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ازخبر  راني آژانس اژهيگزارِش و  

هما  سوم، چهارم و پنجم اسفندیروزها معلمان در اعتصاب  
١٣٨٧بهمن سی شنبه چهار  ر خب رانيآژانس ا   

 
  

کنند یخود اعتصاب م یصنف  به حقوقیابي دستیمعلمان برا  
  

 اعتصابات و ی با برگزارراني است که معلمان ای سالچند

 ی صنفیها  شدن خواستی عملی گوناگون در پیها تحصن

 نه تنها به ی اسالمیاما متاسفانه مسئوالن جمهور. شنديخو

 بلکه کنند، ی نمی آنها توجهیها خواهانه  عدالتیها خواست

 دي ناامهمعلمان ک. اند ن کرده را بر آنان دوچنداضيفشار و تبع

 همه ستم بلند کنند ني را از اادشاني بدنبال آنند که فراند، ندهياز آ

 . شودافتي يی گوش شنواديتا شا

هاست که   از تهران، سالخبر راني گزارش خبرنگار آژانس ابه

 نشده، تالش کرده است تا یلها تاکنون عم  از آنکي چي گوناگون به معلمان که هیها  با دادن قولی اسالمیجمهور

 ۵ تا ٣ از -با طرح اعتصاب سه روزه »  معلمانیکانون صنف« بار ني ایول. ردي بگیآموزگاران جامعه را به باز

 بناست ی رونيبد.  مسئوالن، دفاع کندی تهیها  معلمان در برابر وعدهی  شدهمالي قصد دارد تا از حقوق پا-اسفندماه 

.  دهندحيآموزان توض  به دانششي علت اعتصاب خوی  درس، دربارهیها ا حضور در کالس اسفند ب٣معلمان در روز 

 یرسان  حضور در کالس اجتناب خواهند کرد و به اطالعز ای اسفند، معلمان به مدارس خواهند رفت، ول٤در روز 

، آنان به مدرسه  اعتصاب معلمان استی اسفند که روز اصل٥ خواهند پرداخت و در روز شي اعتصاب خوی درباره

 . اعتراض کنندی خدمات کشورحهي محقق نشده دولت در الیها نخواهند رفت تا به وعده

   معلمانیها خواست
ها اجرا   خواستني اني و مهمترنياول.  اعتصاب سه روزه، سه خواست عمده داردني اخبر، راني گزارش آژانس ابه

 . نظام هماهنگ پرداخت استی حهيشدن ال

 حقوق کارکنان ني بدي آن دولت بای هي که برپاحهي الني ای اجرای دولت برای مهلت قانوناني روز از پا٨٠  بهکينزد

 بهانه ني با انژاد یدولت محمود احمد. گذرد ی کند، مجادي ای کارکنان و بازنشستگان هماهنگزي مختلف و نیها دستگاه

 ی قانون سر باز زده و آن را موکول به سال آتني ایجرا از ااد، خواهد دشي طرح، نرخ تورم را افزاني ایکه اجرا

 ی کانون صنفیسخنگو- یلنگرود یمحمود بهشت.  قانون هستندني ای فوری معلمان خواهان اجرایول. کرده است

 را ندهي در بودجه سال آی خدمات کشورتيري مدحهي گنجاندن الران،ي کار ای با خبرگزاريیگو  و   در گفتزي ن-معلمان 



 

 2

 وزارت ی فعلِطياز عمر دولت نهم کمتر از چهار ماه مانده است و با توجه به شرا«:  وعده دانسته و گفته استکي فقط

 ٨٦ در سال حهي الني ایزمان اجرا«:  در ادامه افزوده استیو» .ستي نی قانون عملنيآموزش و پرورش، تحقق ا

 ». نشده است٨٧ و ٨٦ به مطالبات سال یا   اشارهچيه اما ه شدجانده امسال در بودجه گنکه  نيبود اما اجرا نشد و با ا

 ١٣٨٣مثًال در سال .  عمل نکرده استشي به قول خوچگاهي را داده که هحهي الني ای دولت بارها قول اجراست یگفتن

