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 اطالعيه ی شماره يک کانون صنفی معلمان تهران

 
 

اسفند ماه هشتاد و پنجسوم ست يب                                                        سالم دمکرات                                  
 

  اطالعيه ی شماره يک

  همکاران صبور ، فرهنگيان فهيم ، معلمان آگاه 

همکاران . سپاس از حضور پر شور زنان و مردان معلم که در سراسر کشور در تجمعات حق طلبانه شرکت کردند 

گرامی همانطور که مطلعيد نمايندگان شورای هماهنگی کانون های صنفی سراسر کشور با توجه به وعده های داده 

 مطابق برنامه ی پيشنهادی هيئت رئيسه ی مجلس در خانه ی ملت حاضر شدند اما ٢٢/١٢/٨۵   شده روز سه شنبه

تی و فقط يک نفر از طرف مجلس شدند که نتيجه ای از متاسفانه مواجه با حضور چند تن از مسئوالن نظامی و امني

اين جلسه حاصل نشد و حتی مسئوالن حاضر ضمن تبشير و تبذير از فعاليت های صنفی و تهديد معلمان و فعاالن 

 را به صورتی مبهم به عنوان تنها پاسخ به درخواست  صنفی شرکت کننده در تجمعات ؛اجرای طرح پلکانی اليحه

معلمان عجله ای برای اجرای اليحه و افزايش :  و حتی گفتند   رهنگيان سراسر کشور عنوان کردندهای قانونی ف

حقوق نداشته باشند اما امروز چه شد؟ معلمانی که قصد داشتند برای دريافت پاسخ مطلوب نسبت به خواسته های 

قدامات مسئوالن را برای رفع  تا خبر ا قانونی و صنفی خود به صورتی آرام در مقابل خانه ی ملت جمع شوند

مشکالت و اجرای وعده ها به مدارس ببرند به صورت ناباورانه و غير منتظره ای با برخوردهای بسيار ناروا و 

  . خشن روبرو شدند که منجر به دستگيری تعداد زيادی از معلمان و فعاالن صنفی گرديد 

  ملت بزرگوار ، فرهنگيان صبور ، حقوق دانان آگاه 

ری از معلمان شما را به جرم درخواست قانونی بر مبنای عمل به وعده ها و اجرای نظام هماهنگ پرداخت بسيا

 و برای مدتی نامعلوم به محل های نامشخص  حقوق به شدت مورد ضرب و شتم قرار داده و عده ای را دستگير

يطی که شورای هماهنگی کانون های در شرا. بردند و خانواده های فرهنگيان بسياری را نگران و مضطرب نمودند 

صنفی سراسر کشور و ديگر تشکل های فرهنگيان تاکنون همه ی راههای قانونی را رفته و به مقامات ارشد کشور 

نامه و شکايت فرستاده اند و از وزير تا وکيل با همه مذاکره نموده اند و چند ساليست که اغلب مسئوالن وعده ی حل 

 اما چرا به وعده هايشان عمل نمی کنند؟ به   ومعموال نيز به فرهنگيان حق می دهند ندمشکالت معلمان رامی ده

.  ارائه نمی شود  ميکنند که اخبار دقيقی هم از آن کدامين گناه صدها معلم در تهران و سراسر کشوررا دستگير

يت می کند و به طور جدی کانون صنفی معلمان تهران قاطعانه از فعاليتهای صنفی و قانونی معلمان اعالم حما

  بهشتی ، باغانی ، قشقاوی ، بداقی ، نوراله   از جمله آقايان   صنفی و فعاالن همه ی معلمان   سريع  خواستار آزادی



 که امروز بازداشت شدند   و اعضای هيئت مديره ی کرمانشاه و تمام معلمانی است اکبری ، باقری، اکبری پروشی

 اقدام به تجمع و تحصن و راهپيمايی از سوی معلمان را متوجه عامالن در غير اين صورت مسئوليت هرگونه

  . بازداشت و ضرب و شتم معلمان می دانند 

  همکاران گرامی کانون صنفی معلمان ايران در برخورد با اتفاقاتی که روی داد تصميمات زير را اتخاذ نمود 

   ٢۴/١٢/٨۵تحصن در مدرسه در روز پنج شنبه    -١

   ٢۶/١٢/٨۵ دستگير شده تجمع در مقابل مجلس روز   معلمان در صورت آزاد نشدن -٢

  .از تمامی همکاران می خواهيم با حداکثر توان به اطالع رسانی به ديگر همکاران بپردازند

  منتظر اطالعيه های بعدی ما باشيد

  ) ايران( کانون صنفی معلمان تهران 

  

 


