
 

 

 

 ت موجود يوضع

کارگران ران و يمزد بگسطح حقوق معلمان،  و کاهش درآمد سرانه، يرشد شتابان تورم و خط فقر، گسل طبقاتبا 

و خدمات، گسترش  يصنعتد يم توليکاهش عظاست، ده يک پنجم خط فقر رسيبه  در کشور، درآمد سرانه يو حت

کالن  يشاخص ها مردم و ياجتماع يبطور روزمره درزندگ بحران ها که خود را ،ياجتماع يها يناهنجار

اقشار و طبقات  يتمام يبرا که يسرنوشت تيکه حاکماز آنست  يحاک دهند، ينشان م يعاجتما – ياقتصاد

و  ياجتماع – ي، اقتصاديعلم توسعهخالف حرکت و  ياجتماع ير فروپاشيدر مسنه يش گرفته بعيدر پ  يمردم

 در سطوح بدنه يم سازيو تصم ي، دمکراسيمدن – ياجتماع يتقابل با گسترش مشارکت هاو در يفرهنگ

و  ييو جهان گشا يدئولوژيگسترش ا يک حکومت برايگارشيال يبوده و تنها دغدغه ها يو کارشناسشوراها 

 -ياجتماعگسترش اعتراضات  را مدّ نظر دارد. طۀ نفوذ خوديگسترش حو جهان  يجنگ همه جانبه با کشورها

، يخواهان و مبارزان مدنيمستمر و همه جانبه، انباشت زندان ها از آزاد يو متقابال سرکوب ها ياقتصاد

به و کارگران  وکال و حقوق داناناعم از معلمان،  حق طلبان، زدن دستبند و پابند به يعدالت اجتماعخواستاران 

ت آنان يمحکومو  يزيت و برنامه ريريا سازمان مديدر مقابل مجلس و  مسالمت آميزک تجمع يحضور در اتهام 

و هر صداي آزادي خواهانه و عدالت طلبانه، حذف  ينشان از عزم و ارادۀ حاکمان برا ي، همگبه زندان و شالّق

توسعه و يگر يحال گسترش نظام نيهمدر . را دارد يشتيمطالبات معمردم معترض براي طرح دن ير کشيزنجبه 

ت که غرق در فساد يست. حاکمما يونيليکشور هشتاد م يبرا يمل – يخيک فاجعۀ تارينشان از بروز  يطلب

 يگر کشورهايرا به د -بزعم خود  - ياله و يفق خواهد نظام برتر يم، است ياقتصاد يمدآو ناکار يخيتار

ک يا  باز کردن يو  يامور شخص يبرا ياستفاده از تلفن دولتن کشورها؛ ياز ا يدر برخکه يدر حالبگستراند 

اعتماد مردمي شوند.  يم استعغاءناچار به  مسئولينمحسوب و  ينابخشودن يجرمبدون اطالع؛  يحساب بانک

ک ي، که در خود يواپسگراو انقالب  خواهد بزعم خود نظام مطلوب يت ميحاکماساس سازو کار اجتماعي است. 

 ييبه دستگاه قضاون يليم 6بالغ بر ساالنه که با تعداد پرونده ها و جرائم  کند و ير ميس يلجنزار و باتالق تباه

لغو کشور مجازات اعدام  12ا اساسا در يو  ليرا تعط خود يزندان ها يبرخکه  ييشود را به کشورها يم وارد

 مد نظر ندارد.  را تيت بربريجز گسترش و حاکم يزيدر واقع چل شده گسترش دهد. يتعطو 

 

 بخش يرهائ يروهاين

 ياقتصاد، ياسيس توسعه همه جانبهکالن  يراهبردهااتخاذ و  وضيعتر ييتغ رسالتن است که يا يسئوال اساس

که افته يو توسعه  شرفتير پيمس کشور و قرار گرفتن دررد يالت اجتماعدو ع ي، تحقق دمکراسيو فرهنگ

و در  – ين المللي، که از همان دوران قاجار به تجارت با تجاريبعهده کدام اقشار است ؟ آ است، مسيري طوالني

