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زنده وجاوید باد یاد وخاطره محمد جراحی فعال  

 ثابت قدم جنبش کارگری
 یجنبش کارگر قیصد نیاز فعال یجراح محمد ادیزنده  یمراسم خاکسپار گزارش تصویری از -

 :درتبریز رانیا

 :تهران و حومه یکارگران شرکت واحد اتوبوسران یکایسند -

 یمحمد جراح یمرگ فعال کارگر نیننگ بر عامل

 :یکارگر یتشکل ها جادیکمک به ا یبرا یهماهنگ تهیکم -

 !در گذشت یحمد جراحم

 را تنها گذاشت و چشم از جهان گشود شیرفقا یمحمد جراح:داوود رضوی -

 گرفتند رانیا یرا از جنبش کارگر یمحمد جراح:یمراد ریجوانم -

بودجه  رامونیپ رانیا انیفرهنگ یصنف یتشکل ها یهماهنگ یشورا یسراسر تجمع یانیقطعنامه پا -

 آموزش وپرورش یعادالنه برا

 :تهران و حومه یکارگران شرکت واحد اتوبوسران یکایسند -

 میکن یم تیبودجه عادالنه را حما یاعتراض معلمان برا

 استان پرورش و کل آموزش مقابل اداره یخراسان رضو یمعلمان و بازنشستگان فرهنگتجمع  -



 اداره کل آموزش و پرورش استان تجمع اعتراضی هزارمعلم استان همدان مقابل -

 خاک  سراب زشیجان باختن راننده لودر درحادثه ر -

 معدن رفسنجان براثرتصادف  همانیمرگ کارگرم -

 خودرو یپرستارجاسک در حادثه واژگون3تیمصدوم -

 رانیا یجنبش کارگر قیصد نیاز فعال یجراح محمد ادیزنده  یمراسم خاکسپار گزارش تصویری از

 :درتبریز

 :مهر41-تبریز

 



 



 



 

 



 



 

 :تهران و حومه یکارگران شرکت واحد اتوبوسران یکایسند

 یمحمد جراح یمرگ فعال کارگر نیننگ بر عامل

 یو حت. شد یدفاع از حقوق کارگران زندان یمبارزه برا لیپنج سال به دل یمحمد جراح ادی زنده

کردند و به  غیدر یمراجعه به پزشک را از و. دینگرد تیرعا یزندان کیبه عنوان  یو هیوق اولحق

 ،یماریب شرفتیپ لیبه دل یپس از آزاد کسالیبه موقع سرطان، به فاصله کمتر از  صیعدم تشخ لیدل

 .را تنها گذاشت ارانشیموثر واقع نشد و متاسفانه  یپزشک یمراقبت ها

دارد  یم یرا گرام یفعال کارگر نیا ادیتهران و حومه  یت واحد اتوبوسرانکارگران شرک یکایسند

 .کند یعرض م تیتسل ارانشیو به خانواده و دوستان و 

 تهران و حومه یکارگران شرکت واحد اتوبوسران یکایسند

۴۱/۷۰/۶۹ 

 :یکارگر یتشکل ها جادیکمک به ا یبرا یهماهنگ تهیکم

 !در گذشت یحمد جراحم

بعد از تحمل سالها رنج  ،یریگیپ تهیکارگر مبارز و عضو کم یمهرماه، محمد جراح43امروز  صبح

از خرداد ماه  یکارگر یها تیفعال لیکه به دل یمحمد جراح. چشم از جهان فروبست یماریزندان و ب

. شددچار دیروئیت یماریمدت اسارت به ب یو به پنج سال حبس محکوم شده بود در ط ریدستگ 09سال 

 نیچن زیشود و در مورد محمد ن دیروئیبه سرطان ت لیتواند تبد یکه در صورت عدم درمان م ییماریب



و  یاجازه مرخص یبه و یمهلک یماریب نیدر تمام مدت پنج سال زندان با وجود ابتال به چن. شد

تقل من مارستانیوخامت حالش با دستبند و پابند از زندان به ب لیبار هم که به دل کیدرمان ندادند و 

به مراجعه  یراض گریهمراه قرار گرفت که د نیمامور نیو آزار و توه تیشده بود، آنچنان مورد اذ

ذره ذره آب شد و سرانجام  یمحمد جراح نیبود که شمع وجود نازن نینچنیا. نشد مارستانیبه ب

 نیالو فع ارگرانآن به ک یادیو ا هیو عداوت سرما نهیشاهد عمق ک گریگرفت؛ تا بار د یخاموش

  .میباش یجنبش کارگر قیصد

که در  زین یجنبش کارگر ریناپذ یو خستگ قیکارگر صد گرید یکه دو سال قبل شاهرخ زمان همچنان

جان خود را از  یمحروم بود، در زندان به شکل مشکوک یتمام مدت پنج ساله حبس اش از مرخص

پنجاه روزه اش در  یب غذااعتصا لیبه دل یکارگر زندان یرضا شهاب زیهم اکنون ن. دست داد

بد  طیدر شرا ،یجسم میوخ تیروزه خود، با وجود وضع 069 یقانون ریغ تیاعتراض به محکوم

ادامه معالجه  یپزشکان معالج برا هیرغم توص یاست که عل یدر حال نیا. برد یزندان به سر م

 .میدست باش نیاز ا یشاهد فاجعه ا گریمنتقل نشده و چه بسا بار د مارستانیرضا، هنوز او به ب

