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ﺧﺼوﺻﯽ سازی بخش ﻋﻤوﻣﯽ -قسﻤت اول
با تاکيد بر بخش آموزش در اين گفتار
دير زمانی است که در جای جای جهان ،کسب و کار با آموزش به عنوان
يک کاﻻی سود ده توجه سرمايه داران را جلب کرده است .از نظر تاريخی
شايد بتوانيم بگوييم که اين پديده در دل مفهوم ديگری نهفته بود ،که
خاستگاهش به قرن  18بر می گردد يعنی زمانی که ويليام پتی واژه ی
سرمايه انسانی را به کار برد .بعدها شرکت های بيمه ی عمر آن را معيار
سنجش ارزش فرد قرار دادند ،البته به مقداری که فرد توان پرداختش را دارد
و اگر نتواند بپردازد ،برای بيمه ارزشی نخواهد داشت .اين ارزش بر مبنای
موقعيت فرد در سلسله مراتب اجتماعی يا در محل کار و به تحصيﻼت و
تخصص اش و ميزان درآمدش تعلق می گيرد .بيمه عمر يک سرمايه دار با
يک کارگر قابل مقايسه نيست .بعدها در دهه  50و  60قرن بيستم کسانی
مانند ميلتون فريدمن و گاری بگر کوشيدند مفهوم سرمايه انسانی را در
تئوری رشد ادغام کنند و آن را با نرخ رشد هم سو نمايند .انسان در اين ديد،
کيفيت کاری اش ،آموزش اش ،ارتقا اش برای اين است که در امر توليد کاﻻ
ها و پيش برد اهداف سرمايه داری تبحر پيدا کند .پس به اين دليل سرمايه
داری به آموزش انسان روی خوش نشان می دهد؛ زيرا اين آموزش در باﻻ
بردن منافع سرمايه به خدمت گرفته می شود و نه در جهت بهبود واقعی
زندگی فرد .به همين دليل حتی امروزه کم تر کارگر کيفی ای را می بينيم که
از کارش بتواند در رفاه زندگی کند و از زندگی اش لذت ببرد .در هر حال او
هم مجبور به اضافه کاری ،کار شيفتی و کار در ايام تعطيﻼت است .ميلتون
فريد من هم چنين با ارائه ی ايده ی کوپن آموزشی ادعا می کند که به سمت
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واقعيت دهی حق شهروندی روی امر آموزش می رود ،زيرا با اين کوپن
افراد در مقابل امکانی که به خودشان داده شده است خود مستقما مسئول می
شوند و موسسات آموزشی مسئول نخواهند بود .اما عامل اصلی رويکرد
سرمايه به حوزه ی آموزش و هم چنين بهداشت و اصوﻻ بخش هايی که با
عنوان بخش عمومی مطرح بودند گذشته از سود دهی ،ضرورت جستجوی
راه چاره برای مبارزه با گرايش نزولی نرخ سود بود .وقتی جهانی شدن
گسترده ،مشکل شيوه ی توليد سرمايه داری را حل نکرد ،سرمايه خصوصی
سازی آن چه را که تاکنون تحت عنوان کاﻻهای عمومی ،بخش عمومی يا
دولتی ناميده می شد ،به عنوان راه حل جديد در مد نظر قرار داد .به اين
طريق خصوصی سازی ها حتی به خود زندگی هم رسيد .در اين جهان،
جهان خود يک کاﻻ شد و هر چه که در آن قرار دارد شکلی از کاﻻ ديده شد،
که بايد خصوصی شود تا در خدمت سرمايه و ارزش افزايی آن قرار گيرد.
به همين سبب از دهه  50قرن بيستم بحث اين که چه کاﻻهايی کاﻻی عمومی
هستند و چه خصلت ويژه ای دارند ،به يک بحث شديد جدی تبديل شد.
معموﻻ از مسايلی چون آموزش و بهداشت و غيره در زبان آلمانی به
عنوان کاﻻ با کلمه)  ( Güterنام برده می شود در اين جا ﻻزم می بينم
توضيحی در باره ی تفاوتش با کاﻻ با کلمه ) (Warenبياورم .مارکس بين
اين دوکاﻻ فرق می گذارد Güter .دارای قابليت سودمندی است و ارزش
مصرف دارد .اين قابليت در خود کاﻻ وجود دارد و به اين که چه قدر کار
انسانی در آن نهفته است ،و هم چنين به اين که با کاﻻی ديگر معاوضه شود
يا برای رفع نياز فردی توليد شود بستگی ندارد Güter .تنها از طريق
معاوضه به کاﻻ تبديل می شود به اين صورت که کاﻻهای مختلف با هم
معاوضه می شوند .آن ها شکل خاصی از ارزش را می گيرند ،که به آن
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ارزش معاوضه می گويند .در گروندريسه مارکس اين کاﻻها را شروطی
برای سرپا نگهداشتن پروسه ی بازتوليد سرمايه داری يا شرايط عمومی
توليد اجتماعی می نامد .کاﻻهای عمومی öffentliche Güter
شامل گروهی از کاﻻها است که به کاﻻهای جمعی

kollektive

Güterکه برای همه ی متقاضيان به طور مجانی قابل دسترس است ،تعلق
دارد .کسی را نمی شود ازاين کاﻻها محروم کرد ،در مصرف اين کاﻻها
هيچ رقابتی وجود ندارد و افراد مختلف می توانند هم زمان آن را مورد
استفاده قرار دهند مثل هوای سالم يا آموزش و اگر رقابت در آن وارد شود
يک خاصيت منفی است .از دونوع کاﻻی عمومی نام برده می شود .کاﻻهای
عمومی نامشهود مثل محيط زيست ،درياچه ها ،روشنايی خيابان ها که چون
برای آن ها ماليات گذاشته می شود ،از حالت خلوص بيرون می آيد .دوم
کاﻻهای عمومی خالص که خاصيت همگانی ،مجانی و غيررقابتی در
مصرف آن ها مهم است؛ پس بازاری برای اين کاﻻها وجود ندارد يا نبايد
وجود داشته باشد .اين کاﻻها معموﻻ توسط دولت ارائه می شود و دولت آن
ها را ازماليات و ساير چيزها تامين مالی می کند و همه ی افراد جامعه می
توانند بدون تبعيض از آن مصرف کنند .اما توليد  /Warenکاﻻها نه برای
خود بلکه برای ديگران است .در اقتصاد پولی ،کاﻻ کيفيت)کواليته( ديگری
پيدا می کند که در معاوضه ندارد .کاﻻ گردش خود را انجام می دهد و
صاحبش در اين گردش ها بارها می تواند عوض شود .اين کاﻻ هم دارای
ارزش مصرف و هم ارزش مبادله است .در اين کاﻻ مقدار معينی کار
انسانی نهفته است که ارزش آن را تعين می کند .گردش کاﻻ می تواند گردش
ساده باشد يعنی مبادله " کاﻻ با کاﻻ " يا به صورت " کاﻻ -پول – کاﻻ "
يعنی کاﻻ با پول فروخته می شود تا کاﻻی ديگری خريده شود؛ يا به صورت
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" پول – کاﻻ – پول " باشد ،يعنی چيزی خريده می شود تا فروخته و پول
بيش تری حاصل شود؛ يعنی با اين رابطه ارزش اضافی نهفته در کاﻻ بيرون
کشيده شود.
خصوصی سازی کاﻻها و نهادهای عمومی هدفش فروش کليه نهادها،
شرکت های دولتی و امکانات به کنسرن ها بود ،و از دهه  90قرن بيستم
فروش به مشارکت بين بخش دولتی و خصوصی يا مشارکت بخش عمومی و
خصوصی تبديل شد .در اين مضمون چيزهايی خصوصی شد که برای ادامه
زندگی ضروری بود .دولت ها اعﻼم کردند که می خواهند با فروش اين
منابع ،بدهی های دولت را بپردازند اما واقعيت چيز ديگری را نشان داد حتی
در کشورپيشرفته ای مثل آلمان .زيرا نه تنها بدهی های دولتی کاهش نيافت،
بلکه سال به سال افزون تر شد .بيکاری باﻻتر رفت ،قيمت اقﻼم خصوصی
شده افزايش يافت و نابرابری های اجتماعی شديد تر شد .در زمينه ی
بهداشت و خدمات ،آمريکا الگو قرار گرفت و به تدريج خدمات اجتماعی و
درمان تکه تکه و خصوصی شد و برای هر عضوی از بدن بيمه ی جديدی
ارائه گرديد .با ارائه هر کدام بخشی يا درصدی از دست مزد کارگران به
يغما رفت و زندگی شان سخت تر شد .کارگران از خير بسياری از خدمات
گذشتند .دندان ها به جای به سازی ،کشيده شدند .از عمل های ضروری
خودداری شد و مرگ قدم به قدم جلو آمد.
برای مساله بيکاری هم دولت انديشه ی ديگری کرد .حقوق بيکاری قطع شد
و يا به عده ی خاصی تعلق گرفت به طور نمونه در ايران از بيش از سه
ميليون بيکار رسمی و  10ميليون غير رسمی ،تنها  223هزار نفر از
حقوق بيکاری استفاده می کنند) خبرگزاری ميزان  17دی  (1396يا در
آلمان تعداد  4.238.378نفر از بيکاران را در اختيار مراکز کاريابی
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قرار داده اند ،زيرا اوﻻ پولی که به آن ها پرداخت می شود از حقوق بيکاری
کم تر است و در ثانی به همين تعداد از آمار بيکاران کاسته می شود .بيکاران
را در اختيار شرکت های مقاطعه کار انسانی ،که آن ها را به شرکت های
ديگر اجاره می دهند سپردند تا به هر کاری که ﻻزم بود فرستاده شوند .مهم
نبود که بيکاران چه تخصصی دارند يا در چه سنی هستند .اين شرکت های
خصوصی کارياب ،به کمک شرکت های ديگری می رفتند که از زير بار
استخدام کارگر فرار می کنند .به اين طريق برای کارگر وجهی جهت
بازنشستگی و غيره پرداخت نمی کردند و هر وقت که می خواستند ،می
توانستند کارگران را به شرکت کرايه دهنده بر گردانند؛ گويی بيل و کلنگی
را برای مدتی کرايه کرده بودند .قبل ها تامين انرژی ،تامين آب و هم چنين
آموزش توسط دولت تضمين می شد .به طور مثال در آلمان در دهه ی 60
قرن بيستم ،به دليل کمبود نيروی انسانی متخصص ،دولت با تصويب قانون
کمک هزينه تحصيلی)بافوک( و مجانی ساختن تحصيل امکان اين را فراهم
آورد ،که فرزندان کارگران که اکثريت جمعيت را تشکيل می دادند قادر به
تحصيل شوند ،و بعد از پايان تحصيﻼت و اشتغال به کار ،آن را تدريجا پس
بدهند  .1972به اين طريق آموزش جزو حقوق شهروندی قرار گرفت ،اما
در آغاز قرن بيست و يکم به دليل صرفه جويی در هزينه های دولت ،توزيع
مجانی کتاب های درسی حذف شد و اعتراضات ناپيگير والدين و فعالين
اجتماعی تاثيری در آن نگذاشت ،اما تعين  500يورو هزينه ثبت نام برای
هر ترم دانشگاه با اعتراضات مداوم دانش جويان به استثنای دو ايالت در بقيه
کشور حذف شد و اين نشان می دهد ،که با مبارزات سازمان دهی شده
سراسری می شود اهداف سرمايه در گذاشتن بار وظايف دولت بر دوش توده
های کارگر را خنثی کرد  .يا در ايران بعد از دومين افزايش قيمت نفت ،اين
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امکان ايجاد شد و دانشجويان می توانستند کمک هزينه برای مخارج زندگی
و اگر ساکن خوابگاه های دانشجويی نبودند کمک هزينه ی مسکن دريافت
کنند .برای ثبت نام هم پولی نپردازند ،در مقابل اما کتبا تعهد می دادند ،که
بعد از پايان تحصيﻼت دوبرابر مدت زمان تحصيل برای دولت کار کنند.
کمک هزينه ها برای دانشجويانی که معدل باﻻ داشتند به عنوان جايزه
بخشوده می شد در غير اين صورت می بايست آن را يک باره و يا به
صورت اقساط به نحوی که خودشان مايل باشند ،بپردازند .به اين دﻻيل
آموزش برای بخش خصوصی عﻼقه ای جهت ورود در آن ايجاد نمی کرد.
به طور کلی در دهه  1970در جهان ،يک پروسه ی مقررات زدايی آغاز
شد و همه ی چيزهای غير ممکن يا غير جالب برای سرمايه ممکن و جالب
شد .از جمله ی اين موارد آموزش ،حمل و نقل عمومی ،آب ،انرژی و
بهداشت عمومی بود .مشخصه ی اين دوران کاهش وحشتناک دست مزدها
بعد از دوره ی رونق؛ يعنی دهه  50تا  70است تا هدف توليد که دستيابی
به حداکثر سود است امکان پذير شود .اين امر با باﻻ بردن شديد باروری کار
همراه بود .يعنی کارگر از طرفی چندين برابر سابق توليد می کرد ،و زمان
کار ﻻزم کاهش يافته بود ،و از طرف ديگربا کاهش دست مزدها در مجموع
سود حداکثر حاصل می شد .البته در کنار اين امر ايجاد دولت ﻻغر،
کارگران بيشماری را از بخش عمومی بيکار کرد ،و ارتش بيکاران را
توسعه داد ،در نتيجه رقابت بين کارگران چه شاغل ،چه بيکارجهت حفظ
محل کار يا بدست آوردن يک محل کار باﻻ گرفت ،که خود به کاهش مداوم
دست مزدها کمک می کند .به اين طريق سرمايه منابع جديدی در رابطه با
آب ،انرژی ،آموزش ،بهداشت ،حمل و نقل ،بيمه ها و غيره پيدا کرد .بعد
نوبت به اجرای پروژه های توده ای مسکن رسيد و شرکت های عظيم خانه
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سازی ،اجاره مسکن و غيره ايجاد شد و همراه با آن کارتن خوابی و افراد
بدون سقفی باﻻی سر گسترده شد.
حال دوباره به بخش آموزش بر می گرديم.
بخش آموزش تنها مدرسه خصوصی و معلم خصوصی نيست ،بلکه امکانات
عظيمی را برای سرمايه فراهم آورده است .آموزش بازار بزرگی را از
ميليون ها شاکرد و معلم ايجاد کرده است .بازار بزرگی جهت مشاوره؛ به
همين سبب دوره های تحصيلی دانشگاهی مشاوره مثﻼ در دهه ی 50
خورشيدی در ايران ايجاد شد و سعی شد برايش فرهنگ سازی شود .کتاب
های درسی و کتاب های کمک آموزشی برای دانش آموزان و معلمان که می
تواند انتشاراتی های عظيم منطقه ای و کشوری را ايجاد کند .در سال های
اخير کتاب ها و جزوه های اينترنتی هم به آن اضافه شده است و با توجه به
وجود حق امتياز در اکثر کشورهای مهم ،دستيابی به آن ها مستلزم هزينه
است.
دوره های آموزشی ،آموزش ضمن خدمت و ايجاد ورک شاپ برای معلمان
و ايجاد کﻼس های آموزشی کمک درسی هم چنين به صورت ديجيتال ؛
کتاب های انجام تکاليف کتاب های درسی به ويژه در زمينه ی رياضيات،
شيمی ،فيزيک و زبان خارجی؛ کتاب های تست در همه ی زمينه های
آموزشی ،ايجاد پورتال آموزشی از دوره ی ابتدايی تا دانشگاه ،که برای
ورود به آن بايد ساليانه مبلغی پرداخت را به قبلی ها اضافه کنيد .کارفرمايان
خصوصی در اين بخش خود را ناجيان آموزش از وضع اسفناک آموزش
معرفی می کنند .آن ها به عنوان مشاوران آموزشی يا تهيه کنندگان منابع
مالی برای امر آموزش پا پيش می گذارند و نظرات خود را مبنای سيستم
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آموزشی جديد قرار می دهند .سيستمی که کودکان و جوانان را برای تبديل به
نيروی کار جهت ارائه به بازار کار تربيت می کند .بايد پرسيد کنسرن های
آموزشی از اين کوشش ها چه اهدافی را دنبال می کنند؟ رفرم های آموزشی
به کجا می روند؟ جواب آن ها به اين سئواﻻت همان جوابی است که هر
کنسرن ديگری خواهد داد .آن ها برای ثواب نيامده اند .هدف کسب حداکثر
سود است .به طور مثال شرکت مشاور آموزشی مک کينزی در بلژيک در
سال  2007مبلﻎ  7.5ميليارد از اين امر درآمد داشت .می بينيم که به اين
طريق يک بازار بزرگ آموزش و يک بخش خدمات آموزشی بزرگ ايجاد
شده است.
خصوصی سازی بخش عمومی يعنی اجازه به بخش خصوصی و سرمايه
برای غارت ثروت ملی و تصرف حقوق مربوط به ثروت ملی و محروم
کردن توده های مردم کارگر و زحمتکش از آن .اين خصوصی سازی ها
توسط سازمان تجارت جهانی  ، WTOبانک جهانی  WBو صندوق بين المللی
پول  IMFپيش برده می شود .بانک جهانی کشورهای فقيررا برای انجام
اصﻼحات ديکته شده ی خود مورد فشار قرار می دهد و به آن ها برای
خصوصی سازی سيستم آموزشی اعتبار می دهد .با اين سياست ها ديگر
خجالت دولت های سرمايه داری ريخته شده و همه به دولت های کار تبديل
شده اند؛ يعنی دولت هايی که وظيفه دارند نيروی کار را برای سرمايه فراهم
کنند و به سرمايه در غارت ثروت عمومی کمک کنند .هدف خصوصی
سازی آموزش مسلما باﻻ بردن کيفيت کار نيست ،بلکه آماده سازی نيروی
کار برای رقابت در بازار کار است .انسان برای اين زنده است که کار کند.
خصوصی سازی آموزش ،با بازاری سازی و تجاری سازی آموزش همراه
است؛ يعنی مدرسه و آموزش تبديل به مزرعه و کارخانه می شود .شاگردان
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کاﻻی اين مزارع و کارخانه اند .اين جا کاﻻهايی توليد می شوند که در
خدمت بازار هستند و توليد کنندگان اين کاﻻها؛ يعنی معلمان کارگرانی هستند
مولد که در خدمت ارزش افزايی سرمايه اند .اين جا سرمايه نه تنها سيستمی
ايجاد می کند که در خدمت سود آفرينی است ،بلکه مدل جديدی را شکل می
دهد که با آن برای والدين دانش آموزان تصميم گيری می کند .آن ها را وادار
به انتخاب بين خوب و بد می کند .مدارس خصوصی خوب می شوند که
تضمين ديپلم و قبولی دانشگاه و شغل آتی خوب می دهند ،و مدارس عمومی
که با آن ها قابل مقايسه نيستند .پس تصميم سازی می کنند که کودکان به
مدارس خصوصی فرستاده شوند .والدين به جای فشار بر دولت جهت ارائه
ی امکانات بهتر ،از خود مايه می گذارند .اين امر به ويژه در ايران و در
شهرها فقط شامل مردم ثروتمند نيست .هر کدام از ما می شناسيم کسانی را
از کارگر و بيکار که با قرض يا فروش وسايل خانه ،بچه های خود را تنها
به اميد داشتن آينده ای بهتر از خودشان ،به مدارس خصوصی و نيمه
خصوصی می سپارند ،گرچه هنوز باز هم اکثريت توده های فقير توان اين
کار را ندارند و بچه های شان هم راهی به جز مدارس عمومی ندارند ،يا
حتی در بعضی مناطق مثل سيستان و بلوچستان توان فرستادن کودکان خود
به مدرسه ی عمومی را که معموﻻ دوراست ندارند .هسته اصلی استراتژی
خصوصی سازی را مقررات زدايی ،انتخاب بين مدارس خوب و بد ،کوپن
آموزشی ،پيش برد تست های استاندارد و باﻻخره مجازات ها ی مربوطه
تشکيل می دهد .مدارس خصوصی که در ايران به آن ها مدارس غيرانتفاعی
هم می گويند از مقررات دولتی معاف اند ،اما کمک های باﻻی دولتی
دريافت می کنند .در اين مدارس جايی برای ابتکار عمل و خﻼقيت معلم و
شاگرد باقی نمی ماند .چنان که گفته شد همه اهداف در خدمت آماده سازی
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برای بازار کار خﻼصه می شود يعنی پروش انسان هايی يک بعدی؛ که
چرخ سود سرمايه را به گردش در بياورند .در اين جا معلم و شاگرد احساس
امنيت ندارند زيرا سرنوشت آن ها به امتحان وابسته است نه دانش و آگاهی و
ابتکار و خﻼقيت آن ها .در اين جا کسانی از پله های موفقيت باﻻ می روند،
که خود را با سيستم مطابقت می دهند .در اين جا آينده افراد تعين می شود و
نابرابری و شکاف اجتماعی عميق تر می شود .دولت ها با کاهش بودجه و
امکانات بخش عمومی از جمله عدم ساخت مدارس جديد ،عدم تعمير و
بازسازی مدارس کهنه ،عدم استخدام معلمان کافی و ايجاد دوره های
آموزشی برای کيفيت دهی به آن ها ،دو وقته و سه وقته کردن کﻼس ها ،باﻻ
بردن تعداد شاگرد به معلم که معلم را تبديل به مبصر کﻼس می کند ،به
طبقاتی شدن شديد آموزش ميدان می دهند .شاگردان اليت برای پست های
مهم اقتصادی سياسی و کارگر برای توليد سرمايه داری ايجاد می کند و
دولت قابل سرزنش هم نيست چون وظيفه ی خود را به عنوان دولت سرمايه
داری به خوبی انجام می دهد .درايران حدود سه ميليون دانش آموز در بيش
از  15000مدرسه خصوصی و هيات امنايی و راه دور مشغول تحصيل
اند که  %25کل دانش آموزان را تشکيل می دهد .در حکومت آقای روحانی
اين روند رشدی برابر با  %11.6داشته است .يک نمونه ديگر کشور
سوئد است .خصوصی سازی در سوئد با مستمسک نياز مالی برای بودجه ی
عمومی در دهه ی  1990شروع شد .در دهه  50تعداد دانش آموزان در
مدارس خصوصی  %1کل دانش آموزان بود .در سال  2010به %15
رسيد و اکنون در مدارس متوسطه به  %50رسيده است .به طور کلی
 %25کل سيستم آموزشی سوئد به ويژه در شهرهای بزرگ در دست بخش
خصوصی است .نتيجه را با مراجعه به امتحان پيزا شاهد باشيم .در سال
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 ،2000سوئد در گروه اول قرار داست .در  2012به گروه پايين تر سقوط
کرد .در رياضيات توانايی دانش آموزان نسبت به قبل در يک دهه به نصف
رسيده است .در قسمت های ديگر مقاله رفرم های آموزشی و مبارزه
کارگران بخش آموزش)معلمان( با آن و برای شرايط بهتر کار و بهبود کيفی
امر آموزش را به طور جداگانه در مناطق مختلف جهان دنبال خواهيم کرد.
