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  ايران به مناسبت بازگشايی مدارسبيانيه کانون صنفی معلمان
 

 ششماه هشتاد و مهرچهارم                                                                            کانون صنفی معلمان ايران

 
  

   ايران به مناسبت بازگشايی مدارسبيانيه کانون صنفی معلمان

  به نام خداوند جان وخرد

  همکاران گرامی ، فرهنگيان شجاع
بر آن نبوده و نيستيم که شيرينی آغاز سال تحصيلی راکه با ماه مبارک رمضان هم زمان گرديده با ذکر حوادث  

ها روبرو هستيم بر شما تلخ نماييم، اما از آن جاييکه دانستن و آگاه بودن را آنهايی که با واقعيت ناگوار گذشته و

دانيم ،که از دانيم، به عنوان يک نهاد مدنی که برخاسته از متن جامعه فرهنگيان است وظيفه خود میهمه می  حق

  .ما را با خبر نماييمهای انجام گرفته شها و فعاليتگيریهای اخير بر ما گذشت و همچنين پیآنچه طی ماه

  
  برادران و خواهران فرهيخته،

های صنفی معلمان با پشتيبانی شما عزيزان منجر به ارائه های تشکلها و فعاليتگيریدانيد، پیهمانگونه که می

شد، و  از سوی دولت سابق به مجلس شورای اسالمی) نظام هماهنگ پرداخت(اليحه مديريت خدمات کشوری 

يات اين اليحه آن را افتخار مجلس هفتم ناميد و الزام دولت به تصويب کل" ا مجلس هفتم در اولين روز کاری خود ب

اما با گذشت " .های بر حق فرهنگيان را منوط به اجرای اين اليحه نمودها و پاسخ به همه خواستهتحقق همه وعده

مقاومت بيش از سه سال از تصويب کليات اين اليحه به دليل ايرادات متعدد شورای نگهبان و همچنين مخالفت و 

 عمًال اين اليحه از دستور کار مجلس و دولت خارج گرديد ،و اميدهای فراوانی که  در برابر اجرای آنشديد دولت

  . به ويژه برای فرهنگيان ايجاد شده بود، همگی نقش بر آب شد

های شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگيان تحت عنوان تشکل) ٨۵های دی تا اسفند ماه(همين مقطع در

در پاسخ به خواست عمومی فرهنگيان .های صنفی معلمان سراسر کشور شکل گرفته است از اتحاد کانون که صنفی

تجمع آرامی را در مقابل مجلس شورای اسالمی و به منظور تأکيد بر خواست فرهنگيان بر اجرای بدون قيد و شرط 

معات خود جوش بعدی گواه روشنی اليحه مديريت برگزار نمودند، که حضور چندين هزار نفراز فرهنگيان در تج

  .گيری اين اليحه بودبر خواست قلبی و اراده جمعی معلمان برای پی

يافت، و نظم و همدلی ای پايان میتجمعاتی که هر بار با متانت کامل آغاز و بدون هيچگونه برخورد و مسأله

ری اسالمی ايران به نمايش بگذارد،و جا توانست، الگوی مناسبی از مردمساالری را در نظام جمهوفرهنگيان می

های داشت که مسئولين محترم با پاسخ به موقع و منطقی، به اين تجمعات آرام پايان داده و لبخند رضايت را بر لب

  . مردان و زنان حاضر در مقابل مجلس بنشانند
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کاران فرهنگی و مردمی که شاهد و  اسفند آغاز شد عمًال کام هم٢٣اما با تصميمات نسنجيده و غيرمنطقی که از 

  . گير اين ماجرا بودند، تلخ و بدخواهانی که به دنبال ايجاد شکاف در صفوف ملت هستند شادکام شدندپی

های انفرادی، ضرب و شتم معلمان در مقابل مجلس و ها به سلول اسفند و فرستادن آن٢٣بازداشت صدها معلم در 

