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معلمان در تدارک تجمعات سراسری
شهال دانشفر

معلمان بار دیگر به استقبال تجمعات بزرگ و 
سراسری خود میروند. تجمعات آنها به فراخوان 
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان در 

۲۶ خرداد ماه بر پا خواهد شد. 

اعتراض آنها به ادامه بازداشتها و سرکوبگریهای 
حکومت و پاسخ نگرفتن خواستهایشان و وخیم 
تر شدن هر روزه وضع زندگیشان است. معلمان 
افزایش  و  مشاغل  بندی  رتبه  اجرای  خواستار 
حقوقهایشان و تحصیل رایگان برای همه دانش 
آموزان هستند و مثل همه مردم به سونامی گرانی، 



اعتراض  حاکم  سیستم  کل  به  و  نابرابریها،  به 
دارند.

گستردگی  وحشت  از  اسالمی  جمهوری 
اعتراضات معلمان آنهم در متن پر تالطم جامعه، 
با سرکوبگریهایش میکوشد اعتراضات آنان را 
عقب بزند. از یازدهم اردیبهشت تاکنون شمار 
بسیاری از معلمان معترض بازداشت شده اند. 
در جریان پرونده سازیهای رسوا و نخ نما، چهار 
نفر از معلمان به اسامی اسکندر لطفی، مسعود 
نیکخواه، رسول بداقی و شعبان محمدی و شماری 
از فعالین کارگری و اجتماعی بازداشت و هنوز 
زیر شکنجه و فشار برای گرفتن اعتراف اجباری 
هستند. اسکندر لطفی در اعتراض به این موضوع 
گفته  به  اکنون  و   زد  غذا  اعتصاب  به  دست 



است.  در خطر  نیکبخت جانش  وکیلش صالح 
حکومت  سرکوبگریهای  مقابل  استوار  معلمان 

ایستاده اند.
 یک اقدام مهم معلمان طومار اعتراضی با چهار 
هزار امضا خطاب به شرکت کنندگان در اجالس 
اخراج  خواست  با  کار  جهانی  سازمان  ساالنه 
این سازمان  هیات مدیره  از  اسالمی  جمهوری 
این  ادامه  در  است.  سرکوبگریهایش  بخاطر 
تدارک  در  معلمان  پنجشنبه  امروز  اعتراضات 
از  هستند.  خود  سراسری  و  بزرگ  تجمعات 
مبارزات معلمان، این سنگر مهم جنبش کارگری 

وسیعا حمایت کنیم.
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مفقط کف خیابون بدست میاد حقمون
یاشار سهندی

از تهران  بازنشستگان  در طی سه روز گذشته، 
تا تبریز از اهواز تا مشهد در اعتراض به زیر پا 
گذاشتن شان انسانی ایشان با تصویب 10 درصد 

افزایش حقوق، به اعتراض شدید برخاستنند. 

کار چنان باال گرفته که دار و دسته چاقوکشان 
وسط  را  خودشان  نیز  کارگر  خانه  در  مستقر 
آقای  به  ما  گوید:  می  صادقی  انداختند. حسن 
تیم  در  اکنون  اما  می گذاریم  احترام  رئیسی 
اقتصادی ایشان افرادی هستند که حامی منافع 
این  اما  بازنشستگان  جواب  هستند!  فرادستان 



است: “مرگ بر رئیسی”

ابتدا گفتند شکایت از داروغه پیش داروغه می 
بازنشستگان  اعتراضات وسیع  با  اما چون  برند. 
روبرو شدند خودشان را انداختند وسط که خامنه 

ای فتوا بدهد!

معاون وزیر کار دولت روحانی که در زمان خود 
تا توانستند هجوم به حقوق کارگر و بازنشسته 
را سازمان دادند نیز معترض شده، که کار غیر 
قانونی صورت گرفته است. نماینده مجلس گفته 
موضوع در مجلس مطرح میشود. مجلسی که با 
به  زمینه هجوم  بودجه  برنامه  در  ویرگول  یک 

حقوق بازنشسته را فراهم کرده است.



سی سال و در موارد بسیاری، بیشتر از سی سال 
از  استثمار میشود؛ و هر ماه ۳0 درصد  کارگر 
حقوق شان بابت بیمه کسر گردیده، به این امید 

که در آستانه کهنسالی حقوقی دریافت کنند.

