


ایـن تـحقیق، پـیشکِش مـعلمان عـزیـز و تـشکل هـای صـنفی آنـها، پـیشکِش فـعاالن صـنفی کـه بـا گـردن 

 نـهادن بـه اعـدام، زنـدان، شـکنجه، تـبعید و اخـراج، چـون مـبارزان انـقالبـی دهـه ی پـنجاه، بـر فـضای تـرس 

و ارعـاب غـلبه مـی کـنند. پـیشکِش آنـها کـه بـا نـوشـنت و نـقد کـردن در جـایـگاه یـک مـعلم، بـه جـنبش مـعلمان 

اعـــتباری نـــویـــن بـــخشیده انـــد. پـــیشکِش بـــازنشســـتگان فـــرهـــنگی کـــه خـــود را بـــازایســـتادگـــان نـــامـــیده انـــد و 

پــــیشکِش صــــمد بهــــرنــــگی، نــــماد جــــنبش مــــعلمان، کــــــه بــــــا کــــــندوکــــــاو در تــــــعلیم و تــــــربــــــیت و بــــــا 

داستان های نقادانه برای کودکان، تعلیم و تربیت نقادانه را در ایران بنیان گذارد.   

و نیز، با سپاس : 

از پســرم کــه مــشوق و راهــنمای مــن در ثــبت پــراتــیک جــنبش  کــارگــری بــود. از مــعلم عــزيــزى كــه فــصول مــربــوط بــه دو 

دهــه اخــير را بــا دقــت خــوانــد و بــه صــورت كــامــنت، مــوارد مــوثــری تــذكــر داد. و از مــعلمان ارجــمندی كــه پــس از خــوانــدن 

مــقاالت در ســايــت نــقد نــكات مــهمی يــادآورى و نــگارنــده را تــشويــق بــه گســترش تــحقيق از آغــاز قــرن ســیزدهــم شــمسی 

نمودند.  فرنگیس بختیاری اردیبهشت ۱۴۰۰ 
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درآمد 

«نـگاه واقـع گـرایـانـه، از پـراتـیک واقـعی اجـتماعـی و تـاریـخی انـسان هـای واقـعی در زمـان و مـکان 
مـعین، از ایـن جـا و اکـنوِن آنـها، عـزیـمت مـی کـند؛ امـا اگـر واقـع گـرایـی ای انـتقادی و انـقالبـی نـباشـد، بـه 
واقــعیِت انــتزاعــات پــیکریــافــته، بــه ایــدئــولــوژیِ وضــع مــوجــود، تســلیم مــی شــود و در غــوغــای آشــفتگی و 

1به هم ریختگیِ «واقعیِت بالواسطه و مشخص» گم خواهد شد.»  

در راســـتای پـــاســـخی محـــدود بـــه ضـــرورت «خـــاذن هـــایـــی بـــرای حـــفظ و ذخـــیره و اســـتفاده ی بـــجا» از 

تجـربـه ی زیسـته ی سـازمـان یـابـی و ظـرفـیت  هـای ضـدسـرمـایـه  دارانـه ی جـنبش هـای کـارگـری اخـیِر ایـران، و 

در    ادامــه مــقاالتــی تــحت عــنوان انــسان آبــان یــا کــارگــران بــه حــاشــیه رانــده، ایــن بــار بــه واکــاوی پــیشینه ی 

ســازمــان یــابــی در جــنبش مــعلمان یــا کــارگــران فــرهــنگی پــرداخــته ایــم. جــنبشی کــه از نــقطه نــظر کــمیت و 

وزن اجـــتماعـــی، شـــامـــل قشـــری وســـیع از کـــارگـــراِن مـــولـــد در ســـراســـر کـــشور اســـت. مـــعلمان، بـــیش از 

پـــانـــزده مـــیلیون دانـــش آمـــوز پشـــِت ســـر خـــود  دارنـــد و از شهـــرهـــای بـــزرگ تـــا روســـتاهـــا، بـــا ایـــن جـــمعیت 

جـوان، هـر روز در   ارتـباطـی فـعال هسـتند. آنـها ـ بـه روایـت یـک مـعلم بـازنشسـته– اخـتصاراً، بـانـفوذتـریـن 

کـالم، گسـترده تـریـن ارتـباط، مـؤثـرتـریـن اراده را در بـین کـارگـران دارنـد. اعـتراض و اعـتصاب آنـها وسـیعاً 

و بـــالواســـطه در جـــامـــعه مـــنعکس و در زنـــدگـــی غـــالـــب مـــردم، دانـــش آمـــوزان و خـــانـــواده هـــای آنـــان، مـــطرح 

مــی شــود و مــورد بــحث قــرار مــی گــیرد. بــه  هــمین جهــت، شــکل و مــاهــیت مــبارزه ی طــبقاتــی آنــها بــازتــابــی 

گسـترده در اقـشار دیـگِر کـارگـری دارد. مـعلمان از اولـین اقـشار کـارگـری در ایـران بـودنـد کـه از اواخـر 

دهــه ی هــفتاد، ســازمــان یــابــی مســتقل از قــدرت را مجــدداً شــروع و مســتمر و رونــده ادامــه داده انــد. آنــها 

بـدون فـراشـدهـای نـامـمکن و مـوقـت، بـا مـحوریـت بُـعد اقـتصادی مـبارزه، بـر امـکان سـازمـان یـابـی مسـتقل، 

اسـتوار و مـحکم پـای فشـردنـد، در بـرابـر اخـراج، دسـتگیری، اعـدام و تـبعید دسـت از مـبارزه بـرنـداشـتند 

و مـوفـق شـدنـد عـمدتـاً در دو دهـه ی گـذشـته، پـایـدارتـریـن تـشکل  مسـتقل کـارگـری را، بـا سـاخـتاری مـختلط 

(مـــتمرکـــز و غـــیرمـــتمرکـــز) ایـــجاد کـــنند. ســـازمـــانـــی بـــا شـــکِل ســـندیـــکایـــی مـــتداول و شـــناخـــته شـــده، کـــه بـــه 

چــانــه زنــی مــزد قــناعــت نــکرد  و در اوج هــای جــنبش کــارگــری، از مــرزهــای ســندیــکایــی پــا فــراتــر گــذاشــته 

اسـت. تـشکل زایـنده ی پـراتـیکِ خـودگسـتِر کـارگـران ایـران، کـه ویـژه ی ایـن گـونـه نـظام هـای تـمامـیت خـواه و 

شرایط تاریخی مشخص ایران است. 

فـرآیـنِد سـازمـان یـابـی مـعلمان، واکـاوی زایـش، نـوزایـش و رشـد آن در نـزدیـک بـه یـک قـرن، بـه صـورت 

تحــــلیل انــــضمامــــی از وضــــعیت انــــضمامــــی، مــــوضــــوع ایــــن کــــتاب در چــــند فــــصل اســــت. فــــصل اول بــــه 

اعـتراضـات آغـازیـن تـا زایـش اولـین تـشکل هـا از ۱۳۰۰ تـا ۱۳۶۰ مـی پـردازد. فـصل دوم، پـس از دو دهـه 

1. خسروی، کمال. مقاله ی «شکست سکوت». سایت رادیو زمانه. ژانویه ۲۰۱۸
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ســکوت، بــه نــوزایــِش تــشکیالِت مــعلمانــی اخــتصاص دارد کــه بــا شــروع اعــتراضــاِت پــسا جــنگ در دهــه ی 

هــــفتاد و در ضــــدیــــت بــــا مــــعلمان وابســــته بــــه  قــــدرت، بــــه «  مــــعلمِ گــــچ بــــه دســــت» مــــشهور شــــدنــــد. کــــارگــــران 

فــــرهــــنگی کــــه تــــنها دارائــــی شــــان نــــیروی کــــار   و گــــچِ دســــت شــــان بــــود و از رانــــت هــــای  حــــکومــــتی (بــــسیجی، 

اصـول گـرایـی   ، امـنیتی، اصـالح طـلبی) نـیز هـیچ انـدوخـته ای نـداشـتند. ایـن فـصل، وقـایـع مـهمِ تـشکل یـابـی 

مـــــعلمان را، در نـــــیمه ی اول دهـــــه ی هشـــــتاد پـــــوشـــــش مـــــی دهـــــد. فـــــصل ســـــوم بـــــه افـــــت جـــــنبش مـــــعلمان و 

ایســــتادگــــی فــــعاالن آنــــها، از نــــیمه ی دوم دهــــه ی هشــــتاد تــــا اوایــــل دهــــه  ی نــــود اخــــتصاص دارد. فــــصل 

چـهارم در نـیمه ی اول دهـه  ی نـود بـا گسـترش ایـنترنـت هـمزمـان مـی شـود. فـعالـیت مـعلمان اعـم از رسـمی 

و غـیررسـمی در ایـن دهـه بـه صـورت غـیرمـتمرکـز، مـتکثر و افـقی و در هـمزیسـتی بـا تـشکل هـای مـتمرکـز، 

تــغییری نــویــن در ســازمــان یــابــی کــارگــران بــه   وجــود آورده  اســت  کــه مــی تــوانــد نــمونــه ای مــوفــق بــرای اقــشار 

دیــگر در جــنبش کــارگــری بــاشــد. فــصل پنجــم بــر مــوقــعیت و ظــرفــیت ضــد ســرمــایــه دارانــه ی تــشکل گــرایــی 

مــعلمان، پــس از جــنبش دی مــاه ۹۶ تــا ۱۳۹۹ تــمرکــز دارد. فــصل شــشم مــاتــریــالــیسم تــعلیم و تــربــیت را 

در ایـران بـررسـی مـی کـند و فـصل هـفتم تـا دهـم بـه اسـاسـنامـه، آئـین نـامـه هـا و اطـالعـیه هـا و بـیانـیه هـای 

مهم تشکل های معلمان در ۲۰ سال اخیر اختصاص یافته است.  

»  معلمان در گزارشی واقع گرایانه  «خودزایندگیِ پراتیکِ

«نـگاه واقـع گـرایـانـه، از پـراتـیک واقـعی اجـتماعـی و تـاریـخی انـسان هـای واقـعی در زمـان و 
مـــکان مـــعین، از ایـــن جـــا و اکـــنوِن آنـــها، عـــزیـــمت مـــی کـــند؛ امـــا اگـــر واقـــع گـــرایـــی ای انـــتقادی و 

انـقالبـی نـباشـد، بـه واقـعیِت انـتزاعـات پـیکریـافـته، بـه  ایـدئـولـوژیِ وضـع مـوجـود، تسـلیم مـی شـود 

و در غـــوغـــای آشـــفتگی و بـــه هـــم ریـــختگیِ «واقـــعیِت بـــالواســـطه و مـــشخص» گـــم خـــواهـــد شـــد. 

رویــکردی کــه از پــراتــیک عــزیــمت مــی کــند، هــرگــز نــبایــد خــودزایــندگــیِ پــراتــیک را نــادیــده بــگیرد. 

جـنبش مـوجـود را نـه مـی تـوان، و نـه بـایـد در چـشم انـدازهـا و چـشم داشـت هـای ایـدئـولـوژیـک اسـیر 

1کرد.» 

در نـوشـتاری کـه در پـیش داریـم، عـالوه بـر مسـتند کـردن واقـع گـرایـانـه ی فـرآیـند سـازمـان یـابـی مـعلمان 

«در زمــان و مــکان مــعین، ایــن جــا و اکــنوِن آنــها»، هــدف آن اســت کــه بــا نــگاهــی «انــتقادی و انــقالبــی» 
نـــــشان دهـــــیم در کـــــشوری کـــــه بـــــه  جـــــز مـــــقطع تـــــاریـــــخی اوایـــــل قـــــرن بیســـــتم و دوره ی انـــــقالبـــــی ۵۷-۶۰، 

کـارگـران عـمومـاً فـاقـد تـشکل مسـتقل و یـا دارای تـشکل هـایـی کـوتـاه مـدت و گـذرا بـوده انـد، چـرا و چـگونـه در 

دهـه ۸۰ و ۹۰ شـمسی مـعلمان مـوفـق شـدنـد در یـک شـرایـط بـغایـت بسـته ی قـرون وسـطایـی، اعـتراضـات 

بــخشی از طــبقه ی کــارگــر را از قــوه بــه  فــعل در آورنــد و در جــایــگاه اجــتماعــی خــود، بــه صــورت عــلنی، بــر 

1. خسروی، کمال. مقاله ی «شکست سکوت». سایت رادیو زمانه. ژانویه ۲۰۱۸
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مـبنای مـنافـع مشـترک بـا اراده ای مشـترک و مـعطوف بـه  عـمل، خـود را سـازمـان  دهـند. در پـاسـخ بـه ایـن 

چـرایـی، تـالش کـرده ایـم بـا حـرکـت از پـراتـیک ـ عـمل و رابـطه و نـشانـه هـای- حـاکـم در جـنبش مـعلمان، بـر 

رونــد بــالــندگــی و رشــد ایــن جــنبش تــمرکــز کــنیم. لــذا وارد کــردار و انــدیــشه ی لحــظات حــساس جــنبش، 

اوج  هـا و فـرودهـا، غـرش هـا و سـکون هـا در ایـن دو دهـه شـدیـم، از «پـراتـیک واقـعی اجـتماعـی و تـاریـخی» 

مـعلمان عـزیـز عـزیـمت کـردیـم و در «خـودزایـندگـیِ پـراتـیک» آنـها، نـکات مـحوری ای یـافـتیم کـه در زایـشی 

مسـتمر، هـر بـار ایـدئـولـوژیِ وضـع مـوجـود را بـه چـالـش مـی کـشانـند. ایـن نـکات مـحوری، عـمدتـاً از فـصل 

دوم بــه بــعد در چــهار دوره ی نــوزایــش جــنبش مــعلمان کــه هــر یــک مــتناظــر بــا دوره  ای از مــبارزات ســایــر 

حوزه  های جنبش کارگری است، گاه به گونه ای برجسته و گاه به طور ضمنی طرح شده اند: 

اگــر «انــسان گــرســنه، از گــرســنگی شــروع مــی کــند، از درد، از خــشم. بــرای او نــقطه ی ▪

1آغـــــاز، پـــــرســـــشی نـــــظری نیســـــت»، مـــــعلمان نـــــیز در خـــــشم بـــــه وضـــــعیت معیشـــــتی خـــــود، از 

جــایــگاه اجــتماعــی خــود و بــا تــمرکــز روی «خــواســت هــای بــالواســطه اشــان» (هــمان جــا) وارد 

عــرصــه مــبارزه شــدنــد. امــا ایــن خــواســت هــایــی معیشــتی، شــغلی از حــقوق مــعوقــه تــا فــروش 

نــیروی کــار خــود بــه قــیمت بــازار، کــه مــعلمان را بــه عــرصــه ی اعــتراض جــمعی کــشانــد، ثــابــت 

نـمانـدنـد. بـلکه در پـیش روی آرام و خـودگسـتر و در رونـدی صـعودی بـه  خـواسـت هـای عـمومـی 

طبقه ی کارگر، فرا رفتند. 

فــعاالن اولــیه ی کــانــون هــای صــنفی مــعلمان کــه اکــثرشــان، مــعلمان رســمی و بــا ســابــقه ی ▪

چــندیــن ســالــه بــودنــد، تــشکل  یــابــی را بــا تــبعیت از «ایــدئــولــوژی قــانــون گــرایــی و رفــرم» شــروع 

کـردنـد. نـه فـقط از ایـن نـظر کـه خـود غـالـباً اصـالح طـلب بـودنـد، بـلکه و نـیز بـرای جـذب مـعلمان 

2بــــــــه تــــــــشکیالت و غــــــــلبه بــــــــر تــــــــرس آنــــــــها از فــــــــضای امــــــــنیتی، از «مــــــــحارب» و «مــــــــعانــــــــد» 

شـناخـته شـدن. آنـها قـانـون را وسـیله ی هسـتی خـود قـرار  دادنـد تـا مـعانـد و اخـاللـگر مـحسوب 

نـشونـد؛ امـا، بـا حـفظ اسـتقالل خـود از قـدرت حـاکـم، در  اطـالع رسـانـی شـفاف و صـادقـانـه ی 

مــوضــوعــات و نــتایــج چــانــه زنــی بــه تــوده ی مــعلمان و در تــکرار   فــراخــوان اعــتراضــات مــشابــه و 

خـبررسـانـی در مـورد اشـکال مـختلف سـرکـوب، مسـتمراً فـرای قـانـون رفـتند. چـنان کـه کـارکـرد   

ایـدئـولـوژی قـانـون گـرایـی در مـمانـعت از تـشکل واقـعی، هـر بـار، بـه تجـربـه ی  زیسـته ی تـوده ی 

1. مقاله ی «جایگاه و توان چپ». سایت نقد

2. در فــرهــنگ مــعین مــعنی تــحت الــفظی «مــعانــد»، عــنادکــننده و دشــمن آمــده اســت. ولــی ایــن واژه در جــمهوری اســالمــی در دهــه ی شــصت بــه 
گـروه هـا و تـشکل هـایـی کـه مـخالـف ایـن نـظام بـودنـد، تسـری یـافـت و مـانـدگـار شـد. بـه طـوری کـه از آن بـه بـعد هـر تـشکلی اعـم از سـیاسـی و کـارگـری 

که وابسته و در خدمت حاکمیت نبود، «معاند» یا در خدمت گروه های «معاند» اعالم می شد و اعدام را برای کارگران تداعی می کرد.
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مـعلمان وارد شـد و کـارایـی آن کـاهـش یـافـت. دو پـارامـتر «بُـعد اقـتصادی» و «قـانـون گـرایـی 

و رفرم» در دهه ی هشتاد قوی هستند. 

تــشکل هــای مــوجــود مــعلمان، گــرچــه ظــرفــیت پــراتــیکیِ بــارزی بــرای حــضور و تــأثــیر چــپ ▪

دارنـــد، امـــا بـــا صـــدور بـــیانـــیه هـــای تـــهییجی مشـــتمل بـــر شـــعارهـــای کـــلی و ســـیاســـی، یـــا بـــا 

خــواســت و اراده ی نــیروهــای چــپ تــحقق نــیافــتند. ایــن تــشکل هــا بــا اراده و بــه کــمک مــعلمان 

بـــاتجـــربـــه در جـــایـــگاه اجـــتماعـــی مـــعلم، بـــا کـــاِر  مـــنظم، بـــردبـــارانـــه، هـــدفـــمند و مســـتمر عـــینیت 
یـافـته انـد. آنـها انـقالبـی حـرفـه ای یـا قهـرمـانـانـی مـبارز و دسـت نـیافـتنی در اخـبار و داسـتان هـا 

نــبودنــد، مــعلمانــی عــادی بــودنــد کــه بــا هــدف کســب امــتیازات و عــدم ســازش بــا قــدرت حــاکــم، 

بــا تــالش بــرای کســب ارزش بــازتــولــید نــیروی کــار خــود ـ و الــبته نــه هــنوز ارزشــی کــه نــیروی 

کــارشــان تــولــید مــی کــردـ بــا صــداقــت و بــا ایســتادگــی در مــقابــل ســرکــوب ـ تــوهــین، شــکنجه، 

زنــدان، تــبعید و اخــراج از کــارـ جــو تــرس از قــدرت را شکســتند. بــاور ایــن مــعلماِن فــعال بــه 

ضـرورت سـازمـان  داشـنت، پـافـشاری بـر اعـمال ایـن ضـرورت و ایسـتادگـی در بـرابـر هـیوالی 

اســتبداد، نــکته ی مــحوری در اســتمرار تــشکل گــرایــی در مــعلمان بــود. ایــن عــامــل در دوره ی 

ســـــرکـــــوب عـــــلنی کـــــارگـــــران، نـــــیمه ی دوم دهـــــه ی هشـــــتاد، در رونـــــد ســـــازمـــــان یـــــابـــــی بـــــرجســـــته 

می شود. 

بُــعد اقــتصادی اعــتراضــات بــا ظــرفــیت هــای ضــدســرمــایــه دارانــه و فــراتــررونــده ی  خــود، در   ▪

سـال هـای اخـیر هـر بـار کـارگـران را بـا پـوسـته ی تـشکیالت سـندیـکایـی یـا صـنفی خـود دچـار 

تـناقـض مـی کـرد و آنـها را نـه  فـقط از پـیوسـنت بـه «دمـوکـراسـی پـارملـانـی» بـازمـی داشـت، بـلکه 

سـویـه هـای رادیـکال آنـها را تـقویـت و رفـرم طـلبان را مـدام غـربـال مـی کـرد، چـندان  کـه بـه تـمکین 

از اراده و تـصمیم بـدنـه، در اوج هـای جـنبش کـارگـری بـه فـرا رفـنت آنـها از کـارکـرد چـانـه زنـی 

منجـر شـد. بـروز ایـن عـامـل در فـصل چـهارم شـروع و در فـصل پنجـم، در بـیانـیه هـا بـرجسـته 

می شود. 

موقعیِت پراتیکی جنبش معلمان 

در نــــکات مــــحوری فــــوق آنــــچه تــــشکل هــــای صــــنفی مــــعلمان را بــــرجســــته مــــی کــــند، مــــوقــــعیت پــــراتــــیکی 

مــبارزه ی مــعلمان اســت. بــه عــبارتــی، «چــپ» بــودِن ایــن واقــعیِت عــینی، از زبــان و بــیان و شــعارهــای بــه 

اصــطالح ســوســیالیســتی اش نــاشــی نیســت و ســخن گــویــان چــنین جــنبشی هــرگــز نــبایــد نــاخــواســته و بــا 

اجـــباری ایـــدئـــولـــوژیـــک، خـــود را تســـلیم چـــنین زبـــان و بـــیانـــی کـــنند؛ چـــپ  بـــودن ایـــن مـــوقـــعیت پـــراتـــیکی از 
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1امـکان و تجـربـه ی راهـبری آزادانـه، آگـاهـانـه و دمـکراتـیک فـرآیـندهـایـی از زنـدگـی اجـتماعـی اسـت.» ایـن 

مـوقـعیت پـراتـیکی تـحت سـلطه ی ایـدئـولـوژی «کـارگـر، غـیرکـارگـر» در نـیروی چـپ، کـمتر از نـقد مـارکـسی 

بـــرخـــوردار شـــد و لـــذا، مـــیدانـــی فـــراخ بـــرای تـــداوم نـــگرِش «غـــیرافـــراطـــی، مـــیانـــه روانـــه، اصـــالح طـــلبانـــه و 

هـنجارمـند» در جـنبش کـارگـری شـده اسـت. ایـدئـولـوژی مخـرب و تـفرقـه بـرانـگیز فـوق، مـعلمان را بـخشی 
قنه مـی کـند؛ در حـالـی کـه مـعلم و اقـشار مـختلف مـزدبـگیر اعـم از مـولـد و  از «طـبقه ی مـتوسـط» حُـ

نـامـولـد، بـه  دالیـل ذیـل عـضو طـبقه ی کـارگـر هسـتند: «الـف) در وجـه «اقـتصادی»، بـه طـور واقـعی 

و حـقوقـی فـاقـد ابـزار و شـرایـط کـار و تـولـیدنـد و بـرای ادامـه ی حـیات خـود و وابسـتگان شـان (خـانـواده ی 

دور و نــزدیــک و بــی درآمــد یــا کــم درآمــد) چــیزی جــز فــروش نــیروی کــار خــود نــدارنــد، اعــم از ایــن کــه ایــن 

نـیروی کـار در فـرآیـند تـولـید یـا تـحقق ارزش، بـه طـور مـولـد یـا نـامـولـد، یـا در حـوزه هـای بـاواسـطه ی آمـوزش، 

پـرورش، بهـداشـت و امـور اجـتماعـی ــ مـددکـاری اجـتماعـی، بـیمه هـا، تـعاونـی هـا و… ــ صـرف شـود. ب) 

در وجـه سـیاسـی، اگـر از نـهادهـای مـتشکل خـود بـرخـوردار بـاشـند، حـفظ و بهـبود مـوقـعیت شـان را یـا در 

مــــوفــــقیت شــــیوه ی تــــولــــید ســــرمــــایــــه داری در حــــفظ شــــغل هــــا یــــا ایــــجاد شــــغل هــــای تــــازه مــــی بــــینند؛ و یــــا در 

بــرانــدازی ســامــانــه ی ســرمــایــه دارانــه ی زنــدگــی و بــرقــراری ســامــانــه ای دیــگر جســتجو مــی کــنند  و در ایــن 

راســــتا بــــه شــــکل هــــا و بــــا ابــــزارهــــای گــــونــــاگــــون در کــــشاکــــش هــــای ســــیاســــی شــــرکــــت دارنــــد. ج) در وجــــه 

ایـدئـولـوژیـک، بـالـفعل و بـی واسـطه مـخاطـب هـمه ی انـواع ایـدئـولـوژی هـای سـازگـار یـا نـاسـازگـار، مـوافـق یـا 

مـتضاد بـا سـامـانـه ی سـرمـایـه دارانـه ی زنـدگـی اجـتماعـی، مـدافـع یـا مـخالـف، مـی تـوانـند در کـشاکـش هـای 

2سیاسی، نقش های متناقضی ایفا کنند.» 

1. مقاله ی «جایگاه و توان چپ». سایت نقد

2. افسانه و افسون طبقه ی «متوسط»
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فصل نخست: 

  

زایش جنبش معلمان 

 ۱۳۰۰-۱۳۶۰

«روز شـــهادت دکـــتر خـــانـــعلی، مـــعلم بـــزرگ، یـــادآور اعـــتصاب بـــزرگ مـــعلمان کـــشور و اعـــتراض 
آنـها عـلیه جـور و بـیداد حـکومـت هـاسـت. روز مـعلم بـر شـما مـبارک بـاد. از مـعلم شـجاع، دکـتر خـانـعلی 

یاد بگیرید، حقتان را بخواهید.»  صمد بهرنگی 




زایش جنبش معلمان   ۱۳۰۰-۱۳۶۰

اعتراضات آغازین از ۱۳۰۰ تا ۱۳۳۲ 

 اولـــین کـــنش فـــردی حـــق طـــلبی مـــعلمان در مـــقابـــل ایـــدئـــولـــوژی طـــبقه حـــاکـــم، در حـــوزه مـــردان تـــوســـط 

مــیرزا حــسن رشــدیــه قــبل از مشــروطــیت بــا هــدف ایــجاد مــدارس نــویــن در مــقابــل تــدریــس ســنتی مــکتبی 

صـورت گـرفـت . وی کـه بـه ضـرورت تـاسـیس مـدارس نـویـن پـی بـرده بـود، دسـت بـه سـاخـت مـدارس مـتعدد 

در تـــبریـــز، مشهـــد و تهـــران زد امـــا هـــر انـــدازه اســـتقبال مـــردمـــی از ایـــن مـــدرســـه هـــا بـــاال مـــی گـــرفـــت، بـــر 

مـــخالـــفت هـــا نـــیز افـــزوده مـــی شـــد. طـــبیعی بـــود کـــه مـــکتبداران و بـــرخـــی افـــراد در صـــف مـــقدم مـــخالـــفت هـــا 

بــاشــند. آن هــا کــه ســخت در پــی حــفظ مــنافــع مــکاتــب قــدیــمی بــودنــد و نــمی تــوانســتند ایــن مــسالــه را تــاب 

بــیاورنــد کــه مــدرســه ای بــنا شــده اســت کــه الــفبا را آســان مــی آمــوزانــد و حــتی بــه افــراد پــیر نــیز در مــدت 

بــسیار کــوتــاهــی خــوانــدن و نــوشــنت را یــاد مــی دهــد بــه ایــن تــرتــیب، بــساط آنــها کــساد مــی شــود. بــنابــرایــن 

مـرتـجعان تـاب دیـدن رشـدیـه و روش غـیرمـکتب خـانـه ای او را نـداشـتند. مـکتب داران، مـدرسـه نـویـن را بـا 

کـمک اوبـاش هـا بـر سـر رشـدیـه خـراب کـردنـد. هـمچنین گـفتند کـه حـمایـت از مـدرسـه رشـدیـه تـرویـج فـحشا 

اسـت و تـبلیغات بـی اسـاسـی عـلیه رشـدیـه بـه راه انـداخـتند، بـرای نـمونـه گـفتند او بـه بـهانـه مـدرسـه قـصد 

دارد، کــودکــان مســلمان را از دیــن خــارج کــند. تــاســیس مــدرســه بــرای تــحصیل ایــتام و بــی بــضاعــت هــا، 

آمــوزش حــرفــه هــایــی چــون کــاغــذســازی، قــالــیبافــی، کــفاشــی و از ایــن دســت بــه دانــش آمــوزان از جــمله 

دیگر فعالیت های میرزا حسن رشدیه در تهران و تبریز بود.  

کـنش فـردی حـق طـلبی مـعلمان زن  در مـقابـل ایـدئـولـوژی طـبقه حـاکـم، تـوسـط زنـان روشـنفکر در دوره 

قــــاجــــار قــــبل از مشــــروطــــیت شــــروع شــــد. اولــــین مــــدرســــه (دبســــتان) دخــــتران بــــه نــــام ام املــــدارس در ســــال 

۱۲۸۱ تـوسـط مهـرتـاج رخـشانـی تهـرانـی مـلقب بـه خـاتـون مـعارف ایـران تـاسـیس گـردیـد. چـند سـال بـعد از 

آن مــدرســه دوشــیزگــان در ۱۲۸۵ هجــری شــمسی تــوســط بــی بــی خــانــم اســترآبــادی مــلقب بــه «بــی بــی 

خـانـم وزیـراف» (مـادر عـلیقلی وزیـر مــوسـیقیدان ایـرانـی) در خـانـه مـسکونـی او بـا سـه کـالس درس آغـاز 

شد. بی بی خانم و دو دخترش مولود  و افضل  سه کالس مدرسه را اداره می کردند. 

«چـندی نـگذشـت کـه بـا حـمله و غـارت مـخالـفان مـدرسـه بـه تـعطیلی کـشانـده شـد. افـضل 
وزیـــری فـــرزنـــد بـــی بـــی خـــانـــم و از فـــعاالن زنـــان آن دوره، مـــخالـــفت ســـنت پـــناهـــان را ایـــنگونـــه 

روایــــــت مــــــی کــــــند: «[یــــــکی]فــــــریــــــاد زد: بــــــر آن مــــــملکت بــــــایــــــد گــــــریســــــت کــــــه در آن دبســــــتان 

دوشـیزگـان بـاز شـده اسـت. مـردم هـم زار زار گـریسـتند و در محـله خـود مـا آقـای سـیدعـلی 

شــوشــتری ورقــه ای چــاپ کــرد کــه عــنوانــش از ایــن قــرار بــود کــه ایــن دبســتان دوشــیزگــان کــه 
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بـــی بـــی خـــانـــم افـــتتاح کـــرده اســـت، ایـــن زن مـــفاســـد دیـــنیه دارد، در مـــنزلـــش تـــار مـــی زنـــد و 

اجــــــتماع هــــــنرمــــــندان اســــــت. ایــــــن تــــــکفیرنــــــامــــــه ی مــــــادرم را دم واگــــــن هــــــای اســــــبی، ورقــــــه ای 

یــک شــاهــی مــی فــروخــتند. در هــمان اوقــات اوبــاش محــل را هــم تحــریــک کــردنــد تــا بــریــزنــد و 

مـــــدرســـــه را غـــــارت کـــــنند و بـــــه هـــــم بـــــزنـــــند. در زمـــــانـــــی کـــــه مـــــخالـــــفان خـــــشمگین بـــــه دبســـــتان 

دوشــیزگــان و ســاکــنانــش هــجوم آورده بــودنــد نــزدیــک بــه چــهار ســال از اولــین تــالش هــا بــرای 

تـــاســـیس مـــدارس دخـــترانـــه در ایـــران مـــی گـــذشـــت. ۱۱۸ ســـال پـــیش، طـــوبـــی رشـــدیـــه (دخـــتر 

مـیرزاحـسن رشـدیـه) نخسـتین تـالش نـافـرجـام در تـاسـیس مـدرسـه دخـترانـه را انـجام داد کـه 

تــنها چــهار روز تــاب حــمالت خــصمانــه را آورد. انــدکــی بــعد از انــقالب مشــروطــه دیــگرانــی 

هــمچون عــلویــه، شــهناز و جــمیله رشــدیــه، مهــرتــاج رخــشان و صــدیــقه دولــت آبــادی از جــمله 

زنــانــی بــودنــد کــه بــا هــزیــنه ی شــخصی خــود مــدارس دخــترانــه تــاســیس و اداره کــردنــد. امــا 

ایــن «هــزیــنه» هــا صــرفــا مــالــی نــبودنــد؛ بــی بــی خــانــم اســترآبــادی را تــکفیر و بــه مــدرســه اش 

حـــــمله کـــــردنـــــد، بـــــه مهـــــرتـــــاج رخـــــشان در خـــــیابـــــان ســـــنگ مـــــی انـــــداخـــــتند و قـــــصد آتـــــش زدن 

مـــدرســـه اش را داشـــتند و صـــدیـــقه دولـــت آبـــادی بـــار هـــا در خـــیابـــان و حـــتی در مـــنزلـــش مـــورد 

1حمله مهاجمان قرار گرفت.» 

  امـا کـنش جـمعی مـعلمان در مهـرمـاه سـال ۱۳۰۰، بـا تـحصن ده روزه (از ۲۵ مهـر تـا ۵ آبـان) در 

مسجد سپهساالر شروع شد، سپس در دی ماه همان  سال با اعتصاب طوالنی تری ادامه یافت.  

«در واکـنش بـه بـخش نـامـه ی دولـتی نـاظـر بـر مـمانـعت از فـعالـیت اتـحادیـه هـای کـارگـری، و 
نـیز در واکـنش بـه شـش مـاه حـقوق مـعوقـه، مـعلمان مـدارس تهـران دسـت بـه اعـتصاب طـوالنـی 

زدنــــد؛ اعــــتصابــــی کــــه در روز هــــای پــــایــــانــــی بــــا پــــیوســــنت دانــــش آمــــوزان بــــه آن هــــمراه شــــد. ایــــن 

اعـــتصاب مـــدت ۲۲ روز ادامـــه داشـــت و بـــه یـــک نـــمایـــش ســـیاســـی عـــلیه حـــکومـــت تـــبدیـــل شـــد. 

گـــرمـــای اعـــتصاب هـــیجان عـــمومـــی در تهـــران را بـــه اوج رســـانـــد. روز پـــنجشنبه ۲۱ دی ۱۳۰۰ 

عــد ه ای از دانــش آمــوزان مــدارس مــتوســطه و ابــتدایــی تهــران تــظاهــرات کــردنــد. آنــها بــا پــرچــم 

سـیاه رنـگی کـه عـبارت «احـتضار مـعارف» بـر آن نـقش بسـته بـود، در مـیداِن تـوپـخانـه گـرِد هـم 

آمـدنـد و فـریـاد هـای «زنـده بـاد مـعارف!» و «یـا مـرگ یـا مـعارف» سـر دادنـد. آژان هـا بـا مشـت 

و شـمشیر بـه صـفوف دانـش آمـوزان تـاخـتند؛ آنـها را مـضروب کـردنـد و از مـیان آنـان دو تـن را 

بــه کــالنــتری بــردنــد. امــا ســرکــوب، اراده ی مــحصالن را درهــم نشکســت. عــقب ننشســتند و بــه 

تـظاهـرات ادامـه دادنـد. سـرانـجام بـا پـرداخـت بـخشی از حـقوق هـای عـقب افـتاده و قـول پـرداخـت 

مــابــقی آن، کــالس هــای درس بــر پــا شــد و مــعلمان مــوقــتا ســر کــار خــود بــازگشــتند.» در ایــن 
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اعــــتصاب وقــــتی «ســــردار مــــعظم خــــراســــانــــی و تــــیمورتــــاش» در مجــــلس شــــورای مــــلی ضــــمن 

حـــــمله بـــــه مـــــعلمان گـــــفت: «مـــــن اســـــتخوان پـــــوســـــیده ی یـــــک ســـــربـــــاز را بـــــا بیســـــت مـــــعلم عـــــوض 

نــمی کــنم»، "حــقیقت " ارگــان شــورای مــرکــزی اتــحادیــه ی کــارگــران «ضــمن افــسوس از ایــن 
واقـعیت دردنـاک کـه هـنوز هـم کـسانـی کـه تـا دیـروز سـند فـروخـنت ایـران را  امـضا مـی کـردنـد، 

بــر مــقدرات جــامــعه حــاکــمند»، در پــاســخ بــه تــیمورتــاش نــوشــت: «مــا اســتخوان پــوســیده ی یــک 

مــعلم را بــه صــد نــفر از امــثال ســرکــار نــمی فــروشــیم.» در مــرداد ـ شهــریــور ۱۳۰۱: «اعــتراض 

مـعلمان نسـبت بـه دسـتمزدهـایـشان بـه شـکل تـحصن ادامـه یـافـت. ایـن  بـار مـعلمان بـه مـدت یـک 

مــاه در مجــلس مــتحصن شــدنــد. ایــن حــرکــت بــاعــث شــد تــا ســرانــجام بــه امــر مجــلس شــورای 

مــــلی، دولــــت تــــصویــــب نــــامــــه صــــادر کــــرد کــــه هــــمه مــــاهــــه در هشــــتم مــــاه فــــرنــــگی (مــــیالدی) مــــبلغ 

هشــــت هــــزار تــــومــــان از عــــایــــداِت گــــمرک بــــه مــــدارس پــــرداخــــته شــــود و حــــقوق مــــعوقــــه بــــه  طــــور 

1استهالک تأدیه گردد. معلمین متقاعد شده و در سر کالس های درس حاضر شدند.» 

قــــــدیــــــمی تــــــریــــــن کــــــتاب در مــــــورد مــــــعلمان، کــــــتاب «جــــــریــــــان مشــــــروح نخســــــتین کــــــنفرانــــــس کــــــشوری 
آمـوزگـاران ایـران» اسـت کـه از سـوی «سـازمـان مـرکـزی آمـوزگـاران ایـران”»، نـزدیـک بـه ۷۰ سـال پـیش 

در ۱۰۱ صـفحه بـه چـاپ رسـیده اسـت. در ایـن کـتاب مـی تـوان اولـین کـنش هـای سـازمـانـیابـی مـعلمان را 

خـوانـد. در دهـه ی بیسـت بـرخـی آمـوزگـاران در پـی تـالش هـای خـود در راسـتای دسـتیابـی بـه حـقوق شـان، 

روی بـــــه تـــــشکیل اتـــــحادیـــــه آورده انـــــد. در بـــــخشی از کـــــتاب، نـــــمایـــــنده ی هـــــیآت مـــــدیـــــره ی جـــــامـــــعه فـــــارغ 

الــتحصیالن دانشســراهــای ایــران،گــزارش خــود را ایــن گــونــه آغــاز مــی کــند : «وضــع رقــت بــار مــعلمین و 

فـشار طـاقـت فـرسـایـی کـه از طـرف اولـیای امـور نسـبت بـه ایـن صـنف شـریـف و زحـمتکش بـه عـمل مـی آیـد 

مــــعلمین بــــیدار دل را بــــر آن داشــــت کــــه بــــرای دفــــاع از مــــنافــــع صــــنفی خــــویــــش، گــــردهــــم جــــمع آیــــند و 

پـایـه هـای جـامـعه صـنفی را بـنا نـهند، در مهـرمـاه 1321 اولـین اسـاسـنامـه جـامـعه تـدویـن گـردیـده، هسـته 

کـــــــوچـــــــکی بـــــــرای مـــــــبارزه پـــــــردامـــــــنه آیـــــــنده پـــــــدیـــــــد آمـــــــد...از کـــــــارهـــــــای مـــــــهم جـــــــامـــــــعه [فـــــــارغ الـــــــتحصیالن 

دانشســـراهـــای ایـــران] انـــتشار مـــرتـــب روزنـــامـــه "فـــرهـــنگیان" ارکـــان جـــامـــعه فـــارغ الـــتحصیالن و زبـــان 

حــقگوی هــمه مــعلمین مــی بــاشــد؛ روزنــامــه فــرهــنگیان کــه مظهــر افــکار و نــشانــه اراده فــرهــنگیان ســراســر 

کـشور اسـت، مـنظما هـمه هـفته منتشـر شـد و بـه نـحو شـایسـته ای بـین قشـرهـای مـعلمین، نـفوذ و تـوسـعه 

یــــافــــت... امــــروز در عــــده زیــــادی از شهــــرســــتان هــــای ایــــران،مــــشعل فــــروزان اتــــحادیــــه و جــــامــــعه مــــعلمین 

مـــی درخشـــد و تـــمام آنـــها بـــا جـــامـــعه مـــا، در تـــماس نـــزدیـــکند و در هـــمه جـــا و در هـــمه حـــال از اقـــدامـــات 

جــــامــــعه تهــــران پشــــتیبانــــی مــــی نــــمایــــند...جــــامــــعه ی مــــا در طــــول مــــبارزات ده ســــالــــه خــــود عــــلیه فــــسادهــــا، 

تـباهـی هـا و کـارشـکنی هـای فـرهـنگی نـمایـان، مـبارزه ثـمربـخشی را دنـبال نـمود... جـامـعه ی مـا در دفـاع 

1 “شوق یک خیز بلند، نخستین اتحادیه های کارگری در ایران ″1320-1285،جلیل محمودی،ناصر سعیدی، نشر قطره،
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از مــعلمین، هــمواره مــانــند کــوهــی اســتوار در مــقابــل بــادهــای مــوســمی اســتوار مــانــد و هــمه تــوطــئه هــا را 

بـرمـال سـاخـت. در زمـینه پـرداخـت حـقوق مـعلمین جـدیـد االسـتخدام، جـامـعه ی مـا نـقش مـهمی را ایـفا کـرد. 

بــا دقــت خــاص بــودجــه مــربــوطــه را تــآمــین نــمود و بــا دنــبال کــردن بــالانــقطاع کــار، احــکام هــمکاران را بــه 

دســتشان داد. ســرانــجام بــا مــراجــعه مــکرر، حــقوق ایــن دســته از هــمکاران مــا کــه شــش مــاه تــمام بــدون 

1دریافت دیناری کار می کردند، وصول گردید.» 

در ســـال هـــای ۱۳۲۴و ۱۳۲۵ مـــعلمان بـــا کـــمک حـــزب تـــوده و اســـتفاده از ایـــن امـــکان، «اتـــحادیـــه ی 

آمـــوزگـــاران و دبـــیران» را تـــشکیل دادنـــد. در رأس هـــیئت مـــدیـــره ی اتـــحادیـــه نـــیز، محـــمد درخـــشش قـــرار 
گــرفــت. اتــحادیــه، عــمری کــوتــاه داشــت و بــعد از آذر ۱۳۲۵بــه دلــیل یــورش بــه حــزب تــوده منحــل شــد. ایــن 

کــلوپ چــون پــایــه ی  تــشکیالتــی انــتخابــی در مــدارس نــداشــت و بــا مــعلمان شــناخــته شــده در اطــراف یــک 

فـرد شـکل گـرفـته بـود، بـا دسـتگیری و زنـدان آنـها از  هـم پـاشـید. ایـن اتـحادیـه را نـمی تـوان نـوعـی «خـودـ  

کنشی آگاهانه» دانست. دلیل آن نیز: 

«اخـالل در رونـد هـماهـنگی «از پـائـین بـه بـاال»ی مـنافـع طـبقاتـی کـارگـران (یـا مـعلمان) بـا 
احــزاب و ســازمــان هــای مــدعــی نــمایــندگــی طــبقه ی کــارگــر» مــی بــاشــدکــه در دهــه ی ۱۳۲۰ در 

جـــنبش کـــارگـــری حـــاد بـــود. «غـــرض از اخـــالل در رونـــد هـــماهـــنگی از پـــائـــین بـــه بـــاالی مـــنافـــع 

طــبقاتــی کــارگــران، اشــاره بــه پــیوســتار آمــوزش و انــتقال تجــربــه مــیان جــنبش کــارگــری اســت؛ 

پـیوسـتاری کـه از دل آن تـشکل و سـازمـان یـابـی هـای خـودجـوش مـمکن شـود؛ در عـمل مـی بـینیم 

کــه بــا غــیبت حــزب تــوده کــه بــه نــحوی «از بــاال بــه پــایــین» بــه فــضای جــنبش کــارگــری تحــرکــی 

مــی داد –فــارغ از ایــن کــه بــنا بــه مــنافــع حــزبــی تــصمیم بــه  تــوقــف ایــن تحــرک مــی گــرفــته اســت- 

کــنش هــای اعــتراضــی کــارگــران بــیش از پــیش مــقطعی و شــورشــگرانــه (تــا هــدفــمند و انــقالبــی) 

2نمود می یابند.» 

در فـروردیـن ۱۳۳۱ نـمایـندگـان فـرهـنگیان بـیش از هـفتاد شهـر کـشور در یـک گـردهـمایـی بـا عـنوان" 

نخستین کنفرانس کشوری آموزگاران ایران" شرکت کردند و به مدت سه روز در 

نشســت هــایــی بــه بــررســی وضــعیت صــنفی – آمــوزشــی کــشور پــرداخــتند و در پــایــان در بــیانــیه ای 

خـواسـته هـای خـویـش را از دولـت وقـت خـواسـتار شـدنـد. در کـتاب «جـریـان مشـروح نخسـتین کـنفرانـس 

کشوری آموزگاران ایران» در مورد کنفرانس فروردین ماه آموزگاران ایران سال ۱۳۳۱ آمده است: 

/https://bohluli.blogsky.com/1391/08/22/post-33 1

2 برگزیده از جمع بندی مقاله ی دارالشفاء در سایت نقد. «تاریخ تحلیلی جنبش کارگری ایران»  

 of 17 723

https://bohluli.blogsky.com/1391/08/22/post-33/
https://wp.me/p9vUft-mM



زایش جنبش معلمان   ۱۳۰۰-۱۳۶۰

«دویسـت تـن از آمـوزگـاران دبسـتان، دبـیرسـتان و دانشسـراهـای هـفتاد شهـر کـشور، در 
یــــک گــــردهــــمایــــی ســــه روزه در تهــــران،گــــرد هــــم آمــــدنــــد تــــا بــــه شــــرح تــــنگناهــــا و نــــارســــایــــی هــــای 

معیشـــتی و آمـــوزشـــی شهـــرســـتان خـــود بـــپردازنـــد. “جـــامـــعه فـــارغ الـــتحصیالن دانشســـراهـــای 

ایـــــــــران” کـــــــــه در ســـــــــال ۱۳۲۱ نخســـــــــتین اســـــــــاســـــــــنامـــــــــه خـــــــــود را تـــــــــدویـــــــــن نـــــــــمود، پـــــــــیشگام و 

پـیشنهاددهـنده ی بـرگـزاری ایـن کـنفرانـس بـوده اسـت. گـردهـمایـی از صـبح روز سـوم فـروردیـن 

۱۳۳۱،در تهــران،خــیابــان ســعدی،کــمی بــاالتــر از شــرکــت بــیمه،کــوچــه بــدایــعی، محــل اتــحادیــه 

کــارمــندان وزارت دارایــی- دبــیرخــانــه جــامــعه فــارغ الــتحصیالن آغــاز گــردیــد  و در ۴ بــامــداد 

شــــشم فــــروردیــــن و بــــا یــــک شــــب نــــشینی بــــه پــــایــــان رســــید. بیشــــتر ایــــن نــــمایــــندگــــان از ســــوی 

تـشکل هـایـی بـا پـیشینه دو- سـه سـال کـار صـنفی در شهـرسـتان هـا بـرگـزیـده شـدنـد و بـه تهـران 

اعـزام گـردیـدنـد. گـردهـمایـی افـزون بـر آشـنایـی نـمایـندگـان آمـوزگـاران بـا هـم و شـنیدن سـخنان 

و دیـــــــــدگـــــــــاه هـــــــــای یـــــــــکدیـــــــــگر، بـــــــــه صـــــــــدور چـــــــــهار قـــــــــطعنامـــــــــه دربـــــــــاره ی “مـــــــــسائـــــــــل اقـــــــــتصادی 

آمــوزگــاران،وضــع مــدارس و بــرنــامــه هــا،تــشکیل و تــقویــت اتــحادیــه هــای صــنفی مــعلمین و نــحوه 

انــتقال و انــتظار خــدمــت انــجامــید.» در یــکی از قــطعنامــه هــای ایــن گــردهــمایــی مــی خــوانــیم : 

“تـعویـض بـرنـامـه هـای تـحصیلی(اسـتعماری) فـعلی کـه بـه صـورت غـلط و مـرتـجعانـه ای اقـتباس 

و تـنظیم شـده اسـت و بـرآورنـده احـتیاجـات اجـتماعـی کـنونـی نیسـت و ذهـن دانـش آمـوزان را از 

یــک مشــت مــحفوظــات غــیرضــروری و احــیانــا تخــدیــرآمــیز پــرمــیکنند و تــنظیم بــرنــامــه ای کــه بــا 

پیشــرفــت دانــش فــعلی بشــری مــطابــقت داشــته بــاشــد و دانــش آمــوزان را مــردان کــار و عــمل و 

اهــل ابــتکار و صــاحــب هــنر بــار بــیاورد…. اضــافــه ســاخــنت بــودجــه فــرهــنگی بــه مــنظور تــعمیم 

فــــرهــــنگ از راه تــــقلیل بــــودجــــه هــــای تســــلیحاتــــی و جــــنگی و از محــــل ســــایــــر هــــزیــــنه هــــای غــــیر 

ضـروری دیـگر.”   گـرچـه مـنت کـتاب بـسیار خـوانـدنـی و ارزنـده اسـت امـا بـگذاریـد ایـن نـوشـته 

را بــا بــخش هــایــی از مــنت ســخنان هــیآت نــمایــندگــی آمــوزگــاران اراک در ایــن گــردهــمایــی بــه 

پـــــــایـــــــان بـــــــبرم کـــــــه نـــــــشانـــــــی اســـــــت از نـــــــگرش آمـــــــوزگـــــــاران آگـــــــاه دهـــــــه ی ســـــــی : “فـــــــرهـــــــنگیان 

شــرافــتمند،خــواهــران و بــرداران عــزیــز،تــقاضــا دارم ســالم هــای گــرم و آتــشین فــرهــنگیان آزاده 

اراک را قـبول فـرمـایـید. مـعلمین محـروم اراک بـه مـا مـآمـوریـت داده انـد کـه تـبریـکات و درودهـای 

فـراوان آنـها را بـه مـناسـبت تـشکیل نخسـتین کـنفرانـس کـشوری آمـوزگـاران بـه جـامـعه مـرکـزی 

فـــارغ الـــتحصیالن تـــقدیـــم نـــمایـــیم… روســـای فـــرهـــنگ اراک،ســـال هـــاســـت کـــه بـــا مـــکر و حـــیله و 

نـیرنـگ و فـشار شـدیـد، و بـه هـر بـهانـه ای از تجـمع و وحـدت مـعلمین جـلوگـیری نـموده و [چـون] 

از آن هـا هـراس دارنـد،سـعی مـی کـنند کـه بـین ایـن قـدرت فشـرده شـکافـی ایـجاد کـنند و جـمله 

مـــعروف “تـــفرقـــه بـــینداز و ســـروری کـــن” را کـــه قـــرن هـــا شـــیوه اســـتعمارگـــران بـــوده اســـت اجـــرا 

نـموده تـا یـک چـندی بـه مـسند ریـاسـت تـکیه زنـند…نـهضت هـای فـرهـنگی اراک،غـالـبآ بـه دسـت 
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روســای فــرهــنگ مــتالشــی و از بــین رفــته اســت… بــرای از بــین بــردن ایــن نــاروایــی هــا، بــایــد بــه 

مـــــبارزه مـــــقدس خـــــود ادامـــــه دهـــــیم، مـــــبارزات دســـــته جـــــمعی مـــــا ضـــــامـــــن پـــــیروزی و مـــــوفـــــقیت 

مـاسـت… بـنابـرایـن هـماهـنگ و متحـد بـرای دفـاع از حـقوق مـعلمین و جـلوگـیری از حـق کـشی 

1ها و برای ایجاد فرهنگ مترقی بپاخیزیم و پیش برویم و مبارزه کنیم.» 

پیشینه باشگاه مهرگان و محمد درخشش 

2پـــــس از انـــــحالل «اتـــــحادیـــــه ی آمـــــوزگـــــاران و دبـــــیران» در ســـــال ۱۳۲۵، یـــــک مـــــورد کـــــنش صـــــنفی- 

تـشکیالتـی نـیز در فـروردیـن سـال ۱۳۳۱ بـا عـنوان «نخسـتین کـنفرانـس کـشوری آمـوزگـاران ایـران» در 

تهـران بـرگـزار شـد، امـا بـا کـودتـای ۱۳۳۲ ایـن گـونـه فـعالـیت هـا نـیز بـه  مـحاق رفـت. پـس از سـرکـوب کـلیه ی 

تــشکل هــای مســتقل، فــعاالن کــارگــری و مــعلمان بــرای تجــمیع کــارگــران بــه  نــاگــزیــر از امــکانــاتــی کــه مــورد 

حــمایــت بــخش هــایــی از حــاکــمیت بــود اســتفاده کــردنــد. «کــلوپ مهــرگــان» کــه مــؤســس آن یــک نــمایــنده ی 

مجـلس بـه نـام محـمد درخـشش بـود، از جـمله ایـن امـکانـات  بـود کـه بـا تـاریـخ جـنبش مـعلمان گـره خـورده 

اســــــت. تــــــأســــــیس چــــــنین بــــــاشــــــگاهــــــی تــــــوســــــط درخــــــشش بــــــدون پــــــیشینه نــــــبود. ایــــــن بــــــاشــــــگاه در زمــــــان 

نخســت وزیــری قــوام الســلطنه فــعال شــد و جــمعی از جــوانــان فــارغ الــتحصیل دانــش ســرای عــالــی، از جــمله 

درخــشش، بــه عــضویــت آن درآمــدنــد و نخســتین اعــتصاب ایــن جــامــعه را در اعــتراض بــه عــدم پــرداخــت 

حـــــق لـــــیسانـــــسیه هـــــا رقـــــم زدنـــــد. پـــــس از ایـــــن اعـــــتصاب، درخـــــشش، رئـــــیس گـــــروهـــــی بـــــه نـــــام «جـــــامـــــعه ی 

لـــیسانـــسیه هـــای دانـــش ســـرای عـــالـــی تهـــران» شـــد. بـــه مـــرور بـــر تـــعداد اعـــضای لـــیسانـــسه هـــای دانـــش ســـرا 

افـزوده شـد و بـا تـوجـه بـه ایـن کـه  اغـلب اعـضا مـعلمان بـودنـد، بـه جـامـعه ی مـعلمان تـغییر نـام پـیدا کـرد و 

3مــهم تــریــن تــشکل مــعلمان مــدارس ابــتدایــی و دبــیرســتان در ایــران شــد. در «کــلوپ مهــرگــان» ارتــباطــی 

عـمودی بـین درخـشش و عـده ای از مـعلمان فـعال بـه    وجـود آمـده  بـود و بـه نـوعـی تـنها محـل تجـمع مـعلمان 

فـعال شـناخـته     مـی شـد. بـعد از تـأسـیس بـاشـگاه نشـریـه ای هـم بـه هـمین نـام منتشـر کـردنـد. در دهـه ی سـی 

فـعالـیت جـمعیِ مـعلمان اطـراف ایـجاد نشـریـات شـکل مـی گـرفـت. یـکی از اولـین ایـن نشـریـات، فـرهـنگیان 

نـام داشـت. نشـریـه ی مهـرگـان، هـفته نـامـه ی ارگـان جـامـعه ی لـیسانـسیه هـای دانـش سـرای  عـالـی نـیز، نـاشـر 
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2 «محـمد درخـشش قـبل از آذر ۱۳۲۵ در اتـحادیـه ی مـعلمینی کـه تـوسـط حـزب اداره مـی شـد، فـعالـیت مـی کـرد. در آن زمـان او یـک دبـیر مـعمولـی و 
یــک نــویــسنده ی عــادی بــود و شــخصیت خــاصــی مــحسوب نــمی شــد. او چــون بــه حــزب خــیلی ابــراز عــالقــه مــی کــرد، در رأس هــیئت مــدیــره ی اتــحادیــه 
گـذارده شـد، ولـی خـود او هـیچ گـاه عـضو حـزب نـبود. بـعد از آذر ۱۳۲۵ عـده ی  زیـادی از ایـن اتـحادیـه کـنار کـشیدنـد و عـده ای هـم دسـتگیر شـدنـد 
و افـرادی کـه بـا درخـشش مـانـدنـد، بـه تـدریـج بـه یـک نـیروی مسـتقل تـبدیـل شـدنـد و در جـریـان مـلی شـدن صـنعت نـفت، هـوادار جـبهه ی مـلی بـودنـد. 
آنـها بـه تـدریـج بـه راسـت غـلطیدنـد و تـا آنـجا کـه بـه خـاطـر دارم، پـس از 28  مـرداد طـرفـدار شـاه بـودنـد.» نـورالـدیـن کـیانـوری. خـاطـرات نـورالـدیـن 

کیانوری. مؤسسه ی تحقیقاتی و انتشاراتی دیدگاه و انتشارات اطالعات. 1371
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زایش جنبش معلمان   ۱۳۰۰-۱۳۶۰

افـکار مـعلمان شـناخـته مـی شـد کـه در شـکل و ابـعاد روزنـامـه  در پـایـیز ۱۳۳۰نخسـتین شـماره ی خـود را 

منتشـــر کـــرد. افـــرادی چـــون عـــبدالـــحسین زریـــن کـــوب، عـــلی اصـــغر حـــاج ســـیدجـــوادی، مـــحسن هشـــترودی، 

جالل آل احمد، سیمین دانشور، خلیل ملکی و سعید نفیسی در آن مقاله می نوشتند. 

محــمد درخــشش دبــیر نشــریــه و رئــیس بــاشــگاه مهــرگــان، در ســال ۱۲۹۴ در تهــران بــه دنــیا آمــد. او 

تــحصیالت خــود را در مــدارس فــارابــی و دبــیرســتان عــلمیه بــه پــایــان رســانــد و پــس از اتــمام تــحصیالت 

مـــتوســـطه بـــه دانـــش ســـرای عـــالـــی وارد شـــد. درخـــشش در ســـال ۱۳۱۷ در رشـــته ی تـــاریـــخ و جـــغرافـــیا از 

دانــش ســرای  عــالــی لــیسانــس گــرفــت. از ســال ۱۳۱۹ بــه اســتخدام آمــوزش و پــرورش درآمــد و در مــدارس 

تــاریــخ و جــغرافــی تــدریــس مــی کــرد. وی مــدت هــا بــا ســمت دبــیری در تهــران مــشغول فــعالــیت بــود، مــدتــی 

1بــازرس شــد و زمــانــی بــه  ریــاســت اداره ی اعــزام مــحصل مــنصوب شــد. درخــشش در بــاشــگاه مهــرگــان 

در ابــتدای امــر تــنها فــعالــیت هــای فــرهــنگی مــی کــرد و ســخنرانــی هــای مــاهــانــه دربــاره ی مــسائــل ادبــی و 

تـاریـخی بـرگـزار مـی نـمود. نخسـتین  بـاری کـه نـام درخـشش در مـقام یـک رجـل سـیاسـی در بـین تـوده هـای 

مـــردم مـــطرح شـــد، اســـفند ســـال ۱۳۳۲، یـــعنی چـــند مـــاه بـــعد از کـــودتـــای ۲۸ مـــرداد بـــود کـــه در جـــایـــگاه 

نـــمایـــنده ی دوره ی هجـــدهـــم از طـــرف مـــردم تهـــران وارد مجـــلس شـــد. مـــهم تـــریـــن مـــوضـــوعـــی کـــه از ســـوی 

درخــشش در مجــلس مــطرح شــد، مــخالــفت او بــا قــرارداد کنســرســیوم بــود. ایــن قــرارداد کــه بــه «قــرارداد 

امـــینی-پـــیج» نـــیز مـــعروف شـــده اســـت، بـــر خـــالف قـــانـــون مـــلی شـــدن نـــفت ایـــران، بـــاز هـــم اکـــتشاف و 
اســـتخراج و فـــروش نـــفت را بـــه دســـت شـــرکـــت هـــای خـــارجـــی ســـپرد و ایـــران بـــه دریـــافـــت حـــق االمـــتیاز بـــر 

اسـاس اصـل کـلی پـنجاه ـ پـنجاه اکـتفا کـرد. محـمد درخـشش در کـنار نـمایـندگـانـی چـون سـیدمـصطفی 

کــاشــانــی، ســیدشــمس الــدیــن قــنات آبــادی و حــائــری زاده، عــلیه قــرارداد کنســرســیوم صــحبت کــرد. از جــمله 

دالیــــل حــــسن شهــــرت وی در ایــــن دوره، هــــمین ســــخنرانــــی بــــود کــــه عــــلیه قــــرارداد نــــفت بــــا کنســــرســــیوم و 

مـــداخـــالت ســـیاســـی خـــارجـــیان در مجـــلس ایـــراد کـــرد و هـــفت ســـاعـــت طـــول کـــشید. بـــا راه یـــافـــنت محـــمد 

درخــشش بــه مجــلس شــورا، کــمک مــالــی وزارت فــرهــنگ بــه صــندوق بــاشــگاه، آشــکارا صــورت مــی گــرفــت. 

در هـمین دوره محـل بـاشـگاه مهـرگـان بـه سـاخـتمان وسـیع تـری واقـع در خـیابـان اللـه زار نـو، کـوچـه ی کـاخ 

مــنتقل شــد و فــعالــیت هــای بــاشــگاه گســترش یــافــت. یــکی از اقــدامــات مــانــدگــار بــاشــگاه مهــرگــان در ایــن 

دوره، بـــــرگـــــزاری رشـــــته ســـــخنرانـــــی هـــــایـــــی بـــــود کـــــه انجـــــمن عـــــلمی و فـــــلسفی بـــــاشـــــگاه زیـــــر نـــــظر مـــــحسن 

هشـــترودی هـــفته ای یـــک بـــار تـــرتـــیب مـــی داد و از جـــمله ســـخنرانـــان آن عـــیسی صـــدیـــق، صـــادق رضـــازاده 

 شفق و سیدحسن تقی زاده بودند. 

در اواخـر دهـه ی ۱۳۳۰ و در جـریـان انـتخابـات مجـلس بیسـتم ایـن بـاشـگاه کـانـون مـبارزات سـیاسـی 

و مـتعاقـباً بـه صـحنه ی درگـیری مـیان شـریـف امـامـی و عـلی امـینی مـبدل شـد. محـمد درخـشش تـالش کـرد 

2. عاقلی، باقر. شرح حال رجال سیاسی و نظامی معاصر ایران. تهران. نشر علم و نشر گفتار. ۱۳۸۰. ج 2، ص ۶۶۹ 
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در ایـن دوره دوبـاره وارد مجـلس شـود. او هـمراه جـعفر بهـبهانـی، اسـداهلل رشـیدیـان و ارسـالن خـلعتبری 

بـــا عـــنوان «گـــروه مـــنفردیـــن» وارد کـــارزار انـــتخابـــات شـــدنـــد. رهـــبری ایـــن گـــروه را عـــلی امـــینی بـــر عهـــده 

داشـت. اگـرچـه امـینی و درخـشش بـر سـر مـسئله ی کنسـرسـیوم رابـطه ی خـوبـی بـا هـم نـداشـتند، مـنافـع 

مشــترک در انــتخابــات مجــلس بیســتم آنــها را بــه یــکدیــگر نــزدیــک کــرد. امــینی خــود دربــاره ی هــمکاری بــا 

محـمد درخـشش چـنین مـی گـویـد: «… مـن و آقـای درخـشش در دوره ی هجـدهـم مجـلس شـورای مـلی بـر 

ســر مــسئله ی نــفت اخــتالف عــقیده و ســلیقه داشــتیم و بــا هــم مــخالــف بــودیــم، امــا حــاال کــه پــای مــوضــوع 

اســـاســـی تـــری، یـــعنی مـــسئله ی آزادی انـــتخابـــات، بـــه مـــیان آمـــده، ایـــن اخـــتالف ســـلیقه هـــا و تـــضادهـــای 

فـکری را کـنار گـذاشـته ایـم و دسـت بـه دسـت هـم داده، بـرای تـحقق بـخشیدن بـه ایـن آرزوی مـلی فـعالـیت 

. در عـــین حـــال امـــینی از پـــایـــگاه وســـیع اجـــتماعـــی محـــمد درخـــشش در مـــیان  1و هـــمکاری مـــی کـــنیم…»

مــعلمان غــافــل نــبود. از آن پــس امــینی مــیتینگ هــای مــبارزاتــی خــود را در ایــن بــاشــگاه بــرگــزار و هــمراه 

درخـشش سـخنرانـی هـای مـتعددی بـر پـا مـی کـرد. پـیش از انـتخابـات مجـلس بیسـتم در حـالـی کـه هـمگان 

انـتظار داشـتند عـلی امـینی بـه عـنوان نخسـت وزیـر مـعرفـی شـود، شـاه شـریـف امـامـی را بـه نخسـت وزیـری 

بـرگـزیـد؛ هـمچنین درخـشش هـم از ورود بـه مجـلس بـازمـانـد. بـا انـتخاب شـریـف امـامـی، بـاشـگاه مهـرگـان 

بـه ریـاسـت درخـشش هـدف خـود را مـبارزه بـا او قـرار داد. در هـمین راسـتا بـود کـه بـاشـگاه مهـرگـان بـه 

نمایندگی از طرف معلمان تقاضای صنفی خود به منظور افزایش حقوق را اعالم کرد. 

بـــه ایـــن تـــرتـــیب بـــاشـــگاه مهـــرگـــان، مـــرکـــز اصـــلی ســـازمـــان دهـــی اعـــتصاب فـــرهـــنگیان در اردیبهشـــت 

۱۳۴۰ شـد؛ اعـتصابـی کـه بـه  سـقوط دولـت شـریـف امـامـی در هـمان مـاه انـجامـید و تـغییر «اشـل حـقوقـی 

مـعلمان» زمـینه سـاز وزارت درخـشش شـد. عـده ای مـعتقدنـد کـه درخـشش رهـبری واقـعی ایـن اعـتراضـات 
را بـر عهـده داشـت و عـده ای هـم بـر  ایـن نـظرنـد کـه درخـشش بـر مـوج اعـتراضـات مـعلمان سـوار شـد تـا بـه 

جــــاه طــــلبی خــــود جــــامــــه ی عــــمل بــــپوشــــانــــد. در هــــر حــــال و در غــــیاب ســــازمــــان مســــتقل مــــعلمان، بــــاشــــگاه 

مهـرگـان بـا مـدیـریـت درخـشش بـه صـورت غـیررسـمی تـشکیالتـی عـمودی جهـت تجـمع و اعـتراض مـعلمان 

2شــده بــود. درخــشش از تــاریــخ ۲۵ اردیبهشــت ۱۳۴۰ تــا تــیرمــاه ۱۳۴۱، زمــانــی کــه دولــت امــینی ســقوط 

کـــرد، وزیـــر فـــرهـــنگ بـــاقـــی مـــانـــد. بـــعد از آن، بـــاشـــگاه مهـــرگـــان در دوره ی نخســـت وزیـــری عـــلم بـــه شـــکل 

محـدودی بـه فـعالـیت خـود ادامـه داد. محـمد درخـشش هـم فـعالـیت سـیاسـی خـود را محـدود کـرد  و بـعد از 

انـقالب از ایـران خـارج شـد. او ابـتدا در فـرانـسه و سـپس در آمـریـکا اقـامـت گـزیـد و در سـال ۱۳۸۴ در 

مریلند بدرود حیات گفت. 

1 ایرج امینی، ایرج. بر بال بحران. تهران. ماهی. ۱۳۸۸. ص 181

2. مــنبع مــطالــب ســال هــای ۱۳۴۲-۱۳۳۹، گــزارش تــحقیقی مــعلم بــازنشســته ای بــه نــام غــالمــعلی حــسینی بــا عــنوان «بــررســی تحــلیلی مــبارزات 
معلمان از جنبش تنباکو تا کنون» است.

 of 21 723

https://www.kar-online.com/node/9194
https://www.kar-online.com/node/9194



زایش جنبش معلمان   ۱۳۰۰-۱۳۶۰

«بـــــه گـــــزارش ســـــفارت آمـــــریـــــکا، همســـــر درخـــــشش بـــــرای صـــــدای آمـــــریـــــکا و کـــــنسولـــــگری 
انـــگلیس کـــار مـــی کـــرد. او بـــر خـــالف شـــخص درخـــشش، کـــه فـــقط فـــارســـی صـــحبت مـــی کـــرد، 

انـگلیسی نـیز صـحبت مـی کـرد. آنـها دو فـرزنـد دخـتر دارنـد: سـتاره  درخـشش کـه فـارغ الـتحصیل 

رشـته ی حـقوق و دارای درجـه ی دکـترای عـلوم سـیاسـی از دانـشگاه سـوربـن پـاریـس اسـت. او 

ضــــمن تــــدریــــس در دانــــشگاه جــــرج تــــاون در واشــــینگنت، مــــدیــــر فــــعلی شــــبکه ی فــــارســــی زبــــان 

صــــدای آمــــریــــکاســــت. دخــــتر دیــــگر او، درایــــه درخــــشش، اســــتاد زبــــان و ادبــــیات فــــرانــــسه در 

دانــــــشگاه هــــــاوارد و اســــــتاد مــــــیهمان در دانــــــشگاه جــــــورج تــــــاون در واشــــــینگنت اســــــت. دولــــــت 

فـــرانـــسه در بـــهمن مـــاه ۱۳۹۴ بـــه خـــاطـــر خـــدمـــات فـــرهـــنگی چـــشمگیر درایـــه در زمـــینه ی تـــرویـــج 

1زبان، فرهنگ و ادبیات در سراسر جهان، به وی نشان شوالیه ی هنر و ادب را هدا کرد.» 

  اعتراضات و اعتصابات  ۱۳۴۰-۱۳۳۹ 

یـکی از مـوارد مـهم در ارتـباط بـا مـعلمان در سـراسـر دوره ی پهـلوی، مـسئله ی کـمبود حـقوق و مـزایـا 

بـــود. حـــقوق مـــعلمان در مـــقایـــسه بـــا دیـــگر مســـتخدمـــان دولـــت، کـــمتر بـــود. بـــعد از شهـــریـــور ۱۳۲۰ و در 

نـتیجه ی وضـعیت داخـلی مـملکت و رکـود مـالـی و اقـتصادی کـشور، فـشار مـالـی بـر مـعلمان بیشـتر شـد؛ 

در نــتیجه بــر خــالف دوره ی قــبل از اشــغال، ایــن بــار اکــثر مــعلمان تــمایــلی بــه شــغل مــعلمی نــداشــتند و 

کــمتر کــسی بــه ســبب عــالقــه بــه مــعلمی وارد وزارت فــرهــنگ مــی شــد و عــلت آن هــم نــاکــافــی بــودن حــقوق 

بــــــود. مــــــشکل کــــــمبود حــــــقوق و نــــــارضــــــایــــــتی مــــــعلمان از وضــــــع معیشــــــت در دهــــــه ی ۱۳۲۰ و ۱۳۳۰ نــــــیز 

هـــمچنان وجـــود داشـــت. در اواخـــر دهـــه ی ۱۳۳۰ در کـــابـــینه ی اقـــبال کـــه انـــتقاد از فـــساد دولـــتی صـــورت 

عــلنی بــه خــود گــرفــت، مــعلمان بــرای بهــبود وضــعیت خــود و افــزایــش حــقوق و مــزایــای شــغلی، مــصمم تــر 

شـدنـد. در دوره ی شـریـف امـامـی، سـیاسـت هـای آمـوزشـی وزارت فـرهـنگ از جـمله افـزایـش سـاعـت کـار و 

کـــاهـــش تـــعطیالت ســـال، زمـــینه ی نـــارضـــایـــتی بیشـــتر مـــعلمان را فـــراهـــم کـــرد. در ۱۸ بـــهمن ۳۹، مـــعلمان 

عـضو بـاشـگاه بـا هـمراهـی رئـیس بـاشـگاه، محـمد درخـشش، قـطعنامـه ای دربـارۀ افـزایـش حـقوق مـعلمان 

تـصویـب کـردنـد؛ ایـن اولـین جـوانـه ی زایـش جـنبش مـعلمان بـود. در روزهـای بـعد مـعلمان سـراسـر کـشور 

بـــا امـــضای طـــومـــارهـــایـــی پشـــتیبانـــی خـــود را از ایـــن طـــرح اعـــالم کـــردنـــد. امـــا در طـــرح بـــودجـــه ی ســـال 

۱۳۴۰بــه مــفاد ایــن قــطعنامــه تــوجــه زیــادی نشــد. لــذا مــعلمان بــعد از نــامــه نــگاری و پــیگیری هــا، زمــانــی کــه 

مـتوجـه شـدنـد دولـت و مـسئوالن فـرهـنگی وقـت بـا وعـده وعـید قـصد دارنـد مـعترضـان را آرام کـنند، خـود را 

بـرای جـنبش عـلنی و خـیابـانـی آمـاده کـردنـد. دولـت وقـت بـرای آرام کـردن تـظاهـرات، محـمد درخـشش را 


1 قلی پور. جنبش معلمان تهران از ۱۳۳۹ تا ۱۳۴۲ با تأکید بر باشگاه مهرگان. پایان نامه ی کارشناسی ارشد 
 https://bit.ly/365jf4U 
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دســتگیر و بــاشــگاه مهــرگــان را تــعطیل کــرد. در مــقالــه ای کــه در اســفند ۳۹ در روزنــامــه ی کــیهان بــه چــاپ 

رسید، چنین نوشته شده است:  

«…مـعلمان مـی گـویـند حـقوق یـک دبـیر سـابـقه دار لـیسانـسه کـمتر از حـقوق یـک مسـتخدم 
جـزء در سـازمـان بـرنـامـه یـا شـرکـت مـلی نـفت اسـت و مـا خـودمـان مـکرر نـوشـتیم کـه حـقوق یـک 

مــعلم کــم تــر از حــقوق یــک رانــنده ی دولــتی و بــه مــراتــب کــمتر از یــک رانــنده تــاکــسی اســت. یــک 

لـــیسانـــسه در وزارت فـــرهـــنگ مـــاهـــی ۴۰۰ تـــومـــان مـــی گـــیرد، ولـــی لـــیسانـــسه ی دیـــگر بـــا هـــمان 

تــــحصیالت و پــــایــــه مــــعلومــــات در یــــک ســــازمــــان دولــــتی دیــــگر ۲۵۰۰ تــــومــــان دریــــافــــت مــــی کــــند. 

هسـتند کـسانـی کـه بـعد از هشـت سـال خـدمـت ۲۷۳ تـومـان حـقوق مـی گـیرنـد.» در واکـنش بـه 

ایـــن قـــطعنامـــه، مـــوضـــع دولـــت در کـــیهان ۲۳ اســـفند ۳۹ درج شـــده اســـت: « بـــنا بـــه تـــصویـــب 

هـــــیئت دولـــــت حـــــقوق مـــــعلمین تـــــرمـــــیم شـــــد. حـــــقوق کـــــلیه ی مـــــعلمینی کـــــه کـــــمتر از ۶۰۰ تـــــومـــــان 

می گیرند، به ۶۰۰ تومان می رسد.»  

ایـن تـرمـیم مـؤثـر نشـد و اعـتراضـات ادامـه یـافـت. از اوایـل سـال ۱۳۴۰، اظـهار نـارضـایـتی مـعلمان از 

حــــقوق مــــادی و مــــعنوی خــــود و بــــی عــــدالــــتی در جــــامــــعه بــــه اوج خــــود رســــید. آنــــها در نــــامــــه ای بــــه شــــاه 

خـواسـتار اجـرای مـاده ی دوازدهـم قـانـون تـعلیمات اجـباری و افـزایـش حـقوق و بـیمه شـدنـد. مـتعاقـباً در 

روزهــای آغــازیــن اردیبهشــت مــاه ســال ۱۳۴۰، طــومــارهــای مــعلمان در حــمایــت از طــرح بــاشــگاه مهــرگــان 

بیشـتر و بیشـتر مـی شـود. از جـمله مـی تـوان طـومـار کـلیه ی آمـوزگـاران مشهـد، رشـت، کـرنـد، مـراغـه، نـیریـز، 

گـرمـسار، دامـغان، بـرازجـان، شـهسوار، بـابـل و ... را در کـیهان دوم و چـهارم اردیبهشـت مـطالـعه کـرد. بـا 

اعـالم اعـتصاب، روز ۱۲ اردیبهشـت، تـمامـی مـدارس تهـران تـعطیل شـد. در سـاعـت ده صـبح مـعلمانـی 

کـه قـصد رفـنت بـه وزارت فـرهـنگ را داشـتند، بـا مـمانـعت نـیروهـای انـتظامـی روبـه رو شـدنـد؛ لـذا آنـها کـه 

هــر لحــظه بــر تــعداد آنــها افــزوده مــی شــد، بــه ســوی مجــلس و مــیدان بــهارســتان رفــتند و مــقابــل مجــلس 

شـــورای مـــلی و خـــیابـــان هـــای اطـــراف آن روی زمـــین نشســـتند و ســـکوت کـــردنـــد. مـــعلمان از اوایـــل صـــبح 

دســــته بــــه دســــته بــــه مــــیدان بــــهارســــتان آمــــده و جــــلوی مجــــلس جــــمع شــــدنــــد. جــــمعیت هــــر لحــــظه افــــزوده 

مــی شــد. در ایــن روز تــمام مــدارس تهــران و بــرخــی شهــرهــای دیــگر بســته شــد و مــعترضــان بــه ســر دادن 

شـــعار پـــرداخـــتند. اگـــرچـــه در هـــمان روز کـــمیسیون فـــرهـــنگی مجـــلس بـــر پـــا شـــد، امـــا مـــعترضـــان دیـــگر 

حــاضــر بــه صــلح نــبودنــد. بــرخــی از نــمایــندگــان مجــلس بــه شــریــف امــامــی بــابــت عــدم رســیدگــی بــه حــقوق 
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1مـعلمان تـذکـر قـانـونـی دادنـد. در هـمین روز دانـشگاه تهـران در حـمایـت از اعـتصاب مـعلمان بسـته شـد. 

روزنامه ی اطالعات حوادث این روز را این  گونه گزارش کرده است:  

«در جــــلسه ی روز یــــکشنبه، دهــــم اردیبهشــــت مــــاه ســــال ۱۳۴۰، جــــهانــــشاه صــــالــــح، وزیــــر 
فـــرهـــنگ، الیـــحه ی «اشـــِل حـــقوقـــی جـــدیـــد فـــرهـــنگیان» را تـــقدیـــم مجـــلس شـــورای  مـــلی کـــرد. بـــه 

مــــوجــــب ایــــن الیــــحه حــــداکــــثر حــــقوق آمــــوزگــــاران ۱۰۶۰۰ ریــــال و حــــقوق دبــــیران ۱۴۵۰۰ ریــــال 

پـیش بـینی شـده بـود. ایـن الیـحه دارای جـدول حـقوقـی و بـسیار مـفصل بـود. انـتشار ایـن خـبر، 

واكــــنش مــــعلمان، بــــه خــــصوص دبــــیران دبــــیرســــتان هــــا را بــــرانــــگیخت. تــــعدادی از مــــعلمان شهــــر 

تهــــران بــــه  دعــــوت بــــاشــــگاه مهــــرگــــان، بــــرای اعــــتراض بــــه الیــــحه ی اشــــِل حــــقوقــــی از صــــبح روز 

سـه شـنبه ۱۲ اردیبهشـت مـاه سـال چهـل در مـیدان بـهارسـتان مـقابـل مجـلس شـورای مـلی تجـمع 

كــردنــد. ســاعــت۸:۳۰ مــعلمین بــه مــیدان رســیده بــودنــد. امــا چــون جــلوی خــیابــان اکــباتــان قــبالً 

تــوســط مــأمــوران نــیروی انــتظامــی بســته شــد، در خــیابــان شــاه آبــاد و اول بــهارســتان بــر روی 

زمـــین نشســـتند. مـــأمـــوران از مـــاشـــین آب پـــاش بـــرای مـــتفرق کـــردن اســـتفاده کـــردنـــد. مـــعلمان 

عـــلی رغـــم ایـــن کـــه خـــیس شـــده بـــودنـــد، از جـــای خـــود بـــلند نـــمی شـــدنـــد... پـــس از مـــدتـــی اولـــین 

بـرخـورد صـورت گـرفـت. عـده ای بـه طـرف مـاشـین هـا رفـتند تـا سـر لـولـه هـای آب را بـه سـمت دیـگر 

بــازگــردانــند. قــرار بــود کــه هــیئتی از مــعلمان بــا رئــیس مجــلس مــالقــات کــنند؛ امــا ســیر حــوادث 

 گـــونـــه ی دیـــگری شـــد. مـــعلمان فـــریـــاد مـــی زدنـــد و شـــعار مـــی دادنـــد. مـــأمـــوران پـــلیس تـــیر هـــوایـــی 

شـــلیک مـــی کـــردنـــد و بـــا بـــاتـــوم مـــعلمان را مـــی زدنـــد. صـــدای تـــیرانـــدازی و شـــعارهـــا در صـــحن 

عــلنی مجــلس شــنیده مــی شــد. مجــلس شــورای  مــلی تــوفــانــی بــود، نــمایــندگــان عــلیه دولــت نــطق 

كــــردنــــد. ســــردار فــــاخــــر، رئــــیس مجــــلس، از نــــمایــــندگــــان مــــعلمان دعــــوت كــــرد كــــه «بــــه مجــــلس 

تشــریــف بــیاورنــد و صــحبت كــنند». دكــتر جــفرودی، نــمایــنده ی مــخالــف دولــت از جــبهه ی  مــلی 

گــفت: «قــاطــبه ی مــعلمان بــر اثــر تــرقــی فــاحــش قــیمت هــا، مــزایــای افــزایــش حــقوق مــعلم را از 

دســــت داده انــــد و بــــرای ایــــنكه خــــود و فــــرزنــــدانــــشان از گــــرســــنگی نــــمیرنــــد، ســــاعــــات فــــراغــــت و 

مـطالـعه ی خـود را بـه ثـمن بـخس فـروخـتند و از بـام تـا شـام در مـدارس مـختلف و مـحافـل مـتعدد 

بــه درس  دادن پــرداخــتند و هــر چــه بیشــتر كــوشــیدنــد، كــمتر مــوفــق بــه تــهیه ی مــسكن و پــوشــاك 

شـدنـد.» مجـلس در حـال بـررسـی الیـحه ی «اشـِل حـقوق مـعلمان» بـود کـه یـکی از نـمایـندگـان 

1. شـرح کـامـل ایـن اعـتراضـات و وقـایـع آن در روزنـامـه ی اطـالعـات تـاریـخ ۱۳، ۱۴ و ۱۶ اردیبهشـت ۱۳۴۰ بـیان شـده اسـت. رک: روزشـمار ۱۳ 
اردیبهشت ۱۳۴۰، روزشمار ۱۴ اردیبهشت ۱۳۴۰، روزشمار ۱۶ اردیبهشت ۱۳۴۰
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مــــخالــــف از جــــای خــــود بــــرخــــاســــت و خــــطاب بــــه رئــــیس مجــــلس گــــفت: «در بــــیرون مــــعلمان را 

1می کشند و ما اینجا الیحه ی حقوق معلمان را بررسی می کنیم. جلسه متشنج شد.». 

آن روز تجـــــمع مـــــساملـــــت آمـــــیز مـــــعلمان در مـــــیدان بـــــهارســـــتان (مـــــقابـــــل مجـــــلس شـــــورای مـــــلی) بـــــرای 

عـدالـت خـواهـی، بـا ضـرب وشـتم مـعلمان، چـاقـو و تـیر خـوردن تـعدادی از آنـان تـوسـط نـیروهـای امـنیتی و 

شـبه نـظامـیان بـه خـاک و خـون کـشیده شـد. مـاشـین هـای آب پـاش نـیز وارد گـود مـی شـونـد. جـنگ و گـریـزی 

در مـیدان درگـرفـته و خـانـم مـعلمان هـم دسـت بـه کـار مـی شـونـد و در درگـیری هـا شـرکـت مـی کـنند. یـکی از 

مـــاشـــین هـــای آب پـــا ش بـــه ســـوی مـــعلمان زن آب مـــی پـــاشـــد. ایـــن کـــار مـــعلمان مـــرد را بـــه خـــشم مـــی آورد و 

ســبب مــی شــود چــند تــنی از آنــان بــه ســوی آن مــاشــین و مــأمــورانــش حــمله ور شــونــد. فــرمــانــده نــیروهــای 

امــنیتی شــلیک مــی کــند. چــند تــن از آمــوزگــاران نــقش بــر زمــین مــی شــونــد و در نــتیجه یــکی از مــعلمان بــه  

نــام «ابــوالــحسن خــانــعلی»، مــعلم مــدرســه ی جــامــی و دانــشجوی دکــترای فــلسفه ی دانــشگاه تهــران بــا 

تــیرانــدازی رئــیس کــالنــتری مــیدان بــهارســتان، ســرگــرد «نــاصــر شهــرســتانــی» کشــته مــی شــود. جــبهه ی 

مـــلی دوم اعـــالمـــیه ای بـــا عـــنوان «دولـــت مـــعلم کـــش» منتشـــر و ضـــمن مـــحکوم کـــردن جـــنایـــت، مـــردم را بـــه 

ادامــه ی مــبارزه بــرای کســب آزادی بیشــتر تــشویــق کــرد. بــنابــرایــن اوضــاع پــایــتخت در مــرحــله ی بحــرانــی 

قـرار گـرفـت. دامـنه ی خـشم مـعترضـان منجـر بـه گـشایـش بـاشـگاه مهـرگـان و تجـمع بـیش از پـیش مـعلمان 

در آن شـــــــد. دو روز بـــــــعد، محـــــــمد درخـــــــشش کـــــــه آزاد شـــــــده بـــــــود، در جـــــــمع مـــــــعلمان گـــــــفت: «آقـــــــایـــــــان! 

اجـتماعـات مـا جـنبه ی صـنفی دارد و مـعلمان بـرای رسـیدن بـه یـک حـق قـانـونـی دور هـم گـرد آمـده انـد و تـا 

وصــول بــه  نــتیجه ی مــطلوب، از پــای نــخواهــند نشســت.» ایــن در حــالــی بــود کــه شــریــف امــامــی مــعلمان را 

اخـاللـگر مـی دانسـت و مـی گـفت: «تجـمعاِت بحـران سـاز کـار مـعلمان نیسـت و دسـت آمـریـکا و شـوروی در 

آن هسـت.» در جـریـان تـشییع جـنازه و دفـن خـانـعلی جـمعیت زیـادی از مـردم و بـه ویـژه قشـر فـرهـنگی و 

تــحصیل کــرده شــرکــت داشــتند. راهــپیمایــی و اعــتراض هــمچنان تــا چــند روز ادامــه داشــت. مــعلمان در 

اعـــالمـــیه ی خـــود، خـــواســـتار اســـتعفای شـــریـــف امـــامـــی، مـــجازات قـــانـــونـــی قـــاتـــل خـــانـــعلی، اجـــرای طـــرح 

بــاشــگاه مهــرگــان در مــورد افــزایــش حــقوق مــعلمان و مــمنوعــیت انــتقال مــعلمان بــه ادارات دیــگر غــیر از 

فــرهــنگ شــدنــد. در نــتیجه بــعد از پــیگیری هــا و تــداوم اعــتراضــات و خــشونــت هــا، شــریــف امــامــی بــعد از نــه 

مـاه وزارت، بـه  دنـبال اقـدامـات سـختگیرانـه اش بـه عـنوان مـسئول نـاآرامـی هـا، مـجبور بـه اسـتعفا شـد. بـا 

روی کـار آمـدن عـلی امـینی، او سـعی کـرد اعـتصاب را خـاتـمه دهـد؛ امـا اعـتراض مـعلمان بـرای رسـیدن 

بـه حـقوق خـود ادامـه داشـت. «نـظر بـه ایـن کـه تـغییر نخسـت وزیـر مـانـع تـداوم اعـتصابـات مـعلمان نشـد. 

امـینی تـالش کـرد بـه هـر شـکل مـمکن بـه اعـتصابـات خـاتـمه دهـد، لـیکن درخـشش ضـمن سـخنانـی اعـالم 

کـرد شکسـنت اعـتصاب بـایـد بـا نـظر مجـمع عـمومـی بـاشـگاه مهـرگـان انـجام شـود. امـینی پـیام درخـشش 

1 مشروح مذاکرات مجلس ملی. دوره ی بیستم، ۵ اردیبهشت ۱۳۴۰، جلسه ی پانزدهم
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را دریـافـت. بـرای کسـب نـظر بـاشـگاه و شکسـنت اعـتصاب، مـعامـله ی سـیاسـی بـا رئـیس مجـمع عـمومـی 

بـــاشـــگاه، یـــعنی درخـــشش را انـــتخاب کـــرد. در روز ۲۰ اردیبهشـــت، مـــصادف بـــا نـــهمین روز اعـــتصاب 

مــعلمان، محــمد درخــشش بــا عــلی امــینی مــالقــات کــرد. در ایــن جــلسه امــینی بــه درخــشش وعــده وزارت 

1فـرهـنگ را داد و بـا پـذیـرش درخـشش، او را بـه ایـن سـمت مـنصوب کـرد.» ایـن انـتصاب بـاعـث شـگفتی 

بــــــسیاری از ســــــیاســــــتمداران و فــــــرهــــــنگیان شــــــده بــــــود. بــــــا انــــــتصاب درخــــــشش بــــــه وزارت، او بــــــه طــــــرز 

غــیرمــنتظره  و در کــمال نــابــاوری روز جــمعه ۲۲ اردیبهشــت ۱۳۴۰ در بــاشــگاه مــعلمان، پــایــان اعــتصاب 

را اعــالم مــی کــند و هشــدار مــی دهــد: «کــسانــی کــه شکســنت اعــتصاب را تــصویــب نــکرده انــد، اخــاللــگرنــد، 

2نـه مـعلم و مـا آنـها را مـعلم نـمی دانـیم.» نـتیجه ی اقـدامـات درخـشش ایـن بـود کـه مـدارس گـشوده شـدنـد 

و مــطبوعــات بــه شــکلی گســترده ایــن مــوضــوع را مــورد بــررســی قــرار دادنــد. بــدیــن تــرتــیب جــنبش مــعلمان 

3کــه بــه وســیله ی درخــشش بــه وجــود آمــده بــود، بــه فــرمــان وی وارد رکــودی ۲۶ســالــه تــا ســال ۱۳۵۶ شــد. 

وقــوع ایــن جــنبش اعــتراضــی و صــنفی، تــنها در کــوتــاه مــدت مــفید واقــع و بــاعــث افــزایــش حــقوق مــعلمان 

شــد؛ امــا بیشــتریــن ســود آن نــصیب رئــیس بــاشــگاه مهــرگــان، محــمد درخــشش  گــردیــد. در ایــن رابــطه، 

یاشار دارالشفاء می نویسد:  

«روی کــار آمــدن عــلی امــینی، ســیاســتمدار اصــالح طــلب و ضــدکــمونیســت آن ســال هــا از 
پــِس ایــن اعــتراضــات بــاعــث شــد تــا در خــصوص اصــالــت حــرکــت ۱۲ اردیبهشــت تــردیــدهــایــی 

بـه وجـود آیـد؛ چـراکـه محـمد درخـشش از دوسـتان و نـزدیـکان امـینی بـه شـمار مـی آمـد. تـردیـدهـا 

زمـانـی بیشـتر هـم شـد؛ وقـتی  کـه درخـشش در کـابـینه ی امـینی بـه سـمت وزیـر فـرهـنگ مـنصوب 

شـــد. الـــبته ایـــن انـــتصاب در آن ســـال هـــا بـــه نـــوعـــی مـــحصول فـــشار مـــعترضـــین بـــه دولـــت تـــعبیر 

مــی شــد کــه از حــیث جــلوگــیری از مــصادره شــدن حــرکــت تــبلیغ خــوبــی بــود. بــا ایــن وجــود شــق 

دیـگر تـعبیر ایـن وضـعیت جـدیـد هـم بـرای خـوانـشی کـه از کـل وقـایـع مـی کـرد، شـواهـدی داشـت: 

عــالقــه ی ویــژه ی دولــت وقــت آمــریــکا -کــه کــندی دمــوکــرات آن را بــه دســت داشــت- بــه شــخص 

امــینی، صــورت مــاجــرا را تــا ایــن حــد دگــرگــون مــی کــرد کــه گــفته شــود حــتی تــشکیل بــاشــگاه 

مهــرگــان، در واقــع امــر حــرکــتی ازپــیش طــراحــی شــده تــوســط دمــوکــرات هــا و امــینی بــوده اســت 

بــه مــنظور ســقوط دولــت شــریــف امــامــی؛ چــراکــه در هــمان زمــان دســتگاه اطــالعــاتــی بــا مــحوریــت 

1 گفت و گو و خاطرات. مصاحبه با محمدعبداهلل گرجی، مصاحبه کننده مرتضی رسولی. مجله ی تاریخ معاصر، شماره ی ۲۱ و ۲۲ ، 1381

http://www.iichs.ir/Modules/Content/Other/Print.aspx?id=8436 2

3 شـورای هـماهـنگی کـانـون هـای صـنفی در سـال ۱۳۹۹، گـفت وگـویـی بـا دکـتر عـلی زارع، عـضو هـیئت مـدیـره ی بـاشـگاه مهـرگـان در دهـه هـای چهـل 

و پنجاه داشت، با عنوان «باشگاه مهرگان و نقش آن در جنبش فرهنگیان ایران» که در لینک های ذیل قابل شنیدن است:


https://t.me/kashowra/2502
https://t.me/kashowra/2503
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شـخص تـیمور بـختیار در صـدد ایـجاد بـاشـگاه دیـگری بـرای فـرهـنگیان بـرمـی آیـند، و بـرای ایـن 

کــار بــا یــکی از فــرهــنگیان بــاســابــقه بــه نــام «رضــا مــعرفــت» گــفت وگــوهــایــی مــی کــنند. پــس از 

مــعرفــت، بــختیار آدم هــایــش را بــه ســراغ عــبداهلل گــرجــی (نــمایــنده ی وقــت مجــلس کــه بــه نــوعــی 

نـــمایـــنده ی فـــرهـــنگیان هـــم شـــناخـــته مـــی شـــد) فـــرســـتاده بـــود کـــه در نـــهایـــت او (عـــبداهلل گـــرجـــی) 

1پیشنهاد را نمی پذیرد.» 

قـــبل از انـــتصاب محـــمد درخـــشش بـــه وزارت، مجـــمع عـــمومـــی مـــعلمان در بـــاشـــگاه مهـــرگـــان، ضـــمن 

تــــأکــــید بــــر ادامــــه ی اعــــتصاب تــــا نــــیل بــــه حــــقوق بــــحق خــــود کــــه افــــزایــــش حــــقوق، بــــرکــــناری وزیــــر وقــــت، 

مـــحاکـــمه ی قـــاتـــل دکـــتر خـــانـــعلی و دلـــجویـــی از مـــعلمان بـــود، روز ۱۲ اردیبهشـــت را «روز مـــعلم» اعـــالم 

کــرد. تــا چــند ســال فــرهــنگیان روز مــعلم و یــاد خــانــعلی را گــرامــی مــی دارنــد. امــا بــا قــدرتــمند شــدن بُــعد 

امــنیتی حــکومــت شــاه، روز مــعلم بــه آرامــی از تــقویــم هــای رســمی پــاک مــی شــود. تــرور «آیــت اهلل مطهــری» 

یـکی از رهـبران مـذهـبی بـه دسـت گـروه فـرقـان در پـایـان روز یـازدهـم اردیبهشـت ۱۳۵۸، زمـینه ی بـازگشـت 

«روز مــعلم» بــه تــقویــم هــای رســمی در جــمهوری اســالمــی را فــراهــم کــرد. بــا نــوزایــش جــنبش مــعلمان در 
دهــــه ی هــــفتاد، روز ۱۲ اردیبهشــــت، بــــا ســــابــــقه ی اردیبهشــــت ۱۳۴۰ زنــــده و در جــــنبش مــــعلمان بــــه نــــام 

«روز مــلی مــعلمان» (در مــقابــل پــنج اکــتبر، روز جــهانــی مــعلم) مــانــدگــار شــد. گــرچــه آن روز بــه نــتیجه ی 
مـطلوب نـرسـید، زمـینه سـاز مـانـور قـدرت طـلبان شـد و در نـهایـت بـه سـرکـوب انـجامـید، امـا تـأثـیرات زیـادی 

بر اندیشه ی معلمان و دانش آموزان داشت. 

 «اعــــــــتراض «مــــــــعلمان» (از اســــــــفند ۱۳۳۹ تــــــــا اردیبهشــــــــت ۱۳۴۰) –حــــــــتی بــــــــا فــــــــرض وابســــــــتگی 

«بــاشــگاه مهــرگــان» و شــخص «درخــشش»- مــوفــق تــریــن نــمونــه ی «ســازمــان دهــی» پــسا-کــودتــا بــود کــه 
قـــریـــب بـــه ســـه مـــاه مـــبتنی بـــر جـــمع آوری «طـــومـــار اعـــتراضـــی» و «زمـــینه چـــینی فـــکری»، نـــیروی قـــابـــل 

تــوجــهی را بــسیج کــرد و کــار را تــا اســتعفای یــک دولــت پــیش بــرد. مــرگ خــانــعلی مــیانــجی ای شــد بــرای 

سـیاسـی  شـدن دوبـاره و فـراگـیر تـوده هـای مـردم در کـشور و بـاور بـه تـوانـایـی درانـداخـنت تـغییراتـی قـابـل 

تـوجـه؛ بـا ایـن حـال مـعلمان هـم مـبرا از کـلیت انـتقاد وارد بـر مـبارزات کـارگـری ایـن دوره نیسـتند؛ چـراکـه 

2پـــس از ایـــن واقـــعه، شـــاهـــد ســـازمـــانـــمندی آنـــها و خـــیز بـــه ســـوی مـــطالـــباتـــی دیـــگر نیســـتیم.» تجـــربـــه ی 

زیســته ی ایــن دوره ی کــوتــاه ۱۷ ســال بــعد، در ســال ۱۳۵۷، در اولــین تــشکل هــای مســتقل مــعلمان بــه بــار 

1 دارالشفاء. تاریخ تحلیلی جنبش کارگری ایران، بخش دوم: جنبش زیر سایه ی کودتا

2 نک منبع ۲ صفحه ۲۶
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نشسـت کـه در قـسمتی مجـزا بـه آن خـواهـیم پـرداخـت. ایـن بـخش را بـا صـدا و نـگاه محـمد درخـشش در 

۷1 لینک به پایان می رسانیم.  

1 . صــدای محــمد درخــشش، از بــنیانــگذاران جــامــعه ی مــعلمان در دهــه ی چهــل (بــاشــگاه مهــرگــان)، نــمایــنده ی مجــلس، وزیــر فــرهــنگ در کــابــینه ی 

امینی


https://t.me/kashowra/2485                     

https://t.me/kashowra/2486

https://t.me/kashowra/2489

https://t.me/kashowra/2491

https://t.me/kashowra/2496

https://t.me/kashowra/2499


https://t.me/kashowra/2517                    
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صمد بهرنگی 

«مـارمـولـک گـفت: خـیلی هـا گـذشـته انـد، آنـها دیـگر بـرای خـودشـان دسـته ای شـده انـد و مـرد مـاهـیگیر 
را بـه تـنگ آورده انـد، آخـر هـمه بـا هـمند. هـمین کـه مـاهـیگیر تـور را انـداخـت، وارد تـور مـی شـونـد و تـور 

را با خودشان می کشند و می برند ته دریا.» 

روز ۱۲ اردیبهشـــــت ۱۳۴۰ یـــــک روز نـــــمادیـــــن در جـــــنبش مـــــعلمان اســـــت؛ امـــــا خـــــاســـــتگاه و زادگـــــاه 

اصـلی جـنبشی کـه اکـنون دو دهـه اسـت در حـکومـت اسـتبدادزده دوام آورده اسـت، بـی شـک، انـدیـشه هـا 

و نــگرش صــمد بهــرنــگی و شــیوه ی تــقابــلش بــا اســتثمار اســت. او در جــایــگاه اجــتماعــی یــک مــعلم بــرای 

مـبارزه عـلیه سـتم، بـا نـوشـنت واقـعیات، نـقد اسـتثمار و نـشان  دادن وارونـگی هـای شـیوه ی تـعلیم و تـربـیت 

در زنــدگــی روزمــره ی دانــش آمــوزانــش در قــصه هــای کــودکــان، در رونــد نــهادیــنه کــردن آگــاهــی بــین مــعلمان 

ایــــران، نــــقشی تــــاریــــخی ایــــفاء کــــرد. او نــشان داد، مــعلمان مــی تــوانــند بــه صــورت عــلنی و در 

جـــایـــگاه خـــودشـــان، بـــا انـــتقاد از سیســـتم آمـــوزشـــی و نـــابـــرابـــری در امـــر آمـــوزش، نـــقش 

مؤثـری در مـبارزه ی طـبقاتـی داشـته بـاشـند، چـنان کـه در دهـه ی هشـتاد و نـود داشـتند و 

دارنــد. در ایـــن دو دهـــه پشـــت خـــواســـته هـــا، اعـــتراضـــات و ایســـتادگـــی مـــعلمان، راه و روش بهـــرنـــگی را 

مـی تـوان دیـد. نـگاه مـوشـکافـانـه و انـتقادی، شـیوِه ی خـاص تـدریـس در روسـتاهـا، نـگارش کـتاب هـای مـتعدد 
بـا مـوضـع نـقد نـابـرابـری  در حـوزه ی آمـوزش و پـرورش و نـیز سـلسه مـقاالت کـندوکـاو در مـسائـل تـربـیتی 

ایـران، بهـرنـگی را بـه نـماد مـعلمی مـبارز و نـقاد عـلیه ظـلم مـعروف کـرد. امـا بـه عـلت جـو چـریـکی حـاکـم بـر 

مـبارزه و مـرگ زودرس، نـقدهـای کـوبـنده ی  وی از سیسـتم آمـوزشـی و نـابـرابـری هـا بـه نـقد انـقالبـی تـعمیق 

نـیافـت و در محـدوده ی نـقد سـنتی فـقیر و دارا، روسـتا و شهـر، کـشورهـای پیشـرفـته  و عـقب مـانـده مـتوقـف 

شـــــد. اگـــــر بـــــاشـــــگاه مهـــــرگـــــان در اوایـــــل دهـــــه ی چهـــــل، اجـــــتماعـــــی عـــــلنی از بـــــرخـــــی مـــــعلمان مـــــدارس بـــــا 

خـواسـت هـای کـامـالً صـنفی بـود، اجـتماعـاِت پـیروی بهـرنـگی در مـدارس و روسـتاهـا، تـحت تـأثـیر مـبارزات 

چـریـکی، گـروه هـای مـتعدد مـخفی ـ  هـرمـی، بـا خـواسـت هـای کـلی سـیاسـی بـودنـد. «نـقد مـنفی، نـقد مـثبِت» 

هــر دو تجــربــه، یــک ضــرورت تــاریــخی  اســت کــه مــتأســفانــه انــجام نشــده  اســت. از نــظر نــگارنــده، صــمد 

بهـرنـگی رنـچ و درد مشـترک و حـرف دل هـمکارانـش، دانـش آمـوزان و خـانـواده هـای آنـها را در کـتاب هـایـش 

چـنان ثـبت کـرد کـه در گـذر زمـان مـانـند بـذری در دل مـعلمان و جـوانـان جـان گـرفـتند و نسـل بـعد از نسـل 

نــهال هــا ی نــیرومــندی وارد جــامــعه شــدنــد کــه ســتون هــای جــنبش مــعلمان را ســاخــتند. بــه هــمین جهــت او 

بــالشــک نــماد جــنبش مــعلمان اســت. پــیونــدی کــه نــظراتــش پــس از او بــا مــعلمان بــرقــرار کــرد، عــمیق تــریــن 

پـــیونـــد یـــک روشـــنفکر و مـــبارز بـــا کـــارگـــران بـــود. امـــید کـــه راهـــش را مـــبارزان روشـــنفکری کـــه عـــلیه نـــظام 

سـلطه مـبارزه مـی کـنند، ادامـه دهـند. او بـود کـه بـرای مـعلمان ایـن عـبارت را بـه یـادگـار گـذاشـت کـه «حـق 

دادنی نیست، حق گرفتنی است.» حق را نمی دهند، حق را باید خواست. 




زایش جنبش معلمان   ۱۳۰۰-۱۳۶۰

«بـه نـوشـته ی اسـد بهـرنـگی، صـمد از مـاه هـا پـیش از آغـاز اعـتصاب مـعلمان، در تـکثیر و 
پــخش اعــالمــیه هــای بــاشــگاه مهــرگــان و در جــریــان اعــتصاب و نــیز یــادکــرد روز مــعلم و تجــلیل 

از دکـتر خـانـعلی در سـال هـای بـعد شـرکـت فـعال داشـته و بـه هـمین مـناسـبت اعـالمـیه هـایـی بـه 

ایــن مــضمون داشــته کــه «روز شــهادت دکــتر خــانــعلی، مــعلم بــزرگ، یــادآور اعــتصاب بــزرگ 

مـــعلمان کـــشور و اعـــتراض آنـــها عـــلیه جـــور و بـــیداد حـــکومـــت هـــاســـت ... روز مـــعلم ... بـــر شـــما 

1مبارک باد. از معلم شجاع، دکتر خانعلی یاد بگیرید، حقتان را بخواهید.» 

  

 صــمد بهــرنــگی، داســتان نــویــس، نــقاد، مــحقق، مــترجــم و مــعلم بــزرگ ایــرانــی از خــطه ی آذربــایــجان، 

در دوم تــیرمــاه ســال ۱۳۱۸ در محــله ی چــرنــداب در جــنوب بــافــت قــدیــمی تــبریــز در خــانــواده ای تــهیدســت 

چــشم بــه جــهان گــشود. پــدر او عــزت و مــادرش ســارا نــام داشــتند .صــمد دارای دو بــرادر و ســه خــواهــر 

بـــود. پـــدرش کـــارگـــری فـــصلی بـــود کـــه اغـــلب بـــه شـــغل زهـــتابـــی (آن کـــه شـــغلش تـــابـــیدن زه و تـــهیه کـــردن 

رشــته ی تــافــته از روده ی گــوســفند و حــیوانــات دیــگر بــاشــد) زنــدگــی را مــی گــذرانــد و خــرجــش هــمواره بــر 

دخــــلش تــــصرف داشــــت. بــــعضی اوقــــات نــــیز مــــشک آب بــــه دوش مــــی گــــرفــــت و در ایســــتگاه «وازان» بــــه 

روس هـــا و عـــثمانـــی هـــا آب مـــی فـــروخـــت. بـــاالخـــره فـــشار زنـــدگـــی وادارش ســـاخـــت تـــا بـــا فـــوج بـــیکارانـــی کـــه 

راهـی قـفقاز و بـاکـو بـودنـد، عـازم قـفقاز شـود. رفـت و دیـگر بـازنگشـت. صـمد بهـرنـگی پـس از تـحصیالت 

ابـــتدایـــی و دبـــیرســـتان در مهـــر ســـال ۱۳۳۴ بـــه دانـــش ســـرای مـــقدمـــاتـــی پســـران تـــبریـــز رفـــت و در خـــرداد 

۱۳۳۶ از آنــجا فــارغ الــتحصیل شــد. از مهــر هــمان ســال و در حــالــی کــه تــنها هجــده ســال ســن داشــت، 

آمـــوزگـــار شـــد و تـــا پـــایـــان عـــمر کـــوتـــاهـــش، در آذرشهـــر، مـــامـــاغـــان، قـــندجـــهان، گـــوگـــان، و آخـــیرجـــان در 

اسـتان آذربـایـجان شـرقـی کـه آن زمـان روسـتا بـودنـد، تـدریـس کـرد. صـمد مـعتقد بـود مـراکـز آمـوزشـی در 

ســــیطره ی گــــروه هــــای مســــلط اقــــتصادی، اجــــتماعــــی و ســــیاســــی هســــتند تــــا مــــعرفــــت دلــــخواه خــــود را بــــه 

 وســیله ی کــنترل اجــتماعــی تحــمیل کــنند. در مــورد داســتان هــایــش مــی گــفت: «مــن بــرای پــابــرهــنه هــا قــصه 

مـــی نـــویـــسم.» و در نـــقد فـــرادســـتان و قـــصه هـــایـــی کـــه بـــرای فـــرودســـتان مـــی نـــوشـــت، مـــبارزه بـــا ســـلطه ی 

فــرهــنگی را دنــبال مــی کــرد. ایــن هــمان مــقولــه ای بــود کــه ســال هــا بــعد، هــنری ژیــرو، نــقاِد جــهانــی تــعلیم و 

2تـــــربـــــیت در آن ســـــوی جـــــهان آن را «پـــــدگـــــوژاکـــــی انـــــتقادی» نـــــام نـــــهاد. در ایـــــن روســـــتاهـــــا بـــــود کـــــه بـــــه 

کـــتاب هـــای درســـی انـــتقاد مـــی کـــرد کـــه ایـــن کـــتاب هـــا بـــرای زنـــدگـــی شهـــری نـــوشـــته شـــده انـــد و از زیســـت و 

شـرایـط کـودکـان روسـتاهـا و حـاشـیه ی شهـرهـا غـافـل هسـتند. او روی حـقوق و زیسـت کـودکـان حـاشـیه در 

مــقابــل مــرکــز دقــیق شــد و حــق آمــوزش کــودکــان دور از مــرکــزی را کــه بــه زبــانــی غــیر از زبــان فــارســی 

1. رئیس نیا، رحیم. ۱۳۸۳. «بهرنگی، وجدان بیدار یک فرهنگ تبعیدی»

2. مقاله ی تعلیم و تربیت نقادانه در سایت نقد
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ســخن مــی گــفتند، در کــتاب هــایــش ثــبت کــرد. هــنوز هــنری ژیــرو مــشهور نشــده بــود کــه بهــرنــگی بــا هــمان 

1نــــــگرش، مــــــبحث «پــــــدگــــــوژاکــــــی مــــــقاومــــــت» را در ایــــــران بــــــنیان گــــــذاشــــــت و بــــــا تــــــأکــــــید بــــــر گــــــروه هــــــای 

بـه حـاشـیه رانـده شـده یـا جـانـبی و بـا تـوجـه بـه  تـفاوت هـا و حـاشـیه هـا، از کـثرت گـرایـی فـرهـنگی و اهـمیت بـه 

زبـــان مـــادری در عـــرصـــه ی آمـــوزش و پـــرورش حـــمایـــت  کـــرد کـــه تـــعلیم و تـــربـــیت بـــایـــد از مـــرکـــز بـــه  ســـوی 

حـاشـیه هـا، فـرهـنگ هـا و زبـان هـای مـختلف بـرود و بـه  هـمین جهـت بـارهـا اسـیر سـاواک، دادگـاه، اخـراج و 

تعلیق از کارش شد. 

«ســـــاعـــــدی ضـــــمن تـــــأکـــــید بـــــر «عـــــالقـــــه ی غـــــیرقـــــابـــــل تـــــصور [ او] بـــــه زبـــــان مـــــادری اش» و احـــــاطـــــه ی 
بــــــی انــــــدازه اش بــــــر نــــــوشــــــنت و خــــــوانــــــدن آن مــــــی گــــــویــــــد کــــــه در انــــــتشار آثــــــار مــــــربــــــوط بــــــه آن «از دردســــــر 

نــمی هــراســید و فــقط تــعجب مــی کــرد کــه چــرا چــنین حــقی نــدارد و کــمر هــمت بســته بــود بــرای جــمع آوری 

فـولـکلور آذربـایـجان، از ده کـوره هـا گـرفـته تـا شهـرهـای دورافـتاده. بـا جـمع آوری آنـها نـشان مـی داد کـه چـه 

قـــدرتـــی در یـــک زبـــان مـــی تـــوانـــد بـــاشـــد.» بـــعد هـــم بـــه آثـــار فـــولـــکوریـــکی کـــه بـــه هـــمپایـــی بهـــروز دهـــقانـــی، 

نــزدیــک تــریــن دوســتش کــه «در بــرابــر هــر مــسئله ی مــهمی نــبضشان بــا هــم مــی زد»، گــرد آورده و منتشــر 

سـاخـته انـد، اشـاره مـی کـند. آل احـمد هـم کـه عـنوان صـمد و افـسانـه ی عـوام را بـرای مـقالـه ی خـود در رثـای 

صـمد بـرگـزیـده، او را کـه «یـک تـنه ادای دیـن بـه زبـان مـادری اش را تعهـد کـرده بـود»، «زبـان روسـتاهـای 

آذربــایــجان»، «وجــدان بــیدار یــک فــرهــنگ تــبعیدی» و «هــمپالــکی تــازه بــه راه افــتاده ی هــانــس انــدرســن» 

نــامــیده اســت. رضــا بــراهــنی در مــقالــه ی اســطوره ی صــمد و مــوضــوع زبــان نــیز، ســاخــت هــایــی را کــه وی 

«از مجــــموعــــه ی نــــغز و دالویــــز ولــــی قــــدغــــن و قــــرق فــــرهــــنگ بــــومــــی خــــود، یــــعنی فــــرهــــنگ مــــلت ســــتم زده ی 
آذربـایـجان» اسـتخراج کـرده و بـه جـهان عـرضـه داشـته، آنـچنان پـربـنیاد، خـیال انـگیز و در عـین سـادگـی 

شـــــکوهـــــمند یـــــافـــــته کـــــه بـــــه ایـــــن عـــــقیده رســـــیده: «صـــــمد بـــــه ســـــاخَـــــِت عـــــمقی و درونـــــی آمـــــال و آرزوهـــــای 

2انسان ها، نه تنها در دوران کوتاه روزگار ما بلکه در گستره ی تاریخ و زمان دست یافته است.» 

دهـــه ی چهـــل را اوج شـــکوفـــایـــی شـــعر و نـــثر و انـــدیـــشه هـــای اجـــتماعـــی مـــعاصـــر دانســـته انـــد. انـــتشار 

نگ روبـه افـزایـش مـی نهـد و اسـتعدادهـای بـسیاری شـکوفـا مـی  نشـریـه هـای هـفتگی، مـاهـانـه، فـصلی و جُـ

نگ یـا نشـریـه ویـژه ای مـی شـود،  شـود. در ایـن دهـه بـسیاری از شهـرهـای بـزرگ و حـتی کـوچـک دارای جُـ

از جـــمله: آبـــادان، اصـــفهان، اهـــواز، بـــابـــل، تـــبریـــز، خـــرم آبـــاد، رشـــت، شـــیراز، گـــرگـــان، مشهـــد و … در 

تــبریــز نشــریــه ی آدیــنه بــا هشــت صــفحه از ســال ۱۳۲۹ انــتشار یــافــت کــه زیــر نــظر صــمد و یــارانــش، کــه 

در ایــن راه هــمکاری صــمیمانــه ای بــا هــم داشــتند، اداره مــی شــد. پــرداخــنت بــه هــنر و ادبــیات شــفاهــی و 

1. قلی پور. جنبش معلمان تهران از ۱۳۳۹ تا ۱۳۴۲ با تأکید بر باشگاه مهرگان. پایان نامه ی کارشناسی ارشد

2. رئیس نیا، رحیم. ۱۳۸۳. «بهرنگی؛ وجدان بیدار یک فرهنگ تبعیدی»
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مـــکتوب آذربـــایـــجانـــی کـــه جـــایـــش تـــا آن زمـــان جـــز در دوره ی یـــک ســـالـــه ی حـــکومـــت فـــرقـــه  ی دمـــوکـــرات در 

مـطبوعـات آذربـایـجان خـالـی بـود، از ویـژگـی هـای بـارز آدیـنه بـود. مـطالـب و مـقاالت مـربـوط بـه ایـن زمـینه 

را مــــعموالً صــــمد، بهــــروز دهــــقانــــی، عــــلیرضــــا تــــابــــدل، کــــاظــــم ســــعادتــــی و مــــناف فــــلکی تــــهیه مــــی کــــردنــــد. 

سـاعـدی، مـفتون امـینی و غـالمـحسین فـرنـود هـم از هـمکاران نـزدیـک آدیـنه بـودنـد و سـاعـدی گـذشـته از 

نـــوشـــته هـــای خـــود، و نـــوشـــته هـــایـــی از بـــعضی از نـــویـــسندگـــان و شـــاعـــران ســـاکـــن تهـــران چـــون داریـــوش 

آشــــوری، رضــــا داوری، مــــنوچهــــر آتــــشی و غــــیره را بــــه آدیــــنه مــــی فــــرســــتاد. صــــمد بــــا نــــام هــــای مســــتعار 

مـــختلفی چـــون قـــارانـــقوش، چـــنگیز مـــرآتـــی، داریـــوش نـــواب مـــراغـــه ای، بهـــرنـــگ و ... دربـــاره ی مـــوضـــوعـــات 

مــختلف، از مــعرفــی و نــقد کــتاب و تــرجــمه گــرفــته تــا مــقاالت عــلمی و تــاریــخی و پــاســخ بــه نــامــه هــا، قــلم 

می زد.  

بهــرنــگی در نــوزده ســالــگی (۱۳۳۹) اولــین داســتان منتشــرشــده اش بــه نــام عــادت را نــوشــت. یــک ســال 

بــعد داســتان تــلخون را کــه بــرگــرفــته از داســتان هــای آذربــایــجان بــود بــا نــام مســتعار ص. قــارانــقوش در 

کــتاب هــفته منتشــر کــرد و داســتان هــای دیــگر ادامــه یــافــت. بــعدهــا از بهــرنــگی مــقاالتــی در روزنــامــه هــای 

مهــــد آزادی، تــــوفــــیق و ... بــــه چــــاپ رســــید، بــــا امــــضاهــــای مــــتعدد و اســــامــــی مســــتعار فــــراوان از جــــمله 

داریـوش نـواب مـراغـه ای، چـنگیز مـرآتـی، بـابـک، افـشین پـرویـزی و بـاتـمیش و ... . او تـرجـمه هـایـی نـیز از 

انـــــگلیسی و تـــــرکـــــی اســـــتانـــــبولـــــی بـــــه فـــــارســـــی و از فـــــارســـــی بـــــه آذری انـــــجام داد؛ از جـــــمله تـــــرجـــــمه ی 

شــــعرهــــایــــی از مهــــدی اخــــوان ثــــالــــث، احــــمد شــــامــــلو، فــــروغ فــــرخــــزاد و نــــیما یــــوشــــیج. تــــحقیقاتــــی نــــیز در 

جـمع آوری فـولـکلور آذربـایـجان و نـیز در مـسائـل تـربـیتی از او منتشـر شـده  اسـت. در سـال ۱۳۴۱ صـمد 

بــــه جــــرم بــــیان ســــخن هــــای نــــاخــــوشــــایــــند (بــــنا بــــه گــــزارش رئــــیس دبــــیرســــتان) در دفــــتر و بــــین دبــــیران از 

دبـیرسـتان اخـراج شـد و بـه دبسـتان انـتقال یـافـت. یـک سـال بـعد و در پـی افـزایـش فـعالـیت هـای فـرهـنگی، 

بـا پـاپـوش رئـیس وقـت فـرهـنگ آذربـایـجان، کـار صـمد بـه دادگـاه کـشید کـه مـتعاقـباً تـبرئـه شـد. در ۱۳۴۲ 

کــتاب الــفبای آذری بــرای مــدارس آذربــایــجان را نــوشــت کــه ایــن کــتاب بــه پــیشنهاد جــالل آل احــمد بــرای 

چـاپ بـه كـمیته ی پـیكار جـهانـی بـا بـی سـوادی فـرسـتاده شـد؛ امـا صـمد بهـرنـگی بـا تـغییراتـی كـه قـرار بـود 

آن كـمیته در كـتاب ایـجاد كـند، بـا قـاطـعیت مـخالـفت كـرد و پـیشنهاد مـالـی بـرای تـغییر کـتاب را نـپذیـرفـت 

و آن را پس گرفت. 

صـمد بهـرنـگی تـنها پـس از ۲۹ سـال زنـدگـی، بـه طـرز مـبهمی در نـهم شهـریـور ۱۳۴۷ در رود ارس 

و در ســاحــل روســتای شــام گــوالــیک کشــته یــا غــرق شــد و جســدش را چــند روز بــعد در ۱۲ شهــریــور در 

نــزدیــکی پــاســگاه کــاللــه در چــند کــیلومــتری محــل غــرق شــدنــش از آب گــرفــتند. جــنازه ی او در گــورســتان 

امـــامـــیه ی تـــبریـــز دفـــن شـــده  اســـت. ده روز قـــبل از غـــرق شـــدن صـــمد، تـــعدادی از مـــأمـــوران ســـاواک بـــه 

خــانــه ی محــل ســکونــت وی هــجوم بــرده و وی را تهــدیــد کــرده بــودنــد. حــدود یــک مــاه قــبل از ایــن حــادثــه، 

کـتاب مـاهـی سـیاه کـوچـولـو چـاپ شـد. نـظریـات مـتعدد و مـختلفی دربـاره ی مـرگ بهـرنـگی وجـود دارد. از 
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روزهـای اول پـس از مـرگ او، در عـلل مـرگ او، هـم در رسـانـه هـا و هـم بـه شـکل شـایـعه، بـحث هـایـی وجـود 

داشـته  اسـت. یـک نـظریـه ایـن اسـت کـه وی بـه دسـتوِر یـا بـه دسـِت عـوامـل دولـت پـادشـاهـی پهـلوی کشـته 

شــده  اســت. نــظریــه ی دیــگر ایــن اســت کــه وی بــه عــلت بــلد نــبودن شــنا در ارس غــرق شــده  اســت. بــرادر 

صــمد بهــرنــگی، اســد بهــرنــگی، در ایــن بــاره مــی گــویــد: «هــمه مــی دانــند کــه ویــژه نــامــه ی آرش چــند مــاهــی 

پـــس از مـــرگ صـــمد بهـــرنـــگی منتشـــر شـــد و آن مـــوقـــع هـــم دوســـتان نـــزدیـــک صـــمد بـــه مـــرگ او مـــشکوک 

بـودنـد. بـا اطـالعـاتـی کـه از جـریـانـات تـابسـتان ۴۷ داشـتند، کشـته شـدن صـمد را بـه وسـیله ی عـمله هـای 

رژیــم کــه شــایــد ســاواک هــم مســتقیماً در آن دســت نــداشــته بــاشــد، دور از انــتظار نــمی دانســتند.» اســد 

بهــــرنــــگی در قــــسمت دیــــگری از ایــــن کــــتاب؟ مــــی گــــویــــد: «در زمــــانــــی کــــه مــــا در کــــنار ارس دنــــبال صــــمد 

مـی گشـتیم و صـمد را داد مـی زدیـم، مـأمـوران سـاواک بـه خـانـه ی صـمد آمـده و هـمه چـیز را بـه هـم ریـخته 

بـودنـد. مـیز تحـریـر مـخصوص او را شکسـته بـودنـد و نـامـه هـا و یـادداشـت هـایـش را زیـرورو کـرده بـودنـد و 

اهــل خــانــه را مــورد بــازجــویــی قــرار داده بــودنــد و چــند کــتاب و یــادداشــت هــم بــرداشــته و بــرده بــودنــد و 

خـوشـبختانـه کـتابـخانـه ی اصـلی صـمد را کـه در آن طـرف حـیاط بـود، نـدیـده بـودنـد و ...» صـمد چـه غـرق 

شــده بــاشــد و چــه کشــته، در هــر حــال بــه اســطوره  تــبدیــل شــد. مــرگ زود بــه ســراغــش آمــد، ولــی زنــدگــی 

کوتاهش اثری عمیق و استوار بر تاریخ مبارزات معلمان گذاشت، چنان که خودش می خواست:  

«مـرگ خـیلی آسـان مـی تـوانـد بـه سـراغ مـن بـیایـد، امـا مـن تـا مـی تـوانـم زنـدگـی کـنم، نـبایـد 
بـــه پـــیشواز مـــرگ بـــروم. الـــبته اگـــر یـــک وقـــتی نـــاچـــار بـــا مـــرگ روبـــه رو شـــوم کـــه مـــی شـــوم، مـــهم 

نیســــــت. مــــــهم ایــــــن اســــــت کــــــه زنــــــدگــــــی یــــــا مــــــرگ مــــــن، چــــــه اثــــــری در زنــــــدگــــــی دیــــــگران داشــــــته 

باشد» (صمد بهرنگی، ماهی سیاه کوچولو) 

 مــاهــی ســیاه کــوچــولــو، مــشهورتــریــن داســتان صــمد، بــین گــروه هــای ســیاســی مــخالــف پهــلوی بــسیار 

پـر طـرفـدار بـود و مـدت هـا نـقش بـیانـه ی غـیررسـمی و مـانیفسـت سـازمـان چـریـک هـای فـدایـی خـلق ایـران را 

بــازی مــی کــرد. بــه نــظر نــگارنــده مــبارزان ســیاســی بــا بــرجســته کــردن بــخش هــایــی از ایــن داســتان، هــدف 

واقـعی بهـرنـگی را بـا تـفاسـیر یـک طـرفـانـه از کـتاب، طـبق خـواسـته ی خـود بـه مـبارزه ی فـردی فـرو کـاسـتند 

و بـخش نـقادی آثـارش در سـایـه مـانـد و کـمتر دیـده شـد. حـال آن کـه در داسـتان هـایـش بـرای رهـایـی از 

وضــعیت مــوجــود، انــدیــشه و عــمل جــمع مــحور را مــبنا قــرار مــی دهــد و تــقریــباً در اکــثر داســتان هــایــی کــه 

مــورد تحــلیل مــحتوا واقــع شــده انــد، ایــن انــدیــشه مــشهود اســت کــه بــرای بــه دســت آوردن آزادی و رهــایــی 

از وضـــعیت مـــوجـــود، بـــایـــد بـــا کـــنش هـــای جـــمع مـــحور بـــه مـــبارزه بـــا ســـلطه گـــران پـــرداخـــت، زیـــرا اعـــمال و 

کـنش هـای فـردی نـه تـنها مـشکلی را حـل نـخواهـند کـرد، بـلکه فـرد اقـدام کـننده نـیز نـابـود خـواهـد شـد. رشـد 

آگـاهـی انـتقادی از وضـعیت مـوجـود را مـی تـوان یـکی دیـگر از مـضامـین اصـلی داسـتان هـای وی دانسـت. 
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بهـــرنـــگی در ایـــن داســـتان هـــا آگـــاهـــی بـــخشی انـــتقادی را راه دســـت یـــابـــی بـــه رهـــایـــی از ســـلطه مـــی دانـــد. 

