
 

 1

 سايت کارگری افق روشن
www.ofros.com 

: انجمن اتحاد معلمين  

د جديیشروع سال تحصيلاساتيد درمان وحذف معل  

 
ششماه هشتاد و مهرم هشت                                                                                             الهام ياوری  

 
                                                                                                             

صاد شده برای معلمان مواجه احكام گشايی مدارس با موج گسترده ای ازآستانه سال تحصيلی جديد و همراه با باز در

ماههای اخير بسياری از اساتيد دانشگاههای درموزش عالی نيز گسترش پيدا آرده و، اين احكام حتی تا سطح آهستيم

.وعد از آار بر آنار گرديدندی پيش از ممختلف نيز به بهانه هايی نظير بازنشستگ  

،  احكام صادر شده برای همكارانمانرا پشت سر ميگذارد ، از در واقع جامعه فرهنگی ايران روزهای بسيار سختی 

 .ملموس است دردهايی هست آه برای همه آشنا و،چه بگوييمهراخراج و ازتگی وگرفته تا بازنشستبعيد و انفصال از

وقايع نشان دهنده موج رو به گسترش اعمال  ز در ادامه همين انونی اعالم شدن آانون صنفی آرمانشاه نيخبر غير ق

.، ميباشد اين پيام آوران شرافت و انسانيتمحدوديتها عليه فرهنگيان ،   

 اساتيد و معلمان همجنان ادامه دارد تا با حذف.... ، تبغيض ، تبعيد ، انفصال و احكام ناعادالنه اخراجواقع صدوردر

، اما بايد گفت  اعتصابات ما جلوگری به عمل آورد، از شروع مجدد اعتراضات وصحنه فعاليتهای اجتماعیفعال از

در واقع دولت با غير قانونی اعالم آردن . بيان خواسته هايمان است  آه تمام اين اعمال انگيزه ما برای شروع مجدد

درهفته های گذشته ازطرف  (عتراضی و تجمع و تحصن را برنام ريزی ميكرد آانون صنفی معلمان آه حرآتهای ا

به  نواحی سه گانه ی آموزش وپرورش استان کرمانشاه نامه ای محرمانه به مديران مدارس ابالغ شد که مضمون آن

 نامه مديرسياسی مديرسياسی انتظامی استانداری کرمانشاه منضم به..... و .... استناد به نامه های  با :ن شرح استاي

دستگير آردن معلمان سر   .)اعالم می گردد معلمان کرمانشاه  قانونی بودن فعاليت کانون صنفی وزارت کشور غير

مله دستگيری محمدهاشمی، دبيرآل سازمان معلمان، آالسهای درس ، بخصوص اعضای آانون صنفی معلمان از ج

رتبه ت علمی دانشگاه، پژوهشگر نمونه ووسيان، عضو هيئجواد آاوو» قلم معلم«نامه  محمد خاآساری مسئول هفته

 دولت نهم در پاسخ دانشگاه، ضعف اخراج اساتيد از نشستگی اجباری واول دآترای دانشكده روانشناسی، اعالم باز

زحمتكش اعتراض قشرخاموش آردن صدای انتقاد ومختلف را پوشانده و سعی درسته های برحق اقشارگويی به خوا

 تبعيد معلمان انتخاب  آه برای ای است   مودبانه نام" خدمت نيز حكم تغيير محل جغرافيايی . استادان دارد   ومعلمين

اره آموزش و پرورش منطقه محل را از اد فعاالن صنفی معلمان چنين حكمیروزهای گذشته چند تن ازدر. شده است

آماده "اين توسط وزير آموزش و پرورش به حالت ش ازهمه آنها به همراه دهها معلم ديگر پي. خود دريافت آردندآار

 بدوی رسيدگی به تخلفات  در اين احكام آه از سوی هيات. است، درآمده بودند" تعليق"آه تعبير بهداشتی " به خدمت

 اساستجمع غيرقانونی بر تحصن وشرآت درشده، اتهاماتی نظيرتهران صادرپرورش شهرن آموزش واداری سازما

