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 ھفتھ تحلیل  
  کنید مذاکرە ھا آن با معلمان سرکوب به جای

  رکا دقصا

 
 

 و توج عدم ب اعتراض در و روز این مناسبت به »معلم جھانی روز« مھر، ١٣ در بود قرار ک معلمان اعتراضی ھای تجمع
 صنفی کانون رھبران از زیادی تعداد بازداشت و معلمان مطالباتی ھای درخواست ب پرورش و آموزش وزارت مسئولین رسیدگی

 ١٣ جای ب است قرار کانون این تصمیم ب بنا شود، برگزار معلمان صنفی کانون دعوت ب کشور مختلف شھرھای در معلمان
  .شوند برگزار شدە، مشخص صنفی ھای کانون توسط ک نقاطی در مھر ١۶ شنب پنج روز در مھر

 ھمکاران مانند ھم او ک معلمان صنفی کانون رھبران از یکی لنگرودی بھشتی محمود شدە، منتشر اخبار طبق دیگر، طرف از
 معلمین، ھای خانوادە درخواست دنبال ب غذا، اعتصاب ھفت یک از پس شدە است، زندانی صنفی ھای فعالیت خاطر به دیگرش

 دادن جھت را غذایش زندان، اعتصاب ناظر دادیار و دادستان معاون خدابخشی، چنین درخواست ھم و کارگری سندیکاھای
  .است آوردە در تعلیق حالت ب ھفت دو مدت ب زندانی، معلمان وضعیت ب رسیدگی برای مسئولین ب فرصت

 از عالئمی تنھا ن ھنوز لنگرودی، بھشتی آقای درخواست ب رسیدگی جھت دادستان معاون ی وعدە با زمان ھم حال، این با
ف  افزایش از حکایت ھا خبر بلک شود، نمی دیدە معلمان آزادی و مطالبات ب رسیدگی جھت پرورش و آموزش مسئولین ط

 جو تشدید و امنیتی ماموران ھای فعالیت افزایش و بزرگ شھرھای در معلمان صنفی ھای سازمان فعالین تھدید و ھا احضار
  .دارد کشور سراسر در معلمان مھر ١۶ ھای تجمع برگزاری از جلوگیری برای امنیتی

 و ھا تجمع بودن سراسری دلیل ب مھر، ١۶ سراسری ھای تجمع زدن برھم برای حکومت ی سرکوبگران تدارکات ی ھم رغم ب
 بسی تجمعات برگزاری از جلوگیری معلمان، صنفی کانون از و صنفی حرکت این از معلمان اتفاق ب قریب اکثر آمادگی و حمایت
 بر عالوە ک رو است روبه آگاە و پرتوان گستردە، اعتراضی جنبش یک با اینک حکومت واقع در و است شدە گذشت از تر دشوار

،  ی گستردە حمایت از و است مبارزاتی آمادگی و درونی انسجام دارای ھایش، فعالیت و مطالبات بودن قانونی و عاجل عادالن
  .است برخوردار نیز کارگران و معلمان جھانی ھای سازمان و اجتماعی ھای گروە اکثر

 ک این کما. کرد حذف ازصحن را معلمان جنبش توان نمی معلمان مطالبات ب توجھی بی و سرکوب و زور با دالیل، ھمین ب بنا
 مبارزات ب توانست است ن اسالمی، جمھوری آمدن کار روی ابتدای از شان فعالین و معلمان ھای سازمان پیاپی ھای سرکوب
  .گردد معلمان صنفی ھای تشکل گسترش و گیری شکل مانع ن و دھد خاتم معلمان

 صنفی فعالین و ھا تشکل قانونی غیر سرکوب و معلمان صنفی مطالبات ب توجھی بی جای ب دولت، است بھتر روی ھمین از
 حق و معلمان ھای تشکل دیگر و صنفی ھای کانون ی آزادان فعالیت نماید، آزاد شرط و قید بی را زندانی معلمان معلمان،
 معلمان، واقعی نمایندگان با و بپذیرد، کند، می رعایت و پذیرفت کارفرمایی ھای اتحادی برای ک طور ھمان   را آن تبعات و اعتصاب
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ھای مقاول مطابق  باید صورت این غیر در. ببندد قرارداد و مذاکرە معلمان مطالبات سر بر کار المللی بین سازمان ٩٨ و ٨٧ نام
  .باشد ھا آن پیامدھای و دامن شدن تر گستردە و اعتراضات افزایش منتظر

