ﺷـــﻮر و ﺷﻮقﻫـــﺎی
ﻣﺒﺎرزهی ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ

ﺟﺪﯾـــﺪ

ﻣﻄﺎﻟﻪ ی ﻣﻘﺎﻟﻪ ی ﻧﻈﺮﮔﯿﺮ ﺟﻠﯿﻞ ﺷﮑﺮی ﺑﺎ ﻋﻨﻮان “ﺷﻮر و ﺷﻮقﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ
ﻣﺒﺎرزه ی ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ” ﮐﻪ روﻧﺪ ﻣﺒﺎرزات اﻋﺘﺮاﺿﯽ -اﻋﺘﺼﺎﺑﯽ ﺟﺎری را در
اﯾﺮان ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،از دو وﺟﻪ ﻟﺬت ﺑﺨﺶ اﺳﺖ .ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﻣﺮور دﻗﯿﻖ
و ﺷﻔﺎف ﺧﻮد از ﻣﺒﺎرزات و ﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎی زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﯾﺪی و ﻓﮑﺮی در اﯾﺮان
دو ﻧﮑﺘــﻪ را ﺑﺮﺟﺴــﺘﻪ ﻣــﯽ ﺳﺎزد .ﯾﮑﯽ روﻧــﺪ رﺷــﺪ ﺧﻮاﺳــﺖ ﻫــﺎی
ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺗﯽ– دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ .دوم ،ﮔﺮاﯾﺶ رﺷﺪ ﻣﺒﺎرزات
ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺗﯽ– ﺳﯿﺎﺳﯽ از ﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎی اﯾﻦ ﯾﺎ آن ﮔﺮوه ﻣﺒﺎرزان ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺖ
ﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮری.
اﯾﻦ ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ روﺷﻨﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ رﯾﺸﻪ ی ﻣﺸﺘﺮک ﻣﺒﺎرزه ی
ﮐــﺎرﮔﺮان ،ﻣﻌﻠﻤــﺎن ،داﻧﺸﺠﻮﯾــﺎن ،ﺑﺎزﻧﺸﺴــﺘﮕﺎن و ﭘﺮﺳــﺘﺎران ﯾﮑــﯽ
اﺳﺖ .ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ رﯾﺸﻪ ﻣﺸﺘﺮک ،ﺳﯿﺎﺳﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ،
اﻗﺘﺼـﺎد ﺳﯿﺎﺳـﯽ ﻧﺌﻮﻟﯿـﺒﺮال دﯾﮑﺘـﻪ ﺷـﺪه ﺗﻮﺳـﻂ ﺳﺎزﻣـﺎن ﻫـﺎی ﻣـﺎﻟﯽ
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﮐﻪ آن را »اﻗﺘﺼﺎد اﺳﻼﻣﯽ« ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ.
ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی واﻗﻊﺑﯿﻨﺎﻧﻪ ﻧﺰد ﻣﺒﺎرزان در ﻫﻤﻪ ی رﺷﺘﻪﻫﺎ و در ﺳﺮاﺳﺮ
اﯾﺮان ،ﯾﮑﯽ اﺳﺖ .اﺷﺘﺮک ﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺸﺘﺮک دارد.
روﻧﺪ ﺗﻌﻤﯿﻖ ﻣﺒﺎرزات ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ،ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﻣﯽ ﺷﻮد،
ﻫﻤﺮاه ﮔﺮدد ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ارﺗﺒﺎط و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻣﯿﺎن رﻫﺒﺮان و ﺳﺎزﻣﺎن
ﻫﺎ .ﻣﺒﺎرزهای ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﺑﺮدن از ﻫﻤﻪ ی اﻣﮑﺎن ﻫﺎ ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﺮده ﻣﯽ
ﺷﻮد.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﻇﯿﻔﻪ ی در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺒﺎرزه ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﮐﻨﻮﻧﯽ ،ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی
ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭼﭗ ﺑﺮای اراﯾﻪ ی ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﻣﺮدﻣﯽ -دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ و ﻣﻠﯽ
ﺑﺮای اﻗﺘﺼﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ-اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺮدﯾﺪ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ .ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ
درﺳﺘﯽ ﺑﻪ وﻇﯿﻔﻪ ی ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﭼﭗ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﺷﺎره دارد.

***
از ﺳﺎﯾﺖ ﻧﻘﺪ
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اخیر طبقه کارگر و دانشجویان
ﺟﻠﯿﻞ ﺷ ُﮑﺮی

ﯾﮏ ﮔﺰارش ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ:
اﻋﺘﺼـﺎب ﭘﯿﺮوزﻣﻨـﺪاﻧﻪی دو روزهی ﻣﻌﻠﻤـﺎن در ﺳﺮاﺳـﺮ ﮐﺸـﻮر ،اﻋﻼم
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺎ آن ،اﻋﺘﺮاﺿﺎت وﺳﯿﻊ ﮐﺎﻣﯿﻮنداران ،ﺧﯿﺰ
ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن ﺑﺮای ﺳﺎﻣﺎن دادن دور ﺟﺪﯾﺪی از اﻋﺘﺮاﺿﺎت و آﺛﺎر و
ﻧﺘـﺎﯾﺞ اﻋﺘﺮاﺿـﺎت ﺗﺄﺛﯿﺮﮔـﺬار ﮐـﺎرﮔﺮان ﻧﯿﺸﮑـﺮ ﻫﻔـﺖ ﺗﭙـﻪ ،ﺟﻤﻠﮕـﯽ
ﻣﻬﺮهﻫﺎﯾﯽاﻧﺪ ﺑﻬﻢ ﻣﺘﺼﻞ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ورای ﺷﻮر و ﺷﻌﻒ ﻧﺎﺷﯽ از
ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﭙﻨﺪﮔﯽ ﻗﻠﺐ ﺟﻨﺒﺶ اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﻃﺒﻘﺎت ﮐﺎرﮔﺮ و ﻣﯿﺎﻧﯽ،
رﺷﺘﻪای ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻬﺮهﻫﺎ را در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﻣﯽﻧﺸﺎﻧﺪ و ﺑﻪﻫﻢ ﭘﯿﻮﻧﺪ
ﻣﯽزﻧﺪ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﻢ ،ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﮑﻮﺷﯿﻢ رﻫﻨﻤﻮدﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪی
ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎی واﻗﻌﯽ و زﯾﺴﺘﻪی اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزات اﺳﺖ ،در واﻻﯾﺸﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ و
ﻧﻈﺮی ،در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﺪﻧﻪ و ﻣﺤﻤﻞ اﯾﻦ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻗﺮار دﻫﯿﻢ.
اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓﮐﻨﻨﺪﮔﺎن راﻧﻨﺪﮔﺎن ﺳﺮاﺳﺮ اﯾﺮان از اﺑﺘﺪای ﻣﻬﺮ 1397
ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ از راﻧﻨﺪﮔﺎن ﮐﺎﻣﯿﻮن ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ در اﻋﺘﺼﺎب

