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  معلمان در مقابل مجلسینفر از تجمع دهها هزار یگزارش مفصل

)ريهمراه با تصاو(  
 

اسفند ماه هشتاد و پنجدهم دواز                                                                                        سالم دمکرات  
 

 
.ل شديهفتم تبد   مقابل مجلسیمعلمان به اجتماع آرام هزاران نفر صبح امروزیصد نفريزسيآم  اعتراضتجمع   

" نظام هماهنگ پرداخت" به  موسوم   ی خدمات آشور تيريحه مديال ت يبه وضع نسبت   آه معلمان ن تجمع يا در

.ن خود شدنديرين خواسته دي خواستار تحقق ای اسالمیمعترض بودند، با تجمع اطراف مجلس شورا  

 در دست ن مشكل شده و باي حل ایندگان مردم برايشتر نمايت بيمعلمان در تجمع آرام خود مقابل مجلس خواستار جد

 اعتراض یت خدمات آشوريريمد حه ي الی اجرای در بودجه برایفيافتن ردي به عدم اختصاص نیيگرفت پالآاردها

اند، همچنان   س آه مقابل ساختمان مجلس مستقر شدهيپل  یروهايهمچنان ادامه دارد، با حضور ن ن تجمع آه يا. آردند

.ادامه دارد  

 معلمان برگزار شده است، ی آه به ظاهر به دعوت آانون صنفید هزار نفرن تجمع چني است، در ایگزارش ها حاآ

العموم آجاست تا   یمدع" ، "  به مسجد حرام است و هم ناروا- آه باشد به خانه روایچراغ"  با مضمونیيپالآاردها

هر  -مشروع ماست خواسته ی حقوقیهماهنگ"    ،"  آندی معلمان برخورد قانونیه آانون صنفيبا جعل آنندگان اعالم

 -ميا  مان گشتهياز طال گشتن پش" ،" انيغافل ز فرهنگ-دولت، مجلس، نگهبان" ،"هوده و نارواستين بيارازي غیسخن

ت، يآفا  یر بيوز"  ،  " بر آن جامعه آه معلمش از معلم بودن شرم دارد یوا" ، " دي ما را مس آن مرحمت فرمووده

. خوردیبه چشم م.. و" استعفا استعفا    

 ی صنفیها   تشكل ی هماهنگیشورا"  با عنوان ان يفرهنگ  ی صنف  تشكل٣٠از ش ين تجمع بزرگ بيا در ن يهمچن

ان سراسر آشور ي فرهنگی صنفیها  ندگان شما در تشكلينما:  آورده استیا  هيانيبا صدور ب" آشوران سراسريفرهنگ

ترده شما استقبال گس. اندينما  یختگان را مي شما فرهی فرهنگی آه آگاهیا  و شور دوباره تان   ماني ایآش استوار  شيپ

 وارد ینشان داد آه فشارها اسفند، به همگان ١ بهمن و ٣٠ معلمان در یتحصن سراسر  ازنقاط آشورازیاريدر بس

. اند  پاخاسته باره داشته و معلمان دویك سال آارائي یتنها برا آشوریان وجامعه معلمي فرهنگینف صیها  تشكلشده بر

هفتصد هزار ش ازي معلمان آشوررا آه بیونيلي جامعه میانونمطالبات مشروع و قها و  توان خواستهيز نميقت نيحقدر

.آنند، با سرآوب فعاالن آنان پاسخ داد  ی میرخط فقر زندگينفر آنها در ز  

 احقاق ی را برایيها  اند روش  دهيآوشان از همان آغاز ي فرهنگی صنفیها  ندگان شما در تشكلينما: ديافزا  یه ميانين بيا

 ارائه ی اجمال گزارش. دين نمايب را متوجه طرفينه و آسين هزي بوده و آمتری و مدنیحقوق خود اتخاذ آنند آه قانون

ر ي مسی مقابل مجلس به خوب١۵/١١/٨۵كشنبه يروز ان دري فرهنگی صنف یها   تشكل یي گردهمایانيه پايانيشده در ب

والن و ئجلسات متعدد با مس  ی، برگزاریليله تحياني ب صدور دهها. دهديمعلمان را نشان م  قانونمند  ویحرآت معنو

