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حسن روحاني در افاضات اخيرش هنگام ديـدار  
دولـت مـن در       ” :  با روحانيون در تهران فرمود

روشـن  .  “ زندگي خصوصي مردم دخالت نميكند
است كه اين اراجيف، تـف كـردن بـه روي            
حقيقت و بي حرمتي به شخصيـت و شـعـور        
ميليونها مردمي است كه هر روز تحت حاكميت 

اين دولـت  .  دولت اعتدال ايشان زندگي ميكنند
بيشترين دار زدن انسان هاي بيگـنـاه دودهـه      
اخير است؛ دولت ادامه زندان و شـكـنـجـه و         
چماقداري است؛  دولت بازتوليد و اشاعه جهـل  
و خرافه است؛ رژيم تحقير و اسارت زن و دولت 

اينها ضد انساني ترين .  آدمكشان حرفه اي است
ميپيچند “  منافع مردم” سياست ها را در زرورق 

و كاسه كوزه اوضاع فجيع امروز را مثل هـمـه     
جاي ديگر جوامع سرمايه داري، سر رقباي خود 

اگر استثنايي در كار باشد اينـسـت   .  مي شكنند
كه جمهوري اسالمي قبيحترين ايـن نـمـونـه       

فقط ريس كثيف ترين كثافات چنـيـن   .  هاست
در ” دولتي ميتواند اينگونه دريده اعالم كند كه   

دولـت  !  “ زندگي خصوصي مردم دخالت نميكند
ايشان و متخصصين اقتصادي قد و نيم قدشـان  
با پالتفرم مهندسي فالكت مردم زحمتكش سر 
كار آمده اند؛ در دولت ايشان، طاعون بيكـاري،  

صدها هزار خانواده كارگري  “  زندگي خصوصي” 
را از هم پاشيده است؛ تن فروشي و فحشا بيداد 
ميكند؛ زير سايه دولت ايشان هفت مـيـلـيـون     
كودك كار داريم؛  در دولت ايشان هر سرمـايـه   
دار و جوجه پولداري از تحميل استبداد سياسي 
به طبقه كارگر و تضمين كار مفت و ارزان از       
گرده اين طبقه، بر سفره خان يغمـا نشـسـتـه       

اينها نمايندگان طبقه اي اند كه بعـد از     .   است
، روزي   57سي و شش سال از سركوب انقالب 

بـه  “  اصـالحـات  ” و “  دولت سازندگي” تحت نام 
ريش جامعه خنديدند و امروز همگـي بـا نـام        

، كارگر را به تبعيت و سكوت در “ دولت اعتدال” 
 ! برابر تورم كيف پول سرمايه دار مي كشانند

اينها در زندگي خصوصي طبقـه اي دخـالـت        
! طبقـه بـورژوا    :  نميكنند كه پاسدار منافع آنند
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اسفند مردم ايران شاهد تجمع دهها هزار معلم در شهرهاي مختلف ايران در مـقـابـل اداره       10امروز يكشنبه 
اخبار حاكي از آن است كه تاكنون شهرهاي . آموزش و پرورش، ادارات دولتي و مجلس جمهوري اسالمي بودند

مختلف ايران از جمله تهران، اهواز، قزوين، سنندج، مريوان، سقز، پاوه، كامياران، قروه و همزمـان شـهـرهـاي       
 2صفحه . ... به اين اعتراض پيوسته اند... ديگري در استان فارس، هرمزگان، خراسان، لرستان و 

 تجمع دهها هزار معلم در 
 !دفاع از معيشت
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بهتر است گورتان 
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 فواد عبداللهي

اين روزها خبر اعدام حبيب و علي افشاري دو برادر و   
زنداني سياسي به عنوان آخرين كارنامه دولت روحاني 

همزمان اخباري مبني بر .  در رسانه ها درج شده است
زندان اروميه به اسامي  12نفر از زندانيان بند  4اعدام 

سامان نسيم، سيروان نژاوي، ابراهيم شـاهـپـوري و        
طبق اخبار منتشره به .  يونس آقايان منتشر شده است

