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                                                                                  یدانا شهسوار    جپن شانزدهم بهمن ماه هشتاد و     

 
   
  

 تهديد به اعتصاب معلمان معترض در تهران 
 

اين فشرده ". ما خواستار تصويب و اجرای اليحه مديريت خدمات آشوری، و نظام پرداخت هماهنگ حقوق هستيم

آن چيزی بود آه معلمان تهران و نمايندگان تشكل های فرهنگيان سراسر آشور را ديروز در مقابل مجلس شورای 

.اسالمی گرد آورد   

 کردن آن در نهادها و وزارتخانه های مختلف، هدفی بود که هماهنگ کردن حقوق پرسنل نهادهای دولتی و همطراز

دولت . در دوره رياست جمهوری محمد خاتمی، در قالب اليحه مديريت خدمات آشوری به مجلس هفتم ارائه شد

و تحقق برخی از وعده های خود را نيز  فعلی نيز در آغاز کار خود از تصويب اين اليحه در مجلس استقبال کرد

حتی يک ماه پيش مقامات دولتی وعده دادند که با اجرای اين اليحه از ابتدای . اجرای اين اليحه دانستموکول به 

اما در حالی آه اجرای اليحه مزبور به تصويب مجلس هفتم .  مشکالت حقوق معلمان بر طرف خواهد شد٨۶سال 

ه دولت مبنی بر عدم اجرای اليحه نظام ت از شمول اجرا خارج شد و مجلس هشتم نيز با نامرسيده بود، با نامه دول

.پرداخت هماهنگ حقوق موافقت کرد  

 عصر در مقابل مجلس شورای اسالمی گرد هم آمده بودند، پرده ای سفيد به ۵معلمانی آه ديروز از ساعت يك تا 

. ود داشت متر طول در دست داشتند آه روی آن بريده جرايد و نيز تصاويری از نامه های اداری وج١٠طول حدود 

ی معلمان از زبان همه مسوولين رسمی آشور نامناسب بودن وضع معيشت: نوشته هايی که از يك چيز حكايت داشت

.از جمله رئيس جمهور و وزير آموزش و پرورش  

در اين گردهمايی اعتراضی برخی از معلمان در سخنان کوتاهی، اعتراض خود را نسبت به عملكرد دولت، وزارت 

خجالت، خجالت، : "در طول مراسم شعار هايی نيز داده می شد، از جمله. ش و مجلس اعالم آردندآموزش و پرور

تعطيلی مدارس، "، "تا حق خود بگيريم می مانيم"، "مجلس به اين بی غيرتی هرگز نديده ملتی"، "مدعی عدالت

...و "وزير مترسك معزول بايد گردد"، "جواب طرح مجلس  

شكل های فرهنگيان از ساير استانها و شهرستانها از جمله گيالن، اصفهان، تهران، در اين همايش، نمايندگان ت

نيز ... همدان، آرمانشاه، آردستان، شيراز، ارديبل، آستانه اشرفيه، پاآدشت، خمينی شهر، دزفول، خراسان و

.حضور داشتند  

های ضد شورش نيروی انتظامی  نفربود، صف طويل و بهم چسبيده ای از نيرو۵٠٠معلمان را که تعدادشان حدود 

در مقابل نرده های جلوی مجلس نيز تعدادی .محاصره کرده و بين آنان و خيابان مجاهدين اسالم فاصله انداخته بود



 لباس فرم سپاه نيز  و نيروهای امنيتی، تعدادی با در بين ماموران. از نيروهای ضد شورش به حال آماده باش بودند

. فاقد درجه و برچسب اسم بودندحضور داشتند که همه آنان  

چند دوربين از فاصله ای آامال نزديك و دوربين های .دوربين های متعددی در حال فيلمبرداری از تجمع معلمان بود

.متعدد ديگری نيز از مقابل مجلس، از خيابان مجاهدين اسالم و پنجره های طبقات باالی مجلس  