است ي و ریجمهور   استير توسط  ه يپا  بلندیته هايآم ل يتشك. ن مدعاستيا بر یپاسخ شاهد   ی صدها نامه ب نوشتن

 یته امداديوه آميع سهام عدالت به شيم به توزيتصمزي اواخرننيوالن و ائجه مسينت  یبا اما بي زیمجلس وقت، شعارها



 یريگيپ ان دريمجلس  و دولتمردان  آشكار یآوتاه .ن سالها بوده استيادر والن ئاقدامات مس جمله  ان ازين فرهنگيب

 ريغ و یرقانونيه غي نظری مثال اعالم علنیبرخورد با معلمان براز آنان دري تبخترآمیياعتنا  یان و بيخواست فرهنگ

 آموزش و پرورش و ی اداریها  طي تجمع در محیوه مدنيض روا در حق معلمان موجب شد معلمان به شي تبعیاصول

.  درس متوسل شوندیها  عدم حضور در آالس   

.  استیرقانوني و غیاسيان سيطلبانه فرهنگ   حقیها  آنند حرآت   یدولتمردان ادعا م: ح شده استيه تصريانين بيدر ا

 به یمايصدا و س. آنند  ی متهم می و جناح بازیآار  یاسيار دارند، ما را به سي آه در اختیاري بسیها  بونيترآنان از 

 مطالبات آنان را  پرداخت حقوق معلمان و ش ي افزایواقع ريغ اخبار به دولت مرتبا  و مطبوعات وابسته  یملظاهر

ده يما با ناديصدا و س. دهند  یمعلمان به مخاطبان ارائه م یاين از حقوق و مزاي دروغیري آرده و تصویينما   بزرگ

دار   خدشه  خود رایگاه مليشان جايا مطالبات   یعدم انعكاس واقع و انيفرهنگ  ی و تجمعات صنف تراضاتگرفتن اع

نه به  رساان اعتماد خود را بهيفرهنگ. رپا گذاشته استيطرفانه را ز  ی صادقانه و بیرسان  ه اطالعيآرده و اصول اول

جمله  ازیرسان   مشروع اطالعیق ابزارهايان را از طريفرهنگاخبار ما ازدست داده، لذا انعكاسي صدا و سیظاهرمل

.دانند  ی موجه و متصور می خارجیها  رسانه   

   ع و جهتر، تنوي سال اخ۵ان در ي فرهنگی صنف یها  مكاتبات تشكل  و ها  هيانيمرور بو مطالعه : ديافزا  یه ميانين بيا

ز يازهرچ ش يمعلمان پ .دهدينشان م  یخوب كنند، به يم ادعا  والن ئرا برخالف آنچه مس ان يلبات فرهنگ مطا یريگ

 یباشند آه معلمان به عنوان قشرفرهنگين بوده و مياآنها خواستار. جامعه هستند دریخواستارحفظ وارتقاء شأن معلم

ت يمرجع  و یحرمت انسان ا جاهالنه ي و  آه عامدانه  رنديقرارنگ  یياه  استيمعرض سدر  یمنزلت اجتماع  یدارا

 از جمله ی اقتصادیل تنگناهاي توسط معلمان به دلیرتخصصيپرداختن به مشاغل غ. كنديمدار  آنان را خدشه یاجتماع

 یصدا ن يرساتر ون ياول اگر دهد، لذا يتنزل م درمانده  و ك انسان گرفتاري  معلم را درحد  گاهياست آه جا  یعوامل

ت است آه قدم ين واقعيا ازیباشد، ناش  ی آنان میشتي معی و تنگناهایان مربوط به مشكالت اقتصادي فرهنگیاعتراض

س يتدرشان به آموزش وي ایشتي معینگراندغدغه و  پرداختن فارغ از امعهج در معلم ارتقاء شأن   حفظ ویبرا ل او

.است  

كنند، يع مي شای رسمیها  بونيگردد برخالف آنچه آه تريد ميتاآ: اند  درادامه آوردهان ي فرهنگی تشكل صنف٣٠ش ازيب

