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3 تااتبک هراس را  تادا  یا طراب :امدر 

 مقدمه:  بازگشایی مدارس در سایه کرونا

۱۵ شهریورماه ۱۳۹۹، علی رغم نگرانی ها و هشدارهای کرونایی، حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، زنگ 
آغاز سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ را به صدا درآورد،  البته این بار به صورت ویدئویی و غیرحضوری.۱ 

تراکم باالی کالس های درسی که تهویه مناسب ندارند، کمبود لوازم بهداشتی برای پیشگیری، آشفتگی 
مدیریتی، پروتکل های مبهم، ناقص و بعضًا متناقض، هزینه باال و سرعت پایین اینترنت، و عدم درستی 
برابر به امکانات سخت افزاری و نرم افزاری در نقاطی که کالس ها به شکل مجازی برگزار می شود از جمله 

چالش های اصلی کرونایی نظام آموزشی در آستانه سال تحصیلی جدید است.

را  مدارس  بازگشایی  به  تصمیم  بیانه ای  در  تهران  معلمان  صنفی  کانون  مشکالت،  همین  به  نظر 
از »ساختار آشفته « وزارت آموزش و پرورش نسبت  انتقاد  »زودهنگام و عجوالنه« دانست و ضمن 
به فقدان زیرساخت ها و امکانات الزم برای رعایت استانداردهای سالمتی و بهداشتی در مدارس ابراز 

نگرانی کرد.2

که  است  بدخیمی  بحران های  و  مشکالت  دچار  ایران  آموزشی  نظام  کرونایی،  چالش های  بر  عالوه 
می توان آنها در آینه مطالبات صنفی معلمان مرور کرد. 

1  عنودن دان سزداش هاسابتب دا یاودادوشتب هری دعتادض  یا خیرهرن هری تلادن یا مد:نش هب یطتگیای م حبس بعرالن صنف  تعلمرن 
دطم.

۲  دخبرا اما،  ۵ طپترتبا ۲0۲0

https://www.akhbar-rooz.com/%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B5%D9%86%D9%81%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%88/


4 تعلمرن یب تی ودهنام

معلمان چه می  خواهند؟

تسرهبرت صنف  طرهلری دخیا تعلمرن اد ت  تودن ذال یلرا عنودن :ل  تاوهب هنای :ایک  

الف-معیشت 
تعلمرن خودطترا یطتمزی عریالدب، دبزداش حاوق تتنرطف هر دبزداش هزانب هری اداس  م هاخوایدای 
دا هیمب یاترد  م تکمیلِ  تنرطف م :راآتا ددا. تسرهبرت تاهوط هب تأتین هویجب هادی دجادی قردون 
قادا  طابصل  همین  ذال  دیز  تعلمرن  اتبب هنای  طاح  دجادی  خودطم  م  : وای،  خاترت  تاااام 

ت  سیادا. 3
یا همین ادطتر، تعلمرن شرغل م هراد ستب دا عاضب طلرم صنامق ذخیاه باهنگیرن یا هوا  دگادن 

ددا. پایدخم قسس  پریدش پرارن خاتم دیز صادی تعلمرن هراد ستب اد یاآمایه دطم. 

ب-امنیت شغلی 
تباال قادایدیهری توقم هب قادایدیهری یدئم م امشن شان مضعیم دطت ادت  دا تحاک هری دصل  
دعتادض دیامی :را یا ه ش آتواش یا طرهلری دخیا هویه دطم. طیف سستایه دی دا تعلمرن، دا تاهیرن 
دلضم  طودیآتوای سابتب تر تعلمرن تادا  غیاددتفرع ، خودطترا قادایدی یدئم  :را م محات اماب یا 

دطت ادم هستنا.  

