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 مجموعه اخبار اعتراضات سراسری معلمان ايران  
 

               رديبهشتا ٨شنبه سه                                                                             مجموعه                   ١٣٨٨
  

 
 مرحله سوم اعتصاب معلمان در شهرهای مختلف

 راني معلمان ایکانون صنف
 

ننده  کري و غافلگزي معلمان شگفت انگی کانون صنفی هياني از رشت استقبال معلمان از بدهي برابر گزارش رس:رشت

 ما قابل تصور نبوده وما ی استقبال برانيا: " از همکاران معلم که نخواست نامش برده شود،گفتیکيبوده است،

 شي و مراکز پرستانهاي ودبيی مدارس راهنماشتريب .وندندي به اعتصابات بپمان که به سرعت معلميانتظار نداشت

 ."  بودلي در شهرستان رشت تعطیدانشگاه

 . " اندوستهي کمتر به اعتصاب کنندگان پيیااما متاسفانه معلمان آموزش ابتدا:" ود در ادامه افزیو

 ،امامیني خمی بود، هنرستان کار دانش مصطفلي از شهرستان اسالمشهر تعطیاريمدارس بس :  اسالمشهر

مدارس  و رستانهاي دبري بود و سالي اسالمشهر  صددرصد تعطیرستانهاي از دبگري دی وبرخري نص،خواجهیعل

 مدارس درب مدارس را رانيمد. ازمدارس معلمان درکالس درس حاضر نشدندیاريوبس. درحالت اعتصاب بودند

  .   مدرسه فرار کنندواري که از ددندي کوشیلذا دانش آموزان م.  کنندی میري رفتن دانش آموزان جلوگرونيبسته وازب

 ی دانشگاهشي ها و مراکز پرستاني ودبيی،راهنمايی صددرصد مدارس ابتدادکهي ازکرمانشاه خبر رس:کرمانشاه

 .    شودی موستهي رفته رفته بر شمار اعتصاب کنندگان پنيهمچن.  شده استليپسرانه تعط

 نرفته اند، روني شهرستان ازمنزل بني ازمعلمان ایاري که شماربسد،ي خبررساندوآبي ازشهرستان م:اندوآبيم 

 .   کنندی میري رفتن دانش اموزان جلوگروني از بني ومعاونرانيد شده ،اما مدهي کشیليومدارس به تعط

 راني معلمان ایکانون صنف

٨/٢/١٣٨٨ 

  دي اجرا گردیري چشمگی معلمان با گستردگیه آانون صنفيانيبند دوم ب

  روز اعتراضات سراسری معلمان گزارش دومين *
  د  ي اجرا گردیري چشمگی معلمان با گستردگیه آانون صنفيانيبند دوم ب

 کانون ري اخی هياني ب٢روز بند ي سراسر کشور ، داني از فرهنگیاريس گزارشات بهيبر پا:     معلمان یکانون صنف

 با حضور در مدارس ، از رفتن به ی گراماني بند ، فرهنگنيبنا به ا. دي اجرا گردري معلمان ، گسترده و چشمگیصنف

رو  شهیني ،کوهدشت، خمواندرهيهر،کرج،پاکدشت،دمناطق گوناگون تهران،  اسالمش.  نمودندیکالس خوددار

 جانيل،آذرباي اصفهان، فارس، خراسان، کردستان، لرستان، بوشهر،اردبزد،ي کرمانشاه، ی ،استانهااندوآبيم

 را هياني بند بني ای هستند که تاکنون خبر اجرایاز جمله مناطق...  ازاستان هرمزگان ويی وبخشها،همدانیشرق



 هياني بند سوم بی چشم انتظار اجراز،ي عزانيهنگ از فری معلمان ، ضمن سپاسگزاریکانون صنف. گزارش نموده اند 

  .ميابي برحقمان دست ی به خواسته هامي توانی و اتحاد می با همبستگميما باور دار.  ماندیم

 
  معلمانی روز اعتراضات سراسرني دومگزارش

 
   راني فعاالن حقوق بشر در امجموعه

 یاعتراض به عدم اجرامعلمان کشور در هزاران تن ازران،ي معلمان ایروز دوشنبه حسب فراخوان کانون صنفيد

 روز و مرحله از فراخوان مذکور ني درس دومی با امتناع از حضور بر سر کالسهای مطالبات صنفريقانون و سا