 !وجهان رانیا داریآگاه و ب یمردم آزاده و وجدان ها! کارگران

 یو اجتماع یکارگر نیشدن کارگران و معلمان آگاه، فعال یو ببند و زندان ریکه شاهد بگ ستین یروز

 لیدهند، بلکه به دل یخود را ازدست نم یتنها آزاد انیزندان لیقب نیاست که ا یتیواقع نیا. مینباش

. شود یم وارد بیآس زین انیزندان یو روان یجسم یسخت و نامطلوب زندان، به سالمت اریبس طیشرا

 لیتبد یو اجتماع یامروز در واقع به قتلگاه کارگران آگاه و مبارز و فعاالن کارگر رانیا یزندان ها

حاکم بر آن را  یانسان ریغ طیاز زندان، شرا یدر نامه ا یکه محمد جراح ستیجهت ن یب. شده است

 :کند یم فیگونه توص نیا

 شیمن ب. هستم یكارگر یتشكل ها جادیا یریگیپ تهیو عضو كم یكارگر زندان ،یمحمد جراح من»

. شدم دییرویت میغده خوش خ یماریدرزندان دچار ب. برم یبه سر م زیاز دو سال است در زندان تبر

زندانبان و ماموران  یو بد رفتار نیچنان از توه به پا ریبا دستبد و زنج مارستانیهنگام مراجعه به ب

 .ستمین مارستانیبه مراجعه به ب یراض گریو آزار شدم كه د تیهمراه، اذ

 کیمن . به شش سال زندان محكوم كردند یواه لیرسانم كه مرا به دال یاكنون به اطالع م هم

 جادیا. بوده است یكارگر یتشكل ها گریو د كایسند لیدر جهت تشك میها تیفعال هیكارگرم و كل

 یاسالم  یدولت جمهور. کار آزاد است ینامه سازمان جهان طبق مقاوله  کایو سند یکارگر یها تشکل

و  کایسند جادیا. مقاوله نامه ها است نیاست و متعهد به انجام ا یسازمان جهان نیهم عضو ا رانیا

ها و  تشکل جادیکارگرم و تا ا کیمن . ستحقوق ما کارگران ا نیتر ییاز ابتدا یواقع یها تشکل گرید

 «.خواهم کرد تیفعال کایسند

 یهم طبقه ا یابیکه دغدغه تشکل  یخواند، کارگر یکارگر م کیبا افتخار خود را  یجراح محمد

 .آگاه و مبارز بود یکه او کارگر یبه راست. را داشت شیها

را به خانواده و دوستان و  زیعز نیا فقدان ،یکارگر یتشکل ها جادیکمک به ا یبرا یهماهنگ تهیکم

تالش  یعنی ،یجنبش کارگر ریگ یو پ قیکارگر صد نیو بر ادامه راه ا دیگو یم تیتسل یهمراهان و

 .دینما یم دیتاک یکارگر یتشکل ها جادیا یبرا

  یگرام ادشی



 43/90/06 - یکارگر یتشکل ها جادیکمک به ا یبرا یهماهنگ تهیکم

 را تنها گذاشت و چشم از جهان گشود شیرفقا یمحمد جراح:داوود رضوی

 تیبود با وجود وضع یماه گذشته در منزل رضا شهاب دمیرا د یمحمد جراح ادیکه زنده  یبار نیآخر

از  تیو حما یهمدر ینقاشان البرز برا یکایاز دوستان سند یبه همراه تعداد شانیا یبد جسمان

 یوعکسو دوستان داشتند  یبا خانم شهاب یکوتاه یتگوبه منزل رضا آمده بودند و گف یخانواده شهاب

 انیبا دانشجو یدرمنزل و بردیکه در اعتصاب غذا بسر م یرضا شهاب یاز کارگر زندان تیحما یبرا

استقامت  هینداشتند اما روح یخوب طیشرا یانداختند ،هرچند از نظر جسمان کایحاضر سند یو اعضا

دست از تالش و مبارزه  شیلحاظات زندگ نینگذاشت تا آخر هرگز یفعال کارگر نیا یو مبارزه طلب

کرد و درزندان  یو درزندان سپر یرا بدون مرخص تشیسال محکوم5 یمحمد جراح ادیزنده . بردارد

مسئوالن زندان و قوه  یدر زندان از سو یپزشک یدگیو عدم رس دیروئیاختالالت ت یماریمبتال به ب

 . دیگرد دیروئیان تو سرط یماریب شرفتی،باعث پ ییقضا

 راهش پررهرو باد یگرام ادشی

 گرفتند رانیا یرا از جنبش کارگر یمحمد جراح:یمراد ریجوانم

طبقه کارگر  یو مبارز راه آرمانها ریناپذ یمدافع جسور، خستگ ،یریگیپ تهیعضو کم یجراح محمد

 یو روح یجسم یه هازندان همراه با شکنج طیشرا نیتر یانسان ریو غ نیسال بدتر 5بعد از تحمل 

و  انزندانب ریو تحق نیسال بود که از زندان و از توه کیحدود  کهیکه منتج به سرطان شد، در حال

 .بود، امروز درگذشت افتهی یشکنجه گر رهائ

در دوران بازداشت،  ش،یروند مرگ او سالها پ. باره رقم نخورده بود کی یمحمد جراح مرگ

 نهیکه خانواده اش با هز یداروهائ یحروم شدنش از معالجه و حتشکنجه و زندان شکل گرفت و با م