خانواده حبيب و علي افشاري اطالع داده اند كـه دو      
فرزند آنها اعدام شده اند، اما در مورد ساير زنـدانـيـان    
عليرغم مراجعات مكرر خانواده و بستگـان آنـهـا بـه         
مراجع دولتي، تا كنون هيچ ارگان و مقامي در تائيد و 
يا رد اجراي احكام اعدام آنها اظهار نظري نكرده است 
و خانواده و بستگان آنها در شوك و انتظاري جانگـداز  

آنچه معلوم است مدتي پيش ايـن  .  شب و روز ميكنند
زندانيان را كه همگي حكم اعدام گرفته اند از زنـدان    
اروميه خارج كرده و تا كنون از سرنوشـت و مـحـل        

 . جديد آنان اطالعي در دست نيست

اعدام در جمهوري اسالمي سنتا يـك پـاي اعـمـال         
جمهوري اسالمي حكومـتـي   .  حاكميت آنها بوده است

است كه با كشتار مخالفين سياسي خود، با اعدام هاي 
دسته جمعي زندانيان سياسي، با شكنجه و جـنـايـات    
وسيع عليه آنها و با اسيد پاشي بر روي زنان و خـون    
پاشيدن بر هر تحرك اعتراضي و حق طلبانه مـتـولـد    

اگر امروز گله حزب اهللا در خيابانها عربـده  .  شده است
نميكشند و قمه نمي چرخانند به اين دليل ساده است 
كه جامعه تحمل نميكند، جالدان ميترسند كـنـتـرل    

 . اوضاع از دستشان خارج شود و مردم طغيان كنند
اما ماشين كشتار و جنايت آنها يك لـحـظـه از كـار         

آقـاي  “  اعـتـدال  ” نيفتاده است و در اين زمينه دولت   
روحاني اين نماينده جمهوري اسالمي خوش خـيـم،     
گوي سبقت را از همپالگي هاي خود ربـوده اسـت و       

بيشترين اعدامها را در دو دهه گذشته نصيب “  افتخار” 
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خواست معلمان كه از طرف كانون صنفي معلمـان  
در بعضي از اين تجمعات اعالم شده است، اعتراض 
به تبعيض و نابرابري در سطح حقوقها و  بيحقوقـي  
نسبت به معلمان، اجرا نشدن بندهايي از قـانـون       
خدمات كشوري مرتبط با كاركنان دولـت، بـيـان      

كانون صنفي معـلـمـان در يـكـي از            .  شده است
اطالعيه هاي خود فراخوان اعتراض و تجمع در روز 
دهم اسفند را بدليل بودجه ناچيز، دستمزد پاييـن،  
بيمه ناكارآمد و بي اهميتي به منزلت و معـيـشـت    

در شهرهاي مختلـف در    .  معلمان اعالم كرده است
بيانيه ها و در سخنرانيهايي كه توسط معلمـان در    
اين روز ايراد شده است، و همزمان در پالكارتهايي 
كه در اين تجمعات بدست گرفته انـد مـيـتـوان         
شمايي كلي از مطالبات و خواسـتـهـاي آنـهـا را          

 : مشاهده كرد كه از جمله بدين  قرار اند
 
مـا  ” ،   “ ما نيروي كارمان را ارزان فروشي نميكنيم” 

، “ خواهان پايان دادن به تبعيض و نابرابري هستيـم 
خـواهـان آزادي     ” ، “ معلم مسكن ندارد، نان ندارد” 

معلمان زنداني و لغو احكام قضايي عليه فـعـالـيـن     
توقف خصوصي سازي مدارس و   ” ، “ صنفي هستيم

علـيـه   ” ، “ حق تحصيل رايگان براي كليه شهروندان
“ بيمه درماني مناسب” ، “ تبعيض در حق زنان معلم

 ... و
 

 مردم آزاديخواه، كارگران
 

مبارزه و اعتراض معلمان به بي عدالتي و تبعيض و 
بي حقوقي، به پايين بودن سطح دستمـزدهـا، بـه      
تبعيض عليه زنان و دستگيـري و زنـدان و بـي            
حرمتي، خواست حق شهروندان در داشتن امـكـان   

بخـشـي از     ...  تحصيل رايگان و درمان و بهداشت و
مطالبات طبقه كارگر و اقشار كم در آمد آن جامعه 

اعتراض بر حق آنها شايسته وسـيـعـتـريـن        .  است
ما و فرزندانمان، ما و همه محصلين، .  حمايتها است

