
فرانسه: گزارش فدراسیون ملی آموزش، فرهنگ و کار آموزی حرفه 

ژانویه و تدارک  ۱۳سندیکای نیروی کارگری از اعتصاب  –ای 

 ژانویه  ۲۷برای اعتصاب و تظاهرات سراسری در روز 

 

 

هزاران که موجب شد  یک موفقیت تاریخی بود: یک اعتصاب گسترده دولتیژانویه در نظام آموزش  ۱۳اعتصاب روز پنجشنبه 
کارکنان  والدین دانش آموزان در همه جا ازقدرت بر گزار شدند. پرها نیز با  تظاهرات .وندشتعطیل ادارات نیز  مدرسه و حتی

خش در ب کارگریهای از سوی همه اتحادیه تا به تقاضای مالقات که اعتصابی حمایت کردند. نخست وزیر کاستکس مجبور شد 
 مطرح شده بود، در عصر همان روز تن بدهد. والدین انجمن دانش آموزان(  ) FCPEو  آموزش

 
 پاسخ داد؟ ی ماآیا او به خواسته هانخست وزیر چه گفت؟ 

 
اول آموزش ابتدایی به عنوان کارمند دولتی رده در  1معلمان از لیست تکمیلی، اعالم شده که در مورد پست ها و استخدام فوری

اما خاطرنشان می کند که این را در نظر می گیرد کرده، اینکه ماه هاست این تقاضا را مطرح  FNEC FP-FOجذب می شوند. 
تعداد این پست ها  وزیر، هنوزهای مکرر از نخسترغم درخواستو علیمربوط می شود در مدارس ابتدایی  اولح وفقط به سط
اری از در بسی ضمن اینکه گفته نشدهلیست تکمیلی  این پر کردن چگونگی  سخنی در باره نشده است. عالوه بر این،مشخص 

 . وجود ندارد یلیستچنین ها بخش
 

یر وز نخست  .استهای اندک  دستمزدبا مشاغل ناپایدارمشخص و با ارقام  به آن اشاره شده   به صورتچیزی که  از سوی دیگر،
تا پایان سال  یآموزشکمک نیروی  ۱۵۰۰. پیش رو شغل کوتاه مدت برای دوره ۳۳۰۰فزایش دهد: این شغل ها اقصد دارد 
 یافت خواهد  ادامه دولتیکارمند موقت برای کمک های اداری. به طور خالصه، بی ثباتی در آموزش  ۱۵۰۰تحصیلی . 

 
چیز اعالم نشده   هیچها نخست وزیر، در مورد حقوق و دستمزد به   FNEC FP-FOارائه داده شده توسط  به رغم در خواست

از دست داده اند، کارکنان بیمارستان تا کنون   ۲۰۰۰درصد از قدرت خرید خود را از سال  ۲۱! در حالی که کارمندان دولت است
، به دولتیکارکنان آموزش و پرورش  برای  هنوز امابیشتر حقوق دریافت کنند. ...  یورو در ماه ۱۸۳خالص توانسته اند بطور 

این  وجود ندارد. دیگری هیچ چیز  ،دانش أموزان با الویت های خاصپذیرش ازای آن هم در ماه فوریه یا تا امز ددپرداخت مج جز
 !است برای ما غیر قابل قبول

 
و پنجاه و  مپنجاه و یککه بدون شک به زودی نسخه حفظ خواهد شد؛ پروتکلی   Blanquerپروتکل تایید کرده که  نخست وزیر

ژانویه  ماه تا پایانداده که  قول  نخست وزیرخواهند بود.  قابل اجرا پیشین غیر آمد که مانند نسخه های ند آن نیز به دنبال خواه مدو
 برای مااین  د شد. نارائه داده خواه برای مربیان مهدکودک FFP2و ماسک های که قبال خبرش را داشتیم  بهداشتیماسک های 
 نمی کنند. مطابقت ، ژانویه ابراز شد ۱۳در خشمی که این پاسخ ها با  بطور کلی  ؛کافی نیست

 
 عبارتند از :   FNEC FP-FO های  درخواست

 نیازها! و به اندازه  ات و بخش های اداریدر مدارس، مؤسسرتبه بندی ها  طبق ، کنانکاراستخدام فوری  -
یورو خالص در ماه برای کارکنان آموزش و  ۱۸۳به  و افزایش فوری شاخص ،درصدی ارزش نقطه شاخص ۲۰افزایش  -

 !دولتیپرورش 
 پروتکل های غیرقابل اجرا! دادن به  پایان -
 

FNEC FP-FO  از همه ما  و خواسته های خود را فهرست کنند.گرد هم آیند بیش از هر زمان دیگر از کارکنان می خواهد تا
ی در احرفهبین  یخواستار تدارک اعتصاب گسترده این فدارسیون .  یمپشتیبانی می کن GAتوسط های ابتکاری  تصمیم گیری

 و سایر همراه با کارکنان خدمات عمومی،درهمه بخش های  در مدارس وایجاد شغل  ، ها حقوقافزایش ژانویه، برای  ۲۷شنبه پنج
 آیا بحث. دولت را به لرزه انداخته است  ما اعتراضاتقربانی اقدامات دولتی هستند. مانند ما  خدمات عمومی است که کارگران
 ؟نداردخانه قرار وزارت در دستور سراسریو تظاهرات  اعتصاب
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 ایران در کارگران از حمایت در المللی بین اتحاد از تکثیر و ترجمه
http://etehadbinalmelali.com/ak 

info@workers-iran.org; 
https://twitter.com/IASWIinfo 
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