 پرداخت ظرف دو ماه، ی نظام هماهنگحهي شدن الی از عمل- ی اسالمی وقت مجلس شوراسيرئ - حدادعادل یعل غالم

 چگونهي هاني فرهنگلي دلني و به همستي نحهي الني ایا از اجریخبر داده بود که البته با گذشت چهار سال هنوز خبر

 . ندارندحهي الني ای اجرای به دولت برایاعتماد

 که همواره وزارت آموزش و پروش یخواست.  اعتصاِب سه روزه استني خواست دوم ایسيالتدر  معلماِن حقاستخدام

 پروش خبر از استخدام رآموزشي کرده است و هر چند وزی آن شانه خالی از اجرای کافی  نداشتن بودجهی نهبه بها

 ني از اجرا نشدن ای حاکخبر راني به خبرنگار آژانس ادهي رسیها  گزارشی را داده، ولسيالتدر حق  نفر از معلم١٠٠٠

 .هاست قول

 ني ای خواست اساسنياند، سوم زودتر از موعود بازنشست شده که ی معلمانی افتاده  پرداخت پاداش عقبنيهمچن

 .اعتصاب است

   بزرگیا  وزارتخانهی اندک برای بودجه
 ی تومانارديلي هزار م٣٠٠ هزار و ٩ با اشاره به بودجه - معلمان ی کانون صنفیسخنگو- یلنگرود ی بهشتمحمود

 ها،  ی بدهی تومان براارديلي دو هزار مندهيال آآموزش و پرورش در س«:  گفته است٨٨آموزش و پرورش در سال 

 حهي الی اجرای تومان براارديلي م١٠٠ و هزار و دو اني پاداش خدمت فرهنگی تومان براارديلي م٧٠٠ هزار و کي

 آموزش و پرورش ازي و مورد نی و جمع بودجه جاری حساب سرانگشتکيبا .  داردازي نی خدمات کشورتيريمد

 که  ی دارد در صورتازي تومان نارديلي هزار م١٩ معادل یا   به بودجهندهي وزارتخانه در سال آنيه ا کافتي درتوان  یم

:  افزوده است کهیو» . بودجه خواهد داشتی درصد کسر٤٧ تي وضعني تومان است و با اارديلي مر هزا٩بودجه 

 م،يا شده یوگو م ا دولت و مجلس، وارد گفت بودجه، بحهي البي بعد از تصوی که وقتميا  مشکل را داشتهني ما اشهيهم«

 تا ميکن ی کار را مني امي االن دارني همیبرا.  کردشود ی نمی کارگري شده و دبي که االن که بودجه تصواند گفته یم

 معطل مانده، ٨٦ را که از سال ی هم به حال معلمان کنند و قانونی حتمًا فکرندهي سال آی شود براري دنکهيقبل از ا

  ». کننديیااجر

   اعتصاب سه روزهکنندگان تيحما
 ی برایگريمتاسفانه راه د «نکهي ااني با ب- کل سازمان معلمان ري دب- ی هاشمرضا ی علخبر، راني گزارش آژانس ابه

  . کرده استتي اعتصاب سه روزه معلمان حمانياز ا»  نماندهانيفرهنگ

 ی و برنامه اعتراضات سراسری از مطالبات صنفیا هياني صدور ب بازي ن»راني فعاالن حقوق بشر در امجموعه«

اند که به حرکات   آنان درخواست نمودهیها آموزان و خانواده  دانشژهياند و از هموطنان بو  دفاع کردهرانيمعلمان ا

 نگرش ،یموزش آستمي به سینگاه ابزار«:  آمده استهيانيب ني از ایدر بخش.  دهندیاري معلمان یطلبانه و انسان حق
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 تاکنون مسئوالن ٧٠ خصوصا از دهه ري اخاني باور در طول سالنيبر ا.  مقوله استني مربوطه به اني مسئولیجار

 کههر زمان . اند  ندادهی و درستی جواب منطقیراني معلمان اپرستانه هني متمدنانه و مرخواهانه،ي خیمربوطه، به ندا