 .را به اجرا گذاردند

رشت،  م،يکر  رباطار،ي تهران، کرج، شهریدر شهرها اعتراضات مذکوری گزارشات اجراافتيدر ازی صنفکانون

  ساوجبالغ، اصفهان، مشهد، بجنورد، بندرواندره،ي دالم،يا  سقز، اندوآب،ي گودرز، میهمدان، سنندج، کرمانشاه ،عل

 . دهدیم کشور خبریشهرها از گري دیاري وبسل،ي اردبر،ي اراک، مالوان،ي مرراز،يعباس، ش

 و فعال حقوق بشر راني معلمان ایف عضو کانون صن،ی مختار اسدی از احضار آقای حاکیافتي گزارشات درنيهمچن

 از فعاالن انيعيشفخصوص بازداشت گودرز دریررسميغ رابطه اخبارنيهمدر. اداره اطالعات غرب استان استبه 

 اعتراضات معلمان از حضور ني مرحله اني معلمان ، فردا در سومی فراخوان کانون صنفحسب. دهندیمعلم خبر م

هفته معلم  دردي جدی اعتراضات خود را با برنامه هاجهيصورت عدم حصول نتدرد ودر مدارس امتناع خواهند نمو

 .اعالم خواهند داشت

  درس در استان آردستانیور معلمان در آالسهاعدم حض
 
  ٨/٢/١٣٨٨ –ران خبر يژانس اآ
  

 سنندج به مردم و ري اخی که به بهانه رخدادهایتي امنیبه رغم همه فشارها

ن شهر روز دوشنبه ي شده بود معلمان مدارس الين شهر تحميبخصوص معلمان ا

 درس با اعتراض ی از حضور در کالسهای خودداریبا حضور در مدارس ول

  . کردندی معلمان کشور اعالم همبستگیمل

 و بخصوص روز شنبه مسووالن آموزش ري اخیست که در روزهاي در حالنيا

 دي رعب و وحشت و تهدی فضاجادي با ایتي امنی نهادهایو پرورش با هماهنگ

  . نقاط کشور بشوندري آنان با معلمان سایمعلمان قصد داشتند مانع از همبستگ

 موجب هرج و مرج در شهر یتي امنینکه رخدادهاي بر ادي آموزش و پرورش با حضور در مدارس و تاکمسووالن

جاد شده همه را به اتهام دامن ي ای ندهند چون در فضایتي کردند که بهانه بدست ماموران امنید ميشده آنان را تهد

  . کنندی بازداشت میت مليزدن به تشنج و اخالل در امن

در صد ٦٠ از شي شود بی که گفته میاشت بنحو دیز ابعاد گسترده اي روز دوشنبه معلمان در شهر سقز ناعتراض

  . کردندیمعلمان از حضور در کالس درس خوددار

  .افتنديدرصد از معلمان در کالس درس حضور ن٤٠ حدود ی در شهر سنندج کمتر بود ولزاني منيا



  . کم بود جازي ناراني و کامواندرهيد , جاريب, قروه , بانه  , واني مری در مدارس شهرستان هاتي وضعنيا

  . دادندی خود را با معلمانشان نشان می و همبستگی ذآر است آه دانش آموزان همراهانيشا

 بودند که در شهر سقز و سنندج فقط معلمان پنج مدرسه در ی است آه مسووالن آموزش و پروش مدعی در حالنيا

 مدارس ادامه تي فعالیه و روند عاد شهرستانها همه معلمان در کالس درس رفتري اند و در ساافتهيکالس حضور ن

معلمان شهرستان سقز . کنندی رد ماي مسووالن را قوی ادعانيا ,یني مدارک موجود و شاهدان عکهيداشت در حال

 معلم خواستار مهي و بیلي تکممهي منتشر کردند که در آن ضمن انتقاد از عملکرد بی اهي اطالعنيروز دوشنبه همچن

  . شدندیمه اين دو نهاد بيتوسط ابهبود خدمات ارائه شده 

 حضور نداشته زيمعلمان استان کردستان قرار است روز سه شنبه اعتصاب کرده و در مدارس ن, دهي بر اخبار رسبنا

