
 !                 از تحصن يك هفته اي معلمان در سراسر آشور استقبال آنيم 
 
نمايندگان تشكل صنفي فرهنگيان سراسرآشور در بيانيه تازه اي بار ديگر به  عدم رسيدگي به خواست هاي                  

  يك حرآت       ديماه ٢٧اين تشكل آه قبل از اين در روز شنبه                  . معلمان توسط نهادهاي قانوني آشور اعتراض آردند           
اعتراضي آرام را به مدت سه روز در اعتراض به عدم تحقق مطالبات صنفي معلمان و بويژه عدم تصويب  و اجراي                              
نظام  ويژه اي  براي پرداخت حقوق آارآنان آموزشي آشور سازمان داده بود، در بيانيه اخيرخود ضمن اعتراض به                              

 اسفند به    ١٦ق معلمان اعالم آرده آه معلمان  از روز شنبه                 عدم پاسخگويي مجلس شوراي اسالمي به مطالبات بر ح             
مدت يك هفته با برگزاري تحصن در دفاتر همه مدارس و واحدهاي آموزشي دخترانه و پسرانه سراسر آشور، از رفتن                        

 دراين بيانيه تاآيد شده آه تنها راهي آه امروز براي معلمان مانده ،                           . به آالس هاي درس خودداري خواهند آرد             
 . اتحاد،اتحاد و اتحاد است

 شعار    اتحاد بويژه از زمان تظاهرات سراسري معلمان در دو سال پيش آه به راهپيمايي در خيابانهاي                               
تهران آشيده شد، به منزله يك شعار محوري توسط  جنبش مستقل معلمان مورد تاآيد قرار گرفته و رمز تداوم و پيگيري                        

بيشك در دوره تازه پس از انتخابات فرمايشي مجلس شوراي اسالمي و حذف                . وده است مبارزات معلمان در اين دوره ب      
اصالح طلبان  و يك دست شدن حكومت، تاآيد جنبش معلمان برناتواني نهادهاي قانوني وتكيه بر شعاراتحاد به عنوان                            

وني و برپايي سنگر       تنها راه پيشروي اين جنبش ، حاآي از هشياري معلمان در تشخيص ضرورت مبارزات فراقان                            
 .مستحكم تشكل و اتحاد بويژه در شرايط  آنوني  است

  عالوه بر اين معلمان با آميت يك و نيم ميليوني و گسترده در سراسر آشور، به عنوان اليه وسيع و                                      
نان در  آموزش ديده و مستعد آگاهي اجتماعي در ميان زحمتكشان ، برخوردار ازارتباطات طبيعي با دانش آموزان و جوا                   

مدارس و محالت و داراي قابليت نزديكي با جنبش دانشجويي، نيروي موثر ونقش آفريني محسوب ميشوند آه تشكل                               
در شرايط  . مستقل و سراسري آنان براي مقابله گسترده مردم در برابر ارتجاع و استبداد ديني جايگاه با اهميتي دارد                            

شجويي نه تنها در تقويت جنبش دموآراتيك نقش موثري ميتواند ايفا                آنوني بويژه  هماهنگي جنبش معلمان با جنبش دان            
آند، بلكه اين هماهنگي در عين حال ميتواند حلقه اي موثر براي پيوند اين جنبش با جنبش آارگران و زحمتكشان در                                  

 . سراسر آشور بوجود آورد
بارزاتي معلمان و موفقيت در        ، با آرزوي تحكيم اتحاد م         ) راه آارگر    ( سازمان آارگران انقالبي ايران        

 اسفند آغاز ميشود، از دانش آموزان ، دانشجويان ،                  ١٦سازمان دهي  تحصن يك هفته اي معلمان آه از روز شنبه                        
دانشگاهيان آشور و از آارگران و همه مردم ايران دعوت ميكند آه با حمايت از جنبش معلمان ، پايه هاي همبستگي                                

 . در برابر استبداد حاآم تقويت آنندجنبش هاي متنوع مردمي  را 
                             

 )راه آارگر (                            آميته مرآزي سازمان آارگران انقالبي ايران 
 ٢٠٠٤ مارس ٤ – ١٣٨٢ اسفند ١٤                                        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                
        