امدا توقت  طرای قادایدیهری :را یا طب یهب سذشتب تعی م ه ش سستایه دی دا تعلمرن اد تتزهزل 
:ایه دطم.  یا آهرن تره طرل ۹8،  شردزیه هزدا تعلم پیمرد ، درتب دی دعتادض  هب دمراناسرن تجلس 

دوشتنا م خودطترا اطیاس  هب مضعیم تعی ت  شرن شادا. 4

3  یا آذا تره ۹8 طاح اتبب هنای تعلمرن پس دا طرهلر ددتظرا آدلر یا هیأت یمهم هب تصواف دلرا  اطیا. طاح م شیوه دجادی آن دا یی 
تره ۹8 دتر دعتادضرت  اد یا تیرن تعلمرن هاددگی تب دطم.

4  ادیاو اتردب،  13 دودتبا ۲01۹

همبستگ  یددش آتوادن هر تعلمرن یا طوتین یما تحصن طادطای آدلر

https://www.radiozamaneh.com/474135
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ج-حق سازماندهی و چانه زنی جمعی
هاخوایدای دا حق ت کل اره  م دعتصرب یا صاا تسرهبرت صنف  تعلمرن قادا یدای. 

تعلمرن خودطترا آادیی همکرادن یاهنا خوی، توقف تلااا،  دخادج م پامداه طرای دتنیت  هادی بعرالن 
بعرهیم  هادی  شاداط  یمهم طرختب،  ت کل هری  جری  هب  ت  خودهنا  آدلر  هستنا.  باهنگ   صنف  

دتحریاب هری تستال م آادی داجری شوی.

د- نظام آموزشی رایگان و همگانی
ضلع یلرام تسرهبرت صنف  تعلمرن خوی دظرم آتواش م پاماش اد د ردب ت  امی.

 تعلمرن خودهرن ابع تبعیض دا طرخترا دظرم آتواش ، توقف امدا :رالا  طرای آتواش، حق هاخوایدای 
همگرن دا آتواش اداگرن تسرهق هر دصل 30 قردون دطرط ، دوطرای تادا  باطویه، داجری شاداط 
الام هادی هراس م :وی:رن هراترداه دا تحصیل هب :ال  هری یا ، دبزداش طلم آتواش یا هویجب 

طرالدب ددا.

هب سفتب تلا دهلل اخ رد  تلا، ائیس طراترن دوطرای، توطعب م تجلیز تادا  : وا )تلا ۹8(،  30 یاصا تادا  : وا هب هراطرای م 

دوطرای دیرا یدادا. )خباسزدای تلا،  3 د:تبا ۲01۹(

https://www.mehrnews.com/news/4735746/%DB%B3%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF


6 :رالا  شان آتواش م تعلم ایدا  دا طرخترا تعلیم م تاهیم

کاالیی  شدن آموزش و معلم  زدایی از ساختار تعلیم و تربیت

یا دصل ط  دم قردون دطرط  آتاه دطمک »یمهم  توظف  دطم  مطرال  آتواش  م پاماش  اداگرن  اد هادی  
همب  تلم  تر پرارن  یماه  تتوطسب  بادهم  طرای م مطرال  تحصیالت  عره   اد تر طا حا خوی:فرا   : وا 

هب  طوا اداگرن  سستاش  یها.«

یلل طرل پس دا دداالب، حسین تاصویی، دمراناه تایم طبزمدا، یا د سم علن  تجلس هب ترااخ ۲۹ 
تلا تره ۹۷ شلریت ت  یها :ب دظرم آتواش  داادن پوه  تاان دظرم آتواش  یدیر دطم.1 

 
داادن دسایب پوه  تاان دظرم آتواش  یدیر دیسم، دتر هادطر  اک  دا سزداش هری دخیا هردک جلرد ، 
هرالتاان داخ اشا خصوص  طرای آتواش تتوطسب یا جلرن یا هراه اترد  1۹۹8-۲01۷ اد یدشتب دطم.۲ 

آادی  یدد گره  تأطیس  سرم،  دمهین  شا.  آغرا  آتواش   دظرم  هر  دطرطًر  داادن  یا  خصوص  طرای  امدا 
دطالت  یا طرل 1361 هوی. خیل  امی دا دمدطط طرل 6۲، اتزتب تأطیس تادا  خصوص  دیز یا تیرن 
تسئوالن شنیاه شا. پی تا دجراه تأطیس تادا  خصوص  دطالت  )همچون تااطب علوی م تااطب 

ابره( یدیه شاه هوی. دتر دان تادا  حق یااربم شلااب اد دادشتنا.