 اند، اين معلمان فعال صنفی نه تنها از حضور در مدرسه منع شده. شده استحراست آموزش و پرورش ذآر گزارش 
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 طريقاينازشتی ايشان مخدوش شود ونصف، تالش شده است تا گذران زندگی معيازبلكه با آاهش حقوق آنها به آمتر

 دخردا٢٢تهران در در معاون امنيت دادستانی آقای حداد .  به اعتراض صنفی واداشته شوند پايان دادن  به سكوت و

در احكام صادره اين » .رسد   پرونده می١٦٠معلمان به های مربوط به بازداشتهای اخير  تعداد پرونده”: گفته بودند ٨٦

ان اتهاماتی نظير شرآت در تحصن و تجمع غيرقانونی بر اساس گزارش حراست آموزش و پرورش معلمان و استاد

. شده استو دانشگاه ذآر  

زنجان، همدان، اصفهان، گيالن، تهران، بانه، شهرهای  مانند  آشور شهرهای مختلف  گسترده در دستگيريهای  اين 

.و همكارانمان به شهرهای دورتر تبعيد شده يا انفصال خدمت گرفتند. آردستان، صورت گرفت  

 زمان  سپس تغييرشهريور ٢٣روز  درپرورش، نفر پرسنل برای آموزش و هزار١٠طرفی اعالم آزمون استخدام از

انتقادات مجدد  موجبات  نجش معلمان آزاده ميهمنان گشته ومهر، بتعث ر ٢٧ماه رمضان، يعنی به بندی آن به بعد از

و يكسال است آه توسط . استخدام رسمی هستندنتظارامعلم حق التدريسی هماآنون درزاره ۵٠زيرا . را فراهم ساخت

  خبرگزاری باگو و گفت  محدث در محمدرضا  .شوند  به نوعی سردوانده می  گفت ميتوانپرورش آموزش و وزير

قرار است اين : ريس به سازمان مديريت اظهار داشت دبيران حق التد  اسالمی با اشاره به پيشنهاد استخدام جمهوری

.به رسمی شدن تغيير وضعيت دهند!! ازطريق آزمون !!  دبيران بتدريج  

 آموزش طرفبا ترفند آزمون جداگانه ازبارپرورش و گرفتن وعده استخدام و هرآموزش ودرال آارس ۵آنها با سابقه 

. و پرورش مواجهند  

 و بيمه   بدون حق مزايا سال ۵سوال اينجاست آه چرا آموزش و پرورش استخدام همين معلمين حق التدريسی را آه 

نوجوانان اين مرز مورد آودآان وزحمت را درين رنج وبا حقوق نازل بيشترپرورش خون دل خورده و آموزش ودر

ن جداگانهايی احاله داده است؟بوم آشيدهاند، را در اولويت قرار نداره، و آنها را به آزمو و  

 معلم سر آالسهای درس ، نبض بيتاب حرآتها و جنبش های ١٫۵بيش از   و حضور ل تحصيلی جديدآغاز گرديدهسا

 خواهد بود ، بيگمان هيچ يك از ما نخواسته و نميخواهيم آه زحمات و تالشهايی آه ٨٧-٨٦معلمين در سال تحصيلی 

 پيش تبعيد ، انفصال ، بازنشستگیارانمان با احكام از همكنتيجه بماند ، خيلی  بی  هر آدام ازما طی اين مدت داشتيم 

 الف بر سر ما سر سخت از هر زمانی فرود آمد  دست و پنجه نرم آردند ، چوب ...از موعد ، اخراج ، دستگيری و 

از  با اين فرتربيت نسل آيندهنخواهيم گذاشت عشقمان به تدريس ودوشهايمان آشيديم اما بار تبعيض و بيعدالتی را بر 

 و . ايرانی آباد و آزاد است ای ساختننسل فردا ، بر ، تربيت هر صورتما در  دار گردد ، وظيفه و نشيب ها خدشه

.درس ما همواره درس شرافت و يكرنگی ناولي  
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