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نعلماماز دومين روز تجمع گزارش اختصاصی    

 
شش ون ماه هشتاد يفروردتم شه ستيب                                                                               وبالگ کارگر

 
 

 از منابع یاخبار اند و  درس خودداري آردهیآالسهارفتن به سر حاآيست معلمان امروز ازیاطالعات دريافتواخبار

، سيد محمود ی، محمدرضا رضايی فالحی، محمدتقیاصغر منتجب ی ديگر از جمله علی تعدادی نيز از دستگيریخبر

به گزارش ايسنا . دهندي فرهنگيان گزارش می، دبيرآل آانون صنفیوثوق و باغان ، حميد پوری، عليرضا اآبریباقر

 یشرايط درخبرها  اين .  تاييد آرد را خبر ايران اين   معلمان ی صنف آانونهيات مديره ريشيان عضو  قیسيد مجتب

 سال جديد صورتدر مامورانش   یسو معلمان از  یدستگير گونه  اعالم آرده است هيچپليس شوند آه  یدريافت م

 خود شامل تسريع یها خواسته ابل مجلس خواستار تحقق  مقی تجمعات ی سال گذشته با برپايیمعلمان ط. نگرفته است

 یآنها همچنين خواستار پيگير. ودند، شده بتبعيض ناميدند  و آنچه آه رفع  در تصويب اليحه نظام پرداخت هماهنگ

 یامور تشكلها مشاور وزير دریمعرف  وی اسالمی نمايندگان مجلس شورایسوآموزش و پرورش ازستيضاح وزيرا

.اند مدارس شده برگزيدگان نمايندگان معلمان دریفرهنگيان، ايجاد شورا   

تن  استان آرمان نيز در خصوص خودداری تعدادی از معلمان از رف٢علی عسگری، مدير آموزش و پرورش ناحيه 

مدرسه تجمع در دفتر... مدرسه قدس و  درآرمانجمعی از معلمان شهر: ايسنا گفتآالسهای درس به خبرنگاربه سر

.شودد آه شان و منزلت آنها رعايت نميدعی بودنممعلمان : وی افزود. رفتن به سر آالس درس خودداری آردندو از  

طرف اداره ی آموزش و پرورش به صورت هديه   برنج هايی را که ازکاشان و همدان -مشهد های معلمان شهرستان

.به آن ها داده شده بود را در محوطه ادارات خود روی زمين پاشيدند   

و مدارس .  به طور هشتاد درصد به تعطيلی کشيده شد١٧ - ١۴ - ١٢ -٨-۴-٢ اکثر مدارس پسرانه مناطق تهراندر 

 ساير مناطق نيز تا مرز شصت درصد تعطيل بود

  نيز امروز مدارس را به تعطيلی کشاندندشهريار و مالردمعلمان شهرستان های 

 .دندکالسهای درس خوداری کردرحضوردفتر مدارس کردهُ ازوسيع اقدام به تحصن درسطح بسيارمعلمان کرج در

 کرج ١نمايندگان دبيران که قرار بود امروز در اداره ناحيه  با ) خانم آجورلو ( در مجلس کرجنشست نماينده مردم 

لمان اجرای خواسته مع .داد شرکت نکردندو تطميع مي يد اين جلسه که بوی تهدرگردد لغو شد زيرا معلمان دربرگزا

کانون صنفی و پوشيدن   اطالعيه  اجرای دقيق مفاد.است) اله س٣نه پلکانی و (اسرع وقتنظام هماهنگ کشوری در

نکته جالب اين که بسياری از  .دستورت بعدی کار فرهنگيان کرج استاز) ارديبهشت ١٢معلم در روز(لباس مشکی 

مقابل مجلس را محقق  ارديبهشت در١٨حضور حماسی در آنها حمايت وکاراداری با همدردی با معلمان از نيروهای

دفتر مدارس در اعتراض به بازداشت همکاران سوی اداره معلمان با تحصن دربسيار زياد ازعلی رغم فشار .داننديم  

.فرهنگی به کالس نرفتند  



 نيز پيرو بيانيه کانون ٢٧/١/٨۶امروز دوشنبه ، اعتصابات گذشته حضور فعال داشتند مدارس دخترانه کرج که در