یا طرل 136۲، تیاحسین توطوی، د سم مااا مقم، م طیاعل  د:با پاماش، مااا آتواش م پاماش 
قردون  دصل ط  دم  توای  یا  اد  تفسیا خوی  دگلبرن خودطتنا  دا شوادی  درتب هرا  جادسردب  یا  مقم، 
دطرط  هیرن :نا. شوادی دگلبرن یا 1۷ تایدی 1363 هب دان درتب هر ینین پرطخ یدیک » تستفری دا دصل  
ط  دم قردون  دطرط   یمهت   هوین  آتواش  م تمنوعیم  تأطیس  تادا   م یدد گره هری  تل   هب  توجف  
قوددین  عریی  دم  هرشا.«3  همین تفسیا اتینب حاوق  تصواف قردون تأطیس تادا  غیاددتفرع  اد 

1  خباسزدای تجلس شوادی دطالت ،  ۲1 دمت ۲018
۲  اوام دیوا )براط (، 11 بوااب ۲01۹

3  پراگره دطالع اطرد  شوادی دگلبرن، 1۲ بوااب ۲011

امدا هامن طپرای آتواش هب ه ش خصوص  م یا مدقع، »تعلم ایدا « دا طرخترا تعلیم م تاهیم یا طرهلری دخیا شات سابتب دطم. 

https://www.icana.ir/Fa/News/406708/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81%DB%8C-22-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85
https://per.euronews.com/2019/02/09/euronews-exclusive-report-40th-anniversary-of-iran-revolution-educational-system
https://www.shora-gc.ir/fa/news/1829/%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D9%85


7 :رالا  شان آتواش م تعلم ایدا  دا طرخترا تعلیم م تاهیم

خصوص  طرای آتواش هر هادرتب د سم توطعب )13۷۲-1368( تثبیم شا م هر دهالغ طیرطم هری :ل  
دصل 44 قردون دطرط  )138۵-1384( هب دحو سستایه دی دیدتب اربم.

همزترن هر توج تأطیس تادا  غیاددتفرع ، هسیرای دا تادا  یمهت  دیز مدسذدا شادا، م یا دلرام، 
یمهت   تادا   هب  آتواش «  خاترت  »خااا  همچون  طاح هری  طااق  دا  دیز  ه ش خصوص   پری 
هرا شا.  دتاما یا داادن یه هر دوع تااطب )تیزهوشرن، دمودب یمهت ، هیأت دتنرا ، داثراسادن، طمرء 
مدهستب هب یدد گره آادی دطالت ، ترداسرا، هوشمنا م...(  مجوی یدای. همزترن، :نکوا مامی هب یدد گره 
اد داجری :ایه دطم.   دا :ال  هری خصوص  م :مک آتواش   ددبوه   م آاتون هری مامیی تادا ، 

دتیجبک اک دظرم آتواش  درهادها، تبعیض آتیز م طبارت . 

بایاتاان  هب  یاآتای  ثامتمناتاان یهک هری  ددجرم شاه، »دسبم :ل ت راج  پژمهش هری  هب  هنر 
یهک 14 هادها دطم، یا حره  :ب دسبم ت راج یا حواه آتواش ثامتمناتاان یهک هری یاآتای هب 
بایاتاان یهک هیش دا 60 هادها دطم.« )درهادهای آتواش ، تحماحسین شااف ادیسرن، امادرتب شاق، 

