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   ايران- علی کاظمی : فرستنده

  ٢٠١٨ اپريل ٢۶

 

  فراخوان شورای ھماھنگی تشکل ھای صنفی فرھنگيان ايران
  معلمۀبه مناسبت ھفت

 

 ،فرھنگيان عزيز

 !الدين گرامیدانش آموزان و و

 ، ضمن طرح بخشی از ٩۶ ]حوت[ تحليلی خود  در اسفند ماهۀھمانگونه که مطلعيد شورای ھماھنگی در بياني�

اينک .  فرصت داد]حمل[ولين و نھادھای مربوطه برای تغيير رويه تا پايان فروردينؤمطالبات فرھنگيان، به مس

 ستفروردين به پايان رسيده اما ھيچ تغييری رخ نداده ا

 حقوق برخی از سازمان ھا ھستند که اضافه کار آنان پرداخت نشده و ۀفرھنگيان در حالی شاھد افزايش محرمان�

ميزان افزايش حقوق آنان، متناسب با سطح تورم و خط فقر نيست و بی توجھی به معيشت معلمان بازنشسته و شاغل 

 .ادامه دارد

فعاالن صنفی توسط نھادھای امنيتی و حتی نظامی .  تمديد نمی شود دارای مجوزِی فعاليت تشکل ھای صنفۀ  پروان

 .دستگير و زندانی و حق خواھی و عدالت طلبی  معلمان سرکوب می شود

عدالت آموزشی وجود ندارد و اکثر دانش آموزان از دسترسی به يک آموزش کيفی و رايگان محرومند ما از  شرايط 

 .داريمموجود  راضی نيستيم و به آن اعتراض 

 - فرھنگى  ( معلم با نام گذارى روزھا ، كنش ھاى صنفىۀھماھنگى  به مناسبت فرا رسيدن ھفت  بر اين اساس شوراى�

 :خود را به شرح ذيل اعالم مى دارد )اعتراضى

.  و تقدير از پيشگامان عرصه تعليم و تربيت"خانعلی ابوالحسن"گراميداشت - روز : ]ثور[ ارديبھشت١٢چھارشنبه  -١

 شھرری گرد ھم ۀبابوي  صبح بر مزار وی در گورستان ابن١٠س ساعت أمناسبت سالروزجانباختن دکتر خانعلی، ره ب

 .يم و يادش  را گرامی می داريم و در ساير نقاط کشور از پيشگامان و پيشکسوتان صنفی تقدير و قدرانی می کنيمئمی آ
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ربند، در اين روز به نمايندگی از معلمان ايران با خانواده ھای د معلمان با روزھمبستگی:   ارديبھشت ١٣ پنج شنبه -٢

معلمان دربند ديدار می کنيم و ضمن حمايت از معلمان زندانی از پايداری خانواده ھا تقدير و از کنشگرانی که در راه 

 .يمئفعاليت صنفی آسيب ديده اند قدردانی می نما

يست، از ھمکاران عزيز می خواھيم در اين روز با برگزاری ز ومحيط طبيعت روزمعلم :  ارديبھشت١۴جمعه  -٣

 .کيد نمايندأ پياده روی و کوھنوردی بر حفظ و صيانت از محيط زيست تۀبرنام

 عادالنه برای آموزش رايگان، کيفیۀ کيد بر بودجأآموزان با ت -دانش -حقوق - از -دفاع -روز:  ارديبھشت ١۵شنبه  -۴

شورا از  معلمان می خواھد با حضور فعاالنه در مراسم صبح گاھی و کالس درس در مورد ضرورت يک . و عادالنه

 نموده و مذاکرهآموزش باکيفيت و آسيب ھای پولی سازی و خصوصی سازی آموزش عمومی با دانش آموزان 

 .روشنگری نمايند

تی از أدر اين روز ھي. مستقل يابی کيد بر حقتشکلأ با تاز حقوقصنفيفرھنگيان روزدفاع:  ارديبھشت ١۶يکشنبه  -۵

کيد بر أطرف شورا در وزارت کشور و نمايندگان تشکل ھا در استانداری ھا حاضر خواھند شد و ضمن رايزنی و ت

 فعاليت تشکل ھای صنفی، نسبت به وضعيت و سياست ھای ۀ صدور و تمديد پروانۀ دولت در زمينۀلزوم تغيير روي

 .تراض خواھند نمودموجود اع

. وخانواده در جھت تقويت آموزش جامع ، کيفی و ماندگار مدرسه وھمکاری روزھمبستگی:   ارديبھشت ١٧ دوشنبه -۶

 .در اين روز برای آگاه ساختن مردم و اوليای دانش آموزان از وضعيت بغرنج آموزش و پرورش تالش می کنيم

در  ھمين راستا ازتمام . وبازنشستگان و دفاع از حقوق صنفی آنھا وتانروزتقديرازپيشکس:   ارديبھشت ١٨ سه شنبه -٧

 . صبح در مقابل مجلس  دعوت می کنيم١١س ساعت أفرھنگيان برای شرکت در تجمعبازنشستگانفرھنگی ر

 ١٩ شنبهر چھاآخر  روز  زنگ شورای ھماھنگی از تمام معلمان در مدارس کشور می خواھد دو:  تحصن -٨

با توجه به ايام پايان سال تحصيلی، . حضور در کالس درس امتناع نمايند و در دفترمعلمان تحصن کنندارديبھشت از 

شورا تحصن محدود را جھت رعايت وضعيت دانش آموزان اتخاذ نموده و آن را فرصتی برای ھماھنگی ھمکاران 

 .برای تجمع  می داند

ارديبھشت در تجمع اعتراضی ٢٠پنجشنبه خوان می دھد روزشورای ھماھنگی به تمام فرھنگيان ايران فرا: تجمع  -٩

 .شرکت فعال نمايند

 تجمع  مکان�

 مقابل سازمان برنامه و بودجه :  تھران و البرز 

  کل آموزش و پرورش استانۀادار: مراکز استان ھا

 ادارات شھرستانھا : شھرستان ھا 

 ١٢ تا ١٠ساعت : تجمع   زمان�

می توانند با توجه به موقعيت مکانی ، تجمع خود را درون محوطه يا مقابل اداره برگزار  تشکل ھا و فعاالن صنفی �

دبيران در روزھای منتھی به روز معلم اقدام   شورایۀنمايند و با توجه به شرايط منطقه خود نسبت به برگزاری جلس

 .مدارس معلمان را ياری کنند م مديراناميدواري. نمايند تا از فرصت جلسه برای تبيين برنامه ھای شورا استفاده شود

کيد می کنيم کليه برنامه ھای شورا أدر پايان ضمن دعوت از فرھنگيان برای حضور متحدانه در برنامه ھای فوق، ت�

 قانون ٢٧در راستای بھسازی ساختار آموزش  و بھبود معيشت فرھنگيان بازنشسته وشاغل بوده و مطابق با اصل 

 لمت آميز استاساسی قانونی و مسا
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 شورای ھماھنگی

 ايران تشکل ھای صنفی فرھنگيان
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