ﺳﺮاﺳﺮی از اول ﻣﻬﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ .در اﯾﻦ ﻓﺮاﺧﻮان  ۱۵ﺧﻮاﺳﺘﻪ راﻧﻨﺪﮔﺎن
ﮐﺎﻣﯿﻮن و ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﻋﺘﺼﺎب ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد،
ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ؛ از ﺟﻤﻠﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ ﮐﺮاﯾﻪ ﺑﺎر ،ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻟﻮازم ﯾﺪﮐﯽ و
ﻻﺳﺘﯿﮏ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ارزان ،ﭘﺮداﺧﺖ ﺳﻬﻢ دوﻟﺖ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ راﻧﻨﺪﮔﺎن ،ﮐﺎﻫﺶ
ﻧﺮخ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺎرﺑﺮی و ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻓﺴﺎد ﻣﺄﻣﻮران ﭘﻠﯿﺲ راه .دو
ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺲ از ﺷﺮوع اﯾﻦ اﻋﺘﺮاض ،ﺑﯿﺶ از ) 100در ﺑﺮﺧﯽ رواﯾﺎت  (256ﺗﻦ
از ﮐﺎﻣﯿﻮنداران ﺑﺎزدداﺷﺖ ﺷﺪﻧﺪ .ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  80ﺗﻦ در  6اﺳﺘﺎن
ﺗﻬﺮان ،اﻟﺒﺮز ،ﮐﺮﻣﺎن ،ﻓﺎرس ،ﻗﺰوﯾﻦ و اﺻﻔﻬﺎن دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪﻧﺪ .ﮐﺎر ﺑﻪ
ﺟﺎﯾﯽ ﮐﺸﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﻤﺪﺟﻌﻔﺮ ﻣﻨﺘﻈﺮی ،دادﺳﺘﺎن ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ،ﻣﺸﻮﻗﺎن اﻋﺘﺼﺎب و
ﮐﺎﻣﯿﻮنداراﻧﯽ را ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺴﺘﻦ ﺟﺎدهﻫﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻫﻢ ﺻﻨﻔﺎن ﺧﻮد را وادار
ﺑﻪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ اﻋﺘﺼﺎب ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻗﻄﺎع اﻟﻄﺮﯾﻖ )راه زن( ﺧﻮاﻧﺪ ،ﮐﻪ
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺎﻧﻮن ،ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺠﺎزاﺗﯽ ﺳﻨﮕﯿﻦ )از ﺟﻤﻠﻪ اﻋﺪام( ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در اﺳﺘﺎن ﻗﺰوﯾﻦ ﺟﻠﻮهی ﺟﺪیﺗﺮی ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺖ و ﻣﺤﺴﻦ
ﮐﺮﻣﯽ ،ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ دادﺳﺘﺎﻧﯽ ﻗﺰوﯾﻦ ﺑﺎ اﻋﻼم ﺑﺎزداﺷﺖ  ۱۷ﺗﻦ از ﺷﺮﮐﺖ
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در اﻋﺘﺼﺎب ﮐﺎﻣﯿﻮنداران از اﺣﺘﻤﺎل ﺻﺪور اﺣﮑﺎم ﺳﻨﮕﯿﻦ ،از
ﺟﻤﻠﻪ اﻋﺪام ،ﻋﻠﯿﻪ ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪﮔﺎن ﺧﺒﺮ داد .ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﺎرﮔﺮان
ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ روز  20ﻣﻬﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻬﺪﯾﺪاﺗﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﮐﺎرﮔﺮان اﯾﺮان را ﻣﺤﮑﻮم
ﮐﺮد و آن را اﻗﺪاﻣﯽ »ﻏﯿﺮاﻧﺴﺎﻧﯽ« و »ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮر« ﺧﻮاﻧﺪ.
ﻫﻨﻮز اﯾﻦ اﻋﺘﺮاض ﮔﺴﺘﺮده ﻓﺮوﮐﺶ ﻧﮑﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺟﺒﻬﻪای دﯾﮕﺮ
ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر در روزﻫﺎی  22و  23ﻣﻬﺮ در اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ
ﻣﻌﯿﺸﺘﯽ و ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاریﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ در ﻣﺤﻞ ﮐﺎرﺷﺎن )ﻣﺪرﺳﻪ( ﺑﻪ ﺗﺤﺼﻦ
در اﺗﺎق ﻣﻌﻠﻤﺎن و ﻋﺪم ﺣﻀﻮر در ﺳﺮ ﮐﻼسﻫﺎی درس ﻣﺒﺎدرت ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺻﺤﻨﻪﻫﺎی زﯾﺒﺎ و ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاری ﻣﺨﺎﺑﺮه ﺷﺪ؛ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ :ﻣﻌﻠﻢ-
ﻣﺪﯾﺮی ﮐﻪ در ﺣﯿﺎط روی ﺻﻨﺪﻟﯽای ﻧﺸﺴﺘﻪ و ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﺪن ﻣﻮارد اﻋﺘﺮاض
ﻣﻌﻠﻤﺎن ،ﺑﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان درﺑﺎره ﭼﺮاﯾﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻧﺸﺪن ﮐﻼسﻫﺎ ﮔﺰارش
ﻣﯽداد و ﺑﻪ ﻧﺤﻮی از اﯾﺸﺎن ﺷﮑﻠﯽ از ﻫﻤﺪﻟﯽ و ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﺑﺎ ﻣﻌﻠﻤﺎنﺷﺎن
را ﻃﻠﺐ ﻣﯽﮐﺮد .ﻓﯿﻠﻢﻫﺎی و ﻋﮑﺲﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی ﮐﻪ از ﻫﺮ ﻣﺪرﺳﻪای در
ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﻮر ﻣﺨﺎﺑﺮه ﺷﺪ؛ در ﻫﻤﺪان زﻧﺎن ﻣﻌﻠﻢ ﭘﻼﮐﺎردﻫﺎﯾﯽ در
دﺳﺖ داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ روی آن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد :ﻣﺎﻫﻤﻪ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ رﻣﻀﺎﻧﺰاده
)ﻣﻌﻠﻢ ﺑﯿﺮﺟﻨﺪی و ﻣﺴﺌﻮل ﺷﻮرای ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺗﺸﮑﻞﻫﺎی ﺻﻨﻔﯽ ﻣﻌﻠﻤﺎن(
ﻫﺴﺘﯿﻢ.
در اﯾﻦ ﻫﻨﮕﺎﻣﻪ ،داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی ﺗﻬﺮان و ﻋﻼﻣﻪ و ﻫﻨﺮ ﻧﯿﺰ در
اﻗﺪاﻣﯽ ﺑﯽﻧﻈﯿﺮ -ﻋﻠﯽرﻏﻢ ﻣﻌﻀﻞ ﺟﺎری اﺣﮑﺎم داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن -ﺑﺎ ﺗﻌﻄﯿﻞ
ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﻼسﻫﺎی ﺧﻮد در روزﻫﺎی ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮم و ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﻬﺎرم ،ﭘﯿﺎم
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻣﻌﺘﺮض ارﺳﺎل ﮐﺮدﻧﺪ .ﺷﻌﺎرﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن »راه اﻣﯿﺪ-

درﻣﺎﻧﯽ /داﻧﺸﺠﻮی زﻧﺪاﻧﯽ« ﺑﻪ وﺿﻮح واﮐﻨﺸﯽ ﺑﻮد ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺣﺴﻦ
روﺣﺎﻧﯽ در روز 22م ﻣﻬﺮ در داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ﮐﻪ ﺣﺮف از »ﺿﺮورت اﻣﯿﺪ-
درﻣﺎﻧﯽ« زده ﺑﻮد .اﺻﻄﻼﺣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺑﻨﺎﺳﺖ اﺳﻢ رﻣﺰی ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﺮای ﺷﺪت ﺑﺨﺸﯿﺪن ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﺷﮑﻞﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ از
ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی »ﺷﻮک-درﻣﺎﻧﯽ« راﺳﺖﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ ﺑﺮای ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ »ﻣﺴﺎﺋﻞ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ«.
در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ اﻋﻼم ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺟﺒﻬﻪی داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﯽرﻏﻢ
ﺿﺮﺑﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﺳﻮی ﻧﻬﺎدﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ در ﺟﺮﯾﺎن »ﺧﯿﺰش دی ﻣﺎه«
درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮد ،ﺣﺮﮐﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮد را -اﮔﺮﭼﻪ ﻧﺎﻣﻨﺴﺠﻢ -آﻏﺎز ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﺮ ﻣﺪار ﺧﻂ اﻋﺘﺮاﺿﯽای ﭘﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﻪ واﺳﻄﻪی ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﺧﺼﻮﺻﯽﺳﺎزی و ﺗﺠﺎریﺳﺎزی در داﻧﺸﮕﺎه ،از اواﯾﻞ
ﺳﺎل  93آرام آرام ﺳﺒﺐ اﯾﺠﺎد ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮدهای در ﻣﯿﺎن
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺷﺪ و در ﻗﺎﻟﺐ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﺻﻨﻔﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﻮرﯾﺖ ﻧﻬﺎدی ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺷﻮراﻫﺎی ﺻﻨﻔﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر از اﻧﻮاع راهﻫﺎی ﻣﻤﮑﻦ و ﻣﺘﻨﻮع
ﺑﺮای اﻋﺘﺮاض ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺖ .در آﺧﺮﯾﻦ ﺗﻼش ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺮای ﺳﻮدآور ﮐﺮدن
ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ »ﺑﻨﮕﺎه داﻧﺸﮕﺎه« ،داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﺷﻬﺮﯾﻪ از
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن روزاﻧﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺮای دروس ﺟﺒﺮاﻧﯽ اﻗﺪام ﮐﺮده اﺳﺖ؛
داﻧﺸﺠﻮی دورهی روزاﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ دروﺳﯽ را ﮐﻪ ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﯽ داﻧﺸﮕﺎه
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﮕﺬراﻧﺪ و ﻫﯿﺄت اﻣﻨﺎی داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺮای ﻣﯿﺰان ﺷﻬﺮﯾﻪ
ﭘﺮداﺧﺘـﯽ ،آن ﻫـﻢ ﺗﻮﺳـﻂ داﻧﺸﺠـﻮ ،ﺗﺼـﻤﯿﻢ ﻣـﯽﮔﯿﺮد .ﻧﮑﺘـﻪی ﺑﯿﺸﺘـﺮ
ﺧﺸﻢﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ اﯾﻦ اﻗﺪام –اﺳﺎﺳﺎ ﻓﺎرغ از ﭘﺮداﺧﺖ ﭘﻮل ﺑﺮای اﻣﺮی ﮐﻪ
ﺑﺎﯾﺪ راﯾﮕﺎن ﺑﺎﺷﺪ– اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﺷﻬﺮﯾﻪ
دروس ﺟﺒﺮاﻧﯽ ،ﻣﺎﻧﻊ اﻧﺘﺨﺎب واﺣﺪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺠﻮز دﻓﺎع از
ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪﻫﺎیﺷﺎن ﻣﯽﺷﻮد.
در ﻣﺎهﻫﺎی ﺧﺮداد و ﺗﯿﺮ اﻣﺴﺎل ﻧﺎﻣﻪای ﺑﺎ ﺣﺪود  200اﻣﻀﺎ از ﺳﻮی
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﻪ رﺋﯿﺲ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ارﺳﺎل ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در ﺟﻮاب ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻧﺎﻣﻪ از ﺳﻮی داﻧﺸﮕﺎه ،ﻣﺪتزﻣﺎن ﯾﮏ ﻣﺎه ﺑﺮای ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﻮﺿﻮع از ﻃﺮﯾﻖ
ﻣﻌﺎون آﻣﻮزﺷﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد .ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺟﻮاﺑﯽ
ﺑﺮای اﻋﺘﺮاض ﺧﻮد ﻧﻤﯽﺷﻨﻮﻧﺪ ،ﺗﺠﻤﻊ ﻣﺸﻮرﺗﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ ﯾﮑﻢ ﺷﻬﺮﯾﻮر و
ﺗﺠﻤﻊ اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﺳﻮم ﺷﻬﺮﯾﻮر ﺷﺒﺎﻧﻪ و در ﮐﻮی داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ﺑﺮﮔﺰار
ﻣﯽﺷﻮد .روز ﺳﻮم ﺷﻬﺮﯾﻮر  10ﻧﻔﺮ از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺮای دﯾﺪار ﺑﻪ دﻓﺘﺮ
ﺣﺴﯿﻦ ﺣﺴﯿﻨﯽ ،ﻣﻌﺎوﻧﺖ آﻣﻮزﺷﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﭘﻨﺠﻢ و
ﺷﺸﻢ ﺷﻬﺮﯾﻮر ﻧﯿﺰ دو ﺗﺠﻤﻊ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﻌﺎوﻧﺖ آﻣﻮزﺷﯽ داﻧﺸﮕﺎه
و ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن رﯾﺎﺳﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد.
در

