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 »!رای معلمان نداريمهيچ خبر خوشی در آستانه اول مهر ب«

 ششماه هشتاد و شهريور  يکسی                                                                      دويچه وله ميترا شجاعی 

 
  
به دولت پس بفرستد، اعتراضات معلمان  که دولت نهم از مجلس خواست تا اليحه خدمات کشوری را ١٣٨۵سال زا

وگويی با شيرزاد عبداللهی، کارشناس مسائل آموزشی درباره صدور احکام  گفت. نسبت به اين تصميم دولت آغاز شد

  .سنگين برای معلمان

تواند  شود، در صورت تصويب می نيز ياد می" نظام پرداخت هماهنگ"ی خدمات کشوری که از آن با نام  اليحه

آميز معلمان در برابر مجلس به   که تجمع مسالمت٨۵ اسفند ٢٣از . اری از مشکالت مالی معلمان را حل کندبسي

خشونت کشيده شد و تعداد زيادی معلم دستگير و روانه زندان شدند تا به امروز، اعتراضات صنفی معلمان ادامه 

هان رسيدگی به وضعيت استخدامی خود التدريسی نيز در اين اعتراضات شرکت کرده و خوا معلمان حق. دارد

  .تندسه

آيا . التدريسی روز يکشنبه برابر دفتر رياست جمهوری تجمع کنند آقای عبداللهی قرار بود معلمان حق: دويچه وله

  اين تجمع برگزار شد؟

  
قبل از . دالتدريسی در برابر دفتر رياست جمهوری تجمع کردن  نفر از معلمان حق۴٠٠بله، حدود : شيرزاد عبداللهی

ـ شش سال اخير در  التدريسی در پنج طور کلی تجمع معلمان حق ها در برابر مجلس تجمع کرده بودند و به آن هم اين

کنم که گشايشی در کار  اما من فکر نمی. ی عادی شده است برابر نهادهای دولتی ايران و يا مجلس تبديل به يک پديده

  .التدريسی ايجاد بشود معلمان حق

  
  ات آنها دقيقا چه هست؟مطالب

  
اينها بيمه ندارند، . التدريسی وضعيت بسيار بدی دارند از نظر شرايط کار، شرايط زندگی و رفت و آمد معلمان حق

طوری  هايشان بسيار اندک است، به شود، دستمزدها و حقوق  کارشان برايشان محاسبه نمی بازنشستگی ندارند، سوابق

. شود ها می وآمد اين گيرند صرفا صرف رفت ی دورافتاده واقعا حقوقی که میها که در مناطق روستايی و بخش

اينها خواستار اين . عنوان يک شغل تلقی کرد التدريسی را به شود کار حق طور کلی در وضعی هستند که واقعا نمی به

صاحب بيمه بشوند، هستند که اين وضعيت تغيير پيدا بکند و از مزايای کارمندان رسمی دولت برخوردار بشوند، 

  .و بهرحال از يک ثبات و امنيت شغلی برخوردار بشوند. بازنشستگی به آنها تعلق بگيرد

  
 بخشيدن به تصويب اين اليحه دليل اعتراض   خدمات کشوری که در مجلس مورد بحث است و سرعت آيا اليحه
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  شود؟ التدريسی هم می معلمان بوده است، شامل معلمان حق

  
اش  شود که آن هم سرنوشت ط شامل معلمان شاغل رسمی آموزش و پرورش و بازنشستگان میآن فق! نه، اصال

دچار ابهامات زيادی هست و بين شورای نگهبان، مجلس، مجمع تشخيص مصلحت و دولت سرگردان است و 

  . ندارمگويد من منابع الزم برای تامين اعتبارات اين اليحه را اش هم مخالفت دولت است که می مهمترين مانع

  
ی سال تحصيلی جديد، حکم جديدی به معلمانی که قبال به آنها حکم داده بودند يا منفصل از خدمت شده  آيا در آستانه

های قبلی در برخورد با معلمان داده  بودند و يا منتظر خدمت بودند، آيا حکم جديدی به آنها ابالغ وتغييری در رويه

  شده است يا خير؟

  
. ی معلمان هچنان ادامه دارد روند قضايی رسيدگی به پرونده. معلمان صورت نگرفته استراستش تحولی به سود 

تعداد زيادی از معلمان در مرداد و شهريور به دادگاه مراجعه کردند و . ها از دادسرا فرستاده شده است دادگاه پرونده

