ﻣﻌﻠﻤﯿــﻦ در ﭼﻨــﺪ ﺷﻬــﺮ ﺗﺠﻤــﻊ
اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﺑﺮﭘﺎ ﮐﺮدﻧﺪ
اﻋﺘﺮاضﻫﺎ ﻋﻠﯿﻪ ﺧﺼﻮﺻﯽﺳﺎزیﻫﺎ ،ﺣﯿﻒوﻣﯿﻞﻫﺎ،
ﻓﻘﺮزا ،ﺗﺒﻌﯿﺾ و ﻓﺴﺎدﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ و اداری

دﺳﺘﻤﺰدﻫﺎی

ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﻪ

و

• ﺗﻌﺪادی از ﻣﻌﻠﻤﯿﻦ ﺷﺎﻏﻞ و ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ در اﺻﻔﻬﺎن ،ﮐﺮج ،اردﺑﯿﻞ،
ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه و ﺧﺮم آﺑﺎد ﺗﺠﻤﻊ ﻫﺎی اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﺑﺮﭘﺎ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺷﻌﺎرﻫﺎی ﺻﻨﻔﯽ،
دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ و ﺳﯿﺎﺳﯽ در اﯾﻦ ﺗﺠﻤﻊ ﻫﺎ ﺗﻮاﻣﺎ ﺑﻪ ﮔﻮش ﻣﯽ ﺧﻮرد …
اﺧﺒﺎر روزwww.akhbar-rooz.com :
ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪ  ۴ﺑﻬﻤﻦ  ۲۴ – ۱٣۹۷ژاﻧﻮﻳﻪ ۲۰۱۹

تظاهرات معلمین در اصفهان
ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻓﺮاﺧﻮان ﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ ،ﺗﻌﺪادی از ﻣﻌﻠﻤﯿﻦ ﺷﺎﻏﻞ و ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ در
ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺗﺠﻤﻊ ﻫﺎی اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﺑﺮﭘﺎ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺷﻌﺎرﻫﺎی ﺻﻨﻔﯽ ،دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ
و ﺳﯿﺎﺳﯽ در اﯾﻦ ﺗﺠﻤﻊ ﻫﺎ ﺗﻮاﻣﺎ ﺑﻪ ﮔﻮش ﻣﯽ ﺧﻮرد .آزادی ﻣﻌﻠﻤﺎن و
ﮐﺎرﮔﺮان زﻧﺪاﻧﯽ ،اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﺷﮑﻨﺠﻪ و ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزی ﮐﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﺷﻌﺎرﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯽ ﺷﺪ ،در ﮐﻨﺎر ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯿﺎن از ﺟﻤﻠﻪ
آﻣﻮزش راﯾﮕﺎن ،ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﺎ ﮐﺎﻻﯾﯽ ﺳﺎزی آﻣﻮزش ،ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﯿﺖ
ﻣﻌﯿﺸﺘﯽ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺷﺎﻏﻞ و ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ و اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﻓﻘﺮ ،ﺗﻮرم و ﮔﺮاﻧﯽ
ﻋﻤﺪه ی ﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯿﺂن ﮐﺸﻮر را در ﺗﺠﻤﻊ ﻫﺎی اﻣﺮوز ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ
داد.
اﯾﻦ ﺗﺠﻤﻊ ﻫﺎ اﻣﺮوز از ﺟﻤﻠﻪ در ﺷﻬﺮﻫﺎی اﺻﻔﻬﺎن ،ﮐﺮج ،ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه،
اردﺑﯿﻞ ،ﺧﺮم آﺑﺎد ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
در ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺮﻏﻢ ﺑﺮﮔﺰاری
ﺗﺠﻤﻊ وﺳﯿﻊ ﻣﻌﻠﻤﺎن اﯾﻦ اﺳﺘﺎن در ۲۰دی ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﻪ ﻫﯿﭽﯿﮏ از ﺧﻮاﺳﺖﻫﺎی
ﻣﻌﻠﻤﺎن ﭘﺎﺳﺦ ﻧﺪادهاﻧﺪ .و ﺗﺠﻤﻊ اﻣﺮوز ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﭼﻨﺪ اﺳﺘﺎن دﯾﮕﺮ ﺗﻼش
دﯾﮕﺮی اﺳﺖ ﺑﺮای واداﺷﺘﻦ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﻌﻠﻤﺎن و ﺗﻼش در اﯾﻦ
زﻣﯿﻨﻪ اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ.
ﺗﺠﻤﻊ ﻫﺎی اﻣﺮوز ﻣﻌﻠﻤﺎن در اداﻣﻪ ی ده ﻫﺎ ﺗﺠﻤﻊ اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﻣﺤﻠﯽ و
ﺳﺮاﺳﺮی ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ ﺗﺠﻤﻊ ﻫﺎ از ﺳﻮی ﺷﻮرای ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ

ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻓﺮاﺧﻮان داده ﻣﯽ ﺷﻮد .در اﺻﻔﻬﺎن ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺷﺎﻫﺪ ﺗﺠﻤﻊ
دوﺑﺎره ی ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺑﻮد ،در ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ
اﺟﺘﻤﺎع اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﻣﻌﻠﻤﯿﻦ را ﺳﺮﮐﻮب ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ﻣﻌﻠﻤﺎن در ﭘﯽ ﺗﺠﻤﻊ ﻫﺎی اﻋﺘﺮاﺿﯽ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪه اﻧﺪ.
ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺒﯿﺒﯽ ،ﻣﺤﻤﻮد ﺑﻬﺸﺘﯽ و اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﻋﺒﺪی از ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﮐﺸﻮر ،ﻫﻤﭽﻨﺎن زﻧﺪاﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

