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  ؟ کردديچه با
ششماه هشتاد و مهرهم دجه                                                                                 انجمن اتحاد معلمين   

 
   

 افكنيم تا نگاههايمان ی آه در می هايمان را با طرح نويی ها و يك زبانیمعنا ميكنيم يكدل: م و ما يسطرونن والقل

  . مان باشد یباره تداوم مسير اتحاد و يكپارچگدو

ه ياد  بی آه هنوز همه ما به خوبی معلم در حالیر آستانه سيزدهم مهرماه روز جهان جديد و دیبا شروع سال تحصيل

 دريافت نكرديم و مابه یهيچ پاسخ,  برحقمان یهشت ماه گذشته در جواب خواسته هاداريم آه در اسفند ماه وارديب

مواجه .....  آالن و ی وثيقه ها، تبعيد، پيش از موعدی بانشستگ، اخراج ، ی از همكارانمان با دستگيریازا بسيار

ها را با موج جديد  از اساتيد دانشگاهینيز گسترش يافت و بسيار ی تا سطح آموزش عالیاين احكام حت. گرديدند

  .مواجه ساخته و خانه نشين آرد... . و یبازخريد اجبار

 برون یين وجود باز بايد به دنبال راهها بسيار سختي را گذرانده و ميگذراند اما با ای ايران روزهایجامعه فرهنگ

 آه تا بحال به صورت ی خواسته هاي، برحقمان باشيمیو خواسته ها بيان مطالبات ی برایرفت و شكستن رآود فعل

  . يك نظام هماهنگ همراه با پرداخت حداقل حقوقمان ی بر اجرای مبن، بيان آرده ايمیآامال شفاف و قانون

  : ما در رسيدن به اين خواسته ها به شرح زير ميباشد ی پيشنهادیراهكارها

 جامعه را زنده و ی فرهنگی برحق مان را ياد آور شده و فضایره خواسته ها هموای درسیدر مدارس و آالسها. ١

  . رسيدن به مطالبات برحق مان نگه داريمیپويا برا

 گسترده آه حضور ی و اطالع رسانی مكفی البته با تبليغات و پشتيبانی تجمعات قانونیشروع دور جديد برگزار. ٢

  .همكاران را در پهنه اين اعتراضات ممكن سازد

   نتايج و پيشبرد خواسته هايمانی بررسی مداوم برایاطالع رسان. ٣

 آليه همكاران و فرهنگيان یحيح آن نيازمند وحدت عمل و همكار صی دستيابي به اين راهكارها و اجراالزمه. ٤

  .د بود آانون ميسر خواهی گسترده و همچنين پشتيبانی دقيق و اطالع رسانیيباشد آه البته با يك برنامه ريزم

  
  مهمترين مشكالت معلمين

  
 مهمترين مشكالت معلمين را پايين بودن سطح حقوق و ، از همكارانمان در قزوين داشتيمی آه با يكیدر صحبت

 از همكاران زحمتكش و شريفمان است آه يازده ی س يك-خانم زهرا . بودن آن با سطح تورم عنوان آردندمتناسب ن

 خورده و با حقوق نازل رنج و زحمت را در مورد آودآان و نوجوانان اين مرز سال در آموزش و پرورش خون دل

  : داريم یزير اشاره ا از صحبت ايشان دریبه گوشه هاي. اند  وبوم آشيده

 خصوصا ،ه سطح حقوق ها به شدت پايين است آه ما باهاش مواجه هستيم اين است آی ترين مشكالتی از اصلیيك
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 اما خواسته ،ه پرداخته ميشه واقعا ناچيز است آیبه ساعات آاريشون اين ميزان حقوقوجه  مدير و معاون با تیبرا

.  يك شغل ناچيز محسوب ميشه و معلمان بايد زير خط فقر باشند ی چرااين روزها معلم، هم هستیما منزلت واقع

 رو مياره به ی به معلمی اگر آسمتاسفانه با اين شرايط ديد جامعه هم نسبت به معلمان فرق آرده و هه فكر ميكنند

 شاگردانمون و به تعليم و  به، آه ما به آارمون عشق ميورزيم ی درحال،اين است آه از همه جا رانده استخاطر 

ژه ها و آلمات جديد  بايد در جامعه اين فرهنگ عوض بشه بايد از وا، دارندیمسئوليت سنگين معلمان بار،تربيت

  ..... شريف و ،مان زحمتكش  مثل معل،استفاده بشه

  

  انجمن اتحاد معلمين

  ١٣٨٦ مهرماه
 

 

 