داده بودند که برای تجمعات اعتراض آميزشان از وزارت ن معترض هشدارنهادها به معلمابرخی ازروزهای اخيردر

طرح مشکل فرهنگيان در ديدار و مالقات با نمايندگان : "کشور مجوز بگيرند، اما دبيرکل سازمان معلمان گفته است

".خود در مجلس، نياز به اخذ مجوز ندارد   

اری می آردند، با ديدن نيروهای امنيتی به سرعت آنجا را اغلب خبرنگاران که از ورود به جمع تجمع آنندگان خودد

.ترك می آردند  

حضور يافتند از نمايندگان مجلس در ميان تجمع آنندگان " اآبر اعلمی"و " رشيد جاللی جعفری"،  "گرامی مقدم" 

بكار خواهند عدم اجرای اين اليحه اعالم آردند، نهايت تالش خود را برای تصويب مجدد آن و ضمن ابراز تاسف از

از نظر آنان مجلس تالش .بال اين اليحه تبيين آنندآنان دراين تجمع همچنين سعی آردند مواضع مجلس را در ق .بست

.الزم را انجام داده اما دولت از اجرای اين طرح ناتوان است  

ت آه مجلس به اعتقاد آنان دولت موظف به اجرای هر آن چيزی اس. اظهاراتی که با واآنش معلمان مواجه شد

.تصويب آند  

 البته اين خواسته  شدند آه  توضيح  خواستار حضور حداد عادل برای ارائه"  حداد عادل بيا"سپس معلمان با شعار 

.آنان بی پاسخ ماند  

. عصر با صدور بيانيه ای پايان يافت۵اين تجمع سرانجام در ساعت   

 بهمن ٢۵مجلس تا : "ات و مشكالت معلمان آمده است بند صادر شده، ضمن بيان روند اعتراض٣در اين بيانيه آه در

ماه فرصت خواهد داشت تا نسبت به تصويب و ابالغ مجدد اين اليحه اقدام آند در غير اين صورت اعتراض معلمان 

 بهمن ماه و اول اسفند ماه آينده در مدارس ٣٠روز  تصويب اين اليحه، معلمان در صورت عدم ... ادامه خواهد يافت

".اهند آردتحصن خو  

نيمه اسفند ماه تشكل ها برای تصميم گيری نحوه اعتراض و راهبرد آينده تشكيل جلسه در : "پايان بيانيه می خوانيمدر

". خواهند داد  

 

 چراغانی چه شد؟
 

 اليحه  اجرای با   داده بود که کليه مشکالت شان   او بارها به معلمان وعده از هنگام آغاز به کار محمود فرشيدی

بزرگترين مشکل معلمان  " با خبرگزاری مهر  وی اواخر آذرماه در گفتگو. مديريت خدمات کشوری حل خواهد شد

فته بود که در صورت تصويب اليحه مديريت عنوان کرده و گ" را در نظر گرفتن شرايط حقوق و مزايای فرهنگيان



خدمات کشوری، اعتباراتی به آموزش و پرورش تعلق می گيرد که بر اساس آنها می توان مشکالت معلمان را بر 

.طرف کرد   

 و مسکن  تامين حقوق "  محمود احمدی نژاد خود نيز آخرين بار در اول مرداد ماه سال گذشته به معلمان گفت که

.است" ويتهای کاری دولت برای ارتقای سطح آموزش و پرورش در کشورمعلمان از اول   

: مرداد سال جاری اعالم کرد٢۴چند روز پس از سخنان احمدی نژاد، مديرآل امور اداری آموزش و پرورش در   

يب تمام سطوح و بازنشستگان اين عرصه با تصو شغلی، حقوقی و معيشتی معلمان درتا دو ماه آينده تمام مشكالت  "

عليرضا براتيان که مشاور ". هد شداليحه خدمات آشوری آموزش و پرورش در مجلس شورای اسالمی حل خوا

