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   فرهنگيان سراسر کشور بيانيه ی پايانی جلسه ی  تشکل های صنفی

 
 

ششن ماه هشتاد ويفروردم دهدواز                                                                           ...تشکل ها ی صنفی 
 

 
            يا رب چقدر فاصله ی دست و زبان استه گفتيد و نکرديد              از داد و وداد آن هم

  
اخبار مربوط به ضرب و شتم و بازداشت معلمان در مقابل مجلس شورای اسالمی و وزارت آموزش و پرورش ، نه 

هيچ ملت صاحب . ا برای ملت بزرگ ايران که برای افکار عمومی جهان تکان دهنده و غير قابل باور بود تنه

فرهنگ و هيچ کشور صاحب تمدن ، منزلت متوليان تعليم و تربيت خود را آن قدر نازل نمی داند که اجازه دهد 

  .دست تعدی به روی آنها بلند شود 

ی مختص کشور ماست  که داعيه داران اخالق و معنويتش با ضرب مشت وباتوم ظاهرا وقوع چنين حوادث ناگوار

و الفاظ رکيک ، معلمان فرزندان خود را به محبس می فرستند و برای شانه خالی کردن از زير بار مسئوليت و 

  .آنها اتهامات ناروا وارد می کنندوعده های تو خالی خويش ، به 

  
  فرهنگيان انديشمند ؛

در محل مجلس شورای اسالمی که با حضور نمايندگان تشکل های  ٢٢/١٢/٨۵ ز جلسه ی روز سه شنبه پس ا 

صنفی فرهنگيان ، سخنگوی هيئت رئيسه ی مجلس و دونفر از سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور و تعدادی از 

ناقض سخنگوی هيئت رئيسه نيروهای امنيتی برگزار شد ، بی نتيجه بودن آن از بدو شروع جلسه با اظهارات مت

نمايندگان تشکل های  ٢٣/١٢/٨۵طبق برنامه ی اعالم شده ی قبلی مقرر بود که روز چهارشنبه .  محرز گرديد 

صنفی در مقابل مجلس گزارش جلسه ی روز قبل را به فرهنگيان اعالم کنند ، ولی مداخله ی غير قانونی  نيروهای 

يری تعداد زيادی از معلمان عدالت خواه ، مانع از اعالم بی ثمر بودن انتظامی و امنيتی و ضرب و شتم و دستگ

  .جلسه ی روز بيست و دوم اسفند به فرهنگيان شد
  

  ياران همراه ؛
پس از يک دهه حرکت صنفی و انجام همه ی  اقدامات مدنی اعم از مکاتبات ، طومارها ، تحصن ها ، تجمعات  

با مسئوالن اجرايی کشور و نمايندگان مجلس ، برای فرهنگيان کشور اعتراض آميز و برگزاری جلسات مکرر 

روی کار آمدن دولتی با شعار مهرورزی  و عدالت محوری  و مجلسی با شعار معيشت مداری ، نويد روزهای 

 و قريب دو سال از عمر دولت ، خوش و رفع تبعيض و بی عدالتی بود، ولی پس از گذشت سه سال از عمر مجلس

  .ن تو خالی بودن وعده ها محرز گرديد همگابر

 ، ضرب و شتم و بازداشت دسته جمعی معلمان در مقابل ٨۵ اسفند ٢٣در روز سياه تعليم و تربيت ايران ، يعنی  

گوشه هايی از مهرورزی دولت به نمايش گذاشته شد و در بازجويی از معلمان مظلوم ، مدعيان !!! خانه ی ملت



آری دولتی که حّتی جفا بر يک انسان در . بيات سخيف و الفاظ موهن مدال افتخار گرفتنداخالق و فضيلت با اد

 معّلمان کشور خود را که ماورای مرزهای ايران را بر نمی تابد ، در اقدامی از سر مهرورزی در اّيام عيد نوروز ،

:  اين شعار رئيس دولت نشان دهد که عدالت خواهی ندارند به زندان می افکند تا ميزان پايبندی خود را بهجرمی جز

فرهنگيان نبايد هيچ گونه دغدغه ای داشته باشند ، آموزش و پرورش اولويت اول دولت من است وقدرت خريد (

  )فرهنگيان را دو برابر خواهم کرد 

رای سال در اولويت بودن آموزش و پرورش در سياست های دولت ، با ارائه ی دو اليحه ی بودجه توسط دولت ب

 و به تبع آن با فقيرتر شدن فرهنگيان ، کامال محرز گرديد که تا چه حد دولت محترم ، هماهنگ با ٨۶ و ٨۵های 

همچنين مشخص گرديد که حنای مجلس . مهرورزی ، سياست عدالت محورانه ی  خود را نيز به پيش می برد 

گذاشتن اليحه ی  خدمات کشوری در سال پايانی مجلسی که به راحتی با کنار . معيشت مدار تاچه حد پررنگ است

عمرش همه ی  افتخارات خود را يک جا زير پا گذاشت چرا که طبق فرمايش رئيس محترم مجلس ، افتخار مجلس 

  !!! هفتم اين است که اولين مصوبه اش تصويب اليحه ی نظام هماهنگ است 

بر قانونی بودن تجمعات صنفی فرهنگيان ، و با عنايت به      با توجه به اظهارات رئيس محترم قوه ی قضائيه مبنی 

 قانون اساسی مبنی بر آزاد بودن هرگونه راهپيمايی و تجمع مشروط به اينکه مسلحانه و مخل مبانی اسالم ٢٧اصل 

را از طريق  ٢٣/١٢/٨۵نباشد ، شورای هماهنگی پی گيری قضايی برای برخورد باآمران و عامالن فاجعه ی روز 