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رفرم های آﻣوزشﯽ ،ﻣقاوﻣت و ﻣبارزه ی کارگران بخش
آﻣوزش -قسﻤت دوم
آمريکای ﻻتين ،مورد :مکزيک
چنان که در قسمت اول توضيح داده شد ،آموزش به کسب و کار پرمنفعتی
تبديل شده است .برای اين که بازار مدارس خصوصی رونق گيرد ،می
بايست وضعيت مدارس دولتی روز به روز بد و بدتر شود تا خانواده ها
برای آينده بهتر فرزندان خود مجبور به تصميم گيری شوند ،تا از ديگر
نيازهای ضروری خود بزنند و بودجه ی آن را به اين امر اختصاص دهند.
برای اين کار در وهله ی اول معلمان موفق مدارس دولتی را با دست مزد و
مزايای باﻻ به سمت مدارس خصوصی کشيدند .اين شرايط به جايی کشانده
شد که تدريجا مدارس دولتی با کيفيت پايين ،تنها به فقيرترين اقشار جامعه
اختصاص يافت يعنی به کودکان مردم کارگر و زحمتکش ،تا از درون آن
کارگران ساده بعدی توليد و صادر شوند .بايد معدود دانش آموزانی را که از
اين سيستم موفق بيرون می آيند کنار گذاشت .اين امر در آمريکای ﻻتين در
دهه  80و  90که اوج خصوصی سازی های بخش عمومی بود ،به اهداف
خود در زمينه ی آموزش نايل آمد .در آمريکای ﻻتين در هر چند دور
انتخابات ،يک بار نيروهای چپ رفرميسم در ائتﻼف باهم به قدرت دولتی
دست می يابند در اين دوران آن ها با اختصاص بودجه ی بيش تر به امر
آموزش سعی می کردند فاصله دو نوع مدرسه ی خصوصی و دولتی را کم
تر کنند

اما با قانون خصوصی سازی ها خود را درگير نمی کردند .در

دوره های قدرت نيروی راست سرمايه داری ،سيستم آموزشی و معلمان
هردو مورد فشار و محدوديت قرار می گرفتند و دولت در همه ی اين موارد
همواره از حمايت بيدريﻎ بانک جهانی ،صندوق بين المللی پول -هردو از
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جانب اياﻻت متحده ی آمريکا و سازمان همکاری اقتصادی و توسعه از
طرف اروپا برخوردار بودند .به همين دليل اعتراضات و اعتصابان
کارگران بخش آموزش در آمريکای ﻻتين بيانگر بخش بسيار فعال مبارزات
طبقه ی کارگر آمريکای ﻻتين است .حق آموزش برای افراد يک حق اساسی
است و نبايد به دولت اجازه داد اين حق را پايمال کند .نبايد اجازه داد که امر
آموزش به عﻼيق مالی سرمايه داران تبديل شود .اما متاسفانه امروزه دولت
های سرمايه داری حتی آن ها که به قدرت مبارزات توده های کارگر مجبور
به رعايت حقوق اساسی شده اند ،سعی می کنند به طريقی از زير بار آن
شانه خالی کنند .بايد با حمايت از مدارس دولتی و فشار به مسئولين برای
تهيه ی ساختمان و وسايل کمک آموزشی و آموزش ضمن خدمت معلمان و
پرداخت دست مزدهای کافی به آنان کيفيت آموزش و شرايط مادی اين اماکن
را ارتقا داد .داشتن شرايط خوب آموزشی و آموزش با کيفيت باﻻ حق هر
کودک و نوجوان است؛ حق هر دانش آموز است .بايد مبارزات معلمان برای
داشتن دست مزد کافی برای زندگی و در نتيجه کار با شرايط بهتر و کيفی
تر ،مورد حمايت والدين دانش آموزان ،يا به بيانی کل جامعه قرار گيرد.
کارگران بخش آموزش در بسياری از کشورها از جمله ايران در وضعيت بد
اقتصادی قرار دارند .به کارشان ارزش ﻻزم گذاشته نمی شود .برای باﻻ
بردن کيفيت کار آن ها ،دولت ها سرمايه گذاری ﻻزم را انجام نمی دهند.
دولت ها از آن ها به خاطر قدرتی که می توانند اعمال کنند می ترسند.
معموﻻ آن ها گسترده ترين بخش کارگری زيرپوشش دولت اند ،که ميليون ها
کودک و نوجوان ،به عﻼوه والدين آن ها را می توانند تحت تاثير قرار دهند؛
گرچه هنوز بسياری از اين کارگران و متاسفانه کل طبقه ی کارگر به قدرت
خود پی نبرده اند .مکزيک هم از اين قاعده مستثنی نبود.
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به هرحال به دليل مبارزات معلمان در بسياری از کشورهای آمريکای ﻻتين
از جمله مکزيک ،حکومت ها مجبور به توقف رفرم های آموزشی و يا
برگشت به قبل شدند ،گرچه اين برگشت می بايستی به جلو باشد و شرايط و
امکانات مطابق پيشرفت های امروزی را در بر داشته باشد نه برگشت به
دهه  60و  .70در مکزيک معلمان بعد از اعتراضات و مبارزات گسترده
در سال  ، 2013اکنون آرام تر شده اند اما مبارزه به ويژه در چياپاس،
اوآخاکا ،ورکروس ،گواررو و در خود شهر مکزيکو؛ هم چنين در مراکز
روستايی ادامه دارد .معلمان مکزيک در اتحاديه ها سازمان يافته اند .تعداد
اعضای اين اتحاديه ها بين  1.3تا  1.5ميليون نفر است .اتحاديه های
معلمان دو دسته اند :اتحاديه های نزديک به دولت و اتحاديه های مستقل .در
هر اتحاديه گرايش های مختلف از راست راست تا چپ راديکال ديده می
شود .مثل ديگر نقاط جهان سرمايه داری ،در مکزيک هم وقتی کارگران
بخش آموزش اعتصاب يا اعتراض يا مقاومت می کنند ،نامی از آن ها برده
نمی شود بلکه تنها نام اتحاديه ها مطرح می شود .اين که چرا اکثريت
کارگران تنها شکل سازمان يابی را اتحاديه يا سنديکا می بينند ،به تاريخ
جنبش کارگری و نفوذ رفرميسم چپ و راست دراين جنبش بر می گردد .آن
ها هيچ گاه با کارگران از کارزار شورايی کارگران صحبت نمی کنند .هيچ
گاه از شوراهای کمون ،شوراهای اوليه در انقﻼب اکتبر ،شوراهای مبارز
آلمان در سال های  1917تا  1919و شوراهای تورين حرفی به ميان نمی
آورند .تنها مرجع معتبر آن ها ،نه يک سازمان جهانی کارگری مطابق آن چه
که مارکس فراخوانش را در مانيفست داد ،بلکه سازمان جهانی کار  ILOو
اتحاديه های کشورهای سرمايه داری پيشرفته است ،که باﻻترين حد انقﻼبی
آن ها ،حمايت از احزاب سوسيال دموکرات و سوسياليست و تبديل کارگران
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به پياده نظام آن ها در موقع انتخابات است .بعضی از اين اتحاديه ها در
زمان تشکيل متمايل به احزاب کمونيست اروپايی بودند و چپ ناميده می
شدند مثل اتحاديه ث.ج.ت فرانسه است که ديگر به سوسياليست ها و سوسيال
دموکرات ها متمايل است .اين موضوع که اتحاديه چپ است يا راست،
وابسته يا مستقل مهم نيست مهم اين است که کارگران را خلع سﻼح می کند و
سرجای شان می نشاند ،تا جای مبارزه ضد سرمايه داری ،با مذاکرات با
کارفرما و سه جانبه گرايی عوض شود .هر جا که کارگران بر می خيزند و
عليه سرمايه حرکت می کنند ،کوشش های اتحاديه های بزرگ کشورهای
سرمايه داری برای بيراهه بردن جنبش آغاز می شود و پيام های تبريک و
اعﻼم آمادگی برای کمک به آن ها در تشکيل اتحاديه صادر می شود .اين
امر را در اوج جنبش کارگری مصر در سال های گذشته ديديم و اکنون اين
پروسه در رابطه با ايران به جريان افتاده است .در مکزيک هم کارگران
مبارز در بخش های مختلف تنها شکل سازمان يابی را در اتحاديه مستقل
ديدند .در صحبتی که با بخشی از اين کارگران داشتم دليل آن را عدم آشنايی
خود با اشکال ديگر سازمان يابی می دانستند .آن ها اسمی از شورا نشنيده
بودند .البته وقتی از شورا صحبت به ميان می آيد منظور تنها شکل و اسم
نيست بلکه محتوی کار است .امروزه تشکل های ضد کارگری حتی به نام
شورا جا زده می شوند مثل شوراهای اسﻼمی محل کار يا شوراهای از
محتوی تهی شده ی در مراکز کار آلمان که همان کارکرد اتحاديه را دارند.
تازه يک شورای مبارز اگر کار ضد سرمايه داری نکند يک شورای مبارز
نيست.
اعتراضات معلمان در مکزيک اغلب با سرکوب ،دستگيری ،اخراج و حتی
با مرگ همراه بوده است .با وجود همه ی اعتراضات در اواخر سال 2016
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دولت تصميم گرفت که بسياری از مدارس روستايی را ببندد و تعدادشان را
کاهش و دانش آموزان را به صورت شبانه روزی سازمان دهد که با
اعتراضات شديد والدين مواجه شد .رفرم آموزشی ديکته شده دچار بحران
شد .با ادامه مبارزات ،دولت رفرم را پس گرفت) .(2017در مقابل ،معلمان
که با کمک والدين دانش آموزان به يک پيروزی دست يافته بودند ،سطح
مطالبات خود را باﻻ بردند .اين نشان می دهد که تنها در مبارزه است که می
توان قدم به قدم جلو رفت و دشمن را قدم به قدم عقب نشاند تا شرايط برای
کار زار نهايی آماده شود .در کنگره ماه مارس  2018اتحاديه معلمان،
معلمان اتحاديه را به خاطر حمايت از يکی از کانديداهای انتخابات رياست
جمهوری به نقد کشيدند .بخشی از معلمان خواهان استقﻼل اتحاديه از احزاب
و عدم دخالت اتحاديه در انتخابات شدند اما بخشی ديگر با اين سياست اتحاديه
موافق بودند .جنبش معلمان در اوآخاکای مکزيک قوی ترين بخش جنبش
معلمان مکزيک است – از مبارزات معلمان اين بخش از سال  2006تا
کنون گزارش هايی را ارائه داده بودم که بخشی از آن در جلد اول کتاب" :دو
دهه آغازين قرن بيست و يکم و طبقه کارگر" آمده است و از تکرار آن ها
خود داری می کنم .در اين بخش هم متاسفانه به جای ذکر مبارزات معلمان
از بخش  22که نام اتحاديه ای آن است استفاده می شود .در اين بخش
اتحاديه بيش از  80.000معلم مدارس ابتدايی که  %60شان را زنان
تشکيل می دهند ،سازمان يافته اند و البته که پست های کليدی در اخيتار
مردان است .در پرونده آن ها غير از حمله ،دستگيری ،شکنجه ،مرگ و
ناپديد شدن ،نکات مثبتی وجود دارد که نشان می دهد با مبارزه می شود به
شرايط بهتر دست يافت .اين موارد شامل بهبود شرايط کار معلمان ،تغذيه
برای کودکان فقير روستايی و حمايت مردمی از مبارزه ی آن ها است .اما
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در مقابل مطبوعات وابسته به رژيم و سرمايه داران ،همواره از ايجاد اختﻼل
در عبور و مرور و ايجاد بارديگاد توسط معلمان می نويسند ،بدون اين که
بنويسند اصﻼ چرا معلمان دست به اين کار زده اند .آن ها نگران اخﻼل در
پروسه ی گردش کاﻻ هستند .نگران برهم خوردن نظم مرگ آور سرمايه
داری اند .آن ها می خواهند معلمان را عوامل برهم زننده ی نظم يعنی نظم
سرمايه معرفی کنند.
بايد متذکر شد که جنبش معلمان در اوآخاکا در سال  2006شش ماه به
درازا کشيد ،سرکوب جنبش با حمله نيروهای نظامی و انتظامی که از زمين
و هوا همراه بود منجر به تشکيل کمون اوآخاکا شد و از محدوده معلمان به
جامعه ارتقا يافت .اين ارتقا خود را در خواسته های گوناگون و همه جانبه ی
معلمان که شامل :توزيع عادﻻنه بودجه ی ايالتی ،باﻻ بردن بودجه ی
مدارس ،توزيع مجانی کتاب و انيفورم برای دانش آموزان مناطق فقير
روستايی ،تغذيه مجانی دانش آموزان ،ايجاد مدارس جديد با امکانات
آموزشی بهتر ،دادن کمک هزينه تحصيلی به دانش آموزان مناطق فقيرنشين،
برگرداندن مدارس خصوصی شده به اداره مردمی ،باﻻ بردن کيفيت و
شرايط کار معلمان و افزايش دست مزد آن ها برای يک زندگی بهتر ،توجه
بيش تر به حفظ محيط زيست ،آزادی زندانيان سياسی ،پايان دادن به سرکوب
سياسی ،برکناری رئيس فاسد اتحاديه -در حالی که برکناری رئيس اتحاديه
می بايد حق اعضای اتحاديه باشد نه دولت -و مبارزه با فساد در دولت و
جامعه است نشان می دهد .اما اين مطالبات ديگر اصﻼ قابل تحمل نبود .اين
سرکوب آتش را به زير خاکستر برد اما نتوانست خاموش کند .از سال
 2008دوباره جرقه ها سر بر آوردند .اين خيزش مجدد در سال 2013
دوباره شعله کشيد و در  2016به اوج رسيد .ده سال مبارزه ی مداوم ،گاه
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آرام و گاه طوفانی باﻻخره دولت را به نوعی کودتای نظامی عليه معلمان
کشاند .در  19ژوئن دولت حمله نظامی به معلمان و ابقای دوباره رفرم
آموزشی را در دستور کار خود قرار داد و جنبش را منکوب کرد ،هفت معلم
به قتل رسيدند ،صد نفر وحشيانه کتک زده شده و مجروح شدند ،عده ای
ناپديد شدند – مجموعا از سال  2006تا کنون تعداد  32.000نفر در
مکزيک ناپديد شده اند -ولی با وجود اين نتوانستند جنبش را متوقف کنند.
جنبش اکنون در رکود است.
مهم ترين ويژگی معلمان اين بخش که بايد مورد توجه همه بخش های
کارگری قرار گيرد ،فرا رفتن جنبش از محل کار و ديالوگ با جامعه است.
ديالوگ با والدين دانش آموزان و جلب پشتيبانی آن ها و شرکت آن ها به
طور مستقيم در مبارزه ،نقظه بسيار مثبت اين جنبش بود .اين ديالوگ به
ويژه در بخش های فقير نشين که سطح آگاهی در آن ها از ساير نقاط پايين
تراست و معموﻻ با اندک کمک مادی به سياهی لشگر انتخابات ها برای
پرکردن صندوق های رای کشانده می شوند و حتی در سرکوب جنبش مورد
سوء استفاده سياسی قرار می گيرند ،از طرفی نقشی مرکزی در پيش برد
مبارزات معلمان داشت ،و از طرف ديگر سبب ارتقا سطح آگاهی سياسی
خود آن ها شد .معلمان بعد از هر اعتصاب ،ساعات افتاده درسی را جبران
می کنند تا منافع دانش آموزان حفظ شود ،گرچه در رسانه های وابسته به
رژيم مقاﻻت متعدد راجع به معلمان نوشته می شود و در آن ها معلمان را آدم
های لش بی عار و لجباری که از زير کار در می روند می خوانند ،و آن ها
را در زمره ی جانيان قرار می دهند .در مواقعی از اعتصاب که معلمان
وابسته به اتحاديه دولتی خواهان پايان اعتصاب و کار به عنوان اعتصاب
شکن به جای معلمان اعتصابی شدند ،کميته ی والدين دانش آموزان با آن
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مخالفت کردند و کودکان خود را به مدرسه نفرستادند .اين رابطه ی بين
معلمان و والدين نقش مهمی را در مبادﻻت سياسی اجتماعی بازی می کند .با
آن ها يکباره صدها هزار نفر به حاميان مبارزه افزوده می شود.
اما اين که چرا اين همه مبارزات در طی سال های متمادی نتوانسته به
جنبشی عمومی طبقاتی عليه سيستم حاکم تبديل شود مشکل اساسی کل
مبارزات طبقه کارگر جهانی است .گرچه برخﻼف ايران بخش های مختلف
جنبش کارگری در مکزيک در مواقع مختلف از مبارزه کارگران بخش
آموزش و مطالبات آن ها دفاع و حمايت کرده است و تظاهرات به راه
انداخته است اما کافی نبوده است .مبارزه معلمان فقط مبارزه ی معلمان
نيست ،مبارزه يک بخش از طبقه ی کارگر عليه سيستم سلطه و سرکوب
است .سيستم سلطه و سرکوب به يک بخش محدود نيست .مساله ای اجتماعی
سياسی است .به همه ی طبقه و همه ی جامعه مربوط است .حمايت و دفاع
تنها دادن اطﻼعيه حمايتی يا انجام يک تظاهرات اعتراضی در روز تعطيل
نيست .گرچه همه ی اين ها سبب وحشت و لرز سرمايه می شود ،اما تا وقتی
به جنبه ی عملی نکشد وحشت مرگ برايش ايجاد نمی کند .يک ساعت
خواباندن چرخ توليد ،قدرت مبارزه گر طبقه کارگر را نشان می دهد .يک
ساعت خواباندن زنجيره ی توليد ارزش اضافی است ،که تب سرمايه داران
را باﻻ می برد .يک ساعت متوقف ساختن ارزش افزايی سرمايه است که آن
ها را به هول و وﻻ می اندازد .اين امر اما نياز به پيش شرط هايی دارد که
راه طبقه کارگر را هموار می کند و عبارت اند از :داشتن هستی آگاه و ديدن
خود به عنوان يک طبقه که در مقابل طبقه ی استثمار گر خود قرار گرفته
است ،که همه ابزار را برای مبارزه خود فراهم کرده است .دولت خود را
دارد .ارتش و نيروی سرکوب خود را آماده کرده است .دشمن خود را می
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شناسد اما می داند که نان او از اين دشمن در روغن می خوابد ،پس سعی می
کند نيروی دشمن را متفرق کند .آن را به بخش های جدا از هم که ارتباطی به
هم ندارند و هريک بايد در پی منافع خود باشد تقسيم می کند .برای هرکدام
با کمک نيروهای وابسته به خود يا وابسته به سيستم موجود تشکل های
جداگانه درست می کند تا مانع يگانگی آن ها به عنوان طبقه شود – به عنوان
مثال کارگران کارخانه ﻻستيک سازی کنتيننتال آلمان در چند اتحاديه جدا از
هم متشکل شده اند .بخشی عضو اتحاديه شيمی هستند .بخشی عضو اتحاديه
متال و بخشی عضو اتحاديه خدمات اند و بخشی عضو اتحاديه مواد غذايی
که هيچ منافع مشترکی با هم ندارند .هيچ گاه نشستی جمعی باهم نداردند .از
وضعيت معيشتی هم بی خبرند ،در حالی که همه زير يک سقف و زير يک
نام استثمار می شوند  . -شناخت دشمن به عنوان يک طبقه در يک سيستم ،نه
يک کارخانه دار يا يک رئيس جمهور يا فردی يا گروهی ديگر .در چنين
حالتی است که طبقه کارگر می تواند کل طبقه ی خود را عليه سيستمی که
استثمارش می کند آماده مبارزه و عمل کند .مبارزه معلمان ،مبارزه ی
کارگران صنايع و خدمات و غيره به مبارزه عليه نئوليبراليسم و خصوصی
سازی ها خﻼصه نمی شود .نئوليبراليسم يک شکل از نمای سرمايه داری
است نه همه ی آن .مبارزه برای برگشت به زمان جلوتر از آن نيست .تقديس
سرمايه داری با نام کﻼسيک و نئوکﻼسيک ،فورديسم ،و ايسم های ديگر
نيست .همه ی آن های اسامی مختلف سرمايه داری در زمان های خاص اند.