ﺟﺒﻬﻪی

ﮐﺎرﮔﺮی

ﻧﯿﺰ،

ﺿﻤﻦ

اﯾﻨﮑﻪ

ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﻫﺎی

ﮐﺎرﮔﺮان

ﻧﯽﺷﮑﺮ

ﻫﻔﺖﺗﭙﻪ و ﺷﺮﮐﺖ واﺣﺪ اﺗﻮﺑﻮسراﻧﯽ ﺗﻬﺮان و ﺣﻮﻣﻪ از ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺑﺮ ﺣﻖ
ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﻣﺠﻤﻊ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﮐﺎرﮔﺮان ﻧﯽﺷﮑﺮ ﻫﻔﺖﺗﭙﻪ ﮐﻪ
ﻣﺘﺄﺛﺮ از اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﭘﯿﻮﺳﺘﻪی ﮐﺎرﮔﺮان ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﻣﺼﻮﺑﺎت و
ﺗﻮاﻓﻘﺎت ﻣﯿﺎن ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﻌﺘﺮض ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﻮد،
ﭘﯿﮕﯿﺮ و ﻣﺼﺮاﻧﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر را اداﻣﻪ دادﻧﺪ )ﮐﻪ آﺧﺮﯾﻦ ﻣﻮرد ﺣﺎﮐﯽ از
اﺧﺮاج دو ﻣﺪﯾﺮ ﮐﺎرﺷﮑﻦ ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﺷﻮرا ﺑﻮده اﺳﺖ( و ﻧﺎﻣﻪی ﺗﺸﮑﺮآﻣﯿﺰ
ﺳﻨﺪﯾﮑﺎی ﮐﺎرﮔﺮان ﻧﯽﺷﮑﺮ ﻫﻔﺖﺗﭙﻪ از اﯾﻦ ﺗﻼشﻫﺎ ،ﮔﻮاﻫﯽﺳﺖ ﺑﺮ اﯾﻦ
ﻣﺪﻋﯽ.
ﺟﻬﺶﻫﺎ و ﺧﻼءﻫﺎ:
ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻟﯿﺴﺖ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﻌﻠﻤﺎن* ﺣﺎﮐﯽ از ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺷﺪﻧﯽ ﻋﻤﯿﻖ
اﺳﺖ .ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺻﻨﻔﯽ )در ﻣﻌﻨﺎی اﺧﺺ ﮐﻠﻤﻪ( در ردهﻫﺎی آﺧﺮ آﻣﺪهاﻧﺪ
و در ردﯾﻒ اول ﺑﺮ ﻣﻮاردی دﺳﺖ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻋﻤﻼ »ﺣﻖ ِ ﭘﺎﯾﻤﺎل
ﺷﺪهی ﺗﻤﺎﻣﯽ آﺣﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪ« اﺳﺖ.
اﻋﺘﺼﺎب ﻣﻌﻠﻤﺎن
ﯾﺎدآور ﺷﺪ:

ﺑﻪ

وﺿﻮح

دو

ﻧﮑﺘﻪی

ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ

ﻣﻬﻢ

را

ﺑﻪ

ﻫﻤﮕﺎن

ﻗﺪرت اﻋﺘﺼﺎب در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر
اﻫﻤﯿﺖ ﮐﺎرِ رﺳﺎﻧﻪای ﺣﻮل ﯾﮏ اﻋﺘﺮاض
در ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺪارس ﯾﮏ ﯾﺎ دو ﻣﻌﻠﻢ اﻋﺘﺼﺎب ﮐﺮدﻧﺪ )و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ،
در روﻧﺪ ﺟﺎری ﮐﺎر آن ﻣﺪارس ﺧﯿﻠﯽ ﻫﻢ اﺧﺘﻼل ﺑﺰرﮔﯽ اﯾﺠﺎد ﻧﺸﺪ( ،اﻣﺎ
ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻫﻤﯿﻦ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ-دو ﻧﻔﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه آن دﺳﺘﻪ از
ﻣﺪارﺳﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮوﻫﯽ در آنﻫﺎ ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ اﻋﺘﺼﺎب
ﮐﺮدﻧﺪ ،اﺑﻌﺎدی ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﺑﺨﺸﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﯽﺗﺮدﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ آن را
ﻫﻤﭽﻮن ﯾﮏ ﻧﻘﻄﻪی ﻋﻄﻒ ﺑﻪﺷﻤﺎر آورد .اﻋﺘﺼﺎب ﯾﻌﻨﯽ زﯾﺮ ﺳﻮأل رﻓﺘﻦ
»ﻓﻠﺴﻔﻪی وﺟﻮدی« ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر :ﮐﺎرﮔﺮان در ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﺣﺎﺿﺮﻧﺪ اﻣﺎ ﮐﺎر
ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ و »ﻣﺎزاد«ی ﺑﺮای ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻣﻨﻄﻖ ﺳﻮد ﺗﻌﻠﯿﻖ
ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد اﻣﺎ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ »اﻋﺘﺼﺎب«ﻫﺎ ﻟﺰوﻣﺎ و
ﺑﻪﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺷﺪن ﻃﺒﻘﻪی ﮐﺎرﮔﺮ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ
اﻫﺮم ﻓﺸﺎری ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ اﮔﺮﭼﻪ »ﻣﻨﻄﻖ ﭼﺎﻧﻪزﻧﯽ« را در ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺸﺎرﻫﺎی
ﻣﺘﻮﺟﻪی ﻣﻌﯿﺸﺖ ،ﮐﺎرا و ﻣﺆﺛﺮ ﻧﮕﻪ ﻣﯽدارﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺷﮑﻠﯽ از
»درﺟﺎ زدن« را در ﻣﺒﺎرزهی ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﭘﺪﯾﺪ آورﻧﺪ ﮐﻪ اﺟﺎزه ﻧﻤﯽدﻫﺪ
ﻣﻌﺘﺮﺿﺎن اﻓﻘﯽ ﮐﻼنﺗﺮ را ﻫﺪف ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و ﻣﺸﮑﻞ را رﯾﺸﻪایﺗﺮ ادراک
ﮐﻨﻨﺪ .اﻧﮕﻠﺲ از ﻫﻤﯿﻦ رو ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻧﻘﺪ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎدهای از اﺑﺰار
»اﻋﺘﺼﺎب« در ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی اﻧﮕﻠﯿﺲ ) (1879ﻧﻮﺷﺖ:

»ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺳﺎلﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪای از اﻋﺘﺼﺎﺑﺎت
ﺑﺮای ﺣﻘﻮق ﺑﯿﺶﺗﺮ و ﮐﺎﻫﺶ ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎر درﺟﺎ ﻣﯽﻧﺪ ،آن ﻫﻢ ﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
راهﺣﻞ و وﺳﯿﻠﻪای اﺿﻄﺮاری ﺑﺮای ﺗﺒﻠﯿﻎ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ
ـﺎرزاﺗﯽ
ـﺎل ﻣﺒـ
ـﻮﻟﺮﯾﭻ» ،اﺷﮑـ
ـﻞ از :ﻣـ
ـﻪ ﻧﻘـ
ـﺎﯾﯽ« )ﺑـ
ـﺪف ﻧﻬـ
ـﻮان ﻫـ
ﻋﻨـ
اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎ«(.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ،ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﻌﻠﻤﺎن ﮔﻮاﻫﯽ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ
»اﻋﺘﺼﺎب« ﺑﻪ ﻣﺎ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ در اﯾﺮان اﻣﺮوز اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻣﺘﺸﮑﻞ
ﻣﻌﻠﻤﺎن را ﭘﯿﺸﺮوﺗﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی ﻗﻠﻤﺪاد ﮐﻨﯿﻢ .ﺧﻼﺋﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوز
در ﻣﺒﺎرزات ﻣﻌﻠﻤﺎن اﺣﺴﺎس ﻣﯽﺷﻮد ﻓﻘﺪان ﻣﮑﺎﻧﯿﺰﻣﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای ﺗﺸﻮﯾﻖ و
ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻦ »ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻣﺪارس ﺧﺼﻮﺻﯽ« ﺑﺮای ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﮑﻠﯽ از ﺟﻨﺒﺸﯽ از »اوﻟﯿﺎی داﻧﺶآﻣﻮزان« و ﻧﯿﺰ از ﺧﻮد ِ
»داﻧﺶآﻣﻮزان« ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪی »ﺣﻖ آﻣﻮزش ﺑﺮاﺑﺮ و راﯾﮕﺎن ﺑﺮای
ﻫﻤﻪ« ،از ﺛﺒﺖﻧﺎم در ﻣﺪارس ﻏﯿﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﯽ ﺻﺮفﻧﻈﺮ ﮐﻨﻨﺪ .در واﻗﻊ
آﻧﭽﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﺻﺮف ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ »ﺣﻖ آﻣﻮزش راﯾﮕﺎن« ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن
اﺻﻠﯽاش )داﻧﺶآﻣﻮزان و اوﻟﯿﺎیﺷﺎن( را ﺑﺪل ﺑﻪ ﯾﮏ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﻨﺪ ،اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ آﻣﻮزش ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺎ اﺗﮑﺎ ﺑﺮ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻮﺟﻮد
در آﻣﻮزش ﻋﻤﻮﻣﯽ واﻗﻌﺎ ﻣﻮﺟﻮد ،از ﻧﯿﺎزﻫﺎی »آﻣﻮزش ﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺖ« و
»اﻣﻨﯿﺖ ﻣﺤﯿﻂ آﻣﻮزش« ،ﺑﻄﻮر داﺋﻢ »ﺗﻘﺎﺿﺎ«ﻫﺎﯾﯽ ﭘﻮلﺳﺎز و »ﺿﺮورت«
ﮐﺎذﺑﯽ ﺑﺮای ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮدش ﺑﺴﺎزد .آﻧﺎن ﻣﺪارس دوﻟﺘﯽ را ﻣﺤﯿﻂﻫﺎﯾﯽ
ﻧﺎاﻣﻦ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در آنﻫﺎ ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺳﯿﮕﺎر ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ ،ﺑﻪ
ﺷﯿﻮهای ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﻨﺴﯽ آﺷﻨﺎ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﻌﺘﺎد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و
ﻧﯿﺰ در ﻣﻌﺮض ﺗﻨﺒﯿﻪﻫﺎی ﺑﺪﻧﯽ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ از ﺳﻮی ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﻣﺪرﺳﻪی دوﻟﺘﯽ را ﺟﺎﯾﯽ ﺟﻠﻮه ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻮن در آنﻫﺎ ﭘﻮﻟﯽ ﺑﺎﺑﺖ
آﻣﻮزش از داﻧﺶآﻣﻮزان درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﻟﺬا ﺟﺪﯾﺘﯽ ﺑﺮای ﺗﺤﺖ آﻣﻮزشِ
ﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺖ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻦ ِ داﻧﺶآﻣﻮزان از ﺳﻮی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪرﺳﻪ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
از اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ »ﺑﺎ ﺧﺮج ﮐﺮدن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮای
آﻣﻮزش ،ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪانﺗﺎن اﺣﺘﺮام ﺑﮕﺬارﯾﺪ و آﯾﻨﺪهﺷﺎن را ﺗﻀﻤﯿﻦ
ﮐﻨﯿـﺪ« .اﯾﻦﮔـﻮﻧﻪ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺣﺘـﯽ ﺧﺎﻧﻮادهﻫـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ ﺗـﻦ دادن ﺑـﻪ
ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻫﻨﮕﻔﺖ اﯾﻦ ﻧﻮع از ﻣﺪارس ﺑﺎ درآﻣﺪﺷﺎن ﺳﺎزﮔﺎر ﻧﯿﺴﺖ،
ﻣﺘﺄﺛﺮ از ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻓﻮق ﺣﺎﺿﺮﻧﺪ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎرﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ اﻣﺎ
ﻓﺮزﻧﺪﺷﺎن آﯾﻨﺪهای ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺷﺪه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
اﯾﻦ ﯾﮏ ﻣﺴﺌﻠﻪی واﻗﻌﯽﺳﺖ و ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ ﺑﺎ دﯾﺪن ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ
ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪانﺷﺎن اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،ﺣﺘﯽ ﺑﺎ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ
ﻫﺰﯾﻨﻪی ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ
رﺿﺎﯾﺖ دارﻧﺪ و ﺧﯿﺎلﺷﺎن از »آﯾﻨﺪه« ﻓﺮزﻧﺪﺷﺎن راﺣﺖ .آﻧﭽﻪ ﺑﻪ