رمـضان بـرخـورداری و هـادی مـدنـی در کـتاب خـود بـه نـام تحـلیل مـحتوای کـیفی قـصه هـای صـمد بهـرنـگی 

بـــه مـــنظور بـــررســـی امـــکان اســـتخراج مـــضامـــین تـــربـــیتی-انـــتقادی، نـــقِد آگـــاهـــی بـــخش را در داســـتان هـــای 

صمد، با ورود به تک تک کتاب هایش به درستی نشان داده اند: 

«در داســــتان مــــاهــــی ســــیاه کــــوچــــولــــو بهــــرنــــگی بــــا بهــــره گــــیری از زبــــان اســــتعاره و نــــماد، 
اسـاسـی تـریـن نـقدهـا را نسـبت بـه جـامـعه و وضـعیت مـوجـود بـه صـورت کـلی و نسـبت بـه ادبـیات 

کـــودکـــان و نـــگرش حـــاکـــم بـــر آن بـــه صـــورت خـــاص مـــطرح مـــی کـــند. مـــؤلـــفه هـــای تـــربـــیت انـــتقادی 

مــوجــود در ایــن داســتان بــسیار پــررنــگ اســت. در ایــن داســتان بــه ســرکــوب فــرهــنگی، بــه  ویــژه 

بـــرخـــوردهـــای نـــامـــناســـب تـــربـــیتی، اشـــاره و انـــتقاد مـــی شـــود و تـــأکـــید بـــر شـــک و نـــقد اطـــاعـــت 

کــورکــورانــه در ایــن داســتان بــه وضــوح بــه چــشم مــی خــورد (در ده مــضمون). در دیــگر مــؤلــفه ی 

انـــــتقادی، تـــــشویـــــق آگـــــاهـــــی جـــــویـــــی بـــــرای مـــــقابـــــله بـــــا وضـــــعیت، مـــــورد تـــــأکـــــید اســـــت (در شـــــش 

مـــــــضمون). بهـــــــرنـــــــگی از زبـــــــان شـــــــخصیت اول داســـــــتان یـــــــعنی مـــــــاهـــــــی ســـــــیاه کـــــــوچـــــــولـــــــو در 

دیـالـوگ هـای گـونـاگـون خـطاب بـه مـاهـی ریـزه هـا یـا مـاهـی هـای جـویـبار و … بـه صـورت مسـتقیم و 

غیرمستقیم برای تشویق آگاهی جویی بهره می گیرد.» 

شـکی نیسـت کـه صـمد بهـرنـگی فـرزنـد زمـانـه ی خـود در قـرن بیسـتم بـود. زمـانـه ای کـه در کـشورهـای 

اســــتبدادی از کــــوبــــا تــــا شــــیلی و ایــــران، مــــبارزه ی چــــریــــکی شــــیوه ی مــــبارزه جهــــت بــــرانــــگیخنت مــــردم بــــه 

مـــبارزه و شکســـت ســـکوت شـــناخـــته شـــده بـــود. در ایـــن فـــضا صـــمد در مـــضمون قـــصه هـــای خـــود تـــالش 

مـی کـرد بـا نـقد سـلطه و قـدرت حـاکـم، روح اعـتراض بـه نـظام حـاکـم را در دانـش آمـوزانـش پـرورش دهـد و 

خـشم آنـها را بـرانـگیزد؛ زیـرا بـه قـدرت مـردم، آگـاه شـدن آنـها و اعـتراض جـمعی واقـعاً بـاور داشـت. در 

داســـتان کـــوروغـــلو و کچـــل کـــفتربـــاز، بـــاور خـــود را چـــنین بـــیان مـــی کـــند «قـــدرِت کـــوراوغـــلو هـــمان قـــدرتِ 

تــوده هــای مــردم اســت، قــدرت الیــزالــی کــه مــنشاِء هــمه ی قــدرت هــاســت. بــزرگ تــریــن خــصوصــیت کــوراوغــلو 

تـکیه دادن و ایـمان داشـنت بـدیـن قـدرت اسـت.» شهـرت و اسـطوره ی امـروز صـمد نـیز در بـاور شـگرفـش 

به قدرت مردم در ساخنت جهانی آزاد و برابر است.  

بــازرس شــورای هــماهــنگی آقــای جــعفر ابــراهــیمی، کــه از زمــره ی مــعلمان نــقاد اســت، در شهــریــور 

۱۳۹۲ در مـقالـه ای بـه نـام ضـرورت بـازخـوانـی و واکـاوی انـدیـشه هـای صـمد بهـرنـگی در عـرصـه ی آمـوزش، 

به نیاز امروز در بازگشت به صمد پرداخته است: 
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«صـــمد بـــه عـــنوان یـــک مـــعلم آگـــاه … نـــظام آمـــوزشـــی مســـلط را بـــه چـــالـــش مـــی کشـــد تـــا 
نـــابـــرابـــری در ســـاخـــتار اقـــتصادی را نـــشان دهـــد. بهـــرنـــگی در مـــقاالت و کـــتاب کـــندوکـــاو در 

قـامـت یـک نـظریـه پـرداز آمـوزشـی ظـاهـر مـی شـود و بـا اتـکا بـه بـینش عـمیق خـود ضـمن حـمله بـه 

سیســتم آمــوزشــی مــوجــود، بــه ســه اصــل مــهم بــه عــنوان بــنیاد تــفکر آمــوزش مــترقــی در قــالــب 

آمــوزش غــیرمــتمرکــز، هــماهــنگ کــردن آمــوزش بــا نــیازهــای کــودکــان در هــر مــنطقه و تــوجــه بــه 

زبـان مـادری در بـرنـامـه هـای آمـوزشـی اشـاره مـی نـمایـد… صـمد اسـطوره و افـسانـه نیسـت، او 

مـحصول شـرایـط عـینی و تـاریـخی زمـان خـویـش اسـت کـه بـا درایـت، تـالش و ایـمان بـه تـغییر 

و ایــجاد جــهانــی بهــتر، خــود و انــدیــشه هــایــش را در تــاریــخ ثــبت مــی کــند. بــا ایــن نــگاه واقــعی و 

عـینی و بـه دور از احـساسـات اسـت کـه مـی شـود از انـدیـشه هـای او ره تـوشـه ی فـردا بـرداشـت و 

بـه ضـرورت هـای بـازخـوانـی انـدیـشه و کـاربسـتش پـی بـرد… صـمد در نـقد سیسـتم مـوجـود در 

گـــذر مـــداوم از تـــضاد اصـــلی زمـــان خـــود بـــه ســـطوح روبـــنایـــی مـــانـــند نـــظام آمـــوزشـــی اســـت و 

نــــابــــرابــــری مــــوجــــود در ســــاخــــتار آمــــوزشــــی را در خــــالء و جــــدای از شــــرایــــط اقــــتصادی مــــورد 

تجـزیـه و تحـلیل قـرار نـمی دهـد. بـازخـوانـی کـتاب کـندوکـاو ... بـه مـا ایـن فـرصـت را مـی دهـد کـه بـا 

تــوجــه بــه دغــدغــه هــای دیــروز صــمد، ســاخــتار امــروز نــظام آمــوزشــی را مــورد بــررســی انــتقادی 

قـــرار دهـــیم. بـــا تـــوجـــه بـــه مـــناســـبات فـــوق و هجـــمه ی ســـرمـــایـــه و بـــازار بـــه عـــرصـــه ی آمـــوزشـــی 

عــمومــی، اهــمیت الــگوی صــمد و بــازخــوانــی انــدیــشه هــایــش ضــرورتــی دوچــندان پــیدا خــواهــد 

نـمود. اگـر امـروز خـوب نـگاه کـنیم، صـمد بهـرنـگی از عـمق تـاریـخ، از روسـتاهـای آذربـایـجان، 

از آخــیرجــان، و از دل امــواج ارس مــا را مــخاطــب قــرار مــی دهــد کــه جــهانــی بــرابــر، آزاد و بــه 

دور از جنگ، استثمار و ستم طبقانی برای کودکان میسر است.» 

نـیم قـرن پـس از مـرگ صـمد بهـرنـگی، در کـوران رشـد جـنبش کـارگـری عـلیه نـظام سـلطه و گسـترش 

نــقد در بــین مــعلمان، زمــانــی اســت کــه ورای اســطوره ، بــه واقــعیت و اهــمیت او نــظر کــنیم. محــمدهــادی 

محــمدی، از مــؤلــفان کــتاب تــاریــخ ادبــیات کــودک و از نــویــسندگــان کــتاب صــمد، ســاخــتار یــک اســطوره، 

اسطوره بودن صمد را یک نیاز تاریخی مطرح می کند:  

«صـمد بهـرنـگی از بـرجسـته تـریـن اسـطوره هـای اجـتماعـی، سـیاسـی و ادبـی ایـران در چـند 
دهــه ی اخــیر بــوده اســت. اســطوره ی صــمد را مــردم بــا ذهــن و زبــان خــود ســاخــتند و هــر گــاه 

نـــیاز بـــود، بـــرای نـــبرد بـــا دشـــمنان از آن بهـــره بـــردنـــد. آنـــها کـــه بـــا ســـازوکـــار اســـطوره هـــا آشـــنا 

هســـــتند مـــــی دانـــــند کـــــه نـــــمی تـــــوان از راه تحـــــلیل هـــــای مـــــنطقی بـــــه بـــــررســـــی جـــــایـــــگاه چهـــــره هـــــای 

اسـطوره ای پـرداخـت. فـرایـند تـودرتـو و پـیچیده ی شـکل گـیری اسـطوره، در دنـیای ذهـنی تـوده ی 
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مــردم ریــشه دارد و تــا هــنگامــی کــه تــوده ی مــردم بــه زنــده بــودنــش بــاور دارنــد، رویــین تــن اســت. 

اسـطوره نـیز چـون هـمه ی پـدیـده هـای ذهـنی، چـارچـوبـی تـاریـخی دارد. آنـان نـمادهـای زنـدگـی 

سـرکـوب شـده ی تـوده ی مـردم و آزادیِ دربـند بـه شـمار مـی آیـند. در حـقیقت، نـام بـردن و گـرایـش 

به آثار صمد نیز، نشانه ای از گرایش و نیاز به آزادی بود.»  

در همین کتاب درباره ی نقش و تأثیر آموزگاری صمد بهرنگی به درستی گفته می شود:  

«فــاصــله ی بــودونــبودش تــنها ۲۹ ســال بــه درازا کــشید؛ یــعنی در بــالــنده تــریــن روزهــایــی کــه 
یــک انــسان مــی تــوانــد بــاشــد و بهــره بــبرد و بهــره بــدهــد، از دســت رفــت. کــار بــسیار بــزرگ او، 

آمــوزگــاری کــودکــان روســتاهــای محــروم آذربــایــجان و بــزرگ تــر و بــاارزش تــر از آن، الــگودهــی 

گـونـه ای از آمـوزش و پـرورش بـه فـرودسـتان بـود کـه او را تـا جـایـگاه پـائـولـو  فـریـره (نـظریـه پـرداز 

1تعلیم و تربیت انتقادی) ایران باال می برد.» یادش مانا. 

  

خالصه ی آثار بهرنگی به شرح ذیر است: 

قصه ها 
      * اولدوز و کالغ ها، پاییز ۱۳۴۵. دریافت 

* اولدوز و عروسک سخنگو ، پاییز ۱۳۴۶. دریافت 

* کچل کفترباز، آذر ۱۳۴۶. دریافت 

* پسرک لبوفروش، آذر ۱۳۴۶. دریافت 

* افسانه ی محبت، زمستان۱۳۴۶. دریافت 

ماهی سیاه کوچولو، تهران، مرداد ۱۳۴۷. دریافت جوایز این کتاب: !

جـــایـــزه ی هـــانـــس کـــریســـتین انـــدرســـون تـــصویـــرگـــری در ســـال ۱۹۷۴/ جـــایـــزه ی نخســـت نـــمایـــشگاه 

بــین املــللی کــتاب کــودک بــولــونــیا در ســال ۱۹۶۸/ دیــپلم افــتخار دوســاالنــه ی تــصویــرگــری بــراتیســالوا در 

ســال ۱۶۸/ کــتاب بــرگــزیــده ی کــودک در ســال ۱۳۴۷/ جــزء ده کــتاب بــرگــزیــده ی کــودکــان تــوســط گــاردیــن 

در سال ۲۰۱۵. 

* پیرزن و جوجه طالیی اش، ۱۳۴۷. دریافت 

* یک هلو هزار هلو، بهار ۱۳۴۸. دریافت 

* ۲۴ ساعت در خواب و بیداری، بهار ۱۳۴۸. دریافت 

* کوراوغلو و کچل حمزه، بهار ۱۳۴۸. دریافت 

1. محمدی، محمدهادی و علی عباسی. صمد، ساختار یک اسطوره. چیستا، ۱۳۸۱
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* تـــلخون و داســـتان هـــای دیـــگر، ۱۳۴۲ (شـــامـــل ده داســـتان: تـــلخون، بـــی نـــام، عـــادت، پـــوســـت نـــارنـــج، 

قصه ی آه، آدی و بودی، به دنبال فلک، بزریش سفید، گرگ و گوسفند، موش گرسنه). دریافت 

* کالغ ها، عروسک ها و آدم ها 

*دومرول. دریافت 

کتاب و مقاله 
* کندوکاو در مسائل تربیتی ایران، تابستان ۱۳۴۴. دریافت 

* الفبای فارسی برای کودکان آذربایجان 

* فولکلور و شعر 

* افسانه های آذربایجان (ترجمه ی فارسی)، جلد ۱ اردیبهشت ۱۳۴۴ 

* افسانه های آذربایجان (ترجمه ی فارسی)، جلد ۲ تهران، اردیبهشت ۱۳۴۷ 

* تاپما جاالر ، قوشما جاالر (مثل ها و چیستان ها)، بهار ۱۳۴۵ 

* پاره پاره (مجموعه ی شعر از چند شاعر ترک)، تیر ۱۳۴۲ 

* مجموعه ی مقاله ها. دریافت 

* انشا و نامه نگاری برای کالس های دوم و سوم دبستان 

* آذربایجان در جنبش مشروطه. دریافت 

ترجمه ها 
* ما االغ ها!، عزیز نسین، پاییز ۱۳۴۴ 

* دفتر اشعار معاصر از چند شاعر فارسی زبان 

* خرابکار (قصه هایی از چند نویسنده ی ترک زبان)، تیر ۱۳۴۸ 

کالغ سیاهه، مامین سیبیریاک (و چند قصه دیگر برای کودکان) خرداد ۱۳۴۸ *

برخی کتب و مطالب نوشته شده درباره ی صمد بهرنگی 
* صمد جاودانه شد، علی اشرف درویشیان، ۱۳۵۲ 

* کتاب جمعه، سال اول، شماره ی ۶ – ۱۵، شهریور ۱۳۵۸ 

* جـــهان بـــینی مـــاهـــی ســـیاه کـــوچـــولـــو، مـــنوچهـــر هـــزارخـــانـــی، آرش، دوره ی دوم، شـــماره  ی پـــنج، آذر 

 ۱۳۴۷

برادرم صمد، اسد بهرنگی !

برخی مقاالت درباره ی صمد بهرنگی  
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* شـصت وهـفت سـال بـا صـمد بهـرنـگی و جـای خـالـی اش در ادبـیات کـودکـان ایـران، نـاصـر خـالـدیـان. 

دریافت 

* صمد بهرنگی، عنصر پویای دانش و آگاهی، کیوان باژن. دریافت 

* یادگارهایی از صمد بهرنگی و برادرش اسد، مزدک علی نظری. دریافت 

* صمد بهرنگی، خالق قصه های پرسش آفرین، زهرا شعبانی. دریافت 

* مرگ صمد و هیاهوی دروغگویان، اسد بهرنگی. دریافت 

* سالم عمو صمد، خسرو صادقی بروجنی. دریافت 

نقدی بر دو گربه روی دیوار، حسن نیکوفرید. دریافت !

لـــینک دانـــلود بـــخش هـــایـــی از انـــیمیشن ســـاخـــته شـــده در اروپـــا، بـــر اســـاس داســـتان مـــاهـــی ســـیاه !

1کوچولو: اینجا  

1. آثـــار صـــمد بهـــرنـــگی و بـــخش هـــایـــی از زنـــدگـــی اش از پـــایـــگاه ایـــنترنـــتی http://samadbehrangi.com/index.html  بـــرداشـــت شـــده 
است.
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تشکل گرایی مستقل در ۱۳۵۷-۱۳۶۰ 

«جـوهـر بـسیاری از نـابـسامـانـی هـای آمـوزشـی مـا را طـبقاتـی  بـودن آن تـشکیل مـی دهـد و سـایـر 
عــلل و مــصایــب گــریــبان گــیر آن بــه مــثابــه  حــلقه هــای زنــجیر بــا ایــن عــلت مــرکــزی رابــطه ارگــانــیک دارنــد. 
ایـن گـونـه اسـت کـه مـدارس روسـتاهـا و حـتی شهـرهـای بـلوچسـتان، کـرمـان، آذربـایـجان و خـراسـان در 

مقایسه با مدارس نورچشمی های شمال شهر تهران بیغوله ای بیش نیست.» 
 دهم مرداد ۱۳۵۸ اولین سخنران در سمینار کانون مستقل معلمان تهران 

از ســـال ۱۳۵۷ کـــه یـــخ اســـتبداد آب شـــد، مـــعلمان در شهـــرهـــای مـــختلف، بـــا درد مشـــترک گـــرد هـــم 

آمـدنـد و در قـالـب بـخشی از طـبقه ی کـارگـر، در پـوشـش صـنف، شـروع بـه اتـکای مسـتقل بـه نـیروی خـود 

و عـــزم بـــرای ســـاخـــنت تـــشکیالت خـــاص خـــود بـــه نـــام کـــانـــون هـــای مســـتقل مـــعلمان کـــردنـــد. ایـــن تـــشکیالت 

بـه تـدریـج در دوره ی ۱۳۵۷-۱۳۶۰ گسـترش یـافـت و سـپس بـا سـرکـوب خـونـین دهـه ی شـصت پـایـان یـافـت. 

دوره ای پـــراهـــمیت در جـــنبش مـــعلمان کـــه مـــتأســـفانـــه در آرشـــیو تـــاریـــخ مـــبارزات مـــعلمان، چـــنان مـــنزوی 

شـده کـه اکـثریـت نـوشـته هـا در ذکـر تـاریـخ ایـن جـنبش، از روی آن پـریـده و کـمتر مـورد اشـاره واقـع شـده  

اســـت. ایـــن دوره ای اســـت کـــه بـــذر کـــانـــون هـــای امـــروز کـــاشـــته شـــد و در تـــاریـــخ ســـازمـــان یـــابـــی مـــعلمان، 

ارزشـــی خـــاص دارد. تجـــربـــه  ی زیســـته ی آن ســـه ســـال خـــاص، ده هـــا ســـال در رشـــد آگـــاهـــی اجـــتماعـــی 

مـعلمان تـأثـیر داشـت، چـندان کـه نسـل بـاقـیمانـده ی آن سـال هـا هـمان تجـربـیات غـنی را در اواخـر دهـه ی 

هــفتاد ره تــوشــه ی کــانــون هــای صــنفی امــروز کــردنــد. تــأســف بــرانــگیز اســت کــه تــاریــخ زایــش ســازمــان یــابــی 

مــعلمان در ایــن ســه ســال، چــنان از حــافــظه ی تــاریــخ پــاک شــده اســت کــه حــتی فــعاالن در کــانــون هــای 

صــنفی و شــورای هــماهــنگی فــرهــنگیان کــشور در مــقاالت روز مــعلم، از فــراز ایــن ســه ســال بــا ســکوت 

مــــــی گــــــذرنــــــد. تــــــاریــــــخ نــــــگاری نــــــظام ســــــلطه نــــــیز از دوره ی ۱۳۴۱-۱۳۳۹ بــــــا جــــــهشی هــــــدفــــــمند، و بــــــدون 

کــوچــک تــریــن اشــاره بــه دوره ی پــرتــالطــم اواخــر دهــه ی  پــنجاه وارد دهــه ی هشــتاد مــی شــود. مــیالن کــونــدرا 

مــی گــفت: «نخســتین گــام بــرای از مــیان بــرداشــنت یــک مــلت (بــخوان تــضعیف طــبقه ی کــارگــر) پــاک  کــردن 

حـافـطه ی آن اسـت! بـایـد کـتاب هـایـش را، فـرهـنگش را، تـاریـخش را از بـین بـرد؛ بـایـد کـسی را داشـت کـه 

کـتاب هـای تـازه ای بـنویسـد، تـاریـخ تـازه ای خـلق کـند، کـوتـاه زمـانـی بـعد، مـلت آنـچه را کـه هسـت و آنـچه را 

کــه بــوده، فــرامــوش مــی کــند!» گــرچــه مــا کــه خــود از نســل دهــه ی شــصت هســتیم و در ایــن کــانــون هــا هــم 

فـعال بـودیـم، هـرگـز فـرامـوش نـکرده ایـم. لـذا در ایـنترنـت جسـت وجـو کـردم تـا مـطلبی بـیابـم کـه بـا واقـعیاتـی 

کــه شــخصاً شــاهــد بــودم تــطبیق داشــته بــاشــد و یــافــتم. تــاریــخچه ی فــعالــیت دوران ۶۰-۵۷ کــانــون هــای 

مســتقل مــعلمان در مــقالــه ی تــحقیقی جــالــبی تــوســط خــانــم هــالــه صــفرزاده، از اعــضای کــانــون مــدافــعان 

حـــــقوق کـــــارگـــــر کـــــه خـــــود او نـــــیز در اردیبهشـــــت ۱۳۹۸ دســـــتگیر و بـــــه یـــــک ســـــال زنـــــدان مـــــحکوم شـــــده، 
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جـــمع آوری شـــده اســـت. بـــا احـــترام بـــه ایـــن کـــار تـــحقیقی، ایـــن بـــخش را تـــمامـــاً بـــه  درج مـــقالـــه ی ایـــشان 

 : 1اختصاص می دهم

«جــــــنبش مــــــعلمان در ایــــــران فــــــراز و فــــــرودهــــــای بــــــسیاری را از ســــــرگــــــذرانــــــده اســــــت. در 
بـــرهـــه هـــای مـــختلف تـــاریـــخی، تـــشکل هـــای مســـتقل مـــعلمان، بـــار مـــبارزات و تـــالش هـــای مـــعلمان 

آگــاه را بــرای تــغییر شــرایــط بــر دوش کــشیده و دســتاوردهــای بــسیاری نــیز داشــته ا نــد. کــانــون 

مسـتقل مـعلمان، یـا بهـتر بـگویـیم کـانـون هـای مسـتقل مـعلمان در سـال هـای ۵۷ تـا ۶۰ از جـمله 

ایــــن تــــشکل هــــا هســــتند کــــه کــــمتر شــــناخــــته شــــده انــــد. ایــــن کــــانــــون هــــا در جــــریــــان اعــــتراضــــات و 

اعـتصابـات گسـترده ی مـعلمان و دانـش آمـوزان عـلیه رژیـم سـلطنتی، از مهـرمـاه ۵۷ بـه بـعد، در 

شهـــرهـــای مـــختلف تـــأســـیس شـــدنـــد. آن روزهـــا خـــبر تـــعطیلی کـــالس هـــا، عـــدم حـــضور و غـــیبت 

دانــش آمــوزان و مــعلمان و یــا خــودداری مــعلمان از تــدریــس در نشــریــات روز منتشــر مــی شــد. 

۱۶مهـر ۵۷ خـبر تـشکیل اولـین جـلسه ی کـانـون مـعلمان کـرمـانـشاه منتشـر شـده اسـت. در ایـن 

جــــلسه، مــــعلمان اعــــالم کــــرده بــــودنــــد کــــه بــــه دلــــیل کــــنترل شــــدیــــد مــــأمــــوران بــــر تــــاالر آمــــوزش و 

پرورش تا ۲۲ مهر از رفنت به کالس ها خودداری خواهند کرد.» 

یـــکی از فـــعال تـــریـــن کـــانـــون هـــای مســـتقل مـــعلمان در آن دوره، کـــانـــون تهـــران بـــود. از تـــاریـــخ تـــشکیل 

کـــانـــون مســـتقل مـــعلمان تهـــران، اطـــالع دقـــیقی در دســـت نیســـت. در آن زمـــان آمـــوزش و پـــرورش تهـــران 

شـامـل ۱۹ نـاحـیه بـود و در هـر نـاحـیه، کـانـون مسـتقل مـعلمان تـشکیل شـده بـود. در روزنـامـه ی اطـالعـات 

(دوم آبـــان ۵۷) خـــبری مـــبنی بـــر صـــدور اطـــالعـــیه ای از ســـوی نـــمایـــندگـــان مـــعلمان نـــاحـــیه ی هـــفت تهـــران 

منتشـر شـده کـه در آن مـوجـودیـت کـانـون خـود را اعـالم داشـتند. کـانـون مـعلمان نـاحـیه ی هـفت تهـران بـا 

انـتخاب پـانـزده نـمایـنده ی  مـوقـت، کـار خـود را آغـاز کـرد و از سـایـر هـمکاران آمـوزشـی و اداری نـواحـی 

مـختلف دعـوت شـده بـود تـا در صـورت تـشکیل کـانـون، مـوجـودیـت خـود را بـه اطـالع ایـن کـانـون بـرسـانـند 

تـا بـدیـن وسـیله همبسـتگی و تـشکل واقـعی مـعلمان تـحقق پـذیـرد. در ادامـه ی ایـن بـیانـیه عـنوان شـده کـه 

مـــعلمان خـــواهـــان بـــرچـــیده شـــدن بـــساط اداره ی حـــفاظـــت آمـــوزش و پـــرورش و آزادی کـــلیه ی زنـــدانـــیان 

ســیاســی، مــعلمان و دانــش آمــوزان زنــدانــی هســتند و اعــالم کــردنــد کــه از دوم آبــان دســت بــه اعــتصاب 

خواهند زد. 

۲۱ دی مـــاه جـــمعی از نـــمایـــندگـــان کـــانـــون مـــعلمان مســـتقل پـــایـــتخت بـــه روزنـــامـــه ی اطـــالعـــات رفـــتند و 

پــیروزی اعــتصاب مــطبوعــات را تــبریــک گــفتند. نــمایــنده ی مــعلمان در ایــن جــلسه بــا اشــاره بــه چــگونــگی 

تشکیل کانون مستقل معلمان در تهران و دیگر شهرهای کشور، تأکید کرده بود که:  

1تاریخچه ی فعالیت دوران ۵۷-۶۰ کانون های مستقل معلمی
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«بــــر خــــالف آنــــچه مــــی پــــندارنــــد بــــه کــــار بــــردن واژه ی مســــتقل جــــدا از مــــبارزات مــــعلمان و 
دانــش آمــوزان نیســت و عــلی رغــم تــمام ایــن تخــطئه هــا، اکــنون کــانــون بــه هــیچ حــزب و جــمعیتی 

بسـتگی نـدارد، ولـی در کـانـون مسـتقل مـعلمان، عـالوه بـر هـدف هـای صـنفی ـسیاسـی، مـاهـیت 

عــلمی و اجــتماعــی نــیز گــنجانــده شــده اســت؛ چــراکــه بــرای مــقابــله بــا آثــار شــوم و ضــدخــلقی 

رژیـم در ۲۵ سـال اخـیر در آمـوزش و پـرورش … بـایسـتی اقـدامـات اسـاسـی انـجام داد و از 

سـطح بـه عـمق رفـت. کـلیه ی امـاکـن فـرهـنگی پـایـتخت از قـبیل خـانـه هـای مـعلم، خـانـه ی فـرهـنگیان 

و کـلیه ی مـدارس بـر روی مـعلمان بسـته شـده اسـت و مـأمـوران نـظامـی، درهـای ایـن امـاکـن را 

ُمهــرومــوم کــرده انــد و در نــتیجه مــعلمان بــرای بــرپــایــی یــک اجــتماع بــایــد چهــل کــیلومــتر از شهــر 

دور شوند و در بهشت زهرا گرد آیند.» 

بـا ادامـه ی اعـتراضـات مـتشکل مـعلمان بـاالخـره خـانـه ی مـعلم در چـهارم بـهمن ۵۷ بـازگـشایـی شـد. 

ایـن اعـتراضـات چـندمـاهـه هـمگام بـا اعـتراضـات عـمومـی مـردم، دسـتاوردهـای دیـگری نـیز داشـت.  حـقوق 

مـعلمان هـمگام بـا سـایـر کـارکـنان دولـت، در دو نـوبـت افـزایـش یـافـت و از حـدود ۱۳۰۰ تـومـان بـه ۷۰۰۰ 

تــومــان رســید و … . پــس از روی کــار آمــدن حــکومــت جــدیــد، کــانــون هــای مســتقل مــعلمان یــکی پــس از 

دیــگری در شهــرهــای مــختلف تــأســیس شــدنــد و فــعالــیت هــای خــود را ادامــه دادنــد. اطــالعــیه ی تــأســیس 

بـــرخـــی از ایـــن کـــانـــون هـــا در نشـــریـــات روز مـــانـــند اطـــالعـــات، کـــیهان و آیـــندگـــان منتشـــر میشـــد. در ایـــن 

خـبرهـا ضـمن بـرشـمردن اهـداف بـه ایـن مـسئله هـم اشـاره شـده کـه آنـها مسـتقل از هـر گـونـه ایـدئـولـوژی و 

بـدون وابسـتگی بـه احـزاب و گـروه هـای سـیاسـی مـوجـود هسـتند. در آن شـرایـط خـاِص سـال هـای پـس از 

ســرنــگونــی رژیــم شــاهــنشاهــی و بــا تــوجــه بــه نــقشی کــه تــشکل هــای مــعلمان در ســازمــان دهــی اعــتصابــات 

مــدارس داشــتند، ایــن تــشکل هــا خــود را صــنفی، ســیاســی تــعریــف مــی کــردنــد. در هشــتم اردیبهشــت ۵۸ 

کانون مستقل معلمان آمل اعالم موجودیت کرد. در اطالعیه ی این معلمان چنین آمده است: 

 «مـا گـروهـی از مـعلمان متعهـد بـا تـشکل خـود در یـک کـانـون مسـتقل و دمـوکـراتـیک جهـت 

غـــــنا بـــــخشیدن بـــــه فـــــرهـــــنگی پـــــویـــــا و مـــــردمـــــی، کـــــوشـــــش در جهـــــت بســـــط و تـــــحکیم آزادی هـــــای 

دمــکراتــیک و تــحقق حــقوق صــنفی و ســیاســی مــان، مــوجــودیــت خــود را اعــالم کــرده و از کــلیه ی 

هـمکاران مـسئول و متعهـد، صـرف نـظر از هـر گـونـه ایـدئـولـوژی و مـرام، درخـواسـت هـمکاری و 

همگامی می نماییم.»  

در ۲۴ اردیبهشــت ۵۸، کــانــون آزاد مــعلمان ســنندج اعــالم مــوجــودیــت کــرد. ایــن کــانــون بــا تــأکــید بــر 

عـدم وابسـتگی بـه ایـدئـولـوژی خـاص، اهـداف خـود را بـه شـرح زیـر اعـالم و از هـمکاران بـه شـرط پـذیـرش 

این اهداف دعوت به عضویت کرد: 
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۱- مبارزه با نیروهای امپریالیستی و ارتجاع داخلی و افشای توطئه های ضدمردمی 

۲- کـوشـش در جهـت رفـع سـتم مـلی، بـه مـنظور تـحقق هـدف حـق تـعیین سـرنـوشـت خـلق هـای 

ایران، به ویژه خلق کُرد در چارچوب ایرانی آزاد و دموکراتیک. 

۳- تــالش در جهــت پیشــرفــت امــر آمــوزش و پــرورش، بــه مــنظور زدودن آثــار فــرهــنگ فــاســد 

استعماری و گسترش فرهنگ انقالبی. 

۴- مـــــبارزه بـــــا تســـــلط جـــــویـــــی فـــــردی و رفـــــع فـــــشار و اخـــــتناق و تـــــفتیش عـــــقایـــــد در مـــــحیط 

آمــوزشــی و دفــاع از حــقوق صــنفی و اداره ی واحــدهــای آمــوزشــی تــوســط شــورای مــعلمان و 

دانش آموزان. 

۲۱ خـــرداد ۵۸ جـــامـــعه ی مســـتقل مـــعلمان اهـــواز اعـــالم مـــوجـــودیـــت کـــرد. بـــر مـــبنای بـــیانـــیه ی اعـــالم 

مـوجـودیـت، ایـن کـانـون نـهادی دمـوکـراتـیک مـعرفـی شـده بـود کـه بـه هـیچ گـروه و مـرامـی وابسـتگی نـدارد و 

در راه تــــــــحقق اهــــــــداف صــــــــنفی و ســــــــیاســــــــی کــــــــوشــــــــش مــــــــی  کــــــــند. کــــــــانــــــــون مســــــــتقل مــــــــعلمان اســــــــتان 

چـهارمـحال وبـختیاری نـیز اسـاس نـامـه ی خـود را کـه شـامـل یـک مـقدمـه و ۲۸ مـاده اسـت، منتشـر کـرد. در 

۲۸ خـرداد ۵۸ کـانـون مسـتقل مـعلمان کـرج طـی اطـالعـیه ای اعـالم مـوجـودیـت کـرد. در ایـن اطـالعـیه آمـده 

بود: 

«از آنــــجایــــی کــــه نــــهادهــــای اقــــتصادی بــــه طــــور کــــامــــل دگــــرگــــون نشــــده اســــت و شــــرایــــط 
اجـــتماعـــی و آمـــوزشـــی گـــذشـــته و بـــه گـــواهـــی تـــجارب تـــاریـــخی یـــک صـــدســـالـــه ی اخـــیر جـــهان، 

مـخصوصـاً ایـران، بـیم بـازگشـت مجـدد امـپریـالـیسم و ارتـجاع وابسـته بـه آن مـی رود و بـا تـوجـه 

بـــه رســـالـــت تـــاریـــخی مـــعلمان در مـــحو کـــلیه ی آثـــار فـــرهـــنگ اســـتعماری و ایـــجاد نـــظام مـــترقـــی 

آمــوزشــی، تــشکل هــر چــه بیشــتر مــا ضــرورت پــیدا کــرده اســت. هــدف از تــشکیل ایــن کــانــون، 

دفــاع از کــلیه ی حــقوق صــنفی مــعلمان، تــحکیم و گســترش آزادی هــای بــه دســت آمــده، کــمک بــه 

رشـــد آگـــاهـــی انـــقالبـــی و شـــکوفـــایـــی اســـتعدادهـــای ذاتـــی مـــعلمان و دانـــش آمـــوزان و مـــبارزه ی 

پـــــیگیر بـــــا امـــــپریـــــالـــــیسم و کـــــلیه ی مـــــظاهـــــر اســـــتبداد، ارتـــــجاع و اســـــتثمار اســـــت. لـــــذا شـــــکل 

ســازمــانــی کــانــون بــه ایــن صــورت مــی بــاشــد: صــنفی ـ ســیاســی، مســتقل ـ دمــوکــراتــیک. الــف) 

صـنفی اسـت، زیـرا قشـر مـعلمان را در بـر مـی گـیرد و از مـنافـع صـنفی مـعلمان دفـاع مـی کـند. 

ب) بـــا تـــوجـــه بـــه ایـــن کـــه خـــواســـته هـــای صـــنفی جـــدا از خـــواســـته هـــای ســـیاســـی نیســـت و بـــدون 

وجـود آزادی هـای سـیاسـی، خـواسـته هـای صـنفی بـه طـور واقـعی و مـعقول تـحقق پـیدا نـمی کـند، 

کـانـون سـیاسـی اسـت؛ زیـرا هـمگام بـا هـدف هـای انـقالب کـه مـحو کـامـل امـپریـالـیسم و ارتـجاع 

و اسـتبداد اسـت، حـرکـت مـی کـند. ج) مسـتقل اسـت؛ زیـرا بـه هـیچ سـازمـان، گـروه و ایـدئـولـوژی 

خاصی وابستگی ندارد. د) دموکراتیک است؛ زیرا این اصول را رعایت می کند: 
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ـ اصــل آزادی عــضویــت و مــشارکــت مــعلمان شــاغــل و بــازنشســته و کــادر آمــوزشــی و نــیز 

کادر اداری آموزش و پرورش، صرف نظر از هر نوع طرز تفکر و عقیده 

ـ اصل انتخابی  بودن تمام ارگان های کانون مطابق اساس نامه 

ـ اصـل بـرابـری رأی و آزادی انـتخاب  شـدن و انـتخاب  کـردن بـرای تـمام اعـضا بـا تـوجـه بـه 

شرایط مندرج در اساس نامه ی کانون و حقوق اقلیت از طرف اکثریت 

ـ اصل حمایت از کلیه  ی جنبش های دموکراتیک و ضدامپریالیستی و ضدارتجاعی» 

در آن سـال هـا تـشکیالتـی بـه نـام «جـامـعه ی مـعلمان» نـیز در ادامـه ی بـاشـگاه مهـرگـان فـعال بـود کـه 

در پـایـیز ۵۷ تجـمع سـه هـزارنـفره از مـعلمان را در تهـران بـرگـزار کـرد. محـمد درخـشش بـه مـدت دو هـفته 

بــازداشــت بــود. امــا پــس از روی کــار آمــدن دولــت جــدیــد و مــطابــق اخــبار منتشــرشــده بــا تــشکیل کــانــون 

مســــتقل مــــعلمان مــــوافــــق نــــبوده و در بــــرخــــی مــــوارد مــــقابــــله نــــیز مــــی کــــرده اســــت. در خــــبرهــــای نشــــریــــات 

مـــی خـــوانـــیم کـــه جـــمعی از مـــعلمان اصـــفهان کـــه عـــملکرد «جـــامـــعه ی مـــعلمان» اصـــفهان را در راســـتای 

مـنافـع مـعلمان نـمی دیـدنـد، بـر آن مـی شـونـد کـه کـانـون مسـتقل فـرهـنگیان اصـفهان و حـومـه را بـنیان نـهند. 

در گـــردهـــمایـــی فـــرهـــنگیان اهـــداف کـــانـــون از طـــرف هـــیئت مـــؤســـس اعـــالم مـــی شـــود: هـــمکاری بـــا دیـــگر 

نــیروهــای مــترقــی مــلی، دفــاع از آزادی انــدیــشه و بــیان و نشــر در ســطح جــامــعه، تــأســیس کــالس هــای 

مــبارزه بــا بــی ســوادی بــه صــورت رایــگان و … و نــیز مــسائــل رفــاهــی فــرهــنگیان از قــبیل مــشکل مــسکن، 

اداره ی شـرکـت تـعاونـی و … از جـمله اهـداف کـانـون اعـالم مـی شـود. بـه دنـبال ایـن گـردهـمایـی، نـامـه ای 

بـه مـدیـر کـل آمـوزش و پـرورش اصـفهان ارسـال مـی شـود، امـا رئـیس اداره ی آمـوزش و پـرورش نـاحـیه ی 

چــــهار اصــــفهان کــــه در دولــــت جــــدیــــد در رأس «جــــامــــعه ی مــــعلمان» بــــود، نــــامــــه ای عــــلیه کــــانــــون مســــتقل 

مــعلمان اصــفهان بــه کــلیه ی مــدارس مــی فــرســتد و خــواهــان خــوانــده شــدن آن در بــرنــامــه ی صــبحگاهــی 

برای دانش آموزان می شود. 

کـانـون هـای مسـتقل مـعلمان بـه طـور مـرتـب جـلسات هـفتگی را بـرگـزار مـی کـردنـد کـه خـبر بـرخـی از ایـن 

جــلسات در نشــریــات رســمی منتشــر مــی شــد. مــثالً گــروهــی از مــعلمان نــاحــیه ی یــازده آمــوزش و پــرورش 

تهـــران، وابســـته بـــه کـــانـــون مســـتقل مـــعلمان تهـــران، از هـــمکاران خـــود دعـــوت کـــرده انـــد کـــه بـــرای بـــررســـی 

مـــسائـــل کـــانـــون ســـاعـــت پـــنج عـــصر ۱۴ خـــرداد در دبـــیرســـتان کـــمال مـــوســـوی (دقـــیقی طـــوســـی) حـــضور 

یـابـند. در بـرخـی از ایـن جـلسات بـه مـوضـوعـات روز جـامـعه پـرداخـته مـی شـد. در روز ۱۲ اردیبهشـت ۵۸ 

کــانــون مســتقل مــعلمان تهــران بــه مــناســبت روز مــعلم اعــالم کــردنــد کــه بــایــد در تــدویــن قــانــون اســاســی 

مشارکت داشته باشند. وزیر آموزش و پرورش نیز در این مراسم شرکت داشت. 

تـا مـرداد ۵۸ جـلسات عـمومـی کـانـون مسـتقل مـعلمان تهـران در بـاشـگاه مـعلمان بـرگـزار مـی شـد. ۱۷ 

مــردادمــاه کــانــون مســتقل مــعلمان تهــران از کــلیه ی اعــضای خــود دعــوت کــرد کــه در انــتخابــات ســاالنــه ی 
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هــیئت اجــرایــی کــانــون کــه در بــاشــگاه مــعلمان تهــران بــرگــزار مــی شــود، شــرکــت کــنند. انــتخابــات هــیئت 

اجــــرایــــی جــــدیــــد در مــــرداد ۵۸ انــــجام شــــد، امــــا جــــلسه ی ۳۱ مــــرداد کــــه قــــرار بــــود بــــرای مــــعرفــــی هــــیئت 

اجـرایـی جـدیـد تـشکیل شـود، بـه دلـیل بسـته شـدن درهـای بـاشـگاه مـعلمان بـه روی کـانـون مسـتقل انـجام 

نشـــــد. در جـــــلسه ی عـــــمومـــــی شهـــــریـــــور ۵۸ مـــــشکالت بـــــه وجـــــودآمـــــده مـــــطرح و گـــــزارشـــــی از پـــــیگیری هـــــای 

مــسئوالن کــانــون بــرای اســتفاده ی مجــدد از بــاشــگاه مــعلمان داده شــد. بــه  رغــم پــیگیری هــا و مــالقــات بــا 

آقــای رجــایــی، ســرپــرســت جــدیــد وزارت آمــوزش و پــرورش، اعــالم شــد کــه چــون کــانــون مســتقل مــعلمان 

تــشکیالتــی دولــتی نیســت، آمــوزش و پــرورش نــمی تــوانــد بــه آنــها جــا بــدهــد؛ ایــن در حــالــی بــود کــه انجــمن 

اســالمــی مــعلمان از امــکانــات آمــوزش و پــرورش اســتفاده مــی کــرد. نــداشــنت جــا و عــدم تــشکیل جــلسات 

عـــمومـــی ســـبب شـــده بـــود کـــه بـــرای بـــرخـــی از مـــعلمان ایـــن تـــصور پـــیش آیـــد کـــه کـــانـــون بـــه صـــورت مـــخفی 

فـــعالـــیت مـــی کـــند. در ایـــن جـــلسه ی عـــمومـــی مـــطرح شـــد کـــه کـــانـــون نـــمی تـــوانـــد مـــخفی بـــاشـــد، زیـــرا بـــنا بـــه 

اساس نامه اش یک سازمان صنفی سیاسی علنی است. 

نحوه ی اداره ی کانون های مستقل معلمان در سال های ۱۳۵۷-۱۳۶۰ 

از نـــحوه ی اداره و ســـازمـــان ایـــن کـــانـــون هـــا اطـــالعـــات دقـــیقی در دســـت نیســـت. ظـــاهـــراً کـــمیته هـــای 

مـــختلفی مـــسئولـــیت انـــجام کـــارهـــای کـــانـــون را بـــر عهـــده داشـــته انـــد. اطـــالعـــات و اســـنادی از کـــانـــون هـــای 

مســتقل مــعلمان شهــرســتان، جــز خــبرهــای انــدک منتشــرشــده در مــطبوعــات آن روزهــا در دســت نیســت؛ 

امـا در مـورد کـانـون مسـتقل مـعلمان تهـران اطـالعـات بیشـتری وجـود دارد. کـانـون مسـتقل مـعلمان تهـران 

تــوســط یــک هــیئت اجــرایــی انــتخابــی اداره مــی شــده اســت و کــمیته هــای تــدارکــات ـ مــالــی کــه تــنظیم امــور 

مــالــی کــانــون، چــاپ و پــخش نشــریــه و دریــافــت حــق عــضویــت را بــر عهــده داشــت؛ کــمیته ی ارتــباطــات کــه 

وظـیفه ی ارتـباط بـا نـواحـی مـختلف آمـوزش و پـرورش و کـمیته ی نشـر کـه تـهیه ی مـقاالت نشـریـه ی کـانـون، 

پـــیام هـــا، اعـــالمـــیه هـــا را بـــر عهـــده داشـــت. کـــمیته ی نشـــر شـــامـــل شـــش کـــمیته ی فـــرعـــی بـــه شـــرح زیـــر بـــود: 

کــمیته ی بــررســی مــسائــل صــنفی مــعلمان، کــمیته ی بــررســی مــسائــل آمــوزش، کــمیته ی بــررســی مــسائــل 

دانــــش آمــــوزشــــی، کــــمیته ی تــــحقیق و تــــرجــــمه، کــــمیته ی فــــرهــــنگ و … و فــــرهــــنگ خــــلق، کــــمیته ی خــــبر و 

گـزارش. در گـزارش هـیئت اجـرایـی مـوقـت ایـن کـانـون کـه در آبـان مـاه سـال ۱۳۵۸ در گـردهـمایـی کـانـون 

ارائــه شــد، آمــده اســت: انــتخابــات کــانــون بــرای تــعیین هــیئت اجــرایــی در ۱۷ مــرداد ۵۸ بــرگــزار شــده و 

۱۳ نـفر بـه عـنوان هـیئت اجـرایـی بـه مـدت یـک سـال تـوسـط مجـمع عـمومـی انـتخاب شـده انـد. امـا بـه دلـیل 

ایــن کــه در ۳۱ مــرداد از تــشکیل جــلسه ی عــمومــی کــانــون در بــاشــگاه مــعلمان جــلوگــیری بــه عــمل آمــده، 

ایـــن هـــیئت اجـــرایـــی نـــتوانســـته کـــار خـــود را آغـــاز کـــند؛ زیـــرا بـــه  عـــلت عـــدم تـــشکیل مجـــمع عـــمومـــی ایـــن 

انـــتخابـــات مـــورد تـــأیـــید قـــرار نـــگرفـــته بـــود. بـــه مـــنظور ادامـــه ی کـــار کـــانـــون، جـــلسه ای مـــرکـــب از اعـــضای 

کــمیته هــای نشــر ارتــباطــات و تــدارکــات و مــالــی در تــاریــخ ۱۲ شهــریــور ۵۸ تــشکیل شــد و یــازده نــفر بــه 
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عــنوان هــیئت اجــرایــی مــوقــت انــتخاب شــدنــد تــا تــشکیل مجــمع عــمومــی، فــعالــیت هــای کــانــون را زنــده نــگه 

دارنــد. ظــاهــراً در ایــن مــدت بــرای فــعالــیت کــانــون مســتقل مــعلمان تهــران مــشکالت بــسیاری ایــجاد شــد. 

مــدارک و اســناد مــربــوط بــه انــتخابــات شهــریــورمــاه از بــین رفــت. در ادامــه ی ایــن گــزارش، فــعالــیت هــای 

هیئت اجرایی موقت بر حسب کمیته های مختلف ارائه شده است: 

کـــمیته ی نشـــر کـــانـــون بـــه  جـــز انـــتشار شـــش شـــماره نشـــریـــه ی مـــعلم، جـــزوه ای بـــا عـــنوان شـــوراهـــای 

مــــدارس نــــیز تــــهیه کــــرده و کــــمیته ی خــــبر و گــــزارش شــــش شــــماره خــــبرنــــامــــه منتشــــر کــــرده بــــود. کــــمیته ی 

بـــررســـی مـــسائـــل صـــنفی نـــیز شـــش مـــسئله ی صـــنفیِ مـــسکن، شـــرکـــت هـــای تـــعاونـــی، بـــیمه، مهـــدکـــودک، 

حـقوق و مـزایـا، ارتـقا، انـتقال و سـرویـس رفـت وآمـد مـعلمان را مـورد بـررسـی قـرار داده و پـرسـش نـامـه ای 

در ایـــن زمـــینه تـــهیه کـــرده کـــه در زمـــان ارائـــه ی گـــزارش در نـــواحـــی مـــختلف تهـــران در دســـت اجـــرا بـــوده 

اســت. کــمیته ی تــحقیق و تــرجــمه نــیز در زمــینه ی تــهیه ی پــرســش نــامــه بــا کــمیته ی خــبر و گــزارش هــمکاری 

داشــــته اســــت. کــــمیته ی مــــسائــــل آمــــوزشــــی از مــــعلمان عــــالقــــه مــــند بــــه کــــار در ایــــن بــــخش دعــــوت کــــرده و 

مـقاالتـی در زمـینه ی آمـوزش و پـرورش انـقالبـی تـهیه کـرده بـود. بـررسـی مـحتوای کـتب درسـی در  دسـتور 

کـــار ایـــن کـــمیته بـــوده اســـت. کـــمیته ی دانـــش آمـــوزی نـــیز پـــرســـش نـــامـــه ای در زمـــینه ی شـــوراهـــای مـــدارس و 

مـــسائـــل آمـــوزشـــی تـــهیه کـــرده و از دانـــش آمـــوزان دعـــوت شـــده بـــود تـــا نـــقطه نـــظرات آنـــان را نـــیز داشـــته 

بـــاشـــند و بـــا کـــمک آنـــها بـــتوانـــند یـــک نشـــریـــه ی دانـــش آمـــوزی منتشـــر کـــنند. کـــمیته ی ارتـــباطـــات وظـــیفه ی 

ارتـباط بـا کـانـون هـای شهـرسـتان هـا و بـا کـانـون هـای نـواحـی مـختلف تهـران را بـر عهـده داشـته، بـرای هـر 

نـاحـیه مـسئولـی انـتخاب شـده و نشـریـات و اطـالعـیه هـا و اعـالمـیه هـای کـانـون در ایـن نـواحـی بـین مـعلمان 

تـوزیـع مـی شـده اسـت. شـرکـت در جـلسات تـشکل هـای دمـوکـراتـیک دیـگر مـانـند کـمیته ی همبسـتگی زنـان، 

کـانـون زنـدانـیان سـیاسـی و کـانـون فـارغ الـتحصیالن و مـالقـات بـا مـسئوالن آمـوزش و پـرورش از دیـگر 

فـعالـیت هـای ایـن بـخش بـوده اسـت. کـمیته ی مـالـی نـیز بـه وظـایـف خـود در زمـینه ی دریـافـت حـق عـضویـت 

و رســیدگــی بــه مــسائــل مــالــی کــانــون پــرداخــته اســت. کــمیته ی خــلق هــا نــیز بــه دلــیل عــدم اســتقبال مــعلمان 

فعال نشده بود. 

بــــه تــــدریــــج فــــشارهــــا بــــر مــــعلمان و تــــشکل هــــای مســــتقل مــــعلمان بیشــــتر مــــی شــــد. مــــوج پــــاک ســــازی در 

آمـوزش و پـرورش بـه راه افـتاده بـوده بـود. خـبرهـای اعـتراضـات مـعلمان عـلیه ایـن فـشارهـا و محـدودیـت هـا 

کــــم وبــــیش در نشــــریــــات عــــمومــــی و نشــــریــــه ی مــــعلم منتشــــر مــــی شــــد. ۲۲ نــــفر از مــــعلمان مــــیانــــه، نــــامــــه ای 

دربـاره ی محـدودیـت هـا و فـشارهـای وارد بـر مـعلمان ایـن شهـر بـه چـند مـرجـع قـانـونـی و مـطبوعـات نـوشـته 

و خواسته های زیر را طرح کرده بودند: 

۱- آزادی بـی قـیدوشـرط هـمکارمـان از زنـدان تـبریـز کـه بـنا بـر شـکایـت و اتـهام واهـی عـده ای مـغرض 

دستگیر و زندانی شده است. 
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۲- عــدم دخــالــت کــمیته و افــراد غــیرمــسئول در امــور آمــوزشــی مــدارس و آمــوزش و پــرورش و دیــگر 

امورات فرهنگی. 

۳- تـعقیب و دسـتگیری افـراد مـفتری و اخـاللـگر کـه بـا اعـمال ضـدانـسانـی و ضـدانـقالب واقـعی خـود 

موجب تفرقه و نفاق می گردند. 

کـــانـــون مـــعلمان مســـتقل تهـــران اطـــالعـــیه هـــای مـــتفاوتـــی در زمـــینه ی دفـــاع از حـــقوق صـــنفی مـــعلمان 

ســایــر شهــرهــا منتشــر مــی کــرد. از جــمله در اردیبهشــت ۵۸ تــعدادی از مــعلمان گــچساران در اعــتراض 

بــه عــدم انــتصاب یــکی از هــمکاران و مــداخــله ی افــراد غــیرمــسئول کــمیته در امــر مــسئله ی آمــوزش، پــس 

از تـحصن و عـدم رسـیدگـی، اسـتعفای دسـته جـمعی مـی دهـند. اداره ی آمـوزش و پـرورش نـیز ایـن مـسئله 

را بـــــهانـــــه ای قـــــرار مـــــی دهـــــد؛ حـــــقوق آنـــــان را قـــــطع و از ادامـــــه ی کـــــار آنـــــان مـــــمانـــــعت مـــــی کـــــند. پـــــس از 

پــیگیری هــای مــعلمان مســتعفی، آمــوزش و پــرورش گــچساران اقــدام بــه انــتقال آنــان بــه شهــرســتان هــای 

دیــگر کــرد. کــانــون مســتقل مــعلمان تهــران ایــن مــسئله را مــورد تــوجــه قــرار داده و در نــهم خــرداد ۵۸ در 

اطــالعــیه ای تــبعید ایــن مــعلمان را مــحکوم کــرده و خــواهــان بــازگشــت مــعلمان بــه شهــر خــود شــده اســت. 

یــــکی از مــــهم تــــریــــن خــــواســــته هــــای مــــعلمان در ایــــن دوران انــــتخاب مــــدیــــران مــــدارس و ادارات آمــــوزش و 

پــرورش از ســوی مــعلمان بــود. در اردیبهشــت ۵۸ رئــیس آمــوزش و پــرورش شــهسوار، هــوشــنگ نــیازی، 

از طـریـق انـتخابـات مـعلمان تـعیین شـد. ایـن تـنها مـوردی اسـت کـه در نشـریـات عـمومـی خـبر عـملی  شـدن 

ایـــن خـــواســـت منتشـــر شـــده اســـت. ۲۰ خـــرداد ۵۸ کـــانـــون مســـتقل مـــعلمان نـــاحـــیه ی ۱۵ تهـــران پـــیامـــی 

منتشــر کــرد کــه در آن بــه بــی تــوجــهی بــه مــعلمان اشــاره شــده بــود: «هــنوز اجــازه نــداده انــد حــتی رؤســای 

یــک مــدرســه تــوســط شــورای مــعلمان انــتخاب شــود و اکــنون ســکوت در بــرابــر بــی ارزش شــمردن یــکی از 

ارکـان اسـاسـی آمـوزش و پـرورش یـعنی مـعلم، تـأیـید ایـن اعـمال نـادرسـت اسـت. بـایـد هـمه ی مـا بـه ایـن 

اعمال وزارت آموزش و پرورش اعتراض کنیم.» 

در ۲۵ تـیر ۵۸ کـانـون تهـران نـامـه ای سـرگـشاده بـه مـهندس مهـدی بـازرگـان نخسـت وزیـر منتشـر کـرد 

و در آن نسـبت بـه اخـراج و انـتقال اجـباری مـعلمان اعـتراض کـرد. در ایـن نـامـه ابـتدا بـه  نـقش مـعلمان و 

دانش آموزان در سرنگونی رژیم سلطنت اشاره کرده و سپس چنین آمده است: 

«امــروز کــه نــزدیــک بــه پــنج مــاه از حــکومــت دولــت مــوقــت مــی گــذرد، در ایــن مــدت مــردم جــز 
ایــن کــه شــاه خــون آشــام و شــناخــته شــده را بــاالی ســر خــود نــمی بــینند، عــمالً تــغییر مــحسوســی 

را در زنــدگــی خــود از نــظر اقــتصادی، اجــتماعــی، آمــوزشــی و آزادی هــای ســیاســی احــساس 

نـمی کـنند؛ چـراکـه از یـک طـرف مـنحنی نـمایـِش گـرانـی هـمچنان سـیر صـعودی طـی مـی کـند و 

از طـرف دیـگر ادارات کـه تـوسـط هـمان مهـره هـای فـاسـد گـذشـته اداره مـی شـونـد، قـادر بـه حـل 

کـــــوچـــــک تـــــریـــــن مـــــشکل مـــــردم نیســـــتند. در مـــــسائـــــل ســـــیاســـــی بـــــا آن کـــــه شـــــعار آزادی هـــــمه ی 
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ســــازمــــان هــــا و احــــزاب داده مــــی شــــود، عــــوامــــل اخــــاللــــگر و ســــرســــپرده ی اســــتعمار و ارتــــجاع، 

آزادی مطبوعات مستقل را هم با اشکال روبه رو کرده اند؟…» 

سپس به نقد برنامه ی آموزش دولت پرداخته است: 

«از طـرفـی هـر چـه جـلوتـر مـی رویـم، تـناقـض گـویـی و لـفاظـی تـغییر کـلمات و تـوجـیه لـغات، 
سـرگـردانـی و بـیکاری، تـفرقـه انـدازی و سـعی در جـداسـازی صـفوف مـلت، نـگرانـی مـردم را از 

آیــــنده افــــزایــــش داده اســــت. در قــــسمت آمــــوزشــــی، دولــــت بــــرنــــامــــه ی مــــشخص را ارائــــه نــــداده 

اســـت؛ زیـــرا بـــا آن کـــه فـــصل ثـــبت نـــام شـــروع شـــده، دولـــت نـــه تـــنها وضـــع مـــدارس غـــیردولـــتی را 

مـشخص نـکرده و در حـل مـشکل آمـوزشـی رهـنمودی ارائـه نـداده، بـلکه سـردرگـمی خـود را بـا 

تـناقـض گـویـی بـه جـامـعه انـتقال داده؛ بـه طـوری کـه مـسئوالن مـدارس و مـردم را در بـالتـکلیفی 

نـگه داشـته اسـت. دیـدیـم و شـنیدیـم کـه یـک روز وزیـر آمـوزش و پـرورش شـعار آمـوزش رایـگان 

را طـرح کـرد و خـیلی سـریـع بـه وسـیله ی رئـیس دولـت بـا طـرح تـشویـق سـرمـایـه گـذاری در بـخش 

خـــصوصـــی بـــه صـــورت مـــبهم رهـــا شـــد. طـــولـــی نـــکشید کـــه زمـــزمـــه ی آمـــوزش یـــکسان بـــه گـــوش 

رســید، بــدون ایــن کــه تــوضــیح داده شــود چــطور مــمکن اســت بــتوان بــدون آمــوزش رایــگان بــه 

آمــوزش یــکسان رســید. وضــع کــتاب هــای درســی و عــدم اطــالع مــعلمین در تــهیه و تــدویــن آنــها 

ســـؤال دیـــگری اســـت کـــه هـــیچ مـــعلمی قـــادر بـــه پـــاســـخ بـــه آن نیســـت؛ زیـــرا نـــه تـــنها از مـــعلمین 

آگـاه در طـرح و بـرنـامـه ریـزی مـسائـل آمـوزشـی اسـتفاده نـمی شـود، بـلکه عـمالً از شـرکـت آنـها 

در پیشـبرد اهـداف انـقالبـی جـلوگـیری مـی شـود. جـناب نخسـت وزیـر، مـا شـما را مـعلمی متعهـد 

مــی شــناســیم، لــذا مــی خــواهــیم صــراحــتاً نــظر خــود را نســبت بــه رویــدادهــای ضــدخــلقی کــه بــه 

وسـیله ی افـراد جـاه طـلب یـا بـه  وسـیله ی اخـاللـگران حـرفـه ای صـورت مـی گـیرد، از قـبیل سـانـسور 

در رادیـو و تـلویـزیـون و ژسـت هـای مسـتبدانـه ی سـرپـرسـت آن، تـصویـب قـانـون اسـاسـی بـدون 

مجــلس مــؤســسان، تــبعیض بــین زنــان و مــردان کــه در مــراســم تحــلیف زنــان کــارآمــوز قــضایــی 

جــلوه کــرد، دســتگیری عــناصــر انــقالبــی کــه بــه شــهادت مــلت ایــران در جهــت بــه ثــمر رســانــدن 

انـقالب شـکوهـمند مـردم، بـزرگ تـریـن فـداکـاری هـا را نـموده انـد و سـال هـا سـنگفرش خـیابـان هـا را 

بـا خـون پـاک خـود گـلگون کـردنـد، تـعقیب عـده ای از نـفتگران اهـواز و آبـادان و کـارگـران نـورد، 

اخــراج مــعلمین گــچساران و عــده ای از مــعلمین تهــران، جــلوگــیری از اجــتماع اعــضای کــانــون 

مســتقل مــعلمان نــواحــی تهــران و شهــرســتان هــایــی چــون آبــادان، اصــفهان و … کــتاب ســوزان 

چـــنگیزوار در شهـــرســـتان هـــا را تـــأیـــید مـــی کـــنید؟ آیـــا شـــما دخـــالـــت اخـــاللـــگران در مـــطبوعـــات و 

حـمله بـه دفـاتـر آنـها، حـمله بـه اجـتماعـات دمـوکـراتـیک و مـضروب  کـردن پسـرک روزنـامـه فـروش 
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را کــه بــه زعــم عــده ای، از مســتکبریــن بــوده و از هــمه مــهم تــر بــی خــبر گــذاشــنت مــلت ایــران را از 

آنچه در پشت  پرده اتفاق می افتاد، تأیید می کنید؟» 

کـــانـــون هـــای مســـتقل مـــعلمان در زمـــینه هـــای مـــختلف مـــسائـــل روز اعـــالم مـــوضـــع مـــی کـــردنـــد. کـــانـــون 

مسـتقل مـعلمان تـبریـز از شهـرداری شهـر خـواسـت کـه انـقالبـی عـمل کـند و عـناصـر نـاپـاک و تحـمیلی را 

از شهــــرداری تــــصفیه کــــند. ایــــن کــــانــــون فــــوری تــــریــــن مــــسائــــل شهــــری تــــبریــــز را چــــنین بــــرشــــمرده اســــت: 

تــرافــیک، تــعمیر ارگ تــبریــز، اجــازه ی فــعالــیت دادن بــه کــیوســک هــایــی کــه تــوســط افــراد بــیکار نــصب شــده 

است و وضع اتوبوس رانی و تعویض نام خیابان ها و میادین. 

کـانـون مسـتقل مـعلمان تهـران بـرای حـمایـت از کـارآمـوزان قـضایـی مـتحصن در دادگسـتری پـیامـی 

منتشــــر کــــرد و در مــــقالــــه ی دیــــگری نــــیز بــــه مــــسائــــل و تــــبعیضات عــــلیه زنــــان، بــــه خــــصوص در آمــــوزش و 

پرورش پرداخته است. 

نشریات کانون مستقل معلمان 

کـانـون هـای مسـتقل مـعلمان در شهـرهـای مـختلف هـر کـدام نشـریـات خـاص خـود را داشـتند از جـمله 

پــویــا، نشــریــه ی کــانــون مســتقل فــرهــنگیان و دانــش آمــوزان فــراهــان، ۲۹ بــهمن، نشــریــه ی کــانــون مســتقل 

مـعلمان تـبریـز و نشـریـه ی مـعلم، نشـریـه ی فـرهـنگیان اصـفهان و … . کـانـون مسـتقل مـعلمان تهـران در 

هــر نــاحــیه ی آمــوزش و پــرورش تهــران شــعبه ای داشــت. هــر شــعبه بــولــنت داخــلی یــا خــبرنــامــه ای منتشــر 

مـی کـرد کـه در آن اخـبار مـربـوط بـه مـسائـل مـعلمان، دانـش آمـوزان و گـزارش هـا و مـقاالتـی منتشـر مـی شـد. 

نشــریــه ی کــانــون بــا نــام مــعلم بــه صــورت مــاهــنامــه در تهــران منتشــر مــی شــد. انــتشار مــاهــنامــه ی مــعلم از 

بـــهار ۵۸ آغـــاز شـــد. ابـــتدا قـــیمت آن ۱۵ ریـــال بـــود و ســـپس بـــه ۲۵ ریـــال رســـید. در شـــماره هـــای مـــختلف 

ایـن نشـریـه، مـقاالت و گـزارش هـای مـتنوعـی در زمـینه هـای مـختلفی مـانـند کـتاب هـای درسـی، مـسائـل روز، 

ضـــــرورت ایـــــجاد تـــــشکل مـــــعلمان، مـــــشکالت دانـــــش آمـــــوزان، گـــــزارش هـــــایـــــی از وضـــــعیت مـــــدارس، اخـــــبار 

کانون های مستقل شهرستان ها و.….. منتشر می شد. 

در گــزارش هــیئت اجــرایــی مــوقــت آمــاری نــیز از مــقاالت شــش شــماره کــه تــا تــاریــخ آبــان ۵۸ منتشــر 

شده بود، به این شرح وجود دارد: 

 «از ۶۱ مــقالــه ی مــندرج، نــه مــقالــه ســیاســی (بــا مــوضــوعــات ۲۸ مــرداد، امــپریــالــیسم، ۱۷ 

شهــــــریــــــور، کــــــردســــــتان، ۱۶ آذر، زنــــــان، فلســــــطین، ۲۶ دی و ۲۲ بــــــهمن و …)، ۵۲ مــــــقالــــــه ی 

صــنفی غــیررفــاهــی (تــشکل هــای مــعلمان، صــنفی یــا ســیاســی بــودن آنــان، مــدارس مــلی، کــتب 

درســـی و تـــدویـــن آنـــها و ...) و ۲۵ اعـــالمـــیه و پـــیام منتشـــر شـــده اســـت. اخـــبار و گـــزارش هـــای 
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نشـریـه هـا هـم مـنحصراً در مـورد مـسائـل صـنفی مـانـند بـانـک فـرهـنگیان و … و بیشـتر اخـبار 

کانون های مستقل شهرستان ها و گزارش هایی از وضعیت مدارس بوده است.» 

مدارس ملی (خصوصی) 

آمــوزش رایــگان، بــرابــر و اجــباری و رفــع تــبعیض مــیان مــدارس، از جــمله خــواســته هــای کــانــون هــای 

صـــنفی مـــعلمان در آن ســـال هـــا بـــود. در زمـــان ســـلطنت محـــمدرضـــاشـــاه پهـــلوی، مـــدارس خـــصوصـــی بـــا 

عـنوان مـدارس مـلی مـشغول بـه کـار بـودنـد. در سـال ۵۶ از مجـموع دانـش آمـوزان مـتوسـطه ۱۰۵ هـزار و 

۸۶۳ نــفر (۵۷ درصــد پســر، ۴۳ درصــد دخــتر) در مــدارس خــصوصــی درس مــی خــوانــدنــد کــه ۱۷ درصــد 

کــــل دانــــش آمــــوزان ایــــن مــــقطع بــــود. ایــــن مــــدارس مــــلی انــــواع مــــختلف داشــــتند و شهــــریــــه هــــای مــــتفاوتــــی 

مـی گـرفـتند. بـه گـفته ی اولـین وزیـر آمـوزش و پـرورش دولـت بـازرگـان، شهـریـه ی رسـمی مـدارس غـیردولـتی 

در ســــال ۵۶-۵۷ مــــبلغ ۴۶۰۰ تــــومــــان بــــوده اســــت (آیــــندگــــان، ۲۰ تــــیر). تــــفاوت مــــیان مــــدارس دولــــتی و 

خـصوصـی هـمانـند امـروز از زمـین تـا آسـمان بـوده اسـت. مـدارس دولـتی از کـمتریـن امـکانـات بـرخـوردار 

بـوده انـد. بـرای مـثال در شـماره ی دوی نشـریـه، گـزارشـی دربـاره ی وضـعیت دبـیرسـتان دولـتی صـدیـق اعـلم 

در مـــنطقه ی ۱۲ واقـــع در مـــیدان مـــلت (شـــاه ســـابـــق)، خـــیابـــان ری، پـــالک ۶۰۵ منتشـــر شـــده اســـت. ایـــن 

دبــیرســتان در ســال ۱۳۱۰ تــأســیس شــد و تــأســیس دبــیرســتان دخــترانــه بــه ســال ۱۳۴۹ بــرمــی گــردد. در 

شـرح وضـعیت ایـن مـدرسـه بـه مـوارد زیـر اشـاره شـده اسـت: اجـاره ای بـودن محـل (مـاهـانـه ۲۵۰۰ تـومـان)، 

مــــساحــــت مــــدرســــه ۲۵۰۰ مــــتر کــــه ۱۰۰۰ مــــتر آن زیــــربــــناســــت (هــــر چــــند کــــه از هــــمه ی زیــــربــــنا اســــتفاده 

نــمی شــود، چــون امــکان ریــزش آن وجــود دارد)، تــعداد مــعلمان ۲۲ نــفر و تــعداد دانــش آمــوزان (چهــل نــفر 

در هـر کـالس) بـا مـیز و نـیمکت هـای فـرسـوده و شکسـته، فـضای خـفه و نـیمه تـاریـک کـالس هـا، سـقف هـای 

مخـــروبـــه کـــه زمســـتان بـــا چـــکه ی بـــاران و بـــرف روبـــه روســـت، کـــالس هـــایـــی کـــه گـــرداگـــرد حـــیاط بـــزرگ قـــرار 

دارنـد و پـلکانـی کـه مـدرسـه را از مـغازه هـا جـدا مـی کـند، شهـریـه ی مـدرسـه کـه مـبلغ آن سـاالنـه بـرای هـر 

دانـش آمـوز ۱۶۳ تـومـان اسـت. دانـش آمـوزانـی کـه تعهـد خـدمـت بسـپارنـد، شهـریـه شـان بـه ۱۳ تـومـان تـقلیل 

مـی یـابـد، بـدون وجـود آزمـایـشگاه و وسـایـل ورزش و هـنر و آمـوزش فـوق بـرنـامـه. بـه جـز شـرایـط اسـف بـار 

مــدرســه، آنــچه در ایــن گــزارش جــلب تــوجــه مــی کــند، دریــافــت شهــریــه از دانــش آ  مــوزان دبــیرســتانــی دولــتی 

است که در زمان شاه مرسوم و قانونی بوده است.  

در ۱۶ تـیرمـاه ۵۸ طـی بـخشنامـه ای، دسـتور مـربـوط بـه ثـبت نـام دانـش آمـوزان مـدارس صـادر شـد. بـر 

اســاس ایــن بــخشنامــه تــمام مــدارس مــختلف بــرچــیده خــواهــد شــد و دانــش آمــوزان دبــیرســتان هــای دولــتی 

بـایـد ۱۷۱۰ ریـال شهـریـه بـپردازنـد و چـون مـیزان شهـریـه ی مـدارس غـیردولـتی بـه طـور قـطعی روشـن نشـده 

اسـت، فـعالً بـا دریـافـت حـداکـثر ده هـزار ریـال نسـبت بـه ثـبت نـام دانـش آمـوزان در ایـن گـونـه مـدارس اقـدام 

مـی شـود. ایـن خـبر بـه مـعنی ابـقای ایـن مـدارس بـود و واکـنش کـانـون هـای صـنفی مـعلمان را بـرانـگیخت و 
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آنــها طــی اطــالعــیه هــا و بــیانــیه هــا و بــرگــزاری ســمینار مــخالــفت خــود را بــا ایــن مــسئله اعــالم کــردنــد. در 

نامه ی کانون مستقل معلمان تهران به نخست وزیر در این باره چنین آمده است: 

«… اخــتالف در مــدارس شــمال و جــنوب شهــر و یــا بهــتر بــگویــیم، محــله هــای اعــیان نــشین 
در اصـل چـیزی بـه جـز تـظاهـر گـونـاگـون مـنافـع طـبقات نیسـت. مـشاهـدات روزمـره ی زنـدگـی بـه 

هــمگان آمــوخــته اســت کــه آنــچه مــردم شــمال شهــر از آن بــرخــوردار هســتند، جــنوب شهــری هــا 

فـاقـد آن مـی بـاشـند. تـفاوت سـطح زنـدگـی در ایـن دو مـنطقه را بـایـد از دو زمـینه ی اقـتصادی 

مـــتفاوت نـــتیجه بـــگیریـــم. فـــرزنـــدان کـــارگـــران و زحـــمت کـــشان مســـلماً از آن شـــرایـــط آمـــوزشـــی 

بــــرخــــوردار نیســــتند کــــه فــــرزنــــدان بــــخش هــــای مــــرفــــه دارای آن مــــی بــــاشــــند؛ زیــــرا کــــه ثــــروت هــــای 

اجـتماعـی در یـک قـطب و در دسـت یـک بـخش مـتمرکـز مـی شـونـد و کـلیه ی مـظاهـر زنـدگـی نـیز 

قــــطب بــــندی  شــــده، دارای مــــعیارهــــای طــــبقاتــــی مــــی گــــردنــــد. ایــــن کــــه مــــدراس جــــنوب شهــــر از 

امـــــکانـــــات بـــــسیار نـــــازل و ابـــــتدایـــــی آمـــــوزشـــــی بـــــرخـــــوردارنـــــد و فـــــرزنـــــدان کـــــارگـــــران و ســـــایـــــر 

زحـــــمت کـــــشان بـــــه ســـــختی مـــــی تـــــوانـــــند ادامـــــه ی تـــــحصیل دهـــــند را نـــــبایـــــد در عـــــدم دلـــــسوزی و 

رسـیدگـی اولـیای امـور هـیئت حـاکـمه تـلقی کـرد. در ایـنجا هـمانـطوری کـه در بـاال بـیان شـد بـاز 

قـانـون حـرکـت سـرمـایـه اسـت کـه تـعیین مـی کـند طـبقات تـحت سـتم چـه چـیز و چـگونـه بـیامـوزنـد… 

. لذا ما به تجدید مدارس ملی شدیداً اعتراض داریم.» 

در شــــماره ی ســــوم نشــــریــــه ی مــــعلم (تــــیر ۵۸) مــــقالــــه ای بــــا عــــنوان نــــقش مــــدارس مــــلی در آمــــوزش و 

پـرورش منتشـر شـده بـود. در ایـن مـقالـه اطـالعـات بیشـتری در مـورد ایـن مـدارس، نـحوه ی اداره، شهـریـه، 

کیفیت آموزشی و مسائلی از این دست آمده است. بخش هایی از این مقاله در ادامه می آید: 

 «چــــندی پــــیش وزیــــر اعــــالم کــــرد کــــه مــــدارس مــــلی وجــــود نــــخواهــــند داشــــت؛ ولــــی فــــشار 

گــروه هــایــی کــه هــر گــونــه تــغییر بــنیادی در ســاخــت اقــتصادی اجــتماعــی جــامــعه بــا مــنافــع آنــان 

در تـــضاد اســـت، بـــاعـــث شـــد کـــه ایـــن طـــرح مـــردود اعـــالم شـــود، آن هـــم بـــه  بـــهانـــه ی مـــشارکـــت 

بیشــتر مــردم در کــارهــای مــربــوط بــه خــود. صــاحــبان مــدارس مــلی بــا دیــد ســوداگــرانــه ی خــود 

شـــایـــع مـــی کـــنند اگـــر آمـــوزش رایـــگان شـــود، کـــیفیت آمـــوزشـــی مـــدارس پـــایـــین مـــی آیـــد… بـــایـــد 

پـرسـید در جـامـعه ای کـه هـنوز هـفتاد درصـد مـردم آن بـی سـو ادنـد و ۶۴ درصـد کـودکـان شـش تـا 

نــه ســالــه بــه مــدرســه راهــی نــدارنــد، وجــود مــدارســی مــانــند ایــران زمــین، ایــران ســوئــیس، اونــتیت، 

رازی، پــارتــیان و … چــه خــدمــتی بــه آمــوزش و پــرورش ایــن مــملکت مــی کــنند؟» در ادامــه بــه 

اصــل ده پــیش نــویــس قــانــون اســاســی اشــاره مــی کــند کــه شــعار آمــوزش «یــکسان» مــی دهــد و 

آن را بـــه نـــقد مـــی کشـــد: «واضـــعین طـــرح آمـــوزش یـــکسان بـــایـــد تـــوضـــیح دهـــند چـــگونـــه بـــدون 
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بـرخـورداری یـکسان تـمام افـراد از ثـروت هـای جـامـعه، امـکان اسـتفاده ی یـکسان از آمـوزش و 

پــرورش وجــود خــواهــد داشــت؟ در ایــن اصــل چــرا هــیچ  گــونــه اشــاره ای بــه  طــرح بــاســواد کــردن 

تــــوده ی مــــردم نــــمی شــــود؟ چــــرا از آمــــوزش رایــــگان و اجــــباری، حــــرفــــی بــــه مــــیان نــــمی آیــــد؟ چــــرا 

غـــــیرانـــــتفاعـــــی  بـــــودن آمـــــوزش را مســـــتقیماً اعـــــالم نـــــمی کـــــند؟ صـــــاحـــــبان مـــــدارس مـــــلی مـــــعموالً 

بـانـکدار، افسـر ارتـش، بـازاری و در بـرخـی مـوارد مـعلم مـی بـاشـند کـه بـه  جـز مـعلمان، آن هـم 

بـه طـور محـدود، بـقیه هـیچ گـونـه تجـربـه و اطـالعـاتـی در زمـینه ی آمـوزش نـدارنـد … . صـاحـبان 

ایـــــن مـــــدارس بـــــرای اســـــتفاده از امـــــکانـــــات آمـــــوزش و پـــــرورش تـــــعدادی از ســـــهام خـــــود را در 

اخـــتیار مـــقامـــات بـــاالی وزارت خـــانـــه بـــه طـــور مـــجانـــی قـــرار مـــی دادنـــد… . از عـــوامـــل مـــهم جـــذب 

شـاگـردان بـه مـدارس مـلی پـایـین بـودن بـیش از حـِد سـطح تـدریـس، بـه خـصوص عـلوم تجـربـی و 

ریـاضـی در مـدارس دولـتی اسـت … . در بـرخـی از مـدارس دولـتی آنـچنان وضـع بـه هـم ریـخته 

اســت کــه اگــر شــاگــردی یــک مــاه غــیبت نــمایــد؛ مــسئولــین مــدرســه از آن خــبردار نــمی شــونــد … 

در صـورت اطـالع هـم عـالقـه ای بـه  رسـیدگـی وجـود نـدارد و سـاده تـریـن راه حـل ایـن اسـت کـه یـا 

او را زیر کتک گرفته و یا برای مدتی از مدرسه اخراج کنند.» 

در ادامــه ی مــقالــه بــه وضــعیت اســف بــار مــدارس دولــتی اشــاره شــده و مــسئله ی بــی تــوجــهی اداره ی 

آموزش و پرورش به آن مورد نقد قرار گرفته و مقاله این  گونه پایان یافته است: 

«… خــصلت ســودجــویــی و انــتفاعــی از آمــوزش بــایــد بــرداشــته شــود. دولــت بــایــد مــدارس 
مــــلی را در اخــــتیار گــــیرد و اداره ی امــــور مــــدرســــه را در جهــــت دگــــرگــــونــــی کــــیفیت آمــــوزش بــــه 

عهـده ی دانـش آمـوز و مـعلم بـگذارد. بـرای مـعلم، رفـاه مـادی کـامـل ایـجاد کـند تـا بـدون دغـدغـه ی 

خـــاطـــر و تـــرس از آیـــنده، تـــمام کـــوشـــش خـــود را صـــرف بـــاال بـــردن کـــیفیت آمـــوزش و پـــرورش 

اســــتعدادهــــا نــــمایــــد. آمــــوزش و پــــرورش در مــــدارس در خــــدمــــت بــــرنــــامــــه هــــای صــــنعتی، فــــنی و 

کشاورزی کشور قرار گیرد. فئودالیسم آموزشی موجود را باید نابود ساخت.» 

کـانـون مسـتقل مـعلمان تهـران در ده مـرداد ۵۸ سـمیناری بـا عـنوان «بـررسـی مـاهـیت نـقش مـدارس 

مـلی»، بـا حـضور چـندصـد مـعلم بـرگـزار کـرد. در ایـن سـمینار شـعارهـای زیـر بـر در دیـوار محـل سـمینار 

نوشته شده بود: 

«بــــــا الــــــغای مــــــدارس خــــــصوصــــــی تــــــبعیض در تــــــوزیــــــع امــــــکانــــــات آمــــــوزشــــــی را از مــــــیان 
بـــرداریـــد»، «پـــیش بـــه ســـوی ایـــجاد بـــرابـــری هـــای آمـــوزشـــی در ســـراســـر کـــشور»، «بـــا الـــغای 
مـدارس خـصوصـی بـساط فـروش عـلم و دانـش را بـرچـینید»، «اداره ی مـحیط آمـوزش بـایـد بـه  

دست شوراهای معلمان و دانش آموزان سپرده شود» 
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اولـــین ســـخنران ســـمینار ضـــمن طـــرح ایـــن ســـؤال کـــه هـــم اکـــنون آمـــوزش و پـــرورش چـــه روش هـــایـــی را 

برای وصول به هدف های فرهنگی باید دنبال کند، گفت: 

«اگـــر خـــواهـــان دگـــرگـــونـــی عـــمیق در آمـــوزش هســـتیم، بـــایـــد تـــمامـــی بـــرنـــامـــه هـــا، سیســـتم هـــا 
روش هـا و وسـایـل آمـوزشـی گـذشـته را از نـو مـورد بـررسـی هـمه جـانـبه قـرار داده و بـه بـازسـازی 

انـقالبـی آن بـپردازیـم. بـه بـیان دیـگر، مـقامـات حـق نـدارنـد سـال تـحصیل آیـنده مـانـند سـال هـای 

گــذشــته نــه مــیلیون دانــش آمــوز مــا را بــه کــالس هــایــی بــفرســتند کــه کــیفیت آمــوزشــی آنــها هــمان 

بــاشــد کــه در گــذشــته بــود.» وی افــزود: «جــوهــر بــسیاری از نــابــسامــانــی هــای آمــوزشــی مــا را 

طــبقاتــی  بــودن آن تــشکیل مــی دهــد و ســایــر عــلل و مــصایــب گــریــبان گــیر آن بــه مــثابــه  حــلقه هــای 

زنــجیر بــا ایــن عــلت مــرکــزی رابــطه ی ارگــانــیک دارنــد. ایــن گــونــه اســت کــه مــدارس روســتاهــا و 

حــــــتی شهــــــرهــــــای بــــــلوچســــــتان، کــــــرمــــــان، آذربــــــایــــــجان و خــــــراســــــان در مــــــقایــــــسه بــــــا مــــــدارس 

نـورچـشمی هـای شـمال شهـر تهـران بـیغولـه ای بـیش نیسـت. نـام گـذاری مـدارس مـلی سـرپـوشـی 

است برای فریب مردم.» 

در بخشی از قطعنامه ی سمینار آمده است: 

۱- هـر چـه زودتـر بـا الـغای مـدارس خـصوصـی بـساط خـریـد و فـروش عـلم و دانـش بـرچـیده 

و امکانات الزم آموزشی به طور برابر در اختیار تمام مدارس گذاشته شود. 

۲- رایــــگان بــــودن مــــدارس در تــــمام ســــطوح و اجــــباری شــــدن تــــحصیل (حــــداقــــل تــــا پــــایــــان 

دوره ی راهنمایی) در قانون اساسی، تصریح شود. 

۳- انــتخاب از بــاال و اداره ی مــدارس از طــریــق مــدیــران انــتصابــی در آمــوزش و پــرورش 

مـــنسوخ گـــردد و اداره ی مـــحیط آمـــوزش بـــه دســـت شـــوراهـــای دانـــش آمـــوزان و مـــعلمان ســـپرده 

شود. 

۴- مــــسئله ی آمــــوزش خــــلق هــــا بــــه زبــــان مــــادری در چــــارچــــوب حــــق خــــودمــــختاری آنــــها، در 

قانون اساسی به صراحت قید شود. 

۵- تـدویـن کـتاب هـای درسـی بـدون دخـالـت و نـظرخـواهـی از مـعلمان و تـشکل هـای فـرهـنگی 

موقوف گردد. 

۶- تقسیم معلمان بر مبنای تراکم و احتیاج هر منطقه صورت گیرد. 

۷- عـالوه بـر تـغییر سیسـتم تـربـیت مـعلم و مـنظور داشـنت دوره هـای بـازآمـوزی بـرای کـلیه ی 

مـعلمان، امـکانـات رفـاهـی بـه گـونـه ای در اخـتیار آنـها قـرار گـیرد کـه نـاگـزیـر از اضـافـه کـاری و 

تن  دادن به مشاغل دیگر نباشد.  
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(نـقل از روزنـامـه آیـندگـان، مـرداد ۵۸) فـعالـیت هـای کـانـون مسـتقل مـعلمان در سـال هـای بـعد تـا ۱۳۶۰ 

ادامــه یــافــت. امــا در تــندبــاد حــوادث و رویــدادهــای دهــه ی شــصت کــانــون هــای مســتقل مــعلمان در کــنار 

1سایر کانون های مستقل و مردمی از صحنه ی سیاسی و اجتماعی رانده شدند. 

در هـــمان دوره کـــه کـــانـــون هـــا تـــحت شـــدیـــدتـــریـــن فـــشارهـــا قـــرار داشـــتند، تـــشکیالتـــی مـــانـــند «انجـــمن 

مــعلمان مســلمان» و «انجــمن اســالمــی مــعلمان» تــمام تــالش خــود را مــعطوف بــه بــسیج مــعلمان بــرای 

تــثبیت قــدرت خــمینی كــرده   بــودنــد. بــا غــصب قــدرت تــوســط نــهاِد مشــترک روحــانــیت و لــیبرال هــای جــبهه ی 

مـلی و سـپس تـثبیت قـدرت بـا تـصرف سـفارت آمـریـکا، بـا سـرکـوب خـلق هـای مـبارز بـا هـیاهـوی جـنگ و بـا 

شــعار فــریــبنده ی مســتضعف عــلیه مســتکبر، تــهاجــم عــلیه انــقالبــیون عــلنی شــد و مــعلمان مــبارز و فــعال 

در کــانــون هــای مســتقل مــعلمان، کــه نــطفه ی ســازمــان دهــی و تــشکل مــعلمان را بــنیان گــذارده بــودنــد، زیــر 

ضـرب قـرار گـرفـتند. بـا انـقالب فـرهـنگی، پـاکـسازی، اعـدام، تـعلیق و از نـهادهـای آمـوزشـی اخـراج شـدنـد 

و ایران وارد سیاه ترین دوران اختناق ـ     دهه ی شصت  ـ   شد. در این دهه تمامی تشکل های تازه تأسیِس 

مـعلمان منحـل و تـحت پـیگردهـای شـدیـد قـرار گـرفـت و قـلع وقـمع شـدنـد، امـا نـتوانسـتند تـاریـخ را قـتل عـام 

کــــنند؛ تجــــربــــه ی زیســــته ی ایــــن ســــال هــــا تــــأثــــیر خــــود را گــــذاشــــته بــــود. بــــذری کــــه مــــعلمان اعــــدام شــــده در 

کــانــون هــای مســتقل کــاشــتند، در دهــه ی هشــتاد ســر بــرآورد و در قــالــب کــانــون صــنفی مــعلمان بــه بــقای 

خــــود ادامــــه داد. طــــبق شــــش بــــند قــــطعنامــــه ی ســــمینار کــــانــــون مســــتقل تهــــران در ۱۳۵۸، از مــــهم تــــریــــن 

خـــــواســـــته هـــــای مـــــعلمان در ایـــــن دوران انـــــتخاب مـــــدیـــــران مـــــدارس و ادارات آمـــــوزش و پـــــرورش تـــــوســـــط 

مـعلمان، آمـوزش رایـگان، بـرابـر و اجـباری و رفـع تـبعیض مـیان مـدارس بـود. ایـن خـواسـته هـا نسـل بـه نسـل 

مـــنتقل و در بـــیانـــیه کـــانـــون هـــای صـــنفی در دهـــه ی نـــود بـــرجســـته شـــدنـــد و بـــر پـــیشانـــی جـــنبش مـــعلمان 

نشستند. 

پــس از ایــن دوران، در جــمهوری اســالمــی، آمــوزش  و پــرورش مــهم تــریــن دســتگاه ایــدئــولــوژیــک و یــک 

نــــهاد امــــنیتی و حــــاکــــمیتی تــــلقی شــــد. لــــذا ســــرکــــوب مــــعلمان گــــام بــــه گــــام هــــمراه بــــا بســــته  شــــدن فــــضای 

اجـتماعـی، فـرهـنگی، سـیاسـی و اخـراج گسـترده ی آنـها پـیش رفـت. جـنگ تـمام شـد، امـا فـضای امـنیتی 

جــــنگی ادامــــه یــــافــــت و اجــــازه ی هــــیچ   گــــونــــه فــــعالــــیت ســــیاســــی صــــنفی بــــه اقــــشار  مــــختلف جــــامــــعه، بــــه 

 اسـتثنای حـامـیان نـظام داده   نـمی شـد. ایـن شـرایـط در حـالـی ادامـه  داشـت کـه کـارایـی تـبلیغات ریـاضـت  

جــنگیِ دهــه ی شــصت در مــیان مــردم روبــه کــاهــش بــود و اعــتراضــات بــا شــورش حــاشــیه نــشینان در اول 

دهــه ی هــفتاد شــروع شــده  بــود. مــعلمان نــیز بــا گســترش شــکاف هــای عــمیق اجــتماعــی، یــک دهــه پــس از 

جــنگ، از نســل بــوروکــراتــیک زده ی جــاســوس و نــان بــه نــرخ روزخــور مــتمایــز شــده  بــودنــد و تــحت فــشار هــای 

اقــتصادی، در جــایــگاه    مــشابــه اجــتماعــی بــا «دردی مشــترک» بــه هــم نــزدیــک شــدنــد. بــخش زیــادی از 

1. لینک این بخش: تاریخچه ی فعالیت دوران ۵۷-۶۰ کانون های مستقل معلمی
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مـعلمان مـصطلح بـه جـانـباز نـیز کـه از جـنگ بـرگشـته بـودنـد، بـه آنـها پـیوسـتند. ایـن مـعلمان قـادر نـبودنـد 

بـــــه ســـــرعـــــت «ایـــــدئـــــولـــــوژی ایـــــثار و فـــــداکـــــاری» خـــــاص جـــــنگ را کـــــنار بـــــگذارنـــــد و ســـــر ســـــفره ی رانـــــت و 

جـاسـوسـی بـنشینند، حـتی اگـر مـی خـواسـتند، درهـای نـظام بـوروکـراتـیک بـه روی آنـها کـه سـال هـا درونـش 

نــبودنــد، بــاز نــبود؛ بــله قــربــان گــوهــای تــمام عــیار بــوروکــراســی کــه بــه «نــور چــشمی هــا» مــعروف شــده بــودنــد، 

پــیشاپــیش بــرای تــحکیم مــواضــع خــود در   ادارات، ســنگرهــای بــلند و حــصارهــای ســفت و ســختی مــقابــل 

نســل جــنگ، بــازمــانــدگــان دهــه ی شــصت و نــیز نســل جــوان تــر ایــجاد کــرده  بــودنــد. تــوده ی مــعلمان نــه فــقط 

تـحت فـشار اقـتصادیِ قـدرِت خـریـد کـاهـنده قـرار  داشـتند، بـلکه در مـقابـل ایـن «نـور چـشمی هـا» حـیثیت 

و شـأن جـایـگاه اجـتماعـی شـان، لـگدمـال شـده بـود. آنـها بـرای تـفکیک از «نـور چـشمی هـا» خـود را «مـعلم 

گـچ بـه دسـت» نـامـیدنـد و از نـیمه ی دوم دهـه ی هـفتاد اعـتراضـات آنـها در مـیان مـعلمان بـاسـابـقه بـه شـکل 

محفل های خانگی شروع شد. 
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تصاویر۱۳۶۰-۱۳۵۷آغاز تشکل گرایی مستقل 

 سمینار کانون معلمان و دانش آموزان، ۱۰ مرداد ۱۳۵۸

 





فصل دوم: 


1نوزایِش سازماِن «معلماِن گچ به دست»

فرآیند سازمان یابی 
 ۱۳۷۵-۱۳۸۵

«آرزو داشـته بـاشـیم کـه روزی مـعلمانـی داشـته بـاشـیم کـه نـقش رهـبری فـکری جـامـعه را کـه 
بـدیـشان واگـذار شـده، بـه درسـتی درک کـرده بـاشـند.»  کـندوکـاو در مـسائـل تـربـیتی ایـران، صـمد 

بهرنگی 

1 این فصل در نیمه اول سال ۹۹ در سایت نقد منتشر شده است. 
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نوزایِش سازمان یابی معلمان 

چـــهار دهـــه بـــعد از زایـــش جـــنبش مـــعلمان در ســـال ۱۳۴۰ و بـــا گـــذشـــت بـــیش از دو دهـــه از زایـــش 

تـشکیالت مسـتقل آنـها در سـال ۱۳۶۰-۱۳۵۷، یـخ هـای اسـتبداد ایـدئـولـوژیـک دیـن در بـین مـعلمان شـروع 

بـه آب شـدن مـی کـند؛ بـه طـوری کـه در نـیمه ی دوم دهـه ی هـفتاد، نـوزایـش جـنبش و سـازمـان دهـی آن در 

مــــحفل هــــای خــــانــــگی مــــعلمان بــــاتجــــربــــه آغــــاز مــــی شــــود. در مــــقالــــه ی «جــــایــــگاه و تــــوان چــــپ» در بــــحثی 

درباره ی  سازمان یابی، شروع آن، شفاف بیان شده است:  

«در کـنش اجـتماعـی ـ و از ایـن رو، در مـرتـبه ای مـعین، سـیاسـی ـ آنـگاه کـه از جـایـگاه و 
مــــنظر اجــــتماعــــی کــــنشگر نــــگریســــته شــــود، پــــاســــخ بــــه بــــسیاری از ایــــن پــــرســــش هــــا بــــه مــــراتــــب 

آســـــان تـــــر اســـــت. انـــــسان گـــــرســـــنه، از گـــــرســـــنگی شـــــروع مـــــی کـــــند، از درد، از خـــــشم. بـــــرای او 

نـــقطه ی آغـــاز، پـــرســـشی نـــظری نیســـت. دانـــشجو، آمـــوزگـــار، رانـــنده، پـــرســـتار یـــا کـــارگـــری کـــه 

حـیات، حـیثیت و شـأن جـایـگاه اجـتماعـی اش در یـک نـظامِ فـعالـیت اجـتماعـی لـگدمـال مـی شـود، 

«مــبارزه»اش عــلیه ایــن نــظام اســت و «شــعار»ش، لــغو و دگــرگــونــی ایــن «نــظام» اســت، و 
اگـــر نـــه در هـــمان نخســـتین گـــام، بـــلکه در دومـــین گـــام و بـــه تجـــربـــه ی مســـتقیم درمـــی یـــابـــد کـــه 

رسـیدن بـه اهـدافـش بـدون «سـازمـان یـابـی» مـمکن نیسـت. او از هـمان جـایـی آغـاز مـی کـند کـه 

ایســـتاده  اســـت. دانـــشجو، پـــرســـتار، مـــعلم، کـــارگـــر (مـــولـــد و نـــامـــولـــد)، بـــازنشســـته، بـــیکار، زن، 

دگـــربـــاش وقـــتی از خـــواســـت هـــای بـــالواســـطه اش عـــزیـــمت کـــند، هـــم شـــعارش روشـــن اســـت، هـــم 

ـدسـت کـم در دومـین گـام ـ کـشِف ضـرورِت سـازمـان یـابـی اش. زمـانـی کـه ایـن مـبارزه ی اجـتماعـی 

از خــــاســــتگاه و پــــایــــگاه بــــالفــــصل اجــــتماعــــی بــــا مــــوانــــع قــــدرت مــــواجــــه مــــی شــــود، ایــــن مــــبارزه، 

ضرورتاً و بنا به ماهیت و پویش خود به مبارزه ی سیاسی مبدل می شود.»  

ســازمــان یــابــی ، نــیازی بــود کــه بــرخــی از مــعلماِن آگــاه   تــر از اواخــر دهــه ۷۰شــمسی پــیگیرش شــدنــد. 

مـعلمان جـوان فـعال در کـانـون هـای مسـتقل مـعلمان در دوره ی سـه سـالـه ی پـایـان دهـه ی پـنجاه، در اواخـر 

دهـه ی هـفتاد، مـعلمانـی بـاسـابـقه و مـثل هـمه ی مـردم دارای گـرایـشات اصـالح طـلبانـه بـودنـد کـه تجـربـه ی 

زیســته ی ســال هــای ۵۷-۶۰ را در نــوزایــش تــشکیالت خــود بــه کــار  گــرفــتند. مــعلمان قشــری از کــارگــران 

هســــتند کــــه نــــه بــــا دســــت شــــان کــــه بــــا مــــغزشــــان کــــار مــــی کــــنند و زودتــــر از ســــایــــر کــــارگــــران بــــه ضــــرورت 

سـازمـان یـابـی پـی  بـردنـد. آنـها بـه  جـای شـعار هـای کـلی، بـه  جـای مـرده  بـاد و زنـده  بـاد، از «خـواسـت هـای 

بـــالواســـطه شـــان» کـــه در آن مـــقطع، در  اوج فـــشار اقـــتصادی پـــس از جـــنگ، خـــواســـته ی افـــزایـــش قـــدرت 

خــریــد در قــالــب خــواســته هــای صــنفی بــود، شــروع کــردنــد و در مــباحــث گــروهــی، در جــمع هــای دوســتانــه و 
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مـــحفل  هـــای خـــانـــگی بـــرای تـــحقق آن خـــواســـته  هـــا، ایـــجاد تـــشکیالت را ضـــرورتـــی نـــاگـــزیـــر یـــافـــتند. گـــرچـــه 

مـــطالـــبات صـــنفی مـــعلمان بـــه  واســـطه ی کـــاهـــش شـــدیـــد قـــدرت خـــریـــد و افـــزایـــش نـــرخ اســـتثمار در شـــکل 

اعـتراضـات فـردی و خُـرد، پـس از جـنگ هشـت  سـالـه درکـلیه ی اقـشار کـارگـری هـمواره وجـود داشـت، امـا 

در نـیمه ی دوم دهـه ی هـفتاد بـه سـبب شـکاِف مـنتج از رقـابـت سـیاسـی مـیان جـناح  هـای مـختلف طـبقه ی 

حـاکـم، بـه صـورت اظـهار نـارضـایـیِ دسـته  جـمعی، بـروز یـافـت. در کـارگـراِن  بـه حـاشـیه رانـده شـده زودتـر در 

آغـــاز ایـــن دهـــه، در بـــرخـــی دیـــرتـــر. ایـــن اعـــتراضـــات در مـــعلمان بـــه شـــکل تـــالِش جـــمعی هـــدفـــمند بـــرای 

افـزایـش حـقوق بـعد از جـنبش بـه حـاشـیه رانـده شـدگـان شهـری و قـبل از نـبرد کـارگـران سـقز در اول مـاه مـه 

۸۳، اعـتراضـات کـارگـران مـس خـاتـو ن آبـاد کـرمـان، کـارگـران هـفت تـپه و شـرکـت واحـد، شـروع شـد. دالیـل 

ایــن پــیش گــامــی در قشــر  مــعلمان روشــن بــود: تــأثــیر شــگرف مــسیری کــه صــمد بهــرنــگی گــشود، ارتــباط 

روزمــره ی آنــها بــا انــدیــشه و تحــلیل،  تجــربــه ی غــنی دوره ی ســازمــان یــابــی اولــیه ی ۱۳۶۰-۱۳۵۷ کــه هــر 

ســالــش، ده هــا ســال تجــربــه در انــبان فــرد مــی گــذاشــت و ارتــباط روزمــره بــا فــرزنــداِن پــائــین تــریــن اقــشارِ 

کــارگــراِن بــه حــاشــیه رانــده  و مــعترض کــه بــه ایــن جــنبش نــیرو مــی بــخشید. جــلسات، ابــتدا بــه صــورت مــحفل 

دوستانه در منزل یکی از معلمان پیشرو تشکیل می شد:  

«در ایـــن مـــقطع انـــتخابـــات اولـــیه و محـــدودی در بـــین کـــسانـــی کـــه در ایـــن مـــحافـــل بـــودنـــد، 
انــجام شــد و هــیئت هــای اولــیه جهــت تــنظیم اســاس نــامــه و فــراهــم کــردن ســایــر مــقدمــات جهــت 

تـشکیل کـانـون هـای صـنفی تـعیین شـدنـد. هـمزمـان ایـجاد ارتـباط بـا فـرهـنگیان و مـعلمان سـایـر 

شهــرهــا و اســتان هــا پــیش روی مــا قــرار داشــت کــه بــا تــوجــه بــه گســتردگــی آمــوزش و پــرورش 

کـــار ســـاده ای نـــبود؛ امـــا بـــه هـــر صـــورت بـــایـــد بـــرای ایـــجاد ایـــن ارتـــباط بـــرنـــامـــه ریـــزی و تـــالش 

مـی کـردیـم. تـاریـخ ثـبت اولـین تـشکل هـای صـنفی فـرهـنگیان بـه سـال ۱۳۷۷ بـرمـی گـردد. وقـتی در 

ســال ۱۳۷۹ کــانــون صــنفی مــعلمان ایــران بــه مــرکــزیــت تهــران مــجوز فــعالــیت گــرفــت، چــندیــن 

تــشکل اســتانــی در ایــران وجــود داشــت و هــمین تــشکل هــا بــودنــد کــه هســته ی اصــلی شــورای 

هـــماهـــنگی تـــشکل هـــای صـــنفی فـــرهـــنگیان ایـــران را بـــنا  نـــهادنـــد. هـــمزمـــان در کـــنار تـــشکل هـــای 

سـیاسـی حـکومـتی مـانـند انجـمن اسـالمـی، مـعلمان مـتعلق بـه جـناح خـط امـامـی کـه مـثالً خـود 

را «چــپ» مــی نــامــیدنــد! و جــامــعه ی اســالمــی مــعلمان در جــناح مــقابــل، تــشکل هــای ســیاســی 

دیگری مانند سازمان معلمان شکل گرفتند.»  

اظـــهارات پـــدر کـــانـــون صـــنفی مـــعلمان، اســـتاد عـــباس مـــعارفـــی، کـــه چـــند بـــار دســـتگیر شـــده  بـــود و 

اواخـر سـال ۱۳۹۸ فـوت کـرد، مـکمل تـوضـیحات بـاالسـت. طـبق اظـهارات ایـن فـرهـنگیاِن پـیش کـسوت، بـا 

بـــروز بـــیرونـــی جـــنگ گـــرگ هـــا در قـــدرت حـــاکـــم، مـــدیـــرکـــل وقـــت آمـــوزش  و پـــرورش شهـــر تهـــران کـــه خـــود را 
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اصـــالح طـــلب مـــی دانســـت، بـــرای هـــماوردی بـــا انجـــمن اســـالمـــی مـــعلمان و جـــامـــعه ی اســـالمـــی مـــعلمان، 

تـــعدادی از مـــعلمان را دعـــوت کـــرد و از آنـــها خـــواســـت کـــه بـــرای تـــشکیل انجـــمن صـــنفی مـــعلمان بـــا هـــم 

گـــفت وگـــو کـــنند. شـــرط مـــدیـــران دولـــتی ایـــن بـــود کـــه در صـــورتـــی بـــا تـــشكیل انجـــمن یـــا كـــانـــون مـــوافـــقت 

مـی کـنند كـه افـراد شـناخـته شـده و مـورد اعـتماد در  نـقاط كـلیدی ایـن تـشكل مسـتقر شـونـد. آنـها بـا نـوعـی 

تــشكل كــنترل شــده و هــدایــت شــده مــوافــق بــودنــد، امــا مــعلماِن گــچ بــه دســت زیــر بــار  نــمی رفــتند؛ آنــها ایــجاد 

تشكل مستقل را فرصتی مغتنم برای تصفیه   حساب با مدیران مستبد و وابسته به قدرت می  دانستند.  

در ایــن جــلسات بــه  تــدریــج دو گــرایــش شــكل گــرفــت؛ یــك گــرایــش خــواســتار  ایــجاد تــشكلی مســتقل از 

مـعلمان بـدون حـضور مـدیـران و مـسئوالن بـود. اصـطالح «مـعلم گـچ بـه دسـت» نـامـی بـود کـه ایـن مـعلمان 

بـــر خـــود گـــذاشـــته و بـــه آن افـــتخار مـــی کـــردنـــد. گـــرایـــش دوم خـــواســـتار حـــضور هـــمه ی فـــرهـــنگیان اعـــم از  

اداری و آمــوزشــی، و هــمچنین مــدیــراِن اصــالح  طــلب و تــشكِل كــنترل شــده و هــدایــت شــده از بــاال بــود. دو 

جــریــان در دو ســوی شــكاف بــا طــرح مــطالــبات خــود بــه مــرور از یــکدیــگر دور و دور تــر شــدنــد. از درون 

ایـن جـلسات، سـه تـشکل مـعلمی، دو تـشکل وابسـته بـه جـناح هـای قـدرت (اصـالح  طـلبان، اصـول گـرایـان ) و 

یــک تــشکل از مــعلمان گــچ بــه دســت بــیرون آمــد کــه مــدعــی اســتقالل از هــر   دو جــناح بــود. ایــن ادعــا بــدون 

پــــیشینه نــــبود؛ در گــــذشــــته، بــــه اســــتثنای دوره ی ســــه ســــالــــه ی پــــایــــان دهــــه ی پــــنجاه، فــــعالــــیت  هــــای صــــنفی 

مــعلمان، زیــرشــاخــه هــای افــراد مــتنفذ، احــزاب ســیاســی و حــاکــمیت بــود و فــعالــیت مســتقل نــداشــتند. اگــر 

فــعالــیتی هــم بــود، فــراگــیر نــبود و خــود را وامــدار احــزاب ســیاســی و مــسئوالن دولــتی مــی دانســت یــا بــا 

تـــکیه بـــه ارتـــباطـــات آنـــها ادامـــه ی حـــیات مـــی داد؛ مـــوقـــعیت اجـــتماعـــی محـــمد درخـــشش در رأس «كـــلوپ 

مهـرگـان» نـمونـه ی بـارز آن بـود. تجـربـه نـشان داد ادعـای کـانـون هـای صـنفی در اسـتقالل از قـدرت بـیراه 

نـبوده  اسـت. ایـن كـانـون هـا مـانـند سـندیـکای هـفت تـپه و رانـندگـان شـرکـت واحـد، نـاخـواسـته، قـانـون را بـه 

تشــریــفات اداری بــرای تــشکیل مــجامــع عــمومــی عــلنی خــود و جــذب کــارگــران تــبدیــل کــردنــد. آنــها بــرای 

دفـاع از تـشکیل مـجامـع و فـراخـوان تجـمعات خـیابـانـی، بـا زیـرکـی و بـا اسـتناد بـه مـواد ۲۶ و ۲۷ قـانـون 

اســــاســــی رژیــــم، مشــــروعــــیِت قــــدرت را مــــدام زیــــر ســــؤال بــــردنــــد. بــــا چــــشم پــــوشــــی از حــــضور شــــخصیت 

حـقیقی بـرخـی فـعاالن کـانـون هـا در  انـتخابـات سـال ۱۳۸۶، واقـعیات مـؤیـد آن بـود کـه اسـتقالل شـخصیت 

حـــقوقـــی کـــانـــون هـــا از حـــاکـــمان و جـــناحـــیِن آن حـــفظ شـــد. ایـــن مـــوضـــوع در کـــنار مـــقاومـــت شـــجاعـــانـــه ی 

فـعاالن صـنفی کـانـون هـا در ایـن دو دهـه، مـهم تـریـن دلـیل جـلب اعـتماد مـعلمان بـه کـانـون هـای صـنفی بـود 

و هسـت. آنـها اعـتماد مـعلمان را چـنان جـلب کـرده انـد کـه نـام تـشکل بـرای اکـثریـت مـعلمان، بـا نـام کـانـون 

صنفی تداعی می شود. 

در ورود بـه فـرآیـند سـازمـان یـابـی مـعلمان در دو دهـه ی گـذشـته، بـه  مـدد ایـنترنـت ـ خـاطـرات نـقل شـده 

در وبـــــالگ مـــــعلمان، گـــــزارش هـــــای مـــــعلمان بـــــازنشســـــته در بـــــرخـــــی ســـــایـــــت  هـــــا  و از ســـــال ۱۳۹۵ تـــــلگرام 

کـانـون هـا و شـورای هـماهـنگی ـ وارد پـراتـیک بـدنـه و راهـبری ایـن جـنبش مـی شـویـم و گـام بـه گـام در روابـط 
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اجــتماعــی واقــعی، در تجــمعات، در شــعارهــا، تــحصن هــا، نــوشــتار نــقادانــه ی مــعلمان و بــیانــیه هــا نــشان 

خــواهــیم داد کــه «قــانــون گــرایــی» در    مــذاکــره بــا ارگــان هــای قــدرت حــاکــم، از جــمله تــالش بــرای دریــافــت 

مــجوز فــعالــیت (کــه بــه  جــز یــک بــار هــرگــز میســر نشــد) و تعهــداِت نــوشــتاری مــؤســسان و هــیئت مــدیــره ی 

کــانــون هــا در اســاس نــامــه هــا، صــرف نــظر از بــاور اکــثریــت نــمایــندگــان بــه رفــرم، بیشــتر اســتفاده ی ابــزاری 

نــــاگــــزیــــر در راســــتای امــــکان و راهــــبری مــــعلمان بــــا هــــدف ایــــجاد تــــشکل مســــتقل آنــــها بــــوده اســــت. ایــــن 

ابــزارهــا کــه امــکانــی اولــیه بــرای فــعالــیت عــلنی بــه کــارگــراِن مــحصور در  اخــتناق بــرای مــتشکل  شــدن در 

جـــایـــگاه اجـــتماعـــی خـــود مـــی داد، انـــتزاعـــاتـــی ســـخت جـــانـــند کـــه عـــمری بـــه درازای تـــکامـــل دولـــت در نـــظام 

سـرمـایـه داری و کـارکـرد ایـدئـولـوژی قـانـون در مـفصل بـندی جـامـعه دارنـد. فـقط بـا تـحکیم تـشکل  گـرایـی در 

مـــدارس و بـــا نـــیروی مـــبارزه ی طـــبقاتـــی آرام آرام فـــرو مـــی ریـــزنـــد کـــه هـــر  ریـــزش، کـــانـــون هـــا را یـــک گـــام بـــه 

اراده و تـصمیم آزاد پـایـه هـای خـود نـزدیـک خـواهـد  کـرد. تجـربـه ی  زیسـته ی کـانـون هـای صـنفی از 

آن رو  اهـــمیتی وافـــر در جـــنبش کـــارگـــری دارد کـــه بـــا وجـــود کـــاســـتی هـــایـــش، بـــا وجـــود 

اجـتناب نـاپـذیـر بـودن گـرایـش هـای تحـمیلی بـوروکـراتـیک در مـقاطـع رکـوِد فـعالـیت، بـا وجـود 

عــزیــمت از ایــدئــولــوژی «تــساهــل و تــعامــل» و گــفتمان قــانــون، گــرایــشی ســازش کــارانــه در 

خـــدمـــت قـــدرت نـــبود ه  اســـت، بـــلکه پـــروســـه  ای مســـتمر از تـــالِش کـــارگـــران بـــرای تحـــمیل 

ســـازمـــان یـــابـــی مســـتقل بـــه قـــدرت بـــوده و هســـت. ایــــــن پــــــروســــــه در بســــــتر مــــــبارزه ی طــــــبقاتــــــیِ 

گسـترش یـابـنده ی کـارگـران، بـه رادیـکال   شـدن تـدریـجی ـ هـر چـند کـند ـ مـعلمان و فـعاالن آنـها انـجامـیده 

 اســت و تــشکل هــا کــه نــیاِز تــاریــخاً مــشخِص جــنبش کــارگــری ایــران در مــقابــل ایــدئــولــوژی مــحوری قــدرت 

حــــاکــــم بــــودنــــد، ضــــمن تــــالش بــــرای اســــتقالل از قــــدرت مســــلط، از یــــک  ســــو بــــا آمــــوزش و دفــــاع از حــــق 

تــشکل یــابــی، از حــق اعــتراض، از آزادی بــیان و «بــرابــری بــورژوایــی»  دفــاع مــی کــردنــد کــه در تــقابــل بــا 

سـرکـوب یـا هـویـت قـدرت حـاکـم قـرار مـی گـرفـت و مـی گـیرد و از سـوی دیـگر، ایـن تـشکل هـا بـا سـازمـان دهـی 

اعــــتراض و اعــــتصاب بــــرای تــــحقق خــــواســــته هــــای صــــنفی خــــود، بــــه مــــقابــــله بــــا قــــدرت خــــریــــد کــــاهــــنده ی 

کـــارگـــران و کـــارکـــردهـــای ریـــاضـــت اقـــتصادی گســـترش یـــابـــنده ی ســـرمـــایـــه پـــرداخـــته انـــد و نـــرخ اســـتثمار 

کــارگــران یــا پــاشــنه ی  آشــیل ســرمــایــه داری را در عــمل و حــتی بــدون نــگرش و هــدف ســوســیالیســتی، زیــر 

ضـرب بـرده انـد؛ بـه  هـمین جهـت مـسئله آن نیسـت کـه هـدف بـالفـاصـل ایـن تـشکل هـا تـغییر قـدرت سـیاسـی 

نیســت و فــعالً خــواســتار ســهم بیشــتر از تــوزیــع ارزش اضــافــی خــودشــان هســتند؛ مــسئله آن نیســت کــه 

ایــن تــشکل هــا را ســندیــکا، کــانــون، ســازمــان، انجــمن یــا شــبه ســندیــکا بــنامــیم؛ مــهم تــر از آن، «مــسئله بــر 

ســر ظــرفــیت هــای ضــدســرمــایــه دارانــه و فــراتــررونــده ی آنــهاســت.» کــارگــران بــایــد بــه  دنــبال ایــن تــشکل  هــا 

مـی رفـتند تـا بـه ایـن   جـا بـرسـند کـه راه  رفـته و مـوقـعیت امـروز خـود را بـسنجند: چـه بـودنـد؟ چـه هسـتند؟ و 

چـه بـایـد بـاشـند؟ دیـکته ی نـانـوشـته غـلط نـدارد. آنـها دیـکته ی تـشکل یـابـی را بـا زنـدان و شـکنجه و تحـمل 

ســـختی هـــای بـــسیار نـــوشـــته انـــد، الـــبته کـــاســـتی هـــم بـــسیار  دارنـــد. اگـــر بـــه  عـــلت بحـــران تـــاریـــخی تـــئوری 
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مـارکـسیسم، نـیروی چـپ کـنارشـان نـبود تـا ایـن کـاسـتی  هـا، قـصورهـا، ایـدئـولـوژی هـای مـانـعِ سـازمـان یـابـی 

عـــلنی و خـــرده گـــیری هـــای فـــرصـــت طـــلبانـــه را مـــدام نـــقد کـــنند، مـــعلمان آگـــاه  ـ بـــازمـــانـــدگـــان مـــعلمان مـــبارز 

دهـــــه ی شـــــصت، دانـــــشجویـــــان مـــــعترض ایـــــن دهـــــه، دبـــــیران و مـــــدرســـــین فـــــارع الـــــتحصیل حـــــاشـــــیه کـــــار و 

حـاشـیه زیسـت ـ خـود نـاقـد خـود شـدنـد. کـارگـرانـی بـا قـلم و ذهـن تحـلیلگر کـه در جـایـگاه اجـتماعـی خـود 

برای منافع خود مبارزه می کنند، می نویسند و پراتیک خود را نقد می کنند. 

کانون های صنفی معلمان 

در دهـه ی هـفتاد مـعلمان کـه در مـحاصـره ی «ایـدئـولـوژی طـبقه ی مـتوسـط» خـود را کـارگـر مـحسوب 

نــمی کــردنــد، بــرای ایــجاد تــشکل بــه قــوانــین وزارت کــار مــتوســل نشــدنــد، بــلکه در ســال ۱۳۷۸ بــه قــانــون 

تــشکل هــای صــنفی رجــوع کــردنــد. مــتعاقــب انــجام تشــریــفات اداری و صــدور مــجوز تــأســیس کــانــون از 

طـرف وزارت کـشور، مـقدمـات دعـوت مـعلمان جهـت تـشکیل مجـمع عـمومـی مـؤسـس کـانـون مـرکـزی بـه نـام 

کـانـون صـنفی تهـران (     ایـران ) و بـا حـق تـشکیل نـمایـندگـی در شهـرسـتان  هـایـی کـه کـانـون نـدارنـد، فـراهـم 

شــد. مجــمع عــمومــی مــؤســس تهــران در ۱۷ اســفند ۱۳۷۸ بــا حــضور مــعلمان عــضو و نــمایــنده ی وزارت 

کـشور در دبـیرسـتان الـبرز تهـران تـشکیل و بـا شـعار «مـعلم گـچ بـه دسـت و هـیئت مـدیـره بـایـد مـانـند اطـاق 

شــــیشه ای شــــفاف بــــاشــــد»، اعــــضای هــــیئت مــــدیــــره و بــــازرســــان را انــــتخاب، و اســــاس نــــامــــه ی کــــانــــون در 

1جــلسه ی مجــمع تــصویــب شــد. بــا ارائــه ی ایــن مــصوبــات بــه وزارت کــشور یــک ســال بــعد در آذر ۱۳۷۹ 

پــروانــه ی فــعالــیت کــانــون تهــران بــا مــدت محــدود ســه ســالــه صــادر گــردیــد و هــنوز دهــه ی هــفتاد بــه پــایــان 

نـرسـیده     بـود کـه مـتعاقـباً و بـه   درخـواسـت مـعلمان شهـرهـای دیـگر، فـعالـیت کـانـون هـای صـنفی اصـفهان، 

خــراســان، شــیراز و هــمدان بــه هــمین روال شــروع شــد. مــتعاقــباً در گــردهــمایــی ۱۶ اســفند ۱۳۸۱ چــند 

کـانـون در مـنظریـه ی تهـران، اسـاس نـامـه ی مـصوب کـانـون تهـران، بـه عـنوان اسـاس نـامـه ی کـلیه ی کـانـون هـا 

در شهــرســتان هــا تــأیــید شــد. در ایــن اســاس نــامــه، عــضویــت در کــانــون محــدود بــه  مــعلمان رســمی بــود کــه 

1 در جــــمهوری اســــالمــــی دو نــــوع تــــشکل اصــــطالحــــاً «غــــیرســــیاســــی» مــــجاز اســــت: 1- تــــشکیالت کــــارگــــران کــــالســــیک، کــــارگــــران کــــارخــــانــــه هــــا و 
کــارگــاه هــا کــه در  مــاده ی ۱۳۱ قــانــون کــار  بــا کــاربــرد «فــقط مــی تــوانــند»، بــه ســه نــوع تــشکل در تــبصره ی چــهار ایــن قــانــون محــدود شــده اســت: 
«کـــارگـــران یـــک واحـــد، فـــقط مـــی تـــوانـــند یـــکی از ســـه مـــورد شـــورای اســـالمـــی کـــار، انجـــمن صـــنفی یـــا نـــمایـــنده ی کـــارگـــران را داشـــته بـــاشـــند.» در 
آیــین نــامــه چــگونــگی تــشکیل و حــدود وظــائــف و اخــتیارات ایــن تــشکل هــا، آزادی در تــأســیس، عــضویــت، رأی دادن، انــتخاب شــدن، تــعیین نــام و 
انـحالل از آنـها کـامـالً سـلب شـده  اسـت. سـلب آزادی در تـبصره ی نـه مـاده ی ۱۳ آیـین نـامـه ی فـوق بـا الـزام حـضور، نـظارت و تـأیـید نـمایـنده هـای 
وزارت کـــار در مـــجامـــع  عـــمومـــی آنـــها صـــورت گـــرفـــته  اســـت. بـــه هـــمین جهـــت ایـــن دو تـــشکل  بـــرای کـــارگـــران بـــه تـــشکل زرد مـــصطلح شـــده انـــد. 2- 
تــشکیالت صــنفی یــا دارنــدگــان کســب یــا پــیشه یــا حــرفــه و تــجارت مــعین کــه قــبالً و تــا ســال ۱۳۹۵ تــابــع «قــانــون فــعالــیت احــزاب، جــمعیت هــا و 
انجـمن هـای سـیاسـی و صـنفی و انجـمن هـای اسـالمـی یـا اقـلیت هـای دیـنیِ شـناخـته شـده مـصوب هـفت شهـریـور ۱۳۶۰» بـودنـد و در مـاده ی دوی 
ایـن قـانـون، چـنین تـعریـف  شـده انـد: «انجـمن، جـمعیت، اتـحادیـه ی صـنفی و امـثال آن تـشکیالتـی اسـت کـه بـه  وسـیله ی دارنـدگـان کسـب یـا پـیشه یـا 
حـرفـه و تـجارت مـعین تـشکیل شـده.» در ایـن  قـانـون  شـرط عـضویـت در ایـن انجـمن هـا، داشـنت کسـب یـا پـیشه یـا حـرفـه و تـجارت مـعین ذکـر شـده 
اسـت. پـیش کـسوتـان مـعلمان در دهـه ی هـفتاد کـه تـحت سـلطه ی ایـدئـولـوژی «طـبقه ی مـتوسـط» خـود را نـه کـارگـر، بـلکه دارنـده ی حـرفـه مـعین تـعریـف 
مـی کـردنـد، از قـوانـین تـشکل دوم اسـتفاده و بـه نـهاد ایـدئـولـوژیـک ایـن  گـونـه تـشکل هـا، یـعنی کـمیسیون مـاده ی ده احـزاب در وزارت کـشور مـراجـعه 

کردند.
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خـــــود را «طـــــبقه ی مـــــتوســـــط» مـــــحسوب مـــــی کـــــردنـــــد، ســـــایـــــر مـــــعلمان ـحق الـــــتدریـــــسی هـــــا، مـــــعلمان بـــــخش 

خـصوصـی و مـعلمان پـیمانـی– کـه مـشمول ضـوابـط قـانـون کـار و کـارمـند دولـت مـحسوب نـمی شـدنـد، از 

عــــضویــــت محــــروم شــــده   بــــودنــــد. طــــبق مــــاده ی ۲۴ اســــاس نــــامــــه هــــر گــــونــــه تــــغییر در مــــفاد اســــاس نــــامــــه و 

اعـضای هـیئت مـدیـره در صـورتـی مـعتبر اسـت کـه بـا تـصویـب کـمیسیون مـاده ی ده قـانـون فـعالـیت احـزاب 

و جـمعیت هـا بـاشـد. مـعلمان مـانـند سـندیـکای شـرکـت واحـد یـا هـفت  تـپه مـجبور بـه تـمکین صـوری از ایـن 

تشـــــریـــــفات جهـــــت دریـــــافـــــت اولـــــین پـــــروانـــــه ی فـــــعالـــــیت خـــــود بـــــودنـــــد. پـــــروانـــــه ی صـــــادره ی ۱۳۷۹ هـــــمچنین 

اسـاس نـامـه ی فـوق، اولـین و آخـریـن اسـاس نـامـه و پـروانـه ی رسـمی فـعالـیت کـانـون هـای صـنفی اسـت؛ زیـرا 

پــس از اتــمام مــدت اعــتباِر پــروانــه ی فــعالــیت کــانــون هــا در ســال ۱۳۸۲، پــروانــه ی کــار آنــها دیــگر تــمدیــد 

نشـد. بـا انـتشار فـراخـوان تجـمع و تـحصن و ورود مـعلمان بـه خـیابـان در نـیمه ی اول دهـه ی هشـتاد نـیز، 

کـــانـــون هـــا غـــیر قـــانـــونـــی اعـــالم شـــدنـــد و صـــدور مـــجوز تـــشکیل مجـــمع عـــمومـــی آنـــها از ۱۳۸۴ الـــی ۱۳۹۵ 

مـــتوقـــف شـــد؛ بـــه  طـــوری کـــه عـــمالً کـــانـــون هـــا از نـــیمه ی دوم دهـــه  ی هشـــتاد بـــه بـــعد، تـــشکیالتـــی خـــارج از 

ســـپهر قـــانـــون بـــودنـــد و نـــیمه فـــعال بـــودن آنـــها در نـــیمه ی دوم دهـــه ی هشـــتاد، هـــمچنین فـــعال  شـــدن مجـــدد 

آنـها در دهـه ی نـود تـابـع سـپهر مـبارزه ی طـبقاتـی شـد. در سـال ۱۳۹۵ نـیز گـرچـه مـجوز تـشکیل مـجامـع 

عــمومــی بــرای ۱۶ کــانــون صــادر و مــجامــع تــشکیل شــد، امــا اســاس نــامــه ی دوم کــه مــتأثــر از گســتردگــی 

حـضور مـعلمان در تجـمعات سـکوت، بـا تـغییراتـی تـنظیم و حـق عـضویـت بـه هـمه ی مـعلم هـا داده  بـود، در 

هـــفت خـــوان مـــصوبـــات دولـــتی تـــصویـــب نشـــد. مـــتعاقـــباً بـــا تـــوجـــه بـــه خـــروج اصـــناف از قـــانـــون احـــزاب و 

تــطویــل تــصویــب قــانــون جــایــگزیــن، الــزام تــأیــید اســاس نــامــه ی دوم تــوســط قــدرت حــاکــم، در ســکوت قــانــون 

1مرتبط، عمالً منتفی شد. 

