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  ادامه راهی معلمان برایبيانيه آانون صنف
 

 شش وماه هشتادبهشت ياردچهارم                                                                                      وبالگ کارگر
 

 
مقابل مجلس و بازداشت معلمان امنيتی و انتظامی با فرهنگيان درقانونی نهادهای اعتراض به برخوردهای غير در-١

 در ی، در اآثر مدارس آشور تحصن هاي٨٦فروردين   ٢٧ و ٢٦دوشنبه  و يکشنبه تهران و کرمانشاه؛ در روزهای 

 معلمان در آن درج شده بود خطاب به ی آه اهم خواسته های اعتراض آميزیتر مدارس برگزار گرديد و تومارهادف

  . صادر گرديدیوزش و پرورش، مجلس و رياست جمهورمسئولين آم

 یهيچ گونه پاسخی صنفی فرهنگيان چون مسئولين امراهنگی کانون هابيانيه ی پايانی جلسه ی شورای هم برابر- ٢

الس کدرحضورمدارس ازدر ، ضمن حضور٩/٢/٨٦يکشنبه روز  ما ندادند، دری و قانونی صنفیبه درخواست ها

محل ادارات آموزش پرورش شهرستان ها در در١٢/٢/٨٦چهارشنبه همچنين روز های درس خودداری می نماييم؛

به تجمع اعتراض آميز خواهيم   اقدام ١٢ تا ٩ساعتمحل سازمان های آموزش و پرورش ازها دراستانمراکز در، و

  .نمود

بين کارکنان دولت و عدم اجرای نظام رفع تبعيض درخواسته های صنفی فرهنگيان دال برصورت عدم تحقق  در-٣

 ما معلمان ١٧ تا ١٣ساعت  از١٨/٢/٨٦سه شنبه روزان دولت به صورت کامل و جامع، درهماهنگ حقوق کارکن

  .  اقدام به تجمع گسترده ی کشوری خواهيم نمودسراسر کشور در مقابل مجلس شورای اسالمی
  

   کانون معلمان اروميه- کانون صنفی معلمان ابهر-  کانون صنفی فرهنگيان خراسان - کانون صنفی معلمان ايران

اتحاديه ی صنفی   -معلمان اردبيل   صنفی  کانون  -انون صنفی معلمان ايالم  ک- کانون فرهنگيان استان اصفهان-

 کانون صنفی -فرهنگيان استان آذربايجان شرقی   کانون مستقل - کانون صنفی فرهنگيان آبادان -فرهنگيان اهواز 

مان گيالن معل  صنفی   کانون- معلمان کرمانشاه   کانون صنفی- کانون صنفی فرهنگيان خمينی شهر-معلمان تبريز

 کانون صنفی -سبزوار کانون صنفی معلمان -کانون صنفی معلمان شهرری- زنجان کانون صنفی معلمان-) رشت(

کانون صنفی  - کانون صنفی معلمان استان چهارمحال و بختياری- کانون صنفی فرهنگيان شهرضا-معلمان شيراز

   انجمن صنفی معلمان استان کردستان- صنفی معلمان کرج کانون- کانون صنفی معلمان قم-فرهنگيان استان قزوين

 کانون صنفی - معلمان همدان کانون صنفی   - معلمان مازندران  کانون صنفی - شاه معلمان کرمان  کانون صنفی-

  معلمان يزد 

  شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگيان سراسر کشور
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