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 ی مترجممقدمه
و جوانان علیه و سایر مزدبگیران  معلمانکارگران و خواهانه عدالت یمبارزه

ز ویژه پس اعدالتی اجتماعی و بحران محیط زیستی بههای نولیبرالی و بیسیاست

در کشور ما  1.تر و جهانی به خود گرفته استگسترده یجنبه 91 -گیری کوویدهمه

ای نفت و گاز و پیمانی و قراردادی و پروژه کارگر هزاران در تابستان گذشتهنیز 

 سازییخصوصپتروشیمی برای افزایش سطح دستمزد و مزایا و بهبود شرایط کار و علیه 

 مردم و. دست از کار کشیدند های پیمانکاریشرکت عملکرد ظالمانهدر اعتراض به و 

 توزیع علیهو  و آب نوشیدنی سالم آبحق و  کشاورزان برای تأمین آب کشاورزی

طی شش ماه گذشته  نیزو . در چند استان به اعتراض برخاستند ،آب ناعادلانه منابع

« انهای صنفی فرهنگیشورای هماهنگی تشکل»گذار ثیرأتنیز معلمان کشور با تلاش 

تلاش مدنی ومستقل و ، های سراسر کشور استمعلم 2کانون صنفی 23که متشکل از 

 یآنها در آخرین بیانیه. صنفی خود را برای بهبود شرایط کار معلمان کشور آغاز کردند

، برخورداری از آموزش رایگان، کیفیت آموزش یو ارتقاوضعیت  ای خود بهماده 92

مان معل، یابی صنفی مستقلتشکل، بیمه و امکانات رفاهی، حقوق و دستمزد معلمان

مذاکره برای تحقق مطالبات و ، آموزش ایدئولوژیک، اخراجی و دارای پروندهزندانی و 

. ندابندی پرداختهسازی بازنشستگان و رتبهوضعیت همسان و، حق اعتصاب و تجمع

آزادی معلمان دربند و ، بندیسازی و رتبهبر اجرای کامل همسانهمچنین این بیانیه 

 3.داردکید أتآموزش سازی سازی و پولیهای خصوصیتوقف سیاست

های خود طی های آرژانتین متشکل در اتحادیهدهد معلمزیر نیز نشان می گزارش 

لیه ع، و کالایی شدن خدمات آموزشی یهای نولیبرالگذشته علیه سیاست ییک دهه

افزایش  و برایثباتی شغلی بی ،تورم و گرانی افسارگسیخته و کاهش شدید قدرت خرید

خواهانه کم یا این تحرک عدالت. انددر صف مقدم مبارزه قرار داشته و مزایادستمزد 

ر د. گذاردهای کشورمان را به نمایش میبا مبارزات جاری معلمهمسانی  یبیش تجربه

یاضت سیاست ر، پاندمی کرونا یبه بهانه آیرسبوینوسسال گذشته حکومت نولیبرال 

به . های مدارس ابتدایی و متوسطه اعمال کردو معلم اقتصادی شدیدتری را برمردم
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لی های متواهای آرژانتین برای مقابله با این سیاست کارزار اعتصابهمین سبب معلم

های آنها در دور جدید مبارزات خود علیه سیاست. دادند کار خود قراررا در دستور

های عتصاب و اعتراضا 3239نوامبر  32دو ماه پیش در  از، دولت محلی ینولیبرال

 . خود سازماندهی کردند یطالبانههای حقخیابانی متوالی را برای تحقق خواسته

. است ترانس تِفمینیسای و اتحادیه -فعال کارگری ، متن زیر نوشته لیزبث لاثام

 هایهای متوالی اخیر معلماختصار برخی از دلایل اعتصابوی در این گزارش کوتاه به

ژاکوبن  یآغاز شد را برای نشریه آیرسبوینوسدر  3239ماه نوامبر  آرژانتین که در

 . تهیه کرده است

 

  آرژانتین علیه نولیبرالیسم اعتصاب معلمان

 ،پاندمی کرونا یآیرس به بهانهبوینوسدر سال گذشته دولت محلی نولیبرال 

ین به هم. مدارس ابتدایی و متوسطه اعمال کرد انسیاست ریاضت اقتصادی را بر معلم

های متوالی را در کمپین و کارزار اعتصاب، ها برای مقابله با این سیاستسبب معلم

 . دادند در دستور کار خود قرار آیرسبوینوس

هایی که آنها را نمایندگی س و اتحادیهآیربوینوسمعلمان دولتی دوران متوسطه 

 و بهبود شرایط کار کنند درگیر مبارزه با دولت محلی برای تأمین امنیت شغلیمی

شغلی  یثباتجابجایی ازوضعیت بی امکانها به معلم سازوکارهایی که از گذشته. هستند

همچنین وزارت آموزش و . استدر حال فروپاشی  دادبه وضعیت پایدار شغلی می

در تلاش است تا سیستمی را که کار دفتری و اداری را به ، پرورش و نوآوری شهری

این تحولات در مجموع در کنار هم و با توجه . کند «مدرن»دهد معلمان اختصاص می

 . گیری ویروس کرونا شرایط کار معلمان را دشوارتر از گذشته کرده استبه همه

ثبات و ناپایدار در آرژانتین مشاغل بی ینرخ فزایندهاز ، وزارت آموزش و پرورش

هدف وزارت آموزش پرورش از . کندبرای بدتر کردن شرایط کار معلمان استفاده می

شهرداری از طریق کاهش تعداد  یجویی در هزینهصرفه «اصلاحی» این اقدامات

 آورینو مدرنیزاسون ووزارتخانه آنچه که این . کارکنان اداری و دفتری در مدارس است
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افزایش حجم کاری معلمان و از بین بردن ، نامد در واقع به معنای کاهش مشاغلمی