اگــــــر ایــــــن تــــــشکل هــــــا، نــــــه فــــــقط در شــــــروع مــــــبارزات خــــــود، بــــــلکه در تــــــمامــــــی ایــــــن ســــــال هــــــا بــــــر طــــــبل 

قــانــون گــرایــی کــوبــیده و مــی کــوبــند، از یــک  ســو بــازتــاب ایــدئــولــوژی قــانــون گــرایــی و ایــدئــولــوژی «طــقه ی 

مــتوســط» در خــودآگــاه قشــری از کــارگــران اســت کــه در پــذیــرش نــقش طــبقاتــی خــود بــه عــنوان کــارگــر، 

هـــــنوز مـــــردد هســـــتند؛ از ســـــوی دیـــــگر، از آن روســـــت کـــــه نـــــه  تـــــنها امـــــکان ایـــــجاد و فـــــعالـــــیت تـــــشکل هـــــا 

پـیشاپـیش در تـنظیم و تـصویـب قـانـون کـار و آیـین نـامـه هـای اجـرایـی آن کـامـالً بسـته شـده اسـت، بـلکه فـراتـر 

از آن، دیـد امـنیتی بـه امـر سـازمـان یـابـی کـارگـری کـه از دهـه ی شـصت بـا اتـهام مـعانـد و مـحارب در ایـن 

رژیــم بــنیان گــذارده  شــد، چــنان در تــاروپــود قــدرت حــاکــم تــنیده شــده اســت کــه اصــل در مــعانــد بــودن هــر 

1. از تــاریــخ الزم االجــرا شــدِن قــانــون جــدیــد نــحوه ی فــعالــیت احــزاب و گــروه هــای ســیاســی در آبــان ۱۳۹۵، قــانــون فــعالــیت احــزاب، جــمعیت هــا و 
انجـمن هـای سـیاسـی و صـنفی و انجـمن هـای اسـالمـی یـا اقـلیت هـای دیـنیِ شـناخـته شـده مـصوب سـال ۱۳۶۰، صـریـحاً و تـمامـاً نـسخ شـده اسـت. 
قـــــانـــــونـــــگذار عـــــادی نـــــیز، هـــــنوز حـــــكمی در مـــــورد لـــــزوم اخـــــذ مـــــجوز یـــــا تـــــمدیـــــد مـــــجوز فـــــعالـــــیت كـــــانـــــون هـــــا و انجـــــمن هـــــای صـــــنفی و تـــــخصصی و 
بـازنشسـتگان مـقرر نـكرده اسـت. چـون بـررسـی و تـصویـب قـانـوِن جـایـگزیـن بـرای تـشکل هـای صـنفی تـطویـل  شـد، بـا سـؤال وکـیل کـانـون هـا و پـاسـخ 
مـعاون وقـت ارتـباطـات و پـیگیری اجـرای قـانـون اسـاسـی در سـال ۱۳۹۸، تـشکل هـای صـنفی تـابـع مـاده ی ۲۶  قـانـون اسـاسـی تـفسیر شـدنـد. ایـن 
تـفسیر چـون چـوب دوسـرطـال عـمل مـی کـند؛ یـک سـر آن فـعالـیت کـانـون هـای صـنفی را در اسـتناد بـه قـانـون اسـاسـی پـوشـش مـی دهـد، سـر  دوم یـا 

شروط آن، مورد استفاده ی ُقضات برای محکومیت تشکل ها شده  است.
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تـشکل و گـروه اسـت، مـگر خـالف آن ثـابـت شـود. تـوسـل بـه قـانـون گـرایـی، بـه نـوعـی، اعـالمِ مـعانـد  نـبودن، 

بــرای ادامــه حــیاِت تــشکل هــا بــود. قــانــونــیت تــشکل در پــیکری بــه نــام اســاس نــامــه چــون ُمهــر قــدرت را بــر 

خـــود داشـــت، در دهـــه ی هشـــتاد کـــه هـــنوز کـــارگـــران در رعـــب از قـــدرِت حـــاکـــم بـــه تـــشکل گـــرایـــی، گـــرایـــش 

نــشان نــمی دادنــد، مــفید بــود، از آن رو کــه بــر  تــرس کــارگــران غــلبه و آنــها را جــذب تــشکل هــا مــی کــرد. امــا 

بـا کـاهـش تـرس کـارگـران، بـا ریـزش رعـب هـیوالی سـرکـوب، مـبارزات گسـترش یـافـت و هـر بـار تـشکل هـا 

بــه تــبعیت از شــرایــط جــدیــد جــنبش و زایــندگــی پــراتــیک، و بــدون تــوجــه بــه الــزامــات قــانــون، مــجبور شــدنــد 

مــاده و تــبصر ه ای از اســاس نــامــه را کــتباً و یــا در عــمل تــغییر  دهــند؛ بــه  طــوری کــه مــعلمان عــزیــز مــا در 

بیسـت سـال گـذشـته، در مـواجـهه ی مسـتمر بـا تـکرار انـتزاع رسـمیت و مـمنوعـیت تـشکل گـرایـی، کـارکـرد 

ایـــدئـــولـــوژی قـــانـــونـــیِت تـــشکل را در مـــمانـــعِت از تـــشکِل واقـــعی، مســـتمر تجـــربـــه کـــردنـــد، تـــا بـــه مـــرحـــله ای 

رســـیدنـــد کـــه قـــانـــون را، خـــودشـــان در خـــیابـــاِن مـــجازی نـــوشـــتند. در تـــداوم گســـترش جـــنبش و بـــر بســـتر 

شـبکه هـای افـقی ایـنترنـت، زمـانـی کـه مـبارزه ی طـبقاتـی بـه روال تـجارب تـاریـخی بـه چـنان فـرازی بـرسـد کـه 

تشـریـفات و مـدت عـزل و انـتخاب هـیئت مـدیـره در پـراتـیکِ خـودزایـنده ی خـودگسـتر، بـه مـانـع فـعالـیت تـبدیـل 

شــونــد، ایــن تــشکل هــا مــجبور خــواهــند شــد پــوســته ی ســندیــکایــی خــود را دور بــیانــدازنــد و اســاس نــامــه ی 

جـدیـد خـود را در مجـمع عـمومـی آزاد مـعلمان بـنویـسند. چـنان کـه  لـوکـاچ مـی گـویـد: «شـکل خـاصـی از 

ســــازمــــان کــــه در شــــرایــــط مــــعینی بــــرای هــــدف خــــاصــــی مــــفید اســــت، در صــــورت تــــغییر شــــرایــــط مــــبارزه 

1مـی تـوانـد بـه یـک مـانـع تـبدیـل شـود.» اگـر بـنا بـود مـعلمان در بـرابـر اتـهام مـعانـد بـودن، از تـوسـل بـه قـانـون 

بــرای حــفاظــت از تــشکل هــا، اجــتناب کــنند، بــایــد مــیداِن عــمل بــرای اتــحاد را تــرک مــی کــردنــد یــا بــه  هــمان 

انجـمن هـای اسـالمـی و خـانـه ی کـارگـر قـناعـت مـی کـردنـد و یـا بـه امـید تـغییر نـظام بـر مـسیر کـناره گـیری 

مـطلق در آن سـال هـا پـای مـی گـذاردنـد. در  هـر  دو صـورت، سـازمـان یـابـی مـعلمان در مـسیر پـیش رونـده ی 

امروز قرار نمی گرفت. 

شورای هماهنگی کانون های صنفی فرهنگیان 

پـنج تـشکل  صـنفی در چـند شهـر در ۱۷ اسـفند۱۳۸۰ طـی اولـین نشسـت در شـیراز، تـشکلی بـه نـام 

«اتــحادیــه ی صــنفی ســراســری فــرهــنگیان ایــران» بــا هــدف هــماهــنگی و پــیگیری تــصمیمات تــشکل هــای 
صـنفی اسـتان هـا و شهـرسـتا ن هـای مـختلف  پـایـه گـذاری کـردنـد. در  ایـن گـردهـمایـی مـقرر شـد: «اعـضای 

هـــیئت مـــدیـــره و دبـــیرخـــانـــه ی مـــرکـــزی تـــشکل هـــای صـــنفی حـــق گـــرفـــنت هـــیچ  گـــونـــه ســـمت و مـــقام دولـــتی را 

نـداشـته بـاشـند و هـر زمـان مـشخص گـردد یـکی از اعـضای هـیئت مـدیـره ی تـشکل هـا دارای سـمت دولـتی 

اســــت از هــــیئت مــــدیــــره اخــــراج  گــــردد.» ایــــن تــــصمیم بــــه ایــــن جهــــت گــــرفــــته  شــــد کــــه قــــدرت نــــقد و نــــظارت 

1. لوکاچ، گئورگ. تأملی در وحدت اندیشه ی لنین. ترجمه ی حسن شمس آوری. نشر دادار. ص 40
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تـشکل هـا ضـعیف نـشود و افـراد سـود جـویـی کـه قـصد گـرفـنت مـقامـات بـاال در آمـوزش و پـرورش را دارنـد، 

نـــتوانـــند تـــشکل هـــای صـــنفی را پـــلکان تـــرقـــی خـــود قـــرار دهـــند. هـــمچنین مـــقرر شـــد، هـــر شـــماره بـــیانـــیه ی 

گـردهـمایـی تـشکل هـای صـنفی مـعلمان در هـفته نـامـه ای بـه نـام قـلم مـعلم جهـت اطـالع عـموم درج شـود. ایـن 

هــــفته نــــامــــه در پــــایــــان ســــال ۱۳۸۲ بــــه مــــدت ۹۲۰ روز تــــوقــــیف شــــد. شــــورای هــــماهــــنگی در مــــاده ی یــــک 

اسـاس نـامـه ی شـورای هـماهـنگی، مـصوب ۱۳۸۴، عـیناً مـانـند کـانـون هـای صـنفی  غـیر سـیاسـی بـودن خـود 

را تــصریــح کــرده  بــود و در مــاده ی دوی اســاس نــامــه، جهــت محــدود کــردِن بــوروکــراســی مــقرر کــرده  بــود 

دبـــیرخـــانـــه ی شـــورا غـــیر مـــتمرکـــز اســـت و بـــه صـــورت ادواری هـــر بـــار یـــکی از کـــانـــون هـــا، جـــلسه ی شـــورا را 

هــماهــنگ و مــقدمــات تــشکیل شــورا را فــراهــم کــند؛ بــه  طــوری کــه هــر ســال یــکی از کــانــون هــا دبــیرخــانــه ی 

تــشکل هــای صــنفی بــاشــد. ضــمناً بــرای شــورا کــمیته هــایــی تــعیین شــد؛ کــمیته هــایــی مــربــوط بــه قــطعنامــه، 

اصـالح اسـاس نـامـه، تـهیه ی آئـین نـامـه ی اجـرایـی جـلسات و فـعا  ل تـریـن آنـها کـمیته ی بـیانـیه کـه هـر یـک از 

تــــــشکل هــــــای صــــــنفی، نــــــمایــــــنده ای در آن دارنــــــد. قــــــرار شــــــد بــــــرای صــــــندوِق حــــــق عــــــضویــــــت اعــــــضا هــــــم 

بــــرنــــامــــه ریــــزی  و اعــــالم شــــود. در دومــــین جــــلسه، اردیبهشــــت ۱۳۸۱، کــــانــــون صــــنفی اصــــفهان، مــــیزبــــان 

شـورای هـماهـنگی بـا حـضور ده تـشکل از جـمله «سـازمـان مـعلمان تهـران»، «خـانـه ی مـعلمان تهـران» 

و «انجـمن صـنفی فـرهـنگیان خـراسـان» و ۷ کـانـون صـنفي شـد. در  ایـن جـلسه عـالوه بـر         خـواسـته هـای 

صــنفی اقــتصادی، دو خــواســته بــرای حــمایــت از اعــضای کــانــون هــا در بــرابــر فــضای امــنیتی، تــصویــب 

شد. مهم ترین این خواسته ها، که گسترش کانون  ها را تضمین می کرد، عبارت بود از: 

 «اعــتراض متحــد کــانــون هــا بــه هــر گــونــه فــشار و محــدودیــت عــلیه فــعالــیت  کــانــون  هــا، و در 

صـورتـی كـه بـرای هـر یـك از اعـضای کـانـون  هـا مـشكلی خـارج از چـهار چـوب قـانـون پـیش آیـد، 

کلیه ی تشكل ها موظفند به صورت متحد و یك پارچه واكنش الزم را نشان دهند.» 

 در ۱۶ اسـفند ۱۳۸۱ در  چـهارمـین گـردهـمایـی کـانـون هـا در تهـران کـه بـا حـضور ۱۱ تـشکل بـرگـزار 

شــد، چــهارچــوب تجــمع تــشکل هــا بــه صــورت اتــحادیــه ی صــنفی ســراســری فــرهــنگیان و نــام آن «شــورا 

هــماهــنگی تــشکل هــای صــنفی فــرهــنگیان» مــصوب گــرديــد. و اســاس نــامــه ی شــورا نــیز تــصویــب گــردیــد. 

شــعار مــرکــزی ایــن جــلسه «مــا نــه چــپیم، نــه راســتیم/ مــعلمیم، مــعلم» بــود. ایــن هــمان شــعاری اســت کــه 

در اعــتراضــات بــهمن ۱۳۸۰ بــه کــرات دیــده و شــنیده شــده  بــود. در ایــن جــلسه، اســاس نــامــه ی تــشکل هــا 

مـورد تـصویـب قـرار گـرفـت کـه در مـاده ای از آن آمـده بـود عـضویـت در تـشکل هـای صـنفی مـعلمان فـقط بـا 

مــجوز صــنفی قــابــل پــذیــرش اســت. بــر اســاس ایــن مــاده، عــذر ســه تــشکل فــرهــنگیان کــه مــجوز ســیاســی 

داشـتند و از نـظر مـعلمان وابسـته بـه جـناحـین در قـدرت بـودنـد، یـعنی خـانـه ی مـعلمان، سـازمـان مـعلمان، 

کـــانـــون همبســـتگی فـــرهـــنگیان و مـــدرســـان، از حـــضور در شـــورای هـــماهـــنگی خـــواســـته شـــد. ایـــن شـــورا 
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هــرگــز پــروانــه ی فــعالــیت نــگرفــت. مجــمع عــمومــی آن شــامــل نــمایــندگــان تــشکل هــا بــود و تــا ســال ۱۳۹۶ بــه 

 جـــای هـــیئت مـــدیـــره، شـــورای مـــرکـــزی داشـــت. در تـــاریـــخ نـــهم و دهـــم شهـــریـــور ســـال ۱۳۸۵ در جـــلسه ی 

سـاالنـه ی آن، نُـه کـانـون، اصـفهان، اردبـیل، تهـران، کـرمـانـشاه، رشـت، شـیراز، مشهـد، یـزد و هـمدان، بـه 

عــنوان اعــضای شــورای مــرکــزی انــتخاب، و بــازرســان کــانــون تهــران بــه عــنوان بــازرس شــورای مــرکــزی 

انــتخاب شــدنــد. اعــضای انــتخاب شــده ی شــورای مــرکــزی تــا ســال ۹۶ ثــابــت بــودنــد. تــحت فــشار امــنیتی، 

شـــورای هـــماهـــنگی نـــتوانســـت مجـــمع عـــمومـــی بـــرای انـــتخابـــات مجـــدد تـــشکیل دهـــد. طـــبق اســـاس نـــامـــه ی 

شــورا تــا زمــانــی کــه مجــمع عــمومــی شــورای هــماهــنگی بــرگــزار نــشود، اعــضای کــنونــی در هــمان ســمت 

باقی می مانند. 

در جـلسه ی شهـریـور ۱۳۸۵ مـقرر شـد شـورای مـرکـزی ضـمن پـای بـندی بـه اسـاس نـامـه و آیـین نـامـه ی 

اجــرایــی تــشکل هــای صــنفی فــرهــنگیان کــشور،  در تــمام کــارهــای اجــرایــی و تــصمیم گــیری تــشکل هــا وارد 

شـود، بـه   جـز تـعلیق و بـاطـل کـردن بـیانـیه ی  تـشکل  هـا کـه مشـروط بـه گـردهـمایـی کـلیه ی تـشکل  هـای صـنفیِ 

عـضو سـراسـر کـشور شـده  بـود. از دیـگر تـصمیمات ایـن جـلسه عـدم دخـالـت تـشکل هـای صـنفی در رفـتار 

سـیاسـی و قـدرت سـیاسـی از جـمله نـامـزدی بـرای انـتخابـات شـورای شهـر، مجـلس و ریـاسـت جـمهوری 

بـود. تـا پـایـان سـال ۱۳۸۶، بـیانـیه هـای شـورای هـماهـنگی تـوسـط کـلیه ی کـانـون هـا امـضا مـی شـد؛ امـا از 

سـی ام فـروردیـن ۱۳۸۷، امـضای بـیانـیه  هـا بـه شـورای مـرکـزی مـحول شـد. نشسـت هـای سـاالنـه ی شـورای 

هـماهـنگی نـیز در دو مـقطع مـرداد یـا شهـریـور (قـبل از روز جـهانـی مـعلم در مهـر) و اسـفند (قـبل از روز 

مـــــعلم در اردیبهشـــــت) تـــــعیین شـــــد. ایـــــن شـــــورا هـــــر ســـــال بـــــه  جـــــز در بـــــرخـــــی ســـــال هـــــای رعـــــب و ســـــکون 

(۱۳۸۶-۱۳۹۳)، ۱۲ اردیبهشــــت، روز مــــلی مــــعلم، و ۱۳ مهــــر بــــرابــــر بــــا پــــنج اکــــتبر، روز جــــهانــــی مــــعلم، 

بـــیانـــیه داده  اســـت. از ســـال ۱۳۸۲ تـــا ۱۳۸۵، ســـپس از ســـال ۱۳۹۶ بـــه بـــعد نـــیز، فـــراخـــواِن تجـــمعات، 

تـــــحصن و اعـــــتراضـــــات مـــــتعددی تـــــوســـــط ایـــــن شـــــورا داده شـــــده  اســـــت کـــــه چـــــندیـــــن مـــــورد بـــــا اســـــتقبال 

سـراسـری گسـترده مـواجـه شـد. شـورای هـماهـنگی طـبق مـصوبـات داخـلی خـود قـرار بـود هـر مـاه یـا دو 

مـاه یـک بـار، در یـکی از کـانـون هـا تـشکیل جـلسه بـدهـد. ایـن جـلسات در سـال هـای ۱۳۸۱ تـا ۱۳۸۵مـنظم 

بــرقــرار مــی شــد. در پــایــان ســال ۱۳۸۵، بــعد از اخــطار دولــت و مــمنوعــیت فــعالــیت تــشکل هــا، احــضار و 

دسـتگیری مـدیـران کـانـون  هـا و اولـتیماتـوم وزارت اطـالعـات بـه کـانـون  هـا مـبنی بـر غـیرقـانـونـی بـودن فـعالـیت 

آنــها، نشســت هــای شــورای هــماهــنگی محــدود و از ۱۳۸۸ تــا ۱۳۹۲ تــقریــباً مــتوقــف شــد پــس از ۱۳۹۲ 

ســـه بـــیانـــیه داده شـــد و مجـــدداً تـــا ۱۳۹۶ فـــعالـــیتی دیـــده نشـــد. در ایـــن دوره کـــه از ۱۳۸۶ تـــا ۱۳۹۶ بـــه 

درازا کـشید، بـرخـی مـعلم هـای فـعال در  هـیئت مـدیـره ی کـانـون هـا عـقب ننشسـتند و عـلی رغـم فـضای امـنیتی 

شــدیــد، تــابــع عــقب نــشینی کــامــل دوران رکــود نشــدنــد؛ مــصاحــبه کــردنــد، نــقد کــردنــد و یــا بــرخــی کــانــون هــا 

حــتی جــلسه تــشکیل  دادنــد و بــا دادن بــیانــیه اعــالم حــضور و فــعالــیت کــردنــد. ایســتادگــی آنــها بــه فــعال 

 شـــدن تـــدریـــجی کـــانـــون هـــا در ۱۳۹۳ انـــجامـــید. بـــا فـــعال  شـــدن کـــانـــون هـــا، شـــورای هـــماهـــنگی آنـــها نـــیز 
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مجــــدداً و کــــمابــــیش فــــعال شــــد، تــــا ایــــن کــــه در ســــال ۱۳۹۶ بــــه مــــدد دنــــیای مــــجازی کــــامــــالً فــــعال شــــد. 

 تــــاریــــخچه ی خــــالصــــه ی فــــعالــــیت شــــورای هــــماهــــنگی از زمــــان تــــأســــیس تــــا ۱۳۹۶ در تــــلگرام یــــکی از 

مؤسسان بر همین منوال ذکر شده  است. 

 از دغــدغــه هــای هــمیشگی فــعاالن صــنفیِ بــازداشــت شــده مــسئله ی اقــتصادی خــانــواده بــوده اســت. 

مـمکن اسـت اخـراج شـونـد یـا حـقوق آنـها قـطع شـود و خـانـواده ی آنـها بـا مـشکل اقـتصادی روبـه رو شـود. 

از ســــال ۸۶ کــــه تــــعداد زیــــادی از مــــعلمان دســــتگیر شــــدنــــد، مــــدیــــران تــــشکل هــــا و بــــرخــــی اعــــضا بــــه طــــور 

غـیر سیسـتماتـیک و فـردی، از محـل درآمـد مـاهـانـه ی خـود بـه خـانـواده ی دسـتگیرشـدگـان کـمک مـی کـردنـد. 

امـا در نـیمه ی اول دهـه ی نـود ایـن کـمک هـا بـه خـانـواده ی زنـدانـیان، بـه  شـکلی سـازمـان یـافـته انـجام شـد. 

دو شــماره حــساب در تهــران و هــمدان افــتتاح شــد و وجــوه واریــز شــده بــه ایــن حــساب هــا بــه طــور مــرتــب و 

صـرفـاً بـه خـانـواده هـای زنـدانـیان و مـعلمان آسـیب دیـده از سـیاسـت هـای سـرکـوب اخـتصاص یـافـت. بـه هـر 

خـانـواده بـرابـر حـقوق هـر زنـدانـی کـمک مـالـی مـی شـد. ایـن مـنبع مـالـی، از تـأثـیر فـشار مـالـی حـاکـمیت بـر 

فـــــعاالن تـــــا حـــــدودی کـــــاســـــت و دغـــــدغـــــه ی آنـــــها در مـــــورد معیشـــــت خـــــانـــــواده را کـــــاهـــــش داد. هـــــمین امـــــر 

ایســـــتادگـــــی آنـــــها در زنـــــدان را تـــــداوم بـــــخشید. وزارت اطـــــالعـــــات دســـــتور داده  بـــــود کـــــه حـــــقوق مـــــعلمان 

بــازداشــت شــده قــطع شــود تــا خــانــواده ی زنــدانــیان، تــحت فــشار مــالــی قــرار گــیرنــد و بــه  تــبع ایــن فــشار، 

مـعلمان زنـدانـی دسـت از مـقاومـت بـر دارنـد. شـورای هـماهـنگی بـا تـصمیمات مـناسـب ایـن ابـزار فـشار را 

خــــــنثی کــــــرد. امــــــا و نــــــکته ی جــــــالــــــب آن اســــــت کــــــه مــــــخارج تــــــمام جــــــلسات شــــــورا، حــــــتی ایــــــاب و ذهــــــاب 

نـمایـندگـان از شهـرسـتان هـای مـتعدد بـه محـل نشسـت هـا، از شـروع کـار شـورا، بـا هـزیـنه ی شـخصی خـود 

نـــمایـــندگـــان و حـــقوق مـــعلمی تـــأمـــین مـــی شـــد. ایـــن شـــورا کـــه ســـراســـری اســـت، حـــکم اتـــحادیـــه را بـــرای 

اکـــثریـــت مـــعلمان دارد و در «مـــجامـــع بـــین املـــللی» مـــربـــوط بـــه مـــعلمان، بـــا عـــنوان اتـــحادیـــه ی تـــشکل هـــای  

مــــعلمان ایــــران ثــــبت شــــده  اســــت. مــــنظور از شــــورا یــــا شــــورای هــــماهــــنگی کــــه مــــن بــــعد در ایــــن نــــوشــــتار 

اخــتصاراً بــه جــای شــورای هــماهــنگی تــشکل هــای صــنفی مــعلمان اســتفاده مــی شــود، هــمان اتــحادیــه ی 

ســراســری تــشکل هــای صــنفی شهــر و اســتان مــعلمان اســت کــه محــدود بــه کــانــون هــای صــنفی نــمی شــود. 

شــــورای هــــماهــــنگی از ســــال ۱۳۸۹ و پــــس از تــــالش هــــای بــــسیاری، عــــضو آمــــوزش بــــین املــــلل (EI) شــــد. 

بــرخــی از مــدیــران کــانــون هــا کــه مــعلم را از کــارگــر مــنفک و جــزء طــبقه ی «مــتوســط» مــحسوب مــی کــنند و 

خـــود را صـــنف مـــی دانـــند، از ایـــن کـــه در مـــجامـــع بـــین املـــللی ا ی  عـــضو بـــاشـــند کـــه کـــانـــون هـــا را بـــا  عـــنوان 

ســندیــکا ثــبت مــی کــنند، راضــی نــبودنــد. نــمایــنده ی شــورای هــماهــنگی در مــجامــع بــین املــللی از ابــتدا تــا 

۱۳۹۶، بازرس قدیمی شورای هماهنگی و از اعضای مؤسس کانون تهران بود. 

اعـــتراضـــات کـــارگـــری نـــیمه ی اول دهـــه ی هشـــتاد در حـــال نـــزج و ورود بـــه خـــیابـــان  بـــود کـــه شـــورای 

هـماهـنگی اولـین بـیانـیه ی خـود را در تـاریـخ ۱۳۸۰/۱۲/۱۷ صـادر کـرد و در  بـند   سـه ی آن نـوشـت: «تـمام 

تـشکل  هـای حـاضـر  بـر  صـنفی  بـودن و پـرهـیز  از سـیاسـت زدگـی مـتفق الـقول هسـتند.» پـراتـیک بـالفـاصـله 
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ایـن ادعـا را وارد آزمـونـی سـخت و پـر  هـزیـنه کـرد و نـشان داد حـتی اگـر كـارگـران اظـهارنـامـه ی دوری  از 

سـیاسـت بـدهـند، سـياسـت هـرگـز تـالش آنـها را بـرای سـازمـان  یـافـنت آزاد نـخواهـد گـذاشـت. تـا زمـانـی  کـه 

نـمایـندگـان مـعلمان بـرای گسـترش کـانـون  هـا، بـا دولـت رایـزنـی و زیـر پـوسـت آرامـش قـبل از تـوفـان، بـرای 

جــذب مــعلمان – ظــاهــراً   در کــنترل دولــت – تــالش مــی کــردنــد، از آســیب قــدرت نــیز در امــان مــانــدنــد؛ امــا 

زمـانـی  کـه بـه  تـدریـج جـان گـرفـتند و در تـبعت از گسـترش مـبارزه ی طـبقاتـی مـعلمان، فـراخـوان تـحصن و 

تجــمع دادنــد، نــظامِ ســلطه، مــدارا را در کــوزه ی ســازمــان اطــالعــات گــذاشــت و بــا شــدت در مــقابــل شــان 

ایســـــتاد؛ بـــــه طـــــوری کـــــه در پـــــایـــــان نـــــیمه ی اول دهـــــه ی هشـــــتاد، مـــــمنوعـــــیت فـــــعالـــــیت کـــــانـــــون هـــــا، انـــــتزاع 

غـــــیرســـــیاســـــی  بـــــودن را در هـــــمان شـــــروع حـــــرکـــــت بـــــه  گِـــــل نـــــشانـــــد. بـــــیانـــــیه هـــــا و فـــــراخـــــوان هـــــای شـــــورای 

هـــماهـــنگ کـــننده ی کـــانـــون هـــا و اعـــتراضـــات مـــعلمان نـــشان خـــواهـــد   داد کـــه چـــگونـــه بـــا گســـترش مـــبارزه ی 

طـبقاتـی، الـزامـات قـانـونـی مـندرج در اسـاس نـامـه  هـا، از جـمله غـیرِسـیاسـی  بـودن تـشکل صـنفی مـدام فـرو 

می ریزد. 

نیمه ی اول دهه ی هشتاد، ورود معلمان گچ به دست به خيابان      

«زنــدگــیِ اجــتماعــی اســاســاً ـ یــا بــه  لــحاظ گــوهــری ـ پــراتــیکی اســت. هــمه ی 
رازوارگـی هـا ـ یـا مـعماهـا ـ یـی کـه تـئوری را بـه  عـرفـان مـی کـشانـند، حـل عـقالیـی 

1خویش را در پراتیکِ انسانی و در درک این پراتیک می یابند.»  

«درســت اســت کــه بــایــد جــهانــی مــادی وجــود داشــته  بــاشــد تــا بــتوانــد مــوجــودی کــه مــا آن را انــسان 
مــی نــامــیم، در آن پــدیــد آورد؛ ولــی نــقطه ی عــزیــمت مــا در تــوضــیح ایــن مــوجــود و ویــژگــی هــایــش ـ از جــمله 

ویــــژگــــی انــــدیــــشمند و اراده  مــــند بــــودنــــش ـ و در  اثــــبات عــــینیت و ضــــرورت آن جــــهان، بــــایــــد پــــراتــــیک هــــای 

2اجـتماعـی انـسان بـاشـد.» در ایـن راسـتا، در  ورود بـه پـراتـیک هـای اجـتماعـی مـعلمان در دهـه ی هشـتاد 

و مـواجـهه ی مسـتقیم بـا ابـزار مـبارزه ی طـبقاتـی آنـها ـ بـیانـیه هـا، فـراخـوان هـا، مـذاکـرات بـا دولـتیان، تجـمع 

و تــحصن ـ هــدف آن اســت کــه بــا کــردار و انــدیــشه ی مــعلمان در مــقابــل نــظام ســلطه، در جــزیــیات آشــنا 

 شــویــم؛ دهــه ای کــه دنــیای مــجازی هــنوز در ایــران گســترش نــیافــته بــود و هســتی تــشکل هــای کــارگــری در 

قـالـب کـانـون صـنفی یـا شـورای هـماهـنگی مـعلمان، بـه  عـلت جـو اخـتناق، بـروز بـیرونـی چـندانـی نـداشـت. 

عــــالوه بــــر  اخــــتناق، در  ایــــدئــــولــــوژیِ  تــــعریــــف کــــارگــــر بــــین چــــپ، فــــعاالن ســــیاســــی و فــــعاالن صــــنفی ایــــن 

تـشکل هـا کـه مـعلمان بـاتجـربـه ای هـم بـودنـد، مـتأسـفانـه مـعلم خـارج از جـنبش کـارگـری قـرار مـی گـرفـت و 

1   مــارکــس، کــارل. تــزهــایــی دربــاره ی فــوئــربــاخ. تــز هشــتم تــرجــمه ی کــمال خســروی. نشــریــه ی نــقد، شــماره ی  2، ص  28، خــرداد 1369 / مــی 
1990

۱۳۶۴:  https://bit.ly/3erstKc 2 خسروی، کمال. مقاله ی «شالوده های ماتریالیسم پراتیکی مارکس». نگارش
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تـــالش ارزشـــمند ســـازمـــان یـــابـــی مـــعلمان، هـــمانـــند ســـندیـــکاهـــای کـــارگـــری هـــفت تـــپه یـــا رانـــندگـــان شـــرکـــت 

واحـــد، مـــورد تـــوجـــه قـــرار نـــمی گـــرفـــت. در  ایـــن مـــقطع تـــشکل مـــعلمان، صـــنفی مـــحسوب مـــی شـــد و تـــشکل 

کـارگـران، سـندیـکایـی و فـعالـیت یـکسان هـر دو قشـر کـارگـران بـا سـاطـور ایـدئـولـوژی «طـبقه ی مـتوسـط» 

در دنــــیای آکــــادمــــیک، رســــانــــه هــــا و فــــضای تــــبلیعی چــــپ ســــنتی، ســــالخــــی مــــی شــــد. چــــنان کــــه در اخــــبار 

کـارگـری و سـایـت هـای فـیلترشـده ی نـیروی چـپ، خـبر در مـورد مـبارزه ی طـبقاتـی ایـن بـخش از کـارگـران 

محــدود بــود. مــعلمان عــزیــز مــا در نــیمه ی اول دهــه  ی هشــتاد در فــرا رفــنت از «فــردیــت، اســتقالل رأی و 

کــنِش فــردی» و ورود بــه حــوزه ی ســازمــان یــابــی، دومــین قشــر از کــارگــران، پــس از شــکل گــیری شــورای 

1کــــارگــــران نــــفت تهــــران در ۱۳۶۹ و اعــــتراض آنــــان در تــــابســــتان ۱۳۷۵بــــودنــــد؛ امــــا در عــــین حــــال، در 

نــیمه ی دوم هــمین دهــه، دریــافــت «غــیرافــراطــی، مــیانــه روانــه، اصــالح طــلبانــه و هــنجارمــند» مــؤســسان و 

فـــعاالن صـــنفی مـــسن تـــر دهـــه ی هـــفتاد کـــه اعـــتقاد بـــه «مـــتوســـط» بـــودن مـــعلماِن رســـمی دولـــت، در آنـــها 

درونـــــی شـــــده  بـــــود، مـــــرعـــــوِب اخـــــتناق و زنـــــجیری بـــــر مـــــبارزات مـــــعلمان شـــــد. مـــــقاالت مســـــتمر بـــــرخـــــی از 

مــؤســسانــی کــه از فــعالــیت کــنار کــشیدنــد، نــماد کــامــل تــأثــیر ویــرانــگر ایــدئــولــوژی «طــبقه ی مــتوســط» در 

کارگران است. آنها همچنان اصرار داشتند:  

«راه درســــت، بــــازگشــــت فــــعاالن صــــنفی بــــه مــــدرســــه و پــــیگیری مــــطالــــبات واقــــعی صــــنفی 
همگام با معلمان در فضای مدرسه و در چارچوب قانون و مقررات است.»! 

دهــه ی هــفتاد در حــال اتــمام بــود کــه بــحث و مــحفل و هــم انــدیــشی مــعلمان بــاســابــقه پــیرامــون ایــجاد 

تــــشکل، در نــــهاد ایــــدئــــولــــوژیــــک قــــانــــون و بــــا رســــمیت یــــافــــنت روی کــــاغــــذ، بــــه نشســــت نــــمایــــندگــــان کــــار و 

نـــمایـــنده ی قـــدرت در          اولـــین مجـــمع عـــمومـــی مـــعلمان در ســـال ۱۳۷۹ منجـــر شـــد. نـــمایـــندگـــان گـــرگ هـــا بـــا 

حـضور در مجـمع عـمومـی مـعلمان، چـشم در چـشم نـمایـندگـاِن کـار  دوخـته بـودنـد تـا مـدام یـادآوری کـنند 

ایـــن جـــلسات تـــا زمـــانـــی پـــا بـــر جـــاســـت کـــه مـــدارا کـــنید، وارد خـــیابـــان نـــشویـــد، اعـــضای خـــود را هـــم از 

خــیابــان بــر حــذر داریــد! هشــداری کــه نــمایــندگــان مــی فــهمیدنــد. بیســت ســال قــبل، در آغــاز دهــه ۸۰ هــنوز 

تـوان ضـدسـرمـایـه  دارانـه سـایـه ی خـود را در ایـران نگسـترانـده  بـود، کـانـون  هـا هـنوز چـشم بـه بـاال داشـتند، 

هـنوز دوران اولـیه ی سـازمـان یـابـی یـا نـوزایـش خـود را طـی نـکرده    بـودنـد، هـنوز اعـضای کـافـی نـداشـتند، 

هــنوز بــا گســتره ی مــعلمان وارد تــعامــل نشــده   بــودنــد و هــنوز پــیگیر تشــریــفات مــوجــودیــت انــتزاعــی خــود 

روی کـــاغـــذ بـــودنـــد کـــه خـــارجِ از خـــواســـت یـــا نـــا خـــواســـت آن هـــا، مـــعلمان از جـــایـــگاه و مـــنظِر اجـــتماعـــی 

کـــــنشگر، از فـــــشار گـــــرســـــنگی، از تـــــحقیر و خـــــشم بـــــه نـــــاگـــــزیـــــر آمـــــاده ی ورود بـــــه خـــــیابـــــان شـــــدنـــــد. بـــــرای 

مــعترضــان، نــقطه ی آغــاز «پــرســشی نــظری نــبود.» ایــن هــم مــهم نــبود کــه هــنوز ســازمــان دارنــد یــا نــه؟ 

1 دارالشفاء، یاشار. مقاله ی «گاه شمار تحلیلی اعتصاب ها و اعتراض ها»، بخش سوم، سایت نقد
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مـعلم گـچ بـه دسـِت مـا کـه حـیثیت و شـأن جـایـگاه اجـتماعـی اش در ایـن نـظام لـگدمـال شـده بـود، دیـگر قـادر 

نـــبود بـــدون کـــار  دوم، نـــان فـــرزنـــدانـــش را تـــأمـــین کـــند. او کـــه هـــر روز شـــاهـــد مـــشکالت کـــارگـــران شهـــر و 

روسـتا در چهـره ی نـزار و دردکـشیده دانـش آمـوزش بـود، دیـگر تحـملش بـه پـایـان رسـیده  بـود. هـنوز دوران 

جـنینی سـازمـان یـابـی را پشـت  سـر نـگذارده  بـود کـه بـه روال تجـربـه ی گـذشـته، خـیابـان را بـرای فـریـاد عـلیه 

کاهش قدرت خرید خود برگزید. 

جــنبش مــعلمان در نــیمه ی اول دهــه ی هشــتاد، ســه فــراز بــسیار مــهم را گــذرانــد. ۱- در ســال ۱۳۸۰ 

کـه نـوزایـش کـانـون هـا، در مـراحـل ابـتدایـیِ خـود بـود و مـعلمان محـدودی آن را مـی شـناخـتند. در ایـن دوره 

اعــتراضــات بــدون ســازمــان بــودنــد و تــشکیالت وابســته بــه  قــدرت ســعی در اســتفاده از آنــها داشــتند. ۲- 

در سـال هـای ۸۲ ـ ۱۳۸۱کـه کـانـون هـا وارد صـحنه ی مـبارزه ی مـعلمان شـده  بـودنـد و فـراخـوان آنـها پـاسـخ 

مــــثبت بــــخشی از مــــعلمان را بــــه  هــــمراه داشــــت. اوج ایــــن دوره تــــحصن دو هــــفته ای مــــعلمان در اســــفند 

۱۳۸۲ بــود کــه تــا ۱۵ فــروردیــن ۸۳ ، بــیش از چــهارصــد مــدرســه را تــعطیل کــرد. ۳- در ۱۳۸۵ در دوران 

فــرمــانــفرمــایــی اصــوال گــرایــان بــر کــشور کــه کــانــون هــا وارد حــوزه ی بــسیج ســراســری مــعلمان شــدنــد. اوج 

ایــــن دوره تجــــمعات چــــندیــــن هــــزار نــــفری مــــعلمان در نــــیمه ی دوم اســــفند بــــود. در هــــر ســــه دوره، هــــمواره 

مــشکالت معیشــتی، شــغلی و دســتمزد یــا بُــعد اقــتصادی، ریــشه ی   اصــلی حــرکــت مــعلمان بــود. در ایــن 

مـــقاطـــع زمـــانـــی، بـــا تجـــمع و تـــحصن، از پـــنج تـــا پـــنجاه هـــزار مـــعلم وارد نـــبرد طـــبقاتـــی شـــدنـــد و قـــدرت را 

چــنان مســتأصــل کــردنــد کــه گــاردهــای مــخصوص بــا بــاتــوم و مــینی بــوس بــه مــصاف آنــها فــرســتاده شــد. 

ایـــن ســـال هـــا، دوران اول زایـــش تـــشکل هـــای آنـــها بـــود و در شـــرایـــطی چـــنان ســـخت ســـپری شـــد کـــه هـــر 

روزش، ســال هــا تجــربــه و آزمــون و خــطا بــه  دنــبال داشــت و نــه  چــند ســال، کــه چــند دهــه آنــها را بــه  جــلو 

رانـد و مـوجـب تجـربـه ای غـنی بـرای مـعلمان و نـیز تجـربـه ی بـا ارزشـی بـرای سـازمـان یـابـی کـارگـران شـد. 

در ایـــن نـــیمه، چـــنانـــچه در مـــقدمـــه گـــفته شـــد، دو پـــارامـــتر بُـــعد اقـــتصادی و قـــانـــون گـــرایـــی در تـــشکیالت 

معلمان محوری بود. 

 اعتراضات سال۱۳۸۰ فرهنگیان، شعله های جنبشی بدون سازمان

تــا ســال ۱۳۸۰ مــبارزات مــعلمان مــثل هــمه ی کــارگــران خــود را تــنها در پــدیــده     هــای مــنفرد و پــراکــنده 

آشـکار مـی کـرد. بـخش اعـظم سـال هـای پـس از جـنگ، اعـتراضـات مـعلمان فـردی بـود. سـکوت وفـادارانـه ی 

آنــها کــه تــابــع ایــدئــولــوژی «مــیهنی، اســالمــی» بــود، بــا گــذر  از دهــه ی شــصت و عــدم بــرآورد تــوقــعات و 

انــتظارات پــایــان جــنگ، پــیشاپــیش شکســته شــده  بــود، امــا نــه نــاگــهانــی. مــسیِر گــذاِر مــعلمان از ســکوت 

دهـــه ی شـــصت بـــه اعـــتراض  دســـته جـــمعی در آســـتانـــه ی دهـــه ی هشـــتاد، از تـــوقـــعات پـــس از جـــنگ شـــروع 

شـد و بـا بـیان مـطالـبات اقـتصادی فـردی کـارگـران و بـروز خـشم در گـردهـمایـی محـلی و خـانـوادگـی تـا 

 of 84 723




فرآیند سازمانیابی معلمان ۱۳۷۷-۱۳۸۵
 

واکــنش اقــتصادی بــه نــارضــایــتی شــغلی گســترش یــافــت. پــیشینه ی مــبارزات دهــه ی هشــتاد مــعلمان، بــه 

آغـــاز دهـــه ی هـــفتاد هـــم بـــرمـــی گـــردد؛ در شـــورش  هـــای بـــه حـــاشـــیه رانـــده شـــده گـــان یـــا کـــارگـــران فـــاقـــد امـــتیاز 

حـوزه ی غـیررسـمی کـار ( آنـها کـه نـگارنـده، در سـلسله نـوشـتاری در سـایـت نـقد در سـال ۱۳۹۸ انـسان 

آبـــان نـــامـــیده  اســـت ) نـــوجـــوانـــانـــی شـــرکـــت داشـــتند کـــه بـــعد از دانـــشگاه، گـــرچـــه مـــعلم رســـمی آمـــوزش و 

پـرورش و وارد حـوزه ی رسـمی کـار شـده  بـودنـد، امـا بـسیاری از آنـها هـمچنان حـاشـیه نـشین مـانـد ه  بـودنـد 

یـا در هـمان حـاشـیه هـا تـدریـس مـی کـردنـد و مـی کـنند؛ شهـرک هـایـی مـانـند شهـریـار و اسـال مشهـر کـه امـروز 

بـه مـدد فـعاالن صـنفی قشـر مـعلمان در صـدر اخـبار مـی نـشینند، در دهـه ی هـفتاد در رأس حـاشـیه هـای 

مــعترض شهــر تهــران بــودنــد، زمــانــی  کــه در آغــاز دهــه ی هشــتاد، اعــتراضــات کــارگــران حــوزه ی رســمی 

کـار شـروع شـد. عـمده ی اخـبار و گـزارش هـا، تـبلور ایـن خـیزش را در سـندیـکای شـرکـت واحـد، سـندیـکای 

هــفت تــپه، کــارگــران مــعادن و پــتروشــیمی و عــمومــاً کــارگــران کــارخــانــجات بــیان مــی کــردنــد و هــمچنان  کــه 

گـفتیم، در گـزارش هـای اعـتراضـات آغـازیـن کـارگـری، جـای مـعلمان و نـیز کـارگـران بـه حـاشـیه رانـده خـالـی 

بــــود؛ حــــال آن کــــه در ایــــن ســــال پــــس از دو دهــــه تحــــمل حــــقارت، فــــشار اقــــتصادی و ســــکوت، زنــــجیره ی 

بــی  ســابــقه ای از تجــمع  هــای اعــتراض  آمــیز مــعلمان فــوران کــرد کــه بــسیاری از آنــها در حــاشــیه ی شهــرهــا 

درس مـــــی دادنـــــد و مـــــوج شـــــورش هـــــای دهـــــه ی هـــــفتاد را تجـــــربـــــه کـــــرده بـــــودنـــــد، یـــــا حـــــداقـــــل بـــــه  واســـــطه ی 

دانـش آمـوزان خـود، آن شـورش هـا را مـی شـناخـتند. ایـن تجـمعات بـا ایـن پـیشینه، در هـمان آغـاز بـه شـکلی 

تـوده       وار و هـدایـت  نـاپـذیـر در آمـد. زمـزمـه هـای اعـتراضـی سـال هـای گـذشـته و درد مشـترک ۱۲ سـاعـت کـار 

روزانــه (دو کــار در روز) در اکــثریــت مــعلمان، بــاالخــره تــبدیــل بــه فــریــاد شــده   بــود. شــکاف ســیاســی بــین 

گــرگ    هــا شــکاف بــاریــکی بــرای اعــتراض کــارگــران ایــجاد کــرده   بــود. اســتفاده ی مــناســب از ایــن شــکاف 

بـرای سـازمـان یـابـی، بـه هـوشـیاری کـارگـران آگـاه تـر و فـعالـیت هـدفـمند فـعاالن سـیاسـی ایـن طـبقه وابسـته 

بــــود. مــــعلمان، زنــــان (هــــمان  گــــونــــه کــــه در  مــــقالــــه ی «رهــــایــــی زنــــان، مــــعیار رهــــایــــی هــــمگان» نــــوشــــته ام)، 

دانــشجویــان، رانــندگــان شــرکــت واحــد و کــارگــران هــفت تــپه از پــیش قــراوالن طــبقه ی کــارگــر بــرای ورود بــه 

تـــشکل یـــابـــی در نـــیمه ی اول دهـــه ی هشـــتاد بـــودنـــد. مـــحک تـــوانـــایـــی ایـــن تـــشکل  هـــا در  آن بـــود کـــه ظـــرفـــیت 

حـداکـثری بـرای اعـمال فـشار دسـته جـمعی کـارگـران بـه قـدرِت مسـلط را بـه سـطح بـیاورنـد، بـه  طـوری کـه 

مطالبات آنها در  اقدامی دسته  جمعی و برنامه ریزی  شده نمود یابد. 

 در ســـــال ۱۳۸۰ هـــــنوز کـــــانـــــون هـــــای صـــــنفی در حـــــال تـــــالش بـــــرای عـــــضوگـــــیری، و چـــــندان فـــــعال و 

بـرنـامـه ریـز نـبودنـد. اکـثریـت مـعلمان، دو تـشکل نـزدیـک بـه  قـدرت (خـانـه ی مـعلمان وابسـته بـه اصـول گـرایـان 

و ســازمــان مــعلمان وابســته بــه اصــالح طــلبان) را مــی شــناخــتند؛ لــذا اعــتراضــات مــعلمان در دی مــاه ســال 

۱۳۸۰، ابــتدا بــه   ســاکــن بــا پــیشگامــیِ بــرخــی از ایــن تــشکل  هــای وابســته بــه قــدرت شــکل گــرفــت؛ امــا ایــن 

تــشکل هــا، نــتوانســتند تجــمعات را کــنترل کــنند. تجــمعی کــه بــا فــراخــوان مــعلمان اصــول گــرا شــکل گــرفــت، 

بــــه صــــورت راهــــپیمایــــی در مــــسیر نــــماز جــــمعه بــــرنــــامــــه ریــــزی شــــده  بــــود. در تجــــمع دوم، دعــــوت کــــنندگــــانِ 
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اصــالح  طــلب بــر  آن بــودنــد از بــاال، بــا تــکیه بــر قــانــون و چــانــه  زنــی بــا مــقامــات، فــشاِر مــعلمان را وســیله ی 

کسـب امـتیاز قـرار  دهـند. اعـتراض کـنند گـان امـا، سـه  هـزار مـعلم خـشمگین، در خـیابـان حـافـظ تهـران، راه 

خـودشـان را مـی رفـتند، نـمی خـواسـتند مـنتظر  ایـن چـانـه زنـی هـا بـمانـند، از وعـده و وعـیدهـا خسـته و بـرای 

بهـــبود امـــور معیشـــتی  خـــود مـــثل ســـایـــر کـــارگـــران در آن دهـــه، خـــواهـــان عـــمل بـــودنـــد. بـــه مـــحض شـــروع 

ســخنرانــی  هــا، عــده  ای از مــعلمان بــا بــلند کــردن پــالکــاردهــایــی شــروع بــه ســر   دادن شــعارهــای خــارج از 

تــریــبون بــرنــامــه ریــزان حــکومــتی کــردنــد: «مــعلم نــان نــدارد»، «حــقوق  هــا اضــافــه نــشه/    کــالس  هــا تــعطیل 

مـــــی  شـــــه»، «اعـــــتصاب/  اعـــــتصاب»، «وزیـــــر بـــــی کـــــفایـــــت/ اســـــتعفا». فـــــضا مـــــتشنج بـــــود و جـــــمعیت بـــــنا 

نـــداشـــت بـــه حـــرف کـــسی گـــوش کـــند. مـــطالـــبات آنـــها کـــه بـــه خـــیابـــان آمـــده     بـــود و در چـــارچـــوب بـــرنـــامـــه ی 

ســــخنرانــــان دولــــتی نــــمی گــــنجید. بــــخشی از مــــعلمان در مــــقابــــل ســــاخــــتمان وزارت خــــانــــه تجــــمع کــــردنــــد و 

خــواســتار  اســتعفای وزیــر آمــوزش  و پــرورش شــدنــد؛ خــواســته ای کــه در تــضاد بــا مــاهــیت اصــالح طــلبان 

گــــردآمــــده در تــــشکل صــــنفی ســــیاســــی ســــازمــــان مــــعلمان بــــود. هــــنوز چــــند مــــاه از عــــمر دولــــِت «گــــفتمان 

قــانــون» در دور دوم آن نــگذشــته  بــود کــه نــارضــایــتی از بــازی «اصــالحــات» وارد خــیابــان شــده  بــود و 
خود را در تقابل بین شعارهای سازمان دعوت کننده و معلماِن گچ به دست، آشکارا نشان می داد.  

یـک هـفته بـعد، دوم بـهمن ۱۳۸۰ اجـتماعِ بـزرگ تـری در بـرابـر مجـلس بـرگـزار شـد. تـعداد حـاضـران را 

بــــین هشــــت تــــا ده هــــزار نــــفر بــــرآورد کــــرده  انــــد. پــــس از جــــنگ و تــــا آن مــــقطع، هــــیچ  یــــک از اعــــتراضــــات و 

تجــمعات کــارگــران شهــری ـ و نــه حــاشــیه ای  ـ جــمعیتی در  ایــن حــد را بــه خــیابــان نــیاورده بــود. ایــن بــار 

هــیچ ســازمــانــی مــسئولــیت ایــن تجــمع را بــر عهــده نــگرفــت. بــه نــظر خــودانــگیخته مــی رســید، امــا اظــهارات 

بـرخـی مـعلمان بـازنشسـته نـشان مـی داد مـؤسـسان کـانـون هـای صـنفی در راهـپیمایـی قـبل، آن را تـدارک 

دیـده و هـمان زمـان اطـالع رسـانـی کـرده  بـودنـد. در ایـن تجـمع، هـرکـس شـعاری مـی داد و چـند نـفر تـکرار 

مـــی کـــردنـــد. مـــعلمان در پـــاســـخ خـــبرنـــگاران دولـــتی ادعـــا مـــی کـــردنـــد: «مـــا نـــه چـــپیم، نـــه راســـتیم/ مـــعلمیم، 

مـعلم» و «تجـمع مـا کـامـالً خـودجـوش اسـت.» ایـن شـعار اتـفاقـا بـعداً در بـیانـیه ی شـماره ی دوم شـورای 

هـماهـنگی دیـده شـد. در ایـن تجـمع کـه بـه راهـپیمایـی منجـر شـد، شـعار «مـعلمان ایـران/ شـنبه بـه سـوی 

تهـران»، آنـها را چـهار روز بـعد بـه مـقابـل مجـلس و دفـتر رئـیس جـمهور! فـرا مـی خـوانـد. آخـریـن تجـمع كـه 

در تـظاهـراِت دوم بـهمن بـرای شـنبه شـشم بـهمن در مـیدان پـاسـتور مـقابـِل ایـن دفـتر هـماهـنگ شـده   بـود، 

بـــرگـــزار نشـــد و افـــراد پـــیش از رســـیدن بـــه مـــیدان، تـــوســـط نـــیروهـــای انـــتظامـــی، ضـــرب وشـــتم و پـــراکـــنده 

شـدنـد. بـیش از چهـل  نـفر از مـعلمان دسـتگیر و ده نـفر از مـدیـران و فـعاالن کـانـون بـه دادسـرا احـضار 

شــدنــد. تــا آن روز نــیروی انــتظامــی بــا مــعلمان بــرخــورد نــکرده  بــود و ســرکــوب در مــیدان پــاســتور اولــین 

بــرخــورد بــود کــه مــعلمان انــتظار آن را نــداشــتند. دولــت اصــالحــات، وقــتی مــعلمان مســتقل از جــناح هــای 

قـدرت بـه خـیابـان آمـدنـد، چهـره ی خـشن خـود را نـشان داده  بـود، اعـتراض در خـیابـان تـا جـایـی پـذیـرفـته  

مــی شــد کــه بــا شــعارهــای اصــالحــات، مشــروعــیت دولــت را بــا دفــاع از جــامــعه مــدنــى بــه نــمایــش بــگذارد. 
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جـــواب آنـــها کـــه بـــه  جـــای مـــدنـــیت، بـــا شـــعاِر اقـــتصادی «مـــا را کـــنند نـــصیحت/ خـــود در رفـــاه و نـــعمت»، 

گــرســنگی را در خــیابــان فــریــاد مــی زدنــد، ســرکــوب بــود. اطــالعــات نــگارنــده بــرای بــررســی جــنبش مــعلمان 

در ســــال ۱۳۸۰ محــــدود اســــت. در آن مــــقطع، هــــنوز ایــــنترنــــت عــــمومــــی نشــــده  بــــود، بــــنابــــرایــــن  عــــلی رغــــم 

جسـت وجـوی بـسیار، از خـواسـته  هـای دقـیق فـراخـوان دی مـاه تـشکل هـای اصـالح طـلبان و اصـول گـرایـان و 

مـتعاقـباً از خـواسـته ی کـانـون هـا در  اعـتراضـات بـهمن، اطـالعـات کـامـلی بـه دسـت نـیامـد. در گـزارش  مـعلم 

بــــازنشســــته ای آمــــده  اســــت: «زمســــتان ســــال ۷۹ هــــنگامــــی  کــــه الیــــحه ی بــــودجــــه ی ســــال ۱۳۸۰در مجــــلس 

بـــررســـی مـــی شـــد، یـــکی از مـــقامـــات گـــفته بـــود: فـــوق الـــعاده ی شـــغل کـــارمـــندان دولـــت، بـــه  جـــز مـــعلمان، بـــه 

مــیزان بیســت درصــد افــزایــش مــی یــابــد. روزنــامــه ی جــام جــم ایــن خــبر را تــیتر صــفحه ی اول خــود کــرد. ایــن 

خــبر کــه در مــدارس پــیچید، بــازتــاب آن خــشم و عــصبانــیت مــعلمان بــود.» ایــن خــاطــرات در وبــالگ یــک 

مـعلم بـازنشسـته مـؤیـد آن اسـت کـه حـقوق هـماهـنگ بـا سـایـر کـارمـندان دولـت و رفـع تـبعیض، اصـلی تـریـن 

خـواسـته ی مـعلمان بـود. انـتظار مـی رود مـعلمان عـزیـزی کـه در آن تجـمعات حـضور داشـتند، بـه مـا کـمک 

کنند تا آرشیو جنبش معلمان در سال هشتاد با همیاری آنها تکمیل شود. 

پیشروی آرام تشکل ها برای گسترش اعتصاب 

در ایـن سـال هـا هـنوز ایـدئـولـوژی «اصـالحـات»، بـیان انـتزاعـی و اسـتقالل یـافـته ی روابـط اجـتماعـی و 

بـاز تـولـیدکـننده ی روابـط مـبتنی بـر سـلطه بـود. نـمایـندگـان مـعلمان در کـانـون هـا نـیز، تـافـته ی  جـدا بـافـته از 

مـردم نـبودنـد. گـرچـه مـعلمانـی بـاتجـربـه، امـا مـثل اکـثر کـارگـران، مـخاطـب ایـد ئـولـوژی رفـرمِ دهـه ی هشـتاد 

بـوده و دولـتمنداِن مـدعـیِ اصـالحـات را پـذیـرا بـودنـد، آنـها نـیز مـثل هـمه ی مـردم نـیاز بـه تجـربـه داشـتند تـا 

مـــاهـــیت چـــندگـــانـــه ی قـــدرت حـــاکـــم را بـــشناســـند. حـــتی آنـــهایـــی کـــه واقـــف بـــه عـــدم امـــکان رفـــرم و مـــاهـــیت 

ضــدانــقالبــی قــدرت حــاکــم بــودنــد، بــرای آگــاه کــردن مــعلمان بــه مــاهــیت ســلطه ی مــزور رفــرم، مــجبور بــه 

ســــکوت و تحــــمل مــــذاکــــره بــــا مــــقامــــات، بــــرای انــــتقال واکــــنش آنــــها بــــه مــــعلمان، بــــه مــــنظور شکســــنت ایــــن 

ایـدئـولـوژی بـودنـد. نـمایـندگـان بـرای جـذب و فـعال کـردن مـعلمان در سـازمـان خـود، راهـی جـز آرام رفـنت، 

گـــاه مـــصالـــحه، گـــاه چـــنگال نـــشان  دادن بـــه صـــورت فـــراخـــواِن تـــحصن و تجـــمع نـــداشـــتند. خـــواهـــیم  دیـــد، 

مــعلمان بــا عــبور از هــمین مــذاکــرات و چــنگال نــشان دادن هــا، بــه تــدریــج از بــاالیــی هــا نــاامــید و بــه قــدرت 

خـود امـید بسـتند. مـتشکل  شـدن در شـرایـط سـرکـوب و اخـتناق یـک روزه نـبود، راهـی طـوالنـی بـود و صـبر 

و ایســـتادگـــی الزم داشـــت. مـــعلمان نـــشان دادنـــد دارای صـــبر و اراده هســـتند، چـــنان کـــه یـــکی از آنـــها 

باالی وبالگ خود نوشته   است: «معلمان چون کوه استوارند.» 

هــنوز اولــین گــردهــمایــی کــانــون هــای ایــجاد شــده، شــروع نشــده  بــود کــه عــده ای از فــعاالن کــارگــری بــا 

تجـــمع در روز کـــارگـــر در تهـــران، در قـــطعنامـــه ای اعـــالم   کـــردنـــد کـــه خـــواهـــان رفـــعِ مـــمنوعـــیت از فـــعالـــیت 
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سـندیـکاهـا هسـتند. آنـها خـود را «هـیئت   مـؤسـس بـازگـشایـی سـندیـکاهـای کـارگـری» نـامـیده بـودنـد. ولـی 

در قـطعنامـه ی صـادره، خـواسـت ِ «حـق تـشکل مسـتقل کـارگـری» محـدود بـه سـندیـکا شـده بـود و تـشکل 

مـــعلمان مـــسکوت مـــانـــده  بـــودنـــد! در فـــضای عـــدم تـــوجـــه  فـــعاالن ســـیاســـی و کـــارگـــری هـــمچنین کـــارگـــران 

کـالسـیک، اولـین و دومـین بـیانـیه ی شـورای هـماهـنگی صـرف تشـریـفات ایـجاد آن شـد. در سـومـین بـیانـیه 

در ۲۳ مــرداد ۱۳۸۱ در گــردهــمایــی کــانــون هــا در مشهــد، بــا حــضور ۱۲ کــانــون، کــمیته ی کــارشــناســی، 

خــواســته هــای مــعلمان را جــمع بــندی و تــلخیص و بــه شــورا ارائــه داد کــه اهــم مــوارد مــصوب بــه شــرح زیــر 

بود:  

«از مـیان بـرداشـنت تـبعیض فـاحـش مـوجـود مـیان فـرهـنگیان بـا سـایـر کـارکـنان دولـت    در 
مجموع دریافتی ها و تسهیالت یا به طور خالصه نظام پرداخت هماهنگ» 

 شـورای هـماهـنگی در چـهارمـین بـیانـیه در ۱۶ اسـفند ۱۳۸۱ بـا حـضور ۱۱ کـانـون و بـرخـی مـقامـات 

آموزش و پرورش در منظریه ی تهران، خواست هایی کامل تر مطرح کرد:  

«تــشکیل مجــدد کــمیته ی  مشــترک پــیگیری مــطالــبات فــرهــنگیان – رفــع تــبعیض بــین مــیزان 
دریـــافـــتی و تـــسهیالت فـــرهـــنگیان بـــا کـــارکـــنان ســـایـــر  ارگـــان هـــا یـــا نـــظام پـــرداخـــت هـــماهـــنگ – 

 پـــــرداخـــــت ۲۵ درصـــــد اضـــــافـــــه فـــــوق الـــــعاده شـــــغل – تـــــأمـــــین امـــــنیت شـــــغلی مـــــعلمان و تـــــبرئـــــه ی 

فـرهـنگیانـی کـه احـتماالً بـه دلـیل فـعالـیت هـای صـنفی مـورد تـعقیب قـرار گـرفـته انـد و دلـجویـی از 

مــعلمانــی کــه در آخــریــن تجــمع ســال ۱۳۸۰ مــورد ضــرب وشــتم واقــع شــده   بــودنــد ـ تســریــع در 

صــدور مــجوز و پــروانــه ی فــعالــیت تــشکل هــای صــنفی مــعلمان در ســراســر کــشور ـ اولــویــت در 

اســتخدام مــعلمان حــق الــتدریــس و بــر قــراری مــزایــای غــیرنــقدی و پــاداش ســاالنــه بــرای آنــها – 

ایــجاد امــکانــات رفــاهــی و فــرهــنگی جهــت بــازنشســتگان آمــوزش و پــرورش و پــرداخــت بــن بــه 

آنـــها ـ ایـــجاد تـــحول بـــنیادی در شـــیوه هـــای ارزش یـــابـــی ـ کـــارآمـــد کـــردن بـــیمه و تـــلفیق بـــیمه ی 

تـــکمیلی و درمـــانـــی و ســـرویـــس دهـــی در تـــمامـــی مـــوارد درمـــانـــی ـ اصـــالح و افـــزایـــش بـــودجـــه ی 

اخـتصاص یـافـته بـه آمـوزش و پـرورش از سـهم تـولـید نـاخـالـص مـلی و تـوزیـع عـادالنـه ی آن در 

سیستم آموزش و پرورش.» 

در پــایــان ایــن بــیانــیه اعــالم شــده  بــود در صــورت عــدم تــحقق خــواســته هــای فــوق تــا پــایــان فــروردیــن 

۱۳۸۲، جهــت پــیگیری خــواســته هــای خــود اقــدامــات قــانــونــی الزم را انــجام مــی دهــیم.« خــواســته ی نــظام 

(نـاهـماهـنگ) پـرداخـت حـقوق کـه در تـمام ایـن دهـه تـکرار مـی شـود، اجـرای قـانـون نـظام هـماهـنگ پـرداخـت 

کـــارکـــنان دولـــت مـــصوب ۱۳۷۰/۰۶/۱۳ را جهـــت مـــعلمان مـــد نـــظر دارد.» ایـــن قـــانـــون در واقـــع شـــیوه  ای 
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بـرای مـحاسـبه ی حـقوق و دسـتمزدهـای کـارکـنان دولـت بـا هـدف هـماهـنگ  سـازی و رفـع تـبعیض در نـظام 

پـرداخـت  هـای دولـت اسـت. از خـواسـته هـای اصـلی مـعلمان ایـن بـود کـه تـحت شـمول ایـن قـانـون و مـزایـای 

آن قـــرار بـــگیرنـــد. زیـــرا حـــقوق و دریـــافـــتی فـــرهـــنگیان بـــا هـــم رده ی آنـــان از نـــظر ســـوابـــق اجـــرایـــی، مـــدرک 

تـــحصیلی و گـــروه شـــغلی در ســـایـــر دســـتگاه هـــای دولـــتی اخـــتالف فـــاحـــشی داشـــت. شـــمول اعـــمال ایـــن 

قـــانـــون بـــه مـــعلمان بـــه بـــار مـــالـــی و افـــزایـــش بـــودجـــه نـــیاز داشـــت کـــه در بـــیانـــیه ی شهـــریـــور ۱۳۸۲ ذکـــر 

می شود. 

 دو ســال پــس از ســرکــوب اعــتراضــات ۱۳۸۰ و چــهار ســال پــس از شــکل گــیری اولــیه ی کــانــون هــای 

صــنفی، اعــتراضــات بــخشی از مــعلمان از شــکل اعــتراض خــود جــوش بــه اعــتراض عــمودی در ســاخــتار 

هــیئت مــدیــره ای رســیده بــود. یــکی از فــعاالن کــانــون صــنفی تهــران در وبــالگ خــود مــی نــویســد: وقــتی  کــه 

تـعداد زیـادی از مـعلمان در مـقابـل نـهاد جـمهوری مـورد ضـرب وجـرح و بـازداشـت قـرار   گـرفـتند، مـعلمانـی 

کـــه از  ایـــن اخـــبار بـــاخـــبر مـــی  شـــدنـــد، بـــیش از پـــیش نســـبت بـــه تـــشکل هـــای وابســـته بـــه  دولـــت بـــی اعـــتمادی 

نـشان مـی دادنـد. عـموم مـعلمان مـنتظر فـعالـیت تـشکل هـایـی بـودنـد کـه از دل فـرهـنگیان بـر خـاسـته بـاشـد و 

بــه جــناح هــای حــاکــم منتســب نــباشــد. در پــاســخ بــه ایــن شــوق و انــتظار، شــورای هــماهــنگی در بــیانــیه ی 

سـوم اردیبهشـت ۱۳۸۲، در اجـرای اولـتیماتـوم مـندرج در قـطعنامـه ی ۱۶ اسـفند ۱۳۸۱، اولـین فـراخـوان 

خود را صادر می کند:  

«فـــــرهـــــنگیان در ۱۳ اردیبهشـــــت ۱۳۸۲بـــــه مـــــناســـــبت روز مـــــعلم در ادارات محـــــل خـــــدمـــــت 
خـویـش بـا سـکوت و آرامـش حـضور بـه هـم رسـانـده و خـواسـته هـای خـود را بـه صـورت مـکتوب در 

قالب پالکاردها به مسئوالن اعالم نمایند.» 

 ایــن تجــمع در ســکوت و بــا مــوفــقیت بــرگــزار مــی شــود. واکــنش دولــت بــه ایــن اعــتراض، تــشکیل هــیئت 

ده نـفره ی پـیگیری مـطالـبات فـرهـنگیان بـا شـرکـت نـمایـندگـان دولـت و مـعلمان اسـت. ایـن واکـنش در پـاسـخ 

بـه بـند اول قـطعنامـه ی ۱۶ اسـفند ۱۳۸۱ شـورای هـماهـنگی اعـالم مـی شـود. تـمکین دولـت، دلـیل کـارکـرد 

مـؤثـر تـحصن روز مـعلم و اولـین فـراخـوان شـورای هـماهـنگی بـود. ایـن شـورا در بـیانـیه ی ۲۲ اردیبهشـت 

۱۳۸۲ یــــا بــــیانــــیه ی شــــماره ی شــــش، بــــه هــــیئت ده  نــــفره ی پــــیگیری مــــطالــــبات بــــرای تــــحقق خــــواســــته هــــای 

معیشـتی مـعلمان تـا شهـریـور فـرصـت مـی دهـد: «در صـورت عـدم تـوفـیق هـیئت مـذکـور، تـشکل هـای صـنفی 

وظـیفه ی خـود مـی دانـند کـه بـرنـامـه ی گسـترده و ویـژه ای را بـرای ۱۳ مهـر، روز جـهانـی مـعلم، تـدارک دیـده 

و بـه اطـالع هـمکاران بـرسـانـند.» دولـت از جـلسه ی دومِ هـیئِت پـیگیری مـطالـبات مـعلمان، بـه نـمایـندگـان 

مـعلمان امـکان حـضور در هـیـئت را نـمی دهـد. بـعد از مـدتـی حـاصـل کـار کـمیـته، صـرفـاً پـرداخـت بـخشی 

از مــطالــبات و دیــون فــرهــنگیان بــود کــه از ۱۶ ســال پــیش، پــرداخــت نشــده بــود. مــعلم عــزیــزی در وبــالگ 
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خـــــود نـــــوشـــــت: «آنـــــچه مـــــعلمان را بـــــه دور هـــــم جـــــمع نـــــموده  بـــــود، رفـــــع تـــــبعیض بـــــود، نـــــه دریـــــافـــــت دیـــــون 

مـعوقـه شـان، آن هـم بـعد از ایـن هـمه سـال و در حـالـی  کـه ارزش پـولـی آن بـسیار پـائـین آمـده  بـود. چـنین 

کـاری تـوهـین بـه مـعلمان اسـت.» اعـضای شـورای هـماهـنگی در شهـریـورمـاه بـا دعـوت مجـلس، بـه صـورت 

تـــماشـــاچـــی در جـــلسه ی اســـتیضاح وزیـــر آمـــوزش و پـــرورش شـــرکـــت مـــی کـــنند. ســـپس در بـــیانـــیه ی نـــهم 

شهریور به این نمایش پاسخ می دهند: 

 «خــواســته هــای اصــلی فــرهــنگیان اصــالح بــنیادی آمــوزش و پــرورش اســت و بــه حــذف یــا 

ابــــقای وزیــــر وابســــته نیســــت. از تــــمامــــی نــــمایــــندگــــان مــــلت در خــــواســــت مــــی نــــمایــــیم بــــه  دور از 

جــناح بــندی هــا و تــوافــقات ســیاســی پشــت  پــرده، بــه دفــاع از حــقوق از دســت رفــته ی فــرهــنگیان 

پرداخته و به رفع بنیادی مشکالت جامعه ی فرهنگی همت گمارند.»  

1شـــورای هـــماهـــنگی، مـــتاســـفانـــه عـــلت مـــشکل را کســـر بـــودجـــه مـــی دانســـت و هـــمچنان در تـــعامـــل بـــا 

قــــدرت حــــاکــــم قــــدم بــــرمــــی داشــــت. در بــــرهــــه ای کــــه ایــــدئــــولــــوژی اصــــالحــــات بــــر کــــارگــــران مســــلط اســــت، 

تــشکل هــای آنــها نــیز بــر مــسیر هــمان ایــدئــولــوژی قــدم بــرمــی داشــتند. ایــن بــیانــیه را هــفت تــشکل امــضا 

کــرده انــد و بــرنــامــه ی اعــتراضــات و تــحصن مهــرمــاه را مــشخص کــرده انــد. تهــدیــد بــیانــیه بــه اجــرای عــدم 

حـــضور مـــعلمان در کـــالس هـــا عـــملی مـــی شـــود. پـــاســـخ قـــدرت، دســـتگیری و احـــضار مـــعلمان بـــه حـــراســـت 

است. در هشتمین بیانیه در ۱۷ آبان ۱۳۸۲که امضای ۱۳ تشکل را دارد، اعالم می شود: 

«بـــه مـــنظور رفـــع تـــبعیض هـــای مـــوجـــود در نـــظام نـــاهـــماهـــنگ پـــرداخـــت حـــقوق، نـــمایـــندگـــان 
کـانـون هـای صـنفی مـقابـل سـازمـان مـدیـریـت و بـرنـامـه ریـزی تـحصن کـرده انـد و اعـتراض شـدیـد 

خـــود را نســـبت بـــه احـــضار و دســـتگیری و تهـــدیـــد فـــعاالن صـــنفی فـــرهـــنگیان در مـــراســـم روز 

جهانی معلم در استان های کرمانشاه، همدان، اصفهان و تهران اعالم می دارند.» 

1 کســری بــودجــه ی جــاری آمــوزش و پــرورش در دو دهــه ی اخــیر بــه صــورت پــدیــده ای مــزمــن درآمــده اســت؛ چــنان کــه ایــن وزارت خــانــه هــمیشه بــرای 
پـرداخـت حـقوق مـعلمان در سـه مـاهـه ی پـایـانـی سـال بـا کـمبود بـودجـه مـواجـه مـی شـود. هـر سـال بـخشی از مـطالـبات قـانـونـی مـعلمان بـه عـلِت کـمبود 
مــنابــع مــالــی بــه ســال بــعد و حــتی ســال هــای بــعدتــر مــنتقل مــی شــود، بــه طــوری  کــه بــودجــه یــکی از مــشکالت هــمیشگی پــرداخــت مــطالــبات مــعوقــه ی 
مـعلمان اسـت. بـا نـگاهـی بـه آمـوزش و پـرورش در آیـنه ی آمـار، در کـاهـش سـال بـه سـال بـودجـه و دریـافـت پـایـین تـریـن حـقوق  تـوسـط کـارکـنان ایـن 
وزارت خــانــه در مــیان دســتگاه هــای دولــتی (تــا حــدی کــه بــیش از هشــتاددرصــد آنــها زیــر خــط فــقر مــطلق هســتند) مــتوجــه مــی شــویــم از هــمان آغــاز 
مـشکل فـقط بـودجـه نـبود: «هـیچ رابـطه ای بـین افـزایـش بـودجـه بـا رونـدهـای بهـبود کـیفیت آمـوزشـی و روش هـا، اسـتفاده از وسـائـل کـمک آمـوزشـی، 
بهـبود شـرایـط کـار و زنـدگـی مـعلمان دیـده نـمی شـود. بـدون بـرنـامـه ریـزی عـلمی و انـجام اصـالحـات گسـترده و اسـتفاده از مـدیـران آگـاه بـه مـسائـل 
ایـن حـوزه، افـزایـش بـودجـه تـنها بـاعـث اتـالف مـنابـع مـالـی و افـزایـش مـشکالت خـواهـد شـد.» حـضور صـدهـا پـرسـنل اضـافـیِ اداری، مـدیـران و 
مـعلمان نـاآگـاه امـا نـان خـور و وابسـته، بـوروکـراسـی از مـدیـران تـا مـعلمان تـربـیتی، بـسیجی، حـراسـتی و امـنیتی در مـراکـز آمـوزشـی و اداری ایـن 

وزارت خانه، همواره باعث کسری بودجه ی بیشتر این وزارت خانه شده اند.
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 در آذرمـاه ۱۳۸۲ در بـیانـیه ی شـماره ی ده گـردهـمایـی ۱۷ کـانـون در دانـشکده ی فـنی شـریـعتی در 

خــانــی آبــاد تهــران، مجــدداً در اعــتراض بــه عــدم تــوجــه دولــت بــه هــماهــنگ  کــردن حــقوق مــعلمان بــا ســایــر 

کارمندان، دعوت به اعتصاب می شود که: 

«۱- تـــشکل   هـــای صـــنفی مـــعلمان ســـراســـر کـــشور تـــالش خـــواهـــند نـــمود کـــه در دهـــه ی اول 
دی مـاه راهـپیمایـی یـا تجـمع بـزرگـی را در شهـر تهـران بـا اخـذ مـجوز از مـراجـع ذیـربـط بـرگـزار 

نــمایــند تــا بــدیــن وســیله فــریــاد دادخــواهــی خــود را بــه گــوش مــلت و مــسئوالن بــرســانــند. ۲– در 

صـــورتـــی کـــه وزارت کـــشور و یـــا اســـتانـــداری تهـــران مـــجوز الزم را صـــادر نـــکند و یـــا پـــس از 

بــرگــزاری مــراســم مــذکــور خــواســته هــا مــحقق نــشود، فــرهــنگیان حــق خــود مــی دانــند کــه بــه مــدت 

سـه روز و در تـاریـخ هـای مـشخصی کـه تـوسـط تـشکل هـای صـنفی هـر اسـتان بـه اطـالع خـواهـد 

رسید، از حضور در کالس های درس خود داری نمایند.»  

مـجوز راهـپیمایـی صـادر نـمی شـود، خـواسـته ی مـعلمان هـم پـاسـخی از دولـت نـمی گـیرد؛ لـذا تـشکل هـا 

فــــراخــــواِن تــــحصن را عــــملی مــــی کــــنند. در ۲۷ الــــی ۲۹ دی ۱۳۸۲ مــــعلماِن عــــضو کــــانــــون هــــا، در دفــــاتــــر 

مــدرســه حــاضــر مــی شــونــد، امــا ســر کــالس نــمی رونــد. در بــیانــیه ی شــماره ی ۱۱ در گــردهــمایــی ۲۳ بــهمن 

در کــانــون فــرهــنگیان یــزد، ضــمن مــوفــقیت آمــیز  نــامــیدن اعــتراض دی مــاه، تــصمیماتــی اخــذ مــی شــود کــه 

بـازتـاب آن سـال ۱۳۸۳ را تـمامـاً تـحت تـأثـیر قـرار مـی دهـد. در ایـن بـیانـیه بـرنـامـه ی اعـتراض سـال آیـنده 

مشخص شده  بود:  

«هـــمزمـــان بـــا بـــررســـی بـــودجـــه ی ســـال ۸۳ در مجـــلس در اســـفند امـــسال، مـــا نـــمایـــندگـــان 
تــشکل هــای صــفنی فــرهــنگیان ســراســر کــشور تجــمع اعــتراض آمــیزی در مــقابــل مجــلس نســبت 

بـه بـی تـوجـهی بـه خـواسـته هـای مـعلمان و رعـایـت  نشـدن قـانـون نـظام هـماهـنگ پـرداخـت حـقوق و 

طـــرح ویـــژه ی رفـــاه فـــرهـــنگیان بـــرگـــزار خـــواهـــیم کـــرد. در صـــورت تـــحقق نـــیافـــنت خـــواســـته هـــای 

فـــرهـــنگیان از ۱۳ الـــی ۱۷ اردیبهشـــت ۱۳۸۳، تجـــمع و تـــحصن  بـــه شـــکل زیـــر انـــجام خـــواهـــد 

شـــــد: الـــــف) تجـــــمع مـــــعلمان در مـــــرکـــــز اســـــتان هـــــا در محـــــل ســـــازمـــــان آمـــــوزش و پـــــرورش و در 

شهــــرســــتان هــــا در محــــل ادارات بــــه مــــدت دو روز. ب) از تــــاریــــخ ۱۵ لــــغایــــت ۱۷ اردیبهشــــت بــــا 

حـضور در مـدرسـه از رفـنت بـه کـالس خـودداری خـواهـد شـد. در صـورتـی کـه اقـدامـات فـوق بـه 

نــــتیجه نــــرســــد، بــــرنــــامــــه ی اعــــتراضــــی ذیــــل بــــه مــــرحــــله ی اجــــرا درمــــی آیــــد: تــــحصن نــــمایــــندگــــان 

تشکل های صنفی فرهنگیان سراسر کشور در محل آموزش و پرورش.» 
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ایـن بـیانـیه کـه بـازتـاب زیـادی داشـت و ۱۸ کـانـون آن را امـضا کـرده بـودنـد، بـه بـیانـیه ی یـزد مـعروف 

شـد و مـؤیـد آن اسـت کـه در زمسـتان ۱۳۸۲ کـانـون هـا در ۱۸ شهـرسـتان فـعال بـوده انـد و اعـتماد بـخشی 

از مـعلمان در بـزرگ تـریـن شهـرهـای ایـران بـه کـانـون هـا جـلب و عـضو شـده انـد. چـنین پیشـرفـتی ظـرف سـه 

ســال و در آن شــرایــط خــفقان، قــابــل تــوجــه اســت. در ایــن زمــان دو مــاه از اتــمام مــدت اعــتبار پــروانــه ی 

فـــعالـــیت کـــانـــون مـــی گـــذرد و تـــمدیـــد نشـــده اســـت. تـــحصن هـــای انـــجام شـــده در ایـــن ســـال نـــیز بـــدون مـــجوز 

وزارت کــشور، بــا اســتناد بــه آزادی تــشکل در قــانــون اســاســی و بــا مــحوریــت خــواســته هــای اقــتصادی 

افـــزایـــش حـــقوق (تـــصویـــب و اجـــرای قـــانـــون نـــظام هـــماهـــنگ پـــرداخـــت حـــقوق و طـــرح ویـــژه ی رفـــاه بـــرای 

فـرهـنگیان کـه بـاعـث افـزایـش حـقوق آنـها مـی شـود) بـرگـزار  شـده انـد. فـراخـوان شـورای هـماهـنگی در هـمه ی 

ایـن تـحصن هـا پـاسـخ مـثبت گـرفـته بـود؛ امـا بـزرگ تـریـن تـحصن ایـن سـال، تـحصِن هـفت روزه ی مـعلمان در 

پـایـان سـال ۱۳۸۲ بـود کـه بـه تـعطیلی یـک مـاهـه ی مـدارس منجـر شـد. ایـن تـحصن مـحصول نـا امـید شـدن 

نـــمایـــندگـــان از مـــذاکـــره بـــا دولـــت اســـت. در بـــیانـــیه ی شـــماره ی ۱۲ در اســـفند ۱۳۸۲ از انـــجام تـــحصن 

نـمایـندگـان کـلیه ی کـانـون هـای کـشور مـقابـل مجـلس، سـپس مـذاکـره ی نـا امـید کـننده بـا نـمایـندگـان مجـلس 

که محرک اعتصاب آخر سال است، شفاف، به معلمان اطالع رسانی می شود:  

«بــنا بــه تــصمیم بــیانــیه ی یــزد (بــهمن ۸۲) مــقرر شــده  بــود نــمایــندگــان تــشکل هــای صــنفی 
هـمزمـان بـا تـنظیم بـودجـه ی ۸۳ مـقابـل مجـلس تجـمعی بـرگـزار کـنند. ایـن تجـمع بـا حـساسـیت 

و زیـر نـظر نـیروهـای انـتظامـی و امـنیتی بـرگـزار شـد. مـأمـوران آمـدنـد و رفـتند تـا بـاالخـره مـا را 

بــه مجــلس بــردنــد. بــرخــی از مــسئوالن خــواســته هــا و وعــده هــا را هــیچ بــه یــاد نــمی آوردنــد، بــلکه 

گــوش هــایــشان را بــر فــریــاد هــای تــک تــک مــا بســته بــودنــد. در ایــن ســرزمــین پُــربــرکــت نــمی  تــوانــند 

حــقوق کــافــی بــه مــعلم بــپردازنــد. آیــا مــعلمان ســراســر ایــران در شهــرهــا و در روســتاهــا و در 

مـــناطـــق مـــختلف در مـــدارس دخـــترانـــه و پســـرانـــه ایـــن همبســـتگی را دارنـــد کـــه حـــقوق خـــود را 

بـازسـتانـند و تـبعیض را بـشکنند؟ مـعلمان عـزیـز، ضـمن پـایـبندی بـه بـیانـیه ی یـزد از صـبح روز 

۱۳۸۲/۱۲/۱۶، بـه مـدت یـک هـفته بـا بـرگـزاری تـحصن در دفـتر مـدارس و واحـدهـای آمـوزشـی 

دخــترانــه و پســرانــه ی ســراســر کــشور، از رفــنت بــه کــالس خــودداری کــنند؛ تــا زمــانــی  کــه مــا بــه 

طــور جــدی خــواســته هــای بــه حــق خــودمــان را نــخواهــیم، کــسی بــه فــکر مــا نــخواهــد  بــود.» ایــن 

بــیانــیه را ۱۸ کــانــون امــضا کــرده  بــودنــد و شــعار درج شــده در صــدر آن عــبارت بــود از: «تــنها 

راهی که امروز مانده است، اتحاد و اتحاد و اتحاد، تا برآید باز اتحاد.» 

 ایـــن دعـــوت از ۱۶ اســـفند در بـــرخـــی مـــدارِس در چـــند شهـــر بـــه صـــورت تـــحصن در دفـــاتـــر مـــدارس و 

عــدم حــضور در کــالس هــای درس بــیش از یــک هــفته طــول کــشید و تــا تــعطیلی مــدارس در اســفند ادامــه 
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یـافـت. اعـتراض کـنندگـان در   دفـاتـر مـدرسـه در گـروه  هـایـی چـندتـایـی، مـنفک از یـکدیـگر در مجـموعـه ای از 

کــنش هــای جــمعیِ پــراکــنده در تهــران و بــسیاری از شهــرســتان هــا تــحصن کــرده  بــودنــد. ایــن تــحصن در 

دهــــه ی هشــــتاد، طــــوالنــــی تــــریــــن و گســــترده تــــریــــن اعــــتصاب مــــعلمان مــــحسوب مــــی شــــود؛ بــــه  طــــوری کــــه بــــا 

احـتساب تـعطیالت عـید حـدوداً چـهارصـد مـدرسـه بـه مـدت یـک مـاه تـعطیل بـودنـد. مـعلمان بـا پـاسـخ مـثبت 

بــه فــراخــوان و حــمایــت کــامــل از نــمایــندگــان خــود، اعــتصابــی بــی نــظیر، بــیش از مــوعــد اعــالم شــده انــجام 

داده بـــــودنـــــد. اکـــــنون قـــــدرت و اراده ی آنـــــها تـــــمامـــــاً پشـــــت رهـــــبران بـــــود. بـــــایـــــد دیـــــد آیـــــا رهـــــبران قـــــادر بـــــه 

اســـتفاده ی صـــحیح از چـــنین تـــوانـــی هســـتند؟! مــتأســفانــه واقــعیات نــشان داد ایــدئــولــوژی رفــرم 

راهــی جــز مــماشــات نــدارد. رهــبران مــعلمان بــا وعــده هــای تــو خــالــی نــمایــندگــان قــدرت، 

مـعلمان را بـه خـانـه فـرسـتادنـد، بـا ایـن امـید کـه «فـشار از پـائـین و مـذاکـره از بـاال» کـه روش 

ســیاســتمداران «رفــرم» بــود، راه حــل تــغییر اســت؛ امــا اشــتباه کــرده بــودنــد، اشــتباهــی کــه 

بـرای بـدنـه بـخشیدنـی نـبود. آنـها زمـانـی  کـه حـمایـت هـمه ی اعـتصاب کـنندگـان را داشـتند، 

بـایـد مـذاکـره مـی کـردنـد و بـدون کسـب امـتیاز عـقب نـمی نشسـتند؛ مـتأسـفانـه مـعلمان را بـه 

ادامه ی تدریس فرا خواندند و زمینه ی سرکوب را فراهم کردند.  

نـتیجه ی ایـن مـماشـات آن بـود کـه بـیش از سـی تـن از فـعاالن صـنفی بـه اتـهامـات مـختلف، از جـمله 

اقـدام عـلیه امـنیت مـلی و تـشویـش اذهـان عـمومـی بـازداشـت شـدنـد. دسـتگیرشـدگـان از تـیرمـاه سـال ۸۳ 

بـه تـدریـج آزاد شـدنـد؛ امـا اعـتصاب قـدرتـمند مـعلمان در اسـفند ۱۳۸۲بـدون نـتیجه مـانـده بـود. درهـمین 

مـقطع نـیز هـفته نـامـه ی قـلم مـعلم ـ تـنها تـریـبون دهـه ی هشـتاد فـرهـنگیان کـشور ـ کـه بـیانـیه هـای کـانـون هـا و 

1شـورای هـماهـنگی را چـاپ و منتشـر مـی کـرد، تـوقـیف شـد. وجـه غـالـِب اعـتراضـات مـعلمان کـه در سـال 

۱۳۸۰ بــه شــکل تجــمع  هــای خــیابــانــی بــود، در ایــن ســال بــه شــکل تــحصِن بــرنــامــه ریــزی شــده در مــدارس 

شـکل مـی گـرفـت. ایـن اعـتراضـات گـرچـه زودگـذر و مـقطعی و غـالـباً نـیز کـوتـاه  زمـانـی بیشـتر نـمی پـایـیدنـد، 

امـا عـلی رغـم خـصوصـیت نـاپـایـدار و زودگـذر، بـه عـلت اطـالع خـانـواده  هـا اقـدامـاتـی بـودنـد کـه بـر خـالف 

تجـــمعات مـــقابـــل مجـــلس، فـــضای زیســـت کـــارگـــری را تـــحت تـــأثـــیر قـــرار مـــی دادنـــد. ســـیزدهـــمین نشســـت 

سـراسـری کـانـون  هـای فـرهـنگیان سـراسـر کـشور پـس از تـحصن دوهـفته ای مـعلمان و تـعطیلی یـک مـاهـه ی 

1 بــیانــیه هــای دهــه ی هشــتاد بــه صــورت کــامــل در ســایــت مــعینی وجــود نــدارنــد. بــه هــفته نــامــه ی قــلم مــعلم نــیز کــه در دهــه ی هشــتاد نشــریــه ی رســمی 
کـانـون هـا بـود، دسـترسـی پـیدا نـکردیـم. بـرخـی بـیانـیه هـا را از وبـالگ اولـین بـازرس کـانـون و بـرخـی را بـه صـورت پـراکـنده از وبـالگ سـایـر مـعلمان و 
کــانــون هــا بــه  دســت آوردیــم. بــرخــی وبــالگ هــا کــه مــتعلق بــه فــعاالن صــنفی هســتند، بــا تشــدیــد شــرایــط امــنیتی در تــاریــخ مــعینی مــتوقــف یــا فــیلتر 
شـده انـد. وبـالگ هـای مـتعددی از سـایـر مـعلمان وجـود دارد کـه گـاه قـابـل بهـره بـرداری بـرای اخـبار فـعالـیت مـعلمان بـوده انـد، امـا اطـالعـات مـدون و 
مــرتــبی راجــع بــه کــانــون هــا نــداشــتند. ایــن وبــالگ هــا عــمومــاً از ســال ۱۳۹۲ یــا ۱۳۹۳ شــروع و بــعداً بــا فــعال  شــدن و فــعالــیت مجــزای کــانــون هــا در 
تــلگرام، مــتوقــف شــده انــد. شــورای هــماهــنگی و کــانــون هــا تــا دهــه ۹۰ فــعالــیت مــجازی نــدارنــد. کــانــون تهــران یــک ســایــت داشــت کــه در ســال ۱۳۹۵ 
مـــتوقـــف شـــده بـــود . در ایـــن ســـایـــت بـــه  جـــز دو مـــورد، بـــیانـــیه ای  درج نشـــده  اســـت. پـــس از فـــعال  شـــدن شـــورای هـــماهـــنگی و کـــانـــون هـــا در تـــلگرام، 
فــعالــیت وبــالگ هــا هــم محــدود شــده  اســت. حــوزه ی کســب اطــالعــات در دهــه ی هشــتاد بــسیار محــدود، پــراکــنده و غــیرقــابــل اطــمینان اســت. اخــبار 
مــبارزات مــعلمان در ایــن مــقطع چــنان مــتفاوت اســت کــه هــر مــوضــوع در ده هــا لــینک مــقایــسه و چــک شــده اســت. مــطمئن تــریــن مــرجــع کــه تــوســط 

معلمان فعال در کانون ها تأیید شد، اولین بازرس و مؤسس کانون تهران هستند که در حال حاضر مقیم خارج کشور می باشند.
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مــــدارس، در ۲۷ فــــروردیــــن ۱۳۸۳ بــــا شــــرکــــت ۲۲ کــــانــــون   از ســــراســــر کــــشور در دانــــشکده ی شــــریــــعتی 

خــانــی آبــاد تهــران، بــرای چــگونــگی اجــرای مــصوبــات مــعلق شــده ی بــیانــیه ی یــزد، بــرگــزار  مــی شــود. وحشــت 

حـاکـمان از ادامـه ی اعـتراضـات و امـکان اجـرای مـفاد فـراخـوان یـزد بـارز بـود. نـمایـندگـان چـهار ارگـان 

دولــتی، وزارت آمــوزش و پــرورش، ســازمــان مــدیــریــت و بــرنــامــه ریــزی، وزارت کــشور و وزارت اطــالعــات، 

آمــــادگــــی خــــود را بــــرای گــــفت وگــــو و مــــذاکــــره، بــــرای تــــوقــــف اعــــتراضــــات اعــــالم کــــردنــــد. تــــحصن طــــوالنــــی 

مـــعلمان، تـــحکیم تـــشکیالت مـــعلمان و تـــبعیت بـــدنـــه از نـــمایـــندگـــان را نـــشان مـــی داد. دولـــتیان اکـــنون بـــا 

لــــشکری مــــنظم و دارای رهــــبری مــــواجــــه بــــودنــــد. دولــــتیان پــــیام را گــــرفــــته بــــودنــــد. اگــــر تــــا قــــبل از اجــــرای 

فـراخـوان در تـحصن یـک هـفته ایِ مـنتهی بـه عـید، نـمایـندگـان مـعلمان را حـتی بـه هـیئت پـیگیری مـطالـبات 

مــعلمان راه نــمی دادنــد و دســت بــه ســر مــی کــردنــد، اکــنون خــود مــقامــات، درخــواســت مــذاکــره کــرده بــودنــد. 

مــــذاکــــره در محــــل ثــــالــــثی در بــــاشــــگاه فــــرهــــنگیان بــــرگــــزار شــــد. دولــــتیان خــــواهــــان فــــرصــــت بیشــــتر بــــرای 

رســیدگــی بــه افــزایــش حــقوق مــعلمان و مــهم تــر، تــوقــف فــراخــوان تــحصن اردیبهشــت مــندرج در بــیانــیه ی 

شــماره ی  ۱۱  یــزد بــودنــد. نــمایــندگــان مــوافــقت کــردنــد! بیســت تــشکل فــعال در  بــیانــیه ی شــماره ی ۱۳ در 

فـروردیـن، بـا تـعلیق تـصمیمات اتـخاذشـده در بـیانـیه ی یـزد تـا زمـان بـرگـزاری نشسـِت تـشکل هـا در گـیالن 

در مــرداد ۱۳۸۳، ســه مــاه بــه دولــت فــرصــت دادنــد، فــرصــتی کــه آرامــش و رضــایــت دولــت بــه بــهای افــت 

شـوِر مـعلمان را در پـی داشـت. مـتقابـالً خـواسـتار امـتیازی بـسیار انـدک! یـعنی افـزایـش حـقوق مـعلمان 

و رفـع تـوقـیف هـفته نـامـه ی قـلم مـعلم شـدنـد! در ایـن بـیانـیه بـندی اسـت کـه «بـه ظـاهـر» سـویـه ی دمـوکـراتـیک 

تـــشکل هـــا را نـــشان مـــی دهـــد. در ایـــن بـــند شـــرط شـــورای هـــماهـــنگی بـــرای تـــوافـــق بـــا تـــعلیق بـــیانـــیه ی یـــزد، 

اعـــالم حـــضور یـــک روزه  ی نـــمایـــندگـــان کـــانـــون هـــا در ادارات ســـازمـــان هـــای آمـــوزش و پـــرورش در تهـــران و 

شهــــرســــتان هــــا در ۱۳ اردیبهشــــت مــــاه، بــــه مــــنظور مــــشورت بــــا مــــعلمان مــــدارس و جــــذب آرای آنــــها بــــرای 

تــصمیم گــیری در نشســت مــرداد بــود. در ایــن بــند، اخــذ تــصمیمات در جــلسه ی آیــنده، در مــردادمــاه، بــه 

رأی گــیری مســتقیم کــلیه ی اعــضا واگــذار شــده  بــود. بــه نــظر مــی رســد نــمایــندگــان کــانــون هــا، تــحت فــشار 

دولــت، بــا مــحول  کــردن تــصمیمِ تــداومِ اعــتراضــات بــه کــلیه ی اعــضا، قــصد داشــتند اراده ی اعــضا را در 

مــقابــل دولــت بــگذارنــد و مــماشــات خــود را تــوجــیه و پــنهان کــنند. دولــت مــزورانــه و بــرای بــه دســت آوردن 

زمـــــان مـــــوافـــــقت کـــــرد، امـــــا در کـــــمین فـــــرصـــــت بـــــرای حـــــمله بـــــود. هـــــدف دولـــــت از ایـــــن تـــــوافـــــق آن بـــــود کـــــه 

بـرنـامـه ریـزی کـانـون هـا در گـردهـمایـی یـزد بـرای تجـمع مـعلمان در اردیبهشـت ۱۳۸۳را خـنثی کـند. دولـت 

مـوفـق شـده بـود، رهـبران بـاخـته بـودنـد. آنـها تـحصن یـک هـفته ای مـعلمان را سـر مـیز «تـساهـل و تـعامـل» 

قربانی کرده بودند. 

 در هــــمان زمــــان کــــه نــــبرد کــــارگــــران ســــقز در اول مــــاه مــــه شــــیپور آغــــاز دوران جــــدیــــد را در جــــنبش 

کــــارگــــری  مــــی نــــواخــــت، در هــــمان زمــــان کــــه هــــیئت  مــــؤســــس بــــازگــــشایــــی ســــندیــــکاهــــای کــــارگــــری، دومــــین 

قـــطعنامـــه ی خـــود در روز کـــارگـــر بـــا مـــوضـــوع « تـــشکل مســـتقل کـــارگـــری»  و نـــامـــه  بـــه وزیـــر کـــاِر وقـــت را 
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صــــادر مــــی کــــرد، ایــــدئــــولــــوژی «تــــقسیم کــــن و غــــلبه کــــن» بــــا مــــنفک کــــردن اقــــشار مــــختلف کــــارگــــری از 

یـــکدیـــگر، بـــه دولـــت امـــکان و فـــرصـــت داده بـــود بـــا تـــعلیق قـــطعنامـــه ی یـــزد، اردیبهشـــت مـــاه را بـــدون تجـــمع 

مـــعلمان بـــگذرانـــد. بـــا مهـــلت ســـه مـــاهـــه ی تـــوقـــف اعـــتصاب، بـــالفـــاصـــله تهـــدیـــدهـــا، اخـــراج هـــا، تـــبعید، کســـر 

حـــقوق، احـــضار و تعهـــد گـــرفـــنت هـــا شـــروع شـــد. مـــقامـــات کـــه قـــبالً دنـــبال جـــلسه و درخـــواســـت مهـــلت از 

شـورای هـماهـنگی بـودنـد، بـا کسـب مـوفـقیت در فـریـب اعـضای شـورا، تـهاجـم گسـترده ای تـدارک دیـدنـد. 

حــتی وزیــر آمــوزش و پــرورش، نــمایــندگــان کــانــون تهــران را بــه حــضور نــپذیــرفــت. دولــت خــاتــمی در ایــن 

مـــــــــقاطـــــــــع چهـــــــــره ی واقـــــــــعی خـــــــــود را بـــــــــه عـــــــــیان بـــــــــه مـــــــــعلمان نـــــــــشان  داد. از ســـــــــال ۱۳۸۳ دســـــــــتگیری و 

بـازداشـت هـای کـوتـاه مـدت فـعاالن مـعلمان بیشـتر و بیشـتر شـد. امـید بـه رفـرم کـه در بـسیاری مـوارد مـانـع 

تـعمیق خـواسـت هـای بـرحـق مـعلمان بـود، ضـربـه ی سـختی بـه شـور مـعلمان و اعـتبار نـمایـندگـان زده  بـود. 

۲۲ عـضو شـورای هـماهـنگی کـه بـا دسـت خـود فـرصـت هـا را سـوزانـده بـودنـد، در دوم خـرداد ۸۳، چـشم 

بــــه بــــاال، مــــقابــــل مجــــلس تجــــمع کــــردنــــد و در بــــیانــــیه ی شــــماره ی ۱۴ بــــا اشــــاره بــــه تــــعلیق بــــیانــــیه ی یــــزد و 

«وعده های» مسئوالن چهار وزارت خانه اعالم کردند:  

«مـــتأســـفانـــه عـــلی رغـــم پـــیگیری هـــای دبـــیرخـــانـــه ی تـــشکل هـــای صـــنفی از طـــریـــق نـــمایـــندگـــان 
مجـلس، بـرنـامـه و بـودجـه و مـسئوالن آمـوزش و پـرورش نـتیجه ای حـاصـل نشـد. امـروز هـمه ی مـا 

بـه خـوبـی ایـن واقـعیت را درک مـی کـنیم کـه نـه تـنها افـزایـش حـداقـل حـقوق، بـلکه طـرح ارتـقای 

شــغلی نــیز دیــگر گــرهــی از مــشکالت مــعلمان بــاز نــخواهــد کــرد. هشــدار مــی دهــیم در صــورت 

عــدم تــحقق خــواســته هــایــی کــه بــارهــا اعــالم نــموده ایــم و پــایــان نــدادن بــه تهــدیــدهــا و احــضارهــا، 

در اواخــر خــرداد مــاه تجــمع دیــگری را بــا حــضور مــعلمان در مــقابــل مجــلس شــورای اســالمــی 

برگزار خواهیم کرد. زمان برگزاری این تجمع متعاقباً اعالم خواهد شد.» 
  

هشــداری کــه الــبته! زمــینه ی اجــرا نــداشــت. هشــدار نــمایــندگــانــی مــتوهــم بــه قــدرت کــه قــبالً بــا دادن 

مهــلت ســه مــاهــه بــه دولــت، تــوان و پشــتوانــه ی خــود را از دســت داده بــودنــد. در حــالــی  کــه قــدرت در حــال 

تـاخـنت بـود، کـانـون هـا هـنوز هشـدار مـی دادنـد. محـمود بهشـتی، دبـیر کـانـون صـنفی مـعلمان و عـلی اصـغر 

ذاتــی، ســخنگو و مــسئول روابــط عــمومــی ایــن کــانــون در تــیرمــاه از ســوی دادگــاه انــقالب در مــنزل شــان 

دســتگیر و بــازداشــت شــدنــد. یــکی از مــعلمان مــی گــویــد: «ایــن کــار احــتماالً یــک نــوع اقــدام پــیش گــیرانــه 

بـــرای نشســـت مـــردادمـــاه اســـت کـــه مـــقرر شـــده  اســـت در اســـتان گـــیالن بـــا حـــضور تـــشکل هـــای صـــنفی 

ســـراســـر کـــشور بـــرگـــزار شـــود.» قـــدرت بـــا اســـتفاده از تـــوهـــم نـــمایـــندگـــان بـــه رفـــرم، مـــوفـــق شـــده  بـــود ســـد 

ادامـــه ی اعـــتصاب را بـــشکند. تـــهاجـــم نـــیروهـــای امـــنیتی، کســـر حـــقوق هـــا و اخـــراج هـــا مـــثل رعـــد هـــمه جـــا 

پـخش شـده  بـود. مـعلمان بـا از دسـت دادِن شـور خـود، بـا نـتیجه نـگرفـنت از اعـتصاب، در تـرس از دسـت 
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دادن کــار و حــقوق، عــقب نــشینی کــرده بــودنــد. نــمایــندگــان نــیز مــانــند ژنــرال هــای بــی لــشکر، فــقط هشــدار 

می دادند. 

سرکوب کانون ها، تعامل با قدرت، ۱۳۸۳–۱۳۸۴ 

هــــنوز مــــرداد ۱۳۸۳ و اتــــمام مــــوعــــد تــــوافــــقات فــــروردیــــن  مــــاه بــــا دولــــت نــــرســــیده  بــــود کــــه احــــضارهــــا، 

تهــــــدیــــــدهــــــا، اخــــــراج و دســــــتگیری، بــــــه خــــــصوص بــــــازداشــــــت دبــــــیر کــــــل کــــــانــــــون و یــــــک نــــــفر از اعــــــضای 

هـــــیئت رئـــــیسه ی کـــــانـــــون تهـــــران، فـــــضای امـــــنیتی عـــــلیه مـــــعلمان را تشـــــدیـــــد کـــــرد. روز یـــــکشنبه، ۲۸ تـــــیر، 

نـــمایـــندگـــان تـــشکل هـــا، بـــدون فـــراخـــوان بـــه مـــعلمان، خـــودشـــان روبـــه روی مجـــلس شـــورای اســـالمـــی جـــمع 

شــدنــد و پــالکــاردهــایــی مــبنی بــر آزادی هــمکاران بــه  دســت گــرفــتند. نــتایــج ایــن اعــتراض و مــذاکــرات بــا 

مـقامـات، در جـزئـیات بـه اطـالع مـعلمان رسـید. کـانـون هـا در بـیانـیه ی شـماره ی ۱۵ در تـیر ۱۳۸۳ نـوشـتند: 

«نـمایـندگـاِن شـما در تـشکل هـای صـنفی بـا حـفظ اسـتقالل صـنفی خـود و دوری از هـر جـناح و جـریـان 
 ســـیاســـی، اســـتوار بـــر راه و هـــدفـــشان ایســـتادنـــد. مـــا نـــمایـــندگـــان شـــما ســـعی بـــسیار نـــمودیـــم از طـــریـــق 

مـذاکـره و مـفاهـمه نـدای بـرحـق خـود را بـه گـوش مـسئوالن بـرسـانـیم. افـسوس کـه بـارهـا وعـده دادنـد و عـمل 

نــکردنــد؛ در عــوض احــضار کــردنــد، تهــدیــد کــردنــد، چــشم هــا بســتند و قــانــون شــکنی کــردنــد. اکــنون امــنیت 

شــــــغلی مــــــا را زیــــــر پــــــا گــــــذاشــــــته انــــــد، درخــــــواســــــت مــــــا ۱- آزادی ســــــریــــــع و بــــــدون قــــــیدوشــــــرط هــــــمکاران 

بــــازداشــــت شــــده، رفــــع اتــــهامــــات وارده بــــه ایــــشان و دلــــجویــــی از خــــانــــواده هــــایــــشان و خــــانــــواده ی بــــزرگ 

فــــرهــــنگیان کــــشور اســــت. ۲- بــــرگــــزاری تــــحصن در تهــــران بــــرای فــــردا، روز دوشــــنبه، مــــقابــــل مجــــلس و 

ســــه شــــنبه مــــقابــــل قــــوه ی قــــضایــــیه، در اعــــتراض بــــه بــــازداشــــت دوســــتان و درخــــواســــت آزادی ایــــشان ۳- 

بــرگــزاری تــحصن در  مــراکــز اســتان و شهــرســتان هــا، روز هــای یــکشنبه ی هــر هــفته در مــحوطــه ی ادارات 

آمــوزش و پــرورش، تــا زمــان آزادی دوســتان در بــند، تــوقــف احــضار هــا و رفــع فــشار امــنیتی بــه فــعاالن 

صـنفی سـراسـر کـشور.» روز بـعد و سـه شـنبه نـمایـندگـان کـانـون هـا و مـعدودی از مـعلمین تـحصن کـردنـد، 

امـــا اســـتقبال زیـــاد نـــبود. مـــعلمان کـــه از اعـــتصاب اســـفند ۱۳۸۲ نـــتیجه ای نـــگرفـــته  بـــودنـــد، ایـــن بـــار بـــه 

فـراخـوان جـواب مـثبت نـدادنـد یـا آنـها کـه جـواب دادنـد، انـدک بـودنـد. خـفاشـان امـنیتی نـیز، بـا احـضار و 

شـبانـه کـوبـیدن درب خـانـه ی فـعاالن، در حـال ایـجاد تـرس و وحشـت بـودنـد. تـوده هـا عـقب نشسـته بـودنـد، 

نـمایـندگـان در تـالش بـرای بـاز پـس  گـرفـنت اعـتبار ازدسـت رفـته، امـا هـنوز در تـعامـل بـا قـدرت بـودنـد. در 

گـردهـمایـی ۲۵مـرداد ۱۳۸۳ نـمایـندگـان کـانـون هـای ۳۲ اسـتان و شهـرسـتان بـه گـیالن آمـده بـودنـد. آنـها 

آخـریـن تـالش خـود در سـال ۱۳۸۳ را انـجام دادنـد و بـرای اعـتبار بـخشیدن بـه فـراخـوان هـای گـذشـته، در 

بــیانــیه ی شــماره ی ۱۶ بــا اشــاره بــه حــبس مــوقــت کــلیه ی نــمایــندگــان در یــک کــالس، تــوافــق بــا دولــتیان را 
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مــنتفی و ضــرب االجــل بــیانــیه ی فــروردیــن مــاه در اجــرای اعــتصابــات مــعلق شــده ی بــیانــیه ی یــزد را فــراخــوان 

دادند. فراخوانی که دیگر بسیار دیر شده  بود: 

«تجــــمع در ســــازمــــان هــــا و ادارات آمــــوزش و پــــرورش در روز جــــهانــــی مــــعلم – حــــضور در 
مــدارس و عــدم حــضور در کــالس از ۱۴ تــا ۲۱ مهــرمــاه – تــداوم تجــمع هــر یــکشنبه در مــقابــل 

سـازمـان هـا و ادارات آمـوزش و پـرورش تـا تـوقـف احـضارهـا و آزادی هـمکاران دسـتگیرشـده – 

حـضور در مـدارس و عـدم حـضور در کـالس در روزهـای ۱۶ آبـان و ۱۵ آذر.» در ایـن بـیانـیه 

ضــمن بــاز گــذاشــنت بــاب مــذاکــره و تــعامــل بــا دولــت تــصریــح شــده  بــود: «ضــمناً هــیچ تــشکلی 

بـه تـنهایـی حـق لـغو بـیانـیه را نـدارد، مـگر بـا صـدور بـیانـیه ای جـدیـد از سـوی تـشکل هـای صـنفی 

فرهنگیان سراسر کشور و در صورت تحقق خواسته ها.»  

پـــس از صـــدور بـــیانـــیه ی گـــیالن (رشـــت)، مـــیزبـــانـــاِن نشســـت، اعـــضای کـــانـــون گـــیالن، دســـته جـــمعی 

دســتگیر و نــمایــندگــان در کــالس هــای یــکی از مــدارس رشــت مســتقر شــده، ســپس در هــمان  جــا حــبس 

مـــی شـــونـــد. تـــعدادی از اعـــضای تـــشکل هـــا احـــضار، تهـــدیـــد و بـــازداشـــت شـــدنـــد. در گـــردهـــمایـــی گـــیالن 

مـصوب شـده بـود کـه یـزد از تـاریـخ ۱۳۸۳/۰۵/۲۵ بـه مـدت یـک سـال دبـیرخـانـه ی تـشکل هـای صـنفی را بـه 

عهـــده بـــگیرد. در شهـــریـــورمـــاه هـــمان ســـال، چـــند روز پـــس از گـــردهـــمایـــی گـــیالن، هشـــت نـــفر از فـــعاالن 

تـــشکل صـــنفی یـــزد نـــیز دســـتگیر شـــدنـــد. ایـــن فـــعاالن یـــک بـــار هـــم قـــبالً در دی مـــاه ۸۲ بـــازداشـــت شـــده 

بــودنــد. فــراخــوان انــجام نشــد و فــشارهــای امــنیتی منجــر بــه تــوقــف جــلسات کــانــون هــا شــد. در تــمام ایــن 

اعـتراضـات، هـر بـار، پـاسـخِ قـدرت، فـریـب و نـیرنـگ، پـراکـندن تجـمعات بـا چـماِق زور، تهـدیـد بـه اخـراج و 

تـعلیق و احـضار بـه حـراسـت بـود. دولـت خـاتـمی کـه مشـروعـیت خـود را بـا گـفتمان قـانـون کسـب کـرده  بـود، 

دقــیقاً هــمین شــعار را زیــر پــا گــذاشــت و چهــره ی واقــعی و فــرهــنگی قــدرت! را بــه مــعلمان نــشان داد. از 

سـال ۱۳۸۳بـه بـعد دسـتگیری و بـازداشـت هـای کـوتـاه مـدت فـعاالن مـعلمان بیشـتر شـد. نـمایـندگـان بـه امـید 

مــــذاکــــره و تــــعامــــل، فــــریــــب بــــزرگــــی خــــورده بــــودنــــد. بــــاور آنــــها بــــه مــــصون مــــانــــدن پشــــت دیــــوار قــــانــــون و 

خــــوش بــــینی بــــه اصــــالحــــات، شــــور مــــبارزاتــــی مــــعلمان را در نــــطفه خــــفه کــــرده بــــود. اعــــتماد مــــعلمان بــــه 

نمایندگان شان آسیب دیده بود. 

 اول و دوم اردیبهشــــت ۱۳۸۴، هــــفدهــــمین جــــلسه ی شــــورای هــــماهــــنگی در کــــانــــون کــــرمــــانــــشاه بــــا 

نــمایــندگــان ۲۲ کــانــون تــشکیل شــد. آنــها تــصمیم گــرفــتند بــا تــوجــه بــه فــضای تحــمیلی مــوجــود، بــه  جــای 

صــــدور بــــیانــــیه، بــــا یــــک نــــماد «؟!» پــــیام خــــود را بــــه مــــخاطــــبان بــــرســــانــــند. ایــــن نــــماد کــــه در یــــک کــــادر 

مســـتطیل شـــکِل ســـفید بـــدون هـــیچ  گـــونـــه مـــنت و تـــصویـــر بـــود، مـــصوب و پـــخش شـــد و بـــه «بـــیانـــیه ی ســـفید 

کـانـون هـای صـنفی مـعلمان» مـعروف شـد. مـنت خـاطـرات در وبـالگ مـعلمان مـؤیـد آن اسـت کـه ایـن نـماد 
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«اصـــالحـــات» را بـــرای نـــمایـــندگـــان زیـــر ســـؤال بـــرده  بـــود. در هـــمین مـــاه و هـــمزمـــان بـــا آخـــریـــن روزهـــای 
دولـــــت خـــــاتـــــمی، در حـــــالـــــی کـــــه کـــــانـــــون هـــــا بـــــا بـــــیانـــــیه ی ســـــفید در شـــــوک فـــــریـــــِب خـــــود تـــــوســـــط مـــــقامـــــات 

«اصــالحــات» بــه ســر مــی بــردنــد و بــرنــامــه ی عــمل مــشخصی نــداشــتند، مــعلمان مــعترض چــندیــن تجــمع 
اعـتراضـی بـرگـزار کـردنـد. اولـین تجـمع از طـریـق اس ام اس اطـالع رسـانـی شـده  بـود و تجـمعات بـعدی در 

پــایــان هــمان روز مــشخص مــی شــد. در تجــمعات تهــران، اکــثراً مــعلمان جــوان از شهــریــار، ربــاط کــریــم، 

مــالرد، کــرج و فــارغ الــتحصیالن دانــشگاه هــای دبــیری مــانــند تــربــیت مــعلم (خــوارزمــی فــعلی) و تــربــیت مــعلم 

رجـــــایـــــی و … حـــــضور داشـــــتند. در یـــــکی از تجـــــمعات مـــــقابـــــل مجـــــلس، شـــــعارهـــــا رنـــــگ وبـــــوی خـــــشمی 

فــرو خــورده داشــت و مســتقیماً رئــیس مجــلس را هــدف قــرار مــی داد. در ایــن تجــمع در حــالــی  کــه مــعلمان 

جــوان دســت هــا را بــه عــالمــت اتــحاد بــه هــم زنــجیر کــرده و مــنظم پــا بــر زمــین مــی کــوبــیدنــد، شــعار «حــداد 

بـیا بـیرون» سـر مـی دادنـد. چـند بـار نـیز شـعار «مـرگ بـر اسـتبداد» داده شـد. در پـایـان تجـمع در مـترو 
جـــــــمعی از مـــــــعلمان مـــــــورد حـــــــمله قـــــــرار  گـــــــرفـــــــتند و یـــــــکی از مـــــــعلمان کـــــــه ده ســـــــال بـــــــعد فـــــــعال صـــــــنفی 

شــناخــته شــده ای بــود، بــازداشــت شــد. فــرمــانــده مــسن مســتقر در جــلوی مجــلس کــه دســتور دســتگیری را 

داده بـــود، بـــه مـــعلم بـــازداشـــتی گـــفته بـــود: «نـــوع شـــعار و دســـت گـــره  کـــردن و پـــاکـــوبـــیدن شـــما مـــرا یـــاد 

ســـال هـــای اول انـــقالب و مـــیتینگ هـــای ضـــدانـــقالب انـــداخـــت.» ایـــن اعـــتراضـــات کـــه بـــدون فـــراخـــوان و بـــا 

مـــوبـــایـــل هـــماهـــنگ مـــی شـــد و تـــابـــع تـــمرکـــز ســـازمـــانـــی نـــبود، نـــطفه هـــای شـــروع تجـــمعات شـــبکه ای ســـال 

۱۳۹۳را در دل خــــود داشــــت و از وجــــود نســــلی از مــــعلمان جــــوان خــــبر مــــی داد کــــه در زمــــان حــــاکــــمیت 

ایدئولوژی اصالحات در حال رشد بود. 

در مــاه هــای ســردرگــمی کــانــون هــا در بــرابــر ضــربــات وارده از حــاصــل تــعلیق بــیانــیه ی یــزد، روزهــایــی 

کـــه مـــعلمان جـــوان و خـــشمگیِن حـــاشـــیه هـــای تهـــران هـــنوز شـــور اعـــتراض و تـــجعع داشـــتند، نـــمایـــندگـــان 

کـــانـــون هـــا ســـرخـــورده از اصـــالحـــات، دنـــبال راهـــی بـــرای تـــغییر از درون قـــدرت بـــودنـــد. هـــنوز مـــتوهـــم بـــه 

«تـــغییر از بـــاال» بـــودنـــد. هـــنوز ســـودای رفـــرم داشـــتند. هیجـــدهـــمین نشســـت در خـــرداد ۸۴ هـــمزمـــان بـــا 
انتخابات احمدی نژاد و اعالم گزارش مذاکره با کاندیدهای انتخابات بود: 

«در طــــول تــــمام جــــلساتــــی کــــه بــــا نــــمایــــندگــــان ریــــاســــت جــــمهوری (نــــهم) داشــــتیم، از آنــــها 
خــواســتیم کــه آیــا حــاضــریــد وعــده هــایــی را کــه مــی دهــید یــا بــرنــامــه هــایــی را کــه مــی خــواهــید بــرای 

مــــعلمان بــــه اجــــرا   درآوریــــد، مــــکتوب و امــــضا نــــمایــــید تــــا پــــس از انــــتخاب  شــــدن انــــکار نــــکنید؟ 

مــــتأســــفانــــه هــــیچ  کــــدام از نــــمایــــندگــــان داوطــــلبان ریــــاســــت جــــمهوری (نــــهم) ایــــن درخــــواســــت را 

نپذیرفتند.»  
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در پــایــان ایــن بــیانــیه اعــالم شــده  بــود هــر گــونــه اطــالعــیه ای کــه بــه نــام ایــن تــشکل هــا و در تــأیــید هــر 

کـــانـــدیـــدایـــی انـــتشار یـــابـــد، از هـــم اکـــنون تـــکذیـــب مـــی شـــود. ایـــن بـــیانـــیه امـــضای ۱۶ تـــشکل را داشـــت. در 

بـیانـیه ی شـماره ۲۰ در نشسـت شـورای هـماهـنگی در ۲۳ شهـریـور ۱۳۸۴ در اردبـیل، دو خـواسـته جـلب 

تـوجـه مـی کـند: رفـع تـبعیض فـاحـش مـوجـود بـین فـرهـنگیان اعـم از شـاغـل و بـازنشسـته بـا سـایـر کـارکـنان 

دولـــت؛ مـــختومـــه کـــردن پـــرونـــده و تـــبرئـــه ی فـــعاال ن صـــنفی بـــه  وســـیله ی دســـتگاه هـــای قـــضایـــی و امـــنیتی و 

پـــرهـــیز از پـــرونـــده ســـازی و امـــنیتی کـــردن مـــراکـــز آمـــوزشـــی. در خـــواســـته ی اول، کـــانـــون هـــا بـــه گســـتره ی 

مــــخاطــــبان خــــود، بــــازنشســــتگان فــــرهــــنگی را اضــــافــــه کــــرده بــــودنــــد و در خــــواســــته ی دوم نــــظام امــــنیتی 

سیسـتم را زیـر ضـرب بـرده  بـودنـد. در  ایـن نشسـت کـه سـی تـشکل از فـرهـنگیان در آن حـضور داشـتند، 

دو کــمیته بــه کــمیته هــای کــارشــناســی شــورای هــماهــنگی اضــافــه مــی شــود: ۱- کــمیته ی پــیگیری حــقوقــی و 

دفــاع از مــتهمان صــنفی کــه نــه فــقط در راســتای خــواســته ی دوم بــود، بــلکه بــا حــمایــت فــعال از اعــضای 

کــانــون هــا، ارتــباط آنــها بــا کــانــون هــا را قــوی کــرد و بــه ویــژه در نــیمه ی دوم دهــه ی هشــتاد نــقشی مــؤثــر در 

گسـترش کـانـون  هـا داشـت؛ بـدیـهی اسـت کـارگـری کـه سـازمـانـش را پشـت خـود بـبیند، در ورود بـه مـیدان 

مــبارزه اعــتمادبــه نــفس پــیدا مــی کــند. ایــن کــمیته بــا هــمین هــدف تــشکیل شــده  بــود. ۲- کــمیته ی مــبارزه بــا 

طـبقاتـی شـدن مـدارس در کـشور یـا آمـوزش رایـگان کـه خـواسـته ای عـمومـی بـرای هـمه ی کـارگـران کـشور 

بـــــود. هـــــر دو خـــــواســـــته و نـــــیز تـــــشکیل کـــــمیته بـــــرای دفـــــاع از آمـــــوزش رایـــــگان، بـــــه نســـــبت خـــــواســـــته هـــــای 

معیشـتی ـ شـغلی سـال ۱۳۸۲، چـند گـام بـه  پـیش بـود. زمـانـی  کـه شـکل گـیری سـندیـکای کـارگـران واحـد 

و اعـــتصابـــات آنـــها در زمســـتان ۸۴ شـــروع شـــد و چـــپ ســـنتی از شـــروع فـــعالـــیت تـــشکل هـــای کـــارگـــری 

مـــی نـــوشـــت، بـــیش از ۵ ســـال از فـــعالـــیت تـــشکل گـــرایـــی مـــعلمان مـــی گـــذشـــت و مـــتاســـفانـــه مـــعلمان هـــنوز 

کــــارگــــر مــــحسوب نــــمی شــــدنــــد  لــــذا مــــورد تــــوجــــه نــــیروی چــــپ هــــم نــــبودنــــد بــــه طــــبع ایــــن نــــگرش در جــــنبش 

کـارگـری هـم دیـده نـمی شـدنـد. در ۱۶ اسـفند ۱۳۸۴ بیسـت و سـومـین نشسـت شـورای هـماهـنگی بـه روال 

هــر ســال، هــمزمــان بــا تــصویــب بــودجــه در خــیابــان، رو بــه روی مجــلس تــشکیل مــی شــود تــا بــرای احــقاق 

حــقوق صــنفی فــرهــنگیان و مــطالــبات گــذشــته ی آنــان اصــالحــات در بــودجــه، پــیگیری شــود. نــمایــندگــانِ 

آگــــاه بــــر عــــقب نــــشینی بــــدنــــه ی مــــعلمان، فــــراخــــوان نــــدادنــــد، خــــودشــــان جــــمع شــــدنــــد. آنــــها مــــعلمان مــــسنِ 

بــاتجــربــه ای بــودنــد و بــا تــوجــه بــه عــقب نــشینی مــعلمان و عــدم پــاســخ آنــها بــه فــراخــوان نشســت گــیالن در 

مــــرداد ۱۳۸۳، هــــر گــــونــــه فــــراخــــوان را بــــدون جــــواب پــــیش بــــینی مــــی کــــردنــــد و مــــی دانســــتند اگــــر فــــراتــــر از 

شـرایـط مـوجـود اقـدام کـنند یـا فـراخـوان دهـند و جـوابـی نـگیرنـد، مـوجـودیـت شـان بـرای تـوده ی مـعلمان زیـر 

ســؤال خــواهــد  رفــت. نــمایــندگــان نــیاز بــه زمــان بــرای از بــین بــردن فــضای عــدم اعــتماد بــین خــود و بــدنــه 

داشــتند. مــسیری کــه پــیش گــرفــتند صــداقــت بــود. بــیانــیه ی ایــن نشســت در پــارکــی نــزدیــک مجــلس نــوشــته  

شد. در بیانیه آمده  است: 
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«بـار دیـگر در مـقابـل مجـلس هـفتم جـمع شـدیـم تـا بـا هـیئت رئـیس فـراکـسیون فـرهـنگیان و 
کـــمیسیون آمـــوزش و تـــحقیقات گـــفت وگـــو نـــمایـــیم؛ امـــا هـــیچ  یـــک از آنـــها حـــاضـــر بـــه گـــفت وگـــو 

نشــــدنــــد و تــــلویــــحاً پــــیغام فــــرســــتادنــــد کــــه آن قــــدر بــــمانــــید تــــا زیــــر پــــایــــتان عــــلف ســــبز شــــود. از 

آنـــجایـــی کـــه گـــفت وگـــو و تـــعامـــل را جـــز در ســـایـــه ی پشـــتوانـــه ی فـــرهـــنگیان بـــی نـــتیجه مـــی دانـــیم، 

اعـالم مـی داریـم کـه بـا وجـود تـالش هـای فـراوان کـانـون هـای صـنفی مـعلمان بـرای تـقویـت فـضای 

تــعامــل، تــوفــیق چــندانــی نــداشــته ایــم و راه هــای تــعامــل بســته اســت. لــذا در نشســت فــروردیــن مــاه 

ســال ۸۵ پــس از بــررســی تــغییرات بــودجــه تــوســط دولــت، تــصمیم مــهم کــانــون هــا را نســبت بــه 

راه های ادامه ی حرکت صنفی اعالم خواهیم کرد.» 