نظار عمومی، صدور احکام آماده به خدمت برای صدها معلم دلسوز، صدور وزارت آموزش و پرورش و در ا

احکام تبعيد برای فعاالن صنفی، اخراج و بازنشستگی اجباری برخی از فعاالن، احضار و برگزاری دادگاههای 

نتها های صنفی در سراسر کشور و در اها فعال صنفی به ويژه اعضای هيئت مديره تشکلتخلفات وانقالب برای ده

طلبانه معلمان ايران ها از جمله اقداماتی بود که به منظور سرکوب حرکت حقلغو مجوز فعاليت برخی از تشکل

های صنفی و گيری و حمايت شما همکاران ارجمند قطعًا ادامه راه برای تشکلصورت گرفت، و اگر نبود پی

  . شدها غيرممکن مینمايندگان شما در اين تشکل

  
  ؛همکاران گرامی

-های ارزنده کانون صنفی معلمان ايران در پيوند با ساير نهادهای مدنی مستقل، تالش٨۵پس از حوادث اسفند سال 

های خود ای در دفاع از حقوق معلمان نموده ،و با حضور در اتحاديه جهانی معلمان سعی در نهادينه کردن فعاليت

ر اين راستا نماينده کانون صنفی معلمان ايران به دعوت اين د. المللی داشته استاز طريق عضويت در مجامع بين

اند  ميليون معلم عضويت آن را پذيرفته۵٠اتحاديه در پنجمين کنگره جهانی اتحاديه معلمان سراسر جهان که بيش از 

قطعًا در شرکت نموده و به اين وسيله زمينه عضويت دائمی معلمان ايران را در اين اتحاديه فراهم نموده است، که 

تشکلها ی صنفی   همچنين اسقامت و پايداری. المللی خواهيم بودآينده شاهد دستاوردهای ارزنده اين حضور بين

ها حاصلی جز کشورنتايج مفيد و غيرقابل انکاری داشته است ،که ناديده گرفتن آن  شماهمکاران آگاه در سراسر و

  . تفاوتی نخواهد داشتايجاد يأس و بی

العاده مندی بازنشستگان و فوق افزايش هر چند اندک عائله نسبی حقوق معلمان، افزايش سقف ارتقاء شغلی،افزايش 

... سختی شرايط کار، اعطای همزمان ارتقای شغلی و همترازی به دارندگان مدارک کارشناسی ارشد و باالتر و 

  . بخشی از دستاوردهای حرکت صنفی معلمان بوده است

ها و تضييقاتی که طی اين دوران در حق فعاالن صنفی و معلمان دلسوز صورت ر اين دستاوردها هزينهاما در کنا

  . گرفته نيز غيرقابل انکار است

  : به طور مثال

ای مورد تعرض و توان به صرف داشتن عقيدههيچ کس را نمی« دارد که  قانون اساسی صراحتًا اعالم می٢٣اصل 

  » .مواخذه قرار داد

   » .داندای همگانی میامر به معروف و نهی از منکر را وظيفه«  قانون اساسی ٨اصل 

های هيچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقالل و تماميت ارضی کشور آزادی« گويد  قانون اساسی می٩اصل 

   » .مشروع را هر چند با وضع قوانين و مقررات سلب کند

       » . ق، مسکن و شغل اشخاص را از تعرض مصون دانسته استحيثيت، جان، حقو«  قانون اساسی ٢٢اصل 
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توان از حضور در کس را نمیگويد هيچهای صنفی را آزاد دانسته و میشرکت در انجمن«  قانون اساسی ٢۶اصل 

  ».ها منع کرداين انجمن

 که مخل مبانی اسالم ها را بدون حمل سالح به شرط آنتشکيل اجتماعات و راهپيمايی«  قانون اساسی ٢٧و اصل 

   » .شماردنباشد آزاد می

با توجه به اصول فوق توهين و ضرب و شتم معلمان در کنار خانه ملت و بازداشت آنان در مقابل ديدگان مردم،  

