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کنند سراسر ايران اعتصاب میمعلمان   

 
١٣٨٧م بهمن هنبيست شنبه سه  ی هماهنگتهيکم   

 
 

 .سراسر ايران اعتصاب می کنندمعلمان 

ايران آماده اند تا برای تحميل مطالبات ابتدائی همگانی خويش بر نظام سرمايه صدها هزار کارگر معلم در سراسر 

مستمر در صحنه  آنان بارها به اين کار اهتمام کرده اند، به طور. دولت سرمايه، دست به اعتصاب بزنند داری و

زدی حضور داشته وجود نظام بردگی م  و بی حقوقی های همه نوعی ناشی از کارزار عليه شدت استثمار و مظالم

عليه اين بی حقوقی ها را در شهرهای مختلف ايران ترتيب ديده  اند، هر ماه چندين تحصن و صحنه های مختلف ستيز

يک بار ديگر قدرت پيکار خود را در يک اعتصاب سراسری با مشارکت همه توده های  اند و اينک آماده اند تا

صنفی معلمان  نهاد سنديکاليستی موسوم به کانون .به نمايش نهندخويش در کليه مدارس و مراکز آموزشی  همزنجير

سرانجام  و نظم و قانونساالری سرمايه، به دنبال سال ها تالش برای آويختن جنبش عظيم کارگران معلم به دار قانون

 صد هزار نفری معلمان کشور مجبور شد که با اعالم اعتصاب زير فشار شديد توده های عاصی و معترض چند

به  برنامه اعتصاب که به احتمال زياد در هفته اول اسفند ماه آغاز خواهد شد  .نمايد سراسری اين معلمان موافقت

     .شرح زير اعالم گرديده است

 روش های تفريح را مغتنم شمرده و با ضمن حضور در مدرسه و کالس درس، فرصت زنگ ٣/١٢/٨٧ شنبه -١«

  . اسفندماه قرار دهند٥ و ٤ های روزهای يکشنبه و دوشنبه همکاران فرهنگی را در جريان برنامه های مختلف

همکاران فرهنگی ضمن حضور در مدرسه و استقرار در راهروی مدارس و کمک   تمامی٤/١٢/٨٧ روزيکشنبه -٢

ی ا دانش آموزان و خانوادهها، داليل عدم تدريس خود را به اطالع معاونان محترم در حفظ نظم کالس به مديران و

  .آنان خواهند رساند

عنوان روز اعتصاب عمومی اعالم و فرهنگيان در اين روز از حضور در مدرسه  به ٥/١٢/٨٧ روز دوشنبه -٣

  » ... خواهند کردخودداری

راضی و تأکيد کرديم، به دنبال فشار سنگين و طوالنی مدت توده وسيع معلمان نا اين اعتصاب همان گونه که قبًال

حق «  چند صد هزار معلم سال ها است که در چهارچوب قراردادهای موقت به نام. انجام می گيرد خشمگين

و قراردادی تا آستانه بازنشستگی  آغاز کرده اند» قراردادی« بسياری از آنان کار خويش را . کار می کنند» التدريس

د و در طول هر سال چندين ماه زير نام تعطيالت تابستانی هيچ گيرن آنان نازل ترين دستمزدها را می!! ادامه داده اند

 حقوق اين معلمان و بسياری ديگر از همزنجيران شاغل آن ها در آموزش و. نمی دارند ريالی دستمزد دريافت

و بازنشستگی و هر آنچه  اين جمعيت عظيم از لحاظ بيمه دارو و درمان. پرورش چند ماه چند ماه پرداخت نمی گردد

سطح حقوق کارگران . و هولناکی قرار دارند ه حتی حق و حقوق اوليه بردگان مزدی است در وضعيت بسيار وخيمک
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بيش از حد پائين است، شرائط کار آنان بسيار وخيم و شدت استثمار  بخش آموزش و پرورش کًال و به ويژه اين بخش

 وان بخش عظيمی از طبقه کارگر در طول همه اينمعلمان به عن. طور واقعی رعب انگيز است آنان توسط سرمايه به

آنان در زمره فعال . کرده اند سال ها به تمامی اين مشکالت و بی حقوقی ها اعتراض داشته اند و عليه آن ها مبارزه

   .جامعه بوده اند و می باشند ترين، عاصی ترين و معترض ترين بخش توده های کارگر

 اين مدت نقش يک عامل بازدارنده بسيار مؤثر را در رابطه با مبارزات اين تودهطول  کانون صنفی معلمان در تمامی

جوش اعتراضی معلمان و  کانون همه جا و در هر لحظه تالش نموده است تا هر جنب و. کثير کارگر ايفاء کرده است

طبقه کارگر هستند که به معلمان بخشی از . خفه سازد کل قدرت پيکار آنان را به دار قانون سرمايه حلق آويز کند و

گسترده ای برای اعمال قدرت عليه سرمايه و نظام سرمايه داری برخوردار  سهم خود از ظرفيت بسيار عظيم و

تهديد  سراسری و نامحدود آنان قادر است ارکان حيات سرمايه را به صورت جدی دچار لرزش و اعتصاب. هستند

برای جدائی توده های کارگر معلم  مال قدرت معلمان را سد کرده است،کانون صنفی معلمان همه جا راه اين اع. سازد