دانشجويان و كل مردم حق طلب در اين روزها بايد 
معلـمـان   .  در حمايت از معلمان در كنارشان باشيم

در اين روزهاي تعيين كننده و در جـدالـي بـا            
جمهوري اسالمي، جدالي كه به ما و زندگي ما، بـه  
آينده زندگي آنها و خانواده هايشان و بـه آيـنـده        
زندگي ما و فرزندانمان و در مبارزه ما براي دفاع از 
حرمت و كرامت انساني خود و زندگي انسـانـي و       
قابل تحمل، نقش اساسي دارد، به حمايت جدي و   

نبايد آنها را تـنـهـا گـذاشـت،        .  عملي ما نياز دارند
پيروزي آنها و وادار كردن جمهوري اسـالمـي بـه      
عقب نشيني در تعرضي كه به معيشت هـمـه مـا      
منجمله معلمان در دستور گذاشته است، پـيـروزي   

موفقيت هر چند كوچـك آنـهـا، مـايـه          .  ما است
اميدوراي دهها ميليون كارگر آن جامـعـه، دهـهـا       
ميليون انسان تحت ستم و حق طلب آن جامعه در 
مبارزه مشتركي است كه در سراسر ايران از مراكـز  
كارگري تا دانشگـاه و مـدارس و تـا مـحـالت                

زحمتكش نشين در دفاع از امنيت و آسايش و در   
بايد با تالش همـه  . دفاع از معيشت در جريان است

جانبه و عملي خود كمك كنيم كه معلمان در اين 
تحرك خود پيروز شوند و اين پيـروزي مشـتـرك      

 .همه ما است
 

 معلمان آزاديخواه و برابري طلب
 

موفقيت اعتراض و مبارزه بر حق و سراسري شمـا،  
قدمي جدي و تعيين كننده در تقويت حق طلبي و 
حق خواهي در صفوف طبقه كارگر و معلمـيـن و     
پرستاران و اكثريت عظيم شهروندان محروم جامعه 

نقش شما آزاديخواهان، شـمـا مـعـلـمـيـن          .  است
كمونيست در اين صف اعتراضي، نه تنها در ايـن      
مبارزه معين بلكه در سير حركت اين اعتراضات و   

تالش براي سد بستن .  آينده آن تعيين كننده است
در مقابل تعرض دولت بورژوايي به نيرويي احتيـاج  
دارد كه بتواند در دل اين اعتراضات پـايـه هـاي        
جنبش برابري طلبي و آزاديخواهي، پـايـه هـاي        
جنبش سوسياليستي طبقه كارگر را خشـت بـه         

اين اعتراضات در عـدم  .  خشت محكم و تقويت كند
دخالت عملي و هدايتگر شـمـا زنـان و مـردان             
كمونيست، شمايي كه كل آزاديخواهي و مسـاوات    
طلبي كامل انسانها و پايان بردگي را در افق خـود    
بدون كم و كسر داريد، ميتواند حتـي در صـورت       
كسب موفقيتهاي كوچك امروزي، مسيري ديگر را 
طي كند و سرانجام در تندپيچي ديگر حتـي اگـر     

 . شكست داده نشود، در بي افقي خود زمين بخورد
 

 !رفقاي عزيز
 

اعتراض معلمان و مطالبات آنها بيان درد مشتـرك  
و گوشه اي از خواست و مطالبه كل طبقه كـارگـر     

تامين موفقيت اين اعتراضات احـتـيـاج بـه       .  است
دخالتگري هوشيارانه شما  كمـونـيـسـتـهـا دارد،         
شمايي كه براي هر اعتراض و مبارزه اي از روي       
نقشه اي آگاهانه و فكر شده، در جمعها و محـافـل   
پشت صحنه راه و روشهاهاي اين مبارزه را روشـن    
ميكنيد و امكان موفقيت و راههاي آنرا تعيـيـن و     
تالش ميكنيد آنرا به امر كل مـعـلـمـان در ايـن          

شمايي كه هر معلم مبارز و   .  تحركات تبديل كنيد
هوشياري را به خود وصل ميكنيد و لوالي اتـحـاد     
كل اين صف و لوالي اتحاد كارگر و معلـم و هـر       

