از ﺗﺤﺼﻦ ﺳﺮاﺳﺮی ﻓﺮﻫﻨﮕﯿﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖ
و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ
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ﺷﻮرای ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺗﺸﮑﻞﻫﺎی ﺻﻨﻔﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯿﺎن اﯾﺮان ﺑﺎ ﺻﺪور ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ در
دوﺷﻨﺒﻪ  6اﺳﻔﻨﺪ ،از ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ
ﺗﺎرﯾﺦ
در روزﻫﺎی  ۱۳ ،۱۲و  ۱۴اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه  ۹۷در دﻓﺘﺮ ﻣﺪارس ﺗﺤﺼﻦ ﻧﻤﻮده و
از ﺣﻀﻮر در ﮐﻼسﻫﺎی درس ﺧﻮد داری ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﻓﺮاﺧﻮان اﺧﯿﺮ ﺷﻮرای ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺗﺸﮑﻞﻫﺎی ﺻﻨﻔﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯿﺎن اﯾﺮان ،در
اداﻣﻪ ﺣﺮﮐﺘﻬﺎی اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯿﺎن ﺷﺎﻏﻞ و ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ و ﺑﻮﯾﮋه ﺗﺤﺼﻦ
ﻫﺎی ﻣﻬﺮ و آﺑﺎن ﺳﺎل ﺟﺎری ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ وﺳﯿﻊ ﻓﺮﻫﻨﮕﯿﺎن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ،
ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻓﺮﻫﻨﮕﯿﺎن در ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ و ﺑﻪ ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺿﻤﻦ اﺑﺮاز ﻧﺎ
رﺿﺎﯾﺘﯽ از ﺳﯿﺴﺘﻢ آﻣﻮزﺷﯽ در ﮐﺸﻮر  ،ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎر ﺷﻐﻠﯽ ،ﭘﺎﯾﯿﻦ
ﺑﻮدن دﺳﺘﻤﺰد و ﺣﻘﻮق ﻓﺮﻫﻨﮕﯿﺎن ﺷﺎﻏﻞ و ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ ،اﻋﺘﺮاض ﮐﺮده اﻧﺪ.
ﭘﺎﺳﺦ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ در اﯾﺮان اﻣﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎی ﺑﺮﺣﻖ ،در اﮐﺜﺮ
ﻣﻮارد ،ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﻤﻌﺎت ،ﺿﺮب و ﺷﺘﻢ ،اﺧﺮاج از ﮐﺎر ،ﺑﺎزداﺷﺖ و
زﻧﺪاﻧﯽ ﮐﺮدن ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ  .ﻫﻢ از اﯾﻦ رو ،اوﻟﯿﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪ در
 ۱۳ ،۱۲و  ۱۴اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه  ” ۹۷آزادی
ﻓﺮاﺧﻮان ﺑﻪ ﺗﺤﺼﻦ در روزﻫﺎی

ﻓﻌﺎﻻن ﺻﻨﻔﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﻫﻤﻪ ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ” ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺪﻧﯽ ﺧﻮد ،داﺷﺘﻦ ﺗﺸﮑﻞﻫﺎی آزاد
ﻓﺮﻫﻨﮕﯿﺎن ﺑﺎ وﻗﻮف ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮ ﺣﻘﻮق
ﺻﻨﻔﯽ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دوﻣﯿﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﻄﺮح ﮐﺮده اﻧﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ
ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ،اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺎﻓﯽ و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش و ﺗﻮﻗﻒ
ﻫﻤﺴﺎن ﺳﺎزی ﺣﻘﻮق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﻮﻟﯽ ﺳﺎزی ﻣﺪارس،
ﺷﺎﻏﻼن و ارﺗﻘﺎی آن ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ ازﺣﺪ ﺧﻂ ﻓﻘﺮ و ﻟﻐﻮ ﻗﺮار داد ﺑﺎ ﺑﯿﻤﻪ
ﻧﺎﮐﺎر آﻣﺪ ،ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
“ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺮای آزادی و ﺑﺮاﺑﺮی در اﯾﺮان” ،ﺿﻤﻦ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻗﺎﻃﻌﺎﻧﻪ
از ﺗﺤﺼـﻦ ﻓﺮﻫﻨﮕﯿـﺎن ،اﻗﺸـﺎر ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻣـﺮدم وﺑـﻮﯾﮋه داﻧﺶآﻣـﻮزان و
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن را ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از آﻧﺎن ﻓﺮا ﺧﻮاﻧﺪه و ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻣﯽﮐﻮﺷﺪ ﺻﺪای
اﻋﺘﺮاض ﺣﻖﻃﻠﺒﺎﻧﻪﺷﺎن را ﻫﺮﭼﻪ رﺳﺎﺗﺮ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
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