 . خانه هستندامنیت شغلی معلمانی است که در استخدام این وزارت

کنند در واکنش به این اقدام ی میکه معلمان آرژانتین را سازمانده ایدو اتحادیه

ارت اولین اتحادیه عب. اندرا سازماندهی کردههای متوالی ثبات کننده کمپین اعتصاببی

کنفدراسیون کارگران آموزش و پرورش  –کارگران آموزش و پرورش  یاست از اتحادیه

رکزی م یترین تشکل کارگری وابسته به اتحادیهاین اتحادیه بزرگ 4.جمهوری آرژانتین

جمهور پوپولیست چپ رهبری این تشکل کارگری از رئیس. کارگران آرژانتین است

کرد کشور را اداره می 3222تا  3222که از سال  «نستور کرشنر»آرژانتین در میانه 

)این اتحادیه  (UTE)کارگران آموزش و پرورش  یاعضای اتحادیه. الهام گرفته است

ی سیاسی از تجربه هزار عضو است( 322تأسیس شده است و دارای  9122از سال 

ز برخی از حزب کمونیست و بخشی نی، برخی طرفدار پرونیسم سنتی. آیندمتفاوتی می

 . های سوسیالیستی همسو هستندسایر گرایش با

انجمن  یاتحادیه» کندری را رهبری میهای جاای که اعتصابدومین اتحادیه

  است 5«یآموزشی معلمان متوسطه و عال

تشکلی (UTE-CTERA) ،آموزش و پرورش یاین اتحادیه برخلاف اتحادیه

ا و ههای سیاسی در قدرت مانند پرونیستکدام از جناحبه هیچ مبارز و مستقل است و

، این اتحادیه. ( وابسته نیست3222-3222جمهور پوپولیست چپ کرشنریسم )رئیس

این . کندرا سازماندهی می آیرسبوینوسها و مدارس راهنمایی معلمان دبیرستان

 . کندنیز همکاری می« کارگران چپ یجبهه»اتحادیه با تشکل 

دهی موجی از اعتصابات که از پشتیبانی هزاران معلم این دو اتحادیه با سازمان

های وزارت آموزش و پرورش که امنیت شغلی سیاست متحدانه در برابر، برخوردار است

 . کندر انداخته است مقاومت میمعلمان را به خط
 

 ثباتی شغلیی معلمان علیه بیمبارزه
بندی تحت سه نوع قرارداد کاری مختلف طبقه آیرسبوینوسها در شهر معلم

هر . «معلمان قرارداد موقت»و « جایگزین معلمان»، «عنوان رسمی معلمان». اندشده
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لم معبرای نمونه اگر . دهدآموزشی میها و کارکنان حقوق متفاوتی را به معلم، قراردادی

مدت دسترسی داشته توانید به مرخصی اضطراری کوتاهگرچه می، یدباشجایگزین 

 یاارتقدر عین حال شما از . تر برخوردار نیستیدبلندمدتباشید ولی از حق مرخصی 

 . شغلی و رسمی شدن نیز محروم هستید

حق مرخصی بیشتر و  آنها. ندرسمی از امنیت شغلی برخوردارهای عنوان معلم

موقت و جایگزین  در مقابل معلمان. نددارهای بیشتری برای ارتقای شغلی فرصت

های کاری متغیری دارند و بسته به بازار کار مجبور به جابجایی و تدریس در ساعت

 . مدارس مختلف هستند

دهی محل کار در مورد سازمان، ها در محل کاری معلمنماینده «سلیا»ی به گفته

داد که بین قراردادهای کاری و ها اجازه میراهکارهایی وجود داشت که به معلم قبلا  

های اما یک دهه است که این وضعیت تغییر کرده و راه. جا شوندهباستخدامی مختلف جا

تر ای دشوار و سختر به طور فزایندهانتقال از یک وضعیت قراردادی به وضعیت دیگ

ات و ثبتوانند به شغل باها در مورد اینکه آیا میبه همین سبب اکثر معلم. شده است

نده ثبات در چند سال آیهای بیمطمئن دسترسی داشته باشند یا اینکه آیا همین شغل

 . وجود خواهد داشت مطمئن نیستند

 طی، رغم داشتن وضعیت قراردادی و نامطمئنعلی، های استخدام موقتاکثر معلم

های استخدام این معلم. اندهای کاری منظمی برخوردار بودهچند سال گذشته از ساعت

 ،اند که بتوانند مشاغل خود را حفظ کنندموقت به این امید به کار تدریس ادامه داده

در حال حاضر دولت . است ترین امنیت شغلیاین موقعیت شغلی دارای کم کهولو آن

بدون در  های استخدام موقت رادر حال انجام اصلاحاتی است که معلم آیرسبوینوس

 وبارهدهای معمولی تدریس برای ساعتسازد تا مجبور می، قبلی کار ینظر گرفتن سابقه

دهد چنین ها توضیح میی معلمهمانطور که سلینا نماینده. درخواست کار دهند

 .ها و این حرفه ایجاد کرده استای را در میان معلمگستردهطراب ضاشرایطی ترس و 

. های کاری و موقعیت کنونی خود را نیز از دست بدهندها ساعتترس از اینکه معلم

 گوید:سلینا می

غل خود را از دست شهای قرارداد موقت دی از معلمما نگران این هستیم تعداد زیا» 