های صنفی معلمان و جلوگيری از صدور احکام تبعيد و اخراج و انفصال، ممنوعيت افراد برای عضويت در کانون

های معلمانی که سالحی جز قلم و ايمان ندارند،چه توجيهی دارد؟ کدام اصل قانون اساسی يا قانون ايشتجمعات و هم

بند، بدون دسترسی به وکيل مورد های انفرادی و با چشمدهد،که معلمان رادرزندانحقوق شهروندی اجازه می

های ازه دادند، تا در پاسخ به خواستهها به خود اجبازجويی قراردهند؟ براساس کدام منطق شرعی يا حقوقی بعضی

  اند ازخشونت استفاده نمايند؟بر حق کسانی که با آرامش تمام نسبت به وضعيت نامناسب حقوقی خود اعتراض نموده

با اين وصف ،ضمن اعتراض شديد به روند موجود، اميدواريم مسئوالن محترم کشور در آغازسال تحصيلی  

     . رای معلمان، راه تعامل وگفتگورابارديگرباز نمايندبالغوهمه احکام صادرشده،ب

آموزان و اولياء محترم آنان، معلمان، دانش همه ی  به مناسبت آغاز سال تحصيلی به شادباشی دوباره با پايان در

ه روز جهانی معلم مراسمی ويژ)  اکتبر۵( مهر ١٣کانون صنفی معلمان ايران حق خود می داند، که به مناسبت 

لذا از مسئوالن محترم در وزرات کشور، وزارت آموزش و . همگام وهمسوباسايرمعلمان جهان برگزارنمايد

شود به اين حق قانونی فرهنگيان احترام گذاشته و تمهيدات الزم را برای برگزاری ها تقاضا میپرورش و استانداری

  .  فراهم نمايند مراسم اين روز

ازساعت ١٣٨۶/مهرماه/١٢  شنبه مورخه یسراسرکشورانتظار داريم که درروزپنجضمنًا از کليه معلمان در

 در نوبت عصر نخستين جلسه ی شورای هماهنگ معلمان مدارس سراسر کشور ١٧تا١۵ در نوبت صبح و١٢تا١٠

وضمن تبادل نظرپيرامون مسائل آموزشی،تربيتی وصنفی .را تحت عنوان زنگ همبستگی معلمان برگزار نمايند

ان با امضای طومارها وارسال آن به مجلس شورای اسالمی، برخواست خودمبنی براجرای اليحه مديريت معلم

قبالازهمکاری مديران محترمی که دربرگزاری اين . خدمات کشوری و رفع مشکل فعاالن صنفی تأکيد نمايند

 .شورادرکنارمعلمان هستند تشکر می کنيم 

 

 با سپاس

  کانون صنفی معلمان ايران

 ١٣٨۶/هرماهم/۴

  نوشته شده توسط هيات مديره ی کانون صنفی معلمان تهران
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١٣٨٦ مهر٢دوشنبه   

) آی ايی (اساسنامه ی سازمان آموزش جهانی   

  اساسنامه آموزش بين الملل

   اسم-ماده اول 
  :اين سازمان به اين نامها خطاب می شود

a(        ايی آی  

b(        آی ايی  

c(        آی ايی  

d(        بی آی  

  ماده دوم اهداف
  :اهداف آموزش بين الملل عبارتند از 

a(    کمک به تحقق آرمان سازمانهای معلمان و کارکنان آموزشی،  پيشبرد و ارتقاء موقعيت، منافع و رفاه

  اعضای آنها و در دفاع از حقوق اتحاديه ای و حرفه ای آنها،

b(   پيشبرد صلح، دموکراسی، عدالت اجتماعی و برابری برای همه مردم و همه ملتها، کمک به پيشبرد  اجرای

