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  محمود  با  دويچه ولهمصاحبه 

  آانون صنفی معلمان  سخنگوی نگرودیبهشتی ل
               ارديبهشت ۵شنبه                                                                                          ح مصباندختيمه   ١٣٨٨

  
   

  ناعتراض ملی معلمان ايرا
  ای، از يک برنامه کانون صنفی معلمان ايران با انتشار بيانيه

. اعتراضی سه روزه در ششم تا هشتم ارديبهشت خبر داده است

ن مديريت خدمات معلمان و فرهنگيان خواستار اجرای قانو

برای اضافه حقوق خويش ادای قول رييس جمهورکشوری و

 .هستند

هفته اول اسفند ود اعتصاب عمومی معلمان ايران در بقرار

نژاد در صدا و سيما موجب  های احمدی  صورت گيرد اما وعده

 .ه تعويق بيندازنديس جمهور تا ارديبهشت ماه برا برای به محک گذاشتن حسن نيت رئشد تا آنها تصميم خود 

اعتراض سه روزه  جزييات اينوله از با دويچهگفتگودی، سخنگوی کانون صنفی معلمان دربهشتی لنگرومحمود

  . گفت

  يس جمهور داده بودند، واکنش مقامات چه بود؟ صتی که معلمان برای انجام وعده رئدر فر

 بهمن ماه خود گفته بود که از ابتدای فروردين ماه احکام حقوقی ٢٩های تلويزيونی  يس جمهور در صحبتئآقای ر

اما اين قضيه مدام به تأخير افتاد . شود فرهنگيان و کارمندان دولت براساس قانون مديريت خدمات کشوری صادر می

ن خدمات کشوری تحت تأثير کنيم که قانو ما االن با نزديک شدن زمان انتخابات احساس نگرانی می. و فراموش شد

  .فضای انتخابات يا اساسا به فراموشی سپرده شود و يا به آن شکلی که وعده داده شده، عملی نشود

  در اعتصاب شما همه فرهنگيان شرکت خواهند داشت؟

. اين بستگی به اطالع رسانی دارد. دعوت ما به همه است، اما مشخص نيست چه ميزان همکاری خواهند کرد

توانم بگويم هر فرهنگی در هر کجای کشور که از اين حرکت   تنها می . ما خواست عمومی فرهنگيان استخواست

اعتراضی مطلع شده، برای حضور فعال در اين حرکت اعالم همبستگی کرده و درخواست دارند که اين خواست 

  .جمعی به گوش مسئوالن برسد

  شده تا کاراعتصاب مؤثرتر پيش برود؟چه هماهنگی ميان شما و معاونان و مديران مدارس 

اند معاونان و مديران مدارس و حتی  که معلمان به مرور توانسته ضمن اين. آنها هم در اين حرکت ذينفع هستند

آنها در . های سياسی در کار نيست سطوح ميانی وزارتخانه را متقاعد کنند که اين يک حرکت صنفی است و انگيزه

  دانم مديران و معاونان در  من بعيد می. ی ما معلمان باز نيست شان به اندازه هرچند دستاين حرکت همراه هستند، 



  .اندازی کنند کار اعتراض ما سنگ

 کنيد؟ شما اين اعتصاب سه روزه را با توجه به نزديک بودن امتحانات چگونه جبران می

هايشان اطالع رسانی  آموزان و خانواده ما در روز اول، به دانش

رويم و در دفتر يا راهروهای مدارس   روز دوم به کالس نمی  .يمکن می

 تنها روز سوم را در مدارس نخواهيم  .کنيم آموزان کمک می به دانش

اند و  البته در اکثر مدارس، معلمان کار تدريس را به پايان رسانده. بود

زمان، هم  فراموش نکنيد که ما هم. ی مرور دروس هستند در مرحله

ترين  خواهيم کوچک در نتيجه نمی. آموز م و هم ولی دانشمعلم هستي

ما از همه همکاران . آموزان وارد شود  دانش آسيبی به حقوق

  . ايم اگر خللی در تدريس ايجاد شد، جبران کنند خواسته

  منظورتان چيست؟. ايد های خود نوشته ها نسبت به خواست در بيانيه از تبليغات گسترده و جنگ روانی رسانه

کند اقشاری از جامعه معلمان و ساير  دولت چون با اصل اجرای قانون به دليل بار مالی آن موافق نيست، تالش می

ای در افکار عمومی ايجاد شده که گويا قرار است از حقوق  مثال شائبه. کارمندان دولت را عليه اين قانون برانگيزد

 کارمندان  ی مجلس، شامل همه که قانون مصوبه در حالی. برخی کارمندان کم شود تا به حقوق سايرين اضافه شود

  نخواهند بود ها، يکسان  شود و البته اضافه حقوق می

  در صورت تحقق اين قانون چند درصد به حقوق شما اضافه خواهد شد؟

ايش خواهند اين است که افز آنچه فرهنگيان می.  درصد است٣۵ تا ٣٠کنند، حدود  آنچه خود مسئوالن اعالم می

 سال گذشته ميان ٣٠ ساله جبران شود و هم اختالف حقوق ۵حقوق بايد در حدی باشد که هم حقوق معوقه برنامه 

.  بحث ما رفع تبعيض و خروج از خط فقر است ترين مهم. اقشار کم درآمد و ساير اقشار کارمندی، پوشش داده شود

  .کان جای اعتراض برای ما باقی استهر مبلغی اضافه شود و معلمان از خط فقر خارج نشوند، کما

     .های ديگر خواهيد زد ی معلم دست به اعتراض هفتهاعتنايی شد در شما بی های  خواستبه بيانيه عنوان شده که اگردر

های صنفی معلمان  نتيجه بودن اعتصاب سه روزه، قصد داريم در همايش شورای هماهنگی تشکل ما در صورت بی

  . گيری شود  بعدی تصميم ی اعتراض کنندگان نظرخواهی کنيم تا برای نحوه  همه شرکتها، از سراسر استان

   معلمان کدام شهرها در اعتصاب سه روزه مشارکت دارند؟   .صحبت حرکت سراسری را کرديد

های معلمان در سراسر  ی شورای هماهنگی تشکل ی اعتصاب، به امضای کانون صنفی معلمان و دبيرخانه بيانيه

هايی که بيانيه را دريافت  تمام استان.  رسيده که نمايندگی فرهنگيان و معلمان سراسر کشور را بر عهده دارندکشور

  .شنداکنند و تالش دارند در اين اعتصاب حضور فعال داشته ب اند، به مرور اعالم حمايت می کرده
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