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 از اعتراضات معلمان برای رسيدن به خواسته هايشان حمايت ميکنيم 

 
 

اسفند ماه هشتاد و پنجدهم چهار                                                                                            اد اتحسايت     
 

 
 اسفند ماه در مقابل مجلس شورای اسالمی دست به تجمع زدند و ١٢حدود ده هزار نفر از معلمان کشور روز شنبه 

برای رسيدن به  ظهر در مقابل مجلس شورای اسالمی  ١٣ اسفند ماه نيز در ساعت ١۵قرار است روز سه شنبه 

خواست معلمان اجرای نظام هماهنگ پرداختها و حل مشکل نظام . خواسته های خود تجمع ديگری را بر گزار کنند

  .می باشد"   به بعد١٣۵۴متولدين ) "کارت معافيت فرهنگيانی که تعهد خدمتشان به پايان رسيده( وظيفه

 سال گذشته چنان ٢٨ اقشار زحمتکش جامعه در طی وضعيت معيشتی معلمان همچون کارگران و پرستاران و ساير

مشقت بار شده  است که سالهاست  آنان نيز چون ساير زحمتکشان به ناچار برای گذران زندگی به شغلهای دوم و 

 .سوم روی آورده و بطور مداوم با دغدغه تامين معيشت خانواده های خود دست و پنجه نرم ميکنند

 مرز عبور از خط فقر ٨٣راغفر مشاور وزير رفاه در امور تامين اجتماعی در سال بر اساس اظهارات آقای حسين 

اين در حالی است که دهها هزار .  نفره کارگری چهارصد هزار تومان در ماه بود۵در تهران برای يک خانواده 

  .به تدريس بودند هزار تومانی در مدارس مشغول ۴۵ الی ٣۵ با دستمزد ماهيانه ی  ٨٣معلم حق التدريسی در سال 

اکنون پس از گذشت دو سال و تورم افسار گسيخته ای که طی اين مدت جامعه را در بر گرفته، خط فقر ماهيانه 

 هزار تومان نيست و اين در حالی است که به عنوان مثال ميزان دريافتی معلمان مقطع دبستانی با ۶٠٠کمتر از  

 هزار تومان در ماه  است و ٣۴٠ الی ٢۴٠ مختلف کشور مبلغی بين سابقه باال و در آستانه بازنشستگی در مناطق

 هزار تومان دريافت ميکنند در عين حال ١۶٠ الی ١۴٠بيش از يکصد هزار معلم حق التدريسی ماهيانه مبلغی بين 

اه که اين دسته از معلمان از بيمه های خدمات درمانی و کليه حقوق و مزايای معلمان رسمی محروم بوده و سه م

 . تعطيالت تابستان را حقوقی دريافت نميکنند

چنين وضعيتی تحميل يک بردگی آشکار و افسار گسيخته به صدها هزار انسان زحمتکشی است که کل بار آموزشی 

  . و تربيتی امروز و فردای ميليونها جوان و نو جوان بر عهده آنان قرار دارد

  

  کارگران
 ما هستند، امروز آنان ديگر از تداوم وضعيت فالکتبار خود به تنگ آمده و معلمان هم سرنوشتان و مربيان فرزندان

در صفوف هزاران نفره مصممانه در پی آن هستند تا به حقوق انسانی شان دست يابند، اما کسی پاسخگوی خواسته 

  .های آنان نيست  و هر بار آنها را نيز همچون ما کارگران با دادن وعده و وعيد،  سر می دوانند

حمايت و همبستگی ما کارگران با معلمان، همبستگی همه انسانهای مزد بگيری است که حقی برای يک زندگی شاد 

و مرفه در اين جامعه ندارند و هر بار اعتراضات آنان در قامت کارگر و پرستار و معلم و بصورت غير متحدانه، 

کت و کابوس نداری شايسته شان هيچ انسانی نيست فقر و فال. گاهی با سرکوب و گاهی با سر دواندن مواجه ميشود



در اين راستا دست يابی معلمان . و بی ترديد ما قادر خواهيم شد با اتکا به قدرت متحدانه خود از آن خالصی پيدا کنيم

به خواسته هايشان يک  دستاورد بزرگ برای کارگران و عموم انسانهای زحمتکشی خواهد بود  که از وضعيت 

  .تنگ آمده و در زير خروارها فشار خرد کننده برای تامين معيشت شان در حال له شدن هستندموجود به 

ما امضا کنندگان اين بيانيه ضمن اعالم حمايت قاطعانه از اعتراضات معلمان و همبستگی با آنان برای رسيدن به 

  .انی خود قرار دهندخواسته هايشان از تمامی کارگران ميخواهيم تا معلمان را مورد حمايت و پشتيب

  

  و فرياد ما حق خواهی اعتراض اعتراض معلمان،

  همبستگی ها استو شايسته بيشترين حمايتها ون گراما کار
  

  هيئت موسس اتحاديه سراسری کارگران اخراجی و بيکار

  کارگران اخراجی و تعليقی نساجی کردستان

  کارگران کارخانه نساجی شاهو

  اخراجی کارخانه الومينکارگران 

  کارگران اخراجی پرريس

  ر کرمانشاهانجمن صنفی کارگران برق و فلزکا

  کارگران گرداننده سايت شورا
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