که امروز بعد از سالها تحمل  دیرس یاو به مرحله بحران و العالج یماریکردند، ب یم هیته یشخص

 .را بدرود گفت یزندگ د،در

 یریدردناک و خسارت جبران ناپذ یواقعه ا یجنبش کارگر یبرا یشک مرگ محمد جراح بدون

راه و آرمان او همچنانکه هم اکنون هر روزه در اعتصابات و اعتراضات طوفنده کارگران  اما. است

و  یهمچون شاهرخ زمان یو خاطره او مانند مبارزان ادیپر ره رو است و  م،یو معلمان شاهد هست

 .خواهد بود رانیا یبخشنده همراه لحظه به لحظه مبارزات جنبش کارگر شکورو

اما مطمئنا بارغم از دست . میکن یگران بر دوش احساس م یبار ،یهم رزم ما با از دست دادن هر 

 میبر خود هموار خواه شان،یبه آرزوها دنیرس یو اتحاد قدرتمندتر خود برا یدادن آنان را با همبستگ

 .کرد

 43/0/4306 یمراد ریجوانم

بودجه  رامونیپ رانیا انیفرهنگ یصنف یتشکل ها یهماهنگ یشورا یسراسر تجمعی انیقطعنامه پا

 آموزش وپرورش یعادالنه برا

 ندهیسال آ کیکشور را در  تیو چشم انداز وضع یریاست که جهت گ یسند نیبودجه مهمتر ۀحیال

که متأسفانه، دولت ها به بهانه  دهدیگذشته نشان م یبودجه در سال ها تیوضع یبررس. دهدینشان م



آن  یبرا یتیوپرورش کاسته و در عمل اولوآموزش  یاز سهم بودجه  ،یاقتصاد یگذار استیس ی

 .نبوده است تیحاکم تیآموزش وپرورش در اولو ،یاند به عبارت نبوده لقائ

سهم  شی، خواستار افزا«عادالنه یبودجه  شیپو»هزار معلم در قالب  ۶۹۷از  شیگذشته، ب سال

استدالل که  نیا اخواسته، ب نیآموزش وپرورش در بودجه کشور شدند، اما مجلس بدون توجه به ا

 راتینمود تا امروز شاهد تأث یتوجه یمطالبه ب نیشده است به ا یمحسوس سپر راتییتغ یزمان برا

 یزندگ کیقبل نتوانست  ی، مانند سال ها ۴۱و بودجه سال  میکشور باش یآن در آموزش عموم ینفم

کودکان رقم  ینه را براو عادال تیفیآموزش باک کیمعلمان بازنشسته و شاغل و  یشرافتمندانه برا

 .بزند

شده است که حقوق  ینیب شیجمهور، پ سییتوسط ر ۶۹۴۰بخشنامه بودجه  هیدر ابالغ زین امسال

 سییدر کنار سخنان ر هیابالغ نیا ابدی شیدرصد افزا ۵ زانیتنها به م ندهیکارکنان دولت در سال آ

 ننشاندهنده آ کند،یم یخوار تلقدستگاه بودجه  کیسازمان برنامه وبودجه که آموزش وپرورش را 

 .معلمان و دانش آموزان قرار دارد یرو شیپ یسخت تر طیروزها و شرا ندهیآ سالاست که در

 انیفرهنگ یصنف یتشکل ها یهماهنگ یموجود و بنا بر مصوبه و فراخوان شورا تیتوجه به وضع با

 میگرد هم آمده ا نجایعات، ما در اتجم یبر آزاد یمبن یقانون اساس ۶۰و  ۶۱و با اتکا به اصل  رانیا

 کی «رورشآموزش وپ یبودجه عادالنه برا»  مییکار بگو یسازان در ابتدا میتا به مسئوالن و تصم

 یخواسته اصل نیا یاست لذا بر مبنا رانیو معلمان ا یصنف یتشکل ها یبرا یو راهبرد یمطالبه جد

 :میداریاعالم م ریخود را به شرح ز یو آموزش یمطالبات صنف

 گان،یآموزش را نیتأم یدر راستا یسرانه دانش آموز شیافزا یـ ما خواهان بودجه عادالنه، برا ۶

و  لیتمام کودکان بخصوص دانش آموزان مناطق محروم، بازمانده از تحص یو عادالنه برا تیفیباک

 .میهست یقانون اساس ۹۷مهاجر، طبق اصل 

سطوح  هیدر کل یآموزش یبه امکانات و محتوا یبخش تیفیک یـ ما خواهان بودجه عادالنه برا ۶

 یازهایبا توجه به ن یآموزش یامکانات و محتوا یستیبا. میتا متوسطه هست یدبستان شیاز پ یآموزش

 ،ییایکودکان در مناطق مختلف با توجه به تنوع جغراف یازهایامروز کودکان به روز گردد، به ن

در مناطق دوزبانه در مدارس  یزبان مادر یقانون اساس ۶۵توجه شود و طبق اصل  یو قوم یفرهنگ

 .گردد سیتدر

. میدانش آموزان هست یاجتماع یها بیاز آس یریشگیپ یـ ما خواهان بودجه عادالنه در راستا ۹

کاهش  یبهداشت در راستا یو مرب یمشاور، مددکار اجتماع یروین نیتأم یبودجه الزم برا یستیبا

 .گردد نیخشونت در مدارس تأم ازجمله یاجتماع یها بیآس

 یعنی ونسکویمعلم از طرف  یِ تحقق شعاِر روِز جهان یـ ما خواهان بودجه عادالنه در راستا ۹

