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آردند هزار فرهنگی امروز مقابل مجلس ٣بيش از    

 
اسفند ماه هشتاد و پنجدهم هف                                                                                                                   

 
 

 آميز برگزار آردند   هزار فرهنگی امروز مقابل مجلس هفتم تجمع اعتراض٣بيش از 

 
آميز برگزار مقابل مجلس هفتم تجمع اعتراض در بار طی هفته اخير   فرهنگيان برای چندمينهزار تن از  ٣بيش از 

، همزمان با آغاز جلسه علنی امروز بيش از سه هزار نفر از فرهنگيان »ايلنا«رش خبرنگار پارلمانی به گزا .آردند

. در اعتراض به عدم اجرای اليحه نظام هماهنگ پرداخت و وضعيت معيشتی خود در مقابل مجلس هفتم تجمع آردند

ست آه فرهنگيان در مقابل مجلس تجمع ذشته ااين برای سومين برای طی هفته اخير و پنجمين بار در طول يك ماه گ

 .آنند  آميز برگزار می  اعتراض

آنندگان به حدی است آه رفت و آمد وسايل نقليه در   حاآی است آه تعداد تجمع» ايلنا«گزارش خبرنگار پارلمانی 

ان مجاهدين همچنين در سراسر خياب. منتهی به ميدان بهارستان با مشكل مواجه شده است» مجاهدين اسالم«خيابان 

ضعيت حضور دارند و اين در حالی است آه فرهنگيان اسالم نيروهای انتظامی امنيتی برای ايجاد نظم و آنترل و

های خود بنويسيد آسی با   ها در جزوه  بچه«: آنند آه بر روی آن نوشته شده است  هايی با خود حمل می  نوشته  پارچه

فرشيدی، «، »در دادن حقوق معلمان ناتوانيد، رای ما را پس بدهيداگر ! نمايندگان مجلس«، »آسی برابر نيست

، »!نژاد، عدالت يا فريب آاری؟  احمدی«، »!مجلس، مجلس، فكری به حال ما آن! دی، سنگرت را رها آنفرشي

 .»نظام هماهنگ پرداخت اجرا بايد گردد«، »شأن روحانی هستيم، در معيشت ندانيم آجا هستيم  در مقام هم«

رييس مجلس » غالمعلی حدادعادل«شود آه روز گذشته   اين گزارش، تجمع فرهنگيان در شرايطی برگزار میبنابر

هفتم در نشست خبری خود با خبرنگاران تصريح آرد آه وضعيت معيشتی فرهنگيان مشكل دارد و اظهار اميدواری 

داد عادل در عين حال تاآيد آرد آه ح. ددآرد آه با اجرای اليحه نظام هماهنگ پرداخت بخشی از مشكالت رفع گر

 .امكان اجرای دفعی و يكباره اليحه نظام هماهنگ پرداخت به دليل بار مالی اين اليحه برای دولت وجود ندارد

 
 های مترو تهران تجمع آردند  شماری از معلمان و فرهنگيان در ايستگاه

 
، تعدادی از فرهنگيان صبح امروز ـ پنجشنبه ـ برای دريافت مطالبات خود از دولت با »ايلنا«به گزارش خبرنگار 

های امام خمينی، ملت و بهارستان وارد شدند و به سر دادن شعار در خصوص   استفاده از خطوط مترو به ايستگاه

 .احقاق و مطالبات خود پرداختند

های اين افراد قرار است آليه معلمان تهرانی جلوی مجلس شورای اسالمی تجمع آنند و   ابراين گزارش، طبق گفتهبن

 .مطالبات خود را به نمايندگان ملت در ميان گذارند

 



  از معلمان خمين تجمع اعتراض آميز برپا آردندیجمع
 

 

 اعتراض شهرستان تجمع  اين  و پرورش محوطه آموزش صبح روز پنجشنبه در معلمان خمين از نفر٢٠٠بيش از  

.برپا آردند آميز   

 ذآر ی صنفیها  و خواستهی اسالمیفرهنگيان متحصن دربرابرمجلس شوراجمع خود را حمايت ازافراد، دليل ت اين

.آردند   

فرهنگيان معترض مقابل مجلس   یها ، خواستهیجرايد آشور و بخصوص رسانه مل: گفتند ايرنا  آنان به خبرنگار

. را منعكس نكرده استی اسالمیشورا   

   آميز خود تا رسيدن به نتيجه مورد درخواست فرهنگيان ادامه خواهند داداين افراد اعالم آردند، به تجمع اعتراض

   .هزارمعلم دارد آموز و سه هزار دانش ٢۶   یشهرستان خمين در جنوب استان مرآز

 آخرين خبر از مقابل مجلس
   

   :لس گزارش ميدهد  ،از مقابل مج خبرنگار سالم دموکرات 

 را احاطه کرده اند اين نيروها همراه با نيروهای امنيتی    صفی عليشاه ضد شورش تمام خيابانهایپليس و کاميونهای 

شمگيری دراين تجمع ديده همچنين نيروهای امنيتی موتورسوار به شکل چ بی سيم بدست در اين تجمع حضور دارند

   .اخوان معلمين جمع کثيری ازدانشجويان ونوجوانان می باشدازجمله شرکت کنندگان درفر  .می شود

  .خبرهای تکميلی ارسال خواهدشد

 !دستگيری باغانی و بهشتی -عيه مهمالاط

  مکراتانتشار از سالم د
  باغانی دبير کل کانون صنفی معلمان ايران وبهشتی بازرس اين کانون دستگير شدند

  به نام خداوند جان و خرد 

 نيمه شب امشب درمنزل ١٢علی اکبر باغانی دبيرکل کانون صنفی معلمان ايران ومحمود بهشتی لنگرودی ساعت 

  موردستگير شد ه،وبه نقطه ی نامعلوی انتقال يافتند خود در حال خواب و استراحت به وسيله ی چند نفر ما

همچنين .علت دستگيری ومنبع دستگير کننده نامشخص بوده است. همسر آقای باغانی گرفته شد  در تماسی که با

  . عليرغم درخواست باغانی و خانواده ی ايشان،افراد دستگير کننده ازتحويل برگه ی جلب خودداری نموده اند

از  از رفتن خودداری نمود ،واز آنان خواست که برگ جلب نخست آقای باغانی:ی باغانی گفتندهمسر آقا

آمدن خودداری کند،هرطورشده ،حتی به   چنانچه از"محاکم قضايی را به ايشان تحويل دهند،ماموران گفتند طرف

اب همسايه ها نشود،حاضر که آقای باغانی بخاطراينکه مزاحم خو." شما را خواهيم برد١١٠زور ويابه کمک پليس 

تشکل های صنفی تماس گرفته و  ايشان اجازه داده شد، که باآقای پيمان، وکيل افتخاری  اما باهزارمنت به.به رفتن شد

  .مر قرار دهندايشان رادرجريان ا

  نتهرا - نکانون صنفی معلمان ايرا 



                

                 
  

                 
  

                 
 
 
 



           

 

              
 

         
 
 
 

  