در نشســت فــروردیــن ۱۳۸۵ در شهــرکــرد، در بــیانــیه ی شــماره ۲۴، اعــالم راهــپیمایــی در روز مــعلم 

در ۱۲ اردیبهشــت و در صــورت عــدم تــوافــق دولــت بــا راهــپیمایــی، جــمع شــدن نــمادیــن مــعلمان در دفــاتــر 

مـدارس بـرنـامـه ریـزی مـی شـود. طـبق مـعمول مـجوز داده نـمی شـود و راهـپیمایـی هـم انـجام نـمی شـود؛ امـا 

مــــــعلمان بــــــند دوی فــــــراخــــــوان را در مــــــدارس انــــــجام مــــــی دهــــــند. پــــــاســــــخ مجــــــدد مــــــعلمان بــــــه فــــــراخــــــوان و 

ایستادگی معلمان، حاکمان را کالفه کرده  بود. گرچه فراخوان  بااحتیاط صادر شده بود، اما معلماِن 

عـــضو کـــمابـــیش تـــمکین  کـــردنـــد. دولـــت از رکـــود دوســـالـــه ی اعـــتراضـــات مـــعلمان (۸۳ ـ۸۴) بـــه ایـــن نـــتیجه 

رســـیده بـــود کـــه تـــظاهـــرات خـــیابـــانـــی زمســـتان ۱۳۸۰ و اعـــتصاب یـــک  هـــفته ایِ اســـفند ۱۳۸۲ دیـــگر تـــکرار 

نـخواهـد شـد. ایـن بـرداشـت، اشـتباه و بیشـتر رؤیـای حـاکـمان بـود. اکـنون کـانـون هـای صـنفی رشـد  کـرده 

و ظــرفــیت الزم بــرای فــراخــون ســراســری کســب کــرده بــودنــد. عــلی رغــم فــرصــت ســوزی هــای ســال ۸۳، در 

سـال ۱۳۸۵ تـعدادشـان از بیسـت تـشکل بـه چهـل تـشکل افـزایـش یـافـته  بـود. آنـها حـتی در فـضای رکـود 

ارتـباط خـود را بـا اعـضا حـفظ و بـا بـیانـیه هـای مسـتمر و تشـریـح مـراجـعات خـود بـه دولـتیان، بـی ثـمر بـودنِ 

مــذاکــره بــا بــاالیــی هــا بــدون حــمایــِت پــائــینی هــا را  اعــالم کــرده بــودنــد. مــعلمان کــه از فــضای بــی اعــتمادی 

فــروردیــن ۱۳۸۳ گــذر کــرده بــودنــد و ایــن گــله هــا را دهــان بــه دهــان شــنیده  بــودنــد، آمــاده ی حــضور مجــدد 

در مــــیدان و حــــمایــــت از نــــمایــــندگــــان خــــود شــــده  بــــودنــــد. صــــداقــــت فــــعاالن کــــانــــون هــــا در انــــتقال شــــفاف 

مـــذاکـــرات، هـــمچنین تـــالش آنـــها بـــرای آگـــاه  کـــردن بـــدنـــه از عـــدم تـــأثـــیر تـــعامـــالت و اقـــدامـــات بـــه اصـــطالح 

قـانـونـی، خـود نـوعـی اقـرار بـه اشـتباه بـود و در غـنی  کـردن رابـطه ی پیشـروان و تـوده ی کـارگـران در ایـن 

تــشکل هــا نــقشی تــعیین کــننده داشــت کــه بــه مــرور بیشــتر شــد. اگــر قــلمروی ســیاســت را عــرصــه ی ظــهور 

فــــعالــــیت هــــای جــــمعی در راســــتای تــــعقیب مــــنافــــع جــــمعی در نــــظر بــــگیریــــم، از ســــال ۱۳۸۰مــــعلمان وارد 

قـلمروی سـیاسـت شـده  بـودنـد. آنـها در فـعالـیتی بـا بُـعد اقـتصادی و بـا هـدف فـروش نـیروی کـار بـه قـیمت 

آن و نــــه بیشــــتر، خــــواســــته یــــا نــــاخــــواســــته، وارد مــــبارزه ای ســــیاســــی، مســــتقیماً بــــا دولــــت شــــده  بــــودنــــد؛ 

مبارزه ای که هر چه زمان می گذشت بیشتر با پوسته ی قانونی آنها در تناقض قرار می گرفت. 
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بیست و سوم اسفند ۱۳۸۵، وحشت حاکمان از وحدت کارگران 

هــــمزمــــان بــــا شــــروع اعــــتراضــــاِت کــــارگــــران نــــیشکر و تــــالش بــــرای شــــکل گــــیری ســــندیــــکای کــــارگــــران 

نـــــیشکر، در نشســـــت شهـــــریـــــور ۱۳۸۵ شـــــورای هـــــماهـــــنگی در تهـــــران، در بیســـــت و پنجـــــمین بـــــیانـــــیه بـــــا 

امــــضای ســــی تــــشکل، مــــقرر شــــد در تجــــمع ۱۳ مهــــرمــــاه (۵ اکــــتبر) روز جــــهانــــی مــــعلم،  تــــشکل هــــا طــــبق 

ســـنوات قـــبل در ادارات و ســـازمـــان آمـــوزش و پـــرورش تجـــمع داشـــته بـــاشـــند. ایـــن تجـــمع بـــرگـــزار شـــد و 

نــــمایــــندگــــان از آمــــادگــــی مــــعلمان بــــرای اعــــتراض گســــترده تــــر مــــطلع شــــدنــــد. مــــتعاقــــباً در آذرمــــاه ۱۳۸۵، 

نـمایـندگـان تـشکل هـا از سـراسـر کـشور وارد تهـران شـدنـد و در گـردهـمایـی دانـشکده ی فـنی خـانـی آبـاد، 

بـیانـیه ای بـا  ایـن تـیتر کـه «کـسی بـه فـکر گـل هـا نیسـت، نـمی خـواهـند بـاور کـنند کـه بـاغـچه دارد مـی مـیرد» 

صـادر و اعـالم کـردنـد تجـمعی بـزرگ و سـراسـری در زمسـتان آن  سـال در تهـران خـواهـند داشـت. تـاریـخِ 

دقــــیق اعــــالم نشــــده  بــــود. پــــس از اعــــتراضــــات مــــعلمان در ســــال ۱۳۸۰، هــــماهــــنگ کــــردن حــــقوق پــــرســــنل 

نــهادهــای دولــتی و هــم طــراز کــردن آن در نــهادهــا و وزارت خــانــه هــای مــختلف در قــالــب الیــحه ی مــدیــریــت 

خـدمـات کـشوری، در سـال ۱۳۸۲ بـه مجـلس شـشم ارائـه شـد. در اواخـر پـایـیز سـال ۱۳۸۵، خـبر اقـدام 

دولــت بــرای بــازپــس گــیری الیــحه ی نــظام هــماهــنگ از مجــلس، بــین مــعلمان پــخش شــد. انــتشار ایــن خــبر 

جـــرقـــه ای بـــود بـــرای اعـــتراضـــات پـــی درپـــی مـــعلمانـــی کـــه بـــه تـــصویـــب و اجـــرای آن دل  خـــوش کـــرده بـــودنـــد. 

از بــهمن تــا اســفند ســال ۸۵ مــعلمان حــدود هــفت تجــمع روبــه روی مجــلس بــرگــزار کــردنــد. اگــر            در   اولــین 

تجـمع بـهمن حـدود ۳۰۰ تـا ۴۰۰ مـعلم حـضور داشـتند، در اسـفندمـاه جـمعیت بـه حـدود بـیش از ۱۵هـزار 

معلم از سراسر کشور رسید. برخی معلمان از اعداد بیست و پنجاه هزار هم گفته اند. 

روز یــــکشنبه، ۱۵ بــــهمن، بــــه دعــــوت شــــورای هــــماهــــنگی، مــــعلمان بــــرای اعــــاده ی الیــــحه ی مــــدیــــریــــت 

خـــدمـــات کـــشوری و نـــظام پـــرداخـــت هـــماهـــنگ بـــه مجـــلس و تـــصویـــب و اجـــرای آن، بـــا شـــعار «تـــعطیلی 

مـدارس/ جـواب طـرح مجـلس» و «وزیـر مـترسـك مـعزول بـایـد گـردد»، مـقابـل مجـلس تجـمع کـردنـد. طـبق 

گـزارشـات مـندرج در وبـالگ بـرخـی مـعلمان، در مـقابـل نـرده هـای جـلوی مجـلس نـیز تـعدادی از نـیروهـای 

ضـــدشـــورش بـــه  حـــالـــت آمـــاده بـــاش بـــودنـــد. در بـــین مـــأمـــوران و نـــیروهـــای امـــنیتی، تـــعدادی بـــا لـــباس فـــرم 

ســپاه نــیز حــضور داشــتند کــه هــمه ی آنــان فــاقــد درجــه و بــرچســب اســم بــودنــد. دوربــین هــای مــتعددی در 

حـال فـیلمبرداری از تجـمع مـعلمان بـود. در بـیانـیه ی شـماره ۲۶ در پـایـان تجـمع ۱۵ بـهمن و بـا امـضای 

۳۷ تشکل اعالم شده  بود:  

«ســابــقه ی ذهــنی از عــملکرد مــسئوالن کــشور بــیانــگر ایــن امــر اســت کــه آنــها بــر اســاس 
مـیزان آگـاهـی تـوأم بـا حـرکـت شـما و اعـتراض آشـکار بـه تـضییع حـقوق مـادی و مـعنوی خـود، 
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اوضـــــاع را ارزیـــــابـــــی نـــــموده و بـــــه اخـــــتصاص بـــــودجـــــه و یـــــا اقـــــدامـــــاتـــــی بـــــرای احـــــقاق حـــــقوق 

تـــضییع شـــده مـــی پـــردازنـــد. پـــس از دو مـــرحـــله حـــضور در مـــقابـــل مجـــلس، شـــورای هـــماهـــنگی 

تـصمیمات زیـر را اعـالم مـی کـند: بـه مجـلس و دولـت تـا ۲۵ بـهمن مهـلت داده مـی شـود تـا بـرای 

تـصویـب نـهایـی الیـحه ی مـدیـریـت خـدمـات کـشوری و ایـجاد ردیـف بـودجـه و اجـرایـی  کـردن آن 

از اول فـروردیـن ۱۳۸۶ اقـدام نـمایـند. مـا مـعلمان سـراسـر کـشور در صـورت عـدم تـصویـب آن 

تـا زمـان مـعین شـده و بـرای اعـتراض خـود نسـبت بـه ایـن بـی تـوجـهی و رسـانـدن صـدای خـود بـه 

مــسئوالن، روزهــای دوشــنبه و ســه شــنبه، ســی بــهمن و اول اســفند، ضــمن حــضور در مــدارس 

عــلی رغــم مــیل خــود از حــضور در کــالس هــا خــودداری مــی نــمائــیم. چــنانــچه اقــدامــات فــوق نــیز 

جــــواب نــــگرفــــت، جــــلسه ی فــــوق الــــعاده ی شــــورای هــــماهــــنگی در هــــفته ی دوم اســــفندمــــاه بــــرای 

بـررسـی نـتایـج و تـصمیم گـیری دربـاره  ی اقـدامـات بـعدی در تهـران تـشکیل خـواهـد شـد. الزم بـه 

ذکــــــر اســــــت در صــــــورت دســــــتگیری یــــــا ایــــــجاد هــــــر گــــــونــــــه مــــــشکلی بــــــرای مــــــعلمان و اعــــــضای 

تــشکل هــای ســراســری کــشور، تجــمع عــمومــی فــرهــنگیان در مــقابــل مجــلس شــورای اســالمــی 

برگزار خواهد شد.» 

 در ایـن بـیانـیه بـه ایـن امـر اشـاره شـد کـه ایـن مـشکالت تـنها مـختص بـه قشـر مـعلم نیسـت، بـلکه بـا 

ســرنــوشــت «کــل جــامــعه» پــیونــد خــورده  اســت و از ایــن امــر اظــهار تــأســف شــده  بــود کــه دیــگر اقــشار بــا 

آنــان هــمراه نشــده انــد: «تــا کــنون ســایــر اقــشار جــامــعه بــا مــعلمان هــمراه نشــده انــد و مــشکل مــعلمان را 

مـشکل کـل جـامـعه نـدیـده انـد.» مـعلمان هـنوز کـارگـران را خـطاب قـرار نـمی دهـند، حـتی وقـتی قـصد اتـحاد 

با سایر اقشار را دارند از «کل جامعه»! می گویند. 

 در ســـی ام بـــهمن مـــاه و ســـپس اول اســـفند، مـــعلمان بـــدون فـــراخـــواِن نـــمایـــندگـــان خـــود پـــس از عـــدم 

شـرکـت در کـالس درس، بـه بـهارسـتان آمـده بـودنـد و در مـقابـل مجـلس بـا سـر دادن شـعارهـایـی هـمچون 

«مــــشكل مــــا حــــل نــــشه/ مــــدرســــه تــــعطیل مــــی شــــه» و «تــــوپ و تــــفنگ نــــداریــــم/ دانــــش آمــــوز مــــی آریــــم»، در 
صــــورت مــــحقق  نشــــدن خــــواســــته هــــای خــــود از بــــرگــــزاری تجــــمعات بــــزرگ تــــری خــــبر دادنــــد. پــراتــیک از 

بــرنــامــه جــلو زده  بــود و انــرژی انــباشــت شــده ی نــارضــایــتی و انــتظار بــرای تــصویــب و 

اجــرای قــانــون نــظام  هــماهــنگ، بــیش از آن بــود کــه نــمایــندگــان پــیش بــینی کــرده  بــودنــد. 

نـــــمایـــــندگـــــان در نشســـــت دوم اســـــفند و در تـــــبعیت از پـــــراتـــــیک ِ ِخـــــودگســـــتِر مـــــعلمان بـــــرای ســـــوم اســـــفند، 

فــراخــوان حــضور در جــلوی مجــلس را دادنــد. در ســوم اســفند حــدود پــنج یــا شــش هــزار مــعلم بــا حــضور 

فــعال زنــان از ســراســر کــشور مجــدداً روبــه روی مجــلس گــرد آمــدنــد. نــظم تجــمع، پــالکــاردهــای قــرمــز در 

دســـــت هـــــمه و حـــــضور دانـــــش آمـــــوزان، نـــــماد کـــــار ســـــازمـــــان دهـــــی شـــــده  بـــــود . کـــــانـــــون هـــــای صـــــنفی بـــــا یـــــک 

عـقب نـشینی بـرای تـدارک نـیرو، اکـنون مـحصول پـنج سـال کـار خـود را بـه مـیدان آورده  بـودنـد. اسـتقبال 
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گســـترده    در بـــسیاری از نـــقاط کـــشور نـــشان مـــی داد کـــه فـــشارهـــای امـــنیتی و یـــأس نـــاشـــی از بـــی نـــتیجه 

 بـودِن اعـتصاب، تـنها بـرای مـدت محـدودی کـارایـی داشـته و مـعلمان دوبـاره بـه پـا خـاسـته  بـودنـد. شـرایـط 

مـــانـــند تـــظاهـــرات ۱۵ بـــهمن بـــود. فـــیلمبردار بـــه  قـــدری زیـــاد بـــود کـــه بـــرخـــی از مـــعلمان دقـــیقاً در عـــدســـی 

دوربـین هـای فـیلمبرداری کـه در خـیابـان و نـزدیـك تجـمع آنـها مـوجـود بـود، خـیره مـی شـدنـد و بـه فـیلمبردار 

مـی گـفتند: «بـیا تـصویـر مـن را را هـم بـگیر، شـایـد بـرای ارتـقا، بـه دردت بـخورد.» آنـچه تجـمع امـروز را 

از تجـمع دو هـفته قـبل مـتمایـز مـی کـرد، حـضور گسـترده ی مـعلمان زن بـود کـه هـمراه بـا هـمكاران دیـگر 

خـود شـعار مـی دادنـد و فـریـاد مـی زدنـد. ایـن تجـمع بـا صـدور قـطعنامـه ای چـهارمـاده ای خـاتـمه یـافـت. در 

بند یكم این قطعنامه آمده بود:  

«در صـــورت ادامـــه ی ایـــن رونـــد و عـــدم نـــتیجه، مـــعلمان تجـــمعی در روز شـــنبه ١٢ اســـفند 
در مـقابـل مجـلس بـرگـزار خـواهـند کـرد. مـعلمان دیـگر هـیچ مـقام و هـیچ مـسئولـی را در تجـمع 

بـعدی جـز رئـیس جـمهور و رئـیس مجـلس نـخواهـند پـذیـرفـت و از پـذیـرش نـمایـندگـان نـیز مـعذور 

خــواهــند بــود. در صــورت عــدم پــاســخ روشــن بــه خــواســته هــا، مــعلمان کــشور از ١۵ اســفند از 

حضور در مدارس خودداری خواهند کرد.» 

سـازمـان مـعلمان نـیز جـداگـانـه بـرای تجـمع ۱۲ اسـفند مـقابـل مجـلس فـراخـوان داده  بـود. قـبل از آن 

در ۱۱ اســـفند، تجـــمع نـــمایـــندگـــان ســـی تـــشکل بـــرای نشســـت شـــورای هـــماهـــنگی در تهـــران، در خـــانـــه ی 

مـعلم شـمیرانـات، بـا سـد نـیروهـای امـنیتی نـامـوفـق مـی مـانـد. بـا دخـالـت نـیروهـای امـنیتی درهـای خـانـه ی 

مــعلم مــذکــور صــبح روز جــمعه زنــجیر شــده  بــود و نــمایــندگــان بــیش از چــهار ســاعــت زیــر بــرف و پشــت 

درهـای بسـته ی خـانـه مـعلم مـانـدنـد. حـتی درب رسـتوران رزروشـده بـرای نـاهـار، بـا دسـتور هـمان نـیروهـا 

بسـته شـده  بـود. بـاالخـره نشسـت در زیـر زمـین مـنزل یـک هـمکار فـرهـنگی بـر  گـزار مـی شـود و در بـیانـیه ی 

شــماره ی ۲۷ مــورخ ۱۱ اســفند بــا امــضای ۳۲ تــشکل صــنفی، تجــمع ۱۲ اســفند و نــیز بــرنــامــه ی ســال 

آینده اعالم می شود:  

«مـا فـرهـنگیان سـراسـر کـشور در صـورت عـدم تـحقق خـواسـته هـای خـود، در روز یـکشنبه، 
نـهم اردیبهشـت ۱۳۸۶، ضـمن حـضور در مـدارس، عـلی رغـم مـیل خـود از حـضور در کـالس هـا 

خــــودداری مــــی نــــمایــــیم. هــــمچنین روز چــــهارشــــنبه، ۱۲ اردیبهشــــت، بــــه نــــشانــــه ی اعــــتراض در   

ادارات شهرستان ها و مراکز استان ها، از ساعت ۹ صبح تا ۱۲ تجمع خواهیم نمود.»  

در خـواسـته هـای اعـالم شـده کـه هـمان خـواسـته هـای اقـتصادی قـبلی و بـاالخـص تـصویـب بـی قـیدوشـرط 

الیـحه ی خـدمـات مـدیـریـت کـشوری و تـخصیص بـودجـه بـه الیـحه ی نـظام هـماهـنگ حـقوق و اجـرای نـظام 
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هـماهـنگ اسـت، سـه خـواسـته ی کـامـالً سـیاسـی نـیز دیـده مـی شـود: «عـدم بـرخـورد امـنیتی و قـضایـی بـا 

فــــعاالن صــــنفی و رفــــع تــــبعید از فــــعاالن صــــنفی تــــبعیدشــــده، حــــذف نــــگاه امــــنیتی و حــــراســــت ســــاالر از 

آموزش و پرورش، اصالح نظام گزینش عقیدتی معلمان.» در این بیانیه اعالم شده بود:  

«هــــمکاران بــــزرگــــوار، نــــمایــــندگــــان شــــما در تــــشکل هــــای صــــنفی فــــرهــــنگیان ضــــمن اعــــالم 
حـمایـت و حـضور در تجـمع بـزرگ مـعلمان مـقابـل مجـلس در روز شـنبه 12/۱۲/85 و بـا ابـراز 

تـــأســـف عـــمیق خـــود از تـــوزیـــع گســـترده و ســـازمـــان دهـــی شـــده ی اطـــالعـــیه ی جـــعلی بـــا امـــضای 

کـانـون صـنفی مـعلمان ایـران مـبنی بـر لـغو تجـمع مـذکـور، خـواسـتار پـیگیری قـضایـی مـوضـوع 

توسط دبیرخانه ی شورای هماهنگی می باشیم.»  

روز بــــعد مــــعلمان در حــــال تجــــمع مــــقابــــل مجــــلس بــــودنــــد. در گــــزارش مــــفصل و تــــصویــــری از تجــــمع 

مــعلمان در مــقابــل مجــلس، در بــیانــیه ی کــانــون تهــران از تجــمع ده هــزارنــفری بــا عــنوان «حــماســه» نــام 

بـــرده مـــی شـــود. خـــبر اعـــالمـــیه ی جـــعلی هـــمه جـــا پـــخش شـــده  بـــود. فـــرهـــنگیان عـــصبانـــی بـــه ســـوی مـــیدان 

بـهارسـتان حـرکـت کـردنـد. هـر روز تـعداد بیشـتری مـعلم از شهـرسـتان هـا وارد تهـران مـی شـد تـا بـه جـمعیت 

مـعترض بـپیونـدد. یـکی از مـعلمان مـی گـفت: «هـر بـار کـه مـعلمان مـسئله ی معیشـتی و بـودجـه ی آمـوزش 

و پـــرورش را مـــطرح مـــی کـــنند، مـــسئوالن حـــساس بـــودن زمـــان و مـــسائـــل بـــرون مـــرزی را بـــهانـــه مـــی آورنـــد؛ 

دیـگر خسـته شـده ایـم.» بـعد از اتـمام قـرائـت بـیانـیه ی شـماره ی ۲۷ شـورای هـماهـنگی، سـخنران مـراسـم 

اعــالم کــرد: «در صــورتــی  کــه روز دوشــنبه رئــیس جــمهور در رســانــه ی مــلی حــاضــر نــشود و رســماً اعــالم 

نـــکند کـــه هـــزیـــنه ی الیـــحه ی پـــرداخـــت  هـــماهـــنگ را در بـــودجـــه در نـــظر خـــواهـــد گـــرفـــت، روز ســـه شـــنبه، ۱۵ 

اســــفند، ســــاعــــت ١٣ بــــعدازظهــــر، مــــعلمین تهــــرانــــی در بــــرابــــر مجــــلس و مــــعلمین شهــــرســــتانــــی در بــــرابــــر 

ادارات مــراکــز اســتان هــا تجــمع خــواهــند کــرد.» در ادامــه ی بــیانــیه داســتان تــاســف بــرانــگیز گــردهــمایــی 

نـمایـندگـان کـانـون هـای صـنفی در روز جـمعه بـیان شـده  بـود. بـرخـی شـعارهـا عـبارت  بـودنـد از: «مجـلس 

بـه ایـن بـی غـیرتـی/ هـرگـز نـدیـده مـلتی»، «حـقوق عـادالنـه حـق مسـلم مـاسـت»، «الیـحه ی هـماهـنگ اجـرا 

بـایـد گـردد»، «تـاحـق خـود نـگیریـم/ از پـا نـمی نـشینیم.» نـزدیـک بـه ۴٠٠ نـفر نـیروی ویـژه مـحوطـه ی تجـمع 

را مـحاصـره کـرده  بـودنـد و بـا نـصب مـیله هـای آهـنی از گسـترده  شـدن جـمعیت جـلوگـیری مـی کـردنـد. یـک 

اتـوبـوس حـامـل پـلیس هـای زن هـم در محـل تجـمع حـضور داشـت. تـظاهـرات ۱۲ اسـفند مـقابـل مجـلس کـه 

بـا پـخش اعـالمـیه ی جـعلی وزارت اطـالعـات و اطـالع مـعلمان از بـرخـورد نـیروهـای امـنیتی بـا نـمایـندگـان 

کـــانـــون هـــا در روز جـــمعه ملتهـــب شـــده بـــود، تـــمام نشـــد. تـــظاهـــرات در ۱۵ اســـفند تـــکرار و تـــا ۲۳ اســـفند 

بــه تــدریــج و حــتی بــدون تــوجــه بــه فــراخــوان کــانــون هــا، بــه صــورت خــودجــوش، هــر روز گســترده تــر شــد. مــرکــز 

تـکرار ایـن تجـمعات و مـوتـور تـداوم حـرکـت، مـعلمان جـوان و رایـکال تـر حـاشـیه کـاِر تهـران و شهـرسـتان هـا 
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بــــودنــــد. روز ۱۷ اســــفند، فــــضای ســــبز مــــقابــــل درِب شــــمالــــی مجــــلس و پــــیاده روهــــای خــــیابــــان مــــجاهــــدان 

اسـالم لـبریـز از جـمعیت بـود. دانـش آمـوزان زیـادی هـم آمـده بـودنـد. در خـبرهـا تـعداد حـاضـران در ایـن 

تجــــــمع را از ۱۵ تــــــا ۲۵ هــــــزار نــــــفر تخــــــمین مــــــی زدنــــــد. در ایــــــن تجــــــمع نــــــیز مــــــانــــــند ۱۵ بــــــهمن کــــــارت هــــــای 

قــرمــزرنــگی در دســتان هــزاران مــعلم بــاال مــی رفــت و فــضای بــسیار خــاصــی از همبســتگی ایــجاد کــرده 

 بـود. سـه ایسـتگاه نـزدیـک بـه مجـلس، تـعطیل و درهـای آنـها بسـته شـده بـود و انـواع نـیروهـای امـنیتی و 

پــلیس تــمامــی فــضاهــای اطــراف مجــلس را احــاطــه کــرده بــودنــد. بــه نــظر مــی رســید نــیروهــای امــنیتی بــا 

تــوهــین بــه نــمایــندگــان، روی النــه ی زنــبور پــا گــذاشــته بــودنــد. دلــیل اصــلی ایــن حــضوِر مــصمم و مــداوم 

مـــــعلمان در عـــــرصـــــه ی اعـــــتراض خـــــیابـــــانـــــی، الـــــبته اعـــــالمـــــیه ی جـــــعلی یـــــا تـــــوهـــــین بـــــه نـــــمایـــــندگـــــان نـــــبود، 

خـواسـته هـای سـیاسـی ذکـرشـده در بـیانـیه ی ۱۲ اسـفند هـم نـبود، مـعلمان بـا تجـمع مـقابـل مجـلس قـصد 

داشــتند بــه رد الیــحه ی مــدیــریــت خــدمــات کــشوری از ســوی شــورای نگهــبان اعــتراض کــنند. خــواســته  ای 

کــــه چــــنین جــــمعیتی را در فــــضای امــــنیتی آن روزهــــا بــــه خــــیابــــان آورده بــــود، هــــمان خــــواســــته ی اصــــلی 

مــعلمان طــی شــش ســال گــذشــته، یــعنی اجــرای نــظام هــماهــنگ حــقوق کــارکــنان، خــواســته ای بــا بُــعدی 

اقـــتصادی بـــود. مـــعلمان مـــنتظر نـــتیجه ی مـــذاکـــرات نـــمایـــنده ی مـــعلمان بـــا مجـــلسیان بـــودنـــد. امـــا هـــیوالی 

تــعامــل بــا قــدرت، مــحصوِل ایــدئــولــوژیِ رفــرم کــه کــماکــان در نــمایــندگــان کــانــون هــا غــالــب بــود، بــاز هــم بــر 

اراده ی متحـد مـعلمان غـلبه و آنـها را مـغلوبـه کـرد. تـوسـط سـخنرانـان «از مـعلمان خـواسـته شـد کـه محـل 

را بـا آرامـش تـرک کـنند و  تـا چـهارشـنبه ی آیـنده مهـلت دهـند تـا نـمایـندگـان اقـدامـی انـجام دهـند!! افـراد 

شـــــرکـــــت کـــــننده، نـــــاراضـــــی از ایـــــن حـــــرکـــــت و ایـــــن کـــــه تـــــالش شـــــان بـــــرای شـــــرکـــــت در ایـــــن تجـــــمع بـــــدون 

دسـتاوردی ایـن  گـونـه پـایـان یـابـد، بـه مـرور و آهسـته محـل را تـرک کـردنـد.» گـرچـه مـعلمان جـواِن حـاشـیه هـا 

کـه مـعترض بـه ایـن تـصمیم بـودنـد، هـر روز آمـدنـد و شـعار دادنـد، امـا مـعدود بـودنـد. مـعلم فـعالـی کـه آن 

سـال مـعلم جـوانـی بـوده اسـت، بـا خـشم بـه نـگارنـده مـی  گـویـد: «وقـتی حـمایـت بـدنـه ی مـعلمان را پشـت در 

مجــــلس داشــــتند، بــــایــــد مــــذاکــــره مــــی کــــردنــــد، نــــه جــــمعیت را مــــتفرق کــــنند و زمــــینه ی ســــرکــــوب را فــــراهــــم 

نـمایـند.» نـقدش درسـت اسـت. نـمایـندگـان صـادق امـا خـوش بـین بـه دولـت در بـسیاری مـوارد مـانـع تـعمیق 

خـــواســـت هـــای بـــرحـــق مـــعلمان شـــدنـــد. ســـه روز تجـــمع بـــاشـــکوه مـــعلمان، بـــاز هـــم مـــی رفـــت تـــا در مســـَلخِ 

تساهل و تعامل با قدرت، قربانی شود. 

قـرار بـود روز ۲۲ اسـفند جـلسه ای بـا حـضور هـیئت رئـیسه ی مجـلس، نـمایـندگـان سـازمـان مـدیـریـت و 

وزارِت آمـــوزش و پـــرورش و نـــمایـــندگـــان مـــعلمان بـــرگـــزار شـــود. نـــمایـــندگـــان در مـــوعـــد تـــعین شـــده بـــه محـــل 

جـــلسه در مجـــلس آمـــدنـــد، امـــا بـــه  جـــای اعـــضای دولـــت و نـــمایـــندگـــان هـــیئت رئـــیسه ی مجـــلس، نـــیروهـــای 

انـــتظامـــی و امـــنیتی را در مـــقابـــل خـــود دیـــدنـــد کـــه خـــواســـتار پـــایـــان تجـــمعِ خـــیابـــانـــی مـــعلمان بـــودنـــد. از 

نخسـتین سـاعـات بـامـداد روز ۲۳ اسـفند، نـیروهـای انـتظامـی و امـنیتی و یـگان هـای ضـدشـورش، مجهـز 

بـــه کـــالِه آهـــنی و بـــاتـــوم و در گـــروه هـــای ده تـــا بیســـت نـــفره، بـــا اســـتقرار مـــینی بـــوس هـــای پـــلیس در مـــیدان 
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بـهارسـتان و خـیابـان هـای اطـراف مسـتقر شـدنـد تـا از تجـمع مـعلمان جـلوگـیری کـنند. هـزاران مـعلم کـه از 

سـاعـت نـه صـبح آن روز تـاریـخی بـرای آگـاهـی از نـتایـج مـذاکـراِت شـب قـبل بـه مـیدان بـهارسـتان آمـدنـد، 

بــا مــشاهــده ی انــبوه نــیروهــای انــتظامــی و امــنیتی شــگفت زده شــدنــد. بــه مــعلمان در پــیاده روهــا اجــازه ی 

تجـمع و حـتی تـوقـف داده نـمی شـد. مـعلمان خـشمگین بـا شـعار «از فـردا مـدرسـه تـعطیل مـیشه»، «مـعلم 

اتـــحاد، اتـــحاد» و «کـــارگـــر، مـــعلم/ اتـــحاد، اتـــحاد» بـــه خـــیابـــان مـــنتهی بـــه مـــیدان بـــهارســـتان ســـرازیـــر 

شــــدنــــد. پــــاســــخِ ایــــن راهــــپیمایــــی، شــــدیــــدتــــریــــن ســــرکــــوب مــــعلمان در دهــــه ی هشــــتاد بــــود. گــــارد ویــــژه بــــا 

لــباس هــای چــرمــی ســیاه و نــیروی انــتظامــی و امــنیتی وحــشیانــه بــه مــعلمان و رهــگذران حــمله کــردنــد؛ بــه  

طـوری کـه نـیروی امـنیتی روسـری و مـقنعه ی مـعلمان زن را از سـر آنـها مـی کـشید و بـا بـاتـوم کـتک شـان 

مـی زد. شـدت حـمله و سـرکـوب بـه حـدی بـود کـه از طـرف شـورای هـماهـنگی فـرهـنگیان ۲۳ اسـفند ۱۳۸۵ 

«روز سیاه آموزش و پرورش» نامیده شد. در گزارشات تجمع ۲۳ اسفند می خوانیم:  

«تــعداد تجــمع کــنندگــان بــه حــدی اســت کــه رفــت وآمــد وســایــل نــقلیه در خــیابــان مــنتهی بــه 
مــــیدان بــــهارســــتان بــــا مــــشکل مــــواجــــه   شــــده و خــــروجــــی مــــتروی بــــهارســــتان و دروازه شــــمیران 

مــتوقــف نــمی  شــود. فــرهــنگیان مــعترض پــارچــه نــوشــته  هــایــی بــا خــود حــمل مــی کــنند کــه روی آن 

نـوشـته شـده اسـت:  بـچه   هـا در جـزوه  هـای خـویـش بـنویـسید کـه یـک بـا یـک بـرابـر    نیسـت.»  دبـیرکـل 

کـــانـــون صـــنفی مـــعلمان ایـــران در گـــفت وگـــو بـــا روزنـــامـــه ی اعـــتماد اظـــهار داشـــت: «مـــا دیـــگر 

حـاضـر نیسـتیم بـا هـیچ  یـک از نـمایـندگـان مجـلس مـالقـات کـنیم، زیـرا اعـتمادمـان را بـه آنـها از 

دست داده ایم. تنها اعتماد ما از این پس به فیش حقوقی مان خواهد  بود.» 

 حـق داشـتند، فـیش حـقوق آنـان قـوی تـریـن سـنِد عـدم پـرداخـت ارزش بـازتـولـید نـیروی کـارشـان تـوسـط 

دولـت حـامـی سـرمـایـه داران بـود. ایـن سـند مـدام بـه آنـها یـادآور مـی کـرد دلـیل کـاهـش قـدرت خـریـد فـزایـنده، 

افـــــزایـــــش اســـــتثمار نـــــیروی کـــــار و فـــــربـــــه  شـــــدن ســـــرمـــــایـــــه دارانـــــی اســـــت کـــــه بـــــا رانـــــِت «اصـــــول گـــــرایـــــی و 

اصـالح  طـلبی» بـودجـه ی حـقوق فـرهـنگیان را مـی بـلعند. اشـتباه نـمایـندگـان در تـوقـف اعـتراضـات و انـتقاد 

مـعلمان جـوان بـه آنـها، هـنوز بُـریـدن از قـانـون گـرایـی نـبود، چـانـه زنـی بـر سـِر دسـتمزد بـرای کـارگـرانـی کـه 

کــارفــرمــایــشان دولــت بــود، امــری نــاگــزیــر بــود، «قــانــون گــرایــی» نــیز، زمــانــی  کــه مــعلمان بــه طــبقه ی خــود، 

طـبقه ی کـارگـر، نـپیوسـته  بـودنـد و پشـتوانـه ی تـقابـل بـا قـدرت را نـداشـتند، از «الـزامـات» هـمان چـانـه زنـی 

 بود. 

۲۳ اسـفند پـروژه ی سـرکـوب در غـیاب مـعلمان مـعترض، بـا دسـتگیری تـعدادی از مـعلمان کـامـل شـد 

و یـک بـار دیـگر فـضای یـأس و نـاامـیدی بـر فـعالـیت هـای مـعلمان سـایـه افـکند. عـالوه بـر دسـتگیر شـدگـان 

۲۲ اســفند، تــا ظهــر ۲۳ اســفند صــدهــا نــفر دســتگیر و ســران و فــعاالن كــانــون صــنفی مــعلمان روانــه ی 
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زنـدان اویـن شـدنـد؛ ولـی نـه نـفر از فـعاالن صـنفی از جـمله کـلیه ی اعـضای هـیئت مـدیـره ی کـانـون تهـران، 

عــید ســال ۸۶ را در بــند  ۲۰۹ زنــدان اویــن گــذرانــدنــد. رســول بــداقــی، محــمود بهشــتی لــنگرودی، عــلی اکــبر 

بــاغــانــی، حــمید پــوروثــوق، محــمدرضــا رضــایــی گــرکــانــی، کــمالــی قــشقاوی اکــبری و از ســازمــان مــعلمان، 

عـلی رضـا هـاشـمی، داوری و پـورسـلیمان از جـمله دسـتگیرشـدگـان بـودنـد. یـکی از اعـضای هـیئت مـدیـره ی 

کانون تهران، رقمی تعجب برانگیز از بازداشتی های ۲۳ اسفند می دهد:  

«در حـدود پـنج هـزار مـعلم از کـانـون هـای صـنفی مـعلمان و شـورای هـماهـنگی در سـراسـر 
کــــشور بــــازداشــــت شــــدنــــد؛ بــــه  گــــونــــه ای کــــه هــــمه ی بــــازداشــــتگاه هــــا پــــر از مــــعلمان بــــازداشــــتی 

گردید.» 
  

در نــتیجه ی ایــن بــازداشــت هــا مــعلمان روز پــنجشنبه، ۲۴ اســفند، از رفــنت بــر ســر كــالس هــای درس 

خـــودداری كـــردنـــد و روز شـــنبه، ۲۶ اســـفند، در بـــرابـــر مجـــلس بـــرای آخـــریـــن بـــار دســـت بـــه تجـــمع زدنـــد. 

حـضور بـی سـابـقه ی نـیروهـای انـتظامـی مـانـع از شـكل گـیری  تجـمع شـد. پـس از تجـمعات ۱۳۸۲ـ ۱۳۸۵ 

مـجوز تـشکیل مـجامـع عـمومـی کـانـون هـا تـوسـط وزارت اطـالعـات غـیرقـانـونـی اعـالم شـد و تـا سـال ۱۳۹۵ 

صــادر نشــد. امــا طــبق هــمان قــانــونــی کــه کــانــون هــا ثــبت شــده  بــودنــد، هــنوز رســماً و بــه دســتور دادگــاه 

منحـــل نشـــده  بـــودنـــد و لـــذا مـــدیـــران ســـابـــق ایـــن تـــشکل  هـــا بـــا هـــمان انـــتزاعـــات پـــیکریـــافـــته ی مـــاده و بـــند و 

تــــــبصره در اســــــاس نــــــامــــــه، هــــــمچنان دارای هــــــمان اخــــــتیارات ســــــابــــــق بــــــودنــــــد. بــــــه هــــــمین روال اعــــــضای 

هـیئت مـدیـره ی سـایـر سـندیـکاهـای کـارگـری مـمنوع شـده نـیز  مـانـند رانـندگـان شـرکـت واحـد و هـفت تـپه، یـک 

دهــه در مــوقــعیت کــادر کــارگــری ثــابــت بــاقــی مــانــدنــد. ایــن تــداوم مــدیــران طــبق  اســاس نــامــه ی شــرکــت    هــای 

ســهامــی، بــرای ســرمــایــه بــه  عــنوان یــک رابــطه ی اجــتماعــی، ضــرورت تــداوم تــمرکــز و انــباشــت اســت، امــا 

بـــرای تـــشکل هـــای ســـندیـــکایـــی، در مـــقطع زمـــانـــی کـــه کـــانـــون هـــا هـــنوز دوران کـــودکـــی را طـــی مـــی کـــردنـــد، 

اعــضای کــافــی نــداشــتند و تــداوم هســتی آنــها در گــروی پیشــرفــت تــشکل یــابــی و گــشایــش راه اعــتراضِ 

جــمعیِ هــدفــمند بــود، دو راه گــشود: یــا مــدیــران در   غــیاب تــغذیــه از بــدنــه ی کــارگــری، وارد بــوروکــراســی 

خــاص ایــن نــوع تــشکل هــا در دوران رکــود مــی شــدنــد، گــاه خــودی نــشان مــی دادنــد و از مــزایــای شهــرتِ 

عـناویـِن رهـبری بهـره مـی بـردنـد، یـا بـرای آب  دادن ایـن نـهال نـوپـا و فـایـق آمـدن بـر تـرِس بـدنـه، وارد مـیدان 

مـــی شـــدنـــد، «بـــدون اســـلحه و بـــدون خـــانـــه ی تـــیمی» فـــداکـــارانـــه هـــزیـــنه مـــی دادنـــد تـــا ســـکوت را بـــشکنند. 

واقــعیات در نــیمه ی دوم دهــه  ی هشــتاد نــشان  داد فــعاالن صــنفی در کــانــون هــا راه دوم را بــرگــزیــدنــد، از 

جـان، سـالمـت و امـکانـات شـغلی خـود گـذشـتند تـا بـر فـضای رعـب و وحشـت غـلبه کـنند، جـو عـدمِ اعـتماد 

بــه ســازمــان و تــشکل را بــین کــارگــران از بــین بــبرنــد و ســد عــدمِ امــکاِن ســازمــان یــابــی عــلنی را بــشکنند. 

آنـــها عـــمالً بـــه  مـــبارزان انـــقالبـــی دوران خـــود بـــدل شـــدنـــد، بـــا ایـــن تـــفاوت کـــه بـــه صـــورت عـــلنی در جـــایـــگاهِ 
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اجـتماعـی خـود، در جـایـگاِه یـک مـعلم، یـک کـارگـر مـبارزه کـردنـد و مـی کـنند. نـتیجه آن شـد کـه چـند سـال 

بـعد بـا پـایـان رکـود در دهـه ی نـود، کـانـون صـنفی مـعلمان ایـران در ارتـباط بـا بـازداشـت فـعاالن صـنفی 

معلم به درستی نوشت:  

«هــمگان بــدانــند جــنبش بــرابــری خــواهــی مــعلمان ریــشه در عــمیق تــریــن الیــه هــای ذهــِن حــتی 
غـــیرفـــعال تـــریـــِن آنـــان دارد. بـــازداشـــت و زنـــدانـــی نـــمودن افـــرادی ایـــن  چـــنین خـــوشـــنام در مـــیان 

مـعلمان، تـنها حـقانـیت ایـن جـنبش را آشـکارتـر مـی سـازد و هـواداران آن را بیشـتر مـی کـند، بـر 

خالف میل کوتاه اندیشان.»  

الـــبته فـــرآیـــند بـــود و شـــِد «افـــرادی ایـــن چـــنین خـــوشـــنام» جـــدا از ایـــدئـــولـــوژی هـــای   مـــذهـــبی و مـــلی، 

«اصــــالح طــــلب»، «ســــکوالر» و «چــــپ» در جــــنبش کــــارگــــری نــــبود و نیســــت. آنــــها شــــایــــد روزی مــــدافــــع 
خـــــمینی بـــــوده انـــــد، جـــــنگ رفـــــته انـــــد، اصـــــالح طـــــلب شـــــده انـــــد و…، امـــــا در پـــــنج ســـــال اول دهـــــه ی هشـــــتاد، 

بـــــه خـــــصوص زمســـــتان هـــــای ســـــال هـــــای ۸۰، ۸۲ و ۸۵، هـــــر روز بـــــیش از یـــــک ســـــال زنـــــدگـــــى عـــــادى چـــــیز 

آمــــوخــــتند و در طــــول زمــــان نــــظرات شــــان صــــیقل داده  شــــد و حــــاصــــل فــــراشــــد صــــیقل بــــاورهــــایــــشان، در 

راســتای تــوان پــراتــیکی چــپ در دهــه ی بــعد بــروز مــی یــابــد. دســتاوردهــای ایــن دوره را از زبــان بــازرس 

قدیمی کانون تهران می خوانیم:  

«در دو مـــقطع افـــزایـــش حـــقوق مـــعلمان چـــشمگیر بـــوده  اســـت، ســـال ۱۳۸۵ و ۱۳۸۳. در 
ایــن دو ســال اعــتصاب و تجــمع گســترده ی مــعلمان در ســراســر كــشور انــجام  شــده  بــود. یــكی 

از نـیروهـای حـراسـت در سـال ٨٣ بـه بـنده گـفت: «شـورای هـماهـنگی بـیش از ٤٠٠ مـدرسـه را 

بــه تــعطیلی كــشانــده  اســت، مــملكت را فــلج كــرده اســت.» در آن ســال ـ اســفند ۸۲ تــا فــروردیــن 

۸۳ ـ شــورای هــماهــنگی دعــوت بــه اعــتصاب كــرد و مــعلمان اســتقبال كــردنــد. دیــگری تجــمعات 

سـریـالـی مـعلمان جـلوی مجـلس در سـال ٨٥ كـه یـكی از تجـمعات كـم نـظیر بـعد از انـقالب بـود. 

بـــاعـــث تـــصویـــب قـــانـــون خـــدمـــات كـــشوری بـــعد از حـــدود پـــنج ســـال شـــد، ولـــی مـــتأســـفانـــه بـــرای 

معلمان به درستی اجرا نشد.» 
  

آنــچه بــازرس قــدیــمی مــی گــویــد، دســتاوردهــای ســطح بــیرونــی جــنبش بــر بســتر نــگرش رفــرم و کســب 

امــتیازات ذره ای از قــدرت اســت. از نــظر نــگارنــده، دســتاوردهــای ایــن جــنبش، از زاویــه ی درس هــایــی کــه 

برای جنبش کارگری و نیز نیروی چپ دارد، دارای اهمیت وافر است. 
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 درس های تشکل گرایی در جنبش معلمان

در  آغــاز ایــن نــوشــتار، یــافــنت پــاســخ چــرایــی و چــگونــگی مــوفــقیت تــشکل هــای صــنفی مــعلمان، هــدف 

ورود بـه ایـن تـحقیق بـیان شـد. اکـنون کـه خـوانـندگـان ایـن مـقالـه، بـا رفـنت بـه بیسـت سـال قـبل و خـوانـدن 

وقـایـع جـنبش مـعلمان در سـال هـایـی کـه ایـنترنـت نـبود و رسـانـه هـای دولـتی اخـبار اعـتراضـات را مـنعکس 

نـمی کـردنـد، بـه درون لحـظات تـحصن هـا و تجـمعات مـحصور در گـاردهـای مـشکین پـوش مسـلح رفـته انـد، 

اکــنون کــه بــا خــوانــدن بــیانــیه هــا و شــعارهــا، بــا بــررســی کــنش و واکــنش کــارگــران و دولــتیان، بــا شــکل و 

مـاهـیت سـازمـان یـابـی مسـتقل کـارگـرانـی بـه نـام مـعلم دقـیق تـر آشـنا شـده انـد، مـی تـوان درس هـای مـثبت و 

منفی تجربه ی زیسته ی دهه ی هفتاد و نیمه ی اول دهه ی هشتاد را جمع بندی کرد: 

۱- ســازمــان یــافــنت مســتقل و عــلنی کــارگــران در شــرایــط اخــتناق و ســرکــوب غــیرمــمکن نیســت، امــا 

نـیاز بـه صـبر، هـزیـنه و اهـمیت بـه پـراتـیک هـای مـمکن و واقـعی دارد. کـارگـرانـی کـه تـمام فـکر و ذهـنشان 

نـان شـب اسـت، در شـرایـطی کـه خـواسـت دگـرگـونـی و انـقالب بـه امـر عـمومـی تـبدیـل نشـده  اسـت، بـرای 

خــواســته هــایــی حــاضــر بــه عــمل جــمعی هســتند کــه بــه نــان شــب آنــها مــربــوط بــاشــد. در تجــربــه ی مــعلمان 

شـاهـد بـودیـم بـرای تـغییر قـانـونـی کـه افـزایـش حـقوق بـرای آنـها در پـی   داشـت، چـندیـن سـال تـالش کـردنـد. 

هـر بـار در اسـفند، آنـگاه کـه  تـغییر بـودجـه ی سـال بـعد در دسـتور مجـلس بـود، بـرای اخـتصاص بـودجـه 

بـــه قـــانـــون نـــظام هـــماهـــنگ پـــرداخـــت جـــمع شـــدنـــد، زمـــانـــی  کـــه در اخـــبار شـــنیدنـــد دولـــت الیـــحه ی قـــانـــون 

مــربــوطــه را پــس گــرفــته، بــا اولــین فــراخــوان از شهــر و روســتا بــه تهــران آمــدنــد و جــلوی مجــلس تــظاهــرات 

1کـردنـد. کـانـون هـا دقـیقاً بـا تـمرکـز بـر هـمین «خـواسـت هـای بـالواسـطه» بـا بـدنـه ی جـنبش ارتـباط گـرفـتند، 

هــر بــار نــیز مــنطبق بــا شــرایــط و آمــادگــی مــعلمان و شــعارهــای آنــها، یــک فــاز خــواســته هــای خــود را بــاال 

بـــردنـــد. خـــواســـته هـــای عـــمومـــی مـــانـــند بـــرطـــرف شـــدن فـــضای پـــلیسی و امـــنیتی مـــدارس بـــه تـــدریـــج وارد 

بیانیه ها و شعارها شد.  

۲- نــــمایــــندگــــان در کــــشانــــدن مــــعلمان بــــه مــــیدان مــــبارزه بــــا احــــتیاط و ســــنجیده عــــمل کــــردنــــد. آنــــها 

فــراخــوانــی مــی دادنــد کــه اول، بــا پــراتــیک مــعلمان انــطباق داشــت، دوم امــکان اجــرا داشــت و پــذیــرفــته و 

عـمل مـی شـد. بـه طـوری  کـه بـرای مـعلمان خـامـوش نـیز، مـوجـودیـت تـشکلی بـه نـام کـانـون صـنفی پـذیـرفـته 

شـود. لـذا فـراخـوان هـا مـتناسـب بـا شـرایـط بـود، وقـتی اخـتناق شـدیـد مـی شـد از مـعلمان مـی خـواسـتند فـقط 

در مـــدارس در زنـــگ مـــعینی دربـــاره ی وضـــعیت خـــود صـــحبت کـــنند. در شـــرایـــط دیـــگر تـــحصن یـــک روزه 

مـی دادنـد و در شـرایـط مـساعـدتـر تـحصن هـفت روزه، و از شـعارهـای کـلی، سـیاسـی و فـراخـوان هـای تـند 

و هیجانی اجتناب کردند. 

1. مقاله ی «جایگاه و توان چپ». سایت نقد
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 ۳- تــشکل هــای صــنفی کــه در شــورای هــماهــنگی جــمع شــده  بــودنــد، بــا حــفظ اســتقالل از قــدرت، بــا 

هـزیـنه دادن و کـوتـاه نـیامـدن و بـا شـفافـیت در انـتقال کـلیه ی اتـفاقـات و مـوضـوعـات مـذاکـرات بـا مـعلمان، 

نـه دفـعتاً و کـوتـاه مـدت، بـلکه در طـول زمـان جـلِب اعـتماد کـردنـد و بـه  چـنان شـرایـطی رسـیدنـد کـه مـعلمان 

برای آزادی مدیران این کانون ها از زندان، تن به خطر می دادند و تحصن و تجمع می کردند.  

۴- جـنگ قـدرت بـین جـناح هـا در دوره هـایـی بـه مـردم امـید تـغییر و شـهامـت حـضور در مـیدان مـبارزه 

مــــی داد. ایــــن امــــید را نــــمایــــندگــــان بــــا بــــاال بــــردن ســــطح مــــبارزه، بــــه چــــالــــش کــــشانــــدنــــد. در ایــــن چــــالــــش 

دوزوکلک دولتیان و چنگال های تیز سرکوب، ماهیت بازی اصالحات را برای معلمان آشکار می کرد. 

 ۵- نــبرد طــبقاتــی مــثل هــر نــبردی، مــقاطــع عــقب نــشینی، جــنگِ رودررو و مــذاکــره دارد. در ایــن نــبرد، 

مـذاکـره ی نـمایـندگـان بـا دولـتیان یـکی از  ابـزار نـبرد بـود. در هـمین مـذاکـرات و انـتقال گـزارش هـای شـفافِ 

جــزئــیات بــود کــه مــشخص مــی شــد مــدعــیان اصــالحــات در ســرکــوب کــارگــران و مــمانــعت از افــزایــش مــزد 

کــارگــران هــیچ فــرقــی بــا تــندروهــا نــدارنــد. اگــر تــندروهــا صــریــح و ســریــع ســر مــی بــریــدنــد، اصــالح طــلبان 

یــواش و بــا پــنبه، عــیناً هــمان کــار را مــی کــردنــد. ایــن درس بــزرگــی بــرای نــیمه ی اول دهــه ی هشــتاد بــود. 

مـعلمان گـرچـه نـوزایـش سـازمـان  هـای خـود را در هـمین دهـه پشـت سـر گـذاشـتند، امـا تـشکل هـای جـوان 

آنــــها هــــنوز در  آغــــاز راه، بــــرای آمــــوخــــنت، زمــــین خــــوردن، بــــرخــــاســــنت و رفــــنت بــــودنــــد. هــــزیــــنه و اشــــتباه، 

گــریــز  نــاپــذیــر بــود. مــهم آن بــود کــه بــا حــاکــمان مــعامــله نــکردنــد، چــشم بــه قــدرت نــداشــتند و بــاورشــان بــه 

اتحاد و همبستگی برای پیش رفنت، قوی بود. اما و متاسفانه:  

۶- اعـتراضـات آنـها بـه سـبب امـید بـه رفـرم و اعـتماِد بـه قـدرت حـاکـم هـر بـار از گـام هـای بـلند، حـداقـل 

بـــرای تـــغییری مـــحسوس در وضـــعیت معیشـــتی آنـــها، بـــاز مـــانـــد. در اعـــتراضـــات زمـــان پهـــلوی، مـــطالـــبات 

مـعلمان بـه تـغییر وزیـر و وعـده هـای دولـت تـقلیل یـافـت، درخـشش بـه قـدرت رسـید و اعـتراضـات عـقیم مـانـد. 

در ســازمــان یــابــی ۱۳۵۷-۱۳۶۰، اعــتماد بــه رهــبری کــاریــزمــاتــیک، آنــها را بــه کشــتارگــاه بــرد. در اســفند 

۸۲ و ۸۵ نــمایــندگــان آنــها، بــاز هــم بــه جــای اتــکا بــه بــدنــه ی مــعلمان، مــیز مــذاکــره و رایــزنــی را انــتخاب 

کـردنـد، بـه قـدرت بـسیج عـمومـی کـم بـها دادنـد و جـنبش رونـده ی مـعلمان را در تـوهـم بـه گـفتمان مـدنـیت و 

قانونیت دولت خاتمی وارد خوابی چندساله کردند.  

۷- مــعلمان بــه مــسئله ی آمــوزش بــرابــر و کــیفی کــه مــی تــوانســت آنــها را بــا خــانــواده هــای کــارگــری در 

یـــک جهـــت قـــرار دهـــد، بـــهای الزم نـــدادنـــد و مـــطالـــبات خـــود را بـــه امـــر رفـــاهـــی مـــختص قشـــر خـــود تـــقلیل 

دادنـد. لـذا نـتوانسـتند حـمایـت طـبقه ی کـارگـر را جـذب کـنند. مـطالـبات مـی تـوانسـت بـا خـواسـت هـای سـایـر 

اقــشار کــارگــری گــره بــخورد، امــا بــه جــای آن بــا بــخشی از بــدنــه ی قــدرت گــره خــورد. تــحصن، تجــمع، و 

تـــالش مـــعلمان بـــرای حـــرکـــت در چـــهارچـــوب قـــانـــون و نشســـت و مـــذاکـــرات مـــتعدد بـــا مـــقامـــات حـــکومـــت، 

مـــشکلی اســـاســـی از مـــشکالت مـــعلمان بـــاز نـــکرده  بـــود، کـــانـــون هـــای صـــنفی کـــه قـــصد داشـــتند مـــسائـــل 

مـــعلمان را بـــا « فـــشار  از پـــائـــین و چـــانـــه زنـــی از بـــاال» حـــل کـــنند، نـــاخـــواســـته، خـــود پـــیکر انـــتزاع رفـــرم و 
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تشــدیــد بــاور بــدنــه ی مــعلمان بــه ایــن انــتزاع شــده بــودنــد. در انــزوای قشــر مــعلم از جــامــعه ی کــارگــری و 

عـدم شـناخـت نـقش واقـعی خـود در تـولـید و بـازتـولـید جـامـعه، هـمچنین در بسـتر مـوقـعیتی بـاور اکـثریـت 

کارگران به اصالح و رفرم، این امر گریز  ناپذیر بود. 

تجـــربـــه ی  زیســـته ی مـــعلمان در  ایـــن دهـــه نـــتوانســـت از ســـیطره ی مخـــرب تـــریـــن ایـــدئـــولـــوژی حـــاکـــم در 

جـنبش کـارگـری بـه قـول فـیلیپ دوم مـقدونـی «تـفرقـه بـیانـداز و حـکومـت کـن» یـا «تـقسیم کـن و غـلبه کـن» 

خــــود را رهــــا کــــند. در غــــالــــب مــــقاالتــــی کــــه راجــــع بــــه درس هــــای ایــــن دوره در مــــقاالت فــــعاالن صــــنفی و 

بــه خــصوص نــیروی چــپ منتشــر شــده ، کــارکــرد ایــن ایــدئــولــوژی نــادیــده گــرفــته شــده  اســت. جــنبشی کــه 

بـزرگ تـریـن تجـمعات و اعـتصابـات را پـس از سـکوت دهـه ی شـصت و قـبل از سـایـر اقـشار کـارگـری (بـه 

اسـتثنای کـارگـران بـه حـاشـیه رانـده) بـه عـرصـه ی نـبرد طـبقاتـی آورد و فـضای سـکون را در هـم شکسـت، 

جـنبشی کـه در آن سـال هـا  نـه یـک بـار، بـلکه چـندیـن بـار، تـحصن و تجـمعات سـراسـری داشـت، فـقط بـه 

دلــیل «تــعامــل و تــساهــل»ِ مــدیــران خــود بــا قــدرت، ســرکــوب نشــد؛ حــتی اگــر مــعلمان بــا اعــالم مــدیــران 

خـود، مـیدان مـبارزه را در اسـفند ۱۳۸۵ تـرک نـمی کـردنـد، در جـزیـره ی بسـته ی قشـِر مـعلم و در فـضای 

محـدوِد بـهارسـتان، بـاز هـم سـرکـوب مـی شـدنـد. در آن مـقطع، آنـها هـنوز اقـشار دیـگر کـارگـری را پشـت  

 سـر نـداشـتند، نـه کـارگـران آنـها را بـخشی از طـبقه ی کـارگـری مـی دانسـتند و نـه خـودشـان نـقش خـود را 

در ایـن طـبقه بـازمـی یـافـتند. مـوج «مـتوسـط» بـودن مـعلمان از طـریـق رسـانـه هـا، اسـتادهـایـی کـه بـه آنـها 

درس داده  بـودنـد، صـمد بهـرنـگی کـه راه مـبارزه ی عـلنی را هـموار کـرده بـود، کـتاب هـایـی کـه در دانـشگاه 

مـی خـوانـدنـد، حـتی از زاویـه ی مـبارزان انـقالبـی کـه از زمـان شـاه قهـرمـان نسـل جـوانـشان بـودنـد، چـنان 

آنـها را مـحصور کـرده  بـود کـه کـارگـر بـودن را اهـانـت بـه خـود مـی شـمردنـد. بـرای خـود کـرامـت مـعلم  بـودن 

قـائـل بـودنـد و ایـن کـرامـت را هـنوز شـامـل دیـگر کـارگـران نـمی دانسـتند. طـبعاً بـرای پـیونـد بـا طـبقه ی خـود 

تــالش هــم نــمی کــردنــد. مــؤســسان کــانــون هــا چــنان کــرامــت مــعلم را در کــارمــند دولــت بــودن و « مــتوســط» 

بــودن بــاور داشــتند کــه در اســاس نــامــه، صــرفــاً رســمی بــودن مــعلم را مــبنای عــضویــت شــناخــتند، مــعلم 

حــق الــتدریــس و غــیر رســمی در ایــن دهــه کــارگــر و هــنوز عــضو مــحسوب نــمی شــدنــد. در بــیانــیه هــای ایــن 

مــقطع واژه ی «کــارگــر» کــمتر بــیان مــی شــد. مــؤســسان مــانــند مــقامــات آمــوزش و پــرورش چــنان مــقهور 

«ایــــدئــــولــــوژی کــــارگــــر و نــــاکــــارگــــر» بــــودنــــد کــــه حــــتی زمــــانــــی کــــه بــــرای ایــــجاد تــــشکل، بــــه قــــوانــــین رجــــوع 
مــــی کــــردنــــد، بــــه قــــانــــون کــــار رجــــوع نــــکردنــــد، بــــلکه از قــــانــــون اصــــناف مــــوضــــوع «کــــمیسیون مــــاده ی ده 

احــزاب» اســتفاده کــردنــد و خــود را تــشکل صــنفی نــامــیدنــد. در هــمین دوره، انــدکــی بــعدتــر، رانــندگــان 
شـــرکـــت واحـــد و کـــارگـــران هـــفت تـــپه بـــا ارجـــاع بـــه قـــانـــون کـــار، ســـندیـــکا را انـــتخاب کـــرده بـــودنـــد. مـــعلمان 

مــؤســس، حــتی بــرای پــیوســنت بــه ایــن ســندیــکاهــا تــالش هــم نــکردنــد؛ چــون خــود را صــنفی در «طــبقه ی 

مـتوسـط» مـی دیـدنـد. ۲۳ اسـفند ۱۳۸۵، آن روز فـرامـوش نشـدنـی کـه  گـروهـی از مـعلمان جـوان بـا شـعار 
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«کـــارگـــر، مـــعلم/ اتـــحاد، اتـــحاد» دیـــوار گـــارد ســـرکـــوب را بـــاز کـــردنـــد و از مـــیدان بـــهارســـتان بـــه ســـمت 
خـیابـان جـنوبـی آن حـرکـت کـردنـد، حـاکـمان خـطر خـروج مـعلمان از جـزیـره ی «مـتوسـط» بـودن را زودتـر 

از ایــدئــولــوگ هــا فــهمیده بــودنــد. نــیروی ســرکــوب بــا تــهاجــمی وحــشیانــه کــه در دهــه ی پــنجاه در تجــمعات 

مـــعلمان ســـابـــقه نـــداشـــت، چـــنان بـــه مـــعلمان یـــورش آورد کـــه آن روز از طـــرف کـــانـــون هـــای صـــنفی «روز 

ســیاه آمــوزش  و پــرورش» نــامــیده شــد. حــافــظان ســرمــایــه از اتــحادی کــه مــعلمان جــوان فــریــاد مــی زدنــد، 

سـخت تـرسـیده  بـودنـد. فـعاالن کـانـون هـا، امـا هـنوز تـحت تـأثـیر کـرامـِت «مـتوسـط» بـودن قشـر خـود بـودنـد، 

هـنوز بـاور نـداشـتند خـود بـخشی از طـبقه ی کـارگـر هسـتند، هـنوز پـیگیر کسـب حـمایـت طـبقه ی خـود هـم 

نـبودنـد. حـتی وقـتی در قـطعنامـه ی ۱۵ بـهمن هـمان سـال جـامـعه را بـه حـمایـت از خـود فـراخـوانـدنـد، هـنوز 

کارگران را خطاب قرار نمی دادند. 

مـتاسـفانـه افـسوِن افـسانـه ی طـبقه ی «مـتوسـط» بـسیار قـوی بـود و هسـت. ایـن افـسانـه کـه مـهم تـریـن 

عــوامــل تــفرقــه در طــبقه ی کــارگــر در هــمه کــشورهــا اســت، در جــنبش کــارگــری مــا از هــمان آغــاز تــکویــن 

طـــبقه ی کـــارگـــر، در تـــفکیک مـــعلمان و اقـــشار مـــزدبـــگیر دیـــگر از کـــارگـــران مـــوفـــق بـــوده  اســـت. گـــرچـــه بـــا 

پـــیوســـنت مـــعلمان بـــه ســـایـــر کـــارگـــران در فـــرایـــند گســـترش مـــبارزه ی طـــبقاتـــی دهـــه ی نـــود، ســـردر الک خـــود، 

پـنهان مـی شـود، امـا سـخت جـان و آب حـیات سیسـتم سـرمـایـه داری اسـت و هـر بـار بـا جـامـه ای جـدیـد سـر 

از الک خــود درمــی آورد و خــود را بــازســازی مــی کــند و «هــر بــار تــأویــل و تــفسیر و بــنابــرایــن مــقدمــات و 

مـــلزومـــات خـــود از «زنـــدگـــی بهـــتر» را در ســـطوح غـــیرعـــقالیـــی (رفـــاه، خـــوشـــبختی، مـــنزلـــت)، در ســـطوح 

عــــقالیــــی (تــــطابــــق بــــا ذات و مــــاهــــیت و حــــقوق طــــبیعی بشــــر) و در ســــطح ســــیاســــی («دمــــکراســــی») بــــر 

1دریافت اعضای الیه های میانی، و حتی طبقه ی کارگر قالب می کند.» 

 تجــربــه   ی زیســته ی مــعلمان در نــیمه ی اول دهــه ی هشــتاد ارزشــمند بــود. درس هــایــی 

بـسیار داشـت. امـا هـنوز تـوان نـداشـت مـعلمان عـزیـز را از افـسون «طـبقه ی مـتوسـط» رهـا 

کند. 

1. مقاله ی «افسانه و افسوِن ایدئولوژی طبقه ی «متوسط»» 

 of 112 723

https://wp.me/p9vUft-oi
https://wp.me/p9vUft-oi


برخی از بنیان گذاران کانون صنفی ۱۳۷۹ 

 



تظاهرات و تجمعات ۱۳۸۰ 

 

 

                                              




فرآیند سازمانیابی معلمان ۱۳۷۷-۱۳۸۵
 

 

 of 115 723



تصاویر ۱۳۸۵-۱۳۸۱ 
 




فرآیند سازمانیابی معلمان ۱۳۷۷-۱۳۸۵
 

 

 of 117 723




فرآیند سازمانیابی معلمان ۱۳۷۷-۱۳۸۵
 

 

 of 118 723




فرآیند سازمانیابی معلمان ۱۳۷۷-۱۳۸۵
 

 

 of 119 723




فرآیند سازمانیابی معلمان ۱۳۷۷-۱۳۸۵
 

 

 of 120 723




فرآیند سازمانیابی معلمان ۱۳۷۷-۱۳۸۵
 

 

 of 121 723



          
فصل سوم :  

قیمت «انسان» بودن،  

1«ایستاده جان  دادن»

فرآیندسازمانیابی معلمان 
 ۱۳۸۶-۱۳۹۲

                                   

 مـــعلمم، از آن ســـوی تـــاریـــخ مـــی آیـــیم/ از اعـــماق تـــاریـــکی/ بـــا چـــراغـــی در دســـت/ بـــا رشـــدیـــه بـــا 
تــکفیر جــنگیدیــم/ و بــا هــوارد بــاســکرویــل در صــفوف مشــروطــه/ بــا مهــرتــاج رخــشان مــرز جــنسیت را/ 
ازسـواد و آگـاهـی زدودیـم/ و بـا خـانـعلی خـونـمان بـر سـنگ فـرش خـیابـان جـاری شـد./ بـا بـهمن  بـیگی در 
کــوه و بــیابــان بــرای بســط آگــاهــی و نــفی خــرافــه هــا هــمگام شــدیــم و کــوچــیدیــم/  و بــا صــمد بــه دریــای 
آگـاهـی رسـیدیـم./ هـان ای ضـحاک!/ ای هـمه ظـلمت!/ دوسـتدار تـاریـکی!/ بـیهوده مـی کـوشـی/ اینسـت 
حـدیـث نـاتـمام مـا،/ «ایسـتاده جـان دادن»/ رفـنت و رفـنت/ عـاشـقانـه قـیمت دادن/ قـیمت بـرابـری و آزادی/ 

قـــــــــــــــیمت «انـــــــــــــــسان» بـــــــــــــــودن/ و قـــــــــــــــیمت «مـــــــــــــــعلم» بـــــــــــــــودن/  در ســـــــــــــــرزمـــــــــــــــین تـــــــــــــــاجـــــــــــــــران آگـــــــــــــــاهـــــــــــــــی.                   
سروده ی جعفر ابراهیمی،  از کانال تلگرامی شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران 

1 این فصل در سایت نقد با لینک https://wp.me/p9vUft-1Cm منتشر شده است.
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ایستادگی فعاالن، پوست اندازی اصالحات 

     فـرآیـند سـازمـان یـابـی مـعلمان پـس از دهـه ۶۰  تـا کـنون یـک دوره را پشـت سـر گـذاشـته اسـت و 

اکـــنون وارد دومـــین دوره ی خـــود مـــی شـــود. فـــصل دوم کـــه از اواخـــر دهـــه  ی هـــفتاد شـــروع مـــی شـــود، آغـــاز 

دوره ی نـوزایـش سـازمـان یـابـی جـنبش کـارگـری اسـت کـه تـا جـنبش مـعلمان در ۲۳ اسـفند ۱۳۸۵، «روزِ 

سـیاه تـعلیم و تـربـیت» ادامـه مـی یـابـد. ایـن بـخش، بـه بـازه زمـانـی ۱۳۸۶ تـا ۱۳۹۳ اخـتصاص دارد کـه 
مـقاومـت و ایسـتادگـی فـعاالن صـنفی مـعلمان و سـرکـوب بـه مـثابـه هـویـت حـکومـت، ویـژگـی آن اسـت. در 

ایــــن دوره کــــارگــــران، از جــــمله مــــعلمان، بــــه بــــهای هــــزیــــنه ی اجــــتماعــــی ای کــــه فــــعاالن متحــــمل شــــدنــــد، بــــا 

پـــوســـت انـــدازی اصـــالحـــات، ازکســـب «دمـــوکـــراســـی پـــارملـــانـــی»، تـــحت «رژیـــم مـــوجـــود» کـــمابـــیش نـــاامـــید 

مـــی شـــونـــد. «تـــندیـــس پـــرســـتی» زنـــدانـــیاِن ایـــن مـــقطع کـــه نـــمایـــندگـــان صـــادق ایـــدئـــولـــوژی «دمـــوکـــراســـی 

پــارملــانــی» یــا اشــکال مــختلف «اصــالحــات» بــودنــد، گــرچــه بــه تــداوم هســتی تــشکل هــای صــنفی یــاری 
مــی رســانــد، امــا تــحت ســلطه گــفتمان حــاکــم، بــا مســبب نــشان دادن جــناح تــندروی حــاکــم، مــانــع ســرعــت 

مشـروعـیت زدایـی از «رفـرم»، و بـالـندگـی پـراتـیک از وضـعیت نـاامـیدی بـه احـساس ضـرورت تـغییر وضـع 

موجود، می شود. 

     مـعلمان بـا مـبارزات فـعاالنـه  در نـیمه ی اول دهـه ی هشـتاد و ایسـتادگـی «ایـثارگـونـه» در سـکون 

بـــــین ســـــال هـــــای ۱۳۸۶ تـــــا ۱۳۹۳، بـــــیش از یـــــک دهـــــه، در صـــــحنه ی جـــــنبش کـــــارگـــــری ایـــــران، بـــــا شـــــکل 

سـازمـانـی مـتمرکـز و عـمودی، حـضوری بـرجسـته داشـتند. پـس از نـوزایـش اسـتقالل سـازمـانـی مـعلمان 

در دوره ی ســـــه ســـــالـــــه ی ۱۳۶۰-۱۳۵۷، ایـــــن دهـــــه ی پـــــربـــــار، دوران نـــــوزائـــــی تـــــشکل هـــــای آن هـــــا بـــــود و در 

شــرایــطی چــنان ســخت ســپری شــد کــه هــر روزش ســال هــا تجــربــه و آزمــون و خــطا بــه  دنــبال داشــت و نــه 

چــند ســال، کــه چــند دهــه آن هــا را پــیش بــرد. ســرکــوب هــای گســترده ی ایــن دوره، بــرای مــعلمان تجــربــه ای 

غــنی داشــت کــه نــشان  داد «تــشکل صــنفی، غــیر ســیاســی» در روابــط اجــتماعــی واقــعی عــینیت نــدارد و  

انــتزاعــی اســت کــه در اســاس نــامــه هــا و مــجوزهــای دولــتی پــیکر یــافــته اســت. در روابــط اجــتماعــی آن هــا، 

واقـــعیت آن بـــود کـــه یـــک: مـــقولـــه «صـــنفی« مـــبارزه ای بـــا بُـــعد اقـــتصادی در قشـــری از  طـــبقۀ کـــارگـــر، بـــه 

قـصد بـازپـس گـیری بـخشی از ارزش اضـافـی کـارگـران بـا خـواسـته ی افـزایـش مـزد اسـت. ایـن خـواسـته 

در دوران بحــران ســرمــایــه داری، پــاشــنه ی  آشــیل نــظام هــای ســلطه را آمــاج پــراتــیک کــارگــران مــی کــند. بــه 

هـمین جهـت از نـظر دولـت هـا، مـبارزه ای سـیاسـی مـحسوب مـی شـود. دقـیقاً، بُـعد اقـتصادیِ خـواسـته  هـای 

صـــنفی در شـــرایـــط خـــاِص بحـــران، مـــوجـــودیـــت «دولـــت» اعـــم از راســـت و چـــپ را زیـــر ســـؤال مـــی بَـــرد و 

وظـــــیفه و کـــــارکـــــرد آن را کـــــه بـــــا ریـــــاضـــــت اقـــــتصادی بـــــازتـــــعریـــــف مـــــی شـــــود، مـــــختل مـــــی کـــــند. دو: واژه ی 

«غــیرســیاســی» آن، ایــدئــولــوژی ای جهــت مشــروعــیت تــفکیک بُــعد اقــتصادی فــعالــیت تــشکل  هــا از مــبارزۀ 
ضــد ســرمــایــه  دارانــه اســت. ایــن ایــدئــولــوژی هــر بــار بــا ورود مــعلمان و ســایــر اقــشار کــارگــری بــه عــرصــه ی 
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نــبرد طــبقاتــی در تــحصن هــا و تجــمع هــا مــتزلــزل مــی شــود و کــارکــرد تــمامــاً ســیاســی فــعالــیت صــنفی، در 

تــــهاجــــم مــــغول وار دولــــت هــــا عــــینیت مــــی یــــابــــد. در دوره ای کــــه در    ایــــن بــــخش مســــتند مــــی شــــود، «فــــعالــــیت 

صـنفی» یـا «سـندیـکایـی» یـا هـمان بُـعد اقـتصادی، بـا زنـدان، اخـراج و اعـدام، ُمهـر مـمنوعـیت مـی خـورد 

و بـه عـنوان فـعالـیتی سـیاسـی، کـارکـرِد ایـدئـولـوژیِ «مـبارزه ی اقـتصادی، مـبارزه ی سـیاسـی» را در طـنزی 

تلخ، وارد چالش جدی کارگران با قدرت می کند. 

    ۲۳ اســـــــفند ۱۳۸۵، «روز ســـــــیاه آمـــــــوزش و پـــــــرورش»، بـــــــا اعـــــــتراضـــــــات گســـــــترده ی مـــــــعلمان و 

راه پــیمایــی تــند و الــتهابــیِ بــخشی از آن هــا، کــه تــأکــید بــر ضــرورت اتــحاد بــا طــبقه ی کــارگــر داشــت، در  

مـوقـعیتی بـه پـایـان رسـید کـه تـاریـخ بـی رحـمانـه، در هـمان محـل و بـا هـمان روِش حـاکـمان سـال ۱۳۴۰ بـر 

صــــورت مــــعلمان شــــالق زده         بــــود. دولــــت مســــتبد شــــریــــف  امــــامــــی،   ایــــن بــــار در  قــــامــــت دولــــت تــــمامــــیت خــــواه 

مــذهــبی؛ بــه مــعلمان نــشان داده  بــود کــه دولــت در هــر شــکلش نــمایــنده ی طــبقه ی مســلط اســت و ِاعــمال 

اراده ی طـــبقه ی کـــارگـــر، آن هـــم در خـــیابـــان و مـــقابـــل مـــهم تـــریـــن نـــهاد ایـــدئـــولـــوژیـــکِ قـــانـــون، هـــرگـــز تحـــمل 

نــــخواهــــد شــــد. آن روز مــــعلمان مــــا ســــرکــــوب شــــدنــــد، ســــخت و بــــی رحــــمانــــه؛ بــــا بهــــتی در چــــشم پــــیرانِ 

«اصـالح طـلب» کـه دهـه ی شـصت را  «   تـندروی جـوانـان تـفسیر کـرده  بـودنـد»، و بـا خـشمی مـانـدگـار از 
مــــماشــــات پــــیران در چــــشم مــــعلمان جــــوان کــــه آن دهــــه را نــــدیــــده و شــــایــــد نــــشنیده بــــودنــــد. بــــا ســــرکــــوب 

مــعلمان، در غــیاب حــضور و حــتی اطــالع ســایــر اقــشار کــارگــری و در انــزوای ایــدئــولــوژیــک از طــبقه ی 

کـارگـر، دوره ی رکـوِد فـعالـیت و هـزیـنه دادن مسـتمر مـعلمان آغـاز شـد. دسـتگیری فـرزاد کـمانـگر، مـعلمِ 

کــرِد کــامــیاران و فــعال کــانــون صــنفی هــمان شهــر در پــایــان نــیمه ی اول ســال ۱۳۸۵ و رونــد مــحاکــمات 

او، از تــــــالش قــــــدرت بــــــرای ایــــــجاد رُعــــــب و ســــــرکــــــوب شــــــدیــــــد و نــــــیز  اولــــــتیماتــــــوم بــــــه کــــــارگــــــران، اقــــــوام و 

دانــشجویــان خــبر      مــی  داد؛ ایــنکه، قــدرت بــرای دســتگیری، تــهمت زدن، زنــدان و اعــدام کــارگــران نــیاز بــه 

هـیچ تـوجـیهی نـدارد. ۲۳ اسـفند آن سـال، تـغییر اولـویـت اسـتراژی قـدرت مسـلط از مشـروعـیت طـلبی بـه 

هویت خود یعنی سرکوب بود. 

     در ایــن مــقطع بــا اوج گــیری ســرکــوب، بــرخــی فــعاالن در تــشکل هــای صــنفی مــعلمان کــه مــدافــع 

ســرســخت قــانــون گــرایــی و احــراز «مــوقــعیت غــیرافــراطــی، مــیانــه روانــه، اصــالح طــلبانــه و هــنجارمــند» در 

تـشکل گـرایـی بـودنـد، بـا ایـرادگـیری هـای فـرصـت طـلبانـه از فـراخـوان هـای تجـمع اسـفند ۱۳۸۵، بـه مـعلمانِ 

رادیـکال  حـمله کـردنـد و آن هـا را تـندرو و مسـبب سـرکـوب دانسـتند. بـرخـی دیـگر، از جـمله بـازرس قـدیـمی 

کانون تهران، ادعایی متفاوت داشتند و  ۲۳ اسفند را نقطه عطف فعالیت می دانستند:  

«اگـر نـقطه ی عـطف فـعالـیت هـای کـانـون صـنفی مـعلمان در اسـفند سـال ۸۵ در تجـمعات 
مـعلمان روبـه روی مجـلس بـود، نـقطه ی نـزول آن، سـال ۸۶ بـود؛ بـا اشـتباه اسـتراتـژیـک بـرخـی 

از اعـضای هـیئت مـدیـره بـرای ورود بـه قـدرت سـیاسـی و کـانـدیـداتـوریِ مجـلس هشـتم، ریـزشِ 
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اعـضا در کـانـون صـنفی مـعلمان شـروع شـد. ورود بـه قـدرت سـیاسـی بـرای تـشکل هـای صـنفی 

بـه «سـم مهـلک» مـی مـانـد!  چـرا کـه مـعلمان احـساس خـواهـند کـرد کـه «مـصرف شـده انـد.» بـه 

عـبارتـی در درون خـود احـساس شکسـت مـی کـنند وقـتی مـی بـینند کـه «پـله ی مـفت و مـجانـی» 

شده بودند برای کسانی که از همان ابتدا هوس منصب گرفنت داشتند.» 

ایـن ادعـا خـالـی از حـقیقت نـبود. از سـال ۱۳۸۶ كـه بـا ارعـاب قـدرت، فـاز جـدیـدی در حـركـت مـعلمان 

ایــــجاد شــــده بــــود، بــــرخــــی اعــــضای تــــشكل هــــاى فــــرهــــنگیان بــــرای مــــشارکــــت در قــــدرت، وارد مــــعامــــله بــــا 

جــــناح هــــای ســــیاســــی شــــدنــــد. ظــــهور پــــدیــــده ی «پــــدرخــــوانــــده» در مــــقاالت انــــتقادی مــــعلمان رادیــــکال و 

چــت هــای تــلگرامــی نــیمه ی اول دهــه ی نــود، مــحصول رفــتار و کــنش ایــن اعــضا بــود کــه مــعلمان جــوان را 

تــندرو مــی دانســتند و  هــزیــنه هــایــی را کــه خــود قــبالً پــرداخــته بــودنــد، پشــتوانــه ی تــصمیمات بــوروکــراتــیک 

خـــــود کـــــرده بـــــودنـــــد. دوره هـــــای تشـــــدیـــــد اخـــــتناق، بیشـــــتر دوره ی حـــــرف و کـــــمتر عـــــمل اســـــت. مـــــخالـــــفان و 

مــوافــقان، پــیش کــسوتــان و مــسن تــرهــا، دربــاره ی کــنش تــشکل هــای صــنفی بــه قــدرت، بــه بــحث بــا یــکدیــگر 

پـرداخـتند. ایـن بـحث هـا بـه نـوعـی پـوسـت انـدازی بـاور کـارگـران و نـیز مـعلمان بـه «دمـوکـراسـی پـارملـانـی» 

را دامـــن مـــی زد. در    ایـــن مـــقطع، ایـــدئـــولـــوژی طـــبقه ی «مـــتوســـط» کـــه در       ســـال هـــای ۷۶ تـــا ۸۴ بـــا گـــفتمان 

«قــانــونــگرایــی و جــامــعه ی مــدنــی» در دنــیای آکــادمــیک، چــپ ســنتی و رســانــه هــا، طــبقه ی «مــتوســط» را 
بــزرگ تــریــن طــبقه ی جــامــعه ی ایــران وانــموده و آن را نــجات بــخش «جــامــعه» جــلوه داده بــود، در زیســت 

روزمـره ی کـارگـران و در قـلمروی پـراتـیک بـا تـردیـد مـواجـه شـد. وقـتی مـعلمان در بـهمن مـاه سـال هشـتاد، 

بــــا شــــعار اجــــرای قــــانــــون مــــقابــــل دفــــتر خــــاتــــمی، پــــرچــــمدار «دمــــوکــــراســــی پــــارملــــانــــی» بــــرای «تــــعامــــل و 

تـساهـل»، تجـمع کـرده و بـا بـاتـوم جـواب گـرفـته بـودنـد. وقـتی در سـال هـای ۸۲ و ۸۳  بـارهـا بـرای اجـرای 

قــــانــــون و نــــه بیشــــتر، تــــحصِن ســــاکــــت کــــردنــــد و بــــعد بــــه حــــراســــت و دادســــرا احــــضار شــــدنــــد و بــــه   جــــرم 

درخـواسـت اجـرای «قـانـون»، اخـراج شـدنـد و یـا کـمتریـن مـجازات شـان کسـر حـقوق بـود. در آن سـال هـا 

«قـــــانـــــون گـــــرایـــــی و اصـــــالحـــــات» در هـــــیئت وعـــــده هـــــای دروغـــــین و ســـــرکـــــوب پـــــنهان در اتـــــاق حـــــراســـــت و 
کـــارگـــزیـــنی، بـــه تـــدریـــج خـــود را نـــشان داده بـــود و بـــنیان مشـــروعـــیت «دولـــت اصـــالحـــات» چـــنان لـــرزان و 

مــــــضحک شــــــده بــــــود کــــــه حــــــاکــــــمان بــــــرای کســــــب مشــــــروعــــــیت جــــــدیــــــد، چــــــاره ای جــــــز تــــــعویــــــض مــــــاســــــک 

«اصــالح طــلبی» بــا مــاســک «پــوپــولیســت فــقیرنــواز» را نــداشــتند. ایــن مــاســک هــا مَــفصل هــایــی بــودنــد کــه 
داربســـت جـــامـــعه را ســـر پـــا نـــگه مـــی داشـــتند. تـــشکل هـــایـــی کـــه پشـــت مـــاســـک اول جـــان گـــرفـــته بـــودنـــد، در     

مـــــــواجـــــــهه بـــــــا فـــــــضای اخـــــــتناق و ســـــــرکـــــــوب تشـــــــدیـــــــد شـــــــده ی نـــــــیمه ی دوم دهـــــــه ی هشـــــــتاد، از پـــــــایـــــــه هـــــــای 

«قـانـون گـرایـی، تـساهـل و جـامـعه ی مـدنـی» محـروم شـدنـد. بـنابـرایـن رهـروان شـان در بـین مـدیـران آن هـا و 
فـــعاالن، در مـــواجـــهه بـــا ســـرکـــوب، و در رونـــدی چـــند ســـالـــه، بـــه تـــدریـــج غـــربـــال شـــدنـــد. ۱- یـــا حـــب قـــدرت 

داشـــتند و مســـتقیم و غـــیرمســـتقیم بـــه تـــشکل هـــایـــی پـــیوســـتند و بـــرای رســـانـــه هـــایـــی نـــوشـــتند کـــه زایـــده ی 
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تــــشکیالت «اصــــالحــــات» بــــودنــــد و در قــــامــــت مــــؤســــس، پــــیش کــــسوت و عــــضو ســــابــــق و در پــــوشــــش نــــقد 

کـانـون هـا، نـاخـواسـته جـاده صـاف کـن نـیروهـای امـنیتی شـدنـد. ۲- یـا افـرادی کـه مـسن بـودنـد، انـدوخـته ای 

داشـتند و سـابـقه ی کـافـی، پـس در مـواجـهه بـا سـرکـوب کـنج عـزلـت  گـزیـدنـد و بـه «سـخن گـویـان خـیرخـواه 

و مــــصلح  و مــــنتقِد ِافــــراط و تــــفریــــط» تــــبدیــــل شــــدنــــد. ۳- یــــا بــــا وفــــاداری بــــه قــــانــــون گــــرایــــی، تــــساهــــل و 

دمــوکــراســیِ پــارملــانــی، بــه فــعاالن ســیاســت، ســازگــار بــا ســامــانــه ی ســرمــایــه  دارانــه ی زنــدگــی پــیوســتند و 

ســخنگوی ایــن ایــدئــولــوژی  هــا عــلیه کــانــون هــا و کــارگــران شــدنــد و ۴- یــا فــعاالن و نــمایــندگــانــی بــودنــد کــه 

بــرای ادامــه ی حــیات خــود و وابســتگان شــان، چــیزی جــز فــروش نــیروی کــار خــود و راهــی جــز فــعالــیت در 

تـشکل  هـا نـداشـتند و بـه کـانـون هـا چسـبیدنـد. ایـن گـروه نـیز  یـکدسـت نـبود؛ مـعلمان جـوان تـر کـه در کـانـون هـا 

انگشــت شــمار بــودنــد، دســتمزد کــارگــر ســاده را مــی گــرفــتند و در مــناطــق کــارگــری و حــاشــیه ای زنــدگــی 

مـی کـردنـد. ایـن افـراد در کـارآمـدیِ سـیاسـت «چـانـه زنـی» و گـفتمان «قـانـونـیت» کـامـالً مـرََدد و حـتی بـا 

آن مــخالــف شــده  بــودنــد؛ مــخالــفانــی خــامــوش کــه خــشم و تــردیــد را در دوری از کــانــون هــا و شــرکــت در 

اعــتراضــات مــوردی نــشان  مــی دادنــد. قــدیــمی تــرهــا کــه بــه ســنتی هــا مــعروف بــودنــد و اکــثریــت نــمایــندگــان 

بــاقــی مــانــده را تــشکیل مــی دادنــد، هــنوز بــه  تــساهــل و قــانــون گــرایــی امــید داشــتند. آنــان در     کــانــون هــا از 

مـوقـعیت و امـکانـاِت مـدیـران بـرخـوردار بـودنـد و در مـدرسـه، مـنطقه و شهـر خـود، بـه اعـتبار ایـن مـوقـعیت و 

ســــابــــقه ی زنــــدان، ســــرمــــایــــه ی محــــدودی از شهــــرِت فــــعاِل صــــنفی بــــودن را انــــدوخــــته بــــودنــــد کــــه بــــه آن هــــا 

جــایــگاهــی ویــژه مــی بــخشید؛ جــایــگاهــی کــه بــه کــمک بــوروکــراتــیسم ســاخــتار هــیئت مــدیــره ای کــانــون هــا؛ بــه 

ویــژه در دوره ی رکــود فــعالــیت هــا و ســرکــوب، تــا حــد «پــدرخــوانــدگــی » بــین مــدیــران اعــمال نــفوذ مــی کــرد. 

مـــعدودی از آن هـــا حـــتی زیـــر چـــتر شهـــرت ایســـتادگـــی خـــود، بـــا ایجـــاد ارتـــباطی تـــنگاتـــنگ بـــا «ســـازمـــان 

مـعلمان» تـالش مـی کـردنـد کـه این سـازمـاِن وابسـته بـه  قـدرت را بـه کـانـون هـا تحـمیل کـنند. در گـروه چـهارم 

جـوان هـا و سـنتی هـا در مـوقـعیتی تـقریـباً هـمگن و هـویـت بـخش از نـظر اقـتصادی، خـواسـته یـا نـاخـواسـته، 

در دفــــاع از ضــــرورت تــــشکل گــــرایــــی، روش «هــــزیــــنه دادن» را بــــرگــــزیــــدنــــد. بــــه بــــهای «انــــسان» بــــودن 

ایسـتادنـد و از جـان خـود و امـکانـاِت زیسـت خـانـواد ه شـان مـایـه گـذاشـتند. ایسـتادگـی قـابـل تـحسین، در 

کــنار امــید مــتزلــزل بــه تــساهــل و قــانــون گــرایــی بــین فــعاالن دهــه ی هشــتاد، ویــژگــی خــاص ایــن دوره بــود. 

جنانکه خسروی می گوید: 

«مــــعضل اســــاســــی دســــتگاه هــــای ایــــدئــــولــــوژیــــک شــــاهــــنشاهــــی و اســــالمــــی و دســــتگاه هــــای ســــرکــــوب 
آریـامهـری و والیـتی، فـقط ایـن نیسـت کـه هـر کـدام بـه نـحوی فـضای تـنفس زنـدگـی روزمـره را تـنگ و آلـوده 

مــــی کــــنند، بــــلکه، و مــــهم تــــر، ایــــن نــــیز هســــت کــــه بــــا ســــرکــــوب و ســــترون کــــردن فــــضای گــــفت وگــــویــــی آزاد، 

ظـــرفـــیت هـــای اجـــتماعـــی و تـــاریـــخی عـــامـــالنـــی را کـــه تـــصور مـــی رود بـــه  حـــل آن تـــضادهـــا تـــوانـــا بـــاشـــند، 

آرمانی، خیالی و اسطوره ای می کنند.» 
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 امـــا، عـــلی رغـــم ایســـتادگـــی و مـــقاومـــِت آرمـــانـــی فـــعاالن ایـــن دوره در مـــقابـــل قـــدرت مســـلط، بـــه  عـــلت 

سـیطره ی ایـدئـولـوژی هـای طـبقه «مـتوسـط» و «دو گـانـه اصـول گـرا و اصـالح طـلب» در      مـیان آن هـا، هـنوز 

مـــــــعلوم نـــــــبود در کـــــــشاکـــــــش ســـــــیاســـــــی دوره ی بـــــــعد، در دهـــــــه ی نـــــــود، ایـــــــن عـــــــزیـــــــزان کـــــــجا مـــــــی ایســـــــتند. 

اســـــطوره زدایـــــی آکـــــادمـــــیکِ از تجـــــربـــــه ی  قهـــــرمـــــانـــــان دهـــــه  ی پـــــنجاه، هـــــنوز نـــــتوانســـــته بـــــود فـــــرهـــــنگ ایـــــن 

اسـطوره سـازی را تـغییر دهـد. اگـر مـبارزان انـقالبـی آن دهـه، در کـشاکـش  سـیاسـی قـیام ۵۷ بـه نـهادهـای 

ایـدئـولـوژیـک مـختلف پـیوسـتند، مـعلماِن مـبارز شـناخـته شـده نـیز از ایـن آسـیب در امـان نـبودنـد و نیسـتند 

و در آیـنده مـی تـوانسـتند نـقش هـای مـتناقـض داشـته بـاشـند، امـا در    آن مـقطع کـه سـرکـوب بـیداد مـی کـرد، 

مــسئله ی مــهم ایســتادگــی آن هــا بــود کــه بــر رعــب و وحشــت پــیروز شــد و هســتی کــانــونــی مــعلمان را زنــده 

نـــگه داشـــت. ایـــرادی اگـــر بـــود کـــه بـــود، اول تـــندیـــس پـــرســـتی (بـــه قـــول مـــعلمان مـــنتقد «پـــدرخـــوانـــدگـــی») و 

تـوقـعی بـود کـه در بـرخـی فـعاالن نسـبت بـه پـرداخـت هـزیـنه اجـتماعـی ایـجاد شـده بـود و بـه خـودمـحوری 

در تـصمیمات مـی انـجامـید. دوم سـلول هـای خـاکسـتری مـغز اکـثریـت ایـن عـزیـزان و پـیروی ایـدئـولـوژیـک از 

مـوقـعیت «مـتوسـط» بـودن خـود و امـید بـه «گـفتمان مـدنـیت» بـود کـه دومـی کـم کـم سـیری نـزولـی بـه خـود 

مــــی گــــرفــــت و اولــــی (تــــندیــــس پــــرســــتی) بــــا ســــیری صــــعودی پــــیش مــــی رفــــت. هــــر چــــه فــــشار اقــــتصادی بــــر 

کـــارگـــران افـــزایـــش مـــی یـــافـــت، هـــزیـــنه ی ایســـتادگـــی در مـــقابـــل قـــدرت مســـلط نـــیز ســـنگین تـــر؛ و بـــه  هـــمان 

نسـبت، تـردیـد بـه ایـن ایـدئـولـوژی هـا بیشـتر مـی شـد. در بسـتر رشـد ایـن تـردیـدهـا بـود کـه نـمایـندگـان اقـشار 

مــختلف کــارگــران بــا درد مشــترک اقــتصادی (گــرانــی) و ســیاســی (ســرکــوب) بــه هــم نــزدیــک شــدنــد. ایــن 

ســال هــا، دوره ی بــه هــم نــزدیــک شــدِن کــارگــرانــی بــود کــه بــا نــام هــای مــختلِف مــعلم، پــرســتار، زن، کــرد، لــر، 

مــهندس، کــارمــند، رانــنده و…، از یــکدیــگر مــنفک شــده بــودنــد و بــا رؤیــای تــعلق بــه  طــبقه ی «مــتوســط»، 

هـــر کـــدام در الکِ صـــنِف خـــود تـــالش مـــی کـــردنـــد. زمـــانـــی کـــه بـــرخـــی پـــیش کـــسوتـــان یـــا ســـنتی هـــا در خـــانـــه 

نشسـتند، بـه خـارج رفـتند و یـا انـزوا گـزیـدنـد. فـعاالِن پـیگیر نـیز بـه زنـدان رفـتند و در زنـدان بـود کـه کـنار 

کــارگــران زنــدانــی کــارخــانــجات کــالســیک، کــنار فــعاالن کــارگــری نشســتند، درد مشــترک را بــا هــم بــحث 

کـردنـد، در هـمان زنـدان  کـتاب و جـزوه گـرفـتند و آمـوخـتند. زنـدان اولـین مـکانـی بـود کـه هـمه ی آن هـا بـدون 

تـفاوت هـای الـقاشـده در گـفتمان هـای رسـانـه هـا و ایـدئـولـوگ هـای سـرمـایـه داری، در شـرایـطی مـشابـه، کـنار 

هـم نشسـتند. هـمین جـا بـود کـه مـعلمان مـحبوب مـردم اسـالم شهـر، تهـران و پـاک دشـت بـا افـتخار دسـت در 

دسـت شـاهـرخ زمـانـی عـکس گـرفـتند، رانـنده ی اتـوبـوس کـنار کـارگـر هـفت تـپه نشسـت، مـعلم بـا مـبارِز کُـرد 

هـم سـلول شـد و اهـمیت زبـان مـادری را در کـالس درسـش مـطرح کـرد، دانـشجوی زنـدانـی کـاپـیتال درس 

داد و ایســــتادگــــی و جــــان دادن، نــــه فــــقط «قــــیمت مــــعلم بــــودن» کــــه قــــیمت کــــارگــــر بــــودن را تــــداعــــی کــــرد. 

آغازگاه این روند سال ۱۳۸۶ بود. 
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فـعال شـدن جـنبش کـارگـری و گسـترش اعـتراضـات کـارگـران هـفت تـپه در سـال ۱۳۸۶تـکیه گـاهـی شـد 

کــه بــرخــی کــانــون هــا (اگــرنــه هــمه) در ۱۰ فــروردیــن ۱۳۸۶ بــار دیــگر در کــنار هــم جــمع شــونــد و بــاز هــم 

بیانیه دهند که: 

«مـا نـمایـندگـان صـنفی فـرهـنگیان سـراسـر کـشور، دولـت را مـسئول فـاجـعه ی تـاریـخی ۲۳ 
اسـفند اعـالم مـی کـنیم و خـواهـان آزادی بـی قـیدوشـرط هـمه ی هـمکاران عـدالـت طـلب، عـذرخـواهـیِ 

رســـــمی دســـــتگاه هـــــای اجـــــرائـــــی کـــــشور از قشـــــر مـــــعلمان کـــــشور، عـــــزل وزیـــــر وقـــــت آمـــــوزش و 

پـرورش، آزادی مـعلمان زنـدانـی و تـصویـب و اجـرای الیـحه ی خـدمـات کـشوری هسـتیم. لـذا در 

  اعـــتراض بـــه بـــرخـــوردهـــای غـــیرقـــانـــونـــی نـــهادهـــای امـــنیتی و انـــتظامـــی بـــا فـــرهـــنگیان در مـــقابـــل 

مجـــلس و بـــازداشـــت مـــعلمان تهـــران و کـــرمـــانـــشاه، در روزهـــای یـــکشنبه و دوشـــنبه، ۲۶ و ۲۷ 

فـروردیـن، ضـمن حـضور در دفـتر مـدارس، عـلی رغـم مـیل خـود، از حـضور در کـالس هـای درس 

امــتناع خــواهــیم کــرد. در روز یــکشنبه، ۸۶/۲/۰۹، ضــمن حــضور در مــدارس، از حــضور در 

کــالس هــای درس خــودداری مــی کــنیم. در روز چــهارشــنبه ۸۶/۲/۱۲ در شهــرســتان هــا در محــل 

ادارات آمـوزش و پـرورش، و در مـراکـز اسـتان هـا در محـل سـازمـان هـای آمـوزش و پـرورش، از 

ســاعــت ۹ تــا ۱۲ اقــدام بــه بــرگــزاری تجــمع اعــتراض آمــیز خــواهــیم کــرد. در صــورت عــدم تــحقق 

خـواسـته هـای فـوق الـذکـر، در روز ۱۸ اردیبهشـت، از سـاعـت ۱۳ تـا ۱۷، مـعلمان سـراسـر کـشور 

در  مـــقابـــل مجـــلس شـــورای اســـالمـــی اقـــدام بـــه بـــرگـــزاری تجـــمع گســـترده ی کـــشوری خـــواهـــند 

کرد.» 

از چهـــل کـــانـــون مـــوجـــود در ایـــن زمـــان، ۳۲ تـــشکل ایـــن اعـــتراض را امـــضا کـــرده  بـــودنـــد. خـــواســـته هـــا 

یـادآور بـیانـیه ی مـعلمان پـس از مـرگ دکـتر خـانـعلی در ۱۳۴۰ بـود و دولـت مـورد خـطاب قـرار گـرفـته بـود. 

اعـضای تـشکل هـا بـرای لـغو بـیانـیه تـحت فـشار قـرار گـرفـتند. بـیانـیه لـغو نشـد و مـوج جـدیـدی از احـضار، 

بـــازداشـــت و تـــنبیهاِت اداری و حـــراســـتی آغـــاز شـــد. بـــا اتـــمام تـــعطیالت عـــید و شـــروع مـــدارس، روز ۱۸ 

فــروردیــن در شهــر هــمدان ۲۶ نــفر از اعــضای کــانــون در جــریــان بــرگــزاری یــک جــلسه ی عــادی در دفــتر 

ایـن تـشکل بـازداشـت شـدنـد. تـا سـاعـات پـایـانـی هـمین روز ١٩ نـفر دیـگر نـیز بـازداشـت شـدنـد و تـعداد 

بــــازداشــــتی هــــا بــــه ۴۵ تــــن رســــید. روز ۲۲ تــــا ۲۷ فــــروردیــــن عــــلی اصــــغر مــــنتجبی، محــــمدتــــقی فــــالحــــی، 

محــمدرضــا رضــایــی، ســیدمحــمود بــاقــری، عــلیرضــا اکــبری، حــمید پــوروثــوق و بــاغــانــی، دبــیر کــل کــانــون 

صـنفی فـرهـنگیان در کـالس درس دسـتگیر و بـه زنـدان مـنتقل شـدنـد. پـس از ایـن دسـتگیری، در بـعضی 

مـــدارس دخـــترانـــه کـــه تـــنها تـــعداد کـــمی از مـــعلمان در تـــحصن بـــودنـــد، مـــعلمان بیشـــتری دســـت از کـــار 

کـــشیدنـــد و بـــه جـــمع تـــحصن کـــنندگـــان پـــیوســـتند. ٢۶ و۲۷ فـــروردیـــن، از شـــصت تـــا صـــد درصـــد مـــدارس 
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تهــران و شهــرســتان هــا یــا تــعطیل بــودنــد یــا مــعلمان در دفــترهــا مــانــده و از حــضور در کــالس خــودداری 

کــــرده بــــودنــــد. گــــزارشــــات حــــاکــــی از اســــتقبال فــــرهــــنگیان از تــــصمیم هــــای نشســــت فــــروردیــــن مــــاه شــــورای 

هــماهــنگی بــود. آخــریــن بــرنــامــه ی اعــتراضــیِ تجــمع مــعلمان در بــرابــر مجــلس در روز ۱۸ اردیبهشــت مــاه 

۱۳۸۶ بــود کــه بــه دلــیل اســتقرار نــیروهــای انــتظامــی و امــنیتی در مــیدان بــهارســتان، بــرگــزار نشــد. در 

ایـــن روز بـــیش از بیســـت نـــفر از مـــعلمان در پـــیاده روهـــای اطـــراف مجـــلس بـــازداشـــت شـــدنـــد. مـــأمـــوران 

نـــیروی انـــتظامـــی هـــمه جـــا حـــضور داشـــتند، تـــا چـــشم کـــار مـــی کـــرد مـــأمـــوران بـــاتـــوم در دســـت ایســـتاده 

بـودنـد. بـر خـالف انـتظار مـعلمان، تـاریـخ دهـه ی چهـل تـکرار نشـد؛ وزیـری اسـتعفا نـداد و عـذرخـواهـی ای 

هـم صـورت نـگرفـت. حـاکـمان مـذهـبی روش دهـه ی شـصت را دنـبال کـردنـد؛ بـریـدن شـاهـرگ اعـتراضـات، 

بــه واســطه ی احــضار، تهــدیــد، دســتگیری، اخــراج و تــبعید فــعاالن و نــمایــندگــان کــانــون هــا و وادارکــردن 

آن هـــا بـــه «ســـکوت»! بـــا کـــاهـــش کـــارایـــی مشـــروعـــیت بـــخِش اصـــالحـــات، ســـرکـــوبـــگری؛ هـــویـــت حـــاکـــمان 

مـــذهـــبی، عـــلنی تـــر  شـــد. از ایـــن مـــقطع بـــه بـــعد، بـــه ویـــژه در ســـال ۱۳۸۹، عـــملکرد فـــعاالن صـــنفی، دهـــه ی 

پــــنجاه را تــــداعــــی مــــی کــــرد: ایســــتادن تــــا پــــای جــــان بــــرای شکســــنت جــــو ارعــــاب و وحشــــت، بــــرای زنــــده 

نـــگه داشـــنت شـــور تـــشکل گـــرایـــی و نـــام کـــانـــون هـــا! پـــیام ایســـتادگـــی آن هـــا اواخـــر دهـــه ی هشـــتاد در دنـــیای 

مــجازی گســترش یــافــت و بــه فــضای تــلگرام وارد شــد: «ایســتادگــی کــن، ایســتادگــی کــن، و ایســتادگــی 

کــن… و بــه یــاد داشــته بــاش کــه لــشکری از کــالغ هــا، جــرأت نــزدیــک شــدن بــه مــترســکی کــه ایســتادگــی را 

فـــقط بـــه نـــمایـــش مـــی گـــذارد، نـــدارد.» مـــعلمان عـــزیـــز مـــا کشـــتار دهـــه ی شـــصت را فـــرامـــوش کـــرده بـــودنـــد، 

دهـــه ای کـــه کـــالغ  هـــا عـــلی رغـــم ایســـتادگـــیِ مـــدافـــعاِن آزادی و بـــرابـــری، حـــمله کـــردنـــد، کشـــتند و مـــانـــدنـــد. 

کــالغــان هــنوز بــر هــمان مــدار مــی رفــتند. آن هــا آمــده بــودنــد تــا در هــر کــجای خــاورمــیانــه، ایــران، ســوریــه، 

عــراق و یــا یــمن، بــه نــام دیــن، کــارگــران را رام، و ســِر آن هــا را کــه ســرکــش و رام شــدنــی نیســتند، زیــر آب 

کــنند. در مــقابــل ســیاســت ایســتادگــی، مــعلمانــی کــه گــرگ بــاران دیــده ی دهــه ی پــنجاه بــودنــد، مــدام تــکرار 

مــی کــردنــد: «تــشکل بــایــد «نــهادمــحور» بــاشــد، نــه «شــخص مــحور». قهــرمــان پــروری در کــشورهــایــی کــه 

آزادی وجــود نــدارد، هــزیــنه ی تــشکل را بــاال مــی بــرد.»  آن هــا کــه رشــد «پــدرخــوانــدگــان» کــانــون هــا را از 

نــزدیــک مــی دیــدنــد و قــبالً هــم در بــین مــبارزان دهــه ی پــنجاه ایــن روحــیه را دیــده بــودنــد، حــق داشــتند. امــا 

آیـــا بـــرای غـــلبه بـــر جـــو رعـــب و وحشـــت، راه دیـــگری وجـــود داشـــت؟ آیـــا مـــبارزه ی طـــبقاتـــی بـــدون هـــزیـــنه، 

میسـر بـود یـا هسـت؟ سـال هـا بـعد( دهـه ۹۰ شـمسی)، و بـا رشـد نسـل جـدیـد، مـعلم جـوانـی در یـک وبـالگ 

به این سؤال پاسخ می دهد:  

«آیـا بـا ایـن شـرایـط دهشـتناک مـی تـوان بـه تـغییر امـیدوار بـود؟ بـی شـک پـاسـخ مـثبت اسـت. 
فـراتـر از تـوانسـنت، بـایـد امـیدوار بـود و بـه جـد بـرای تـغییر ایـن شـرایـط کـوشـید. ایـن تـالش در 

ذات خـود نـیازمـند پـرداخـت بـها و هـزیـنه اسـت و گـریـزی از آن نیسـت. آزادی و بـرابـری خـواهـی 
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در۱۵۰ ســـال اخـــیر در ایـــران مـــسیر پُـــر فـــرازونـــشیبی را پـــیموده اســـت. ایـــن راه بـــا فـــداکـــاری و 

پـــرداخـــت هـــزیـــنه ی انـــسان هـــای صـــادق گـــشوده شـــده  اســـت و هـــنوز تـــا رســـیدن بـــه حـــداقـــل هـــا 

فـاصـله زیـادی داریـم. بـایـد یـاد بـگیریـم از مـعلمان راسـتینی کـه صـادقـانـه در شـغل مـا در ایـن 

مـــسیر قـــدم بـــرداشـــته انـــد، الـــگو بـــگیریـــم. انـــسان هـــای بـــزرگـــی کـــه بـــه  قـــدر تـــوان خـــود جـــهان را 

انـسانـی کـرده انـد. شـایـد ایـن نـاامـیدی و یـأس امـروز مـا نـاشـی از هـمین فـقدان الـگو بـاشـد. از 

هــــمین مــــنظر اســــت کــــه بــــایــــد بــــه الــــگوهــــای راســــتین و اهــــداف انــــسانــــی کــــسانــــی چــــون صــــمد 

بهـــرنـــگی بیشـــتر تـــوجـــه کـــنیم. الـــگوهـــایـــی کـــه بـــدون چـــشم داشـــت فـــردی بـــه کـــنش جـــمعی دســـت 

می زنند و جهان پیرامون خود را به اتکای باور به مسیر خود، تغییر می دهند.» 

     سـال ۸۶ سـالـی تـلخ بـرای فـعاالن صـنفی بـود. بـسیاری از آن هـا بـه دادگـاه انـقالب فـراخـوانـده و 

بـا اتـهامـات امـنیتی مـحکوم شـدنـد. هـیئت  هـای رسـیدگـی بـه تخـلفات اداری فـعال شـدنـد و احـکام شـدیـدی 

عـــلیه مـــعلمان مـــعترض صـــادر کـــردنـــد. چـــنین بـــرخـــوردی بـــا مـــعلمان در ســـال هـــای پـــس ازدهـــه ی شـــصت 

بی سابقه بود.  

« در بـــهار ۱۳۸۶ و بـــه  ویـــژه در روزهـــای اعـــتراض، فـــضای پـــرالـــتهابـــی بـــر مـــدارس حـــاکـــم 
بـــــود. مـــــدیـــــران مـــــدارس از ســـــوی ارگـــــان هـــــای اداری بـــــرای اعـــــالم اســـــامـــــی مـــــعلمانـــــی کـــــه در 

اعــــتراضــــات صــــنفی مــــشارکــــت داشــــتند، بــــه شــــدت تــــحت فــــشار قــــرار گــــرفــــتند. بــــرای بــــیش از 

سـیصد نـفر از مـعلمان کـه از اسـفند ۱۳۸۵ تـا اوایـل اردیبهشـت ۱۳۸۶ دسـتگیر شـده  بـودنـد، 

پــرونــده ی قــضایــی تــشکیل شــد کــه بیشــر آن هــا بــا قــرارهــای گــونــاگــون از کــفالــت تــا وثــیقه آزاد 

شـــــــدنـــــــد. تـــــــهیه ی ســـــــند وثـــــــیقه ی ســـــــی تـــــــا صـــــــدمـــــــیلیون تـــــــومـــــــانـــــــی یـــــــکی از مـــــــشکالت مـــــــعلمان 

بـازداشـت شـده بـود. بـه مـوازاِت پـرونـده هـای قـضایـی، حـدود چهـل نـفر از مـعلمان بـا اسـتفاده از 

اخـتیارات وزیـر، طـبق بـند ۱۳ قـانـون رسـیدگـی بـه تخـلفات اداری، در وضـعیِت آمـاده  بـه خـدمـت 

قــرار گــرفــتند. بــر  اســاس احــکام صــادره، ایــن گــروه از مــعلمان بــه مــدت ســه تــا شــش مــاه حــق 

حـضور در مـدرسـه را نـداشـتند و مـیزان حـقوق شـان نـیز بـه بیسـت درصـِد حـقوق مـعمولـی تـقلیل 

یــــافــــت. بــــرای بــــیش از دویســــت تــــن از مــــعلمان، بــــر اســــاس شــــکایــــت حــــراســــت، در هــــیئت هــــای 

رســـیدگـــی بـــه تخـــلفات، پـــرونـــده تـــشکیل شـــد. تـــعطیلی مـــدارس در مـــاه هـــای تـــابســـتان فـــرصـــت 

مـناسـبی در اخـتیار بـرخـی از ارگـان هـای اداری و قـضایـی قـرار داده بـود تـا بـدون نـگرانـی از 

واکـــــنش مـــــعلمان، بـــــا صـــــدور احـــــکام ســـــنگین بـــــرای فـــــعاالن صـــــنفی، اعـــــتراضـــــات مـــــعلمان را 

خاموش کنند.» 
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بــرخــی نــیز بــه بــازنشســتگی پــیش ازمــوعــد بــه هــمراه کســر حــقوق، و تــعداد زیــادی بــه تــوبــیخ بــا درج 

کـــتبی در پـــرونـــده مـــحکوم شـــدنـــد. وزارت آمـــوزش و پـــرورش هـــمچنین بـــا صـــدورحـــكم اداری بـــرای حـــدود 

۷۰۰ تــن از مــعلمان، آن هــا را بــه کســرحــقوق ازحــداقــل٢٠٠ هــزار تــومــان، بــه عــنوان جــریــمه ی شــرکــت در 

تجــــمعات و تــــحصن هــــا مــــحكوم کــــرد. تــــعدادی از مــــدیــــران نــــیز کــــه در زمــــان تــــحصن از ارســــال اســــامــــی 

تــحصن کــنندگــان بــه حــراســت ادارات خــودداری کــرده  بــودنــد، مــشمول عــزل و جــابــه جــایــی شــدنــد. بــرخــی 

کـانـون هـای صـنفی بـه دسـتور اسـتانـداری رسـماً منحـل اعـالم شـدنـد و بـرخـی دیـگر بـه دلـیل فـشار شـدیـد 

و تهـــدیـــد اعـــضای هـــیئت مـــدیـــره، فـــعالـــیت خـــود را مـــتوقـــف کـــردنـــد. حـــتی طـــی ابـــالغـــیه ای از ســـوی وزارت 

کــــشور ١٣نــــفر از ٢۵ تــــن از اعــــضای هــــیئت مــــدیــــره ی ســــازمــــان مــــعلمان ایــــران کــــه تــــشکلی وابســــته بــــه 

اصــالح طــلبان بــود، فــاقــد صــالحــیت اعــالم شــدنــد و  اجــازه ی بــرگــزاری انــتخابــات مجــدد نــیز بــه ســازمــان 

آن ها داده نشد. 

     بـرخـی از نـمایـندگـان مـعلمان، نـمایـندگـانـی کـه هـر مـاه مسـتمراً جـمع مـی شـدنـد، بـیانـیه مـی دادنـد 

و بـا فـراخـوان هـای مـتناسـب بـا شـرایـط و کـشش مـعلمان، تـحصن و اعـتصاب هـای یـک و دوروزه را پـیش 

مـــی بـــردنـــد، پـــس از ســـرکـــوب ۱۳۸۵ و تـــداوم آن در ســـال ۱۳۸۶، طـــبیعی بـــود کـــه عـــقب بـــنشینند. بـــرخـــی 

نــمایــندگــان کــانــون هــا نــیز بــا گــردهــمایــی مــوردی، بــا دادن بــرنــامــه هــایــی قــابــل اجــرا بــه مــعلمان، ســعی در 

حــــضور و نــــشان دادن هســــتی و بــــود خــــود، بــــرای حــــفظ ارتــــباط بــــا اعــــضای تــــشکل هــــا را داشــــتند، امــــا 

گـردهـمایـی آن هـا بـه روز مـعلم و صـدور بـیانـیه محـدود شـد. ارتـباط نـمایـندگـان بـا اعـضا کـاهـش یـافـت و 

بـه عـلت دسـتور وزارت اطـالعـات مـبنی بـر عـدم انـعکاس مـطلق اخـبار بـیانـیه هـا در مـطبوعـات و رسـانـه هـا، 

چـنین بـه جـامـعه الـقا  شـد کـه اعـتراض مـعلمان تـمام شـده  اسـت. در شهـرسـتان هـا عـمالً فـضایـی بـه  وجـود 

آمــد کــه ادامــه ی کــار تــشکل هــا را غــیر مــمکن کــرد. آن هــا بــه  شــدت درگــیر مــسائــل ســیاســی و امــنیتی شــده  

بـــودنـــد. عـــلی رغـــم وجـــود چـــنین فـــضایـــی، بـــرخـــی از فـــعاالن ســـاکـــت ننشســـتند. در شهـــریـــور ۱۳۸۶ ایـــن 

فــــعاالن بــــه نــــام دبــــیرخــــانــــه ی شــــورای هــــماهــــنگی تــــالش مــــی کــــنند گــــردهــــمایــــی ای بــــا حــــضور نــــمایــــندگــــان 

تـــشکل هـــا بـــر پـــا کـــنند. ایـــن تـــالش بـــا هـــجوم نـــیروهـــای امـــنیتی بـــی نـــتیجه مـــی مـــانَـــد. کـــانـــون صـــنفی تهـــران 

می نویسد:  

«پـــس از یـــورش نـــیروهـــای امـــنیتی در گـــیالن بـــه خـــانـــه ی یـــکی از اعـــضای کـــانـــون صـــنفی 
مـعلمان رشـت، بـه مـنظور بـرهـم زدن جـلسه شـورای هـماهـنگی، دبـیرخـانـه ی تـشکل هـای صـنفی 

مــعلمان کــه در تهــران مســتقر اســت، تــصمیم گــرفــت بــا دعــوت نــمایــندگــان تــشکل هــای صــنفی 

مـعلمان سـراسـر کـشور بـه تهـران، ضـمن پـرداخـنت بـه مـسائـل مـهم معیشـتی و امـنیتی، دربـاره ی 

چــــــگونــــــگی بــــــرگــــــزاری روز جــــــهانــــــی مــــــعلم بــــــه بــــــحث و گــــــفت وگــــــو بــــــپردازد. از چــــــند روز قــــــبل 

اطـــالع رســـانـــی شـــد و ۲۶ شهـــریـــور ۱۳۸۶ تـــاریـــخِ نشســـت بـــا حـــضور شـــصت نـــفر نـــمایـــنده ی 
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کـانـون هـا اعـالم شـد. در ایـن روز ظـرف یـکی دو سـاعـت، مـهمانـان و مـیزبـانـان جـلسه ی شـورای 

هــماهــنگی دســتگیر و بــه امــاکــن از پــیش تــعیین شــده مــنتقل شــدنــد. محــل نشســت بــه صــحنه ی 

ضــرب و شــتم نــمایــندگــان کــانــون هــای کــشور از ســوی نــیروهــای امــنیتی تــبدیــل شــد. چهــل نــفر 

دستگیر و روانه ی زندان های موقت شدند و برایشان پرونده سازی شد.»  

جـــــلسه ی شـــــورای هـــــماهـــــنگی بـــــرگـــــزار نشـــــد، امـــــا انـــــعکاس خـــــوب و ســـــریـــــع ایـــــن دســـــتگیری هـــــا در 

رسـانـه هـای خـارجـی و حـساسـیتی کـه خـانـواده هـا بـه سـرنـوشـت مـعلمان کـشور، بـه ویـژه در آسـتانـه ی مـاه 

مهـر و شـروع سـال تـحصیلی داشـتند، بـاعـث فـراگـیریِ خـبِر دسـتگیری نـمایـندگـان کـانـون هـای صـنفی در 

تهران شد. با دستگیری نمایندگان کانون ها، فعالیت شورای هماهنگی محدود شد. 

از ایـن تـاریـخ بـه بـعد شـورای هـماهـنگی غـیرفـعال مـی شـود. در چـهارم مهـرمـاه ۱۳۸۶، کـانـون تهـران 

بـا اطـالع رسـانـی دربـاره ی ایـن واقـعه از هـمه ی مـعلمان درسـراسـر کـشور درخـواسـت مـی کـند کـه در روز 

پـنجشنبه، ۱۲ مهـر، ازسـاعـت ۱۰ تـا ۱۲ در نـوبـت صـبح و از سـاعـت ۱۵ تـا ۱۷ در نـوبـت عـصر نخسـتین 

جـــلسه ی شـــورای هـــماهـــنگ مـــعلمان مـــدارس ســـراســـر کـــشور را بـــا عـــنوان «   زنـــگ همبســـتگی مـــعلمان» 

بـــرگـــزار کـــنند و ضـــمن تـــبادل  نـــظر پـــیرامـــون مـــسائـــل آمـــوزشـــی، تـــربـــیتی و صـــنفی مـــعلمان، بـــا امـــضای 

طـومـارهـا و ارسـال آن بـه مجـلس، بـر  خـواسـت خـود مـبنی بـر اجـرای الیـحه ی مـدیـریـت خـدمـات کـشوری و 

رفـع مـشکل فـعاالن صـنفی تـأکـید ورزنـد. در هـمین مـاه بـرخـی از مـدیـران شـناخـته شـده ی کـانـون تهـران، 

بـرای شـركت در انـتخابـات مجـلس هشـتم، فـعالـیتی را شـروع کـردنـد کـه اقـدام آن هـا مـورد انـتقاد شـدیـد 

بـارزس قـانـونـی کـانـون و مـعلمان رادیـکال قـرار گـرفـت. از ایـن تـاریـخ بـه بـعد بـین فـعاالن صـنفیِ مـعلمان 

اخـتالف نـظرهـایـی بـروز کـرد و سـه گـرایـش فـکری شـکل گـرفـت. گـرایـشی سـیاسـی، صـنفی کـه در پـیروی 

از ایــدئــولــوژی «وزارت گــرایــی»، بــه شــرکــت در انــتخابــات مجــلس و شــورای شهــر و حــضور مــعلمان در 

قـدرت سـیاسـی امـید داشـت. ایـن جـناح بـا «سـازمـان مـعلمان» ارتـباط حـسنه داشـت، فـعال تـریـن گـرایـش 

در ایـن دوره بـود و اکـثریـت نـمایـندگـان تـشکل هـا را شـامـل مـی شـد. گـرایـش دوم کـه شـکل مـحفلی داشـت، 

خـود را طـیف صـنفی مـی نـامـید و در مـخالـف بـا شـرکـت در  انـتخابـات؛ تـاکـید بـر حـفظ اسـتقالل کـانـون و 

زمـــی اســـاس نـــامـــه را داشـــت، امـــا فـــعالـــیت عـــملی نـــداشـــت و بیشـــتر در نـــظر و انـــتقاد فـــعالـــیت  اجـــرای جَـــ

مـــــی کـــــرد. گـــــرایـــــش ســـــوم رادیـــــکال هـــــا بـــــودنـــــد کـــــه در مـــــخالـــــفت بـــــا رفـــــرم و اصـــــالحـــــات و قـــــرارگـــــرفـــــنت در 

چــــارچــــوب هــــای قــــانــــونــــی، بــــه هــــر دو جــــناح انــــتقاد داشــــتند. ایــــن جــــناح در خــــارج از کــــانــــون هــــا حــــضور 

داشـتند. آن هـا تـحصیل کـردگـان دهـه ی هـفتاد و مـعلمانـی تـازه  وارد بـودنـد کـه هـنوز تـوان عـمل پـیدا نـکرده 

بودند. در ادامه، در بخش معلمان رادیکال، به تفصیل به آن ها خواهیم پرداخت. 

     در دوره ی خـفقان، کـانـون هـای اردبـیل، کـردسـتان، هـمدان و کـانـون مـعلمان تهـران (کـه عـالوه بـر 

سـازمـان یـابـی مـعلمان تهـران، فـعالـیت سـراسـری نـیز داشـت  )، بـا هـزیـنه ی سـیاسـی مسـتمر، بـر حـضور 
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خــود پــافــشاری کــردنــد و بــه تــماس بــا مــعلمان ادامــه داده، بــه نــحوی غــیبت شــورای هــماهــنگی را جــبران 

کـردنـد. در ۱۴ اسـفند ۱۳۸۶ بـه مـناسـبت سـالـگرد سـرکـوب ۱۳۸۵،  کـانـون تهـران بـیانـیه ای صـادر کـرد و 

نوشت:  

 «۲۳ اسـفند را نـمی تـوان و نـبایـد از یـاد وخـاطـره هـا زدود. نـه فـقط بـه ایـن دلـیل كـه صـدهـا 

تـن از هـمكاران مـان مـورد اهـانـت، ضـرب وشـتم و بـازداشـت قـرار گـرفـتند، كـه الـبته در جـای خـود 

بـسیار اهـمیت دارد، نـه فـقط بـه ایـن دلـیل كـه چهـره ی كـریـه خـشونـت، پـیش چـشمان نـمایـندگـان 

مـــلت  بـــه رخ كـــشیده شـــد و هـــیچ نـــدای اعـــتراضـــی از درون ایـــن خـــانـــه بـــرنـــخاســـت، بـــلکه ۲۳ 

اسـفند را بـه ایـن دلـیل بـایـد بـه خـاطـر سـپرد كـه مـانـند یـك تـب تـند و سـوزان، نـشانـی از بـیماری 

یــك جــامــعه را آشــكار ســاخــت؛ جــامــعه ای كــه بــا گســترش تــرس، بــی اعــتقادی و بــی اعــتمادی بــه 

خــود و دیــگران، زور را جــانــشین مــنطق کــرده اســت. كــانــون صــنفی مــعلمان ایــران در ایــن مــاه 

كـلیه ی هـمكاران فـرهـنگی را بـه اتـحاد و منسجـم شـدن در چـارچـوب تـشكل هـای صـنفی دعـوت 

مـــی کـــند، زیـــرا اعـــتقاد راســـخ داریـــم كـــه جـــز بـــا اقـــدام گـــروهـــی، هـــماهـــنگ و مـــتشكل، هـــیچ راه 

دیگری برای احیای حقوق ازدست رفته ی خود نخواهیم یافت.» 

کــانــون تهــران بــا تــوجــه بــه شــرایــط امــنیتی در ایــن بــیانــیه فــراخــوان نــداد، بــلکه پــیشنهادی قــابــل اجــر     

داد: 

«اجـــرای بـــرنـــامـــه هـــای زیـــر     در روزهـــای ۱۹ و ۲۳ اســـفند در مـــدارس بـــه هـــمكاران گـــرامـــی 
پـیشنهاد مـی شـود: – روز ۱۹ اسـفند تـشكیل جـلسه ی شـورای مـعلمان در مـدارس بـا مـوضـوع 

پـی گـیری خـواسـته هـای صـنفی مـعلمان و نـوشـنت نـامـه و تـهیه ی طـومـار بـرای مـسئوالن از طـریـق 

مـدارس – روز ۲۳ اسـفند در اعـتراض بـه بـرخـورد خـشونـت آمـیز بـا فـرهـنگیان، درسـاعـت دوم از 

حضور در كالس خودداری می کنیم.» 

  فـراخـوان هـا بـی خـطر و اجـرای آن هـا مـمکن بـود. مـهم تـر از خـوِد فـراخـوان، پـیام آن بـه بـدنـه ی مـعلمان، 

مبنی بر هستی و بوِد تشکیالت آن ها، برای استمرار سازمان یابی بود. 

     کـانـون تهـران جـزئـیات دسـتگیری هـا، نـام زنـدانـیان، مـدت مـحکومـیت و سـلب امـنیت کـامـل مـعلمان 

را در سـال ۱۳۸۶، طـی گـزارشـی مـکتوب کـرد. بـهانـه ی تـهاجـمات گسـترده آن بـود کـه کـمیسیون مـاده ی 

۱۰ احـزاب، بـا تـمدیـد پـروانـه ی کـانـون صـنفی مـعلمان مـوافـقت نـکرده  و از نـظر قـدرت حـاکـم، کـانـون هـای 

صـنفی، حـتی سـازمـان مـعلمان، اجـازه ی فـعالـیت نـداشـتند. بـا عـدم تـمدیـد مـجوز فـعالـیت پـس از اتـمام 

مـدت اعـتبار آن در سـال ۱۳۸۲ و نـیز اتـمام زمـان مـدیـریـِت مـدیـران، تـشکیل مجـمع عـمومـی عـادی بـرای 

انــتخاب مــدیــران، تخــلف مــنظور  شــده  بــود. وقــتی در آبــان ۱۳۸۶ کــارگــران نــیشکر هــفت تــپه بــا تــأخــیری 
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هـــفت ســـالـــه نســـبت بـــه مـــعلمان، در نـــامـــه  ای بـــه مـــدیـــر    کـــل کـــار اســـتان خـــوزســـتان، خـــواســـتار بـــازگـــشایـــی 

سـندیـکای خـود شـدنـد، مـخالـفت بـا تـمدیـد مـجوِز مـجامـع عـمومـی تـشکل  هـای مـعلمان، دامـن گـیر کـارگـران 

هـــم شـــد. امـــضاکـــنندگـــاِن نـــامـــه، کـــارگـــران شـــجاع هـــفت  تـــپه، دســـتگیر شـــدنـــد، هـــمان طـــور کـــه نـــمایـــندگـــان 

مــعلمان در نشســت مهــرمــاه هــمین ســال دســتگیر شــده  بــودنــد. هــر دو گــروِه دســتگیر شــده کــارگــر بــودنــد؛ 

تــفاوت آن جــا بــود کــه صــرف نــظر از دانــشجویــان، آغــازگــران مــبارزه ی ســازمــان یــافــته ی دهــه ی هشــتاد در 

ایــــران؛ نــــه کــــارگــــران هــــفت تــــپه یــــا حــــتی «قــــیام کــــنندگــــان» خــــاتــــو ن آبــــاد، بــــلکه مــــعلمان بــــودنــــد. روزی کــــه 

سـندیـکای کـارگـران هـفت تـپه در آغـاز سـال ۱۳۸۷ بـه صـورت عـلنی اعـالم مـوجـودیـت کـرد، هـفت سـال از 

اعـالم حـضور عـلنی تـشکیالت مـعلمان مـی گـذشـت. حـاکـمیت ایـدئـولـوژی «کـارگـر و نـاکـارگـر » چـنان در 

اذهــــان ریــــشه داشــــت کــــه زمــــانــــی کــــه در نــــیمه ی اول دهــــه ی هشــــتاد، فــــعاالن ســــندیــــکایــــی شــــرکــــت واحــــد 

اتـوبـوسـرانـی و فـعاالن کـارگـری، در ذیـل نـام هـای مـختلف، اعـم از هـیئت مـؤسـسان سـندیـکاهـای کـارگـری 

یــا کــمیته ی هــماهــنگی بــرای کــمک بــه ایــجاد تــشکل هــای کــارگــری، بــر مــبنای اصــل «حــق تــشکل مســتقل 

کـارگـری» تـالش مـی کـردنـد، کـمتر از مـعلمان نـام مـی بـردنـد. مـتقابـالً مـعلمان نـیز چـنان کـه در بـخش اول 
ایـن نـوشـتار مـفصالً تـوضـیح داده شـد، خـود را مـتفاوت ارزیـابـی مـی کـردنـد. امـواج جـنبش کـارگـری امـا، 

از مـعلم و رانـنده ی شـرکـت واحـد، تـا کـارگـر هـفت تـپه، در تـمام ایـن دهـه در تـالطـم بـود. مـیدان مـبارزه ی 

طـبقاتـی مـداوم از مـبارزان نـبرد پـر و خـالـی مـی شـد. نـیروهـای امـنیتی کـه شـبانـه بـر درب  هـا مـی کـوبـیدنـد، 

یـک لحـظه بـیکار نـبودنـد. زمـانـی  کـه مـعلماِن آمـاجِ سـرکـوب، بـه عـقب نـشینی، پـرداخـِت هـزیـنه و ایسـتادگـی 

مجبور شدند، کارگران هفت تپه وارد میدان شدند.: 

« در مـــــاه   هـــــای فـــــروردیـــــن، خـــــرداد، شهـــــریـــــور، مهـــــر و اســـــفند ســـــال ۸۶، اعـــــتصاب  هـــــا و 
حــــرکــــت  هــــای اعــــتراضــــی کــــارگــــران هــــفت تــــپه بــــه  اشــــکال گــــونــــاگــــون، چــــون بســــت   نشســــنت در 

کـارخـانـه، تـحصن در مـقابـل امـاکـن دولـتی از جـمله اسـتانـداری، راه پـیمایـی در نـقاط مـختلف 

شهر و بسنت جاده ی  اندیمشک به اهواز، نمایان شد«. 
  