 
 
 از تجربھ دیگران  

  
 ٧ - ایران در ساالری مردم جنبش و کارگران حقوق
 اجتماعی دموکراسی یک ساختن برای
 پاریس آمریکایی دانشگاه استاد نعمانی، فرھاد

 ھریس جان کرسی صاحب و استاد بھداد، سھراب
 گودرز: ترجمھ

 ایران در کارگران
  :قبل ی شماره ی دنبالھ

 تشکل ی اجازه آنان بھ و شناسد نمی رسمیت  بھ را کارگری مستقل ھای اتحادیھ اجتماعی امور و کار وزارت
 مستقل، کارگری اجتماعات بھ غیرقانونی و قانونی حمالت با ی کارگر خانھ طرف، این بھ i٢٠٠۵ سال از. دھد نمی

 نموده ممکن غیر کارگران ی بھ وسیلھ را صنفی ھای اتحادیھ تشکیل خود، غیررسمی و رسمی عوامل ی وسیلھ بھ
 و ضرب مورد گاه و  اند شده تھدید ھم شان ھای خانواده و شده فرستاده زندان بھ ھایی اتحادیھ چنین رھبران. است
 تھران اتوبوسرانی واحد شرکت رانندگان ی اتحادیھ اعضای ٢٠٠۵ مھ ماه نھم در مثال طور بھ. اند گرفتھ قرار جرح

 حملھ تھران اتوبوس رانندگان مستقل ی اتحادیھ تجمع بھ اند، بوده کار اسالمی شورای و ی کارگر خانھ عضو کھ
 یکی صورت تیغ با شخصی حتی و انجامید الذکر فوق ی اتحادیھ مسئوالن و رھبران دستگیری بھ واقعھ این. کردند

  .نمود مجروح را او زبان و اتحادیھ مسئولین از
 اند مایل کھ رو آن از دھد، توسعھ را صنفی ھای انجمن تشکیل کھ آورند می فشار ی کارگر خانھ بھ طلبان اصالح
 کارگران میان در دیگر کھ را، کار اسالمی شوراھای و »ی کارگر خانھ« جای جدید شکل و نام با ھایی تشکل

 کار المللی بین سازمان با را شان رابطھ دارند دوست چنین ھم طلبان اصالح. بگیرند ندارند، اعتباری
International Labor Office (ILO) ایران در کارگران وضعیت بررسی در سازمان این. بخشند بھبود 

   .است کرده شناسایی دولت بھ وابستھ تشکل یک بعنوان را »کارگری  خانھ«
 

 ١٩۴٨ مورخ ٨٧ شماره سازماندھی حق از حمایت و تشکل آزادی کنوانسیون مصوبات ایران اسالمی جمھوری
 نشناختھ رسمیت بھ را ١٩۴٩ مورخ ٩٨ شماره مصوب کارگران جمعی قرارداد و سازماندھی آزادی کنوانسیون و
 سازد می ضروری را کار قانون ششم فصل در جدی تغییرات ھا کنوانسیون این پذیرش. است نکرده امضا را ھا آن و

 را ھا کنوانسیون این داشت تصمیم خاتمی. شد خواھد صنفی مستقل ھای اتحادیھ رسمی پذیرش بھ منجر بالنتیجھ کھ
 و شده پروسھ این راه سد شد موفق »کارگری  خانھ« اما بپذیرد رسماً  خود جمھوری ریاست ی دوره پایان از قبل
 بخشی عنوان بھ را مستقل صنفی ھای انجمن تشکیل طلبان اصالح کاندیدای ٢٠٠۵ سال در ھا بعد. کند متوقف را آن
 کارگری ھای اتحادیھ المللی بین کنفدراسیون. نداشت موفقیت انتخابات در ولی کرد تبلیغ خود انتخاباتی اھداف از

International Trade Union Confederation (ITUC)  در ھا اتحادیھ حقوق و بشر حقوق وضعیت از ھم 
  .است کرده انتقاد ایران

 ھاشمی اسبق جمھور رییس نزدیکان از محجوب، علیرضا آن دبیرکل جملھ از ،»ی کارگر خانھ« فعلی مدیریت
 مجلس ی نماینده عنوان بھ چنین ھم. است »سازندگی کارگزاران« وی آزاد بازار دار طرف حزب و رفسنجانی