و بقيه هم منتظر صدور حکم ـ دو مورد منجر به صدور حکم شده است  جلسات دادگاهشان برگزار شده و يکی

های رسيدگی  از طرف ديگر، هيئت. ها ادامه دارد و در مهرماه و آبان ماه هم تداوم خواهد داشت و اين دادگاه. هستند

حال احکام بسيار شديدی عليه  تا به. به تخلفات اداری همچنان در کار صدور احکام سنگين تنبيهی عليه معلمان هستند

اين احکام شامل اخراج، بازنشستگی پيش از مورد، کسر حقوق از طريق . مان صادر شده استتعداد زيادی از معل

  ...ست کسر گروه پايه، تغيير محل جغرافيايی که حکم بسيار سنگين و شديدی

  
  عنوان تبعيد نام ببريم؟ توانيم از آن به منظورتان از تغيير محل جغرافيايی، تبعيد است، می

  
مثال بخشی . اسم برده شده است، ولی در واقع همان تبعيد است" تغيير محل جغرافيايی"عنوان  در قانون از آن به! بله

هاشان به استان خراسان شمالی و معلمان اصفهانی به اراک يا به  اند، بعضی از معلمان همدان به ايالم تبعيد شده

 همان تبعيد در واقع. اند ان به شهرهای اطراف تهران فرستاده شدهاند، و بخشی از معلمان تهر مازنداران تبعيد شده

  .شان بشوند کنند که شايد به اين طريق بتوانند مانع فعاليتميدورکردند محلی که آنجا فعاليت میازها را يعنی اين. است

  
ی هست که مجوزش های صنفی معلمان آيا خبر جديدی داريد؟ کانون صنفی جديد درمورد ممنوعيت فعاليت کانون

های کانون صنفی   شايد خبر خوشی از فعاليت هايش گرفته شده باشد و يا برعکس، لغو شده باشد و جلوی فعاليت

  داشته باشيد؟

  
ها رسما ابالغ شده است که شما ديگر حق فعاليت نداريد و يا مجوز  ها در شهرستان تا کنون به خيلی از اين کانون

های معلمان  ها و تشکل در مورد بقيه کانون. مثال کانون صنفی کرمانشاه و کانون همداناز جمله . شما لغو شده است

طور غيررسمی به آنها اطالع داده شده است که شما حق تشکيل جلسه، فعاليت و صدور اطالعيه را نداريد و  هم به

ات شما اين ايرادات را داشته های اداری هست که مدارک شما ناقص است، انتخاب شان هم يکسری بهانه معموال توجيه
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تان بايد دوباره انتخاباتش برگزار بشود يا اينکه مثال اين تعداد از افراد هيات مديره شما صالحيت  يا مثال هيات مديره

  .های مستقل صنفی فرهنگيان است به نظر من سياستهای کلی دولت در جهت انحالل کامل تشکل. ندارند

  يلی جديد اين فشارها بيشتر بشود يا ممکن است احيانا کمتر بشود؟کنيد با آغاز سال تحص فکر می

  
هايی  های موثر مالقات اند و با شخصيت های مختلفی کرده معلمان رايزنی. شود ای از کاهش فشارها ديده نمی نشانه

هايی داشتند و  اتاند، با دادستان انقالب، با آقای کروبی، با حزب مؤتلفه و با رئيس ديوان عدالت اداری مالق داشته

ی  ی معلمان انگيزه های معلمان صنفی هست و انگيزه هرحال خواسته اند که به مسائلشان را در ميان گذاشته

. شان است و هيچگونه جريان سياسی پشت کار معلمان نيست شرافتمندانه است و برای بهبود شرايط کار و معيشت

ظر من بهترين کار اين است که تعقيب معلمان هم در دستگاه قضايی به ن. ها در عمل نتيجه نداده است منتها خب اين

و هم در سطوح اداری متوقف بشود، احکام صادره لغو بشود و يک فضای دوستی و محبت به وجود بيايد و 

مشکالت معلمان هم بهرحال مشکالت واقعی هستند و بايد در جهت حل اين مشکالت دولت گامهای موثری بردارد 

  .ی خدمات مديريت کشوری است اش تصويب همان اليحه نکه مهمتري

  

  

   راديو آلماندويچه وله از یجاعشميترا : گر مصاحبه

 