    شـاخـه ی زیـتون و شـالق در ایـدئـولـوژی دوگـانـه ی «اصـالح طـلبی و اصـول گـرایـی» در پـیکر اقـلیت 

مـزور مجـلس و نـیروهـای امـنیتی فـعال بـود. در پـایـان سـال ۱۳۸۶شـاخـه ی زیـتوِن قـانـون کـامـالً بـا شـالق 

جــایــگزیــن شــده بــود. «قــانــون گــرایــی» پشــت دیــوار زنــدان هــا، دنــبال بــند و تــبصره بــود تــا نــمایــندگــانــش را 

نــجات دهــد. در ایــن روزهــا وکــال کــه فــرزنــد خــلف قــانــون گــرایــی بــودنــد، بــه کــمک مــعلمان آمــدنــد. بــازرس 

قدیمی کانون در ویالگ خود می نویسد:  
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 «هـنگامـی کـه بـرخـی از اعـضای هـیئت مـدیـره ی کـانـون صـنفی مـعلمان و نـیز سـایـر فـعاالن 

صـنفی مـعلمان در تهـران و شهـرسـتان هـا در شـرایـطی بـه سـر مـی بـردنـد کـه احـتمال دسـتگیری 

آن هـا بـاال بـود، آقـای … بـا مـن تـماس گـرفـت و گـفت: بـه مـعلمانـی کـه احـتمال مـی دهـی دسـتگیر 

شــونــد، خــبر بــده کــه بــه دفــتر مــن در خــیابــان … بــیایــند و بــرای دفــاع از خــودشــان در دادگــاه 

انـقالب، پـیشاپـیش وکـالـت بـدهـند تـا دچـار بـوروکـراسـی سـنگین وکـالـت دادن از داخـل زنـدان و 

طـوالنـی تـرشـدن دوران بـازداشـت نـشونـد. ایـنجانـب حـدود ده نـفر از هـمکاران را بـه دفـتر آقـای 

… بـردم و هـمه بـه ایـشان وکـالـت دادنـد. جـالـب  تـوجـه ایـن کـه فـقط دو نـفر بـرای وکـالـت نـیامـدنـد. 

وقـــــتی عـــــلت را از ایـــــشان ســـــؤال کـــــردم، آقـــــایـــــان در جـــــواب گـــــفتند: «آقـــــای … و هـــــمکارانـــــش 

سیاسی هستند! اگر وکالت بدهید، پرونده تان خراب می شود!»   

در بـــین مـــعلمان، درســـت مـــانـــند کـــارگـــران، ایـــدئـــولـــوژی "مـــبارزه ی ســـیاســـی، مـــبارزه ی اقـــتصادی" 

تــرک تــازی مــی کــرد. ایــن ایــدئــولــوژی هــنوز هــم ســال هــا بــایــد تجــربــه مــی شــد تــا وارد حــوزه ی نــقد مــعلمان 

شود. 

امکانات نهفته ی توده ها در برابر ارعاب 

«جـــسم و روان تـــوده هـــا چـــون دریـــایـــی ابـــدی، هـــمیشه امـــکانـــات نـــهفته ای در بـــر دارد؛ آرامـــشی 
مــرگــبار تــا تــوفــانــی غــران، پــایــین تــریــن حــد بــزدلــی و شــورانــگیزتــریــن قهــرمــانــی. تــوده هــا هــمیشه هــمان 
هسـتند کـه بـنا بـه اوضـاع و احـوال زمـانـه بـایـد بـاشـند و تـوده هـا هـمیشه در حـال تـبدیـل شـدن بـه چـیزی 
هســــــتند کــــــامــــــالً مــــــتفاوت از آنــــــچه بــــــه نــــــظر مــــــی رســــــند … اجــــــازه دهــــــیم تــــــاریــــــخ خــــــود را بــــــه پــــــختگی 
بــــــــرســــــــانــــــــد» (بــــــــخشی از نــــــــامــــــــه ی رزا لــــــــوکــــــــزامــــــــبورگ بــــــــه  امــــــــانــــــــوئــــــــل و مــــــــاتــــــــیلده وورم، از فــــــــعاالن 

سوسیال دموکراسی آملان. ۱۹۱۷) 
      

   حــضور کــارگــران هــفت تــپه در صــحنه ی مــبارزه در ســال ۱۳۸۷، تــوفــانــی غــران و ســتونــی اســتوار 

بـــود کـــه بـــه فـــعاالن مـــعلمان نـــیرو و امـــید مـــی داد تـــا بـــا داشـــنت مـــغزی بـــرنـــامـــه ریـــز و هـــوشـــیار؛ در مـــقابـــل 

هــیوالی ســرکــوب، از تــمامــی امــکانــات خــود و فــضای جــنبش کــارگــری اســتفاده کــنند و تــالش نــیروهــای 

امــــنیتی بــــرای ارعــــاب تــــوده ی مــــعلمان را کــــاهــــش داده و یــــا خــــنثی کــــنند. بــــا بــــازداشــــت هــــا، تهــــدیــــدهــــا و 

دســــــتگیری هــــــای ســــــال ۱۳۸۶ و در فــــــقدان نــــــمایــــــندگــــــان تــــــشکل هــــــا بــــــرای امــــــضای بــــــیانــــــیه هــــــای شــــــورای 

هــماهــنگی، بــرخــی کــانــون هــا فــعال شــدنــد و بــه  فــراخــور شــرایــط حــاکــم در شهــرســتان، بــه مــناســبت هــای 

مــختلف بــیانــیه دادنــد. در اواخــر فــروردیــن ۱۳۸۷ و بــه مــناســت روز مــعلم، کــانــون تهــران بــیانــیه داد و بــا 

خـــواســـت هـــایـــی محـــدود امـــا مـــمکن از مـــعلم هـــا دعـــوت کـــرد کـــه روز مـــعلم مـــقابـــل آمـــوزش و پـــرورش تهـــران 

جمع شوند و مسئوالن راخطاب قرار دهند که:  
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«چـنانـچه تـا روز دوشـنبه، ۱۶ اردیبهشـت، حـداقـل بـه دو خـواسـته ی مـعلمان و تـشکل هـای 
صـنفی ۱-  پـرداخـت مـطالـبات مـعلمان، بـه ویـژه حـق الـتدریـس هـمکاران کـه بـیش از شـش مـاه بـه 

تـأخـیر افـتاده اسـت ۲-  لـغو تـمامـی احـکام هـیئت هـای تخـلفات اداری کـه جـزء اخـتیارات وزیـر 

اســت، اقــدام نــکنند، در تجــمع روز دوشــنبه حــرکــت اعــتراضــی بــعدی را در جــمعِ هــمکاران بــه 

اطــالع آنــان خــواهــند رســانــد … از تــمامــی هــمکاران فــرهــنگی تــقاضــا مــی کــنیم کــه از فــرصــتِ 

هـفته ی گـرامـی داشـت مـقام مـعلم اسـتفاده کـنند و بـه جـای بـرگـزاری مـراسـم رسـمی و تـکراری و 

تـــحقیرآمـــیز، در طـــول هـــفته ی مـــعلم، بـــخشی از وقـــت کـــالس را بـــه تـــبیین و تـــوضـــیح مـــشکالت 

آمـوزش و پـرورش، مـعلمان و دانـش آمـوزان، مـشکالت فـضاهـای آمـوزشـی و سـایـر مـسائـل کـه 

بـــه دلـــیل بـــی تـــدبـــیری مـــسئوالن دامـــن گـــیر آمـــوزش و پـــرورش شـــده اســـت، بـــپردازنـــد تـــا در غـــیاب 

رسانه های مستقل، به وظیفه ی معلمی خود، آن گونه که می بایست، عمل کنیم» 
  

چـــــهار روز پـــــس از ایـــــن بـــــیانـــــیه، در تـــــاریـــــخ ۳۱ فـــــروردیـــــن ۱۳۸۷، اولـــــین جـــــلسه ی شـــــورای مـــــرکـــــزی 

تــــشکل هــــای صــــنفی در تهــــران، تــــشکیل مــــی شــــود. ایــــن شــــورا  اولــــین نشســــت خــــود در تهــــران را بــــه  حــــل 

اخــــتالف اعــــضای هــــیئت مــــدیــــره ی کــــانــــون صــــنفی مــــعلمان تهــــران اخــــتصاص مــــی دهــــد و تــــصمیم هــــایــــی 

می گیرد، از جمله: 
     

 « مـــذاکـــره بـــا مـــسئوالن ذیـــربـــط کـــشوری  (کـــه بـــر اســـاس مـــصوبـــه ی شـــورای هـــماهـــنگی، 

انـجام آن بـالمـانـع اسـت)، بـا اطـالع شـورای مـرکـزی بـاشـد و نـتیجه، الـزامـاً بـه اطـالع آن شـورا 

رســــانــــده شــــود. ـ طــــبق مــــدارک مــــوجــــود اســــتفاده از عــــناویــــِن شــــورای هــــماهــــنگی یــــا شــــورای 

مـــرکـــزی»در هـــیچ یـــک از مـــحاورات ســـیاســـی مـــجاز نیســـت. ـ اســـتفاده ی ابـــزاری از عـــناویـــن 
کــانــون هــای صــنفی، اســتان هــا و شــورای هــماهــنگی ســراســر کــشور، در راســتای فــعالــیت هــای 

ســیاســی و بــه مــنظور بهــره بــرداری شــخصی، مــمنوع اســت و متخــلف یــا متخــلفان بــه کــمیته ی 

انـــضباطـــی زیـــر نـــظر شـــورای مـــرکـــزی، و بـــر اســـاس گـــزارش بـــازرســـان کـــانـــون هـــا بـــا ارائـــه ی 

مســتندات قــابــل قــبول، مــعرفــی مــی شــونــد. ـ مــقرر شــد هــر نــوع مــکاتــبه و صــدور بــیانــیه کــه از 

ســوی اکــثریــت اعــضای هــیئت مــدیــره ی کــانــون صــنفی مــعلمان ایــران صــورت مــی گــیرد، عــنوان 

شاخه ی تهران در آن یادآوری شود.» 

 تـــصمیم هـــای ایـــن جـــلسه مـــؤیـــد اخـــتالف بـــین مـــدیـــران کـــانـــون هـــا، در غـــیاب شـــورای هـــماهـــنگی، در 

انــــــــتخاب و کــــــــاربــــــــرد عــــــــنوان بــــــــرای ایــــــــن کــــــــانــــــــون مــــــــعلمان تهــــــــران، و نــــــــیز اســــــــتفاده ی فــــــــعاالن صــــــــنفیِ 

شـناخـته شـده ی کـانـون هـا از عـناویـن شـورا در مـصاحـبه و بـیانـیه هـاسـت. عـنوان «کـانـون صـنفی مـعلمان 
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ایــران» بــا هــدف مــعرفــیِ یــک کــانــون کــشوری انــتخاب شــده بــود و طــبق اســاس نــامــه مــی تــوانســت در هــر 
نــقطه ای از ایــران کــه عــضو داشــت، دفــتر نــمایــندگــی دایــر کــند و تــشکل گــرایــی را در غــیاب عــدم صــدور 

مــجوز جــدیــد دولــت تــرغــیب و گســترش دهــد. ذکــر عــنوان «شــاخــه ی تهــران» تــنها یــک عــبارت بــرای آرام 

کـردن مـخالـفان در سـایـر کـانـون هـا بـود و بـه عـلت عـدم تـغییر اسـاس نـامـه، تـأثـیری در محـدودیـت حـوزه ی 

فــــعالــــیتش نــــداشــــت. از ســــوی دیــــگر، طــــبق اســــاس نــــامــــه ی شــــورای هــــماهــــنگی، شــــورای مــــرکــــزی نــــقشِ 

هـیئت مـدیـره، و نـمایـندگـاِن تـشکل هـا نـقِش مجـمع عـمومـی را دارنـد؛ امـا در تـمام سـال هـای بـین ۸۲ تـا ۸۵ 

بـــه جـــای شـــورای مـــرکـــزی، نـــمایـــندگـــاِن کـــلیه ی تـــشکل هـــا بـــیانـــیه را امـــضا مـــی کـــردنـــد. در ظـــاهـــر بـــه نـــظر 

مـی رسـید ایـن نشسـت دقـیقاً طـبق اسـاس نـامـه عـمل کـرده اسـت، واقـعیت امـا چـیز دیـگری نـشان مـی داد 

کـــه مـــؤیـــد ســـیاســـت ســـنجیده در تـــطابـــق بـــا شـــرایـــط ســـرکـــوب بـــود. رجـــوع بـــه  اســـاس نـــامـــه زمـــانـــی در بـــین 

تــشکل هــا ضــرورت یــافــت کــه فــعال  کــردن شــورای هــماهــنگی بــا وجــود مــعدود کــانــون هــای فــعال، بــا مــشکل 

روبـه رو شـده بـود؛ وقـتی کـلیه ی نـمایـندگـان تـشکل هـا در ۲۶ شهـریـور دسـتگیر شـدنـد و شـورای هـماهـنگی 

نـــــمایـــــندگـــــان فـــــعال خـــــود را از دســـــت داد؛ عـــــمالً راهـــــی جـــــز اســـــتفاده از شـــــورای مـــــرکـــــزی بـــــرای فـــــعال 

نـشان دادن شـورای هـماهـنگی نـبود. بـه بـیان دیـگر، مـهم اجـرا یـا عـدم اجـرای دقـیق اسـاس نـامـه نـبود، مـهم 

چـابـک کـردن شـورای هـماهـنگی در انـطباق بـا شـرایـط واقـعی بـود. ایـن تـصمیم بـرای مـعلمان پـیش کـسوت 

خــارج نــشین کــه دســتی بــر آتــش نــداشــتند و اجــرای ضــوابــط بــدون تــوجــه بــه شــرایــط را فــریــاد مــی زدنــد، 

البته قابل درک نبود. 

     در شـرایـط خـاص اخـتناق حـاکـم، بـا تـقسیم  کـار بـین کـانـون هـای فـعال، هـر کـانـون بـه بـخشی از 

مــشکالت و پــاســخ بــه فــشار هــا مــی پــردازد. بــه پــیروی از فــراخــوان کــانــون تهــران، ۱۶ اردیبهشــت ۱۳۸۷، 

در بــسیاری از شهــرســتان هــا تجــمعاتــی در مــقابــل آمــوزش و پــرورش بــرگــزار مــی شــود. هــمچنین کــانــون 

کـردسـتان در ۱۲        اردیبهشـت، بـرنـامـه ی سـال ۱۳۸۷ را تـلویـحاً و بـا نـام «فـرهـنگیان کـردسـتان» بـه اطـالع 

کلیه ی کانون ها می رساند: 

 «بــه دلــیل ســانــسور شــدیــدی کــه بــه واســطه ی بــخش نــامــه ی شــورای عــالــی امــنیت مــلی بــر 

رسـانـه هـا حـاکـم شـده اسـت، چـنین بـه نـظر رسـید کـه تـشکل هـای صـنفی سـکوت پـیشه کـرده انـد و 

یـا از وحشـت در الک خـویـش فـرو  رفـته انـد و یـا هـمکاران خـود را فـرامـوش کـرده انـد، حـال آن کـه 

چـنین نیسـت. فـعاالن صـنفی بـا عـلم بـه عـواقـب و هـزیـنه هـای فـعالـیت در چـنین شـرایـطی بـیکار 

ننشســــته و نــــدای حــــق طــــلبی مــــعلمان را بــــا شــــرکــــت در پنجــــمین کــــنگره ی جــــهانــــی اتــــحادیــــه ی 

مـعلمان سـراسـر جـهان در بـرلـین بـه گـوش جـهانـیان رسـانـدنـد و هـزیـنه ی آن را نـیز بـا دریـافـت 

احـــکام تـــبعید، انـــفصال از خـــدمـــت و بـــازنشســـتگی اجـــباری پـــرداخـــت کـــردنـــد. مـــا فـــرهـــنگیان 

اســــتان کــــردســــتان همبســــتگی کــــامــــل خــــود را بــــا تــــمامــــی فــــرهــــنگیان ســــراســــر کــــشور اعــــالم 
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مـی داریـم و خـود را مـلزم بـه پشـتیبانـی از بـیانـیه هـای سـراسـری شـورای مـرکـزی مـی دانـیم. – مـا 

نـگرانـی عـمیق خـود را از صـدور حـکم اعـدام بـرای هـمکار عـزیـزمـان «فـرزاد کـمانـگر»، عـضو 

هـیئت مـدیـره ی انجـمن صـنفی مـعلمان اسـتان کـردسـتان، شـاخـه ی کـامـیاران ابـراز داشـته و بـا 

مـــحکوم کـــردن صـــدور حـــکم اعـــدام بـــرای وی، خـــواهـــان لـــغو ایـــن حـــکم نـــاعـــادالنـــه هســـتیم. ـ مـــا 

خواهان اجرای الیحه ی مدیریت خدمات کشوری هستیم.» 

     کــانــون هــمدان در ۱۲ اردیبهشــت هــمین ســال نــیز در قــطعنامــه ی روز مــعلم، پــاســخ قــاطــعی بــه 

فـشارهـای امـنیتی حـاکـمان نـوشـت کـه بـه دلـیل وجـود نـکاتـی مـهم، ذکـر آن، هـرچـند طـوالنـی، امـا ضـرورت 

دارد:  

«كـــمیسیون مـــاده ی ۱۰ احـــزاب بـــا ارســـال نـــامـــه بـــه هـــمه ی تـــشكل هـــای صـــنفی فـــرهـــنگیان 
كـشور از جـمله كـانـون هـمدان، از آن هـا خـواسـته  اسـت تـا اطـالع بـعدی از فـعالـیت خـودداری 

کـــنند. از آنـــجا كـــه هـــیچ دادگـــاهـــی بـــرای انـــحالل ایـــن تـــشكل بـــرگـــزار نشـــده، كـــانـــون مـــعلمان 

هـــمدان یـــك تـــشكیالت كـــامـــالً قـــانـــونـــی اســـت. بـــر ایـــن اســـاس اعـــالم غـــیرقـــانـــونـــی  بـــودن فـــعالـــیت 

كـانـون مـعلمان تـوسـط مـقامـات اجـرایـی، عـملی غـیرمـسئوالنـه و غـیرقـانـونـی اسـت. دخـالـت دولـت 

بــرای تــائــید یــا رد صــالحــیت افــراِد كــانــدیــدا، بــرای هــیئت مــدیــره ی جــدیــد كــانــون مــعلمان هــمدان 

هــم قــانــونــی نیســت؛ تــنها صــالحــیت مــؤســسان یــك تــشكل بــایــد مــورد بــررســی قــرارگــیرد و اگــر 

ایـــن امـــر مـــورد اعـــتراض و ایـــراد اســـت، بـــایـــد قـــانـــون اصـــالح شـــود. بـــا تـــوجـــه بـــه اخـــتالف نـــظر 

ایــجاد شــده در      ایــن خــصوص، بــین مــسئوالن   وقــِت اســتانــداری، اســتعالمــی تــوســط اداره ی كــلِ 

ســیاســی اســتانــداری هــمدان (كــارشــناســی احــزاب و تــشكل هــا) از وزارِت كــشور بــه عــمل آمــد 

كــــه پــــاســــخ وزارت كــــشور مــــؤیــــد ایــــن نــــكته بــــود كــــه تــــنها اعــــضای هــــیئت مــــؤســــس یــــك تــــشكلِ 

غـیردولـتی بـایـد تـعیین صـالحـیت شـونـد و پـس از آن، اعـضای هـیئت مـدیـره هـر سـه سـال یـك بـار 

تــوســط مجــمع عــمومــی انــتخاب مــی شــونــد و لــزومــی بــه تــعیین صــالحــیت ایــشان نیســت. حــتی 

پـس از انـتخاب اعـضای هـیأت مـدیـره ی كـانـون مـعلمان هـمدان در سـال ۱۳۸۳، گـزارش انـجام 

انــتخابــات، بــه كــمیسیون مــاده ی۱۰ قــانــون فــعالــیت احــزاب و جــمعیت هــا ارســال شــد و مــطابــق 

ایـن قـانـون، پـس ازگـذشـت سـه مـاه از مـكاتـبه ی فـوق، كـانـون مـعلمان هـمدان، قـانـونـی و مـجاز 

بـــه  فـــعالـــیت بـــوده اســـت. ایـــراد اتـــهامـــاتـــی از قـــبیل غـــیرقـــانـــونـــی بـــودن كـــانـــون و ده هـــا تـــهمت بـــه 

اربـابـان اخـالق و فـضیلت، بـا ایـن هـدف صـورت مـی گـیرد كـه اصـل قـضیه كـه بـی عـدالـتی و ظـلمِ 

فــــاحــــش درحــــِق فــــرهــــنگیان كــــشور اســــت، فــــرامــــوش شــــود و مــــا بــــه جــــای پــــرداخــــنت بــــه مــــسائــــل 

اسـاسـی حـوزه ی آمـوزش و پـرورش، انـرژی خـود را صـرف پـاسـخ  دادن بـه اتـهامـات واهـی كـنیم 

و از اصـــل قـــضیه دور شـــویـــم. فـــرهـــنگیان را بـــا مـــوضـــوعـــات پـــیش پـــاافـــتاده درگـــیر مـــی کـــنند تـــا 

 of 138 723

http://moalemiybidar.blogfa.com/post/80



فرآیند سازمانیابی معلمان ۱۳۸۶-۱۳۹۲

فـــرصـــت انـــدیـــشیدن بـــه اصـــل قـــضیه را نـــداشـــته  بـــاشـــند. لـــذا بـــایـــد بـــسیار هـــوشـــیار بـــود و وارد 

سـناریـوهـای از پـیش طـراحـی شـده نشـد. كـراراً بـرگـزاری انـتخابـاِت هـیئت مـدیـره ی كـانـون را از 

نــهادهــای ذیــربــط درخــواســت کــرده ایــم، ولــی هــمواره پــاســخ مــنفی شــنیده ایــم. لــذا تــا زمــانــی كــه 

اجــازه ی بــرگــزاری انــتخابــات داده نــشود، طــبق قــانــون، هــیئت مــدیــره ی فــعلی كــانــون مــعلمان، 

قانونی بوده و فعالیت خواهد کرد." 

 بـا مـرور ایـن بـیانـیه بـایسـته اسـت کـه بـه حـقوق دانـی کـه در تـدویـن ایـن بـیانـیه، مـعلمان را پشـتیبانـی 

کــــرده اســــت، دســــت مــــریــــزاد گــــفت. حــــقوق دانــــان بــــا حــــمایــــت از کــــارگــــران و پشــــتیبانــــی آن هــــا در عــــبور از 

هـزارتـوی ایـدئـولـوژی قـانـون، مـی تـوانـند نـقش مـؤثـری در پیشـبرد مـبارزه ی طـبقاتـی داشـته بـاشـند. پـس از 

آن کانون صنفی معلمان اردبیل به سازمان آموزش و پرورش اردبیل التیماتوم می دهد: 

 «چـنانـچه تـا روز پـنج شـنبه شـش مـاه حـق الـتدریـس و بـن هـای مـا را پـرداخـت نـکنند، مـعلمان اردبـیل از 

روز شـنبه ۲۴ اردیبهشـت بـه  طـور گسـترده در مـدارس ابـتدایـی، راهـنمایـی و مـتوسـطه اعـتصاب خـواهـند 

کرد».  

در روز مــعلم در جــلسه ی هــفتگی کــانــون تهــران، ۱۲ نــفر از اعــضای کــانــون دســتگیر شــدنــد کــه در 

بـــــین آن هـــــا مهـــــدی بهـــــلولـــــی؛ محـــــمدرضـــــا نـــــیک نـــــژاد؛ عـــــلی اکـــــبر بـــــاغـــــانـــــی؛ ســـــیدمحـــــمود بـــــاقـــــری؛محـــــمود 

بهشـتی لـنگرودی، محـمدرضـا رضـایـی گـرکـانـی و اسـماعـیل عـبدی شـناخـته شـده  بـودنـد. بـرخـی از ایـن افـراد 

ســــــــابــــــــقه ی بــــــــازداشــــــــت در ســــــــال هــــــــای ۱۳۸۴ و ۱۳۸۶ را در کــــــــارنــــــــامــــــــه ی خــــــــود داشــــــــتند. محــــــــمدرضــــــــا 

رضایی گرکانی نیز در این مقطع به  استعفا وادار می شود. 

     بـرخـی فـعاالن در کـانـون هـای مـختلف بـرای شکسـنت جـو اخـتناق نـه تـنها بـیانـیه مـی دهـند، نـه تـنها 

در بـزرگـداشـت روز مـعلم مـراسـمی بـرگـزار مـی کـنند، بـلکه بـا ایـجاد ارتـباط انـسانـی بـین فـعاالن، تـالش 

آن هــا را در امــر تــشکل  یــابــی ارج مــی گــذارنــد تــا ایــن فــعالــیت تــداوم یــابــد. بــرای مــثال در خــرداد ۱۳۸۷ 

هـــیئت مـــدیـــره ی کـــانـــون صـــنفی مـــعلمان تهـــران، پـــس از شـــنیدن اخـــبار نـــاگـــواِر اوضـــاع و احـــوال فـــعاالن 

صـنفی مـعلمان شهـرسـتان خـمینی  شهـر، مـصوب کـرد کـه تـنی چـند بـه  نـمایـندگـی از کـانـون هـای صـنفی 

مـــعلمان بـــه دیـــدار فـــعاالن صـــنفی خـــمینی شهـــر، اصـــفهان، شهـــرضـــا و خـــانـــواده هـــای آن هـــا بـــرونـــد تـــا بـــه 

تجـدیـد روحـیه ی آنـان یـاری بـرسـانـند. ایـن دیـدار بـا خـانـواده ی زنـدانـیان تـکرار شـد و تـا امـروز هـمچنان 

اجـرا مـی شـود؛ عـملی کـه تـقویـت روابـط انـسانـی را پشـتوانـه ی تـداوم تـشکل گـرایـی افـراد مـی کـند. ۲۲ تـیر 

۱۳۸۷ دومـــین نشســـت شـــورای مـــرکـــزی کـــانـــون هـــا در رشـــت بـــرگـــزار و نـــتیجه بـــه صـــورت بـــیانـــیه صـــادر 

می شود:  
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«مــتأســفانــه در آخــریــن ســاعــاتــی کــه بــرنــامــه رو بــه پــایــان بــود، حــضور و ورود نــاگــهانــی 
مـأمـوران امـنیتی بـه داخـل مـنزل شـخصی مـیزبـان، مـانـع ادامـه کـار جـلسه شـده و هـمکاران را 

از داخـــل مـــنزل بـــه بـــیرون فـــرســـتاده و بـــا تهـــدیـــد بـــه بـــازداشـــت هـــمکاران گـــیالنـــی، ســـایـــران را 

مــجبور بــه تــرک محــل کــردنــد». نــمایــندگــان در ایــن بــیانــیه آنــچه رخ داده را بــه اطــالع مــعلمان 

مـــی رســـانـــند. از خـــواســـته هـــای مـــطرح شـــده در ایـــن بـــیانـــیه دو مـــورد ســـیاســـی و بـــقیه اقـــتصادی 

بــود: «- لــغو احــکام صــادره بــرای مــعلمان و جــبران خــسارت وارده بــه ایــن عــزیــزان ـ  اعــتراض 

شـدیـد بـه حـکم اعـدام فـرزاد کـمانـگر،  عـضو کـانـون صـنفی مـعلمان کـردسـتان ـ اجـرای قـانـون 

مدیریت خدمات کشوری از تاریخ تصویب ـ …»  

در شــرایــطی کــه فــرزاد کــمانــگر از ســوی قــدرت، «مــعانــد و تــروریســت» خــوانــده  مــی شــد و حــتی نــام 

بـردن از او در مـیان مـردم بـا تـرس هـمراه بـود، صـدور چـنین بـیانـیه ی رسـمی بـه نـام کـانـون هـا، شـهامـتی 

قابل تحسین را نشان می داد. 

     روز چـــــهارشـــــنبه ۱۱ دی مـــــاه ۱۳۸۷، ســـــی نـــــفر     از نـــــمایـــــندگـــــان کـــــانـــــون  هـــــا، پـــــیش از ظهـــــر بـــــرای 

پــیگیری عــلت عــدم اجــرای قــانــون مــدیــریــت خــدمــات کــشوری، یــا نــظام هــماهــنگ پــرداخــت کــشوری، در 

مـقابـل مجـلس حـاضـر مـی شـونـد، امـا نـیروهـای امـنیتی حـتی اجـازه  ی تجـمع بـه آن هـا نـمی دهـند. عـالوه بـر 

آن ۱۱ نـفر از نـمایـندگـان تـوسـط نـیروی انـتظامـی مجـدداً بـازداشـت و بـه دادگـاه انـقالب بـرده مـی شـونـد. 

در واکــنش بــه ایــن دســتگیری هــا و افــزایــش شــایــعات دربــاره ی اعــدام فــرزاد کــمانــگر، شــورای هــماهــنگی 

در  ۱۳دی مــــــاه ۱۳۸۷ بــــــا بــــــیانــــــیه ی شــــــماره  ی ســــــی بــــــه روال ســــــابــــــق مــــــعلمان را خــــــطاب قــــــرار داد، امــــــا 

فراخوانی صادر نکرد: 

 «اگـــر تـــفرقـــه، فـــردیـــت و بـــی تـــفاوتـــی بـــر مـــا حـــاکـــم نـــبود و هـــمچون اســـفند ۸۵ در صـــحنه 

حـضور داشـتیم، قـطعاً هـیچ دولـتی بـه خـود اجـازه ی ایـن بـی حـرمـتی و بـی تـوجـهی بـه جـامـعه ی 

گســترده و تــأثــیرگــذار فــرهــنگیان را نــمی داد. چــه بــایــد کــرد؟ و کــدام ابــزار حــقوقــی و قــانــونــی 

دیـــگری بـــرای پـــیگیری حـــقوق قـــانـــونـــی مـــان بـــاقـــی مـــانـــده اســـت؟ در چـــنین شـــرایـــطی و بـــا وجـــود 

تهـــدیـــدهـــا و فـــشارهـــای فـــراوانـــی کـــه مـــتوجـــه تـــشکل هـــای صـــنفی مـــعلمان ســـراســـر کـــشور بـــوده 

 اســت و مــوانــعی کــه بــر ســر راه تــشکیل جــلسه ی ایــن شــورا ایــجاد کــرده و مــی کــنند، بــاالخــره 

نـمایـندگـان کـانـون هـای صـنفی مـعلمان از اسـتان هـا و شهـرسـتان هـای مـختلف گـرد     هـم آمـدنـد و 

یـک بـار دیـگر خـواسـته هـای جـامـعه ی فـرهـنگیان را بـه شـرح زیـر بـه مـسئوالن کـشور، در رده هـای 

مــختلف تــصمیم گــیری، مــتذکــر شــدنــد: – اجــرای کــامــل قــانــون مــدیــریــت خــدمــات کــشوری بــدون 

هـــیچ قـــید و شـــرط بـــرای شـــاغـــالن و بـــازنشســـتگان – رفـــع مـــوانـــع فـــعالـــیت کـــانـــون هـــای صـــنفی 
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مـعلمان سـراسـر کـشور و شـورای هـماهـنگی ـ لـغو تـمامـی احـکام اداری و دادگـاه هـای انـقالب 

بــرای فــعاالن صــنفی و مــعلمان ســراســر کــشور و بــر طــرف کــردن فــضای پــلیسی و امــنیتی در 

مـدارس – رفـع تـوقـیف از تـنها تـریـبون خـاص مـعلمان، یـعنی هـفته نـامـه ی قـلم مـعلم ـ تجـدیـدنـظر 

در حـکم اعـدام مـعلم کـردسـتانـی کـه هـنوز ابـهامـات فـراوانـی دربـاره ی پـرونـده وی وجـود دارد و 

افـــکار عـــمومـــی مـــعلمان بـــه هـــیچ وجـــه نســـبت بـــه دالیـــلی کـــه بـــرای دســـتگیری و صـــدور حـــکم وی 

آورده مـــی شـــود، مـــجاب نشـــده اســـت. بـــدیـــهی اســـت در صـــورت عـــدم  تـــوجـــه مـــسئوالن بـــه مـــوارد 

یـاد شـده، شـورای هـماهـنگی تـشکل هـای صـنفی حـق خـود مـی دانـد کـه در اعـتراض بـه بـی تـوجـهی 

مـسئوالن کـشور، بـا کـمک  گـرفـنت از مـجامـع بـین املـللی، بـه اعـتراضـات مـدنـی خـود بـا شـیوه هـایـی 

هـمچون اعـتراض سـفید، اعـتصاب مـلی، تجـمع بـی صـدا و … پـناه بـبرد. در خـاتـمه کـانـون هـای 

صــــنفی مــــعلمان ســــراســــر کــــشور از هــــمه ی مــــعلمان مــــی خــــواهــــند بــــا حــــفظ هــــوشــــیاری اخــــبار 

مــــربــــوط بــــه فــــعالــــیت کــــانــــون هــــای صــــنفی را پــــیگیری  کــــرده و مــــنتظر بــــیانــــیه ی بــــعدی تــــشکل هــــا 

باشند.»  

ایــن بــیانــیه کــه غــیرمســتقیم کــلیه ی کــانــون هــا را بــه ســامــان دهــی مســتقیم اعــتراضــات فــرا   مــی خــوانــد، 

امـــضای تـــشکل هـــا را نـــداشـــت و بـــا امـــضای شـــورای هـــماهـــنگی صـــادر شـــده بـــود. بـــه نـــظر مـــی رســـد بـــا 

دستگیری افراد شورای مرکزی، فعاالن چند کانون به نام شورای هماهنگی بیانیه داده اند. 

    قـبال اشـاره شـد کـه  در مهـرمـاه ۱۳۸۶ قـانـون مـدیـریـت خـدمـات بـرای اجـرا ابـالغ شـده بـود، امـا بـا 

گـذشـت یـک سـال ایـن قـانـون هـنوز اجـرا نشـده بـود. فـعاالن صـنفی مـعلمان پـس از آن کـه تـالش هـای آن هـا 

بـــرای وادارکـــردن دولـــت بـــه  اجـــرای قـــانـــون، بـــا واکـــنش خـــشن نـــهادهـــای امـــنیتی مـــواجـــه شـــد، تـــا پـــایـــان 

بـــهمن مـــاه بـــه دولـــت فـــرصـــت دادنـــد کـــه بـــه وظـــیفه ی خـــود در زمـــینه ی اجـــرای قـــانـــون عـــمل کـــند. در هـــفته ی 

پــایــانــی ایــن مــاه کــانــون تهــران کــه بــا ســرکــوب کــانــون هــا و مــمانــعت از تجــمع آن هــا، نــقش تــشکل پیشــتاز 

مـــعلمان را بـــر عهـــده گـــرفـــته  بـــود، تهـــدیـــد کـــرد کـــه در صـــورت عـــدم اجـــرای قـــانـــون تـــا روز ســـی ام بـــهمن، 

جــــریــــان اعــــتراضــــی جــــدیــــدی را در اســــفندمــــاه تــــرتــــیب خــــواهــــد  داد. عــــلی رغــــم عــــدم حــــضور بــــسیاری از 

کـانـون هـا و فـعالـیت مـنفرد کـانـون تهـران، ایـن تهـدیـد مـؤثـر واقـع شـد. شـبح تـحصن تجـمعات اسـفند ۸۲ و 

۸۵ هــــــنوز بــــــاالی ســــــر دولــــــتیان مــــــی چــــــرخــــــید. یــــــک شــــــب قــــــبل از پــــــایــــــان ایــــــن مهــــــلت، ٢٩ بــــــهمن ۱۳۸۷، 

احـــمدی نـــژاد در مـــصاحـــبه  ی زنـــده ی تـــلویـــزیـــونـــی وعـــده داد کـــه از ابـــتدای فـــروردیـــن مـــاه، قـــانـــون مـــدیـــریـــت 

خــدمــات کــشوری بــه طــور کــامــل اجــرا خــواهــد  شــد. در اولــین مــاه از ســال ٨٨ هــمچنان ایــن قــانــون اجــرا 

نشـــــد. پـــــنج مـــــاه از آخـــــریـــــن فـــــرصـــــت اجـــــرای قـــــانـــــون مـــــدیـــــریـــــت خـــــدمـــــات کـــــشوری گـــــذشـــــته بـــــود و دولـــــت 

احــمدی نــژاد بــا وجــود وعــده هــای تــکراری، هــنوز هــیچ قــدمــی درمــسیر اجــرای ایــن قــانــون بــرنــداشــته  بــود. 

 of 141 723




فرآیند سازمانیابی معلمان ۱۳۸۶-۱۳۹۲

کــانــون تهــران عــلی رغــم تــالش نــیروهــای امــنیتی بــرای جــلوگــیری از هــر گــونــه اعــتراض، در بــیانــیه ی ســوم 

اردیبهشت ۸۸، برنامه ی اعتراضی معلمان، به عدم اجرای قانون فوق استناد و فراخوان صادر کرد: 

«از آنـجا کـه کـانـون صـنفی مـعلمان ایـران تـأخـیر بـیش از ایـن در اجـرای قـانـون مـذکـور را 
غــیر قــانــونــی و غــیرقــابــل تــوجــیه مــی دانــد، بــه  ایــن وســیله اعــالم مــی دارد بــرنــامــه هــای اعــتراضــی 

اعــــالم شــــده در اســــفندمــــاه ۸۷ را کــــه بــــه حــــالــــت تــــعلیق درآورده بــــود، از شــــشم اردیبهشــــت مــــاه 

۱۳۸۸ بــــه شــــرح زیــــر دوبــــاره بــــه اجــــرا خــــواهــــد گــــذاشــــت. – روز یــــکشنبه، شــــشم اردیبهشــــت، 

مــــعلمان مــــحترم ضــــمن حــــضور در مــــدرســــه و کــــالس درس از تــــدریــــس خــــودداری مــــی کــــنند، 

دانــش آمــوزان را نســبت بــه دالیــل انــجام ایــن حــرکــت آگــاه خــواهــند کــرد.  ـ روز دوشــنبه، هــفتم 

اردیبهشــت، مــعلمان مــحترم ضــمن حــضور در مــدرســه از رفــنت بــه کــالس خــوداری و در حــفظ 

نــــظم کــــالس و مــــدرســــه بــــا مــــدیــــران و مــــعاونــــان مــــحترم مــــدارس هــــمکاری خــــواهــــند کــــرد. ـ روز 

ســـه شـــنبه، هشـــتم اردیبهشـــت مـــاه ۱۳۸۸، بـــا عـــنوان «روز اعـــتراض مـــلی مـــعلمان» نـــامـــگذاری 

شـده و تـمامـی مـعلمان از حـضور در مـدرسـه خـودداری خـواهـند کـرد. بـدیـهی اسـت چـنان چـه 

حــــداکــــثر تــــا پــــایــــان روز دهــــم اردیبهشــــت، احــــکام جــــدیــــد، مــــطابــــق قــــانــــون مــــدیــــریــــت خــــدمــــات 

کــشوری، بــه طــور کــامــل صــادر نــشود، حــق بــرگــزاری اعــتراضــات گســترده تــر را مــخصوصــاً در 

هفته ی معلم، برای همکاران فرهنگی محفوظ می داریم». 

 ایــــن فــــراخــــوان در اوج ســــرکــــوب و خــــفقان، امــــید اعــــتصابــــات ســــال ۱۳۸۵ را دنــــبال کــــرده بــــود. بــــا 

فــراخــوان کــانــون تهــران، از روز یــکشنبه شــشم اردیبهشــت ۱۳۸۸، مجــدداً اعــتصاب ســه روزه ی مــعلمان 

شــروع شــد. مــعلمان پــی گــیِر اجــرای قــانــونــی بــودنــد کــه هشــت ســال بــرای آن تــالش کــرده بــودنــد. مــعلمان 

بـه خـصوص در تهـران و غـرب کـشور اعـتصاب خـود را بـا خـودداری از تـدریـس در کـالس هـا آغـاز کـردنـد. 

فـــضای امـــنیتی، عـــدم پـــویـــایـــی فـــعالـــیت کـــانـــون هـــا و فـــقدان امـــکانـــات خـــبررســـانـــی نـــاشـــی از آن، مـــانـــع 

گسـترش ایـن اعـتصاب در سـطح سـراسـری شـد. مـعلمی در خـوزسـتان مـی گـفت: «در خـوزسـتان اصـالً 

اجــازه نــمی دهــند کــه کــسی تــکان بــخورد. در تــمام مــدارس یــک یــا دو جــاســوس گــذاشــته انــد. طــوری بــا مــا 

بـرخـورد مـی شـود کـه انـگار بـیگانـه هسـتیم». در شهـرهـای غـرب کـشور و شهـرک هـای حـاشـیه ای تهـران ایـن 

اعـــتصاب گســـترده تـــر انـــجام شـــد، ولـــی در غـــیاب بـــسیاری از کـــانـــون هـــا و پـــس از ســـلب اعـــتماد مـــعلمان 

نــاشــی از مــماشــات نــمایــندگــان تــشکل هــا در تــعامــل بــا قــدرت در اســفند ۱۳۸۵، تــحقق رؤیــای حــمایــت 

ســــراســــری مــــعلمان، مــــشابــــه آن ســــال میســــر نشــــد. در هــــمین مــــاه، تجــــمع خــــودجــــوش مــــعلمان رادیــــکال 

جــوان، مــقابــل آمــوزش و پــرورش تهــران، مــورد حــمله ی نــیروهــای امــنیتی قــرار مــی گــیرد و  ایــن جــمع را 

پـراکـنده مـی کـند. اعـتصاب نـامـوفـق مـعلمان در حـالـی بـه پـایـان مـی رسـد کـه قـطعنامـه ی كـارگـران ایـران بـه 
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مـــناســـبت اول مـــاه مـــه، روز جـــهانـــی كـــارگـــر، صـــادر مـــی شـــود و بـــاز هـــم مـــعلمان امـــضاکـــنندگـــان بـــیانـــیه 

نیســـتند. در خـــرداد هـــمین ســـال پـــنج ســـندیـــکای فـــرانـــسه بـــا تـــالش نـــیروهـــای چـــپِ خـــارج از کـــشور، در 

راسـتای حـمایـت از کـارگـران، خـواهـان آزادی فـعاالن سـندیـکایـی مـی شـونـد. در ایـن بـیانـیه نـیز نـامـی از 

فـعاالن صـنفی مـعلمان بـرده نـمی شـود. سـیطره ی «ایـدئـولـوژی طـبقه ی مـتوسـط» بـر نـیروی چـپ ایـران و 

سـندیـکاهـای کـارگـری جـهان، مـانـع از آن اسـت کـه تـشکل  مـعلمان نـیز بـه عـنوان تـشکل کـارگـری بـه شـمار 

آیــــد و مــــورد خــــطاب قــــرار گــــیرد. بــــا شــــروع انــــتخابــــات در ســــال ۸۸، اخــــتالفــــات فــــعاالن صــــنفی بیشــــتر   

مـی شـود. بـرخـی مـدافـع عـدم واکـنش بـه انـتخابـات و بـه نـوعـی تحـریـم بـودنـد و بـرخـی اعـتقاد بـه حـضور و 

اســـتفاده از فـــضای انـــتخابـــاتـــی داشـــتند. حـــاصـــل ایـــن اخـــتالفـــات، دو نـــوع پـــراتـــیک را شـــکل داد. اول 

تـصمیم شـخصیت حـقوقـی کـانـون هـا یـا شـورای هـماهـنگی، کـه بـا اسـتناد یـا شـایـد بـهانـه ی «غـیرسـیاسـی 

بـــــودن»، مـــــصراً از تـــــکیه بـــــه مـــــقامـــــات ســـــیاســـــی، بـــــه ویـــــژه اصـــــالح طـــــلبان، اجـــــتناب مـــــی کـــــرد و از هـــــیچ 
کـانـدیـدایـی درهـیچ کـجای کـشور نـیز حـمایـت نـکرد. دوم اقـدام مسـتقیم بـرخـی از شـخصیت هـای حـقیقی 

(فـعاالن کـانـون هـا) بـرای فـعالـیت در انـتخابـات بـه صـورت فـردی، کـه مـشابـه سـال ۱۳۸۶بـود. حـتی بـعضی 

از مـدیـران شـناخـته شـدۀ کـانـون هـا، بـا ادعـای هـم گـرایـی بیشـتر و هـم افـزایـی بـین فـعاالن صـنفی مـعلمان بـا 

فـعاالن سـازمـان مـعلمان و سـایـر تـشکل هـا، وارد تـشکلی بـه نـام شـورای فـعاالن صـنفی/ مـدنـی مـعلمان 

شــده بــودنــد کــه در نــهایــت بــا ایــدئــولــوژی « دمــوکــراســی پــارملــانــی»، در مــقابــل شــورای هــماهــنگی عــرضِ 

اندام کرد. این مدیران با استناد به  این که: 

 «   عـلی رغـم وجـود گـرایـش هـای مـختلف سـیاسـی در کـانـون، ایـن تـشکل   هـا از بـدو تـأسـیس 

تــا کــنون هــیچگاه بــیانــیه ای ســیاســی و انــتخابــاتــی صــادر نــکرده انــد و نــخواهــند کــرد، امــا در 

خـــارج از کـــانـــون هـــا هـــر عـــضو آن بـــر اســـاس انـــدیـــشه ی خـــود مـــی تـــوانـــد در مـــحافـــل و احـــزاب 

سیاسی حضور یابد و به فعالیت سیاسی خود بپردازد» 

 اعـضای طـیف جـدیـد مـدعـی بـودنـد، حـضور مسـتقل در  انـتخابـات بـدون اسـتفاده از امـکانـات دولـت، 

قـدرت و ائـتالف بـا احـزاب سـیاسـی بـرای تـحقق اهـداف فـوق، قـطعاً یـک رفـتار سـیاسـی صـرف نیسـت، 

بـــلکه اســـتفاده از یـــک ابـــزار ســـیاســـی بـــرای تـــحقق حـــقوق صـــنفی اســـت. هـــم زمـــان بـــیانـــیه ای بـــا امـــضای 

شـــورای هـــماهـــنگی و بـــدون ذکـــر نـــام کـــانـــون هـــا بـــرای نـــشان دادن مـــوضـــع کـــانـــون هـــای صـــنفی نســـبت بـــه 

انتخابات ۸۸ در اواخر خرداد صادر شد:  

«از آنـجایـی کـه اکـنون در حـساس  تـریـن بـرهـه ی تـاریـخی ایـران قـرار داریـم، انـتخابـات را بـا 
تـمام نـواقـص آن، بـه عـنوان یـک «فـرصـت و حـق» نـبایـد از خـویشـنت خـویـش سـلب کـنیم. ایـنک 
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کـه جـریـان و فـرآیـند «رفـرمـیسم» بـا تـمام قـدرت و تـوان بـا کـانـدیـدای خـود وارد مـعرکـه شـده و 

ده و عُــده ی خــویــش درصــدد  جــناح تــمامــیت خــواه جــزم انــدیــش و خــرافــه پــرســت نــیز بــا هــمه ی عِــ

کــودتــای پــادگــانــی دیــگری اســت، تــنها راه نــجات اتــحاد، همبســتگی و انــتخاب اســت!». ایــن 

بـیانـیه تـلویـحاً مـعلمان را بـه رأی  دادن تـشویـق مـی کـرد تـا قـدرت گـیری جـناح دوم را مـانـع شـود. 

ب عـــلی  مـــعلمی قـــدیـــمی در پـــاســـخ بـــه اعـــالم تـــعجب نـــگارنـــده بـــا خـــنده گـــفت: «رأی دادن از حُـــ

نبود، بلکه باز هم از بغض معاویه بود.» 
  

امـا ایـن بـار مـدافـعان تحـریـم  بـا قـراردادن کـلمه ی رفـرمـیسم در گـیومـه، بـه نـظر مـی رسـد تـردیـد خـود 

را نسـبت بـه اصـالح طـلبی نـشان داده انـد. در هـمین مـقطع مـعلمان رادیـکال، بـا عـدم شـرکـت در انـتخابـات 

و در مـواردی اعـالم تحـریـم، عـلیه کـانـون هـا مـوضـع گـرفـتند. شـناخـت پـیشینه ی ایـن گـرایـش بـرای ادامـه ی 

این تحقیق و ورود به بخش سوم، مسیر سازمان یابی معلمان را شفاف تر می کند. 

پیشینه و زایش معلمان رادیکال 

    در سـال ۱۳۷۸، پـس از حـمله بـه کـوی دانـشگاه، خـاتـمی، اسـتاد گـفتمان قـانـون، در سـخنرانـی 

خـود در هـمدان، بـه راحـتی کشـتار خـوابـگاه را بـا ُمهـر ضـدامـنیتی تـائـید کـرد و مـوضـعی گـرفـت کـه عـیناً 

مانند موضع شاه در قیام ۵۷ بود: 

 «آنـــچه پـــیش آمـــد، حـــادثـــه ی ســـاده ای نـــبود؛ تـــالشـــی بـــود بـــرای مـــرزشـــکنی و بـــرای ابـــراز 

کــینه تــوزی عــلیه نــظام کــه نــه رابــطه ای بــا ایــن مــلت شــریــف داشــت و نــه نســبتی بــا دانــشگاه و 

دانــــشگاهــــیان. حــــادثــــه ی شــــورش، یــــک حــــرکــــت کــــور، یــــک بــــلوا، یــــک حــــرکــــت ضــــدامــــنیتی بــــا 

شـعارهـای منحـرف کـننده بـود. تحـریـک احـساسـات مـردم مـتدیـن و دلـسوز و وطـن خـواه کـه تـاب 

تحــمل حــمله بــه ارزش هــا، رهــبری و مــقدســات خــود را نــدارنــد، فــقط از آن جهــت صــورت گــرفــت 

کـه مـلت بـه خـشونـت واداشـته شـود. در واقـع ایـن شـورش، نـه تـنها یـک اقـدام ضـدامـنیتی بـود، 

بــلکه اعــالم جــنگی بــود بــه رئــیس جــمهور و شــعارهــای او؛ بــه یــاری خــداونــد ایــن بــلوا خــامــوش 

شد.» 

در آن روزهـا، تـندیـس خـاتـمی بـرای مـعلمان آن دوره کـه کـمتر در جـریـان قـرار گـرفـتند، شـایـد چـندان 

آســــیبی نــــدیــــد، امــــا مــــوضــــوع بــــرای دانــــشجویــــان مــــتفاوت بــــود. ایــــن تــــندیــــس در دانــــشگاه هــــا تــــرک هــــایــــی 

بـــرداشـــت کـــه هـــرگـــز تـــرمـــیم نشـــد. از نـــتایـــج آن ســـخنرانـــی و تـــائـــید خـــامـــوش ســـرکـــوب تـــا عـــدم حـــمایـــت 

اصـالح طـلبان از اعـتراضـات دانـشجویـی و هـمراهـی یـا حـتی سـکوت در بـرابـر         ایـن سـرکـوب، بـزرگ  تـریـن 
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چـــــالـــــش جـــــنبش دانـــــشجویـــــی در ایـــــران بـــــعد از انـــــقالب ۱۳۵۷ و گسســـــت روزافـــــزون مـــــیان تـــــشکل هـــــای 

دانــــشجویــــی در گــــرایــــش هــــای مــــختلف بــــود. اواخــــر دهــــه  ی هــــفتاد کــــه مــــعلماِن گــــچ بــــه دســــت بــــرای تــــشکیل 

کــــــانــــــون هــــــا فــــــعال شــــــده بــــــودنــــــد، جــــــوانــــــانــــــی در رشــــــته ی دبــــــیری بــــــرای ورود بــــــه آمــــــوزش و پــــــرورش درس 

مـــی خـــوانـــدنـــد کـــه نـــهال هـــای آیـــنده ی جـــنبش مـــعلمان بـــودنـــد. اگـــر مـــعلمان ســـنتی بـــعد از قـــیام، در مـــراکـــز 

تـــــربـــــیت مـــــعلمِ ایـــــدئـــــولـــــوژیـــــکِ بســـــته ی رژیـــــم آمـــــوزش دیـــــده بـــــودنـــــد، بـــــا تـــــوقـــــف ســـــهمیه بـــــرای پـــــذیـــــرش در 

دانـش سـراهـای تـربـیت مـعلم در سـال ۱۳۷۴، مـعلمان رادیـکال در دانـشگاه هـای مـختلف، از یـزد تـا تهـران 

و زنــجان و در فــضایــی مــرتــبط بــا دانــشجویــان رشــته هــای مــختلف درس خــوانــده و بــسیاری از آن هــا کــه 

در جــــنبش دانــــشجویــــی، در تــــشکل هــــای آن و حــــتی جــــبهه ی دوم خــــرداد فــــعال شــــده بــــودنــــد، در چــــالــــش 

۱۳۷۸ در تجـربـه ی کـوی دانـشگاه حـضور داشـتند و تجـربـه ی آن روزهـا در ضـمیرشـان نـقش بسـته بـود. 

بــخش غــالــب ایــن جــوانــان از اواخــر ســال ۱۳۸۱، بــا انــتقاد از عــملکرد دولــت خــاتــمی و گــروه هــای مــدعــیِ 

اصــالحــات، از جــبهه ی دوم خــرداد خــارج شــده و  نــقد هــر دو جــناح را در دســتور کــار خــود قــرار داده  

بــودنــد. آن هــا، بــا تجــربــه ی  زیســته ی تــشکل گــرایــی در دانــشگاه، بــا تجــربــه ی  زیســته ی تــالش بــرای اعــمال 

اراده ی مســـتقیم خـــود در  دانـــشگاه، بـــا تجـــربـــه ی انـــتشار نشـــریـــه، بـــا بـــحث و جـــدل هـــای دانـــشجویـــی، بـــا 

تجــربــه ی ســازمــان دهــی و بــا تجــربــه ی نــقِد مســتمِر جــناح هــای حــاکــمیتی، نــه فــقط «عــبور  از خــاتــمی» را 

اصــطالح نســل خــود کــردنــد، بــلکه از فــضای مــعلمان دهــه ی شــصت و هــفتاد نــیز گــذرکــرده بــودنــد و بــا 

انـبانـی از تجـربـه ی فـعالـیت سـیاسـی، زبـده و آمـوزش دیـده، در آغـاز دهـه ی هشـتاد وارد مـدارس شـدنـد. 

آن هـا دیـگر پـذیـرای شـیوه ی مـدارا و رفـرم طـلبی تـشکل هـای صـنفی نـبودنـد و شـدیـداً بـا تـعامـل و مـماشـات 

نـــمایـــندگـــان کـــانـــون هـــا بـــا دولـــتیان، در نـــیمه ی اول دهـــه ی هشـــتاد، بـــه ویـــژه فـــروردیـــن ۸۳ و اســـفند ۸۵، 

مــخالــف بــودنــد و بــه آن نــگاهــی انــتقادی داشــتند. شــور جــوانــی و تجــربــه ی «عــبور از خــاتــمی» آن هــا را 

مــتفاوت مــی کــرد. بــخشی از ایــن عــزیــزان بــه فــعالــیت صــنفی چــندان بــاور نــداشــتند و بــه اشــکال دیــگری 

وارد حــوزه ی فــعالــیت ســیاســی شــدنــد. بــخش دیــگر، بــرعــکس، در جــایــگاه یــک مــعلم بــاورمــند بــه فــعالــیت 

صــــنفی و تــــشکل گــــرایــــی بــــودنــــد. آن هــــا وقــــتی وارد عــــرصــــه ی تــــعلیم و تــــربــــیت شــــدنــــد، خــــونــــی تــــازه بــــرای 

جــاری کــردن در رگ هــای ســترون شــده ی تــشکل هــای مــعلمان داشــتند، امــا بــا داشــنت نــگاهــی مــنتقدانــه بــه 

«سـیاسـت اصـالح طـلبی» مـدیـراِن کـانـون هـا، حـاضـر بـه پـذیـرش هـژمـونـی آن هـا نـبودنـد و عـمومـاً تـا سـال 
۱۳۹۳ خــارج از ایــن تــشکیالت، امــا فــعال در فــراخــوان هــا بــاقــی مــانــدنــد .آن هــا نــیز در ایــن دوره از زخــم 

شــمشیر قــدرت بــی نــصیب نــمانــدنــد و بــه ویــژه در جــنبش اعــتراضــیِ «حــق رأی» ۱۳۸۸، حــضوری فــعال  

داشـــتند. خـــودشـــان در ایـــن بـــاره مـــی گـــویـــند کـــه حـــضورشـــان نـــه از آن روی بـــوده کـــه «بـــد بهـــتر از بـــدتـــر 

اســت»، بــلکه بیشــتر از آن جهــت حــاضــر بــه فــعالــیت شــدنــد کــه فــضا را محــلی بــرای بــروز اعــتراض بــه 

اســـتبداد دریـــافـــته بـــودنـــد. در هـــر حـــال ایـــن جـــوانـــان مـــعلمانـــی مـــتفاوت از جـــنبش صـــنفی و اعـــتراضـــی 
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دهـــــه ی هشـــــتاد بـــــودنـــــد و تجـــــربـــــه ی زیســـــته ی آن هـــــا از زنـــــدان نـــــیز عـــــبور کـــــرده بـــــود. در، ایـــــن تجـــــربـــــه ی 

تکرار شونده، زیبا انعکاس یافته است:  

«… از شهــر اویــن مــی گــفت، آنــجا کــه مــعلمان دیــگر در بــند زنــجیر ســتم گــرفــتارنــد. آنــجا 
کــه فــرزاد کــمانــگر ســال هــاســت بــه خــاطــر بــدگــمانــیِ گــروهــی خــودســر رنــج هــای بــسیار کــشیده 

اسـت. آنـجا کـه ابـوالـفضل عـابـدیـنی، هـمان روزنـامـه نـگار اهـوازی، مـظلومـیت کـارگـران هـفت تـپه 

و نـیشکر و سـایـپا و شـرکـت واحـد و مـعلمان و دانـشجویـان و دیـگر مـظلومـان ایـن خـاک را بـا 

قـلم مـی نـگاشـت و بـا گـلو فـریـاد مـی زد. ابـوالـفضل عـابـدیـنی کـه پـیکر نـحیفش چهـل کـیلو بیشـتر 

وزن نـدارد، امـا انـدیـشه و اراده اش در هـیچ تـرازوی سـیاسـتی نـمی گنجـد. چـه غـم انـگیز اسـت 

داســــتان آزادی خــــواهــــی ایــــرانــــیان! ابــــوالــــفضل و فــــرزاد و جــــعفر و هــــاشــــم و ثــــریــــا و عــــبداهلل و 

مــــسعود و … در خــــراســــان و ســــنندج و کــــامــــیاران و شــــیراز و اصــــفهان و تــــبریــــز و تهــــران و 

هــمدان و … بــدون ایــن کــه هــمدیــگر را دیــده بــاشــند، مــانــند مــضراب هــای یــک ســاز آنــچنان بــر 

پـرده هـای مـوسـیقیِ فـریـاد مـی نـوازنـد کـه سـمفونـی شـگفت انـگیزی بـه نـام همبسـتگی و آزادی را 

پــرورده انــد. فــرزاد از کــامــیاران هــمان فــریــادی را بــرمــی آورد کــه هــاشــم در خــراســان در گــوش 

هـموطـنان مـی خـوانـد. جـعفر هـمان سـخن مـی رانـد کـه قـاسـم، دانـش آمـوز شهـریـاری اش مـی گـویـد 

و …» 

     مـعلمان رادیـکال بـا چـهار ویـژگـی از مـعلمان سـنتی جـدا مـی شـونـد و بـین کـارگـران نـیز، جـایـگاه 

خـاصـی دارنـد: ۱- ذهـنی فـعال و نـقاد و قـلمی تـوانـا دارنـد و بـه ابـزار دنـیای مـجازی مسـلط هسـتند، گـر 

چـه هـنوز در زمـین نـقد سـنتی نشسـته انـد. ۲- خـود را مـتعلق یـا نـزدیـک بـه طـبقه ی کـارگـر مـی دانـند. ۳- از 

امـــکان رفـــرم و اصـــالحـــات در ایـــن رژیـــم عـــبور کـــردنـــد. ۴- عـــمومـــاً مـــعلم رســـمی اعـــزام شـــده بـــه حـــاشـــیه ی 

 شهــرهــا یــا روســتاهــا هســتند و در جــایــگاه یــک مــعلم، درد مشــترک، طــبقه ی خــود را بــیش از هــر کــسی 

مـــی شـــناســـند و قـــادرنـــد از فـــراز کـــلیه ی اقـــشار کـــارگـــری بـــه طـــبقه ی خـــود نـــگاه کـــنند. بـــه نـــقل از کـــانـــال 

معلمان صنفی ایران، دست نوشته ی معلمی از زندان در سال ۱۳۸۸ گویای بند ۴ است:  
  

«گــمان مــی کــنم بــتوانــم حــتی انــتهای ذهــن دانــش آمــوزان مــیز آخــری را هــم بــخوانــم، وقــتی 
یــکی از آن هــا دارد مــنت عــاشــقانــه ای مــی نــویســد، یــا آن یــکی کــه دارد مــنت نــمایــشی را آمــاده 

مـی کـند، هـمان کـه مـی گـویـد: «دیشـب خـواب دیـدم کـه یـکی بـا بـنز آمـد و مـا را بـرد سـر کـار»، 

آخـــر پـــدران بـــسیاری از دانـــش آمـــوزان مـــن کـــارگـــر فـــصلی انـــد. امـــا آن هـــا در مـــقابـــل شـــغل پـــدر 

مـــــی نـــــویـــــسند: «آزاد» و در نـــــمایـــــش هـــــای طـــــنز هـــــم ذهـــــن شـــــان از کـــــارگـــــر فـــــصلی بـــــودن فـــــراتـــــر 
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نــــمی رود». و در نــــامــــه ای بــــه دانــــش آمــــوزانــــش: «ســــالم دوســــتان خــــوب مــــن، دانــــش آمــــوزانــــم در 
سـعیدآبـاد، مهـدیـه، سـپاهـان، بـادامـک، خـادم آبـاد، نـصیرآبـاد، فـردوس، عـلی آبـاد و … ایـن سـه 

نـقطه ی آخـر را بـرای آن دانـش آمـوزانـی مـی گـذارم کـه احـتماالً محـل سـکونـت شـان در نـقشه قـید 

نشده است؛ آدم های خانه به دوشی که شرایط، محل سکونت شان را تعیین می کند…» 

نـگارنـده در بـخش هـای مـختلف ایـن مـقالـه، ایـن مـعلمان را کـه بـا حـرکـت هـای گـاه مسـتقل مـثل نـهالـی 

در حــال قــد کــشیدن بــودنــد، بــا وصــف «رادیــکال» مــعرفــی کــرده اســت. آن هــا نــه نــمایــنده ی ایــن دوره ی 

جـــنبش مـــعلمان، کـــه نـــمایـــنده ی فـــردای جـــنبش دهـــه در ۹۰ هســـتند و  در ســـال ۱۳۹۳ مـــا را شـــگفت زده 

خــواهــند کــرد. آقــای شــیرزاد عــبدالــلهی، از مــؤســسان کــناررفــته ی کــانــون هــا کــه مــتأســفانــه تحــلیل هــایــش 

جـــــاده صـــــاف کـــــن نـــــیروهـــــای امـــــنیتی شـــــده اســـــت، دربـــــاره ی مـــــعلمان رادیـــــکال، واقـــــعیت را بـــــه ریـــــشخند 

می گیرد: 

 «چـــپ هـــای تـــشکیالتـــی بـــا چـــراغ خـــامـــوش پـــیش مـــی آیـــند. آن هـــا تحـــلیلی مـــارکسیســـتی از 

فـعالـیت صـنفی کـانـون دارنـد. آن هـا جـریـان صـنفی را زیـرمجـموعـه ی جـنبش کـارگـری و مـعلم را 

عنصری فرودست و مزدور معرفی می کنند» 

سـال ۱۳۸۸، آخـریـن چـالـش مـردم و قـدرت در قـلمرو سـراب آزادی و رفـرم، و سـال جـوالن مـدافـعانِ 

«دمـوکـراسـی پـارملـانـی» و زورآزمـایـی آن هـا بـرای حـضور در قـدرت بـود. چـالـشی کـه جـنبش «حـق رأی» 
و اعـتراضـی را، جهـت تـحقق بـدیـهی تـریـن حـقوق انـسانـی و شهـرونـدیِ (مـدنـی/ بـورژوایـی) قـرن نـوزدهـم و 

بیسـتم، بـا یـک قـرن فـاصـله تـکرار کـرد. آنـان کـه در  ایـن جـنبش شـرکـت کـردنـد، از اقـشار خـرده بـورژوای 

مـرفـه، تـا اقـشار مـیانـی، تـا مـعلمان و کـارمـندانـی کـه خـود را قشـر فـرهـیخته ی  «مـتوسـط» مـی انـگاشـتند، 

صــــادقــــانــــه، در پــــی ســــراب آزادی هــــایــــی بــــودنــــد کــــه خــــواســــته ی جــــنبش «حــــق رأی» بــــود. در قــــرنــــی کــــه 

ســرمــایــه ی جــهانــی، بــرای ارتــزاق خــود، بــه مســتبدتــریــن حــاکــمان تــکیه کــرده اســت، ایــن فــرانــمود زیــبا یــا 

هـمان «دمـوکـراسـی پـارملـانـی»، افـسونـی بـیش نـبود و رهـا شـدن از آن بـدون ورود بـه خـیابـان و پـرداخـت 

هـزیـنه نـیز مـمکن نـبود. اگـر اوج ایـن افـسون در خـیابـاِن انـتخابـات خـاتـمی بـود، فـرودش نـیز در خـیابـانِ 

انـتخابـات بـود. قـدرت مـذهـبی کـه مـتوجـه سسـت شـدن بـاور مـردم بـه ایـن افـسون شـده بـود، بـرای تـابـع کـردن 

آن هـــــا، بـــــه هـــــویـــــت واقـــــعی اش، یـــــعنی بـــــه زور اقـــــتدا کـــــرد و مشـــــروعـــــیت یـــــابـــــی و تـــــابـــــع ســـــازی از طـــــریـــــق 

«دمـــوکـــراســـی پـــارملـــانـــی» را مـــوقـــتاً بـــه حـــبس فـــرســـتاد. بـــا خـــون نـــدا آقـــاســـلطان بـــر ســـنگ فـــرش خـــیابـــان، 
افـسوِن «حـق رأی و آزادی» در محـدوده ی ایـن رژیـم (و نـه کـالً!) رفـته رفـته رنـگ بـاخـت، سـیری کـه دیـگر 

امــکان بــازایســتادنــش نــبود. گســترش فــضای ســرکــوب، دســتگیری هــای فــراوان و امــنیتی  شــدن فــضای 

کــشور، حــلقه ی بــرخــورد بــا فــعاالن صــنفی مــعلمان را بــاز هــم تــنگ تــر کــرد. در هــیاهــوی رســانــه ای صــعود 
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سـرکـوب و سـقوط مشـروعـیت حـاکـمان، تـالش کـارگـران بـرای تـشکل یـابـی بـه مـحاق رفـت و شـرایـط بـرای 

ســرکــوب جــنبش کــارگــری کــامــالً مــهیا شــد. در ایــن فــضا، در پــایــان ســال، در بــهمن مــاه، وقــتی بــیانــیه ی 

چـــهار تـــشکل کـــارگـــری بـــا عـــنوان «مـــنشور مـــطالـــبات حـــداقـــلی کـــارگـــران ایـــران» در اعـــالم اســـتقالل از 

رفرم بازان مدعی طبقه ی «متوسط» منتشر شد، متأسفانه باز هم جای معلمان در بیانیه خالی بود. 

فرزاد کمانگر، نماِد حضور و نقش صمد بهرنگی در جنبش معلمان 

«مــگر مــی تــوان در قحــط ســاِل عــدل و داد مــعلم بــود، امــا «الــف» و «بــا»ی امــید و بــرابــری را 
تــــدریــــس نــــکرد، حــــتی اگــــر راه خــــتم بــــه اویــــن و مــــرگ شــــود؟ نــــمی تــــوانــــم تــــصور کــــنم در ســــرزمــــین 
«صــمد»، «خــانــعلی» و «عــزتــی» مــعلم بــاشــیم و هــمراه ارس جــاودانــه نــگردیــم. نــمی تــوانــم تــجسم 
کــنم کــه نــظاره گــر رنــج و فــقر مــردمــان ایــن ســرزمــین بــاشــیم و دل بــه رود و دریــا نســپاریــم و طــغیان 
نــکنیم؟» مــنم، بــه مــانــند خــودتــان راوی قــصه هــای صــمد امــا در دل کــوه شــاهــو، مــنم، هــمان رفــیق 

اعدامی تان …» 

     اگــــــر ۱۳۸۸ ســــــال ســــــرکــــــوب اقــــــشار مــــــیانــــــی در خــــــیابــــــان بــــــود، ســــــال ۱۳۸۹ ســــــال دســــــتگیری 

نــمایــندگــان کــارگــران و تهــدیــد گــیوتــین بــه ســراِن جــنبش کــارگــری بــود. اعــدام کــمانــگر و چــهار نــفر دیــگر، 

رعــــــدی بهــــــت آور و خــــــبر     از طــــــوفــــــانــــــی داشــــــت کــــــه دهــــــه ی شــــــصت را تــــــداعــــــی مــــــی کــــــرد. هــــــنوز ایــــــن رعــــــد 

بـــرنـــخاســـته بـــود کـــه در آســـتانـــه ی بـــزرگـــداشـــت هـــفته ی مـــعلم، کـــانـــون هـــای هـــنوز فـــعال، در ۲۷ فـــروردیـــن 

۱۳۸۹، طـی نشسـتی پـس از بـررسـی اوضـاع اجـتماعـی مـعلمان و شـرایـط روز، در دفـاع از حـقوق از 

دسـت رفـته  و حـمایـت از  فـعاالن مـدنـی و مـعلمان زنـدانـی، بـیانـیه ای بـا امـضای شـورای هـماهـنگی صـادر 

کـــردنـــد و از اعـــتصاب غـــذای یـــک هـــفته ای جـــمعی از فـــعاالن صـــنفی، در اعـــتراض بـــه احـــکام غـــیرقـــانـــونـــیِ 

اعــدام و حــبس صــادر شــده بــرای مــعلمان خــبر دادنــد و از تــمامــی مــعلمان ایــران خــواســتند در روز ۱۲ 

اردیبهشــت، هــمزمــان بــا روز مــعلم، بــه ایــن اعــتصاب غــذا بــپیونــدنــد. ایــن بــار     اعــتراض مــعلمان، رفــاهــی/ 

معیشـتی نـبود، بـلکه آزادی بـی  قـیدوشـرط هـمه ی مـعلمان زنـدانـی، صـدور مـنع تـعقیب قـضایـی و لـغو تـمام 

احـــــکام اداری و قـــــضایـــــی بـــــرای آن هـــــا، رفـــــع فـــــضای امـــــنیتی از مـــــدارس و ادارات آمـــــوزش و پـــــرورش، 

تــــأمــــین امــــنیت شــــغلی مــــعلمان، پــــرهــــیز از جــــاســــوس پــــروری در فــــضای کــــالس و مــــدرســــه و اجــــتناب از 

پــرونــده  ســازی بــرای مــعلماِن نــقدمــحور، دلــیل صــدور آن بــود. ایــن بــیانــیه «اثــر روحــی و روانــی» صــدور 

حـــکم هـــولـــناک اعـــدام بـــرای فـــرازد کـــمانـــگر را بـــرای خـــانـــواده هـــا و جـــامـــعه ی مـــیلیونـــی فـــرهـــنگیان کـــشور 

نازدودنی دانسته و اشاره کرده بود که: 

«گـــذر زمـــان ایـــشان را مـــانـــند شـــهید ابـــوالـــحسن خـــانـــعلی بـــه اســـطوره ی مـــلیِ مـــانـــدگـــاری 
تــــبدیــــل خــــواهــــد کــــرد. حــــتی بــــا فــــرض پــــخش اعــــترافــــات آن هــــا در رســــانــــه هــــا، افــــکار عــــمومــــی و 
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فـــرهـــنگیان چـــنین اعـــترافـــاتـــی را نـــخواهـــند پـــذیـــرفـــت. صـــدور احـــکام رنـــگارنـــگ و زدن اتـــهامـــات 

واهـی بـه فـرهـنگیان و تـشکل هـای ایـشان، روش نـخ نـمایـی اسـت کـه مـی خـواهـد بـا ایـن اتـهامـات 

فــــرهــــنگیان و نــــمایــــندگــــان آن هــــا را در مــــوضــــع انــــفعال قــــرار داده تــــا بــــه جــــای طــــرح مــــسائــــل و 

مـشکالت حـوزه ی آمـوزش و پـرورش، درگـیر پـاسـخ گـویـی بـه امـوری دیـگر شـونـد تـا از ایـن طـریـق 

نــیروهــای آن هــا در دفــاع از خــود صــرف شــود و از مــسیر اصــلی و هــدف اولــیه ی تــشکل هــای 

صنفی دور     شوند.» 

 حـــتی عـــلیرضـــا هـــاشـــمی، دبـــیرکـــل ســـازمـــان مـــعلمان کـــه بیشـــتر چـــشم بـــه بـــاال داشـــت، از تـــمامـــی 

فـرهـنگیان خـواسـت تـا در ایـن حـرکـت اعـتراضـی شـرکـت کـنند و اگـر بـرایـشان مـقدور نیسـت کـه تـمامـی 

هــفته را دســت بــه  اعــتصاب غــذا بــزنــند، روز ســه  شــنبه، ۱۴ اردیبهشــت، بــه ایــن حــرکــت جــمعی بــپیونــدنــد. 

رعـب و وحشـِت ایـجاد شـده تـوسـط رسـانـه هـا در مـعانـد  بـودن، عـضویـت و هـمکاری بـا پـژاک، تـروریسـت و 

ضــد انــقالب خــوانــدن فــرزاد کــمانــگر، چــنان قــوی عــمل کــرد کــه از ایــن دعــوت اســتقبال گســترده ای نشــد. 

کـــارگـــران مـــا هـــر چـــند در اصـــالح طـــلبی تـــردیـــد کـــرده بـــودنـــد، امـــا رویـــارویـــی مســـلحانـــه بـــا رژیـــم را پـــذیـــرا 

نــبودنــد و از آنــچه بــه مــعانــد بــودن تــفسیر مــی شــد، شــدیــداً روی گــردان بــودنــد؛ ســایــر اقــشار کــارگــری هــم 

اهـمیت و ابـعاد ایـن فـراخـوان را مـتأسـفانـه مـورد تـوجـه قـرار نـدادنـد. هـنوز سـیطره ی ایـدئـولـوژی کـارگـر و 

نـاکـارگـر در جـنبش، بـه مـعلمان و فـریـادشـان بـهای درخـوری  نـمی داد و دریـغ دریـغا فـریـاد مـعلمان بـرای 

هشـــدار رعـــدی کـــه عـــلیه جـــنبش کـــارگـــری تـــدارک دیـــده شـــده بـــود، شـــنیده نشـــد. کـــارگـــرانـــی کـــه دیـــرتـــر از 

مــعلمان وارد حــوزه ی ســازمــان یــابــی ســندیــکایــی شــده بــودنــد، تجــربــه ی ده ســالــه ی مــعلمان را نــداشــتند و 

هـنوز ابـعاد هشـداِر «پـخش اعـترافـات آن هـا در رسـانـه هـا» بـرای شـان قـابـل تـصور نـبود. زمـانـی کـه غـریـو 

رعـِد اعـدام کـمانـگر در فـضای جـنبش کـارگـری و دانـشجویـی پـیچید، دیـگر دیـر شـده بـود؛ رئـیس و چـهار 

عـضو هـیئت مـدیـره ی سـندیـکای هـفت تـپه، در دادگـاه انـقالب، بـه اتـهام تـبلیغ عـلیه نـظام در حـال مـحاکـمه 

بودند و گیوتین فرود آمده بود. معلم هم سلول فرزاد کمانگر نوشت:  

«اعــدام پــنج  زنــدانــی ســیاســی یــک پــیام روشــن پــس از اعــتراضــات ۸۸ داشــت و آن ایــن 
بـود کـه سیسـتم اگـر بـخواهـد هـنوز قـادر اسـت بـه راحـتی بـه دهـه ی شـصت بـرگـردد. حـتی اگـر 

آمران و دست اندرکاران آن دهه رنگ عوض کرده و لباس اصالح طلبی پوشیده باشند.»  

مـــــــعلم عـــــــزیـــــــز مـــــــا حـــــــق داشـــــــت، دهـــــــه ی شـــــــصت را نـــــــدیـــــــده بـــــــود، امـــــــا شـــــــرح پـــــــلیدی هـــــــا و جـــــــنایـــــــات 

فـرامـوش نـاشـدنـی آن را بـه تـمامـی شـنیده بـود. سـال تـحصیلی ۸۹-۹۰ در حـالـی آغـاز شـد کـه عـالوه بـر 

اعـدام کـمانـگر، حـداقـل چـندیـن مـعلم و ده هـا دانـشجو و جـوان بـه اتـهام حـضور در خـیابـان و اعـتراض بـه 

تــقلب  انــتخابــاتــی در زنــدان بــودنــد. جــوانــان در خــیابــان بــه خــون درغــلتیده بــودنــد  و  بــرخــی از مــعلمان، 
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تــــنها بــــه دلــــیل خــــواســــت هــــای صــــنفی و بــــرخــــی دیــــگر بــــه دلــــیل شــــرکــــت در تجــــمعات پــــس از انــــتخابــــات، 

دســـتگیر و زنـــدانـــی یـــا اخـــراج و تـــبعید شـــده بـــودنـــد. اعـــدامِ کـــمانـــگر کـــه بـــرای ارعـــاِب جـــنبش اعـــتراضـــی 

تـدارک دیـده شـده بـود، عـمالً چـهار سـال بـرای ایـجاد تـرس و وحشـت چـون شـمشیر دامـوکـلس بـاالی سـر 

قـوم کُـرد و مـعلمان نـگه داشـته شـده  بـود. در ایـن مـدت سـایـه ی وحشـِت اخـراج از کـار، تـعلیق و دسـتگیری 

شـــبانـــه روزی، از ســـر مـــعلمان بـــرای لحـــظه ای بـــرچـــیده نشـــده بـــود. اعـــدام کـــمانـــگر پـــایـــانـــی وحشـــتناک بـــر 

وحشـت بـی پـایـان فـعاالن صـنفی و نـیز قـوم کـرد بـود. در ۱۹ اردیبهشـت سـال ۱۳۸۹ کـه بـاالخـره شـمشیر 

دامــوکــلِس ارعــاب فــرود آمــد، جــوســازی روزنــامــه ی کــیهان در ارعــاب هــرروزه ی مــعترضــان نــیز بــه پــایــان 

رســید. قــدرت بــا اعــمال تهــدیــدی چــهارســالــه، نــاخــواســته ضــد قــدرت خــود را،  در قــالــب مــعلمی کــه یــادآور 

صـمد بهـرنـگی بـود، در جـامـعه ی مـعلمان فـرا بـرد. ایـن مـعلم بـا سـه ویـژگـی (ضـد مـناسـبات سـرمـایـه  داری، 

کُـرد و رهـروی صـمد بهـرنـگی       ) نـیاز روحـیِ مـعلما ن سـرکـوب شـده و فـاقـد قـدرت نـیمه ی دوم دهـه ی هشـتاد 

را مــنعکس مــی کــرد. مــعلمی کــه بــا مــقاومــت تــاریــخی خــود، بــا تــأکــید بــر تــبعیت از راه صــمد بهــرنــگی، بــا 

گـذشـنت از هسـتی اش و اعـتقاداِت مـنعکس شـده در نـامـه هـای زنـدانـش، اکـنون بـه یـک شـخصیت تـاریـخی 

تـــبدیـــل شـــده  بـــود. شـــخصیت هـــای تـــأثـــیرگـــذار در شـــرایـــط تـــاریـــخیِ ویـــژه ای شـــکل مـــی  گـــیرنـــد و بـــازدیـــده 

مـی شـونـد. یـک طـبقه یـا قشـر اجـتماعـی در شـرایـط پـیدایـش و یـا تـکامـلش، بـه درجـه ای از تـوسـعه ی نـقش 

خــــود در تــــحول تــــاریــــخی جــــامــــعه دســــت پــــیدا  مــــی کــــند کــــه نــــیاز بــــه یــــک نــــماد، بــــه خــــودآگــــاهــــی ســــیاســــی 

وســیع تــریــن تــوده ی آن بــدل مــی شــود. فــرزاد کــمانــگر نــیز نــیاز روحــی قــوم کــرد و جــنبش اعــتراضــی تــحت 

ســـرکـــوب امـــا خـــشمگین نـــیمه ی دوم دهـــه ی هشـــتاد را مـــنعکس مـــی کـــرد. فـــرا رویـــش او بـــه یـــک شـــخصیت 

تـاریـخی، یـک فـرایـند اجـتماعـی مـشخص و یـک ارگـانـیسم زنـده، حـاکـی از نـیاز مـردم  بـرای مـقاومـت در 

 مــقابــل قــدرت حــاکــم بــود. او از مــسیر ایــن نــیاز بــه خــود آگــاهــی ســرکــوب شــد گــان راه یــافــت و بــخشی از 

سـاخـتار روحـی و جـایـگاه یـک نـیروی سـمت دهـنده ی ضـدقـدرت در زنـدگـی اجـتماعـی مـعترضـان و بـه ویـژه 

مــعلمان را از آِن خــود کــرد. مــادر کــمانــگر حــق دارد وقــتی مــی گــویــد، « فــرزنــدم در خــانــه  هــای کــردســتان 

تـکثیر  شـده اسـت.» واکـنش هـا بـعد از گسـترش روابـط مـجازی نـشان داد او نـه در پـیکر یـک جـنگجو، بـلکه 

در مـقام یـک مـعلم فـعال و مـدافـع جـهان بـینی صـمد بهـرنـگی، بـه شهـرهـا و روسـتاهـای فـارس هـا و اقـوام 

دیــگر رفــته، در خــانــه  ی اکــثریــت مــعلماِن مــخالــف رژیــم، تــکثیر شــده و احــترام جــنبش مــعلمان بــه صــمد 

بهــرنــگی و تــبعیت از او در مــبارزه عــلیه نــابــرابــری و ســتم را، در حــافــظه ی تــاریــخ ثــبت کــرده اســت. طــبق 

گـفته ی یـکی از اعـضای کـانـون صـنفی مـعلمان پـس از اعـدام کـمانـگر: «در گـذشـته بـنا بـر تجـربـه ی مـا 

در اهـواز، احـضار هـا و تهـدیـد  هـا تـنها زمـانـی شـدت مـی گـرفـت کـه بـیانـیه ی تـشکل صـنفی حـاوی دعـوت بـه 

تــــحصن و اعــــتصاب بــــود، امــــا اکــــنون وضــــعیت بــــه گــــونــــه  ای شــــده اســــت کــــه حــــتی ســــخن گــــفنت از صــــلح و   

دوســـــتی در کـــــالس هـــــای درس و احـــــیانـــــاً روشـــــن کـــــردن شـــــمع نـــــیز تهـــــدیـــــد امـــــنیتی تـــــلقی مـــــی شـــــود». روز 

پـنج شـنبه ۲۳ اردیبهشـت ۸۹ در اعـتراض بـه اعـدام چـهار شهـرونـد کـرد ( کـمانـگر، عـلى حـیدریـان، فـرهـاد 
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وكـیلى، شـیریـن عـلم هـولـى) بـازار شهـرهـای مـهابـاد، سـنندج، بـوکـان، مـریـوان، کـامـیاران و بـرخـی دیـگر از 

مـناطـق کـردسـتان بـه حـالـت نـیمه تـعطیل درآمـد، خـیابـان هـا خـلوت شـد و نـیروهـای امـنیتی در مـراکـز اصـلی 

شهـرهـای کـردنـشین ایـران مسـتقر شـدنـد. شـعله هـای خـشم سـرکـوب شـد، امـا آتـش زیـر خـاکسـتر بـاقـی 

مـانـد. یـک سـال بـعد کـانـون صـنفی کـردسـتان، کـمانـگر را عـضو انجـمن صـنفی مـعلمان كـردسـتان اعـالم 

و سالروز اعدام او را  «روز نفی خشونت سازمان یافته و دفاع از حق حیات»  نام داد و نوشت:  

«از عـــموم فـــرهـــنگیان مـــی خـــواهـــیم بـــا بـــر افـــروخـــنت شـــمع در كـــالس هـــای خـــود ایـــن روز را 
گـرامـی بـدارنـد. مـا از شـما مـعلمان گـرامـی مـی خـواهـیم درس روز ۱۹ اردیبهشـت، درس مـبارزه 

بــا خــشونــت در هــر شــكل و شــمایــلی بــاشــد … در قــرن بیســت ویــكم، مجــریــان آمــوزش را در 

مـدارس چـونـان رعـیت مـی پـندارنـد كـه هـرچـه از بـاال بـیایـد مـقدس اسـت و غـیرقـابـل پـرسـش، پـس 

الزم االجـــــرا. نـــــتیجه ی ســـــیاســـــت «حـــــرف خـــــان، حـــــرف خـــــداســـــت»، اتـــــالف نـــــیروی انـــــسانـــــی، 

بی انگیز گی معلمان و در  جا زدن سیستم آموزشی است.» 

 در ایــن بــیانــیه، بــه نــظر مــی رســد، بــا عــبارت «روز ۱۹ اردیبهشــت، درس مــبارزه بــا خــشونــت در هــر 

شــكل و شــمایــلی»، مــعلماِن کــرد قــصد داشــته انــد از یــک ســو، اتــهام وابســتگی فــرزاد کــمانــگر بــه گــروه 

پــژاک را رد و از ســوی دیــگر بــا ورود بــه ســویــه ی مــبارزه ی صــنفی کــمانــگر، شــائــبه ی ارتــباط مــعلمان بــا 

گـــروه هـــای مســـلح را مـــنتفی کـــنند. اعـــضای کـــانـــون صـــنفی مـــعلمان کـــردســـتان تـــوســـط نـــیروهـــای وزارت 

اطـالعـات بـرای تـکذیـب بـیانـیه ی ۱۹ اردیبهشـت تهـدیـد شـدنـد کـه بـیانـیه را بـا مـنت جـدیـدی جـایـگزیـن کـنند. 

تهـدیـد نـتیجه نـداد، امـا بـاز هـم بـه دسـتگیری و بـازجـویـی مـعلمان بیشـتری انـجامـید. وحشـت حـاکـمیت از 

قـــوم کـــرد چـــنان بـــود کـــه از تـــحویـــل اجـــساد و حـــتی نـــشان  دادن محـــل دفـــن اعـــدام شـــدگـــان ســـر بـــاز زدنـــد. 

اعـدام فـرزاد کـمانـگر، بـرای اولـین بـار پـس از ۱۳۵۹-۱۳۵۷، بـاعـث یـک همبسـتگی کـم نـظیر در قـوم کـرد 

شـد کـە بـه دنـبال آن یـک اعـتصاب سـراسـری بـه  مـدت بـیش از یـک مـاه در کـردسـتان بـه وقـوع پـیوسـت. قـبل 

از اعـــدام فـــرزاد کـــمانـــگر، کـــمتر اعـــدامـــی در ایـــران تـــا ایـــن حـــد انـــعکاس جـــهانـــی، و تـــا ایـــن انـــدازە در 

جــوامــع مــختلف بــازخــورد داشــت. کــمتر نــهاد حــقوق بشــری در جــهان بــود کــه بــه واســطه ی اعــدام فــرزاد 

کـمانـگر بـا مـسئله ی کـرد و اعـدام زنـدانـیان عـقیدتـی کـرد و سـرکـوب قـوم کـرد آشـنا نـشود و کـمتر رسـانـه  ی 

جــهانــی کــرد زبــان بــود کــه ســعی در پــوشــش ایــن واقــعه نــکرده بــاشــد. در طــول تــاریــخ حــاکــمان مــذهــبی، 

هـیچ شـخصی بـه انـدازه ی فـرزاد کـمانـگر بـاعـث ایـجاد هـم نـوایـی اقـوام دیـگر ایـران بـا قـوم کـرد نشـده بـود. 

کـمانـگر بـا نـامـه هـایـش از مـیان مـیله هـای زنـدان بـه خـانـه ی جـوانـاِن اقـوام ایـران، مـعلمان و تـمامـی فـعاالن 

ســـیاســـی و کـــارگـــری راه یـــافـــت و تـــشکل هـــای صـــنفی مـــعلمان ایـــران را وارد مـــباحـــث کـــارگـــری ایـــران و 

جـهان کـرد. زمـانـی کـه از سـوی شهـرداری «بـاغـال» در اسـتان «دیـاربـکر» کـردسـتان تـرکـیه، دبـیرسـتانـی 
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بـا ظـرفـیت یـک هـزار دانـش آمـوز در حـضور مـردم مـنطقه بـه نـام «فـرزاد کـمانـگر» افـتتاح شـد، یـا روز ۱۹ 

اردیبهشــت هــر ســال، زمــانــی کــه دســته دســته مــعلمان و دانــش آمــوزان در کــنار ســایــر دوســتدارانــش، از 

ســراســر کــردســتان و ایــران خــود را بــه مــادر فــرزاد «دایــه ســلطنه» مــی رســانــند تــا در آغــوشــش گــیرنــد و 

عــشق شــان بــه فــرزاد را بــه او ابــراز دارنــد، لحــظه ای کــه عــبارت مــانــدگــار کــمانــگر در زنــدان در ذهــن هــر 

انـسان مـی نـشیند کـه «مـن یـک مـعلم مـی  مـانـم و تـو یـک زنـدانـبان!» نـام کـمانـگر، نـماد راه صـمد بهـرنـگی 

بـر پـیشانـی تـشکل  هـای مـعلمان مـی شـود. پـنج سـال بـعد از اعـدام کـمانـگر، یـکی از زنـدانـیان سـیاسـى و 

فــعال حــقوق كــودكــان كــار، در زنــدان رجــایــی شهــرکــرج در مــتنی در ســالــگرد اعــدام کــمانــگر خــطاب بــه 

«آقا معلم»، فرزاد کمانگر، نوشت: 
 «تـصمیم داشـتم هـرگـز قـدم بـه بـیدادگـاه نـگذارم، ولـی مـی روم بـرای آن کـه از خـلقم دفـاع 

کـنم، مـی روم کـه فـریـاد بـزنـم هـرگـز بـر سـر جـانـم چـانـه نـخواهـم زد، مـی روم کـه بـا هـزاران هـزار 

الله ی به خون خفته ی خلق به جای جانم بر سر اعدام سخن بگویم.» 

کـمانـگر در شـمایـل یـک مـعلم مـبارز تـکثیر شـده بـود و بـا تـکثیر خـود، جـنبش تـشکل گـرایـی مـعلمان را 

بـا سـرعـت بیشـتری در جـنبش کـارگـری مـطرح کـرده بـود. هـمان طـور کـه پـنج سـال بـعد، شـاهـرخ زمـانـی، 

عـضو فـعال «کـمیته ی پـی گـیری بـرای ایـجاد تـشکل هـای مسـتقل کـارگـری» پـس از قـتل در زنـدان، تـکثیر 

شــــد و بــــا نــــقش تــــاریــــخی خــــود در جــــنبش کــــارگــــری ایــــران، بــــه نــــماد ســــوســــیالــــیسم بــــرای بــــسیاری از 

کــــارگــــران  تــــبدیــــل شــــد. ســــرکــــوب خــــونــــین اعــــتراضــــات ســــال ۱۳۸۸، دســــتگیری هــــای گســــترده و اعــــدام 

مـبارزان کـرد، پـایـان یـک دهـه مـبارزه ی کـارگـری و سـکوِن پـس از آن، بهـت و شـوک جـنبشی بـود کـه نـیاز 

بــه زمــان داشــت تــا بــار دیــگر تــکرار دهــه ی چهــل، مــرگ بهــرنــگی  هــا و اعــدام مــعلمان فــعال در کــانــون هــای 

فـعال دوره  ی ۵۷ تـا ۶۰ را هـضم کـند. لـذا انـقباض شـرایـط سـیاسـی/ امـنیتی نـیمه ی دوم دهـه ی هشـتاد 

و اوایـل دهـه ی نـود، کـارگـران و از جـمله مـعلمان را بـه سـمت فـعالـیت  هـای محـدود و پـرمـضیقه سـوق داد. 

اکـثر فـعاالن و نـمایـندگـان کـارگـری از ایـن سـال بـه بـعد دسـتگیر شـدنـد. اعـدام کـمانـگر هشـدار صـریـح 

قــدرت حــاکــم بــه تــهاجــمی گســترده عــلیه فــعاالن کــارگــری و دانــشجویــی بــود. گــزارش گــروهــی از فــعاالن 

دانـشجویـی ایـرانـی در مـورد دسـتگیرهـای سـال ۱۳۸۹ مـویـد ایـن مـوضـوع اسـت. در هـمین سـال محـمود 

بهشـتی و اسـماعـیل عـبدی دسـتگیر شـدنـد و احـکام زنـدان گـرفـتند. اولـین بـازداشـت رضـا شـهابـی، بـهنام 

ابـراهـیم زاده و عـلیرضـا اخـوان در هـمین سـال بـود. عـلی نـجاتـی، جـلیل احـمدی، فـریـدون نـیکوفـرد، قـربـان 

عـــلی پـــور و محـــمد حـــیدری مهـــر، رئـــیس و چـــهار عـــضو هـــیئت مـــدیـــره ی ســـندیـــکای هـــفت تـــپه در هـــمان مـــاهِ 

اعـدامِ کـمانـگر، در اردیبهشـت ۱۳۸۹، در دادگـاه انـقالب بـه  اتـهام تـبلیغ عـلیه نـظام مـحاکـمه شـدنـد و بـه 

زنـدان رفـتند. یـک سـال بـعد محـمد جـراحـی، کـارگـر اخـراجـی عسـلویـه و عـضو کـمیته ی پـی گـیری ایـجاد 
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تــشکل هــای کــارگــری، و شــاهــرخ زمــانــی، عــضو شــورای نــمایــندگــان کــمیته ی پــی گــیری ایــجاد تــشکل هــای 

کارگری و عضو سندیکای نقاشان دستگیر شدند. موجی که، آغاز شد و هنوز ادامه دارد. 

سال ۱۳۹۲:  سخت جانیِ  افسوِن »دموکراسی پارملانی« در تشکل های صنفی 

     فــاز امــنیتی ایــن ســال هــا و فــضای شــدیــداً الــتهابــی و رعــب انــگیز حــاصــل از آن تــا ســال ۱۳۹۳، 

بـــین مـــعلمان و کـــانـــون هـــای صـــنفی ادامـــه یـــافـــت. کـــانـــون هـــایـــی کـــه بـــرخـــی از آن هـــا عـــقب نشســـته ، بـــرخـــی 

تــعطیل شــده بــودنــد و اکــثریــت آن هــا بــا تــالش یــک یــا دو مــدیــر یــا فــعال صــنفی، هــنوز از مــوجــودیــت خــود 

دفـاع مـی کـردنـد. در ایـن مـدت بـیانـیه  هـای بـسیار کـمی از شـورای هـماهـنگی یـا کـانـون هـا بـه هـمت فـعاالن 

صـــادر شـــد، فـــعاالنـــی کـــه بـــرای هـــر بـــیانـــیه هـــزیـــنه ی گـــزافـــی از زنـــدان تـــا اخـــراج پـــرداخـــتند، امـــا کـــوتـــاه 

نـــیامـــدنـــد و چـــراغ کـــانـــون هـــا را روشـــن نـــگه داشـــتند. در روز اول ســـال ۱۳۹۱، تـــبریـــک کـــوتـــاهـــی از ســـوی 

شــــورای مــــرکــــزی کــــانــــون هــــای صــــنفی فــــرهــــنگیان ســــراســــر کــــشور در یــــکی از روزنــــامــــه هــــا چــــاپ شــــد. در 

اردیبهشــت هــمین ســال، کــانــون تهــران، روز مــعلم را تــبریــک گــفت. آذر ۱۳۹۱ شــورای مــرکــزی کــانــون هــا 

طـی نـامـه  ای بـه ریـاسـت قـوه ی قـضایـیه، درخـواسـت تجـدیـدنـظر در احـکام زنـداِن فـعاالن کـانـون هـا را کـرد. 

در شــروع ســال ۱۳۹۲بــا شــروع نــام نــویــسی نــامــزدهــای ریــاســت جــمهوری، مجــدداً افــسون «دمــوکــراســی 

پـارملـانـی» در تـشکل هـای مـعلمان فـعال شـد. بـخش زیـادی از فـعاالن شـناخـته شـده ی کـانـون هـا کـه بـه خـون 

نشســــنتِ ایــــن افــــسون در جــــنبش ۸۸ را جــــدی نــــگرفــــته بــــودنــــد، در کــــنار ســــتاد انــــتخابــــاتــــی روحــــانــــی بــــه 

فــــعالــــیت پــــرداخــــتند، تــــا شــــایــــد ایــــن بــــار «آزادی» را در پــــارملــــان بــــه دســــت آورنــــد. تــــالشــــی عــــبث کــــه تــــنها 

نــــتیجه اش بــــه بــــاد  دادن خــــرده  اعــــتبار آن هــــا نــــزد بــــدنــــه ی جــــامــــعه ی مــــعلمان بــــود. در ایــــن مــــقطع بــــرخــــی 

نـــمایـــندگـــان مـــعلمان بـــه کـــمک «کـــمیته ی فـــرهـــنگیان»، ســـاخـــته و پـــرداخـــته ی اصـــالح طـــلبان آمـــدنـــد تـــا بـــه 

انـتخاب شـدن روحـانـی یـاری بـرسـانـند. حـتی پـس از انـتخاب روحـانـی، بـرخـی مـدیـران کـانـون هـا، کـمپینی 

بــــرای انــــتخاب نــــجفی، بــــرای مــــقام وزارت آمــــوزش و پــــرورش راه انــــداخــــتند. تــــاریــــخ دوبــــاره تــــکرار شــــد، 

روحانی انتخاب شد و با میدان دادن به ادامه ی سرکوب معلمان، از پشت به آن ها خنجر زد. 

     در شهــریــور ۱۳۹۲، در گــزارشــی بــه قــلم اســماعــیل عــبدی از  نشســت در اصــفهان بــا مــوضــوع 

چــگونــگی دفــاع عــملی از هــمکاران صــنفی دربــند و دارای پــرونــده هــای مــفتوح، هــم چــنین نــحوه ی واکــنش 

در روز جـــــهانـــــی مـــــعلم (پنجـــــم اکـــــتبر) بـــــررســـــی و «مـــــقرر مـــــی شـــــود کـــــمیته ی مـــــالـــــی، هـــــرچـــــه ســـــریـــــع تـــــر 

اســــاس نــــامــــه ی تــــشکیل یــــک صــــندوق حــــمایــــت از هــــمکاران صــــنفی را تــــنظیم کــــند و جهــــت تــــصویــــب بــــه 

شـورای مـرکـزی کـانـون هـای صـنفی فـرهـنگیان ارائـه دهـد»، امـا تـصمیمی بـرای تجـمع اتـخاذ نـمی شـود. 

نشســتی مــساملــت آمــیز پــس از کــمپینگِ حــمایــت از «دمــوکــراســی پــارملــانــی» ســتاد روحــانــی! بــا امــید بــه 

«اصــالحــات» و پشــتیبانــی قــدرت. طــبیعی بــود کــه حــامــیان روحــانــی، از فــراخــوان و تــحصن و اعــتراض 
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اجـتناب کـند. در هـمین گـزارش از وجـود ۴۲ کـانـون در ایـران نـام بـرده مـی شـود. امـا در آخـریـن نشسـت 

فــــوق الــــذکــــر در اصــــفهان، ۳۲ تــــشکل هــــنوز فــــعال بــــودنــــد. یــــک مــــاه بــــعد، مــــدیــــران تــــشکل هــــای وابســــته بــــه 

اصـالح طـلبان و دو مـدیـر از کـانـون هـا، بـرای اثـبات تـبعیت از «تـعامـل و پـارملـان گـرایـی» بـه دیـدار فـانـی، 

وزیـــر آمـــوزش و پـــرورِش روحـــانـــی مـــی رونـــد تـــا نـــتایـــج تـــالش هـــای خـــود در انـــتخابـــات را درخـــواســـت کـــنند. 

فـــرامـــوش کـــرده بـــودنـــد وقـــتی عـــوامـــل قـــدرت، دانـــشجویـــان را از طـــبقات کـــوی، پـــائـــین انـــداخـــتند، چـــگونـــه 

خـاتـمی بـا زبـان شـاهـان بـه صـراحـت بـا حـمله بـه کـوی دانـشگاه مـوافـقت کـرده بـود. فـرامـوش کـرده بـودنـد 

در بــهمن ۱۳۸۰چــگونــه در مــیدان پــاســتور مــقابــل دفــتر خــاتــمی وحــشیانــه کــتک خــورده بــودنــد. فــرامــوش 

کـــرده بـــودنـــد در ســـال ۱۳۸۳ دولـــت خـــاتـــمی بـــا فـــریـــب آن هـــا و تـــعویـــق اجـــرای بـــیانـــیه ی یـــزد، آن هـــا را بـــه 

جـــلسات هـــم راه نـــداد و حـــتی نـــمایـــندگـــان گـــیالن را دســـتگیر کـــرد. آن هـــا چـــنان مـــحصور افـــسون قـــدرت 

شــده بــودنــد کــه بــه جــای تــکیه بــه بــدنــه ی جــامــعه ی مــعلمان، بــازهــم بــه خــانــه ی قــدرت پــناه بــرده بــودنــد. در 

گـزارش دیـدار نـمایـندگـان تـشکل هـای مـعلمان بـا آقـای فـانـی، سـخنان بهشـتی لـنگرودی کـه خـود از فـعاالن 

مقاوم و پرتالش کانون هاست، فضای نگرش غالب بر اکثر کانون ها را در سال ۱۳۹۲ نشان می دهد:  

«مــا از ســال ۱۳۸۵بــه ایــن طــرف یــک دوره ای را طــی کــردیــم و بــا تــالش کــانــون هــا قــانــون 
مـــدیـــریـــت خـــدمـــات کـــشوری بـــه نـــتیجه رســـید. تـــالش هـــای تـــشکل هـــا در حـــاِل از بـــین رفـــنت بـــود و 

منجـر بـه اتـفاقـات مـقابـل مجـلس شـد. اعـضای تـشکل هـا هـم پـیمان بسـتند کـه تـا آخـر بـایسـتند 

و ایســــتادنــــد و از آن زمــــان بــــه بــــعد پــــرونــــده ی تــــشکل هــــای صــــنفی بــــه دســــت نــــیروهــــای امــــنیتی 

افـــــتاد. (قـــــبل از آن فـــــضا حـــــراســـــتی بـــــود) … . در ایـــــن هشـــــت ســـــال بـــــرخـــــوردهـــــای بـــــدی بـــــا 

فــــــرهــــــنگیان شــــــد. بــــــا آمــــــدن آقــــــای روحــــــانــــــی امــــــیدی در دل هــــــمه ایــــــجاد شــــــده اســــــت. بیشــــــتر 

فـــرهـــنگیان در ســـتاد دکـــتر روحـــانـــی بـــودنـــد و بـــرای رأی آوردنـــش و اســـتقرار عـــقالنـــیت تـــالش 

کـردنـد. امـیدواریـم ایـن تـغییرات در آمـوزش و پـرورش هـم اتـفاق بـیفتد. مـی دانـیم کـه دسـت شـما 

هـــم بســـته اســـت، امـــا خـــواســـت مـــا ایـــن اســـت کـــه بـــا اقـــتدار بـــه مجـــلس بـــرویـــد و بـــا اقـــتدار در 

دولـــت حـــضور پـــیدا کـــنید. در ایـــن صـــورت مـــثل آقـــای نـــجفی از شـــما حـــمایـــت خـــواهـــیم کـــرد و 

انـــتظار داریـــم شـــما نـــیز از مـــا حـــمایـــت کـــنید. مـــا جـــزو مـــعدود تـــشکل هـــایـــی هســـتیم کـــه ســـهم 

نـــــمی خـــــواهـــــیم، نـــــخواســـــته و نـــــخواهـــــیم خـــــواســـــت و از ســـــیاســـــت زدگـــــی و ســـــیاســـــی کـــــاری هـــــم 

بـــیـزاریــم. مــا ضــدانــقالب نیســتیم. لــذا از شــما مــی خــواهــیم ایــن نــگاه مــثبت تــان را بــه دوســتان 

دیـگرتـان مـنتقل کـنید. شـما هـماهـنگ کـنید تـا بـا وزیـر اطـالعـات یـا بـا بـخشی از اطـالعـات کـه 

کارشان مربوط به فرهنگیان است، جلسه ای داشته باشیم تا این نگاه منفی از بین برود».  
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ضـمن احـترام بـه ایسـتادگـی ایـن مـدیـران، پـرسـیدنـی اسـت کـه مـگر مـی تـوان بـا اسـتدعـا و تـقاضـا از 

وزارت اطــالعــات انــتظار هــمراهــی داشــت؟ مــتعاقــباً و شــایــد بــرای رهــاشــدن از بــغضی درگــلومــانــده کــه 

حـــاصـــل تـــالش بـــی تـــأثـــیر بـــرخـــی مـــدیـــران در کـــمپین انـــتخاب نـــجفی بـــود. جـــمعی از تـــشکل هـــای صـــنفی 

مـعلمان کـشور (کـانـون هـای تهـران، هـمدان، یـزد، خـراسـان رضـوی، گـیالن و کـردسـتان) در ۱۲مهـر بـیانـیه 

می دهند:  

«آمـوزش و پـرورش نـه در زبـان، کـه در ذهـن و انـدیـشه ی مـسئوالن ارشـد کـشور اولـویـتی 
نـدارد و هـمواره بـه عـنوان دسـتگاهـی غـیرمـولـد، مـورد بـی تـوجـهی قـرار گـرفـته اسـت… کـه نـاشـی 

از نـگاه بـه شـدت سـیاسـی مـسئوالن بـه آمـوزش و پـرورش رسـمی کـشور اسـت، بـه طـوری کـه از 

یــک طــرف ایــن نــهاد عــمومــی بــه جــایــگاهــی بــرای نشــر کــهنه تــریــن افــکار ســیاســی و ایــدئــولــوژیــک 

مــوجــود در مــیان جــناح هــای مــختلف حــاکــمیت تــبدیــل گــردیــده و از طــرف دیــگر بــه حــیاط خــلوتِ 

بــــده بســــتان هــــای آن هــــا بــــدل گشــــته اســــت. زنــــجیره ی مــــسائــــل بــــاال حــــتی در تــــدویــــن کــــتاب هــــای 

درسـی، بـه ویـژه در رشـته ی عـلوم انـسانـی، خـودنـمایـی مـی کـند. سیسـتمِ بـه شـدت تـمرکـزگـرا  و 

یــک ســویــه کــه بــر آمــوزش و پــرورش کــشور حــاکــم اســت، کــار آمــدی و بهــره وری را از ایــن نــهاد 

گـــرفـــته اســـت. ایـــن سیســـتم بـــا مـــدیـــریـــتی کـــامـــالً مـــتمرکـــز و ســـنتی، بـــا نـــادیـــده گـــرفـــنت مـــدیـــران 

مـیانـی و مـعلمان در تـصمیم گـیری هـا، نـه تـنها خـالقـیت، انـدیـشه ورزی و حـِس مـسئولـیت پـذیـری 

را در بـدنـه ی آمـوزش و پـرورش از بـین مـی بـرد، بـلکه نـوعـی وازدگـی و عـدم احـساس مـسئولـیت 

را رواج مـــی دهـــد. هـــمین ســـبک مـــدیـــریـــتیِ انـــعطاف نـــاپـــذیـــر و نـــقدگـــریـــز، مـــوجـــبات نـــگاه امـــنیتی 

نسبت به تشکل های صنفی مستقل را فراهم کرده است.» 

     در سـال ۱۳۹۳ کـانـون هـا بـرای دریـافـت حـق تـالش خـود در هـمیاری بـا «کـمیته ی فـرهـنگیان» در 

انـتخاب روحـانـی! و نـیز در بـاور بـه گـفتمان «اصـالح طـلبی» وی، خـواسـته هـای سـیاسـی، بـلندپـروازانـه و 

آزادی هـــــای دســـــت نـــــیافـــــتنی خـــــود را در بـــــیانـــــیه ی ۱۲ اردیبهشـــــت ۱۳۹۳ شـــــورای مـــــرکـــــزی کـــــانـــــون هـــــا بـــــه 

مناسبت روز معلم طرح می کنند و به شکِل غیر مستقیم قول «پرهیز از افراط و تفریط» می دهند:  

«حـذف فـضای امـنیتی از مـحیط کـار فـرهـنگیان اعـم از کـالس هـای درس، آمـوزشـگاه هـا و 
ادارات ـ بهـــبود وضـــعیت معیشـــتی جـــامـــعه ی فـــرهـــنگیان – لـــغو احـــکام نـــا عـــادالنـــه ی صـــادره در 

دولـت قـبل تـوسـط هـیئت هـای بـدوی و تجـدیـدنـظِر رسـیدگـی بـه تخـلفات اداری کـارمـندان آمـوزش 

و پــرورش ـ لــغو یــا نــقض آرای صــادره عــلیه مــعلمان مــنتقد ـ احــیای مــدیــریــت انــتخابــی طــبق 

مـــصوبـــه ی شـــورای عـــالـــی آمـــوزش و پـــرورش ـ مـــشارکـــت دادن مـــعلمان در تـــصمیم ســـازی هـــا و 

 of 155 723

https://tts902.blogsky.com/1392/07/12/post-523/
https://tts902.blogsky.com/1392/07/12/post-523/
https://tts902.blogsky.com/1393/02/13/post-795/



فرآیند سازمانیابی معلمان ۱۳۸۶-۱۳۹۲

تــصمیم گــیری هــای آمــوزش و پــرورش و بــازگــردانــدن نــقش شــورای مــعلمان مــدارس بــه جــایــگاه 

واقـعی خـود و خـارج کـردن آن از حـالـت فـرمـایـشی، و … . حـرکـت صـنفی پـروسـه ای اسـت کـه 

الزمــــه ی تــــکامــــل آن، صــــبر، اســــتقامــــت، امــــید، پــــرهــــیز از افــــراط و تــــفریــــط، شــــناخــــت مــــسائــــل، 

مــشکالت و مــوانــع مــسیر و اســتمرار و هــمدلــی اســت و تــفرقــه بــا هــر دلــیل و عــذر و بــهانــه ای، 

آفت راه حق طلبی است.» 

در هـــمین مـــقطع کـــانـــون هـــمدان کـــه بـــه خـــوبـــی از ســـخنان بهشـــتی در بـــرابـــر نـــمایـــنده ی قـــدرت آگـــاه 

است، از ضرورت بُرش از این دولت و آن دولت می گوید:  

«دولــت هــا مــی آیــند و مــی رونــد و هــمه ی آن هــا قــبل از رســیدن بــه قــدرت وعــده هــای گــونــاگــون 
مـی دهـند، ولـی بـعد از کسـب قـدرت پـاسـخ گـوی احـدی نیسـتند. مـاهـیت قـدرت مـیل بـه تـمرکـز و 

عــــدم پــــاســــخ گــــویــــی دارد و ایــــن خــــاِص ایــــن دولــــت و آن دولــــت نیســــت؛ ایــــن بــــدنــــه ی آمــــوزش و 

پــرورش اســت کــه بــایــد حــق پــرســش گــری را بــرای خــود مــحفوظ بــدارد و بــا عــزم راســخ، اتــحاد، 

انــسجام، هــمدلــی، هــم صــدایــی و اقــدامــات عــملی، صــاحــبان قــدرت را وادار بــه پــاســخ گــویــی و 

تمکین به وعده های خود کند».  

بـه نـظر مـی سـد در تـشکل هـای صـنفی، افـسون «دمـوکـراسـی پـارملـانـی» نـه در جـنبش ۱۳۸۸، کـه در 

«ســـتاد فـــرهـــنگیان» روحـــانـــی و بـــا لـــبخند روبـــاه گـــونـــه ی وی، وارد آزمـــون بـــاخـــت خـــود شـــده بـــود. جـــنبش 
مــعلمان مــنتظر نــتایــج ایــن بــاخــت نشــد. از ایــن مــرحــله بــه بــعد خــودگســتری پــراتــیک، مــعلمان رادیــکال را 

فعال می کند تا این افسون را در کانون ها تضعیف کنند. 

خودزایندگی پراتیک، فرا رفنت از افسون قدرت 

     عــقب نــشینی مــعلمان کــه از ۱۳۸۶ شــروع و پــس از اعــدام کــمانــگر، وارد دوره ای بــرای تــأمــل در 

وقـــایـــع، نـــقد و کـــشف عـــلل اشـــتباهـــات خـــود شـــده بـــود، در نـــتیجه ی ســـرکـــوب هـــای مســـتمر و بـــی تـــأثـــیر بـــودن 

قـانـون نـظام هـماهـنگ پـرداخـت هـا در بـرابـر غـول تـورم، مـعلمان را بـه ایـن نـتیجه رسـانـده بـود کـه افـزایـش 

حـــقوق درمـــان مـــشکل شـــان نیســـت. آن هـــا بـــایـــد خـــواســـته هـــایـــی عـــمومـــی تـــر را در مـــعرض قـــضاوت تـــوده ی 

مـعلمان قـرار دهـند. در شهـریـور ۱۳۹۳ اولـین بـیانـیه ی تـشکل هـا بـعد از بـیانـیه ی شـورای مـرکـزی و پـس 

از چـــند ســـال ســـکوت، بـــا حـــضور۳۲ تـــشکل  بـــه بـــهانـــه ی شـــروع ســـال تـــحصیلی صـــادرمـــی  شـــود. در  ایـــن 

بــیانــیه هــیچ فــراخــوان یــا هجــمه ای بــه قــدرت دیــده نــمی شــود. بــه نــظر مــی رســد تــفاوت هــای ایــدئــولــوژیــک بــین 

نــمایــندگــان کــانــون هــا، دلــیل تــدویــن مــتنی کــلی، صــرفــاً جهــت نــمایــِش وحــدت بــین کــانــون هــا بــوده اســت. از 
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ایـن مـقطع بـه بـعد جـنبش مـعلمان وارد فـازی نـویـن مـی شـود. مـعلمان رادیـکال، آن هـا کـه غـیر مـتمرکـز بـودنـد 

و آن هـا کـه در کـانـون هـایـی مـانـند کـردسـتان، یـزد، سـقز، مـریـوان، گـیالن و تهـران در اقـلیت بـودنـد، بـا یـک 

دهــه تجــربــه ی زیســته، از دل پــراتــیکِ زایــنده ی جــنبِش مــوجــوِد مــعلمان، متحــد و یــک دســت، وارد فــضای 

مجازی می شوند. 

     از سـال ۱۳۹۰ مـعلمان رادیـکال کـه دوران دانـشجویـی مشـترکـی داشـتند، بـه یـکدیـگر پـیوسـتند 

و فـــعالـــیتی مـــحفلی در گـــروه هـــای دو تـــا بـــاالی ده نـــفر را بـــرای بـــررســـی روش تـــشکل یـــابـــی و جـــمع بـــندی 

خـواسـته هـای اسـاسـی مـعلمان شـروع کـردنـد. ایـن مـحفل هـا یـا کـارگـاه هـای خـانـگی تـا ۱۳۹۳ مسـتمراً کـار 

تـحقیقی و بـحث  داشـتند. احـزاب مـختلف، سـندیـکاهـا و هـر گـونـه تـشکل، هـمچنین خـواسـته هـای اقـشار 

مــختلف جــامــعه در صــد ســال گــذشــته ی ایــران را بــا تــقسیم کــار مــورد تحــلیل و بــررســی قــرار مــی دادنــد. 

بـــاالخـــره در نـــیمه ی اول ســـال ۱۳۹۳، خـــواســـته هـــا را تـــدویـــن و نـــهایـــی کـــردنـــد و فـــعالـــیتی مســـتمر بـــرای 

تـــشکل گـــرایـــی مســـتقل بـــر اســـاس ایـــن خـــواســـت  هـــا را تـــنها راه اتـــحاد پـــایـــدار بـــرای تـــغییر وضـــع مـــوجـــود 

جـمع بـندی کـرده، آمـاده ی حـضور در جـنبش مـعلمان شـدنـد. آن هـا در تـدارک راهـی مـتفاوت بـرای زنـده و 

فعال کردن کانون های صنفی بودند. کم کم راه توده ی معلمان در حال جدا شدن از کانون ها بود. 

     در ۱۸ مهـر ۱۳۹۳ بـیانـیه ی مـعلمان تـازه نـفس، بـه مـناسـبت بـازگـشایـی مـدارس صـادر مـی شـود و 

خـواسـت هـا و مـطالـبات عـمومـی خـود را در آسـتانـه ی سـال جـدیـد تـحصیلی اعـالم مـی کـنند. مـحصول سـه 

سـال تـحقیق، بـحث و تحـلیل مـعلمان رادیـکال در ایـن بـیانـیه وارد جـنبش مـعلمان مـی شـود. ایـن بـیانـیه کـه 

بـــرای امـــضای جـــمعی در ایـــنترنـــت قـــرار داده شـــده بـــود، مـــورد پشـــتیانـــی بـــیش از صـــد نـــفر از مـــعلمان 

کـــــشور قـــــرار مـــــی گـــــیرد. در ایـــــن بـــــیانـــــیه ضـــــمن انـــــتقاد از دولـــــت روحـــــانـــــی، بـــــرای اولـــــین بـــــار از مـــــعلمان 

خــصوصــی، غــیررســمی هــا و حــق الــتدریــسی هــا صــحبت مــی شــود و صــدای اعــتراض آن هــا وارد بــیانــیه ی 

رسمی کارها می شود. در بیانیه می خوانیم:  

«در کـنار مـشکالت فـوق مـسئله ی خـصوصـی سـازی آمـوزش بـه عـنوان یـک چـالـش اسـاسـی 
دیــگر طــی یــک ســال گــذشــته، آیــنده ی آمــوزش عــمومــی و رایــگان را بــه مــخاطــره انــداخــته اســت. 

عــزم مــصمم دولــت بــرای خــصوصــی ســازی در یــک ســال گــذشــته، از حــوزه ی آمــوزش و پــرورش 

شـروع شـده اسـت … . در سـایـه ی غـلبه ی نـگاه سـودمـحور دولـت بـه مـسئله ی آمـوزش، آمـوزش 

کـیفی دچـار بحـران اسـاسـی شـده اسـت. مـفاهـیم اسـاسـی انـسانـی در آمـوزش و پـرورش مـا 

جــــــــایــــــــی نــــــــدارد، تــــــــکنیکی و کــــــــاالیــــــــی شــــــــدن آمــــــــوزش یــــــــکی از وجــــــــوه آن اســــــــت… . در کــــــــنار 

دانــش آمــوزان تَــرک تــحصیلی، امــروز مــسئله ی کــودکــان بــازمــانــده از تــحصیل نــیز یــک مــعضل 

جـدی اسـت. ایـن کـودکـان اغـلب بـه خـاطـر فـقر اقـتصادی و فـرهـنگی خـانـواده قـادر بـه رفـنت در 

مـدرسـه نیسـتند و اکـثریـت آن هـا ارتـش کـودکـان کـار را تـشکیل مـی دهـند … مـتأسـفانـه مـسئله ی 
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تــــشکل یــــابــــی مــــعلمان بــــا مــــشکالت عــــدیــــده ای روبــــه رو اســــت و دولــــت کــــوچــــک تــــریــــن حــــقی بــــرای 

تـشکل یـابـی مسـتقل مـعلمان و سـایـر اصـناف قـائـل نیسـت. بـه عـنوان نـمونـه تـشکیالت کـارگـری 

مســتقل در طــی ســال هــای اخــیر بــه صــورت قهــرآمــیز حــذف و ســرکــوب شــده انــد… . مــا بــه عــنوان 

جـــمعی از مـــعلمان ایـــران نســـبت بـــه آیـــنده ی آمـــوزش عـــمومـــی نـــگران هســـتیم و اعـــتقاد داریـــم 

بــــایســــتی بــــا تــــوجــــه بــــه مــــشکالت پــــیِش رو، و مســــتقل از حــــاکــــمیت، خــــواســــته هــــای مــــان را بــــیان 

نــمایــیم و بــرای تــحقق آن هــا تــالش کــنیم» و ســپس خــواســت هــای ایــن مــرحــله ی جــنبش مــعلمان 

کـــه گـــام هـــایـــی فـــراتـــر از خـــواســـت هـــای مـــندرج در بـــیانـــیه ی کـــانـــون هـــاســـت، مـــطرح مـــی شـــود. در 

آخـریـن خـواسـت مـطروحـه، اسـتقالل کـامـل سـازمـان یـابـی مـعلمان از قـدرت و پـیوسـنت بـه طـبقه ی 

کـارگـر، فـرا رفـنت جـنبش مـعلمان از ایـدئـولـوژیِ وضـعیِت مـوجـود را نـویـد مـی دهـد: «تـشکل یـابـی 

حـق مـعلمان اسـت و ایـن حـق نـمی تـوانـد از سـوی دولـت هـا بـه هـر شـکل و بـهانـه ای سـلب گـردد. مـا 

بــــه تــــمام مــــعلمان بــــرای اتــــحاد و تــــشکل یــــابــــی مســــتقل فــــراخــــوان مــــی دهــــیم و مــــعتقدیــــم حــــل 

مــشکالت آمــوزش در ایــران در گــروی اتــحاد، هــمدلــی و مــشارکــت تــمام مــعلمان اســت و هــر 

جــا ضــرورت ایــجاد کــند، بــایســتی بــا تــمام زحــمت کــشان، پــرســتاران و کــارگــران بــرای تــحقق 

حقوق اساسی و اولیه ی خود متحد شویم.» 

     بــــیانــــیه ی آذر۱۳۹۳ بــــه مــــناســــبت فــــوت یــــک مــــعلم بــــر اثــــر ضــــربــــات چــــاقــــوی دانــــش آمــــوزشــــی در 

بـــروجـــرد، مـــؤیـــد تـــالش مـــعلمان رادیـــکال در اخـــذ امـــضای ۲۶ تـــشکل و شـــماری از فـــرهـــنگیان ایـــران و 

کانون های صنفی معلمان، برای فراخوانی قابل اجراست: 

 «شــرایــط در آمــوزش و پــرورش بــه گــونــه ای پــیش مــی رود کــه هــمه ی اخــتیارات مــعلمان از 
آنـان گـرفـته شـده و مـعلمان بـرای بـرخـورد مـناسـب بـا دانـش آمـوزان خـاطـی و نـاهـنجار، تـقریـباً 

هــمه ی ابــزار کــنترل خــود را از دســت داده انــد. هــم اکــنون مــعلمان بــا حــقوق یــک تــا دو مــیلیون 

تــومــاِن زیــر خــط فــقر، بــا تــدریــس در کــالس هــای شــلوغ، عــمالً هــر کــدام کــار دو مــعلم را انــجام 

مــی دهــند و در ایــن شــرایــط از امــنیت و حــمایــت الزم هــم بــرخــوردار نیســتند … . مــا از هــمه ی 

هـمکاران خـود درخـواسـت مـی کـنیم کـه در اعـتراض بـه مـرگ مـظلومـانـه ی مـحسن خـشخاشـی و 

در هـمدردی بـا خـانـواده ی داغ دیـده ی ایـشان، در روز شـنبه، هشـتم آذرمـاه، بـا پـوشـیدن لـباس 

ســیاه در مــدرســه حــاضــر شــونــد و در زنــگ دوم ایــن روز، ضــمن حــضور در کــالس درس، از 

تـــدریـــس بـــرنـــامـــه ی درســـی خـــودداری نـــموده و بـــه روشـــنگری دربـــاره ی ریـــشه هـــای ایـــن رخـــداد 

انـــدوه بـــار بـــپردازنـــد». در انـــتهای بـــیانـــیه آدرس «گـــوگـــل داک» بـــرای امـــضا داده شـــده  اســـت: 
«ایـــن بـــیانـــیه جهـــت جـــمع آوری امـــضا تـــوســـط جـــمعی از تـــشکل هـــای صـــنفی تـــهیه شـــده اســـت. 
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تـــــــمام مـــــــعلمان رســـــــمی و غـــــــیررســـــــمی شـــــــاغـــــــل در بـــــــخش دولـــــــتی و خـــــــصوصـــــــی و مـــــــربـــــــیان 

پیش دبستانی می توانند آن را امضا نمایند.»  