اگر قرار است از شر اين شرايط اسف بار زندگی مان راحت شويم بايد عزم
مان را جزم کنيم .يک راه نجات بيش تر وجود ندارد .اين راه سخت اما
ممکن است .بايد مثل سرمايه حاﻻ که دشمن را شناختيم ابزار مبارزه را تهيه
و تدارک ببينيم .ما نياز به ارتش و نيروی نظامی نداريم .نياز به توپ و تانک
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و مسلسل نداريم .البته اگر مجبور شديم که از آن ها استفاده کنيم ،حی و
حاضرند و در اختيارشان می گيريم .نياز به دولت و مجلس نداريم که ابزار
سرکوب طبقاتی اند .ما حرکت می کنيم که شر آن ها را از سر جامعه کم
کنيم .اما قبل از اين ها ،نياز داريم خود را متشکل کنيم اما نه در سنگرهای
جامعه ی مدنی سرمايه داری يعنی اتحاديه ها و سنديکاها و انجمن های
صنفی و غيره .ما نياز به تشکل های مبارز از پايين داريم که برای ايجاد
پست و مقام های موروثی و سلسله مراتبی نيست .تشکل هايی از جنس
خودمان .تشکل هايی که بتوانيم با آن ها مبارزات مان را عليه شرايط موجود
و تغيير آن و در نهايت برای ايجاد جامعه ای ديگر سامان دهيم .تشکل هايی
که در آن نه سلسه مراتب که رفاقت حاکم است هريک خود را مسئول می
بيند و عمل می کند .دانش بيش تر تعدادی از کارگران که امکان دستيابی به
آن را يافته اند ،برای ناندانی نيست ،بلکه برای اين است که به آن هايی که کم
تر می دانند منتقل و دانش همگانی شود نه امتياز .اين تشکل می تواند شورا
نام داشته باشد اما نه هر شورايی .شورايی از جنس کمون اما بدون اشتباهات
آن ،شورايی از جنس شوراهای انقﻼب اکتبر اما قائم به خود و نه چشم به
فرمان ،شورايی از جنس اختيار ،عمل ،و تغييربينادی .شورايی که در يک
مکان محبوس نمی ماند و در کل جامعه در هر محل کار و زندگی برپا می
شود ،مبارزه می کند ،بحث می کند ،تصميم می گيرد ،عمل می کند ،می
آموزد ،می آموزاند ،شبکه می شود ،در تمام جامعه می تند ،آگاهی می شود
و زندگی را بارور می کند .شورايی که سرمايه را به بند می کشد .از سرمايه
بودن رها می سازد و ثروت اجتماعی را توزيع مجدد و غاصبان آن را خلع
يد می کند .هيچ بودگان را هر چيز می کند تا بهاربی پايان انسانيت آغاز
شود.
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رفرم های آﻣوزشﯽ ،ﻣقاوﻣت و ﻣبارزه ی کارگران بخش
آﻣوزش -قسﻤت سوم
آمريکای ﻻتين ،مورد :آرژانتين
مبارزات کارگران بخش آموزش /معلمان همراه با کارگران بخش خدمات،
بخش بزرگی از مبارزات طبقه کارگر آرژانتين را در بر دارد .در آمريکای
ﻻتين همواره قدرت دولتی بين نيروهای راست و چپ بورژوايی در نوسان
است .هر بار با روی کار آمدن نيروهای راست و راست ترين ها ،سهم
بودجه ی بخش عمومی در بودجه ی کل کشور به نفع بخش نظامی و دفاع
کاسته می شود .همواره تصميم دولت در ﻻغر کردن و کوچک کردن خود،
با اخراج کارگران اين بخش يا واگذاری آن ها به بخش خصوصی همراه می
شود .هيچ گاه و در هيچ کشوری کوچک کردن دولت ،شامل نيروهای نظامی
و انتظامی و سرکوب نه تنها نشده ،بلکه آن را تقويت کرده است .هيچ وقت
افزايش دست مزدهای کارگران ،نتوانسته به نيازهای زندگی آن ها پاسخ دهد.
اين افزايش حتی برخﻼف تبليغات ،از برابری با نرخ تورم بر نيامده است.
در نتيجه با وجود اندکی افزايش دست مزد ،دست مزد واقعی کارگران
همواره با توجه به گرانی و سطح زندگی کاهش می يابد .امری که در ايران
به خوبی قابل مشاهده است .به طور مثال در سال  ،1395حداقل دست مزد
کارگری از طرف دولت مبلﻎ  812.164.000تومان تعين شد ،آن ها
که دست مزدها را با نرخ

تورم و گرانی می سنجند ،حداقل

 3.500.000تومان را برای اين برابری و در بهمن  96برای سال 97
مبلﻎ  5ميليون تومان پيشنهاد دادند .اختﻼف اين دو و دست مزد های تصويب
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شده؛ يعنی  812.164تومان و  1.110هزار تومان نشان می دهد که
کاهش دست مزد واقعی سير صعودی يافته است.
در آرژانتين نقش معلمان در افزايش دست مزد عمومی کارگران ،و حمايت
و دفاع از حقوق کارگری نقشی ويژه دارد .اما متاسفانه دست مزدها در همه
جا نه براساس تامين يک زندگی انسانی شايسته همراه با رفاه ،بلکه با نرخ
تورم در نظر گرفته می شود .در سال  1992کارلوس منم رياست جمهور،
مسئوليت دولت بر زندگی کارگران بخش آموزش يعنی معلمان و مدارس و
دانش آموزان را از دولت مرکزی جدا کرد و به استان ها يا ايالت ها سپرد.
در حقيقت اين برنامه سه قسمت داشت و سه تغيير در مرکز توجه اش قرار
داشت :قانون جدا کردن سرويس آموزشی از وظايف دولت مرکزی ،و
سپردن آن به استان ها ،قانون آموزش فدرال ،و قانون آموزش عالی .توجه
قانون به بخش آموزش ابتدايی و ميانی و برداشتن مسئوليت دولت مرکزی
نسبت به آن به  23استان و شهر بوئنوس آيرس سپرده شد .مهم ترين هدف
اين تصميم ،ايجاد شکاف در جنبش کارگران بخش آموزش ،و تکه تکه کردن
آن در سطح کشور بود .گذشته از اين ،با توجه به وضعيت اقتصادی ايالت ها
و فقير و غنی بودن آن ها ،با ايجاد اختﻼف درآمدی بين معلمان ،در اتحاد آن
برای افزايش دست مزد و بهبود زندگی ،کيفيت برنامه های آموزشی و
وضعيت مدارس و دانش آموزان ،ايجاد اختﻼل کند ،به طور مثال دست مزد
معلمان در شهر بوينوس آيرس پانزده برابر دستمزد معلمان بعضی
ازفقيرترين استان ها بود .ديگر اين که دست دولت مرکزی برای افزايش
بودجه های نظامی و سرکوب باز تر می شد و ديگر مقايسه ای در سهميه آن
ها با بخش های ديگر در بودجه صورت نمی گرفت .اين تصميم البته آن
زمان مورد انتقاد قرار گرفت.
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آرژانتين در بين کشورهای آمريکای ﻻتين ،يک سنت دراز مدت در زمينه ی
مدارس عمومی ،به خاطر آزاد بودن ،غير دينی بودن و اجباری و مجانی
بودن آموزش دارد .از سال  1884وسايل ارتباط جمعی وابسته به رژيم
کوشش فراوانی را در تغيير جهت نظر والدين کودکان به طرف مدارس
خصوصی انجام داده اند ،در حينی که مبارزات معلمان را پوشش نمی دهند
و اعتصابات آن ها را عامل کاهش کيفيت آموزش مدارس عمومی معرفی
می کنند ،برای مردم جا می اندازند ،که اگر می خواهند آينده کودکان شان
بهتر باشد ،گرينه ی موثر مدارس خصوصی است.
مبارزات معلمان از دهه ی  1990تا کنون ،به ويژه در فاصله ی  1997تا
 2000به عنوان يکی از مبارزات تاريخی طبقه ی کارگر آرژانتين ثبت
شده است .مشخصه آن چادر سفيدی بود که آن ها در کنگره ی ملی آرژانتين
برپا داشته بودند .در اين جا نه فقط بر خواسته های معلمان ،بلکه تمرکز آن
ها روی مقاومت کل طبقه ی کارگر متمرکز بود .در سال  2005برای
آموزش قانون  26.075تصويب شد .طبق اين قانون دولت مرکزی حداقل
بودجه را برای تامين مالی بخش آموزش استان ها تقبل می کرد .يک تعرفه
ی کشوری برای کارگران بخش آموزش درنظر گرفته شده بود ،و وزير
آموزش ملی مسئول شد ،که با مسئولين آموزش استان ها و اتحاديه های
معلمان – همان سه جانبه گرايی -برای شرايط کارمعلمان روستايی و تعين
يک حداقل دست مزد برای کارگران اين بخش به توافق برسد .اين حداقل
دست مزد تا سال  2016مقرر بود اما دولت در سال  2017از تعين
حداقل دست مزد جديد ملی حاضر نشد وارد بحث شود ،و تدريجا سعی کرد
آن چه را که در دهه های قبل ،حکومت مجبوربه پذيرش شده بود ،پس
بگيرد) مقايسه شود با اين پس گيری در آلمان که در  2004رخ داد( و به
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دهه ی قبل از  1990برگردد .به اين طريق دوباره پرداختن به مساله حقوق
کار از مرکزيت افتاد ،و به استان ها خﻼصه شد .هم چنين بود مساله ی بهبود
آموزش و کيفيت آن و بهبود شرايط کار ،و در نتيجه داشتن قراردادهای
جمعی کار که از حقوق اوليه است و در نتيجه ی آن ،دسترسی به آموزش
عمومی مناسب و خوب برای دانش آموزان ناممکن شد ،و مساله به
استطاعت مالی والدين و گسترش مدارس خصوصی ،و خصوصی شدن يا
طبقاتی شدن بيش تر آموزش انجاميد .مبارزات معلمان امروز به دﻻيل باﻻ
حول سياست آموزش کشور انجام می گيرد .با تصويب اين قانون مبارزات
کارگران بخش آموزش و خدمات ،وارد دور تازه ای شد و شدت گرفت ،که
در اين مبارزه نقش اول را معلمان به عهده داشتند .در سال  2016وزارت
کار آمار اعتصابات بخش عمومی را برای ده سال گذشته ،به صورت
گرافيک ارائه داد .طبق اين گزارش روزهای از دست رفته کار توسط
اعتصاب ،در سال های مختلف اين ده سال مورد مقايسه قرار گرفت .در اين
ده سال ،سال  2016بعد از  2014در مقام دوم قرار گرفته است که نرخ
آن  % 18بود ،اما در آن سهم کارگران بخش آموزش  55تا  % 56بود.
در آرژانتين طبق قانون ،به خاطر اعتصاب دست مزدها قطع نمی شود ،اما
دولت سعی کرد دست مزد معلمان را به خاطر اعتصاب کاهش دهد ،اما
دادگاه در مقابل تصميم دولت به عنوان اين که اعتصاب حق کارگران است،
ايستاد .در دهه ی  1990دولت آرژانتين به خاطر بحران بدهی خارجی ،با
ديکته ی بانک جهانی و صندوق بين المللی پول به نمايندگی از سرمايه داران
اعتبار و وام دهنده ،فشار بر کارگران و خصوصی سازی ها را شدت
بخشيد .از جمله اين موارد استانی سازی امر آموزش بود ،که در باﻻ ذکر
شد .در سال  2003در بسياری از استان ها به معلمان دست مزد جنسی می
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دادند ،در بعضی هم اصﻼ نه پول و نه جنس پرداخت می شد .در سال
 2016افزايش دست مزد اين کارگران % 11اعﻼم شد اتحاديه مستقل
خواهان  % 35افزايش بود و دولت با  19درصد توافق کرد .اعتراضات
معلمان به شرايط موجود باﻻ گرفت .دولت مرکزی پرداخت يک سال دست
مزدها را تقبل کرد اما بعد از آن دوباره اوضاع به وضع سابق برگشت .به
همين دليل معلمان سراسر کشور در بوينوس آيرس جمع شدند400.000 .
معلم که خواهان مذاکرات کشوری برای تعين دست مزدها و افزايش 35
درصدی شدند .آن ها می گويند افزايش  19درصدی دولت حتی مواد اوليه
اساسی زندگی شان را تامين نمی کند .در سال  2017معلمان دو اعتصاب
سراسری  48ساعته را سازمان دادند ،که با تظاهرات توده ای در بوينوس
آيرس و ساير شهرهای بزرگ همراه بود .در چهارماهه اول%14 ،
مبارزات با اعتصاب همراه بود .در کل  % 65اعتصابات کارگری و 82
 %خوابيدن کار در اثر اعتصاب در اين سال به کارگران بخش آموزش تعلق
داشت .اين مبارزات همه ی سطوح آموزش تا دانشگاه را در بر دارد.
اعتصابات فقط شامل مرکز و شهرهای بزرگ نيست ،بلکه در شهرهای
کوچک و روستاها هم معلمان برای حقوق خود درمبارزه شرکت می کنند،
زيرا مقامات محلی به راحتی حاضر به اجرای توافقات انجام يافته در مرکز
نيستند .تازه اين توافقات چنان که آمد ،نه افزايش دست مزد که حتی پايين تر
از هماهنگ سازی با تورم است.
باﻻ رفتن سطح مبارزه ،حکومت را وادار به عقب نشينی و دست برداشتن از
حمﻼت و فشار نکرد .در سال جاری 2018 /به انحا مختلف برای تعين
يک حداقل دست مزد جديد مانع ايجاد کرد ،و دوباره مذاکرات را از حالت
کشوری به استانی احاله داد .اين تمهيدات دولت ،هماهنگی دست مزدها در
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سطح معلمان و مهم تر ،در کل طبقه کارگر را غير ممکن ساخت ،که مورد
انتقاد شديد قرار گرفت .در  22ماه مارچ  600.000معلم از سراسر
کشور ،در ميدان ماه مه در بوينوس آيرس اجتماع کردند .اعتصاب آن ها پنج
هفته طول کشيد ،اما آن ها به مدرسه می رفتند تا به دانش آموزان و والدين
شان توضيح دهند که چرا اعتصاب می کنند .در اول ماه مه کارگران ساير
بخش ها با آن ها همراه شدند و به اين ترتيب اولين اعتصاب عمومی
سراسری ،عليه سياست های رفرميستی دولت جديد شکل گرفت .ادامه
مبارزات گسترده معلمان ،باﻻخره حکومت را تا حدودی به پايين کشاند ،و
دولت پذيرفت که مذاکراتی را در رابطه با مدارس ابتدايی و ميانی درکل
کشور انجام دهد؛ اين نشان می دهد که حکومت حاضر نيست بپذيرد ،که
دست مزدهای کارگری يکسان شود ،و يک زندگی شايسته انسانی را برای
همه کارگران فراهم آورد ،تا رقابت بين نيروهای کار عليه هم ديگر پايان
گيرد .با اعﻼم اين سياست ،مبارزات در مناطق مختلف و به ويژه در بوينوس
آيرس گسترش يافت .در دانشگاه ها مربيان آموزشی در ماه مارس و آپريل
عليه سياست افزايش دست مزد حکومت دست به اعتصاب زدند .اين که چرا
اعتصابات عظيم کارگری نمی تواند حتی نه به تامين زندگی ،بلکه به همان
خواست افزايش درصدی مورد نظر آن ها ،برای خنثی سازی نرخ تورم
بينجامد ،به نگاه و برداشت آن ها از دولت بر می گردد .در اين نگاه دولت نه
ابزار سيادت طبقاتی ،و ارگان ستمگری يک طبقه عليه طبقه ديگر ،نه بيانگر
نظمی خصمانه ،که اين ستمگری را با تعديل تضادهای طبقاتی ،قانونی و
پابرجا می سازد ،بلکه دارای نقشی فراطبقاتی و ميانجی گرانه می شود؛ در
نتيجه ،کارگران هر بار به عنوان پله ی صعود بخشی از طبقه سرمايه دار،
اعم از راست يا چپ مورد سوء استفاده سياسی قرار می گيرند .اين امر تنها
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به قدرت نيروی مقابل بر نمی گردد ،بلکه بيانگر ضعف طبقه ی کارگر در
شناخت دوست و دشمن ،و مهم تر از همه به امر مبارزه ،يعنی خﻼصه
کردن مبارزه به افزايش درصدی از دست مزد ،و بهبود اندکی در شرايط
کار؛ نه مبارزه ای ضد سرمايه داری برای خلع سﻼح طبقه سرمايه دار و
ويران سازی نظم موجود است .تنها در صورتی اين مبارزات خواهند
توانست شرايط کار و کيفيت آن را بهبود بخشند ،که طبقه ی کارگر نه گسسته
در اتحاديه های بخشی دولتی و مستقل ،بلکه در شوراهای کارگری خود را
سازمان دهد و شوراهای مختلف به صورت شبکه ای عظيم با هم شورای
سراسری را تشکيل دهند .در اين شکل از سازمان يابی مبارزات به هم
متصل می شوند .خواسته ها غربال شده هماهنگ می شوند .تجربيات به
سرعت در اختيار همگان قرار می گيرند .نتايج ،نقص ها و قوت ها مورد
بحث و بررسی قرار می گيرد .برای خواست های فوری مشترک حرکات
جمعی سراسری سازمان داده می شود .هر حرکتی در مقايسه با حرکت قبلی
چند گام به جلو بر می دارد .در ضمن مبارزه برای خواسته های فوری،
مبارزه برای امحا سرمايه داری گام به گام به پيش برده می شود ،و در هر
گام آگاهی طبقاتی بيش تر ريشه می دواند ،و کارگر به هستی طبقاتی خود و
ضرورت يگانگی برای رهايی از استثمار سرمايه داری ،و رهايی واقعی
خود از ستم طبقاتی ،بيش تر اگاه می شود و راه مبارزه ی ضد سرمايه داری
هموار تر می شود.
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رفرم های آﻣوزشﯽ ،ﻣقاوﻣت و ﻣبارزه ی کارگران بخش
آﻣوزش -قسﻤت چهارم
آمريکای ﻻتين؛ مورد پرو
خصوصی سازی بخش عمومی ،با تمرکز بيش تر روی بخش آموزش در
پرو چشم گير تر از ساير کشورهای آمريکای ﻻتين است .اين مساله چنان در
پرو پيشرفت داشته ،که اکنون نصف تمام دانش آموزان در پرو در مدارس
خصوصی مشغول به تحصيل هستند .اين امر در آموزش عالی هم دنبال
شده ،به نحوی که بيش از  40دانشگاه خصوصی در پرو فعال هستند.
امروزه امر آموزش ،يک کسب و کار درآمد زا شده است ،که بخش
خصوصی مثل اختاپوسی بر آن پنجه انداخته است .برای سرمايه که همواره
به دنبال بازار بزرگ تر برای سود بيش تراست ،رقم ميليونی دانش آموزان
و توجه بيش از پيش خانواده ها به آموزش کودکان خود ،به عنوان وسيله ای
برای ارتقا موقعيت اجتماعی ،اين امکان را فراهم می آورد .دولت های
سرمايه داری برای رونق بخشيدن به اين بازار ،در مدارس بخش عمومی يا
دولتی سرمايه گذاری های جديد نمی کنند .با وجود افزايش تعداد دانش
آموزان ،اغلب سهم اين بخش در بودجه دولت يا ثابت می ماند يا کاهش می
يابد .نتيجه ی اين سياست ،مدارس کهنه و گاه مخروبه است ،به عﻼوه ی فقر
وسايل آموزشی و کمک آموزشی .کوتاهی در آموزش معلمان و تربيت
نيروی کار متخصص ،که در دو جهت خود را نشان می دهد؛ اول کوتاه
کردن دوران آموزش برای معلمان ،که سبب می شود معلمان آموزش ﻻزم
را برای اين شغل نمی بينند ،در نتيجه کيفيت کارشان پايين می آيد .يا از افراد
آموزش نديده برای کار معلمی استفاده می شود ،در نتيجه آن ها به خوبی از
عهده کار بر نمی آيند زيرا کار در بخش آموزش تنها داشتن تخصص در يک
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رشته علمی نيست ،بلکه در کنارش شيوه ی تعامل با دانش آموزان ،شناخت
کودک و نوجوان و روانشناسی آن ها ،اعمال روش های مختلف آموزشی
برای متعادل کردن شرايط ،و نحوه ی برخورد با دانش آموز و والدين آن ها
و غيره قرار دارد .دست مزدها در اين بخش يخ زده و تکان نمی خورد.
دوره آموزش برای شغل در بخش دفتری ،به طور مداوم کارگران رسمی
اخراج می شوند ،و به جای شان نيروی کار قرارداد موقت ،با دست مزدهای
بسيار پايين تر به کار گمارده می شوند .برای معلمان يک دوره ی آزمايشی
پنج ساله در نظر گرفته اند ،که اگر مطابق نظر دولت نباشد اين دوره تمديد،
و به اين طريق از رسمی شدن آن ها و استفاده از امکانات کار رسمی
جلوگيری می شود .اين ماده قانونی برای کنترل کيفيت کار نيست ،بلکه شايد
بيش تر برای اخراج معلمانی است ،که فعاﻻنه عليه تصميمات دولت و برای
شرايط کار بهتر ،مبارزه می کنند .اتفاقا يکی از موارد مبارزه کارگران
بخش آموزش در پرو ،عليه اين ماده قانونی يعنی همين دوره ی طوﻻنی
آزمايشی است .مبارزه کارگران بخش آموزش عﻼوه بر امنيت شغلی ،شامل
افزايش دست مزد و يکسان سازی دست مزد کارکنان آموزشی و اداری،
افزايش بودجه اختصاص يافته به امر آموزش به  % 10توليد ناخالص
داخلی است ،زيرا اکنون پانزده سال است ،که بودجه آموزش روی % 6
ثابت مانده است.
درگيری با اعتصاب در  15ژوئيه در کاسکو آغاز شد .مطالبات اعﻼم
عمومی گرديد ،و اعتصاب به سرعت به نقاط ديگر کشور گسترش يافت و
از  12جوﻻی به صورت يک اعتصاب نامحدود در آمد ،که در  18منطقه
از  21منطقه جريان يافت و بيش از  300هزار معلم از کل  420هزار
معلم در آن شرکت کردند؛ يعنی بيش از  70درصد معلمان را در پوشش
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داشت .عﻼوه بر آن دو ميليون دانش آموز مدارس دولتی نيز درگير بودند.
اتحاديه معلمان که توسط خود معلمان با توهم نسبت نقش اتحاديه در 1962
تاسيس شده بود ،که در روند تکاملی خود ،راهی را که می بايست به عنوان
اتحاديه يعنی سنگری از جامعه مدنی بورژوايی طی کند ،پيمود و به حزب
حاکم پيوست و به صورت دستوری به سازمانی که همه معلمان می بايد
عضو آن شوند و حق عضويت بپردازند در آمده بود ،در جانب دولت قرار
گرفت و با حرکت معلمان مخاف بود .در مخالفت با اتحاديه ،معلمان در هر
منطقه برای خود کميته ای برای سازمان دهی ايجاد کردند و در مقابل
اتحاديه ايستادند .آن ها در سال  2004يک اعتصاب بزرگ را سازمان دهی
کردند ،و اعتصابات فعلی هم توسط اين کميته ها هدايت می شود .معلمان به
اين نتيجه رسيده اند ،که برای مبارزه نياز دارند خود را سازمان دهی کنند.