)magiran ۲4 د:تبا ۲01۹ - هراد ا شاه یا طرام

ائیس باد:سیون باهنگیرن تجلس، مادات آتواش م پاماش یا  هرهرا ،  هب سفتب حمیااضر حرج  
مادات  دان،  عل  اغم  دطم.    تودجب  ددسرد   دیامی  :مبوی  هزدا   300 :مبوی  هر  تحصیل   طرل  آغرا 
آتواش م پاماش ترال هب دطت ادم یدئم تعلمرن دیسم م ت  :وشا :مبوی دیامی ددسرد  اد هر تعلمرن 
حق دهتاااس  پیمرد ، طاهرا-تعلم  هر م دا طااق طاح هر م اده :راهرا  همچون دطتمادا خاتم تعلمرن 
هراد ستب )هر دطتنری هب تریه 103 قردون تاااام خاترت : وای(، »طاح خااا خاترت آتواش « م 

»طاح تعلم تمرم مقم« )دضربب تاااس تعلمرن( جبادن :نا.

طاح تعلم خااا خاترت شکل  دا »هامن طپرای« آتواش م توقم طرای قادایدی تعلمرن دطم :ب طرهاب آن هب طرل 13۹3 

هات  سایی.  

تسرهق هر تبصاه 13 هنا ۲ قردون هویجب تصوب طرل ۹3، مادات آتواش م پاماش دجراه اربم یا تنرطا  :ب ظابیم :رب  

یا تادا  یمهت  مجوی دادشم ]تنرطق امطترا  م ع راای[، هر پایدخم طاددب یددش آتوای دسبم هب خااا خاترت 

آتواش  دا تادا  غیایمهت  ]دا پیمردکرادن ه ش خصوص [ دقادم :نا. )تتن قردون هویجب ۹3، خباسزدای داسنر، 3 ترا  

۲014(   یا عمل، دتر دان قردون دب باط یا تنرطق امطترا  ع راای، هلکب یا تادا  یمهت  تنرطق شلای م حت  یا تا:ز 

دطترن هر دیز دجاد شا.

ها  هادرتب ش م توطعب تبن   تریه ۲8  م  تریه ۲۵  دطرط   م صادحتًر خالف  قردون  امح دصل طوم  هر  دان طاح تغراا   

تمنوعیم خااا خاترت دا ه ش خصوص  یا تادا  یمهت  دطم.

الاحب هویجب طرل 13۹8 م 13۹۹ د ردگا دبزداش حجم خااا خاترت آتواش  ددا. 

هنرها قردون هویجب طرل 13۹۹، تعادی یددش آتوادن تحم پوشش خااا خاترت آتواش  دسبم دا 36۹،۲۷6 دفا یا طرل ۹8 

هب 6۲6،۷۵0 دفا یا طرل ۹۹ خودها اطیا. )داادر، ۲8 یطرتبا ۲01۹(  

هب سزداش خباسزدای دالنر،  تعادی تعلمرن خااا خاتم یا طادطا : وا، ۲4 هزدا دفا دطم. )دالنر،  ۹ دمت ۲0۲0(

طرعم :را تعلمرن خااا خاترت آتواش  هر تعلمرن اطم  اکسرن، دتر حاوق یااربت  آدلر اک طوم تعلمرن اطم  دطم 

م تنلر 1۷6 اما یا طرل حاوق م هیمب یدادا.

https://www.magiran.com/article/3974031
https://www.isna.ir/news/99052417618/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%B1%D9%88
https://www.isna.ir/news/92121208290/%D9%85%D8%AA%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%84-93-%DA%A9%D9%84-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
https://www.irna.ir/news/83606738/%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AF%D9%88%D9%85
https://www.irna.ir/news/83606738/%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AF%D9%88%D9%85
https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/951264-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%AA-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%AD%D9%82-%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D8%BA%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D8%AA%DB%8C-%D9%86%D9%82%D8%B6-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/951264-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%AA-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%AD%D9%82-%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D8%BA%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D8%AA%DB%8C-%D9%86%D9%82%D8%B6-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
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تاریخ مختصر روند سازمان یابی معلمان

طرهاب طراترن اره  تعلمرن م تأطیس ت کل هری صنف  باهنگیرن یا داادن پس دا دداالب هب دیمب 
یمم یهب هفتری هات  سایی.  