مختلف  یها هر هفته مجبورم در چهار مدرسهمن مانند بسیاری دیگر از معلم. بدهند
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دهد ما در مورد اینکه وزارت آموزش و پرورش چند ساعت کار به ما می یهمه. کار کنم

 «. یمامواجه مطمئنی نیزنای به همین سبب ما با آینده. با عدم اطمینان روبرو هستیم

 (APP) لیکشنوزارت آموزش و پرورش بوینس آیرس برنامه و اَپ 3232در سال 

ن استفاده ان از آآموزدانشهای ها باید هنگام ثبت نمرهمعرفی کرد که معلم جدیدی

ها و نظرات خود در مورد پیشرفت ما نکته، قبل از این برنامه»گوید: کنند. سلیا می

 جدید قرار یاَپ و برنامه. کردیمان را روی کاغذ یا در صفحات اکسل ثبت میآموزدانش

سیار جدید ب یبا این حال برنامه. ساده و راحت کند بود این کار را با الگویی قابل قبول

ر بدت« .کندراحتی ثبت نمیبهان را آموزدانشمورد ها در و نظرات معلم است مطمئننا

جدید  یمجبور به استفاده از این برنامه که اخیرا  -های مدارس متوسطه معلم، از همه

انشان خوانایی آموزدانشبا نیازهای آنها و کنند که این برنامه احساس می -اند شده

های مدارس ابتدایی شروع شده بود و به این دلیل که این برنامه ابتدا برای معلم. ندارد

گونه اصلاحاتی در این برنامه چهیهای مدارس متوسطه قبل از اجرای آن برای معلم

 . وجود نیاورده بودندهب

ها رستانهای دبیتوجهی فشارکاری بیشتری را برای معلماین بی»سلینا:  یبه گفته 

تر گیری ویروس کرونا ما مجبور شدیم سختسال گذشته به دلیل همه. به وجود آورد

چار بودیم ها و مردم محل نا، خانوادهانآموزدانشما برای محافظت از خود و . کار کنیم

برای کاهش حجم کار  هایی که ظاهرا برنامهر ضحادر حال . که از راه دور تدریس کنیم

در عمل باعث افزایش میزان کار به شکل قابل توجهی شده ، بودتنظیم و طراحی شده 

 «.است

 «مدیریتی –خود »اَپ جدید دیگری را به نام  آیرسبوینوسعلاوه بر این دولت 

ه ب. ها را مدیریت کندمعرفی کرده است که قرار است غیبت کاری کارکنان و مرخصی

ارها دکه قبلا توسط کادر اداری و دفتر شد هاییاین ترتیب این برنامه جایگزینِ شغل

نامه به این بر. جدید مشکل داشتیم یما با این برنامه»سلینا:  یبه گفته. شدانجام می

هنگامی که در سال . داد مرخصی مناسب را در زمان مناسب بگیریدشما اجازه نمی

بیمارستان گرفته بودم که نامه و گواهی پزشک مرا که از ، این اَپ، گذشته مریض بودم
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و من مجبور شدم به جای . داد من در مرخصی استعلاجی بودم قبول نکردنشان می

 «.نوع دیگری از مرخصی یا غیبت را وارد اَپ کنم، مرخصی استعلاجی

 

 سیاسی  یزمینه
. اندبه راه انداخته آیرسبوینوسها علیه دولت ای نیست که معلماین اولین مبارزه

هوراسیو رودریگز »به رهبری  آیرسبوینوسمختار های گذشته شهرداری خودسالطی 

اف دچار اختل «آلبرتو فرناندز»جمهور با دولت فدرال آرژانتین به رهبری رئیس، «لارتا

آموزش بود که در  یویژه در مورد برنامهاین مناقشه حول محور مواضع مختلف به. شد

 . وجود داشت زمان واگیری ویروس کرونا

یکی از اعضای پیشنهادی آیرس، بوینوسلارتا شهردار ، سیاسی یاین زمینه در

تلاف بلوک ائ و بخشی از، «با هم برای تغییر»جمهوری خواه وابسته به بخشی از ائتلاف 

رشنر جانشین دولت ک –از سوی دیگر آلبرتو فرناندز . مرکزی نولیبرال راست میانه است

 . پوپولیستی آرژانتین است –بخشی از سنت پرونیست چپ  –

اع از حق به دنبال دف، شبیه دولت قبلی کرشنر جمهور فرناندز نیز دقیقا دولت رئیس

ی تجارت آزاد است که از جانب امریکا تدوین نامهحاکمیت ملی آرژانتین در برابر توافق

اند که با اعمال سیاست حمایتی پیشین تلاش کردههای جمهور و دولترئیس. شده است

رکیب توزیعی تی اقتصادی را با اقدامات بازپیشرفت و توسعه، از صنایع ملی آرژانتین

ملیتی و الیگارشی مالی مستقر در های چنداند شرکتمچنین سعی کردهآنها ه. کنند

تی های مالیابه بهشتمالیاتی آرژانتین را که در تلاش هستند ثروت خود را برای فرار 

 دار، شهراما هورا سیو رودریگز لارتا. ساحلی منتقل نمایند سرکوب کنندفرا

 های رییسهای نولیبرال در سراسر جهان با تلاشآیرس در همسویی با دولتبوینوس

در ماه . کندمخالف می 91-جمهور آرژانتین برای پیشگیری از شیوع ویروس کووید 

در . عفونت در میان مردم بود موردهزار 32روزانه شاهد افزایش  آرژانتین، 3239آوریل 

با این حال . جمهور فرناندز خواهان آموزش وتدریس از راه دور بودچنین شرایطی رئیس

جمهور و دولت فدرال مخالف بود و تلاش کرد با سیاست رئیس آیرسبوینوسدولت 

ان آموزدانشلمان برای حفظ خود و مع، در پاسخ. ها به کلاس درس بازگردندهمه معلم
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به  لویت دادنوبا ا آیرسبوینوسعلاوه بر این دولت . ای زدندهفتهدست به اعتصاب سه