  .  قانونی ، حق مسلم خود می داند مراجع

    
  دولتيان و مجلسيان محترم ؛

فهم اين نکته که تشکل های صنفی به دنبال احقاق حقوق صنفی فرهنگيان و احيای منزلت به عمد تضييع شده ی  

ی معلمان هستند ، کار دشواری نيست  چرا که در دو دولت با رويکرد متفاوت ، موضع گيری ها و خواسته ها

مسئوالن اجرايی کشور و نمايندگان مجلس نيز نيک می دانند که هيچ کدام از خواسته .  فرهنگيان يکسان بوده است 

های معلمان سياسی نيست و تجربه نشان داده که فرهنگيان در برهه های تاريخی متعدد در کنار ارزشهای اصيل 

اده ترين راه  را برای عدم پاسخگويی در ايران ،  انقالب اسالمی بوده و هستند ، ولی گويی مسئوالن کشوری س

اّما تجربه نشان داده است که اين . می دانند ... غير قانونی بودن ، سياسی بودن و : زدن برچسب های ناچسبی چون 

  .انکارها و تهمت ها نوعی فرار به جلو است و مسئوالن از سرناتوانی در صدد پاک کردن صورت مسئله اند

يان سراسر کشور،  با توجه به عملکرد چند ساله ی فراکسيون فرهنگيان مجلس ، اعضای اين فراکسيون را فرهنگ

به علت عدم اقدام موثر در پی گيری حقوق ماّدی و معنوی فرهنگيان و بی تفاوتی نسبت به سرنوشت معلمان کشور 

 توانی وزير آموزش و پرورش دراداره ی اين همچنين با توجه به نا. ، نماينده ی واقعی اين قشر عظيم نمی دانند 

  .س سيستم تعليم و تربيت کشور هستند  رأوزارت خانه ی عظيم ،خواهان عزل اين فرد ناکارآمد از

  و مجلس را همچنان بازما نمايندگان صنفی فرهنگيان سراسر کشور ، ضمن اينکه راه مذاکره با دولت 

  همچنين  خواهان آزادی بی قيد وشرط همۀ. اعالم می کنيم  ٢٣/٢/٨۶اريخی دولت را مسئول فاجعه ی ت  می دانيم

همکاران عدالت طلب و عذر خواهی رسمی دستگاه اجرايی کشور از جامعه ی معلمان کشور هستيم  و در اعتراض 

  مجلس دربه بی قانونی های  برخی نهاد ها در دستگيری فعاالن صنفی و همچنين عدم تحقق وعده های دولت و 

  



 برقراری عدالت و اجرای نظام هماهنگ حقوق ، در اولين مرحله از اقدامات اعتراض آميزخود ، تصميمات زير 

  :و در سراسر کشور اجرا خواهيم کردرا اتخاذ نموده 

 برخوردهای غير قانونی نهاد های امنيتی و انتظامی با فرهنگيان  در مقابل مجلس وبازداشت  در اعتراض به-١

، ضمن حضور در دفترمدارس،  ٨۶ فروردين ٢٧ و ٢۶معلمان تهران و کرمانشاه ؛ در روزهای يکشنبه و دوشنبه 

  .عليرغم ميل خود از حضور در کالس های درس امتناع خواهيم نمود 

مجددا تاکيد  ١٢/٢/٨۶يه ی پايانی جلسه ی شورای هماهنگی کانون های صنفی فرهنگيان در تاريخ   برابر بيان- ٢

 ، ضمن حضور در مدارس از حضور در کالس های درس خودداری می ٩/٢/٨۶می شود که در روز يکشنبه 

 و در مراکز در شهرستان ها در محل ادارات آموزش و پرورش ، ١٢/٢/٨۶نماييم ؛ و همچنين روز چهارشنبه 

 .اقدام به تجمع اعتراض آميز خواهيم نمود  ١٢تا  ٩ استان ها در محل سازمان های آموزش و پرورش از ساعت

 در صورت عدم تحقق خواسته های صنفی فرهنگيان دال بر رفع تبعيض در بين کارکنان دولت  و عدم اجرای -٣

ما  ١٧ تا ١٣از ساعت  ١٨/٢/٨۶در روز سه شنبه نظام هماهنگ حقوق کارکنان دولت به صورت کامل و جامع ، 

  .  معلمان سراسر کشور در مقابل مجلس شورای اسالمی اقدام به تجمع گسترده ی  کشوری خواهيم نمود
  

  - کانون فرهنگيان استان اصفهان– کانون معلمان اروميه– کانون صنفی معلمان ابهر–کانون صنفی معلمان ايران  
  کانون صنفی - اتحاديه ی صنفی فرهنگيان اهواز – کانون صنفی معلمان اردبيل – ايالم کانون صنفی معلمان

 کانون صنفی - کانون صنفی معلمان تبريز– کانون مستقل فرهنگيان  استان آذربايجان شرقی  –فرهنگيان  آبادان 
 کانون صنفی معلمان -اه  کانون صنفی معلمان کرمانش–  کانون صنفی فرهنگيان خمينی شهر -فرهنگيان خراسان 

 –  کانون صنفی معلمان شيراز - کانون صنفی معلمان شهرری – کانون صنفی معلمان زنجان –) رشت( گيالن 
  کانون صنفی  فرهنگيان - کانون صنفی معلمان استان چهارمحال و بختياری–کانون صنفی فرهنگيان شهرضا 

 – انجمن صنفی معلمان استان  کردستان –نفی معلمان کرج  کانون ص– کانون صنفی معلمان قم -استان  قزوين 
 کانون صنفی – کانون صنفی معلمان همدان – کانون صنفی معلمان مازندران –کانون صنفی معلمان کرمانشاه

  معلمان يزد
  

     شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگيان سراسر کشور

     ١٣٨۶ فروردين ١٠ -تهران

 