. آنند  یافت مياز دري اضافه بر نیاي حقوق و مزای دولتیر دستگاههاياند آه آارآنان سا   نشدهیچگاه مدعيان هيفرهنگ

 و آارشناسان  رانيبه استثناء مد  (یلت دویر دستگاههاي سایاي و مزا ت اذعان دارند آه حقوقين واقعيان به ايفرهنگ

شه مورد يآنچه هم.  استی و معمول متوسط  یك زندگي   داشتنیبرا  الزم یافتيحداقل در ) ی دولتیها   شرآتیبرخ

از نظر  (ف آنانيرد  ان با همي فرهنگیافتيت است آه حقوق و درين واقعيان بوده، اي فرهنگی صنفیها  اعتراض تشكل

 یاي اختالف فاحش دارد، لذا حقوق و مزای دولتیر دستگاههايدر سا) ی و گروه شغلیلي مدرك تحص،یيسوابق اجرا

.ابديش يد افزاي شرافتمندانه بایك زندگي از یان به منظور برخورداريفرهنگ  

خود  ی آتیها  برنامهان ويت مطالبات فرهنگيان سراسرآشوراولوي فرهنگی صنفیها   تشكلی هماهنگیخاتمه شورادر

. تحقق آنها وجود داشته باشدین براي راستیا  دوارند ارادهيند و امينما  یاعالم مري درزمان حاضر به شرح زرا  

 آامل فصول یاجرا د بري با تاآیت آشوريري خدمات مدحهيشرط الد ويق  یب بيان آشور خواهان تصويما فرهنگ -١

.ميباش  ی م١/١/٨٦ آامل آن از یرا اجیف بودجه براي و اختصاص ردیا و بازنشستگيمزا (١٣ و ١٠  



ق ي عمیامبر اعظم را محكوم آرده و نگرانيان در سال پيما طرح سواالت موهن در آزمون ضمن خدمت فرهنگ -٢

.مينمائ  یخود را از رواج تحجر در راس وزارت آموزش و پرورش اعالم م  

ت آشكارشان توسط يري خود و سوءمدیها  هل عمل نكردن به وعدير آموزش و پرورش به دليم وزيما انتظار دار -٣

.ضاح شوديندگان محترم مجلس استينما   

.ميدانيد شده راحق مسلم خود مي تبعید ازفعاالن صنفي و رفع تبعی با فعاالن صنفیي و قضایتيما عدم برخورد امن -۴  

حضور در مدارس  ضمن ٩/٢/٨٦كشنبه ي فوق در روز یها  صورت عدم تحقق خواستهان سراسرآشوردريما فرهنگ

 به نشانه اعتراض ١٢/٢/٨٦ن روز چهارشنبه يم و همچنينمائ  ی میها خوددار  ل خود از حضور در آالسيرغم ميعل

.م نمودي تجمع خواه١٢ صبح تا ٩در ادارات شهرستانها و سازمانها در مراآز استانها از ساعت   

 گزارش روزنا
ت يريحه مدين در اليافته مسئولي تحقق نی اعتراض به وعده هایراستا درن تجمعيمعلمان آه چهارمتجمع ظهرامروز

.ك به ده هزار نفر از معلمان مواجه شدي است، با استقبال نزدیخدمات آشور  

 خود مطرح آردند اما ی را به عنوان سرفصل خواسته هایشتيط معين تجمع اگرچه بهبود شرايشرآت آنندگان در ا

 ري، وزیدي فرشیاستعفا د اعتراض داشته ويدولت جد ش توسط پرور وزش و آمین فضا شدیتيبه امن زيه نيدرحاش

.ز خواستار شدنديآموزش و پرورش را ن   

ن تجمع بوده است در ين به ا از دعوت آنندگایكيران آه تشكل متبوعش يرآل سازمان معلمان اي، دبیرضا هاشميعل

 آردند یجمع آنندگان را نظاره م، تارج ازمجلس حضوردرخ آه بایندگانيضمن اشاره به صف نما" روزنا"با گفتگو

 معلمان معترض یم تا برايه را دعوت آرديحاشستاده درين اندگاينما« :دند، گفتي شنیك مينزد آنان را ازیوشعارها

».ن جمع پاسخگو باشنديسه مجلس در اييات ري هید اعضاي گفته اند آه بایند اما آنها همگيسخن بگو   