چشم اميد بشريـت در    .  نيروي حق طلبي ميشويد
اين جامعه بايد به افق كمونيستي ما باز شود و اين 
به كار جدي و دلسوزانه و هدفمند مشترك ما نيـاز  

حزب حكمتيست با همه توان در ايـن راه،        .  دارد
 . ابزار و سازمان شما است
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امروز ديگر اين بايد به داده عمومي تبـديـل شـده      
باشد كه در دوره اي كه جنايت و تـوحـش را بـه        
سيماي عمومي جهان ما تبديل كرده انـد، تـوقـع      
پايان اعدام و جنايت از جمهوري اسالمي يك توهم 

اين بايد به خودآگاهي عمومي تبديـل  .  بزرگ است
شده باشد كه خيل مداحان اسالم خوش خـيـم و     

روحاني، از روزنامه نگار و روشنفكـر  “  اعتدال” دولت 
دگرانديش تا تكنوكراتهاي طرفدار دولت روحاني و   
همه آنهايي كه جامعه را به سكوت و انتظار و مهلت 
خريدن براي روحاني دعوت ميكردند، خود بخشـي  
از همين سيستم و همين فرهنگ و از نوع همـيـن   

 . حاكميت اند
 

در هم شكستن ماشين جنايت و كشتار و ارعاب و   
سركوب نه با عريضه نويسي و نه با توقع رحمت و   
شفقت و نه كار مدافعان نيم بند و دروغيـن آزادي    
كه كار جنبش هاي اعتراضـي و انـقـالبـي، كـار            

مـبـارزه   .  جنبشهاي كارگري و سوسياليستي اسـت 
عليه اعدام و افسار زدن به دولـت روحـانـي كـار         
جنبشي است كه به حقوق انسانها بـه كـرامـت و        
حرمت آنها احترام ميگذارد و آزادي بيان و عقيده و 

را به عنوان حقـوق اولـيـه      ...  اعتراض و اعتضاب و 
افسـار كـردن دولـت        .  انسانها برسميت ميشناسـد 

روحاني و پايان دادن به ترور و اعدام و آدم ربـايـي،   
دفاع از آزاديهاي سياسي، دفاع از حق زن و دهـهـا   
مطالبه انساني ديگر بر دوش جنبش سوسياليستـي  

راه پايان دادن به كشتار و زندان .  طبقه كارگر است
و قتل و جنايت، درهم شكستن دستگاه سركوب و   
ارعاب است؛ تقويت اعتراضات كـارگـري و مـردم        
محروم براي آزادي، برابري، رفاه و پيوستن به صـف  

سكوت جايز نيست . سوسياليستهاي اين طبقه است
 . و انتظار جز تباهي بيشتر نتيجه اي نخواهد داشت

 
حزب حكمتيست ضمن تسليـت بـه خـانـواده و           
بستگان زندانيان اعدام شده، مردم را به اعتراض بـه  

بايد با اعدام هر زندانـي، دولـت     .  اعدام فرا ميخواند
روحاني و حكم دهندگان و دادگاه و زندانبان آنها با 
موجي از اعتراض در محله و مراكز شهر و امـكـان     

جنبش عليه اعدام در ايران مانع .  دولتي روبرو شوند
به همين دليـل  .  اعدام تعداد زيادي از زندانيان شده

از ترس اعتراض ما، زندانيان سياسي را در خـفـا         
بايد كاري كرد كه از ترس شورش ما .  اعدام ميكنند

زنان و جوانان و مردان آزاده و حق طلب از ترس ما 
كارگران، جسارت نكنند به زندگي هـيـچ زنـدانـي       

بايد جنبش عليه اعدام را به جنبشـي  .  تعرض كنند
 .سراسري عليه جمهوري اسالمي تبديل كرد
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وید د  ھان  ان   !کار

 
گشـايـش   ” پرسيدني است اين چه دولتي است كه 

اش اينچنين مورد حمـايـت و     “ اقتصادي و سياسي
تشويق محافل بورژوايي ايران و دول غـربـي قـرار      
گرفته است و چپ و راست هر ساله جايزه اي بـه    
اين و آن يكي از دوستان گرمابه گلستان اش اهـدا  