برای اجرای اين نياز ،آن ها ابتدا در مدرسه خود جمع شدند و با هم مساله را
مورد بررسی قرار دادند .سپس با مدارس مجاور تماس گرفتند و تدريجا اين
تماس ها به منطقه و استان و کل کشور کشيده شد ،و نشست سراسری با
شرکت نمايندگان برنامه ريزی شد .به اين طريق برنامه ريزی اعتصاب،
تعيين اهداف و مطالبات برای حرکت ،از دورن بحث های اين جمع های
کوچک به امری سراسری تبديل شد ،و تصميم به اعتصاب سراسری
نامحدود در  12جوﻻی اعﻼم شد ،تا با قدرت جمعی در مقابل دولت بايستند،
و دولت را وادار به گفتگو با خود در باره ی خواسته های شان کنند.
در کاسکو معلمان اعتصابی فرودگاه شهر را اشغال کردند ،و سکوهای
پروازهای توريستی را بستند .معلمان از سراسر پرو با قطارهای پر به سمت
ليما حرکت کردند ،تا در تظاهرات شرکت کنند .آن ها در ميدان های شهر
اجتماع کردند و همه همراه با پﻼکارت ها و پارچه نوشته ها و بنرهای خود،
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که در آن ها به عمل مستقيم و دموکراسی از پايين همراه با مطالبات خود
اشاره می شد به سمت ميدان سن مارتين رفتند و در آن جا گرد آمدند .اجتماع
تا نيمه های شب ادامه يافت ،و بر خواست مذاکره با دولت در باره مطالبات
تاکيد شد .دولت مطالبات را رد کرد و راه فشار را در پيش گرفت .در بعضی
از مناطق مثل کاسکو وضعيت اضطراری اعﻼم شد ،و اعتصاب با
سرکوب ،پاشيدن آب توسط ماشين های آتش نشانی و پرتاب گاز اشک آور
به سمت مردم  ،مواجه شد .در يکی از اين حمﻼت ،يک معلم اعتصابی دچار
سکته قلبی شد و جانش را از دست داد ،اما دولت از مذاکره با اعتصابيون
خودداری کرد .دولت می گفت هيچ شريک مذاکره ای وجود ندارد و البته
منظورش عدم حضور اتحاديه در جانب معلمان بود ،در حالی که معلمان
اعتصابی يک کميته ی اعتصاب برای مصاحبه با مطبوعات و مذاکره تعين
کرده بودند ،اما دولت آن را به رسميت نمی شناخت .دولت می گفت کميته ی
اعتصاب از لحاظ قانونی رسميت ندارد ،اين ها گروهک های چريکی سابق
هستند که تروريست اند .به اين طريق دولت نه تنها گروه های چريکی سابق،
بلکه معلمان اعتصابی را هم تروريست می خواند؛ کاری که در همه ی
کشورهايی که مبارزه در آن در جريان و شديد است انجام می شود ،و برای
ما در ايران پديده ای آشنا است و هر گارگر معترضی به اقدامات ضد امنيتی
متهم می شود.
برخﻼف تبليغات دولت ،اما اعتصابات مورد حمايت گسترده ی توده های
مردم قرار گرفت .دولت با اتحاديه معلمان که نقشی در اعتصاب نداشت وارد
مذاکره شد .اعتصاب در کاسکو به دليل دعوت از کميته ی اعتصاب کاسکو
به مذاکره ،در ميانه ی ماه اوت پايان يافت .اين کار اما مورد حمايت ساير
نقاط کشور قرار نگرفت و تاثيری در ادامه اعتصاب آن ها نگذاشت ،تا
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باﻻخره وزير آموزش و پرورش اعﻼم کرد ،که حاضر به مذاکره با
نمايندگان اعتصابيون است .وزير اما نتوانست خود در مذاکره شرکت کند
زيرا مجبور به استعفا شد .در پنجم سپتامبر اعتصاب با يک گردهمايی
بزرگ در ليما به پايان رسيد ،اما طی مذاکره تنها بخشی از مطالبات پذيرفته
شد نه همه ی آن ها .والدين هم خواهان پايان دادن به اعتصاب شدند .دست
مزدها از  1200به  1500سواز رسيد که معادل  520يورو می شد ،و
اصﻼحی در قانون بازنشستگی انجام گرفت و بازنشستگی از  55سال ممکن
شد ،اما همسان سازی دست مزد انجام نگرفت .لغو دوره ی آزمايشی پنج
ساله و تمديد آن ممکن نشد .بودجه ی آموزش باﻻ نرفت و برای بهبود کيفی
امر آموزش تصميمی اتخاذ نشد و دموکراسی از پايين تنها به شعاری بی
نتيجه تبديل شد.

مبارزات کارگران بخش آموزش

رفرم های آﻣوزشﯽ ،ﻣقاوﻣت و ﻣبارزه کارگران بخش آﻣوزش-
قسﻤت ﭘﻨﺠﻢ
آمريکای ﻻتين :برزيل
هشتم مارس  ،2018معلمان برزيلی در سائوپولو دست به اعتصاب زدند.
چرا؟ چه می گفتند و چه می خواستند؟
دولت برزيل در حمايت از سرمايه داران و کارفرمايان سهم آن ها را از
پرداخت برای بيمه ی کارگران کاهش داد اما در عوض سهم پرداخت
کارگران را باﻻ برد .سپس پول حاصله را در بازار بورس در يک شرکت
خصوصی بيمه سرمايه گذاری کرد؛ امری که اکنون در اکثر کشورهای
سرمايه داری از جمله آلمان انجام شده است .چنان که شاهد هستيم کارگر بعد
از رسيدن به سن بازنشستگی آن قدر کم درآمد خواهد داشت که يا در حد خط
فقر يا اندکی از آن باﻻتر است و بايد با فقر و فاقه زندگی کند .يا از خط فقر
پايين تر است و محتاج کمک سازمان تامين اجتماعی می شود و محدوديت
های بيشماری برايش ايجاد می شود و آزادی های شخصی اش نقض می
شود مثﻼ طول زمان سفر يا ماندن در جای ديگری غير از خانه خود و
داشتن اتومبيل يا پس انداز ،در حالی که سطح پرداخت بيمه بازنشستگی بايد
زندگی راحتی را درسنی که فرد نياز به آرامش دارد فراهم سازد .اگر پولی
را که ماهانه به مدت سی يا چهل يا پنجاه سال کار به طور مرتب می پردازد
که به عنوان سرمايه پولی در اختيار سرمايه داران مالی يا غيره قرار می
گيرد و در توليد ارزش اضافی بيش تر و استثمار تعداد بيشتری از کارگران
قرار می گيرد يا در مسير گردش سرمايه وارد می شود و به واقعيت يابی
ارزش اضافی کمک می کند يا صرف بند و بست های اقتصادی سياسی می
شود و در هر حال در خدمت سرمايه قرار می گيرد در نظر بگيريم ،کارگر
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می تواند نه به اندازه زمان کار که حتی بيش تر از آن ،ماهانه دريافت کند.
متاسفانه وقتی در اين رابطه بحث می شود حتی کارگران استدﻻل می کنند
که اگر دريافتی ما مثل قبل باشد نسل جوان نيروی کار يا کارگران آتی بايد
بيش تر بپردازند و بار زندگی ما را بدوش بگيرند .از خود نمی پرسند چرا
نسل آتی کارگری؟ چرا نه آنانی که از اين پول ميلياردها به حساب شان
واريز می شود .اين حق همه کارگران است که زندگی حال و آتی شان در
رفاه باشد .حق همه ی آن ها که موفق شدند نيروی کارشان را بفروشند و
همه ی آن ها که موفق نشدند يا در کارهايی با درآمد ناچيز تر گمارده شده اند
يا به دﻻيلی مجبور بوده اند ساعات کم تری از عمر خود را به سرمايه
بفروشند .به طور مثال کسی را می شناسم که بعد از چهل سال شغل سخت
پرستاری به باز نشستگی رسيده است .او به دليل داشتن کودکی با ناتوانی
جسمی نمی توانست تمام وقت کار کند .بعد از چهل سال زندگی سخت با سه
وظيفه مختلف :کارگر ،کارخانگی و مراقبت از بيمار دريافتی اش از خط فقر
پايين تر قرار دارد .او که نمی خواست از کمک تامين اجتماعی استفاده کند،
مجبور شد برای گذران مخارج زندگی ،بعد از  65سالگی کار ديگری برای
خود پيدا کند .متاسفانه فعالين اجتماعی در آلمان که کمپين های حمايتی برای
بسياری از مبارزات کارگری ساير کشورها انجام می دهند اوﻻ همين مسايل
در کشور خودی را ناديده می گيرند .دوما همه ی کاسه کوزه ها را سر
سياست نئوليبرالی دولت ها می شکنند -امری که همه جايی شده است و به
فعالين آلمانی خﻼصه می شود؛ گويی نئو ليبراليسم پديده ای تازه به جز يک
بازتاب از سياست سرمايه است و ﻻزم آمده تا بر ناکارآمدی شيوه ی عمل
قبلی غلبه کند و بر بحران سرمايه داری افساربزند که نمی تواند .شيوه ای که
ادامه ی روندهای تاکنونی از کﻼسيسيزم تا ليبراليسم و غيره است؛ که همه
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نام های جديد زمان خود برای تداوم سياست های سرمايه برای جلوگيری از
کاهش نرخ سود و فرارفتن از بحران های ادواری بوده اند .عﻼوه براين
جماعت ،اگر گاه گاهی گرايشاتی پيدا شد که با رفرميسم فاصله گرفته اند و
می توانستند مثبت باشند؛ نتوانسته اند خود را از حوزه نفوذ رفرميسم رها
سازند و همه ی کوشش های خود را نه در تقابل با سرمايه بلکه در کوشش
برای بازگردان تعادل به دنيای سرمايه داری معطوف کرده اند و حاصل
کارشان به رفرم هايی در نظام سرمايه داری محدود شده است .رفرم هايی
که به عنوانی آبی بر آتش طغيان توده های کارگر جان به لب رسيده بود و
در اروپا و آمريکا اندک زمانی بعد که طغيان فروکش کرد و کارگران به
پستوهای باورها و توهمات بورژوايی خزيدند وبه اين طريق درخت
رفرميسم بار ديگر به بار نشست؛ تدريجا پس گرفته شد .نقطه ی عطف اين
بازگشت قدرت طبقاتی سرمايه ،دهه ی اول قرن بيست و يک و ادامه آن
است .گرچه بيش از گذشته در ضعف است اما در مقابل ضعف مفرط طبقه
کارگر قوی می نمايد.
باری اين پديده در برزيل نيز قابل رويت است .با به قدرت رسيدن سوسيال
دموکرات ها با نام بی مسمای حزب کارگر با رای کارگران متوهم که مثل
هميشه چند باره از يک سوراخ گزيده شده بودند بدون اين که لحظه ای در آن
درنگ کنند ،رفرم های اندکی انجام گرفت که ناگزير بود از جمله :به سهم
بخش عمومی در بودجه اضافه شد که شامل آموزش هم می شد .سپس وقتی
تعادل به نفع سرمايه تغيير کرد می بايست اين امر مثل جاهای ديگر ،تغيير
می کرد که کرد .در سال  2016با تصميم پارلمان توسط نمايندگانی که با
رای توهم اکثريت کارگران باﻻ آمده بودند اين تغييرات شروع به حرکت
کرد .از سهم بخش عمومی در بودجه کاسته شد ،که بﻼفاصله دامن معلمان را
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گرفت .حزب کارگر علنا گرايش خود به سياست خصوصی سازی و رفرم
ها را تحت عنوان مدل جديد “ همکاری بخش خصوصی و عمومی“ در همه
ی بخش ها از جمله آموزش بيان کرد .حمله به صندوق بازنشستگی امر
جديدی نبود .گذشته از فساد مالی مسئولين ،گاه خود حکومت هم به صندوق
بازنشستگان حمله می برد تا بتواند بودجه خود را سرپا نگهدارد .حمله ای که
بازگشتی به آن مترتب نبود و دولت قصدی را برای بازپرداخت يا جبران
نشان نمی داد -ايران کشوری غنی از اين حمﻼت است و هريک از ما از
بدهی  140هزار ميلياردی دولت به سازمان تامين اجتماعی خوانده ايم.
دولت با افزودن سهم پرداخت کارگران به سازمان بازنشستگی ،و بردن آن
به بازار بورس ،به بازار مالی جان تازه ای داد و مضافا سيستم تامين
اجتماعی را به امری خصوصی تبديل کرد که فردا با اعﻼم ورشکستگی
کنسرن بيمه ای که بيانگر بخش خصوصی است ،کارگران تامين آينده خود
را از دست خواهند داد و در پيری بعد از ده ها سال کار به فقر خواهند افتاد
– چيزی که بزودی کارگران بازنشسته و شاغل ايران آن را تجربه خواهند
کرد .اين شيوه ی فقير سازی کارگران مدت مديدی است که دنبال می شود؛
به ويژه با قراردادهای موقت کار که يکباره با قطع آن کارگران به فقر مفرط
می افتند يا محتاج کمک های اجتماعی ناچيز می شوند .بسياری از اين
سياست ها توسط احزابی به پيش برده می شوند که همانطور که در باﻻ آمد،
متاسفانه کارگران در اثر رفرميسم حاکم حزبی و اتحاديه ای ،سربازان پياده
نظام آن ها می شوند .آن ها را به اميد بهبود با رای خودبه قدرت می رسانند
به جای اين که ،قدرت خود را در جامعه ای که خود منابع مالی آن را از
طريق استثمار شديد اعمال شده در محل های کارتامين می کنند ،بيازمايند.
بعد از به قدرت رساندن اين احزاب تاريخ مصرف خودشان تمام می شود و
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در انتظار پس گرفتن تدريجی آن چه که حاصل مبارزات قبلی شان در طی
زمان های گذشته است ،می مانند .نگاه می کنيم :حدود  200سال قبل
کارگران مطالبه هشت ساعت کار روزانه با  40ساعت کار هفتگی و دو
روز تعطيل در هفته را در پرونده مبارزاتی خود داشتند .اکنون صدها ميليون
کارگر تنها يک روز در هفته وقت استراحت دارند که آن را هم اغلب با
اجبار از دست می دهند يا برای کمک به مخارج زندگی مجبور به کارمی
شوند .به جای  40ساعت کار هفتگی اکنون بسيار بيش تر و گاه تا 90
ساعت و روزانه تا  15ساعت کار می کنند .البته که در قوانين کار کشورها
جمﻼت قشنگ و کامﻼ متفاوتی وجود دارد.
عليه اين سياست معلمان برزيل دو اعتصاب بزرگ را در سال 2016
سازمان دهی کردند و مطالبات خود را به خيابان ها کشاندند و خواهان
استعفای شهردار شدند .در انتخابات شهرداری همين سال کارگران رای خود
را از او دريﻎ کردند و به محافظه کاران رای دادند .چرا کارگران فکر می
کنند که حتما بايد در انتخابات بورژوايی شرکت کنند و پله ترقی دشمنان
طبقاتی خود شوند؛ درد کل طبقه کارگر جهانی است که جز افق بوژوايی
افقی ديگر را پيش رو ندارد .فکر می کند خود توانايی اداره جامعه را ندارد
و سياست وظيفه ی احزاب است .در اين برداشت ناچيز بينی خود و قدرت
خود نه تنها خود طبقه ی کارگر که آن را می پذيرد ،احزاب چپ رفرميستی،
و چپ و راست اتحاديه ای بيش ترين نقش و تاثير را دارند و کارگران را
چنان خلع سﻼح می کنند که قدرت تفکر و بيان خود را هم از دست می دهند
و چشم بسته گوش به فرمان می شوند .باری اين بار حزب کارگر بعد از
انتخاب شدن دوباره به تدريج سياست قبلی خود را به اجرا گذاشت اما به جای
خصوصی سازی کامل چنان که آمد به خصوصی شدن بخشی تبديل کرد مثل
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آلمان و کارگر بايد سهم خود را بپردازد يا به جای آن سطح دست مزدها را
پايين نگه می دارند دولت می گويد اين سهم را خود می پردازد .به اين طريق
سر کارگران شيره می مالد که ما اين بار مالی را به خاطر گل روی
کارگران عزيزمان تقبل می کنيم .اما در برزيل حتی اين امر هم اتفاق نيفتاد
بلکه ،آن ها بايد عﻼوه بر سهم  %11درصدی برای بيمه ی دولتی %8 ،هم
از درآمد ناخالص خود را برای بهره يابی از بيمه خصوصی بپردازند -مثال
بيمه تکميلی در ايران .به اين طريق دست مزد واقعی کارگران باز هم کاهش
می يابد .درمجموع برای بيمه بازنشستگی  14تا 18درصد دست مزد
ناخالص خود را می پردازد .آيا با توجه به کار سخت و طاقت فرسا و
طوﻻنی و مرگ های زود رس کارگر بعد از بازنشستگی فرصت می يابد تا
آن چه را که خود ذخيره کرده است باز ستاند؟
80درصد معلمان شهر سائوپولو را زنان تشکيل می دهند .در هشتم مارس
 1400مدرسه دولتی از  1550مدرسه ی موجود در سائوپولو در
اعتصابی که از آرژانتين برای اعتصاب زنان عليه خصوصی سازی بيمه ی
بازنشستگی سازمان دهی شد ،شرکت کردند .در  15مارس  80هزار نفر
از شرکت کنندگان در اعتصاب در يک تظاهرات شرکت کردند .در 27
مارس که پارلمان کمون قصد تصميم گيری در مورد اين رفرم را داشت،
 40هزار نفرمعلم پارلمان را بلوکه کردند .به دليل اعتراضات در سطح باﻻ،
رفرم مذکور بعد از چهار ماهی که جريان يافته بود ،پس گرفته شد .در طی
 15سال گذشته ،اتحاديه های معلمان و کارکنان بخش عمومی به دليل
نزديکی اتحاديه با دولت ،بسياری از اعضای شان را از دست دادند .تعدادی
از اتحاديه ها اما از دولت فاصله داشتند .اين فاصله نه از کارکرد اتحاديه به
عنوان بخشی مهم از جامعه ی مدنی بورژوايی بلکه ناشی از گرايشات
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فعالين آن بود که نمی تواند در طوﻻنی مدت ادامه داشته باشد و سرگذشت
اتحاديه های معروف به چپ کشورهايی چون آلمان و فرانسه و غيره واقعيت
آن را نشان می دهد .اين عقب نشينی يک پيروزی مهم برای کارگران بود.
پيروزی مبارزه برای حقوق خود بود اما اگر با مبارزه عليه سرمايه داری
نياميزد و برآورد حقوق واقعی خود را برای يک زندگی انسانی برای خود و
ديگران اعم از شاغل و بازنشسته و بيکار ،جوان يا پير پيش نبرد ،فردا با
تغيير قدرت حاکم دوباره در به پاشنه ی اوليه بازخواهد گشت .کارگران
آمريکای ﻻتين ،آمريکای شمالی ،اروپا و ساير نقاط جهان خود اين را تجربه
کرده اند و نياز به تکرار مجدد نيست .بايد همراه با مبارزه عليه خصوصی
سازی ،مبارزه عليه سرمايه داری را هم پيش برد .دولت سرمايه داری و
مالکيت دولتی بخشی از حاکميت سرمايه است .دولت نماينده سرمايه داران و
حافظ منافع آن هاست .اگر با رای کارگران باﻻ آمده در ماهيت و وظيفه اش
تغييری حاصل نمی شود .مساله توهم کارگران است .انديشيدن با سر
بورژوايی و نداشتن افق ضد سرمايه داری است .پايين بودن سطح آگاهی
طبقاتی و آگاه نبودن به قدرت خود است .همين پيروزی بايد راهگشای
مبارزات آتی شود .بايد همدلی و اتحاد از سطح تنها معلمان به سطح کل
کارگران گسترش يابد .شوراهای ضد سرمايه داری و شبکه ی ارتباطی
شورايی تشکيل شود و حرکت های کارگری يک دست و همگانی شود مسلما
اگر به جای  80هزار نفر ميليون ها نفر باهم باشند احتمال پيروزی هم برای
مطالبات همگانی هموارتر خواهد شد و هم ارتقا مبارزات عليه سيستم
استثمار و تبعيض و تحقير و هزاران صفت ديگر يعنی سرمايه داری را
شاهد خواهيم بود.
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رفرم های آﻣوزشﯽ ،ﻣقاوﻣت و ﻣبارزه ی کارگران بخش
آﻣوزش ،قسﻤت شﺸﻢ
آمريکای ﻻتين :کلمبيا
جنبش معلمان کلمبيا از شروع حرکت خود تا کنون ،برای حقوق معلمان در
مدارس دولتی مبارزه می کند .اين جا هم مثل ساير کشورهای منطقه ،در
کنار اتحاديه های دولتی يا نزديک به دولت يک اتحاديه مستقل وجود دارد.
اتحاديه های کارگری به ويژه اتحاديه معلمان که خود را مستقل يا چپ می
نامند توسط فعالين تروتسکيست گردانده می شوند .اتحاديه های دولتی خود
زمانی از نوع مستقل بودند که در دوران حکومت احزاب سوسيال دموکرات
کارگری ،به جانب دولت گرويدند و جا خوش کردند .اين سرنوشت در
انتظار همه ی اتحاديه های مستقل است زيرا اين وضعيت از کاراکتر اتحاديه
به عنوان ميانجی بين دولت يا سرمايه دار و کارگر می آيد .حتی آروزها و
انتظارات پيشگامان کارگری هم نتوانسته آن را تغيير دهد چنان که در آغاز
مارکس اتحاديه را مدرسه ی سوسياليسم می ديد .در آن زمان می گفت:
"سرمايه قدرت اجتماعی را متمرکز می کند در حالی که کارگر تنها به
نيروی کار خود متکی است .ارتباط بين سرمايه و کارگر هيچ گاه نمی تواند
برمبنای شرايط عادﻻنه باشد .تنها قدرت اجتماعی کارگران در تعداد آن
هاست ،اما در اثر عدم اتحاد و يگانگی شان اين قدرت درهم می شکند .عدم
يگانگی کارگران از طريق رقابت غير قابل اجتناب بين آن ها توليد و حفظ
می شود .اتحاديه ها در آغاز از کوشش های خودبخودی کارگران برای غلبه
بر اين عدم اتحاد و يا حداقل برای محدود کردن آن به وجود آمد تا شرايط
ﻻزم برای ارتباط آن ها را باهم فراهم سازد ،تا آن ها را حداقل از موقعيت
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بردگی شان باﻻ تربکشد .هدف بﻼفصل اتحاديه ها خود را روی ضروريات
روز ،روی مواردی جهت دفاع در مقابل تجاوزات دائم سرمايه و در يک
کﻼم روی مطالبات مزدی و زمان کار محدود می کند اما تا زمانی که شيوه
ی توليد امروزی -سرمايه داری م -.وجود دارد نمی شود از آن رها شد.