. دن اعتراض معلمان بسنده آردندي مجلس، تنها به شنیندگان با حضور در مقابل درب وروديماست تن از نيش از بيب

 حل معضل نظام هماهنگ  ی برایافتن راهكاريروزنا از ضرورت ز درگفتگو با خبرنگارينده تبري نماینيرتاج الديم

روزنا  خبرنگار  با سئوال ی وقتردم تهراننده مينما  نجابت  نياما حس گفت  حل مشكل معلمان سخن یبرا اخت پرد

 یي پاسخگو اآنون آه زمان« :نگونه پاسخ گفتي ا »د؟يدار  معلمان  ن اعتراضي ایبرا  یچه پاسخ«  مواجه شد آه

تجمع اعتراض  گر مجلس نظاره  یورود   دربیله هايپشت م آه از زينده مجلس نينما گريد  یين فدايسح» .ستين

 خوب یليخ« :پاسخ گفت» د؟يني بیرا چگونه م ن تجمع يا« ن پرسش قرار گرفت آه ي خطاب به ایمعلمان بود، وقت

 اعتراض و ی برایچه پاسخ« ن پرسش آه ي درمقابل ایياما فدا» . زنندیشان را ميمعلمان آمده اند و حرف ها. است

. ار آرديتنها توسل به سكوت را اخت» دي معلمان داریخواسته ها   

ن يس را موجب شد اما اي پلیروهاي حضور پر رنگ نیيابل مجلس اگرچه در ساعات ابتداتجمع هزاران معلم در مق

برطرف شدن ن تجمع تنها خواستاريآه درا باشند  د آرده ي تاآ تين واقعيا افت تا معلمان بريان ي پا یبه آرام تجمع 

. ه انده مطالبات خود راندي را به حاشیاسي سی خود هستند و خواسته های صنفیخواسته ها  

حاضر شده بودند، اما با سردادن اجتماع  ن ي درس در ای آالس هایمعلمان معترض امروز اگرچه پس از برگزار  

یازبرگزار" ميآريم، دانش آموزميتوپ و تفنگ ندار"و" شهيل ميمشكل ما حل نشه، مدرسه تعط" همچون یيشعارها    

. دادندبر خود خیصورت محقق نشدن خواسته ها دری بزرگتریتجمع ها  



 ٢٨« :ندگان مجلس سردادندي نما را خطاب به ن شعاري آنان ا  بود آهیزمان  معلمان معترض امایشعارها سرفصل 

.دندي عدالت طلبانه دولت اصولگرا را به چالش آشیب تحقق شعارهاين ترتيو بد» سال گذشته، عدالت آجا رفته   

 مناسب اعتراض یپوشش خبر  به علت عدم  ی گروهیانه هاما و رسيوس صدان ضمن انتقاد ازيمع آنندگان همچنتج

، ین زندگيمرگ برا« :دندير آشين شعار به تصويرا با سردادن ا  خود یشتيت معي چندماه گذشته معلمان، وضعیها

»ین همه شرمندگيا   

 خود یا در روز سه شنبه و درصورت عدم تحقق خواسته هیگري تجمع دین تجمع از برگزاريشرآت آنندگان در ا

 ی اسالمیمعلمان را به مقابل مجلس شورا ازیشتري تعداد بیدر صورت برگزاررسد ي آه به نظرمیتجمع. بردادندخ

. خواهد آشاند  

سنايگزارش ا  
ده ي سال به درازا آش۵ش از يحه نظام هماهنگ پرداخت، بيب اليتصو: ان آشور گفتي فرهنگی آانون صنفیسخنگو

. گذاشته استین معلمان را حل نشده باقييار پاي مشكل درآمد بسب،ين تصوي شدن ایشده و طوالن   

اعتراض   دری اسالمی ازمعلمان درمقابل مجلس شورایه تجمع ظهر روزشنبه شماري درحاشی لنگرودید بهشتيحم

 یب: سنا گفتيا» آموزش و پرورش«نده، به خبرنگار يحه نظام هماهنگ پرداخت به سال آي الیبه موآول شدن بررس