و تجارت معمول در مقابل سلامتِ عمومی در تلاش بود که اقدامات مدیریتی  وکارکسب

نوامبر  92گیری ویروس کرونا را پیش از انتخابات و پیشگیرانه دولت فدرال علیه همه

 . مختل کند آرژانتین 3239

 

 مبارزه ادامه دارد 
گیری همهحدی به سبب خطرات مرتبط با کارزار مبارزاتی معلمان در ابتدا تا

درکی در مورد قابلها و حامیان آنها به شکل معلم. آرامی آغاز شدویروس کرونا به

همین امر باعث کاهش حجم . گیری ویروس کرونا نگران بودندگسترش عفونت و همه

 رسآیبوینوسهای اجتماعی در سراسر الگویی که در سایر جنبش. های آنها شداعتراض

ها مبارزات آنها به سبب وجود طلبانه معلمحقکارزار اعتراضی و  یبا ادامه. تکرار شد

 ای دولت محلیتوجهامتناع و بی. امیدی در میان خود شتاب بیشتری گرفتترس و نا

آمدن باعث تحرک و بر، هاطلبانه معلمهای حقها و خواستهبه نگرانی آیرسبوینوس

ها و تر شدن اعتراضر سبب گستردههمین ام. شده است نیروهای اپوزیسیون نیز

 3239ر بنوام 32بسیج گسترده و خیابانی »سلیا:  یبه گفته. ها شده استاعتصاب

دلیل « .امکردهدر آن شرکت  3291ترین بسیج و سازماندهی بود که من از سال بزرگ

به جای مذاکره و  – آیرسبوینوسآن نیز این است که دولت محلی  یواقعی و قاطعانه

 . ها اتخاذ کردهای معلمای در برابر خواستهموضع تندروانه -گفتگو 

شک فراتر از مسائل محل کار است و بی آیرسبوینوسهای مبارزات معلم

دولت  یحمله. گذاری در سراسر آرژانتین داردهایی برای سیاست و سیاستآمدپی

ویژه به –کارگران آرژانتینی  یدرآمدی است از آنچه که همهها پیشمحلی به معلم

قدرت  به« باهم برای تغییر»در صورتی که ائتلاف نولیبرالی –کارگران بخش عمومی 

 . توانند در آینده انتظار داشته باشندمی ،برسد

ه اند بتوانند بهای خود سازماندهی شدهها و تشکله توسط اتحادیههایی کاگر معلم

تواند به نور امیدی برای تمام نیروهای مترقی و پیروزی دست یابند مبارزات آنها می

پیروزی این مبارزات نشان خواهد داد که . خواه در سراسر کشور تبدیل شودعدالت
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 هایکار حتا تحت لوای دولت های نولیبرالی و بهبود شرایطشکست دادن سیاست

 . پذیر استراستی و سرکوبگر نیز امکاندست

 

 مقاله: یمتن انگلیس
 https://jacobinmag. com/2021/12/public-schools-

unions-argentina-working-conditions-larreta-fernandez 
 

 زیر نگاه کنید: پیوندبرای اطلاعات بیشتر درمورد اعتصابات مزدبگیران و کارگران جهان به 1 

Timeline of strikes in 2021 - Wikipedia 

 

 ناسسؤو از م «قلم معلم» ینامهمدیر مسئول و صاحب امتیاز هفته« محمد خاکساری»وبلاگ  در2 

های صنفی که از اعضای شورای هماهنگی تشکل زیرکانون صنفی  23کانون صنفی معلمان. نام 

 فرهنگیان ایران هستند قید شده است:

کانون -2، کانون معلمان ارومیه -2، کانون صنفی معلمان ابهر -3، کانون صنفی معلمان-9 

ی اتحادیه - 2، کانون صنفی معلمان اردبیل -6، من صنفی معلمان ایلاکانو -5، فرهنگیان استان اصفهان

کانون مستقل فرهنگیان استان آذربایجان  -1، کانون صنفی فرهنگیان آبادان - 8، صنفی فرهنگیان اهواز

کانون صنفی  - 93، کانون صنفی فرهنگیان خراسان -99، کانون صنفی معلمان تبریز - 92، شرقی

، رشت(ن )کانون صنفی معلمان گیلا -92، کانون صنفی معلمان کرمانشاه - 92، شهر فرهنگیان خمینی

 ،کانون صنفی معلمان شیراز -92، کانون صنفی معلمان شهرری -96، کانون صنفی معلمان زنجان-95

کانون صنفی معلمان  -32، فرهنگیان شهرضاکانون صنفی  -91، کانون صنفی معلمان لاهیجان -98