 یمعلم بر مبنا تینظام آموزش ترب دیراستا با نیدر ا میهست« معلمان یآموزش آزادانه، توانمندساز»

 یستیبا دد،توانمند و قدرتمند اصالح گر معلمانِ  تِ یترب یبرا یمشارکت یها وهیش یو به اتکا یآزاد

 یفیمعلمان و دانش آموزان ک یازهایو با توجه به ن گانیضمن خدمت معلمان به صورت را یدوره ها

 .و بهروز گردد یساز

 هیکل. میهست منیاستاندارد و ا یآموزش یفضاها نیگسترش و تأم یـ ما خواهان بودجه عادالنه برا ۵

شود و بودجه به صورت عادالنه به مناطق محروم و  دهیفوراً برچ دیبا یرو کپ یو گل یمدارس خشت

 .ابدیاختصاص  یمرز



 یبه طور میو منزلت معلمان بازنشسته و شاغل هست شتیمع نیتأم یـ ما خواهان بودجه عادالنه برا ۱

ن حقوق آنا یبازنشستگان و همسان ساز تیتوجه به وضع. فقر نباشد رخطیز یفرهنگ چیکه حقوق ه

 داخمعلمان پر یماه است که حق الزحمه اضافه کار ۴از  شیب. ماست دیمورد تأک نیبا حقوق شاغل

 نشده

 هیخود به معلمان و بازنشستگان را در کل یها یدولت تمام بدهکار یستیبا ندهیدر بودجه سال آ. است

 .دینما هیسطوح تسو

که  یقانون میهست یخدمات کشور تیریکامل قانون مد یاجرا یـ ما خواهان بودجه عادالنه برا ۰

 .اند دهیآن امتناع ورز یاز اجرا یرقانونیو غ یتاکنون به صورت تعمد شیسال پ ۶۷دولت ها از 

ازنظر ما . میکارآمد و جامع هست یلیو تکم یدرمان مهیب کیتحقق  یـ ما خواهان بودجه عادالنه برا ۸

متعدد و معتبر طرف قرارداد  یا مراکز درمانداشته ب یمناسب یا مهیجامع است که پوشش ب یا مهیب

 .دنداشته باش یبازنشستگان سقف سن یلیتکم مهیب یسقف درمان برداشته شود و برا. باشد

در  م،یهست یدبستان شیدولت از کودکان پ یتیگسترش چتر حما یـ ما خواهان بودجه عادالنه برا ۴

 انیواگذارشده است و مرب یصوصبه بخش خ یدبستان شیدرصد آموزش پ ۶۷۷حال حاضر حدود 

 .ستندیبرخوردار ن یا مهیب تیو حما یشغل تیدوره از امن نیا

تراکم دانش . میتمام معلمان هست یو روان یشغل تیامن نیتأم یـ ما خواهان بودجه عادالنه برا ۶۷

از  یاریبس گرید یاز سو. و خشونت در مدرسه است یآموزان در کالس ها باعث بروز ناهنجار

برخوردار  یو روان یشغل تیو آزاد از امن سیحق التدر یروهاین ،یلمان شاغل در بخش خصوصمع

 .ردیگیبه آنان تعلق نم یا مهیو خدمات ب ستندین

 یاز معضالت و مشکالت فعل یاریبس شهیر ران،یا یصنف یتشکل ها یهماهنگ یشورا ازنظر

 یآموزش عموم تیط به مقوله و اهممرتب یو دستگاه ها نیآموزش وپرورش در نگاه نادرست مسئول

محسوب  یتیحاکم یآموزش وپرورش دستگاه ،یخدمات کشور تیریدر قانون مد کهیدرحال. است

 یاز موارد، اقدام به برون سپار یاریآن در بس یاداره  یمتناقض برا امآلک یشده است، درعمل

بعد از  یدولت ها گذشته دولت ها، بخصوص یسال ها یدر ط. شودیم( یسپردن به بخش خصوص)

خود در حوزه آموزش عقب  یها تیدوران جنگ، به صورت مستمر و به اشکال مختلف از مسئول

 یها استیاند با اعمال س دهیبه آموزش وپرورش کوش دنیبخش تیاولو یکرده اند و به جا ینینش

ها  استیس نیا. ندیآموزش، مسئله و مشکل کسر بودجه را حل نما یساز یو پول یساز یخصوص

داشته  یرا در پ لیکودکان بازمانده از تحص شیو افزا یآموزش تیفیچون کاهش ک یمنف راتیتأث

آموزش  یساز یو کالئ یسازیتوقف خصوص  استارخو یقانون اساس ۹۷اصل  یما بر مبنا. است

 .میهست

 «دیو به آموزش وپرورش بودجه عادالنه اختصاص ده دیآموزش را متوقف کن یساز یخصوص»

بودجه »  یمطالبه اصل لیتحقق مطالبات فوق، ذ ران،یا انیفرهنگ یصنف یتشکل ها یهماهنگ یشورا

ادامه  یصنف یمطالبات بر بستر تشکل ها نیا یریگیو بر پ داندیرا کامآل قابل دسترس م« عادالنه 

 خالفبر ازدهمیدولت . میکن یم یپافشار« مستقل یابیحق تشکل » راستا، ما بر  نیدر هم. دهدیم

دولت حق تشکل  نیا. نموده است جادیمستقل معلمان ا یابیبر سر راه تشکل  یموانع جد شیادعاها