 .باشند
 راديو فردا  اجتماعی

 نارضايتی معلمان از بدقولی دولت محمود احمدی نژاد
١٣٨٨/٠٢/٠٧  
 بهروز کارونی

 
دو روز از حرکت اعتراضی سه روزه ای که کانون صنفی 

 معلمان ايران خواستار انجام آن توسط معلمان شده است، می گذر

 اين تشکل غير دولتی از فرهنگيان خواسته بود در اعتراض به

عدم تحقق خواسته های صنفی خود، بين روزهای ششم تا هشتم 

ارديبهشت به حرکات اعتراضی، مانند خودداری از تدريس و 

.عدم حضور در کالس های درس و مدارس دست بزنند  

کانون صنفی معلمان ايران در زمستان سال گذشته درصدد انجام 

مبنی بر اجرای اين قانون از فروردين ماه سال جاری، اين اين اعتراض صنفی بود، اما با قول محمود احمدی نژاد، 

.اقدام به تعويق افتاده بود  

کانون صنفی معلمان ايران گفته بود در صورت اجرا نشدن اين قانون تا پايان فروردين ماه سال جاری، اين حرکت 

.اعتراضی را آغاز خواهد کرد  

فروردين ماه خود، دليل شروع اين حرکت اعتراضی سه روزه  ٣١اين تشکل غير دولتی در همين ارتباط، در بيانيه 

.را تاخير بيش از حد دولت محمود احمدی نژاد در اجرای قانون مديريت خدمات کشوری دانست  

در اين ميان، حرکت اعتراضی مورد نظر کانون صنفی ايران در شرايطی در حال انجام است که گزارش های ضد 

.افته استو نقيضی در مورد آن انتشار ي  

» راديو فردا« به عنوان مثال، شيرزاد عبداللهی، کارشناس مسايل آموزش و پرورش در تهران، در گفت و گو با 

فقط در سطح مدارس « :و افزود» فراخوان کانون صنفی معلمان ايران با استقبال معلمان مواجه نشده است« :گفت

ود، از فراخوان کانون استقبال شده است و کمتر از يک پسرانه و در دبيرستان های شهرهای بزرگ، به طور محد

» .درصد از مدارس تحت تاثير اين حرکت اعتراضی قرار داشتند  



کانون صنفی معلمان ايران هشدار داده است که اگر حداکثر تا پايان روز دهم ارديبهشت، خواسته های معلمان تحقق 

  .هفته معلم برای فرهنگيان محفوظ می داند را خصوصا درنيابد، اين تشکل صنفی حق برگزاری اعتراضات گسترده

در کنار اين موضوع، مختار اسدی، عضو شورای هماهنگی کانون صنفی معلمان ايران، ضمن اشاره به استقبال 

  .گستردگی حرکت اعتراضی معلمان باشدی اشاره کرد که می تواند مانع ازمعلمان در پاره ای مناطق ايران، به داليل

. ما از نظر رسانه ای مشکل داريم و نمی توانيم خيلی از معلمان را در جريان بگذاريم«: گفت» راديو فردا«ه وی ب

يعنی خيلی از همکاران ما با اينکه راغب هستند که در اين اعتصاب و حرکت شرکت کنند، اما بعضی اوقات حتی 

 ».در جريان قرار نمی گيرند

فراخوان  مورد اين چيزی در « :گفت» راديو فردا «  بهرسانی کل اطالع مورد مش اردکان يزد در يک معلم در

از فشارهای امنيتی » راديو فردا«از سوی ديگر، کوروش، معلم در استان خوزستان، در گفت و گو با ».نشنيده ايم

س، يک يا در تمام مدار. در خوزستان، اصال اجازه نمی دهند که کسی تکان بخورد«: بر معلمان گفت و اضافه کرد

  ».طوری با ما برخورد می شود که انگار بيگانه هستيم. دو جاسوس گذاشته اند

  ».از همه چيز باخبريم و همه چيز را می دانيم، اما اجازه نمی دهند که کاری انجام دهيم« :او افزود

 دو فعال حقوق در همين ارتباط، برخی گزارش ها که توسط مقام های رسمی تاييد نشده است، حکايت از بازداشت

  .معلمان در ممسنی و تهران دارد

اسماعيل عبدی، عضو کانون صنفی معلمان ايران در تهران، با اشاره به وقت محدود اين تشکل صنفی، امکانات 