 ،کانون صنفی معلمان قم -33 ،کانون صنفی فرهنگیان استان قزوین -39، حال و بختیاریاستان چهارم

کانون صنفی معلمان  -35، انجمن صنفی معلمان استان کردستان -32، کانون صنفی معلمان کرج -32

کانون صنفی  -38، کانون صنفی معلمان همدان - 32، کانون صنفی معلمان مازندران -36، کرمانشاه

کانون صنفی -29، کانون صنفی معلمان کرمان -22، جامعه فرهنگیان آستانه اشرفیه -31، ن یزدمعلما

 .کانون صنفی فرهنگیان کاشان -23، و شوشتر فرهنگیان شهرستان

 
 :«های صنفی فرهنگیان ایرانشورای هماهنگی تشکل» متن کامل بیانیه3 

یان های صنفی فرهنگپس از یک دور اعتراضات مستمر و تشکیلاتی با فراخوان شورای هماهنگی تشکل

نظیر فرهنگیان شاغل و بازنشسته روبرو شد، اینک زمان آن رسیده که با ایران که با اقبال و حمایت بی

ی از ت توصیف دقیقانداز آینده را ترسیم کنیم. برای این امر ضروری اسارزیابی از وضعیت فعلی، چشم

                                                      

https://jacobinmag.com/2021/12/public-schools-unions-argentina-working-conditions-larreta-fernandez
https://jacobinmag.com/2021/12/public-schools-unions-argentina-working-conditions-larreta-fernandez
https://en.wikipedia.org/wiki/Timeline_of_strikes_in_2021
https://en.wikipedia.org/wiki/Timeline_of_strikes_in_2021
https://en.wikipedia.org/wiki/Timeline_of_strikes_in_2021
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شرایط حاکم بر ساختار نظام آموزشی ارائه دهیم تا مشخص گردد، مطالبات معلمان درچه بستر عینی 

 شکل گرفته است. 

گیری کرونا ما در بدترین شرایط آموزشی وضعیت کیفیت آموزشی: در شرایط فعلی و با توجه به همه -9

های ضروری وزش برخوردارند. با توجه به فقدان زیرساختترین سطح آمآموزان از نازلقرار داریم و دانش

اند. رانده شدن بیش از سه میلیون ها را دیدهآموزان بیشترین آسیببرای آموزش مجازی، معلمان و دانش

ی وحشتناکی از این تبعات است. در حالی که آموز از مدرسه با توجه به ادعای مسئولان، نمونهدانش

دانیم هیچ جبور بودند با امکانات کم و شخصی تولید محتوا نمایند. همه میمعلمان در این مدت م

 شد.  حمایتی از سوی وزارتخانه از معلمان نشد و فقط بر شرح وظایف آنان افزوده

سازی آموزش بعد از دوران جنگ های پولیوضعیت برخورداری از آموزش رایگان: متاسفانه سیاست-3

است. فاجعه ته و منجر به فربه شدن بخش خصوصی و مدارس پولی شدهها ادامه داشدر تمام دولت

وزان آمتوان یافت که به اشکال مختلف از والدین دانشی دولتی را میآنجاست که اکنون کمتر مدرسه

رنامه، نام و دادن کاهای تحمیلی وزارتخانه، به بهانه ثبتپول دریافت نکند. مدیران مدارس طبق بخشنامه

اموزان حتی برای صدور گواهی اشتغال به تحصیل کنند و در برخی موارد دانشیب والدین میدست در ج

تی در سازی حهای پولییا کارت ورود به جلسه امتحانات باید پول پرداخت کنند. متاسفانه این سیاست

گوییم اصل سی قانون مناطق محروم، سیاست اصلی حاکمیت است و به خاطر همین است که ما می

 اساسی عملا به محاق رفته و باید آموزش رایگان، کیفی و عادلانه را احیا نمود. 

میلیون تومان در نظر بگیریم  93وضعیت حقوق و دستمزد معلمان: اگر خط فقر رسمی اعلام شده را  -2

ون استخدام زیر چهار میلیامروز میانگین حقوق فرهنگیان شاغل و بازنشسته نصف آن است. معلمان تازه

تومان دریافتی دارند و اکثر معلمان خرید خدماتی یک میلیون تومان هم حقوق ماهانه ندارند. استثمار 

کافی است حقوق معلمان را با سایر کارمندان دولت و ستم به نیروی کار آموزشی کاملا آشکار است. 

مقایسه کنیم تا عمق فاجعه را درک نماییم. طبق آمار رسمی موجود میانگین حقوق سایر کارکنان دولت 

 95میلیون تومان و حداقل حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه با کمترین رتبه و سابقه بالای  93بالای 

ها مانند حقوق معلمان پایین باشد. ما هایی ممکن است حقوقم در بخشدانیمیلیون تومان است. ما می

 هایی که به ما تحمیلخواستار آنیم که حقوق معلمان و تمام زحمتکشان به حداقل خط فقر برسد. حقوق

دهد. این در حالی است که اقلیتی اختلاسگر و غارتگر حقوق شده کفاف یک زندگی شرافتمندانه را نمی

 عدالتی معترضیم. کنند. ما به این بیمیلیون تومان دریافت می 322لای نجومی و با

وضعیت بیمه و امکانات رفاهی: بیمه درمانی به خصوص برای بازنشستگان شریف مناسب نیست. بیمه -2

 های درمانی نیست و فرهنگیان به هنگامدرمانی پایه ناکارآمد است و بیمه تکمیلی قادر به تأمین هزینه