خانم عبـادي را    “  دولت اصالحات” ميكنند؟ دوران 
در بوق كردند تا اسالم را با آزادي آشتـي دهـنـد،      
امسال هم مسيح علينژاد را از تنبان اجالس حقوق 

 !بيرون آوردند“ دموكراسي”بشر و 
شكي نيست كه اين تغييرات از طرف مهـره هـاي     
ريز و درشت رژيم اسالمي، براي حفـظ و بـقـاي        
تماميت منافع سرمايه و دولت آن در ايران صـورت  

وقتي فرماندهان سابق جوخه هاي اعدام، .  مي گيرد
قضات دادگاه هاي مرگ رژيـم، زنـدان بـانـان و           
شكنجه گران سابق، و مغزهاي سركوب فـكـري و     

دولـت  ” سانسورچيان گذشتـه، امـروز در مـدح            
داد سخن مي دهند، اينها هـمـه فـقـط         “  اعتدال

نشانگر اين ميتواند باشد، كه اين جماعت هـرچـه     
مدعي باشند، اما دست نهاد دولت را تـا حـال در       
سركيسه كردن طبقه كارگر و زحمتكشان جامـعـه   

حرارتي كه غرب و نهـادهـاي   .  بسيار بازتر كرده اند
حقوق بشري اش از شخصيت ساختن بي شخصيت 
ترين آدمها و جريانات بورژوايي ايران در دفـاع از      
جناح موسوم به اعتدال و اصالحات به خـرج مـي     
دهند، در جوار دعواهاي حقوقي و ايدولوژيك بيـن  
مدافعين و مخالفين اعتدال و اصالحات در ايـران،    

روشن ميكند كه جدال بين جناح هاي بـورژوازي    
ايران، سرسوزني منافع طبقه كارگر، رهايي زنان و   

 . خوشبختي و رفاه اكثريت جامعه را در خود ندارد
 

دولت در تمام مسائل زندگي طبقه كارگر و اكثريت 
. جامعه دخالت ميكند؛ اين را به وضوح ميتوان ديد

از توليد و بازتوليد هر روزه فرهنگ طبقات حـاكـم   
در رسانه ها و در امر شكل دهـي بـه فـرهـنـگ،          
سياست و توقعات ميليونها انسـان از خـود و از           
دنياي پيرامونشان بگيريد تا بـا قـانـوگـذاري در           
حمايت از مالكيت خصوصي و ملزم كردن جامعه به 
اجراي آن تحت زور ارتش، پليس و پـاسـبـان و          

 ! جاسوس
، چكيده كينه طبقه حـاكـمـه اي        “دولت اعتدال”

است كه تاريخا با اعدام هاى دهـهـا هـزار نـفـره          
كمونيستها و آزاديخواهان، با گورهاى جـمـعـى و      
بدون نشانى كه بجا گذاشته است، با غير قـانـونـى    
كردن تمام احزاب چپ و كمونيسـت و مـمـنـوع         
كردن تمام نشريات آزاد و سوسـيـالـيـسـتـى، بـا          
ممنوعيت و درهم كوبيدن تشكلهاى كارگرى و بـا    
لشگر كشى ها و آدم كشى هايش در كـردسـتـان      

تدبير و گشايش اقتصادي و ” امروز در لباس محترم 
مـاهـيـت    .  سرمايه، عـيـان شـده اسـت        “  سياسي

“ دولت اعتدال”سركوبگرانه بورژوازي ايران از خالل 
با جهنمى كه براى زنان وعده داده است، با ادامـه    
تحكيم خرافات و جهالت مذهبى و ناسيوناليسـتـي   
بر زندگى مردم، با قوانيـن قصـاص و فـرهـنـگ            

ارتجاعى اش، با بى حقوقى مطلق كارگر و تحقـيـر   
ايـن آن    .  تمام و كمال فرد به ظهور رسانده اسـت 

را دولـت    “  دولت اعتـدال ” حقايقى است كه امروز 
 .كرده است

طبقه كارگر ايران بايد هوشيار بـاشـد كـه كـل           
بورژوازي ايران عصر طاليي انكشاف سرمايه اش را   

كل بورژوازي ايـران  .  در قامت اين دولت ديده است
در فردايي كـه حـيـات          -با عمامه و بي عمامه   -