:ردون صنف  تعلمرن داادن )تلادن( :ب یا یهب ۹0 داش دطرط  یا طراترداه  تعلمرن دافر :ای، یا 
طرل 13۷8 تأطیس م هب عنودن اک ت کل صنف  )م دب :راسای( یا طرل 13۷۹ دا مادات : وا )م دب دا 

مادات :را( تجوا بعرهیم سابم.

 تر پرارن یهب ۷0،  یا دطترن هری دصفلرن، خادطرن،  برا  م همادن دیز :ردون  صنف  تعلمرن تأطیس 
شا. یا دهتادی 80  همین ت کل هری صنف   سایهم آتادا م »شوادی همرهنگ  ت کل هری صنف  

باهنگیرن« اد ت کیل یدیدا. 
 

دطرطنرتب :ردون هر هب سودب دی تنظیم شاه هوی :ب تنلر تعلمرن اطم  تحم دطت ادم یمهم حق عضوام 
م  تعلمرن ه ش خصوص   تعلمرن حق دهتاااس  هر،  دا  دتکرن عضوام  م  یدشتنا  :ردون هر  دان  یا 

تعلمرن پیمرد  طلف شاه هوی.

:میسیون تریه 10 دحزدب تجوا بعرهیم :ردون هر اد پس دا پرارن دعتبرا پامددب آدلر یا طرل 138۲، یاگا 
تمااا دکای. م هاان تاتیف، ت کل هری صنف  تعلمرن عمالً دا طپلا قردون هیامن ادداه شادا. 

یا طرل 13۹۵ م پس دا دزیاک هب اک یهب، مادات : وا تجوا ت کیل تجرتع عموت  هادی 16 :ردون 
صنف  تعلمرن اد صریا :ای، دتر دطرطنرتب جااا آدلر یا دلرام تصواف د ا، دطرطنرتب دی :ب دان هرا 

دجراه حق عضوام اد هب همب تعلمرن ت  یدی.
 

هنر هب پژمه   :ب بادگیس ه تیرای ددجرم یدیه دطم ، امدا طراترن اره  تعلمرن یا طب یهب سذشتب، 
یلرا یماه اد یا هات  سیای. )بادگیس ه تیرای، بادانا طراترن اره  تعلمرن، طرام دااک ه ش دمل 

13۷۷-138۵، ه ش یمم 1386-13۹3، ه ش طوم 13۹3-13۹6، ه ش یلرام 13۹۹-13۹6(

یا برا د سم، دا 13۷۷ تر 138۵، شرها تأطیس تجموعب دی دا :ردون هر م ت کل هری صنف  تعلمرن 
همزترن هر هب قاات اطیان دصالح طلبرن م تأ:یا آدلر ها پوارا  جرتعب تاد  هستیم. توج دصالحرت 
دتر امی بام ت  د ینا. داسب دمریان پرارن دان یماه اد ت  تودن ۲3 دطفنا 138۵ توطوم هب »اما طیره 
تعلیم م تاهیم« یددسم. یا دان اما، اگرن هری ضا شواش هر هرتوم هب تجمع تعلمرن یا جلوی تجلس 

حملب :ایدا. 

برا یمم، دا 1386 تر  13۹3، یمادن تارمتم م داستریس  ت کل هری صنف  عل  اغم طا:وب دطم. یا 
دان یمادن دجراه بعرهیم قردود  دا تعلمرن سابتب ت  شوی. بعرهیم صنف  تعلمرن بادسیا دیسم م تیرن 

بعرالن م هادب/تویه تعلمرن شکرف مجوی یدای. 