از دادن . تشکل ها، از معلمان سلب کرده است تیفعال ینمودن محدوده  یرا با استان یسراسر یابی

 مراهآشکار به ه یدر کم کار. کند یاستان ها امتناع م یبه برخ یمجمع عموم یمجوز برگزار



خود را در  یاز آنان مجمع عموم یکه برخ ییتشکل ها تیاحزاب، پروانه فعال ۶۷یماده  ونیسیکم

تناقض در  نیا. میروند اعتراض دار نیما به ا. کندیبرگزار نموده اند را صادر نم شیسال پ کیحدود 

مورد  ها ندر کانو تیاز فعاالن به خاطر فعال یشده است که برخ یگفتار و عمل دولت، بهانه ا

 یو بر مبنا ردیصورت گ یآنها پرونده ساز یبرا رند،یقرار گ ییو قضا یتیامن یروهایبازخواست ن

 .صادر شود یآنان احکام ناعادالنه ا یهمان پرونده، برا

 تیامن ینیگزیبر جا یمبن! جمهور سییر یآقا یسال است که از ادعا ۹از  شیب گرید یسو از

توسط  یو آموزش یصنف تیاما همچنان معلمان به خاطر فعال ذردگیم یتیفرهنگ امن یبه جا یفرهنگ

 ینهادها یاگرچه برخ. شوندیاحضار و بازداشت واقع م د،یمورد تهد یتیامن یحراست ها و نهادها

 خارج یتیامن

 ینقش داشته اند، اما در برخ یصنف تیفعال یکردن فضا یتیدر امن یرقانونیدولت به صورت غ از

 .ردیگیدولت صورت گرفته است و م رمجموعهیز ینهادها یوردها از سوبرخ نیا زیموارد ن

هستند که به  یازجمله معلمان یو مختار اسد یمحسن عمران ،یعبد لیاسماع ،یلنگرود یبهشت محمود

چون رضا  یاست و معلمان دیدر تبع یاکبر باغان یو عل برندیدر زندان به سر م یصنف تیخاطر فعال

 سرکاربعد از اتمام دوران حبس هنوز به  یده تحت حکم هستند و رسول بداقو طاهر قادر زا یمسلم

نداشته و ندارند و مراحل  یو آموزش یجز مطالبات صنف یکه خواسته ا یفعاالن. است برنگشته

صورت گرفته  ۶۱۸عادالنه و برخالق اصل  یدادرس کی یاستانداردها تیمحاکمه آنان بدون رعا

 یو آزاد یو خواهان توقف احکام فعاالن صنف میاعتراض دار یصنف تیعالکردن ف یتیما به امن. است

 .میو اخراج و بازگشت آنان به سرکار هست دیو شرط آنان،رفع تبع دیق نبدو

رسا و به صورت  یخود را با صدا یو آموزش یکه ما مطالبات صنف میکنیم دیو تأک یادآوری انیپا در

 میاز موعد تنظ شیپ« آموزش وپرورش  یعادالنه برا بودجه»  نیتأم یدر راستا زیمسالمت آم

خواسته  نیاست مسئوالن ا دواریام رانیا یصنف یتشکل ها یهماهنگ یشورا. میبودجه مطرح نمود

و سهم آموزش وپرورش را به  رندیبگ یاست جد یخواسته مل کیکه فراتر از خواسته معلمان و  ار

تجمع از  نیشورا بعد ازا. ارتقا دهند ،یم بودجه عموممطالبات فوق باشد از سه یکه پاسخگو یزانیم

 بهبودجه  میکه در تنظ یمطالبات خود از دولت و مجلس خواهد بود و درصورت ریگیپ یطرق قانون

خود،  یدولت را برا میبه تصم یبعد ینشود، حق اعتراض ها یدولت توجه یخواسته معلمان از سو

دفاع از حقوق معلمان و دانش آموزان  یمام توان خود براکند و از ت یم یتلق یمشروع و قانون یحق

 .استفاده خواهد نمود

 ۶۹۴۱مهر  ۶۹ - رانیا انیفرهنگ یصنف یتشکلها یهماهنگ یشورا

 :تهران و حومه یکارگران شرکت واحد اتوبوسران یکایسند

 میکن یم تیبودجه عادالنه را حما یاعتراض معلمان برا

در سراسر  یتجمعات ییبا برپا. معلم است یمهر که روز جهان ۶۹سراسر کشور در روز  معلمان

 یکایسند. شدند یمعلمان زندان یآزاد نیآموزش و پرورش، همچن یکشور خواهان بودجه عادالنه برا

معلمان،  کپارچهیاز اتحاد و اعتراض  ریتهران و حومه ضمن تقد یکارگران شرکت واحد اتوبوسران

 .دارد یباشد؛ اعالم م یکه  خواسته همه کارگران م را از  مطالبات معلمان تشیماح

 :اعالم کردند ریخود را به شرح ز یو آموزش یمعلمان مطالبات صنف



 گان،یآموزش را نیتأم یدر راستا یآموز سرانه دانش شیافزا یما خواهان بودجه عادالنه، برا.4

و  لیوم، بازمانده از تحصتمام کودکان بخصوص دانش آموزان مناطق محر یو عادالنه برا تیفیباک

 .میهست یقانون اساس 39مهاجر، طبق اصل 

سطوح  هیدر کل یآموزش یبه امکانات و محتوا یبخش تیفیک یما خواهان بودجه عادالنه برا.2