بنابراين بايد اين ها از طريق ايجاد و همچنين يکی کردن اتحاديه ها در همه
ی کشورها عمومی شوند .از طرف ديگر اتحاديه ها بدون اين که خود بدانند
مراکز سازمان يابی طبقه کارگر هستند .اگر اتحاديه ها برای جنگ شهری
بين سرمايه و کار ضروری هستند ،اين نيروی سازمان يافته برای غلبه بر
خود سيستم کارمزدی خيلی مهم تراند " .اين نکات مطالبی بود که مارکس در
بيان گذشته اتحاديه ها نوشت .وی سپس به حال اتحاديه ها در زمان خود می
پردازد ":تا کنون اتحاديه ها منحصرا خود را با مبارزه ی فوری محلی عليه
سرمايه مشغول کرده اند و هنوز کامﻼ درک نکرده اند چه نيرويی را در
مبارزه عليه خود سيستم بردگی مزدی ارائه دهند .به اين خاطر آن ها خود را
بسيار از جنبش عمومی و سياسی دورنگهداشتند" .در رابطه با آينده مارکس
وظايفی را به آن ها گوشزد می کند و می نويسد" :گذشته از اهداف اوليه بايد
اکنون ياد بگيرند که آگاهانه به عنوان مراکز سازمان دهنده ی طبقه ی کارگر
و با تمام عﻼقه به رهايی کامل آن هاعمل کنند .آن ها بايد جنبش های
اجتماعی و سياسی ای را که در اين جهت حرکت می کند ،مورد حمايت قرار
دهند .اگر آن ها خود را به عنوان پيشگامان و نمايندگان کل طبقه ی کارگر
در نظر بگيرند و عمل کنند ،بايد موفق شوند آن هايی را که خارج از صف
شان قرار دارند به درون صف خود بکشند .آن ها بايد به عﻼيق آن بخش از
کارگرانی که در بدترين شرايط مزدی هستند ،توجه کنند .آن ها بايد کل جهان
را متقاعد کنند که آرمان های شان بسيار محدود ،دور و خودخواهانه خواهد
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بود اگر روی رهايی ميليون ها تحت ستم معطوف نباشد"* .تاريخ اتحاديه به
ما نشان می دهد که آن ها هيچ گاه نتوانستند در اين جايگاه قرار گيرند .هيچ
گاه نتوانستند کل طبقه ی کارگر حتی يک کشور را حتی حول ضروريات
روز شان يگانه کند .در حالی که سرمايه با چشمداشت به اين مساله نهاد
طبقاتی خود را برای کل طبقه کارگر جهانی ايجاد کرد تا منويات سرمايه را
کﻼسه کرده به کارگران ديکته کند .تا جلوی اخﻼل در نظم سرمايه را سد
کند)  .( ILOآن ها هيچ گاه به حوزه ی مبارزه برای لغو کار مزدی وارد
نشدند زيرا وظايف خود را به عنوان يکی از سنگرهای جامعه ی مدنی
بوژوايی فوت آب بودند اما تا توانستند از همان آغاز آب در آسياب دشمنان
طبقه ی کارگر ريختند .طبقه کارگر را با شعار مزد عادﻻنه برای کار
عادﻻنه به سراب توهم به نيات کارگر دوستانه ی سرمايه داری فرستادند .تا
توانستند به جای يکی کردن همه در يک نهاد عمومی -بخوان شوراهای
سراسری محل کار و زندگی -به دم و دستک های ساختگی تفرقه انداز
رهنمود کردند -به طور مثال کارگران يک کارخانه را در چند اتحاديه شقه
شقه کردند .در کنتينانتال آلمان سه اتحاديه متال ،شيمی و خدمات با هم رقابت
می کنند ،-و .و .و
انگلس هم که زمانی مشوق جنبش اتحاديه ای بود ،بعدها اتحاديه را مورد نقد
قرار داد .وی در مقاله ی سيستم مزدی می نويسد که" :قانون مربوط به
دست مزد از طريق مبارزه اتحاديهای آسيبی نمیبيند؛ بلکه برعکس اين
مبارزه به آن اعتبار کامل میبخشد" و در ادامه اش می آيد که" :بنا براين
اتحاديه های کارگری به سيستم مزدی حمله نمیبرند".
اتحاديه مستقل معلمان کلمبيا از درون اتحاديه رسمی معلمان بيرون آمد و در
تقابل با آن و دولت قرار گرفت ،که مخالف کارفرما -اين جا دولت -است و
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برای حقوق اعضايش مبارزه می کند .اين هم يک خصلت ديگر اتحاديه است
که مبارزه ونتايج آن را به اعضايش يعنی کارگرانی که حق عضويت می
پردازند محدود می کند .بدون حق عضويتی که از دست مزدهای ناچيز
کارگران کسر می شود ،دستگاه عريض و طويل اتحاديه ها به ويژه اتحاديه
های بزرگ که روسايش گاه بيش تر از رئيس جمهور درآمد ماهانه دارند-
نمونه آلمان -نمی گردد .برای اين اتحاديه ها ،کارگران ديگر اصﻼ مطرح
نيستند و اتفاق افتاده که اتحاديه مانع شمول توافقات خود با کارفرما ،برای
ساير کارگران همان کارفرما شده است .در اتحاديه هم مثل کل سيستم سرمايه
داری ،رابطه ی خريد و فروش عمل می کند و فرد تنها در ازای پولی که
می پردازد خدمات می گيرد و هدف ارتقای شرايط کار کارگران به طور
کلی نيست.
به مساله بر می گرديم؛ وضعيت شغلی و زندگی معلمان کلمبيا از دهه های
گذشته بدتر شده است .در اين بخش شرايط اقتصادی و کار نسل های مختلف
کارگران شاغل از نظر درآمد و امنيت شغلی با هم متفاوت است .برای باز
شدن مطلب نگاهی به تاريخ جنبش معلمان می اندازيم؛ معلمان در دهه 80
فعال شدند .اتحاديه های کوچکی که تشکيل داده بودند در يک اتحاديه مادر به
نام "فدراسيون کارگران بخش آموزش کلمبيا  "FECODEتمرکز يافت که
در آغاز توانست موفقيت هايی کسب کند و شرايط کار معلمان را بهبود
بخشد .اقداماتی جهت امنيت شغلی و بيمه بازنشستگی انجام دهد اما از طرف
ديگر مشکﻼتی را دولت سر راه معلمان ايجاد کرد .از جمله اين که اين امر
تنها شامل کسانی می شد که از دسامبر  1979وارد کار شده بودند .دوباره
در سال  1989محدوديت های جديدی ايجاد شد .در قانون بازنشستگی قبلی،
به کسانی که بازنشسته می شدند  %75کل دستمزد به اضافه ی مقداری پول
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که حاصل ضرب دست مزد ماه آخر در تعداد سال های کارکرده بود
پرداخت می شد .در قانون جديد به جای دست مزد ماه آخر متوسط دست مزد
سال های خدمت و به جای  %75کل دست مزد %65 ،قرار داده شد .با
توجه به اين که کل دست مزدها در اين بخش کارگری بسيار پايين است،
معلمان بعد از بازنشستگی يکباره به درون فقر سقوط می کردند و از عهده
ی مخارج زندگی بر نمی آمدند -نمونه اين فقر را در جامعه ی ايران در
بخش های مختلف به وضوح می بينيم که بازنشستگان مجبور به کارهای
شاق يا سطح پايين تر از موقعيت خود از قبيل دست فروشی ،شب پايی و
غيره می شوند و اعتراضات بازنشستگان برای دريافتی که يک زندگی
مناسب را بعد از ده ها سال کار برای شان فراهم کند هنوز جريان دارد.
از سال  2002دوباره اوضاع در بخش عمومی از اين هم بدتر شد .برای
معلمان مقرر گرديد که بايد به طور مداوم مورد آزمايش و سنجش قرار
بگيرند و امتحانات کتبی ای را از سر بگذرانند .البته نه برای بهبود کيفيت
شغلی ،بلکه برای ايجاد محدويت .به اين طريق می شد جلوی استخدام هر
معلمی را بعد از گذراندن دوره ی آزمايشی گرفت و دوباره کسان ديگری را
وارد گود آزمايشی کرد .افزايش دست مزدها هم منوط به اين شد که دولت
بتواند ماليات بيش تری کسب کند .اگر معلمی بتواند دوره های آموزشی يا
تحصيلی بيش تری را بگذراند ،اين به مفهوم افزايش دست مزد بر اساس باﻻ
رفتن کيفيت نخواهد شد و اين دوره ها و تحصيﻼت به حساب نخواهد آمد .در
ضمن مخارج گذراندن اين دوره های آموزشی و تحصيﻼت باﻻتر بسيار
گران است .به طور مثال برای يک دوره ی يک ساله مبلﻎ  3500يورو و
يک دوره سه ساله  8800يورو خرج بر می دارد ،اما يک معلم تحصيل
کرده که امتحان دولتی را گذرانده است دست مزد ماهيانه اش حدود 560
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يورو خواهد شد .اگر معلمی بتواند ماهی  60يورو ذخيره کند به  12سال
برای تامين مخارج يک دوره سه ساله نياز دارد .وضعيت بيمه ی بهداشتی
کارگران بخش آموزش هم بسيار نارسا است.
به خاطر همه ی دﻻيل ذکر شده معلمان در سال  2014فراخوان يک
اعتصاب نامحدود را با هدف پيشرفت کاری؛ افزايش کلی دست مزد و مزايا
و افزايش کيفيت کاراعﻼم کردند .هدف اين بود که امر ارتقای شغلی معلمان
که به صورت فردی انجام می گرفت به امری عمومی برای همه معلمان
تبديل شود و شيوه های قبلی را ملغی سازند .اعتصاب دو روز طول کشيد و
موفقيت حاصله بسيار ناچيز بود .دوباره در سال  2015اعتصاب دنبال شد
و توانست  %95همه ی معلمان را به خيابان ها بکشاند .نتايج حاصله از
توافق بين اتحاديه و دولت ،معلمان را به انتقاد از استراتژی سياسی اتحاديه
کشاند و مثل همه جا مقصر رهبری اتحاديه شناخته شد به جای اين که به
جايگاه اتحاديه در نظام سرمايه داری و کارکرد آن برای نظام پرداخته شود
و بحث شيوه ی ديگری از سازمان يابی يعنی سازمان يابی شورايی به ميان
آيد .آن ها خواهان برکناری رهبری و روسای اتحاديه شدند .در ادامه اين
برخورد ،فشار اتحاديه ای و قضايی بر آن ها افزايش يافت؛ حتی در اطﻼعيه
ی قضايی آمد که معلمان زندگی رئيس اتحاديه را در خطر قرار دادند؛ در
نتيجه امنيت شغلی معلمان درخطر قرار گرفت .ابتدا معلمين منتقد را از
اتحاديه اخراج کردند و موجی از تحريم ها را عليه آن ها به راه انداختند.
بسياری از معلمين از اتحاديه بيرون آمدند و روز از نو روزی از نو .آن ها
بدون توجه به کارکرد اتحاديه دوباره اتحاديه مستقل خود را تشکيل دادند با
اين عنوان که از احزاب و دستگاه های بوروکراتيک مستقل است و می
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خواهد پرکسيس ديگری را تجربه کند -تکرار يک تجربه ناموفق که بارها و
بارها آزموده شد.
اتحاديه مادر دوباره در سال  2017فراخوان يک اعتصاب را داد.
اعتصابی که بيش از يک ماه طول کشيد و مطالبات مطرح شده عبارت بودند
از :اصﻼح مدل ارتقا؛ بهبود بيمه بهداشتی؛ افزايش بودجه ی دولت در امر
آموزش و بازبينی نحوه ی توزيع بودجه در بخش های مختلف جهت توزيع
مناسب تر ،تا نابرابری در رابطه با نيروی کار در بودجه دولت تصحيح
شود .آن چه که حاصل شد اما بسيار ناچيز بود .برای دولت سرمايه بسته
بودن مدارس و محروم شدن توده های دانش آموز مدارس دولتی ،که از
خانواده های معمولی فقير بودند اصﻼ مساله ای نبود ،که به خاطرش مجبور
به مذاکره با اتحاديه شود .اما در عوض امنيت شغلی معلمان را با خطر بيش
تر مواجه کرد .عدم حمايت و همکاری بخش های ديگر کارگری ،و تنها
ماندن معلمان اين خطر را تشديد می کرد .يک قرار داد جديد دوباره با همان
کارفرمای بهداشتی سابق بسته شد که دردی از مشکﻼت بهداشتی معلمان را
درمان نکرد اما منبع درآمد جديد برای کارفرمای خاطی شد .اين مساله برای
رهبری و روسای اتحاديه هم مشکلی ايجاد نمی کرد زيرا آن ها از حق
عضويت های دريافتی از معلمان درآمد کافی نصيب شان می شد و بيمه ی
بهداشتی خصوصی داشتند ،اما مشکل تنها برای توده های پايين يعنی معلمان
بود .دوباره در سال  2018برای پی گيری مطالبات انجام نشده اتحاديه
معلمان را به يک اعتصاب اخطاری دعوت کرد .اين اعتصاب که عامدانه
توسط رهبری اتحاديه همزمان با انتخابات پارلمانی سازمان دهی شده بود ،به
نفع کانديدای مورد نظر رهبری ،معلمان را مورد سوء استفاده سياسی قرار
داد در حينی که اتحاديه ادعای استقﻼل از احزاب و دولت را داشت.
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با اين نوشته مورد آمريکای ﻻتين را گرچه همه ی کشورها را شامل نشد به
پايان می برم و در ادامه به ايران و در صورت امکان به اروپا و آمريکا
خواهم پرداخت.
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ﻣبارزات کارگران بخش آﻣوزش؛ ايران
مبارزات کارگران بخش آموزش)معلمان( در ايران بعد از سقوط رژيم
پهلوی و روی کارآمدن جمهوری اسﻼمی ،درسال  1359با به اصطﻼح
پاکسازی نيروی انسانی که من آن را پاک زدائی می خوانم آغاز شد .در
مجموع  30.000نفر مشمول اين قانون شدند .من هم يکی از آن ها بودم.
اجتماع معلمان تهران و نماينگان معلمان ساير شهرها ،در وزارت آموزش و
پرورش ،به طور خودبخودی منجر به سازمان يابی شد .هربار برای پيشبرد
مسايل ،نمايندگانی انتخاب می شدند .برای تماس با نمايندگان مجلس من هم
جزو انتخاب شدگان بودم .در ساختمان بهارستان با نماينده ای که متاسفانه
اسمش يادم نيست مﻼقات کرديم .به نظرم آدم کارکشته ای بود چون سعی
نکرد پشت کلمات دوپهلو منظور را مخفی کند .راست و پوست کنده گفت:
شماها جزو معلمانی هستيد که در رشته خود تبحر داريد .دانش اجتماعی شما
باﻻست .می توانيد به خوبی دانش آموزان را اقناع کنيد .دانش آموزان به شما
اعتماد دارند و مسايل خود را با شما در ميان می گذارند .شما توان
پاسخگويی به سئواﻻت آن ها را داريد .به همين سبب ما اجازه نمی دهيم که
در مدارس حضور داشته باشيد .البته کسانی هم با اعﻼم جرايم عجيب و
غريب مثل زيبايی مشمول اين قانون شدند .مبارزات ما به جايی نرسيد چون
از هيچ جانبی مورد حمايت قرار نگرفتيم .معلمان باقی مانده ،و کارگران
ساير بخش ها از ما حمايت نکردند .با تصميم دادگاه های فرمايشی چند دقيقه
ای ،از اين تعداد ،بخشی اخراج ،بخشی بازخريد ،بخشی بازنشسته و تعدادی
دوباره و به تدريج به کار برگردانده شدند .در حقيقت اين دومين يورش
عمومی بعد از مساله ی حجاب اسﻼمی ،رژيمی بود که تﻼش داشت جای
پای خود را محکم و نظم سرمايه را ترميم و مستقر کند.
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بعد از آن تا سال ها در اين بخش ،نه حمله ای به اين گستردگی و نه مقاومتی
جمعی انجام گرفت اما مبارزات منفرد همواره جريان داشت ،مبارزاتی که
بدون پشتوانه جمعی محکوم به شکست و يا پذيرش بود .معلمان ديگری
دستگير ،زندانی و اخراج يا اعدام شدند .بخش قابل توجه ای از زندانيان
سياسی را بعد از دانش جويان و دانش آموزان ،معلمان تشکيل می دادند .در
اين دوران مبارزه و مقاومت يک امر سياسی بود .هم رژيم و هم معلم اين را
باور داشتند و مخفی نمی کردند .معلمان زيادی در کشتار سال  67جان
باختند بعد هم به عنوان نمونه دستگيری فرزاد کمانگر در سال  1385و
اعدام او در 1389را شايد بيش تر به ياد داشته باشيد .بعد از آن اما سعی
می شود همه چيز را به قانون تشکيﻼت صنفی متصل کنند .صنفی که ديگر
صنف نيست و ديگر دوران آن با تبديل ايران به يک کشور سرمايه داری،
مدت هاست به پايان رسيده است و زير استثمار سرمايه به عنوان کارگر
شيره جانش مکيده می شود .باری ،کميته های صنفی در فروردين 1358
ايجاد شد و در تير ماه  1359اولين قانون نظام صنفی جمهوری اسﻼمی به
تصويب رسيد .اين قانون سال به سال تغيير کرد تا در سال  1382به
صورت قانون جديد رسميت يافت .در سال  1396اصﻼحيه ی آن به مجلس
داده شد ،که تا کنون مسکوت مانده است .اما به هر حال اول تير ماه را روز
اصناف ناميده اند*.
کانون های صنفی معلمان در فاصله سال های  1377تا  1387با اسامی ده
نفر به عنوان اعضای هيات موسس که ديگر امروزه با کانون نيستند
مجوزهای ﻻزم را بر مبنای ماده  10قانون احزاب از وزارت کشور دريافت
کردند .در اساسنامه فعاليت های کانون غير سياسی و تنها صنفی** اعﻼم
شد بود .در همين گام اول مشکل خود ر انشان می دهد .چرا با قانون احزاب؟
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اگر کانون معلمان در رديف احزاب است چگونه يک سازمان حزبی غير
سياسی است .تشکيﻼت جديد دوباره از سال  1390فعال شد .اولين مجمع
عمومی به طور رسمی در باشگاه فرهنگيان تهران در بيست و چهارم آبان
ماه  1394تشکيل جلسه داد .اما اولين اجتماع معلمان در منظر عمومی در
اين دوره ،اجتماع مسالمت آميز آن ها جلوی مجلس در بهارستان در
ارديبهشت  1386بود .مسلم است که اجتماع اعتراضی کارگران بخش های
مختلف همه مسالمت آميز است .آن ها به اين طريق می خواهند مسائل خود
را در اصل با جامعه در ميان بگذارند و دردها و هم مطالبات خود را بی
پرده عيان کنند .همواره اين نيروهای سرکوب و با نام های مختلف هستند که
اين اجتماعات را مورد يورش قرار می دهند .آن ها را مورد ضرب و شتم
قرار می دهند ،دستگير می کنند ،به زندان و اخيرا به کلينيک روانپزشکی
می برند .اين امر به ويژه از سال  1384با دستگيری و دادن احکام سه تا
5ساله به معلمان آغاز شد ،جالب است که در 18اسفند سال  ،85نمايندگان
تشکل های صنفی معلمان با هيات رئيسه ی مجلس و مسئول کميسيون
آموزش مﻼقات داشتند .در مﻼقات دوم که روز  23اسفند بود در صحن
مجلس دستگير شدند .دوباره در سال  87در مﻼقات نمايندگان آن ها با
فراکسيون اقليت مجلس 12 ،نماينده شرکت کننده دستگير شدند .در حالی که
گردهمايی ،سازمان يابی ،بيان مطالبات رفاهی اجتماعی و سياسی ،صحبت
با جامعه و خواست حمايت از آن ها و حمايت از خواسته های به حق
ديگران ،حق اوليه همگان و به ويژه کارگران است .اين اتفاقات که دائما
تکرار و باز توليد می شد و می شود ،نشانگر بار سنگين توهم توده های
کارگر است  .سازمان معلمان برای بيان اين توهم آزار دهنده در مطلبی در
رابطه با بودجه امر آموزش می نويسد " :پس از روی کار آمدن دولت
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يازدهم که رنگ و بويی از اصﻼحات را دارد فرصتی ايجاد شد! تا دوباره
معلمان همان گونه مورد نقد و اعتراض قرار گيرند .نقد و اعتراضی که اگر
چه نه به شکل  23اسفند  ،85اما کمی شبيه به آن مورد واکنش قرار
گرفت ".يکی ديگر می گويد" :خواست معلمان بسيار روشن است و بايد هر
روز روشن تر شود .يايد سعی کنند منافع مشخص معلمان را به منافع
نامشخص  ...وصل نکنند تا در بين هزار مفهوم گنگ مثل دموکراسی و
آزادی و حقوق مدنی و هزار مفهوم ديگر که اسباب دست هم است و به زبان
همه جاری است گم شود .تاکيد بر موضوعات مشخص و منافع روشن
معلمان اگر چه پيوند نزديکی با کارگران و اصناف ديگر دارد به معنی در
افتادن در شعارهايی مثل عدالت ،آزادی و دموکراسی از اين دست
نيست).علی عسکری( ".آزادی و عدالت مفاهيمی گنگ و شعار نشان داده
می شوند که معلمان نبايد با آن ها درگير شوند .گرچه معلمان با کارگران ،نه
با کارگران ديگر يعنی با اين جمله تاکيد می شود که معلمان کارگر نيستند که
يعنی مثﻼ کارمند هستند ،گويی کارگر بودن باعث کسر شان معلم می شود
اما با آن ها منافلع مشترک دارد .اما منافع مشترک با اصناف مثﻼ بازاريان
محترم که حرفی از عدالت و آزادی ،جز آزادی حرکت سرمايه و به ويژه
سرمايه تجاری نمی زنند ،چون جزو نظام صنفی هستند حتما مشکل زا
نيست .اين ديد را حتی در حرکت های اخير در نوشته هايی که دست بعضی
از معلمين اعتصابی)تحصن( ديديم که نوشته بود " :اعتراض ما صنفی
است ،نه چپ نه راستيم  ،فقط صنفی هستيم ".البته کسانی خارج از کادر
معلمی لطف کردند و آن ها را قشر حقوق بگير ناميدند) مهدی کوهستانی(
خوش بختانه چنان که خودشان هم اذعان کردند ،پايه ها جلوتر از آن ها
حرکت می کردند .آن ها می گفتند تجمع سکوت ،پايه ها شعار می دادند .آن
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ها می گفتند اعتراض ،پايه ها می گفتند اعتصاب .آن ها می گفتند منافع
روشن معلمان ،پايه ها از توزيع غيرعادﻻنه بودجه و تبعيض سخن می گفتند
و در کنار خواست آزادی معلمان دستگير شده خواهان آزادی همه کارگران
زندانی و آزادی زندانيان سياسی شدند .اين تغيير حتی شامل حال نمايندگان
هم شد و راديکاليسم پايه برکل مجموعه اثر گذاشت چنان که رسول بداقی
بازرس کانون صنفی معلمان که به  7سال زندان هم محکوم شد و دوران
زندان را بسيار خوب تحمل کرد و عواقبش را هم پذيرفت که قابل تقدير
است ،در يک مصاحبه با صدای آمريکا معتقد است که " :تشکل های صنفی
موتورهای مستقلی هستند که با راننده خود در ريل خود پيش می روند .من
براين باورم که کارگرها و معلم ها نبايد آن قدر باهم يکی شوند که اين
لوکوموتيو يکی شود .ما لوکوموتيوهای خودمان را با آرزوها و تخيﻼت
خودمان را داريم .هر لوکوموتيوی بايد در ريل خودش باشد با همه معلمان،
پرستاران ،کارگران ،دانش جويان و ...هر کدام بايد در ريل خودشان باشند
هر کدام به سمت مقصد خود بروند .می گويد معلم ها و کارگر ها اهل
براندازی نيستند .سياست ارزش ندارد که ما به آن بپردازيم .ما کاری به
جمهوری اسﻼمی نداريم .می گوئيم تو باش اما حقوق ما را بده .ما هيچ کدام
به دنبال قدرت نيستيم .وی معتقد است که تشکل های صنفی سازمان
ثروتمندی نيستند.هرکدام بنا به سليقه خودشان می آيند؛ آموزش نديده و بی
تجربه اند .اين کار زمان می برد .بايد بستر سازی کرد .اين بستر سازی
وظيفه ی پيشروان است ،بستر سازی را حاکمان اجازه می دهند".