 کارگران ی نماینده او ١٩٩٧ سال تا ١٩٨٢ از. ھست نیز مجلس در کار ی کمیتھ رییس محجوب اسالمی، شورای
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 کھ این بھ با توجھ. بود رفسنجانی ھاشمی جمھور رییس و وزیر نخست موسوی میرحسین کارگری مشاور و
 بوده فعال غیرمذھبی و سکوالر کارگری جنبش علیھ گذشتھ سال سی طی در آشکارا کھ است معروف محجوب

 مؤسسین جزو ١٩٩٠ ی دھھ پایان در محجوب بدانیم کھ است طنزآلود انقالب، اول ھای سال در ویژه بھ است،
 تشکیل را طلبان اصالح مشترک مجمع کھ بود سیاسی تشکل ھیجده از یکی کھ بود کار اسالمی حزب مؤثر

  .دادند می
 نزدیکی از تواند نمی نژاد احمدی. نیست خوب چندان نژاد احمدی و محجوب علیرضا بین ی رابطھ دیگر سوی از

 نظر بھ نژاد احمدی دولت زمینھ ھمین در. کند پوشی چشم اسالمی طلبان اصالح و رفسنجانی ھاشمی بھ محجوب
ی  خانھ« نفوذ از و دھد ارتقاء کار اسالمی شوراھای رھبری رأس بھ را خود نمایندگان تا باشد آماده رسد می

 نژاد احمدی اختالفات ی نتیجھ در »ی کارگر خانھ« و است بوده موفق نسبتاً  ھدف این در نژاد احمدی. بکاھد »کارگر
 رسماً  است مایل نژاد احمدی دولت نتیجتاً . است داده دست از دولتی حمایت دریافت در را خود موقعیت محجوب و

 ھای محیط و ھا کارگاه کردن غیرسیاسی عنوان تحت و کرده قطع ی کارگر خانھ با را کار اسالمی شوراھای ی رابطھ
 دولت کھ دھد می نشان این. درآورد اجتماعی امور و کار وزارت نظارت تحت را اسالمی شوراھای کارگری،

 و ھا شورا دھد اجازه است مایل نھ و شوند تشکیل کارگری سکوالر و مستقل شوراھای است مایل نھ نژاد احمدی
 اتھام بھ را ی کارگر خانھ دائما نژاد احمدی. باشند ی کارگر خانھ نفوذ زیر دولت ی الحمایھ تحت ھای تشکل ی شبکھ

   .دھد می قرار انتقاد ھدف کار ھای محیط در سیاسی فعالیت و کاری سیاسی

 
 اعضای انتقاد مورد کارگران، حقوق احقاق برای مبارزه در شکست اثر در محجوب، و »ی کارگر خانھ» 

 پیشرفت و ندارد چندانی بُرد جوان اعضای میان در نیز آن مذھبی نفوذ. دارند قرار ھم کارگری صنفی ھای اتحادیھ
ی  خانھ« رھبری شرایط این در. است کرده تبدیل فایده بی تشکل یک بھ را »ی کارگر خانھ« مستقل، ھای اتحادیھ
 »ی کارگر خانھ. «است کرده پیدا تازه نگاھی »ی کارگر خانھ« و کار اسالمی شوراھای بین رابطھ بھ نیز »کارگر

 از کھ حالی در است، داده نشان صنفی ھای اتحادیھ از جدیدی ھای فرم اھمیت بھ ھم تمایلی اخیرا راستا این در
 توان و امکانات از چنان ھم »ی کارگر خانھ« وجود این با. کند می انتقاد نژاد احمدی دولت ضدکارگری ھای سیاست

 دولت بین اختالف کھ است امیدوار محجوب گرچھ حال عین در. است برخوردار مدیریتی و اقتصادی اداری، وسیع
 کاھش اسالمی جمھوری رژیم درون مختلف اقشار درونی اختالفات بھ را آن و کند ترمیم را »ی کارگر خانھ« و

 .است انکار قابل غیر دولت مستقیم کنترل زیر بھ کارگری ھای تشکل تمام کشیدن برای نژاد احمدی سعی دھد،
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توپ االن در زمین اتحادیه است. آالن به "گوید: ی پیشین جنرال موتورز می آرتور شوارتز، مشاور در روابط کار و مذاکره کننده
  کنند."که مجرای امور را تعیین ی آنھاست  عھده