برا طوم  دا 13۹3 تر 13۹6 :ب  هر »تجمع هری طکوت« تعلمرن آغرا ت  شوی، یمادن تعمیق م سستاش 
اطردب هری  جملب  دا  دانتادم  ظابیم هری  دا  دطتفریه  هر  م  شبکب دی  هب شکل  تعلمرن  بعرهیم صنف  

دجتمرع  دطم. 

https://naghd.com/2020/07/14/%D9%86%D9%88%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4%D9%90-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%90-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%90-%DA%AF%DA%86-%D8%A8%D9%87%E2%80%8C%D8%AF%D8%B3%D8%AA/
https://naghd.com/2020/08/06/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9%D8%8C-%D9%86%D9%82%D8%B7%D9%87%E2%80%8C%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85/
https://naghd.com/2020/07/30/%DA%A9%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D9%90-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%8C-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%AA%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2/
https://naghd.com/2020/07/25/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86%D8%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%86%E2%80%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86/
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یاحره  :ب تر هیش دا تعلمرن هی تا خوی اد جزئ  ضامای دا طباب تتوطط هراشنرط  ت  :ایدا، یا 
دان یمادن بعرالن صنف  تعلمرن م باهنگیرن هر هراتعااف جراگره دجتمرع  م هوام شغل  خواش، 

هی تا یا تارم »:راسا« بعرهیم ت  :ننا. 

دا جاارن هری  بعرهیم هری صنف   دطتاالل تسلق  برا  :ب  تره ۹6  دا خیزش یی  مدلراتًر، یمادن پس 
طیرط  اطم  دطم م بوادن جنبش :راسای یا دیمب یمم طرل  ۹۷ اد یاهات  سایی.

یا دان یماه، شرها دعتصرب هری بادسیا تعلمرن م تجمع هری دعتادض  آدلر یا طاترطا : وا هستیم.

تحصن م تجمع تعلمرن یا تادا 1۹ م۲0 دایابل م 13۹۷
دعتصرب م تحصن بادسیا تعلمرن یا تادا ۲۲م ۲3 تلا 13۹۷
دعتصرب م تحصن بادسیا تعلمرن یا تادا ۲۲ م ۲3 آهرن 13۹۷

دعتصرب م تحصن بادسیا تعلمرن یا تادا 1۲ م13 م 14 دطفنا  13۹۷

دا طرل 13۹۷ تر دتاما تعلمرن شرغل م هراد ستب، قادایدیی م اطم ، تاهیرن پیش یهسترد  م طودیارادن 
دلضم طودیآتوای هراهر یا تارهل دیدادت یمهت  یا طادطا : وا هب دعتادض تجمع م تحصن :ای ه ددا.

عل  اغم دعالم همبستگ  هاخ  دا یددش آتوادن هر تعلمرن یا جاارن دعتصرب هری آدلر، دتر اک جنبش 
تستال یددش آتوای هنوا شکل دگابتب دطم. بعرل شان یددش آتوادن هب هحرظ صنف  م طیرط ، 
همسو هر تعلمرن تعتاض، داسب عسف  دطم :ب ت  توددا توادن قود اد هب دفع اک دظرم آتواش عریالدب 

م شراستب تسلاًر تغییا یها.  

دعتصرب تعلمرن یهیاطترن آتنب، تااودن
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معلمان حق اعتراض ندارند!

جملوای دطالت  داادن دجراه بعرهیم تستال صنف  اد هب تعلمرن دم  یها، حق دعتصرب م دعتادض 
هر  اد  دعتادض  تعلمرن  دتنیت  تجمع هری  م  ددتظرت   دیامهری  هراهر  دم  شنرطا.  هب اطمیم  اد  آدلر 
خ ودم طا:وب :ایه ددا. م یطتگره قضرئ  دیز هادی هسیرای دا بعرالن صنف  تعلم پامداه دتنیت  

ت کیل یدیه م دحکرم طنگین صریا :ایه دطم. 
هب دال دا :ردون صنف  تعلمرن داادن )تلادن(، تسئوالن دتنیت  م قضرا ، تنلر یا دیمب دمل طرل 13۹8 

هیش دا 60 تعلم اد دحضرا، هرایدشم، هراجوا ، تحر:مب م ادادد  :ایدا. ۵

یا هلمن 13۹8، هفم بعرل صنف  باهنگیرن خادطرن شمره  یا یم پامداه جادسردب دا طوی یدیسره 
دداالب م یدیسره :یفای شلاطترن هجنوای، تجموعًر هب هیش دا 41 طرل ادادن م تحمل هیش دا ۲00 ضاهب 

شالق تحکوم شادا.6  دان تعلمرن یا جاارن دعتادضرت طرل 13۹۷هرایدشم شاه هویدا.