 یازهایبا توجه به ن یآموزش یامکانات و محتوا یستیبا. میتا متوسطه هست یدبستان شیاز پ یآموزش

 ،ییایکودکان در مناطق مختلف با توجه به تنوع جغراف یازهای، به نروز گردد امروز کودکان به

در مناطق دوزبانه در مدارس  یزبان مادر یقانون اساس 45توجه شود و طبق اصل  یو قوم یفرهنگ

 .گردد سیتدر

 یستیبا. میدانش آموزان هست یاجتماع یها بیاز آس یریشگیپ یما خواهان بودجه عادالنه در راستا.3

 یها بیکاهش آس یبهداشت در راستا یو مرب یمشاور، مددکار اجتماع یروین نیتأم یزم برابودجه ال

 .گردد نیازجمله خشونت در مدارس تأم یاجتماع

 یعنی ونسکویمعلم از طرف  یِ تحقق شعاِر روِز جهان یما خواهان بودجه عادالنه در راستا.1

 یبر مبنا معلم تینظام آموزش ترب دیاستا بار نیدر ا میهست« معلمان یآموزش آزادانه، توانمندساز»

 یستیبا د،توانمند و قدرتمند اصالح گرد معلمانِ  ِتیترب یبرا یمشارکت یها وهیش یو به اتکا یآزاد

 یفیمعلمان و دانش آموزان ک یازهایو با توجه به ن گانیصورت را ضمن خدمت معلمان به یها دوره

 .روز گردد و به یساز

 هیکل. میهست منیاستاندارد و ا یآموزش یفضاها نیگسترش و تأم یعادالنه برا ما خواهان بودجه.5

صورت عادالنه به مناطق محروم و  شود و بودجه به دهیفوراً برچ دیبا یو کپر یو گل یمدارس خشت

 .ابدیاختصاص  یمرز

 میو منزلت معلمان بازنشسته و شاغل هست شتیمع نیتأم یما خواهان بودجه عادالنه برا .6

 یساز بازنشستگان و همسان تیتوجه به وضع. فقر نباشد رخطیز یفرهنگ چیحقوق ه که یطور به

معلمان  یکار الزحمه اضافه ماه است که حق 0از  شیب. ماست دیمورد تأک نیحقوق آنان با حقوق شاغل

زنشستگان خود به معلمان و با یها یدولت تمام بدهکار یستیبا ندهیدر بودجه سال آ. است نشده اختپرد

 .دینما هیسطوح تسو هیرا در کل

که  یقانون میهست یخدمات کشور تیریکامل قانون مد یاجرا یما خواهان بودجه عادالنه برا.0

 .اند دهیآن امتناع ورز یاز اجرا یرقانونیو غ یصورت تعمد تاکنون به شیسال پ 49ها از  دولت

ازنظر ما . میکارآمد و جامع هست یلیو تکم یدرمان مهیب کیتحقق  یما خواهان بودجه عادالنه برا.9

متعدد و معتبر طرف قرارداد  یداشته با مراکز درمان یمناسب یا مهیجامع است که پوشش ب یا مهیب

 .نداشته باشد یبازنشستگان سقف سن یلیتکم مهیب یسقف درمان برداشته شود و برا. باشد

در حال  م،یهست یدبستان شیدولت از کودکان پ یتیگسترش چتر حما یما خواهان بودجه عادالنه برا.0

 نیا انیواگذارشده است و مرب یبه بخش خصوص یدبستان شیدرصد آموزش پ 499حاضر حدود 

 .ستندیبرخوردار ن یا مهیب تیو حما یشغل تیدوره از امن

 تراکم دانش. میتمام معلمان هست یو روان یشغل تیامن نیتأم یما خواهان بودجه عادالنه برا.49

از  یاریبس گرید یاز سو. و خشونت در مدرسه است یها باعث بروز ناهنجار آموزان در کالس



برخوردار  یو روان یشغل تیو آزاد از امن سیالتدر حق یروهاین ،یمعلمان شاغل در بخش خصوص

 .ردیگ یبه آنان تعلق نم یا مهیو خدمات ب ستندین

 حومهتهران و  یکارگران شرکت واحد اتوبوسران یکایسند

 پرورش استان و کل آموزش مقابل اداره یخراسان رضو یمعلمان و بازنشستگان فرهنگتجمع 

استان خراسان رضوی  یبازنشستگان فرهنگمعلمان  همزمان باروز جهانی معلم،(مهر49)روزگذشته

خود  یها خواسته یریگیپ یبرا رانیا انیفرهنگ یصنف یتشکل ها یهماهنگ یشورا به دعوت

پرورش استان  و کل آموزش باز هم در مقابل اداره یخراسان رضو یزنشستگان فرهنگو با معلمان

از مسئوالن  کی چیه دانکردنیتجمع حضور پ نینکته جالب ا. را قرائت کردندشوراقطعنامه تجمع و 

 .ودبه معلمان ب ییمربوطه جهت پاسخگو

 ،یخدمات کشور تیریقانون مد یجراخواستار ا هیانیو ب هیتجمع با شعارها، بنر، اعالم نیدر ا معلمان

 یو بودجه عادالنه برا یفرهنگ یفعاالن صنف یآزاد ،یصنف یها تیفعال یشناختن و آزاد تیبه رسم

 .معلمان شدند یبرا یشتیمع یها حداقل نیآموزش و پرورش و تام یها ازین نیتام

 یها صوص خواستهدرخخبرنگاری وگو با  تجمع در گفت نیبازنشسته در ا یاز فعاالن صنف یکی

 که یدرحال کنند؛ یشکم اعتراض م یها برا معلم ندیگو یناعادالنه م یبرخ: اظهارکرد انیفرهنگ

