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 در روز آموزگار   آموزگاران   ی ها درخواست نگاهی به  
برگزار کردند.   یبار تجمع اعتراض نیچندم یمختلف، برا یدر شهرها انیفرهنگ  ران،یدر ا آموزگاردر آستانه روز 

از   یادیشد. عده ز ری معترض درگ آموزگارانبا  سیپل شهرها  یبعض در وجود داشت و یتیجو امنشهرها  یدر بعض

ها در روز آموزگار نگاهی بیاندازیم به خواست؟ خواهندچه می  آموزگاران .اندبازداشت و احضار شده یفعاالن صنف

 . سازندگان فردای جوانان ایرانزحمتکشان و این 

 

 سازی حقوق بازنشستگان همسانو  بندیرتبهکامل  اجرای

  آموزگاراناز دو دهه گذشته،  شیب درهستند.  یسازو طرح همسان یبندکامل طرح رتبه ی اجراآموزگاران خواستار 

 یبندو رتبه یسازطرح همسان بیبه تصو تیها در نهااعتراض نیاند و احقوقشان اعتراض داشته  زانیبودن م نییبه پا

 .ستین یطرح خبر نیا یهنوز از اجرا اما .دیمعلمان انجام

انقالب   یعال  یدر شورا  ۱۳۹۰آموزش و پرورش است که سال  نیادیبه فصل ششم سند تحول بناستناد  یبندطرح رتبه

ها مشخص  آن یفیدهه قبل بر اساس سطح ک کیاز  دیطرح، حقوق معلمان با نی. بر اساس ادیرس بیبه تصو یفرهنگ 

 .تطرح هنوز اجرا نشده اس نیاما ا شدیم

 یشتیمعهای خواست

دیگر کارگران و  همراه با آموزگاران .استغیرقابل تحمل  رانیدر ا یهاشدن خانواده رتریتورم و فق شیافزا

بازنشسته آموزگاران  بازنند. آموزگاران شاغل می یدست به تجمع اعتراض شانیهابه خواسته دنیرس یبرازحمتکشان 

   همبستگی کامل دارند.نامناسب  یشتیمع تیوضعدر اعتراض به  و کارگران

 آموزش رایگان 

  یقانون اساس ۳۰اصل  یاجراایران هستند. آنها بر  ی کودکانبرای همه  ربو برا آموزش رایگانن خواهان  راآموزگا

ی این دیگر خواست فقط آموزگاران نیست بلکه خواست همه کنند.پافشاری می گانیبر آموزش و پرورش را یمبن

 مردم ایران است.
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  راخود   انفرزند دنست یقادر نجامعه پدران و ماداران  تیاکثر زیرا، هستندآموزش  یساز ی خصوصلف آموزگاران مخا

 ند.بفرست یانتفاعریاصطالح غبه به مدارس 

 ی کمبود امکانات آموزش

دارد و نه  وجود  شی گرما لینه وسا هاکالس  زدر بسیاری ا .دارنداعتراض   یکمبود امکانات آموزش بهآموزگاران 

دانش که بسیاری از  هستندبا این مشکل روبرو  ی مجاز هایکالس سیتدر هنگامآنها  .مناسب یآموزش یهاابزار

آنها به عدم اختصاص بودجه به آموزش نونهاالن، به ویژه در مناطق محروم و حاشیه انتقاد  ندارند. یگوش انآموز

 دارند. 

 ئولوژیکدنفی آموزش ای

 زش انساندوستیوآمو خواهان  دگاهنگسترش خشونت آئولوژیک و دش ویرانگر آموزش ایقآموزگاران به روشنی از ن

  هستند.گستر خشونتئولوژیک و دپایان دادن آموزش ای و لبیطصلح و 

دانند و بار میزیان  را های درسیمحتوای کتاب درنابرابر با دختران و زنان رخورد بستیزی و دانشایران ستیزی آنها 

 های درسی هستند.فرهیخته در تدوین کتابخواهان شرکت آموزگاران 

و  آموزان در رنج هستندعیت سازگاری ندارد به دانشاقتبلیغاتی که با و دروغ وبسیاری از آموزگاران از آموزش 

 توانند به فرزندان ایران دروغ بگویند. نمی

 ی ابیحق تشکل

 کردن مبارزات صنفی خود هستند. پایان دادن به امنیتیو  یاب یحق تشکل آموزگاران خواهان 

 آزادی آموزگاران زندانیو   پایان سرکوب

جای گفتگو با  بهبیند و امنیتی می را آموزگارانهای به حق درخواست آمیز وتظاهرات مسالمتجمهوری اسالمی 

زیادی از   عده دهد.با ضرب و شتم، دستگیری و زندان پاسخ می آن را های صنفی آموزگاران،نمایندگان تشکل

 خود هستند. یزندان  همکاران  یآزادآموزگاران دستگیر شدند و آموزگان خواهان 

ی دیگر  هاپیشهشق تواند و باید سرمن و منسجم است و می، دارای اهداف روشناپذیرو خستگی ن پیگیرراجنبش آموزگا

لی  در تجربه عمو  کرد تدیری م و کاردانی با فراسترا سراسری  یابی، سازمانغم سرکوبر یلعبش نقرار گیرد. این ج

 .کندها پیشروی آنها را سد نمیو دستگیری پوینده است و به فرد متکی نیست . این جنبشمنسجم و آبداده شدپخته، 

 .مردم ایران در را رسیدن به رفاه همگانی و منزلت انسانی است کالنهای این حنبش سرمایه تجربه

به شکل سراسری سازمان دهند و به همکاری و همگامی با  های دیگر نیز خود را چون معلمان ه پیشهامید آنک 

 د.پیش ببرنرا در ایران به  گسترده طلبیخواهی و منزلتآموزگاران جنبش عدالت 

 . به امید آن روز

 قربانی دهناری احد 

 ۲۰۲۲مه  ۲ - ۱۴۰۱ بهشتیارد ۱۲
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