تواند  گوید که دنیس ویلیامز، پرزیدنت اتحادیه، خواھان یک اعتصاب طوالنی نیست، زیرا یک اعتصاب طوالنی می شوارتز می
  .گیر کند کرایسلر را زمین -خساراتی را به اعضای آن تحمیل کند و فیات

نند، واقعیت این است که کرایسلر وضع مالی خوبی ندارد و یک اعتصاب ک مھم نیست اعضای اتحادیه چه فکر می"افزاید: او می
 ".تواند آن را از پا درآورد طوالنی می

االجل برای اعتصاب ھنوز اعتصاب نیست.  تعیین ضرب" دھد: ھاری شایکن، پروفسور روابط کار در دانشگاه کالیفرنیا ھشدار می
 دھند". میر به ندرت رخ روابط اقتصادی بسیا ی امروزه اعتصاب در مجموعه

 

 
 

 

 کارگران ایران  
  کارگری جنبش رویدادھای و اخبار

 

 استقبال با حرکت این. است شده اندازی هرا داخلی متر کیلو صفر خودروی خرید تحریم کمپین مجازی، دنیای در پیش چندی از
 توان می کمپین، این از پشتیبانی و مردم ھمراھی علل ترین مھم و ترین اصلی از. است گردیده مواجه اینترنتی کاربران شور پر

 کیفیت با ھا خودرو قیمت بودن وغیرمنطقی نامناسب ھا، خودرو این نامرغوب کیفیت از داخلی خودروھای خریداران نارضایتی
 فروش از بعد خدمات در نارسایی ویژه به اند شده متحمل ھا خودرو این پایین کیفیت بابت از مردم که لطماتی چنین ھم و ساخت

  . شمرد بر را

 مجلس درمقابل کمپین، این با در رابطه شان شغلی امنیت افتادن خطر به دلیل به تھران ھای سازی ماشین کارگران از تعدادی
 را کارخانجات این کارکنان کل با مقایسه در معترض در این تجمع کارگران زیاد چندان نه تعداد دلیل. کردند برگزار اعتراضی تجمع

 کاری مراکز این در کار قانون تایید مورد ھای تشکل ی اندازه و حد در حتی صنفی تشکالت فعالیت بودن غیرقانونی توان می
  . دانست

 و تند بسیار کیلومتر داخلی صفر خودروی خرید تحریم کمپین به تجارت و معدن صنعت، وزیر زاده نعمت رضا محمد آقای واکنش
 فروش برای مشکلی ھیچ کمپین، این فعالیت رغم علی کرد اعالم و داد نسبت ضدانقالب به را کمپین این وی. بود عصبی

 و معدن صنعت، وزیر ادعای رغم علی. شد خواھد افزوده ھا خودرو قیمت به زودی به و ندارد وجود داخل ساخت خودروھای
  . است رو روبه خود تولیدات فروش شدید بحران و تولید اُفت با سازی خودرو صنایع آمار، مرکز گزارش اساس بر تجارت،
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 گونه این نوسازی ی برنامه نبود موسسات، این انتصابی مدیران بودن ناالیق را داخلی خودروھای تولید کیفیت اُفت علت
 قیمت بودن نامناسب. دانست بایستی ایران در کیفیت و کنترل نظارت مستقل نھادھای وجود و عدم کشور در کارخانجات

 نقش که( کارخانجات این اداری بخش در دھم و نھم دولت وابستگان ی گسترده و استخدام ھا نھاد بری سھم به ھا خودرو فروش
 واکنش. گردد برمی) شود می افزوده ھا خودرو ی شده تمام قیمت به شان دریافتی مخارج و دستمزد ولی ندارند تولید در چندانی
 حق شغلی، مزایای کسر به اقدام ھا آن. بود کشورمان معمول خود در نوع آمده پیش بحران به صنعتی واحدھای این مدیران
  . نمودند کارگران کاری مزایای دیگر و شیفت

 شناسایی برند می نفع آمده پیش وضعیت از که را کسانی توان می ولی شناسد، نمی کسی را کمپن این ی پرده پشت عوامل
 که ھستند قیمت ارزان خودروھای بازار تسخیر ریزی برنامه و فکر در قیمت گران ھای اتومبیل واردکنندگان مافیای. کرد

 کرد خواھند خرید به اقدام است، پایین بسیار سھام ارزش که شرایط این در سھام بازان بورسو  دارد میلیونی ی کننده مصرف
 کارگران بیکاری خبر از چند به ذیل در. بود خواھد ھا آن انتظار در ھنگفتی صنایع، سود گونه این از دولت حمایت با دانند می چون