که بهمراه مقامات  يه دارانيا سرمايخواهند بود و  ين امريوند خوردند قادر به انجام چنيپ  -يد مليتضاد با تول
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ا ياقدام خواهند نمود؟  ين امريبرند به چن يبهره م و بي حقوقي هاي کارگران انيپا يب ياز رانت ها يدولت

کنند،  ير ميس "ينيد يمردم ساالر"بکارانۀ يصطالح فرا و باکه در چارچوب فقه ون يروحاناز  يگريد يجناح

از مواهب ثروت از  ين بهره منديدر ع جهان، يتخت هايدر گشت و گذار پااستمداراني يس دارند ؟ ين رسالتيچن

خود را به هر تالش  يشخص يزندگ يت طلبيعافافته، يتوسعه  يدر کشورها يزندگ مندي بهره با ،دسترنج مردم

ک و يدستگاه بورکرات يسلطنت که با تمام ن رسالت را بعهده دارند؟يا ح داده اند.يهمراه با مردم ترج يو رنج

نون، هم اک داد، "ونيخود روحان يخيمتحد تار"ل يتحو 75در سال ، حکومت را يتيو امن يسيپل – ينظام

 و حفظ اساس ساختار  -تاريخي اشانمتحد  – تيحکومت از دست روحانمجدد ل يدر انتظار تحو بازماندگانش

به با توجه از جان بدر بردن اساس حکومت انحصار و سرکوب را دارند.  يو حفظ سپاه پاسداران برااستبداد 

ز به دانش يمناسب از تجه يسطحبه که کاربرد آنها  يارتباطات اجتماعد دانش محور و گسترش يگسترش تول

د و يو کوچک شدن تول يرُبات ها و  پراکندگ يريون و بکارگيگر رشد و گسترش اتوماسياز طرف د دارد،از ين

، کم يپيمانکار يد امضاء و گسترش کارهايموقت و سف يقراردادهابا کار و زحمت، طبقۀ  يخدمات و پراکندگ

 يدر تمامن آگاه و متعهد يمعلملذا شده است،  کارگرطبقه  منجر به تضعيف، بخشيرهائ يشدن افق اجتماعرنگ 

 يشروان فکريو پ يو اقتصاد يدر علوم اجتماع ين مردميحقوق دانان، محقق بهمراه دانشگاههاتا  يليمقاطع تحص

، يشه، روابط اجتماعياند يم هايو همه جانبه پاراد يقادر به تحول و توسعه واقع طبقات کارگر و زحمتکش

شرفت و ير پيو قرار گرفتن کشورمان در مس ير ساخت ها و صنعت و خدمات اجتماعيروابط انسان ها و ز

 يراهکارهافراتر از  تواند يه نميز بالخص در مراحل اولير توسعه نيمس د داشت.نرا خواه يتوسعه جهان

و اهميت جايگاهشان  معلمان بجهت. ش برده شوديو به پ ،نيتدوافته يتوسعه  يکشورها شناخته و تجربه شدۀ

ان يدانشجوگر اقشار دارند. يان ديد را در ميو تبع يزندان ،گيريدستن تعداد يشتريم،  هم اکنون بيت رژيحساس

نقاط  يدارا  ،اجتماعيبهره مندي از علوم و ارتباطات با معلمان در  يمشترک يها يژگيرغم دارا بودن و يز علين

ن ين ايدار و مستمر و همبسته را ندارند. سنينقش پا يفايکه قادر به ا هستند، ياليس وسته ويت ناپيوضع افتراق،

و  يي، گذرا بودن دوران دانشجويو قشر يفرد به طبقات مختلف، دغدغه و مسائل متفاوتآحاد  يدوران، وابستگ

، باعث شده يم زندگين مستقيتأم الزامفقدان ، پس از اتمام تحصيل و متضاد وستن به اقشار و طبقات مختلفيپ

 دارند. يکامل کننده اقاطع و کمتر نقش  بوده ياقتصاد – ياجتماع يکه عموماً بصورت کمک کار جنبش ها

ت يذهن ير هايتوان از مس يز نميرا ن اقتصادي -يو اجتماع يخيمفرط تار يگتافيو توسعه ن يعقب ماندگجبران 

" کيه و فناتيپا يب، ير علميغ يابداع يالت و راه حل هايو تخ ييک، آرمان گرايدئولوژيا يفرقه ا – يفرد ييگرا