سرمايه داري ايران و دولتش به خطر افتاده باشـد،  
بهمراه طبقه متوسط اش به عنوان يك قطب واحد 
در مقابل طبقه كارگر و خطر كـمـونـيـسـم قـرار         

از اينرو طبقه كارگر و كمونـيـسـت    .  خواهند گرفت
هاي اين طبقه از االن بايد براي چنين آيـنـده اي     

 . خود را آماده كنند
جدال بر سر آينده سرمايه داري در ايران اسـت و    
رهايي طبقه كارگر نه در گشـايـش و تـوسـعـه            
اقتصادي و سياسي سرمايه داري در ايران، بلكه در 
گرو فروپاشي كليت اين نظام استثمارگر و درهـم    

طبقه كارگر تنهـا   .  شكستن ماشين دولتي آن است
و تنها با اعتراضات و سازماندهي مـبـارزات خـود،      
بمثابه يك طبقه براي خود، قادر خواهد بـود كـه       
توازن قواي ديگري را به بـورژوازي و دولـت آن         
تحميل كند و كل ماشين سركوب و اختناق آن را   

اين به نوبه خود دست كمونيسـت هـاي     .  فلج كند
طبقه كارگر را ميبوسد تا با دخـالـت فـعـال در           
جدالهاي اصلي طبقاتي پيش رو اين طبقه را بـراي  

 .نبرد نهايي آماده كنند

 ...بهتر نيست گورتان را 
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بار ديگر معلمان كـردسـتـان     93امروز دهم اسفند 
. همزمان با معلمان سراسر كشور، اعتصاب كرده اند

اعتصاب سراسري معلمان بدون شك نمي تواند بـا  
بي تفاوتي و شانه باال انداختن دولتي ها از مجلـس  
. تا ادارات و وزارت آموزش و پرورش روبـرو شـود      

مبارزه معلمان عليه فقر و بيحقوقي و تبعيـض، تـا     
عليـرغـم   .  كنون از طرف دولت جواب نگرفته است

فريادهاي مكرر بيش از يك دهه معلمـان، كسـي     
خود را مسول شرايط  فالكتبـار كـار و زنـدگـي           

در مملكتي كه دولتيان و وزرا و   .  معلمان نمي داند
وكال و دستگاه قضايي و سرمايـه داران اش  در          
استثمار و دزدي و فساد و چـاپـيـدن دسـتـرنـج           
كارگران و حقوق معلمان و پرستاران پاي همديگـر  
را لگد مي كنند، وقتي پاي اعتراض زحمتـكـشـان    
جامعه به ميان مي آيد همه سرشان را به نشـانـي     

، بر مي گردانند و خود را به خريت مـي  “ به ما چه” 
اما دولت اعتدال روحاني و وزارتخانه هـايـش   .  زنند

در مقابل اعتصابات مكرر و مبارزه مـتـحـدانـه و         
سراسري و پيگير كارگران، پرستاران و معلمـان و    

 .خواستهايشان راه گريزي ندارد
ميلـيـون    3كارگران مي گويند فاصله هزينه باالي 
هـزار     608توماني حداقل زندگي با حداقل مـزد    

پرستاران و معلمان به  شرايط .  توماني بايد پر شود
تبعيض آميز كار و حقوق چند برابر زير خط  فـقـر   

 .اعتراض دارند
بعالوه معلمان در بيانيه هـاي خـود، عـالوه بـر             
خواستهاي اقتصادي و رفع تبعيض، خواستار آزادي 
معلمان زنداني، حق تحصيل رايگان بـراي هـمـه        
شهروندان و دخالت مستقيم نمايندگان معلمان در 

 .سرنوشت خود شده اند
بيانيه اعتصاب چند هزار نفري معلمان مريـوان بـا     
طرح مطالبات راديكال، انساني و هـمـه جـانـبـه          
ميتواند الگوي مطالبات اعتصاب سراسري معلمـان  

 .كردستان و سراسر ايران باشد
سراسري شدن اعتصاب امروز معلمان گـام بـزرگ     
ديگري است كه آنها را به تحقق به خواستهايشـان  