  .شد خواھد اشاره خودروسازی به وابسته صنایع در

 

 ی سابقه سال ١٠ از بیش که را خود موقت کارگران از نفر ۴٠ سمنان شرق صنعتی درشھر پارمیدا الستیکی صنایع -١
 از بیش صنعتی، واحد این در اخیر ھای اخراج از بعد. دارند قرار اخراج نوبت در دیگر نفر ٣٠ و نموده اخراج کار از اند، داشته کاری
 شغلی امنیت بابت از کارگران ی باقیمانده تا شده باعث آمده پیش وضعیت. دارند اشتغال کار به ھنوز موقت استخدام کارگر ٣٠٠
 به نداشته، فروش و تولید ی زمینه در مشکلی ھیچ اینکه وجود با پارمیدا الستیکی صنایع ی کارخانه. نمایند خطر احساس خود

  .است شده مالی بحران دچار خودرو، بزرگ تولیدکنندگان از خود طلب و مالی معوقات دریافت عدم سبب

 

 سبب به داشته، فعالیت الستیک آج تولید ی زمینه در که قزوین تاکستان در واقع الستیک ارسالن ی کارخانه -٢
  .شدند بیکار آن کارگر ٣۵ صنعتی واحد این تعطیلی با و گردیده مشکل دچار فروش بازار نداشتن و مالی مشکالت

 

 سبب به داشته فعالیت خودرو موتور تولید ی زمینه در که قزوین تاکستان در صنعت پارس بسا ی کارخانه تولیدات -٣
 نگرانی احساس خود شغلی امنیت بابت صنعتی واحد این موقت استخدام کارگر ۵٧. است شده متوقف سفارشات کاھش

 این محصوالت حجم بزرگ، خودروسازان محصوالت کاھش دلیل به گویند می خود نگرانی علت ی باره در کارگران. کنند می
  .است رسیده صفر به اکنون رسید می دستگاه ٩۶٠ روزی به که کارخانه

 

 به داخل، ساخت ھای خودرو فروش بازار رکود پاکدشت در واقع خودرو قطعات ی کننده تولید ابری نوآوران ی کارخانه -۴
 ھای ھزینه کاھش برای کارفرما. است کرده وارد لطمه دارد فعالیت خودرو ی شیشه باالبر تولید ی زمینه در که صنعتی واحد این

 نموده اخراج کار از بوده سال ١٠ ھا آن ی کار سابقه متوسط که را موقت استخدام کارگران از نفر بیست تاکنون خود، جاری
 است

  

 حوادث کار  
 

 اطالعیھ ھا 
اشمالقات علی نجاتی با خانواده   
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براساس خبر دریافتی، خانواده علی نجاتی فعال 
مھر با علی نجاتی در زندان  ١۵کارگری دیروز 

 .کارون اھواز مالقات کردند

بر اساس این گزارش دو روز قبل وی بھ خاطر درد 
در ناحیھ قفسھ سینھ وتپش قلب بھ بھداری زندان منتقل 

 شده بود. این فعال کارگری با توجھ معاینات پزشک
بھداری زندان نامبرده دچار نوسان در فشار خون 

مھر  ١۴بوده است. الزم بھ ذکر است کھ روز 
خانواده علی نجاتی داروھای وی را بھ زندان تحویل 

 .داده اند

الزم بھ ذکر است کھ علی نجاتی بیست روز پیش با 
ھجوم مامورین امنیتی بھ منزلش دستگیر شده است و 

بھ وی و   زدادن توضیحیھمچنان مسئولین امنیتی ا
خانواده اش در رابطھ با دالیل بازداشتش خودداری 

می نمایند. نجاتی دچار ناراحتی قلبی بوده و بر اساس 
نظر پزشک معالجش قرار گرفتن در شرایط استرس 

 .زا برای این فعال کارگری بسیار خطرناک است

کمیتھ ھماھنگی برای کمک بھ ایجاد تشکل ھای 
کوم کردن تداوم بازداشت علی کارگری ضمن مح

نجاتی ، خواھان آزادی فوری این فعال کارگری بوده 
و اعالم می دارد با توجھ بھ وضعیت جسمانی این 

کارگر زندانی، مسئولیت سالمت وی بر عھده 
 .مسئولین امنیتی و قضایی می باشد

کمیتھ ھماھنگی برای کمک بھ ایجاد تشکل ھای 
 کارگری

١٣٩۴مھر  ١۶  

 