 شدن به مرور مرتفع یي با اجران مشكالتيدارد اما ا  ی معلمان نواقصیشغل  یز همانند طرح ارتقايحه نين اليك اش 

.شوديم   

حه يب تمام اليش از تصوي پ اني از فرهنگیا ش درآمد عدهينده مجلس آه افزايك نماين اظهار نظر ي در پاسخ به ایو

ز در آشور وجود داشته و معلمان با آن ين نيش از ايتورم پ: د، گفتشو یجاد تورم مينظام هماهنگ پرداخت، باعث ا

. اند؛ لذا با باال رفتن حقوق معلمان، مطمئنًا اوضاع از قبل بدتر نخواهد شد همواره دست و پنجه نرم آرده   

ماه ٢ف حه نظام هماهنگ پرداخت ظري شدن الیيوعده اجرا«ز با استناد به آنچه آه يتجمع ن ازمعلمان حاضردریكي

 ن اعالم گذشتهياآنون ماهها از ا: اعالم آرد، گفت» صورت عدم دخالت دولتم مجلس دري واقدام مستقیدرسال جار

.ستي به معلمان نیي حاضر به پاسخگوی و آس   

حه ي الی اجرایر آموزش و پرورش براي وزیهايريگيمعلمان  پگرازي دیا ن عدهين تجمع همچنيسنا درايبه گزارش ا

 ش حقوقيم آه ابالغ افزايريپذيوالن را مئ مسیها  وعدهیزمان: د آردنديتأآ دانسته ویهنگ پرداخت را ناآافنظام هما

.مان را به دستمان بدهند   

ن يدر پرداخت حقوق آارآنان اعالم و ا ض ين تجمع، رفع تبعيمعلمان در ا سنا عمده خواسته يبه گزارش خبرنگار ا

مشكل ما حل نشه، «و »  د گردديا بايمنزلت معلم اح«، »د گرددياهنگ اجرا بانظام هم« چون یيخواسته با شعارها

  .همراه شد» شه یل ميمدرسه تعط

 
ت سالم دمکراتيبه نقل از سا  

 
  تجمع معلمانیريگزارش تصو



   
 

     
 

       
 

 
 

 
ت سالم دمکراتيسا: منبع   



  امروزِی معلمان تهران از تظاهرات ده هزار نفره یگزارش کانون صنف
یتجمع ده هزار نفر  

 سالم به همکاران محترم

.دندي حماسه آفر١٣٨۵/اسفند / ١٢معلمان در روز شنبه   

ن به خشم شمايفرآ شما و ین به بردباريآفر  

.اد زدندي هزار معلم عدالت را تا عرش خدا فر١٢تا  ٨ن يمروز شنبه با  

. مانندچشم دشمنان عدالت را کور کردندیش بيک نمايمعلمان در   

 

 تهران و کوچ ی کانون هاینفرازبچه ها  چندیم به همراهيرسالت داشت ساعت مانده بود به موعد مقرر ازکيهنوز 

د يم و اميبا ب.  کردم ی م ته دلم احساس غربت. زد يدلم شور م. د ي لرزیقلبم م. مي امدیاصفهان به سمت بهارستان م

 گفتم چقدر یکردم با خودم مين مترو نگاه ميفوج فوج مسافر ا وبه رهگذره.دم ي کشیخودم را باال م مترویاز پله ها

م باال اما ياز پله ها آمد.فتادند ایمعلمان به راه م ازیباني پشتیست به سمت مجلس براکراينها ي ایخوب بودُ که همه 

 . کردمیرا دنبال م  کانونیتلو بچه هاتلو. شتراحساس غربت کردمي من ب. راه خودرا گرفتند ورفتندیه سمتهرکدام ب

.اد برده بودمي که بودم را ازیيخودم و جا  

ترسم ين ميرسم بلکه از اتي خودم نمیگفتم برا ؟یترسيه ميد چي پرسیباغان.  شدند منیدوستان متوجه نگران ازیبرخ

 ی دنبال حق خود وحق جامعه گر نتواننديود . بخورندیشه شکست سختي همیوکانونها برا . نشودیکه استقبال چندان

ک ي مجلس را نگاه کردُم نزدیدور جلوم ازيشدابان وارد يبه خ.  دادندیه مرا دلداري وبقیباغان . بروندیموزآدانش 