درواقعيت اما اين طور نيست .کارگران صنف نيستند بلکه يک طبقه در
مقابل طبقه ای ديگر هستند؛ که آن ها را تحت ستم و استثمار قرار می دهد.
مبارزات کارگری در ايران بيش از يک قرن تاريخ دارد .معلم ها به عنوان
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بخشی از آن ،حداقل از زمان رضا شاه ،هم برای مسايل سياسی و اجتماعی
و هم برای حق و حقوق خود مبارزه کرده است .مبارزه چيزی نيست که
وقتی به وجود آمد بميرد و کﻼ نابود شود .تجربيات مبارزاتی ،تاريخ خود را
دارند و اين تاريخ تنها به يک کشور محدود نمی شود .مبارزه طبقه کارگر
جهانی مبارزه هر کارگر در هر کجای دنياست .بنابراين نياز نيست که همه
چيز از نو تجربه شود .بايد از اين تاريخ بهره گرفت و تجزيه و تحليل کرد.
نکات مثبت آن را تقويت و نکات منفی را تصحيح و حذف کرد .با اين ديد
هر مبارزه ای با گنجينه ی عظيمی از تجربيات آغاز می کند و آن را با عمل
خود غنا می بخشد .اگر کارگر برای بهبود شرايط کار و زندگی خود ،برای
افزايش دست مزد خود ،برای حق تشکل و آزادی های اساسی مبارزه می
کند ،شرايطی که او را وادار به اين مبارزات کرده ،ناشی از سياست های
نظام حاکم است؛ پس با اين سياست ها مبارزه می کند .پس مبارزه اقتصادی،
يک مبارزه سياسی است .چه ما بخواهيم چه نخواهيم وارد يک مبارزه
سياسی می شويم که گام به گام پيش می رود .اين مبارزه است که حاکمان را
وادار به عقب نشينی می کند و فضا ساخته می شود و بستر مبارزه مناسب
تر می شود .آن ها جزيره سکوت می خواهند تا هر کاری را که دلشان
خواست انجام دهند .مبارزه است که بستر ساز آگاهی می شود و با آن
انحصار رهبری از بين می رود و هر کارگری خود را قادر به کار رهبری
می بيند يا در حقيقت به اين می رسد که رهبری کاری جمعی است نه در
انحصار افراد با سواد تر ،خوش بيان تر ،نترس تر و  . ...می بينيم در همين
مبارزه است که همين تشکل صنفی توهم به دولت روحانی و اصﻼح طلبان
مجلس را از دست می دهد و به توده های مردم کارگر نزديک می شود،
"سوزاندن فيش حقوقی و ريختن آن در سطح آشغال ،اعﻼم اين که مافيای
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دولت به صندوق ذخيره ی فرهنگيان دستبرد زده است ،خواست اسعتفا و
تغيير وزير آموزش و پروش در سال  ،85فرياد وعده وعيد کافيه و خواست
تغيير بنيادی در نظام آموزش و پرورش در سطوح سياست گذاری ،مديريت
و و کنترل و نظارت توسط خود مردم ،اعتراض به سانسور در رسانه ها در
بيان اعتراضات اجتماعی" ،حرفش را با مردم در ميان می گذارد .به
شاگردانش توضيح می دهد که چه می خواهد .با کارگران ديگر همبستگی
اعﻼم می کند و به جمع کارگران اعتصابی هفت تپه می رود .يا از درون
فريادهای اتحاديه طلب ،شوراهای تصميم گيری کارگری سر بيرون می
آورد  .بداقی هم متحول می شود و آرزو می کند که هر معلمی در اين مبارزه
پا پيش بگذارد و داوطلب نمايندگی از خود باشد يعنی نمايندگی يا رهبری به
امری جمعی و کاری که هر کارگر توان انجام آن را دارد ،تبديل شود .اين
يک گام به جلوست و بايد مورد توجه قرار گيرد .در مبارزه هر درجه ای از
تغيير مثبت و رو به جلو بايد مورد حمايت قرار گيرد .با اين ديد از مبارزه،
حرکت اعتراضی معلمان گام های بلندی به جلو برداشته است .کاری را
انجام داده است که در ساير بخش های کارگری و اعتصابات روزانه شان
غايب است و آن سراسری کردن اعتراض و اعتصاب و يک کاسه کرده آن
است که مهم ترين ويژگی آن است .همين گونه حرکت رفقای کارگرشان در
نيشکر هفت تپه و فوﻻد اهوازدر بيان ايجاد شورای کارگری و حمايت
کارگری .همين گونه است در مبارزه کارگران بازنشسته که به آن جا رسيده
اند که مطالبات شان تنها به يک قشرمحدود نيست بلکه کل بازنشستگان
مشاغل مختلف را در بر می گيرد و باهم حرکت کرده اند .بايد هر روز
حرکت روز را تجزيه و تحليل کرد و بهبودش داد .درجا زدن مرگ مبارزه
است .نابسامانی اقتصادی ،تبعيض ،کم بودن دست مزد ،دست مزدهای عقب
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مانده ،برگرداندن مدارس و کارخانه های خصوصی شده به مالکيت
اجتماعی ،تشکيل شوراهای کارگری زنجيره ای و شبکه ای ،پايان دادن
بيگانگی کارگر به آن چه که توليد می کند و چگونگی توزيع آن و  ،...همه و
همه مبارزه ای اساسی است .مبارزه ای است که اگر هم ما بخواهيم آن را
خنثی نشان دهيم ،اصحاب سرمايه و حکومت آن را مساله ای می بينند که
امنيت سرمايه را به خطر می اندازد و جلويش با همه ی توانشان خواهند
ايستاد ،چنان که بطحايی وزير جديد آموزش و پرورش ضمن نطاقی های
دلسوزانه اش می گويد ":من فيلم تجمع را نگاه کردم .بعضی شرکت کنندگان
شعار سياسی دادند اما شعار دهندگان اصﻼ معلم نبودند .اين رفتار در شان
معلم نيست ،قطعا آن را پيگيری می کنيم .البته اگر نيروی انتظامی خويشتن
داری می کرد ،معلمان در تجمع مطالبات و شعارهای خود را بيان می کردند
و همه چيز تمام می شد!" که اين ايستادن هم به وضعيت مبارزه مربوط
است .اگر منفرد و جدا جدا باشد بی اعتنا می ماند و تحمل می کند اما اگر به
امری عمومی و جمعی تبديل شود سعی خواهد کرد با مذاکره پيش بيايد،
سربدواند ،وقت بکشد ،خسته کند ،با دستگيری افراد موثرتر ترس ايجاد کند،
حرکت را کند کند .تهديد کند .نيروهای لباس شخصی را به کار گيرد .بی کله
های امنيتی و حراستی را جلو بيندازد ،اگر شد سرکوب کند .در غير اين
صورت از ترس مرگ به تب راضی خواهند شد و با دادن امتيازاتی سعی
خواهد کرد تا حرکت را بخواباند .در هر دو حالت نبايد اين امکان را به
سرمايه و رژيم سرمايه داد .بايد آماده برای گام بعدی بود.
حمايت از مطالبات معلمان„ :آزادی بدون قيد و شرط معلمان زندانی؛
برگشت به کار معلمان اخراجی ،آماده به خدمت شده و آزاد شده؛ دستيابی به
حقوق پايمال شده؛ نظام پرداخت هماهنگ ،رفع فضای سرکوب و امنيتی در
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مدارس؛ تامين امنيت فعاﻻن)صنفی .در اطﻼعيه(؛ بيمه کارآمد و فراگير،
رفع بی عدالتی؛ باﻻ بردن بودجه ی آموزش و پروش کشور؛ باﻻ بردن
بودجه سرانه مراکز آموزشی ،کيفيت دهی آموزش؛ جمع کردن بساط
حراست با نام های پرورشی ،مشاور و غيره از مدارس؛ نه به مدارس
کپری؛ نه به کاﻻيی شدن آموزش؛ نه به مدارس خصوصی ،رفع تبعيض از
ساختار نظام آموزشی؛ و “. ...
ارتقا مطالبات از سطح کارگران بخش آموزش به همه ی بخش ها ،مثل
دست مزد کافی برای يک زندگی شايسته انسان به جای متناسب بودن با خط
فقر و تورم زيرا حتی اگر هم همراه با تورم انجام شود زندگی در سطح خط
فقر باقی می ماند .تامين زندگی همه ی آحاد جمعيت از کودکان ،سالمندان،
بيکاران و غيره ،جمع کردن بساط حراست وغيره از کل مکان های کار،
رفع فضای امنيتی در کل جامعه ،بيمه عمومی رايگان و واقعا کارآمد برای
همه ،جمع کردن بساط سانسور در جامعه و آزادی بيان و عقيده ،آزادی های
اساسی ،رفع بی عدالتی و نابرابری ،حمايت از کارگران اعتصابی ساير
بخش ها و حرکت در جهت سازمان يابی سراسری آن ها با توجه به يکسان
بودن مطالبات و..
زيرنويس:
* -اصناف در آلمانی با کلمه ی  Gildeبيان می شود که از جمله به معنی
برادری است و عبارت از انجمنی است آزاد که برای ارائه عﻼيق مشترک و
حمايت از اعضا که شامل مردمی می شد که به امر خريد و فروش اشتغال
داشتند ،در قرن  11ميﻼدی در شمال آلمان به وجود آمد و درآغاز هدفش
حمايت از تجارت در مقابل حکومت های فئودال بود .قرون وسطی تا قرن
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 15ميﻼدی طول کشيد .در قرون وسطی آموزش حرفه ای به صورت استاد
شاگردی بود .شاگردان می بايستی سال ها در خدمت استاد با حداقل امکانات؛
در آغاز تنها غذا و شايد محل خواب در کارگاه -اگر از روستا يا جای
ديگری می آمدند بود -و بعدتر شامل اندکی درآمد ،باشند .بعد از سال ها کار
تقريبا مجانی ،شاگردان می توانستند در صورت موفقيت به استادکارتبديل
شوند .هم چنين آن را انجمن آزاد صنعتگران و پيشه وران می نامند که در آن
سعی می کردند در برابر زياده خواهی های ارباب فئودال از هم ديگر
حمايت کنند .در کل سازمان های صنفی از منظر کارکرد اجتماعی به تکامل
جامعه ی فئودالی به آغاز سرمايه داری بر می گردد و بيش تر جنبه ی
اقتصادی داشت .نظام صنفی در کشورهای پيشرفته سرمايه داری با ظهور
مانوفاکتورها کارکردش را از دست داد و سيستم استاد شاگردی مرسوم در
اصناف برافتاد و شاگردان و بخشا استادان به کارگران نظام سرمايه داری
تبديل شدند .نظام صنفی و اصناف در انگليس از قرن  ، 17فرانسه قرن
 ،18ژاپن قرن  19و چين قرن  20دچار زوال و ملغی شد و جايش را به
سنديکا و اتحاديه داد .در ايران اصناف در قرن سوم هجری که با رونق
تجارت همراه بود رشد کردند و صنعتگران و پيشه وران در آن متشکل
شدند .در زمان صفويه به ويژه در اصفهان رونق گرفت ،اما بعد از قاجاريه
قوانينی برای فعاليت های صنفی تصويب شد .در ايران هم اصناف و نظام
صنفی بيش تر صنعتگران و پيشه وران را شامل می شد زيرا آموزش حرفه
ای توسط اصناف صورت می گرفت .در و بعد از انقﻼب مشروطه ،اصناف
به مسايل سياسی بيش تر توجه نشان دادند و شورای مرکزی اصناف را
تشکيل دادند و حتی نمايندگانی به مجلس فرستادند ،اما در سال  1288از
انجام اقدامات سياسی محروم شدند .زمان رضا شاه تحت کنترل دولت
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درآمدند .در زمان حکومت ﷴ رضا شاه برای اولين بار گذشته از مسايل
سياسی معلمان که خود را صنف می ناميدند ،با توجه به شرايط زندگی خود
و دست مزدهای پايين و استثمار شديد ،مطالبات خود را برای بهبود زندگی
ارائه دادند که چون به آن توجه نشد ،اولين اجتماع معلمان در مقابل وزارت
آموزش در بهارستان با انتشارﻻيحه ی "اشل حقوقی جديد فرهنگيان" در 12
ارديبهشت  1340انجام گرفت ،که با سرکوب پليسی مواجه شد .با کشته
شدن يک معلم و ضرب و جرح تعدادی ديگر ،اعتصاب ادامه يافت و به
استعفای نخست وزير و پذيرش جدول حقوقی انجاميد .اعتصاب در 23
ارديبهشت با موفقيت به پايان رسيد و  12ارديبهشت روز معلم ناميده شد.
در خيزش عمومی سال  1357معلمان نيز مانند ساير کارگران و مردم به
طور منفرد در مبارزات شرکت داشتند .دراين سال دوباره کانون فرهنگيان
يا مجمع صنفی فرهنگيان با باشگاه مهرگان دوباره فعال شد و با اعﻼم
اجتماعات در نقاط مختلف از جمله يک بار در بهشت زهرا سعی کرد
رهبری اعتصابات معلمان را به دست بگيرد که موفق نشد .بعد از قيام
معلمان هوادار سازمان های سياسی کوشيدند آلترناتيو آن را که بايد سياست
های اين سازمان ها را پيش می برد ايجاد کنند که با يورش پليسی و بگير و
ببندهای سياسی در سال  59مسکوت ماند .در  1357اتاق اصناف منحل
شد و قانون نظام صنفی کنار گذاشته شد اما دوباره بر مرده جان دميدند زيرا
اين نظام با اتحاد طبقاتی و منافع مشترک کل طبقه سازگاری نداشت و تفرق
برای حاکمان کار ساز بود.
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** -يکی از آن ده نفر به نام شيرزاد عبدالهی در مصاحبه با سايت صدای
معلم اعتراض کرده که کانون ديگر به اساسنامه خود وفادار نيست و وجه
غالب در کانون از جايگاه معلم تحقيق طبقاتی ارائه می دهد ،معلمان را به
عنوان مزدبگير ذيل طبقه کارگر طبقه بندی می کند .از اتحاد کارگر ،معلم،
پرستار عليه دولت سرمايه داری نئوليبرال می نويسند و از تعابيری چون
کاﻻيی شدن آموزش حرف می زنند .اين حرف ها همه گراست و نشان وجود
يک گرايش مارکسيستی در کانون است .ايشان فقط به معلمان اکتفا نمی کند و
برای کارگران بخش های ديگر هم پرونده سازی می کند و می گويد" :
سايت های اينترنتی بقايای گروه های چپ مارکسيستی مانند سنديکای
فلزکاران و اتحاديه نانوايان کردستان  ،اتحاديه نقاشان ساختمان و سنديکای
کارگران بيکار و سنديکای رانندگان اتوبوسرانی و ...ﻣﻨبع تغديه تئوريک
افراد ﻣوثر اين جريان است .اين تئوربيسين ها معلمان را به عنوان مزدور و
مزدبگير و فرودست طبقه بندی می کنند .در نوشته هايشان معلم را موجودی
مفلوک و اسير جبر شرايط مادی تصوير می کنند .آنها معتقدند که ﻣبارزه
ﺻﻨفﯽ ﻣعلﻤان بخﺸﯽ از يک ﻣبارزه بزرگتر يعﻨﯽ ﻣبارزه طبقه کارگر با
طبقه سرﻣايه دار و دولت سرﻣايه داری است .در عرصه مطبوعات هم
دنباله رو اقتصاددان های چپ مانند فريبرز رييس دانا  ،ﷴ مالجو و ابراهيم
رزاقی هستند .بحث صنفی برای اينها ابزاری در خدمت مبارزه کﻼن ضد
سرمايه داری است ".ايشان بسيار ارزان خود را می فروشند و به بازيگر
شايد بی مواجب نهادهای اطﻼعاتی تبديل می شود و مطالبی را عنوان می
کند که می تواند سند اعدام همکارانش شود.
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ﺧﺼوﺻﯽ سازی آﻣوزش :بخش هﺸتﻢ
در يک سلسله از مقاﻻت مبارزات کارگران بخش آموزش را در هفت کشور
عليه رفرم و خصوصی سازی آموزش ،هم چنين مطالبات اقتصادی و رفاهی
و کيفيت آموزش مورد توجه قرار داديم .در اين نوشته سعی براين است که
پديده خصوصی سازی وظايف عمومی به ويژه امر آموزش و در آن توجه
بيش تر به ايران را دنبال کنيم

و در پايان خﻼصه بحث ،مشابهات و

اشکاﻻت.
در کل خصوصی سازی وظايف عمومی در جهان از شروع قرن نوزدهم
آغاز شد .ابتدا در سال  1846در اتريش اما به طور گسترده از اواسط قرن
بيستم بود و کارگزار آن در انگيس دولت مارگارت تاچر ،در اياﻻت متحده
دولت رونالد ريگان و در آلمان دولت دموکرات مسيحی بود .در آمريکا
ميلتون فريدمن ،دروکر و مکتب شيکاگو و در آلمان فريتس ريتنر و ماينراد
درههر تئوری آن را انکشاف دادند .البته در آلمان بعد از جنگ جهانی دوم و
بازسازی دوباره ی آلمان خصوصی سازی بخشا به اجرا درآمده بود .آن ها
در تئوری خود استدﻻل می کردند که خصوصی سازی راهی برای شکستن
انحصار خدمات دولتی و آوردن اين خدمات به ديسيپلين بازار است.
وظايف عمومی از ديرباز جزو وظايف دولت و در انحصار دولت بود.
نيروهای عمل گرا در رهنمود به دولت براين نظر پای فشردند که وقتی
تقاضا و قيمت خدماتی که دولت ارائه می دهد باﻻ می رود و مردم در مقابل
باﻻ بردن ماليات مقاومت می کنند -البته منظورشان باﻻ بردن ماليات سرمايه
داران نيست بلکه ماليات کارگران و مردم کم درآمد است که بخشی از آن ها
به خاطر داشتن حداقل دست مزد از پرداخت ماليات معافند و بخش ديگری
از اضافه درآمد بعد از حداقل ماليات می پردازند و مردمی که در زير خط
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فقر و فقر مفرط هستند يا درآمدی ندارند که مالياتی بپردازند وگرنه سرمايه
داران راه های بسياری از جمله تغيير دکوراسيون محل کار و نوسازی
ساختمان ،خريد اتومبيل آخرين سيستم به عنوان اتومبيل سر خدمت مديران،
خريد شرکت های دختر و محاسبه قيمت خريد به عنوان مخارج ،دادن هديه
به سازمان های خيريه و محاسبه آن به عنوان ماليات و پس گرفتن بين  30تا
 70درصد آن از اداره ماليات ،در ايران پرداخت سهم امام به دفاتر رهبری
يا ساير مقامات مذهبی و معاف شدن از ماليات يا بخش عمده آن به ويژه
توسط بازاريان محترم ،دادن رشوه به مقامات مسئول و ماموران محاسباتی و
تقلب در محاسبات و غيره -دولت گزينه ی کمی برای عمل دارد اما می تواند
برای از بين بردن استرس مالی خود از خصوصی سازی استفاده کنند .به
همين سبب يونسکو که مسئول مسائل آموزشی سازمان ملل است می گويد:
"اغلب خصوصی سازی راهی است برای کاهش مخارج دولت زيرا دولت
ديگر قادر نيست مخارج خدمات عمومی را بپردازد ،اين امر توسط سازمان
های درون حکومت ،شرکت های پرقدرت چند مليتی و سازمان های
غيردولتی حمايت می شود".