کند. در حالی که سایر های موجود کمکی به آنان نمیدچار مشکل مضاعف هستند و بیمه بیماری

. اما معلمان حتی مند هستندهای خوبی برخوردارند، از مزایای دیگری نیز بهرهکارکنان دولتی از بیمه

های اهفروشگقادر به استفاده از امکانات رفاهی که به نام آنان و با سرمایه آنان شکل گرفته، نیستند 
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ها با بالاترین سود به فروشند خانه معلمان مختص مدیران است و بانکفرهنگیان با بهره اجناس را می

 دهند. ما خواهان برخورداری از بیمه کارآمد و امکانات رفاهی هستیم. معلمان وام می

مجامع احزاب و  ها وها برای برگزاری کنگرهیابی صنفی مستقل: در حالی که دولتوضعیت تشکل-5

یابی مستقل از فرهنگیان سلب شده است. دهند، حق تشکلهای حکومتی بودجه نیز اختصاص میتشکل

های صنفی های صنفی فرهنگیان وجود دارند و شورای هماهنگی تشکلها و انجمناگر امروز کانون

دو دهه گذشته است. اند حاصل مقاومت و ایستادگی فعالان صنفی در فرهنگیان ایران را شکل داده

اند ها داشتهیابی صنفی به اشکال مختلف سعی در انحراف و انهدام تشکلحکومت و مخالفان تشکل

دانند غیرقانونی خواندن تا سناریوسازی بخشی از این اقدامات است این در حالی است که همه می

های و شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان دارای شناسنامه و قانونی هستندها و انجمنکانون

گیرد. از همین رو ما از فعالان صنفی فرهنگیان ایران اعتبار خود را از این اعضای رسمی و قانونی می

خواهیم کانون یا انجمن صنفی تشکیل دهند و های مختلف که تشکل فعال ندارند میصنفی در استان

 مایندگان خود را انتخاب کنند. زیر نظر شورای هماهنگی مجمع عمومی برگزار نموده و ن

یابی های سیاسی وابسته، تشکلسازی و افتادن در دام احزاب و تشکلشک حرکات فردگرایانه و موازیبی

های مستقل در صورت تمایل خواهیم با ایجاد تشکلکند. ما از همه میمستقل صنفی را با خطر روبرو می

ی ی از بالا به پایین و غیرمشارکتی است که از سوار وابستهبه شورا بپیوندند. طرح نظام معلمی یک ساخت

یابی مستقل قرار دارد و ما از های سیاسی منتسب به معلمان در مقابل تشکلحکومت و برخی تشکل

های مستقل های حکومتی که به دنبال از بین بردن تشکلخواهیم از پشت پرده این طرحمعلمان می

 فاصله بگیرند. هستند، آگاه شده و از آنها 

ای مانند امروز معلمان و فعالان صنفی معلمان زندانی و اخراجی: در بیست سال اخیر در هیچ دوره-6

اش، ساله 6اند. اسماعیل عبدی به خاطر فعالیت صنفی با اتمام زندان ظالمانه تحت فشار و در زندان نبوده

زاده، یعقوب یزدانی ذراند. محمدرضا رمضانگیک سال است که حکم ده سال زندان ظالمانه دیگری را می

و مهدی فتحی هم ظالمانه در زندانند. رسول بداقی، محمد حبیبی، جمال هبکی و عبدالرضا قنبری از 

هاشم خواستار، ناهید فتحعلیان، زینب همرنگ، فاطمه عسگری، محمدحسین اند وکار اخراج شده

ی عادلانه دوران حبس بدون مرخصی خود را سپری سپهری، محمد دارکیان بدون برخورداری از دادرس

 کنند. ما خواستار آزادی فوری تمام معلمان و بازگشت به کار معلمان اخراجی هستیم. می

وضعیت معلمان دارای پرونده: در حال حاضر متاسفانه محمدتقی فلاحی دبیرکل کانون تهران، محمود  -2

از کنشگران استان فارس و لطیف روزیخواه عضو هیات ملاکی بازرس کانون بوشهر، اصغر امیرزادگان 

زاده سخنگوی کانون صنفی مدیره کانون آذربایجان شرقی با احکام قضایی روبرو هستند. عزیز قاسم

کروشات و پیروز نامی از اعضای هیات فرهنگیان گیلان، جعفر ابراهیمی بازرس شورای هماهنگی، علی

می از کنشگران فارس و رادا مردانی از فعالان صنفی منتظر احکام مدیره کانون خوزستان، غلامرضا غلا

زندان  سال قضایی هستند. خانم نصرت بهشتی که به تازگی از زندان آزاد شده، در دادگاه بدوی به پنج
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محکوم شده است. تعداد زیادی از معلمان و فعالان صنفی طی روزهای گذشته احضار و مورد بازجویی 

 ها و توقف احضار کنشگران هستیم. خواهان مختومه شدن تمامی پرونده سازی قرار گرفتند. ما

های نیروی کار آموزشی مانند نیروهای امنیت شغلی معلمان: به جز معلمان رسمی سایر بخش -8

دبستانی، نیروهای شرکتی و پیمانی، خرید خدماتی، قراردادی، مربیان نهضت سوادآموزی، مربیان پیش

در مدارس پولی، امنیت شغلی ندارند. در حالی که آموزش و پرورش با کمبود سیصد نیروهای شاغل 

شوند و حتی بیمه آنان شانزده روز در هزار نفری معلم روبروست، معلمان خریدخدماتی استخدام نمی

شود. آموزش و پرورش اما ردیف سبزها توجهی نمیگردد و به درخواست کارنامهماه محاسبه می

های دهد. ما خواهان ایجاد امنیت شغلی و استخدام رسمی تمام بخشه طلاب اختصاص میاستخدامی ب

 مختلف نیروی کار آموزشی هستیم. 