 
 

  
 

 

 
 

 

 گزارش  
بھ مناسبت روز جھانی معلم ١٣٩۴نامھ پایانی تجمع شانزدھم مھرماه قطع   

http://bield.info/%d8%a8%d8%a7-%da%af%d8%b0%d8%b4%d8%aa-15-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa-%d8%b9%d9%84%db%8c-%d9%86%d8%ac%d8%a7%d8%aa%db%8c%d8%8c-%d9%88%db%8c-%d9%87%d9%85/
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 بھ نام خدا وند جان و خرد

 ٢٧ھمراه و ھماھنگ با معلمان سراسر کشور، طبق اصل …………………امروز ، ما فرھنگیان استان 
اساسی گردھم آمده ایم تا بھ بی توجی ھای دولت و مجلس بھ خواستھ ھای فرھنگیان کشور و برخورد قھری  قانون

 قوه قضائیھ با فعاالن صنفی، با سکوت خود اعتراض کنیم.

مھر،  ١٣با وجود پافشاری بخشی از بدنھ آموزش و پرورش مبنی بر بزرگداشت روزجھانی معلم در دوشنبھ 
گیان، تصمیم گرفتند بھ منظور نشان دادن حسن نیت خود و جلو گیری از تعطیلی کالس تشکل ھای صنفی فرھن

مھر برگزار نمایند. ١۶ھای درس، این مناسبت را با سھ روز تاخیر، در روز پنجشنبھ   

در میان مطالبات متعددگروه ھا، احزاب، جمعیت ھا و اصناف، خواستھ ھای عدالت خواھانھ ی صنفی، مطالبھ ای 
است کھ فلسفھ حکومت ھا براساس آن بنا می شود. بی توجھی بھ تنظیم، اجرا و نظارت بر قوانینی کھ  بدیھی

نظامی عادالنھ بر حقوق و مزایای عموم کارکنان دولت برقرار کند، توسط جامعھ فرھنگیان کشور قابل اغماض و 
 چشم پوشی نیست.

روند تبعیض آلود و ناعادالنھ کمک کرده اند، پر واضح قوای سھ گانھ کشور ھر کدام بھ شیوه ای بھ حاکمیت این 
 است کھ این امر مسبوق بھ چندین دھھ سابقھ است و صرفا منحصر بھ این دولت نیست.

دولت فعلی کھ با شعارھایی نظیر تنش زدایی در روابط خارجی، مھار تورم، توجھ بھ بخش آموزشی و بھداشت، 
بھ روی کار آمد، در حوزه ھایی … ه امنیتی بھ اعتراضات و انتقادات ومیدان دادن بھ تشکلھای مدنی، حذف نگا

کھ مربوط بھ جامعھ فرھنگیان بود عمال ً تغییری را رقم نزد. افزایش ناچیز بودجھ آموزش و پرورش، برقراری 
، توسط نگاه امنیتی بھ اعتراضات صنفی، ادامھ روند محدود کردن فعالیت تشکل ھا ی صنفی و فشار بر این فعالن

نھادھای امنیتی وابستھ بھ دولت و تعامل معاملھ گونھ تیم مدیریتی وزارت متبوع با نمایندگان مجلس چھره ای 
مطلوب از دولت در بین فرھنگیان ترسیم نکرده است. در حالی کھ جامعھ معلمان کشور پس از عبور از سال ھای 

 سخت گذشتھ، بھ تدبیر این دولت امیدھا بستھ بودند.

http://bield.info/%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b4-%d8%aa%d8%ad%d9%85%d8%b9-%d8%b3%da%a9%d9%88%d8%aa-%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86-%da%a9%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%a7%d9%87-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d9%86%d8%a7/
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دولت نقشھ راه و برنامھ مشخصی برای برقراری عدالت در حقوق ومزایا و رفع تنگناھای فرھنگیان کشور  این
ندارد. اجرای نظام رتبھ بندی کھ با تبلیغات گسترده دولت ھمراه بود، عالوه بر اینکھ درصد مھمی از فرھنگیان 

ر کارکنان دولت با فرھنگیان را ندارد.کشور را شامل نمی شود قابلیت رفع تبعیض در حقوق و مزایا بین سای  