دولت ها اما چنان که می بينيم؛ می توانند ساﻻنه ميليارد ها دﻻر برای
مقاصد نظامی و به اصطﻼح دفاعی بپردازند به طور مثال در سال 2017
بودجه ی دفاعی جهان  1739ميليارد دﻻر بود .در ﻻيحه ی بودجه ی
عمومی سال  98مبلﻎ  62000ميليارد تومان برای اموز دفاعی و امنيتی
آمده است که البته اين مقدار بخش علنی آن است .می توانند مخارج باﻻی
تست موشک ها ،مانورهای نظامی ،خريد اسلحه ،مخارج دخالت در ساير
کشورها و مخارج نيروهای سرکوب اعم از رسمی و غير رسمی را
بپردازند ،اما برای ساختن مدرسه و بيمارستان و خانه سالمندان و تامين
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زندگی مردم پول ندارند .مساله خصوصی سازی وظايف دولتی به ويژه در
کشورهای در حال رشد و کشورهای به اصطﻼح جنوب ،در حقيقت توسط
صندوق بين المللی پول و بانک جهانی به عنوان طرح های توسعه و پيش
شرط های پرداخت وام و اعتبار به آن ها ديکته شد .اين پديده که در حقيقت
ضرورت سرمايه داری در اين دوران بود به ﻻغر کردن و کوچک کردن
دولت معروف شد که در همه جای جهان به کار گرفته شد .در ايران کوچک
کردن دولت از دولت ميرحسين موسوی آغاز شد و در دوره خاتمی شدت
گرفت.
" بانک جهانی در آپريل  ٢٠٠١/1380در گزارشی  ٤٣صفحه ای )
گزارش شماره  ،( ٢٢٠۵٠ :IRNاهداف خود را در رابطه با چگونگی
و چرايی دادن وام های معين به جمهوری اسﻼمی ايران با بررسی برنامه
های پنج ساله ی ايران توضيح می دهد .در اين گزارش آمده است که" :ايران
در ميانه ی يک پروسه ی بزرگ تغييرجهت قرار دارد و می خواهد
اصﻼحات مهمی را در زمينه ی سيستم اجتماعی و رسمی خود انجام دهد و
يک سلسله رفرم های گسترده اقتصادی ، ...،تعديل قيمت انرژی ،حذف
سوبسيدها ،ايجاد دفتر جديدی در وزارت دارائی برای امر خصوصی سازی
ها ،رفرم در سيستم مالی ،رفرم در سيستم قيمت گذاری و خصوصی سازی
دارئی های عمومی ". ،...،برای مطالعه کامل گزارش به مقاله ی بانک
جهانی و ايران مراجعه شود.
در بهار سال  1370حسن حبيبی معاون رياست جمهور در يک بخشنامه
رسمی به وزارت خانه ها برای شناسايی دارائی های تحت پوشش شان جهت
واگذاری به بخش خصوصی دستور می دهد .اوايل سال  1375به تحرک
بيش تر امر خصوصی سازی تاکيد می شود .در برنامه دوم 1374تا 78
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برای بار اول خصوصی سازی با عنوان تقويت مشارکت عامه در اجرای
برنامه و ايجاد تعادل در بخش های اقتصادی نام برده می شود و در سال
 1377نمازی وزير اقتصاد در ﻻيحه ی بودجه بر اصل  35بعنوان ابزار
خصوصی سازی خاطر نشان و به مستمر سازی امر خصوصی سازی و
قرار دادن خصوصی سازی در مسيری سالم تاکيد می کند .در برنامه سوم
 1379تا  83بار ديگر صحبت از کوچک سازی دولت با واگذاری شرکت
های دولتی غيرضروری به بخش خصوصی است .در برنامه چهارم توسعه
اقتصادی  1384تا  88از رشد اقتصاد ملی دانايی محور در تعامل با
اقتصاد جهانی و بستر سازی برای رشد سريع اقتصادی و تداوم برنامه
خصوصی سازی و توانمند سازی بخش غير دولتی صحبت می شود .برنامه
پنجم توسعه  1389تا  93که بايد تبلور خصوصی سازی باشد و در آن
 540شرکت دولتی در ليست فروش به بخش خصوصی قرار گرفته اند ،در
رابطه با پيش برد خصوصی سازی؛ پای سرمايه های خارجی هم به ميان
کشيده می شود .ماده  ،111دولت را به لزوم اصﻼح قوانين و اعمال مشوق
برای گسترش جذب سرمايههای خارجی و خصوصی مکلف کرده است .هم
چنين بندهای  153 ،138 ،128 ،102 ،70،75و  159به انجام
اصﻼحات و ايجاد امکانات در اين زمينه در بخش های صنعت و معدن ،نفت
و گاز ،نيرو وتجارت و تخفيف های مالياتی پرداخته است .در برنامه ششم
توسعه  1396تا  ،1400دولت موظف به گسترش خصوصی سازی و
تضمين امنيت سرمايه گذاری و کارآفرينی می شود! ماده  .21در ماده 25
به همه ی دستگاه های اجرايی اجازه داده می شود به منظور مردمی شدن! و
گسترش بخش خصوصی در اقتصاد ،به جای توليد خدمات توسط خود ،به
خريد خدمات از بخش خصوصی و تعاونی اقدام کنند .اين ماده موارد متعددی
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از آموزش ،فرهنگ ،هنر ،بهداشت و درمان ،بهزيستی و توان بخشی،
کشاورزی و دامپروی و هنر را در بر می گيرد.
خصوصی سازی با منظورها و اشکال مختلف انجام می گيرد (1 :برای
شکستن انحصار دولت و آوردن اين بخش تحت ديسيپلين بازار ،چنان که
فريد من و دروکر در آمريکا مطرح کردند  ،فريد من با پيشنهاد دادن کوپن
آموزشی برای تامين مخارج به خانواده ها در مناطق فقيرنشين می خواست
جلوی مقاومت خانواده ها گرفته شود تا تدريجا مساله جا بيفتد و خانواده ها
بعدها گزينه ی ديگری جز تقبل مخارج نداشته باشند (2 .اين شکل به يک
تئوری ديگر اقتصادی برمی گردد که پيشنهاداتی می داد مبنی براين که وقتی
جوامع از نظر تحصيلی غنی شوند؛ قادر خواهند بود که مسايل خود را خود
مديريت کنند ،و سرمايه گذاری هايی که خواهند کرد بازده بيش تری خواهد
داشت .اين خط فکری بر مبنای نظرات گﻼزر استاد دانشگاه کاليفرنيا در
 1988است که با بحث رقابت بهينه ،دولت های رفاه را به نقد می کشد و
می گويد دولت های رفاه از بين می روند؛ نه به اين خاطر که ديگر حکومت
قادر به انجام اين کار نيست ،بلکه به اين خاطر که فشار بازار در حال تغيير
دادن وضعيت عرضه و تقاضا برای رفاه اجتماعی و برنامه هايش است .در
حقيقت اين نظر پوششی دروغين است براين امر که وقتی مبارزه طبقاتی
فروکش می کند و قدرت طبقه کارگر و رزمندگی آن در مقابل طبقه سرمايه
دار مثل شرايط امروزه ی طبقه کارگر جهانی ،افول می کند ،طبقه ی
سرمايه دار حاصل مبارزات قبلی را که ناچارا پذيرفته بود ،تدريجا و يا حتی
به يکباره و ضربتی پس می گيرد (3 .يک نگاه در حال رشد که می گويد
دولت زيادی بزرگ شده و باد کرده است .زيادی قدرت مند شده و زيادی در
هر چيز زندگی مردم دخالت می کند که اين مساله به صورت خطری برای
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آزادی های فردی درآمده است و تصميماتی که دولت می گيرد تنها بر مبنای
عﻼيق خود دولت است و پروسه های سياسی نسبت به مکانيسم بازار آزاد کم
اعتبار است .چنان که در جمله ی پايانی که لب مطلب است می بينيم ،نگرانی
تنها به محدوديت بازار آزاد بر می گردد وگرنه محدوديت هايی که حکومت
های تماميت گرا و سرکوبگر و هم چنين حکومت های معروف به
دموکراتيک و رعايت کننده ی حقوق بشر برای آزادی های اساسی ايجاد می
کنند چون جزو عﻼيق بازار آزاد نيست ،مورد نظر نيست (4 .ديدی براين
مبنا که وقتی دولت بسياری از فعاليت ها و وظايف اش را به ديگران می
سپارد و برون سپاری می کند ،فرصت های بازرگانی بيشتر ،مشاغل بهتر و
رشد اقتصادی سريع تری را ايجاد می کند (5 .يک بحث پوپوليستی وجود
دارد که در جهت عﻼيق خصوصی سازی عمل می کند و پيشنهاد می دهد
که مردم بايد برای دفاع از خود و ارائه نيازهای خود قدرت مند و مستقل
شوند ،نه اين که در ساختارهای بوروکراتيک وابسته بمانند .چنان که می
بينيم همه ی اين نظرات که لب مطلب آن کاﻻ ساختن همه ی آن چيزها و
خدماتی که موجود است و تاکنون وارد توليد کاﻻيی نشده است ،و باز کردن
مجرای جديدی برای گسترش سرمايه و حل مشکﻼت آن است .استفاده از
کلماتی چون مردم ،آزادی ،وابستگی و غيره تنها فريبی بيش نيست.
از اشکال ديگری هم در خصوصی سازی ها صحبت می شود خصوصی
سازی مصالح يا خصوصی سازی مادی ،بعنی در ضمنی که دولت وظايف
خود را به بخش خصوصی واگذار می کند و ديگر در قبال آن مسئوليتی
نخواهد داشت ،اگر در اين رابطه شرکت ها ،اموال ،دارائی ها و مصالحی
هم موجود باشد ،بايد واگذار شود .مثل فروش ساختمان های دولتی ،خانه
های دولتی ،مدارس و دانشگاه های دولتی ،زمين و پارک ،پست ،تلفن ،راه
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آهن و فرودگاه و هواپيمايی .واگذاری خدماتی چون بهداشت ،آب و فاضﻼب،
جمع آوری زباله و غيره به بخش خصوصی که در همه جای دنيا اتفاق افتاده
است .چنان که آمد مثﻼ در ايران دولت مدارس فرسوده را به بخش
خصوصی واگذار می کند .به آن ها وام برای نوسازی می دهد .معافيت های
مالياتی برقرار می کند و کمک های بﻼعوض می دهد ،در حالی که خود با
توجه به ارگان و اداره کلی که در اين مورد دارد ،می توانست آن را انجام
دهد.
خصوصی سازی رسمی يا سازمانی که طی آن بخشی از کار به بخش
خصوصی سپرده می شود مثﻼ کار حسابداری ،تامين نيروی کار که در
اروپا به مراکز کاريابی و در ايران به شرکت ها سپرده شده است و غيره.
خصوصی سازی عملی يا حقيقی که طی آن دولت فعاليتش را در رابطه با
موضوعی با بستن امکانات قطع می کند و آن را به بخش خصوصی می
سپرد .مثل استخرهای شنا ،مهد کودک ها ،مراکز نگهداری سالمندان و غيره.
در مجموع اينان ،خصوصی سازی را برطرف ساختن سدهايی می نامند که
جلوی گسترش اقتصادی را گرفته اند .نوع ديگری از خصوصی سازی در
ايران به ويژه در امر آموزش به خريد خدمات معروف شده است که طی آن
بخش خصوصی يا دولتی متقاضيان شغل معلمی را به جای استخدام خريد
خدمت می کند آن ها با دست مزدهای پايين تر از حداقل دست به کار گمارده
می شوند در تعطيﻼت دست مزدی ندارند و عيدی و مزايا نيز نمی گيرند.
يونسکو در گزارش خود از انواع خصوصی سازی در امر آموزش ،می
خواهد سيستم طوری عمل کند که نه سيخ بسوزد نه کباب .هم عﻼيق مدارس
دولتی و دانش آموزان و هم بخش خصوصی رعايت شود! بازار آموزش
بازاری باشد که خوب طراحی شود .رويش بحث شود و مطمئن باشد که
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خروجی آن آموزشی است حساب شده به نحوی که اين بازار بتواند موثر کار
کند .بنابراين يونسکو مشارکت عمومی خصوصی را که دو بخش با هم برای
پيش برد برنامه ها کارکنند می پسندد .اکتورهای فعال در امر خصوصی
سازی آموزش عبارت اند از شرکت ها ،نهادهای مذهبی ،سازمان های غير
دولتی ،در ايران بايد مقامات حکومتی ای را که به جناح های مختلف
حاکميت تعلق دارند به آن اضافه کرد که برای تربيت نيروهای آتی خود
مستقﻼ در اين کار پرمنفعت البته بنام رضای خدا پيشقدم می شوند.
اما خصوصی سازی آموزش در ايران و جمهوری اسﻼمی چگونه بوده است
و چگونه پيش می رود :ايجاد مدارس در ايران ابتدا نه توسط دولت ،بلکه
توسط ميسيون های مسيحی با اهداف استعماری آغاز شد) 1215ه.ش.(.
سپس توسط افراد پيشرو و تحصيل کرده و به بيانی روشنفکر ايجاد شد که
گرچه غير دولتی بود اما رايگان بود و مخارج يا توسط خود موسسين يا
افراد به اصطﻼح خير تامين می شد .به دانش آموزان لباس و غذا و لوازم
التحرير داده می شد .بخشا آموزش حرفه ای هم در برنامه گنجانده می شد.
اولين مدرسه به سبک نوين در ايران مدرسه رشديه در تبريز در سال
 1268ايجاد شد و سپس در شهرهای ديگر بر مبنای آن مدرسه های
ديگرتاسيس شد .مدارس همه پسرانه بود زيرا مذهبيون از معمم و مکﻼ با
آموزش دختران مخالف بودند .مدارسی تاسيس شد اما بزودی با اين مخالفت
ها بسته شد .اولين مدرسه دخترانه که موفق بود حدودا بيست سال بعد نسبت
به رشديه در سال  1287تاسيس شد .همه ی مدارس اما رايگان نبود و
شهريه مختصری داشت که بسياری از مردم قادر به پرداخت آن نبودند به
ويژه وقتی چند کودک در سنين مختلف يکباره به مدرسه فرستاده می شدند.
پدرم تعريف می کرد که " دوسال به مدرسه رفتم اما تمام وقتم در رفت و
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برگشت بين خانه و مدرسه می گذشت زيرا ازمدرسه به خانه فرستاده می
شدم تا شهريه های پرداخت نشده را بياوردم و در خانه پدر با فحش و فرياد
مرا بدون پول شهريه دوباره به مدرسه می فرستاد .به اين طريق در 9
سالگی بدون اين که خواندن و نوشتن ياد بگيرم مرا به شاگردی به پيرمردی
پينه دوز سپردند ".تعليمات ابتدايی در سال  1329از هفت سالگی برای
عموم اجباری اعﻼم شد اما تنها برای بی بضاعت ها که البته می بايست تاييد
می شد مجانی بود .اولين مدارس خصوصی رسمی بعد از کودتای 1332
تاسيس شد و تا سال  1341ده درصد) (%10دانش آموزان در مدارس
خصوصی درس می خواندند .در سال  1332برای والدينی که کودکان خود
را به مدرسه نفرستند جريمه تعين شد .بعضی از مدارس خصوصی مثل
البرز سابقه ای طوﻻنی تر دارند.
بعد از خيزش مردمی سال  ،1357بسياری از مدارس و دانشگاه های
خصوصی دولتی اعﻼم شد ،البته بسياری از مدارس نيز مثل صنايع به دليل
فرار مالکان خصوصی به خارج از کشوربه دست دولت افتاد يا با مصادره
اموال آن هايی هم که در داخل مانده بودند که بعدتر با ايجاد بنياد مستضعفان
تحت پوشش آن در آمد .اما دوباره از سال  1367بعد از پايان جنگ با تغيير
نام خصوصی به غير انتفاعی ،قانون خصوصی سازی آموزش به ميان
کشيده شد ،البته مقدس بودن مالکيت خصوصی هيچ گاه در نظام جمهوری
اسﻼمی لطمه ای نديد و در همان آغاز در قانون اساسی شان به سه نوع
مالکيت دولتی ،تعاونی و خصوصی پرداخته شد .بخش تعاونی هيچ گاه
رونقی نگرفت و بيش تر به شرکت های تعاونی مصرف در مراکز کار يا
معدودی کارگاه های خانوادگی محدود ماند ،اما مالکيت خصوصی در
اقتصاد و بر ابزار توليد تنها جابجا شد و افراد جديدی از درون حاکميت يا
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وابستگان به آن ها يا کسانی که با آن ها کار کنند جای مالکان قبلی را گرفتند.
قانون در خرداد  67به تصويب رسيد و در سال  87اجرای آزمايشی در
يک دوره پنج ساله مقرر شد و در دولت يازدهم  1392يک سال ديگر
تمديد شد .اعﻼم شد که هيچ دانش آموزی به اجبار به مدرسه ی غير دولتی
نخواهد رفت .اين البته مثل روز روشن است .فرستادن کودک به مدرسه
خصوصی ملتزم تقبل مخارج است و اکثريتی در ايران توان اين کار را
ندارند و در تامين مخارج زندگی در مانده اند .برای کمک به سرمايه گذاران
خصوصی ،صندوقی زير نظر دولت تشکيل شد تا موسسان بتوانند برای
نوسازی مدارس در اختيار گرفته وام های کم بهره دريافت کنند تا بعدا با
پولی که والدين می پردازند بدهی ها تصفيه حساب شود .در حقيقت سرمايه
گذاران متوليان مدارس اند و از خودشان يا سرمايه ای وارد کار نمی کنند يا
اندک سرمايه ای به عنوان پوشش وارد می کنند .اين امر را در صنايع
نوظهور هم می بينيم که در زمين هايی که قبﻼ مراتع بودند مجوز تاسيس
شهرک های صنعتی داده می شود .زمين را با بهايی اندک واگذار می کنند.
وام های کﻼن کم بهره برای سرمايه گذاران که به آن ها کارآفرينان گفته می
شود ،در نظرگرفته می شود .آن ها با سرمايه ای اندک از خود وارد کار می
شوند ،گرچه در اساسنامه های خود به دروغ مبالﻎ هنگفت اوليه را می
آورند ،مبالغی که درآن زمان در بضاعت شان اصﻼ وجود نداشت .با وام
های بعدی و بعدی پروژه گسترش می يابد و کارگران بيش تری به کار
گمارده می شوند و با استثمار آن ها سرمايه متورم تر می شود .در تابستان
 93دولت طرح " بسته ی حمايتی از مدارس غيردولتی" را به اجرا در
آورد .در مناطقی نه فقط بعضی از مدارس بلکه همراه با انتقال مدارس،
دانش آموزان را هم به اجبار به آن بخش منقل کرد .اين امر در مناطق مرزی
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و مناطق محروم طبق نظرات فريدمن انجام گرفت و دولت به آن ها کمک
های بﻼعوض به خاطر پذيرش دانش آموزان بی بضاعت هديه کرد .در
بعضی مناطق  10ميليون تومان وام به والدين دانش آموزان برای تامين
مخارج مدرسه داده شد که در حقيقت همان ژتون آموزشی فريدمن است.
جالب است که دولت به سرمايه داران وام بﻼعوض می دهد اما به خانواده
های فقير وام با بهره حتی اگر بهره کم باشد .بسياری از اين خانواده ها در
سال های بعد يا بايد کودکان را از مدرسه بيرون بکشند و از تحصيل محروم
کنند يا از مخارج اوليه خود بزنند تا بتوانند مخارج تحصيل کودکان خود را
در تنها مدرسه که آن هم خصوصی است ،فراهم کنند .اين مساله در کنار فقر
ساير خانواده ها در سراسر ايران سبب شده که در سال  92تعداد
 3.200.000نفراز دانش آموزان مجبور به ترک تحصيل شدند .در سال
تحصيلی جاری نيز به گفته وزير آموزش و پرورش در اول مهره ماه
نزديک  150.000کودک رسيده به سن مدرسه به غير از کودکان
افغانسانی ثبت نام نشدند ،دراين زمينه استاندار خراسان توضيح می دهد" :
طبق برنامه مدارس بايد به بخش خصوصی واگذار شود تا هزينه ی دولت و
مشکﻼتش کاهش يابد .ظرف ده سال دولت  %50مدارس را به بخش
خصوصی واگذار خواهد کرد 24 ".مدرسه در تهران به بخش خصوصی
واگذار شد و به ازای هر دانش آموز به مالکان جديد  500.000تومان
کمک داده شد .گسترش مدارس خصوصی در سال  1394تعداد
 1.300.000دانش آموز را شامل می شود .در همين سال  900مدرسه
دولتی در مناطق محروم به بخش خصوصی واگذار می شود که در ادامه
همين طرح است.
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در اسفند  93مجلس قانون ممنوعيت واگذاری مدارس دولتی به بخش
خصوصی را تا پايان برنامه ی پنجم يعنی تا  94تصويب کرد و بعد از آن
هم پيشنهاد داد واژه خصوصی سازی به مشارکت مردمی تغيير کند يا
مدارس مردم نهاد تغيير کند يعنی خصوصی سازی با نامی ديگر به راه خود
ادامه می دهد و رژيم با اين تغيير نام درک و فهم توده های مردم را به
تمسخر می گيرد  .در ارديبهشت  ،94روحانی :آموزش و پرورش از حالت
دولتی بودن محض به تدريج و قدم به قدم بايد خارج شود .اﻻن ده درصد
مدارس خصوصی است بايد بيش تر شود .در مرداد  94همراه است با
آفزايش دانش آموزان  800 -700هزار نفر و همزمان تعديل نيرو
 200.000نفر و به عنوان جای گزين واگذاری مدارس به بخش
خصوصی .در دی ماه  ،94ﻻيحه ی تاسيس مدارس و مراکز آموزشی غير
دولتی به مجلس تقديم می شود! .روحانی رئيس دولت يازدهم برای
خصوصی سازی از واژه های عدالت آموزشی ،فقر زدايی و مشارکت مردم
استفاده می کند.
برنامه خصوصی سازی آموزش تمهيدات و پيش شرط هايی هم داشت که
تدريجا ايجاد شد .دولت به طور مداوم بودجه ی اختصاصی به آموزش و
پرورش را کاهش داد .به نحوی که سهم آموزش عمومی شامل آموزش پايه،
آموزش عالی و تحقيقات که مهم ترين عامل در توسعه کشور و بهبود زندگی
افراد است تنها تا  10درصد بودجه ی عمومی را شامل می شد و در سال
 97به  %8رسيد در حالی که در ساير کشورها بين  15تا  25درصد
است .سهم آن از بودجه ی کل کشور تنها  %3است .در همين سال بودجه
کل آموزش در بودجه عمومی که  35000ميليارد تومان بود يعنی تنها هفت
برابر بودجه ی بنياد نشر آثار خمينی است که حسن خمينی رئيس آن است.