  بيانيه حقوق بشر از طريق توسعه آموزش و توقيت جمعی معلمان و کارکنان آموزشی،

c(  ن و کارکنان جستجو و تداوم به رسميت شناختن حقوق اتحاديه های کارگری بطور کلی و در مورد معلما

اموزشی بطور خاص، ارتقاء معيارهای بين الملی کار شامل آزادی تشکل ها و حق سازماندهی، حق 

  مذاکرات دسته جمعی و حق اقدامات کارگری از جمله عتصاب در صورت نياز،

d(  ای آنها کسب شرايط کار و مناسبات و روابط استخدامی معلمان و کارکنان اموزشی و ارتقاء موقعيت حرفه 

بطور کلی از طريق حمايت سازمانهای عضو و نمايندگی منافع آنها در سازمان ملل، آزانسهای تخصصی و 

  ساير سازمانهای بين دولتی مناسب و مربوط،

e(    حمايت و ارتقاء آزادی های حرفه ای معلمان و کارکنان آموزشی و حق سازمانهای آنها در مشارکت در

  تهای آموزشی،طراحی و احرای سياس

f(   ارتقاء حق آموزش برای همه انسانها در سراسر جهان  بدون تبعيض و در حصول به اين نتايج:  

i.  پيگيری  ايجاد و حمايت از کشودن سيستمهای آموزشی که  که بطور عمومی بودجه ريزی و کنترل می

رهنگی وعلمی، با هدف توسعه آزادی، توسعه اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جوامع و شوند، و موسسات ف

  يرش مسئوليت مشارکت در آن جامعه آماده کردن همه شهروندان برای فعال بودن در جامعه و پذ

ii. آموزش برای همه در همه سرزمين  حق ارتقاء شرايط اقتصادی، اجتماعی و سياسی که الزمه  تحقق
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ها در دستيابی به فرصتهای برابر آموزش برای همه، برای توسعه  خدمات آموزش عمومی و برای 

  بهبود کيفيت آنها است، 

g(    ترويج مفهوم آموزش در راستای درک بين المللی و عزم منزه در پاسداری از صلح و آزادی و احترام به

  ،عزت و شرف انسانی

h(    ،مبارزه با هر نوع نزاد پرستی و تعصب يا تبعيض درآموزش و جامعه به دليل جنسيت، وضعيت تآهل

  .گرايشات جنسی، سن، مذهب، عقايد سياسی، موقعيت اجتماعی و اقتصادی يا منشاء نزادی و ملی

i(   تدريس و در سازمانهای توجه خاص داشتن به گسترش نقش رهبری و مداخله زنان در جامعه در حرفه

  معلمان و کارکنان اموزشی، 

j(  ،ايجاد همبستگی و همکاری متقابل ميان سازمانهای عضو  

k(    تشويق از طريق سازمانهای خود برای نزديک تر کردن روابط ميان معلمان و کارکنان آموزشی در همه

  کشورها و در همه سطوح آموزشی،

l(  به توسعه سازمانهای مستقل و آزاد معلمان و کارکنان آموزشی، بويژه در آن دسته از ارتقاء و کمک

کشورهايی که شرايط سياسی، اقتصادی، اجتماعی و يا ساير شرايط  مانع تحقق حقوق انسانی و اتحاديه ای، 

  بهبود شرايط کاری و خدمات آموزشی آنهاست،  

m(   ری آزاد و مستقل هم در داخل بخش آموزش و هم در ساير بخشها پيشبرد وحدت در ميان اتحاديه های کارگ

  .و بنابراين همکاری در پيشبرد توسعه جنبش اتحاديه های کارگری در سطح بين المللی

   اصول عمومی ماده سوم 

a(  آموزش بين الملل تحت آرمانهای آزادی، حقوق بشر و عدالت اجتماعی هدايت می شود.  

b(  آموزش بين الملل خود مختار است و مورد کنترل هيج حزب . بين الملل از هر دولتی مستقل استموزش آ

