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  علمانم حمايت از اعتصاب وفراخوان 

  
  فلزکارگران برق و انجمن -نکارگراآزاد  هياتحاد   ١٣٨٧اول اسفند شنبه پنج  

  
  از اعتصاب معلمانتي در حماراني آزاد کارگران اهيفراخوان اتحاد

 
 مي آنان شوی خواست های چهارم اسفند ماه با مراجعه به مدارس دوشادوش معلمان خواهان تحقق فورروز

  راني و مردم عدالتخواه اکارگران

وز پنجم  اسفند ماه را به عنوان روز اعتصاب  شان، ری حقوق انسانني تری شدن ابتدائمالي در اعتراض به پامعلمان

 .  در سراسر کشور اعالم کرده انداني فرهنگیعموم

 شروع شود و ی در مورد اعتصاب عموماني به فرهنگی اعتصاب قرار است از سوم اسفند ماه با اطالع رساننيا

 خواهند کرد و سرانجام یار درس  خوددی بر سر کالسهاسيسپس چهارم اسفند معلمان با حضور در مدارس از تدر

 .  خواهند نمودی از حضور در مدارس خودداری و سراسری اعتصاب عمومکيروز پنجم اسفند ماه با 

 ني نظام هماهنگ پرداخت هاست که چندی فوری خواست اجرای اعتصاب سراسرني خواست معلمان در انيمهمتر

 .  مواجه شده اندی دولتی نهادهای از سوديده و وعسال است آنرا مطرح کرده اند،  اما هر بار با سرکوب و وع

 ی اندک بهبودی معلمان برای انسانی از خواستهای نظام هماهنگ پرداخت ، تنها بخش کوچکی خواست  اجراطرح

 یسي خواست بر حق، هم اکنون چهار صد هزار نفر از معلمان حق التدرنيعالوه بر ا.  شان  استیشتي معطيدر شرا

 .  مشغول کار هستندی برده وارتي بغاطي نکرده اند و در شراافتي دریمزد ماه است دست۵

 گذران ی از آنان برایعي کرده است و بخش وسلي تبدی معلمان به جهنمی را به تمامی خط فقر زندگري زیدستمزدها

فرسوده و   ی سپارند و با جسم و روحی طاقت فرسا و شغل دوم و سوم میهاي باالجبار تن به اضافه کاریزندگ

 . شوندي درس حاضر میرنجور بر سر کالسها

 دي حقوقها، حق مسلم معلمان است و بای برابرني چندشي افزای نظام هماهنگ پرداختها و مبارزه برای اجراخواست

 . ردي از طرف ما کارگران و عموم مردم  قرار بگتهاي حمانيشتريمورد ب

  کارگران
 از  ی شان، بخش مهمی زندگطي تحقق خواست بهبود شرایاعتصاب آنان برا هم سرنوشت تان ما هستند و معلمان

 .  دادن به ستم و استثمار استاني پای طبقه ما برایمبارزه دائم

 موقت  و ی عدم پرداخت بموقع دستمزدها،  استخدام با قراردادها،ی شغلتي خط فقر، نبود امنري زیدستمزدها

 است ی تماما آن دردها  و مشقات جانکاهگر،ي دري ناپذاني پابتي و دهها مصی گذران زندگی برای و درماندگصالياست

 کي مختلف ی برده  و سرنوشت ما را بمثابه بخشهارو ما کارگران و معلمان را در چنگال خود فی زندگکسانيکه به 
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 در شانياست ها به خودني رسی معلمان برایشروي مبنا هر درجه پنيبر ا.  استدهي در هم تنیطبقه بزرگ اجتماع

 .  موجود خواهد بودی ضد انسانتي ما کارگران از وضعی بخش خالصدي حال  نونيع

 از تي در حمای عملی گامی و در راستااني فرهنگی با اعتصاب عمومی در اعالم همبستگراني آزاد کارگران اهياتحاد

روز چهارم اسفند  ماه را، روز  معلمان تا روز پنجم اسفند،  ی اعتصاب و در صورت محقق نشدن خواستهانيا

 اعضا خود و عموم ی تماملهينوسي و بدداردي مم دانش آموزان در مدارس سراسر کشور اعالايحضور کارگران و اول

 با مراجعه  به خواهدي و از آنان مخواندي روز در مدارس سراسر کشور فرا مني گسترده در ایکارگران را به حضور

 در روز پنجم اسفند، دوشادوش  اني فرهنگی با اعتصاب عمومیماه ضمن اعالم همبستگمدارس در روز چهارم اسفند 

 .  برحق آنان شوندی تحقق خواستهاانمعلمان خواه

   
  اسفند ماه هشتاد و هفتکمي راني آزاد کارگران اهياتحاد

www.ettehadeh.com 
k.ekhraji@gmail.com 

 ٠٢١۴۴۵١۴٧٩۵: فاکس
 
  

 مي کنی متيلمان حما معیاز اعتصاب سراسر
 
 و خواست ومطالبات و مي دانی از طبقه خود می کم درآمد جامعه را بخشهائراني کارگران، معلمان و همه حقوق بگما

از . مي آوری خواست ومطالبه و مبارزه خود به حساب مزي به حقوقشان را ندني رسیمبارزه و اعتراضات آنان برا

 .مي نمائی میباني و پشتتي اسفند حما۵ روز  معلمان دری رو از اعتصاب سراسرنيا

  

 ٢٩/١١/١٣٨٧ کارگران برق و فلزکار کرمانشاه  ی صنفانجمن
 
  

  