است که از  یخدمات کشور تیریقانون مد یخواسته اول ما اجرا. خواست ما تنها حق و حقوق ماست

به بازنشستگان دارد  قانون نیطبق ا یونید یو حت کند یشده اما دولت آن را اجرا نم بیتصو 96سال 

به دو  یها حت الزم نبود و حقوق بازنشسته زانیپرداخت شد، اما م یکم اریکه سال گذشته مبلغ بس

 .است دهیدولت گفت هم نرس یتومان که سخنگو ونیلیم

ادارات  ریهمانند سا انیخواست دوم ما پرداخت معوقات فرهنگ: بازنشسته ادامه داد یفعال صنف نیا

و  یچکان همکاران ما از سال گذشته پرداخت نشده و به صورت قطره یحق بازنشستگ یدرحال. است

و در زمان  جا کیطور  به یادرات حق بازنشستگ ریکه در سا شود یچند سال پرداخت م یط

حقوق شاغالن و  یساز است که همسان نیدرخواست ما ا. شود یبه کارمندان داده م یستگبازنش

 .ردیپذ یصورت م ابد،ی یاتمام م 00سال  انیدو ساله که در پا یبازه زمان یبازنشستگان ط

 ،یو شرط معلمان زندان دیبدون ق یآزاد ،یبدون سقف پرداخت ریفراگ یدرمان مهیب: کرد حیتصر یو

 یبرابر قانون اساس ها تیفعال یو آزاد یفعاالن صنف نیرعب و وحشت در ب یبرداشتن فضا انیاز م

 ژهیو و به انیفرهنگ یها خواسته گریاز د ها یریگ میت کانون در تصمشناختن و دخال تیو به رسم

 .بازنشستگان است

 شتریب ،یخدمات کشور تیریقانون مد  69و  425بردن از اصول  با نام گریشاغل د یفعال صنف کی

عدم  یها ادارات دانست که با بهانه ریهمانند سا انیفرهنگ یقانون برا نیکامل ا یمطالبات را اجرا

 .مواجه است یمال نیجود بودجه و تامو

و  یتیها ابراز نارضا خصوص از اجرانشدن آن نیاز مصوبات مجلس در ا یبا اشاره به برخ یو

شد به گفته  بیها چند روز گذشته در مجلس تصو که استخدام آن سیالتدر حق یروهاین: عنوان کرد

 .ه اجرا نشده استبود ک نهیزم نیمصوبه مجلس در ا نیهشتم ندگان،یاز نما یکی

 



که  یمرجع میدان یما نم: قانون است، ادامه داد یخواست ما اجرا که نیبر ا دیبا تاک یفعال صنف نیا

 نیا یخدمات کشور تیریشود کجاست؟ در بحث قانون مد ییمصوبات اجرا نیکند تا ا یدگیرس دیبا

 .اجرا نشده است یخاطر مباحث مال دو اصل به

 .قطعنامه شان قرائت شد رانیا انیفرهنگ یصنف یتشکل ها یهماهنگ یشوراتجمع از طرف  انیدر پا

 اداره کل آموزش و پرورش استان تجمع اعتراضی هزارمعلم استان همدان مقابل

معلم در  یبه مناسبت روز جهان یاعتراض یها تجمع یبا برگزار همزمان(مهر49)روزگذشته

 .استان بود این شاهد تجمع معلمان زیهمدان نکشور، محل اداره کل آموزش و پرورش استان سراسر

تجمع  نیدر ا. اعالم کنندخود را یها مراسم گردهم آمدند تا خواست نیصدها نفر از معلمان در ا

خود را مطرح  یو مطالبات صنف یبه هزار نفر از معلمان  جمع شدند و شعارها کینزد یاعتراض

 .کردند

 

 

ما : گفت یاعتراض ییگردهما نیمعلمان استان همدان درا یفکانون صن رهیمد أتیعضو ه یمیقد نادر

غلط  کردیرو. است یاز سر ناچار ها ییگردهما نیاما ا میندار یتجمع اعتراض یعالقه به برگزار

 .کندیمجلس ما را ناچار به تجمع  و اعتراض کردن م یتفاوت یدولت و ب

مهر  43تجمع به مناسبت  نیا: گفت ،ستیچ ییگردهما نیپرسش که هدف ازا نیدر پاسخ به ا یمیقد 

 کشور برگزار شد که به انیفرهنگ یصنف یها تشکل یهماهنگ یمعلم با فراخوان شورا یروزجهان



 نیمطالبه معلمان در ا نیتر است مهم یکشور درحال برگزار یشهرها شتریدر ب یصورت سراسر

 .آموزش و پرورش است یبودجه عادالنه برا تصاصتجمع اخ

 یتعداد دانش آموزان ما با برخ: در آموزش و پرورش اشاره کرد و افزود ضیود تبعبه وج  یو

کشور است به طورمثال  نیاز ده برابر کمتر ازا شیبرابر است اما بودجه ما ب افتهیتوسعه  یکشورها

 وروی اردیلیم 6است اما درکشور ما حدود از  وروی ونیلیم 416بودجه آموزش و پرورش در ژاپن 

شود و در کشور ما که  افتهیتوسعه  یکشور دیوجود دارد، با ییها-یگذار هیسرما نیچن یاست وقت

