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چشم اندازهای اعتراضات معلمان

در یکی دو هفته ی گذشته شاهد تحرکات سراسری معلمان و تجمع های اعتراضی آن ها هستیم که با توجه
به فراخوان های صادر شده از سوی شورای مرکزی تشکل های صنفی کارگران، در روزهای آینده نیز ادامه
خواهد یافت. کافی است اولین خواسته ی آن ها را، که در بیانیه ای که روز اول اردیبهشت منتشر شده بود،
مرور کنیم تا زمینه های مادی این نارضایتی ها را به روشنی درک کنیم: «افزایش حقوق، به بخخال تر از خخخط
فقر برای عموم فرهنگیان شاغل و بازنشسته». در جای دیگری از این بیانیه، با اشخخاره بخخه ادامه ی رویکخخرد
دولت دهم توسط دولت جدید و عملی نشدن وعده های انتخاباتی، گفته شده است که این رویه «امیخخد ها را
اا در زیر خط فقر به سر می برند، وادار به اعتراضات گسترده در اسخخفند فرو کاسته و فرهنگیان را که عموم

 در سراسر کشور نمود». بر این مبنا باید گفت که ناامیخخد شخخدن معلمخخان از دولخخت بخخا۹۴ و فروردین ۹۳
ق رای تحقی ان ب تقیم معلم دام مس ی اق ه معن ه ب برگزاری اعتراضات مختلف آنان مقارن شده است، ک

خواسته هایشان و ایجاد امید برای تغییر وضعیت شان است.

در این میان، یکی از جنبه های نارضایتی معلمان، اعتراض به اعمال تبعیض بین معلمخخان و کارکنخخان دیگخخر
رفت ا پیش ع ب ه در  واق ن اسخت ک وزارتخانه های دولتی است. اما نکته ای که باید اینجا در نظر گرفت ای
تیجه ی و در ن دمات آموزش رر خ ت ه بیش رن هرچ د اهد کالیی ش وزش، ش ازی آم ترده ی خصوصی س گس
رر آن دسته از معلمخخانی می شخخود کخخه رن کارکنان این بخش ها هستیم. امری که حتی گریبان گی پرولتریزه شد
هنوز در نهادهای دولتی وزارت آموزش و پرورش مشغول به کار هستند، زیرا که در اینجا نیز با سخخلطه ی
منطق کالیی در رابطه با این خدمات روبرو هستیم. بنابراین بایستی تبعیض میان حقوق و مزایای شاغلن
ری ایخخن خخدمات از طریخق در حوزه ی خدمات آموزشخخی بخخا «کارمنخخدان دولخختی» را در بسختر کالیی سخخاز
خصوصی سازی درک کرد. نظیر همین مساله در مورد حوزه ی خدمات بهداشت و سخخلمت، در خصخخوص

پرستاران صادق است (که اعتراضات متاخر آن ها نیز تاییدی بر همین واقعیت است).

رن» خدمات آموزشخخی از این رو، حتی بر مبنای درک کلسیک از طبقه ی کارگر، باید گفت معلمان «کارگرا
هستند که ضرورت های پروسه ی بازتولید نیروی کار و بازتولید اجتماعی را برآورده می سخخازند. بخخر همیخخن
مبنا، رشد و گسترش اعتراضات معلمان خود نشانه ای ست از پیشروی تهاجمی مناسبات سخخرمایه دارانه در
رر بخخا اعتراضخخات سخخایر کخخارگران ری هرچخخه بیشخخت ایران. از این رو، اعتراضات معلمان تنها از طریق پیوندیاب
می تواند به مبارزاتی مؤثر بدل شود، تا در تدوام آن ها زمینه ی تحقق مطالبات  طبقه ی کارگر فراهم گردد.
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ری آموزش منجر به این می شود که دسترسی به خدمات آموزشخخی مناسخخب نیخخز از سوی دیگر، کالیی ساز
جویان، وزان و دانش ی دانش آم رن آن، یعن رف کنندگا ری مص ال تطاعت م ا اس ری ب همچون هر کالی دیگ
رابطه ای مستقیم داشته و منجر به شدیدترین اشکال نابرابری  در این حوزه ی خدماتی گردد و به طور کلی
تت ری خخخدما رت کالیی سخخاز رج خشخخون نیز کیفیت آمخخوزش را بخخه شخخدت پخخایین آورد. پخخس، حخخال کخخه آمخخا
دانش آموزان و دانشجویان را نشانه می رود، آن ها نیز در همان قایق شکسخخته ای نشسخخته اند کخخه کخخارگران

حوزه ی آموزش و حوزه ی بهداشت و درمان و حوزه ی صنعت و غیره.

دی، روز  ری بع ر ی سراس ع اعتراض رخ تجم 1۷در فراخوان شورای مرکزی تشکل های صنفی فرهنگیان تاری
اردیبهشت عنوان شده است. سه روز مانده به این تجمع، تعدادی از دانشجویان و دانش آموزان، اقدام بخخه
اب پخش و نصب تراکت هایی در اطراف دانشگاه ها و مدارس تهران نموده اند که شعار «معلم کارگر اعتص
اعتصاب!» و عکس صمد بهرنگی روی آن ها چاپ شده است. این اقدام حتی اگر در سطحی گسخخترده هخخم
ز ضخرورت ری معلمخان و نی انجام نگرفته باشد، حامل ایده ای است که به نحوی نمادین بالقوگی های مبارزات
پیوندیابی اعتراضات پراکنده ی کارگران در حوزه های مختلف را یاداور می شخود و در عیخخن حخال شخیوه ای

ری دانش آموزان و دانشجویان با این مبارزات را معرفی می کند. عملی و مبتکرانه از همبستگ

1۳۹۴ اردیبهشت 1۵
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