ات و يع تجربيجمت « چرخ را از نو اختراع کردتوان  يو نمست يبا ينم » در واقع. محقق کرد"  ديني و غير ديني

ت يا شکست خورده مسلماً ارجحيتجربه نشده و  ينسبت به راه حل ها ،تياز موفق يدستاوردها با هر درجه ا

است نواقصي  يدارا يدر سطوح باالترز ين شرفتهيپ يکشورها ير هايراه حل ها، راهکارها و مس د داشت.نخواه

و دار يبه توسعۀ پا ياديز حدودتا  ومراحلي ترميم ضعف ها را تا  بخش هايي از  ت را دارند کهين قابلياما ا

طرح انتظار .  دارد يدائم ييبحران زا يريجهت گخود ه يسرما يسود محورابند، هر چند ذات يت شده دست يتثب

ه ينظرجهانشمول، که  يو ادعاهامحدود  يدانش علمبا  عناصر يو توسعه از برخ يراهکار مشارکت اجتماع

 يشان در گروه و فرقۀ انحصاريتاب تحمل دگراند يحتکه  يکنند. در حال يو مطلق گرا طرح م يانحصار يپرداز



 

 

 و سرکوب ينفاشته، اما راه را انحصاراً در دستان خود پند يو اجتماع يق جهان هستيخود را نداشته، تمام حقا

 يکصد و سي. اشتباهات استقهقر يبسو ي، مسلما راهبرند يمبکار يقه ايو سل يشبرد نظرات شخصيپ يبرا را

 ييگرا يانحصار و يتنگ نظر که با خ ما از مشروطه تا کنونيخواهانه و عدالت طلبانۀ تار يسال مبارزات آزاد

ست مجددا يبا ينمهمراه بوده،   06تا  77 يدر سال هابخصوص  ن جناح ها، گروهها و احزاب يدر ب گسترده

رد. يگ قرارو در دست دشمنان مردم شده ت از دست مردم ربوده يقدرت و حاکم جۀ آنينتو در شدهتکرار

ن و ي، ملک المتکلم يه ، سعادت ، دواچيرزا حسن رشديرچم تحول از دوران مپبا حمل   شمندانياندو  نيمعلم

سروده  يکه زمان يزدي يفرخ ي. وقتانجام داده اند نو انديشي خود را، رسالت يسنده مردميصدها شاعر و نو

دهانش دوخته شد و « يآزاد يجان شستم از برا/ دست خود ز يآزاد يآن زمان که بنهادم سر به پا»بود: 

 رمختاريام شد کشته در زندان رضا شاه  يق آمپول هوا توسط پزشک احمديبا تزر 3131مهرماه  57ت در يدرنها

 ۸۲ يکودتاپس از ، رانيا شدن صنعت نفت يملهوادار  ياسيو فعال س روزنامه نگار شاعر، يرازيش پور ميکر

در زندان دژبان  3115 اسفند 52 در و دهيکش آتش بهپهلوي  اشرف توسط  شکنجهر و پس از مدتها يدستگ مرداد

ف نژاد معلم يمحمد حن در رود ارس غرق شد، تا اعداممعلم تحول خواه  يصمد بهرنگ. مرکز ارتش جان باخت

ن ياو يان در تپه هايو پو ينگر و اعدام معلم مبارز بهروز دهقانير چيدان تيتحول ساز در م يبزرگ با آموزه ها

 يکه صادر کنندگان حکم م يبه جرم يت نامردمينها ه( دريپا يک اتهام ناجوانمردانه و بي) با و فرزاد کمانگر

 فيد شري، مجنده هايو پو يمختار يره ايزنج يقتل ها کنند بر دار رفت ، يا حکم صادر ميدانستند به دروغ و ر

و  يحقوق دانان برجسته از جمله عبدالفتاح سلطان دنيکش ، به اسارتصابر در زندان يو قتل معلم وارسته هد

ا يو  هشد يکه ط است يطوالن يراهست، يان ، که ذکر نام آنها ممکن نيشمند و آزاده در قتل عام زندانيصدها اند

معلمان  شه و يو اند يشروان فکريخواهان، پيآزادشگامان ياز دست پ خواهي اما پرچم تحولدر حال گذاراست. 