ﻣﺪارس
اﯾﻨﮑﻪ
ﻧﺤﻮی
ﻋﻨﻮان

ﺑﺪﯾﻞ در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﺶ ِ روی ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ و ﺧﻮد ِ
داﻧﺶآﻣﻮزان ﮔﺬاﺷﺖ ﯾﮑﯽ »ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻣﺨﺪوشِ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺪن داﻧﺶآﻣﻮزان
در ﻣﺪارس ﻏﯿﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﯽ«ﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺑﺪل ﺷﺪن اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺳﻮژهی ﮐﻨﮑﻮر
از ﯾﮏﺳﻮ و ﻧﯿﺰ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺣﺲ ِ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ داﺷﺘﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ و ﻣﻌﻠﻢ ﺑﻪ
ﺳﺒﺐ آﻧﮑﻪ ﭘﻮل ِ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﻬﺮﯾﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ از ﺳﻮی
دﯾﮕﺮ؛ ﻧﮑﺘﻪی دﯾﮕﺮ اﻣﺎ اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﺟﻨﺒﺶ در ﻣﯿﺎن ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮی
در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪی آﻣﻮزش اﺳﺖ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ در
ﻣﯿﺎن اﯾﺸﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺧﻮاﺳﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد ﮐﻪ »ﻫﻤﻪی
داﻧﺶآﻣﻮزان ﮐﺸﻮر« ﺑﺎﯾﺪ از ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺮاﺑﺮ آﻣﻮزش ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ و
وﯾﮋهﮔﺰﯾﻨﯽ ﺑﺮای ﮔﺮوﻫﯽ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﮕﺮی ﻣﺎﻟﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی دارﻧﺪ ،ﻣﺼﺪاق
»ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﮐﺮدن آﻣﻮزش ﻋﻤﻮﻣﯽ«ﺳﺖ .از اﯾﻦروﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﮔﻔﺖ
»ﻣﺴﺌﻠﻪی آﻣﻮزش ﻋﻤﻮﻣﯽ« ﻣﯿﺎﻧﺠﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺧﻮردن »ﺟﻨﺒﺶ
ﻣﻌﻠﻤﺎن« ﺑﺎ »ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮان« و »داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن« و ﻧﯿﺰ اﻓﻘﯽ ﮔﺸﻮده در
اداﻣﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم »ﺟﻨﺒﺶ داﻧﺶآﻣﻮزان« اﺳﺖ.
در ﺟﺒﻬﻪی ﮐﺎرﮔﺮی ﻫﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﯿﺎق ﻣﯽﺗﻮان دور ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺒﺎرزات در
ﻧﯽﺷﮑﺮ ﻫﻔﺖﺗﭙﻪ را ﮐﻪ از آذر ﻣﺎه  1396آﻏﺎز ﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﻬﺸﯽ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻣﺪاوﻣﯽ ﮐﻪ دﺳﺖﮐﻢ از ﻧﯿﻤﻪی دﻫﻪی  80ﺑﻪ ﻣﺪد
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی »ﺳﻨﺪﯾﮑﺎی ﮐﺎرﮔﺮان ﻧﯽﺷﮑﺮ ﻫﻔﺖﺗﭙﻪ« در آنﺟﺎ ﺑﺮﭘﺎ ﺷﺪه،
ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮد» .ﺟﻬﺶ« ﺧﻮاﻧﺪن اﯾﻦ دور ﺟﺪﯾﺪ ﯾﮑﯽ از آنروﺳﺖ ﮐﻪ
ﮐﺎرﮔﺮان در ﻓﻮاﺻﻠﯽ ﮐﻢ ﺳﻪ دور اﻋﺘﺼﺎب را ﺳﺎزﻣﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ در ﻣﻮرد
آﺧﺮ ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﮏ  15روز ﮐﺸﯿﺪ و از دل آن ﻧﻬﺎدی ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﻣﺠﻤﻊ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن« ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺮ آن ﻧﺎم ﺷﻮرا را ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ.
اﺳـﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﺨﺸـﯽ ﯾﮑـﯽ از ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪﮔﺎن ﮐـﺎرﮔﺮان در اﯾـﻦ »ﻣﺠﻤـﻊ« در
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪای در ﺧﺼﻮص ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ اﯾﻦ ﺷﻮرا و ﻣﻌﻨﺎی آن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
»ﺑﺮﺧﯽ ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﻮرا ﻫﻤﺎن ﺷﻮرای ﻏﺎﯾﯽﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﺪ اﻋﻼ
رﺳﯿﺪه.ﺧﯿﺮ! ﻣﺎ اﺑﺘﺪای راﻫﯿﻢ و زﻣﺎن ﻣﯿﺒﺮد ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺑﯿﻦ ﺧﻮد ﮐﺎرﮔﺮان
ﻫﻔﺖﺗﭙﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻔﻬﯿﻢ ﺷﻮد ﮐﻪ ﮐﺎر ﺷﻮراﯾﯽ ﭼﻪ ﻫﺴﺖ .ﻣﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ
ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺮﺗﺐ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ؛ ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ ﺑﻪ ﺟﺎی ﯾﮏ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﭼﻨﺪﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ در ﺗﻤﺎم ادارات در ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی ﻫﻔﺖﺗﭙﻪ و
۲۲ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ در ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺧﻮاﺳﺖﻫﺎ و ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﮐﻠﯽ
ﮐﺎرﮔﺮان ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ .ﻣﻦ ﻣﺪﻋﯽ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺷﻮراﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮان ﻫﻔﺖﺗﭙﻪ
ﻋﯿﻨﺎ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ ﺗﺌﻮری و ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﻮراﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ درﻣﻮرد آن ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ
ﺻﺤﺒﺖ ﺷﺪه؛ ﺑﻠﮑﻪ ﻃﺒﻖ روانﺷﻨﺎﺳﯽ ِ ﻓﻀﺎی ﻓﮑﺮی و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و واﻗﻌﯿﺖﻫﺎی
ﻣﻮﺟﻮد در ﻓﻀﺎی ﮐﺎرﮔﺮی ﻫﻔﺖﺗﭙﻪ ،ﺗﻔﮑﺮ ﺷﻮراﯾﯽ ﺧﻮدش را ﻧﺸﺎن داد و
ﻏﺎﻟﺐ ﺷﺪ« )ﻧﺸﺮﯾﻪ ﮔﺎم» ،ﺷﻮرای ﮐﺎرﮔﺮی ﻫﻔﺖﺗﭙﻪ ﺣﺎﺻﻞ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آزاد

و ﻣﺴﺘﻘﻞ اﺳﺖ«(.
ﺳـﺨﻨﺮاﻧﯽ او در ﺟﺮﯾـﺎن اﻋﺘﺼـﺎب ﮐـﺎرﮔﺮان و ﻃـﺮح اﯾـﺪهی »ادارهی
ﺷﻮراﯾﯽ« ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻮد ﺗﺎ در ﻫﻨﮕﺎﻣﻪی ﻣﺎﻧﻮر اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن راﺳﺖ )ﺑﻪ وﯾﮋه
ﺟﺮﯾﺎن »ﭘﺎناﯾﺮاﻧﯿﺴﺖ و ﺳﻠﻄﻨﺖﻃﻠﺐ«( ﺑﺮای ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
»آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﯿﻮ« ،ﺑﺎر دﯾﮕﺮ اﯾﻦ زﻣﺰﻣﻪ در ﻣﯿﺎن ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﭼﭗ ﺷﮑﻞ ﺑﮕﯿﺮد
ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺣﻮل ﻣﺤﻮر ﺷﻌﺎری ﮐﻼﺳﯿﮏ ،ﯾﻌﻨﯽ »ﻗﺪرت ﺑﻪ دﺳﺖ ﺷﻮراﻫﺎ«،
دﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ و ﮔﻔﺘﻤﺎنﺳﺎزی زد ﺗﺎ ﭼﭗ ﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺻﺮﻓﺎ
ﻣﺨﺎﻟﻒﺧﻮان وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﯾﺪهی آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﯿﻮ ﭘﺎ ﺑﻪ
ﻋﺮﺻﻪ ﮔﺬارد .اﺧﯿﺮا ) 17آﺑﺎن  (1397ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ دﯾﮕﺮ او در ﻣﯿﺎن
ﮐﺎرﮔﺮان ﻫﻔﺖﺗﭙﻪ ﻋﻤﻼ ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﺗﺮی از آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﺷﺪن و اﯾﺠﺎﺑﯽ ﺷﺪن
ﻣﺒﺎرزات ﮐﺎرﮔﺮان را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺖ و ﺑﺎ ﻣﻨﺘﻔﯽ اﻋﻼم ﮐﺮدن ﻫﺮ ﺷﮑﻠﯽ
از واﮔﺬاری ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ،آﺷﮑﺎرا از »ﺧﻮدﮔﺮداﻧﯽ« ﺳﺨﻦ ﺑﻪ
ﻣﯿﺎن آورد.
آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺎﻧﺠﯽ اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز ﺑﺮﺧﯽ اﺑﻬﺎﻣﺎت ﻣﯿﺎن ﮔﺮوﻫﯽ از
ﻓﻌﺎﻻن ﮐﺎرﮔﺮی و ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﭼﭗ ﺷﺪه اﺳﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ،ﮐﻪ آﯾﺎ ﻃﺮح ﭼﻨﯿﻦ
ﻣﻘﻮﻟﻪای در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﭼﭗ از ﺣﯿﺚ ﺳﺎزﻣﺎنﯾﺎﺑﯽ در ﺿﻌﯿﻒﺗﺮﯾﻦ دوران
ﺧﻮد ﺑﻪﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮد ،زودﻫﻨﮕﺎم و اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪهی ﺗﻮﻫﻤﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در
ﺻﻮرت ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖ ،از ﻧﻮ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻦ را ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮارﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد؟
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪی ﻣﻬﻢ ،ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯿﺎن »ﺳﻨﺪﯾﮑﺎ« ﺑﺎ »ﻣﺠﻤﻊ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن« ﭼﯿﺴﺖ؟
اﯾﻦ ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﯽراه و ﺑﯽاﻫﻤﯿﺖ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ اﺳﺘﻨﺎد داﺋﻢ
ﺑﻪ آنﻫﺎ و درﻏﻠﻄﯿﺪن ﺑﻪ درﮐﯽ »ﻣﺮﺣﻠﻪای« از ﻣﺒﺎرزه ﮐﻪ ﺑﺮ آن اﺳﺖ
اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺪﺗﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺻﺮف »ﺗﻤﺮﯾﻦ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ« در ﻣﯿﺎن ﮐﺎرﮔﺮان
ﺷﻮد ،ﺳﭙﺲ »ﺳﻄﺢ ﺗﻮﺳﻌﻪی ﺻﻨﻌﺘﯽ« ﺑﻪ ﻓﻼن ﺣﺪ ﺑﺮﺳﺪ و … ﻧﯿﺰ ﻓﺮاﻣﻮش
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد ِ ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺒﺎرزه و ﻃﺮح اﯾﺪهﻫﺎ ﺣﯿﻦ آن» ،ﺗﻤﺮﯾﻦ
دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ« و ﺗﺠﻠﯽ »ﭘﺮاﺗﯿﮏ ﺧﻮد-زاﯾﻨﺪه« اﺳﺖ.
از اﯾـﻦ ﻧﻈـﺮ ،ﻣﺒـﺎرزات ﮐـﺎرﮔﺮان ﻫﻔﺖﺗﭙـﻪ ﺑﯽﺷـﮏ ﻃﻼﯾـﻪدار ﮐـﺎر
ﮔﻔﺘﻤﺎنﺳﺎزی در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪی ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی اﯾﺮان اﺳﺖ.
ﻣﺒﺎرزات ﮐﺎﻣﯿﻮنداران را اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﺑﺘﺪا از ﻣﻨﻈﺮ ﺑﺮﺧﻮرد ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ
ﺑﺎ آن ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﺮد .دﺳﺘﮕﯿﺮی ﮔﺴﺘﺮده و ﻣﻄﺮح ﺷﺪن اﺗﻬﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺣﮑﻢ اﻋﺪام
را در ﭘﺲ ِ ﺧﻮد دارد ،ﺣﺎﮐﯽ از اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ و ﺣﺴﺎس ﺑﻮدن ﺟﺎﯾﮕﺎه اﯾﻦ
ﮔﺮوه از ﮐﺎرﮔﺮان در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ )ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ در
دﺳﺘﺮس ﻗﺮار دادن ﮐﺎﻻ و ﺑﻬﺎی ﺗﻤﺎم ﺷﺪهی آن( ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد

ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻟﺤﻈﻪای ﻫﻢ آن را ﺑﺮﻧﺘﺎﺑﺪ .ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت اﯾﻦ ﮔﺮوه اﻣﺎ ﺷﺪﯾﺪا
ﺻﻨﻔﯽ و در راﺳﺘﺎی ﻣﺮﺗﻔﻊ ﮐﺮدن وﺿﻌﯿﺖ ﺧﻮدﺷﺎن اﺳﺖ .ﻣﺮور ﻧﻮﺑﺖ ﻗﺒﻠﯽ
اﻋﺘﺮاﺿﺎت اﯾﺸﺎن )ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﻣﻮرد ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﻌﺘﺼﺒﯿﻦ ﺑﺎ اﻋﺘﺼﺎب
ﺷﮑﻨﺎن( ﮔﻮاهِ اﺳﺘﻌﺪاد ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎندﻫﯽ ﻣﯿﺎن آنﻫﺎﺳﺖ.
ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ اﻋﺘﺼﺎبﺷﮑﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮﺧﻮدر ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺟﺪان ﺟﻤﻌﯽ آﺳﯿﺐ
زده اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻧﺸﺎن از ﺑﻪﻫﻢﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽای دارد ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻣﻮرد ﻫﺠﻮم
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ »ﻣﺎ« ﺧﻮد را ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .از
اﯾﻦرو »ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ اﻋﺘﺼﺎبﺷﮑﻦ« در ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺒﺎرزهی ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ را
ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺸﺎﻧﻪی ﻣﻬﻤﯽ دال ﺑﺮ وﺟﻮد اﺳﺘﻌﺪادی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺮای
ﻓﺮاروی از ﺳﻄﺢ آﮔﺎﻫﯽ ﺻﻨﻔﯽ ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮد.
ﻣﻌﻀﻞ اﺻﻠﯽ ﺗﺤﺮﮐﺎﺗﯽ اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﻧﻈﯿﺮ اﻋﺘﺼﺎب ﮐﺎﻣﯿﻮنداران )ﯾﺎ ﻣﻮارد
دﯾﮕﺮی ﭼﻮن »ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽﻫﺎ«» ،ﻣﻌﺎدن« و ﺟﺎﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن »اراک«( ،وﺟﻮد
اﺳﺘﻌﺪاد ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ اﻣﺎ ﺑﺪون وﺟﻮد ﺷﮑﻠﯽ از
»ﻫﻮﯾﺖﯾﺎﺑﯽ ﺟﻤﻌﯽ ﻣﺴﺘﻤﺮ« اﺳﺖ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان
»ﺷﻮرا«» ،ﺳﻨﺪﯾﮑﺎ«» ،اﺗﺤﺎدﯾﻪ« و … اﻋﻼم ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ﮐﻨﺪ و در ﻓﻀﺎی
ﺻﻨﻔﯽ-ﺳﯿﺎﺳﯽ ارﺗﺒﺎط ﺑﮕﯿﺮد ،از ﮐﺎر و ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎرش ﺧﺒﺮرﺳﺎﻧﯽ ﮐﻨﺪ و
آرام آرام در ﻣﯿﺪام ﻣﺒﺎرزات ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﺪل ﺑﻪ ﻧﺎﻣﯽ آﺷﻨﺎ ﺷﻮد .ﺑﺪون
وﺟﻮد ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻬﺎدی ،ﻧﻤﯽﺗﻮان
اﻋﺘﺮاﺿﺎت اﯾﻦ ﮔﺮوهﻫﺎ داﺷﺖ.

اﻧﺘﻈﺎر

ﺗﺄﺛﯿﺮ

ﺳﯿﺎﺳﯽ

از

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪی

ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن ﮐﺸﻮر ﺑﺎ دﺳﺖ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺑﺮ وﺿﻌﯿﺖ اﺳﻒاﻧﮕﯿﺰ ﻣﺴﺘﻤﺮیﻫﺎﯾﯽ
ﮐﻪ از ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،و اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻘﺼﺮ اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ
اﺧﺘﻼسﮔﺮان و ﻃﺒﻘﻪ ﮐﻼن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪدار ﻫﺴﺘﻨﺪ ،در روز  24ﻣﻬﺮ ﻣﺒﺎدرت
ﺑﻪ ﺗﺠﻤﻊ اﻋﺘﺮاﺿﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ
ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻣﻮج اﻋﺘﺮاﺿﯽای را ﮐﻪ از آﻏﺎز ﺳﺎل  96اﯾﺠﺎد ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ
و ﻣﻬﺮ  96ﻧﻘﻄﻪی اوج آن ﺑﻮد -اﺣﯿﺎ ﮐﻨﻨﺪ .آﻧﺎن ﺧﻮاﻫﺎن اﺟﺮایﻣﻮاردی ﭼﻮن »ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺸﻮری ﻣﺼﻮﺑﻪی ﺳﺎل  «1386و
»درﻣﺎن راﯾﮕﺎن« و »ﺷﻔﺎفﺳﺎزی وﺿﻌﯿﺖ ﺻﻨﺪوقﻫﺎی ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ«اﻧﺪ ،و
ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﺸﺎن ﻧﯿﺰ ﺧﻮد در زﻣﺮهی »ﻓﺮﻫﻨﮕﯿﺎن
ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ« ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ﺧﻮاﻫﺎن »آزادی ﺑﯽﻗﯿﺪ و ﺷﺮط«
ﻫﻤﮑﺎرانِ زﻧﺪاﻧﯽﺷﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ.
اﺳﺎﺳﺎ ﻧﻔﺲ ﻣﺘﺸﮑﻞ ﺷﺪن اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﮔﺮوﻫﯽ از ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن را ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﯽﻧﻈﯿﺮ داﻧﺴﺖ .اﮔﺮ ﻋﻨﻮان ﮐﺘﺎب ﻧﻮرﺑﺮت اﻟﯿﺎس را ﺑﻪﯾﺎد ﺑﯿﺎورﯾﻢ
)»ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻣﺤﺘﻀﺮان« ﮐﻪ در ﻓﺎرﺳﯽ »ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ دم ﻣﺮگ« ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه( ﻣﺘﻮﺟﻪ
ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﯿﭗ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮑﯽ از ﻧﻤﻮﻧﻪﻧﻤﺎﺗﺮﯾﻦﻫﺎی
»ﻣﺴـﺌﻠﻪی اﻟﯿـﺎس« ﺑﺎﺷـﺪ :ﻣﻮﺟـﻮدی ﺑﯿـﺮون ﮔﺬاﺷﺘـﻪ ﺷـﺪه از ﮐـﺎر،