می « : گفت» راديو فردا«محدود خبررسانی و آنچه که فشارهای امنيتی بر روی فعاالن حقوق معلمان می نامد، به 

  ».ان در برخی از نقاط ايران استقبال خوبی از فراخوان کانون صنفی معلمان ايران داشته اندگويد که فرهنگي

 درصد مدارس، به خصوص دبيرستان ها، از حرکت ۵٠در کرمانشاه و مياندوآب، در بيش از «: وی اضافه کرد

 و اردبيل، حرکت معلمان کانون استقبال کردند، همچنين حرکت خوبی در کردستان انجام شد و در استان های گيالن

  ».البته در شهرهای واقع در شرق ايران هم هنوز گزارش خاصی به دست ما نرسيده است. خوب بوده است

فراخوان کانون در شهرستان های استان تهران با استقبال خوبی مواجه «: آقای عبدی در خصوص استان تهران گفت

 گزارش های بسيار خوبی دريافت کرده ١٧ و ١۶طقه دو، سه، بوده است و در شهر تهران، برخی مناطق مانند من

  ».ايم و حرکت معلمان در منطقه چهار بسيار عالی بوده است

  ».های درس حاضر نشدندکالس درصد معلمان در٨٠تقريبا « : گفت» راديو فردا« استان فارس نيز به يک معلم در

های اعتراضی بودند، ازحرکتی معلمان ايران را منتشر نکرده در همين حال، رسانه های ايران که بيانيه کانون صنف

  . معلمان خبری نداده اند

در اين ميان، پرسشی که مطرح می شود، آن است که واکنش خانواده ها نسبت به اين حرکت اعتراضی معلمان چه 

  بوده است؟

آنها . سته های به حق معلمان باخبرندخانواده ها در جريان اين چند سال هستند و از خوا«: آقای اسدی در پاسخ گفت

وقتی معلم با خيال آسوده به کالس  دانش آموزان است، زيرا  خواسته های  می دانند که خواسته های معلمان همان 

  ».برود، به نفع فرزندانشان است



  .اما شيرزاد عبداللهی با اين گفته موافق نيست

اقشار مختلف، به خصوص، اوليای دانش آموزان ضربه می اين حرکت مقداری به وجهه معلمان در بين «: وی گفت

  ».زند و آنان فکر می کنند که معلمان به خاطر مسايل صنفی خود به برنامه های آموزشی ضربه می زنند

به باور اين . خدمات کشوری بوده اند قانون مديريت  تشکل های صنفی معلمان، در چند سال اخير خواستار اجرای 

  .و مزايای معلمان با اجرای اين قانون افزايش خواهد يافتتشکل ها، دستمزد 

معلمان اعث برگزاری تظاهرات مسالمت آميزاجرای اين قانون، بودداری دولت محمود احمدی نژاد ازاين حال، خدر

 با و اداری را های امنيتی، قضايی خورد تظاهراتی که بر  شد؛ ٨۵اسفند سال  اسالمی در شورای  مقابل مجلس در

  .الن حقوق معلمان به همراه داشتفعا

سوی مقام های دولت  کرد که تاکنون مطالبات معلمان ازاسماعيل عبدی، عضو کانون صنفی معلمان ايران، اشاره 

  .برآورده نشده است

الزام دولت رييس سابق مجلس شورای اسالمی، از که آقای حداد عادل، ١٣٨٣سال از«: اين فعال حقوق معلمان گفت

تصويب رسيده است، به  داخت حقوق معلمان بر اساس اين قانون خبر داد، چند سال می گذرد و حال که به برای پر

  » .جای پرداخت معوقه های آن و اجرای قانون، به طور کل، در اجرای آن تعلل می کنند

دريافت انتظار درفرهنگيان شاغل و بازنشسته«: گزارشی نوشتيکشنبه درگزاری کار، ايلنا، روزهمين حال، خبردر

  ».برخی از مطالبات خود هستند

در اين ميان، کانون صنفی معلمان ايران هشدار داده است که اگر حداکثر تا پايان روز دهم ارديبهشت، خواسته های 

اعتراضات گسترده را خصوصا در هفته معلم برای فرهنگيان  حق برگزاری  معلمان تحقق نيابد، اين تشکل صنفی 