اعتراضات بازنشستگان به واقع انعکاسی از مبارزه 
بر سر خواست منزلت در برابر تحمیل فالکت در 
کل جامعه است. تا وقتی ریش و قیچی در دست 
نمایندگان سرمایه داران است هیچ قانونی به نفع 
کارگر و بازنشسته مصوب نخواهد شد. تنها یک 
راه است: فقط کف خیابون بدست میاد حقمون.
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کمبود برق یا فروپاشی اقتصادی
کیوان جاوید

    
 ۲1 از  دولت،  هیئت  مصوبه  اساس  بر 
تمام  کار  زمان  شهریور،  سوم  تا  خرداد 
شد. تعیین  نیم  و   1۳ تا  صبح   ۷،  ادارات 

منطقه ای  برق  شرکت های  بخشنامه   اساس  بر 
شده  ابالغ  نیز  فوالد  تولیدکنندگان  به  که 
است تمام کارخانجات فوالد به ویژه در بخش 
شد. خواهند  تعطیل  ماه  سه  حدود   خصوصی 

بعضا گفته می شود حکومت اسالمی با سرکوب، 
موقعیت  این  کرد.  حفظ  خواهد  را  حاکمیتش 



اقتصادی ویژه که اینبار در بحران برق تجلی یافته 
است، بازتاب و آینه تمام نمای شرایط اقتصادِی 
 به بن بست رسیده کل جمهوری اسالمی است.

بیاد داشته باشیم جناح خامنه ای که مجلس و 
دولت را تسخیر کرده اند و مهره های سربفرمان 
خامنه ای و سپاه پاسداران را در راس امور قرار 
داده اند، اینطور تبلیغات می کردند و می کنند که 
مقصر همه ورشکستگی ها و بن بست ها و بحران 
های این چند سال اخیر حسن روحانی و یاران 
 هم خط او هستند. حاال البته به جان هم افتاده اند.

و  فالکت  این  مقصر  است  داده  نشان  واقعیت 
تیره روزی و از هم پاشیدگی اقتصادی و بحران 



یا  این  نه  فرد،  آن  یا  این  نه  سیاسی،  فزاینده 
آن جناح، که مسبب این فاجعه، کل حاکمیت 
هستند. اندرکارانش  دست  همه  با   اسالمی 

بحرانی که حاال خود را در کمبود شدید برق 
میدهد،  نشان  اداری  و  تولید  مراکز  تعطیلی  و 
همراه با خواست سراسری مردم برای سرنگونی 
جمهوری اسالمی، می رود که این حکومت را 
تماما در هم بشکند. سرکوب و بگیر و ببندها 
نمی تواند خللی در اراده مردم برای نابودی این 

حکومت ایجاد کند.
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تونس: حذف اسالم از قانون اساسی
حسن صالحی

    
رسمی  دین  بعنوان  اسالم  به  اشاره  خبر حذف 
حال  در  که  تونس  جدید  اساسی  قانون  در 
برای  موفقیت  یک  شک  بدون  است  تدوین 
مترقی  و  سکوالر  نیروهای  و  آزادیخواهان 
هاست. اسالمی  زدن  کنار  برای  نبرد   در 

تثبیت  که از  است  قرن  یک  از  بیش  ایران  در 
قابل  غیر  اصل  یک  عنوان  به  رسمی”  “مذهب 
تلخ  تجربه  گذرد.  می  اساسی  قانون  در  تغییر 
این دوره طوالنی به خصوص در زمان جمهوری 
اسالمی به ما نشان داده است که با تعیین مذهب 



رسمی در قانون اساسی چگونه آزادیهای مدنی و 
سیاسی در ایران  و حقوق پیروان دیگر مذاهب 
 و بی خدایان و زنان زیر پا گذاشته شده است.

یک جنبش عظیم ضد مذهبی در ایران وجود دارد 
حاکمیت  سرنگونی  بکار  دست  مدتهاست  که 
قدم  اولین  در  جنبش  این  است.  شده  مذهبی 
خواهان جدایی دین از دولت است  جدایی دین 
از دولت یعنی اینکه دولت از هیچ دین و مذهبی 
پشتیبانی نکند، هیچ دین و مذهبی بعنوان دین 
بر  هیچکس  به  نشود.  شناخته  برسمیت  رسمی 
تعلق  مذهبیش  امتیاز  موقعیت  و  عقاید  اساس 
نگیرد و یا کسی به این دلیل مورد تبعیض واقع 
نگردد. مذهب نباید هیچ نقشی در قانونگذاری 



و آموزش و پرورش داشته باشد. کلیه کمکهای 
مالی و معنوی دولت به کلیه نهادها و ارگانهای 
مذهبی قطع شود. مذهب امر خصوصی هر فرد 
تلقی شود و هر کس در اختیار کردن هرگونه 
باشد.   آزاد  مذهبی  هیچگونه  یا  و   مذهب 

مذهب فی نفسه تبعیض آمیز، خرافی و مغایر با 
آزادی و شکوفایی انسان است. مذهب حتی بعنوان 
امر خصوصی افراد سد راه رهایي و شکوفایي و 

اعتالي انسان است.
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