ﺧﺎﻧﻪﻧﺸﯿﻦ ،ﭘﯿﺮ و ﺧﺴﺘﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﺘﻤﺮی ﺑﺨﻮر و ﻧﻤﯿﺮی در ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺤﺮان
اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻨﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻫﻢ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﯽﺷﻮد و در ﻣﺠﻤﻮع ﺷﮑﻠﯽ از
ﺗﺠﺮﺑﻪی ﻋﻤﯿﻖ ﺣﺲ ﻃﺮدﺷﺪﮔﯽ و ﺑﯽﻣﺼﺮف ﺑﻮدن .ﺣﺎل ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻮﺻﯿﻒ
آﺷﻨﺎﯾﯽ ﭼﻄﻮر ﻣﯽﺷﻮد اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ »ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ« ،ﺧﻮد را ﺑﻪ »اﻣﺮ
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﻤﻌﯽ« ﺑﯿﺎوﯾﺰد؟ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ وﺟﻮد ﯾﮏ ﻫﻮﯾﺖ ﺟﻤﻌﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ )ﻫﺮ
ﭼﻘﺪر ﻫﻢ ﮐﻮﭼﮏ( در اﯾﻦ ﺟﺒﻬﻪ در وﻫﻠﻪی اول ﺧﻮد ﻣﺼﺪاق ﮔﻔﺘﻦ ﯾﮏ
»ﻧﻪ«ی ﺑﺰرگ ﺑﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﮐﻠﯿﺸﻪای ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ در ﺟﻬﺎنِ ﻣﺎﺳﺖ .ﺑﺎ درﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ،آﻧﭽﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺧﻼء در ﻣﺒﺎرزهی ﻓﻌﻠﯽ
ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن ﺑﺮ آن دﺳﺖ ﮔﺬاﺷﺖ و اﻣﯿﺪوار ﺑﻮد ﮐﻪ در اﻓﻖ اداﻣﻪی
ﻣﺒﺎرزات ﭘُﺮ ﺷﻮد ،ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺑﺪل ﮐﺮدن اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﺑﻪ ﯾﮏ »ﺗﺠﻤﻊ
ﻋﻈﯿﻢ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ« .ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن ﮐﺸﻮری ﻫﺮ ﯾﮏ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ از ﺷﻐﻠﯽاﻧﺪ
)ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻣﻌﻠﻢ ﯾﺎ ﮐﺎرﮔﺮ( و ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﯿﺎﻧﺠﯽ ﮐﺎری ﮐﻪ ﺑﻪ آن
ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎ ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی ﺣﺎﺿﺮ در ﺻﺤﻨﻪی ﻣﺘﻮﺟﻪی ﺳﭙﻬﺮ ﮐﺎر اﻋﻼم
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﮐﻨﻨﺪ )ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن ﺑﺎ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺮدﻧﺪ و در
ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺤﺚ »ﺣﺪاﻗﻞ دﺳﺘﻤﺰد« ،ﮔﺮوﻫﯽ از اﯾﺸﺎن )اﺗﺤﺎد ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن( ﺑﺎ
دﯾﮕﺮ ﺗﺸﮑﻞﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﯿﺎﻧﯿﻪی ﻣﺸﺘﺮک دادﻧﺪ(.
»ﺟﺮﯾﺎن ﺻﻨﻔﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ« ﺑﻪرﻏﻢ ﺗﺤﻤﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ ﭘﺲ از دی ﻣﺎه
)ﺑﻪ وﯾﮋه در داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان( ،ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﺻﺤﻨﻪ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﮐﻨﺸﮕﺮی
اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﺪ .ﻗﻄﻌﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﻧﻈﯿﺮ »ﺳﻨﻮات«» ،ﺷﻬﺮﯾﻪﻫﺎی ﺷﺒﺎﻧﻪﻫﺎ
و دروس ﭘﯿﺶﻧﯿﺎز«» ،ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺧﻮاﺑﮕﺎهﻫﺎ« و ﻧﯿﺰ »اﺣﮑﺎم داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن«،
ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﯿﺎﻧﺠﯽﻫﺎی ﻣﻬﻤﯽ ﺑﺮای ﮐﻨﺸﮕﺮی ﺟﻨﺒﺶ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ )در ﻣﻌﻨﺎی
ﻃﻼﯾﻪداری »ﺟﺮﯾﺎن ﺻﻨﻔﯽ«( اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺧﻮد داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻓﻌﺎل ﺻﻨﻔﯽ
واﻗﻒاﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﭘﯿﻮﻧﺪ زدن روح ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺻﻨﻔﯽﺷﺎن ﺑﺎ
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺻﻨﻔﯽ ﺳﺎری و ﺟﺎری در ﺑﯿﻦ ﮐﺎرﮔﺮان و ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺎﻧﻊ
ﺑﺪل ﺷﺪن ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﭼﻮن »ﺗﻨﻮع ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن«» ،ﺣﻀﻮر ﮔﺬرای اﯾﺸﺎن
در ﻣﺤﯿﻂ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺪت ﻣﺤﺪود ﺗﺤﺼﯿﻞ« و »اﺳﺘﻌﺪاد ﺑﺎﻻی ﺑﺪل
ﺷﺪن ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺗﺎﮐﺘﯿﮑﯽ ﺑﻪ اﻧﺸﻌﺎب و اﺿﻤﺤﻼل ﮐﻨﺶ ﺟﻤﻌﯽ در
ﻓﻀـﺎی ﮐـﺎر داﻧﺸﺠـﻮﯾﯽ« در ﻣﻘﺎﺑـﻞ اﺳـﺘﻤﺮار ﺟﻨﺒـﺶ داﻧﺸﺠـﻮﯾﯽ )ﺑـﺎ
ﻃﻼﯾﻪداری »ﺟﺮﯾﺎن ﺻﻨﻔﯽ«( ﺑﺸﻮﻧﺪ .ﮐﺎرزاری ﭼﻮن »ﻟﻐﻮ ﮐﺎرورزی« در
ﺳﺎل  96ﺗﻼش ﻣﺆﺛﺮی ﺑﻮد )ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﺎ ﻋﻤﺮی ﮐﻮﺗﺎه( در ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﻣﯿﺎﻧﺠﯽ
ﻣﻨـﺎﺳﺒﯽ ﺑـﺮای ﺗﻘـﻮﯾﺖ ﭘﯿﻮﻧـﺪ ﺳـﻪ ﺟﻨﺒـﺶ »ﮐـﺎرﮔﺮان«» ،ﻣﻌﻠﻤـﺎن« و
»داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن« .ﺷﺎﯾﺪ »ﺣﻖ آﻣﻮزش راﯾﮕﺎن« و »ﺣﻖ ادارهی ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی ﮐﺎر
و ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺗﻮﺳﻂ ذیﻧﻔﻌﺎن آن ﻣﺤﯿﻂﻫﺎ« ﻣﺆﺛﺮﯾﻦ ﻣﯿﺎﻧﺠﯽﻫﺎی ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ
ﺑﺮای ﯾﮏ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻋﯿﻨﯽ )و ﻧﻪ ﺻﺮﻓﺎ ذﻫﻨﯽ و ﻧﺎﺷﯽ از آﻣﻮزهﻫﺎی ﺗﺌﻮرﯾﮏ(
ﺑﺎﺷﺪ.

