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  د برگزار کردنیتجمع اعتراضمجلس  معلم امروز در مقابلک به ده هزار ينزد

 
اسفند ماه هشتاد و پنجدهم سيز                                                                                            سايت شورا  

 
 

ن تجمع از يا. ک به ده هزار تن از معلمان کشور بودي شاهد تجمع نزدی اسالمی مجلس شورایامروز ضلع شمال

ن تجمع بزرگ معلمان با حمل پالکاردها و سر يدر ا.  عصر ادامه داشت١٧ ظهر شروع و تا ساعت ١٣ساعت 

ک از يچيافت که هي ساعت ادامه ۴ بمدت ین تجمع بزرگ در حاليا.  خواهان احقاق حقوق خود شدندیين شعارهاداد

 در یگري معلمان باعث شد تا آنان با اعالم تجمع دیان معلمان حاضر نشدند و عدم توجه به خواستهاين در ميمسئول

ن تجمع زنان معلم به طور يدر ا. ان دهنديد پا روز سه شنبه به تجمع خو١٣ در ساعت ی اسالمیمقابل مجلس شورا

  . وسته بودنديت از معلمان به آنان پيز به حماي از دانش آموزان مدارس نی حضور داشتند و تعدادیريچشمگ

 پرداخته و ضمن بر شمردن مشکالت یراد سخنراني معلمان مناطق مختلف کشور به اینده هايدر طول مراسم نما

 از یکيزان شدن از ي از معلمان مسن با آویکي ین تجمع اعتراضيدر ا. به آنها شدند یدگيمعلمان خواهان رس

. ش گذاشتي فالکتبار معلمان را به نمایشتيت معي خود، وضعی برق مقابل مجلس و و لرزاندن دست و پایرهايت

دن به يه خود را در رس پرچم مقابل مجلس اراده مصممانیرهاي  تی به باالیدن پارچه نوشته اين معلمان با کشيهمچن

ابان حضور يان معلمان و خي بعنوان حائل می انتظامیروهاين تجمع سربازان نيدر ا. شان اعالم کردنديخواسته ها

  . ده بودندي مجلس صف کشی شمالیرو در مقابل درب ورودين ني ایداشتند و کادرها

  :ر بوديکردند به شرح زيمن مراسم بطور مداوم آنها را تکرار ي که معلمان در طول ایيشعارها

ده ي هرگز ندیرتي غین بي  مجلس به ا- سال گذشته، پول نفت کجا رفته  ٢٨   - سال گذشته، عدالت کجا رفته ٢٨

  مشکل ما -د که دستتان رو شده  ي  کتمان نکن-  یي عدالت کجای   عادل ب-ت  ي کفاین مجلس بي   مرگ بر ا-  یملت

  معلم به پا -اقت استعفا استعفا  ي لیر بي  وز- طالبان، تو افغانستان بمان  یدي  فرش-شه  يل ميحل نشه، مدرسه تعط

ز ي  معلم بپا خ-م  ياريم، دانش آموز مي  توپ و تفنگ ندار- ماست  یي راه نهایلي  تعط-ض  ي رفع تبعیز برايخ

شد به ي حمل مین تجمع اعتراضيدر ا که یي از پالکاردهایبرخ ...ان اتحاد اتحاد وي  فرهنگ-ض  ي رفع تبعیبرا

  :ر بوديشرح ز

شت و منزلت حق ي  مع-م  يض بخوانيم، تبعيسي  عدالت بنو-  ی هسته ایانرژ: ريشت، دغدغه وزيمع: دغدغه معلم

 ی خارجیاستهاي سیشت ما فدايد اقتصاد و معي  چرا با-شه  يل مي  مشکل ما حل نشه، مدرسه تعط-مسلم ماست  

 یرهايشت، منزلت حق مسلم ماست، از تيمع:  را تحت عنوانین تجمع پارچه نوشته ايعلمان در ان ميهمچن.  شود

: ر اعالم کرده بودندي خود را بشرح زی خواسته هایگريدند و در پارچه نوشته دي مجلس باال کشیپرچم ضلع شمال

ان ي که تعهد خدمتشان به پایانيت فرهنگيکارت معاف( فهي حل مشکل نظام وظ-٢ نظام هماهنگ پرداختها  ی اجرا-١

  . به بعد١٣۵۴ن يمتولد) دهيرس

 ١٢/١٢/١٣٨۵ت شورا يسا


