
 

  .اكتبر، روز جهاني معلم ، روز حمايت از جايگاه معلمان در سراسر جهان است5روز 

نقش  توانندیجامعه م یمثابه قشر فرهنگمعلمان به شود،یاداره م کیکه بر اساس اصول دمکرات یدر جوامع
د مانن یمعجوا رکنند، اما د فايا ندهيآ یهانسل یوپرورش، جامعه و سازندگآموزش شرفتیرا در پ یابرجسته

ن هم خودشالکه بد، کنن فايوپرورش اخود را در حوزه آموزش ینقش سازندگ توانندیتنها نمجامعه ما، معلمان نه
 نجمنز داشتن ااعلمان م؛ فرهنگیان و نيافزون بر ا عاجز می شوند.زير فشار فقر از انجام حداقل وظايف آموزشی 

 . ندهستمحروم  زین یصنف های مستقلها و تشکل
ريافت د و از دمی شوحقوق معلمین بسیار ناچیز است و همین حقوق ناچیز نیز ماهها و ماهها به آنها پرداخت ن

ساس نها بر اقوق آحپاداش و بیمه و مزايای شغلی محروم هستند. يکی از خواسته های اصلی معلمین تراز کردن 
  اليحه يکسان سازی حقوق ها می باشد. 

کمتر از  يعني ن استهزار توما 400میلیون 1يك معلم  ماهانه میلیون تومان است حقوق4كه با توجه به خط فقر 
 . خط فقر هستند ريچهارم ز کيشاخص معلمان  نيبا ا رد،یگینصف خط فقر حقوق م

 جهینت اشند. دريا به چند كار مشغول ب فتیسه ش اي فتیدو ش انمعلم بسیاري از شده استموضوع باعث  نيا
 تي میشوند.درگیر حل مسائل معیش چرا کهداشته  آموزش دانش آموزانو  کار کیفیت یرو یفصلبال ریتأث
 

 سته و نیازهاياعتراض و بیانیه اعتراضي تنها براي رسیدن به خوا 200قريب بهمعلمان طي يك سال گذشته 
شدند و يا  مي مواجهنتظاااي صنفي شان برگزار كرده اند كه در انتها نه تنها پاسخي نگرفتند بلكه با سركوب نیروه

 احضار و روانه زندان شدند. 
نجان، صفهان، زشاه، اکرمان یهزاران نفر از فرهنگیان بازنشسته در تهران و ساير شهرها از جمله شهرها 95مهر6

دج و رد، سننند، بجنو، بیرجگرگان، همدان، بهبهان زد،ي الم،يمشهد، رشت، ابهر، ا گودرز،یال ز،يتبر راز،یکرمان، ش
 انشیشتیمع بد اریبس تیو وضع ايبودن حقوق و مزا نيیدر اعتراض به پا… النیاز استان گ يینهاوند و شهرها

 تجمع كردند.
ازمان برنامه و سدر تهران مقابل  95مهر26بنا به دعوت كانون صنفي فرهنگیان ايران، بازنشستگان فرهنگي 

 ، اصفهان و مشهد تجمع كردند.بهارستان و در شهرهاي قزوين، يزد دانیبودجه در م
ود خم رسمي نفر از معلمان حق التدريسي در مقابل مجلس تجمع كردند. آنها خواهان استخدا600 95دي19

 هستند.
 ابل ادارهخود مق تهران در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات معوقه سياز معلمان حق التدر یشمار 96خرداد28

 آموزش و پرورش تجمع کردند.
 ابل مجلسمدند و مقاز سراسر کشور به تهران آ ،یدولت ریغ یانتفاع رینفر از معلمان مدارس غ100 ، 96ریت11

 د؛شوینم انبشیسنکار  یعاليو حداقل دستمزد مصوب شورا مهیبه آنها حق ب نکهيتجمع کردند. آنها نسبت به ا
 اعتراض دارند.



