
 
 

 خطاب به معلمان مبارز ،
 

اتحاد ومبارزه متشکل و سراسری ما تنھا ضامن تحقق 
 مطالباتمان است

 
برای کسب آزادی معلمان و کارگران زندانی با برداشتن  عکس و 
نوشتن نام آنھا در تجمعات خود ، آنھا را به مردم معرفی کرده و از 

دانی و زندانيان مردم بخواھيم برای آزاد سازی کارگران و معلمان زن
.سياسی  دست به اعتراضات متحدانه ای بزنند  

 
 ميليون 65دوستان زحمتکش تحت شرايط شديد بھره کشی و دزدی و غارت ميلياردرھای حاکم ما 

مزدبگير، کارگر ، معلم و پرستار به مثابه ستونھای توليد ، آموزش و سالمتی و درمان کشور در 
حقوقھای يک سوم تا يک چھارم زير خط فقر، نبود امنيت شرايط مرگ تدريجی قرار داريم، 

شغلی ، برداشتن يارانه ھای مايحتاج عمومی، مانند نان ، برق و آب ، گرانی و نورم ، واردات و 
 ميليون جوان تحصيلکرده بيکار ، خصوصی سازی و يا تبديل 5بيکارسازی ميليونی از جمله 

ل دزدی مافيای حاکم واجرای ديگر سياستھای درمان، تحصيل و خدمات به حيات خلوت و مح
ديکته شده بانک جھانی و صندوق بين المللی و اربابان امپرياليسم توسط دولتھای اصولگرا و 

 درصد مردم زير خط فقر 80 درصد جامعه ستمکش را به خاک سياه نشانده اند، 90اصالح طلب 
خط فقر برابر با  دستمزد و يا حقوق سه ھستند ھمه می دانيد که طبق بر آورد نھاد ھای اقتصادی 

ميليون و دويست ھزار تومانی برای امروز بايد باشد اين در حالی است که با توجه به سياست ھای 
غارتگرانه حکومت سرمايه داری جمھوری اسالمی ھر روز ارزش و توان خريد دستمزد ھای 

 نيز بايد دستمزد ھا افزايش روزانه دريافتی کمتر از قبل می شود و برای حتی ماندن روی خط فقر
 ميليون در فقر 12 ميليون بی سواد ، 11بيابند ، يک ميليون و ھفتصد ھزار کودک کار و خيابان ، 

 ميليون 5مطلق در حاشيه شھرھای بزرگ و تھران باالترين بسر ميبرند، آمار بيکاری با 
الترين آمار خودکشی ، افسردگی ،  ھزار کارتن خواب فقط در تھران ، با20تحصيلکرده بيکار ، 

 سال حکومت سياه جمھوری اسالمی سرمايه داری به روايت 37کارنامه ننگين ... اعتياد و طالق 
مطبوعات خود آنان است که يکی ازغنی ترين کشور جھان را به بھشت ميلياردرھای سرمايه 

  . درصد محرومين تبديل کرده است 90 نظامی حاکم و جھنم –داری روحانی 
برای حفظ و امنيت و ادامه بھره کشی و دزدی ھزاران ميلياردی و در " جمھوری اسالمی دقيقا

ترس از انقالب مردمی و انفجار بشکه باروت تنفر و نارضايتی عمومی جام زھر توافق ھسته ای 
ه جان خريده و در مقابل مبارزات حق طلبانه معلمان ، را باال کشيده و نوکری شيطان بزرگ را ب

 ھزار نفره داده و دستگيری و شکنجه نمايندگان معلمان و 50کارگران و پرستاران مانور 
اما تجمعات اعتراضی .کارگران را تشديد کرده تا نوکری خود را به اربابان خود ثابت کنند 

 ميليون مزدبگير و ديگر ستمديدگان که 56انه  اعتصاب و تظاھرات آزادی خواھ50 تا 20روزانه 
 تجمع اعتراضی فقط در کرمان به ثبت رسيده است نشان از عزم 6500از اول سال تا کنون فقط 

جدی و عمومی مبارزه با سيستم بھره کشی ، مناسبات اقتصادی اجتماعی فروپاشی سرمايه داری 
 خود با طرح دقيق مطالباتمان در آستانه ايران دارد، معلمان مبارز با تقويت ھمبستگی سراسری



بازگشايی مدارس ھمگام با دانش آموزان و خانواده ھای آنان ھم پيمان با کارگران و پرستاران 
  .خواستار آزادی معلمين دربند ، آزادی اعتصاب وتشکل و آموزش رايگان و ھمگانی شويد 

 تفرقه و اختالفات داخلی به شدت  دوستان عزيز در مقابل تشديد بھره کشی و دشمن طبقاتی از
بپرھيزيد و از ھم اکنون اسم معلمان زندانی قنبری ، باغانی ، عبدی و بداغی و ديگران معلمان 

در تبليغات و بيانيه ھا و سخنرانی ھای  خود به قدری تکرار کنيد که در فراخوان و " راحتما
  . قرار گيرد تظاھرات پيش رو ورد زبان ھر دانش آموز ، دانشجو و کارگر

کارگران ، پرستاران ، زنان و جوانان از خواسته ھای برحق و برابری طلبانه معلمان بر ضد ستم 
و خصوصی سازی آموزش و برای آموزش رايگان  وھمگانی و برای آزادی معلمان دربند 

  .حمايت کنيد ، مطالبات آنان خواست عموم مردم ايران است 
 ميليون خانوار 65 ھای سراسری  و کنفدراسيون سراسری مزد بگيران با ايجاد فدراسيون

  .ستمکش را عليه فقر ، تبعيض و نابرابری و برای نان ، کار ، مسکن و آزادی متحد کنيد 
 

.معلم زندانی آزاد باید گردد  
.کارگر زندانی ، زندانی سياسی آزاد باید گردد  
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