وضعيت موجود

با رشد شتابان تورم و خط فقر ،گسل طبقاتي و کاهش درآمد سرانه ،سطح حقوق معلمان ،مزد بگيران و کارگران
و حتي درآمد سرانه در کشور ،به يک پنجم خط فقر رسيده است ،کاهش عظيم توليد صنعتي و خدمات ،گسترش
ناهنجاري هاي اجتماعي ،بحران ها که خود را بطور روزمره درزندگي اجتماعي مردم و شاخص هاي کالن
اقتصادي – اجتماعي نشان مي دهند ،حاکي از آنست که حاکميت سرنوشتي که براي تمامي اقشار و طبقات
مردمي در پيش گرفته بعينه در مسير فروپاشي اجتماعي و خالف حرکت توسعه علمي ،اقتصادي – اجتماعي و
فرهنگي و درتقابل با گسترش مشارکت هاي اجتماعي – مدني ،دمکراسي و تصميم سازي در سطوح بدنه
شوراها و کارشناسي بوده و تنها دغدغه هاي اليگارشيک حکومت براي گسترش ايدئولوژي و جهان گشايي و
جنگ همه جانبه با کشورهاي جهان و گسترش حيطۀ نفوذ خود را مدّ نظر دارد .گسترش اعتراضات اجتماعي-
اقتصادي و متقابال سرکوب هاي مستمر و همه جانبه ،انباشت زندان ها از آزاديخواهان و مبارزان مدني،
خواستاران عدالت اجتماعي ،زدن دستبند و پابند به حق طلبان اعم از معلمان ،وکال و حقوق دانان و کارگران به
اتهام حضور در يک تجمع مسالمت آميز در مقابل مجلس و يا سازمان مديريت و برنامه ريزي و محکوميت آنان
به زندان و شالّق ،همگي نشان از عزم و ارادۀ حاکمان براي حذف هر صداي آزادي خواهانه و عدالت طلبانه ،و
به زنجير کشيدن مردم معترض براي طرح مطالبات معيشتي را دارد .در همين حال گسترش نظامي گري وتوسعه
طلبي نشان از بروز يک فاجعۀ تاريخي – ملي براي کشور هشتاد ميليوني ماست .حاکميت که غرق در فساد
تاريخي و ناکارآمدي اقتصادي است ،مي خواهد نظام برتر فقي و الهي  -بزعم خود  -را به ديگر کشورهاي
بگستراند در حاليکه در برخي از اين کشورها؛ استفاده از تلفن دولتي براي امور شخصي و يا باز کردن يک
حساب بانکي بدون اطالع؛ جرمي نابخشودني محسوب و مسئولين ناچار به استعغاء مي شوند .اعتماد مردمي
اساس سازو کار اجتماعي است .حاکميت مي خواهد بزعم خود نظام مطلوب و انقالب واپسگراي خود ،که در يک
لجنزار و باتالق تباهي سير مي کند و با تعداد پرونده ها و جرائم که ساالنه بالغ بر  6ميليون به دستگاه قضايي
وارد مي شود را به کشورهايي که برخي زندان هاي خود را تعطيل و يا اساسا در  12کشور مجازات اعدام لغو
و تعطيل شده گسترش دهد .در واقع چيزي جز گسترش و حاکميت بربريت را مد نظر ندارد.

نيروهاي رهائي بخش

سئوال اساسي اين است که رسالت تغيير وضيعت و اتخاذ راهبردهاي کالن توسعه همه جانبه سياسي ،اقتصادي
و فرهنگي ،تحقق دمکراسي و عدالت اجتماعي درکشور و قرار گرفتن در مسير پيشرفت و توسعه يافته که
مسيري طوالني است ،بعهده کدام اقشار است ؟ آيا تجار ،که از همان دوران قاجار به تجارت بين المللي – و در
تضاد با توليد ملي -پيوند خوردند قادر به انجام چنين امري خواهند بود و يا سرمايه داراني که بهمراه مقامات