مـنت فـراخـون سـیاه پـوشـیدن و جـمع آوری امـضا، در بـخش پـایـانـی، مـبین پیشـرفـت در نـگرش بـه قشـر 

مـعلم و تـضعیف سـیطره ی «ایـدئـولـوژی طـبقه ی مـتوسـط» اسـت. فـعاالن کـانـون هـا تـاکـنون مـعلمان رسـمی 

را قشــــر «مــــتوســــط» مــــحسوب و عــــضویــــت در کــــانــــون را محــــدود بــــه آن هــــا کــــرده بــــودنــــد و مــــعلمان آزاد، 

خـــصوصـــی و حـــق الـــتدریـــسی را کـــه تـــحت پـــوشـــش ســـازمـــان تـــامـــین اجـــتماعـــی بـــودنـــد، کـــارگـــر بـــه شـــمار 

مـی آوردنـد و عـضویـت را شـامـل آن هـا نـمی دانسـتند، لـذا بـیانـیه هـا هـمیشه خـطاب بـه مـعلمان رسـمی بـود. 

تـغییر مـخاطـبان ایـن بـیانـیه بـا کـاربـرد واژه ی «مـی تـوانـند» خـبر    از تـغییر نـگرشـی امـیدوار کـننده  در ورود 

بـه نـقِش واقـعی مـعلم در جـامـعه داشـت. از سـوی دیـگر اقـدامـی مـناسـب جهـت سـنجش آمـادگـی مـعلمان 

بـــرای فـــراخـــوان  هـــای بـــزرگ تـــر را نـــشان مـــی  داد و مـــژده ی تـــحولـــی نـــویـــن در جـــنبش مـــعلمان را در خـــود 

داشت. 

     مــــعلمان مــــسن  هــــنوز در فــــضای تــــعامــــل و تــــساهــــل بــــا جــــوان هــــا در حــــال بــــحث و جــــدل بــــودنــــد. 

مـدیـران فـعال کـانـون هـا، مـعلمان رادیـکال را بـه مـباحـثه دعـوت مـی کـردنـد. کـانـون هـابـرخـی پشـت بـه قـدرت، 

بــیانــیه صــادر مــی کــردنــد. بــرخــی هــنوز ســکوت و مــذاکــره بــا مــقامــات را تــرجــیح مــی دادنــد و بــرخــی مــانــند 

اعـــــضای شـــــورای مـــــرکـــــزی در بـــــیانـــــیه ی ۱۲ اردیبهشـــــت ۹۳ «   پـــــرهـــــیز از افـــــراط و تـــــفریـــــط « را گـــــوشـــــزد 

مـی کـردنـد و بـرخـی نـیز، مـثل کـانـون هـای اردبـیل و سـنندج و ارومـیه، فـرا رفـنت از تـساهـل و تـکیه بـه مـردم 

را دنـــــبال مـــــی کـــــردنـــــد و رادیـــــکال هـــــا از درد مشـــــترک هـــــمه ی مـــــعلمان، از خـــــواســـــته هـــــای طـــــبقاتـــــی آن هـــــا 

مـی گـفتند. اخـتالفـات گسـترده بـین فـعاالن صـنفی حـاکـم در کـانـو هـای صـنفی، بـوروکـراتـیسمِ سـاخـتاری 

و مــحافــظه کــاری حــاصــل از آن، بــاعــث عــقب افــتادن آن هــا از بــدنــه ی قشــر مــعلمان شــده بــود. شــایــد اگــر 

ایسـتادگـی بـرخـی فـعاالن صـنفی در زنـدان و یـا مـواضـع قـاطـع بـرخـی کـانـون هـا در بـیانـیه هـای خـود نـبود، 

در شـرایـطی کـه در اثـر فـضای شـدیـداً امـنیتی، بیشـتر مـعلمان سـاکـت و تـماشـاگـر شـده بـودنـد، جـنبش 

کــانــونــی مــعلمان بــه مــحاق مــی رفــت و الــبته خــوشــبختانــه چــنین نشــد. کــانــون هــا مــوقــعیت خــود را کــمابــیش 

حـفظ کـردنـد، امـا نـتوانسـتند بـه مـوقـع نـیاز تـوده ی مـعلمان را پـاسـخ گـو بـاشـند، صـدای پـای تـنِد مـبارزه ی 

طـــبقاتـــی در بـــدنـــه ی قشـــر مـــعلمان را در نـــیمه ی اول دهـــه ی نـــود نـــشنیدنـــد یـــا وقـــتی شـــنیدنـــد کـــه پـــراتـــیک 

ســریــع تــر از آن هــا، مــعلمان را بــه خــیابــان کــشانــده بــود. مــعلمان رادیــکال، ایــن صــدا را ســریــع و بــه مــوقــع، 

قــبل از ۱۳۹۳، شــنیدنــد. از اوایــل دهــه ی نــود مــعلمان بــا اســتفاده از دنــیای مــجازی فــعالــیت جــدیــدی را 

بـرای بـاهـم بـودن شـروع کـرده بـودنـد؛ فـعالـیتی کـه از دنـیای مـجازی گـذشـت و وارد دنـیای واقـعی شـد. بـا 

گســـترش دنـــیای مـــجازی، جـــنبش در  ایـــن دنـــیای جـــدیـــد دوبـــاره جـــان مـــی گـــیرد و خـــود گســـتریِ پـــراتـــیک، 

فــرای رهــبران ســنتی مــی رود. ایــن فــرآیــند را در فــصل چــهارم، در نــیمه ی اول دهــه ی نــود، در ســال هــای 
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۱۳۹۳ تــا ۱۳۹۶، دنــبال خــواهــیم کــرد. در ســال هــای بــین ۱۳۷۷ تــا ۱۳۹۳، در گــزارِش رونــد ۱۴ســالــه ی 

دســــتگیری و زنــــدان مــــعلمان، اســــامــــی مــــعلمان آســــیب دیــــده و اشــــکال مــــختلف فــــشار امــــنیتی وارده بــــر 

آن ها، به تفصیل ذکر شده است. 

 شـــعارهـــای «مـــعلمان مـــان را آزاد کـــنید» و «جـــای مـــعلم زنـــدان نیســـت» کـــه در جـــنبش مـــعلمان در 

تجـمعات سـکوت دوره ی نـود بـر بیشـتر پـالکـاردهـا دیـده مـی شـد، از یـک سـو نـتیجه ی تـالش هـمه ی مـعلمان 

و کــانــون هــای آن هــا بــرای تــبدیــل آزادی مــعلمان دربــند بــود کــه بــاالخــره مــوفــق شــدنــد ایــن خــواســته را بــه 

مــطالــبه ی  فــراگــیر مــعلمان ایــران تــبدیــل کــنند. از ســوی دیــگر نــتیجه ی ایســتادگــی و پــرداخــت هــزیــنه از 

ســــوی مــــعلمانــــی بــــود کــــه شــــایــــد مــــثل بــــرخــــی از فــــعاالن شــــناخــــته شــــده ی کــــشوری، شهــــرت ســــراســــری 

نـــــداشـــــتند، امـــــا در دهـــــه ی هشـــــتاد در هـــــر شهـــــر و اســـــتان، در هـــــر مـــــؤســـــسه ی آمـــــوزشـــــی در مـــــناطـــــق 

کارگری، نام شان شناخته شده بود. 

تجـربـه ی سـرکـوب فـزایـنده ی نـیمه ی دوم دهـه ی هشـتاد، دوره ی هـزیـنه دادِن مسـتمر فـعاالن صـنفی و 

کــارگــری، و دوره ی ورود تَــرک هــایــی مــویــرگــی در ایــدئــولــوژی هــای «کــارگــر و غــیرکــارگــر»، در ایــدئــولــوژی 

«امـــپریـــالـــیسم و ضـــد امـــپریـــالـــسم» و در ایـــدئـــولـــوژی «قـــدرت خـــوب و بـــد» یـــا «دوگـــانـــه ی اصـــول گـــرا و 
اصـالح طـلب» بـود. اگـر در نـیمه ی اول دهـه ی نـود و بـا گسـترش ایـنترنـت و تجـمعات سـکوت بـدنـه ی قشـر 

مـعلمان از دل دنـیای مـجازی وارد خـیابـان شـد، اگـر دوران بـلوغ کـانـون هـا در نـیمه ی دوم دهـه ی نـود بـه 

تــرک هــایــی بــزرگ در دیــوار ایــدئــولــوژی هــای بــاال منجــر شــد، عــلت را بــایــد در مــقطعی جســت وجــو کــرد کــه 

هــزیــنه دادِن فــعاالن مــعلمان، اعــم از اخــراج و تــبعید و زنــدان، عــمومــی شــد و آن هــا کــه مــانــدنــد و هــزیــنه 

دادنـــد، یـــا آن هـــا کـــه رفـــتند و افـــسانـــه شـــدنـــد، هـــر دو، تـــوجـــه اقـــشار دیـــگر کـــارگـــری و نـــیز نـــیروی چـــپ را 

جـلب کـردنـد. بـا هشـتگ و پسـت ایـن فـعاالن و ایسـتادگـی تـا پـای جـان آن هـا بـود کـه هسـتی کـانـون هـا، در 

تجــمعات ســکوت، مــرعــوب مــجامــع مــجازی در شــبکه ی افــقی مــعلمان نشــد، بــرعــکس، وارد ایــن شــبکه هــا 

شـــد و بـــه آن هـــا پـــیوســـت. ســـرکـــوب چـــه در زمـــان شـــاه و چـــه در ایـــن حـــاکـــمیت و چـــه در تـــمامـــی جـــوامـــع 

اسـتبدادزده، هـزیـنه دادن مـبارزان را نـاگـزیـر مـی کـند. امـا جـنبش کـارگـری ایـران بـه نسـبت نـیم قـرن پـیش 

گــام هــا بــه جــلو بــرداشــته اســت. فــعاالنــی کــه در ایــن مــقطع ایســتادگــی کــردنــد و مــحبوب مــردم شــدنــد، نــه 

فــــقط روشــــنفکر و نــــه مــــخفی، بــــلکه کــــارگــــرانــــی در جــــایــــگاه اجــــتماعــــی خــــود بــــودنــــد و هســــتند. پیشــــرفــــت 

مـبارزه ی طـبقاتـی و چـندیـن دهـه ی تجـربـه ی زیسـته، ایـدئـولـوژی قهـرمـان  پـروریِ روشـنفکِر مـخفی و فـضای 

کـــاریـــزمـــاتـــیک رهـــبراِن مـــذهـــبی را شکســـته اســـت. بـــه جـــای آن هـــا فـــعاالنـــی مـــصمم در جـــایـــگاه اجـــتماعـــی 

کـارگـران، یـعنی یـک مـعلم، یـک مـزدبـگیر کـارخـانـه و کـارگـاه، یـک پـرسـتار، یـک رانـنده، یـک بـازنشسـته و یـا 

یــک بــیکار، نشســته اســت. آن هــا زمــانــی کــه شــناخــته و در رســانــه هــا مــطرح شــدنــد، دیــگر نــه قهــرمــان کــه 

فـعال صـنفی یـا کـارگـری نـام گـرفـتند و بـا گسـترش دنـیای مـجازی، هـر سـخن و اشـتباهـشان در مـعرض 

قـــضاوت کـــارگـــران قـــرار دارد. هـــمان طـــور کـــه بـــه ســـرعـــت مـــحبوب مـــی شـــونـــد، بـــا عـــدم تـــطبیق بـــا نـــیازهـــا و 
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خـواسـت عـموم، مـمکن اسـت فـرامـوش شـونـد. آن هـا کـه از پـراتـیک عـقب مـی مـانـند و بـر اصـول جـزمـی خـود 

پـای مـی فـشارنـد، هـر بـار بـا گسـترش جـنبش، جـای خـود را بـه فـعاالنـی جـدیـد مـی دهـند. ایـن فـعاالن کـمتر 

فـــرصـــت قهـــرمـــان  شـــدن مـــی یـــابـــند. اگـــر دنـــیای مـــجازی فـــرصـــت مـــطرح شـــدن بـــه آن هـــا مـــی دهـــد، هـــم هـــنگام 

چــــشم و گــــوش تــــوده هــــا در هــــمین دنــــیا، آن هــــا را کــــنترل مــــی کــــند. مــــعلمان بــــاتجــــربــــه  تــــر نــــیز مســــتمر در 

گـروه هـای تـلگرامـی پـیام مـی  دهـند: »وقـتی کـسی را قهـرمـان مـی کـنیم، رابـطه ی افـقی تـشکل را بـه رابـطه ی 

عـــمودی تـــبدیـــل مـــی کـــنیم کـــه بـــاعـــث ضـــعف عـــملکرِد دمـــوکـــراتـــیک تـــشکل مـــی شـــود«. بـــه عـــلت هـــمین پـــراتـــیکِ 

خــودگســتر حــاضــر در مــیدان، نــوع فــعاالن شــناخــته شــده ی هــر مــقطع تــاریــخی نــیز مــتفاوت اســت. اگــر 

دهــه ی هشــتاد دهــه ی فــعاالنــی اهــل تــساهــل و تــعامــل بــود، دهــه ی نــود بــه فــعاالنــی دیــگر بــا جــنسی دیــگر 

نـیاز داشـت، فـعاالنـی کـه »پـراتـیکِ زایـنده ی خـودگسـتر» آن هـا را در مـجامـع عـمومـی هـفت تـپه و فـوالد، در 

مــدرســه هــا و کــانــون هــای مــعلمان وارد نــبرد طــبقاتــی مــی کــند و در دنــیای مــجازی بــه خــانــه هــا مــی بــرد. ایــن 

فــعاالن نــمایــنده  تــیپیک نــگرش حــاکــم بــر جــنبش در مــقاطــع مــختلف هــم هســتند. اکــثریــت فــعاالن دهــه ی 

هشـــتاد و اوایـــل دهـــه ی نـــود، چـــنان چـــه در آغـــاز ایـــن نـــوشـــتار گـــفته شـــد، نـــمایـــندگـــان صـــادق ایـــدئـــولـــوژی 

»طـبقه ی مـتوسـط» و مـدعـیان رفـرم و تـساهـل و در سـازمـان یـابـی و فـعالـیت و نـیز امـید بـه »دمـوکـراسـی 
پـارملـانـی« در جـمهوری اسـالمـی بـودنـد. فـعاالن دهـه ی نـود، آنـان کـه مـعلمان رادیـکال نـام شـان داده ایـم، 

از ایـن امـید گـذرکـرده انـد، بـا ظـرفـیت ضـدسـرمـایـه دارانـه ی جـنبش نـیز هـمگام هسـتند. امـا هـنوز از امـید 

در چـــارچـــوب وضـــع مـــوجـــود، آنـــچه ســـوســـیال دمـــوکـــراســـی رادیـــکال یـــا مـــدافـــع ســـوســـیالـــیسم دمـــکراتـــیک 

نامیده می شود، فراتر نرفته اند. آن ها به روایت خسروی در مقاله «خیزش های امروز، انقالب فردا»: 

«اســـاســـاً بـــا انـــقالب و روش هـــای »خـــشونـــت آمـــیز« مـــیانـــه ی خـــوبـــی نـــدارنـــد و مـــطلوب تـــریـــن 
شـــیوه ی تـــحقق ســـوســـیالـــیسم را مـــراجـــعه بـــه آرای عـــمومـــی، در بهـــتریـــن حـــالـــت نـــه بـــه گـــونـــه ای 

مسـتقیم، بـلکه بـا مـراجـعه بـه آرای نـمایـندگـان مـردم در پـارملـان مـی دانـند. امـا از آنـجاکـه گـذار 

بـــه ســـوســـیالـــیسم را در ایـــران امـــروز بـــا اتـــکاء بـــه آرای اکـــثریـــت نـــمایـــندگـــان »مجـــلس شـــورای 

اســـالمـــی« مـــمکن نـــمی دانـــند و اســـاســـاً کـــل رژیـــم را بـــه مـــثابـــه مـــانـــعی ســـیاســـی در بـــرابـــر هـــر 

شـــیوه ای از تـــحقق ســـوســـیالـــیسم ارزیـــابـــی مـــی کـــنند، بـــا انـــقالبـــی کـــه ایـــن مـــانـــع را از ســـر راه 

بـــردارد، مـــخالـــفتی نـــدارنـــد، امـــا فـــقط بـــا ایـــن هـــدف کـــه شـــرایـــطی بـــرای تـــشکیل آن مجـــلس یـــا 

پـارملـان مـوعـود فـراهـم آیـد کـه سـپس بـتوان بـا اتـکاء بـه آرای اکـثریـت نـمایـندگـان، سـوسـیالـیسم 

را تـصویـب و مسـتقر کـرد.» هـنوز« بـا تـمام قـوا خـود را سـراسـر از »ایـدئـولـوژی« بـودن مـبرا 

مـــی دانـــند و بـــرعـــکس، »ایـــدئـــولـــوژی» بـــودن را هـــمچون داغ نـــنگ بـــر پـــیشانـــی هـــمه ی افـــکار و 

تـــالش هـــای »افـــراطـــی ای مـــی کـــوبـــند کـــه خـــواهـــان تـــغییر وضـــع مـــوجـــودنـــد«. حـــاکـــمیِت ایـــن وجـــه 

ایــــدئــــولــــوژیــــک در طــــبقه ی کــــارگــــر و نــــیز قشــــر مــــعلمان فــــقط نــــاشــــی از تــــوانــــایــــی ایــــدئــــولــــوژی 
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بــورژوایــی یــا قــدرت، غــنا و انــسجام  نــظریــه هــای مــدافــع آن نیســت، بــلکه نــاشــی از نــاتــوانــی 

نظریه ی انتقادی و رادیکال نیز هست.» 

در شـــروع ســـال ۱۳۹۳ هـــنوز، بـــرخـــی مـــعلمان عـــزیـــز مـــا، کـــارگـــران، مـــدافـــعان حـــقوق زن و مـــبارزان 

اقـوام در سـراسـر ایـران در زنـدان هسـتند یـا بـا وثـیقه هـای سـنگین بـه گـروگـان گـرفـته شـده انـد. آن هـا تـاوان 

تـــالش بـــرای بـــرابـــری و آزادی را مـــی پـــردازنـــد. هـــرگـــز فـــرامـــوش شـــان نـــمی کـــنیم، هـــمان طـــور کـــه ســـروهـــای 

ایستاده ی دهه ی پنجاه را فراموش نکردیم. 
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فصل چهارم:  

  کنشگریِ شبکه ای، 

1 همبسته، غیرمتمرکز 

فرایند سازمانیابی معلمان 
 ۱۳۹۳-۱۳۹۶ 

                                  
«رســـانـــه هـــیوالســـت، آنـــجا کـــه کـــابـــوس شـــبانـــه ی قـــدرتـــمندان مـــی شـــود و آن هـــنگام کـــه رؤیـــاهـــای 
شـــیریـــن شـــان را بـــه زهـــری تـــلخ تـــبدیـــل مـــی کـــند. رســـانـــه هـــیوالیـــی قـــاطـــع اســـت، ضـــروری اســـت، مـــطلقاً 
ضـــروری. فـــرقـــی نـــدارد جـــنگ بـــاشـــد یـــا بحـــرانـــی در مـــیانـــه ی زنـــدگـــی، یـــقه مـــی گـــیرد؛ ســـفت و ســـخت و 
بــی رحــمانــه. رســانــه هــیوالیــی مهــربــان اســت، آن هــنگام کــه فــریــاد بــی صــدایــان مــی شــود و در هــمهمه  ی 
فـرامـوشـی هـا، رنـج هـای فـرامـوش شـدگـان را فـریـاد مـی زنـد. امـا بـه چـرخـشی مـی تـوانـد صـدای فـرامـوشـی 
بـاشـد. طـبلی گـوش خـراش و سـازی نـاکـوک تـا پـنهان کـند سـیمای حـقیقی زورمـندان را و بـه وارونـگیِ 
حــقیقت بــنشیند، ســاِز اخــتناق. آن گــونــه کــه هــر تــبعیضی، جــلوه ای بــاشــد از آنــچه کــه هســت، از آنــچه 
کـــه بـــایـــد بـــاشـــد، بـــی هـــیچ امـــکانـــی از تـــحول و تـــغییر، بـــردگـــی مـــطلق. آنـــگاه رســـانـــه هـــیوالیـــی اســـت 

وحشتناک برای توده ها.» محمد حبیبی 

1 این مقاله با لینک https://wp.me/p9vUft-1Dg درسال ۱۳۹۹ در سایت نقد منتشر شد.
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گسترش فضای مجازی، عبور از بوروکراتیسم سازمانی و فضای منیتی 

فـرایـند سـازمـان یـابـی مـعلمان پـس از دهـه ۶۰، تـا کـنون دو دوره را پشـت سـر گـذارده اسـت و اکـنون 

وارد ســـومـــین دوره ی خـــود مـــی شـــود. فـــصل دوم کـــه آغـــاز دوره ی اول نـــوزایـــش ســـازمـــان یـــابـــی کـــارگـــران 

فــــرهــــنگی اســــت از ۱۳۷۷ شــــروع مــــی شــــود و تــــا اســــفند ۱۳۸۵ در       «روز ســــیاه تــــعلیم و تــــربــــیت» ادامــــه 

مـــی یـــابـــد. دوره دوم یـــا فـــصل ســـوم، از ۱۳۸۶ تـــا ۱۳۹۲، دوره مـــقاومـــت و ایســـتادگـــی فـــعاالن صـــنفی و 

کـــارگـــری در غـــیاب حـــضور مـــردم اســـت کـــه بـــا هـــزیـــنه بـــسیار، بـــالخـــره افـــسون قـــدرت مـــوجـــود را تـــشیع 

مــــی کــــند. ایــــن فــــصل کــــه دوره ســــوم ســــازمــــانــــیابــــی جــــنبش اســــت، بــــه مــــقطعی از جــــنبش کــــارگــــری ورود 

مــی کــند کــه بــا فــعال  شــدن اَپ هــای ایــنترنــتی، شــیوه ی  ســازمــانــدهــی اعــتراضــات در حــال تــغییر و تــحول 

است و معلمان از فعاالن این تحول هستند. 

در نـیمه ی دوم دهـه ی هشـتاد دو مـانـع اسـاسـی در فـرایـند سـازمـان دهـی مـعلمان بـه وجـود آمـده  بـود: 

فــضای امــنیتی و تــمرکــز ســازمــانــی. تــمرکــزگــرایــی در مــواجــهه بــا ســد امــنیتی خــود را تــوجــیه و بــازتــولــید 

مــی کــرد. بــه مــوازات تشــدیــد فــضای امــنیتی، انــفعال ایــن تــشکل هــا نــاشــی از محــدودیــت یــا عــدم ارتــباط 

آن هـا بـا بـدنـه و نـیز عـدم  امـکان بـرگـزاری مـجامـع عـمومـی، افـزایـش یـافـته  بـود تـا حـدی کـه در پـایـان دهـه ی 

هشــــتاد تــــقریــــباً بــــه تــــوقــــِف فــــعالــــیِت بــــرخــــی کــــانــــون هــــا انــــجامــــید. ایــــن امــــر مــــختص بــــه مــــعلمان نــــبود. در 

فــضاهــای دیــگر کــارگــری، ســایــر ســندیــکاهــا نــیز هــمین مــسیر را، مــنتها دیــرتــر، پــیموده بــودنــد، بــا ایــن 

تـفاوت کـه سـایـر اعـتراضـات کـارگـری، چـه آن هـا کـه سـندیـکا نـداشـتند، چـه آن هـا کـه سـندیـکا داشـتند و 

غــیرقــانــونــی شــده بــودنــد، بــنا بــه ضــرورت اســتقرار در مــکان جــمعی بــا گــردهــم  آمــدن و اتــخاذ تــصمیمات 

جـــمعی، شـــرایـــط مـــساعـــدتـــری بـــرای غـــلبه بـــر تـــرس و رعـــب ایـــن ســـال هـــا داشـــتند. در فـــضاهـــای بســـته  ی 

کـارگـری، مـانـند کـارگـاه یـا کـارخـانـه، کـارگـران از ایـن امـکان بـرخـوردار بـودنـد و مـی تـوانسـتند در سـاعـات 

مـعینی در مـحیط کـار دور هـم جـمع  شـونـد و دربـاره ی مـشکالت مـشورت، نـمایـندگـان شـان را بـا رأی گـیری 

مسـتقیم انـتخاب کـنند و بـرای روش اعـتراض تـصمیم بـگیرنـد. در غـیاِب تـشکل هـای مسـتقل کـارگـری یـا 

مـمنوعـیت و عـقب نـشینی اجـباری سـندیـکاهـای فـعال شـده، بـه  هـم  پـیوسـنتِ خـودجـوش در چـنین مـجامـعی، 

مــخصوصــاً بــرای دریــافــت مــطالــبات مــعوقــه، راه حــلی نــاگــزیــر بــود. ایــن مــجامــع امــکانــی بــرای راهــبری 

اعــتراضــات و ظــرفــیتی خــودگســتر در مــقابــل بــوروکــراتــیسم مــتمرکــز هــیئت مــدیــره ای فــراهــم آورده بــودنــد. 

طـــــبعاً مـــــعلمان کـــــه  بـــــه  صـــــورت مجـــــزا در کـــــالس حـــــضور مـــــی یـــــابـــــند، یـــــا تـــــعدادشـــــان در هـــــر مـــــؤســـــسه ی 

آمـــوزشـــی محـــدود اســـت، از امـــکان تجـــمیع و تـــشکیل مجـــمع عـــمومـــی فـــوری محـــروم بـــودنـــد. بـــا گســـترش 

ســرکــوب و عــقب نــشینی کــانــون هــا، مــعلمان بــیش تــر از کــارگــران کــالســیک بــه یــک آلــترنــاتــیو بــرای پیشــبرد 
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اعـتراضـات شـان نـیاز داشـتند. آن هـا بـه تجـربـه آمـوخـته  بـودنـد کـه هـزیـنه ی سـازمـان یـابـی رسـمی و مـتمرکـز 

بـسیار بـاالسـت. هـر بـار کـه تـشکل هـای آن هـا فـراخـوان صـادر مـی کـردنـد، قـبل و بـعد از تجـمع، بـرخـی از 

اعـــضای هـــیئت مـــدیـــره ی تـــشکل هـــا احـــضار مـــی شـــدنـــد و مـــورد بـــازجـــویـــی قـــرار     مـــی گـــرفـــتند. در نـــتیجه ی 

تــهاجــمات پــی درپــی نــیروهــای امــنیتی و بــه مــنظور کــاهــش آســیب هــای مســتمر ســرکــوب، و نــیز تــوانــایــی 

ذهــنی  ـ تحــلیلی، مــعلمان زودتــر و گســترده تــر بــه هــماهــنگی و ارتــباط گــیری از طــریــق فــضای مــجازی و 

شبکه های اجتماعی روی آوردند.  

ورود ایـنترنـت بـه گـوشـی هـای هـوشـمند و فـرا گـیرشـدن ایـن گـوشـی هـا در اوایـل دهـه ی ۹۰، فـعایـت هـای 

گـروهـی را تـسهیل کـرد. ایـن مـقطع، هـم راسـتا بـا جـنبِش اجـتماعـیِ شـبكه ای شـده ی ۲۰۱۱ در جـهان بـود، 

امـا بـا تـأخـیر زمـانـی آغـاز شـد. خـیزش ظـروف آشـپزخـانـه ای مـردم ایسـلند، بـهار  عـربـی، بـه ویـژه جـنبش 

آزادی خــواهــی تــونــس، جــنبش اعــتراضــی مــصطلح بــه «خــشمگین هــا» در  اســپانــیا، جــنبش «اشــغال» 

1وال اســـتریـــت در امـــریـــكا، از نـــمونـــه هـــای مـــعروف خـــیزش هـــای «خـــود ارتـــباطـــی تـــوده هـــا» شـــکل گـــرفـــته در 

 ایـنترنـت بـود. مـعلمان ایـران  نـیز بـا تـشکیل گـروه هـای تـلگرامـی بـه ارتـباط بـا یـکدیـگر پـرداخـتند و در ایـن 

فـــضای خـــود مـــختار بـــر تـــرس خـــود غـــلبه و شـــروع بـــه طـــرح مـــشکل مشـــترک و تـــصمیم گـــیری بـــرای تـــداوم 

حــرکــت صــنفی خــود کــردنــد. ایــن گــروه هــای تــلگرامــی، جــانــشین مــجامــع عــمومــیِ کــارگــراِن دارای تــمرکــز 

مـــکانـــی شـــده  بـــود و محـــدودیـــت شـــغلی مـــعلمان در شـــکل دادن بـــه اجـــتماعـــات عـــمومـــی را تـــا حـــد زیـــادی 

جــبران کــرد. ارتــباط در ایــن گــروه  هــای مــجازی و تجــربــه و درد مشــترک، بــه همبســتگیِ مــعلمان و تــالش 

بــرای اقــدام مشــترک انــجامــید. آن هــا بــنا بــه ضــرورت و در غــیاب حــضور فــعال کــانــون هــا، چــاره   ای جــز 

گـــــردهـــــمایـــــی در دنـــــیای مـــــجازی نـــــداشـــــتند. ایـــــن گـــــروه هـــــای مـــــجازی کـــــه تـــــرکـــــیبی از اعـــــضای رادیـــــکال 

مــنزوی شــده ی کــانــون هــای صــنفی، مــعلمان رادیــکال خــارج از کــانــون هــا و مــعلمان عــادی بــود، تــأثــیری 

شــــگرف بــــر گســــترش تجــــمعات و اعــــتصابــــات آن هــــا در فــــضای واقــــعی گــــذاشــــت. کــــوه نــــوردی، اردوهــــا، 

گلگشـت هـا، پـیاده روی هـای هـفتگی، مـحفل هـای خـانـگی و اشـکال دیـگر تـفریـحات دسـته جـمعی، نـقطه ی 

آغـاز ورود ارتـباطـات تـلگرامـی بـه دنـیای واقـعی بـود و هـمزیسـتی گـروه بـا زیسـت واقـعی را پـیوسـته فـعال 

نـگه مـی داشـت. گـروه هـای مـجازی شـکل گـرفـته در الیـن، تـانـگو، ایـمو وایـبر و سـپس تـلگرام، سـاخـتارهـای 

هـرمـیِ تـشکیالِت مـرسـومِ مـتمرکـز را بـه  چـالـش  کـشانـده انـد. اظـهارنـظر، مـشورت و تـصمیم گـیری در       ایـن 

فـضا هـا، بـالواسـطه، مسـتقیم و لحـظه ای اسـت؛ هـر فـرد مـی تـوانـد بـا ارائـه ی یـک پـیشنهاد گـروه را فـعال 

کـند. زنـدانـی بـودن یـا هـزیـنه دادن یـک عـضو گـروه گـرچـه اعـتماد بـرانـگیز اسـت، ولـی نـقش تـعیین کـننده ای 

در  تـــصمیمات نـــدارد، بـــلکه مـــوضـــع گـــیری درســـت بـــه نـــفع دیـــگران، اثـــبات صـــحت مـــوضـــع و صـــداقـــت و 

عـــملکرد در فـــرایـــند زمـــان، بـــه مـــطرح شـــدن افـــراد تـــأثـــیرگـــذار و مـــورد اعـــتماد و نـــیز بـــه هـــمگامـــی یـــا  عـــدم 

1 کاستلز، مانوئل؛ (1393)، شبکه های خشم و امید، تهران، نشر مرکز.

 of 174 723




فرآیند سازمانیابی معلمان ١٣٩٦-١٣٩٣

هــمگامــی بــا گــروه مــی انــجامــد. گــروه هــای مــجازی از ظــرفــیت تــکثیر افــقی بــه صــورت شــبکه ای، هــمچنین 

ظــرفــیت بــه  هــم  پــیوســنت و تــصمیم گــیری در ســطح مــنطقه، شهــر و کــشور بــرخــوردارنــد؛ کــارکــردی کــه بــه 

ســـراســـری شـــدن «تجـــمعاِت ســـکوت» از ســـال ۱۳۹۳ بـــه بـــعد منجـــر شـــد. امـــا چـــنان کـــه تجـــربـــه ی دهـــه ی 

اخـــیر جـــنبش مـــعلمان نـــشان  مـــی دهـــد، ایـــن گـــروه هـــای مـــجازی کـــه از کـــارکـــرد مجـــمع عـــمومـــی بـــه صـــورت 

شـبکه ای و غـیر مـتمرکـز بـرخـوردار هسـتند، عـلی رغـم رشـد سـریـع، در کـوتـاه مـدت قـادر نیسـتند جـایـگزیـن 

تـشکل هـای مـتمرکـز شـونـد. دوران گـذار  از تـشکل هـای مـتمرکـز بـه تـشکل هـای غـیرمـتمرکـز شـایـد دورانـی 

طـوالنـی بـاشـد کـه ویـژگـی آن هـمزیسـتی ایـن دو نـوع تـشکل اسـت. ایـن هـمزیسـتی در جـنبش مـعلمان، بـه 

دگـردیـسی و رادیـکال شـدن تـشکل هـای مـتمرکـز انـجامـیده  اسـت. در ایـن فـراشـد، ارتـباطـی مسـتقیم بـین 

کـانـون هـای صـنفی فـعال و تـوده ی مـعلمان ایـجاد شـد. کـانـون هـای مـنفعل، فـعال و تـشکل هـای رفـرم طـلب، 

قـانـون گـرا و غـیرمسـتقل تـقریـبا مـنزوی شـدنـد. بـوروکـراتـیسم هـیئت  مـدیـره ای نـیز مـجبور شـد درهـای خـود 

را بــه  روی گســتره مــختلف اعــضاء و مــدیــران جــدیــد از مــعلمان رســمی تــا غــیررســمی بــاز کــند. عــالوه بــر 

آن عـــدم  نـــیاِز گـــروه هـــای مـــجازی بـــه کســـب مـــجوِز دولـــت بـــرای گـــردهـــمایـــی و اســـتقالل آن هـــا در مـــقابـــل 

انــتزاعــات محــدودکــنندِه قــدرت در پــیکر قــانــون و ضــوابــط، راه تــشکل هــای مــتمرکــز را بــرای رهــاشــدن از 

الـزامـات قـانـونـی تـشکل گـرایـی بـاز کـرد. در عـین حـال فـضای مـجازی، مـشکالت خـاص خـود را هـم دارد 

کـــه زمـــان مـــی بـــرد تـــا بـــر آن هـــا غـــلبه و کـــنترل شـــود؛ مـــانـــند نـــفوذ افـــراد نـــاشـــناس، هـــک شـــدن گـــروه هـــای 

مـجازی، سـوءاسـتفاده ی سـلبریـتی  هـای سـیاسـی، حـضور و جـاسـوسـی نـیروهـای امـنیتی، قـطع ایـنترنـت 

یـــا مســـدود شـــدن نـــرم افـــزارهـــای فـــضای مـــجازی، وقـــت گـــیربـــودِن حـــضور در ایـــن فـــضا، عـــدم  تـــوانـــایـــی در 

تــهیه ی گــوشــی هــوشــمند یــا عــدم  تــوانــایــی در نــحوه ی اســتفاده از آن، عــدم  دســترســی بــه وی پــی ان، عــدم 

 آشــنایــی بــا فــضای مــجازی، عــدم  ارتــباط رو  د ر رو بــا خــانــواده  هــا و دانــش آمــوزان کــه در فــضای مــجازی 

بـسیار پـررنـگ تـر از فـضای واقـعی اسـت و مـهمتر حـاکـمیت ایـدئـولـوژی هـای مـتعدد بـورژوازی در    ایـجاد 

تــــفرقــــه و چــــند دســــتگی، مــــانــــع گــــذار ســــریــــع گــــروه هــــای مــــجازی کــــارگــــری بــــه مــــجامــــع مــــجازی مســــتمر 

ــ کـه قـبالً جـلب اعـتماد کـرده   مـی شـود. در جـنبش مـعلمان، هـمزیسـتی ایـن گـروه هـا بـا تـشکل هـای مـتمرکـز 

بـودنـد    ــ بـه گسـترش و کـارایـی بـیش تـر هـر دو شـیوه ی فـعالـیِت مـتمرکـز و غـیرمـتمرکـز انـجامـیده اسـت. هـر 

چـند در رونـد ایـن هـمزیسـتی، مـدیـران تـشکیالت مـتمرکـز، هـم چـنین تـوقـعات فـعاالِن هـزیـنه داده ، اهـمیت 

الزم و کـافـی بـه تـوان بـالـقوه گـروه هـای مـجازی بـرای تـبدیـل بـه مجـمع مـجازی نـمی دهـند، امـا در فـرایـند 

این همزیستی، این موانع کاهش خواهد یافت.  

مـا ضـمن دنـبال کـردن ایـن هـمزیسـتی در سـایـت هـا و کـانـال هـای تـلگرامـیِ کـانـون هـا، وارد دوران گـذار 

تـشکل هـای مـتمرکـز بـه شـبکه  هـای همبسـته ی غـیرمـتمرکـز و افـقی مـی شـویـم کـه دائـماً بـا ایـجاد گـروه هـای 

جـدیـد در شـبکه هـای خـود، تـکثیر مـی شـونـد. آن هـا زادوولـدی کـرم مـانـند دارنـد کـه هـر بـار زیسـتی جـدیـد و 

مســـتقل بـــه وجـــود مـــی آورنـــد. در شـــروع ایـــن دهـــه هـــنوز کـــانـــون هـــای صـــنفی و شـــورای هـــماهـــنگ کـــننده ی 
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آن هــا، عــلی رغــم ســکون و پــراکــندگــی، تــنها تــشکیالت مــتمرکــز و مــورد قــبول مــعلمان هســتند. لــذا تــحقیق 

ایـــن بـــخش نـــیز بـــر مـــبنای ســـنجش خـــواســـته هـــا و فـــعالـــیت هـــای آن هـــا بـــا خـــواســـته هـــای تجـــمعات «خـــود 

ارتـباط تـوده ای» تـدویـن شـده اسـت. بـا ایـن هـدف کـه فـراشـد تـمرکـز سـازمـان یـابـی بـه عـدم تـمرکـز، نـه بـا 
شـــعارهـــا و تـــوصـــیفات انـــتزاعـــی زیـــبا و وجـــد آور، کـــه در پـــراتـــیکِ بـــود و شـــِد آن هـــا دنـــبال شـــود. بـــه عـــلت 

محـدودیـت امـکان ورود بـه گـروه هـای شـبکه ای مـعلمان، گـرچـه تجـمعات «خـود ارتـباط تـوده ای» بـا نـگرش 

و بـــــیان خـــــود مـــــعلمان، مســـــتند شـــــده اســـــت، ولـــــی مـــــحوِر تـــــحقیق نیســـــتند. بـــــرای شـــــناخـــــت هـــــمزیســـــتیِ 

گـفته شـده، بـیانـیه هـای کـانـون هـا و شـورای هـماهـنگی مـبنای تـحقیق قـرار گـرفـته انـد، از آن جهـت کـه ایـن 

تـــشکل هـــا ـ هـــر چـــند بـــا تـــاخـــیرـ بـــا مـــعلمان هـــمگام و وارد دنـــیای مـــجازی شـــدنـــد و فـــراخـــوان  آن هـــا، بـــر 

بستر اعتماد سابق، در شبکه های مجازی، تکثیر و مدام به نیروی مادی تبدیل می شد.  

هـم زمـان بـا گسـترش فـعالـیت مـعلمان در دنـیای مـجازی، از سـال ۱۳۹۳ بـه بـعد، بـه تـدریـج مـقاالتـی 

در مـــورد ســـازمـــان دهـــیِ شـــبکه ای وارد ســـایـــت هـــا مـــی شـــود و بـــه مـــرور گســـترش مـــی یـــابـــد. پـــنج ســـال بـــعد، 

خـبرنـگار خـوش فـکر سـایـت هـای ایـلنا و مـیدان در مـقالـه ای بـه نـام مـطالـبه گـری مـعلمان، دگـرگـونـی در شـکل 

و محتوا، به درستی رشد چندساله ی شبکه های مجازی معلمان را تبیین می  کند: 

 «جــــــنبش امــــــروز مــــــعلمان، یــــــک «جــــــنبش نســــــبتاً فــــــراگــــــیر» اســــــت کــــــه از شــــــبکه هــــــای 

اجـتماعـی بـرای هـماهـنگی و اعـتراض جـمعی اسـتفاده مـی کـند؛ ایـن جـنبش را از ایـن روی 

نسـبتاً تـوده ای مـی دانـیم کـه اوالً هـمسو امـا تـا حـدودی مسـتقل از تـشکل هـای شـناخـته شـده ی 

مــعلمان بــه شــیوه       ی «آرام و امــا پــیوســته» عــمل مــی کــند؛ ثــانــیاً از «ســازمــان  دهــی شــبکه  ای 

از پـــایـــین» بـــرخـــوردار      اســـت و تـــک تـــکِ مـــعلمان و بـــازنشســـتگان در ایـــن هـــمگرایـــی دخـــیلند؛ 
ثــالــثاً آن هــا بــدون بــرنــامــه ی پــیش بــینی پــذیــر بــه اعــتراض دســت مــی زنــند، در شهــرهــایــی کــه 

انتظارش نمی رود و در زمان هایی که قابل حدس و پیش بینی نیست». 

نیمه ی اول ۱۳۹۰، تجمعاِت سکوت، همبسته، غیرمتمرکز 

مــا دیــوار تــرس را فــرو ریــخته ایــم، شــما دیــوار خــانــه ی مــا را فــرو ریــخته ایــد. مــا 
خــانــه هــای خــود را دوبــاره خــواهــیم ســاخــت، امــا شــما هــرگــز نــمی تــوانــید آن دیــوار 

1ترس را دوباره بسازید. [توئیت از صفحه ی راویه الحسینی در بهار عربی] 

دهـه ی هشـتاد دوره ی پـربـاری بـرای مـعلمان بـود. آن هـا در هـمان پـنج سـال اول بـه انـدازه ی چـند دهـه 

آمـــوخـــتند. غـــالـــب مـــعلمان مـــثل هـــمه ی کـــارگـــران، در تجـــربـــه زیســـته ی اعـــتراض و ســـرکـــوِب ایـــن دهـــه، از 

1 کاستلز، مانوئل؛ (1393)، شبکه های خشم و امید، تهران، نشر مرکز.
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تــــــغییر درون قــــــدرت، و یــــــا نــــــگاه بــــــه بــــــیرون مــــــرزهــــــا، تــــــقریــــــباً قــــــطع امــــــید کــــــرده  بــــــودنــــــد و بــــــرای کســــــب 

خــواســته هــای شــان، بــه ایــن بــاور رســیده بــودنــد کــه «حــق گــرفــتنی اســت نــه دادنــی» و جــز تــکیه بــه نــیروی 

خـود، اعـتراضـات جـمعی و مـتشکل شـدن حـول مـطالـبات شـان، راه حـل دیـگری نـدارنـد. فـعاالن صـنفی ایـن 

نــگرش را «مــطالــبه گــری» نــام دادنــد تــا مــرز آن را بــا تــالش بــرای تــغییر قــدرت نــشان دهــند. مــعلمان بــا 

ایـن نـگرش وارد دنـیای مـجازی شـدنـد. آن هـا در ایـن فـضا هـای گـروهـی بـا نـیروگـرفـنت از یـکدیـگر، بـر  تـرس 

غـلبه کـردنـد و رعـب و وحشـت نـیمه ی دوم دهـه ی هشـتاد، در اعـتراضـات گسـترده ای کـه نـیمه ی اول دهـه ی 

نـود بـه «تجـمعاِت سـکوت» مـشهور شـد، فـرو  مـی ریـزد. بـاالخـره دیـوار سـکون، خـودسـانـسوری و تـرس و 

رعــب از فــضای امــنیتی، فــروریــخته  بــود؛ دنــیایــی دیــگر در حــال گســترش بــود تــا از مــرزهــای خــفقان و 

ســـــرکـــــوِب دنـــــیای حـــــقیقی در کـــــشورهـــــای اســـــتبدادی بـــــگذرد، ارتـــــباطـــــات را امـــــنیتی حـــــداقـــــلی ببخشـــــد، 

اطـالعـات را پـخش کـند و تـهاجـمات فـیزیـکی قـدرت مسـلط بـه اعـتراضـات کـارگـران را زیـر ذره بـین تـک  تـک 

کـارگـران بـبرد. تجـمعات ۱۳۹۳ و شکسـت سـکوت، نـاگـهانـی و بـدون پـیشینه نـبود. ارتـباطـات مـعلمان در 

دنـــیای مـــجازی از هـــمان ســـال هـــای ورود اولـــین اَپ هـــای مـــجازی در حـــال شـــکل گـــیری و رشـــد بـــود. ایـــن 

ارتــباطــات قــطره قــطره جــمع شــد و تــأثــیراتــش، در ســال ۹۳ وارد دنــیای حــقیقی شــد. تجــربــه تجــمعات و 

اعـتصابـات دهـه ی هشـتاد و سـرکـوب اعـتراضـات، در     ارتـقای خـواسـته  هـای بـالفـصل مـعلمان نـمودی بـارز 

مــی یــابــد. خــواســته ی عــمومــیِ تــحصیل رایــگان، آزادی مــعلمان زنــدانــی، لــغو آمــوزش خــصوصــی و لــغو 

احـکام قـضایـی و تـاکـید بـر مسـتقل بـودن تـشکیالت روی پـالکـاردهـا درج و اعـتراضـات مـعلمان وارد فـاز 

جـدیـدی مـی شـود. ایـن فـاز نـویـن بـه تـدریـج در بـیش تـر کـانـون هـا بـروز مـی یـابـد. اولـین نـمود و آغـاز بـیرونـی 

ایــن فــاز را مــی تــوان در بــیانــیه  ی مــعلمان رادیــکال، بــه مــناســبت بــازگــشایــی مــدارس در ۱۸ مهــر ۱۳۹۳ 

1شــــاهــــد بــــود. در ایــــن بــــیانــــیه خــــواســــته هــــایــــی بــــه شــــرح ذیــــل طــــرح و نســــبت بــــه تــــحقق آن هــــا بــــه مــــعلمان، 

دانـش آمـوزان و خـانـواده هـا فـراخـوان داده شـده اسـت کـه در تجـمعاِت سـکوت ۳ مـاه بـعد، در اعـتراضـات 

معلمان در تمام دهه ۹۰، و نیز بیانیه های کانون ها و شورای هماهنگی به مرور تکرار می شوند: 

« ۱. بـا تـوجـه بـه اعـالم مـنابـع رسـمی دولـت کـه خـط فـقر در ایـران یـک مـیلیون و هشـتصد 
هـــزار تـــومـــان اســـت، حـــداقـــل دســـتمزد هـــرمـــعلم (رســـمی، غـــیررســـمی) بـــایســـتی بـــاالی خـــط فـــقر 

باشد. 

۲. تســریــع و تــسهیل در پــرداخــت هــزیــنه هــای درمــانــی، ســازمــانــدهــی مــنظم و مــدرن و 

غــیرمــتزلــزل اوضــاع بــیمه از اولــویــت هــاســت و دولــت بــایــد نســبت بــه رفــع مــعضالت و تــامــین 

خدمات اجتماعی و بیمه درمانیِ پایه و تکمیلی اقدام فوری نماید. 

ِد تــحول در جــنبش مــعلمان، در قــسمت مــعلمان رادیــکال، هــم چــنین در قــسمت »خــودزایــندگــیِ پــراتــیک، تــالش  1 در فــصل ســوم ایــن تــحقیق، فــرآشُــ

معلمان برای فرا رفنت از افسون قدرت« مفصل توضیح داده شده است. 
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۳. خـصوصـی سـازی آمـوزش عـمومـی و رایـگان تـحت هـرعـنوان و هـر شـرایـط نـقض حـقوق 

اساسی انسانی است و باید متوقف شود. 

۴. تـحصیل حـق ابـتدایـی هـر کـودک (ایـرانـی، مـهاجـر) اسـت و بـایسـتی تـمام افـراد جـامـعه 

تحت پوشش خدمات تحصیل رایگان باشند. 

۵. آمـــوزش و پـــرورش نـــیاز بـــه تـــعدیـــل نـــیرو نـــدارد، بـــلکه نـــیاز بـــه ســـازمـــانـــدهـــی و مـــدیـــریـــت 

صحیح منابع انسانی دارد. 

۶. اعــــتراض، تــــحصن و پــــیگیری مــــطالــــبات حــــق تــــمام مــــعلمان اســــت. مــــا از اعــــتراضــــات 

روزهـــای اخـــیِر مـــربـــیان پـــیش دبســـتانـــی حـــمایـــت مـــی کـــنیم و دولـــت بـــایســـتی از تهـــدیـــد و ارعـــاب 

آنان دست بردارد و نسبت به استخدام و احقاق حقوق آنان اقدام فوری به عمل آورد. 

۷. تـبعیض در نـظام آمـوزشـی بـه هـر شـکل در حـق دانـش آمـوزان و مـعلمان مـمنوع اسـت. 

از جمله: تبعیض جنسیتی، فرهنگی، دینی، قومیتی و زبانی باید کامال حذف گردد. 

۸. مـــعلمان مـــعترض بـــه ســـیاســـت هـــای آمـــوزشـــی بـــایســـتی از آزادی و امـــنیت کـــامـــل بـــرای 

بـیان نـظرات خـود بـرخـوردار بـاشـند و مـعلمانـی کـه بـه خـاطـر بـیان عـقیده در زنـدان هسـتند در 

اسرع وقت آزاد گردند. 

۹. تـــشکل یـــابـــی حـــق مـــعلمان اســـت و ایـــن حـــق نـــمی تـــو انـــد از ســـوی دولـــت هـــا بـــه هـــرشـــکل و 

بهانه ای سلب گردد. 

۱۰. مــا بــه تــمام مــعلمان بــرای اتــحاد و تــشکل یــا بــی مســتقل فــراخــوان مــی دهــیم و مــعتقدیــم 

حـــل مـــشکالت آمـــوزش در ایـــران در گـــرو اتـــحاد، هـــمدلـــی و مـــشارکـــت تـــمام مـــعلمان اســـت و 

هــرجــا ضــرورت ایــجاد کــند بــایســتی بــا تــمام زحــمتکشان، پــرســتاران و کــارگــران بــرای تــحقق 

حقوق اساسی و اولیه خود متحد شویم.» 

ســـــال ۱۳۹۳، ســـــال گســـــترش اعـــــتراضـــــات کـــــارگـــــری اعـــــم از تـــــحصن، اعـــــتصاب، تجـــــمع و ارائـــــه ی 

طـومـارهـای اعـتراضـی بـه مـقامـات حـکومـتی و مجـلس، عـمدتـاً بـرای مـطالـبه ی حـقوق مـعوقـه، اعـتراض بـه 

بـیکاری و خـصوصـی سـازی بـود. حـمل پـالکـارد یـا یـک تـکه مـقوا، نـوشـتاری کـردن مـطالـبات و خـواسـته هـا و 

صـدور قـطعنامـه بـه مـثابـه ی یـک سـنت، در تجـمعات بـیش تـر کـارگـران دیـده  مـی شـود. در     ایـن سـال اعـتراض 

و اعـتصاب عـمق و وسـعت بـیش تـری پـیدا کـرده و بـه مـراکـز بـزرگ کـارگـری کـشیده مـی شـود. مـعلمان کـه 

تجــربــه ی زیســته ی غــنی نــیمه ی اول دهــه ی هشــتاد در کــنار کــانــون هــا را داشــتند، در شــروع تجــمعات و 

اعـتراضـاِت «خـود ارتـباطـی تـوده  هـا» در دنـیای مـجازی، بـاز     هـم در جـنبش کـارگـری پیشـرو بـودنـد. پـس 

از آن کــه الیــحه ی بــودجــه ی ســال ۱۳۹۴ در پــایــیز ۱۳۹۳در مجــلس بــررســی و مــشخص شــد کــه تــغییری 

در بــــودجــــه ی آمــــوزش و پــــرورش بــــه وجــــود نــــیامــــده  اســــت، شــــیب آرام ایــــن تجــــمعات تــــند شــــد. در دی مــــاه، 
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اعــــتراض هــــا در شهــــرهــــا و اســــتان هــــای محــــروم و مــــناطــــقی کــــه وضــــعیت معیشــــتی مــــعلمان ســــخت تــــر و 

فـــشارهـــای اقـــتصادی بـــیش تـــر اســـت، آغـــاز شـــد. مـــعلمان بـــه بـــرکـــت اَپ هـــای ایـــنترنـــتی بـــا حـــضور فـــعاالن 

صــنفی جــوان و رادیــکال، فــعالــیت           هــای گســترده   ای را   آغــاز کــردنــد. گــروه هــای مــجازی بــیش از صــدنــفره  

گــاهــاً تــا دویســت نــفر در ســراســر کــشور در شــبکه هــای اجــتماعــی، نــظیر وایــبر و تــلگرام شــکل گــرفــت و 

بـدون فـراخـوان، اتـحادی شـبکه ای بـین چـندیـن هـزار مـعلم در سـراسـر کـشور، بـرای بـرگـزاری تجـمعات و 

اعــتصابــات بــه وجــود آمــد. مــشوقــان ایــن گــروه هــا، چــنان کــه در بــخش دوم ایــن تــحقیق گــفته شــد، مــعلمان 

جـــوان رادیـــکالـــی بـــودنـــد کـــه اکـــثراً پـــیشینه ی مـــبارزه ی دانـــشجویـــی داشـــتند، دوره ی تـــربـــیت مـــعلم را در 

دانـــــشگاه هـــــای مـــــختلف ســـــپری کـــــرده بـــــودنـــــد، بـــــزرگ شـــــده ی خـــــانـــــواده هـــــای کـــــارگـــــری بـــــودنـــــد و پـــــس از 

فــارغ الــتحصیلی در حــاشــیه هــای شهــرهــای بــزرگ مــعلم شــده بــودنــد. آن هــا قــدرت را در ایــن گــروه هــا نــقد 

مـی کـردنـد و تـصمیمات را بـه رأی مـی گـذاشـتند. بـروز ایـن اعـتراضـات خـودارتـباطـی بـه صـورت تـحصن در 

مــدرســه هــا، در دی و بــهمن ۱۳۹۳، کــمتر در تهــران و بــیش تــر در شهــرســتان هــا بــود. مــعلمان بــدون اقــدام 

بـــرای دریـــافـــت مـــجوز بـــا خـــبررســـانـــی در دنـــیای مـــجازی گـــردهـــم آمـــدنـــد، مـــطالـــبات خـــود را گـــروه بـــه گـــروه 

اشـــاعـــه دادنـــد و بـــا اســـتناد بـــه اصـــول ۲۷ قـــانـــون اســـاســـی، و بـــرای کســـب ایـــن مـــطالـــبات، در مـــناطـــق 

آمـوزش و پـرورش اسـتان تهـران و در شهـرسـتان و اسـتان هـای مـختلف، در روزهـای مـعینی، از رفـنت بـه 

کــــالس هــــای درس خــــودداری کــــردنــــد و در مــــواردی مــــدارس تــــعطیل شــــد. ایــــن تــــحصن هــــا در شــــرایــــطی 

بـرنـامـه ریـزی شـد کـه تـشکل هـای صـنفی مـعلمان، کـه تـا پـیش از سـرکـوب  هـای نـیمه ی دوم دهـه ی هشـتاد 

نــقش اصــلی را در ســازمــان دهــی اعــتراض هــای مــعلمان داشــتند، بــه دلــیل فــشارهــای امــنیتی و ســرکــوب 

در ایـــن بـــازه ی زمـــانـــی، تـــوانـــایـــی چـــندانـــی بـــرای ســـازمـــان دهـــی نـــداشـــتند. یـــک تـــشکل صـــنفی تـــا زمـــانـــی 

مـــی تـــوانـــد زنـــده و پـــویـــا بـــاشـــد کـــه بـــا افـــراد صـــنف خـــود ارتـــباطـــی مســـتمر داشـــته     بـــاشـــد. تـــداوم فـــضای 

امـنیتی و عـدم امـکان ارتـباط تـشکل هـا بـا مـعلمان، بـه سـکون و گسـترش اخـتالفـات بـوروکـراتـیک در مـیان 

فـــــعاالن کـــــانـــــون هـــــا انـــــجامـــــیده  بـــــود. هـــــنوز رهـــــبری از  جـــــنبش عـــــقب بـــــود و بـــــه دنـــــیای مـــــجازی مـــــختص 

گـوشـی هـای هـوشـمند وارد نشـده  بـود و نـابـاورانـه بـه ایـن تـحصن و اعـتراضـات مـی نـگریسـت. ایـن تـشکل هـا 

هـنوز پـراکـنده بـودنـد و آن هـایـی کـه کـمابـیش خـود را حـفظ کـرده بـودنـد، از ۱۳۸۶ تـا سـال ۱۳۹۲جـلسات 

مـــعدودی بـــرگـــزار کـــردنـــد. از آن بـــه بـــعد هـــم جـــلسه ی  مشـــترک نـــداشـــتند. لـــذا کـــانـــون هـــا، هـــم چـــنان مـــنفعل 

بــودنــد و خــودگســتری پــراتــیک را بــاور نــداشــتند. کــانــون هــمدان از عــنوان خــود در مــقام ریــاســت دوره ای 

شـورای هـماهـنگی اسـتفاده و نسـبت بـه فـراخـوان اعـتصاب بـیانـیه ای کـوتـاه بـا عـنوان اطـالعـیه ی شـورای 

مــرکــزی کــانــون هــای صــنفی مــعلمان ســراســر کــشور صــادر کــرد و مــتاســفانــه بــه جــای تــوده ی مــعلمان بــه 

مقامات تکیه کرد:  

 of 179 723

http://54.246.154.219/n/id/1534
http://54.246.154.219/n/id/1534



فرآیند سازمانیابی معلمان ١٣٩٦-١٣٩٣

«بـــه اطـــالع فـــرهـــنگیان گـــران قـــدر مـــی رســـانـــد اخـــیراً در فـــضای مـــجازی، خـــبری مـــبنی بـــر 
اعــــتصاب و عــــدم  حــــضور در کــــالس هــــای درس در تــــاریــــخ هــــای ســــی دی و یــــکم بــــهمن منتشــــر 

شـده  اسـت. بـدیـن وسـیله اعـالم  مـی دارد ایـن خـبر ارتـباطـی بـا کـانـون هـای صـنفی مـعلمان نـدارد 

و چـــنین تـــصمیمی از طـــرف کـــانـــون هـــای صـــنفی ســـراســـر کـــشور اتـــخاذ نشـــده اســـت. الزم بـــه 

ذکـــر     اســـت تـــشکل هـــای صـــنفی فـــرهـــنگیان در حـــال حـــاضـــر مـــشغول رای زنـــی و تـــبادل نـــظر بـــا 

اعـــــضای مـــــحترم دولـــــت و مجـــــلس در خـــــصوص رفـــــع مـــــشکالت فـــــرهـــــنگیان، بـــــه ویـــــژه وضـــــعیت 

معیشتی فرهنگیان کشور، هستند.» 

 در حـالـی کـه نـمایـندگـان مـعلمان مـحصور در ایـدئـولـوژی طـبقه ی «مـتوسـط»، خـود را کـارمـند دولـت 

تــصور مــی کــردنــد و چــشم بــه بــاال داشــتند، اراده ی بــدنــه ی قشــر مــعلمان در دنــیای مــجازی، بــه تــصمیم 

تــحصن در ســی دی و اول بــهمن رســیده بــود و آن را اجــرا کــرد. اعــتراض بــه صــورت تــحصن ســراســری 

مـشابـه اسـفند سـال ۸۲ و گسـترده تـر بـود. در سـال ۱۳۹۳ کـارگـران کـالسـیک در هـفت تـپه، مـعادن سـرب 

و روی کــوشــک، گــیالنــا و پــایــانــه و مــخاذن عســلویــه اعــتصاب و ده هــا مــورد تجــمع داشــتند، امــا هــیج یــک 

مـانـند تـحصن مـعلمان، بـرنـامـه ریـزی شـده در دنـیای مـجازی و بـه صـورت سـراسـری نـبود. در ایـن دو روز 

اکـثریـت مـدارس غـرب کـشور، حـاشـیه شهـرهـای بـزرگ بـه خـصوص در تهـران، مـعلمان بـا سـکوت از رفـنت 

سـر کـالس هـا خـوداری کـردنـد. مشـروح ایـن تـحصن در فـیس بـوک ثـبت شـده اسـت. بـا پـراتـیکِ خـودگسـترِ 

مـــعلمان و فـــشاِر بـــدنـــه  از پـــایـــین، فـــراخـــوان ۱۸ مهـــر نـــمایـــندگـــان رادیـــکال مـــعلمان در خـــواســـته هـــای ایـــن 

تــحصن، از تــوان بــالــقوه بــه بــالــفعل تــبدیــل شــد. در مــقالــه ای بــه نــقل از یــکی از اعــضای ســابــق کــانــون 

صــنفی تهــران، دربــاره ی شــروع دور جــدیــد اعــتراضــات مــعلمان کــه از دی و بــهمن ســال ۱۳۹۳ شــروع 

شد، و نیز بازتاب آن در بین مدیران کانون ها، آمده است: 

 «هـــیئت  مـــدیـــره بـــا شـــک و تـــردیـــد بـــه ایـــن جـــریـــانـــات مـــی نـــگریســـت و تـــعبیری ســـیاســـی از 

جـریـانـات تـحصن  مـعلمان داشـت؛ امـا پـس از وقـوع ایـن تـحصن دوروزه و اسـتقبال چـشم گـیر 

مـعلمان سـراسـر کـشور و سـنگین شـدن کـفه ی صـنفی ایـن جـریـان، شـاهـد تـغییر مـوضـع جـناح 

پیشــرو، درون کــانــون هــا بــودیــم». جــناح پیشــرو بــه افــرادی اشــاره دارد کــه پــس از انــتخابــات 

هــیئت مــدیــره در ســال ۱۳۹۵، وارد کــانــون هــا شــدنــد. طــبق نــظر نــویــسنده ی لــینک بــاال: «جــناح 

پیشــروی کــانــون اشــاره بــه افــراد دارای گــرایــش چــپ اســت کــه بــا تــرمــیم هــیئت  مــدیــره ی کــانــون 

در ۱۳۹۵، خــــارج از تــــرتــــیبات قــــانــــونــــی وارد هــــیئت مــــدیــــره شــــدنــــد. ایــــن گــــرایــــش اعــــتراضــــات 

صــنفی مــعلمان را زیــرمجــموعــه ی جــنبش کــارگــری کــشور مــی دانــد و بــرای تــوصــیف مــعلمان و 
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مـــدیـــران از اصـــطالحـــات فـــرودســـت و فـــرادســـت اســـتفاده کـــرده و مـــعلمان را مـــزدبـــگیر خـــطاب 

1می کند.»  

جهــت شــناخــت مــوقــعیت ذهــنی شــرکــت کــنندگــان نســبت بــه کــانــون هــا و عــدم رهــبری مــتمرکــز در ایــن 

اعتراضات سراغ گروه تلگرامی شماره ی ۴۸ فرهنگیان می رویم:  

«در ســـال هـــای اخـــیر، کـــانـــون کـــه مـــتولـــی اصـــلی حـــرکـــت هـــای صـــنفی بـــوده، بـــه انـــواع مـــختلف تـــحت 
فـشار گـذاشـته شـده تـا آن کـارایـی سـندیـکایـی را کـه مـدنـظر بـدنـه اسـت، نـداشـته بـاشـد. مـجامـع  عـمومـی 

کــه پشــتوانــه ی هــر تــشکل هســتند، اجــازه ی بــرگــزاری جــلسات را نــگرفــته انــد و هــنوز هــم چــنین اجــازه ای 

نــدارنــد. بــدیــهی اســت کــه بــدون حــضور مجــمع، ارتــباط رأس هــرم بــا بــدنــه قــطع مــی شــود و کــل مجــموعــه 

قــدرتــش را در حــرکــات جــمعی از دســت مــی دهــد. اعــضای کــانــون عــمومــاً بــا انــواع مــحکومــیت هــا روبــه رو 

هســتند کــه بــرنــامــه ریــزی حــرکــات بــعدی را بــرای شــان مــشکل و نــامــمکن کــرده اســت. ایــن خــودجــوشــی در 

درجــه ی اول بــار مــسئولــیت را از دوش اعــضای کــانــون بــرمــی دارد و اجــازه مــی دهــد ایــشان هــم چــنان در 

رأس هــرم بــمانــند و مــحور اتــحاد و هــمسویــی بــدنــه بــاشــند و در درجــه ی دوم پشــتوانــه ای مــی شــود بــرای 

کــــانــــون تــــا در مــــذاکــــرات صــــنفی بــــا تــــکیه بــــر ایــــن حــــرکــــت عــــظیم، دســــت قــــوی تــــری داشــــته بــــاشــــد و هــــم 

تـــضمینی بـــاشـــد کـــه در آیـــنده فـــشار از روی کـــانـــون بـــرداشـــته شـــود و هـــزیـــنه ی حـــرکـــات را بـــرای آن هـــا 

کـاهـش دهـد؛ بـا ایـن فـرض کـه چـه کـانـون بـاشـد و چـه نـباشـد، بـدنـه بـه حـرکـت خـود ادامـه مـی دهـد، پـس 

فشار بر کانون بیهوده است.» 

در اواخـر بـهمن مـاه شـورای هـماهـنگی فـراخـوِن تجـمع مـی دهـد. سـپس کـانـون تهـران تجـمع اعـتراضـی 

قانونی خود را در تاریخ دهم اسفند ۹۳ به وزارت کشور اعالم می کند:  

«مــا مــعتقدیــم مجــموعــه ی ســاخــتار تــصمیم گــیری کــشور، چــنانــچه قــصد تــغییرات بــنیادیــن 
واقـــــعی در شـــــرایـــــط آمـــــوزشـــــی و قـــــرار دادن آمـــــوزش در جـــــایـــــگاه مـــــحوری خـــــود در تـــــوســـــعه ی 

هـــمه جـــانـــبه را دارد، الزم اســـت بـــا تـــصمیماتـــی قـــاطـــع، اوالً بـــا حـــذف هـــزیـــنه هـــایـــی کـــه ظـــاهـــراً 

صـرف امـور فـرهـنگی در نـهادهـا و ارگـان هـایـی مـی شـود کـه نـه مـسئولـیت مسـتقیم آمـوزشـی و 

فـــرهـــنگی دارنـــد و نـــه حـــتی یـــک صـــدم آمـــوزش و پـــرورش در کـــشور بُـــرد و تـــأثـــیرگـــذاری دارنـــد، 

بــودجــه ی آمــوزش و پــرورش را دســت کــم دوبــرابــر کــنند. ثــانــیاً تــغییرات ســاخــتاری بــنیادیــنی را 

در جهــت مــحو تــمرکــزگــرایــی شــدیــد حــاکــم بــر آمــوزش و پــرورش (مــثالً دادن اخــتیارات بــیش تــر 

1 این سایت و نویسنده ی منت از معلمان مدافع ایدئولوژی طبقه ی «متوسط» هستند.
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بـــرای تـــصمیم گـــیری بـــه مـــدیـــران مـــناطـــق جـــغرافـــیایـــی و فـــرهـــنگی مـــختلف کـــشور) و مـــحوریـــت 

بــــخشیدن بــــه بــــخش آمــــوزش و تــــوزیــــع مــــتعادل قــــدرت تــــصمیم گــــیری و دخــــالــــت دادن مــــؤثــــر و 

سـازمـان یـا فـته ی بـدنـه ی آمـوزشـی، بـه ویـژه مـعلمان، در تـصمیم گـیری هـا و بـرنـامـه ریـزی هـا، انـجام 

دهـند. مـا بـا کـاالیـی کـردن آمـوزش در کـشور، بـه فـرامـوشـی سـپردن اصـل آمـوزش رایـگان تـحت 

عـــــنوان هـــــای مـــــختلف، نـــــظیر خـــــصوصـــــی ســـــازی در آمـــــوزش و آخـــــریـــــن نـــــمونـــــه ی آن، ســـــپردن 

شــتاب زده ی مــسئولــیت تــعدادی از مــدرســه هــای دولــتی بــه افــرادی بــا عــنوان ســرمــایــه گــذار کــه 

عـمالً هـیچ آورده ای بـرای آمـوزش و پـرورش نـدارنـد، مـخالـفیم. مـا مـعتقدیـم آمـوزش و بهـداشـتِ 

باکیفیت و رایگان بخشی از ابتدایی ترین حقوق هر شهروند است.»  

خـواسـته هـای مـطروحـه در ایـن بـیانـیه بـا خـواسـته هـای مـندرج در بـیانـیه ی ۱۸ مـعلمان رادیـکاِل خـارج 

از کــــانــــون هــــا، در مهــــر هــــمین ســــال، مــــشابهــــت بــــسیار دارد. کــــامــــال مــــشخص اســــت پــــراتــــیکِ بــــدنــــه بــــه  

خـودگسـتری خـواسـته هـای خـود تـا سـطح رهـبری انـجامـیده اسـت. سـپس هـر کـانـون جـداگـانـه و در تـبعیت 

از کـانـون تهـران فـراخـوان داد. یـک فـعال صـنفی رادیـکال در مـقالـه ای بـه نـام «تـاریـخ نـقاب هـا را از چهـره 

برمی  دارد!»، در همین مقطع هشدار مناسبی می دهد:  

«بــرخــی از مــعلمان کــه تــا دیــروز اعــتراض شــان گــوش فــلک را کــر مــی کــرد، از در مــخالــفت 
بـــا تجـــمع بـــرمـــی آیـــند؛ ولـــی آن مـــعلمی کـــه هـــیچ مـــنافـــعی در حـــفظ وضـــعیت مـــوجـــود نـــدارد و بـــا 

حـقوق حـداقـلی و شـرایـط سـخت زیسـتی، چـاره ای جـز اعـتراض بـرایـش بـاقـی نـمی مـانـد، حـتی 

نـیاز بـه تـفکر بـرای درسـتی یـا نـادرسـتی تجـمع نـدارد، چـون راهـی جـز اعـتراض بـرایـش بـاقـی 

نـــمانـــده اســـت. قـــطعاً اعـــتراضـــات در ایـــن ســـطح، عـــالوه بـــر پـــیگیری مـــطالـــبات مـــعلمان، بـــاعـــث 

مـــــی شـــــود تـــــا مـــــعلمان بـــــتوانـــــند پـــــیگیراِن اصـــــلی مـــــنافـــــع خـــــودشـــــان را کـــــه جـــــدای از هـــــرگـــــونـــــه 

مـنفعت طـلبی سـیاسـی -ایـدئـولـوژیـکی و شهـرت طـلبی، سـعی در گـرفـنت خـواسـته هـای آن هـا دارنـد، 

بـیابـند. در شـرایـط فـعلی کـه بسـتری حـداقـلی بـرای پـیگیری مـطالـبات ایـجاد شـده اسـت، بـایـد 

هــمه ی کــسانــی کــه بــر نــاعــدالــتی مــوجــود مــعترضــند، در تجــمع دهــم اســفند شــرکــت و پــایــه هــای 

یــک حــرکــت بــنیانــی و درســت را پــی ریــزی کــنند. هــمه ی  تــشکل هــایــی کــه خــود را حــامــی مــعلمان 

مــی دانــند، بــا حــمایــت از ایــن تجــمع، از جــدایــی مــعلمان از تــشکل هــا جــلوگــیری خــواهــند کــرد، 

وگــرنــه در ادامــه مــعلمان بــه راحــتی آن هــا را کــنار خــواهــند گــذاشــت و راه رو بــه جــلوی خــودشــان 

را کـه بـرگـرفـته از شـرایـط زیسـتی و طـبقاتـی شـان اسـت، دنـبال خـواهـند کـرد. مـعلمان نـاگـزیـرنـد 
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در کــنار هــمه ی اقــشار مــظلوم جــامــعه، از جــمله کــارگــران و پــرســتاران، حــرکــتی روبــه جــلو در 

1جهت بهتر زیسنت را آغاز کنند.»  

تجـــمع ســـکوِت ده اســـفنِد مـــعلمان مـــقابـــل ادارات شهـــرســـتان هـــا و ادارات کـــل اســـتان هـــا و در تهـــران 

مـقابـل مجـلس، بـه یـکی از گسـترده تـریـن اقـدامـات اعـتراضـی پـس از ۱۳۸۵ تـبدیـل شـد. بـازتـاب رسـانـه ای 

گســــــترده ی تجــــــمعات دهــــــم اســــــفند مــــــعلمان بــــــیش از هــــــر چــــــیز نــــــاشــــــی از هــــــم هــــــنگامــــــی بــــــا تجــــــمعات و 

اعـتصابـات سـایـر اقـشار کـارگـری در سـراسـر کـشور بـود. در بـیش از هجـده اسـتان کـشور، مـعلمان در 

مـراکـز اسـتان بـه صـورت هـم زمـان دسـت بـه تجـمع زدنـد. در بـیش تـر ایـن اسـتان هـا، عـالوه بـر مـراکـز اسـتان، 

شهـرهـای دیـگر اسـتان، در مجـموع هـفتاد شهـر و روسـتا، نـیز شـاهـد تجـمعات مـشابـه بـود. چـنین تجـمع 

فــراگــیری نــه تــنها در طــول دو دهــه  مــبارزات صــنفی اخــیر مــعلمان بــی ســابــقه بــود، کــه بــه جــرأت مــی  تــوان 

گــفت در مــیان گــروه هــای صــنفی فــعال در داخــل کــشور تــا آن زمــان، مــورِد مــشابــهی بــرایــش نــمی  تــوان 

یـافـت؛ تـرکـیبی از سـازمـان دهـی مـتمرکـز و غـیرمـتمرکـز اولـین ویـژگـی آن بـود. بـیش از صـدهـزار مـعلم در 

ده هـا شهـر مـقابـل ادارات آمـوزش و پـرورش تجـمع کـردنـد. عـالوه بـر خـواسـت  هـای اقـتصادی، درخـواسـت 

آزادی زنـــدانـــیان ســـیاســـی، اعـــتراض بـــه فـــلسفه ی وجـــودی مـــدارس رنـــگارنـــگ و تـــبعیض هـــای روا و نـــاروا 

بـر دانـش آمـوزان در سیسـتم فـعلی آمـوزش و پـرورش، از نـقاط قـوت تـحصن اخـیر بـود. بـه عـبارتـی، جـنبش 

اخــــیر مــــانــــند نــــیمه اول دهــــه ۸۰ صــــرفــــاً در  اعــــتراض بــــه معیشــــت هــــمکاران خــــالصــــه نــــمی شــــد، بــــلکه بــــه 

خــواســته هــای عــمومــی ورود کــرده بــود. در قــطعنامــه ی پــایــانــی کــانــون تهــران در تجــمع ســکوت ده اســفند 

یـک مـوضـوع جـلب تـوجـه مـی کـرد و  آن نـشانـه هـایـی از گـذار کـانـون هـا بـه خـواسـته هـایـی در حـوزه ی اداره 

و کنترل محل کار، در کنار خواسته هایی بود که تماماً کسب قیمت کار معلم را مدنظر داشت:  

«مــعلمان خــواهــان مــحو تــمرکــزگــرایــی شــدیــد حــاکــم بــر آمــوزش و پــرورش و دخــالــت دادن 
مؤثر و سازمان یافته ی بدنه ی آموزشی کشور در تصمیم گیری ها و برنامه ریزی ها هستند.» 

  

پس از  اسفند، یک فعال صنفی نقاد طی یادداشتی هشدارگونه خطاب به کانون ها نوشت:  

«   هـمان گـونـه کـه پیشـتر نـوشـته  بـودم، اگـر کـانـون  بـا غـلبه بـر شـک هـا و تـردیـدهـای پـیِش  رو، 
بـا بـرگـزاری تجـمع یـک گـام بـه جـلو حـرکـت کـند و بـا دلـواپـسان غـالـب و مـغلوب مـرزبـندی کـند، 

احـتماالً بـا اقـبال عـمومـی و حـمایـت مـعلمان روبـه رو خـواهـد شـد. در مـیان تـشکل هـای مـوجـود، 

نـه مـخالـفان تجـمع بـلکه مـوافـقان بـه خـصوص بـرگـزارکـنندگـان تجـمع، بـایسـتی بـه اعـتباری کـه 

1 ریگی، یاسر؛ )اسفند(۱۳۹۳، مجله ی هفته
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از مـــعلمان و حـــمایـــت شـــان گـــرفـــته انـــد، پـــیگیِر مـــطالـــبات بـــاشـــند و اگـــر تـــوان دارنـــد مـــطالـــبات را 

نـــمایـــندگـــی کـــنند و اگـــر قـــادر نیســـتند صـــادقـــانـــه اعـــالم کـــنند تـــا مـــعلمان بـــتوانـــند از فـــرصـــت 

بــــه دســــت آمــــده بــــا حــــفظ همبســــتگی خــــود و اتــــحاد ســــراســــری، حــــول خــــواســــته هــــای شــــان اقــــدام 

کنند.» 

 ایـن مـقالـه ی کـوبـنده تـوسـط مـعلمی کـه در زمـان نـوزایـش کـانـون هـا، در سـال ۱۳۷۹، احـتماالً هـنوز 

دانـشجو بـود، از ورود نسـل جـوان رادیـکال بـه حـوزه ی آمـوزش خـبر مـی  داد و ورود مـعلمان بـه فـاز جـدیـد 

را گــوشــزد کــرده   بــود. پــیامــد ورود فــعاالن صــنفی نســل جــدیــد در فــاز جــدیــد جــنبش مــعلمان، در بــیانــیه ی 

بـعدی کـانـون تهـران دیـده  شـد. فـعال صـنفی عـزیـز در مـقالـه ی فـوق حـق داشـت؛ بـرگـزارکـنندگـان تجـمع، 

بـه اعـتباری کـه از مـعلمان و حـمایـت شـان گـرفـته بـودنـد، در بـرخـی کـانـون هـا منجـمله کـانـون تهـران مـطالـبات 

تجـــمع را در بـــیانـــیه خـــود پـــیگیری و مـــنعکس کـــردنـــد. بـــیانـــیه ی کـــانـــون تهـــران،در اســـفند ۱۳۹۴، ضـــمن 

گســترش مــخاطــبان خــود تــا بــازنشســته گــان مــعلم، صــادقــانــه از تــبعیت نــمایــندگــان کــانــون هــا از جــنبش 

شبکه ای جدید می گوید: 

 «ده اسـفند ۱۳۹۳ از ایـن مـنظر بـرای مـا اهـمیت دارد و یـک سـرفـصل تـلقی مـی شـود کـه 

طـــی روزهـــای قـــبل از آن، مـــا شـــاهـــد طـــرح مـــطالـــبات ســـراســـری تـــوســـط هـــمکاران در ســـراســـر 

کــشور بــودیــم. اعــتراضــات دی و بــهمن ۹۳ کــه بــه طــور خــودجــوش در شهــرهــای مــختلف شــکل 

گــرفــت، مجــموعــه ی شــورای هــماهــنگی و تــشکل هــا را بــه ایــن جــمع  بــندی رســانــد کــه یــک تــشکل 

صـنفی مسـتقل بـایـد در کـنار بـدنـه بـایسـتد. پـیش از هـر   اقـدامـی تـوسـط تـشکل هـا، مـعلمان آگـاه 

ایــران بــر اثــر فــشار تــبعیض هــا و نــارســایــی هــا، بــه مــدد شــبکه هــای اجــتماعــیِ مــجازی کــه پــلی 

ارتـــباطـــی مـــیان صـــدهـــا هـــزار فـــرهـــنگی در ســـراســـر کـــشور بـــود، مـــسیر و  افـــق جـــدیـــدی بـــرای 

تـــحقق مـــطالـــبات خـــود گـــشودنـــد. در  اصـــل مـــا در ده اســـفند بـــا بـــدنـــه ی فـــعال و مـــطالـــبه مـــحور 

هـــمگام شـــدیـــم و کـــانـــون هـــا، بـــه    واســـطه ی بـــرخـــورداری از اعـــتماد و پـــایـــگاه اجـــتماعـــی در بـــین 

مـعلمان، تـوانسـتند تجـمع ده اسـفند را بـا عـقالنـیت و  امـید بـه بهـبود وضـعیت مـدیـریـت کـنند . بـه 

بـــاور مـــا نخســـتین و فـــوری تـــریـــن کـــار در نـــهادیـــنه کـــردن حـــرکـــت صـــنفی فـــرهـــنگیان، گســـترش 

تـشکیالت و تـوانـمندکـردن سـاخـتار ایـن نـهاد اسـت. از ایـن رو کـانـون صـنفی مـعلمان ایـران بـا 

آغـوش بـاز بـه اسـتقبال هـمکاران جـوان، انـدیـشمند و فـرهـیخته آمـده و خـواهـان حـضور مـؤثـر 

ایـن عـزیـزان در کـانـون هـای صـنفی سـراسـر کـشور اسـت. بـاشـد تـا بـا حـضور خـویـش جـنبش 

ریــشه دار فــرهــنگیان را بــیش از گــذشــته گســترده و تــوانــمند کــنند … . در صــورت عــدم تــوجــه 
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مــــسئوالن بــــه مــــطالــــبات مــــعلمان، آن هــــا در ۱۲ اردیبهشــــت کــــه مــــصادف بــــا روز مــــعلم اســــت، 

صدای خود را رساتر خواهند کرد.» 
  

کـانـون تـا سـوم اسـفند نـتوانسـته بـود بـا بـدنـه ی اعـتراضـی مـعلمان هـم سـطح و هـم قـدم شـود، امـا در ده 

اســـفند بـــا یـــک گـــام بـــه جـــلو، در کـــنار مـــعلمان قـــرار گـــرفـــت و بـــه  واســـطه ی بـــرخـــورداری از حـــق فـــراخـــوان 

تـوانسـت حـمایـت بـسیاری را جـلب کـند. تجـمع ده اسـفند را مـی تـوان بـرآیـند هـمراهـی و هـمدلـی کـنشگران 

مسـتقل بـا کـانـون ارزیـابـی کـرد. ایـن تجـمع سـراسـری بـه دعـوت کـانـون هـای صـنفی، پـس از هشـت سـال، 

اولــــین تجــــمع بــــزرگ و ســــراســــری مــــعلمان بــــود کــــه پــــاســــخ مــــثبت هــــزاران مــــعلم بــــه  فــــراخــــوان، نــــشانــــه ی 

بــازگشــت اعــتماد مــعلمان بــه کــانــون هــای صــنفی و نــماد پــتانــسیل و تــوان ســراســری مــعلمان در بــاور بــه 

همبسـتگی و اهـمیت تـشکل یـابـی بـود. بـسیاری از مـعلمانـی کـه در ایـن دوره در تـظاهـرات یـا تـحصن هـا 

شــرکــت مــی کــردنــد، عــضو کــانــون هــا نــبودنــد. ایــن کــانــون هــا در هشــت ســال گــذشــته تــحت فــشار امــنیتی  

شــدیــد، هــیچ مجــمعی بــرگــزار نــکرده  بــودنــد و بــه تــبع آن، بــه جــز از مــیان دوســتان و نــزدیــکان، عــضوی 

نـــگرفـــته بـــودنـــد. امـــا مـــقاومـــت و ایســـتادگـــی فـــعاالن کـــانـــون هـــا در زنـــدان هـــا، رابـــطه ای بـــاورمـــند و غـــنی بـــین 

مــــعلمان و کــــانــــون هــــا، فــــرای عــــضویــــت ایــــجاد کــــرده  بــــود. عــــالوه بــــر آن، صــــدور بــــیانــــیه از ســــوی ســــایــــر 

گــروه هــای صــنفی و بــرخــی فــعاالن روشــنفکری، هــم چــون کــانــون نــویــسندگــان، در دفــاع از تجــمع مــدنــی 

مـــعلمان و حـــضور بـــرخـــی دانـــشجویـــان و فـــعاالن کـــارگـــری در ایـــن تجـــمع، نـــویـــد نـــوعـــی اتـــحاد در مـــیان 

گــــروه هــــای کــــارگــــری و فــــعاالن ســــیاســــی را مــــی داد. خــــالصــــه ی گــــزارش تجــــمعات ده اســــفند ۱۳۹۳ در 

شهرستان های مختلف، در      این لینک قابل دسترسی است. 

نــمود عــینی و مــلموس مــطالــبات هــر جــنبش را مــی  تــوان در قــالــب شــعارهــای مــطرح  شــده تــوســط آن 

جــنبش ارزیــابــی کــرد. هــر جــنبشی بــرای پــویــایــی خــود بــایــد در هــر مــرحــله شــعار خــود را انــتخاب و بــر 

مــدار آن حــرکــت  کــند. شــرکــت کــنندگــان در تجــمعاِت ســکوت اســفند، پــالکــاردهــایــی در دســت داشــتند کــه 

پیشـرفـت ده سـالـه ی جـنبش مـعلمان را در قـیاس بـا شـعارهـای دهـه ی هشـتاد بـیان مـی کـرد و خـواسـته هـای 

مــندرج در فــراخــوان ۱۸ مهــر را مــنعکس مــی کــردنــد: «زنــدانــی ســیاســی آزاد بــایــد گــردد»، «نــه زنــدان، 

نـــه تهـــدیـــد، نـــه اخـــراج، مـــعلم زنـــدانـــی آزاد بـــایـــد گـــردد»، « جـــای مـــعلم زنـــدان نیســـت»، «مـــعلمان بـــایـــد 

مـدیـران مـدارس را انـتخاب کـنند»، «مـنزلـت، معیشـت حـق مسـلم مـاسـت»، «تـشکل حـق مسـلم مـاسـت»، 

«بــیمه ی تــکمیلی کــارآمــد حــق مســلم مــاســت»، «مــعلمان خــواســتار تــأثــیرگــذاری تــشکل هــای صــنفی بــر 
تــــصمیمات آمــــوزش و پــــرورش هســــتند»، «مــــا خــــواهــــان حــــقوق بــــاالتــــر از خــــط فــــقر هســــتیم»، «تــــحقیر 

اجــــــــــتماعــــــــــی و اقــــــــــتصادی مــــــــــعلم تــــــــــا کــــــــــی؟»، «آمــــــــــوزش کــــــــــیفی بــــــــــرابــــــــــر و رایــــــــــگان مــــــــــی خــــــــــواهــــــــــیم»، 

«خــصوصــی ســازی مــدارس را مــتوقــف کــنید»، «حــذف فــضای امــنیتی از آمــوزش و پــرورش»، «فــشار 
بــر تــشکل هــای صــنفی را مــتوقــف کــنید»، «لــغو کــلیه ی احــکام صــادره تــوســط هــیئت هــای تخــلفات اداری 
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بــــرای فــــعاالن صــــنفی». در مــــیان آن هــــا، شــــعار «آمــــوزش کــــیفیِ بــــرابــــِر رایــــگان»، در مــــقطع اوج گــــیری 

سـیاسـت  هـای مـختلف نـئولـیبرالـیسم در ایـران، از شـروع عـمومـیت یـافـنت خـواسـته هـای مـعلمان بـین سـایـر 

اقـــشار خـــبر مـــی دهـــد؛ شـــعاری کـــه بـــنا بـــه نـــیاز خـــانـــواده هـــای کـــارگـــری، بُـــردی گســـترده و تـــعیین کـــننده 

داشـت. چـهار روز پـس از تجـمع سـکوت ده اسـفند ۱۳۹۳، کـانـون فـرهـنگیان اسـتان اصـفهان بـیانـیه کـه 

اســاســنامــه هــا و چــارچــوب هــای تــنگ قــانــونــی و تــمرکــزگــرایــی را بــر پــراتــیک مــعلمان ارجــح مــی دانســت، بــا 

صدور بیانیه ای اختالفاِت خود با معلمان فعال پیشرو را دامن  زد: 

 «مـعلمان فـریـاد خـود را «سـکوت» کـردنـد، بـه گـونـه ای کـه اگـر بـه چـشمان آن هـا نـگاه کـنیم، 

کــر خــواهــیم شــد. اکــنون بــر مــاســت کــه بــا هــوشــیاری و تــیزبــینی، در ایــن مــجال تــاریــخی از 

هــــرگــــونــــه حــــرکــــتی خــــارج از چــــارچــــوب تــــصمیمات «شــــورای هــــماهــــنگی تــــشکل هــــای صــــنفی 

فـــرهـــنگیان ســـراســـر کـــشور» کـــه مـــعموالً و مـــرســـومـــاً بـــا صـــدور بـــیانـــیه هـــای گـــونـــاگـــون صـــورت 

مـی گـرفـت و مـسئوالن کـانـون هـر اسـتان بـا رایـزنـی و حـضور خـود در هـمه ی اجـتماعـات در پـی 

اجرای آن برمی آمدند، خودداری کنیم.» 

 ایـــن خـــطابـــیه کـــه تـــوســـط مـــعلمان ســـنتی صـــادر شـــد و فـــضای بـــوروکـــرات گـــرایـــی مـــحصول انـــزوای 

نــــــــیمه ی دوم دهــــــــه ی هشــــــــتاد را بــــــــروز مــــــــی داد، تــــــــحت تــــــــأثــــــــیر و بــــــــرای محــــــــدود    کــــــــردن فــــــــعاالن مــــــــجازی، 

1«بـــه چـــارچـــوب تـــصمیماِت» شـــبح شـــورای هـــماهـــنگی شـــکل گـــرفـــته ی تـــوســـط ســـنتی هـــا بـــود درحـــالـــی کـــه 

قـدیـمی هـای کـانـون درگـیر اخـتالفـات بـودنـد، رادیـکالـیسم نسـل جـدیـِد فـعاالن مـعلم در حـال پیشـروی بـود. 

آن هــا مــقاالتــی دربــاره ی آمــوزِش بــاکــیفیت، عــادالنــه و رایــگان بــرای هــمه ی کــودکــان منتشــر مــی کــنند و از 

مـخالـفان سـرسـخت خـصوصـی سـازی و پـولـی سـازی آمـوزش در بـین هـمکاران خـود شـناخـته مـی شـونـد. 

1 در نـــیمه ی دوم دهـــه ی هشـــتاد بـــه تـــدریـــج ۴ طـــیف در کـــانـــون هـــای صـــنفی بـــه وجـــود آمـــد : -۱ طـــیفی کـــه خـــود را صـــنفی/ســـیاســـی مـــی نـــامـــید، بـــه 
 سـازمـان مـعلمان نـزدیـک بـود و مـدافـع »رفـرم، تـساهـل و قـانـون گـرایـی«، بـه قـول گـرامـشی »وزارت گـرا« بـود. ایـن طـیف تـا آغـاز دهـه ۹۰از هـزیـنه 
اجـتماعـی زنـدانـیانـش قـدرت مـی گـرفـت و در کـانـون هـا غـالـب بـود. امـا در نـیمه ی اول دهـه ی نـود بـا خـضور مـعلمان رادیـکال بـه تـدریـج ضـعیف شـد. 
-۲ طـیفی کـه در تـقابـل بـا سـیاسـت گـرایـی و طـیف اول، مـخالـف »وزارت گـرایـی« بـود و خـود را صـنفی مـی نـامـید. در تـشکل گـرایـی مسـتقل، پـویـشی 
نسـبتاً رادیـکال امـا در تعهـد بـه اصـول تـشکل گـرایـی مـتمرکـز، سـخت گـیر، دگـماتـیسم و قـانـون گـرا بـود و از ایـن نـظر بـا طـیف اول هـمگام مـی شـد. 
-۳ طـــیف ســـوم اکـــثریـــت مـــدیـــران کـــانـــون هـــا بـــودنـــد کـــه »وزارت گـــرا« نـــبودنـــد. امـــا نـــگرش ســـنتی داشـــتند و در تـــبعیت از قـــانـــون گـــرایـــی و تـــعامـــل و 
تـساهـل، بیشـتر بـا طـیف اول هـم سـو بـودنـد. -۴ طـیف چـهارم  فـعاالن رادیـکال بـودنـد کـه مـعدودی از آن هـا در نـیمه ی اول دهـه ی نـود وارد کـانـون هـا 
شـدنـد. و نـیز نـمایـندگـان رادیـکالـی کـه از دهـه ۸۰ در بـرخـی کـانـون هـا بـه خـصوص درغـرب کـشور فـعال بـودنـد. طـیف چـهارم بـا نـقد هـر سـه طـیف، 
تــشکل گــرایــی مســتقل بــدون دخــالــت دولــت را مــدنــظر داشــت. آن هــا مــعلمان را جــزء طــبقه کــارگــر مــنظور مــی کــردنــد و بــه  جــناح پیشــروی کــانــون هــا 
مــعروف شــدنــد. بــه هــمین جهــت، طــیف اول آن هــا را تــندرو و دارای گــرایــش چــپ مــی دانســت. ایــن طــیف کــه از ســال ۱۳۹۳ نــماد تــوان پــراتــیکی 
جــنبش کــارگــری دهــه ی نــود در قشــر مــعلمان اســت، در ایــن دهــه در مــسیری بــالــنده قــرار مــی گــیرد. طــیف اول در صــدد بــود شــورای هــماهــنگیِ 
دومـی بـه وجـود آورد، لـذا در مـقاطـعی بـا عـنوان »شـورای مـرکـزی کـانـون هـای صـنفی مـعلمان سـراسـر کـشور« بـیانـیه مـی داد. ایـن طـیف از تجـمع 
»کـــانـــون هـــا« نـــام مـــی بـــرد، در صـــورتـــی کـــه نـــام کـــامـــل شـــورا از زمـــان تـــاســـیس »شـــورای هـــماهـــنگی تـــشکل هـــای صـــنفی فـــرهـــنگیان ایـــران« بـــود. 
مـؤسـسان کـانـون  هـا بـه درسـتی در نشسـت هـای اولـیه در سـال ۱۳۸۰ از تجـمع تـشکل هـا، و نـه تجـمع «کـانـون هـا»، نـام بـرده بـودنـد. هـدف آن هـا از 
ایـن عـنوان آن بـود کـه نـه فـقط کـانـون هـا، بـلکه هـر تـشکلی از مـعلمان کـه مسـتقل و تـابـع اهـداف شـورا بـاشـد، تـحت پـوشـش شـورای هـماهـنگی قـرار 

گیرد.
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در قــلم انــتقادی چــنین مــعلمان جــوانــی کــه کــم هــم نیســتند، مــی تــوان مــیرنــدگــی چــپ ســنتی و اوج گــیری 

پـراتـیک  زایـنده را در بـخش پیشـرو جـنبش کـارگـری دیـد. مـتعاقـباً نـمایـنده ی شـورای هـماهـنگی در نـهاد 

آمــــوزش بــــین املــــلل در کــــانــــادا و آفــــریــــقا بــــا درج بــــیانــــیه ی ایــــن نــــهاد دربــــاره ی آمــــوزش رایــــگان،بــــه تــــبلیغ 

ضرورت طرح و اجرای آموزش رایگان در جهان می پردازد:  

«چهـــــــــل وپنجـــــــــمین شـــــــــماره ی نشـــــــــریـــــــــه ی «دنـــــــــیای آمـــــــــوزش»، نـــــــــگاه عـــــــــمیقی بـــــــــه مـــــــــعضل 
خـــصوصـــی ســـازی و تـــجاری ســـازی آمـــوزش و پـــرورش انـــداخـــته اســـت و نـــیز بـــه رازگـــشایـــی و 

آشـــکارکـــردن راهـــکارهـــایـــی بـــرای تـــضمین «حـــق دســـترســـی» بـــه آمـــوزش هـــمگانـــیِ بـــاکـــیفیت 

اقـدام کـرده اسـت. ویـرایـشگر مـیهمان، «کـارول آنـنه سـپریـن» از دانـشگاه نـیویـورک، مـتنی را 

ویــرایــش و تــدویــن کــرده اســت کــه بــه شــکل گــیری کــمپین ســازمــان آمــوزش بــین املــلل (EI) عــلیه 

خــصوصــی ســازی آمــوزش و پــرورش و تــجاری ســازی یــا بــازرگــانــی گــری در آمــوزش و پــرورش 

منجـر شـده اسـت. سـلسله ای از مـقاالت گـزیـده از پـژوهـشگران روشـن کـرده کـه «آمـوزش» یـک 

«حق انسان»ی و یک «کاالی همگانی» است.» 

 بــــه ایــــن تــــرتــــیب بــــا تــــالش مــــعلمان مــــبارز، شــــعار آمــــوزش رایــــگان بــــه تــــدریــــج پــــخته مــــی شــــود تــــا در 

شـرایـطی مـساعـد بـه خـواسـتی عـمومـی تـبدیـل شـود. بـدون شـک شکسـت فـضای ارعـاب و رکـود حـاکـم بـر 

فـعالـیت هـای صـنفی از دسـتاوردهـای مـهم تجـمع دهـم اسـفند اسـت، امـا سـرکـوب هـم چـنان ادامـه داشـت. 

حــمله بــه تــظاهــرکــنندگــان، کــتک زدن زن و مــرِد مــعلم و بــازداشــت نــزدیــک بــه ده هــا مــعلم در  ایــن تجــمع، 

اجـــرای احـــکام ســـنگین قـــضایـــی فـــعاالن صـــنفی، هـــزیـــنه ی مـــبارزه ی مـــعلمان را بـــاز هـــم افـــزایـــش داد. 

اعـــــتراضـــــات مـــــعلمان پـــــس از ده اســـــفند نـــــیز ادامـــــه یـــــافـــــت. مـــــعلمی در تـــــلگرام، در گـــــروه شـــــماره ی ۳۴ 

فرهنگیان تصویر خوبی از آن روزها ارائه می دهد:  

«بـــلوغ مـــدنـــی، انـــسجام جـــمعی و ســـازمـــان دهـــی خـــودجـــوش بـــا بهـــره گـــیری از شـــبکه هـــای 
مـجازی، از ویـژگـی هـای مـؤثـر ایـن تحـرک جـمعی بـود. گسـتردگـی ایـن اعـتراضـات در سـراسـر 

کــشور بــه گــونــه ای بــود کــه بــه حــق مــی تــوان جــنبش مــعلمان را پیشــتاز اعــتراضــات در جــامــعه ی 

کــــنونــــی ایــــران تــــلقی کــــرد. فــــضای امــــنیتی ســــال هــــای ۸۸ (و پــــس از آن) و ارعــــاب تــــشکل هــــای 

صــنفی در ایــن ســال هــا، مــوجــی از رکــود و نــخوت را در فــعالــیت هــای صــنفی ایــجاد کــرده بــود. 

تجـــمع ده اســـفند مـــوجـــبات شکســـت ایـــن فـــضای ســـنگین را فـــراهـــم کـــرد؛ تـــا جـــایـــی کـــه حـــتی 

رســــانــــه هــــای داخــــلی هــــم بــــا وجــــود فــــشارهــــا بــــه انــــعکاس خــــبرهــــای آن پــــرداخــــتند. بــــسیاری از 

فــــعاالن تــــا یــــک روز پــــیش از بــــرگــــزاری تجــــمع، امــــید چــــندانــــی بــــه بــــرگــــزاری مــــوفــــقیت آمــــیز آن 
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نـــداشـــتند و نـــگرانـــی از بـــرخـــوردهـــای امـــنیتی هـــم چـــنان وجـــود داشـــت. امـــا گســـتردگـــی حـــضور 

مـعلمان و انـسجام مـدنـی آنـان در پـای بـندی بـه تجـمع سـکوت، امـکان بـرخـوردهـای امـنیتی را 

بـــه حـــداقـــل رســـانـــد. در چـــنین شـــرایـــطی اســـت کـــه حـــتی در روزهـــای پـــایـــانـــی ســـال، ۲۴ و ۲۵ 

اســـــفند ۱۳۹۳، و بـــــدون مـــــشارکـــــت کـــــانـــــون صـــــنفی مـــــعلمان، فـــــرهـــــنگیان در شهـــــرهـــــای یـــــزد، 

شهــرکــرد، اردبــیل و شــیراز در مــقابــل مــراکــز اســتانــداری دســت بــه  تجــمعات اعــتراضــی زدنــد. 

بــدون شــک شکســت فــضای ارعــاب و رکــود حــاکــم بــر فــعالــیت هــای صــنفی، از دســتاوردهــای 

مهم تجمع دهم اسفند است.»  

کــانــون نــویــسندگــان در دفــاع از تجــمع مــعلمان و حــضور بــرخــی از دانــشجویــان و فــعاالن کــارگــری 

در این تجمع نوشت:  

«… (ایـــــن تجـــــمع) بـــــیش از هـــــر چـــــیز نـــــشان نـــــوعـــــی اتـــــحاد صـــــنفی در مـــــیان گـــــروه هـــــای 
فــرودســت بــود. وضــعیت معیشــتی مــشابــه در مــیان کــارگــران، پــرســتاران و مــعلمان آن هــا را در 

شــرایــط اتــحادی نــانــوشــته قــرار     داده اســت. چــشم انــداز چــنین اتــحادی، قــدرتــمندی جــامــعه ی 

مــــــدنــــــی ایــــــرانــــــی خــــــواهــــــد بــــــود. امــــــا پــــــیش از آن، هــــــر کــــــدام از گــــــروه هــــــای صــــــنفی نــــــیازمــــــند 

سـازمـان دهـی گسـترده ی اعـضا و گسـترش کـمی و کـیفی تـشکل هـای مـربـوط بـه  خـود هسـتند. در 

مــیان مــعلمان، کــانــون صــنفی ظــرف مــناســبی بــرای ســازمــان دهــی گســترده ی مــعلمان اســت. 

اگــرچــه در شــرایــط کــنونــی تــوانــایــی رهــبری ســراســری نــدارد، بــا ایــن هــمه تــغییر درســاخــتار 

مــدیــریــتی و ورود نــیروهــای جــوان بــه مــرکــزیــت تــصمیم گــیری هــا مــی تــوانــد پــتانــسیل الزم بــرای 

ســــازمــــان دهــــی گســــترده را فــــراهــــم کــــند. امــــروز نســــبت بــــه گــــذشــــته چــــشم انــــداز روشــــن تــــری از 

فـــعالـــیت هـــای صـــنفی و امـــکان رســـیدن بـــه خـــواســـته هـــا فـــراهـــم شـــده اســـت و امـــکان رســـیدن بـــه 

اتـحاد صـنفی چـشم انـدازی اسـت کـه تجـمع دهـم اسـفند پـیش روی مـعلمان گـذاشـته اسـت. بـا 

ایـن حـساب سـال ۹۴ سـال سـرنـوشـت سـازی در کـنش هـای صـنفی- مـدنـی مـعلمان خـواهـد بـود. 

باید به انتظار نشست و دید.»  

پـس از اعـتراض سـراسـری ده اسـفند، کـه اولـین فـراخـوان شـورای هـماهـنگی، تـکثیرشـده در دنـیای 

مــــــجازی بــــــود. فــــــرهــــــنگیاِن ســــــراســــــر کــــــشور فــــــعالــــــیت اعــــــتراضــــــی گســــــترده تــــــری را بــــــاز هــــــم بــــــه صــــــورت 

«خــود ارتــباطــی تــوده هــا» در تجــمع ســکوت ۲۷ فــروردیــن ۱۳۹۴ انــجام دادنــد. ایــن اولــین تجــمع بــود کــه 
تـــوســـط ادمـــین هـــا در دنـــیای مـــجازی طـــراحـــی و اجـــرا شـــد و بـــه تجـــمع «ادمـــین هـــای تـــلگرامـــی» مـــعروف 

شـــد؛ تجـــمعی کـــه بـــاز هـــم در شـــبکه ی مـــجازی شـــکل گـــرفـــت! فـــراخـــوان اولـــیه طـــی اطـــالعـــیه لـــینک فـــوق، 
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تــوســط جــمعی از مــعلمین رادیــکال ســراســر کــشور بــا هشــتگ ۲۷ فــروریــن در فــیس بــوک و  تــویــیتر داده 

شد که:  

«بـــا تـــکیه بـــر اصـــل ۲۷ قـــانـــون اســـاســـی، در مـــورخـــه ی پـــنج شـــنبه، ۹۴/۰۱/۲۷، از ســـاعـــت 
۹:۳۰ تــــا ۱۲ «تجــــمع ســــکوت» طــــبق شــــرایــــط ذیــــل بــــرگــــزار مــــی شــــود. ۱- تجــــمع هــــمکاران در 

مــــراکــــز اســــتان هــــا مــــقابــــل اداره ی کــــل و در شهــــرســــتان هــــا مــــقابــــل اداره ی آمــــوزش پــــرورش آن 

شهــــرســــتان اســــت. ۲- تجــــمع صــــرفــــاً صــــنفی اســــت و فــــرهــــنگیان فــــهیم اجــــازه ی هــــیچ حــــرکــــت 

ســیاســی و مــوج ســواری بــه ســیاســیون را نــمی دهــند. ۳- پــالکــاردهــایــی تــهیه کــرده و شــعارهــا، 

مــتناســب بــا شــأن فــرهــنگیان بــر روی آن نــوشــته مــی شــود. الزم بــه تــوضــیح اســت چــون کــانــون 

صــنفی مــعلمان بــر اســاس بــیانــیه ی ۲۲ اســفند، بــه دولــت و مــسئوالن تــا اردیبهشــت و هــفته ی 

مــعلم فــرصــت داده و نــمی تــوانــد خــلف وعــده کــند، لــذا ایــن تجــمع کــامــالً خــودجــوش و فــقط در 

راستای اهداف صنفی فرهنگیان است.»  

هـم زمـان در صـفحه ی فـیس بـوک مـعلماِن در تـبعید نـوشـتند: «امـیدواریـم تجـمع ۲۷ فـروردیـن، تجـمعی 

بـرای مـوازی سـازی بـا کـانـون صـنفی مـعلمان و نـیرنـگی بـرای بـه انحـراف کـشیدن حـرکـت جـمعی مـعلمان 

نـباشـد و ایـن جـمع و مـسئوالنـش بـه  صـورت شـفاف، مـانـند مـسئوالن کـانـون صـنفی مـعلمان، مـشخصات 

خــود را در اخــتیار مــعلمان ســراســر کــشور و تــشکل هــای داخــل و خــارج قــرار بــدهــند!». مــتأســفانــه بــی 

تـوجـهی بـه اهـمیت پـراتـیکِ زایـنده ی جـنبش، چـنان قـوی بـود کـه مـعلمان چـپ انـدیـِش جـمع شـده در کـانـالِ 

مــعلماِن در تــبعید نــیز تجــمع مــعلمان را تــوطــئه ارزیــابــی مــی کــردنــد! در   خــبرهــای ایــنترنــتی آمــده بــود کــه 

گـــــردهـــــمایـــــی در  ایـــــن روز بـــــیش از شـــــصت شهـــــر را فـــــرا گـــــرفـــــته و جـــــمعیت مـــــعترض در شهـــــرســـــتان هـــــا 

چــندیــن بــرابــر ده اســفند ذکــر شــده   اســت؛ ولــی طــبق اظــهارات مــعلمان شــرکــت کــننده در تهــران، جــمعیت 

تجــــمع کــــننده در تهــــران کــــمتر از ایــــن جــــمعیت در ده اســــفند بــــود. در  ایــــن تجــــمع نــــیز مــــشابــــه تــــحصن و 

تجــمعاِت خــود بــرنــامــه ریــز ســال ۱۳۹۳، مــعلمان بــا حــمل پــالکــاردهــایــی، بــیش تــر بــر تــحول وضــعیت نــظام 

آمــوزشــی، آزادی مــعلمان زنــدانــی و نــهادیــنه شــدن تــشکل هــای صــنفی تــأکــید داشــتند و معیشــت خــود را 

در      اولــویــت چــهارم قــرار      داده  بــودنــد. کــانــون تهــران در پــایــان ســال بــه ایــن مــوضــوع ورود و عــدم دخــالــت 

کانون ها در سازمان دهی تجمع سکوت فروردین را تائید و ظرفیت پراتیکی جنبش را تحسین کرد:  

«تجـمع سـراسـری ۲۷ فـروردیـن۱۳۹۴ نـشان داد کـه مـعلمان قـادر هسـتند از هـر ظـرفـیت 
مـــمکن بـــرای بـــیان خـــواســـت هـــای بـــرحـــق خـــود اســـتفاده کـــنند.» چـــند روز بـــعد در گـــروه تـــلگرام 

شـــماره ی نُـــه مـــعلمین کـــرمـــانـــشاه، مـــعلم عـــزیـــزی نـــوشـــت: «مَـــثَل مـــعروفـــی اســـت کـــه در هـــمین 
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صـفحات مـجازی دسـت بـه دسـت مـی کـنیم، بـی آنـکه حـقیقتش را بـه  درسـتی دریـابـیم؛ ایـن جـمله ی 

مـعروف کـه «حـق گـرفـتنی اسـت». آری، ایـن هـمان گـنج گـران بـهایـی اسـت کـه در طـول تـاریـخ 

بــه زنــدگــی آدم هــا مــعنا بــخشیده و پشــتوانــه ی تــالش بــی وقــفه شــان بــرای گــرفــنت حــق شــان بــوده 

است.» (لینک باال) 

     در ایـن تجـمع نـیز ایـن جـنبش بـود کـه رهـبران را آمـوزش مـی داد و قـصد آن داشـت رهـبران خـود 

را بـسازد. راهـکارهـا و مـبانـی سـازمـانـی حـرکـت از مـنت جـنبش اجـتماعـی مـعلمان بـیرون مـی آمـد و پـس 

از اجـرا بـه رشـد هـمان جـنبش کـمک  مـی کـرد و بـرنـامـه ریـزی تجـمعات را بـه فـاز بـاالتـری مـی بـرد. بـرخـی از 

مـدیـران کـانـون هـا کـه هـنوز بـه امـکان رفـرم پـای بـند بـودنـد و قـبالً اطـالعـیه ی بـرائـت از تـحصن داده  بـودنـد، 

ایـــن بـــخش از خـــواســـته هـــای رادیـــکال را صـــالح نـــمی دانســـتند. امـــا پـــراتـــیک، مـــنتظِر بـــایـــد و نـــبایـــدهـــای 

رهـبران نـمی مـانـد. پـاسـخ مـثبت مـعلمان بـه فـراخـوان فـعاالن جـدیـد، مـؤیـد رادیـکالـیزه شـدن جـنبش مـعلمان 

در نیمه ی اول دهه ی نود بود. 

     مــــتعاقــــب اعــــتراضــــات مــــجازی -شــــبکه ایِ جــــنبش مــــعلمان، مجــــدداً شــــورای مــــرکــــزی تــــشکل هــــای 

صـنفی فـرهـنگیان بـه تـبعیت از حـضور اعـتراضـی بـدنـه، فـراخـوان بـه تجـمع سـراسـری مـعلمان ایـران در 

هــــفته ی مــــعلم بــــرای روز ۱۷ اردیبهشــــت داد و اعــــالم کــــرد در صــــورت عــــدم رســــیدگــــی بــــه  خــــواســــته هــــای 

فـــرهـــنگیان، اقـــدامـــات بـــعدی در دســـتور کـــار قـــرار خـــواهـــند گـــرفـــت. چـــهارشـــنبه، ۱۶ اردیبهشـــت، وزارت 

اطــالعــات رژیــم، دبــیر کــل و ســخنگوی کــانــون صــنفی مــعلمان ایــران را مــجبورکــرد بــا تهــدیــد بــه اجــرای 

احـکام ده و نُـه سـال زنـدان، اعـالم کـنند در تجـمع شـرکـت نـخواهـند کـرد؛ در            غـیر     ایـن صـورت مسـتقیماً بـه 

 زنــــدان مــــنتقل خــــواهــــند  شــــد. بــــا پــــخش خــــبر در گــــروه هــــای مــــجازی، ایــــن تهــــدیــــد انــــگیزه ای اولــــیه  بــــرای 

اعــتراضــاِت مجــدد شــد. بــیش از دو هــزار مــعلم در تهــران، مــقابــل مجــلس رژیــم دســت بــه تجــمع زدنــد و 

ضــــمن خــــواســــته ی آزادی فــــعاالن صــــنفی، مــــعلمان دربــــند، بــــداقــــی، بــــاقــــری، هــــاشــــمی، بــــاز هــــم هــــمان 

مـطالـبات ده اسـفند و ۲۷ فـروریـن را مـطرح کـردنـد. پـس از تجـمع ۱۷ اردیبهشـت، دبـیر کـانـون تهـران کـه 

قـصد شـرکـت در کـنگره ی جـهانـیِ «آمـوزش بـین املـلل» درکـانـادا را داشـت، در شـشم تـیر بـازداشـت شـد. 

کـنگره ی اتـحادیـه هـای کـارگـری بـریـتانـیا بـا انـتشار خـبر بـازداشـت دبـیر کـانـون، در بـیانـیه ای بـه نـام «عـلیه 

سرکوب معلمان و خبرنگاران اقدام کنید» اعالم کرد:  

«پـتیشن آنـالیـنی بـه عـنوان اقـدام فـوری بـرای آزادی اسـماعـیل عـبدی تـوسـط لـیبراسـتارت 
شــروع شــده اســت. از هــمه درخــواســت مــی کــنیم کــه ایــن پــتیشن را امــضا کــنند و هــم چــنین بــه 

دوستان خود هم سفارش کنند که پتیشن را امضا کنند.» 
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     رژیـم تهـدیـد خـود را عـملی کـرده  بـود. بـازداشـت دبـیر سـابـق کـانـون و پـرونـده سـازی مجـدد بـرای 

فـعاالن کـانـون، بـهانـه ای بـه دسـت مـعلمان داد کـه بـاز هـم بـرای مـطالـبات بـرزمـین مـانـده ی تجـمعات قـبلی 

خـود، در شـبکه هـای اجـتماعـی فـعال شـونـد و کـنشگران صـنفی و آدمـین هـای تـلگرامـی پـیشنهاد بـرگـزاری 

گــــردهــــمایــــی ســــراســــری در اعــــتراض بــــه ایــــن بــــازداشــــت هــــا و پــــیگیری مــــطالــــبات را دادنــــد. پــــس از  ایــــن 

خــواســت، شــورای مــرکــزی شــورای هــماهــنگی بــاز هــم بــه تــبعیت از پــراتــیک بــدنــه، روز ٣١ تــیرمــاه ۹۴ را 

روز اعـــتراض بـــه  بـــازداشـــت فـــعاالن صـــنفی خـــود اعـــالم کـــرد. فـــراخـــوان تجـــمع ســـکوت ۳۱ تـــیر، ســـومـــین 

اعـتراض سـراسـری سـکوت بـود کـه گـرچـه نـاکـام مـانـد، امـا بـازتـاب  گسـترده ی لـشکر کـشی امـنیتی در حـد 

حـکومـت نـظامـی مـنطقه ای، دسـتگیری هـا و جـمعیت اسـتقبال کـننده در دنـیای مـجازی، و انـتشار لحـظه بـه 

لحـظه ی عـکس و خـبر، ایـن فـراخـوان را بـه نـقطه ی عـطفی در تـاریـخ همبسـتگی مـعلمان سـراسـر کـشور 

تبدیل کرد. فضای امنیتی تجمع چنان شدید بود که:  

« از اوایـــل صـــبح ۳۱ تـــیرمـــاه در اطـــراف مجـــلس، بـــه فـــاصـــله ی هـــر یـــک مـــتر، یـــک مـــأمـــور 
امـنیتی بـا لـباس شـخصی حـضور داشـت و تـراکـم نـیروهـای انـتظامـی بـا مـوتـور سـیکلت، ون و 

مـینی بـوس هـا در اطـراف مجـلس دیـده  مـی شـد. آن هـا پـیش از سـاعـت تـعیین شـده محـل تجـمع را 

اشـغال کـردنـد و هـر گـروه بـیش از سـه نـفر را کـه بـه سـمت مـیدان بـهارسـتان و مجـلس حـرکـت 

مـــی کـــرد، مـــتفرق مـــی کـــردنـــد و در صـــورت مـــقاومـــت بـــه  داخـــل ون هـــا و مـــینی بـــوس هـــای از پـــیش 

 آمـاده شـده مـی انـداخـتند. در داخـل مـترو بـه  طـور  مسـتمر از بـلندگـو اعـالم مـی  شـد کـه مـترو در 

ایسـتگاه بـهارسـتان تـوقـفی نـدارد. بـهارسـتان را قـرق کـرده، خـیابـان هـای مـنتهی بـه ایـن مـنطقه 

را بســـته و ارتـــباطـــات تـــلفنی را مـــختل کـــرده  بـــودنـــد. هـــر کـــس را کـــه تـــلفن در دســـتش بـــود و یـــا 

عــــکس مــــی گــــرفــــت، بــــازداشــــت مــــی کــــردنــــد. دســــتگیری حــــداقــــل ۱۳۰ تــــا ۲۰۰ مــــعلم بــــه صــــورت 

دســته  جــمعی در ایــن روز، نــشان از وحشــت حــاکــمیت از ســرازیــر  شــدن مــعلمان از ســراســر 

کشور به سمت تهران بود.» 

 معلم بازنشسته و محبوب مشهد در پنجم مرداد ۹۴ نوشت:  

«بـه حـاکـمیت اخـطار مـی کـنم کـه حـرکـت مـعلمان نـم نـم بـاران اسـت؛ سـیل بـزرگ از جـانـب 
مــلت در راه  ا ســت. مــعلمان حــق شــان را گــدایــی نــمی کــنند، حــق گــرفــتنی  اســت. ســال ۹۴ ســال 

۶۷ نیســـت کـــه تـــعداد زیـــادی از زنـــدانـــیان را بـــعد از قـــبول قـــطعنامـــه، قـــتل  عـــام و در گـــورهـــای 

دسـته جـمعی دفـن کـنند. مـردم و بـه  خـصوص مـعلمان، بـه  سـرعـت در مـقابـل زورگـویـی هـا و ظـلم هـا 
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واکـنش نـشان مـی دهـند؛ هـمین طـور آزادی بـی قـیدوشـرط مـعلمان را خـواسـتارنـد. ۳۱ تـیر مـعلمان 

حماسه ای را رقم  زدند که برگ زرینی از تاریخ خواهد شد.» 

 آیــا حــق بــا ایــن مــعلم بــود؟ مــعلمان رفــرمیســت و تــشکل هــای وابســته بــه قــدرت، فــراخــوان ســراســری 

تجـــمع ۳۱ تـــیر در تهـــران را اشـــتباه ارزیـــابـــی، و اعـــالم کـــردنـــد دســـتگیری هـــا و اخـــراج هـــای مـــتعاقـــب آن 

بــاعــث تــرس مجــدد و عــقب نــشینی مــعلمان در تجــمعات بــعدی خــواهــد شــد. بــا هــر نــگرشــی کــه ایــن تجــمعِ 

نـــاکـــام نـــقد شـــود، ســـرکـــوب و وحشـــت رژیـــم، بـــه عـــینیتی قـــابـــل رؤیـــت تـــبدیـــل شـــد و ۳۱ تـــیر را در تـــاریـــخ 

مـبارزات مـعلمان مـانـدگـار کـرد. لـباس شـخصی هـا، نـیروهـای امـنیتی، و هـمه ی مـأمـوران مـعذور قـدرت، بـا 

تـمام قـوا و امـکانـات، بـا تهـدیـد و هـتک حـرمـت، بـا بـلندگـو و بـاتـوم، بـا دسـتبند و بـازداشـت، آمـده بـودنـد تـا 

نـیروی کـار را بـه خـانـه اش، بـه مـدرسـه هـا بـرگـردانـند کـه مـبادا سـایـر کـارگـران صـدای مـعلم را بـشنونـد. امـا 

مــعلمان کــه قــصد تجــمع ســکوت داشــتند، در مــقابــل ســرکــوب ســکوت نــکردنــد، بــا جــمعیت انــبوهــشان، بــا 

همبسـتگی کـرد و لـر و فـارس در بـازداشـتگاه و عـمومـی کـردن اخـبار و تـصاویـر، صـدای خـود را رسـاتـر 

از هــمیشه بــه گــوش هــمگان رســانــدنــد و بــا ابــزار دنــیای مــجازی، ســرکــوب را بــه نــمایــش عــمومــی تــبدیــل 

کردند. 

  

تجارب تجمع سکوِت برگزارنشده ی ۳۱ تیر ۱۳۹۴ 

«ظــرفــیت خــود ارتــباطــی تــوده ای و خــودســازمــان دهــی آن الیــن بــه مــردم ایــن امــکان را داده اســت کــه بــر 
انسـداد رسـانـه ای غـلبه کـنند؛ ایـن یـک جـنبش پـسارسـانـه ای اسـت. ایـن جـنبش ظـرفـیت آن را دارد کـه بـر 

رســانــه هــا غــلبه کــند و یــک رویــداد را خــلق و ســپس خــودش آن را مــخابــره کــند. ایــن جــنبش مســتقیماً بــه 

ایــن نــظر کــه کــسی دیــگر بــایــد کــارهــا را بــرای مــن انــجام دهــد، حــمله مــی کــند. ایــن یــک تــغییر الــگو در 

1رابطه ی بین شهروند و حکومت ها، اتحادیه ها و رسانه هاست.» [خاویر تورِت] 

     یـکی از نـکات مـهم در ۳۱ تـیر، تجـربـه ی رهـبری جـمعی در«نـوع بـرنـامـه ریـزی مـدیـریـت و هـدایـت 

آن بـود. مـطالـبات از پـایـین بـه بـاال بـه مـدد فـضای مـجازی، وارد مـنت فـراخـوان شـورای مـرکـزی تـشکل هـا 

مــــــــی شــــــــد. لــــــــذا بــــــــه هــــــــمان انــــــــدازه کــــــــه مــــــــوقــــــــعیت شــــــــورا در فــــــــراخــــــــوان دارای اهــــــــمیت اســــــــت، جــــــــایــــــــگاه 

ســازمــان دهــندگــان از پــایــین نــیز درخــوِر تــوجــه اســت. بــررســی وقــایــع روزهــای مــنتهی بــه ۳۱ تــیر نــشان 

مـی دهـد کـه چـگونـه در فـضای مـجازی در تـک تـک اسـتان هـای کـشور، فـعاالن بـرای بـرگـزاری بـاشـکوه ۳۱ 

1 خــاویــر تــورِت، روان شــناس و پــژوهــشگر در حــوزه ی تــکنوپــلیتیک، از اعــضای شــبکه کــارزار »دمــوکــراســی واقــعی اکــنون«، یــا جــنبش ۱۵ مــه، یــا 
جنبش خشمگین ها در اسپانیا.
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تـــــیر بـــــدون ادعـــــا فـــــعالـــــیت مـــــی کـــــردنـــــد. هســـــته ی اصـــــلی تـــــیم ســـــامـــــان دهـــــی نـــــشان از یـــــک کـــــار جـــــمعی و 

مـشارکـتی و عـلنی داشـت». در هـمین لـینک، بـازرس فـعلی شـورای هـماهـنگی گـزارش کـامـلی دربـاره ی 

سازمان دهی مشارکتی از پایین می نویسد: 

 «پـــس از فـــراخـــوان شـــورا، مـــعلمان در گـــروه هـــای تـــلگرامـــی بـــه هـــم پـــیوســـتند تـــا ارزیـــابـــی 

درســـتی از مـــیزان اســـتقبال از بـــرنـــامـــه داشـــته بـــاشـــند؛ بـــه  خـــاطـــر هـــمین فـــعاالن در ســـراســـر 

کــشور مــی کــوشــیدنــد تــا در اســتان هــا هــماهــنگ عــمل کــنند. حــتی در اســتان هــایــی کــه کــانــونــی 

فــــــعال نــــــبود، فــــــعاالن بــــــه  صــــــورت داوطــــــلبانــــــه بــــــرای شــــــرکــــــت در مــــــراســــــم ۳۱ تــــــیر، دســــــت بــــــه 

ســــامــــان دهــــی زدنــــد. مــــکانــــیسم ســــازمــــان دهــــی در فــــضای مــــجازی و تــــوســــط یــــک جــــمع بــــاالی 

بیســـت نـــفره انـــجام مـــی گـــرفـــت، بـــه  طـــوری  کـــه درهـــر یـــک از اســـتان هـــای مـــختلف افـــراد داوطـــلب، 

گـــروه هـــا را بـــرای هـــماهـــنگی ۳۱ تـــیر شـــکل مـــی دادنـــد. ســـپس در گـــروه هـــای شـــکل گـــرفـــته، افـــراد 

فـعال هـر اسـتان مـی کـوشـیدنـد بـا تـبیین و تـوضـیح فـراخـوان شـورا، افـراد جـدیـد را بـه گـروه هـای 

مــربــوط اضــافــه کــنند و پــس از کــامــل شــدن گــروه، گــروه جــدیــد شــکل مــی گــرفــت. ســازمــان دهــی و 

هـــدایـــت، عـــمودی و از بـــاال بـــه پـــایـــین نـــبود، در عـــین حـــال بـــی بـــرنـــامـــگی رویـــکرد افـــقی کـــه فـــاقـــد 

مـــدیـــریـــت و راهـــبری مـــشخص اســـت نـــیز وجـــود نـــداشـــت. مـــعلمان بـــه یـــک مـــدیـــریـــت و رهـــبری 

جـــمعی رســـیده بـــودنـــد و نـــقش چهـــره هـــای شـــاخـــص کـــم شـــده بـــود و افـــراد جـــوان و گـــمنام در 

فـضای مـجازی هـمدیـگر را پـیدا کـرده و مـی کـوشـیدنـد بـه بهـتریـن نـحو بـرنـامـه را مـدیـریـت کـنند. 

مـعلمان پیشـتر از ایـن نـیز در تجـمع ۲۷ فـروردیـن، مـوسـوم بـه تجـمع ادمـین هـا، تـوانسـته بـودنـد 

از این ظرفیت به نحو احسن استفاده کنند.» 

بــــنابــــرایــــن جــــنبشی پــــسارســــانــــه ای در شــــبکه هــــای افــــقی دیــــجیتال شــــکل گــــرفــــته بــــود کــــه از فــــضای 

ســـایـــبری، بـــرای اشـــغال فـــضای شهـــری اســـتفاده مـــی کـــرد. ایـــن جـــنبش پـــسارســـانـــه ای وقـــتی مـــوفـــق بـــه 

اشــــغال فــــضای شهــــری نشــــد، عــــقب ننشســــت، بــــلکه رونــــد ِاشــــغال آن فــــضا تــــوســــط نــــیروی ســــرکــــوب و 

مقاومت ها را در مقابل مردم به نمایش گذاشت. 