اصرار ورزيده است که معلمان را از بدنه واقعی طبقاتی خودشان  همواره. از ساير همزنجيران آنان تالش نموده است

  آنان راسراسری طبقه کارگرعليه سرمايه جراحی و سالخی کند و از اين طريق خطر مبارزات و از جنبش عظيم و

عصيان توده های کارگر  کانون صنفی معلمان اينک به دنبال مدت ها فشار، اعتراض و. از سر سرمايه رفع نمايد

جريان اعالم همين توافق، دنيائی از قانون پرستی  معلم مجبور شده است که با اعالم اعتصاب موافقت کند اما حتی در

قبل از . ز سرمايه را بر اعتراض و اعتصاب معلمان بار کرده استو بشرستي و عبوديت به نظم و قانون ضد کارگری

معلمان در  .و انتظار و خواست معين اعتصاب را به شکل بسيار سازشکارانه ای تقليل داده است هر چيز موضوع

کانون تمامی صدر و ذيل اعتراض  شرائط کار و استثمار خويش هزاران معضل اساسی و جدی را تحمل می کنند و

فراخوان کانون صنفی به !! تنزل داده است» هماهنگ پرداخت نظام« ن را تا سرحد اجرای طرح دولتی موسوم به آنا

 وفاداری به تمامی تار و پود حيات دولت سرمايه داری و پيش کشيدن هزاران قسم و آيه دنبال طرح چند صفحه سوگند

به محض دريافت هر گونه   باز هم تأکيد می کند کهپيرامون پای بندی خويش به قانون سرمايه در انتهای فراخوان

تأکيد کانون صنفی بر !!! اعتصاب را لغو خواهد کرد وعده و وعيد از جانب احمدی نژاد بالفاصله تصميم معلمان به

به بيان . برای هموارسازی راه در هم شکستن عزم جزم معلمان به اعتصاب است اين نکته صرفًا و صرفًا توطئه ای

اند باز هم  شرائطی که معلمان با خشم و عصيان خود باالخره کانون را به اعالم اعتصاب مجبور ساخته رديگر د

کار می گيرند که به محض يافتن  زعمای اين نهاد سازشکار سنديکاليستی همه تالش خود را به کار گرفته و به

 و از جمله رئيس جمهور دولت سرمايه دولتمردان سرمايه .فرصت مناسب از وقوع اعتصاب جلوگيری به عمل آورند

غيرواقعی به هم می بافند تا خطر مبارزات کارگران را از سر سرمايه رفع کنند و  داری در هر لحظه ميليون ها وعده

بسيار قابل توجه است  !!!صنفی يکی از اين نوع وعده ها را برای لغو اعتصاب معلمان کافی اعالم داشته است کانون

قانون سرمايه چند صفحه را به بيان وعده های خالف  اتب عبوديت خود در مقابلنون، به گاه تشريح مرکه فراخوان کا

رئيس جمهور اختصاص داده است اما درست چند سطر پائين تر يکی از همين دروغ  واقع همين دولتمردان و از جمله

نهاد   صدای بلند فرياد می زند کههمه چيز با!!! ابطال اعتصاب معلمان کافی اعالم داشته است ها را برای

مبارزات، جلوگيری از  سنديکاليستی موسوم به کانون صنفی در تدارک انواع توطئه ها برای به سازش کشاندن
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همه نوع همکاری با دولتمردان برای به شکست  شروع اعتصاب معلمان و در صورت عدم موفقيت در اين کار، آماده

معلم خويش در همه جای ايران اعالم می داريم که با هوشياری و  همزنجيرانما به همه . کشاندن اعتصاب است

اعتصاب . کارشکنی های اين نهاد سنديکاليستی را عليه جنبش اعتراضی خويش خنثی سازند بصيرت هر چه بيشتر

ليه نظام کارگری خويش ع اين اعتصاب را بستر اعمال قدرت متحد. هر چه سراسری تر آغاز کنند و به پيش برند را

تر با همزنجيران کارگر خود در تمامی مراکز کار  در جريان اعتصاب برای پيوند هر چه محکم. سرمايه داری سازند

اعتصاب را به ميدانی برای همپيوندی هر چه گسترده تر . مبارزات تالش نمايند و توليد و جلب حمايت مؤثر آنان از

ايران می خواهيم  ما از کليه هم زنجيران معلم خويش در همه جای .های کارگر عليه سرمايه مبدل سازند همه توده

منشور  با اسفناکی سازشکارانه است که خواست اعالم شده اعتصاب توسط کانون صنفی معلمان را که به صورت

 کليه طبقه کارگر در ما همزمان از کليه توده های .ايران جايگزين سازند کل توده های طبقه کارگر مطالبات پايه ای

که با تمامی ظرفيت و توان خويش به حمايت  مراکز کار و توليد و آموزش و درمان و همه جاهای ديگر می خواهيم

   .از مبارزات کارگران معلم برخيزند
   

  ممنشور مطالبات پايه ای طبقه کارگر متحد شويحول 
  یهماهنگی برای ايجاد تشکل کارگر کميته

  ١٣٨٧ بهمن ٢٩

http://www.hamaahangi.com  
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