دولتي از رانت هاي بي پايان و بي حقوقي هاي کارگران بهره مي برند به چنين امري اقدام خواهند نمود؟ يا
جناحي ديگري از روحانيون که در چارچوب فقه و با اصطالح فريبکارانۀ "مردم ساالري ديني" سير مي کنند،
چنين رسالتي دارند ؟ سياستمداراني در گشت و گذار پايتخت هاي جهان ،در عين بهره مندي از مواهب ثروت از
دسترنج مردم ،با بهره مندي زندگي در کشورهاي توسعه يافته ،عافيت طلبي زندگي شخصي خود را به هر تالش
و رنجي همراه با مردم ترجيح داده اند .اين رسالت را بعهده دارند؟ سلطنت که با تمامي دستگاه بورکراتيک و
نظامي – پليسي و امنيتي ،حکومت را در سال  75تحويل "متحد تاريخي خود روحانيون" داد ،هم اکنون،
بازماندگانش در انتظار تحويل مجدد حکومت از دست روحانيت – متحد تاريخي اشان -و حفظ اساس ساختار
استبداد و حفظ سپاه پاسداران براي از جان بدر بردن اساس حکومت انحصار و سرکوب را دارند .با توجه به
گسترش توليد دانش محور و گسترش ارتباطات اجتماعي که کاربرد آنها به سطحي مناسب از تجهيز به دانش
نياز دارد ،از طرف ديگر رشد و گسترش اتوماسيون و بکارگيري رُبات ها و پراکندگي و کوچک شدن توليد و
خدمات و پراکندگي طبقۀ کار و زحمت ،با قراردادهاي موقت و سفيد امضاء و گسترش کارهاي پيمانکاري ،کم
رنگ شدن افق اجتماعي رهائيبخش ،منجر به تضعيف طبقه کارگر شده است ،لذا معلمين آگاه و متعهد در تمامي
مقاطع تحصيلي تا دانشگاهها بهمراه حقوق دانان ،محققين مردمي در علوم اجتماعي و اقتصادي و پيشروان فکري
طبقات کارگر و زحمتکش قادر به تحول و توسعه واقعي و همه جانبه پاراديم هاي انديشه ،روابط اجتماعي،
روابط انسان ها و زير ساخت ها و صنعت و خدمات اجتماعي و قرار گرفتن کشورمان در مسير پيشرفت و
توسعه جهاني را خواهند داشت .مسير توسعه نيز بالخص در مراحل اوليه نمي تواند فراتر از راهکارهاي
شناخته و تجربه شدۀ کشورهاي توسعه يافته تدوين ،و به پيش برده شود .معلمان بجهت اهميت جايگاهشان و
حساسيت رژيم ،هم اکنون بيشترين تعداد دستگيري ،زنداني و تبعيد را در ميان ديگر اقشار دارند .دانشجويان
نيز علي رغم دارا بودن ويژگي هاي مشترکي با معلمان در بهره مندي از علوم و ارتباطات اجتماعي ،داراي نقاط
افتراق ،وضعيت ناپيوسته و سيالي هستند ،که قادر به ايفاي نقش پايدار و مستمر و همبسته را ندارند .سنين اين
دوران ،وابستگي آحاد به طبقات مختلف ،دغدغه و مسائل متفاوت فردي و قشري ،گذرا بودن دوران دانشجويي و
پيوستن به اقشار و طبقات مختلف و متضاد پس از اتمام تحصيل ،فقدان الزام تأمين مستقيم زندگي ،باعث شده
که عموماً بصورت کمک کار جنبش هاي اجتماعي – اقتصادي بوده و کمتر نقش قاطع کامل کننده اي دارند.
جبران عقب ماندگي و توسعه نيافتگي مفرط تاريخي و اجتماعي -اقتصادي را نيز نمي توان از مسير هاي ذهنيت
گرايي فردي – فرقه اي ايدئولوژيک ،آرمان گرايي و تخيالت و راه حل هاي ابداعي غير علمي ،بي پايه و فناتيک"
ديني و غير ديني " محقق کرد .در واقع « نمي بايست و نمي توان چرخ را از نو اختراع کرد » تجميع تجربيات و
دستاوردها با هر درجه اي از موفقيت ،نسبت به راه حل هاي تجربه نشده و يا شکست خورده مسلماً ارجحيت
خواهند داشت .راه حل ها ،راهکارها و مسير هاي کشورهاي پيشرفته نيز در سطوح باالتري داراي نواقصي است
اما اين قابليت را دارند که بخش هايي از ضعف ها را تا مراحلي ترميم و تا حدود زيادي به توسعۀ پايدار و
تثبيت شده دست يابند ،هر چند ذات سود محوري سرمايه خود جهت گيري بحران زايي دائمي دارد .انتظار طرح
راهکار مشارکت اجتماعي و توسعه از برخي عناصر با دانش علمي محدود و ادعاهاي جهانشمول ،که نظريه
پردازي انحصاري و مطلق گرا طرح مي کنند .در حالي که حتي تاب تحمل دگرانديشان در گروه و فرقۀ انحصاري
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خود را نداشته ،تمام حقايق جهان هستي و اجتماعي را انحصاراً در دستان خود پنداشته ،اما راه نفي و سرکوب
را براي پيشبرد نظرات شخصي و سليقه اي بکارمي برند ،مسلما راهي بسوي قهقراست .اشتباهات يکصد و سي
سال مبارزات آزادي خواهانه و عدالت طلبانۀ تاريخ ما از مشروطه تا کنون که با تنگ نظري و انحصاري گرايي
گسترده در بين جناح ها ،گروهها و احزاب بخصوص در سال هاي  77تا  06همراه بوده ،نمي بايست مجددا
تکرارشده و درنتيجۀ آن قدرت و حاکميت از دست مردم ربوده شده و در دست دشمنان مردم قرار گيرد.
معلمين و انديشمندان با حمل پرچم تحول از دوران ميرزا حسن رشديه  ،سعادت  ،دواچي  ،ملک المتکلمين و
صدها شاعر و نويسنده مردمي ،رسالت نو انديشي خود را انجام داده اند .وقتي فرخي يزدي که زماني سروده
بود« :آن زمان که بنهادم سر به پاي آزادي /دست خود ز جان شستم از براي آزادي» دهانش دوخته شد و
درنهايت در  57مهرماه  3131با تزريق آمپول هوا توسط پزشک احمدي در زندان رضا شاه کشته شد اميرمختار
کريمپور شيرازي شاعر ،روزنامه نگار و فعال سياسي هوادار ملي شدن صنعت نفت ايران ،پس از کودتاي ۸۲
مرداد دستگير و پس از مدتها شکنجه توسط اشرف پهلوي به آتش کشيده و در  52اسفند  3115در زندان دژبان
مرکز ارتش جان باخت .صمد بهرنگي معلم تحول خواه در رود ارس غرق شد ،تا اعدام محمد حنيف نژاد معلم
بزرگ با آموزه هاي تحول ساز در ميدان تير چينگر و اعدام معلم مبارز بهروز دهقاني و پويان در تپه هاي اوين
و فرزاد کمانگر( با يک اتهام ناجوانمردانه و بي پايه) در نهايت نامردمي به جرمي که صادر کنندگان حکم مي
دانستند به دروغ و ريا حکم صادر مي کنند بر دار رفت  ،قتل هاي زنجيره اي مختاري و پوينده ها ،مجيد شريف
و قتل معلم وارسته هدي صابر در زندان ،به اسارت کشيدن حقوق دانان برجسته از جمله عبدالفتاح سلطاني و
صدها انديشمند و آزاده در قتل عام زندانيان  ،که ذکر نام آنها ممکن نيست ،راهي طوالني است که طي شده و يا
در حال گذاراست .اما پرچم تحول خواهي از دست پيشگامان آزاديخواهان ،پيشروان فکري و انديشه و معلمان
و پيشروان طبقه زحمتکش از دست نيفتاد ،هر چند با فراز و نشيب هاي زيادي همراه بوده است  .اما تا انسان
هست و تا بي عدالتي هست ،تالش براي رهائي از استبداد ،خودکامگي و انحصار و براي استقرار عدالت اجتماعي،
آزادي ،دمکراسي ،مشارکت اجتماعي و نظام شورائي که همگي بر اساس حرمت و جايگاه حقوق انساني و رشد
و تعالي آن قرار دارند، ،تداوم خواهد يافت.