آﻧﭽﻪ ﻫﻨﻮز ﺟﻮﺷﺶ و ﺧﺮوش ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از آن دﯾﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد» ،ﺟﺎﻣﻌﻪی
ﭘﺮﺳﺘﺎران« اﺳﺖ .ﺑﺎ آﻧﮑﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﺗﺠﻤﻊ  ۳۰۰ﺗﻦ از ﮐﺎرﮐﻨﺎن و ﭘﺮﺳﺘﺎران
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺼﯽ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ﮐﺮج ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ  11ﻣﺎه ﺣﻘﻮق ﻣﻌﻮﻗﻪ
ﺑﻮدﯾﻢ و ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﻧﺎﻣﻪی  17ﻫﺰار ﭘﺮﺳﺘﺎر در  30ﺧﺮداد ﺑﻪ وزارت ﮐﺸﻮر
ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺗﯽ ﭼﻮن اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﺮﻓﻪﮔﺬاری ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺮﺳﺘﺎری ،ﺳﺎﻣﺎن
ـﻦ
ـﺎ ﺑﯿـ
ـﺎﻫﺶ اﺧﺘﻼف در ﭘﺮداﺧﺖﻫـ
ـﺎراﻧﻪ ،ﮐـ
ـﺎری و ﮐـ
ـﻪ اﺿﺎﻓﻪﮐـ
دادن ﺑـ
ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﭘﺮﺳﺘﺎری ،ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻣﻮﻗﺖ ﺑﻪ
ﻗﺮارداد داﺋﻢ ،واﮔﺬاری ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺣﺮﻓﻪای ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﭘﺮﺳﺘﺎری ،ﺑﻪ
رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ ﮐﺎر ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺎر زﯾﺎنآور و ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺮدن آن
در ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ،اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن ﻫﻤﺴﺎنﺳﺎزی ،ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن
ﭘﺮﺳﺘﺎری و اﯾﺠﺎد ﻣﺤﯿﻂ اﻣﻦ ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎران ،ﺣﺘﯽ ﺷﮑﻠﯽ از
اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻣﺘﻌﺪد و ﭘﺮاﮐﻨﺪه را ﻫﻢ در ﺑﯿﻦ اﯾﺸﺎن ﺷﺎﻫﺪ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ .اﻟﺒﺘﻪ
ﻧﻮع ﮐﺎر )و ﺣﺴﺎﺳﯿﺖﻫﺎ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎی اﺧﻼﻗﯽ در ﺧﺼﻮص دادن ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ
ﺑﯿﻤﺎران( اﻣﮑﺎن ﺟﻮﺷﻨﺪﮔﯽ را در اﯾﻦ ﮔﺮوه ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫﺪ؛ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل
ﺑﺎﯾﺪ اﻣﯿﺪوار ﺑﻮد ﮐﻪ ﺟﺪااﻓﺘﺎدﮔﯽ »ﺟﺎﻣﻌﻪی ﭘﺮﺳﺘﺎران« از ﻓﻀﺎی
»ﻫﻢﺳﺮﻧﻮﺷﺘﯽ« ﺑﺎ ﻫﻤﮕﻨﺎنﺷﺎن در »آﻣﻮزش و ﭘﺮورش« و »ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ« ﻧﺎﺷﯽ
از ﻓﻘﺪان ﻓﻬﻢ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان »ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر« در ﺟﺎﻣﻌﻪی ﭘﺮﺳﺘﺎران
ﻧﺒﺎﺷﺪ و اﻣﮑﺎن ﮐﻨﺶ ﺻﻨﻔﯽ-ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ در ﻣﯿﺎن آنﻫﺎ را ﺗﻀﻌﯿﻒ
ﻧﮑﻨﺪ.
ﺟﻤﻌﺒﻨﺪی ﮐﻨﻮﻧﯽ
روح اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ »دی ﻣﺎه« ﺑﺎ آﮔﺎﻫﯽ ،اﻧﺴﺠﺎم و ﺗﺸﮑﻞ ﺗﮑﺎﻣﻞ
ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﮔﺮ در ﺧﻮد ﻟﺤﻈﻪی دی ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﻓ ُﺮم ﺣﻀﻮر ﻣﺮدم و
ﺗﺠﻠﯽ ﺷﻌﺎرﻫﺎ ،ﺧﺮوش ﺧﺸﻤﺎﮔﯿﻦ ِ ﺷﻮرشﮔﻮﻧﻪ و ﻧﺎﻣﺘﺸﮑﻞ و ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺑﺮای
ﺟﻮﻻندﻫﯽ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن راﺳﺖ را ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮدﯾﻢ ،ﺳﻠﺴﻠﻪی ﻣﺘﺸﮑﻞ اﻋﺘﺮاﺿﺎت
ﭘﺲ از آن ،ﺷﻌﺎرﻫﺎﯾﺶ و ﻓ ُﺮمﻫﺎی ﺣﻀﻮر ﻣﻌﻠﻤﺎن ،ﮐﺎرﮔﺮان ،ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن
و داﻧﺸﺠﻮﯾـﺎن ﮔـﻮاهِ وﺟـﻮد ارادهایﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑﻪﮔـﻮﻧﻪای ﻧﻤـﺎدﯾﻦ
ﻣﯽﺗﻮان آن را »ﮔﺬار از ﻓﺮودﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻃﺒﻘﻪی ﮐﺎرﮔﺮ« ﻧﺎﻣﯿﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﻧﺸﺎﻧﯽ اﺳﺖ از »ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﺑﺪﻧﻪای آﮔﺎه از ﺗﻮدهﻫﺎی ﻣﺮدم« ﮐﻪ اﻣﮑﺎن
ﺑﺮآﻣﺪن اﺣﺰاب و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﭼﭙﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ آنﻫﺎ را
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪایﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻮﯾﺪﺑﺨﺶ
روﻧﺪی ﻣﻌﮑﻮس و ﻓﺎﻗﺪ اﯾﺮاد ﻣﻬﻢ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی دﻫﻪی  1320ﺑﺎﺷﺪ :ﻓﻬﻢ
اﻫﻤﯿﺖ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺷﺪن ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ در روﻧﺪی از ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ،در
ﺟﺮﯾﺎن ﮔﻔﺘﮕﻮی ﺧﻮد ِ ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﻀﻤﯿﻦﮐﻨﻨﺪهی ﭘﺎﯾﺪاری
ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻨﺎﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺒﺎرزه ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد.
آﻧﭽﻪ ﺿﺮورت ﺟﻨﺒﺶ ﮐﻨﻮﻧﯽﺳﺖ ﯾﮑﯽ »ﺷﮑﻞ دادن ﺑﻪ ﻫﻮﯾﺖﻫﺎی ﺟﻤﻌﯽ در

ﺣﻮزهﻫﺎی اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﻣﺴﺘﻌﺪ« اﺳﺖ و دﯾﮕﺮی »ﺗﺠﻤﯿﻊ اﯾﻦ ﻫﻮﯾﺖﻫﺎ ﻣﺒﺘﻨﯽ
ﺑﺮ ﮐﺎرزارﻫﺎی ﻋﯿﻨﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﺸﺘﺮک« .آﻧﭽﻪ ﺑﯿﺶ و ﭘﯿﺶ از اﯾﺠﺎد ﺗﺸﮑﯿﻼت
و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭼﭗ در اﯾﻦ ﺑﺮﻫﻪ ﺑﻪ آن اﺣﺘﯿﺎج اﺳﺖ ،ﺗﻘﻮﯾﺖ
اﻣﮑﺎن ﻣﺘﺸﮑﻞ ﺷﺪن ﭘﯿﺸﮕﺎﻣﺎن ﺟﺒﻬﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﭙﻬﺮ ﮐﺎر اﺳﺖ .ﺑﺪون
وﺟﻮد ﭘﯿﺸﮕﺎﻣﺎﻧﯽ آﮔﺎه و ﻣﺘﺸﮑﻞ در ﻫﺮ ردﯾﻒ از ﺟﺒﻬﻪی ﮐﺎر ،ﻫﺮ ﺷﮑﻠﯽ
از ﺳﺎزﻣﺎن و ﺣﺰب ﭼﭗِ ﺑﺎ دﯾﺪﮔﺎه رادﯾﮑﺎل ،ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺑﺤﺮانِ ﺑﯽﺑﺪﻧﮕﯽ
و ﺑﺤﺮان ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻣﻨﺎﺑﻊ:
* در ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﻫﺎ و اﻃﻼﻋﯿﻪ ﻫﺎی ﺷﻮرای ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺗﺸﮑﻞ ﻫﺎی ﺻﻨﻔﯽ
ﻓﺮﻫﻨﮕﯿﺎن اﯾﺮان ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ اﯾﻦ ﺗﺤﺼﻦ ﺳﺮاﺳﺮی ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺨﺸﯽ
از ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت و اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻣﻌﻠﻤﺎن اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ اﻋﻼم ﺷﺪه اﺳﺖ:
.1اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﭘﻮﻟﯽ ﺳﺎزی آﻣﻮزش
.2اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮدن ﺣﻘﻮق و دﺳﺘﻤﺰد
3اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﮔﺮاﻧﯽ و ﺗﻮرم
.4اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ زﻧﺪاﻧﯽ ﮐﺮدن ﻣﻌﻠﻤﺎن
.5اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﻧﻘﺾ ﺣﻖ ﺗﺤﺼﯿﻞ راﯾﮕﺎن و ﻋﻤﻮﻣﯽ
.6ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﺪارس اﻣﻦ و اﯾﻤﻦ و اﺳﺘﺎﻧﺪارد
.7اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻗﺪرت ﺧﺮﯾﺪ ﻣﻌﻠﻤﺎن در ﮐﻨﺎر ﺳﺎﯾﺮ اﻗﺸﺎر و ﺟﺎﻣﻌﻪ
.8ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ رﻓﻊ ﺗﺒﻌﯿﺾ از ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ
.9دﻓﺎع از ﺗﺤﺼﻦ و ﺗﺸﮑﻞ ﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺣﻖ ﻣﺴﻠﻢ
.10اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﻏﺎرت ﺻﻨﺪوق ذﺧﯿﺮه ﻓﺮﻫﻨﮕﯿﺎن
.11ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﻓﺮاﮔﯿﺮ و ﮐﺎر آﻣﺪ
.12اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﻋﺪم اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺸﻮری
.13اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﻃﺮح ﻣﻌﻠﻢ ﺗﻤﺎم وﻗﺖ
.14اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﻋﺪم اﺟﺮای ﻃﺮح رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی

.15ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ آزادی ﻣﻌﻠﻤﺎن در ﺑﻨﺪ
ﻣﻮﻟﺮﯾﻨﭻ ،واﻟﺘﺮ» .اﺷﮑﺎل ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ
ﮐﺎووس ﺑﻬﺰادی ،ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﯽ در:

اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎ«،

ﺗﺮﺟﻤﻪ:

https://pecritique.com/2015/06/06/%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%
84-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A
/7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D9%88%D9%84
ﻧﺸﺮﯾﻪی ﮔﺎم ،ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﺨﺸﯽ» .ﺷﻮرای ﮐﺎرﮔﺮی ﻫﻔﺖ
ﺗﭙﻪ ﺣﺎﺻﻞ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آزاد و ﻣﺴﺘﻘﻞ اﺳﺖ« ،ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﯽ در:
http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=89260
ﻟﯿﻨﮏ ﮐﻮﺗﺎه ﺷﺪه در ﺳﺎﯾﺖ »ﻧﻘﺪ»https://wp.me/p9vUft-yl :

