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  آغاز اعتصاب معلمان
  

               ارديبهشت ٧ شنبهدو                                                                                         زاده جواد ملک ١٣٨٨
  

   
  به تخلف دولت از قانونیراعتراض سراس

 
 که وزارت ی و در حالی جمهوراستي شدن انتخابات رکي نزدبا

خود را به کار   یآموزش و پرورش و وزارت اطالعات تمام سع

 کنند اما معلمان که سه یريبرده اند که از اعتراض معلمان جلوگ

 و دو مجلس و ريشوند و دو وز  ی نادرست میعده هاسال است و

 و ی اند که از آن ها استفاده ابرازدهي جمهور کوشسييشخص ر

 سه روزه که با ی گرفتند با اعتصابميجام تصم  کنند سران یغاتيتبل

 نگران تيروز آغاز شده وضعي معلمان از دیفراخوان کانون صنف

  . بگذارندشيکننده خود را به نما 

. برسد ها به اوج   معلمان از حضور در کالسیابد و فردا با خودداري است اعتصاب اعالم شده امروز هم ادامه رقرا

 یکشور ت خدمات يري قانون مدیر بار اجرايبهشت ماه زينژاد تا دهم ارد یاند اگر دولت احمد د کردهيمعلمان تهد

   . دادهندخوا را سامان یتر  هفته معلم اعتراضات گستردهینرود، برا

 مجلس تجمع بل، در مقایافتن وعده استخدام دولتي در اعتراض به تحقق نیسيالتدر  از معلمان حقی گروهروزيد

 سال، ماهانه ١٠ تا ٨اند با سابقه   گفتهی و کرمانشاهین معلمان لرستانيلنا گزارش داده که اي ایخبرگزار. کردند 

   .ستنديمند ن ز بهرهي نی شغلیايگر مزايو دمه يرند و از بيگ ی هزار تومان حقوق م١٠٠  

 از آن است که یده حاکي رسیها گزارش. روز را در اعتصاب به سر بردندي نبودند که دین گروه، تنها معلماني ااما

اند که آنها هم به اعتصاب سه   مرکز، اعالم کردهیروز به فعاالن صنفيز دي مختلف نیها هزاران معلم از استان 

 ی درس، از درس دادن خودداریها اند و با وجود حضور در کالس وستهيکشنبه آغاز شده، پيکه از روز  یا روزه 

   .اند آموزان رسانده نده به اطالع دانشي آی اعتراض در روزهایم خود برايکرده و صرفا تصم 

باز  مصوب مجلس سر ک قانون ي ینژاد و دولت اوست که از اجرا یم متوجه احمدي معلمان به طور مستقاعتراضات

   .اند ش ندادهين کرده، افزايي که قانون تعیا زنند و حقوق ماهانه معلمان را به اندازه یم

ن قانون، معلمان را از حقوق مسلم خود محروم ي ای از اجراینژاد نه تنها با خوددار ی معتقدند دولت احمدمعلمان

دست   پس از سه سال، ٨٥ انتخابات سال یلمان فعال در اجراالزحمه مع  همچون پرداخت حقیکرده، بلکه با اقدامات 

 یواکنش چ ي هی فاش کردند، اما مقامات دولتی خبریها تيش ساين موضوع را هفته پيا. ر معلمان زده استيبه تحق

   .به آن نشان ندادند



 یبرا علمان را به تالش میوز، فعاالن صنفيرجان فارس وینژاد همچون خبرگزار ی احمدی حامیها مقابل، رسانهدر

بدنه  معلمان ویانيک سطوح مي و تحری معاونان ویبرخ ر دولت سابق ويک وزيخط گرفتن از جاد اغتشاش؛يا

   .اند  متهم کردهیآموزش و پرورش به ساختارشکن

      موهوم و قانون اجرا نشدهیها وعده  
 یها نژاد با وجود وعده یگذشته و دولت احمد یت خدمات کشوريري قانون مدین فرصت اجرايآخر ماه ازپنج

خته و ين تعلل دولت، خشم معلمان را برانگيا. ن قانون برنداشته استي ایر اجرايمس دریچ قدمي، هنوز هیتکرار 

   . بزنندیک اعتصاب سراسريباعث شده که معلمان دست به  

 از یاسر کشور اعتصاب خود را با خوددارهزاران معلم در سر) کشنبهي(روز ي، از دیک تشکل صنفي فراخوان با

ر است امروز با حضور در قرا"  معلمانیکانون صنف"ه يانين اعتصاب طبق بيا. ها آغاز کردند س در کالسيتدر 

   .برسد مدارس به اوج درحضور معلمان ازی خودداراب) سه شنبه(ابد و فردا يها ادامه کالسافتن دريحضور نمدارس و 

د کرده در يده و تهدينام"  معلمانیروز اعتراض مل"بهشت ماه را ي، روز سه شنبه هشتم اردینف تشکل صنيا

تر را خصوصا   اعتراضات گستردهیبهشت، حق برگزاري ارد١٠ان روز ي نشدن قانون مذکور تا پایيصورت اجرا 

   .داند ی معلمان محفوظ میدر هفته معلم برا 

      اعتصاب معلمانی معلم، روزهاروز  
 داشته ی به عنوان روز معلم گرامی اسالمی جمهوری رسمی نهادهایبهشت ماه همه ساله از سوي ارددوازدهم

