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 :گزارش اختصاصی وبالگ کارگر از تجمع معلمين در برابر مجلس

» از پا نمی نشينيم    تا حق خود نگيريم«  
اسفند ماه هشتاد و پنجدهم سيز                                                                                         وبالگ کارگر   
 

 
رد اليحه ی پرداخت هماهنگ در برابر  معلم از سرتاسر کشور در اعتراض به ۶٠٠٠ظهر نزديک به بعد ازامروز

 .مجلس دست به تجمع زدند

 نفر در برابر ۶٠٠٠ نزديک به ١۴:٣٠می شدند وتا ساعت  اولين نفرات در برابر مجلس حاضرکم کم١٢از ساعت 

 . تجمع با سخنرانی اعضای کانون های صنفی معلمين و فعالين صنفی به طور رسمی آغاز شد. مجلس مستقر شدند 

هزار نفر از معلم ٧٠٠سخنرانان با تاکيد بر اين که بيش از . کثر سخنرانی ها حول موضوعات مشخصی می گشت ا

بيشتر . ها زير خط فقر رسمی زندگی می کنند خواستار تصويب هر چه سريع تر اليحه پرداخت هماهنگ شدند 

 عدالت محورانه ی وی شدند و گفتند یسخنرانان با خطاب قرار دادن محمود احمدی نژاد خواستار اجرای شعارها

يکی از سخنرانان با ياد آوری خاطره ای گفت در اولين ! . پس چه شد آن همه شعار عدالت خواهانه و مهرورزانه

روزهای کاری مجلس هفتم حداد عادل در جلسه ای با کانون صنفی معلمين اعالم کرد که اليحه ی پرداخت هماهنگ 

 .  سال و نيم از آن زمان می گذرد و هيچ اتفاقی نيفتاده است٢ شد اما اکنون د ماه تصويب خواه٣در عرض 

تا متحقق نشدن لت و مجلس را تحمل نخواهند کرد وپشت گوش اندازی های دومی سخنرانان اعالم کردند که ديگرتما

 .تمامی خواسته هايشان به تجمع ها و تحصن های خود ادمه خواهند داد

در اين بيانيه از . خوانده شد  شده بود  های صنفی تهيهکه روز قبل توسط نمايندگان کانونادامه ی برنامه بيانيه ای در

 دولتی به دليل توزيع سهام عدالت ميان فرهنگيان به شيوه ی کميته امدادی وهمچنين از صدا و سيما و روزنامه های

انتقاد شد و خواست های معلمين و حرکت های آتی آنان در صورت  های به حق معلمين به شدتعدم انعکاس خواست

اتمام قرائت بيانيه سخنران مراسم اعالم کرد که موارد درخواستی اين بيانيه  اما بعد از،عدم تصويب اليحه اعالم شد 

لی حاضر در صورتی که روز دوشنبه رئيس جمهور در رسانه م: لغو شده و مواضع جديد معلمين را چنين بيان کرد

نشود و رسما اعالم نکند که هزينه ی اليحه ی پرداخت هماهنگ را در بودجه در نظر نخواهد گرفت روز سه شنبه 

 شهرستانی در برابر ادارات مراکز استانها تجمع   معلمين تهرانی در برابر مجلس و معلمين١٣ ساعت ١٢/٨۵/١۵

 ۴نمايندگان کانون های صنفی در روز جمعه و معطل شدن  در بيانيه داستان تاسف برانگيز گرد همايی.خواهند کرد 

ساعته معلمان در پشت در خانه ی معلم شميرانات و برگزاری اين گردهمايی در خانه ی يکی از اعضای کانون 

  . صنفی نيز بيان شد

 : در حاشيه ی مراسم 

 هايی مواضع و خواسته های خود را در حين مراسم معلمان حاضر در جمع با سر دادن شعار و بلند کردن پالکارد -

 :بيان کردند



 پالکاردها                                                                                    شعارها
 معلم به پا خيز برای رفع تبعيض                                                 مدعی عدالت خجالت خجالت

  ده دادن چه آسان عمل کردن چه مشکلوع                                                                  حداد بيا بيرون

 مشکل ما حل نشه مدرسه تعطيل می شه                               مجلس به اين بی غيرتی هرگز نديده ملتی

 ی وزير در فکر انرژی هسته ا،معلم در فکر نان                                              حقوق عادالنه حق مسلم ماست

 سانعکاکاس رسانه ها انع                                          اليحه ی هماهنگ اجرا بايد گردد

 بوی نفت سفره خفمون کرده

 استعفا استعفا) بی کفايت(وزير بی لياقت 

 ل نشه مدرسه تعطيل می شهمشکل ما ح

 حکومت عدل علی اين همه بی عدالتی

 تا حق خود نگيريم از پا نمی نشينيم

 

 نفر نيروی ويژه محوطه ی تجمع را ۴٠٠حضور نيروی انتظامی در اين مراسم بسيار پررنگ بود و نزديک به  -

ضمن اين که يک . محاصره کرده بودند و با نصب ميله های آهنی از گسترده شدن جمعيت جلو گيری می کردند 

 .اتوبوس از نيرو های پليس زن در محل تجمع حضور داشت

 نفر ازحاضرين را دستگير کرد که با واکنش معلمان روبرو شد که با شعار ولش کن ولش کن ١نيروی انتظامی  -

 .  و در نتيجه فرد دستگير شده آزاد شد،خواهان آزادی فرد دستگير شده بودند 

  ی می کرد و دانشجويان به محل تجمع جلوگير نيروی انتظامی از ورود افراد عادی به خصوص دانش آموزان -

کردند هو اختمان مجلس به محل تجمع نگاه مي س پشت پنجره های از که  را طول مراسم افرادی در تجمع کنندگان  -

 .کردند

از نکات قابل توجه انتشار برگه ای با امضای جعلی کانون صنفی در روز های گذشته ميان معلمان بود که اعالم  -

در نتيجه ی اين اتفاق يکی . بر گزار نخواهد شد !!  شدن مشکالت معلم هامی کرد تجمع روز شنبه در نتيجه ی حل

روز سه شنبه توسط هر نهاد و ارگانی دروغ است که اين  از از سخنرانان بر اين نکته تاکيد کرد که خبر لغو تجمع

 .صحبت با همراهی معلمان روبرو شد

مرد ها بود که اميد می رود در تجمع احتمالی روز از ديگر نکات اين تجمع حضور کمرنگ معلمان زن نسبت به  -

 . سه شنبه حضور معلمين زن پر رنگ تر شود

 هر چند که به نظر می رسد ساختمان مجلس طی روز های آينده بايد ، به پايان رسيد ١٧تجمع در نهايت ساعت 

 . شاهد حضور مجدد معلمان در برابر خود باشد

 
 

 ١٣٨۵ ١٣/١٢وبالگ کارگر 


