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کانون اصلی  درخود  ی، معلمان با تجمعات اعتراضهگذشت یهاهفتهو  روزها در

ر سبر یاحتمال نظرهایاختالف نظر ازصرف. اندگرفتهاعتراضات اجتماعی در ایران قرار 

از  یانبوه تیجمعامروز  ،یگرمطالبه یبرا ییهمگرا ینحوه ای اعتراض یهاوهیش

 یتیواقع ،یانبوه نیا .دارندیبرمبا هم گام و همراه واحد  ریمس کیمعلمان کشور در 

 رخد،چیکه دست به دست م یمجاز یفضا تصاویر منتشر شده در .انکار استقابل ریغ

 .آوردیبه وجود م اینندهیبهر را در از جمعیت انبوه معترضان  شگفتی ینشانه

اعتراض و  یوهینه بر سر ش ،یو مترق افتهیساخت ییگراهیاتحاد یچالشِ اصل اما

 و« مطالبات دمانیچ» به عبارت دیگر، .است« ف اعتراضاهدا»که بر سرِ  ،یگرمطالبه

 معلمان کشور ریدر اعتراضات اخ شاید دین دارد.اهمیتی بنیا هاخواسته یگذارتیاولو

 لیشاغل و بازنشسته تشک یِرسم لمانکنندگان در آن را معمشارکت تیکه اکثر

تا  ،یدر اعالن عموم کمدست ای ،مشخص نشده یخوببهگذاری این اولویت دهند،یم

 یاصل یهاچارچوب نیب توانیم ،یمانده است. در حالت کل ناگفته یادیز یاندازه

بهبود » یانبوه برا یاعتراض :کردبه یک تمایزگذاری اولیه مبادرت معلمان  یگرمطالبه

 ینظام آموزش یاصالح ساختار» یانبوه برا یاعتراض ای «یشتیمعسطح  یدرآمد و ارتقا

 «.با تأکید بر مطالبات آموزگاران کشور

فرادستان  جلو رفته که یاگونهبههای اخیر اعتراضات معمالن در ماه تحوالت

 یسازیدائم» ای «یبندرتبه یبرا ازیاعتبار مورد ن»به را  معلمان یجمع یهاخواسته

 یموزشعامالن آ نیتریتا اصل اندتقلیل داده «یحقوق بازنشستگان فرهنگ یسازهمسان

 یاختارس رییتغ یاز تالش برا« آگاهانه اریبس» و« دقتبه»را  یمعلمان رسم یعنیکشور 

تا  دنیآیم ابانیبه خمعلمان براساس این روایت،  .منفک کنندکشور  یآموزش یفضا

ارند و تحت فشار بگذ یبندرتبه یاعتبار مناسب برا بیتصو یمجلس را برا ندگانینما

و  آموزش یتوسط مقامات رسم بارهااست که  ییادعا نی. ارندیحقوق بگ شیبازهم افزا

آگاهانه  یتالشهمزمان ادعا،  نیا. شده استو معاونان او( تکرار  ریپرورش )شخص وز

 .استآنان  یگرمطالبه ریمسدن کشان راههیبه ب یبرا

فرادستان  یهاواکنشدر ، ارزیابی آنو  طرح شدهشعارها و مطالبات از  صرف نظر

و  یمانکاریپ یهاحذف شرکت یاز تالش برا ینشانهرگز به اعتراضات مکرر معلمان، 
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ه ک مینیبینم و حتی مینیبینمرا ها شرکت نیحذف ا یوعده یحت ایآموزش  یدالل

تمام  و میکنیآموزش را متوقف م یسازیخصوص ندیبگو یاو باسمه یپوشال یادر وعده

ه ب یبرا گویی. شوندیم یرسم یمانکاریو پ سیالتدرحقخدمت،  دیمعلمان آزاد، خر

معترض، اصوالً  یجامعه ای ستندیاصالحات، اساساً تحت فشار ن نینشاندن ا یکرس

 چنین مطالباتی ندارند.

 اریبس یِاصالحات اساس ازمندیکشور، ن یآموزش وبِیمعام ظنکه  ستیدر حال نیا

 های اساسی این نظام معیوب اشاره می کنیم.کاستینمونه از یک به است. 