اگـــر اعـــتراض انـــجام نشـــده ی ۳۱ تـــیر، در جـــنبش مـــعلمان از اهـــمیت بـــسیار بـــرخـــوردار اســـت، عـــلت 

حــضور نــیروی امــنیتی یــا دســتگیری هــای گســترده ی مــعلمان نــبود؛ عــلت اصــلی عــمومــی  شــدن اخــبار و 

تـــصاویـــر و فـــیلم آن در دنـــیای مـــجازی بـــود کـــه ســـنگربـــندی و وحشـــت رژیـــمِ تـــا دنـــدان   مســـلح در مـــقابـــل 

مــعلمان را بــه هــمگان نــشان  مــی داد. از ســال ۱۳۸۵ بــه بــعد، کــلیه ی تــهاجــمات و حــمله ی  لــشکر ارتــجاع 

بـــه تجـــمعات، بـــا ســـانـــسور و اخـــتناق، کـــمابـــیش پـــنهان مـــانـــده و عـــمومـــی نشـــده بـــود؛ ایـــن اولـــین حـــمله بـــه 

گـــردهـــمایـــی مـــعلمان بـــود کـــه بـــه  کـــمک دنـــیای مـــجازی، اطـــالع رســـانـــی عـــمومـــی و گســـترده داشـــت. اخـــبار 
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لحـظات همبسـتگی و سـرودخـوانـیِ مـعلمان دسـتگیرشـده در بـازداشـتگاه، تـصاویـر بـازداشـت گـروه گـروه 

مـعلمان، تـهاجـم وحـشیانـه تـعداد بـی شـمار گـاردهـای امـنیتی بـه مـردم، وارد خـانـه هـا شـد. وحشـت بـی  حـد 

رژیم، عقب نشینی کامل حاکمیت و آزادی کلیه ی دستگیرشدگان به معلمان و سایر کارگران احساِس 

قــدرت و اعــتمادبــه نــفس مــی داد. بــا وجــود عــدم بــرگــزاری تجــمع، مــعلمان گــروه گــروه در دنــیای مــجازی در 

صـفحات فـیس بـوک خـود و در گـروه هـای تـلگرامـی، فـیلم تـهاجـمات را پـخش کـردنـد، عـکس کـتک زدن زنـان 

مـعلم، کـشیدن مـقنعه ی آن هـا و شـعارهـای روی پـالکـاردهـا هـمه جـا عـمومـی شـد. ایـن شـعارهـا بـه نـاگـهان و 

نـاشـی از حـضور مـعلمان در فـضای ایـنترنـت، خـودبـه خـود بـه وجـود نـیامـده بـودنـد، بـلکه حـاصـِل تجـربـه ی 

مـــــبارزاتـــــی مـــــعلمان در ۱۵ ســـــال گـــــذشـــــته بـــــود کـــــه در تجـــــمعات و تـــــحصن دی و اول بـــــهمن ۱۳۹۳، در 

تجـــــمعاِت ســـــکوت ۱۰ اســـــفند، ۲۷ فـــــروردیـــــن و ۱۷ شـــــهوریـــــورمســـــتمر تـــــکرار و گســـــترش یـــــافـــــته بـــــودنـــــد. 

دســـتیابـــی بـــه ۱- ارزش بـــاز تـــولـــید نـــیروی کـــار (دســـتمزد، بـــیمه، امـــنیت شـــغلی، اجـــرای نـــظام هـــماهـــنگِ 

پـرداخـت، افـزایـش بـودجـه ی آمـوزش و پـرورش، آمـوزش رایـگان و مـناسـب)، ۲- مـقابـله بـا فـضای امـنیتی، 

تهـــــدیـــــد و زنـــــدان و ۳- آزادی تـــــشکل گـــــرایـــــی بـــــه   مـــــثابـــــه ی مخـــــرج مشـــــترک مـــــطالـــــبات اکـــــثریـــــت مـــــعلمان یـــــا 

مـطالـباتـی بـا ظـرفـیت فـراگـیرشـدن در جـنبش کـارگـری مـحوِر شـعارهـا بـود. در ایـن مـطالـبات فـراگـیر، دو 

نـوع مـطالـبه در ایـن مـقطع شـاخـص بـه نـظر مـی رسـید. اول مـطالـبه ی امـنیت فـعاالن صـنفی کـه بـه صـورت 

مــحور اعــتراضــات ۳۱ تــیر در هــمه ی گــروه هــا دیــده مــی شــد. بــه طــوریــکه تــأکــید بــر آزادی مــعلمان دربــند و 

اعـــتراض بـــه بـــرخـــورد امـــنیتی بـــا مـــعلمان، در یـــک شـــعار تـــمرکـــز یـــافـــته  بـــود: «جـــای مـــعلم زنـــدان نیســـت، 

مـــــعلمان زنـــــدانـــــی را آزاد کـــــنید». دوم مـــــطالـــــباتـــــی مـــــبتنی بـــــر بهـــــبود کـــــیفیت آمـــــوزشـــــی مـــــبنی بـــــر نـــــفی 

خــصوصــی ســازی آمــوزش عــمومــی. کــسانــی کــه در طــرح و اشــاعــه ایــن مــطالــبه نــقش داشــتند، طــیفی از 

فــعاالن صــنفی مــنتقِد وضــعیت آمــوزشــیِ مــوجــود بــودنــد کــه از  طــریــق نــقد بــا مــقالــه نــویــسی مــصاحــبه و 

یـادداشـت نسـبت بـه رونـد روبـه رشـد خـصوصـی سـازی و تـأثـیرات مخـرب آن بـر کـیفیت آمـوزش، روشـنگری 

کـرده  بـودنـد. نـتیجه ایـن روشـنگری هـای مسـتمر در سـایـت هـا و وبـالگ هـا، هـمراه شـدن بـدنـه ی قشـر مـعلمان 

بــا ایــن مــسئله ی اســاســی بــود کــه مــنافــع صــنفی آن هــا بــا مــسئله ی آمــوزش و حــق کــودکــان پــیونــد خــورده 

اســت. از ایــن  رو در ۳۱ تــیر مــخالــفت بــا خــصوصــی ســازی از جــمله شــعارهــای مــطرح روی پــالکــاردهــا 

بــود. ایــن شــعارهــا از یــک ســو مــؤیــد بــلوغ جــنبش مــعلمان در پــی گــیری حــق عــمومــی دانــش آمــوزانــش بــود. 

از ســــوی دیــــگر جهــــت گــــیری اجــــتماعــــی ایــــن شــــعار بــــود کــــه مــــعلمان رســــمی را بــــا ســــایــــر کــــارگــــران امــــر 

 آمـوزش و خـانـواده هـای اقـشار مـختلف کـارگـری بـرای یـک مـوضـوع  مشـترک و انـسان مـحور بـه هـم پـیونـد 

مــی زد. از نــظر شــرکــت کــنندگــان نــیز، تجــمع ۳۱ تــیر شــاخــص هــایــی ویــژه داشــت. اول حــضور گســترده ی 

زنــان کــه کــمتر از مــردان نــبودنــد و بــسیاری از آن هــا مــسافــران یــک روزه شهــرســتان هــا بــه تهــران بــودنــد. 

زنــانــی کــه بــه تــنهایــی از قــشم و روســتاهــای گــرگــان و از تــرکــمن صحــرا و دلــیجان بــرای دفــاع از حــقوق 

خــود آمــده بــودنــد و گــاه از مــردان نــیز قــوی تــر عــمل مــی کــردنــد. مــدیــریــت آن هــا در صــحنه و در مــواجــهه ی 
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تـهاجـمی بـا مـأمـوران، مـردان را بـه تـعجب و تـحسین واداشـته  بـود. در عـکس هـایـی از رو در رویـی زنـان بـا 

نـــــیروی مســـــلح امـــــنیتی، نـــــگاه ســـــنتی بـــــه نـــــقش زن کـــــامـــــالً فـــــرو مـــــی ریـــــخت. دوم حـــــضور بـــــازنشســـــتگان 

فـرهـنگی کـه هـمه جـا دیـده مـی شـدنـد. سـوم مـعلمان آزاد حـق الـتدریـسی و پـیمانـی کـه مـعلم رسـمی نـبودنـد 

و قــبالً در تجــمعات حــضور نــداشــتند، در ایــن تجــمع شــرکــت کــرده  بــودنــد. در گــروه صــدای مــعلم ۴۹ در 

تلگرام، خانم معلمی نوشته بود:  

«حــضور زنــان فــرهــنگی در عــرصــه ی فــعالــیت هــای صــنفی، ســیاســی و مــدنــی، حــکایــت از 
بـلوغ فـکری و گـذار جـامـعه ی ایـران دارد. بـه نـظر مـی رسـد کـه «اسـطوره ی زن» شکسـته شـده 

اســت، چــیزی کــه از بــابــت آن بــایــد بــه خــود بــالــید. در حــرکــات اخــیر عــدالــت خــواهــی فــرهــنگیان 

ایـران، زنـان نـشان دادنـد کـه هـرگـز مـقابـل تـبعیض سـکوت نـمی کـنند و پـابـه پـای مـردان فـعالـیت 

مــــی کــــنند و ایســــتاده  انــــد و هــــمواره حــــضور فــــعال دارنــــد. زنــــانــــی کــــه از اقــــصی نــــقاط ایــــران، 

مــتفاوت امــا متحــد، گــرد آمــده انــد و تــوفــیق یــافــته انــد تــا بــه طــور گــروهــی، بــرای نــیل بــه اهــدافــی 

مشترک، فعالیت کنند، زنانی بی نام  و نشان و معمولی اما در عین حال خارق العاده …». 

 حق با معلمان رادیکال است، وقتی می گویند: 

 «۳۱ تـیر نـتیجه ی طـرح و تـوطـئه ی پـیشین و مـحصول مـاجـراجـویـی فـردی و جـمعی نـبود. 

۳۱ تــیر از دل شــرایــط عــینی و واقــعی مــعلمان و فــضای حــاکــم بــر فــعاالن صــنفی زاده شــد. 

بـی تـوجـهی بـه خـواسـت و مـطالـبات معیشـتی و رفـاهـی مـعلمان، وضـعیت اسـفناک آمـوزشـی و 

ادامــه ی نــگاه امــنیتی بــه فــعالــیت صــنفی، تــوســط دولــتی کــه مــدعــی جــانــشینی امــنیت فــرهــنگی 

به  جای فرهنگ امنیتی بود، علت اصلی ۳۱ تیر بود؛ باقی قضایا فرع مسئله است.» 

یـک مـاه پـس از ۳۱ تـیر، در مـردادمـاه ۱۳۹۴، ابـتدا محـمدرضـا نـیک نـژاد و مهـدی بهـلولـی، از فـعاالن 

کـــانـــون تهـــران بـــازداشـــت شـــدنـــد. ســـپس محـــمود بهشـــتی لـــنگرودی بـــازداشـــت شـــد. ۱۵ مهـــر، روز قـــبل از 

مــــوعــــد تجــــمع مهــــرمــــاه (طــــبق فــــراخــــوان شــــورای هــــماهــــنگی، در     اعــــتراض بــــه بــــازداشــــت فــــعاالن صــــنفی 

مـــــعلمان در ۳۱ تـــــیر)، ۱۴ نـــــفر از فـــــعاالن صـــــنفی تهـــــران یـــــکباره تـــــوســـــط پـــــلیس امـــــنیت در پـــــارک شهـــــر 

دســتگیر شــدنــد و هــمگی را ابــتدا بــه کــالنــتری و ســپس بــه دفــتر پــیگیری خــیابــان بــرادران مــظفر مــنتقل 

کـــردنـــد و تـــا ظهـــِر۱۶ مهـــر بـــه بـــهانـــه ی بـــازجـــویـــی، مـــعطل کـــردنـــد. بـــه طـــوری کـــه از بـــرنـــامـــه ریـــزی فـــراخـــوان 

بـازمـانـدنـد. بـا ایـن حـال فـراخـوان ۱۶ مهـر انـجام شـد؛ هـر چـند بـه عـلت عـدم بـرنـامـه ریـزی روز قـبل فـعاالن 

بـــــازداشـــــت شـــــده کـــــانـــــون، تجـــــمع در تهـــــران بـــــا جـــــمعیتی کـــــمتر بـــــرگـــــزار شـــــد. مـــــتعاقـــــباً شـــــورای مـــــرکـــــزی 

تشکل های صنفی بیانیه ای داد که در صفحه ی فیس بوک فعاالن منعکس شده است:  
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«چـگونـه مـی تـوان از مـعلمان انـتظار داشـت کـه لـب بـه اعـتراض نـگشایـند، در حـالـی کـه هـیچ 
نـهادی پـاسـخگوی خـواسـته هـای بـرحـق آنـان نیسـت؟ چـگونـه مـی تـوان از مـعلمانـی کـه در پـاسـخ 

اعــتراض شــان بــه مــشکالت معیشــتی، بــا بــازداشــت کــنشگران صــنفی خــود مــواجــه مــی شــونــد، 

انـتظار داشـت بـه وعـده هـای مـسئوالن دل بـبندنـد و بـه آن هـا اعـتماد کـنند؟ جـامـعه ی فـرهـنگیان 

بــه مــراکــز قــدرت اعــالم مــی کــند اعــمال فــشار، تهــدیــد، بــازداشــت و حــبس هــای دنــبالــه داِر اخــیر، 

منجـر بـه عـدم پـیگیری خـواسـته هـای عـدالـت خـواهـانـه  تـوسـط مـعلمان کـشور نـخواهـد شـد و رفـع 

تــــبعیض  دربــــاره ی حــــقوق و مــــزایــــای فــــرهــــنگیان شــــاغــــل و بــــازنشســــته در مــــقایــــسه بــــا ســــایــــر 

کـارکـنان دولـت، خـواسـته ی تـغییرنـاپـذیـر جـامـعه ی فـرهـنگیان کـشور بـوده و خـواهـد بـود. شـورای 

مـرکـزی تـشکل هـای صـنفی فـرهـنگیان سـراسـر کـشور اعـالم مـی دارد چـنانـچه تـا پـایـان شهـریـور 

اقـدام مـثبتی در ارتـباط بـا آزادی هـمکاران دربـند صـورت نـگیرد، ایـن شـورا تـوان و مـسئولـیت 

پـــاســـخگویـــی بـــه جـــو ملتهـــب ایـــجاد شـــده و کـــنترل اعـــتراضـــات خـــودجـــوش احـــتمالـــی مـــعلمان را 

نــدارد» و از مــعلمان خــواســته شــد «در اعــتراض بــه بــازداشــت و حــبس هــمکاران عــدالــت خــواه، 
در گــــام اول بــــه صــــورت منسجــــم، هــــماهــــنگ و ســــراســــری، از تــــاریــــخ ۱۳۹۴/۰۷/۰۱ تــــا تــــاریــــخ 

۱۳۹۴/۰۷/۰۸ بـــا پـــوشـــش ســـیاه در کـــالس هـــای درس حـــاضـــر شـــونـــد و تـــالش داشـــته بـــاشـــند 

دانش آموزان را  از علت اقدام خود آگاه کنند». 

 هــمزیســتی کــار مــتمرکــز کــانــون هــا و ســازمــان یــابــی غــیر مــتمرکــز مــعلمان در دنــیای مــجازی، بــاعــث 

انحـراف حـسن  نـیت فـعاالن سـیاسـی خـارج کـشور و نـا آشـنا بـه شـرایـط داخـلی کـشور، بـرای دامـن زدن 

بـه اعـتراضـات هـم مـی شـد. کـانـون تهـران در اواخـر شهـریـور ۱۳۹۴ بـیانـیه داد کـه: «طـی روزهـای گـذشـته 

اطـــالعـــیه هـــای جـــعلی از ســـوی جـــریـــانـــات و گـــروه هـــای ســـیاســـی خـــارج از کـــشور در شـــبکه هـــای مـــجازی 

منتشـر شـده و در ایـن اطـالعـیه هـا بـه نـام کـانـون صـنفی مـعلمان، فـراخـوان هـایـی بـرای تجـمعات صـنفی 

در ســیزدهــم مهــرمــاه، روز جــهانــی مــعلم، داده شــده  اســت. بــدیــن وســیله کــانــون صــنفی مــعلمان تهــران 

ضـــمن تـــکذیـــب ایـــن اطـــالعـــیه هـــا، بـــه اطـــالع هـــمگان مـــی رســـانـــد کـــه تـــا ایـــن لحـــظه هـــیچ گـــونـــه تـــصمیمی 

دربـاره ی بـرنـامـه هـای روز جـهانـی مـعلم از سـوی کـانـون هـای صـنفی مـعلمان اتـخاذ نشـده  اسـت. بـیانـیه ی 

فـــعاالن ســـیاســـی خـــارج کـــشور پـــاســـخی از مـــعلمان دریـــافـــت نـــمی کـــند. ایـــن فـــعاالن بـــه عـــلت دوربـــودن از 

شـــرایـــط عـــینی، هـــنوز قـــادر نیســـتند رابـــطه ی کـــانـــون هـــا بـــا مـــعلمان را درک کـــنند». در مـــقابـــل فـــراخـــوان 

تجــمع ۱۶ مهــر شــورای هــماهــنگی بــا اســتقبال مــواجــه مــی شــود! پــراتــیک، اســتاِد بــی طــرفــی اســت؛ بــرای 

آموزش درس  فراخوان ها، امید که از آن بیاموزیم. 
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     وقــــتی در بــــهمن ۱۳۹۴، ۲۸ کــــارگــــر دســــتگیر شــــده ی مــــس خــــاتــــون آبــــاد آزاد شــــدنــــد، در ســــایــــت 

بازرس قدیمی به نقل از سایت تلگرامی کانون صنفی تهران نوشته شد:  

«ایــن نــمونــه ای از فــداکــاری خــانــواده هــاســت کــه بــرای آزادی زنــدانــیان کــارگــران ذوب فــلز 
خـــاتـــون آبـــاد انـــجام دادنـــد. ســـال گـــذشـــته نـــیز کـــارگـــران مـــعدن طـــبس حـــرکـــت مـــشابـــه کـــردنـــد. 

زندانیان خود را آزاد  کردند. معلمان الگو بگیرند». 
  

ایـــن بـــیانـــیه شـــایـــد چـــندان مـــهم نـــباشـــد، امـــا اگـــر در نـــظر گـــرفـــته  شـــود کـــانـــون هـــا بـــر اســـاس نـــگرش 

«مــتوســط» بــودِن مــعلم رســمی جــان گــرفــتند و از کــارگــربــودن خــود را تــبرئــه مــی کــردنــد، آن وقــت مــطلب 
اهــمیت مــی یــابــد. تــحولــی صــورت گــرفــته  بــود کــه اکــنون بــرخــی کــانــونــی هــا، الــگوگــرفــنت از کــارگــران را بــه 

اعــضای خــود یــادآور مــی شــدنــد. ایــن گــونــه تــحوالت ایــدئــولــوژیــک کــه پــس از تجــمعاِت ســکوت تــدریــجاً در 

کــانــون هــا بــروز مــی کــند، در بــیانــیه ی کــانــون تهــران، یــک مــاه بــعد شــفاف تــر دیــده مــی شــونــد. خــواســته هــای 

کــانــون  تهــران، در هــمین مــدت کــوتــاه کــامــالً ارتــقا یــافــته اســت و بــسیار نــزدیــک بــه خــواســته هــای مــطروحــه 

در بــیانــیه ۱۸ مهــر ۱۳۹۳ مــعلمان رادیــکال فــعال در دنــیای مــجازیســت. کــانــون تهــران در پــایــان ۱۳۹۴ 

در بـــیانـــیه ی ۲۳ اســـفند مـــاه خـــود در اعـــتراض بـــه بـــازداشـــت بـــرخـــی از اعـــضای هـــیئت مـــدیـــره، مـــطالـــبات 

محقق نشده را جمع بندی کرد: 

 «۱- بهـــبود معیشـــت و افـــزایـــش حـــقوق بـــه بـــاالتـــر از خـــط فـــقر بـــرای عـــموم فـــرهـــنگیان 

شـــــاغـــــل و بـــــازنشســـــته …، ۲- آزادی مـــــعلمان زنـــــدانـــــی و صـــــدور قـــــرار مـــــنعِ ِ تـــــعقیب بـــــرای 

مـعلمانـی کـه دارای حـکم هسـتند. ۳- بهـبود وضـعیت بهـداشـت و درمـان مـعلمان بـا بـرقـراری 

یـک نـوع بـیمه ی درمـانـی مـؤثـر، کـارآمـد و فـراگـیر، بـا حـق بـیمه ی مـنطقی.۴- حـق تـشکل یـابـی 

صـنفی مسـتقل، بـا تـأکـید بـر تـمدیـد پـروانـه کـانـون و صـدور مـجوز بـرای بـرنـامـه هـای کـانـون. 

۵- تـأکـید بـر آمـوزش کـیفی و بـرابـر و رایـگان بـرای تـمام کـودکـان ایـران و تـوقـف بـرنـامـه هـای 

خــصوصــی ســازی کــه مــوجــب کــاالیــی شــدن آمــوزش و کــاهــش کــیفیت آمــوزشــی و فــشار بــر     

اقــشار فــرودســت جــامــعه و محــرومــیت بــخشی از کــودکــان از حــق بــرخــورداری از آمــوزش 

عـــمومـــی مـــی شـــود.۶- تـــبدیـــل وضـــعیت نـــیروهـــای قـــراردادی و پـــیمانـــی کـــه از حـــداقـــل امـــنیت 

شــــغلی نــــیز بــــرخــــوردار نیســــتند؛ هــــم چــــنین حــــمایــــت از حــــقوق صــــنفی و آمــــوزشــــی مــــعلمان 

شـاغـل در مـدارس غـیردولـتی. ۷- مـشارکـت مـعلمان و تـشکل هـای صـنفی در سـاخـتار نـظام 

آمـوزشـی بـا تـأکـید بـر حـق مـشارکـت در سـیاسـت گـذاری هـا.»  در ایـن بـیانـیه کـانـون تهـران 

ده هــــــا قــــــدم بــــــه جــــــلو بــــــرداشــــــته اســــــت و اقــــــشار مــــــختلف مــــــعلم را مــــــود خــــــطاب قــــــرار داده، 
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شـعارهـای بـدنـه مـعترض را وارد مـطالـبات خـود کـرده اسـت. در انـتهای بـیانـیه نـیز، تـوجـه بـه 

نـــقد و پـــیشنهادات فـــعاالن رادیـــکال خـــارج کـــانـــون را پـــیام مـــی دهـــد: «بـــرای آســـیب شـــناســـی 

حـــــرکـــــت هـــــای خـــــود درگـــــذشـــــته و گـــــشودن افـــــق هـــــای جـــــدیـــــد بـــــرای فـــــعالـــــیت صـــــنفی کـــــانـــــون، 

انــتقادهــای بــدنــه فــعال صــنفی و مــنتقدانــی کــه دل در گــروه ارتــقای فــعالــیت هــای صــنفی و 

رشد جامعه فرهنگی و ارتقا آموزش کشور دارند را با جان و دل می پذیریم.» 

 مــتعاقــباً در دهــمین دوره  در اســفند ۱۳۹۴، زمــانــی کــه مــعدود مــدیــران کــانــون هــا، آن هــا کــه هــنوز بــه 

«وزارت گـرایـی» امـید داشـتند، وارد انـتخابـات  مجـلس شـدنـد، یـکی از مـدیـران شـناخـته  شـده ِصـادق و 
ایـــثارگـــر کـــه خـــود قـــبالً در دهـــه ی هشـــتاد بـــه ایـــن گـــرداب پـــا نـــهاده  و بـــاعـــث ریـــزش اعـــضا شـــده  بـــود، در 

پـــیامـــی بـــا عـــنوان «اشـــتباه مـــا را تـــکرار نـــکنید»، بـــه آن هـــا هشـــدار  مـــی دهـــد. ایـــن تـــغییرات اســـاســـی در 

مـعدود تـشکل هـای مـتمرکـز کـه نسـبتاً رادیـکال تـر هسـتند، بـازتـاب فـشار جـنبش «خـودارتـباطـی تـوده ای» 

در ایـنترنـت اسـت. از دیـگر بـازتـاب اعـتراضـات شـکل گـرفـته در دنـیای مـجازی، بـه وجـود آمـدِن کـانـال هـای 

مــتعدد تــلگرامــی بــه نــام و بــرای مــعلمان اســت. از بــین ایــن کــانــال هــا، کــانــالــی تــلگرامــی در پــایــان ســال 

۱۳۹۵ بـــه نـــام مـــعلمان عـــدالـــتخواه شـــروع بـــه فـــعالـــیت مـــی کـــند کـــه بـــا شـــعار «بـــازتـــاب مـــطالـــبات صـــنفی 

مــــعلمان» بــــا کــــانــــال هــــای دیــــگر مــــتفاوت و در اولــــین پســــت هــــا نــــگاه بــــه اقــــشار نــــادیــــده مــــعلمان دارد. در 
بـــیانـــیه ای پـــیرامـــون «تـــعیین حـــداقـــل دســـتمزد بـــرای نـــیروی کـــار حـــوزه آمـــوزشـــی و تـــمامـــی زحـــمتکشان» 

دسـت روی مـعلمان آزاد، مـصطلح بـه «مـعلمان بـدون شـناسـنامـه» مـی گـذارد و حـقوق آن هـا را پـی گـیری 

مـی کـند. در پـایـان بـیانـیه ذکـر عـبارت: «عـادالنـه نـمودن حـداقـل دسـتمزد بـرای هـمه زحـمتکشان بـخصوص 

مـعلمان مـشمول قـانـون کـار» مـؤیـد نـگرش اداره کـنندگـان ایـن کـانـال، در عـدم تـفکیک مـعلم از کـارگـران 

اســـت. مـــشابهـــت گـــفتمان ایـــن کـــانـــال بـــا گـــفتمان مـــعلمان رادیـــکال بـــه ســـرعـــت آن را بـــین مـــعلمان مـــطرح 

مـــی کـــند بـــه طـــوری کـــه دنـــبال کـــنندگـــان آن بـــه بـــیش از ۵۰۰۰ نـــفر افـــزایـــش مـــی یـــابـــد. ایـــن گـــونـــه کـــانـــال هـــای 

مــجازی در مــقابــل کــانــال هــای مــجازی تــشکل هــای مــتمرکــز مــانــند کــانــون هــا، شــکلی مــتفاوت ازنــطفه هــای 

اولــیه، ســازمــان هــای کــارگــری را در جــنبش نــویــد مــی دهــد کــه کــارکــرد و تــاثــیرشــان در ارتــقای آگــاهــی و 

ســازمــانــی کــارگــران و فــراخــوآن هــا، نــاشــی از نــقِد پــراتــیکِ ســرمــایــه داری و جــلب اعــتماد آنــان در طــول 

زمان است. 

     بــا گــذار از تجــمعاِت ســکوت ســال هــای ۹۳ و ۹۴ هــنوز تــالشــی مــؤثــر در کــانــون هــا بــرای تــغییر 

روش ســـازمـــان دهـــی عـــمودی یـــا مـــتمرکـــز تـــشکل هـــا بـــه یـــک ســـاخـــتار کـــمتر عـــمودی و بـــیش تـــر افـــقی دیـــده 

نــمی شــود. خــبرنــگار ایــلنا کــه از نــویــسندگــان پــیگیر ایــن مــوضــوع اســت، در اوایــل ســال ۱۳۹۴ دربــاره ی 

روش سـازمـان یـابـی و راهـکارهـای جـذب حـداکـثری مـعلمانـی کـه بـه صـورت گسـترده پـا در مـیدان مـبارزه 

گذاشته بودند، نوشته بود:  
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«بهـــتر اســـت بـــه جـــای نـــقد انـــتزاعـــی تـــشکل هـــای فـــعلی و بـــه طـــور مـــشخص کـــانـــون صـــنفی 
مــــعلمان کــــه در شــــرایــــط فــــعلی، بــــه حــــق بــــسیار خــــوب هــــم عــــمل کــــرده  اســــت، بــــه نــــوعــــی مــــنطق 

ایـجابـی بـرگـردیـم. شـایـد درسـت تـر ایـن بـاشـد کـه بـگویـیم در اوضـاع کـنونـی، گسـترش و اصـالح 

ســــاخــــتار تــــشکل هــــای هــــم راســــتا و هــــم مــــحور فــــعلی، مــــثل کــــانــــون هــــای صــــنفی، در قــــالــــب یــــک 

ســاخــتار اتــحادیــه ای، مــی تــوانــد بــه عــنوان مــسیر پــیِش رو بــررســی شــود؛ مــسیری کــه بــه اتــحاد، 

هـــمگرایـــی و کـــنش حـــداکـــثری مـــعلمان مـــی انـــجامـــد. در واقـــع بـــه جـــای وجـــود تـــشکل هـــای صـــنفی 

مسـتقل امـا هـم راسـتا و هـماهـنگ در اسـتان هـای مـختلف کـشور کـه در حـالـت شـورایـی بـا هـم 

ارتـباط دارنـد و اهـداف و کـنش هـای اغـلب مشـترکـی دارنـد، مـی تـوان بـه یـک تـشکل سـراسـری، 

یــــعنی اتــــحادیــــه ی آمــــوزشــــی، انــــدیــــشید تــــا هــــماهــــنگی، مــــشارکــــت پــــذیــــری ســــراســــری و جــــذب 

حـــداکـــثری نـــیروهـــا افـــزایـــش یـــابـــد. مـــی شـــود هـــم زمـــان چـــند اتـــحادیـــه ی ســـراســـری آمـــوزشـــی در 

کــــشور داشــــت. امــــا خــــصوصــــیات اصــــلی اتــــحادیــــه ی آمــــوزشــــی چیســــت؟ چــــه خــــألهــــایــــی را 

مـــی تـــوانـــد پـــر کـــند؟ اولـــین خـــصیصه تـــبدیـــل ســـاخـــتار عـــمودی و یـــا انـــشعابـــی تـــشکل هـــا بـــه یـــک 

سـاخـتار افـقی و کـامـالً مسـطح در سـراسـر کـشور اسـت. تـشکل هـای مـوجـود بـا تـغییر فـرم در 

قـــالـــب یـــک اتـــحادیـــه ی ســـراســـری، مـــی تـــوانـــند اعـــضا را در ســـطح بـــرابـــری از تـــصمیم گـــیری و 

مـشارکـت قـرار دهـند. مـعلمان هـمه ی شهـرهـا و اسـتان هـا مـی تـوانـند نـه در یـک سـاخـتار هـرمـی، 

بـلکه کـامـالً هـم سـطح و بـرابـر، عـضو ایـن تـشکل بـاشـند و تـا بـاالتـریـن رده هـای مـدیـریـتی فـعالـیت 

کـنند. یـک مـعلم شهـرسـتانـی بـه راحـتی مـی تـوانـد عـضو هـیئت مـدیـره ی یـک اتـحادیـه ی سـراسـری 

بــــاشــــد. ایــــن مــــوضــــوع مــــنوط بــــه ایــــن پــــیش شــــرط اســــت کــــه ســــاخــــتار انــــشعابــــی فــــعلی در یــــک 

ســـاخـــتار جـــدیـــد ســـراســـری اســـتحالـــه پـــیدا کـــند و تـــصمیمات کـــشوری در زمـــینه ی مـــطالـــبات 

صـنفی، تـوسـط بـخش عـظیمی از مـعلمان سـراسـر کـشور کـه عـضو تـشکل هسـتند، بـه صـورت 

1مستقیم و یا غیرمستقیم اتخاذ شود.» 

پـراتـیکِ ِ زایـنده، ضـرورِت تـغییر در شـکل فـعلی تـشکل هـا و شـورای هـماهـنگ کـننده ی آن هـا را بـه بـحث 

و مـــقاالت و نـــقد مـــعلمان وارد کـــرده اســـت. امـــا بـــه نـــظر نـــمی رســـد در چـــهارچـــوب وضـــعیت مـــوجـــود، ایـــن 

تـغییر بـه نـفی کـامـل تـمرکـز در سـازمـانـیابـی کـارگـران بـیانـجامـد. تـا زمـانـی کـه ضـرورت انـباشـت سـرمـایـه، 

تـمرکـز را در سـاخـتار هـیئت  مـدیـره ای در نـهادهـای سـیاسـی و اقـتصادی مـثل دولـت، بـانـک هـا و کـارتـل هـای 

اقـتصادی بـازتـولـید مـی کـند، کـارگـران نـیز نـاگـزیـرنـد جهـت تجـمیع و تـمرکـز تـصمیمات اتـخاذ  شـده، حـتی 

در صـورت انـتخاب نـمایـندگـان خـود در   مـجامـع مـجازی و حـقیقی، سـازمـان هـای مسـتقل خـود را بـا حـدی 

1 هزاره مقدم، نسرین؛ ۱۳۹۴ فیس بوک معلمان در تبعید.
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از تـمرکـز داشـته بـاشـند و در مـقابـل قـدرت مـتمرکـز سـرمـایـه، قـدرت نـیروی کـار را یـک پـارچـه کـنند. ایـجاد 

ایـن سـازمـان هـا در اقـشار مـختلف کـارگـری و وحـدت آن هـا روی خـواسـته هـای مشـترک بـه مـنظور وحـدت 

طـبقه ی کـارگـر نـیز، نـیازمـند «نـقد انـقالبـی و انـتقادی» اسـت. «نـقِد نـظراً و عـمالً تـوأمـاِن اشـكال زنـدگـی 

اجــتماعــی و تــاریــخی انــسان» و مــعلمان بــا فــعالــیتی گســترده جهــت نــقد آمــوزش خــصوصــی و ســایــر 

پـی آمـدهـای سـرمـایـه داری در امـر تـعلیم و تـربـیت، از فـعاالن جـنبش کـارگـری در پـراتـیکِ نـقد سـرمـایـه داری 

هستند. 

پیوند جنبش معلمان با سایر اقشار کارگری 

                پیام شاهرخ زمانی به معلمان مبارز:  

«مــعلمان مــبارز، شــما رســالــت بــسیار ســنگینی بــه  دوش داریــد. شــما بــایــد هــم جهــت بــا 
کـارگـران مـبارز و مـعترض اقـدام بـه مـتشکل شـدن خـود و مـتشکل کـردن طـبقه ی زحـمت کـشان 
کــــــنید. بــــــدون گســــــترش و هــــــمه گــــــیر شــــــدن اعــــــتراضــــــات ســــــراســــــری و بــــــدون ســــــازمــــــان دهــــــی 
آگـــاهـــانـــه ی هـــمه ی فـــعاالن و مـــبارزان نـــمی تـــوانـــیم بـــا دســـتگاه ســـرکـــوب آمـــوزش دیـــده بـــا مـــتُد 
جـــدیـــد و دســـتگاه هـــا و نـــهادهـــای ســـرکـــوبـــگر جـــهانـــی مـــبارزه کـــرده و کســـب پـــیروزی کـــنیم. 
چــاره ی مــا زحــمت کــشان وحــدت و تــشکیالت اســت. کــارگــر زنــدانــی، مــعلم زنــدانــی، زنــدانــی 

1سیاسی آزاد باید گردد» [زندان رجایی شهر ۱۳۹۴] 

     ایـــجاد رابـــطه ی عـــمیق و پـــایـــدار بـــین مـــعلمان و ســـایـــر اقـــشار جـــامـــعه مـــوضـــوعِ بـــندی اســـت در 

اســاســنامــه ی کــانــون هــای صــنفی مــعلمان کــه پــیشینه ی بیســت ســال قــبل آن از زبــان یــکی از مــؤســسان 

کـــانـــون هـــا نـــشان مـــی دهـــد کـــه تجـــربـــه ی زیســـته ی مـــبارزات قـــبل از قـــیام ۵۷ چـــگونـــه در تـــعمیق مـــبارزه ی 

طبقاتی معلمان حضوری زنده داشته است:  

«بـــند ۴ مـــاده ی ۴ اســـاس نـــامـــه، از نـــظر بـــنده و بـــرخـــی هـــمکاران کـــه در انـــقالب فـــعالـــیت 
داشــتیم، مــهم تــریــن مــاده از اهــداف کــانــون بــود کــه بــیش تــریــن وقــت را از هــیئت مــؤســس گــرفــت. 

پـــــــس از مـــــــطالـــــــعه و فـــــــکر بـــــــه  ایـــــــن نـــــــتیحه رســـــــیدیـــــــم تـــــــا مـــــــعلمان بـــــــا ســـــــایـــــــر اقـــــــشار ارتـــــــباط 

نـــداشـــته بـــاشـــند، رســـیدن بـــه  خـــواســـته هـــا مـــشکل اســـت. بـــه  هـــمین دلـــیل بـــند فـــوق، یـــعنی ارتـــباط 

مــعلمان بــا ســایــر اقــشار، در اســاس نــامــه ی کــانــون صــنفی مــعلمان گــنجانــده شــد. مجــموعــه ی 

مـــعلمان آمـــادگـــی الزم را بـــرای ایـــن عـــمل نـــداشـــتند و مـــی گـــفتند: «اگـــر بـــخواهـــیم ایـــن بـــند را 

اجرایی کنیم، معلمان آماده نیستند و نیروهای امنیتی فشار می آورند». 

1 نامه ی شاهرخ زمانی از زندان رجایی شهر خطاب به معلمان در سال ۱۳۹۴ .
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     مـــعلم نـــقادی در اردیبهشـــت ســـال ۱۳۹۴ در لـــزوم اتـــحاد مـــعلمان بـــا کـــارگـــران یـــا هـــمان بـــند ۴ 

ماده ی ۴ اساسنامه مقاله ای می نویسد و به همکارانش پیام می دهد:  

«در جهـت هـمکاری بـیش تـر حـرکـت صـنفی مـعلمان بـا دیـگر حـرکـت هـای صـنفی نـیاز اسـت 
کـه کـارهـا و حـرکـاتـی عـملی، از سـوی فـعاالن صـنفی و کـانـون صـنفی مـعلمان بـه عـنوان مـورد 

اعـتمادتـریـن تـشکل مـوجـود، انـجام شـود: ۱- حـمایـت خـود را از اعـتراضـات و حـرکـات صـنفی 

دیـگر، خـصوصـاً کـارگـران کـه بـرای دسـت یـابـی بـه مـطالـبات بـرحـق صـنفی شـان تـالش مـی کـنند، 

اعـــالم کـــنند و مـــخالـــفت خـــود را بـــا هـــر گـــونـــه اســـتثمار نـــیروی کـــار بـــیان دارنـــد. ۲- بـــا فـــعاالن 

صـنفی گـروه هـای دیـگر ارتـباط بـرقـرار کـنند و بـه نـزدیـکی بـیش تـر و انـجام بـرنـامـه هـای مشـترک 

بــپردازنــد. ۳- مــعلمان بــا دیــگر تــشکل هــای صــنفی بــر روی مــوارد مشــترک بــه تــفاهــم بــرســند و 

در بــرنــامــه هــایــی مشــترک بــرای دســت یــابــی بــه آن تــالش کــنند. مــواردی نــظیر «دســتمزد بــاالی 

خــــــط فــــــقر»، «حــــــق تــــــحصیل رایــــــگان بــــــرای هــــــمه»، «حــــــق تــــــشکل مســــــتقل صــــــنفی»، «حــــــق 
بـــرگـــزاری تجـــمعات صـــنفی»، «بـــیمه ی کـــارآمـــد»، «بهـــداشـــت رایـــگان» و … کـــه خـــواســـته ی 

1مشترک همه ی زحمت کشان است، می تواند اصولی برای اتحاد و نزدیکی باشد.» 

 در تــداوم اعــتراضــات تجــمعاِت ســکوت، هــم زمــان بــا ارتــقای مــطالــبات بــه خــواســته هــای عــمومــی، در 

تـــشکل هـــای صـــنفی مـــعلمان، اقـــدامـــاتـــی مـــشخص بـــرای پـــیونـــد بـــا دیـــگر اقـــشار کـــارگـــری و حـــمایـــت از 

اعـتراضـات آن هـا صـورت مـی گـیرد. چـند نـفر  از اعـضای کـانـون تهـران بـه دفـتر روزنـامـه هـای «شهـرونـد»، 

«قــــانــــون» و «جــــهان صــــنعت» مــــی رونــــد و بــــا خــــبرنــــگاران بــــه گــــفت وگــــو مــــی نــــشینند و در گــــزارش ایــــن 
نشســت مــی نــویــسند: «پــیونــد مــعلمان و روزنــامــه نــگاران پــیونــد مــبارکــی اســت کــه بــایــد در تــقویــت هــر چــه 

بیش تر آن کوشید». 

چـند مـاه بـعد در فـروردیـن ۱۳۹۵پـیونـدی دیـگر بـین مـعلمان و کـارگـران آزاد در زنـدان شـکل مـی گـیرد 

کــــه بــــه بــــیانــــیه ی مشــــترک دبــــیر کــــانــــون صــــنفی تهــــران و یــــکی از مــــسئوالن کــــارگــــران آزاد، بــــرای اعــــالم 

اعتصاب غذای مشترک با خواسته ی آزادی فعاالن جنبش کارگری می انجامد:  

«بـــه مـــا اتـــهام «اجـــتماع و تـــبانـــی بـــه قـــصد اقـــدام عـــلیه امـــنیت مـــلی کـــشور» زده انـــد و بـــر 
ایـــن اســـاس بـــا حـــکم هـــای طـــویـــل املـــدت در زنـــدان اویـــن مـــحبوس هســـتیم. مـــا هـــم چـــون هـــزاران 

کـارگـر و مـعلم مـعترض، هـیچ فـعالـیتی جـز دفـاع از کـرامـت انـسانـی خـود و هـم طـبقه ای هـای مـان 

1 یک معلم نقاد(۱۳۹۴) . سایت اتحاد.
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نـداشـتیم. بـا خـواسـته ی خـارج کـردن اتـهام «اجـتماع و تـبانـی بـه قـصد اقـدام عـلیه امـنیت مـلی 

کـــــشور» و دیـــــگر اتـــــهامـــــات امـــــنیتی از پـــــرونـــــده هـــــای مـــــفتوح کـــــارگـــــران و    مـــــعلمان و بـــــرداشـــــنت 

ایــن گــونــه اتــهامــات جــعلی و ســاخــتگی از پــرونــده هــای خــود و دیــگر فــعاالن کــارگــری و مــعلمان 

زندانی، از دهم اردیبهشت ماه دست به اعتصاب غذای نامحدود خواهیم زد.» 

اتـحادی بـین دو  مـعلم و یـک کـارگـر آزاد در زنـدان شـروع مـی شـود و بـا حـمایـت سـایـر کـانـون هـا، بـه 

اعـتصاب غـذای خـانـواده هـای آن هـا، سـپس اعـتصاب غـذای تـعدادی بـیرون از زنـدان، بـا ثـبت امـضا ذیـل 

بـــــیانـــــیه و پشـــــتیبانـــــی فـــــعاالن ســـــیاســـــی و مـــــعدود بـــــازنشســـــتگان آمـــــوزش و پـــــرورش، ســـــازمـــــان تـــــأمـــــین 

اجـــتماعـــی صـــورت مـــی گـــیرد. اعـــتصاب غـــذا بـــه آزادی اعـــتصاب کـــنندگـــان مـــعلم منجـــر شـــد. ایـــن اتـــحاد 

مــتأســفانــه بــیش تــر نــمایــشی و تــبلیغی بــود و پــراتــیک همبســتگی مــعلمان و ســایــر اقــشار کــارگــری را بــه 

دنـبال نـداشـت. بـا عـدم آزادی جـعفر عـظیم زاده، بـا صـدور بـیانـیه ای بـا بـیش از نـهصد امـضا از بـیش تـر 

فـــــعاالن ســـــیاســـــی (!)، در کـــــمپین مشـــــترک دیـــــگری، هـــــیاهـــــویـــــی ســـــیاســـــی در بـــــیش تـــــر صـــــفحات دنـــــیای 

مـجازی، بـه ویـژه فـعاالن چـپ ایـجاد شـد کـه مـا «مـعلمان و کـارگـران ایـرانـی» در حـمایـت از ایـشان بـه 

مــدت دو شــبانــه روز از سحــرگــاه پــنجشنبه، ده تــیر ۱۳۹۵ تــا سحــرگــاه شــنبه، اعــتصاب غــذا مــی کــنیم. 

ایــن حــرکــت بــیش تــر شــعارگــونــه، «رهــبرســازی» و تــبلیغی بــود و بــازده تــوده ای نــداشــت. یــکی از فــعاالن 

مـعلمان در شهـرسـتان مـی گـفت: «ایـن گـونـه شـوهـای تـبلیغی در گـروه هـای تـلگرامـی مـعلمان وجـود نـدارد 

و نـــه تـــنها بـــاعـــث وحـــدت مـــعلمان و کـــارگـــران نـــمی شـــود، بـــلکه فـــضای ســـیاســـی کـــاذب ایـــجاد مـــی کـــند و 

مــعلمان عــادی را تــرســانــده، از تــداوم اعــتراضــات مــطالــبه گــری بــازمــی دارد». در هــمین مــقطع، ضــرورت 

وحــدتــی واقــعی بــین اقــشار مــختلف مــعلم خــود را در گــروه هــای مــجازی مــعلمان نــشان مــی دهــد. مــعلمان 

حـــق الـــتدریـــسی کـــه بـــارهـــا بـــرای حـــقوق خـــود اعـــتراض کـــرده و بـــه نـــتیجه نـــرســـیده بـــودنـــد، وارد گـــروه هـــای 

تـلگرامـی مـی شـونـد. مـعلمی مـی نـویسـد: «حـال بـرای ایـن کـه مـسئوالن بـه ایـن قشـر از نـیروهـای آمـوزشـی 

کــشور تــوجــهی بــه ســزا داشــته  بــاشــند و مــجبور شــونــد کــه بــه اوضــاع نــابــسامــان حــق الــتدریــسی هــا تــوجــه 

کـنند، شـایـد یـک راه حـل، اتـحاد مـعلمان رسـمی و غـیر رسـمی در دفـاع از مـطالـبات مـعلمان حـق الـتدریـس 

بـــاشـــد. بـــایســـتی ایـــن مـــعلمان حـــق الـــتدریـــسی در تـــشکل هـــای صـــنفی مـــعلمان حـــضور و فـــعالـــیت داشـــته  

باشند و این تشکل ها  خواسته های آن ها را در اولویت مطالبات صنفی خود قرار دهند». 

 در مـقابـل فـضای کـاذب تـبلیغی نـاشـی از اعـتصاب غـذاهـای داخـل زنـدان، اقـدامـاتـی سـنجیده در 

راسـتای طـرح خـواسـته هـای مشـترک بـا دیـگر اقـشار صـورت مـی گـیرد. کـانـون صـنفی تهـران بـه بـهانـه ی 

۱۶ آذر ۹۵ پــیونــد بــا دانــشجویــان را مــطرح مــی کــند: «کــانــون صــنفی مــعلمان تهــران ضــمن تــبریــک ایــن 

روز تــــاریــــخی بــــه تــــمامــــی دانــــشجویــــان کــــشور و بــــزرگــــداشــــت آن، اعــــالم مــــی کــــند کــــه از خــــواســــته هــــا و 
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مـطالـبات آمـوزشـی، صـنفی دانـشجویـان سـراسـر کـشور حـمایـت مـی کـند؛ مـطالـباتـی کـه جهـت گـیری آن 

بــــه درســــتی، دفــــاع از آمــــوزش رایــــگان، کــــیفی و بــــرابــــر  اســــت. اقــــشار مــــختلف کــــارگــــری در حــــمایــــت از 

جـــنبش دانـــشجویـــی، راه کـــانـــون هـــای صـــنفی را ادامـــه مـــی دهـــند.».یـــکی از مـــؤســـسان کـــانـــون تهـــران در 

وبالک خود نوشته است:  

«پــیروی تجــمعات بــازنشســتگان آمــوزش و پــرورش کــه اراده ی خســتگی نــاپــذیــری بــرای بــه 
دســــت آوردن خــــواســــته هــــای صــــنفی خــــود دارنــــد، بــــار دیــــگر بــــازنشســــتگان ســــوم اســــفند ۹۵ 

روبـه روی مجـلس جـمع شـدنـد. ولـی ایـن تجـمع بـا سـایـر تجـمع هـای بـازنشسـتگان تـفاوت داشـت. 

آن هــا تــنها نــبودنــد. اقــشار دیــگری هــم بــودنــد؛ کــارگــران، پــرســتاران، پــیراپــزشــکان و کــارکــنان 

مــخابــرات در ایــن تجــمع حــضور داشــتند. ایــن یــک دســتاورد صــنفی بــرای فــرهــنگیان و ســایــر 

اقــشار اســت. اگــر خــواســته هــای صــنفی مــعلمان بــا ســایــر اقــشار «گِــره بــخورد»، رســیدن بــه 

خــواســته هــا آســان تــر مــی شــود؛ یــعنی ارتــباط «عــمیق و پــایــدار» بــین مــعلمان بــا ســایــر اقــشار 

ایـــجاد شـــود. حـــاکـــمان شـــدیـــداً از ارتـــباط مـــعلمان بـــا ســـایـــر اقـــشار «تـــرس و واهـــمه» دارنـــد، 

چـــون «اثـــربـــخشی» آن را مـــی دانـــند، مـــرتـــب بـــین تـــشکل هـــای صـــنفی اخـــتالف مـــی انـــدازنـــد کـــه 

ارتــباط مــعلمان بــا دانــشجویــان و کــارگــران و پــرســتاران مــعنی نــدارد. مــا زمــینه هــای ارتــباط بــا 

«دانـشجویـان و کـارگـران» را بـه وجـود آوردیـم و بـا اعـضای مـؤثـر «کـارگـران و دانـشجویـان» 
جـلسه ای بـه طـور جـداگـانـه داشـتیم. قـرار شـد بـا دانـشجویـان و کـارگـران روی مـسائـل مـختلف 

صــنفی گــفت وگــو  کــنیم و  از «تــجارب» یــکدیــگر اســتفاده کــنیم. یــکی از مــوضــوعــات مــسئله ی 

زنـــدانـــیان بـــود. قـــرار شـــد هـــم چـــنانـــکه مـــعلمان از زنـــدانـــیاِن دانـــشجویـــان و کـــارگـــران حـــمایـــت 

می کنند، کارگران و دانشجویان نیز از زندانیان معلمان حمایت کنند.» 

 بـیانـیه ی جـمعی از فـعاالن صـنفی مـعلمان و بـازنشسـتگان فـراخـوانـی مسـتقیم خـطاب بـه تـشکل هـای 

صنفی برای حمایت از سایر اقشار است:  

«در هـــمین راســـتا بـــه تـــمام مـــعلمان ایـــران، دانـــشجویـــان رشـــته هـــای دبـــیری و دانـــشگاهـــی 
فــرهــنگیان، اســاتــید دانــشگاه و کــنشگران مســتقل مــدنــی و تــشکل هــای صــنفی و آمــوزشــی و 

مـدنـی، نسـبت بـه حـمایـت از بـیانـیه ی فـراگـیر دانـشجویـان فـراخـوان مـی دهـیم و تـأکـید مـی کـنیم 

کــه درک و حــل مــطالــبات و خــواســته هــای بــر حــق دانــشجویــان بــدون درک و حــل خــواســته هــای 

بــرابــری خــواهــانــه ی مــعلمان، کــارگــران، پــرســتاران، زنــان و ســایــر اقــشار در حــوزه هــای مــختلف 

میسـر نیسـت؛ چـراکـه ایـن مـطالـبات، خـواسـته هـای اکـثریـت جـامـعه اسـت؛ اکـثریـتی کـه خـواهـان 

برخورداری از یک زندگی شرافتمندانه و انسانی هستند.»  
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در هـــــمین مـــــقطع بـــــازنشســـــتگان، اطـــــالعـــــیه ی تجـــــمع جـــــلوی مجـــــلس را مـــــی دهـــــند. ایـــــن اطـــــالعـــــیه در 

گـروهـای تـلگرامـی مـعلمان بـا پـیام «هـمه یـک صـدا بـه یـاری بـازنشسـتگان» پـخش مـی شـود. مـعلمان بـدون 

فـراخـوان کـانـون هـا، عـزم پـیوسـنت بـه بـازنشسـتگان کـرده انـد. پـیامـی سـاده امـا مـهم؛ اتـحاد اقـشار مـختلف 

کـارگـری نـه بـین ایـن و آن فـعاِل شـناخـته شـده بـلکه بـر مـبنا و حـوِل خـواسـته هـای مشـترک مـی تـوانـد تـحقق 

یابد. 

حق تشکل یابی مستقل در برابر «تشکل های قانونی» 

     «حـق «تـشکل هـای مسـتقل» از دولـت و کـارفـرمـا را مـا بـایـد خـودمـان بـه نـیروی خـودمـان کسـب کـنیم. بـه دسـت 

آوردن ایـــن حـــق تـــنها بـــا تـــالش جـــمعی و مـــبارزه ی خـــود مـــا امـــکان پـــذیـــر اســـت. هـــیچ دولـــت و مجـــلسی مـــنافـــع گـــروهـــی و 
طـبقاتـی خـود را در هـمراهـی بـا مـعلمان و تـشکل هـای مسـتقل نـمی بـیند، در نـتیجه صـحیح تـر اسـت کـه از ایـن حـق (حـق 
تـشکل یـابـی مسـتقل) بـه عـنوان حـقی گـرفـتنی نـام بـریـم. تـشکل هـای صـنفی مـعلمان اعـم از کـانـون و یـا انجـمن صـنفی در 
تـمام مـراحـل خـود، بـایـد بـدون نـظارت و دخـالـت دولـت و سـازمـان هـا و یـا ادارات آمـوزش و پـرورش و یـا هـر نـهاد دولـتی و 

       1قضایی دیگری بنا شوند، فعالیت کنند و ادامه ی حیات دهند» [یک معلم]

اوج گــــیری اعــــتراضــــات، راهــــپیمایــــی و تجــــمعات کــــارگــــری در ســــال هــــای ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴، بــــه قــــدرت 

مسـلط نـشان داد کـارایـی سـرکـوب عـریـان کـاهـش یـافـته اسـت. پـس از تجـمعاِت سـکوت عـلی رغـم حـضور 

شــدیــد نــیروهــای امــنیتی، فــوران خــشم و نــارضــایــتی مــعلمان در کــنار تــالش بــرای پــیونــد اعــتراضــات بــا 

اقـــشار دیـــگر کـــارگـــری از طـــریـــق خـــواســـته هـــای مشـــترک ادامـــه یـــافـــت. هـــم هـــنگام و در پـــایـــان ســـال ۹۴، 

راهــپیمایــی مجــدد کــارگــران هــپکو اراک، اعــتراضــات کــارگــران هــفت تــپه و تجــمع کــارگــران فــازهــای ۲۰ و 

۲۱ عســلویــه از تــداوم اعــتراضــات کــارگــری در ســال ۱۳۹۵ خــبر و قــدرت حــاکــم را هــوشــیار کــرد. دولــت 

جــدیــد، بــه قــصد مــدیــریــت تــشکل هــا و اعــتراضــات و تــابــع ســازیِ آن هــا تــوســط قــانــون، بــاز هــم مشــروعــیت 

بــخشیدن بــه قــدرت را هــم هــنگام بــا ســرکــوب در دســتور کــار خــود قــرار داد. طــرح شــعار حــق تــشکل یــابــی 

مســتقل بــرای قــدرت مــساط نــگران کــننده بــود. لــذا و بــرای حــفظ تســلط خــود، پــس از تــوقــفی ده ســالــه در 

تـــابســـتان ســـال ۱۳۹۵اعـــالم کـــرد، بـــرای تـــشکیل مـــجامـــع عـــمومـــی در ۱۶ تـــشکل  صـــنفی، مـــجوز صـــادر 

خــــــواهــــــد کــــــرد. طــــــرح مــــــجوز بــــــرای در زنــــــجیر نــــــگه داشــــــنت کــــــانــــــون هــــــا و بــــــازداشــــــنت آنــــــها از ورود بــــــه 

اسـاسـی تـریـن ابـزار قـدرت طـبقه کـارگـر یـعنی حـق تـشکل مسـتقل  بـود.  مـعلمان قـدیـمی و سـنتی مـعتقد 

بــودنــد تــا ایــن مــرحــله مــوفــق شــده انــد بــا هــزیــنه ی بــسیار، ســازمــان یــابــی خــود را بــه نــظام مســلط تحــمیل 

کـنند، امـا بـاور بـدنـه ی تـوده مـعلمان مـتفاوت بـود. بـدنـه سـازمـانـیابـی از پـایـین را مـیخواسـت. رهـبران هـنوز 

بـه سـازمـانـیابـی از بـاال بـا مـجوز قـدرت چسـبیده بـودنـد.  طـرح شـعار تـشکل یـابـی مسـتقل شـعار رادیـکال 

1 ابراهیمی، جعفر؛ »تشکل یابی مستقل، حقی که دیده نمی شود«.
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و اسـاسـی دهـه ۹۰ شـمسی  بـود کـه رهـبران سـنتی را بـه مـبارزه مـی طـلبید. عـلی رغـم دو سـال حـضور 

پــررنــگ مــعلمان در تجــمعاِت ســکوت، هــنوز تــشکیالت کــانــون هــا بــه جــز کــانــون   تهــران، هــمدان، اصــفهان، 

الـیگودرز، کـردسـتان/مـریـوان، کـردسـتان/سـقز، گـیالن و چـند کـانـون دیـگر کـامـالً فـعال نشـده  بـودنـد یـا در 

تــبعیت از قــانــون گــرایــی بــرای شــروع فــعالــیت، کــمابــیش چــشم بــه قــدرت داشــتند و در شهــرهــای خــود از 

تجــمعاِت ســکوت اســتقبال چــندانــی نــکردنــد. در وبــالگ مــعلمی بــا تــیتر «کــانــون صــنفی مــعلمان، مجــمع 

عــمومــی و دشــواری هــای پــیش رو»، ایــن مــوضــوع در مــصاحــبه بــا چــند مــعلم نــقد مــی شــود. خــانــم مــعلمی 

می گوید: 

 «انـــتظار مـــی رفـــت کـــانـــون هـــا بـــه صـــورتـــی حـــرفـــه ای تـــر وارد فـــاز مـــطالـــبات واقـــعی جـــامـــعه ی 

فـرهـنگی شـونـد، امـا مـتأسـفانـه انـفعال بـزرگـان و سـردشـدن آتـش خـواسـته هـا، دامـن بـدنـه را هـم 

گــرفــت و شــوِر قــبل را در هــمکاران بــه کــمتر از نــصف رســانــد و ایــن درســت نــقطه ای اســت کــه 

بــــدنــــه را هــــر روز دورتــــر از کــــانــــون مــــی کــــند و ایــــن تــــصور در ذهــــن هــــا شــــروع بــــه بــــارور شــــدن 

مـی کـند کـه بـدنـه فـقط زمـانـی بـه کـار مـی آیـد کـه خـواسـته ای حـمایـتی در مـیان بـاشـد. ایـن نـکته 

خـود مـی تـوانـد بـی اعـتمادی و عـدم حـمایـت بـدنـه ی اصـلی از کـانـون هـا را در پـی داشـته بـاشـد و 

عضو گیری و تشکیل مجمع عمومی پرشور را بی رمق سازد.» 

معلم فعالی نیز در همین مصاحبه از عدم استفاده ی کانون ها از فرصت ها می گوید:  

«فـضای مـجازی بـه سـرعـت در مـیان فـرهـنگیان حـکم رسـانـه ای را یـافـت کـه آخـریـن اخـبار 
مـربـوط بـه مـعلمان را سـریـعاً مـنتقل مـی کـرد. ایـن فـرصـت خـوبـی بـود تـا گـروه هـای فـرهـنگیان کـه 

هـــرکـــدام مـــطالـــبات خـــاص خـــود را داشـــتند، گـــرد هـــم جـــمع شـــونـــد. ایـــن فـــرصـــت مـــی تـــوانســـت بـــه 

بهـتریـن شـکِل مـمکن سـازمـان دهـی شـود. امـا اقـدامـات شـتاب زده ی بـرخـی از اعـضای اصـلی 

تــشکل هــا، زمــینه ی اخــتالفــات درونــی را فــراهــم کــرد و بــه دنــبال آن بــدبــینی فــرهــنگیانــی کــه بــه 

تــازگــی بــا ایــن فــعالــیت هــا آشــنا مــی شــدنــد، آنــان را در الک مــحافــظه کــاری فــرو بــرد. قــدم هــای 

آغازین این حرکت می توانست به فرصت تبدیل شود، اما این اتفاق نیفتاد.»  

در هـر دو اظـهار نـظر، شـرکـت بـرخـی از مـدیـران کـانـون هـا در انـتخابـات مجـلس در اسـفند ۱۳۹۴و 

عـدم حـمایـت بـرخـی از آن هـا از تجـمعاِت سـکوت مـد نـظر مـنتقدیـن بـوده اسـت. در آیـنده بـایـد دیـد آیـا ایـن 

بـخش از کـانـون هـا سـعی مـی کـنند بـوروکـراتـیسم دوره رکـود و تـبعیت خـود از «قـانـون گـرایـی» را کـاهـش 

دهـند و مـوفـق بـه بـازسـازی خـود و اسـتفاده از فـرصـت دنـیای مـجازی بـرای هـمگام شـدن بـا بـدنـه اقـشار 

مــختلف مــعلمان  شــونــد؟ پــاســخ در دل کــندن از مــجوز دولــت بــرای فــعالــیت و اتــکاء کــامــل بــه تــوده مــعلمان 
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اســت. زمــان چــنین قــطع امــیدی هــنوز فــرا نــرســیده بــود. مــتاســفانــه بــعد از چــندیــن تجــمع ســکوِت بــدون 

مــــجوز و حــــضور قــــدرتــــمند مــــعلمان در صــــحنه اعــــتراضــــات، کــــانــــون هــــا هــــنوز مــــنتظر جــــواز دولــــت بــــرای 

تشکیل مجامع عمومی بودند! 

     بــــاالخــــره در تــــابســــتان ۱۳۹۵ از ســــوی وزارت کــــشور بــــرای ۱۶ تــــشکل صــــنفی در  اســــتان هــــای 

مـختلف مـجوز ادامـه ی فـعالـیت صـادر شـد. پـس از یـک دهـه تـوقـف، ایـن تـشکل هـا مجـمع عـمومـی بـرگـزار 

کـردنـد. مـجامـع امـید تـداوم فـعالـیت بـه روال سـابـق را بـرای مـدیـران رفـرم طـلب بـه ارمـغان آورد! در مـقابـل، 

مـعلمان رادیـکال خـارج و درون بـرخـی کـانـون هـا در ایـن مـقطع، اصـوالً دخـالـت دولـت در حـق تـشکل یـابـی 

را زیـر سـؤال مـی بـردنـد و تـحقق ایـن حـق را مـنوط بـه کـناره گـیری کـامـل دولـت مـی کـردنـد. فـعاالن صـنفی 

اگـــر در دهـــه ی هشـــتاد بـــر جـــدایـــی تـــشکل هـــا از فـــعالـــیت ســـیاســـی، امـــا حـــرکـــت بـــر بســـتر قـــانـــون، تـــأکـــید 

داشــتند، پــس از تجــمعاِت ســکوت و فــعال شــدن «خــودارتــباط تــوده ای» در بــرنــامــه ریــزی ایــن تجــمعات در     

ایــــنترنــــت، در ســــال ۱۳۹۵ قــــلمروی حــــق تــــشکل یــــابــــی مســــتقل، مــــتناســــب بــــا خــــودگســــتری عــــمل تــــعریــــف 

مــــــی شــــــد و اصــــــوالً دخــــــالــــــت دولــــــت در دادن یــــــا نــــــدادن مــــــجوز بــــــرای تــــــشکیل تــــــشکل هــــــا، در مــــــقاالت و 

یـاداشـت هـای مـعلمان زیـر سـؤال مـی رود. چـنین نـگرشـی گـامـی بـه پـیش و مـدیـوِن: اول، تَـَرک هـایـی بـود کـه 

ایـــدئـــولـــوژی قـــانـــون گـــرایـــی و رفـــرم در دوره ی ســـرکـــوب متحـــمل شـــده بـــود؛ دوم، حـــضور فـــعال مـــعلمان در 

دنــــیای مــــجازی و زنــــده شــــدن فــــضای بــــحث و نــــقد بــــین مــــعلمین رادیــــکال. کــــه در بــــخش دوم، مــــفصال در 

موردشان صحبت شد. 

     نشســــت مجــــمع عــــمومــــی، ۲۷ مهــــر ۱۳۹۵ کــــانــــون تهــــران بــــرای نخســــتین بــــار پــــس از ده ســــال 

مـمنوعـیت، در کـانـون فـرهـنگی حـر، واقـع در مـیدان راه آهـن تهـران، بـرگـزار مـی شـود و انـتخابـات اعـضای 

هـیئت مـدیـره و بـازرسـان اصـلی و عـلی الـبدل مجـمع انـجام مـی گـیرد. انـتخاب مـعلمان جـوانـی بـا رویـکرد 

عــدالــت خــواهــانــه و ۳ زن، بــه هــیئت مــدیــره فــضایــی نــو مــی بخشــد. مــتعاقــباً در اولــین جــلسه هــیئت مــدیــره، 

محـــمدتـــقی فـــالحـــی، جـــانـــشین اســـماعـــیل عـــبدی، دبـــیرکـــل ســـابـــق کـــانـــون، محـــمود بهشـــتی لـــنگرودی در 

ســمت ســخنگو و محــمد جــبیبی در ســمت مــسئول تــشکیالت انــتخاب مــی شــونــد. امــا حــضور نــمایــنده ی 

وزارت کــشور در جــلسه و دخــالــت دولــت در تــصمیمات متخــذه ی اعــضاء، مــانــند اجــبار هــیئت  مــدیــره بــه 

کــــاهــــش حــــیطه ی فــــعالــــیت کــــشوری کــــانــــون و الــــزام بــــه فــــعالــــیت صــــنفی در محــــدوده ی تهــــران، یــــا تــــعیین 

صـــالحـــیت مـــدیـــران، مـــانـــع اعـــماِل تـــصمیمات مســـتقل تـــشکل هـــا بـــود. اعـــضای بـــیش تـــر کـــانـــون هـــا کـــوتـــاه 

نــیامــدنــد. افــراد شــناخــته شــده ای را در ســمت مــدیــران انــتخاب کــردنــد کــه در مــرخــصی از زنــدان بــودنــد، 

بـارهـا دسـتگیر شـده بـودنـد، بـا وثـیقه آزاد و در انـتظار دادگـاه بـودنـد، یـا تـبعید و یـا مـحکومـیت زنـدان را 

طـــی کـــرده و آزاد شـــده بـــودنـــد. لـــذا مـــصوبـــه ی ایـــن نشســـت روی مـــیز بـــاالیـــی هـــا خـــاک خـــورد و تـــصویـــب 

نشـد. در مجـموع انـتخابـات در کـلیه کـانـون هـا، هـنوز سـنتی و مـتمرکـز، در مـکان مـعین و بـا مـدت مـعین 

و بـا نـظارت دولـت بـرگـزار شـد. بـازنشسـته هـا در مـدیـریـت غـالـب، و جـوانـان انـتخاب شـده در جـایـگاه مـدیـر، 
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انگشــت شــمار بــودنــد. در حــالــی کــه در بــدنــه بــه مــدد دنــیای مــجازی، ذهــنینت جــوانــان غــلبه یــافــته  بــود، در 

تــشکل هــا، بــیش تــر، قــدیــمی هــا در رأس قــرار گــرفــتند. در چــنین شــرایــطی، ورود چــند جــوان تــازه نــفس بــه 

جــمع مــسئولــین کــانــون، کــه شــاخــص تــریــن آن هــا محــمد حــبیبی بــود، امــیدوارکــننده بــود. تــعداد اعــضای 

حـــاضـــر در مـــجامـــع عـــمومـــی، مـــؤیـــد ریـــزش شـــدیـــد در دوران مـــمنوعـــیت فـــعالـــیت کـــانـــون هـــا بـــود. شـــرکـــت 

گســـترده ی مـــعلمان در تجـــمعاِت ســـکوِت مســـتمر در قـــیاس بـــا محـــدودیـــت اعـــضای حـــاضـــر در مـــجامـــع، 

نـکته ای قـابـل تـأمـل بـود و هـم چـنان انـزوای فـعالـیت مـتمرکـز از فـعالـیت غـیر مـتمرکـز و گـسیختگی ایـن دو 

شــکل فــعالــیت مــعلمان را نــشان مــی داد. بــرخــی از مــعلمان در شــبکه هــای مــجازی، تــالش بــرای ورود بــه 

قــــدرت ســــیاســــی در ۱۳۸۶ را دلــــیل ایــــن ریــــزش عــــنوان کــــرده انــــد. بــــه نــــظر نــــگارنــــده امــــا ایــــن امــــر دالیــــل 

مــــتعددی دارد کــــه شــــرکــــت در قــــدرت مــــی تــــوانــــد یــــکی از آن دالیــــل  بــــاشــــد و نــــه دلــــیل اصــــلی؛ زیــــرا در 

فـراخـوان هـای تجـمعاِت سـکوت، کـانـون هـا پـاسـخ مـثبت گـرفـته  بـودنـد و اشـتباه بـرخـی مـدیـران شـناخـته شـده 

در ارتـباط بـا شـرکـت در انـتخابـات هشـت سـال قـبل در مجـلس، بـا ایسـتادگـی و هـزیـنه دادن هـای پـس از 

آن، تـقریـباً خـنثی شـده  بـود. سـایـر کـانـون هـا نـیز قـبل و بـعد از کـانـون تهـران، و عـیناً بـا هـمان کـاسـتی هـا، 

مـجامـع خـود را بـرگـزار   کـردنـد. در ایـن مـجامـع نـیز، فـعاالن گـروگـان ِ وثـیقه ی  دادسـراهـا و فـعاالن مـحبوب 

مــورد خــشم دولــت، انــتخاب شــدنــد، از ایــن رو صــورت جــلسات مــجامــع در وزارت کــشور مــصوب نشــدنــد. 

امـــا مـــهم تـــریـــن مـــوضـــوع در کـــانـــون هـــا، هـــمانـــند تهـــران، دخـــالـــت دولـــت در محـــدوده ی فـــعالـــیت آن هـــا بـــود. 

وزرات كـــشور صـــدور مـــجوز تـــشکیل مجـــمع عـــمومـــی را مشـــروط کـــرده بـــود. شـــرط تـــشکیل ایـــن بـــود کـــه 

تـشكل هـای شهـرسـتانـی بـه صـورت هـرمـی در اسـتان «تجـمیع» شـونـد. هـدف دولـت کـنترل  کـانـون هـا و از 

بـــین بـــردن اســـتقالل تـــشكل هـــا در شهـــرســـتان هـــا بـــود؛ زیـــرا در روش تحـــمیلی جـــدیـــد، انـــتخاب نـــمایـــندگـــان 

تــشكل هــاى شهــرســتان پــلكانــی و بــه نــوعــی وکــالــتی یــا نــیابــتی بــرای اســتان بــود. رابــطه ی نــمایــندگــان بــا 

انـتخاب کـنندگـان قـطع مـی شـد و از نـظر امـنیتی نـیز، امـکان كـنترل یـک تـشكل در مـركـز اسـتان آسـان تـر 

از کـنترل ده هـا تـشكل در شهـرسـتان هـا و روسـتاهـای آن بـود. دولـت هـوشـیارانـه امـا سـنتی عـمل کـرد، بـا 

ورود دنـــــــیای مـــــــجازی و امـــــــکان گســـــــترش تـــــــشکل هـــــــا در کـــــــشور، قـــــــصد داشـــــــت، جـــــــلوی ســـــــیِل آیـــــــنده ی 

تـشکل گـرایـی را بـا مـدیـریـت و کـنترل تـشکل هـا بـا الـزامـات قـانـونـی مـجوز بـگیرد. در هـمان حـال کـه دنـیای 

مــجازی، ســاخــتار هــرمــی را مــی شکســت و پــیش مــی رفــت، شــاخــه زیــتون دولــت در صــدور جــواز تــشکیل 

مـجامـع عـمومـی، بـه اخـتالفـات مـدیـران کـانـون هـا در قـانـون گـرایـی یـا اسـتقالل کـامـل  دامـن زد و هـمگامـی 

آن هــا بــا رادیــکالــیزم تــوده مــعلمان در دنــیای مــجازی را مــدتــی مــختل کــرد. در ســایــت زانــیاری- انجــمن 

1صـنفی مـعلمان کـردسـتان در مـقالـه «خـالف جـریـان» ایـن اخـتالفـات مـورد نـقد قـرار گـرفـته انـد. علیهـذا 

در رابـطه بـا الـزام دولـت مـبنی بـر الـزام اسـتانـی شـدن کـانـون هـا انـتقادات اسـاسـی بـه طـرح وارد بـود کـه 

به درستی فعاالن تازه نفس رادیکال،  مطرح و نقد کردند و پیشنهادهای جانشین ارائه دادند:  

http://www.zanyari90.blogfa.com/post/94 1
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«اگـــر در دوره ی احـــمدی نـــژاد ایـــن تـــشکل هـــا بـــا مـــنع فـــعالـــیت روبـــه رو شـــده انـــد (شـــکل اول 
حـــذف)، بـــه نـــظر مـــی رســـد در شـــرایـــط کـــنونـــی بـــا تهـــدیـــد مـــوازی ســـازی در قـــالـــب طـــرح فـــانـــی و 

مـــشاورش بـــرای ایـــجاد نـــظام صـــنفی (شـــکل دوم حـــذف) و مـــدیـــریـــت کـــانـــون هـــا (شـــکل چـــهارم) 

روبــه رو هســتند. اگــر فــعاالن صــنفی در مــواجــهه بــا ایــن امــر، تــزهــای پــایــه ای زیــر را راهــنمای 

عـمل خـود قـرار دهـند کـه: ۱- تـشکل یـابـی صـنفی و مسـتقل یـک حـق جـمعی و غـیرقـابـل مـعامـله 

اســـت ۲- فـــعالـــیت صـــنفی در انـــحصار هـــیچ گـــروه و فـــرد خـــاصـــی نیســـت ۳- مـــعلمان و تـــمام 

زحـمت کـشان حـق دارنـد در هـر نـقطه و بـه هـر شـکل تـشکل هـای مسـتقل خـود را بـرای دسـت یـابـی 

بـــه اهـــداف و مـــطالـــبات جـــمعی ســـامـــان دهـــند، بـــی شـــک ایـــن تـــزهـــا، بـــر مـــبنای درک درســـت از 

شـــرایـــط واقـــعی و عـــینی، بـــه اتـــخاذ یـــک راهـــکار مـــناســـب منجـــر خـــواهـــد شـــد کـــه در آن مـــنافـــع 

جمعی و حق تشکل یابی در بلندمدت محقق خواهد شد».  

بــا تــوجــه بــه ایــن کــه صــدور مــجوز تــشکیل مــجامــع عــمومــی اصــناف از ســوی دولــت در ســال ۱۳۷۹، 

طـبق قـانـون فـعالـیت احـزاب، جـمعیت هـا و انجـمن هـای سـیاسـی و صـنفی، مـصوب سـال ۱۳۶۰ بـود و ایـن 

قـانـون بـا تـصویـب قـانـون جـدیـِد فـعالـیت احـزاب و گـروه هـای سـیاسـی در سـال ۱۳۹۵مـنسوخ و در قـانـون 

جــدیــد نــیز، شــمول قــانــون احــزاب بــر تــشکل هــای صــنفی مــنتفی شــده  بــود، لــذا ضــوابــط دولــتی حــاکــم بــر 

تـشکل هـای صـنفی، دارای ابـهام مـرجـع قـانـونـی شـده  بـود کـه در یـاداشـت شـماره ی هشـت فـصل دوم ایـن 

نـــوشـــتار مـــفصالً تـــوضـــیح داده شـــد. در عـــمل خـــواهـــیم دیـــد کـــه در غـــیاب قـــانـــون مـــشخص، مـــجوزهـــای 

صـادره ی سـال ۱۳۹۵ قـابـلیت اجـرایـی خـود را از دسـت دادنـد و تـشکل هـای صـنفی مـشمول مـاده ی ۲۶ 

قانون اساسی شدند و مسیر اجرای ۴ بند پیشنهادی در نقد فوق فراهم شد. 

     دنـیای مـجازی هـنوز روش انـتخابـات و تـشکیل مـجامـع کـانـون هـا را تـحت  تـأثـیر قـرار نـداده  بـود، 

امــا در هــمین مــقطع، بــحث رأی گــیری مــجامــع در دنــیای مــجازی وارد شــبکه هــای مــجازی مــعلمان شــده 

 بـود و مـوافـقان و مـخالـفان اظـهارنـظر مـی کـردنـد. ارمـغاِن جـواز تـشکیل مـجامـع بـه تـشکل هـا، چـون رعـدی 

در آســـماِن اســـتبداد، گـــذرا بـــود. شـــاخـــه ی زیـــتون مـــجوز بـــدون شـــالق نـــبود. در زمـــان انـــتخابـــات کـــانـــون 

تهـــران، دبـــیر ســـابـــق کـــانـــون کـــه بـــارهـــا بـــازداشـــت و بـــا وثـــیقه آزاد شـــده بـــود، دو مـــاه بـــعد از انـــتخابـــات 

مــجامــع بــا تــأیــید حــکم شــش ســال زنــدان، دســتگیر شــد و بــه زنــدان رفــت، بــعداً حــکم مجــدد بــه ده ســال 

زنـدان گـرفـت. بهشـتی لـنگرودی کـه بـا بـارهـا دسـتگیری در ۱۳۸۳، ۱۳۸۵، ۱۳۸۹ و زنـدان در ۱۳۹۴، در 

مـــرخـــصی از زنـــدان بـــود، بـــا پـــنج ســـال زنـــدان بـــه اتـــهام اجـــتماع و تـــبانـــی عـــلیه امـــنیت مـــلی، یـــک ســـال 

زنــدان بــه اتــهام تــبلیغ عــلیه نــظام، بــا احــتساب ســال هــا حــبس تــعلیقی و تــعزیــری و قــطعی، جــمعاً بــه ۱۴ 

ســال زنــدان مــحکوم شــده بــود کــه از ســال ۱۳۹۶ احــکام او اجــرا و زنــدانــی شــد. عــلی اکــبر بــاغــانــی از 
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سـال ۸۵ چـند بـار دسـتگیر شـده بـود. در ارتـباط بـا پـرونـده ی سـال ۱۳۸۹بـه یـک سـال حـبس تـعزیـری و ده 

سـال تـبعید بـه شهـرسـتان زابـل مـحکوم شـد. وی در انـتخابـات هـیئت مـدیـره در زابـل بـود و پـس از آن بـه 

زابــل رفــت. ایــن جــمله ی او در تــبعید مــشهور اســت کــه: «بــایــد هــزیــنه بــدهــیم تــا تــرس مــردم بــریــزد…». 

رسـول بـداقـی، دبـیر پـیشین دبـیرسـتان هـای اسـالم شهـر و عـضو هـیئت مـدیـره ی کـانـون تهـران در شهـریـور 

۱۳۸۸ در دادگـاه انـقالب بـه اتـهام «فـعالـیت تـبلیغی عـلیه نـظام» و «تـبانـی و تجـمع بـه قـصد بـر هـم زدن 

امـنیت مـلی» بـه شـش سـال زنـدان و پـنج سـال محـرومـیت از فـعالـیت هـای اجـتماعـی مـحکوم و بـا اجـرای 
حـکم، در سـال ۱۳۹۵ از زنـدان آزاد شـده بـود و نـیز بـسیاری از فـعاالن در شهـرسـتان هـا کـه بـا وثـیقه و 

تعهـــد آزاد شـــده یـــا مـــنتظر مـــحاکـــمه بـــودنـــد. مجـــددا بـــازداشـــت شـــدنـــد. در زمســـتان ۹۵  پـــس از انـــتخاب 

مـــدیـــران جـــدیـــد و بـــا دســـتگیری مجـــدد دبـــیر ســـابـــق کـــانـــون صـــنفی مـــعلمان، مجـــدداً جـــنبش اعـــتراضـــی 

مـعلمان بـر آزادی وی مـتمرکـز مـی شـود و از اقـدامـات پیشـُروی خـود بـرای پـیوسـنت بـه جـنبش کـارگـری، 

تــعمیق خــواســت هــای عــمومــی و نــیز پــیگیری خــواســت هــای  مــعلمان بــاز مــی مــانــد. بــیانــیه هــای کــانــون هــای 

اســتان هــا و شهــرســتان هــا و نــیز شــورای هــماهــنگی، پــی درپــی، بــه فــشار بــرای آزادی ایــن فــعال مــحبوب 

اختصاص می یابد؛ مانند بیانیه ی مهر ۱۳۹۵ شورای هماهنگی که نتیجه می گیرد: 

 «آیــا درخــواســت بــرقــراری عــدالــت آمــوزشــی و معیشــتی آن چــنان بــر مــسئوالن امــنیتی و 

قـضایـی گـران اسـت کـه آرای حـبس بـه مـدت چـهارده، هـفت و شـش سـال بـرای فـعاالن صـنفی 

صادر شود؟».  

ایــن ســؤال در ذهــن مــی نــشیند؛ آیــا فــضای امــنیتی، تهــدیــد و دســتگیری، بــرای مــشغول نــگاه  داشــنت 

جــــنبش و مــــمانــــعت از گســــترش خــــواســــت هــــا و همبســــتگی آن نیســــت؟ شــــاخــــه ی زیــــتوِن آزادیِ فــــعالــــیت 

مــعلمان در  تــابســتان بــا شــالق امــنیتیِ دســتگیری رهــبران آن، بــه روال ایــدئــولــوژی دوگــانــه ی رهــبر-دولــت 

(یـا اصـولـگرا-اصـالح طـلب)، اکـنون بـا روش کـشانـدن تـشکل هـا بـه دوگـانـه ی امـتیازـشالق جـایـگزیـن شـده 

 بــــود. اگــــر در نــــیمه ی اول دهــــه ی ۸۰، کــــانــــون هــــای تــــشکیالت مــــعلمان بــــه امــــید رفــــرم، بــــا دولــــت مــــماشــــات 

مــی کــردنــد و نــیروی امــنیتی را عــامــل اصــولــگرایــان خــطاب قــرار  مــی دادنــد، اکــنون بــیش تــر بــیانــیه هــا، کــل 

حـاکـمیت را خـطاب قـرار مـی دهـند. در مـقابـل، قـدرت مسـلط نـیز بـا شـاخـه ی زیـتون رفـرم و امـتیاز در یـک  

دست، با دست دیگر با ریتمی هدف دار شالق فرود می آورد. کانون صنفی مشهد می نویسد:  

«حــــقیقت نــــمی خــــشکد و هــــر  چــــه بــــیش تــــر دفــــنش کــــنید، ریــــشه  دوانــــده و تــــنومــــندتــــر ســــبز 
خـــواهـــد شـــد. تـــک تـــک کـــنشگران صـــنفی کـــه بـــه خـــاطـــر پـــیگیری مـــطالـــبات صـــنفی بـــا بـــرخـــورد 

قهــریــه ی دســتگاه هــای امــنیتی و قــضایــی روبــه رو شــده انــد، هــر یــک نــمادی هســتند از حــقیقتی 

کــه مــسئوالن وقــت نــتوانســته یــا نــخواســته انــد، آن را بــشنونــد و بــه جــای رفــع کــاســتی هــای مــورد 
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نـــظر مـــعترضـــان، ســـعی کـــرده ا نـــد بـــا ایـــجاد تـــرس، صـــدای واقـــعیتی مـــلموس در جـــامـــعه را بـــه 

سکوت وادارند».  

دســــتگیری فــــعاالن صــــنفی، چــــنان تــــوده مــــعلمان را مــــحصور و گــــرفــــتار مــــی کــــنند کــــه در گــــروه هــــای 

ایـنترنـتی شـبکه ای، تـالشـی بـرای وادارکـردن تـشکل هـا بـه حـضور در ایـن مـجامـع و انـتخابـات غـیرمـتمرکـز 

هــیئت  مــدیــره صــورت نــمی گــیرد. ایســتادگــی آن هــا، در مــقطع عــقب نــشینی کــانــون هــا، هســتی کــانــون هــا در 

اذهـــان مـــعلمان را تـــداوم بـــخشید، امـــا بـــا بـــازگشـــت کـــانـــون هـــا بـــه صـــحنه ی فـــعالـــیت، اعـــتماد ایـــجاد شـــده 

نســــبت بــــه فــــعاالن، بــــاعــــث مــــحول کــــردن امــــور بــــه تــــشکیالت مــــتمرکــــز و عــــدم تــــالش مــــعلمان جهــــت الــــزام 

کــــانــــون هــــا بــــه شــــرکــــت دادن مــــجازی اعــــضاء در اخــــذ تــــصمیمات شــــد. در جــــنبش هــــای اجــــتماعــــی عــــصر 

ایـــنترنـــت در ۲۰۱۱ (بـــهار عـــربـــی، وال اســـتریـــت و …) گـــذاری ســـریـــع بـــه مـــجامـــع مـــجازیِ تـــصمیم گـــیر و 

اجـرا کـننده صـورت گـرفـت. در  ایـران فـراشـد ایـن رونـد مـتفاوت اسـت. اعـتماد بـه رهـبری مـتمرکـز       در پـیکر 

هــزیــنه دهــندگــان ســیاســی، بــه هــمزیســتی و تــداوم ســاخــتارهــای مــتمرکــز در کــنار ســاخــتارهــای مــجازی 

افــــقی انــــجامــــیده  اســــت. امــــا بــــوروکــــراتــــیسم ذاتــــی تــــشکل هــــای مــــتمرکــــز و نــــیز تــــوقــــعات هــــزیــــنه دهــــندگــــان 

سـیاسـی، در بسـتر اخـتناق حـاکـمان و مـشکالت ایـنترنـتی، مـانـعی سـخت جـان درمـقابـل گسـترش روابـط 

مـجازی در ارگـان هـای تـصمیم گـیر اسـت. بـه  نـظر مـی رسـد سـایـه ی فـعاالِن صـنفی مـحبوب و هـزیـنه داده، 

چـــنان ســـنگین اســـت کـــه مـــانـــع گـــذار تـــشکل یـــابـــی مـــتمرکـــز مـــوجـــود بـــه تـــشکل هـــای غـــیرمـــتمرکـــز مـــی شـــود، 

تـناقـضی کـه در سـال هـای ۵۷ و ۵۸ هـواداران گـروه هـای سـیاسـی بـا بـقایـای نـیروهـای گـروه هـای سـیاسـی 

شـناخـته شـده دوره شـاه تجـربـه کـردنـد و بـوروکـراتـیسم تـشکیالتـی بـقایـای رهـبران بـازمـانـده را بـه احـترام 

قهـرمـانـان هـزیـنه داده زمـان شـاه  تـمکین کـردنـد و الـبته، کـم صـدمـه نـدیـدنـد. پـراتـیکِ خـود گسـتر، بـه مـدد 

دنـیای مـجازی، گـذار از ایـن تـناقـض را بـا تـغییر فـعاالن صـنفی مـختص دوره ی عـقب نـشینی بـه فـعاالن 

تـازه نـفسی واگـذار مـی کـند کـه تـالش دارنـد بـا نـقدکـردن، از سـد قـوی مـدیـران تـمرکـزگـرا و تـندیـس پـرسـت 

بــگذرنــد. ایــن کــه نــقد آن هــا هــنوز ســنتی اســت، ایــن کــه تــالش خــواهــند کــرد بــا درک مــفهوم ایــدئــولــوژی ، بــه 

نــقد آن بــپردازنــد یــا خــود قــربــانــی ایــدئــولــوژی هــای وضــع مــوجــود مــی شــونــد، از مــوانــع نــظری مــوجــود در 

1جـــنبش کـــارگـــریســـت. ضـــرورت درک نـــظریـــه ی «نـــقد ایـــدئـــولـــوژی» و اهـــمیت آن در جـــنبش کـــارگـــری از 

همین روست. به این مبحث، در مقاله ای مستقل بازخواهیم گشت. 

     ســال ۱۳۹۵، از ۲۲ تــیر بــه بــعد، چــندیــن تجــمع بــا بــرنــامــه ریــزی غــیر مــتمرکــز از بــازنشســتگان و 

مـعلمان صـورت گـرفـت. در مجـموع در سـال ۱۳۹۵سـطحِ اعـتراضـات سـراسـری مـعلمان نسـبت بـه سـال 

گـــذشـــته کـــاهـــش داشـــت کـــه یـــکی از عـــلل آن رونـــد طـــوالنـــی و پـــر تـــنش بـــرگـــزاری انـــتخابـــات کـــانـــون هـــای 

صـنفی مـعلمان بـود. امـا بـا گـذشـت زمـان، بـا تـوجـه بـه نـارضـایـتی شـدیـد و سـراسـری مـعلمان از وضـعیت 

1 خسروی، کمال؛  كتاب نقد ایدئولوژی، تهران، نشر اختران، چاپ سوم.
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مـــوجـــود، گـــروهـــی از فـــعالـــین مـــعلمان در پـــایـــان ایـــن ســـال بـــه طـــور مســـتقل و ورای ســـاخـــتار کـــانـــون هـــای 

صــنفی، کــارزاری را بــا خــواســت اخــتصاص بــودجــه مــتناســب بــرای آمــوزش و پــروش بــه مــنظور بهــبود 

کـیفیت آمـوزش و افـزایـش حـقوق مـعلمان بـرپـا کـردنـد. ایـن کـارزار کـه در اواخـر بـهمن مـاه سـازمـانـدهـی 

شـــده بـــود، بـــه تجـــمع اعـــتراضـــی ۱۹ اســـفندمـــاه مـــنتهی شـــد. در گـــروه هـــای تـــلگرامـــی بـــیانـــیه ای از طـــرف 

فـعاالن صـنفی فـرهـنگیان منتشـر و از مـعلمان شـاغـل و بـازنشسـتگان دعـوت مـی شـود کـه روز ۱۹اسـفند، 

اســتان هــای تهــران و الــبرز روبــه روی مجــلس و ســایــر شهــرســتان هــا در ادارات آمــوزش و پــرورش تجــمع 

کـنند. صـدهـا مـعلم شـاغـل و بـازنشسـته بـه ایـن فـراخـوان پـاسـخ مـثبت مـی دهـند و در مـقابـل مجـلس تجـمع 

مــی کــنند و خــواســتار رســیدگــی بــه مــطالــبات صــنفی خــود مــی شــونــد. در قــطعنامــه ی پــایــانــی اســفند ۹۵، 

تجـــمع مـــعلمان شـــاغـــل و بـــازنشســـته ی ســـراســـر  ایـــران از کـــانـــون هـــا حـــمایـــت مـــی کـــنند. امـــا ایـــن حـــمایـــت 

مشـروط بـه تـشکل یـابـی مسـتقل مـی گـردد و کـانـون هـای مـوجـود بـا ایـن شـرط مـورد حـمایـت بـدنـه قـرار مـی 

گیرند که بر اساس تشکل یابی مستقل حرکت کنند: 

 «تـــــشکل یـــــابـــــی مســـــتقل و ســـــراســـــری را یـــــک حـــــق پـــــایـــــه ای بـــــرای احـــــقاق حـــــقوق مـــــعلمان 

مــی دانــیم و از کــانــون هــای صــنفی مــوجــود کــه بــر اســاس اصــل اســتقالل و صــنفی بــودن حــول 

مطالبات آموزشی حرکت می کنند، حمایت می کنیم.»  

 بـه نـظر مـی رسـد در شـرایـطی کـه اخـتالفـات کـانـونـی هـا آن هـا را از هـمراه شـدن بـا دنـیای مـجازی بـاز 

مــی دارد، فــعاالن صــنفی رادیــکال در گــروه هــای تــلگرامــی ایــن بــرنــامــه را ســامــان داده انــد. قــبل از ورود بــه 

ســـــال ۱۳۹۶ خـــــالصـــــه ای از فـــــعالـــــیت شـــــورای هـــــماهـــــنگی تـــــشکل هـــــای مـــــتمرکـــــز مســـــتقل یـــــا اتـــــحادیـــــه ی 

تــشکل هــای ســندیــکایــی مــعلمان در ده ســال گــذشــته کــه تــوســط یــک مــعلم فــعال نــوشــته  شــده اســت، جهــت 

بازبینی صحت تحقیق صورت گرفته در این نوشتار موثر است. 

کنشگری شبکه ای، کابوس شبانه ی قدرتمندان، فریاد بی صدایان 

     کـــانـــون هـــا از اواخـــر ســـال ۱۳۹۴ بـــه تـــدریـــج وارد از رســـانـــه ی تـــلگرام اســـتفاده مـــی کـــنند. اســـفند 

۱۳۹۴ شــمار گــروه هــای تــلگرامــی مــعلمان بــه دویســت رســیده اســت. مــعلمی پــیگیر و پــیش کــسوت کــه در 

گروه های متعدد عضو است، در همین مقطع زمانی در تلگرام خود می نویسد:  

«تــــعداد گــــروه هــــای تــــلگرامــــی فــــرهــــنگیان فــــکر  کــــنم بــــیش از ۱۵۰ اســــت. اگــــر ایــــن گــــروه هــــا 
ارتــقای کــیفی پــیدا کــنند، جــذاب و مــتنوع شــونــد، تــا حــدودی مــشکل اطــالع رســانــی یــک مــیلیون 

فـرهـنگی مـی تـوانـد بـرطـرف شـود. اگـر از ایـن گـروه هـا اسـتفاده ی بـهینه شـود، فـکر کـنم نـیازی بـه 
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صـــداوســـیما نـــداریـــم. هـــمین تـــنوع گـــروه هـــا مـــفید اســـت. از هـــمکاران تـــقاضـــا مـــی شـــود بـــا طـــرح 

«مدیریت مشارکتی» موانع را کاهش دهند.» 

هـمین مـعلم در تـحقیقی جـدیـد، در پـایـان سـال، ایـن گـروه هـا را دویسـت مـورد اعـالم مـی کـند. در چـند 

گــروه تــلگرامــی مــی تــوان رد پــای تــفکر چــپ را در مــنت هــا و گــفتگوهــا دیــد. بــه نــظر مــی رســد افــراد مــنفرد 

چــپ، حــضوری مــؤثــر در گــروه هــای تــلگرامــی مــرتــبط بــه شــغل خــود دارنــد. بــرخــی چــت هــا گــویــای تجــربــه ی 

نــویــسنده و گــذران ســن اوســت. ایــن نــوع چــت هــا، نــویــد فــعالــیت نــیروی چــپ در جــایــگاه اجــتماعــی خــود و 

کــمرنــگ  شــدن نــگرش «انــقالبــیون حــرفــه ای» را مــی دهــد. پــس از اتــمام چــالــش انــتخابــات مــجامــع عــمومــی 

کـانـون هـا در سـال ۱۳۹۵، بـه تـدریـج بـرخـی کـانـون هـای رادیـکال بـه رأی گـیری مـجازی و فـراخـوان عـضویـت 

از طــــریــــق ایــــنترنــــت اقــــدام مــــی کــــنند. یــــکی از مــــؤســــسان قــــدیــــمی کــــانــــون کــــه هــــمچنان ســــفت وســــخت بــــه 

تشکل گراییِ متمرکز چسبیده است، در تلگرام پیام می دهد:  

«كــلیه ی رأی گــیری هــا در فــضای مــجازی یــا گــروه تــلگرام در ارتــباط بــا شــورای مــركــزی یــا 
شـــوراى هـــماهـــنگى، بـــدون مـــصوبـــه ی شـــورای مـــركـــزی، تخـــلف اســـت؛ ایـــن رأی گـــیری جـــنبه ی 

مشورتی برای شورای مركزی دارد.» 

 مــسن هــا و پــرورش یــافــتگان سیســتم تــشکل مــتمرکــز، از یــک ســو در مــقابــل گســترش ســازمــان یــابــی 

غـــیرمـــتمرکـــز مـــقاومـــت مـــی کـــنند، از ســـوی دیـــگر بـــا پـــیشنهادهـــای مـــفید آن را حـــمایـــت مـــی کـــنند. هـــمین 

کــــنش هــــای مــــتفاوت بــــه هــــمزیســــتی کــــارکــــرد اشــــکال مــــتمرکــــز و غــــیرمــــتمرکــــز ســــازمــــان یــــابــــی در ایــــران 

مــی انــجامــد. هــمان مــعلم قــدیــمی کــه بــه دلــیل تجــربــه ی زیســته، تــمرکــزگــرایــی را در دنــیای مــجازی دنــبال 

مـی کـند، هـم هـنگام مـی نـویسـد: «هـمكاران در سـال هـای اخـیر اهـمیت و تـأثـیر گـذاری  شـبكه هـای مـجازی را 

احـساس كـرده انـد. آخـریـن آن، هـمین كـودتـای تـركـیه کـه بـا كـمك شـبكه هـای مـجازی شكسـت خـورد. الـبته 

بــنده تــذكــر داده ام كــه شــبكه ی مــجازی تــیغ دولــبه اســت، بســتگی بــه  اســتفاده كــننده ی ایــن شــبكه هــا دارد. 

۱- پـشنهاد مـی كـنم شهـرسـتان هـا و اسـتان هـا گـروه تـلگرامـی بـه نـام شهـرسـتان خـود ایـجاد كـنند. ٢- گـروه 

شهـــرســـتان  بـــه مـــعلمان آن شهـــرســـتان هـــویـــت مـــی دهـــد.۳- اگـــر مـــدیـــریـــت تـــلگرام گـــروهـــی بـــاشـــد، آســـیب 

كـــمتری دارد. ٤- آیـــین نـــامـــه ی اجـــرایـــی مـــختصر و كـــوتـــاه، طـــبق اهـــداف گـــروِه ایـــجاد كـــننده تـــهیه شـــود تـــا 

قـانـونـمند بـاشـد. شهـرسـتان هـای زیـر در تـلگرام گـروه دارنـد؛ الـبته شـایـد گـرو هـای دیـگری هـم بـاشـد، مـن 

خـبر نـدارم». ایـشان در سـال ۱۳۹۵، ۱۸ شهـرسـتان را نـام مـی بـرد کـه مـعلمانـش در گـروه هـای تـلگرامـی 
فـــعال هســـتند. اواخـــر ســـال ۱۳۹۵ در یـــک گـــروه تـــلگرامـــی، خـــانـــم مـــعلمی مـــتنی ســـاده عـــلیه جهـــت گـــیری 

سـیاسـی کـانـون هـای صـنفی منتشـر کـرد کـه بـیش از ۱۲۰ مـعلم بـا ذکـر نـام و فـامـیل خـود بـا مـوافـقت بـا 
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آن، هشـدار مـهمی بـه کـانـون هـا دادنـد، مـبنی بـر ایـن کـه دنـیای مـجازی آن هـا را تـحت کـنترل شـدیـد بـدنـه 

قـــرار داده  اســـت. بـــه عـــلت اهـــمیت نـــقش شـــبکه هـــای مـــجازی در رشـــد رادیـــکالـــیزم فـــعاالن و تـــشکل هـــا در 

سال های آینده، درج آن الزم است:  

«مـا فـعاالن صـنفی مسـتقل و کـانـونـی بـا هـر گـونـه جهـت گـیری سـیاسـی کـانـون هـای صـنفی 
مـــخالـــف بـــوده و اقـــدام کـــانـــون هـــای صـــنفی مـــعلمان در صـــدور اطـــالعـــیه بـــرای فـــوت اشـــخاصِ 

ســـیاســـی را مـــحکوم مـــی کـــنیم. مـــا مـــخالـــفتی بـــا صـــدور اطـــالعـــیه هـــای شـــخصی نـــداریـــم، امـــا 

کـانـون صـنفی مـعلمان بـه عـنوان نـهادی صـنفی و غـیرسـیاسـی حـق جهـت گـیری هـای سـیاسـی و 

خــروج از مــاهــیت فــعالــیت هــای صــنفی را نــدارد و در نــتیجه ی ادامــه ی چــنین رونــدی، حــمایــت 

بــــدنــــه ی مــــعلمان را از دســــت خــــواهــــد  داد. حــــمایــــت بــــدنــــه ی مــــعلمان از کــــانــــون هــــای صــــنفی و 

دســتاوردهــای ایــن صــنف، نــتیجه ی هــزیــنه هــایــی اســت کــه مــعلمان فــداکــار در ســراســر کــشور 

داده اند و وظیفه ی ما محافظت از این دستاوردهاست.»  

 ایـــن هشـــدار مـــهمی اســـت کـــه در بـــسیاری از گـــروه هـــای تـــلگرامـــی مـــعلمان تـــکثیر مـــی شـــود. «گـــروه 

شـورای هـماهـنگی» اولـین گـروه تـلگرامـی بـود کـه در تـلگرام فـعال شـد. ایـن گـروه پـس از انـتخابـات مجـدد 

مــــجامــــع کــــانــــون هــــا تــــعطیل مــــی شــــود. هــــمان طــــور کــــه در قــــسمت اول ایــــن تــــحقیق، در بــــخش شــــکل گــــیری 

شــورای هــماهــنگی تــشکل هــا، گــفته شــد، طــبق مــاده ی ده اســاســنامــه ، مجــمع شــورا دو بــار در ســال، در 

اســـفند و مـــرداد، بـــایـــد بـــرگـــزار مـــی شـــد کـــه از ســـال ۱۳۸۵ بـــه  بـــعد تـــشکیل نـــمی شـــود. هـــم چـــنین جـــلسات 

شــورای مــرکــزی (مــدیــران مــنتخب شــورا) هــر دو مــاه یــکبار بــایــد تــشکیل مــی شــد کــه از ســال ۱۳۹۲ تــا 

۱۳۹۶تـشکیل نشـده  اسـت. دولـت روحـانـی مـانـند سـلف قـبلی خـود، بـا تـشكل هـاى صـنفى مـخالـفت عـلنی 

نـمی كـند، بـلكه بـه دنـبال كـنترل تـشكل هـاى مسـتقل و مـوازی سـازی اسـت. در ٢١ اردیبهشـت ٩٦، «وزارت 

اطـــالعـــات» مـــانـــع تـــشكیل جـــلسه ی شـــوراى مـــركـــزی تـــشكل هـــاى  صـــنفى فـــرهـــنگیان ایـــران در كـــردســـتان 

مـی شـود. کـانـون مـعلمان هـمدان نـیز کـه مـسئولـیت دبـیرخـانـه ی شـورای مـرکـزی کـانـون هـا را در چـند سـال 

گــذشــته بــر عهــده داشــت، تــحت «فــشار امــنیتی» نــمی تــوانــد کــانــون هــا را بــرای تــشکیل مجــمع ســالــیانــه 

دعـوت کـند. دوم تـیرمـاه خـبر «نشسـت هـم انـدیـشى هـیئت مـدیـره ی كـانـون هـاى صـنفى و فـعاالن فـرهـنگیان 

ســراســر كــشور در چــابكســر گــیالن» در بــرخــی گــروه هــای تــلگرامــی دیــده مــی شــود، امــا بــیانــیه ای صــادر 

نمی شود. 

     بـــاالخـــره در ۱۱شهـــریـــور ۱۳۹۶ بـــا تـــشکیل مجـــمع فـــوق الـــعاده ی شـــورای هـــماهـــنگی تـــشکل هـــای 

صـــنفی ایـــران تـــوســـط کـــانـــون خـــراســـان در بـــجنورد، در گـــروهـــی جـــدیـــد، فـــعالـــیت تـــلگرامـــی مجـــدد شـــورا 

شــــروع مــــی شــــود. در اولــــین پســــت، خــــبر تــــشکیل مجــــمع بــــا یــــک عــــکس گــــروهــــی منتشــــر مــــی شــــود. رعــــب و 
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وحشـت فـرو ریـخته و مجـمع تـشکل هـا پـس از ده سـال تـشکیل شـده  اسـت. ایـن مجـمع بـه تـغییراتـی مـثبت 

در اســـاســـنامـــه منجـــر مـــی گـــردد. از جـــمله بـــا کـــاهـــش تـــعداد اعـــضای هـــیئت  مـــدیـــره، امـــکان چـــابـــک بـــودن 

مــــدیــــران بــــرای اتــــخاذ تــــصمیمات فــــوری در شــــرایــــط اخــــتناق فــــراهــــم مــــی شــــود. انجــــمن صــــنفی مــــعلمان 

خـراسـان شـمالـی، بـه ریـاسـت دوره ای شـورا، و دو فـعال جـوان آقـایـان جـعفر ابـراهـیمی و اسـکندر لـطفی 

بـــه ســـمت بـــازرس انـــتخاب شـــدنـــد. ۱۶ شهـــریـــور گـــزارش جـــلسه منتشـــر مـــی شـــود. فـــضای دمـــوکـــراتـــیک 

دنــیای مــجازی گــزارش ایــن جــلسه را نــقد مــی کــند. در  ایــن فــضا مــعلمان ســنتی، مــخصوصــاً آن هــا کــه 

خـــارج از کـــشورنـــد و از دور دســـتی بـــر آتـــش فـــضای امـــنیتی دارنـــد، اجـــرای دقـــیق مـــفاد اســـاســـنامـــه ی 

تـشکیالت هـیئت مـدیـره ای را تـبلیغ مـی کـنند و گـامـی عـقب نـمی نـشینند. نـگارنـده اثـر مخـرب بـوروکـراتـیسم و 

البـی گـری در بـرخـی مـدیـران کـانـون هـا و تـأثـیر مخـرب آن در جـذب بـدنـه را رد نـمی کـند، ولـی در عـین حـال 

مــعتقد اســت اجــرای مــفاد اســاســنامــه هــا در شــرکــت هــا و ســندیــکا هــای کــشورهــای غــربــی – کــه در آن هــا 

دیــکتاتــوری از طــریــق ایــدئــولــوژیِ «ارزش» نــهادیــنه شــده و مشــروعــیت نــهادهــا اصــل، و ســرکــوب فــرع 

اسـت –  ضـامـن بـقای سـرمـایـه، دولـت و تـشکیالت درون سیسـتمی اسـت. امـا در کـشورهـای تـوسـعه نـیافـته 

و عـقب مـانـده کـه سـرکـوب هـویـت حـاکـمان، و مشـروعـیت ایـدئـولـوژیـک، فـرع اسـت، تـشکل هـای غـیروابسـته 

مـــجبورنـــد بـــا بـــازی بـــا مـــفاد اســـاســـنامـــه هـــا و قـــانـــون، بـــرای هســـتی خـــود تـــالش کـــنند. بـــنابـــرایـــن شـــایـــد 

تـــغییرات در اســـاســـنامـــه، ضـــرورتـــی در تـــقابـــل بـــا اســـتبداد بـــوده اســـت! پـــراتـــیکِ شـــورای هـــماهـــنگی در 

ماه های آتی، بهترین داور بی طرف این شایدها و قضاوت ها خواهد بود. 

     پــس از مجــمع عــمومــی فــوق، شــورای هــماهــنگی بــا اســتناد بــه مــاده ی ۲۷ قــانــون اســاســی، در 

۱۳ مهــر، روز جــهانــی مــعلم، فــراخــوان ســراســری تجــمع فــرهــنگیان بــازنشســته و شــاغــل را مــی دهــد. ایــن 

فــراخــوان بــا عــبارت مــاده ی ۲۷ قــانــون اســاســی و درج خــواســته هــا بــا فــونــت بــزرگ، در بــیش تــر گــروه هــای 

مــجازی کــانــون هــا و فــرهــنگیان تــکثیر مــی شــود. شــورای هــماهــنگی بــا هشــتگ و پســت تــلگرامــی عــالوه بــر 

مــعلمان، بــازنشســتگان را نــیز مــورد خــطاب قــرار مــی دهــد. در ایــن تجــمع، شــعار مــحوری عــبارت «حــق 

گــرفــتنی اســت، نــه دادنــی» اســت کــه نــوعــی تــقابــل بــا قــدرت حــاکــم و فــرا رفــنت از رفــرم و تــساهــل اســت. 

تـــــبلیغات ایـــــن فـــــراخـــــوان در بیســـــت اســـــتان صـــــورت مـــــی گـــــیرد و در بـــــرخـــــی شهـــــرســـــتان هـــــا بـــــا تهـــــدیـــــد و 

دســــتگیری شــــبانــــه ی اعــــضای کــــانــــون  هــــا مــــتوقــــف مــــی شــــود و بــــه انــــجام نــــمی رســــد. امــــا، تجــــمع بــــرگــــزار 

مــی شــود. در فــیلم مهــر ۱۳۹۶ در تــلگرام شــورای هــماهــنگی، تجــمعات شهــرســتان هــا و اســتان هــای فــعال 

هـر چـند بـه گسـتردگـی تجـمعاِت سـکوت ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ نیسـت، امـا چـون اولـین تجـمعِ مـحصول فـعالـیت 

تـلگرامـی کـانـون هـاسـت، مـی تـوان بـازتـاب گـردهـم آمـدن مجـدد کـانـون هـا، بـرخـاسـنت و حـرکـت جـدیـد آن هـا بـا 

بــرنــامــه ریــزی ایــنترنــتی را دیــد. آن هــا وارد دنــیای مــجازی شــده انــد و در کــنار ســایــر شــبکه هــای مــجازی 

جــای گــرفــته انــد؛ بــه  قــول خــودشــان و در پــالکــاردهــای ۱۳ مهــر «هســتم اگــر مــی روم، گــر نــروم، نیســتم». 

خـواسـته وحـدت مـعلمان بـا سـایـر اقـشار کـارگـری در تجـمعاِت سـکوت، درسـی بـرای شـورای هـماهـنگی 
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اســــت کــــه بــــا خــــطاب قــــرار  دادن بــــازنشســــتگان و فــــرهــــنگیان در فــــراخــــوان ۱۳ مهــــر ِاعــــمال شــــده و در 

بــیانــیه هــای بــعد در حــمایــت از خــواســته هــای مشــترک ســایــر اقــشار، ادامــه دارد. شــورای هــماهــنگی در 

آبـــــان  مـــــاه، در حـــــمایـــــت از تجـــــمع بـــــازنشســـــتگان بـــــیانـــــیه مـــــی دهـــــد کـــــه: «مـــــسئله و مـــــشکالت فـــــرهـــــنگیان 

1بــازنشســته و شــاغــل قــابــل تــفکیک از هــمدیــگر نیســت» و ســپس قــطعنامــه و عــکس تــحصن  آن هــا را در 

کـــانـــال خـــود منتشـــر کـــرد. ۱۶ آذر ۱۳۹۶ شـــورای هـــماهـــنگی بـــا دســـت گـــذاشـــنت بـــر خـــواســـته ی مشـــترکِ 

تشکل گراییِ مستقل، به حمایت از دانشجویان برخاست:  

«ایــن روز را بــه تــمام دانــشجویــان، بــه خــصوص فــعاالن جــنبش دانــشجویــی در شــوراهــای 
صـــــنفی دانـــــشجویـــــان و تـــــشکل هـــــای مســـــتقل و پیشـــــرو تـــــبریـــــک مـــــی گـــــویـــــد … و از مـــــطالـــــبه ی 

راهـــبردی شـــوراهـــای صـــنفی دانـــشجویـــی بـــرای ایـــجاد و اخـــذ مـــجوز «اتـــحادیـــه ی شـــوراهـــای 

صنفی دانشجویان کشور» قاطعانه حمایت می کند.» 

     زلـــزلـــه ی ســـرپـــل در آبـــان ۱۳۹۶، تجـــمعات را تـــحت تـــأثـــیر قـــرار داد. کـــاروان کـــمک هـــای مســـتقیم 

مــردم و عــدم تــحویــل کــمک هــا بــه دولــت، مشــروعــیت حــاکــمیت را در بــیانــی گســترده و خــامــوش، بــه چــالــش 

کـــشید. کـــانـــون هـــا در ایـــن چـــالـــش تـــمام قـــد کـــنار مـــردم ایســـتادنـــد. آن هـــا مـــسیری را کـــه بـــرای حـــمایـــت از 

اعــتراضــات مــردم شــروع کــرده بــودنــد، ایــن بــار بــه صــورت عــملی، بــا راهــبریِ جــذب و انــتقال کــمک هــای 

مـردمـی، در هـر شهـر و روسـتا، ادامـه دادنـد. کـمپین حـامـیان زلـزلـه زدگـان فـرهـنگیان بـا ابـتکار پـیشنهادی 

مـعلمان و سـازمـان دهـی تـوسـط شـورای هـماهـنگی، بـاعـث حـضور گسـترده ی فـرهـنگیان مـیان مـردم شـد. 

کــانــون هــای مــعلمان در شهــرهــای زلــزلــه زده، مــقری بــرای جــمع آوری و پــخش کــمک هــای غــیرنــقدی ایــجاد 

کــردنــد. هــم چــنین بــا تــبلیغ در ایــنترنــت، شــماره حــساب هــای ایــن کــانــون هــا بــیش تــریــن کــمک مــالــی را جــذب 

2کـرد. ایـن کـنش هـای عـینی و بـه مـوقـع، نـقش مـعلمان را ورای مـطالـبات صـنفی و مـرز هـای تـنگ نـارضـایـتی 

شغلی برد و به بازیابی و تعمیم  حس تعلق اجتماعی منجر شد. 

     بـا شـروع خـیزش دی مـاه، مـعلمان تـمامـاً بـه دفـاع از ایـن خـیزش بـرمـی خـیزنـد و در بـیانـیه ای ایـن 

خــــیزش را نــــتیجه ی نــــاگــــزیــــر فــــقر و گــــرانــــی و فــــساد اعــــالم و نســــبت دادن آن بــــه بــــیگانــــه را بــــه شــــدت رد 

می کنند. معلمی می نویسد: 
  

«اگــر حــاکــمیت خــواســته هــای «مــعلمان و بــازنشســتگان و کــارگــران» را پــاســخگو نــباشــد، 
آن هـا هـم دیـر یـا زود بـه مـعترضـان دی مـاه مـی پـیونـدنـد؛ آن وقـت اسـت کـه حـاکـمیت بـا مـشکالت 

1 بیانیه ی شورای هماهنگی در حمایت از تحصن بازنشستگان، ۱۱ آبان ۱۳۹۶

2 گزارش وجوه جمع آوری شده ی کمپین حمایت از زلزله زدگان.
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فــراوانــی روبــه رو خــواهــد شــد. مــردم در تجــمعات دی مــاه ۹۶ دیــگر امــیدی بــه «اصــالح طــلب و 

اصـــول گـــرا» نـــداشـــتند! هـــمان طـــور کـــه مـــا در ۱۳۹۳ در تجـــمعاِت ســـکوت، قـــطع امـــید خـــود را 

نشان دادیم.»  

معلم دیگری می نویسد:  

«هـمان طـور کـه تـاریـخچه ی تـشکل هـای صـنفی در دو دهـه ی اخـیر نـشان مـی دهـد، آن کـار 
کــارســتانــی کــه از تجــمع و راه پــیمایــی مــهم تــر و کــارآمــدتــر اســت، مــتشکل شــدن و «اعــتصاب» 

اسـت. اگـر مـردم ایـران بـه دنـبال تـغییری اسـاسـی هسـتند، مـی بـایسـت از کـارکـردن و هـم کـاری 

بــــــا سیســــــتمی کــــــه بــــــه آن مــــــعترض هســــــتند، دســــــت بــــــردارنــــــد، واال تــــــنها در خــــــیابــــــان رفــــــنت و 

احــــــساســــــات خــــــود را تخــــــلیه کــــــردن و بــــــعد بــــــالفــــــاصــــــله، فــــــردایــــــش، صــــــبح اول وقــــــت ســــــر کــــــار 

حـــاضـــرشـــدن و کـــارت زدن، هـــیچ خـــللی در تـــصمیمات هـــیچ ســـیاســـتمداری در هـــیچ جـــای دنـــیا 

ایـــجاد نـــمی کـــند. هـــم چـــنین فـــرهـــنگ تـــشکل  یـــابـــی و کـــاِر گـــروهـــی بـــایـــد در مـــدارس تـــبلیغ شـــود. 

تـشکل، سـندیـکا، اتـحادیـه، انجـمن و بـه طـور کـل «گـروه» اسـت کـه بـه مـعلمان و کـارگـران قـدرت 

می دهد و آن ها را برای دستیابی به خواسته های صنفی یاری می کند.» 

پنجــم بــهمن شــورای هــماهــنگی در رونــد پــیونــد بــا اعــتراضــات ســایــر اقــشار کــارگــری، از فــراخــوان 

تجــمع بــازنشســتگان کــشور حــمایــت مــی کــند و از هــمه ی فــرهــنگیان شــاغــل و بــازنشســته ی کــشور دعــوت 

مــی کــند کــه بــه هــمکاران بــازنشســته  در مــطالــبه گــری خــود در هشــتم بــهمن مــاه ۱۳۹۶، در  مــقابــل مجــلس، 

یاری برسانند. 

     در بـــهمن ۱۳۹۶ بـــرای اولـــین بـــار در صـــفحه ی مـــجازی تـــلگرامـــی شـــورا مجـــمعی مـــوردی بـــرای 

مـوضـوعـی خـاص بـرگـزار مـی شـود و مـعلمان بـرای شـرکـت در تـصمیمات پـیرامـون انـتخابـات پـیِش  رو در 

صـــندوق ذخـــیره ی فـــرهـــنگیان، بـــرای بـــرگـــزیـــدن نـــمایـــندگـــان اســـتانـــی فـــراخـــوانـــده  مـــی شـــونـــد. مـــخالـــفان و 

مـوافـقان ایـن فـراخـوان در دنـیای مـجازی بـه بـحث و مـوضـع گـیری مـی پـردازنـد. مـخالـفان مـی گـویـند: «ایـن 

انــتخابــات ســرپــوشــی بــرای تخــلفات صــندوق اســت و حــضور در ایــن عــرصــه بــه نــفع مــعلمان نیســت». بــا 

ســنگین شــدن وزن مــخالــفان شــبکه ای، شــورای هــماهــنگی از ایــن فــراخــوان عــقب مــی نــشیند و درخــواســت 

تـــعویـــق انـــتخابـــات و رفـــع ایـــرادهـــای مـــوجـــود را بـــه اطـــالع مـــعلمان مـــی رســـانـــد. ایـــن واقـــعه نـــقش حـــضور 

غــیرمــتمرکــز و فــعال مــعلمان در رادیــکال شــدن تــصمیمات شــورای هــماهــنگی را بــه خــوبــی نــشان مــی دهــد. 

یــکی از فــعاالن عــضو هــیئت مــدیــره ی کــانــون صــنفی فــرهــنگیان گــیالن و از مــخالــفان فــراخــوان فــوق، در 

یادداشت کوتاهی، فضای مخالفت ها را تبیین کرده است:  
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«در طـی ایـن روزهـا، مـقاالت و اطـالعـیه هـای مـتعددی لـه یـا عـلیه چـگونـگی ایـن انـتخابـات 
و ســـاخـــتار مـــدیـــریـــتی آن، تـــوســـط اســـاتـــید و نـــویـــسندگـــان فـــرهـــنگی شـــریـــف و مـــطالـــبه گـــر، در 

رســانــه هــای حــقیقی و مــجازی منتشــر شــد. مــخالــفان ایــن طــرح بــا دالیــل قــانــع کــننده و روشــن، 

هــمه ی زوایــای تــاریــک و مــبهم آن را تــبیین مــی کــنند و فــرهــنگیان پــاکــدســت را از ورود بــه ایــن 

بـازی بـر حـذر  داشـته و هـضم شـدن در بـانـد مـافـیایـی را کـه در طـول ایـن سـال هـا جـز بـی آبـرویـی 

و دزدی و اخــــتالس، پــــرونــــده ی دیــــگری در رزومــــه ی کــــاری شــــان مــــشاهــــده نــــمی شــــود، هشــــدار 

می دهند».  

مــــتاســــفانــــه ایــــن اقــــدام مــــثبت شــــورا در نــــظرخــــواهــــی مــــجازی، تــــکرار نشــــد. در ســــی بــــهمن شــــورای 

هــماهــنگی ضــمن حــمایــت از حــقوق مــعلمان و کــارکــنان آمــوزشــی بــخش خــصوصــی، خــواســتار اعــمال 

بـند دوم مـاده ی ۴۱ قـانـون کـار و در نـظر گـرفـنت نـرخ واقـعی تـورم بـه  صـورت تـوأمـان بـرای تـعیین حـداقـل 

دسـتمزد بـرای سـال ۱۳۹۷ مـی شـود و بـا ایـن دلـیل کـه سـرنـوشـت مـعلمان و نـیروی کـار آمـوزشـیِ بـخش 

خـصوصـی، و سـرنـوشـت کـارگـران و سـایـر زحـمت کـشان مـشمول قـانـون کـار، بـه تـعیین حـداقـل دسـتمزد 

تــوســط کــمیته ی ســه جــانــبه گــره خــورده اســت، خــواهــان حــضور نــمایــنده ی تــشکل هــای مســتقل مــعلمان و 

کـــارگـــران در پـــروســـه ی تـــعیین دســـتمزد در کـــمیته ی ســـه جـــانـــبه مـــی شـــود. محـــرز اســـت کـــه ایـــن کـــمیته در 

تـعیین حـداقـل دسـتمزد کـارگـران بـا حـضور دو نـمایـنده ی نـظام سـلطه و یـک نـمایـنده از کـارگـران، هـرگـز 

امـــکان ِاعـــماِل حـــق کـــارگـــران در مـــبادلـــه ی بـــرابـــر نـــیروی کـــارشـــان بـــا هـــزیـــنه ی بـــازتـــوزیـــع آن را نـــخواهـــد 

داشــــت، امــــا اقــــدام شــــورای هــــماهــــنگی از آن نــــظر اهــــمیت دارد کــــه شــــورا در رونــــد پــــیونــــد بــــا جــــنبش 

کـارگـری، و بـه مـنظور ِاعـمال درخـواسـت مـعلمان آزاد و حـق الـتدریـسی در گـروه هـای مـجازی، وارد حـوزه ی 

هـم کـاری بـا اقـشار دیـگر کـارگـری در محـدوده ی تـعییِن دسـتمزد شـده  اسـت. کـانـون هـای صـنفی در زمـان 

تـــأســـیس در مـــاده مـــعینی در اســـاســـنامـــه، صـــرفـــاً فـــرهـــنگیاِن رســـمی را عـــضو بـــه حـــساب مـــی آوردنـــد و 

حــمایــت مــی کــردنــد، امــا بــا نــقد مــعلمان رادیــکال در دنــیای مــجازی، در مــجامــع عــمومــی ســال ۹۵، ایــن 

مــــاده ی اســــاســــنامــــه تــــغییر کــــرد و کــــلیه ی مــــعلمان اعــــم از رســــمی، غــــیررســــمی و حــــق الــــتدریــــسی عــــضو 

کـانـون هـا شـدنـد. گـرچـه ایـن اسـاس نـامـه را وزارت کـشور هـیچ گـاه تـأیـید نـکرد، امـا کـانـون هـا دیـگر اهـمیتی 

ندادند و با تکیه به خواست معلمان، آن را عملی کردند. 

     در پـایـان ایـن سـال نـیروهـای سـپاه، محـمد حـبیبی، مـعلم رادیـکال و مـحبوب مـردم شهـریـار، نـقاد 

و مــقالــه نــویــس و عــضو کــانــون تهــران را در محــل تــدریــس بــا کــتک در حــضور دانــش آمــوزانــش، پــاشــیدن 

اسـپری فـلفل، تهـدیـد بـا کـلت و دسـتبند، دسـتگیر مـی کـنند. بـرخـورد وحـشیانـه بـا محـمد حـبیبی در دنـیای 

مـجازی مـوجـی از خـشم و نـفرت ایـجاد مـی کـند و بـدون فـراخـوان مـعینی، مـعلمان در اشـکال مـختلف بـا 

تجـمع، بـیانـیه و یـادداشـت هـای شـخصی در ایـنترنـت واکـنش نـشان مـی دهـند. محـمد حـبیبی کـه در سـال 
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۱۳۹۵ وارد هــیئت مــدیــره ی کــانــون تهــران شــد، از ســال هــا قــبل در نــقد رونــد پــولــی  کــردن و کــاالیــی  شــدنِ 

آمــــوزش مــــطلب مــــی نــــوشــــت و بــــرای اکــــثر مــــعلمان، بــــه ویــــژه مــــعلمان و دانــــش آمــــوزان حــــاشــــیه ی تهــــران، 

شــــناخــــته شــــده  اســــت. پــــخش نــــظرات و مــــقاالت او، از ایــــن تــــاریــــخ، او را بــــه صــــورت گســــترده در دنــــیای 

مــجازی مــطرح مــی کــند. ســازمــان آمــوزش بــین املــلل (EI) در رابــطه بــا مــعلمان زنــدانــی بــیانــیه مــی دهــد کــه 

«ســـــوم مـــــارس محـــــمد حـــــبیبی در مـــــدرســـــه اش دســـــتگیر شـــــد و طـــــبق گـــــزارشـــــات محـــــلی، دســـــتگیری اش 
وحــــشیانــــه صــــورت گــــرفــــته  اســــت. آمــــوزش بــــین املــــللى بــــا زنــــدانــــی  کــــردن حــــبیبی مــــخالــــف و نســــبت بــــه آن 

مــعترض اســت؛ هــمان طــور کــه بــه ادامــه ی زنــدان دیــگر اعــضای اتــحادیــه ی آمــوزش بــین املــلل نــیز مــعترض 

اسـت. آمـوزش بـین املـلل هـمراه بـا طـبقه ی کـارگـر، مـبارزاتـی راه انـداخـته انـد کـه مـقامـات ایـرانـی را وادار 

کـنند تـا عـبدی و دیـگر اعـضای اتـحادیـه ی صـنفی را کـه بـه دلـیل فـعالـیت هـای قـانـونـی شـان در ایـن اتـحادیـه، 

زنــدانــی شــده انــد، آزاد کــنند». هشــتگ «محــمد حــبیبی را آزاد کــنید» در تــویــیتر مــرتــب تــکرار مــی شــود. 

یک ماه بعد محمد حبیبی با وثیقه، موقتاً و تا زمان قطعیت حکم، آزاد می شود. 

     ۱۶ اســــــفند ۹۶ شــــــورای هــــــماهــــــنگی پــــــیرامــــــون مــــــطالــــــبات صــــــنفی مــــــحقق نشــــــده، بــــــرای دولــــــت 

ضرب االجل تعیین می کند: 

 «اگــر تــا پــایــان فــروردیــن ۹۷ ایــن مــطالــبات بــرآورده نــشود، مــعلمان در اردیبهشــت ۹۷ هــم زمــان بــا 

هفته ی معلم، با برگزاری تحصن و تجمع، اقدامات اعتراضی انجام خواهند داد». 

 رونـــد رو بـــه رشـــِد مـــبارزات مـــعلمان، بـــه ویـــژه تجـــربـــه ی ســـازمـــان دهـــی تجـــمعاِت ســـکوت در ایـــنترنـــت و 

هـم هـنگام، حـرکـت بـرخـی کـانـون هـای صـنفی بـه سـمت اسـتقالِل بـیش تـر و رادیـکالـیزم، جـنبش مـعلمان را 

در مــــسیر تــــکامــــلی خــــود، در نــــقطه ای قــــرار داده  اســــت کــــه جــــدایــــی نــــاپــــذیــــر بــــودن کــــار صــــنفی از کــــار 

ســــیاســــی را غــــیر مــــمکن کــــرده  اســــت. حــــاال مــــعلمان در تجــــربــــه ی  زیســــته آمــــوخــــته بــــودنــــد خــــواســــته هــــای 

اقـتصادی آن هـا، مـاهـیت سـیاسـی دارد و حـضور در خـیابـان بـرای بـیان آن هـا، هـزیـنه ی بـاالیـی دارد. بـه 

تـبع ایـن تجـربـه، شـکل اعـتصاب بـه صـورت تـحصن در دفـتر مـدارس را انـتخاب کـردنـد. ویـژگـی ایـن نـوع 

اعتصابات هزینه ی پایین تر آن بود. 