 

سراسر کشور و در  یسيالتدرهزار معلم حق 38از  یندگيبه نما یسينفر از معلمان حق التدر300 ، 96ریت22
مجلس  آموزش ونیسیکم سیرئ یزاهد یسال، در دفتر محمد مهد۱۲اعتراض به عدم استخدام خود پس از 

 و بدون آزمون خود شدند. یتجمع کردند و خواستار استخدام فور
 رفتهيورش پذآموزش و پر یدر خوزستان در آزمون استخدام 95که در سال ینفر از معلمان400 ، 96مرداد10

 اهواز؛ تجمع کردند. یشدند در محل تاالر اجتماعات مطهر
 یرهاشه گريد بازنشستگان در تهران و یسراسر یبازنشستگان در رشت همزمان با تجمع اعتراض 96وريشهر14

 .دنددر رشت تجمع کر یخود مقابل استاندار یشتیمع تیو وضع یکشور در اعتراض به مشکالت حقوق
قابل مخود؛  تیعوض لياستان مازندران در اعتراض به عدم تبد ینفر از معلمان حق التدرس100 ، 96وريهرش19

 تجمع کردند. یدر سار یاستاندار
 1قانون اساسي حكومت ايران هرگونه اعتراض و تجمعي آزاد است.  27و  26الزم به ذكر است كه براساس ماده 

 
نی ت و زنداازداشو نمايندگان تشکلهای صنفی معلمین ب محروم است. زیخود ن یقشر از داشتن انجمن صنف نيا

  می شوند.

ن اما پس از آ معلمان شدند، یصنف یهاکانون لیموفق به تشک1376و  1357تنها در سالهاي  ايران؛ معلمان
گیر و ستدعلمان مبه نحوي كه بسیاري از اعضا كانون صنفي  شدندفشار و سركوب مواجه  ؛همواره با كارشكني

  رد.كاشاره  يژنگ داوودارو  ابراهیم باغاني عبدي، عیلآقايان اسمابه . از میان آنها میتوان شدندروانه زندان 

 ریبه مدت دو سال دبکه  یعبد لیزنداني اسماع معلم
چهار بار از  شتریو ب بود رانيمعلمان ا یکل کانون صنف

برای  ؛بازداشت شده بود ۱۳۸۸تا  ۱۳۸۵ یهاسال یط
دادگاه انقالب  یاز سو زین ۱۳۹۰در سال بار ديگر 

سال  ۱۰به  یو مدن یصنف یهاتیتهران به خاطر فعال
که از فعاالن  ی. آقاي عبدگرديدمحکوم  یقیحبس تعل

 یالمللنیدر سطح ب رانيا يیکايسند یشدهشناخته
آنکه دادگاه  بازداشت شد و پس از1395است، سال 

 انتقال داده شد.  نيمحکوم کرد، به زندان او یزيسال حبس تعر انقالب او را به شش
                                                            

 :شم قانون اساسي حكومت ایرانو ش ستیاصل ب 1

 ،یآزاد ستقالل،که اصول ا نیشده آزادند، مشروط به اشناخته ینید یتهایاقل ای یاسالم یو انجمنها یو صنف یاسیس یهاانجمن ها،تیجمع احزاب،

 هاآن از یکی به شرکت در ایکرد  از شرکت در آنها منع توانیرا نم کسچیرا نقض نکنند. ه یاسالم یو اساس جمهور یاسالم نیمواز ،یوحدت مل

 .مجبور ساخت

 و هفتم قانون اساسي حكومت ایران ستیب اصل

 اسالم نباشد آزاد است. یبدون حمل سالح، به شرط آن که مخل به مبان ها،ییمایپاجتماعات و راه لیتشک



 

کانون  سیرئ بينا ،یاکبر باغان یعلديگر  معلم
 هیعل غیکه به اتهام تبلاست  رانيمعلمان ا یصنف

 دیسال تبع ۱۰و  یريحبس تعز سالکينظام به 
 گرديد. اين معلم زندانیبه شهرستان زابل محکوم 

جهت اجراي حكم  95ارديبهشت سال  12در روز 
. در حال حاضر تبعید به اين شهرستان منتقل شد

آقای باغانی بدون هیچ علت مشخصی به زندان 
   اوين منتقل گرديده است.