سطح حقوق و رفاه معلمان در ايران

براي توسعه با محوريت خالقيت و آزادي انساني در ايجاد ثروت مادي و معنوي و تحوالت گسترده در جامعه،
هيچ راهکاري جز ايجاد انگيـزۀ تحول خواهانه در کارکنـان آمـوزش و پـرورش ،متصور نيست  .لذا توجه به
تأمين بهداشت روان معلمان و معيشـت آنـان از اولويـت خاصي برخوردار است .شاخص ارتقاء و توسعه منابع
انساني بجهت اهميت آن در توسعۀ کشورها همه ساله اندازه گيري و منتشر مي شود .جدول حقوق کارکنان
آموزش و پرورش نسبت به  1وزارتخانۀ دستگاههاي اجرايي نشان از آخرين رتبۀ (  )1را نشان مي دهد)3( .
جدول مقايسه اي نشان مي دهد که ميانگين پرداخت به کارکنان آموزش و پرورش  %55نسبت به ميانگين
(.)3مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسالمي « همسنجي حقوق و دستمز معلمان با بعضي از دستگاه ها و کشورهاي جهان»


کشوري کمتر است .در همان سـال ( )٤٧٣١ميـانگين حقـوق و مزايـاي دريـافتي کارکنـان آمـوزش و پرورش
نسبت به حقوق و مزايـاي شـرکتهـاي دولتـي و بانـکهـا  71/1درصـد بـود 12/) .درصد کمتر از حقوق و
مزاياي بانکها) و نيز  ١٤درصد حقوق و مزاياي بخـش صنعت بوده است .به بيان ديگر قدرت خريد يک نفـر از
کارمنـدان بخـش صـنعت  2/7برابر يک نفر کارمند آموزش و پرورش بوده است.
بررسي ها نشان ميدهد که حقوق و مزاياي کارکنان ،به ويـژه معلمـان در کشـورهاي توسعه يافته نسبت به
حقوق و مزاياي کارکنان در بخش صـنعت ايـن کشـورها بـدين شرح است.
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