 و یشتي حل مشکالت معی اعتراض نموده است به جای معضالت جار وهيساز، به رو  و انسانی قشر فرهنگنيا

 تي امنهي همچون اقدام عليینما  نخیها  و با استفاده از برچسبیرحقوقي و غیتي با اقدامات امندهي گردی آنان سعیصنف

 بروز يی برخوردهاني چننکهي غافل از اند،ي نماوت آنان را سرکوب و وادار به سک،ی اذهان عمومشي و تشویمل

 و ی بالندگجادي ای به جاني مورد نظر مسئولی آموزشستمي خواهد داشت و محصول سی را در پیمشکالت اجتماع

 هموطن ها ونيليوجود م.  در راه توسعه عمل خواهد کردی کشور، همچون مانعساز ندهي نسل آني در بیتحرک اجتماع

 ناقص مورد اشاره ی آموزشستمي محصول سیادي ز در جامعه تا حدودی هنجارشکنشي و افزایماع اجتدهيد بيآس

  ».گردد ی میابيارز

  دهاي و تهدخطرات
 مقابله با اعتصاب ی برای دولتی نهادهای از آن دارد که برختي حکاها دهي شنخبر، راني گزارش خبرنگار آژانس ابه

 از یاعتصاب درد «نکهي ااني ب باگري دیاند و از سو  دادهیا ی جدیها هشدارها  مدرسهراني معلمان به مدیسراسر

خواهان » !ديکن ی مماليآموزان را پا  سر کالس، حق دانشهشما با نرفتن ب«و » ! استجهي نتی و بکند یشما دوا نم

  .اجرا نشدن اعتصابات هستند

 ی نهادی تن از معلمان از سو٢٠٠ از شي بزيها، اعتصابات و اعتراضات گذشته ن  تحصناني در جرست یگفتن

 سي از آنان از تدری برخی و حت  محکوم شده، مورد آزار، شکنجه و زندان قرار گرفتهی اسالمی جمهوریقضائ

 خبرنگاران درباره واکنش در برابر به در پاسخ زي ن- آموزش و پرورشري وز– یاحمد ی علرضايعل. اند محروم شده

 ».دهند یجوالن م چطور ميني تا ببميمان یمنتظر م«:  معلمان گفته استی روشياعتصاب پ

 گفته یآشت  مدارس در برابر اعتصابات به فرهنگرانيها و مد  واکنش خانوادهی  معلمان دربارهی کانون صنفیسخنگو

. کند ی مداي ارتقا پی آموزشستمي انجام شود، کل سیبلکه اگر تحول. ستي کار ما صرفًا متوجه معلمان نجهينت«: است

. شود ی است، به مرور از حرفه خود دور می مجبور به مسافرکشی زندگیاه  که به خاطر نداشتن حداقلیمعلم

 یها  هم در اعتراضرانيمد. ها، معلمان را درک خواهند کرد  و خانوادهستي ناني صرفًا بحث منافع معلم در منيبنابرا

 تمعلمان را به حراس از آنها حاضر نشدند اسم یلي مثال خکنند، ی میاند که با معلمان همراه  ثابت کردهشي پیصنف

 در ادامه یو» .آموزان را جبران کند  تا وقفه در درس دانشخواهد یکانون هم از معلمان م. آموزش و پرورش دهند

 مسئول از کي روز، کي د،يآ ی روز برف مکي شود، ی ملي تعطیا مدارس که معموًال به هر بهانه«: افزوده است

. کند ی در جبران می با معلم ندارد، او سعی ارتباطنکهي موارد هم با انيا و در همه کند ی مداري استان دايمدرسه 

 ».دياي نشي درس دانش آموزان پی برای شده را جبران کنند تا مشکلجادي وقفه اتوانند ی مورد هم مني در انيبنابرا

   نگاه معلماناز
 ماتيبهتر است تصم: سدينو ی قلم معلم م در هفته نامهیادداشتي در - معلمان ی بازرس کانون صنف- ی خاکسارمحمد