و دانش آموزان نيز در .خودداری کردند، علی رغم ميل باطنی خود ،س درسامروز نيز از حضور در کال ،صنفی

.با معلمان همکاری کامل دارنداين امر  

مدارس آمد و بيشترتراض به سرنگونی فرهنگ به صدا دراع هم باالخره درد معلمان در زنجانخدابندهشهرستان در

  ميل باطنی خودخودداری کردندعلی رغم ،کالس درسحضور درامروز نيز ازاين شهرستان در

طرف شخص پهلوان از .نشدندکالسها حاضرياران خود درهمزبان با ساير همدل وقوچانشهرستان معلمان محترم در

 به حراست اداره را   متحصن  همکاراناسامی  به آموزشگاه رفتند و برای سرکشی   اداره افرادی رئيس  عبداللهی 

 ارسال نمودند

   خرداد جنب سازمان١۵از جمله مدرسه . اعتصاب بسر بردند نيز درساریمدارس 

ضمن اين که مدير  . بردندتعطيلی به سردرنيز) دوشنبه(يکشنبه ديروز  در پی تحصن روزبجنوردشهراکثر مدارس 

تحصن را داشت که موفق نشدجلو گيری ازشهر با فرا خواندن مديران سعی درکل آموزش و پرورش     

و تيز  مدارس خاصظهرعد ازو بظهر، سری قبل از، غير انتفاعیدولتیدارس اعم از آليه ماردبيلشهرستان در

آامل بودند خبرهای رسيده  در تحصن ٢٧/١/٨۶و٢۶  يكشنبه و دوشنبه  روزهایدر  ..........، هنرستانها و هوشان

ن از دستگيری شدبا خبرا دارد ضمنا بعد ازههنگی تشكلتصميمات شورای همافرهنگيان ازاستقبال بی نظيرحاآی از

تحصن  مدارس دخترانی آه بصورت نيمه دروثوق نائب رئيس آانون صنفی معلمان ايران حتیجناب آقای حميد پور

  اردبيل آه درجلسه٢آفرين بر مديران ناحيه .آار آشيده و به جمع تحصن آنندگان پيوستند بودند آليه معلمان دست از

اعالم  به طرفداران برخورد چكشی داده وعالیجواب دندان شكن ونفی آل آاشته وبرخورد با فعاالن صاداری جهت 

هوش نواحی مسئوالن تيزآفرين بر خود صف نخواهيم آشيد ومقابل همكاراناداری دربعنوان ابزارد آه هرگزنموده ان

پست و مقام آوتاه نيامده و به اجرت اعالم آرده اند آه بخاطرده ومعلمان دفاع نموجلسه سازمانی با شجاعت ازآه در

 و مناطق طرفدار آانون صنفی معلمان هستند و بيانيه شواری هماهنگی  درصد معلمان اردبيل و نواحی ١٠٠امروز 

   را بدون چون وچرا اجرا خواهند نمود

شرآت داشته  تحصن در و هيرسرعين -نمين  -نير -بيله سوار -گرمی  -پارس آباد  -اردبيل شهرستان مشگين شهر 

 شورای  تصميم سراسری   تحصن   پی برده اند آه يكشنبهروزبعد ظهر از رسيد آه معلمان نطقه ارشق خبرم از و

داده و تحصن را شروع آرده اند هماهنگی است به همين خاطر بالفاصله به ديگر همكاران خود خبر   

و مناطق و نواحی براساس اخبار رسيده تحصن برگزار شده و استقبال  در تمامی شهرها در استان آذربايجان غربی

 فرهنگيان از آخرين بيانيه تشكلهای صنفی قابل تقدير بوده

تصميمات شورای هماهنگی حمايت آرده و بار ديگر بطور شايسته ازرسيده آه نواحی پنجگانه اين شهرخبرتبريز از

    تبريز از حالت سكون به تحرك و تالش آمده

 فرهنگيان حماسه ديگری آفريده و از اولين ساعات تحصن در اين تصميم شرآت و آنرا بنحو احسن زنجاندر استان 

 دوستان آانونی ما اطالع رسانی خوب آرده و فرهنگيان شهرستان ابهرخبرها حاآی است در . برگزار آرده اند 