در بخش  «یمانکاریو پ یکارگران شرکت» مشابه یخدمت، نمونه دیمعلمان خر

کار که به  یعال یحداقل حقوق مصوب شورا یتفاوت که حت نیستند؛ با اهآموزش 

است،  یمعلمان رسم یافتیدر داقلو حدوداً نصف ح ردیگیتعلق م ریبگحداقلکارگران 

 ۰۸۸ فقط انهماهمعلمان  نیاز ا یکیی به گفته .ردیگیگروه از معلمان تعلق نم نیبه ا

نوروز  دیمکرر ع یهایلیتعط لیاو مدام به دل یساعت یمهیآمد دارد و بهزار تومان در

گرفتن حقوق  یسال کار کردن برا ۰۸او از بدین ترتیب  .شودیو تابستان قطع م

سال کار سخت  ۰۸که اگر بعد  یایحقوق بازنشستگ د؛یگویم یحداقل یبازنشستگ

در زمان خود،  ،یو مداوم ارزش پول مل عیسر لیپرداخت بشود باتوجه به تقل س،یتدر

 .صفر خواهد داشتبه  نزدیک یدیقدرت خر

، ۶۹هزار نیرو و در سال  ۰۸، حدود ۶۹براساس اظهارات مقامات رسمی، در سال 

شرکتی و پیمانکاری در بخش آموزش و پرورش به کار  یهزار نیرو به شیوه ۰۰حدود 

 و ستانیاستان س ندگانیاز نما یکی یگفتهبه در همین زمینه،  .اندمشغول بوده

و  یزندگاستان محروم  این در این معلمانهزار نفر از  ۰بلوچستان در مجلس، حدود 

آموزش و پرورش  یبار اصل ،یاز مناطق شهر یاریمعلمان در بس نی. اکنندیم تیفعال

 بگیران حداقلکارگر یحقوق ساعت یها بر مبنااما حقوق آن کشندیرا بر دوش م

 توانندیدر هفته، م سیساعت کار تدر ۰۰با  به عبارت دیگر، .شودیمحاسبه و پرداخت م

 ونیلیم ۳تر از کم یتر، حقوققیبه عبارت دق رند،یبگ ایرا بدون مزا یحقوق کارگر یهیپا

 یبرا یحقوق معلمان رسم هیکه پا ستیدر حال نیا .سیساعت کار تدر ۰۰ یتومان برا

 .تومان است ونیلیم ۰حدود  ،یهفتگ سیساعت تدر ۴۰
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قرار دولت کار در دستوردر ایران « نیروهای کار ماهراز  ییاززدایامت»که  یزمان از

 یراب یساالرستهیمنجر شده، هرنوع شا متخصص کار یروین یسازبه ارزان کهگرفته 

 براساس .برداشته شده است انیبراساس مدرک، تخصص و سابقه از م یشغل عیترف

 ای یمدرک کارشناس یدارا اًعموم شور،ک یخدمت دیمعلمان خر شواهد موجود،

چرا ه باید پرسید کپس  .دارند سیتدر یها سابقهارشد هستند و بعضاً سال یکارشناس

  شوند؟ینم «کسانیمزد  -کسانیکار »مشمول قانونِ 

معلمان آزادِ شاغل در  ای یخدمت دیدر حق معلمان خر حداکثری و خشن استثمار

 است؛ رانیدر ا کارنیروهای استثمار  هاینمود نیاز بارزتر یکی ،یرانتفاعیمدارس غ

 عتراضاتها در اآنمطالبات از  ینشان ترکمکه  ،یابستهپا ودستکار و ثباتیبکار  یروین

 گرید ایمعلمان در کالب هاوس  یبحث و گفتگو یهادر اتاق ای صنفیهای کانون

انبوهِ متشکل در  تیکه جمع شودیمطرح مال ؤس نیحال ا .مینیبیم یمجاز یاهافض

ترین شزحمتک نیا یشغل طیبه بهبود شرا تواندیم ایاعتراضات معلمان، چقدر توانسته 

 اعتراضات به سمتِ هدفِ نیا یگرمطالبه ریفشار کمک کند؛ چقدر مس ریزحمتکشانِ ز

  .است« همه یبهتر برا طیشرا»

ست های فرودبا مطالبات سایر گروهدانیم که مطالبات معلمان باید ، میبر اینعالوه 

ازی سای مخالفت با خصوصیجامعه پیوند بخورد. در همین زمینه، به شکل هوشمندانه

ی مطالبه توانددر عین حال میترین مطالبات معلمان است که در آموزش از مهم

ست های فرودگروه دیگر تبسیاری از مطالبات ریزودرشباشد. اما نیز  هااکثریت خانواده

 یحذف تبعیض آموزشی و ارائههمین رو، از که باید موردتوجه قرار گیرد.  نیز هست

 آموزان، اعم از این که دارای شناسنامهی دانشهمه هب کیفی و یکسان آموزشیخدمات 

بسیاری از حقوق دیگری از این حق برخورداری از آموزش زبان مادری و باشند یا خیر، 

  باید موردتوجه فعاالن صنفی قرار بگیرد. ،دست

های خود ضمن آن که براساس در کنشگری ،آنان یصنف یهامعلمان و کانون

 زنند، باید ازبندی دست میها و توازن قوای موجود به اولویتشناخت خود از واقعیت

  اجتناب کنند. یمطالبات صنف ریدر مس ییگرالیتقل
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شرایط زندگی اکثریت قریب به اتفاق مردم را بسیار  تورم و فقرکه  یدر روزگار

 یانتوم ونیلیم ازدهی ایده  -با داشتنِ دستمزد نُهحتی  کردن یزندگ و ساخته دشوار

ه را ب یگرراه مطالبه یمعلمان معترض نقشه یستیباپس  شده است. سختبسیار 

موقت، قدرت  یکه از ترس قراردادها شانیمانکاریپ انیکه همتا طرح کنند یاگونه

 ند،یگوینم یرسم یهانام خود را به رسانه یند و حترنام و نشان را ندا اب یِگرمطالبه

از  شتریبهرچه  دیهمه، با یبرا طیبهبود شرا یمطالبه .احساس نکنند« تنها»خود را 

هبود ب .باشدروی برخی پالکاردها بر  «دیآموزش را متوقف کن یسازیخصوص» شعارهای

 یشرکت سودجو کی ستثمارتحت ا سانسیلفوقمعلم  کی یعنیهمه،  یبرا طیشرا

در همکاران رسمی خود  دست در دستو  ردیهزار تومان نگ ۰۸۸ یماه ،یخصوص

 گری گام بردارد.مسیر مطالبه

 


