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  همکاران ارجمند، فرهنگيان فرهيخته

طلبی و عدالتخواهی خود را از طريق روشهای مدنی و قانونی به گوش تمامی  چندين سال است آه معلمان ندای حق

ای از سوی دولتمردان جهت آاستن آالم معلمان مشاهده نشده و با توسل به  اما متاسفانه هيچ اراده.اند مسئوالن رسانده

و بهترين راه حل را پاك . اند لكه بر حجم آنها نيز افزودهراهكارهای مقطعی نه تنها سعی در حل مصائب ننموده ب

در ماههای اخير فشارهای متعددی از سوی دولت . اند آردن صورت مسئله و پرداختن به مسائل جانبی دانسته

 . محور متوجه معلمان شده است مهرورز و عدالت

هايشان انتظاری تلخ را  ردند و خانوادهمتاسفانه بسياری از معلمان روزهای جشن سال نو را در زندان به سر ب

 . آزمودند

ی خود را تا پای جان پاس  و وظيفه. آموزان ترك مسئوليت ننمودند ای نسبت به آموزش دانش اما معلمان حتی لحظه

امی همان بس آه تم. داشتند آموزان زنده نگه ها، اميد به فردا را در دل نوباوگان و دانش ترين تخته و بر سياه. داشتند

آموزان  ضمن تاآيد براينکه هدف ما از تحصن ضربه زدن به دانش ما. اند انسانهای آزاده از آالس معلم برخاسته

های ما تغيير ساختار نظام آموزشی است، از شما همکاران گرامی  نيست و اعالم اينكه بخش مهمی از خواسته

 . آموزان برطرف گردد ابهامات اولياء دانشانتظار داريم آه اهداف ما را بيشتر تبيين نمائيد تا تمام 

 : آنيم های خود را به شرح زير اعالم می های سابق شورای هماهنگی، اهم خواسته ما ضمن تاييد بيانيه

ما فرهنگيان استان آردستان همبستگی آامل خود را با تمام معلمان ايران اعالم داشته و خود را ملزم به پشتيبانی  -١

 . دانيم راسری شورای هماهنگی میهای س از بيانيه

ما هرگونه تبعيض و نابرابری را محكوم نموده و خواهان رفع آامل تبعيض و اجرای عدالت اجتماعی در  -٢

 . باشيم آموزش و پرورش می

 . ما خواستار تغييرات اساسی در نظام آموزشی و تبديل آن به يک سيستم آموزشی مدرن و کارآمد هستيم -٣

 فضای آموزشی مناسب يعنی آالسهای مجهز به تمام وسايل آمك آموزشی و براساس استانداردهای ما داشتن -٤

آموزان دانسته و معتقديم که پايمال نمودن اين حق لطمات جبران ناپذيری را بر  جهانی را از حقوق آودآان و دانش

 . سازد ی آموزش وارد می پيكره

عی معلمان است پس هرگونه استخدام پيمانی، شرآتی، و قراردادی را ترين حقوق اجتما امنيت شغلی از انسانی -٥

 . آنيم مغاير با اين اصل دانسته و محكوم می

ما خواستار اصالح نظام گزينش فعلی و تبديل آن به گزينش علمی برای معلمان بوده چراآه گزينش کنونی، افراد  -٦

  .دهد انگيزگی سوق می آاری، انفعال و بی را به محافظه

 



 

 . ما خواستار رفع تبعيد و اتهام از همكاران عزيزمان آقايان پيمان نودينيان و فرزاد اسدپور هستيم -٧

قيد و شرط معلمان دربند بوده و از  ما خواهان پايان دادن به فضای پليسی در آموزش و پرورش و آزادی بی -٨

 . نماييم تمامی همكاران با تمام توان حمايت و پشتيبانی می

 . باشيم  می١/١/٨٦ی مديريت خدمات آشوری بصورت آامل و جامع از تاريخ  ما خواهان اجرای اليحه -٩

ما ضمن محكوم آردن سكوت . های فرهنگيان از حقوق مسلم ماست ای اعتراضات و خواسته انعكاس رسانه -١٠

برای فعالين صنفی محفوظ ها و مطبوعات نسبت به بازتاب اعتراضات فرهنگيان، حق انجام مصاحبه را  رسانه

 . دانيم می

ما خواهان نهادينه آردن نظام مديريت انتخابی در سطح مدارس بوده و همچنين تسری آن به مديريت مناطق و  -١١

 . استان را خواستاريم

ما خواهان رفع هرگونه محدوديت از فعاليت تشكلهای صنفی فرهنگيان بوده و بسط آزادی بيان و نقد را در  -١٢

 . وزش و پرورش خواستاريمآم

ای به مدارس سعی در ايجاد ترديد و دودلی در  در روزهای جاری مديريت ناحيه يك سنندج با ارسال بخشنامه -١٣

ما ضمن محكوم آردن اين برخورد . بين همكاران نموده و مديران را وادار به ارسال اسامی متحصنين نموده است

ی مديريت  بيانيه بوده و مسئوليت آن برعهده همكاران ما ناچار به صدورداريم در صورت برخورد با  اعالم می

 . ناحيه يك خواهد بود

ای جديد در جهت ضربه  ما صدور هرگونه احکام تنبيهی ازجمله انفصال خدمت برای فعالين صنفی را حربه -١٤

 . نمائيم زدن به آموزش و پرورش دانسته و محکوم می

آموزان و آسانی آه از ما حمايت آردند بسيار  وقی، دانشجويان، آارگران، دانشاز تمامی اشخاص حقيقی و حق
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