و با  میشو یفرار مغزها روبرو م دهیبا پد شود، ینگاه نازل به مساله آموزش دارد آموزش دچار افت م

 .میشو یمواجه م سیتدر یمعلمان برا یرغبت یو ب لیتحص یآموز برا دانش یرغبت یب

ازمدارس فرسوده  م،یا بهره یب سیو تدر لیتحص یممکن برا یها-ما از حداقل: دامه گفتدر ا یمیقد 

 .میا-دهیگنج خواب یکه رو یدرحال میکن یاستفاده م

 هیاول یازهاین نیحقوق معلمان درحد تأم: معلمان افزود یبا اشاره به حقوق صنف یفعال صنف نیا 

 نیمعلمان کاسته شده و ا یشغل زهیانگ میراض دارموضوع اعت نیما به شدت به ا ستیها ن آن یزندگ

 ظرما در ن یبرا یشده و منزلت نیشغل و شان معلم توه ت،یبه فعال دهد ینشان م یحقوق حداقل

 .رندیگ ینم

خواست ما برطرف کردن . به معلمان است یو حراست یتینگاه امن گریمساله د: در ادامه گفت او 

فرهنگ  نیگزیجا یفرهنگ تیامن دیجمهور گفت با سییراز عرصه فرهنگ است،  یتیامن یفضا

ما حاکم است  یادار ستمیدر مدارس و س یتیامن یاز چهار سال فضا شیشود اما با گذشت ب یتیامن

 نیجمهور ا سییپرسش ما از ر. تابند یهستند و نقد را بر نم شیدولت قبل منتظر ستا مانندمسئوالن 

با دولت گذشته دارد در  یدولت چه تفاوت نیا کند؟ یم دایپ یجنبه عمل یشعار چه زمان نیاست که ا

 اهاز سر ر یتیحاصل شده ونه موانع امن یرییو نه در حوزه منزلت تغ شتیمع نهیکه نه در زم یحال

 .معلمان برداشته شده است

 سراب  خاک  زشیرراننده لودر درحادثه جان باختن 

خاک در  زشیر مهر،41صبح امروز:گفت یشرق جانیاورژانس استان آذربا یمسؤول روابط عموم

 .اش مدفون کرد شهرستان سراب لودر را با راننده

خاک فوت راننده  زشیاز توابع شهرستان سراب ر نیرجیش یدر روستا: اظهار داشت این یشاد دیوح

 .لودر را رقم زد

 زشیر به علت ن،یرجیش یتوسط لودر در روستا یبردار خاک نیصبح امروز ح: عنوان کرد یو

 .ساله در دم جان باخت 51خاک دفن شد و راننده  ریخاک لودر ز

 براثرتصادف رفسنجانمعدن  میهمان مرگ کارگر

 .یک کارگرمیهمان معدن رفسنجان براثرتصادف جانش را ازدست داد(مهر43)شب گذشته

مل حا دیپرا یخودرو سواربراثرتصادف شب گذشته  قهیدق ۶۷و  ۶۶ساعت براساس گزارش منتشره،

رفسنجان  یاز کشور افغانستان در کمربند یپژو حامل مسافران یو سوار نیچتبعه  نیدو سرنش

 .محدوده محور سرچشمه هفت نفر مصدوم شدند



شدند که با اعزام پنج  بیدچار آس دیخودرو پراسرنشین  ۶پژو و  نیتبعه کشور افغانستان از ماش پنج

 .شد یدگیمصدومان رس نیا به یدوم شهر گاهیاز پا ۶۶۵دستگاه آمبوالنس 

حادثه  نیدر ا کرد یم تیاز معادن شهر رفسنجان فعال یکیکارگر در تبعه چین که از مصدومان  یکی

رفسنجان جان  طالبیابن اب یعل مارستانیبه ب یپس از انتقال و یو لحظات دهیبه شدت جراحت د

 .باخت

 خودرو یواژگونپرستارجاسک در حادثه 9مصدومیت

 .زخمی برجا گذاشت3مهر،واژگونی خودروی حامل پرستاران جاسک41زبعدازظهرامرو

خاتم  مارستانینفر از پرستاران ب۹هرمزگان از انتقال  یپزشک یها تیفور تیریمرکز مد سیرئ

بندرعباس توسط بالگرد خبر  مارستانیشده بودند از جاسک به ب تیجاسک که ددچار مصدوم اءیاالنب

 .داد

جمعه،  ۶۹:۹۷در ساعت  یتماس تلفن یدر پ: ر جمع خبرنگاران گفتعصر جمعه د یاسد رحسنیام

خودرو  یسه نفر از همکاران پرستار که در اثر واژگون یبندرعباس، برا ۶۶۵با مرکز اورژانس 

 .شده بودند، درخواست بالگرد شد تیدچار مصدوم یشخص

از آنها دچار  یکیو سر  هیناح بیکه دو نفر از مصدومان دچار آس ییاز آنجا: عنوان کرد یاسد

بعد  ت،یداشتند؛  لذا به فور یدرمان ژهیبه خدمات و ازیتروما به لگن و ستون مهره ها شده بودند و ن

، به سمت  مالز زاتیو تجه یکامل پزشک می، با ت۶۶۵با کادر پرواز ، بالگرد اورژانس  یاز هماهنگ

بندرعباس منتقل  یمحمد مارستانیبآنها را به  ن،یگرفتن مصدوم لیجاسک اعزام شد و بعد از تحو

 .کردند
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