 64زنداني،  سندهيمعلم و نو «یارژنگ داوود»
 ؛سال حبس تعريزي 20محكوم به اعدام و  -ساله

 لینظام، تشک هیعل غیبه اتهام محاربه، تبل
 است که در به نظام نیتوه ،ینونرقایغ تیجمع

 کند.دوران تبعید خود را طی می زندان زابل

ماه  ۱۶و  ریدستگ ۱۳۸۲ماه در آبان یآقاي داوود
 سیو تاس یزانداراه پس از بازداشت به اتهام

 ونیکنفدراس»و  «انیرانيا یجنبش آزاد»
 خمینیو  خامنه ایبه  نیتوه «یرانيا انيدانشجو

از  تیضربه شالق و پنج سال محروم ۷۴سال زندان،  ۱۵به مقدسات به  نیو توه انیوحانو مسئوالن نظام و ر
را به اتهام  یاسیس یزندان نيکرج ا انقالبدادگاه  کمي، شعبه ۱۳۹۳ماه  ریمحکوم شد. در ت یحقوق اجتماع

سال  ۵به  ۹۵ماه  نيحکم در فرورد نيبه اعدام محکوم کرد که ا« خلق نيمحاربه از راه ارتباط با سازمان مجاهد»
باشد و  یمحروم م یسال حبس، همچنان از حق مرخص زدهی. وي با گذراندن سافتيکاهش  دیحبس در تبع

 یهایماریابتال به ب لیسالخورده به دل یزندان نياست که ا یحال در نيد است. ایدر زندان زابل در تبع نکيا
زندان، بارها مورد  یهابرد. وي در سال یم به سر ینامساعد جسمان تیزندان در وضع طيمختلف و شرا

ها از دست داده است. شکنجه نيخود را در اثر ا يیو شنوا يینایاز ب یقرار گرفته و بخش انهیوحش یهاشکنجه
در اعتراض به شرايط ناگوار خود در زندان و همچنین در همبستگي با زندانیان سیاسي اعتصابي  ارژنگ داوودی

مشکالت  لی، كه در پي آن به دلزددست به اعتصاب غذا و دارو ر مرداد ماه سال جاری ددر زندان گوهردشت 
 .. حال وي وخیم گزارش شده استگرديدزابل منتقل  مارستانیفشار و قند خون به ب رییاز جمله تغ یجسم

 به  می توان ملهاين ج است. از عیو شن یرانسانیغبسیار  معلمان در قبالحكومت ايران عالوه بر اين، سیاست های 
  اشاره كرد. بخشنامه وزارت آموزش و پرورش درباره استخدام معلمان

در نظر گرفته که مطابق آن،  یداوطلبان شغل معلم یرا برا یمجموعه ضوابط ران،يوزارت آموزش و پرورش ا
 ی" و "موهایرورنابا" .را داشته باشند ی" مشخصیهایماری"ب دينبا شوندیکه وارد آموزش و پرورش م یمعلمان



 

و  متریسانت ۱۰از  شیپا ب کي یکوتاه گار،یبه س ادیمزه، گواتر، اعت یب ابتيد د،يشد گرنیصورت" زنان، م ديزا
معلمان دوره  یشود" )برامثل چ، گ، ژ، ق  یحروف فارس یکه که مانع تلفظ برخ یرییقابل تغ ریو غ ظی"لهجه غل

در اثر اعتراضات  (96شهريور1)خبرگزاري فارس  .ذکر شده اند یه معلمحرف ه( در شمار موانع ورود افراد بيیابتدا
گسترده بعد از علنی شدن اين بخشنامه، وزارت آموزش و پرورش از آن عقب نشینی کرد. ولی سخنگوی اين 

 وزارتخانه اعتراف کرد که سالها است گزينش معلمین بر اساس همین بخشنامه صورت می گرفته است.
 علیرغمن زش جواناايران را كه به آمومحترم و بزرگوار معلمان  جايگاه روز جهاني معلم، گرامي بداريمدر 

 ت ادامه میدهند. خشرايط سمشكلهاي فراوان در 
 