 ماده برای حل مشكالت معلمان ١١٠ فصل و ١۵اليحه ای در : "وزير آموزش و پرورش نيز هست، هم چنين گفت

رده است آه بيشترين فصل اين اليحه تنظيم شده آه تمام دستگاه ها و ارگان های مربوطه را برای همكاری مجاب آ

وی با با ارائه آمارهايی از طرح ها و لوايح و بندهای آنان ". و بازنشستگان است مربوط به حقوق و مزايای معلمان

 طرح داريم آه عمده آن مربوط به ارتقای شغلی ١٢درخصوص بازنشستگان آموزش و پرورش : "از جمله گفت

با شرايط  حقوق و مزايا هم...  درصدی حقوق اين افراد است۶١٣و افزايش ضريب معلمان در آستانه بازنشستگی 

".جديد و متناسب با مزيت و مدرك و سابقه افراد پرداخت می شود   

تغيير وضعيت معلمان حق التدريسی، افزايش رديف های آزاد برای "مشاور محمود فرشيدی عالوه بر اين ها از 

 درصدی ارتقای شغلی، استفاده توام از هم طرازی و ارتقای شغلی برای ۶۵جذب نيروی انسانی، حذف سقف 

يحه خدمات کشوری عملی خواهد شد به عنوان وعده هايی که تا چند ماه ديگر و با تصويب ال" آارشناسان ارشد

اگر اين خبر ضمن سال تحصيلی و حضور معلمان در مدارس اعالم می شد، جا : "او حتی اضافه کرد. سخن گفت

".اشت آه معلمان سردر مدارس را چراغانی و بين مردم شيرينی و گل پخش آنندد   

دو ماه بعد از وعده مدير کل اداری وزارت آموزش و پرورش نه تنها خبری از عملی شدن آن وعده ها نشد، بلکه 

.اده استمعلمان در پنجمين ماه سال تحصيلی دانستند که دولت درخواست پس گيری اليحه خدمات کشوری را د   

 

 هفتصد هزار معلم زير خط مطلق فقر
 

روز گذشته روزنامه سرمايه طی گزارشی درباره وضعيت اقتصادی معلمان کشور به نقل از يک عضو آانون 

   هزار ٢۵٠ تا ١٣٠ هزار نفر از معلمان آشور حدود ٧٠٠در وزارت آموزش و پرورش : "صنفی معلمان نوشت

".آنند  مطلق فقر زندگی میگيرند يعنی در خط تومان حقوق می   

آنند    معيشتی و بودجه آموزش و پرورش را مطرح می هر بار آه معلمان مساله : "علی اکبر باغانی هم چنين گفت

قرار است حقوق آارآنان آموزش و پرورش . آنند مسووالن حساس بودن زمان و مسايل برون مرزی را مطرح می

اآنون معلمان با حقوق ناچيز خود زندگی ، ت آه در حال حاضر پيش آمدهاين مشكلی اس. را وزارت دارايی بپردازد

."آنند و امكانات و اضافه آارشان هم به حداقل رسيده است می   



ی که دولت برای آموزش و پرورش  و بودجه ا٨۶نايب رييس کانون صنفی معلمان با اشاره به اليحه بودجه سال 

 بينيم مشكالت  ر سال آينده و مشكالتی چون مسكن فرهنگيان نگاه آنيم میاگر به نرخ تورم د : "نظر گرفته، گفتدر

".ر سخت خواهد بودمعلمان در سال آينده مضاعف است و ادامه آار برای آنان بسيا    

  ." را هم به دنبال داشته باشد٨٢های سال  شايد اين روند، تكرار اعتصاب : "بی جهت نيست که وی می گويد
 

یدانا شهسوار  

١٣٨٥ بهمن ١٦دوشنبه   

 ٢٠٠٧٫٠٢٫٠۵  

dana.shahsavari@gmail.com 

 
 