تحما حبیب  )ا دعضری هیأت تاااه م تسئول ت کیالت :ردون صنف  تعلمرن داادن(، دطمرعیل عبای 
)یهیا :ردون صنف  تعلمرن داادن(،  ارطا دتین  آذا )دا دعضری :ردون صنف  تعلمرن تلرهری(، تحماعل  
احمتکش، )بعرل صنف  تعلمرن یا شیادا( م هرشم خودطترا )عضو هیأت تاااه :ردون صنف  تعلمرن 
ت لا(  دا جملب تعلمرد  هستنا :ب همزترن هر آغرا طرل تحصیل  13۹۹-1400 هب یهیل بعرهیم هری 
صنف  یا ادادن هب طا ت  هادا. درهیا بتحعلیرن م اانف همادگ طیاهیگلو یم تعلم هراد ستب هم 
یا ادادن دگلادای ت  شودا. دان یم یا داتبرط هر تجمع تعلمرن هراد ستب یا هلرا م ترهسترن دتسرل 
یطتگیا شادا. یا آهره ۹۷ م یا پ  دعتصرب طادطای تعلمرن، دیامهری دتنیت  هرشم خودطترا اد هب 

تات 1۹ اما یا اک هیمراطترن امدد  حبس :ایدا. ۷

۵  هاددر، ۲8 طپترتبا ۲01۹
6  هاددر، ۲۹ ژددواب ۲0۲0

۷  ادیاو اتردب، ۲۵ د:تبا ۲018

https://www.hra-news.org/statements/a-423/
https://www.hra-news.org/2020/hranews/a-23627/
https://www.radiozamaneh.com/417362
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»تِه ذهنم نجوایی است، آرام از یک کالس نیمه  خالی«8 

دان طوتین تره تلای دطم :ب تحما حبیب  هب جری حضوا یا :ال  یا  پ م تیلب هری ادادن 
قادا یدای. دم ۲8 تره سذشتب اد هامن اک اما تاخص  هب تنرمب یا ادادن هری دمان م ب ربواب تحبو  
هویه دطم. تحما حبیب  تنتاا امدا :رالا  طرای آتواش م تعتاض هب مدسذدای تادا  هب ه ش 

خصوص  دطم.

1۲ دطفنا ۹6 ک  تحما حبیب  تارهل تااطب تحل تاااسش هرایدشم ت  شوی. دم پس دا 44 اما حبس 
هر طپاین مثیاب ۲۵0 تیلیون توترد ، هب طوا توقم م تر اترن هاسزدای یدیسره آادی ت  شوی. 

هر  حبیب   تحما  هویجب،  م  هادرتب  طراترن  تارهل  تعلمرن  دعتادض   تجمع   یا  ک   ۹۷ دایابل م    ۲0
ضاب م شتم شااا هرا یاگا هرایدشم ت  شوی.

هادی اک   setfreehabibi دا تحما حبیب ؛ ه تگ  دای هل م ۹۷ک  طوبرن توئیتای یا حمرام   ۲۹
طرعم تادا طوم جلرد  ت  شوی.

1۲ تایدی ۹۷ک  شعبب ۲6 یدیسره دداالب هب قضرمت قرض  دحماادیه، تحما حبیب  اد هب دتلرم »دجتمرع م 
تبرد  علیب دتنیم : وا« هب ۷ طرل م شش تره حبس تعزاای، هب دتلرم »تبلیغ علیب دظرم« هب 18 تره 
حبس تعزاای م هب دتلرم »دخالل یا دظم عموت « هب 18 تره تعزاای م ۷4 ضاهب شالق تحکوم ت  :نا. 
ها دطر  تریه  134 قردون تجرادت دطالت ، تجرادت دشا، اعن  هفم طرل م شش تره حبس قرهل 

دجاد دطم. 

