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 ساز تجمع معلمان حق التدري" شورای همکاری "گزارش
 

 ششماه هشتاد و مهرسوم                                                                                 مريم از شواری همکاری 
 

 
 نفر از معلمان حق التدريسی، در اعتراض به وضعيت استخدامی خود، ٢٠٠ شهريور ماه حدود ٢۶روز دوشنبه 

 اصفهان، شيراز، تبريز، پيرانشهر، نقده، اين معلمان که از شهرهای. مقابل دفتر رياست جمهوری تجمع کردند

  . صبح در ميدان پاستور تهران اجتماع کردند٩به تهران آمده بودند، در ساعت ... قزوين و

 متر با خود ١٠ درصد آنها را خانم ها تشکيل می دادند، پارچه نوشته ای به طول حدود ٨٠تجمع کنندگان که حدود 

  :ن نوشته شده بودحمل می کردند که اين شعار ها روی آ

 نه بيمه ای، نه راحتی، نه حق هيچ - حق التدريس چند ساله آزمون نياز نداره-استخدام بی آزمون حق مسلم ماست

 دولت عدالت - تجربه ی چند ساله، آزمون نياز نداره- نمايندگان از راه دور آمده ايم، چرا جواب نمی دهيد؟-شکايتی

  .محور، تبعيض نه، عدالت

 ساعت معلمان معترض از ميدان پاستور حرکت کرده و در مقابل ضلع شمالی ساختمان رياست ١د پس از حدو

اين سومين حرکت اعتراضی معلمان حق التدريسی در اعتراض به . جمهوری واقع در خيابان پاستور تجمع کردند

دو حرکت اعتراضی در . شرط قبولی در آزمون برای استخدام بود که ظرف چند ماه گذشته جريان داشته است

گذشته، معلمان حق التدريسی از شهر های مختلف به تهران آمده و با اقامت دو روزه ی خود در تهران و تجمع در 

مقابل مجلس، دفتر رياست جمهوری و وزارت آموزش و پرورش نسبت به رفتار تبعيض آميز مسئوالن اعتراض 

  .کرده اند

پويش های اعتراضی معلمان در سال تحصيلی گذشته شرکت داشته و بسياری از معلمان معترض تجمع کننده در 

اما تاکنون دو . مطالبات خود را از اين طريق مطرح کرده و خواستار رسيدگی مسئوالن به اين خواست ها شده بودند

  .خواست اساسی اين بخش از معلمان يعنی استخدام رسمی و افزايش حقوق، همچنان بی پاسخ مانده است

تراضی معلمان حق التدريسی در شرايطی صورت می گيرد که در روز های اخير معلمان عضو تشکل تجمع اع

های غير دولتی و کانون های صنفی به جلسات متعدد دادگاه قضايی و هيات تخلفات اداری، احضار شده و احکام 

 معلم دستگير شده ٧٠٠ه بيش از طی چند ماه گذشت. متفاوتی از انفصال از خدمت تا تبعيد و اخراج دريافت کرده اند

  . معلم پرونده تشکيل شده است٣٠٠و برای حدود 

. در سال تحصيلی گذشته اعتراضات گسترده ای از سوی معلمان برای بدست آوردن مطالبات خود صورت گرفت

رهنگيان  هزار نفر تخمين زده شده است، ف٢٠در اين تجمع های اعتراضی که گاه شمار افراد شرکت کننده بيش از 

خواست محوری آنان را " طرح نظام هماهنگ پرداخت حقوق"کشورمان مطالبات متعددی را مطرح کرده اند که 

اگرچه برداشته شدن گزينش برای استخدام معلمان قراردادی و حذف نگاه ايدئولوژيک به جای . تشکيل می داده است
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نيز جزو خواسته های آنان ...  بسياری از مدارس وشايسته ساالری در ارتقاء شغلی و رسيدگی به وضعيت نامساعد

  . بوده است

 ارديبهشت ماه سال جاری، ١٨ و ٨ فروردين ماه و ٢۶ و ٢۵گفتنی است در تجمع اعتراضی معلمان در تاريخ 

با گسترش موج اعتراضی نسبت به دستگيری ها از سوی ساير معلمان و . شمار زيادی از معلمان دستگير شدند

گر جامعه، تعدادی از آنها آزاد شدند، اما بسياری از آنان مجددًا در ماه های اخير دستگير شده و در بخش های دي

   .ندرزندان به سر می ب

   

  مريم از شواری همکاری تشکل ها و فعالين کارگری
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