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از نوسازی مدارس و کﻼس ها طفره رفت تا بتواند به عنوان خطرناک بودن
آن ها را ببندد به طوری که در فاصله ی سال های  1383تا  1394تعداد
 130.000کﻼس دولتی حذف شد .بسياری از کﻼس های باقی مانده نيز
از نظر اصولی قابل استفاده نيست %33 ،مدارس ايران تخريبی است،
استانداردها در آن ها رعايت نمی شود ،اما دولت اهميتی به در خطر بودن
جان کودکان نمی دهد هر سال با اين دست حوادث کودکانی جان يا سﻼمت
خود را از دست می دهند؛ تازه ترين نمونه آن در هفته گذشته آتش سوزی در
مدرسه خصوصی اسوه زاهدان بود با مرگ  4دانش آموز پيش دبستانی و
فروريختن سقف يک مدرسه ی ديگرو دو مجروح .قاسم احمدی نايب رئيس
کميسيون آموزش مجلس تعداد مدارس تخريبی ايران را  %33کل مدارس
اعﻼم کرد).اول ديماه  ( 97اما با وجود اين در بودجه عمومی سال 98
دولت تنها  11ميليارد تومان به سازمان نوسازی ،توسعه و تجهيز مدارس
اختصاص می دهد  -مرکز خدمات حوزه علميه با اين اسم بی مسمايش
ناقابل  600ميليارد تومان سهم بودجه دارد .-هم چنين بسياری از کﻼس های
درس چون ساختمانی و کﻼسی به اسم مدرسه وجود ندارد ،درهوای آزاد
تشکيل می شود يا در کانتينر ها يا کپرها يا اتاق های گلی که خود خانواده ها
با دست ساخته اند تا کودکان شان از تحصيل محروم نشوند .مساله بازمانده
های از تحصيل در ايران به مساله اين جدی تبديل شده است و گزارشات
متفاوتی در اين باره اعﻼم می شود .زرافشان معاون آموزش متوسطه
وزارت آموزش و پرورش در مصاحبه اعﻼم می کند که در جمعيت دانش
آموزی بين  6تا  14سال تعداد  315.412دانش آموز بازمانده از تحصيل
داريم .وی بازمانده های از تحصيل در جمعيت دانش آموزی  10تا  14ساله
را  74.398اعﻼم می کند .حکيم زاده معاون آموزش ابتدايی وزارت
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آموزش و پرورش اعﻼم می کند که "در سال تحصيلی  97تعداد
 142.000کودک از ورد به مدرسه باز مانده اند.8 .شهريور 97.ايرنا"
کودکان بازمانده معموﻻ در مناطق عشايری و روستاهای دورافتاده ،و
دختران در روستاها و حاشيه ی شهرها هستند .کودکان ديگری هم هستند که
به دليل فقر بعد از چند سال مجبور به ترک مدرسه و ورود به بازار کار می
شوند و به جمعيت کودکان کار می پيوندند .براساس آمارهای رسمی از 55
ميليون جمعيت باﻻتر از  20سال در ايران  %16بيسواد کامل هستند يعنی
اصﻼ به مدرسه ورود نکرده اند %14 ،سواد ابتدايی دارند؛  %18زير
کﻼس نهم هستند .باقرزاده معاون وزير آموزش و پرورش " تعداد بيسوادان
زير  50سال را  2.670.000نفر اعﻼم می کند.ايسنا .20شهريور"96.
اين جمعيتی است که مسن ترين هايش در سال  57زير  10سال بودند و در
حکومت جمهوری اسﻼمی امکان تحصيل پيدا نکرده اند.
انواع مدارس در ايران:
 (1مدارس دولتی که مجانی است و اکثريت دانش آموزان ايرانی در آن ها
مشغول به تحصيل هستند .گرچه مجانی است اما والدين مجبور به پرداخت
مبالغی به عنوان کمک داوطلبانه می شوند .کﻼس ها بسيار پرجمعيت است و
همين يک دليل پايين آمدن کيفيت در آن هاست.
 (2مدارس نمونه دولتی در سطح راهنمايی و دبيرستان که از سال 1365
ايجاد شده اند.
 (3مدارس نيمه دولتی که سه شکل دارد :الف -مدارس نمونه مردمی که
دانش آموزان با معدل  19به باﻻ را شامل می شود در سال  71-70ايجاد
شد در سال  76تعدادش به  300واحد در سراسر کشور رسيد .در سال 77
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تنها در تهران  1.800.000دانش آموز داشت .در اين مدارس شهريه و
عﻼوه برآن مبالغی هم به عناوين مختلف گرفته می شود .ب -مدارس شاهد
که تحت پوشش بنياد شهيد است .و ج -مدارس استعدادهای درخشان که از
سال  1362آغاز به کار کرد و در بسياری از شهرها شعبه دارد .هيات
امنايی است.
(4مدارس غير انتفاعی ،با نام مشارکت مردمی که ذکرش رفت ايجاد شد که
هيات موسس دارد .گرچه از طرف وزارت خانه هر سال ميزان شهريه
برای آن ها اعﻼم می شود اما به آن تن نمی دهند و به اسامی ديگر هرچه
دلشان بخواهد از والدين دانش آموزان می گيرند .گذشته از اين ،مقادير
ميليونی وام های کم بهره از بانک ها به آن ها داده می شود که مراقبتی هم
در به کار گيری آن نمی شود .آن ها هرسال چند دانش آموز مستعد کم
بضاعت را برای تبليﻎ جهت خير بودن خود به طور رايگان ثبت نام می
کنند.
 (5مدارس خصوصی که مجوز تاسيس دوباره شان در سال  1369به
تصويب مجلس رسيد .اين مدارس که رشدی قارچ گونه داشت به صورت
بنگاه های عظيم و پول زايی درآمده است که سال  76سه درصد و اکنون
بيش از  %10دانش آموزان را در هزاران مدرسه در سراسر کشور تحت
پوشش دارد و قرار است طبق گفته ی استاندار خراسان به  %50برسد.
شهريه ساﻻنه آن ها متغيراست و از تهران به شهرستان ها و به بزرگی
شهرها وابسته است گرافيک زيرمدارس خصوصی مقامات سابق و فعلی
کشور و ميزان شهريه دريافتی در آن ها را نشان می دهد :گرافيک از سايت
" فرهيختگان انﻼين "اقتباس شده است.
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اسامی مدارس گران قيمت و افرادی که در افکار عمومی منصوب به اين مدارس شناخته
می شوند
ميزان شهريه دريافتی
منصوب به
رديف نام مدرسه
حدود  27ميليون تومان
سيد ﷴ خاتمی
غيردولتی حنان
1
يکی از علمای مشهور حدود  23ميليون تومان
غيردولتی هاتف
2
حدود  25ميليون تومان
غيردولتی سﻼم و سعيد حجاريان
3
انرژی اتمی
حدود  27ميليون تومان
آيت اله امامی کاشانی
غيردولتی مطهری
4
حدود  22ميليون تومان
يحيی آل اسحاق
غيردولتی موتلفه
5
اصغر حدود  30ميليون تومان
احسان ،علی
غيردولتی
6
علوی ،روزبه ،نيکان کرباسچيان)انجمن
حجتيه(
غيردولتی امام صادق مرحوم آيت اله مهدوی حدود  25ميليون تومان
7
کنی
حدود  27ميليون تومان
نهضت آزادی
غيردولتی کمال
8
حدود  25ميليون تومان
عﻼمعلی حداد عاادل
غيردولتی فرهنگ
9
حدود  25ميليون تومان
غيردولتی منظومه بيگم حائری زاده
10
خرد
حدود  23ميليون تومان
ناصر باهنز
غيردولتی رفاه
11
مرحوم سيد علی اکبر حدود  25ميليون تومان
غيردولتی پيام غدير
12
حسينی
يکی از چهره های حدود  25ميليون تومان
غيردولتی صلحا
13
مشهور سياسی
حدود  22ميليون تومان
حميد رضا ايت الهی
غيردولتی ميزان
14
حدود  27ميليون تومان
جريان راست سنتی
غيردولتی تزکيه
15
حدود  26ميليون تومان
محسن هاشمی
غيردولتی روشنگر
16
حدود  22ميليون تومان
الياس قاليباف
غيردولتی مهر هشتم
17
حدود  25ميليون تومان
سرای کاظم قلم چی
غيردولتی
18
دانش
براساس اطﻼعات به دست آمده شهريه و مبلﻎ دريافتی اين مدارس با امکانات تقريبا
مشابه بازهای؟ حدود  20تا بيش از  35ميليون تومان را شامل می شود  .البته اين مبلﻎ با
پيشنهاد مدارس برای برگزاری اردوها  ،کﻼس های خاص و  ...بيش تر ای اين ها هم
می شود.
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ﺧﻼﺻه بحث
کاﻻ سازی وظايف عمومی دولت و تبديل مالکيت اجتماعی به خصوصی که
در اواخر قرن بيستم سرعت گرفت ،يکی از راه های است که سرمايه داری
با عنوان ﻻغر و کوچک سازی دولت ،برای مبارزه با کاهش نزولی نرخ
سود انتخاب کرد .سرمايه داری که از آغاز بازاری جهانی را در مد نظر
داشت و تدريجا همه ی جهان را به زير پرچم خود کشيد و خود جهانی شد
همه چيزها را به کاﻻ تبديل کرد تا در خدمت سودآفرينی سرمايه قرار گيرند،
با وجود اين همه موفقيت اما بخش عمومی از اين روند کنار مانده بود .اکنون
سرمايه به تنها موارد کاﻻ نشده رو آورده است زيرا مشتريان اين کاﻻ را که
عموم مردم هستند بازاری عظيم در پهنه ی جهان می بيند که نبايد از دايره
ی سودآفرينی آن ها جدا باشد .آموزش يکی از اين وظايف عمومی بود که
روند کاﻻ شدن خود را به دليل مقاومت نيروی کار و مصرف کنندگان آن)
دانش آموزان و دانش جويان( آرام آرام و تدريجی طی می کند به طور مثال
ايران سال  76سه درصد ،اکنون ده درصد ودر آينده نزديک  %50چنان
که رژيم سرمايه انتظار دارد البته اگر تا آنوقت در قدرت بماند .اين روند در
همه نقاط جهان آغازشد و کماکان در جريان است .اين امر مورد اعتراض
معلمان ،دانش آموزان ،دانش جويان در اروپا ،آمريکای ﻻتين و ايران قرار
گرفت .در آمريکای ﻻتين تا حدودی استادان دانشگاه ها هم به آن پيوستند .اما
در ساير نقاط جهان به ويژه آمريکا و کانادا اين اتفاق رخ نداد .و مخارج
آموزش در دانشگاه يکی از مشکﻼت جوانان است.
در کشورهای هفت گانه مورد مطالعه برای اين که بازار مدارس خصوصی
رونق گيرد ،می بايست وضعيت مدارس دولتی روز به روز بد و بدتر شود
که شد .دولت تدريجا بودجه آموزش را چنان تنظيم کرد که پاسخگوی
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وظايف نباشد .از ساخت مدارس جديد خودداری ورزيد يا به طور ناکافی
عمل کرد .کمبود مدرسه وکﻼس ،حجم شاگردان کﻼس را باﻻ برد و سرانه
شاگرد به معلم را به حدی رساند که معلم نقش مبصر کﻼس را گرفت .به
جای تربيت معلم و سرمايه گذاری برای باﻻ بردن کيفيت آموزش ،پای
مراکز کاريابی را به اين صنعت وارد کرد يا به عنوان خريد خدمات با افراد
متقاضی به طور جداگانه و با زير پا گذاشتن حقوق کار وارد معامله شد و
معلمان قرارداد موقت را مثل ساير کارگران موقت ايجاد کرد .تحت عنوان
رفرم آموزشی ،شرايط و کيفيت کار اين بخش را مورد حمله قرار داد .با
پايين آمدن کيفيت آموزش شرايط برای تبليﻎ بيش ترمدارس خصوصی فراهم
شد .در وهله ی اول افراد متمکن با طيب خاطرکودکان خود را از مدارس
دولتی به خصوصی منتقل کردند .در وهله ی دوم حتی بخشی از توده های
کارگر و زحمتکش که خواهان زندگی ای بهتر از زندگی خود برای فرزندان
خود بودند با گرفتن وام و فشار بر زندگی ،کودکان خود را به مدارس
خصوصی منتقل کردند .البته حتی بين مدارس خصوصی هم اختﻼف طبقاتی
وجود دارد و مدارس خصوصی ثروتمندان با مدارس خصوصی وام داران
متفاوت است .در ايران در وحله سوم خصوصی سازی را حتی به مناطق
محروم کشاندند و حق انتخاب مدرسه را هم از مردم فقير گرفتند و آن ها را
در برابر يک دوراهی ناگزير قرار دادند :مدرسه خصوصی يا ترک
تحصيل .در مجموع در اين کشورها آموزش رايگان به آموزش طبقاتی تبديل
شد.
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ﻣقاوﻣت در برابر رفرم های آﻣوزشﯽ
در کشورهای مذکور رفرم ها به سادگی و راحتی قابل اجرا نشد .کارگران
بخش آموزش در برابر آن دست به افشاگری ،اعتراض و سپس اعتصاب
زدند .آمريکای ﻻتين دهه ها مبارزه را پشت سر دارد .در ايران از سال 93
به طور جدی به سمت اعتراضات و اعتصابات سراسری راه پيمود و سال
 97نقطه اوج آن بود .طی اين مدت شکل مبارزه و بيان مطالبات تدريجا در
حال تغيير و تکامل است .در آمريکای ﻻتين به مبارزات اول ماه مه کشانده
شد و کارگران بخش آموزش در دريای خروشان کارگری با ساير بخش ها
پيوند يافت اما هنوز در آغاز راه است .در آنجا به ويژه در مناطق محروم و
روستايی با والدين کودکان يعنی توده های مردم زحمتکش در ارتباط
ارگانيک قرار گرفت و حمايت آن ها را جلب کرد ،هم چنين حمايت دانش
آموزان را .در ايران اما هنوز اين راه طی نشده است و در آغاز راه اند.
در آن جا توانستند حمايت کارگران ساير بخش ها را بدست آورند اما حتی در
بهترين حالت موفق نشدند اعتصابات سراسری طوﻻنی مدت خود را به
اعتصاب عمومی همه بخش ها تبديل کنند زيرا نتوانستند مطالبات خود را با
مطالبات عمومی در پيوند قرار دهند .در ايران اين پيوند و هم بستگی تازه
در حال شکل گيری است .کارگران بازنشسته ی بخش آموزش ،آن را در
مبارزه خود برای زندگی بهتر آغاز کردند و اندک اندک دارد جان می گيرد
اما بسيار کم رنگ .اعﻼم همبستگی حضوری معلمان حتی اگر فردی باشد
با کارگران هفت تپه نقش مهمی در ايجاد هم بستگی کارگران فوﻻد با هفت
تپه داشت اما اين کار زيبا به اصفهان کشيده نشد و کارگران ذوب آهن و
ساير مراکز کار آن جا از اعتصاب معلمان حمايت نکردند هم چنان که
کارگران نفت در خوزستان .در آن جا معلمان مانند کارگران ساير بخش ها،
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کماکان توهم خود را به رفرميسم راست و چپ حفظ کردند و بارها از يک
سوراخ گزيده شدند .هنوز از باور به نقش رفرميستی اتحاديه به عنوان يکی
از سنگرهای جامعه ی مدنی بورژوايی رها نشدند و اشکال را در مستقل
بودن يا نبودن يا نبود دموکراسی و بورکراتيک بودن می بينند و به همين
دليل هر بار در يک برهه از مبارزه ،حاصل مبارزات شان به غارت رفت و
دوباره از نو شروع کردند .در ايران هنوز در حد انجمن های صنفی آغاز
عصر سرمايه داری مانده اند ،اما از آن يقيننا به شوراها پل زده خواهد شد.
در آن جا خواهان شرايط بهتر کار و دستمزد کافی و يک سانی دست مزد
کارگری شد .تغذيه کودکان مناطق محروم و کمک های آموزشی به آن ها را
طلب کرد .با کارگران ديگر در تماس قرار گرفت .مردم کوچه و بازار را به
کمک طلبيد .خواهان باﻻ بردن کيفيت آموزش شد .و با خصوصی سازی امر
آموزش با تمام توان خود به مبارزه برخاست .در ايران مطالبات کارگران
اين بخش به وضوح رشد يافت* به نحوی که تغيير کيفی آن به وضوح قابل
مشاهده است .از افزايش دستمزد خود فرا تر رفت و معلمان قرار داد موقت
و بازنشستگان را هم شامل شد .مخالفت خود را با طبقاتی شدن آموزش بيان
کرد .خواهان برابری دست مزد کارگران بخش دولتی شد .خواهان بيمه ی
کارآمد شد و بيمه ی تکميلی را مورد نقد قرار داد .در آغاز خواهان آزادی
معلمان زندانی شد و بعد آن را به آزادی همه ی زندانيان سياسی تکامل داد.
همکاری دولت با بخش خصوصی تحت عنوان مشارکت در آموزش را
مورد نقد قرار داد .با توجه به اين که اکثريت کارگران اين بخش را زنان
تشکيل می دهد و حضور آن ها همه جا در خط اول ،نشان داد که چه توان
باﻻيی درزنان وجود دارد.
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ﭘاياﻧﯽ
نکات مثبت اکثرا مشترک به اختصار در سطور باﻻ توضيح داده شد .در
سطور باقی مانده نکاتی مورد توجه قرار می گيرد که می تواند به ارتقا اين
مطالبات و خصلت عمومی دادن به آن کمک کند.
در وهله اول معلم بايد بپذيرد که يک کارگر است و به طبقه ی کارگر تعلق
دارد .که مجبور است برای گذران زندگی نيروی کار خود را که نيروی
فکری است بفروشد .که هيچ گاه در اين مبادله چه با بخش خصوصی ،چه با
دولت سرمايه داری ،منافع او برای يک زندگی شايسته ی انسانی در رفاه،
مثل کارگران ديگر تامين نمی شود .که راهی جز همبستگی با ساير کارگران
و حمايت متقابل برای رهايی ازين وضعيت ندارد .که سرمايه چون زور می
گويد تنها نيروی زور و قدرت يعنی مبارزه يکدست ،به هم پيوسته و مداوم
می تواند او را وادار به عقب نشينی و پذيرش مطالبات کند نه سالی يکی
دوبار .که توهم به اصحاب سرمايه راه به سراب می برد .که نيروهای
سرکوب گرچه می توانند از بين پايين ترين قشرطبقه کارگرباشند ،کور و کر
دستور را اطاعت می کنند و برای سرکوب می آيند و خجالتی هم در کارشان
نيست .که رزم و مبارزه کارگر برای يک زندگی شايسته است نه مرگ و
مبارزه برای اين هدف حق هر کارگر است تا مبارزه نهايی برای کله پا
کردن سرمايه داری.
در مطالبه ی افزايش دستمزد نه خط فقر و نه تورم ،بلکه يک دستمزد کافی
برای زندگی شايسته انسانی برای همه ی کارگران.
بيمه ی کارآمد و کامل برای همه .
رها شدن از توهم به اصﻼح طلبی دررژيم و اصﻼح طلبان
رها شدن از توهم نسبت به نهادهای وابسته به سرمايه داری
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رها شدن از آويزان شدن به رفرميسم چپ و راست
رها شدن از دل بستن به وعده و وعيد مسئولين و وقت کشی توسط آن ها
حمايت از مبارزات ساير کارگران و انجام حرکت های مشترک
تعامل با والدين دانش آموزان و جلب حمايت آن ها
توضيح به دانش آموزان در باره ی اهداف حرکت
طرح مساله با مردم
تاکيد مدام بر آموزش رايگان برای همه و اين که آموزش يک حق پايه ای
انسان است
حرکت در جهت تشکيل شورا به عنوان ابزار مبارزه با يورش سرمايه و در
نهايت خود سرمايه وسرمايه داری.

* -ﻧگاهﯽ به ﻣحتوای ﻣطالبات ،گفته ها ،بﻨرها و شعارها:
اعتراض به نابرابری؛ نظام پرداخت هماهنگ؛ حق تشکل يابی مستقل؛ رد
طرح طبقه بندی به عنوان فريب؛ نان مسکن منزلت؛ اعتراض به وضعيت
وخيم معيشی؛ اعتراض به فضای امنيتی در مدارس؛ اعتراض به چپاول
صندوق ذخيره ی فرهنگيان؛ اعتراض به عدم اجرای قانون خدمات کشوری
از سال 1385؛ مبارزه تا وصول حقوق پايمال شده؛ بيمه ی کارآمد و
فراگير؛ تامين امنيت فعاﻻن صنفی؛ لغو احکام و بازگشت به کار فعاﻻن
صنفی؛ لغو احکام قضايی فعالين؛ آزادی معلمان دست گير شده و زندانی؛
آزادی بدون قيد و شرط معلمان زندانی ،آزادی همه زندانيان سياسی؛ رفع
تبعيد و اخراج و بازگشت به کار؛ اعتراض به بی عدالتی در جامعه؛
اعتراض به پايين بودجه آموزش و سرانه ی مدارس؛ خواست تغيير بنيادی
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آموزش در سطوح مديريت ،سياست گذاری و نظارت توسط خود مردم،
خواست بهبود کيفيت فضای آموزشی؛ اعتراض به طرح  44ساعت کار
هفتگی معلمان درمدارس؛ اعتراض به حذف حق عائله مندی معلمان مجرد و
حق سختی کار؛ عدالت آموزشی ،آموزش رايگان؛ آموزش کيفی برابر و
رايگان؛ اعتراض به سانسور در راديو تلويزيون و به عدم حضور
خبرنگاران ،نه به خصوصی سازی مدارس؛ نه به خصوصی سازی
آموزش؛ نه به کاﻻ سازی و تجاری سازی امر آموزش؛ دست بخش
خصوصی از آموزش کوتاه؛ نه به تبديل آموزش به يکی از بخش های
اقتصادی بازار آزاد.
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