دهد که آموزش ایدئولوژیک: بررسی عملکرد آموزش و پرورش در چهار دهه گذشته نشان می -1

خواهند مدرسه مانند نمیآموزان است. معلمان و دانشهای آموزش ایدئولوژیک شکست خوردهسیاست

پادگان و حوزه باشد. همانطور که در تجمع روز پنجشنبه دیدیم به صورت خودانگیخته تعدادی از معلمان 

به صورت جدی و قاطع حضور طلاب در مدارس را محکوم کردند. از نظر ما مدرسه باید مکانی برای رشد 

 های زندگی آشنا شوند و برای زندگیبا مهارتتفکر انتقادی و پرسشگری باشد. کودکان در مدرسه باید 

های ایدئولوژیک نظام سیاسی است و به ثیر سویهأبهتر آماده گردند. امروز اما محتوای آموزشی تحت ت

ل است. های خنثی و منفعبرابری قومیتی، جنسیتی و مذهبی توجهی ندارد و بیشتر دنبال تربیت انسان

های دموکراتیک، غیرمتمرکز، مشارکتی و عادلانه هستیم که گیما خواهان آموزشی با ساختار و ویژ

های جغرافیایی، فرهنگی و زبانی و دوستی با طبیعت محتوای آن با توجه به نیازهای کودکان و تفاوت

 باشد.  تهیه شده

 نمذاکره برای تحقق مطالبات: مذاکره و گفتگو برای تحقق مطالبات یکی از ابزارهای ما برای رسید -92

به مطالبات است. مذاکره آداب و شرایطی دارد. آنچه وزیر آموزش و پرورش را واداشت در روز شنبه، 

های گذشته بود. اما چهارم دی ماه با برخی از معلمان گفتگو کند، فشار ناشی از اعتصاب و تجمعات ماه

ی های صنفو انجمن هاوزیر و تیمش کوشید با مهندسی این جلسه، اجازه صحبت به نمایندگان کانون

ندهد. اگر چه اندک نمایندگان واقعی معلمان که فرصت صحبت پیدا کردند، به طرح مطالبات معلمان 

پرداختند. اما نه نحوه دعوت، نه نحوه مدیریت و نه خروجی این جلسه مورد تایید شورای هماهنگی 

کند که ی شرکت میهای صنفی فرهنگیان ایران تنها در جلساتنیست. شورای هماهنگی تشکل

های صنفی مستقل و فعالان صنفی مورد تایید شورا، حضور داشته باشند. وزیر و نمایندگانی از تشکل

های او اگر به آداب گفتگو باورمندند، باید از شورای هماهنگی بخواهند تا نمایندگان خود را مدیر کل

مواره موجب شده، معلمان مطالبات خود ای هبرای گفتگو و مذاکره تعیین نمایند. غیاب چنین مذاکره

را در کف خیابان فریاد زنند و تا تحقق کامل این مطالبات و اعتراض به مذاکرات نمایشی، این سیره 

 حسنه معلمانه ادامه خواهد یافت. 
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ای ماست. اگر حکومت ها حق قانونی و حرفهحق اعتصاب و تجمع: اعتصاب و تجمع و تعطیلی کلاس -99

د، با جوسازی و قراردادن بقیه اقشار قادر است این حق را از ما سلب نماید، سخت در اشتباه کنفکر می

 ها استفاده نکرده ایم. است. ما هنوز از حق تعطیلی نامحدود شاد و کلاس

های ایم. ما هنوز خانوادهنشینی و تحصن نامحدود در ادارات و وزارتخانه استفاده نکردهما هنوز از حق بست

و لغو امتحانات  ایم. ما هنوز به اقشار اجتماعی فراخوان حمایت ندادهرا با خود به تجمعات نیاورده خود

ها و مطالبات به حق فرهنگیان و حقوق ایم. اما اگر دولت و مجلس به خواستهرا در دستور کار قرار نداده

 م کرد. های خود استفاده خواهیتوجهی کند، ما از تمام ظرفیتآموزان بیدانش

 است.  آموزان بودهخط قرمز همیشگی ما تضییع حقوق کودکان و دانش

کند و آموزان استقبال میگری آگاهانه دانششورای هماهنگی ضمن اینکه از مشارکت و مطالبه

انگارد، در راستای قانون اساسی، مفید می 22آموزان را در احیای اصل ها و دانشگری خانوادهمطالبه

دهد اندک کسانی که از نامه جهانی حقوق کودک، هشدار میه حقوق کودکان و رعایت پیماناحترام ب

 یگیرند، با کنار گذاشتن این شیوه، زمینهآموزان برای استفاده تبلیغاتی بهره میکودکان و دانش

 مخالفان آموزش رایگان و باکیفیت را فراهم نیاورند.  یاستفادهءسو

دانیم اگر قانون مدیریت خدمات سازی بازنشستگان: همانطور که همه میآخرین وضعیت همسان -93

شد، وضعیت معیشتی بازنشستگان گذرد به درستی اجرا میسال از عمر آن می 92کشوری که بیش از 