  .سياسی يا گروههای ايدئولوژيک و يا مذهبی قرار ندارد

c(   آموزش بين الملل وابسته به کنفدراسيون بين المللی اتحاديه های آزاد کارگری) آی سی اف تی يو سابق و آی

همکاری بسيار نزديکی دارد با عنايت ) گافز(است  و با فدراسيونهای اتحاديه های جهانی ) تی يو سی فعلی

آی (به توافقنامه ميالن که تضمين می کند که آموزش بين الملل مستقل است و بنا براين آی سی اف تی يو 

  :بنابراين. در امور داخلی آن مداخله ای ندارد) تی يو سی فعلی

 i.   بين الملل برسد،هر تغييری در اين رابطه بايد به تصويب کنگره جهانی آموزش  

 ii.    وابستگی سارمانهای عضو به مراکز اتحاديه های کارگری ملی موضوعی است که تنها توسط

  .سازمانهای عضو تعيين می شود

  

d(   آموزش بين الملل به آزادی داخلی و . آموزش بين الملل در امور داخلی سازمانهای عضو مداخله نمی کند

  .تنوع بيان در رابطه با اصول اساسنامه احترام می گذارد

  عضويت ماده چهارم 
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a(  حاديه ای آزاد آموزش بين الملل مرکب از سازمانهای معلمين و کارکنان آموزش و تحقيق است که اصول ات

مستقل را رعايت می کند ودر طلب کسب آزادی، حقوق بشر و عدالت اجتماعی در کشورها و بهبود شرايط 

  .  زندگی و کار اعضا  و پيشبرد آموزش از طريق اقدامات اتحاديه ای است

b(   د که برای عضويت هر سازمان ملی که در ترکيب آن معلمان و کارکنان آموزشی غلبه داشته باشند حق دارن

 متقاضی اين شرايط را اقدام کنند و عضويت آموزش بين المللی آنها توسط هئيت مديره تائيد می شود اگر که

  داشته باشد

  i.  ه ای و موافقت با اهداف و اصول مشروحه  در ماده دوم و سوم و از اين طريق در ارتقاء تمايالت حرف

  .ای اعضای خود فعاالنه درگير استاتحاديه 

 ii.  در ماده ششم توضيح داده شده استتعهد به الزامات عضويت آنگونه که .  

iii.  کنان آموزشی در سطح ملی را در کشورش تاحد نهايت ممکن در ماهيت و عمل نمايندگی معلمان و کار

هر چند تقاضاهای عضويت در . اصطالح کشور طبق تعريف عضويت در سازمان ملل است. داشته باشد

  .طح ملی ندارد هم پذيرفته می شودسطح منطقه ای در يک کشوری که عضويت در س

 iv. حاضرين در هئيت مديره صورت گيردی توند با اکثريت دو سوم استثنا در اين شرايط م.  

  v. ی همه امور آزادی داخلی درانتخاب رهبری، در تعيين اهداف، سياستها و فعاليتها و در مديريت و اجرا

  .بطور عملی صورت گيرد

vi. هبی و يا ايدئولوژيک قرار خود مختار است و تحت کنترل هيچ حزب سياسی، دولت و يا گروههای مذ

  .ندارد

vii.  اين محدوديت شامل وابستگی . وابسته يا عضو هيچ اتحاديه معلمين در سطح بين المللی يا منطقه ای نيست

  .ای نيستبه بدنه مستقل منطقه 

c(   اگر تقاضا از سوی سازمانی در کشوری به آموزش بين الملل برسد که در آنجا يک سازمان عضو وجود

در صورتی که . داشته باشد، آموزش بين الملل قبل از تصميم گيری با اين سازمان عضو مشورت می کند

تجديد نظر به کنگره جهانی طبق تصميم هئيت مديره در مورد تقاضای عضويت عدم تائيد باشد درخواست 

  . تصميم کنگره جهانی نهايی است. آئين نامه می تواند فرستاده شود

d(   تنها تقاضاهايی که بطور مناسبی توسط هئيت رئيسه متقاضی تائيد شده باشد و رسميت داشته باشد توسط