همراه بوده است . اما تا انسان  ياديز يب هاي، هر چند با فراز و نشفتادياز دست ن زحمتکشطبقه  شروانيپ و

، ياستقرار عدالت اجتماع يو برا و انحصار ياز استبداد، خودکامگ يرهائ يتالش براهست،  يعدالت يهست و تا ب

و رشد  يگاه حقوق انسانيبر اساس حرمت و جا يهمگ که يشورائنظام و  ي، مشارکت اجتماعي، دمکراسيآزاد

  افت.يتداوم خواهد قرار دارند، ،آن  يو تعال

 

 ران يمعلمان در ا رفاهسطح حقوق و 

 در جامعه،  و تحوالت گسترده يو معنو يجاد ثروت ماديدر ا يانسان يت و آزاديخالق تيمحور باتوسعه  يبرا

لذا توجه به   .ستيمتصور ن در کارکنـان آمـوزش و پـرورش، تحول خواهانهجز ايجاد انگيـزۀ  يچ راهکاريه

برخوردار است. شاخص ارتقاء و توسعه منابع  يصتأمين بهداشت روان معلمان و معيشـت آنـان از اولويـت خا

کارکنان شود. جدول حقوق  يو منتشر م يريت آن در توسعۀ کشورها همه ساله اندازه گيبجهت اهم يانسان

 ( 3) دهد. ي( را نشان م1ن رتبۀ ) ينشان از آخر يياجرا يوزارتخانۀ دستگاهها 1آموزش و پرورش نسبت به 

 ن يانگي% نسبت به م55ن پرداخت به کارکنان آموزش و پرورش يانگيدهد که م ينشان م يسه ايجدول مقا

 «جهان کشورهاي و ها دستگاه از بعضي با معلمان دستمز و حقوق همسنجي»  اسالمي شوراي مجلس هاي پژوهش مرکز.(3)

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA_%D9%85%D9%84%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D8%AF%D9%86_%D9%86%D9%81%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D8%AF%D8%AA%D8%A7%DB%8C_%DB%B2%DB%B8_%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D8%AF%D8%AA%D8%A7%DB%8C_%DB%B2%DB%B8_%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DA%A9%D9%86%D8%AC%D9%87
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پرورش  آمـوزش وميـانگين حقـوق و مزايـاي دريـافتي کارکنـان ( ٤٧٣١در همان سـال  )کشوري کمتر است. 

درصد کمتر از حقوق و  /12(. درصـد بـود 1/71و مزايـاي شـرکتهـاي دولتـي و بانـکهـا نسبت به حقوق 

صنعت بوده است. به بيان ديگر قدرت خريد يک نفـر از  رصد حقوق و مزاياي بخـشد  ١٤ و نيز (مزاياي بانکها

 برابر يک نفر کارمند آموزش و پرورش بوده است.  7/2کارمنـدان بخـش صـنعت 

توسعه يافته نسبت به  ها نشان ميدهد که حقوق و مزاياي کارکنان، به ويـژه معلمـان در کشـورهاي بررسي 

 ن شرح است.يحقوق و مزاياي کارکنان در بخش صـنعت ايـن کشـورها بـد
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  انسانيو منابع  يدرجۀ آزادو توسعه  جامعه اقتصادي -توسعه اجتماعي رسالت معلم در 

 گسترش فضاي دمکراسي و آزادي ها و نقد در مدارس و انتخابي شدن مسئولين براي تحقق توسعه 

  بهداشت رواني معلم،خانواده، معلم ومدرسه 

  تأمين حقوق و مزايايي باالتر از خط فقر و در محدودۀ خط رفاه اجتماعي 

  نهادهاي اجتماعي مورد نياز معلم در جامعه 

   معلممسکن 
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 ياجتماع تجهت تحوالر ساخت تشکل ها يز الزامات

ۀ

و  يخلق، به اشتراک گذار »

«تحول ي مُدل ها و روش ها ،يابيسازمان  يراهکارهام، يدر مفاه ها يآگاه ي و توسعۀنگهدار

http://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-64/1093696-%DA%AF%D9%81%D8%AA-%D9%88%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C
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