شکنی درپی قانونهای گوناگون پیشد. دولتبار نبود و منزلت آنان لگد مال نمیشریف اینگونه فاجعه

ت بازی و وقسازی به بازیچه گرفته شد و با سیاستپیشه کردند. در دولت قبل هم هشت سال همسان

ک راه سازی زدند. اینای از سیاسیون به نام نمایندگان بازنشستگان، ضربه مهلکی به همسانکشی، عده

سازی را که منبع آن از قبل تعیین درست در پیش روی دولت نهاده شده است. دولت باید قانون همسان

تگان عمل اجرا کند و نمایندگان مجلس باید همسو با بازنشس 9222را بدون فوت وقت از اول مهر  شده

 یم. کنکنند نه اینکه خواهان پس گرفتن و توقف اجرای آن شوند ما این همه ظلم و ستم را تحمل نمی

ای و های حرفهتوانست در ارتقای صلاحیتبندی که میبندی: متاسفانه رتبهآخرین وضعیت رتبه -92

ر عدم اجرای آن در سال بندی مجلس و موضع دولت مبنی ببهبودی معیشت معلمان موثر باشد با سرهم

بندی خواهیم ما رتبههزار میلیارد تومانی نمی 5. 93بندی ناقص با عملا به محاق رفته است. ما رتبه 9222

بندی که در بین فرهنگیان ایجاد شکاف کند، خواهیم. ما آن رتبهکه بودجه سال آن مشخص نیست نمی

های مختلف نیروی کار نظام د و شامل تمام بخشاجرا شو 9222خواهیم. رتبه بندی باید از سال نمی

بندی در اختیار شورای نگهبان آموزشی از معلم تا خدمتگزار، رسمی تا غیر رسمی گردد. اینک رتبه

است. این بهترین فرصت است که شورای نگهبان به خواسته معلمان توجه کند و آن را برای اعمال نظر 

را بر مبنای قانون و همترازی با اعضای هیات علمی دانشگاه معلمان به مجلس برگرداند و مجلس آن 

و مزایای  اصلاح کند به طوری که حقوق معلمان همتراز شود و هر معلم حداقل هشتاد درصد حقوق

حه بندی این لایبندی و سرهممتناظر با یک عضو هیات علمی را دریافت نماید. ما به هیچ وجه به ناقص

  مهم رضایت نخواهیم داد.
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و ما فعلا قصد عدم برگزاری امتحانات  با توجه به موارد فوق و با توجه به اینکه دوره امتحانات آغاز شده

را نداریم، این دوره بهترین فرصت برای ارکان تقنینی و اجرایی حکومت است تا در رویکرد خود با 

کنون جمعی معلمان نایستند. ا فرهنگیان شاغل و بازنشسته تجدیدنظر کنند و بیش از این در مقابل اراده

فرصتی است برای ثابت کردن حسن نیت مسئولان و ما در این فرصت برای نحوه تحقق مطالبات حاضر 

هستیم. اما هرگز اصل مطالبات قابل مذاکره  92به گفتگو و مذاکره با توجه به شرایط مندرج در بند 

کنیم جامعه شود. در همین راستا اعلام می نخواهد بود و باید در مورد نحوه عملیاتی شدن آن گفتگو

معلمان انتظار دارد تا پایان امتحانات مطالبات زیر عملیاتی شود در غیر این صورت اعتراضات به شکل 

 گسترده تر ادامه خواهد یافت: 

 سازی بازنشستگان بر مبنای قانون مدیریت خدمات کشوریاجرای کامل همسان -الف 

متناظر اعضای هیات علمی و تعیین  ندی بر مبنای حداقل هشتاد درصد حقوقباجرای کامل رتبه - ب

 بدون قید و شرط.  9229بندی برای سال منابع بودجه رتبه

آزادی معلمان دربند و مختومه شدن پرونده فعالان صنفی و توقف احضار و بازجویی معلمان توسط  - ج

 ها و نهادهای مدنیحراست

سازی آموزشی و اهمیت به اصل سی قانون اساسی و تاکید سازی و پولییهای خصوصتوقف سیاست -د

 بر آموزش رایگان و با کیفیت و عادلانه برای همه

های مطرح شده با های صنفی فرهنگیان ایران در صورت محقق نشدن خواستهشورای هماهنگی تشکل

های به حق معلمان و ستهتمام قدرت از حق تعطیلی کلاس، اعتصاب و تجمع در جهت حمایت از خوا

دهیم تبعات این تصمیم شورا مستقیما بر عهده حاکمیتی آموزان استفاده خواهد نمود. ما هشدار میدانش

اعتنایی به آموزش رایگان و با آموزان در بیاست که تیغ خود را سمت و سوی منافع معلمان و دانش

ا تاوان سختی خواهد داشت. امیدواریم کیفیت گرفته است. نادیده گرفتن مطالبات معلمان مسلم

های پیشین، بیش از این مطالبات به حق معلمان جامعه را نادیده نگیرد حاکمیت با تجدید نظر در روش

 ناپذیر آن گریبان تصمیم سازان این وضعیت نامطلوب آموزشی را خواهد گرفت. که عواقب جبران
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4 Union de Trabajadores de la Educacion Confedreacion de 

Trabajadores de la Educacion de la Republica (UTE-CTERA) 
5 Asociacion Docentes de Ensenanza Media y Superior ،Ademys 

9182سیس اوت أتاریخ ت  


