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 اگر خواست هايشان برآورده نشود

  سفند١۵اعتصاب سراسری معلمان از 
 

            ینويد احمد                                                                                        ماه هشتاد و پنجدوم اسفند
 

 
ما نگرانيم از اينكه شورای نگهبان بندهای ديگری از اليحه خدمات آشوری را رد آند و بدين ترتيب حق و حقوق "

".ما ضايع شود  

تجمع   اسالمی   مجلس شورای مقابلدر طی سه هفته اخيربرای دومين بارديروز آه ظهر بود خواسته معلمينی  اين

.آردند  

اشتند به رد اليحه مديريت خدمات آشوری از سوی شورای نگهبان اعتراض ين معلمان با تجمع مقابل مجلس قصد دا

.آنند  

ها همچنان اشتند، هر چند عبور و مرور خودرواين معلمان در واقع تمام خيابان مجاهدين اسالم را در تصرف خود د

.انجام می شد  

.می شدندماموران لباس شخصی و لباس يشمی نيروی انتظامی نيز به تعداد زيادی مشاهده   

مانند تجمع دو هفته قبل تعداد زيادی دوربين فيلمبرداری نيز از هر سو مشغول فيلمبرداری بود در حالی آه معلمان 

.حتی خواهان فيلمبرداری از مراسم برای خود نبودند  

 يلمهای مخصوص خود مشغول ف پذيرای افرادی بود آه با دوربينپنجم مجلس نيزچهارم و های طبقات حتی پنجره

تجمع آنها موجود  برخی از معلمان دقيقا در عدسی دوربين های فيلمبرداری آه در خيابان و نزديك  .برداری بودند

."ا هم بگير شايد برای ارتقا، به دردت بخوردبيا تصوير من را ر:" بود خيره می شدند وبه فيلمبردارمی گفتند  

ودشان معتقد بودند خ اعالم آردند و" چند صد نفر" را آنها ها تعداد  که خبرگزاری  اين تجمعدر حاضر فرهنگيان 

.تشكل های فرهنگيان بودندعين حال نماينده بسياری از هزار نفر نيز گذشته، در٣مرزجمعيت آنها از   

 مباحث   و مرد به ارائه معلمان زنزاد تشكيل شد و حدود بيست نفر ازسوی معلمان تريبون آجريان اين تجمع ازدر

 آموزش و  و سوء مديريت در وزارت منزلت معلمی  آرامت انسانی،  معيشتی،  و زمينه های آوتاه غلب خود آه ا

  .پرورش را شامل می شد، پرداختند

زياد خانم های معلم بود آه همراه با   قبل متمايز می آرد حضور بسيار تهتجمع دو هف تجمع امروز را از چيزی آه 

.می زدندهمكاران ديگر خود شعار می دادند و فرياد   

، "شعار بودوعده به فرهنگيان شعارريس جمهور آشوئر " ، "فروش نتيجه تبعيضمعلم دست" آنها شعارهايی همچون

معلمين آشور، "،"حقوق ما ريال است، هزينه به دالر است" ،"جلسان هفتم مصوبه هماهنگ فريب بود، فريب بود "

مجلس، دولت، " ،"ی نگهبان، عدالت عدالتشورا"،"ندتبعيضات برنجازمندگان جنگند، انصاف نبود اينقدررز

.دادندسرمي" معلم چند شغله نتيجه تبعيضه، نداشتن انگيزه، نتيجه تبعيضه"،"فرهنگيان غافل از،نگهبان  



بسياری از معلمان در خصوص علت تجمع خود در مقابل مجلس و نه شورای نگهبان آه اين اليحه را رد آرده است 

جلس ابتدا رد شود و در نتيجه اعتراض ما در دو هفته قبل، دولت و مبود ازساسا گويا اين طرح قرارا:" اعالم آردند

ستند آن را رد آند و بدين ترتيب توپ را به زمين واخشورای نگهبان عوض ازاين طرح را تصويب آردند و در

".شورای نگهبان انداختند  

معاون وزير آموزش و " محدث"خواهان استعفا و يا برآناری،در اين تجمع همچنين معلمان حاضر اعالم آردند 

. بهمن شرآت آرده بودند توهين آرده است١۵پرورش هستند آه به معلمانی آه در تجمع   

وزير آموزش و پرورش به علت سوءمديريت و "فرشيدی"ادامه اين گردهمايی نيز معلمان خواستار استيضاح در

.عدم درك مسايل آموزشی شدند  

بود آه معلمان از آنجا آه به شدت عصبانی بودند اجازه "نبریق"جمع معلمان تنها نماينده ای آه حضور يافتدر ت

قنبری اعالم آرد مجلس وظيفه اش را در قبال نظام هماهنگ و .ندادند او حرفهای رسمی اش را به اتمام برساند

.معلمان انجام داده است  

 شنبه گذشته بسياری از معلمان در راستای برنامه ای آه در تجمع دو تجمع معلمان ديروز در حالی شكل گرفت آه

.هفته قبل اعالم شده بود در مدارس حضور يافتند اما به آالسهای درس نرفتند  

همچنين تجمع ديروز معلمان در حالی صورت گرفت آه هنوز شورای نگهبان در بررسی اش در خصوص اليحه 

 آه مورد بررسی شورای نگهبان قرار ۵اط با معلمان است نرسيده و تا بند  آه در ارتب١٠نظام هماهنگ به بند 

. ايراد مشاهده شده است٢٠گرفته تا آنون   

. ماده ای خاتمه يافت۴ عصر ادامه داشت با صدور قطعنامه ای ۵تجمع فرهنگيان آه تا حدود ساعت  

 ١٢نتيجه گرفتن معلمان تجمعی در روز شنبه در صورت ادامه اين روند و عدم :"در بند يكم اين قطعنامه آمده بود

".اسفند ماه در مقابل مجلس برگزار خواهند آرد  

معلمان ديگر هيچ مقام و هيچ مسوولی را در تجمع بعدی جز رئيس جمهور و رئيس مجلس :"بند دوم تاآيد می آرد

".نخواهند پذيرفت و از پذيرش نمايندگان نيز معذور خواهند بود  

 اسفند از ١۵ر صورت عدم پاسخ روشن به خواسته ها،معلمان آشور از د:"قطعنامه اشاره شدهدر بند سوم اين 

".حضور در مدارس خودداری خواهند آرد  

نهايت بند چهارم با اشاره به عملكرد صدا و سيما و دعوت به روشنگری و عملكرد فراجناحی، پيشنهاد آرده و در

.نده دولت و نماينده معلمان در اين رسانه ملی برگزار شودنماينده مجلس،نمايميزگردی با حضور:" بود  

 

ینويد احمد  

۴٢٠زور  

دنفسا ٣ هبنش جنپ  