انتظار جامعھ فرھنگیان کشور از دولت این است کھ نظامی عادالنھ برای حقوق و مزایای کلیھ کارکنان دولت 
طراحی و اجرا کند، سپس رتبھ بندی بھ عنوان یک امتیاز برای شغل معلمی در نظر گرفتھ شود تا ضمن جذب 

انگیزه مطالعھ، تحقیق و تالش را در بین آموزگاران تقویت نماید.افراد توانمند بھ این شغل   

دولت یازدھم تا کنون دو الیحھ بودجھ بھ مجلس ارائھ داده است کھ در ھر دوی آنھا، بر خالف وعده ھای رئیس 
 با وجودی کھ در برخی ٩۴جمھور محترم، نشانھ ای از توجھ ویژه بھ بخش آموزش دیده نمی شود. دولت در سال 

درصدی را رقم زد در حوزه آموزش و پرورش سیاست دولت قبل را ادامھ  ٧٠وزارت خانھ ھا، بودجھ افزایشی 
 داد، بھ گونھ ای کھ رشد بودجھ ی آموزش و پرورش کمتر از نرخ رشد تورم شد.

میلیونی ھم اینک دولت محترم در حال تدوین بودجھ کشور برای سال آینده است. ھمچنانکھ حمایت گسترده جامعھ 
فرھنگیان کشور در روی کار آمدن این دولت اثری تعیین کننده داشت، طبیعی است در صورت بی توجھی بھ 

 حقوق مادی و معنوی ایشان، بھ ادامھ ی این روند تبعیض آلود رای نخواھند داد.

نایب رئیس مجلس آن اغلب نمایندگان مجلس در این دوره و دوره ھای قبل در برابر تبعیض ھای ناروا کھ امروز 
 را بی عدالتی شفاف در حقوق فرھنگیان میدانند، سکوت کرده اند.

آنھا بارھا ضرب وشتم معلمانی را دیدند کھ برای دادخواھی بھ مجلس روی آورده بودند، اما متاسفانھ با سکوتشان، 
پیام دادند کھ در این خانھ  سیاست ھای تبعیض آمیز قوه مجریھ و قوه قضائیھ را تأیید کردند و بھ معلمان کشور

 جایی برای شما نیست.

تقریبا جایی در جھان نمی توان یافت کھ افرادی را کھ بھ مدنی ترین شیوه ممکن اعتراض صنفی خود را اعالم 
 می کنند، با برچسب اتھامات امنیتی بازداشت کنند و زندان ھای طویل المدت برای آنھا صادر نمایند.

معلمان کشور، نھ تنھا در جھان بی بدیل است بلکھ ھیچ جایگاھی نیز در آموزه ھای دینی  رفتار قوه قضائیھ با
ندارد. جای بسی تاسف است کھ بدترین برخورد با معلمان، در کشور ی صورت می گیرد کھ ارزشمندترین و 

 فاخر ترین توصیھ ھای دینی در باب حفظ حرمت و جایگاه آنھا بیان شده است.

آب و خاک، اعتراض و انتقاد بھ عملکردھای ناصواب، گناھی نابخشودنی است. گویا در قوه ظاھراً در این 
قضائیھ صدای مظلومیت فرھنگیان شنیده نمی شود، ھر معلمی کھ بنابر وظیفھ ی ذاتی خود، از حقش دفاع 

 کند،پاسخش را با آرای قضایی و زندان دریافت می کند.
برقرار ی عدالت یاریگر ما باشد و گرد ستم از چھره ی فرھنگ و  رد و درقوه ی قضائیھ کھ باید دست ما را بگی

فرھنگی بزداید، دست رد بر سینھ آنھا میزند و در تکمیل عملکرد سایر قوا و نھاد نظامی خاص، در گوشھ سلول 
 مان می نشاند تا سزای عدالت خواھی را در این مملکت بھ ھمگان بنمایاند.

ھبود و اصالح سیستم آموزشی کشور، اھم خواستھ ھای جامعھ ی فر ھنگیان بھ شرح بر ھمین اساس و در جھت ب
：ذیل اعالم می گردد  

_ حق تحصیل رایگان طبق اصل سی قانون اساسی و توقف خصوصی سازی مدارس١  

_ رفع تبعیض ھای ناروا بین کارکنان آموزش و پرورش با سایر کارکنان دولت٢  



    
  گروه کار کارگری

  سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

  Iranian Labour Bulletin – No: 102 ١٠٢سال دوم ، شماره  ١٣٩۴مھر  ١٧جمعه 

 

 

- 12 - 

ن ( بخصوص بازنشستگان سنوات قبل ) با شاغلین_ھمترازی سطح حقوق باز نشستگا٣  

_ ارائھ بیمھ درمانی و تکمیلی در شأن جامعھ فرھنگیان۴  
قانون خدمات  ۶٨ماده  ۵_ رفع ھرگونھ تبعیض در اجرای دقیق و عملیاتی نظام ھماھنگ پرداخت، ازجملھ بند ۵

 کشوری.