  اين ديار نيز در تمامی مقاطع تحصن برگزار آرده اند



 ......... -طوالش  -آوچصفهان  -الهيجان -آستانه اشرفيه  -رشت ان و فرهنگيان گيالن از جمله شهرستان معلم

مناطق و نواحی استان استقبال معلمان قابل تقدير بوده  و همه اين شهرهادر .دست به تحصن زده بودند   

اخبار رسيده از استان آردستان حاآی از برگزاری بسيار خوب و قابل تحسينی تحصن دو روزه در استان آردستان 

دارد . اين ديار هنوز هم پيمان نودينيان معلم دلسوز و تبعيدی خود را فراموش نكرده و برای لغو حكم  صادره تالش 

و در زمان مجلس دولت عدالت محورعدالت خواهی دربی وحق طلهيچ معلمی به خاطرخواهد نمود به اميد آنكه ديگر

در تبعيد و زندان )  نفر در دومين فراآسيون خاموش فرهنگيان داريم ١٠۵يس مجلس معلم و متاسفانه رئ( معلم مدار 

ودخواهی شجامعه بشدت رنجيده فرهنگيان عذربسته شده و ازچه زودترضرب و شتم معلمان هرباب توهين ونبوده و    

 کالس درس ی معلمان ايران در حالی که بر سرباغانی دبير کل کانون صنف) دوشنبه(بنا به گزارشات رسيده ديروز 

شودميهای لباس شخصی دستگيردانش آموزان بوده است توسط نيرومشغول گرفتن امتحان از   

ماه به معاونت    فرودين٢۵ و ٢٢های   معلمان آه در تاريخ اعضای هيات مديره آانون صنفی نفر از۶حال حاضردر

برای ادامه تحقيقات بازداشت و به زندان اوين منتقل شدند, دندامنيت دادسرای تهران احضار شده بو   

به نام های نادر  مان همدان کانون صنفی معل اعضای اصلی  نفر ازچهار دوشنبه  روز ٣:٣٠ساعت اينکه در ضمن 

گرفتند قرار همکاران خود رد استقبال گرم مو  شدند و هادی غالمی آزاد و رفاهيت   يوسف ، يوسف زارعی،قديمی   

 خود را آزاد و پرورش همکار آموزش اداره  محل خود در اعتراض آميز تجمع  با  شهری خمينی  معلمان غيرتمند 

بنابر همين .  نفر از دبيران شرکت داشتند٢٠٠٠گذشته اعالم شد بيش از   شب ١١در اين تجمع که از ساعت . ندکرد

 آقای   رايزنی هايی طی کردند که  مين اعالم لبه مع چندين بار معاونين اداره  ولين وئمس ٣٠/١٠ساعت  گزارش از

ابطحی آزاد شده و درخواست ترک محل را داشتند ولی همکاران فرهنگی خواستار ديدار آقای ابطحی بودند تا اينکه 

همکاران با تقديم گل و پخش شيرينی از ايشان . آقای ابطحی با تشويق همکاران وارد اداره شدند٣٠/١١حدود ساعت 

همسرش که در جمع حضور داشت بر موضع خود وهمکاران غيورسپس آقای ابطحی ضمن تشکر از. دناسقبال نمود

 کردند که اعتصاباعالم  صنفی  نجمن عضو ا  ديگر پايان آقای مجيری در. خود تا حصول نتيجه تاکيد کردند قبلی 

ته هايمان بر آورده نشود بند دوم سدر صورتی که خوا. مانيم ميمی يابد و تا نهم ارديبهشت منتظرامروز پايان عصر

   فروردين را اجرا خواهيم نمود١٠بيانيه 

 منابع این گزارش

 وبالگ کانون صنفی معلمان ایران
 وبالگ صدای معلم

  وبالگ کچ و دل فرهنگيان
 وبالگ صدای اعتراض معلم

  وبالگ معلمان همدان
 وبالگ کانون صنفی معلمان کردستان

 وبالگ قلم معلم
يلبوبالگ کانون صنفی معلمان ارد  

 وبالگ کارگر

  کارگر  توسط ١۵:٣۴ ساعت١٣٨٦سه شنبه بيست و هشتم فروردين  نوشته شده در 

 