نژاد  ین روز، قرار است معلمان سراسر کشور در اعتراض به عملکرد دولت احمديشود، اما امسال در آستانه ا یم 

   .اعتصاب کنند 

 است که بر یت خدمات کشوريري نشدن قانون مدیي متوجه اجرازيش از هر چي، بی معلمان در مقطع فعلاعتراض

معلمان . ابديش ي درصد افزا٣٥ تا ٣٠کم  د دستي معلمان، حقوق معلمان بای کانون صنفیاساس آن، به گفته سخنگو 

ن تحقق و معطل کرد ی بیها ن خاطر قصد دارد با دادن وعدهين قانون مخالف است و به هميمعتقدند دولت نهم با ا 

   . آن طفره برودیمعلمان، از اجرا 

ن يا . حه شدين الي ایريگ س مجلس، خواستار بازپسي به رئیا  با ارسال نامه١٣٨٥ ماه ینژاد در د ی اول احمدمعاون

در   آنها در برابر مجلس منجر شد و ین هزار نفريدرخواست دولت، به اعتراض گسترده معلمان و تجمعات چند

 گذراندند تا یيب نهايحه را از تصوين الي بعد هم اهحه موافقت نکردند و چند ماياسترداد الندگان با يت نماينها

   .جاد شودي در نظام پرداخت حقوق کارکنان دولت ایا د گستردهيرات جدييتغ 

مربوط   هم اعتبارات ٨٧حه بودجه سال ينژاد ابالغ شد، اما دولتمردان او در ال ی به احمد١٣٨٦آذر ماه  قانون درنيا

بر  ن موضوع به قانون، يل ايب مجلس و تبدين قانون را حذف کردند تا نشان دهند که با وجود تصوي ایبه اجرا

   .مخالفت خود پابرجا هستند

ب يتصو ه، ي را تهیت خدمات کشوريري قانون مدی مربوط به اجرایها نامه نييک سال فرصت داشته تا آي نهم دولت

ک يکه نزد انه آذر ماه سال گذشته تا امروز، ياز م. ن راستا برنداشته استي در ایچ گام مهميو اجرا کند؛ اما هنوز ه



ز با يمعلمان را ن  ی امروز و فردا کرده و اعتراضات صنفنان هم گذشته است، دولت همچیبه پنج ماه از مهلت قانون

   . پاسخ گفته استیتي امنیبازداشت و برخوردها

    جمهور سيل رئحاص ی به وعده باعتراض  

 ی قانون، با واکنش خشن نهادهای وادار کردن دولت به اجرایشان برايها  معلمان پس از آنکه تالشی صنففعاالن

  . قانون عمل کندینه اجرايفه خود در زميان بهمن ماه به دولت فرصت دادند که به وظي مواجه شد، تا پایتيامن 

 معلمان که نقش ی نشان داده نشده، کانون صنفیچ نرمشي دولت هیسو بهمن ماه که مشخص شد از یاني هفته پادر

 بهمن، اعتراضات ٣٠ قانون تا روز ید کرد که در صورت عدم اجرايشتاز معلمان را برعهده گرفته، تهديتشکل پ 

   .ب خواهد دادي را در اسفند ماه ترتیديجد 

 بهمن وعده داد که از ٢٩ روز یونيزياحبه زنده تلونژاد در مص ین مهلت، محمود احمديان ايک شب قبل از پاي اما

ن قانون، تحول قابل ي ایشود و با اجرا ی به طور کامل اجرا میت خدمات کشوريرين ماه، قانون مدي فروردیابتدا 

   .جاد خواهد شدي در حقوق کارمندان دولت ایا مالحظه 

ک ماه بعد که احکام ياما . ندازنديق بيرا به تعوم گرفتند اعتراضات خود ي معلمان تصمیب فعاالن صنفي ترتنيبد

ن در يا. افت نکرده استي دریت هم پاسخ مناسبين حسن ني معلمان صادر شد، مشخص شد که این ماه برايفرورد 

 قانون ی درباره اجرایا  از صدور بخشنامهاري بسیاهوي دولت در اسفندماه با هی حامیها  بود که رسانهیحال 

ن قانون اجرا نشده است؛ همانند بخشنامه ي هم ا٨٨ن ماه از سال ي خبر دادند، اما در اولیکشورت خدمات يريمد 

ون آموزش و يسيس کميک ماه قبل از آن صادر شد و هنوز اجرا نشده، و رئي که یسيالتدر استخدام معلمان حق 

   .ست اجرا شوديوقت قرار ن چي داده که هخبرز يپرورش مجلس ن 

 از معلمان سراسر کشور یا هياني با صدور بیبهشت ماه جارين روز اردي معلمان در اولین صنفن رو کانوي ااز

حضور  س، يب از تدرين ماه در سه مرحله اعتصاب خود را آغاز کنند و به ترتي ششم تا هشتم ایخواست در روزها 

   . کنندیها و حضور در مدرسه خوددار در کالس

 ١٣٨٨بهشت يان روز دهم اردي است چنانچه حداکثر تا پایهيبد: "ح شده است کهي تصرین کانون صنفيه اياني بدر

 ی صادر نشود، حق برگزار١/١/١٣٨۶ بطور کامل و از یت خدمات کشوريريد، مطابق قانون مدياحکام جد 

 ".ميدان ی محفوظ می همکاران فرهنگیتر را خصوصا در هفته معلم برا اعتراضات گسترده 

 
 

زاده جواد ملک    
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