  . اندمحفوظ می د

  کشاندی نژاد معلمان را به اعتصاب ملی احمديیدروغگو
  

٨/٢/١٣٨٨ –ران خبر ي اآژانس  
 

 نژاد خشم ی احمدی و دورغ پردازيیسرانجام دروغ گو

محمود .  کشاندی به اعتصاب مل و آنها راختيمعلمان را برانگ

 به عنوان دروغ ی تحت نظر ویاسي نژاد ودستگاه سیاحمد

 یو. مطرح استراني اخي تاری نهي کابني و رسواترنيپردازتر

 ان معلمی و در آستانه اعتصاب سراسر٨٧که اسفندماه سال 

 قانون خدمات ی ظاهر شد و قول اجرای حكومتونيزيدر تلو

  ی اش با اعتصاب مليی ماه واثبات دروغ گوکي از گذشت  را داد امروز پسیکشور

 وسخنش ستندي جمهور دروغگو نسي سخنان رئدني معلمان حاضر به شنگري بار دنيا. مواجه شده استمعلمان

 تيري که قرار بوده است بر اساس آن و اشل قانون مدی ها ، نرم افزاردهيبه هر حال بر اساس شن. نداردیارزش

اگرچه وزارت بهداشت که در کنار !  کند تا کنون آماده نشده است داي پشي افزاانيوق فرهنگ حقیخدمات کشور

هر چند قرار شده است ,  بوده آن را آماده نموده است ی قانون خدمات کشوریوزارت آموزش وپرورش مدافع اجرا



 نيصادر کنند اما ا, شيفزا درصد ا٢۵ ی را بر مبنادي احکام جدهي وپرورش ، فعال کلرآموزشيبر اساس دستور وز

 ی به قانون خدمات کشوری براساس نرخ تورم است وربطی روند تصاعدراي زستي معلمان قابل قبول نیبرا

 ی برایمي وخجي بحران نتانيا. استدهي معلمان به اوج خود رسیبحران در آموزش وپرورش با اعتصاب مل.ندارد

 شاهد اد نژی احمدنهي کابی جمهوراستي ری دوره ني انتخابات دهمی در آستانه رايز.دولت نهم به بار خواهد آورد

  . خود خواهد بودتي دوران حاکمی روزهاني تریبحران
 

  نشدن نظام هماهنگ پرداخت اعتراض نمودنديی به اجرااندوآبي شهرستان مانيفرهنگ
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بهشت يروز ششم و هفتم ارد,  جمهورسيي ریاعتراض به خلف وعده  دراندوآبي شهرستان می هارستانيمعلمان دب

 . دست به اعتصاب زدند

بنا :  خبر، اظهار داشتراني در گفتگو با خبرنگار آژانس ااندوآبي شهرستان میاز معلمان با سابقه " یملک محمد"

 . زدند دست به اعتراض اندوآبي شهرستان می هارستاني معلمان دب،یبه فراخوان کانون صنف

:  از جمله ري اخعي در رابطه با وقای به روشنگرسي تدری به جااندوآبي شهرستان می هارستانيمعلمان دب:  گفتیو

 دانش ی را براعي پرداخته و کل وقای جمهورسيير  یوعده   وعده و خلف ر،ي اخی هایرياعتصاب معلمان، دستگ

 .  نمودندحيآموزان تشر

جعفر صادق و  رسالت امام   ی دانشگاهشي پ ،یني احمد خم،یني خم،ی فروغیا هرستانيمعلمان دب:  افزودیمحمد

 .  اعتصاب ها و تجمعات شرکت نمودندني در ایهنرستان طالقان

 نکهيبا توجه به ا:  داشتاني درس، بی در رابطه با ادامه اعتصاب و عدم حضور معلمان در مدرسه و کالس هایو

 درس ی اما در کالس هاافتهيدارد لذا معلمان در مدارس حضور  وجود یادي زی هاتيدر شهرستان ها حساس

 . شرکت نخواهند کرد و اعتصاب آنان به صورت تجمع در مدرسه خواهد بود

 ی شهرهاشتري که در بمي کشور مطلع شدی شهرهاري خود در سای با دوستان فرهنگیدر تماس تلفن:  کرددي تأکیو

 .  اعتصاب ها وجود داشته استني ايیمدارس ابتدا از ی و برخيی در مدارس راهنمایکشور حت
 

  
  
 
 