  .هئيت مديره مورد بررسی قرار می گيرد

  

  کميته متخصصان عضويت ۵ماده 
  

a(         کميته متخصصان برای گزارش به هئيت مديره در مورد شاخص های عضويت متقاضی تشکيل می شود

برای وضعيتی که هئيت مديره در تصميم گيری نياز به تحقيق بيشتر دارد يا در شرايطی که اتهاماتی عليه 

  . سازمان عضو مطرح شده است
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b(         در آئين نامه تعيين شده استفرآيند تشکيل و عمليات کميته متخصصان.  

  

  حقوق و الزامات ۶ماده     
  

a(         همه سازمانهای عضو از حقوق اساسنامه ای يکسان برخوردارند و محدود به مسئوليتهای يکسان طبق

  .اساسنامه هستند که شامل پرداخت حق عضويت طبق ماده نوزدهم است

b(     هر سازمان عضو الزامات ذيل را می پذيرداز زمان پذيرش عضويت توسط آموزش بين الملل :  

  i. ،ارتقاء آگاهی اعضا در باره اهداف و کار آموزش بين الملل  

 ii. ،ارتقاء منافع آموزش بين الملل  

 iii. ر باره عمده اقداماتی که در تامين اهداف آموزش بين الملل پيگيری می مطلع ساختن آموزش بين الملل د

  شود،

 iv. مطلع ساختن آموزش بين المل در باره فعاليتها در سطح ملی  

  

  تعليق يا اتمام عضويت  ماده هفتم 

    سازمان  ماده هشتم 

  کنگره جهانی      ماده نهم

  هئيت مديره  ماده دهم

  کارکرد رئيس، معاون و دبير کل  ماده يازدهم 

  دبيری  ماده دوازدهم

  

  ساختار منطقه ای  ماده سيزدهم

  ساختار مشورتی  ماده چهاردهم

  کميته مقام زن  ماده پانزدهم

  کميته اساسنامه و آئين نامه  ماده شانزدهم

  کميته مالی  ماده هفدهم

  مالی  ماده هجدهم

  ضويتحق ع  ماده نوزدهم 

  

a(   حق عضويت توسط سازمانهای عضو پرداخت می شود که توسط کنگره جهانی بطور سرانه بر اساس

  .جزئيات در آئين نامه داده شده است. مقياسی مناسب با شرايط اقصادی کشور ها تعيين می شود

b(   دسامبر ٣١يت در مبلغ عضويت قبل از سی ژوئن هر سال پرداخت می شود، و بر اساس گزارش عضو 
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  . سال قبل از آن محاسبه می شود

c(    اگر سازمان عضوی نتواند که الزامات مالی خود را بخاطر شرايط غير معمول تامين کند، هئيت مديره

اختيار دارد که تاخير، کاهش موقت و يا در موارد خيلی حاد و شديد يک استثناء از پرداخت چنين حق 

چنين توافق های ويژه ای بايد بطور مکتوب باشد و محدود به دوسال و در .  دعضويتی را تامين  کن

  .صورتی که بخواهد تمديد شود بايد توسط هئيت مديره مورد بررسی قرار بگيرد

  بودجه همبستگی             ماده بيستم

  زبان رسمی      يکمماده بيست و

  دفتر مرکز و ساير ادارات    ماده بيست و دوم

   نامه ها و قوانين فرآيندآئين   ماده بيست و سوم

  تفسير  چهارمماده بيست و

  اصالحات در اساسنامه   ماده بيست و پنجم

  انحالل  ماده بيست و ششم 

  انتقال  ماده بيست و هفتم 

  

  

  کانون صنفی معلمان ايران

  ١٣٨۶/هرماهم/٢

ر کانون صنفی معلمان تهران نوشته شده توسط هيات مديره ی  
 

 

  