یع و کامل پاداش بازنشستگی_ اجرای قانون بازنشستگی پیش از موعد فرھنگیان و پرداخت سر۶  

_ رفع کلیھ قوانین تبعیض آمیز علیھ ھمکاران فرھنگی زن مانند حق عائلھ مندی٧  

_ حذف فضای امنیتی از آموزش و پرورش کشور٨  

_ پایان اعمال فشار علیھ کانون ھای صنفی فرھنگیان و رفع موانع موجود در مسیر فعالیت کانون ھای صنفی ٩
جھت برگزاری ھرچھ سریعتر مجامع عمومی این تشکل ھامعلمان و ھمکاری در   

_ آزادی ھرچھ سریعتر فعاالن صنفی آقایان : بداقی،عبدی ، باغانی ، ھاشمی و بھشتی و توقف اجرای احکام ١٠
 صادر شده علیھ ایشان

 شورای ھماھنگی تشکل ھای صنفی فرھنگیان

 

ام پرستاری کشورعتراض پرستاران آملی بھ رد صالحیت شدن در انتخابات نظا  

مدیره نظام پرستاری آمل گفت: تعدادی از پرستاران آملی نسبت بھ رد صالحیت شدن در انتخابات نظام  عضو ھیئت
خواھند ای در مورد این اقدام مھم می کننده پرستاری کشور معترض ھستند و از مسئوالن پاسخ قانع . 

این شھرستان در انتخابات نظام پرستاری کشور مھرفارس ، رد صالحیت تعدادی از پرستاران ١۶بھ گزارش 
 .موجب ایجاد اعتراض سفیدپوشان جامعھ سالمت شد

کننده  این افراد در نحوه و چگونگی رد صالحیت تعدادی از پرستاران معترض ھستند و این اقدام را بدون علت قانع
دانند می . 

ئت اجرایی و ھیئت نظارت بر انتخابات نظام ای بھ روسای ھی مدیره نظام پرستاری آمل ھم در نامھ عضو ھیئت
کننده برای رد صالحیت پرستاران شد پرستاری کل کشور از مسئوالن خواستار دالیل قانع . 

وی بیان کرد: در پی رد صالحیت تعدادی از پرستاران فعال در حوزه سالمت، در بین آنھا ایجاد تردید نسبت بھ 
شد کھ بھ احتمال زیاد مصالح وزارت مطبوع در این بین درنظر گرفتھ نیت مسئوالن نظام پرستاری کشور ایجاد 

 .شد

  

وی بیان کرد: این سئواالت در ذھن پرستاران ایجاد شده کھ اتفاقی در انتخابات باعث شد تا در دوره فعلی افراد رد 
 .صالحیت شوند



    
  گروه کار کارگری

  سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
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خواھند برای  ز مسئوالن میوجود آمده کھ ا شماری در ذھن پرستاران آملی بھ وی تصریح کرد: سئواالت بی
شان طبق  صورت شفاف پاسخ دھند و اگر جواب گویی بھ آن با سرعت تا مدت زمان پایان اعتراض، بھ پاسخ

کنیم مستندات و ارائھ مدارک مستدل باشد، پاسخ مناسب، در خور شأن و منزلت پرستاری بھ ھمکاران ارائھ می . 

گویی یا نداشتن مدرک،  کرد: اگر پرستاران معترض با عدم پاسخ مدیره نظام پرستاری آمل خاطرنشان عضو ھیئت
رو شوند در  کننده از سوی مسئوالن ھیئت نظارت بر انتخابات نظام پرستاری کل کشور روبھ دلیل و برھان قانع

یابند کھ این مسئوالن فقط قصد مھندسی انتخابات را داشتند می . 

گوی  ھا منتشر کنند و پاسخ مسئوالن دالیل خود را در این رد صالحیت این مقام مسئول یادآور شد: منتظر ھستیم تا
 پرستاران باشند.

  

  
 
 
 

                                                             
  