 .نزديك تر مي كند
تداوم مبارزه  معلمان، كـارگـران و پـرسـتـاران،          
بخصوص زماني كه اين مبارزات اجتماعي و انساني 
با هم چفت شوند، از همديگر حمايت كنند و يـك  
همبستگي طبقاتي ميان كارگران و زحمتـكـشـان    
بوجود بيايد، مي تواند شرايط فالكتبار زنـدگـي و     
تبعيض و ستم و سركوب را تغيير داده و توازن قـوا  

را به نفع توده هاي ميليوني كارگر و زحـمـتـكـش     
 !عوض كند

  
حقوق برابر يك كارگر، يك معلم، يك پرستـار بـا     
يك وزير و يك وكيل مجلس و مديران دسـتـگـاه      
قضايي و اداري، يك حق و مطالبه  انساني عادالنـه  
و رفع تبعيض غير شرافتمندانه اي است كه دولـت  
و سرمايه دارن بر كارگران و زحمتكشـان اعـمـال      

 !كرده است
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 “بيانيه اعتصاب معلمان مريوان”
 

 !فرهنگيان آگاه
همانطور كه در تجمعات قبلي بـا حضـور و اراده         
راسخ خود برخواسته هاي به حق پـاي فشـرديـم،      
امروز بار ديگر تأكيدي چندباره بر مطـالـبـاتـمـان      

از صمد، معلم آزادي و بـرابـري         .  خواهيم داشت
همه اش كه نـبـايـد      ” :  تأسي مي گيريم، كه گفت

 “.ترسيد راه كه بيفتيم ترسمان مي ريزد
اتحاد صنفي، اقدام متشكل و هـمـاهـنـگ حـول        
مطالبات به حق معلمان، رمز پيروزي و موفـقـيـت    
ماست و عدم توجه نهادهاي مربوطه به خـواسـت     

ي شكست ناپذيرمان  هاي صنفي مان خللي به اراده
 .وارد نخواهد كرد

دولت به اصطالح تدبير و وزارت منتخبش، اميـدي  
ارمغان نياورده و همچنان وعـده   براي فرهنگيان به 

ي عملي نشدن سپـرده   هاست كه به فراموش خانه 
 .شود مي

سكوت معنادار نهادهاي مربـوطـه در      در واكنش به
ي بـزرگ       ي جـامـعـه        برابر مشكـالت عـديـده     

پرورش، ما معلمين شهرستـان مـريـوان،       و آموزش
 :داريم هاي خود را به شرح زير اعالم مي خواسته

  
آزادي هرچه سريعتر معلمان زنداني و لغو كليه    -1

 .احكام قضايي عليه فعالين صنفي
تـحـصـيـل        سازي مداري و حق توقف خصوصي -2

 .رايگان براي كليه شهروندان
رفع هرگونه تبعيض در اجراي دقيق و عملياتي   -3

 68مـاده       5نظام هماهنگ پرداخت، از جمله بند 

 .قانون خدمات كشوري
انتخاب سه تن از مشاوران وزير از بين معلمـان    -4

 .مقاطع سه گانه به انتخاب فرهنگيان
تصويب و اعالم قانوني مشخص بـه مـنـظـور           -5

صيانت حقوقي و قضايي از شخصيت و جايگاه معلم 
 .در محيط كار

تصويب و اجراي طرح رتبه بندي معلـمـان بـا        -6
 .نظارت فرهنگيان

ارائه بيمه هاي درماني و تكمـيـلـي در شـان           -7
 .جامعه فرهنگيان

نظارت مستقيم فرهنگيان بر صندوق ذخيره و     -8
 .بازبيني خدمات ارائه شده از سوي اين صندوق

اجراي قانون بازنشستگـي پـيـش از مـوعـد              -9
فرهنگيان و پرداخت سـريـع و كـامـل پـاداش              

 .بازنشستگي
رفع كليه قوانين تبعيض آميز عليه همـكـاران     -10

 .فرهنيگ زن مانند حق عائله مندي
 پرهيز از رسانه اي كردن مطالبات فرهنگيان -11

 
 انجمن صنفي معلمين مريوان

نا  و   راد
Radio Neena  

شب به  9تا  8:30راديو نينا هر شب ساعت
وقت تهران از طريق ماهواره هاتبرد پخش 

راديو نينا را گوش دهيد و آنرا به . ميشود
 .دوستان و آشنايان خود معرفي كنيد
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