۲ آهرن ۹۷ ک  شعبب 36 یدیسره دداالب هب قضرمت قرض  ااسا حکم صریا شاه یا یدیسره هامی اد تأییا 

8  عنودن ارییدشت  دا تحما حبیب ،  اک اما ترداه هب هراس را  تادا  یا طرل ۹8

تحما حبیب 
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ت  :نا.

1۷ تلا ۹8 ک  تحما حبیب  هب هماده باهری تیثم  یا دعتادض هب داض آشکرا حاوق اداددیرن طیرط ، 
:ب  اترد   تر  ت  :ننا  دعالم  ادادن هر«  طراترن  م  قضرییب  قوه  »طیرطم سذدادن  هب  درتب دی خسرب  یا 
تحامیام  تالقرت هری حضوای،  :رهش  جملب  )دا  اداددیرن  هب  دسبم  قردود   غیا  تحامیام هری 
تمر  تلفن  م تمنوعیم یااربم :ترب م د اارت تجرا( تتوقف د وی، هب تااادت ادادن دا جملب 
آتراسیای اماددب م تادطم دجبرای صبحگره تن د ودهنا یدی. یناان ادادد  یاگا هب  دان »درباترد  
تاد « ت  پیودادا م یه هر ادادد  دیز دا آن حمرام ت  :ننا. تتعرقبًر، تحما حبیب  م باهری تیثم  

تمنوع دهمالقرت ت  شودا. 

۲ دایابل م ۹8ک هر یطتوا هیأت هامی اطیاس  هب ت لفرت دیدای آتواش م پاماش، تحما حبیب  دا 
:را خوی دخادج م حکم هراخااا دم هب همساش دهالغ ت  شوی.

18 دایابل م ۹8ک شوادی همرهنگ  ت کللری صنف  باهنگیرن، یا تارهل هر دخادج حبیب  دا آتواش 
م پاما حبیب  اد تعلم دمودب  : وا یا هفتب  تعلم تعاب  ت  :نا.

۲۲ بامایان ۹۹ک 1۵ ت کل صنف  تعلمرن یا طادطا : وا هر داطرل درتب طاس ریه دی هب دهادهیم ائیس ، 
ائیس قوه قضرئیب خودطترا آادیی ار دعزدم هب تاخص  تحما حبیب  ت  شودا.
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به صفحه ویژه حقوق کارگران در ایران سر بزنید:

دظادت خوی اد هر تر یاتیرن هگذدااا. هادی سزداش هری  آاناه یب پی نلریدت  یدااام

براط 

httpsک//www.tribunezamaneh.com/labor 

English

httpsک//en.radiozamaneh.com/labor/

لینک سایر گزارش ها
سزداش 1۲

سزداش 11

سزداش 10

سزداش ۹

 گزارش پیشین

سزداش 13

https://www.tribunezamaneh.com/labor
https://en.radiozamaneh.com/labor/
https://www.tribunezamaneh.com/download/190042/?version=pdf
https://www.tribunezamaneh.com/download/190042/?version=pdf
https://www.tribunezamaneh.com/download/186000/?version=pdf
https://www.tribunezamaneh.com/download/180595/?version=pdf
https://www.tribunezamaneh.com/download/235603/?version=pdf
https://www.tribunezamaneh.com/download/235603/?version=pdf
https://www.tribunezamaneh.com/download/235603/?version=pdf


14 »تِب ذهنم دجودا  دطم، آادم دا اک :ال  دیمب خره « 


	مقدمه: بازگشایی مدارس در سایه کرونا

	معلمان چه میخواهند؟
	کالایی شدن آموزش و معلم زدایی از ساختار تعلیم و تربیت
	تاریخ مختصر روند سازمانیابی معلمان
	معلمان حق اعتراض ندارند!
	«تهِ ذهنم نجوایی است، آرام از یک کلاس نیمهخالی» 