.دا کردمي قوت قلب پیکم.ن اسالم جمع شده بودندياهدابان مجي در نبش خینفر١٠٠به    

 کانون خراسان یز بچه ها ای کانون تهران،موسوی از بچه هایقشقاو زد،ي کانون یرازي شیم به اتفاق آقايهمه رفت

ت يري مد خدمات  سازمان  یروبرو پارک در جماعت کوچک  ک نمازيو  م يوضو گرفتگري دیبچه ها  ازیبرخ و

 ی کشاندم تا دنبال ردیبا عجله خودرا به گوشه ا. ستيچ کس نيدم هيتامن از نماز جدا شدم د. ميار کرد برقریکشور

.جمع شدندرنفک به هزاريم نزديکربع که ما نمازخواندين يتا ا  مجلسیشمال دریجلو دم همه رفته انديا باشم داز آنه   

. ت انداختم يجمعت گرفتم دوان دوان خودم را به وسط م را دسيفم را برداشتم وجوراب هايبا عجله ک. دوار شدم يام

سمت  شان رابسته بودنديل هايه هم حمايم بقي کنیيراهنماا داده بودند،بستم تا مهمانان را که به میزرد ویلم را آبيحما

اختمان به سمت راست سمن زنان را  .مدندآيبود که با عجله به سمت ما م دمکردم فوج فوج آي را نگاه میابان اصليخ

  نژاد از نکا،یکوهدشت مهد ازیارمحمديري مال اسد ازبروجرد،مدی انتظامات آقایچه هابگريد کردم،ي میيراهنما

 )زد ي کانون یبچه هااز(یيرزاي میاآق .دادنديزهمه داشتند همکاران را نظم ميرزاده ازتبريه،نظيجنت دوست ازاروم

 غرا و یبا آن صدا. ه رفت و شروع کرد به شعار دادنيپاک چهاري ی اش را روشن کرد باالیري مارگیبلند گو

.اد زديش فريرايگ   

یده ملتيهرگز ند            یرتي غین بيمجلس به ا   
.زاحساس کردمي ناچیاد مردان و زنان خودم را مانند قطره ايو فريان غريمن درم  



را هم يکه من هم جواب شعار ها را بدهم زدم ي دی نمیازي گفتم نیر لب خدا را سپاس ميو ز. کردم يه ميداشتم گر

. دادیادزدن نداشتم و هم اشک شوق اجازه نمي فرینا  

چشمتان روزبد (را داشتند،ن حال و روزيه فقط من بلکه همه ان ، ستاده بودميسرپاازيکريروز يشب وديد خسته بودم،

!!!  سرما آورده بودندیيم وچه باليده بودي کشیيرنج ها و د جمعه و شنبه چه درديند،داستانش مفصل است اگر بدانينب

)قايم شرح درد اشتيتابگو   ***  ز فراق نه خواهم شرحه شرحه ايس( دهمیتان شرح ميگر برايک پست ديالبته در   

 ک به شش هزارينزد.گرفتي صورت میت به سختيعان جميمگرجابجاشدن دريقه شد،ديدق٣٠و١٣ه ک بيساعت نزد

خودشان معلمها . ما نبودیله ي هم به انتظامات بوسیازين. آدم هستم  ازیيايان دريدم درمکرياحساس م.نفر آمده بودند

 گشت ی توجه به بلند گو به سمت ساختمان مجلس برمیت بي جمعیگاه. ز منظميهمه چ. شه بودندياهل فرهنگ و اند

دندي کشیا هو م کرد،همه او ریرون را نگاه ميپنجره باز  ۶ا  ي ۵  یندگان از طبقه ي از نمایوکس  

ميني نشی از پا نم م  يريتاحق خود نگ           : گفتی کانون میبلندگو  

        در افغانستان بمانطالبان   یدي فرش        :زدنديا د ميمعلمان فر

گري دیقه يدنباله تا چند دق  ........  

   کنمیگر وارد مي دیقه يدق اخبار را تا ده یسم  دنباله يتوانم بنوي کند همکاران نمیدلم تاپ تاپ م

 

       

 