 تبلور ی معلمان در کنش اجتماعیحوزه افکار عموم.  معلمان باشدیدهاي آرزوها و امل،ي تماانگريآموزش و پرورش ب
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 هستند، ی که از آموزش و پرورش ناراضیکسان«: ديگو ی خود می در مصاحبه مطبوعاتري وزیوقت. کند ی مدايپ

 ني که بهتریچگونه است معلم.  معلمان استی او از افکار عمومیاطالع ، نشان از کم»نه بروند از وزارتخاتوانند یم

 مي حق او را بدهميتوان ی جنگ و کمبودها کار کرده است، چون نمطي وزارتخانه در شراني عمر خود را در ایها سال

 »؟!برو وزارتخانه نياز ا «ميي به او بگوم،ي با شان معلم به او حقوق دهناسبو م

 ی است، در بخش نظرات تارنمای معلمان فراتر از مسائل مادیها  اعتراضنکهي ااني از سنندج با بی معلم»سارو«

 که اعتراض ما تنها جنبه دي را به وضوح به سمع مردم و دانش آموزان برساننيا«:  معلمان نوشته استیکانون صنف

 ادي معلمان، از حجم زاني در می چند دستگجادي از ازش،بودن آموها، از به روز ن ما از تراکم کالس.  نداردی مادی

 از کمبود بودجه ،ی بومیها  از عدم توجه به فرهنگپسندند، ی و مخواهند ی کردن آنچه خود مکتهي از د،یکتب درس

  «.ميا ستادهي به اهدافمان ادني و تا رسميمعترض...  وزارتخانه وني نادرست در اتيري از مدها، ضيدر مدارس، از تبع

 ی براديهر چند شا. مي تالش کندي گرفتن حق خودمان بای برامياگر انسان هست«:  نوشته استزي ن»ی کردستانهاوار«

با شرکت خود در .  هم کمتر خواهد بودنهي باشد، هزشتريمطمئننا هر چه تعدادمان ب. مي هم پرداخت کنيیها نهيآن هز

 تصور عرضه یآنها واقعا معلمان را ب. مي بده- ی احمدی عل- ري وزیقا آی به ادعای پاسخ محکمیاعتصاب سراسر

. مي باز دارشتري پس با اعتصاب خود و اتحادمان آنها را از گستاخانه عمل کردن بم،يستي نعرضه یاگر ما ب. اند کرده

 ». شوندداري بی مجلس هم از خواب خرگوشندگاني نماديشا

 کشور به آن اني فرهنگی  جامعهدوارميام«:  معلمان نوشته استی کانون صنفهيانيب هم با شجاعانه خواندن »زاده معلم«

 ی کساورندي بر نادي دفاع و احقاق حقوق خود بلند نشوند و فری باشند که تا خود برادهي رسیدرجه از بلوغ فکر

 را يیکصداي و یکپارچگي و ی قدرت همبستگی  تجربهدوارميام. کند ی نمی خارج از آن کاراي ستمي سني در اشانيبرا

 گري گذشته را بار دیها  تحصنی دستاوردهامي و بتوانمي نبرده باشادي از اندازد یکه لرزه بر اندام ظالمان و نامردان م

کنم مقابل  یاز عموم همکاران خواهش م. مي ارتقا بخشزي خود را نی و منزلت اجتماعگاهي جایتجربه نموده و قدر

 اسيها تخم نفاق و تفرقه و   حرکتنگونهي و در انامند ی همکار ماي که خود را معلم یفروش و خود ريبگ رهيافراد ج

 ددي و اجازه ندهديستي شدن حقوق ما را دارند، قاطعانه بامالي در شکستن تحصن و پای و با حضور خود سعپاشند یم

 ». باز دارندفشاني به حقوق خود با زبان و عمل کثدني را از رسختگاني شما فرهگان،ي فرومانيا

 معاون اي نژاد ی، محمود احمد) بهمن٣٠( معلمان اعالم کرده است که اگر تا امروز ی به ذکر است که کانون صنفالزم

 ني کنند، اني را تضمحهي الني پرداخت و پرداخت مطالبات دو ساله در ای نظام هماهنگحهي الی رسمًا اجراشانيا

  .شود  ی میتحصن ملغ
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