    بـا اعـالم شـورای هـماهـنگی هـر روِز ایـن هـفته بـه خـواسـته ای تـخصیص داده و در هـمه ی گـروه هـا 

پـخش مـی شـود. ۱۳اردیبهشـت همبسـتگی بـا زنـدانـیان اعـالم مـی شـود و مـعلمان بـه دیـدار بـا خـانـواده هـای 

مـعلمان دربـند فـراخـوانـده مـی شـونـد. ۱۴ اردیبهشـت روز مـعلم و مـحیط زیسـت، ۱۵ اردیبهشـت روز دفـاع 

از دانــش آمــوز و اخــتصاص بــودجــه بــه آمــوزش مــناســب و رایــگان، ۱۶ اردیبهشــت روز حــق تــشکل یــابــی 

مسـتقل، ۱۷ اردیبهشـت روز همبسـتگی مـدرسـه و خـانـواده، ۱۸ اردیبهشـت روز تـقدیـر از بـازنشسـتگان، 

۱۹ اردیبهشـت تـحصن در دفـتر مـدارس و روز بیسـتم تجـمع. بـرنـامـه مـنطبق بـا روحـیه ی اقـشار مـختلف 
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مـعلمان، بـازنشسـتگان، دانـش آمـوزان و حـتی خـانـواده ی آن هـاسـت. ایـن فـراخـوان بـا شـعار مـرکـزی «هـر 

مـعلم، یـک رسـانـه» و «هـم صـدا شـویـم تـا شـنیده شـویـم» در دنـیای مـجازی پـخش مـی شـود. بـرنـامـه ریـزی 

شــورای هــماهــنگی کــانــون هــا در  درج و پــخش هــماهــنگ و هــرروزه ی خــواســته هــا در گــروه هــای تــلگرامــی 

کــانــون هــا، فــعالــیتی درخــوِر تــحسین را بــه نــمایــش مــی گــذارد. تــراکــت هــا و پــیام هــای تــک جــمله ای وارد اکــثر 

گـــــروه هـــــای تـــــلگرامـــــی، تـــــویـــــیتر و فـــــیس بـــــوکِ مـــــعلمان مـــــی شـــــود. بـــــرای مـــــثال در روز ۱۵ اردیبهشـــــت روی 

تـراکـتی، بـا فـونـت بـزرگ سـفید بـر پـس زمـینه ا ی قـرمـز نـوشـته شـده اسـت: «دسـترسـی بـه آمـوزش کـیفی، 

رایـگان و عـادالنـه حـق هـمگانـی اسـت». بـه هـمین تـرتـیب در ۱۸ اردیبهشـت شـعار «حـقوق بـاالی خـط فـقر، 

حـق مـعلمان، بـازنشسـته و شـاغـل اسـت» و…؛ بـه طـوری کـه در صـفحه ی اکـثر مـعلمان، چـه در تـلگرام و 

چــه در فــیس بــوک، مــی تــوان ایــن تــراکــت هــا را دیــد. هشــتگ کــلیه ی ایــن شــعارهــا کــه در تــلگرام کــانــون هــا و 

شورای هماهنگی درج شده  است، توسط معلمان وارد توییتر می شود.  

در تجـمع بیسـتم اردیبهشـت، نـیروهـای امـنیتی بـه مـعلمان حـمله مـی کـنند. محـمد حـبیبی و چـند فـعال 

دیـــگر در حـــلقه ی مـــحاصـــره واقـــع مـــی شـــونـــد. زنـــان مـــعلم بـــا جـــسارت و شـــجاعـــت، چـــند نـــفر را از مهـــلکه 

نــجات مــی دهــند، ولــی محــمد جــبیبی و ۱۵ نــفر دیــگر دســتگیر مــی شــونــد کــه هــمه بــه جــز حــبیبی، در چــند 

روز آیـــنده آزاد مـــی شـــونـــد. شـــورای هـــماهـــنگی، ســـه ســـال بـــعد از تجـــمعاِت ســـکوت، و یـــک ســـال پـــس از 

ورود مجـدد بـه جـنبش کـارگـری، خـود را بـازسـازی مـی کـند، اخـتالفـات را پشـت سـر مـی گـذارد و بـا ورود 

به دنیای مجازی، آماده ی حضور در فوران جنبش کارگری در نیمه ی دوم سال ۹۷ می شود. 

سازمان یابی امروز در راستای سازمان یابی فردا 

     اوج گــیریِ رادیــکالــیزم در جــنبش کــارگــری در ســال ۱۳۹۷ هــنوز شــروع نشــده  اســت کــه تــجارب 

ذکــرشــده ی چــهار ســال گــذشــته در     مــسیری پــیش رونــده، مــؤیــد غــربــال  شــدن رفــرمیســت هــا، اصــالح طــلبان و 

حـضوِر بـیش تـر فـعاالِن جـوان رادیـکال در کـانـون هـای صـنفی اسـت؛ شـرایـطی کـه بـه رادیـکال شـدن نسـبتاً 

بـیش تـر کـانـون هـا و تـعمیق ظـرفـیت ضـد سـرمـایـه دارانـه ی آن هـا منجـر  مـی شـود. ایـن تـغییر در بـرخـی کـانـون هـا 

بــیش تــر و در بــرخــی کــمتر، بــرخــی هــم هــم چــنان بــر مــدار رفــرم هســتند. ســرعــت فــراشــد  ایــن رادیــکالــیزم، 

مــــدیــــون گســــترش ســــریــــع فــــعالــــیت شــــبکه  هــــای غــــیرمــــتمرکــــز و تــــکثیرشــــونــــده ی دنــــیای مــــجازی در جــــنبش 

کـــارگـــری و ورود پـــیوســـته و فـــزایـــنده ی بـــدنـــه ی اقـــشار مـــختلف مـــعلمان اعـــم از شـــاغـــل، رســـمی و آزاد، 

حـــق الـــتدریـــسی، قـــراردادی و بـــازنشســـته، بـــه  ایـــن شـــبکه هـــاســـت. تـــشکیل کـــمپین هـــای مـــتعدد شـــبکه ای در 

تـــبلیغ فـــراخـــوان هـــا و حـــمایـــت از زلـــزلـــه زدگـــان، بـــرنـــامـــه ریـــزی تـــحصن هـــا و تجـــمع هـــا در اَپ هـــای ایـــنترنـــتی، 

هشـتگ گـذاری در حـمایـت از فـعاالن زنـدانـی و خـواسـته هـای فـراگـیر، پسـت  هـا و نـقدهـای بـه مـوقـع مـعلمان 

در صـــــفحات فـــــیس بـــــوک، گـــــروه هـــــای تـــــلگرامـــــی کـــــانـــــونـــــیِ شهـــــرســـــتان هـــــای مـــــختلف و وبـــــالگ هـــــای مـــــتعدد 
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شــخصی مــتعلق بــه مــعلمان، نــشان مــی دهــد مــبارزه ی طــبقاتــی بــه  صــورت اعــتراضــات، تجــمع و تــحصن، 

امــــروز عــــمومــــاً در نــــقطه ی اتــــصال بــــین شــــبکه هــــای اجــــتماعــــی ایــــنترنــــتی و زنــــدگــــی واقــــعی مــــردم شــــکل 

مـــی  گـــیرد و در ایـــن نـــقطه، هـــنوز فـــعاالن یـــا تـــشکل هـــای مـــتمرکـــِز مـــورد اعـــتماد در زیســـت واقـــعی، نـــقش 

تــعیین کــننده دارنــد. در جــنبش مــعلمان شــکل هــای ســازمــانــیِ آن هــا در دهــه ۹۰ در هــمزیســتی تــشکل هــای 

متمرکز و تشکل های غیرمتمرکز بروز یافته است، ولی: 

 «فـقدان نـهادهـایـی کـه وظـیفه ی ذخـیره ، ارزیـابـی و نـقد تجـربـه  هـا و دسـتاوردهـای مـبارزه را بـر عهـده 

داشــته بــاشــند، از کــاســتی هــای آن هــاســت. آنــچه ســازمــان یــابــیِ بــه اصــطالح «افــقی» و نــامــتمرکــِز ایــن 

جــنبش هــا نــامــیده مــی شــود، مــی تــوانــد تــصویــرهــایــی از ســازمــان یــابــی اجــتماعــی در قــلمروهــایــی بــسیار 

گسـترده تـر و گـونـه گـون تـر، در جـامـعه ای مـابـعدسـرمـایـه داری بـه  دسـت دهـد. بـا چـشم داشـت بـه نـشانـه هـای ایـن 

پــویــایــی در دیــالــکتیکِ بحــراِن تــئوری و بحــراِن چــشم انــداز تــاریــخی، انــقالب ایــران جــایــگاه ویــژه ای دارد. 

از هـــــمین رو، وظـــــیفه ی چـــــپ انـــــقالبـــــی، شـــــناخـــــت، ارزیـــــابـــــی و نـــــهادیـــــنه  کـــــردِن ظـــــرفـــــیت هـــــای ســـــیاســـــی و 

ســازمــانــی ضــدســرمــایــه دارانــه، و شــناخــت و بــازشــناســی و طــراحــی راهــکارهــایــی بــرای ســازمــان یــابــی 

جامعه ای مابعِدسرمایه داری است». («خیزش های امروز، انقالب فردا») 
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فصل پنجم : 

خواسته های مشترک،  

1نقطه ی پیوند اجتماعی

فریند سازمانیابی معلمان      
 ۱۳۹۶-١٣٩٩                                                       

1 این مقاله  با لینک  https://wp.me/p9vUft-1E3  در سایت نقد منتشر شده است.

https://wp.me/p9vUft-1E3


«مســتقل از ایــن کــه آیــا بــین تــشکل هــای کــارگــری و تــشکل هــای صــنفی مــعلمان رابــطه 
ارگــــــانــــــیکی وجــــــود دارد یــــــا خــــــیر، مــــــطالــــــبات و خــــــواســــــته هــــــای کــــــارگــــــران و مــــــعلمان در یــــــک 
هـم سـرنـوشـتی و هـم سـویـی قـرارگـرفـته انـد. بـرای درک و تحـلیل ایـن مـوضـوع نـیازی بـه رجـوع بـه 
تــــحقیقات پــــیمایــــشی و فــــرمــــالــــیته دســــت راســــتی در دانــــشگاه هــــا نیســــت کــــه مــــی کــــوشــــند بــــا 
خــــط کــــشی هــــای کــــلیشه ای در قــــالــــب مــــتغیر هــــا و پــــارامــــترهــــای تــــحصیالت، درآمــــد و… بــــین 
طـبقات فـرودسـت جـامـعه گسسـت ایـجاد نـمایـند. دفـاع از  دسـتمزد عـادالنـه، حـق تـشکل یـابـی 
و عــــضویــــت در تــــشکل هــــای آزاد و نــــفی تــــشکل هــــای دولــــت ســــاخــــته، نــــفی خــــصوصــــی ســــازی 
آمـوزش عـمومـی و تـأکـید بـر آمـوزش رایـگان و تـالش بـرای احـقاق حـقوق کـودکـان بـازمـانـده 
از تـحصیل، بـرخـورداری از بـیمه درمـانـی و تـکمیلیِ مـناسـب و کـارآمـد، اعـتراض بـه احـکام 
قـــضایـــی و فـــضای امـــنیتی، هـــمان نـــقطه ای اســـت کـــه خـــواســـته هـــا و مـــطالـــبات مـــعلمان را بـــا 
ســایــر اقــشار جــامــعه بــه خــصوص کــارگــران پــیونــد مــی زنــد. هــم ســویــی و هــم گــرایــی در طــرح 
مــطالــبات از ســوی کــارگــران و مــعلمان در رونــد طــبیعی و بــالــنده خــود مــسیر جــدیــدی بــرای 
تـحقق و پیشـبرد مـطالـبات خـواهـد گـشود کـه بـه پـیونـد ارگـانـیک تـمام تـشکل هـای مسـتقل اعـم 
از کـــارگـــران، مـــعلمان و پـــرســـتاران و… مـــنتهی خـــواهـــد شـــد.»  [از مـــقالـــه ی «هـــمپوشـــانـــی 

مطالبات معلمان و کارگران»، نویسنده: ابراهیم جعفری] 

 رادیکالیزمِ خودگستر در جنبش معلمان 

فـــرآیـــند ســـازمـــان یـــابـــی مـــعلمان پـــس از دهـــه۶۰ تـــاکـــنون ۳ دوره را پشـــت  ســـر گـــذاشـــته اســـت. فـــصل 

گـذشـته یـا دوره سـوم سـازمـانـیابـی مـعلمان، کـه از تجـمعات سـکوت در ۱۳۹۳ شـروع شـد و جـنبش دی 

در ۱۳۹۶ را پشــِت ســر گــذارد، دوره ای از جــنبش کــارگــری اســت کــه بــا فــعال  شــدن اَپ هــای ایــنترنــتی، 

شــکل مــبارزه ی طــبقاتــی در حــال تــغییر و تــحول اســت و مــعلمان طــالیــه دار ایــن تــحول در تــشکل گــرایــی 

نــویــن هســتند. ایــن فــصل، دوره ی چــهارم ســازمــانــیابــی، مــنتهی بــه ســال ۱۴۰۰ مــی بــاش ثــبت مــی کــند. 

سـالـی کـه جـنبش کـارگـران کـالسـیک چـون غـولـی بـرخـاسـت و ظـرفـیت ضـد سـرمـایـه دارانـه ی غـیرقـابـل  انـکار 

آن، کـــشور را مـــاه هـــا در تـــب وتـــاِب امـــکان گـــذار از ایـــن رژیـــم فـــرو  بـــرد؛ امـــکانـــی کـــه کـــوتـــاه مـــدتـــی بـــعد در 

خـیزش انـسان آبـان تـکرار شـد. در ایـن دوره امـواج رادیـکالـیزمِ بـیکاران دی مـاه ۹۶، کـارگـران کـالسـیک 

و بـه حـاشـیه رانـده شـدگـاِن آبـان، وارد جـنبش مـعلمان مـی شـود و ظـرفـیت  ضـدسـرمـایـه دارانـه ی آن، چـنان 

تـکانـی بـه جـنبش مـعلمان مـی دهـد کـه بـرخـی نـهادهـای اتـحادیـه ای آن، از جـمله کـانـون هـا، فـرای مـاهـیت 

خـــود ـ و نـــه هـــنوز شـــکِل خـــود ـ رفـــتند و در کـــشاکـــش مـــبارزه ی طـــبقاتـــی بـــرای رســـیدن بـــه تـــواِن لحـــظه ی 

انقالب ،  آب دیده تر شدند. 

 در ایـــن بـــخش بـــا مســـتندکـــردن رادیـــکالـــیزمِ خـــودگســـتر در جـــنبش مـــعلمان نـــشان خـــواهـــیم داد کـــه: 

«خــیزش هــای اجــتماعــی ایــن دوره نــه تــنها مــی تــوانــند بــر بســتر خــودزایــندگــیِ پــراتــیک چــنان دامــن گســتر 
شـونـد کـه تـوان لحـظه ی انـقالبـی را بـه دسـت آورنـد و بـه ایـن لحـظه فـرا رونـد، بـلکه، و عـمدتـاً، کـم نـظیرتـریـن 

https://www.etehadbinalmelali.com/HTML_2015/12_Ordibehesht_94.html
https://www.etehadbinalmelali.com/HTML_2015/12_Ordibehesht_94.html
https://naghd.com/2020/02/09/%25D8%25AE%25DB%258C%25D8%25B2%25D8%25B4%25E2%2580%258C%25D9%2587%25D8%25A7%25DB%258C-%25D8%25A7%25D9%2585%25D8%25B1%25D9%2588%25D8%25B2%25D8%258C-%25D8%25A7%25D9%2586%25D9%2582%25D9%2584%25D8%25A7%25D8%25A8-%25D9%2581%25D8%25B1%25D8%25AF%25D8%25A7/
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اوضـاع و احـوال اجـتماعـی بـرای آمـوخـنت، تجـربـه  کـردن و فـراهـم  آوردن نـهادهـایـی هسـتند کـه ویـژگـی هـای 

تــــــــواِن لحــــــــظه ی انــــــــقالبــــــــی انــــــــد». وظــــــــیفه ی ایــــــــن تــــــــحقیق، شــــــــناخــــــــِت ظــــــــرفــــــــیت  ســــــــیاســــــــی و ســــــــازمــــــــانــــــــی 

ضـدسـرمـایـه دارانـه ی جـنبش مـعلمان و امـکان دگـردیـسی تـشکل هـای آن هـا از کـارکـرِد چـانـه زنـی بـه تـوان 

گـذار از مـناسـبات سـیاسـی مـوجـود اسـت. شـایـد بـتوان گـام کـوچـکی در ذخـیره ، ارزیـابـی و نـقد تجـربـه هـا 

و دســـــتاوردهـــــای ایـــــن جـــــنبش بـــــرداشـــــت. نـــــگارنـــــده بـــــاور دارد جـــــنبش کـــــارگـــــری در بـــــخش مـــــعلمان، بـــــا 

سـازمـان یـابـی رشـد یـابـنده ی غـیرمـتمرکـز، بـا تـشکل هـای مـتمرکـِز مـورد اعـتماِد بـدنـه و بـا نـقد مـدام فـعاالن 

صـــنفی خـــود، در بـــرداشـــنت بـــرخـــی از گـــام هـــای تـــعیین کـــننده  در تـــغییر ســـازوکـــار زنـــدگـــی اجـــتماعـــی، از 

توانی پویا و خودگستر برخوردار است. 

خیزش دی ماه ۱۳۹۶: «شکست سکوت»  

اوج گیری رادیکالیزم کارگری در جنبش معلمان 

     «انــفجار جــنبش مــردمــی عــلیه رژیــمِ فــقر و فــشار و ســرکــوب، ســکوت را شکســت. درســت اســت 

کـه ایـن انـفجار رعـدی در آسـمان بـی ابـر نـبود، امـا بـانـگِ رسـایـش سـکوت را شکسـت. صـدای مـتهورانـه ی 

اعــتراض و آزادی خــواهــی هــیچ گــاه خــامــوش نــبوده اســت. گــاه ســاده تــریــن خــواســت هــای اجــتماعــی، خــواه 

خـواسـت دانـشجویـان در مـشارکـت در امـر راهـبری دانـشگاه بـاشـد، خـواه خـواسـت آزادی پـوشـش زنـان 

و مـردان یـا خـواسـت تـشکیل انجـمنی صـنفی، بـالفـاصـله و بـالواسـطه، بـنیادی تـریـن تـضادهـای جـامـعه را 

فـــعال مـــی کـــند. از هـــمین روســـت کـــه کـــارگـــر در زنـــدان مـــی مـــیرد یـــا بـــا زنـــجیر بـــه تـــخت بـــیمارســـتان بســـته 

مـی شـود یـا بـا شـدیـدتـریـن آزارهـا و شـکنجه هـا و سـلب بـدیـهی تـریـن حـقوق انـسانـی، عـامـدانـه و آگـاهـانـه بـه 

سـوی مـرگ رانـده مـی شـود؛ آن هـم فـقط بـه ایـن دلـیل کـه مـی خـواهـد انجـمن صـنفی اش را بـسازد یـا اصـرار 

دارد کـه خـواسـته ی مشـروعـش، «اقـدام عـلیه امـنیت کـشور» تـلقی نـشود. نـکته ی اصـلی امـا دقـیقاً هـمین 

تـــطابـــق ایـــن دو جـــرم در واقـــعیت اســـت؛ ایـــن کـــه خـــواســـت تـــشکیل انجـــمن صـــنفی، «اقـــدام عـــلیه امـــنیت 

کشور» تلقی می شود، خود سرشِت متناقِض این واقعیت را آشکار می کند». 

     بــررســی تجــربــه ی  زیســته ی کــارگــران در مــقاالِت «انــسان آبــان» و ســه بــخش قــبلی ایــن تــحقیق 

نـــشان داد خـــیزش دی رعـــدی در آســـمان بـــی ابـــر نـــبود. از جـــنبش بـــه حـــاشـــیه رانـــده شـــدگـــان در نـــیمه ی اول 

دهـه ی هـفتاد تـا جـنبش مـعلمان در نـیمه ی اول دهـه ی هشـتاد، ابـرهـایـی چـگال، آسـمان جـنبش کـارگـری 

ایــران را پــوشــانــده بــود کــه بــا ســانــسور و ســکوِت رســانــه هــای قــدرِت مســلط، از چــشم مــردم پــنهان مــانــده 

 بــود. خــواســت هــای ســاده  ی مــعلمان، کــارگــران هــفت تــپه و شــرکــت واحــد بــرای ایــجاد تــشکل هــای مســتقلِ 

خـــود و نـــیازهـــای معیشـــتی کـــه در آن پـــنج ســـال تـــاریـــخی، ۱۳۸۰ تـــا ۱۳۸۵، در تجـــمعات و اعـــتصابـــاتِ 
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مـکرر بـه فـریـاد خـشم تـبدیـل شـده بـود، چـنان تـضادهـای جـامـعه را فـعال کـرد کـه بـه سـال هـایـی سـیاه در 

نــیمه ی دوم دهــه ی هشــتاد و اوایــل دهــه ی نــود، بــا هــزیــنه  هــایــی بــه قــیمت جــان فــعاالن صــنفی و ســیاســی 

انــــــجامــــــید. آن مــــــطالــــــبات و خــــــواســــــت هــــــای ســــــاده، بــــــزرگ و بــــــزرگ تــــــر شــــــدنــــــد و در دی مــــــاه ۹۶ بــــــا پــــــیام 

«اصـــالح طـــلب، اصـــولـــگرا، دیـــگه تـــمامـــه مـــاجـــرا» از مـــرز «دمـــوکـــراســـی پـــارملـــانـــی»، از «مـــرز تـــعامـــل و 
تـــساهـــل» گـــذشـــتند و بـــه خـــواســـت هـــایـــی عـــمومـــی بـــرای ورود بـــه جـــنبشی جـــدیـــد فـــرا رفـــتند. جـــنبش هـــای 

اجـــتماعـــی از ایـــن ســـال بـــه بـــعد چـــنان رشـــد مـــی کـــنند کـــه کـــارکـــرد اتـــحاد فـــردی فـــعاالن کـــارگـــری بـــرای 

وحــــدت اقــــشار مــــختلف، کــــاهــــش مــــی یــــابــــد و خــــواســــت هــــای مشــــترک بــــه نــــقطه ی پــــیونــــد جــــنبش هــــا تــــبدیــــل 

می شود.  

«دانــشجویــان بــا مــعلمان در مــطالــبه ی تــوقــف خــصوصــی ســازی آمــوزش و اســتقالل نــهاد 
آمـــوزش (مـــدرســـه و دانـــشگاه) هـــمسو هســـتند. هـــم چـــنین مـــعلمان و کـــارگـــران دارای مـــطالـــبه و 

شـعار مشـترک امـنیت و آزادی فـعاالن صـنفی، دسـتمزد و حـقوق بـاالی خـط فـقر، تـشکل یـابـی 

مسـتقل و سـراسـری و…  هسـتند. در یـک رونـد مسـتمر ایـنک اتـحاد کـارگـر، مـعلم و دانـشجو 

ضـروری و اجـتناب نـاپـذیـر شـده اسـت. اگـر در گـذشـته بـرخـی بـا حـرکـات مـاجـراجـویـانـه و طـی 

بــرنــامــه هــایــی کــه بــیش تــر شــبیه شــو بــودنــد و مــی کــوشــیدنــد بــه  صــورت فــانــتزی کــارگــر و مــعلم را 

متحـــد جـــلوه دهـــند، ایـــنک بـــر زمـــینه ی مـــادی شـــرایـــط، ایـــن اتـــحاد شـــکل گـــرفـــته اســـت و از یـــک 

حـــرکـــت آوانـــتاریســـتی بـــه یـــک حـــرکـــت جـــمعی و عـــینی تـــبدیـــل شـــده اســـت، چـــراکـــه اعـــتراضـــات 

دی مــاه ۹۶ یــک  قــطب بــندی جــدیــد را در جــامــعه بــه وجــود آورده اســت. یــک طــرف تــمام جــریــانــات 

حــامــی وضــع مــوجــود هســتند کــه از اصــولــگرایــان افــراطــی تــا اصــالح طــلبان پــوشــالــی و حــتی 

شـامـِل نـیروهـای مـلی/مـذهـبی مـی شـود و قـطب مـقابـِل اقـشار مـختلِف اجـتماعـی از دانـشجو تـا 

رانـندگـان، مـعلمان و پـرسـتاران را شـامـل مـی شـود. ایـن قـطب بـندی واقـعی اسـت و هـر روز وجـه 

طــــبقاتــــی آن بــــارزتــــر مــــی شــــود و بــــه جــــای تــــبلور در چهــــره افــــراد و ســــلیبریــــتی هــــای جــــنبش، در 

شعارها، حرکات اعتراضی و توده ای نمایان می شود.»  

 سـال ۱۳۹۷ سـال بـروز ایـن قـطب بـندی، سـال بـدرقـه ی تـابـوت ایـدئـولـوژی «دوگـانـه ی حـاکـمان خـوب 

و بـد» در رژیـم جـمهوری اسـالمـی و سـال تـعویـض جـامـه ی ایـدئـولـوژی طـبقه ی «مـتوسـط» بـود. گـفتمان 
پـررنـگ ولـعاب آکـادمـسین هـای ایـن ایـدئـولـوژی در «مـتوسـط» انـگاشـنتِ بـیش از پـنجاه درصـد مـردم کـشور 

و دفــاع از اصــالحــات، کــمرنــگ و در مــواردی خــامــوش شــد و بــا گــفتمان ســوســیال دمــکرات هــای رادیــکال، 

جامه ی جدید بر تن کرد. پیش قراوالن اعتراضات سال ۹۷، شرکت کنندگان در روز کارگر بودند. 
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     قــــبل از آغــــاز هــــفته ی مــــعلم، در ۱۱ اردیبهشــــت ۱۳۹۷، شــــورای هــــماهــــنگی تــــشکل هــــای صــــنفی 

مـعلمان، بـه مـناسـبت روز کـارگـر بـیانـیه  داد. ویـژگـی ایـن بـیانـیه تـالش شـورا بـرای پـیونـد بـا اقـشار دیـگر 

کــارگــری و نــحوه ی بــیان آن در مــزدبــگیر دانســنت تــلویــحی مــعلمان اســت. ایــن گــامــی بــه پــیش در مــقابــل 

ایـدئـولـوژی «کـارگـر و غـیر کـارگـر» بـرای جـدا کـردن مـعلمان از کـارگـران و بـازتـاب یـاداشـت هـای مـعلمان 

جوان رادیکال در اینترنت بود. در پیام تبریک روز کارگر آمده است: 
  

«کــارگــران ایــران مــطالــبات بــرحــقی دارنــد کــه نــه تــنها نــادیــده گــرفــته شــده  اســت، بــلکه بــا 
زنــدان و اخــراج بــه آن پــاســخ داده انــد. حــق تــشکل یــابــی مســتقل، حــقوق و دســتمزد بــاالی خــط 

فـقر، امـنیت فـعاالن صـنفی و کـارگـری، بـیمه ی کـارآمـد و … از جـمله ی ایـن مـطالـبات مشـترک 

اقـــــشار مـــــختلف کـــــارگـــــری اســـــت کـــــه مـــــعلمان را بـــــا دیـــــگر اقـــــشار کـــــارگـــــری پـــــیونـــــد مـــــی زنـــــد. 

امــــیدواریــــم ایــــن همبســــتگی هــــا و تــــالش اقــــشار مــــختلف مــــزدبــــگیر در آیــــنده منجــــر بــــه ایــــجاد 

زندگی انسانی، عادالنه، آزاد و همراه با صلح برای همه ی مردم گردد.» 

 سـپس هـم چـنان کـه در پـایـان بـخش سـوم ایـن نـوشـتار گـفته  شـد، طـبق فـراخـوان اسـفند ۹۶ شـورای 

هـــماهـــنگی، کـــنش هـــای بـــرنـــامـــه ریـــزی مـــعلمان در    تـــدارک هـــفته ی مـــعلم، در ۱۳۹۷ ، بـــا دقـــت و هـــماهـــنگی 

کــامــل بــه تــلگرام هــمه ی کــانــون هــا وارد و از ۱۳ تــا ۲۰ اردیبهشــت هــر روز بــا خــواســته ای مــشخص تــبلیغ 

مــی شــود. روز نــوزدهــم تــحصن در مــدارس اجــرا مــی شــود و روز بیســتم نــیز بــه تجــمع اخــتصاص یــافــته 

اســــت. هــــفته ی مــــعلم و تجــــمع مــــعلمان در ایــــن روز، در حــــالــــی بــــه پــــایــــان مــــی رســــد کــــه اطــــالعــــیه ی فــــورى 

کـــانـــون هـــا و هشـــتگ هـــا خـــبر مـــی دهـــند نـــیروهـــاى امـــنیتى در تهـــران بـــا یـــورش بـــه مـــعترضـــان، تـــعدادی از 

مـعلمان را بـا زدوخـورد و خـشونـت بـازداشـت كـرده انـد. گـزارشـات مـتعددی در ایـنترنـت از تجـمعی آرام بـا 

شـعارهـایـی خـبر  مـی دهـد کـه گـرچـه وارد فـاز عـمومـی شـده انـد، امـا هـنوز عـلیه حـاکـمان نیسـتند و مـغایـرتـی 

بــا اســالم هــم نــدارنــد. در ایــن حــمله تــعدادی از مــعلمان، بــه ویــژه زنــان مــعلم، بــه شــدت زخــمی و عــده ای 

نـــیز بـــازداشـــت مـــی شـــونـــد. محـــمد حـــبیبى، رســـول بـــداقـــی، عـــلى زولـــفى، محـــمدحـــسن پـــوره، محـــمدتـــقى 

فــالحــى، آقــای گــرامــی، عــالــیه اقــدام دوســت، آقــای نــورایــی، رحــمان عــابــدیــنی، حــسین غــالمــی و دو مــعلم 

شهــرســتانــى از جــمله كــسانــى هســتند كــه بــازداشــت شــدنــد. شــورا درخــواســت آزادی ایــن مــعلمان و در 

صـورت عـدم آزادی، هشـدار تجـمع مجـدد مـی دهـد. هشـتگ هـای مـربـوط بـه دسـتگیرشـدگـان وارد تـلگرام و 

تـــویـــیتر مـــعلمان مـــی شـــود؛ «مـــن محـــمود بهشـــتی هســـتم»، «مـــن اســـماعـــیل عـــبدی هســـتم»، «مـــن اکـــبر 

بـاغـانـی هسـتم»، «مـن محـمد حـبیبی هسـتم»، «مـن عـالـیه اقـدام دوسـت هسـتم»، «مـن رحـمان عـابـدیـنی 

هستم»، «من معلم هستم و تا احقاق حقوق قانونی ام ایستاده ام». 
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     طـبق گـزارش کـانـون تهـران نـتیجه ی تـوفـان تـویـیتری ۲۹ اردیبهشـت ۱۳۹۷ در حـمایـت از محـمد 

حـبیبی بـا هشـتگ setfreehabibi، در بـازه ی زمـانـی یـك سـاعـت، در سـطح جـهانـی «سـوم» مـی شـود. 

حــمایــت هــا، بــیانــیه هــا و مــنت هــای مــعلمان مــعمولــی در تــوصــیف حــبیبی مســتمراً در دنــیای مــجازی تــکرار 

مـــی شـــود. فـــعالـــیت فـــرهـــنگیان و دانـــش آمـــوزان او بـــرای آزادی اش در هـــنرســـتان کـــار و دانـــش انـــدیـــشه ی 

شهــریــار، نــشان از ویــژگــی ایــن مــعلم فــعال دارد. طــوفــان تــویــیتری حــمایــت از او را نــه فــقط مــعلمان، کــه 

بیش تر شاگردانش ایجاد کرده اند. معلم فعالی در موردش می نویسد:  

«محـمد حـبیبی دیـگر صـرفـاً یـک نـام بـرای داللـت بـر یـک فـرد نیسـت، بـلکه مـفهومـی فـراتـر 
یـافـته اسـت. ایـن واژه دیـگر مـتعلق بـه یـک فـرد یـا شـخص نیسـت. ایـن واژه دیـگر مـتعلق بـه یـک 

فــرد یــا شــخص نیســت، بــلکه مــتعلق بــه دارنــده ی هــر زبــان یــا قــلمی اســت کــه آن گــاه کــه جــاری 

مـی شـود، فـریـادی اسـت امـیدبـخش عـلیه آن چـه هسـت، امـا بـایـد دگـرگـونـه گـردد. ایـن واژه داللـت 

بــر واقــعیتی نــایــاب دارد کــه هــر آن کــس کــه آن را تــکرار مــی کــند، بــا آن ســوژه گــی را و بــودن 

را، در ورای ســلطه، بــرای لحــظاتــی ملــس مــی کــند! «محــمد حــبیبی» نــمادی اســت امــیدبــخش 

ورای ایــن زنــدگــی روزمــره ی مــاشــینی، کــه هــر ذهــن و دلــی بــا آن حــسی نــامــتعارف را تجــربــه 

می کند: رهایی!» 

دانـــش آمـــوزی در تـــویـــیتر، زیـــر عـــکس حـــبیبی کـــه مـــحصور بـــین مـــاهـــی هـــاســـت، مـــی نـــویســـد: «مـــاهـــی 

سـیاه کـوچـولـو نـماد تـمام کـسانـی اسـت کـه بـرای روشـنگری و بـیان واقـعیت هـا از هـیچ  کـس و هـیچ چـیز 

تـرسـی بـه دل نـدارنـد. بـا در بـند کـردن آن نـمی تـوان راه دریـا را بسـت». دانـشجویـان بـا هشـتگ «مـعلم و 

دانـشجو» از ایـن مـعلم حـمایـت مـی کـنند و نـامـه ی ۱۱۵ نـفر از فـارغ الـتحصیالن دانـشگاه شـهیدرجـایـی 

در حـــــمایـــــت از دوســـــت و هـــــمکار دربـــــندشـــــان، محـــــمد حـــــبیبی، تـــــحویـــــل مـــــشاور وزیـــــر کـــــشور در  امـــــور 

تـشکل هـا مـی شـود. آخـر تـیرمـاه طـوفـان تـویـیتری هشـتگ «جـرم آمـوزگـاران، در حـمایـت از مـعلمان دربـند، 

در مــــیان هشــــتگ هــــای تــــرنــــد فــــارســــی، رتــــبه ی دوم را بــــه خــــود اخــــتصاص داد. بــــا تــــمام تــــالشــــی کــــه در 

سـراسـر کـشور و تـشکیالت جـهانـی آمـوزش صـورت مـی گـیرد، حـبیبی آزاد نـمی شـود و در مـردادمـاه بـه 

اتــهام اجــتماع و تــبانــی عــلیه رژیــم، بــه هــفت ســال و نــیم حــبس، تــبلیغ عــلیه امــنیت مــلی ۱۸ مــاه حــبس، 

اخـــالل در نـــظم عـــمومـــی ۱۸ مـــاه حـــبس و ۷۴ ضـــربـــه شـــالق، و هـــم چـــنین مـــمنوعـــیت فـــعالـــیت در احـــزاب، 

گـروه هـا و دسـته هـای سـیاسـی و اجـتماعـی و مـمنوعـیت خـروج از کـشور بـه دو سـال مـجازات تـکمیلی در 

دادگــاه بــدوی مــحکوم مــی شــود. ســازمــان آمــوزش بــین املــلل بــا صــدور بــیانــیه ای صــدور حــکم ۱۰/۵ ســال 

حـبس بـرای محـمد حـبیبی، عـضو جـدیـد هـیئت مـدیـره ی کـانـون صـنفی مـعلمان ایـران را قـویـاً مـحکوم کـرد 

و از فـعاالن مـدنـی، سـازمـان هـا و اتـحادیـه هـای صـنفی سـراسـر جـهان دعـوت کـرد بـه  ایـن حـکم اعـتراض 

کـنند و خـواسـتار آزادی فـوری محـمد حـبیبی شـونـد. سـپس اتـحادیـه ی مـعلمان انـگلیس و فـرانـسه هـم بـه 
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ایـن حـکم اعـتراض کـردنـد. یـکی از هـمکاران محـمد حـبیبی مـی گـویـد: «  دسـتگیری محـمد پـیام واضـحی 

از طــرف دولــت آقــای روحــانــی اســت. یــعنی اجــازه ی نــفس کــشیدن بــه فــعاالن صــنفی نــمی دهــیم». او در 

توضیحِ این پیام می گوید:  

«بــعد از دادن مــجوز بــه بــرگــزاری انــتخابــات کــانــون هــا، در دوره ی اول روحــانــی (۱۳۹۵)، 
کـانـون هـا بـا تـغییر شـیوه ی انـتخاب بـا دسـتور وزارت کـشور تـقریـباً بـه مـحاق رفـتند، ولـی تـعداد 

مــعدودی از اعــضا در پــی گــیری و فــعالــیت هــای صــنفی از پــای ننشســتند و بــه تــالش صــنفی 

ادامــــه دادنــــد. یــــکی از آن هــــا آقــــای حــــبیبی بــــود کــــه هــــم در حــــوزه ی صــــنفی و هــــم در حــــوزه ی 

رســــانــــه ای، پــــیگیری مــــطالــــبات صــــنفی و انــــعکاس رســــانــــه ای نــــارســــایــــی هــــای آمــــوزشــــی را در 

برنامه ی کاری خود قرار داد. اما همین قدر پی گیری هم تحمل نشد.» 

هشـــــتگ هـــــا، بـــــیانـــــیه هـــــا و اعـــــتراضـــــات بـــــه حـــــکم صـــــادره بـــــرای او ادامـــــه مـــــی یـــــابـــــد و شـــــعار شـــــورای 

هــماهــنگی مــبنی بــر «هــر مــعلم یــک رســانــه» در واکــنش بــه دســتگیری حــبیبی مــحقق مــی شــود. از ایــن 

تـــاریـــخ محـــمد حـــبیبی، مـــعلم مـــحبوب شهـــریـــار در حـــاشـــیه ی تهـــران، نـــقاد آمـــوزش خـــصوصـــی و حـــامـــی 

آمـوزش رایـگان، بـه یـکی از فـعاالن صـنفی مـورد احـترام در جـنبش کـارگـری تـبدیـل مـی شـود. اگـر فـعاالن 

مـــحبوب هـــر دوره نـــمایـــنده ی ذهـــنیت حـــاکـــم در آن دوره هســـتند. حـــبیبی ذهـــنیت حـــاکـــم بـــر ایـــن دوره را 

نمایندگی می کند. 

     نـاهـماهـنگی کـانـون هـا و عـمیق تـرشـدِن شـکاف بـین رفـرمیسـت هـا و رادیـکال هـا در فـعاالن صـنفی 

ادامـــه دارد. تـــشکیل مجـــمع عـــمومـــی فـــوق الـــعاده در مـــرداد ۹۷ شـــورای هـــماهـــنگی بـــا درخـــواســـت عـــزل 

هـــیئت مـــدیـــره ی قـــبلی و انـــتخاب هـــیئت مـــدیـــره ی جـــدیـــد بـــه تـــغییر آخـــریـــن نـــسخه ی اســـاس نـــامـــه ی شـــورای 

هـماهـنگی منجـر شـد. در ایـن مجـمع ۲۱ تـشکل حـضور داشـتند، در صـورتـی کـه تـعداد آن هـا در مجـمع 

۱۳۹۵، چــهارده تــشکل بــود. مجــموع شــرایــط مــبین اخــتالفــاتــی بــین کــانــون هــاســت؛ حــتی فــراخــوان شــورا 

بـــرای بـــزرگـــداشـــت روز جـــهانـــی مـــعلم و اعـــتصاب دیـــرتـــر و بـــا تـــأخـــیر (بـــا شـــعاِر «در مـــدارس حـــاضـــر 

مــــی شــــویــــم، امــــا ســــر کــــالس نــــمی رویــــم» کــــه در صــــدر فــــراخــــوان درج شــــده اســــت.) در ۲۲ و ۲۳ مهــــر 

منتشـر مـی شـود. نـظم و گسـتردگـی تـبلیغات مـانـند فـراخـوان اردیبهشـت مـاِه هـمین سـال اسـت. مـعلمان بـا 

تـشکیل گـروِه تـحصِن مـعلمان، بـرنـامـه ریـزی را شـروع کـردنـد و در حـال پیشـرفـت بـودنـد کـه بـا مـشکل هـکِ 

کـــانـــال هـــا و گـــروه هـــا، تـــوســـط نـــیروهـــای امـــنیتی مـــواجـــه مـــی شـــونـــد و ۲۲ مهـــر ۹۷ بـــا صـــدور اطـــالعـــیه ای 

شورای هماهنگی، کانال تلگرام خود را تغییر می دهد.  

«پـــــس از پـــــیروزی شـــــما فـــــرهـــــنگیان گـــــرامـــــی در روز اول اعـــــتصاب ســـــراســـــری، نـــــیروهـــــای 
امـنیتی سـعی کـردنـد بـا حـمله بـه کـانـال تـلگرامـی تـحصن سـراسـری مهـرمـاه مـعلمان، آن را از 

دســترس خــارج نــمایــند، ولــی بــا تــالش ادمــین هــای گــروه نــتوانســتند بــه هــدف خــود بــرســند. پــس 
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از ایـن اتـفاق، مـتأسـفانـه نـیروهـای امـنیتی بـا در اخـتیار گـرفـنتِ ابـرگـروه چـالـش تـحصن مـعلمان 

ایـران و انـتشار شـایـعاتـی مـانـند از دسـترس خـارج شـدِن گـروه تـحصن و کـانـال شـورا، مـوجـب 

ایـــجاد رعـــب و وحشـــت شـــدنـــد و تـــالش کـــردنـــد اتـــحاد فـــرهـــنگیان عـــزیـــز را بـــشکنند. بـــار دیـــگر 

مـتذکـر مـی شـویـم مـتأسـفانـه ابـرگـروه چـالـش تـحصن مـعلمان ایـران در دسـت نـیروهـای امـنیتی 

بـــوده و ســـعی دارنـــد بـــا حـــذف گـــروه تـــحصن و آوردن تـــمام مـــعلمان بـــه گـــروِه در کـــنترل خـــود، 

اقدام به شناسایی معلمان مظلوم و برخورد با آن ها نمایند.» 

 کـانـال تـلگرامـی جـدیـد شـورای هـماهـنگی ۱۲ روز بـعد افـتتاح مـی شـود و در  اطـالعـیه ی جـدیـد اعـالم 

مــی کــند: «ایــن شــورا تــشکیالتــی صــنفی و مســتقل اســت و بــه هــیچ جــریــان، جــناح و حــزب ســیاســی در 

داخــل و خــارج وابســتگی نــدارد و بــه پشــتوانــه ی اعــضای تــشکل هــا، فــرهــنگیان و حــمایــت مــردم ایــران، 

مــــطالــــبات صــــنفی و آمــــوزشــــی فــــرهــــنگیان و دانــــش آمــــوزان را نــــمایــــندگــــی مــــی کــــند. بــــیانــــیه، اطــــالعــــیه و 

فــراخــوان هــای شــورا بــرای بــار اول فــقط از تــنها کــانــال رســمی شــورا منتشــر مــی شــود». ســازمــان یــابــی 

شــبکه ای هــنوز دوران آغــازیــن خــود را مــی گــذرانــد و بــه زمــان نــیاز اســت تــا نــقاط ضــعف آن شــناخــته و 

راه هـــــــای جـــــــبرانـــــــی کـــــــشف شـــــــود. در هـــــــمین روز محـــــــمدرضـــــــا رمـــــــضان زاده، مـــــــسئول دوره ای شـــــــورای 

هـــماهـــنگی از خـــراســـان شـــمالـــی، در بـــجنورد بـــازداشـــت و کـــانـــال تـــلگرام وی تـــوســـط نـــیروهـــای امـــنیتی 

تــصرف و پــیام هــای کــاذب از قــول او ارســال مــی شــود. مــتعاقــباً شــش مــعلم ســقزی دســتگیر و مــتهم بــه 

اخالل در نظم عمومی می شوند و در آبان همین سال قرار منع تعقیِب آن ها صادر می شود. 

     تــــحصن مــــعلمان در مهــــرمــــاه، دومــــین مــــوج اعــــتراض فــــراگــــیر پــــس از اعــــتصاب کــــامــــیون داران 

اســــت. مــــعلمان بــــه  دعــــوت شــــورای هــــماهــــنگی فــــرهــــنگیان، روزهــــای ۲۲ و ۲۳ مهــــرمــــاه ۹۷، ســــر کــــالس 

حـــاضـــر نـــمی شـــونـــد و در دفـــتر مـــدرســـه تـــحصن مـــی کـــنند. ســـپس در ســـاعـــت مـــعینی عـــلل تـــحصن را بـــه 

دانـش آمـوزان تـوضـیح مـی دهـند. درخـواسـت آمـوزش رایـگان، افـزایـش مـعلم و امـکانـات مـناسـب از نـکات 

جــلب کــننده ی تــوجــه دانــش آمــوزان اســت. هشــتگ «اعــتصاب ســراســری فــرهــنگیان» و «مــعلمِ مــن، تــنها 

نیســـتی» هـــمه  جـــا پـــخش مـــی شـــود. هـــدف کـــانـــون هـــا جـــذب دانـــش آمـــوزان و خـــانـــواده هـــا بـــه اعـــتراضـــات 

اســـــت. تـــــحصن گســـــترده تـــــر از آخـــــریـــــن تـــــحصن اســـــت. مـــــعلمی در تـــــلگرام کـــــانـــــون تهـــــران مـــــی نـــــویســـــد: 

هـم اکـنون مـبارزه ی اجـتماعـی بـه طـرق گـونـاگـون و تـوسـط اقـشار مـتعدد، در سـرتـاسـر ایـران در جـریـان 

اسـت. ایـن رونـد چـنان گسـترده شـده اسـت کـه بـه  نـظر مـی رسـد نـهادهـای نـظامـی جـمهوری اسـالمـی گـیج 

و مــنگ شــده انــد، تــا حــدی کــه قــادر نیســتند دیــگر اوضــاع را مــهار و از دامــنه ی اعــتراضــات جــلوگــیری 

کنند. 

     عــالوه بــر اعــتصاب کــامــیون داران، تــحصن دانــشجویــان، اعــتصاب نــانــوایــان و تــاکــسی داران و 

تجــمع گســترده ی بــازنشســتگان مــقابــل ســاخــتمان ســازمــان بــرنــامــه و بــودجــه، از جــمله اعــتراضــات ایــن 
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مـقطع بـود. اول آبـان، هـاشـم خـواسـتار، مـعلم بـازنشسـته و شـناخـته شـده ی مشهـدی کـه بـه شـیر خـراسـان 

مـــشهور و در کـــمال ســـالمـــت بـــود، تـــوســـط نـــیروهـــای امـــنیتی دســـتگیر و بـــا زور و اجـــبار در بـــیمارســـتان 

روانـــی بســـتری مـــی شـــود تـــا روانـــی بـــودِن وی تـــداعـــی و از فـــعالـــیت وی جـــلوگـــیری شـــود. او در تـــیرمـــاه 

مـقالـه ی مـفصلی بـا عـنوان «آقـای بـازجـو، آقـای بـازپـرس، آقـای قـاضـی، کـلنگت را زمـین بـگذار» منتشـر 

کــــرده بــــود. مــــعلمان و فــــعاالن ســــیاســــی در ایــــنترنــــت بــــه صــــورت گســــترده بــــه ایــــن تــــهاجــــم واکــــنش نــــشان 

مــی دهــند و آن را افــشا مــی کــنند. بــا گســترش اعــتراضــات، فــیلم مــؤثــر «چــگونــه از اعــتصابــات حــمایــت 

کـنیم؟»، بـا دو اصـل «اسـتمرار» و «فـراگـیری اعـتصابـات» در قـالـب نـافـرمـانـی مـدنـی تـهیه و در تـویـیتر 

و کـانـال هـای مـجازی مـعلمان پـخش مـی شـود. دانـشجویـان، در قـالـب گـروه شـورای صـنفی دانـشجویـان 

سـراسـر کـشور، بـا عـبارت «دردهـا مشـترک و فـریـادهـا مشـترکـند»، از فـراخـوان ۲۲ و ۲۳ مهـر شـورای 

هماهنگی حمایت می کنند و می نویسند: 

 «مــــــعلمان ایــــــن ســــــرزمــــــین، اگــــــرچــــــه تــــــحت فــــــشارهــــــای معیشــــــتی و مــــــنزلــــــتی فــــــراوانــــــند و 

فـــعالـــیت شـــان زیـــر تـــیغ ســـرکـــوب نـــهادهـــای امـــنیتی، امـــا اعـــتراضـــات و مـــطالـــبات شـــان صـــرفـــاً 

محـــدود بـــه خـــود نـــمی شـــود و گـــویـــی از زبـــان هـــمه ی جـــامـــعه ســـخن مـــی گـــویـــند و بـــرای هـــمه ی 

جـامـعه فـریـاد مـی زنـند». سـپس خـواسـته هـای مـعلمان را بـه  نـقل از بـیانـیه ی شـورای هـماهـنگی 

اعـــالم مـــی کـــنند: «اعـــتراض بـــه ۱- پـــولـــی ســـازی آمـــوزش ۲- پـــایـــین  بـــودن حـــقوق و دســـتمزد ۳- 

گـرانـی و تـورم ۴- زنـدانـی کـردن مـعلمان ۵- نـقض حـق تـحصیل رایـگان و عـمومـی ۶- مـطالـبه ی 

مــدارس امــن و ایــمن و اســتانــدارد ۷- عــدم اجــرای قــانــون مــدیــریــت خــدمــات کــشوری ۸- طــرح 

مـــعلم تـــمام وقـــت ۹- اجـــرای طـــرح رتـــبه بـــندی ۱۰- کـــاهـــش قـــدرت خـــریـــد مـــعلمان در کـــنار ســـایـــر 

اقـشار کـارگـری ۱۱- مـطالـبه ی رفـع تـبعیض از سـاخـتار نـظام آمـوزشـی ۱۲- دفـاع از تـحصن 

و تشکل یابی ۱۳- مطالبه ی بیمه ی فراگیر و کارآمد ۱۴- مطالبه ی آزادی معلمان دربند.» 

در شـشم آبـان بـا بـیانـیه ی شـروع اعـتراضـات کـارگـران نـیشکر هـفت تـپه، فـاز جـدیـدی از اعـتراضـات 

کارگری شروع می شود.  

«مــــا از روش خــــودمــــان و بــــا هــــمان زبــــانــــی کــــه حــــضرات بهــــتر از هــــر زبــــان دیــــگری آن را 
مـــی فـــهمند، اقـــدام مـــی کـــنیم و فـــردا دوشـــنبه، ۹۷/۸/۷، تـــمامـــی پـــرســـنل ابـــتدا در محـــل خـــوراک 

دام تجـمع کـرده و  بـا هـمراه کـردن سـایـر قـسمت هـای شـرکـت، بـه سـمت مـدیـریـت حـرکـت مـی کـنیم 

و تا دریافت تمامی مطالبات مان به محل کار بازنخواهیم گشت.»  
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در  ایـــن مـــاه مـــشعل مـــبارزه ی طـــبقاتـــی در جـــنبش کـــارگـــران کـــالســـیک، از کـــارگـــران هـــپکو بـــه دســـت 

کـارگـران هـفت تـپه داده مـی شـود. حـاال سـبک مـبارزه ی کـارگـران هـپکو در دو سـال گـذشـته در حـال تـکثیر 

اسـت. ابـتدا کـارگـران شـرکـت واحـد تهـران و حـومـه بـرای مـطالـبه ی مـعوقـات و وعـده هـای دروغـین مـدیـریـت 

شـرکـت اعـتراض مـی کـنند. سـه روز بـعد کـارگـران هـفت تـپه شـروع مـی کـنند. حـاکـمیت مـی دانـد ایـن سـریـال 

تــمام شــدنــی نیســت، لــذا بــرای چــشم زهــر گــرفــنت، بــرای ۱۵ تــن از کــارگــران هــپکو احــکام حــبس و شــالق 

مــی بُــرد. چــشم  زهــر مــؤثــر نــمی افــتد. اعــتراضــات کــارگــران هــفت تــپه بــه خــارج شــرکــت کــشیده  مــی شــود و 

کــارگــران بــه داخــل شهــِر هــفت تــپه مــی آیــند. آذرمــاه هــنوز اعــتراضــات کــارگــران خــوزســتان ادامــه دارد کــه 

نــــیروی ســــرکــــوب مــــتوجــــه اصــــفهان و بــــا کــــشاورزان شــــرق اصــــفهان در اطــــراف روســــتای قــــارنــــه درگــــیر 

مـی شـود. کـشاورزان در پـایـان مهـلت سـه روزه ای کـه بـرای تـأمـین حـقابـه ی خـود بـه دولـت داده بـودنـد، خـط 

انـتقال آب بـه یـزد را تخـریـب کـردنـد. آن هـا هـم بـه کـمک فـرزنـدان شـان وارد تـویـیتر مـی شـونـد. امـا طـوفـان 

تــویــیتری ایــن مــاه دربســت در اخــتیار آزادی اســماعــیل بــخشی و دخــتر رنــگارنــگ پــوش عــصر ایــنترنــت، 

سپیده ُقلیان است. 

     در فـضای گسـترش یـابـنده ی اعـتراضـات کـارگـری و روسـتایـی، ۲۲ و ۲۳ آبـان مجـدداً فـراخـوان 

تــــحصن مــــعلمان منتشــــر مــــی شــــود. فــــراخــــوان را ۲۲ تــــشکل کــــانــــونــــی امــــضا مــــی کــــنند. هشــــتگ تــــحصن 

ســـراســـری آبـــان در تـــویـــیتر و گـــروه هـــای تـــلگرامـــی بـــه صـــورتـــی چـــشم گـــیر پـــخش مـــی شـــود. ایـــن تـــحصن 

بـه صـورت گسـترده در بـیش تـر مـراکـز آمـوزشـی در بیسـت اسـتان، ۵۵ شهـرسـتان و ده  هـا روسـتا صـورت 

مـــی گـــیرد. اهـــداف تـــحصن مـــتناســـب بـــا تشـــدیـــد اعـــتراضـــات کـــارگـــری، کـــمتر معیشـــتی اســـت: «آزادی 

مـعلمان زنـدانـی، آمـوزش و پـرورش رایـگان، بـرچـیدن پـرونـده سـازی و سـرکـوب مـعلمان، آمـوزِش بـاکـیفیت 

و عـادالنـه، تـوقـف طـرح مـعلم تـمام وقـت». دانـشجویـان مجـدداً در حـمایـت از ایـن فـراخـوان بـیانـیه مـی دهـند 

و مــی نــویــسند: چُــنان گــذشــته، مــا دانــشجویــان تــا آخــریــن لحــظه در کــنار حــق طــلبی ایــن قشــر مــظلوم و 

نسـتوه خـواهـیم مـانـد. ۲۷ آبـان نـیز جـمعی از دانـشجویـان دانـشکده ی روان شـناسـی دانـشگاه تهـران در 

هـم صـدایـی بـا تـحصن مـعلمان، در البـی ایـن دانـشکده تـحصن مـی کـنند. تـحصن مـعلمان در مهـر و آبـان 

بــه «اعــتصابــات ســراســری مــعلمان در ســال ۱۳۹۷» مــشهور شــد و بــیش تــر از آن جهــت مــهم اســت کــه 

حمایت دانش آموزان، دانشجویان و کارگران را با خود به همراه داشت. 

     استقبال از تحصن بسیار گسترده بود. طبق بیانیه ی شورای هماهنگی :  

«اسـتقبال از تـحصن در حـالـی اسـت کـه ۱۲ نـفر از فـعاالن صـنفی از روز دوشـنبه تـا روز 
چــهارشــنبه بــازداشــت  شــده و بــیش از ســی نــفر بــه حــراســت هــا، اداره ی اطــالعــات و اطــالعــات 

سـپاه در سـراسـر کـشور احـضار  شـده و دسـت کـم پـنجاه نـفر تـا کـنون بـه صـورت تـلفنی تهـدیـد 

شـده انـد، امـا تـحصن حـتی بـا تهـدیـدات مـتوقـف نشـد. اسـامـی دسـتگیر شـدگـان بـه زودی تـوسـط 

کـانـال شـورا اعـالم خـواهـد شـد. هـم چـنین بـرخـی گـروه هـای سـیاسـی منتسـب بـه مـعلمان، مـانـند 
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مجـــمع اســـالمـــی فـــرهـــنگیان، بـــا صـــدور بـــیانـــیه خـــواســـتار لـــغو تـــحصن شـــده  بـــودنـــد. ایـــن گـــروه 

ســیاســی کــه در وزارت خــانــه پســت هــایــی دارد و بــخشی از مــشکالت، نــاشــی از مــدیــریــت غــلط 

آنــــان اســــت، عــــلیه مــــنافــــع مــــعلمان مــــوضــــع گــــرفــــتند کــــه ضــــروری اســــت مــــعلمان، ایــــن گــــروه و 

اعــــــضای آن را بــــــه عــــــنوان یــــــکی از مــــــخالــــــفان احــــــقاق حــــــقوق صــــــنفی و آمــــــوزشــــــی، بــــــیش تــــــر 

بشناسند.» 

 کـــانـــون  هـــا و فـــعاالن کـــارگـــری و مـــعلمان در هـــر شهـــرســـتان، در شـــبکه  هـــای مـــجازی، بـــا تـــمرکـــز بـــر 

درخــواســت آزادی مــعلماِن بــازداشــت شــده، هــر روز دربــاره ی بــازداشــت شــدگــان پســت مــی گــذارنــد. نــام و 

عــکس مــعلماِن در بــازداشــت، در هــمه ی گــروه هــا تــکثیر و پــی درپــی تــکرار مــی شــود و اعــتصاب مــعلمان 

کــشور در رســانــه هــای بــین املــللی بــازتــاب گســترده ای مــی یــابــد. «بــرخــورد امــنیتی بــا ایــن تــحصن هــا در 

مــــناطــــق مــــختلف مــــتفاوت بــــود؛ مــــثالً در اســــتان تهــــران تــــنها چــــند نــــفر از فــــعاالن بــــه  صــــورت محــــدود بــــه 

نـــهادهـــای امـــنیتی احـــضار شـــدنـــد، امـــا در اســـتان الـــبرز تـــقریـــباً قـــبل از تـــحصن مهـــرمـــاه، تـــمام فـــعاالن 

صــنفیِ شــناخــته شــده احــضار و مــورد بــازجــویــی قــرار گــرفــتند، ولــی مــقهور نشــدنــد. بــعد از تــحصن مهــر 

هـم مـعلمان زیـادی احـضار شـدنـد، ولـی بـاز تـحصن آبـان مـاه ادامـه پـیدا کـرد و حـتی فـراگـیرتـر هـم شـد. 

در اســتان فــارس و اســتان مــرکــزی هــم نــیروهــای امــنیتی تــعدادی از مــعلمان را بــازداشــت کــردنــد، امــا 

گسـترده تـریـن بـرخـورد در خـراسـان شـمالـی بـا اعـضای هـیئت مـدیـره ی انجـمن صـنفی مـعلمان ایـن اسـتان 

صـــــورت گـــــرفـــــت. ایـــــن تـــــشکل ریـــــاســـــت دوره ای شـــــورای هـــــماهـــــنگی را بـــــر عهـــــده دارد و تـــــمام اعـــــضای 

هــــیئت مــــدیــــره ی ایــــن تــــشکل بــــازداشــــت شــــدنــــد». عــــبدالــــرضــــا قــــنبرزاده کــــه بــــا اتــــهام ســــیاســــی ســــال ۸۸ 

دســـــتگیر شـــــده  بـــــود، بـــــعد از هـــــفت ســـــال تـــــبرئـــــه و آزاد شـــــد و آبـــــان مـــــاه مجـــــدداً در رونـــــد یـــــک دادرســـــی 

غــیرعــادالنــه زنــدانــی شــده اســت. هــفت نــفر از اعــضای هــیئت مــدیــره ی انجــمن صــنفی مــعلمان خــراســان 

شـمالـی بـه نـام هـای محـمدرضـا رمـضان زاده، سـعید حـق پـرسـت، عـلی فـروتـن، حـمیدرضـا رجـایـی، حـسین 

رمـضان پـور، مـصطفی  ربـاطـی و حـسن  جـوهـری نـیز در تـحصن مهـر و آبـان بـازداشـت شـدنـد. از جـمله 

بــازداشــتی هــای دیــگر، عــلی کــروشــات و پــیروز نــامــی از اعــضای هــیئت مــدیــره ی کــانــون صــنفی مــعلمان 

اسـتان خـوزسـتان، محـمدعـلی زحـمت کـش از شـیراز، محـمد ربـاطـی و خـانـم واعـظی از شـیروان، محـمد 

کـــرد و فـــاطـــمه بـــهمنی از اراک، امـــید شـــاه محـــمدی، محـــمد صـــالـــح شـــکر و حـــامـــد نـــرگـــسی از کـــردســـتان 

بـــودنـــد. عـــالوه بـــر آن هـــا ده هـــا مـــعلم دیـــگر کـــه گـــمنام مـــانـــده انـــد نـــیز دســـتگیر شـــدنـــد. یـــک فـــعال صـــنفی 

درباره ی دفاع از این معلمان زندانی، در کانال کانون تهران می نویسد: 

 «مــعلمان بــا اتــهام ســیاســی فــقط بــه آقــای مــردانــی محــدود نــمی گــردنــد، بــلکه مــعلمانــی در 

شهـرهـای مـختلف وجـود دارنـد کـه کـمتر نـام ونـشانـی از آن هـا در دسـت اسـت و در زنـدان هـای 

کـردسـتان، خـوزسـتان، سیسـتان و بـلوچسـتان، آذربـایـجان و … در حـبس بـه سـر مـی بـرنـد کـه 
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ارژنـــگ داوودی یـــکی از شـــناخـــته شـــده تـــریـــِن آن هـــاســـت. یـــا مـــعلمانـــی کـــه در مـــناطـــق دو زبـــانـــه 

بـه خـاطـر مـطالـبات فـرهـنگی و هـویـت طـلبانـه، مـانـند تـالش بـرای آمـوزش بـه زبـان مـادری، دچـار 

حـــبس و زنـــدان مـــی شـــونـــد، کـــمتر مـــورد تـــوجـــه تـــشکل هـــا و فـــعاالن صـــنفی قـــرار مـــی گـــیرنـــد کـــه 

بـخشی از آن نـاشـی از عـدم تـوانـایـی فـعاالن و تـشکل هـاسـت و تـا حـدودی مـی تـوان بـه آن حـق 

داد؛ امــــا بــــخشی از آن نــــاشــــی از فــــقدان یــــک درک اصــــولــــی و ریــــشه ای از حــــقوق بشــــر نــــزد 

فعاالن و تشکل های صنفی است.»  

تـــشکل هـــای صـــنفی مـــعلمان در فـــرآیـــند رادیـــکال شـــدن، شـــروع بـــه خـــط کـــشی قـــاطـــع بـــا تـــشکل هـــای 

رفــرمیســتی وابســته بــه قــدرت مــی کــنند. بــرخــی از تــشکل هــای وابســته بــه اصــالح طــلبان در بــین مــعلمان، 

مـــانـــند «ســـازمـــان مـــعلمان» بـــا اســـتعفای چـــند تـــن از مـــعلمان از هـــیئت مـــدیـــره و بـــازســـازی خـــود تـــالش 

مـی كـنند بـا فـاصـله از کـارکـردهـای سـابـق خـود، بـه کـانـون هـای صـنفی نـزدیـك شـونـد؛ حـتی مـدیـران ایـن 

ســـازمـــان در اقـــدامـــی نـــمادیـــن بـــه دیـــدار خـــانـــواده ی محـــمد حـــبیبی مـــی رونـــد! «زمـــین زیـــر پـــای واقـــعیت 

انـــتزاعـــاِت پـــیکریـــافـــته خـــالـــی شـــده اســـت». امـــا رفـــرم مـــار هـــفت خـــط اســـت؛ جـــامـــه عـــوض مـــی کـــند تـــا در 

اَشکال جدید وارد جنبش شود. 

شبحِ قدرت دوگانه و فرا رفنت ظرفیت ضدسرمایه دارانه ی تشکل های صنفی 

     در مــاه آبــان ۱۳۹۷ هشــتگ «کــارگــر، مــعلم، اتــحاد اتــحاد» هشــتگ روز مــی شــود. در آبــان ۲۶ 

۱۳۹۷در یـــک کـــانـــال تـــلگرامـــی بـــا آرم کـــانـــون صـــنفی مـــعلمان ایـــران بـــرخـــی مـــعلمان رادیـــکال کـــه بـــه نـــظر 

می رسد آزاد فعالیت می کنند، با تیتر «کارگر، معلم، اتحاد اتحاد» می نویسند:  

«تــــــحصن مــــــعلمان در ســــــراســــــر کــــــشور و اعــــــتراض کــــــارگــــــران هــــــفت تــــــپه و فــــــوالد اهــــــواز 
بـــــه درســـــتی نـــــشان  داده و مـــــی دهـــــد کـــــه هـــــم ایـــــنک تـــــمامـــــی تـــــالش مـــــان را بـــــایـــــد صـــــرف اتـــــحاد و 

همبســتگی مــعلمان بــا کــارگــران نــمائــیم. شــعار «کــارگــر، مــعلم، اتــحاد اتــحاد» از ســال هــای 

قــبل در مــیان رهــبران جــنبش مــعلمان و کــارگــری مــطرح و مــتعاقــب آن بــخشی از فــعالــین بــه 

ایـــن مـــهم تـــأکـــید کـــردنـــد و حـــال بـــه نـــظر مـــی رســـد از هـــر نـــظر زمـــینه هـــای عـــینی و واقـــعی چـــنین 

اتـــحادی فـــراهـــم شـــده  اســـت. مـــعلمان و کـــارگـــران آگـــاه و خـــودآگـــاه بـــایـــد بـــیش از پـــیش تـــالش 

کــنند تــا نــیروی کــار ایــران قــادر گــردد هــماهــنگ و متحــد گــام بــردارد. ایــن مــهم مــمکن نیســت، 

مــــگر ایــــن کــــه رهــــبران جــــنبِش مــــعلمان بــــا فــــعالــــین کــــارگــــری بــــه گــــفت وگــــو و تــــعامــــل بــــپردازنــــد. 

هـــم اکـــنون چـــنین امـــکانـــی بـــا اســـتفاده از شـــبکه هـــای اجـــتماعـــی و دنـــیای مـــجازی امـــکان پـــذیـــر 
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اســــت. در اصــــل در پــــرتــــوی اتــــحاد کــــارگــــران و مــــعلمان و پــــرســــتاران و …، مــــبارزات جــــاری 

خصلت سراسری و همگانی به خود خواهد گرفت و در آن صورت پیروزی حتمی ست.»  

کــانــون هــای صــنفی مــعلمان و شــورای هــماهــنگ کــننده ی آن هــا نــیز در تجــربــه ی  زیســته ی نــیمه ی دوم 

دهــه ی ۹۰ و تــحت تــأثــیر فــعالــیت شــبکه ای مــعلمان، ظــرفــیت ضــدســرمــایــه دارانــه ی قــابــل تــوجــهی از خــود 

بــروز دادنــد، چــندان کــه در بــرهــه هــایــی کــه شــبحِ قــدرِت دو گــانــه در خــوزســتان فــریــب دهــنده شــده  بــود، عــزم 

کـــردنـــد بـــه نـــام شـــورای مـــعلمان از مـــرز نـــهاد ایـــدئـــولـــوژیـــک چـــانـــه زنـــی هـــم بـــگذرنـــد و حـــتی تهـــدیـــِد فـــراخـــون 

کــــلیه ی کــــارگــــران یــــا خــــانــــواده هــــا را در مــــقابــــل حــــاکــــمیت گــــذاشــــتند. بــــیانــــیه ی اول آذر ۱۳۹۷ شــــورا بــــه 

پشــتوانــه ی حــمایــت مــعلمان، هــم هــنگام بــا گســترش اعــتراضــات اقــشار دیــگر کــارگــری، بــه ویــژه کــارگــران 

خــوزســتان، گــامــی بــلند در تــأیــید و فــراخــوان نــهادهــایــی شــورایــی بــرداشــت و پــیامِ «اداره ی مــدرســه و 

پی گیری مطالبات، از طریق جمعی و شورایی» داد. منت بیانیه به شرح ذیل است:  

«تـحصن سـراسـری آبـان مـاه نـشان داد مـعلمان ایـران بـرای تـغییر وضـعیت مـوجـود مـصمم 
هســتند. وضــعیت معیشــت و زنــدگــی مــعلمان، مــانــند اکــثریــت مــردم ایــران، چــنان مــورد هجــمه 

قـرار گـرفـته  اسـت کـه تهـدیـد و زنـدان هـم نـمی تـوانـد مـعلمان را از مـطالـبه گـری مـنصرف کـند … 

 پـیام تـحصن چـنان رسـا بـود کـه حـمایـت هـای اجـتماعـی را در پـی داشـت و مـطالـبات مـعلمان 

بــــه عــــنوان مــــطالــــبات اکــــثریــــت جــــامــــعه در کــــوی و مــــیدان بــــر ســــر زبــــان هــــا افــــتاد و در پــــیام هــــای 

همبسـتگی کـارگـران و دانـشجویـان مـنعکس گـردیـد. مـا ایـن مـوفـقیت را حـاصـل حـرکـت متحـد و 

آگـــاهـــانـــه ی بـــدنـــه ی پیشـــروی جـــنبش مـــعلمان مـــی دانـــیم و از تـــمام حـــمایـــت هـــای مـــردمـــی تـــشکر 

مــــی کــــنیم و بــــه هــــمکاران خــــود در ســــراســــر ایــــران فــــراخــــوان مــــی دهــــیم بــــا عــــضویــــت در تــــشکل 

مـوجـود در مـنطقه ی خـود و بـا ایـجاد تـشکل صـنفی در مـناطـقی کـه تـشکل فـعال وجـود نـدارد، 

دسـت بـه سـازمـان یـابـی بـزنـند. در  هـمین راسـتا مـی تـوان از ظـرفـیت شـورای مـعلمان/دبـیران در 

مــدارس ســراســر کــشور در کــلیه ی مــقاطــع بــرای مــتشکل شــدن اســتفاده نــمود و ایــن مــی تــوانــد 

اولــین گــام بــرای اداره ی مــدرســه و پــیگیری مــطالــبات، از طــریــق جــمعی و شــورایــی بــاشــد. هــر 

واحـــد آمـــوزشـــگاه بـــایســـتی یـــک واحـــد صـــنفی و آمـــوزشـــی بـــاشـــد و هـــر مـــعلم بـــایـــد رســـانـــه ی 

آگــاهــی بــخش بــاشــد. ایــن مــهم امــکان پــذیــر اســت و مــعلمان قــادرنــد در مــسیر تــحقق آمــوزش و 

پرورِش پویا، مشارکتی و دموکراتیک، گام های مثبت بر دارند.»  

ســپس در هــمین بــیانــیه، خــطاب بــه حــاکــمان، هشــدار فــرا رفــنت فــعالــیت کــانــون هــا بــرای بــسیج ســایــر 

کـارگـران در حـوزه ی خـانـواده  ی دانـش آمـوزان داده شـد: «مـسئوالن نـبایـد فـرامـوش کـنند کـه تـا کـنون مـا 
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بـه والـدیـن دانـش آمـوزان بـرای هـمیاری و کـمک بـه پـیگیری مـطالـبات صـنفی و آمـوزشـی، بـه خـصوص در 

ایــن روزهــا کــه بــودجــه در حــال تــدویــن اســت، فــراخــوان نــداده ایــم و اگــر بــنا بــاشــد هــر خــواســته ی مــا بــا 

ضـــرب وشـــتم و احـــضار و زنـــدان هـــمراه بـــاشـــد، شـــورای هـــماهـــنگی چـــاره ای نـــدارد جـــز ایـــن کـــه از مـــردم 

بــخواهــد آنــان پــی گــیر حــقوق آمــوزشــی کــودکــاِن خــود بــاشــند.» ایــن مــوضــع شــورای هــماهــنگی عــالوه بــر 

قــدرت گــرفــنت از بــدنــه ی قشــر مــعلمان، بــیش تــر نــاشــی از گســترش مــبارزات کــارگــران کــالســیک، بــه ویــژه 

کـارگـران هـفت تـپه، فـوالد و هـپکو بـود. شـورای هـماهـنگی مجـدداً بـیانـیه مـی دهـد و بـا تـمرکـز بـر خـواسـته ی 

آزادی فـــوری و صـــدور حـــکم قـــرار مـــنع  تـــعقیب بـــرای مـــعلمان بـــازداشـــت شـــده در تـــحصن آبـــان، بـــه ویـــژه 

هـــفت زنـــدانـــی خـــراســـان شـــمالـــی، مجـــدداً هشـــدار مـــی دهـــد کـــه: «در صـــورتـــی کـــه دولـــت و مجـــلس تـــا یـــک 

هـــفته ی دیـــگر از تـــاریـــخ انـــتشار ایـــن بـــیانـــیه، هـــیچ گـــامـــی بـــرای رفـــع مـــشکالت بـــرنـــدارنـــد و هـــمکاران مـــا 

هـم چـنان در زنـدان بـمانـند، شـورای هـماهـنگی تـشکل هـای صـنفی فـرهـنگیان ایـران چـاره ای نـدارد کـه از 

خــانــواده ی دانــش آمــوزان کــمک بــخواهــد و فــراخــوان اعــتراضــیِ گســترده بــدهــد؛ چــراکــه مــطالــبات امــروز 

فــرهــنگیان و شــورای هــماهــنگی، مــطالــبات اکــثریــت جــامــعه ی ایــران اســت.» ایــن بــیانــیه هــای مشــتمل بــر 

فـــــراخـــــوان شـــــورا و تهـــــدیـــــدات تـــــهاجـــــمی، گـــــر چـــــه تـــــحت تـــــأثـــــیر جـــــنبش کـــــارگـــــری خـــــوزســـــتان و فـــــضای 

نـشأت گـرفـته از آن صـادر مـی شـونـد، امـا نـماد محـرز «ظـرفـیت هـای ضـدسـرمـایـه دارانـه و فـراتـررونـده ی آن» 

است. 

صــد نــفر از مــعلمان در دفــاع از اســماعــیل بــخشی بــیانــیه ای منتشــر کــردنــد کــه اتــحاد کــارگــران را 

به نمایش می گذارد: 

 «ســـیصد گـــل ســـرخ یـــک گـــل نـــصرانـــی/ مـــا را ز ســـر بـــریـــده مـــی تـــرســـانـــی؟/ گـــر مـــا ز ســـر 

بــریــده مــی تــرســیدیــم/ در مجــلس عــاشــقان نــمی رقــصیدیــم. پــس از دســتگیری خــشونــت بــار مــعلم 

عـــدالـــت خـــواه، محـــمد حـــبیبی، کـــه بـــا ضـــرب وشـــتم و بـــه کـــار بـــردن الـــفاظ رکـــیک صـــورت گـــرفـــت، 

امـروز شـاهـد رنـج نـامـه ی کـارگـر زحـمت کـش، اسـماعـیل بـخشی، هسـتیم کـه بـه شـرح شـکنجه هـای 

وحـشیانـه در دوران بـازداشـت در اداره ی اطـالعـات پـرداخـته اسـت. مـا، گـروهـی از فـرهـنگیان 

ایــران، ضــمن مــحکوم کــردن ایــن گــونــه رفــتارهــای غــیرانــسانــی و غــیرقــانــونــی، حــمایــت خــود را از 

آقـــای اســـماعـــیل بـــخشی اعـــالم مـــی داریـــم و تـــأکـــید مـــی کـــنیم بـــا پـــخش بـــرنـــامـــه هـــایـــی کـــه کـــامـــالً 

یـــادآور بـــرنـــامـــه ی «هـــویـــت» دوران ســـعید امـــامـــی اســـت، نـــمی تـــوان حـــقیقت را وارونـــه کـــرد. مـــا 

ســــخنان اســــماعــــیل بــــخشی را بــــاور داریــــم و خــــواســــتار مــــجازات آمــــران و عــــامــــالن شــــکنجه 

هســتیم؛ چــراکــه بــسیاری از هــمکاران مــا تــوهــین و ضــرب وشــتم مــعلمان شــاغــل و بــازنشســته، 

بـه خـصوص محـمد حـبیبی را دیـده یـا شـنیده انـد. وقـتی نـیروهـای امـنیتی بـه خـود اجـازه مـی دهـند 

در بـــرابـــر دیـــدگـــان مـــا و در مـــقابـــل دوربـــین هـــا حـــتی مـــعلمان زن بـــازنشســـته را مـــورد خـــشونـــت 
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قـرار دهـند، کـتف یـکی را بـشکنند و بـا ضـربـه ی مشـت، ابـروی دیـگری را بـشکافـند، مـا فـعاالن 

صـنفی کـه بـارهـا شـاهـد ایـن رفـتارهـای وحـشیانـه و فـراقـانـونـی بـوده ایـم، بـر صـدق گـفتار آقـای 

اســــماعــــیل بــــخشی شــــهادت مــــی دهــــیم و خــــواهــــان پــــایــــان دادن بــــه خــــشونــــت و شــــکنجه ی تــــمام 

زندانیان و آزادی زندانیان صنفی و سیاسی هستیم.» 

 کــانــون صــنفی الــیگودرز در حــمایــت از کــارگــران هــفت تــپه بــیانــیه داد کــه: کــانــون صــنفی فــرهــنگیان 

شهـرسـتان الـیگودرز در ایـن حـرکـت حـق طـلبانـه در کـنار تـمامـی کـارگـران زحـمت کـش و رنـج دیـده ی کـشور 

عـزیـزمـان، از جـمله کـارگـران هـفت تـپه قـرار  داشـته و ضـمن حـمایـت از خـواسـته هـای صـنفی و حـق طـلبانـه ی 

کــارگــران زحــمت کــش، خــواهــان پــاســخ گــویــی مــدیــران شــرکــت بــه خــواســته هــای آنــان اســت. ســپس کــانــون 

تهـران از کـارگـران فـوالد و هـفت تـپه دفـاع کـرد کـه: کـانـون صـنفی مـعلمان تهـران حـمایـت و هـمدلـی خـود 

را بــا کــارگــران نــیشکر هــفت تــپه و فــوالد خــوزســتان اعــالم مــی دارد و از خــواســته هــای کــامــالً صــنفی آنــان 

کـه در حـد کـمتریـن حـقوق انـسانـیِ هـر فـرد شـاغـل اسـت، حـمایـت مـی کـند. گـروه  هـای مـتعددی از مـعلمان 

در دفـاع از حـبیبی و صـحت اظـهارات اسـماعـیل بـخشی دربـاره ی شـکنجه، بـیانـیه ی حـمایـتی مـی دهـند. 

مـــعلمی مـــی نـــویســـد: نـــقطه ی عـــزیـــمت مـــا از نـــقطه ای اســـت کـــه آغـــاز شـــده اســـت و نـــه نـــقطه  ای کـــه آغـــاز 

خـــواهـــد شـــد! چـــراکـــه فـــقر و نـــداری و گـــرســـنگی هـــیچ فـــعِل مســـتقبلی را در خـــود نـــمی شـــناســـد. هـــفت تـــپه 

کـــجاســـت؟ نـــقطه ای  اســـت کـــه از هـــمین حـــاال هـــر کـــارگـــری در هـــر جـــایـــی از ایـــن کـــشور مـــی تـــوانـــد بـــا آن 

رایــی کــند؛ زیــرا رنــج کــارگــران بــا یــکدیــگر مشــترک اســت و چــاره ای جــز فــریــادی  هــم صــدا بــاشــد و هــم سُــ

یک صدا ندارند. معلمان عدالت خواه بیانیه می دهند که:  

«آن چـــیز کـــه دانـــشجویـــان را بـــه حـــمایـــت و همبســـتگی بـــا مـــعلمان وامـــی دارد و مـــعلمان را 
متحــِد کــارگــران مــی کــند، اداهــای روشــنفکری و بــرخــاســته از حــرکــات مــاجــراجــویــانــه نیســت، 

بــــلکه ایــــن وضــــعیت مــــادی و عــــینی طــــبقات فــــرودســــت و تــــحت  ســــتم اســــت کــــه آن هــــا را در یــــک 

هـم سـرنـوشـتیِ تـاریـخی بـرای اتـحاد عـلیه حـافـظان سـرمـایـه و وضـعِ مـوجـود قـرار داده اسـت. مـا 

بـه آمـران و عـامـالن خـِط بـرخـورد و سـرکـوب مـی گـویـیم: «اگـر شـما بـا زنـدان کـردن بهشـتی هـا و 

عـبدی هـا و حـبیبی هـا و رمـضان زاده هـا تـوانسـتید صـدای مـعلمان را خـفه کـنید، پـس مـی تـوانـید 

با بازداشت بخشی ها و … کارگران هفت تپه را نیز به تسلیم وادارید.»  

مـواضـع کـانـون هـا و شـورای هـماهـنگی روزبـه روز انـقالبـی تـر مـی شـود و از مـرزهـای صـنفی مـی گـذرد. 

جـنبش کـارگـری از خـوزسـتان تـا روسـتاهـای اصـفهان و تـا مـدارس کـشور، در حـال تـکثیر و در رؤیـای 

قــدرت شــورایــی اســت؛ رؤیــایــی کــه در آن روزهــا «بــا دریــافــت درســتی از دیــالــکتیکِ تــنیدگــیِ انــدیــشه و 

عــمل در پــراتــیک اجــتماعــی و مــفصل بــندی ایــدئــولــوژی هــا در پــراتــیک، کــشف شــگفتی نیســت، نــتیجه  ای 

اجــتناب نــاپــذیــر و مــنتج از بــن بســت هــمه ی راه  حــل  هــای ســرمــایــه  دارانــه (خــصوصــی/دولــتی) اســت»؛ امــا 
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بــرقــراری «قــدرت شــورایــی» در یــک واحــد اقــتصادی، در شهــری کــوچــک، در چــارچــوب نــظام جــمهوری 

اسالمی و در آن شرایط تاریخی، هنوز خود خواسته ای در بن بست بود. 

۱۲ آذر ۱۳۹۷ شـــــورای هـــــماهـــــنگی در حـــــمایـــــت از کـــــارگـــــران خـــــوزســـــتان و بـــــه تـــــبعیت از فـــــعالـــــیت 

گســترده ی مــعلمان در رســانــه هــا، در بــیانــیه ای مــطالــبات کــارگــران و دانــشجویــان، خــواســته هــای مشــترک 

معلمان، دانشجویان و سایر اقشار کارگری را نقطه ی پیوند اجتماعی اعالم می کند: 

 «در روزهـــای اخـــیر شـــاهـــد تـــالش نـــیروهـــای امـــنیتی از طـــریـــق احـــضار و تهـــدیـــد گســـترده بـــرای بـــه 

شکســت کــشانــدن اعــتصاب در هــفت تــپه بــودیــم کــه بــا ایســتادگــی کــارگــران پیشــرو هــنوز بــه اهــداف خــود 

نـرسـیده انـد؛ شـیوه ای از سـرکـوب و ارعـاب کـه مـا مـعلمان آن را بـارهـا تجـربـه کـرده ایـم. شـورای هـماهـنگی 

ضــــمن حــــمایــــت از مــــطالــــبات بــــرحــــق و قــــانــــونــــی تــــمام کــــارگــــران و زحــــمت کــــشان ایــــران، خــــِط ســــرکــــوب 

تـــشکل هـــای مســـتقل، هـــر نـــوع تـــشکل، ســـندیـــکاســـازی مـــوازی و وابســـته و بـــازداشـــت فـــعاالن کـــارگـــری، 

بـــه خـــصوص بـــازداشـــت اســـماعـــیل بـــخشی و عـــلی نـــجاتـــی را بـــه شـــدت مـــحکوم مـــی کـــند. هـــم چـــنین شـــورای 

هــماهــنگی در آســتانــه ی روز ۱۶ آذر، روز مــبارزه بــا اســتبداد و اســتعمار، روز «دانــشجو» را بــه تــمام 

دانـشجویـان عـزیـز تـبریـک مـی گـویـد. هـمان گـونـه کـه دانـشجویـان در حـمایـت از کـارگـران و مـعلمان شـعار 

دادند «فرزند کارگرانیم/ معلمانیم، کنارشان می مانیم.» 
  

مــعلمان نــیز از دانــش آمــوزاِن دیــروِز خــود حــمایــت مــی کــنند. دانــشجویــان و مــعلمان وقــتی از عــدالــت 

آمـــوزشـــی، نـــفی پـــولـــی ســـازی آمـــوزش و اســـتقالِل نـــهاد دانـــشگاه و مـــدرســـه از قـــدرت، ســـخن مـــی گـــویـــند، 

جــنس مــطالــبات شــان یــکی اســت. … در پــایــان تــأکــید مــی کــنیم اگــرچــه کــارگــران، دانــشجویــان و مــعلمان 

بــه تــناســب حــرفــه و جــایــگاه خــود مــطالــبات جــداگــانــه ای دارنــد، امــا بــرخــی مــطالــبات نــیز مشــترک اســت؛ 

بـــه عـــنوان مـــثال «بـــرخـــورداری از حـــقوق و دســـتمزد بـــاالی خـــط فـــقر»، از مـــطالـــبات مشـــترک کـــارگـــران و 

مــعلمان اســت و ایــنک «تــوقــِف خــصوصــی ســازی»، «آزادی فــعاالن صــنفی»، «تــشکل یــابــی مســتقل»، 

«آمــــــــوزش هــــــــمگانــــــــی رایــــــــگان و کــــــــیفی و عــــــــادالنــــــــه»، «حــــــــق تــــــــحصیل رایــــــــگان بــــــــرای هــــــــمه و تــــــــوقــــــــف 
خـصوصـی سـازی مـدارس» و «پـایـان دادن بـه تـبعیض و نـابـرابـری» از جـمله مـطالـبات مشـترک جـنبش 

مـــــعلمان، دانـــــشجویـــــان و کـــــارگـــــران اســـــت. ضـــــروری اســـــت کـــــارگـــــران، مـــــعلمان و دانـــــشجویـــــان ضـــــمن 

پــی گــیری مــطالــبات حــوزه ی خــود، مــطالــبات مشــترک را نــقطه ی پــیونــد اجــتماعــی قــرار داده و بــرای رفــع 

تــبعیض از جــامــعه، بســط آزادی و عــدالــت اجــتماعــی در کــنار هــم تــالش نــمایــند.» هــم هــنگام در تــلگرام 

کــانــون صــنفی تهــران در مــقالــه ای از زبــان دانــشگاهــیان بــه نــام فــعالــیت صــنفی دانــشجویــی و مــعلمی، 

مکمل یکدیگر، اهمیت خواسته ی مشترک آموزش رایگان تشریح می شود:  
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«بــه هــمان مــیزان کــه آمــوزش عــالــی از آمــوزش عــمومــی جــدایــی نــاپــذیــر اســت، فــعالــیت هــای 
صـــنفی دانـــشجویـــان و مـــعلمان در حـــوزه ی آمـــوزش قـــابـــل تـــفکیک نیســـت. مـــا در دانـــشگاه هـــا 

تــالش مــی کــنیم کــه از حــذف کــم درآمــدهــا و حــاشــیه نــشینان از آمــوزش عــالــی جــلوگــیری کــنیم و 

فــعاالن صــنفی مــعلمان ایــن تــالش را در آمــوزش عــمومــی و هــمگانــی انــجام مــی دهــند. بــدون 

شـک اگـر مـعلمان مـوفـق نـشونـد کـه از سـاحـت آمـوزش رایـگان و بـرابـر در مـدارس دفـاع کـنند، 

تــالش هــای مــا بــی فــایــده خــواهــد بــود، چــراکــه کــم درآمــدهــا پــیش از ورود بــه دانــشگاه از چــرخــه ی 

آموزش کنار گذاشته می شوند». 

در وبـالگ هـا و گـروه هـای مـعلمان بـه کـرات دیـده مـی شـود کـه مـعلمان از زبـان مـادری دفـاع مـی کـنند و 

کــنار اقــوام هــم ایســتاده انــد. یــک مــعلم مــشکین شهــری بــه وزیــر آمــوزش و پــرورش نــامــه  مــی نــویســد و در 

چند کانال  معلمان از جمله کانون صنفی معلمان سنندج و اسالم شهر منت نامه ی او تکثیر می شود:  

«جــــناب آقــــای وزیــــر، در قــــسمتی از پــــیام تــــان بــــه عــــدم اســــتفاده از زبــــان مــــادری اشــــاره 
نـموده و زبـان فـارسـی را خـط قـرمـز خـود دانسـته ایـد. ایـن فـرمـایـش شـما تـوهـین بـه قـومـیت هـا و 

زبــان هــای بــومــی و محــلی اســت. یــافــته هــای عــلمی اثــبات مــی کــند کــه زبــان مــادری نــه تــنها بــه 

آمــوزش زبــان هــای دیــگر آســیب نــمی رســانــد، بــلکه بــاعــث تــقویــت و غــنی ســازی آن نــیز مــی شــود. 

بـاورهـای درونـی انـسان بـا زبـان مـادری پـردازش مـی یـابـد و بـخش مـهمی از هـویـت جـوهـری و 

خویشنتِ خویِش انسان با زبان مادری شکل می گیرد». 

ایــن یــادداشــت هــا و بــیانــیه هــا تــوســط مــعلمان و دانــشجویــان، فــصل  مشــترك  خــواســته هــای بــالفــاصــل 

آن ها را در پائیز ۱۳۹۷ نشان می دهد. خسروی نظریه دان مارکسیست ایرانی به درستی گفته بود: 
  

«شــعار ســیاســی را نــمی تــوان بــه جــنبش هــای ســیاســی تــزریــق کــرد. مــبارزات اجــتماعــی ای 
کـه بـه مـرتـبه ی مـبارزات سـیاسـی ارتـقا یـافـته انـد، فـصل مشـترک هـای سـیاسـی ای خـواهـند یـافـت 

کــه شــعار ســیاســی ســراســری و فــراگــروهــی آن هــا خــواهــد بــود. بــه طــور خــالصــه: ١- اقــدام از 

مــــوضــــع یــــک جــــایــــگاه اجــــتماعــــی مــــعین و طــــرح خــــواســــتی کــــه از هــــمان جــــایــــگاه اجــــتماعــــی 

ســرچــشمه مــی گــیرد ٢- بــرخــورد ایــن اقــدام بــا مــوانــع قــدرت و بــنابــرایــن ســیاســی شــدِن آن ٣- 

شـــکل گـــیری وجـــوه مشـــترک ســـیاســـی حـــرکـــت هـــای دیـــگر از مـــوقـــعیت هـــای دیـــگر و رفـــنت ســـطح 

مـبارزه بـه مـرحـله ای بـاالتـر: طـرح شـعارهـای سـراسـری تـر. نـقطه ی عـزیـمت، جـایـگاه اجـتماعـی و 

مـرتـبه ی مـبارزه ی واقـعی اسـت، نـه شـعاری کـه شـالـوده اش دسـتاورد نـظری مـاسـت، هـر انـدازه 

هم این شعار و آن دستاورد درست و مهم باشند.» 
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 بـند یـک و دوی ایـن مـقالـه را مـا در مـبارزات مـعلمان و سـایـر کـارگـران مـشاهـده کـردیـم. مـعلمان بـا 

طـرح خـواسـته  هـایـی از جـایـگاه اجـتماعـی خـود مـثل «دسـتمزد بـاالی خـط فـقر»، «حـق تـحصیل رایـگان 

بـــرای هـــمه»، «حـــق تـــشکل مســـتقل صـــنفی»، «حـــق بـــرگـــزاری تجـــمعات صـــنفی»، «بـــیمه ی کـــارآمـــد»، 

«بهــداشــت رایــگان» کــه خــواســته ی مشــترک هــمه ی زحــمت کــشان اســت، مســتمراً ســرکــوب شــدنــد و در 
هــمین ســرکــوب هــا آمــوخــتند کــه یــک دســت صــدا نــدارد و چــاره ای جــز پــیوســنت بــه  دیــگر کــارگــران نــدارنــد؛ 

چـنان کـه بـا خـیزش جـنبش کـارگـری در خـوزسـتان بـه سـرعـت از آن حـمایـت کـردنـد و خـواسـتار همبسـتگی 

برای مطالبات مشترک شدند. بند سوم این مقاله در مبارزات آبان ۱۳۹۸ بروز می یابد. 

     در ۱۸ آذر فـرخـوان کـارزار سـراسـری در حـمایـت از کـارگـران هـفت تـپه و بـرای آزادی اسـماعـیل 

بــخشی، عــلی نــجاتــی و ســپیده قــلیان، تــوســط چــند تــشکل مــهم کــارگــری وارد دنــیای مــجازی مــی شــود. 

ســــندیــــکای هــــفت تــــپه، رانــــندگــــان واحــــد، کــــانــــون مــــعلمان تهــــران، گــــروه اتــــحاد بــــازنشســــتگان و کــــمیته ی 

هــماهــنگی بــرای کــمک بــه ایــجاد تــشکل هــای کــارگــری امــضاکــنندگــاِن آن هســتند. هــم نــشینی مــعلمان و 

کـارگـران در ذیـل بـیانـیه هـای فـعاالن کـارگـری حـتی اگـر محـدود بـه بـیانـیه بـاشـد، دلـنشین و مـبین دوران 

جـدیـد جـنبش کـارگـری ایـران اسـت. اگـر شـبحِ قـدرِت دوگـانـه، شـورای هـماهـنگی کـانـون هـا را بـه رهـنمود 

تــشکیل شــورای مــعلمان ســوق مــی دهــد کــه فــراتــر از مــاهــیت ســندیــکایــیِ تــشکل هــایــش اســت، هــم هــنگام، 

هـمین شـبح قـدرت فـعاالن کـارگـری شـرکـت واحـد را بـار دیـگر بـه هـمان عـرصـه ی تـشکل گـرایـی سـندیـکایـی 

مــی کــشانــد؛ اقــدامــی کــه بــا ســرکــوب کــارگــران خــوزســتان و دســتگیری کــارگــران فــعال فــوالد اهــواز، در 

نـطفه خـفه مـی شـود و اعـضای مـطرح سـندیـکای واحـد نـیز دسـتگیر مـی شـونـد. مـوضـوع جـالـب مـقایـسه ی 

نــــحوه ی بــــروز اراده ی کــــارگــــران مــــختلف در مــــقطع زمــــانــــی یــــکسان اســــت. مــــعلمان وقــــتی شــــبح انــــقالب 

جـــامـــعه را فـــرا مـــی گـــیرد، در دگـــردیـــسی مـــوقـــت، از مـــحتوای ســـندیـــکایـــی خـــود بـــه فـــراز نـــگرش شـــورایـــی 

می روند، اما رانندگان شرکت واحد در همین فضا هنوز پی گیر همان شکل سندیکایی هستند! 

    بـــا عـــقب نـــشینی مـــوقـــت کـــارگـــران خـــوزســـتان، دســـتگیری هـــا و شـــکنجه هـــا بـــا ســـالـــگرد اعـــتراضـــات 

دی مـاه ۹۶ هـم زمـان مـی شـود. مـعلمان نـیز وارد گـود «مـن هـم شـکنجه شـدم» مـی شـونـد و از خـیل فـعاالنـی 

مـــی گـــویـــند کـــه پـــس از دهـــه ی شـــصت، دســـتگیر، تهـــدیـــد و شـــکنجه شـــده انـــد. در کـــانـــال مـــعلمان ایـــرانـــی 

مــی خــوانــیم: «اســماعــیل بــخشی و ســپیده قــلیان وقــتی شــجاعــانــه گــفتند کــه در زنــدان شــکنجه شــده انــد، 

پــیشاپــیش طــرح نــظام بــرای ســناریــوســازی و اســتفاده از اعــترافــات اجــباری را ســوزانــدنــد؛ «طــراحــی 

ســوخــته» دقــیق تــریــن نــام بــرای ایــن نــمایــش مــضحک بــود!» در زمســتان ۹۷ تــویــیتر هــم چــنان در  اخــتیار 
بـخشی و قـلیان، اسـطوره     هـای کـارگـری دهـه ی ۹۰ اسـت. «طـراحـی سـوخـته» در هـدف بـالفـاصـلش کـه 

بــی اعــتبار کــردن نــمایــندگــان کــارگــری خــوزســتان اســت، نــامــوفــق مــی مــانــد و مــجبوبــیت آن هــا را دوچــندان 

مــی کــند. هــجوم هــمه جــانــبه ی لــباس شــخصی هــا، اطــالعــاتــی هــا، نــیروهــای ســپاه و نــمایــندگــان وابســته ی 
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کــــارگــــری درون جــــنبش کــــارگــــری خــــوزســــتان، ســــکوتــــی مــــوقــــت ایــــجاد مــــی کــــند، شــــبحِ قــــدرِت دوگــــانــــه در 

بـن بسـت مـنطقه ای و بـُروِز زودهـنگام، از فـراز خـوزسـتان مـی گـریـزد. مـعلمان بـه روال سـابـق بـرمـی گـردنـد؛ 

بـیانـیه، تهـدیـد حـاکـمیت، تـحصن و تجـمع. در هـمین روزهـاسـت کـه حـکم هـفت سـال و نـیم زنـدان محـمد 

حـــبیبی، مـــعلم مـــحبوب جـــنبش کـــارگـــری، در تجـــدیـــدنـــظر قـــطعی مـــی شـــود. از تـــحصن آبـــان تـــا اســـفند، 

نــــیروهــــای امــــنیتی بــــه مــــنازل فــــعاالن صــــنفی و اعــــضای شــــورای هــــماهــــنگی یــــورش بــــردنــــد، بــــرخــــی را 

بــازداشــت کــردنــد و وســایــل شــخصی، تــبلت، کــامــپیوتــر و گــوشــی هــوشــمند را بــا خــود بــردنــد. از جــمله ی 

ایــن افــراد مــی تــوان بــه حــسین ســالمــی از ســاری، اســکندر لــطفی از مــریــوان، عــزیــز قــاســم زاده، لــطیف 

روزی خــواه، عــلی حــاجــی از جــلفا اشــاره کــرد. هــم چــنین تــعداد زیــادی از فــعاالن زن بــه دفــاتــر اطــالعــات 

احضار شدند. 

     در بـــهمن مـــاه فـــرهـــنگیان بـــرخـــی شهـــرســـتان هـــای غـــرب کـــشور (کـــرمـــانـــشاه، اردبـــیل و …) بـــدون 

فــراخــوان کــانــون هــا، از طــریــق هــماهــنگی در شــبکه هــای مــجازی وارد خــیابــان مــی شــونــد. اعــتراض آن هــا 

گســترده و ســراســری نــمی شــود. هــنوز بــه فــراخــوان نــیروی مــورد اعــتماد و تــمرکــزگــرایــی در رهــبری نــیاز 

اســت. راه درازی داریــم تــا رهــاشــدن از ایــن تــمرکــزگــرایــی. اولــین فــراخــوان پــس از اعــتراضــات کــارگــری 

خوزستان و چهارمین فراخوان تحصن معلمان در سال ۱۳۹۷، ششم اسفند منتشر می شود: 
  

«شــــورای هــــماهــــنگی فــــرهــــنگیان ضــــمن اســــتقبال از هــــر گــــونــــه راهــــکار تــــعامــــلیِ عــــملی و 
اثـرگـذار، بـنا بـه درخـواسـت هـمکاران و در اعـتراض بـه انـباشـت مـطالـباتـی کـه سـال هـاسـت بـا 

بــــی مهــــریِ مــــسئوالن ایــــجاد  شــــده، تــــصمیمات ذیــــل را اتــــخاذ نــــموده  اســــت: مــــعلمان ســــراســــر 

کـــــشور در روزهـــــای ۱۲، ۱۳ و ۱۴ اســـــفندمـــــاه ۹۷ بـــــا حـــــضور در دفـــــتر مـــــدارس از رفـــــنت بـــــه 

کـالس درس خـودداری نـموده، بـه روش هـای مـمکن، دانـش آمـوزان و اولـیای آن هـا را از اهـداف 

این اقدام آگاه می نمایند.» 
  

خـواسـته هـا، آزادی فـعاالن صـنفی فـرهـنگی و بسـته  شـدن هـمه ی پـرونـده هـا، رفـع تـمام مـوانـع قـانـونـی 

بـرای فـعالـیت رسـمی و آزاد تـشکل هـای صـنفی فـرهـنگیان در سـراسـر کـشور، اخـتصاص سـهم کـافـی و 

وافــــی در بــــودجــــه ی ســــال ۹۸ بــــه آمــــوزش و پــــرورش، هــــمسان ســــازی حــــقوق بــــازنشســــتگان فــــرهــــنگی بــــا 

شـــاغـــالن و ارتـــقای آن بـــه بـــاالتـــر از حـــد خـــط فـــقر و تـــوقـــف ســـیاســـت  پـــولـــی ســـازی مـــدارس، عـــمومـــی تـــریـــن 

خـواسـت هـای چـهار تـحصن اخـیر هسـتند. تـحصن در ۱۲ اسـفند ۹۷ چـنان گسـترده بـرگـزار مـی  شـود کـه 

پـیام  هـا و عـکس هـای ارسـالـی مـعلماِن مـتحصن در دفـاتـر مـدارس از سـراسـر ایـران، تـمام نشـدنـی بـه نـظر 

مــــی رســــد. مــــعلم ســــقزی در حــــالــــی در تــــحصن اســــت کــــه اطــــرافــــش را دانــــش آمــــوزان احــــاطــــه کــــرده انــــد و 

شــعارهــای تــحصن روی تــخته ســیاه دیــده مــی شــود. در بــیش از ۱۱۰ شهــر و صــدهــا روســتای کــشور و 
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بـــرخـــی شهـــرســـتان هـــا مـــثل کـــرمـــانـــشاه ۹۵، خـــمینی شهـــر ۷۲، مـــریـــوان ۷۱، یـــزد ۳۹ و قـــزویـــن ۷۰ مـــرکـــز 

آمـوزشـی تـحصن کـرده انـد. شـمار مـعلمان زن مـتحصن بـیش تـر از مـردان اسـت. در عـکس هـا مـعلمان بـا 

در دســــت داشــــنت شــــعار روی مــــقوای ســــفید و از نــــزدیــــک عــــکس گــــرفــــته انــــد. از یــــک تــــا ســــی نــــفر جــــلوی 

دوربـین نشسـته انـد، بـا پـالکـاردی در دسـت، بـا اعـتمادبـه نـفس، بـا افـتخار و بـدون تـرس از شـناخـته  شـدن! 

چــندیــن هــنرســتان هــم بــه  تــحصن پــیوســته انــد. در بــرخــی اســتان هــا مــعلماِن مــدارس غــیرانــتفاعــی هــم در 

تــــحصن شــــرکــــت کــــرده انــــد. بــــیننده در شــــگفت مــــی مــــانــــد از ایــــن هــــمه شــــهامــــت، مــــمارســــت و پــــیگیری در 

ادامــــه ی تــــحصن هــــا، آن  هــــم وقــــتی در یــــک ســــال گــــذشــــته هــــیچ نــــتیجه ای بــــه  دســــت نــــیامــــده  اســــت.  پــــاســــخ 

حـاکـمیت بـه ایـن تـحصن گسـترده، مـانـند سـایـر تجـمع هـا و تـحصن هـا، دسـتگیری، اخـراج، کسـر حـقوق و 

بازنشستگی پیش از موعد با تقلیل یک یا دو گروه بود. 

     ایــن بــار فــضای امــنیتی حــاکــم، پــس از «طــرح ســوخــته»، از قــبل ســوخــته بــود. بــا بــه مــضحکه 

کــشیده  شــدن اعــترافــات تــلویــزیــونــی فــعاالن کــارگــری خــوزســتان، قــدرت دیــگر قــادر نــبود رعــب و وحشــت 

سـابـق را حـاکـم کـند. شـورای هـماهـنگی در سـال ۱۳۹۸ بـاز هـم فـراخـوان مـی دهـد. کـانـون هـا دو فـراخـوانِ 

۱۱ اردیبهشـــت، روز کـــارگـــر، و ۱۲ اردیبهشـــت، روز مـــعلم را ایـــن بـــار هـــم زمـــان داده و بـــازنشســـتگان را 

نــــیز، مــــخاطــــب قــــرار مــــی دهــــند. دانــــشجویــــان نــــیز بــــا شــــعار «فــــرزنــــد کــــارگــــرانــــیم، کــــنارشــــان مــــی مــــانــــیم» 

فـــراخـــوان تجـــمع روز کـــارگـــر را در همبســـتگی بـــا کـــارگـــران، مـــعلمان و بـــازنشســـتگان در هـــمان محـــل و 

هــمان زمــان مــی دهــند. در تجــمع ۱۲ اردیبهشــت ۹۸، روز مــعلم، در ادارات آمــوزش و پــرورش، عــلی رغــم 

تــکرار شــعارهــای اســفند ۱۳۹۷، ســه شــعار مــحوری هســتند: «آمــوزش بــاکــیفیت و رایــگان بــرای هــمه، 

تــوقــف پــولــی ســازی و خــصوصــی ســازی آمــوزش و آزادی مــعلم زنــدانــی». نــتیجه مــثل هــمیشه، تــهاجــم و 

حــمله، بــه ویــژه بــه کــانــون تهــران، و دســتگیری چــند نــفر، از جــمله محــمدتــقی فــالحــی، دبــیر کــانــون تهــران 

است. پاسخ تشکل ها به حکومت در خرداد ۱۳۹۸:  

«مـــا هـــر نـــوع پـــرونـــده ســـازی یـــا اجـــرای حـــکم زنـــدان فـــعاالن صـــنفی را مـــحکوم مـــی کـــنیم و 
خـــواهـــان آزادی بـــدون قـــیدوشـــرط تـــمام مـــعلمان دربـــند هســـتیم. مـــا نســـبت بـــه عـــواقـــب ســـرکـــوب 

جـنبش مـعلمان بـه نـهادهـای امـنیتی، دولـت، مجـلس و قـوه ی  قـضایـیه هشـدار مـی دهـیم و تـأکـید 

مـی کـنیم مـطالـبات صـنفی و آمـوزشـی فـرهـنگیان دسـت یـافـتنی اسـت و پـرونـده سـازی، اخـراج، 

تـبعید و زنـدان تـاکـنون نـتوانسـته رونـد مـطالـبه گـری فـرهـنگیان را مـتوقـف نـمایـد. مـا بـرای احـقاق 

حـــقوق مـــعلمان و دانـــش آمـــوزان آمـــاده ی فـــداکـــاری هســـتیم. اگـــر رونـــد ســـرکـــوب فـــعلی مـــتوقـــف 

نــگردد، شــورای هــماهــنگی از تــمام ظــرفــیت هــا و تــوان خــود بــرای حــمایــت از فــعاالن صــنفی و 

مـعلمان اسـتفاده خـواهـد نـمود. هـر مـعلم در هـر جـای ایـران اگـر بـه خـاطـر فـعالـیت صـنفی مـورد 

ستم واقع شود، مورد حمایت شورای هماهنگی و تشکل های عضو قرار خواهد گرفت.» 
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     مــــاه هــــای بــــعد کــــانــــون هــــا و مــــعلمان در شــــبکه هــــای مــــجازی بــــر آزادی زنــــدانــــیان، بــــه ویــــژه محــــمد 

حـبیبی، مـتمرکـز مـی شـونـد. پـاسـخ قـدرت عـالوه بـر ادامـه ی زنـدان، صـدور حـکم انـفصال و عـدم مـوافـقت 

بـا مـرخـصی بـدون حـقوق از سـوی هـیئت رسـیدگـی بـه تخـلفات آمـوزش و پـرورش اسـت کـه تـا خـرداد ۹۸ 

هــــنوز قــــطعی و اجــــرایــــی نشــــده اســــت و در ســــال ۱۳۹۹ تــــأیــــید و اجــــرایــــی مــــی شــــود. بــــرخــــی مــــعلمان و 

فـــعاالن مـــدنـــی بـــا پـــیوســـنت بـــه یـــک کـــمپین، خـــواســـتار بـــرقـــراری مـــرخـــصی بـــدون حـــقوق بـــرای ایـــن فـــعال 

صــنفی مــعلمان شــده انــد. مــتعاقــباً محــمد حــبیبی و فــرهــاد مــیثمی از ۱۷ مهــرمــاه ۱۳۹۸ در اعــتراض بــه 

نـقض آشـکار حـقوق زنـدانـیان سـیاسـی، در نـامـه ای بـه قـوه ی قـضایـیه و سـازمـان زنـدان هـا اعـالم کـردنـد 

کـه «بـا تـوجـه بـه نـقض قـوانـین جـاری کـشور در زمـینه ی حـقوق زنـدانـیان و عـدم پـاسـخگویـی رئـیس زنـدان 

بـه درخـواسـت هـای مـکرر زنـدانـیان بـرای گـفت وگـو در ایـن بـاره، از ایـن پـس خـود را مـلزم بـه رعـایـت قـوانـین 

دلـــبخواهـــانـــه ی زنـــدان هـــای شـــما نـــمی دانـــیم.» بـــیش از بیســـت زنـــدانـــی از ایـــن اقـــدام کـــه بـــه «نـــافـــرمـــانـــی 

مــدنــی» مــعروف شــد، حــمایــت کــردنــد و چــند زنــدانــی در اجــرای آن بــه اعــتراض کــنندگــان پــیوســتند. در 

آخـریـن اخـبار گـفته مـی شـود ایـن زنـدانـی مـحبوب بـه تـومـور اسـتخوانـی در نـاحـیه ی سـاعـد دسـت چـپ و بـه 

عــفونــت ریــه مــبتالســت. در مــدت زنــدانــی  بــودِن زنــدانــیان، خــانــواده ی آن هــا بــدون درآمــد و زنــدانــی تــحت 

فــــشار عــــدم امــــکاِن زیســــِت روزمــــره ی خــــانــــواده قــــرار مــــی گــــیرد. شــــورای هــــماهــــنگی از ســــال هــــا قــــبل بــــا 

فـــعال  کـــردن حـــساب صـــندوق حـــمایـــت از زنـــدانـــیان و فـــرســـتادن حـــقوق مـــاهـــانـــه ی زنـــدانـــیان مـــعلم بـــرای 

خـــانـــواده ی  آن هـــا، ایـــن فـــشار را خـــنثی کـــرده اســـت. امـــا در مـــقابـــل وقـــتی کـــارگـــران فـــعال کـــارخـــانـــجات 

دسـتگیر مـی شـونـد، هـنوز صـندوق حـمایـت از زنـدانـی نـدارنـد کـه خـانـواده تـحت فـشار قـرار نـگیرد؛ حـتی 

سندیکاهای شناخته شده نتوانستند این صندوق را فعال کنند. 

     بـــا تـــوجـــه بـــه مـــحاکـــمات و زنـــدانـــی شـــدن بـــرخـــی فـــعاالن کـــارگـــری و مـــدنـــی، در شهـــریـــور ۱۳۹۸، 

کانون تهران با طرح گالیه از دیگر فعاالن، از زندانیان حمایت می کند: 

 «بــــــه دنــــــبال صــــــدور احــــــکام زنــــــدان و شــــــالق بــــــرای نُــــــه تــــــن از مــــــعلمان و فــــــعاالن صــــــنفی 

بــــازداشــــتی در تجــــمع بیســــتم اردیبهشــــت  مــــاه ۹۷ و تجــــمع دوازدهــــم اردیبهشــــت مــــاه ۹۸، ایــــن 

روزهـــا شـــاهـــد صـــدور احـــکام ظـــاملـــانـــه و ســـنگین بـــرای کـــارگـــران و فـــعاالن مـــدنـــی در ســـراســـر 

کـــشور هســـتیم. پـــیش  از ایـــن نـــیز در طـــی ســـال  هـــای گـــذشـــته، تـــشکل هـــای صـــنفی مـــعلمان و 

شــورای هــماهــنگی بــارهــا نســبت بــه عــواقــب ســکوت در بــرابــر صــدور احــکام نــاعــادالنــه هشــدار 

داده  بــودنــد، امــا صــدور احــکام ســنگین عــلیه مــعلمان زنــدانــی و صــدور حــکم قــرون  وســطایــیِ 

شـــالق عـــلیه فـــعاالن صـــنفی، آن گـــونـــه کـــه شـــایســـته بـــود، مـــورد اعـــتراض جـــامـــعه ی مـــدنـــی قـــرار 

نـگرفـت و ایـنک شـاهـد حـکم هـای سـنگین و ظـاملـانـه بـرای زنـان، کـارگـران و دانـشجویـان هسـتیم. 
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کـــانـــون صـــنفی مـــعلمان تهـــران ضـــمن مـــحکوم نـــمودن احـــکام نـــاعـــادالنـــه ی زنـــدان و شـــالق عـــلیه 

بــــازداشــــت شــــدگــــان روز مــــعلم در ســــال ۹۷ و ۹۸، روز جــــهانــــی کــــارگــــر، کــــارگــــران هــــفت تــــپه و 

حــامــیان آن هــا، زنــان و دانــشجویــان، خــواهــان آزادی بــدون قــیدوشــرط تــمام افــرادی اســت کــه 

در یک  روند ناعادالنه محاکمه شده اند.» 

 نـکته ی قـابـل  تـوجـه ایـن بـیانـیه گـالیـه ی مـعلمان از جـنبش کـارگـری و فـعاالن سـیاسـی در عـدم تـوجـه 

بـــه مـــبارزات مـــعلمان اســـت. هـــمان طـــور کـــه قـــبالً نـــیز اشـــاره شـــد، اســـاس ایـــن بـــی تـــوجـــهی در ایـــدئـــولـــوژی 

«طـبقه ی مـتوسـط» در مجـزاکـردِن بـرخـی اقـشار، از جـمله مـعلمان، از طـبقه ی کـارگـر اسـت كـه در چـپ 
سنتی ایران هم چنین و در بخش کارگران کالسیک یدی، متأسفانه، هنوز حاکم است. 

     مـحکوم کـردن حـمله ی تـرکـیه بـه کـردهـا در شـمال سـوریـه، مـوضـوع روز دیـگر مـورد بـحث مـعلمان 

در دنـــیای مـــجازی و مـــقولـــه ای بـــرای بـــروز ظـــرفـــیت انـــقالبـــی آن هـــاســـت. بـــیانـــیه ی شـــورای هـــماهـــنگی کـــه 

عــصاره ی نــظر فــعاالن فــرهــنگی و کــانــون هــای صــنفی اســت، اســد و نــظامــیان و شــبه نــظامــیان داخــلی و 

خارجی را مسبب اعالم می کند:  

«از ژانـــویـــه ی ۲۰۱۱ کـــه اعـــتراضـــات مـــدنـــی مـــردم ســـوریـــه بـــا مشـــت آهـــنین بـــشار اســـد و 
دخــــالــــت کــــشورهــــای دیــــگر، رنــــگ خــــون و خــــشونــــت بــــه خــــود گــــرفــــت و زمــــینه ی ظــــهور گــــروه هــــای 

تــروریســتی، مــانــند داعــش، در  ایــن کــشور فــراهــم گــردیــد، تــا بــه امــروز کــه شــمال ســوریــه مــورد 

حــمله ی نــیروهــای فــاشیســتی اردوغــان قــرار گــرفــته اســت، مــردم عــادی و کــودکــان اصــلی تــریــن 

قـربـانـیان جـنگ بـوده انـد. نـزدیـک بـه نُـه سـال اسـت کـه مـردم سـوریـه بـه صـورت سیسـتماتـیک مـورد 

خـشونـت واقـع مـی شـونـد؛ هـمواره نـظامـیان و شـبه نـظامـیان داخـلی و خـارجـی درگـیر در جـنگ، 

مـنافـع کـودکـان را نـادیـده  گـرفـته  و بـا جـنگ  افـروزی و کـوبـیدن بـر طـبل خـشونـت، غـیرنـظامـیان را 

آواره و کودکیِ کودکان را به تاراج برده اند.» 

 در تـابسـتان و پـائـیز ۱۳۹۸، بـازنشسـتگان تجـمعات مـتعددی داشـتند کـه هـر بـار شـورای  هـماهـنگی 

بـا صـدور بـیانـیه از خـواسـته هـای آن هـا دفـاع و آنـان را هـمراهـی کـرد. ایـن عـزیـزان از فـعال تـریـن کـارگـران 

هســــتند. وقــــتی در آبــــان مجــــدداً تجــــمع مــــی کــــنند، پســــت هــــا و بــــیانــــیه هــــای فــــرهــــنگیان بــــه بــــازنشســــتگان 

اخـــــتصاص مـــــی یـــــابـــــد. هـــــنوز اعـــــتراضـــــات آبـــــان شـــــروع نشـــــده  اســـــت کـــــه نـــــیروهـــــای امـــــنیتی بـــــه تجـــــمع 

بــازنشســتگان حــمله مــی کــنند. وســعت و شــدت حــمله عــلیه مــردان و زنــان مــسن فــراتــر از گــذشــته اســت. 

بــارهــا بــه تجــمع فــرهــنگیان حــمله شــده  اســت، ولــی کــمتر چــنین حــمله ای مــی شــد. خــیزش آبــان نــشان داد 

شــایــد قــدرت حــاکــم بــا بــرنــامــه ریــزی قــبلی در اجــرای بــیش تــر ســیاســت هــای ریــاضــتی (گــران کــردن بــنزیــن)، 
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قــصد داشــته بــا حــمله بــه تجــمع بــازنشســتگان، بــه خــیال خــود، زمــینه هــای مــطالــبه گــری در روزهــای بــعد را 

از بین ببرد. 

مجــمع عــمومــی ســالــیانــه شــورای هــماهــنگی هــم چــنین مجــمع عــمومــی فــوق الــعاده در در تــاریــخهای 

۲۵، ۲۶ و ۲۷ مهـرمـاه ۱۳۹۸ در شهـر اصـفهان بـه مـیزبـانـی کـانـون صـنفی فـرهـنگیان اسـتان اصـفهان 

برگزار شد نتایج انتخابات به شرح ذیل بود: 

«مجــــمع وارد انــــتخابــــات بــــازرســــین و ریــــاســــت شــــورا و نــــیز بــــا تــــوجــــه بــــه تــــغییرات جــــدیــــد 
اسـاسـنامـه انـتخاب نـایـب ریـیس شـورا گـردیـد. انـتخاب بـازرسـین و ریـاسـت شـورا هـمزمـان و بـا 

اسـتفاده از بـرگـه رای (مـخفی) صـورت گـرفـت. از بـین سـه کـانـدیـدای بـازرسـین، آقـایـان جـعفر 

ابـــراهـــیمی و ســـه الح ســـورخـــی بـــه عـــنوان بـــازرســـین اصـــلی و آقـــای فـــرهـــنگ مـــنش بـــه عـــنوان 

بـــــازرس عـــــلی الـــــبدل انـــــتخاب شـــــدنـــــد. بـــــرای ریـــــاســـــت شـــــورا، کـــــانـــــدیـــــداهـــــا، تـــــشکلهای یـــــزد، 

اسـالمشهـر و خـراسـان شـمالـی بـودنـد کـه در دور اول هـیچ یـک از کـانـدیـداهـا حـد نـصاب الزم 

را کســب نــکرده و انــتخابــات بــه دور دوم کــشید. در دور دوم دو کــانــدیــدای یــزد و اســالمشهــر 

رقـــــابـــــت داشـــــتند کـــــه پـــــس از رایـــــگیری مـــــخفی اســـــالمشهـــــر تـــــوانســـــت آرا بیشـــــتر را بـــــه خـــــود 

اختصاص داده و به عنوان ریاست شورا در دوره جدید انتخاب شود. »  

آبان ۱۳۹۸، ما بیرون زمان ایستاده ایم با دشنه ی تلخی در گُرده هایمان …  

«به خودتان آموزش دهید، زیرا ما به تمام اطالعات مان نیاز خواهیم داشت. 
هیجان زده شوید، زیرا ما به همه ی شور و اشتیاق مان نیاز خواهیم داشت. 

سازمان دهی کنید، زیرا ما به همه ی قدرت مان نیاز خواهیم داشت.» 
[آنتونیو گرامشی] 

     بــیانــیه ی مــعلمان راجــع بــه خــیزش آبــان ۹۸ بــا جــمله ی «مــا بــیرون زمــان ایســتاده ایــم بــا دشــنه ی 

تلخی در گُرده هایمان.....» شروع می شود:  

«طــــــنازی تــــــلخ تــــــاریــــــخ ایــــــنجاســــــت کــــــه در صــــــف اول چــــــنین اعــــــتراضــــــاتــــــی، از یــــــک ســــــو 
محـروم تـریـن اقـشار جـامـعه قـرار مـی گـیرنـد کـه قـرار بـود بـه مـدد انـقالب سـال ۵۷، حـاکـمیت از 

آن آنـان شـود و از سـوی دیـگر، آگـاه تـریـن اقـشار اجـتماعـی قـرار مـی گـیرنـد کـه بـاز هـم بـنا بـود 

کـه بـا سـقوط رژیـم شـاهـنشاهـی، هـر بـندی کـه انـدیـشه و عـمل آزادانـه ی آنـان را مـانـع مـی شـود، 

گـسیخته گـردد. در هـفته هـای اخـیر افـزایـش نـاگـهانـی و بـی سـابـقه ی قـیمت بـنزیـن، جـرقـه ای بـود 
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بـــرای شـــعله ورشـــدن آتـــش خـــشم فـــروخـــورده ی انـــبوه شهـــرونـــدانـــی کـــه در نـــتیجه ی تـــصمیمات 

نــابخــردانــه ی اقــتصادی، هــر بــار بــیش تــر از گــذشــته از تــأمــین ابــتدایــی تــریــن نــیازهــای حــیاتــی 

خـــود فـــرومـــی مـــانـــند. … بـــه شـــهادت تـــاریـــخ، هـــیچ رژیـــم ســـیاســـی تـــاکـــنون بـــا ِاعـــمال خـــشونـــت 

پــابــرجــا نــمانــده و هــیچ جــامــعه ای در شــرایــط وجــود شــکاف هــای عــمیق طــبقاتــی و ســرکــوب هــای 

شدید، به توسعه و پیشرفت دست  نیافته است.» 

در ادامـه پسـت هـا و بـیانـیه هـای مـتعدد کـانـون هـا در مـحکوم  کـردن کشـتار آبـان و مـحق دانسـنت مـردم در 

گــــروه هــــای تــــلگرامــــی مــــعلمان تــــکثیر مــــی شــــود. کــــانــــون هــــا در بــــیانــــیه ی مشــــترک ۱۴ آذر ۹۸  خــــطاب  بــــه  

دانش آموزان و معلمان، برای اولین بار وارد حوزه ی شعار عمومی سیاسی می شوند:  

«ما به  عنوان معلم نمی توانیم شاهد وارونه سازی حقیقت و اشرار و اغتشاش گر  خواندِن 
مــردم مــعترض و کشــتار دانــش آمــوزان، دانــشجویــان و مــردم تــنگدســت و جــان بــه لــب رســیده در 

شهــرهــای مــختلف کــشورمــان بــاشــیم. مــا نــمی تــوانــیم شــاهــد بــایــکوت خــبری و بســنت ایــنترنــت، 

تــبدیــل مــدارس بــه بــازداشــتگاه و پــادگــان و اســتفاده  از دانــش آمــوزان بــه عــنوان نــیروی نــظامــی 

سـرکـوب بـاشـیم. مـا نـمی تـوانـیم شـاهـد ایـن هـمه فـجایـع بـاشـیم و سـکوت کـنیم. از مـردم هـشیار 

ایـران، اقـشار و اصـناف مـختلف، مـعلمان، دانـش آمـوزان، دانـشجویـان و تـشکل هـای صـنفی و 

مــــدنــــی عــــزیــــز انــــتظار مــــی رود بــــا ســــامــــان دهــــی نــــیروهــــای مــــردمــــی، از خــــانــــواده هــــای گــــرامــــی 

جـان بـاخـتگان، بـازداشـت شـدگـان و مجـروحـان دلـجویـی کـرده و آنـان را یـاری و حـمایـت نـمایـند. 

تــــنها راه نــــجات کــــشور را یــــک حــــاکــــمیت مــــردمــــی در ســــایــــه ی مــــشارکــــت آزاد شهــــرونــــدان در 

سرنوشت خود، با گسترش تشکل های صنفی و مدنی و احزاب سیاسی مستقل می داند.» 

 در آلــترنــاتــیو پــیشنهادی کــانــون هــا در ایــن بــیانــیه، ایــدئــولــوژی «طــبقه ی مــتوســط» دیــگر مــدعــی رفــرم 

از درون نیســــت، امــــا نشســــنت ایــــن ایــــدئــــولــــوژی در  واژه هــــای گــــل وگــــشاد «شهــــرونــــدان»، «مــــردمــــی» و 

فـــضای دمـــوکـــراتـــیک، نـــشان  مـــی دهـــد رویـــکرد ســـوســـیالیســـتی و رویـــکرد مـــحافـــظه کـــارانـــه و مـــدافـــع وضـــعِ 

مــوجــود در مــدیــران کــانــون هــا، از مــنتهی الــیه چــپ تــا «دمــوکــراســی پــارملــانــی»، در صــدور ایــن بــیانــیه، در 

محدوده ی معین و کلی، به تفاهم رسیده اند. 

     خـــیزش آبـــان جـــنبش اجـــتماعـــی را بـــاز  هـــم ده هـــا گـــام بـــه جـــلو پـــرتـــاب مـــی کـــند. نـــیروی محـــرک آن 

انـــسان آبـــان و در حـــاشـــیه هـــا مـــتمرکـــز اســـت؛ هـــمان جـــا کـــه اکـــثر مـــعلمان رادیـــکال نســـل دهـــه ی هشـــتاد 

تـدریـس مـی کـنند. مـوضـوع ایـن نیسـت کـه آیـا آن هـا در ایـن خـیزش حـضور فـیزیـکی داشـته انـد یـانـه، بـلکه 

و مـهم تـر، ایـن خـیزش زاده ی جـنبش اجـتماعـی مـعلمان و سـایـر اقـشار کـارگـری و از آن هـا جـدایـی نـاپـذیـر 

است.  
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«خـیزش هـای امـروز و انـقالِب فـردا وجـوِه وجـودیِ جـنبِش اجـتماعـی انـد و در ارتـباط بـا ایـن 
جـــنبش اجـــتماعـــی اســـت  کـــه تـــعین و هـــویـــت مـــی یـــابـــند. … بـــدون آن جـــنبش اجـــتماعـــی چـــنین 

خـیزش هـایـی امـکان پـذیـر نیسـت و عـنصر مـاهـوی و تـبیین کـننده ی خـویـشاونـدی ایـن خـیزش هـا و 

آن جـنبش، جـایـگاه یـگانـه ای اسـت کـه افـراد جـامـعه، در سـطح تـولـید و بـازتـولـید اجـتماعـی، در 

ایـن خـیزش و آن جـنبش دارنـد. بـه  عـبارت دیـگر، بحـرانـی  کـه در سـطح تـولـید و بـازتـولـید زنـدگـی 

اجـتماعـی، شـالـوده ی آن جـنبش اجـتماعـی ا سـت، چـنان جـنبش و چـنین خـیزش هـایـی را مـمکن 

مــــی کــــند. حــــضور و غــــیبت اعــــضای جــــنبش اجــــتماعــــی در خــــیزش هــــا، بــــا تــــأکــــید بــــر ضــــرورت 

واکــاوی و اهــمیت هــمه ی عــلل تــاریــخی/فــرهــنگی، روان شــناخــتی و جــامــعه شــناخــتی، از مــنظر 

همین خویشاوندی قابل تبیین و نقد است.» 

     ســـقوط هـــواپـــیمای اوکـــرایـــنی نـــیز از مـــوضـــع گـــزنـــده ی مـــعلمان بـــی نـــصیب نـــمی مـــانـــد. کـــانـــون هـــا 

اطالعیه دادند، معلمان خشم خود را در پست هایشان خالی کردند و شورا نوشت: 
  

«بــــدون تــــردیــــد خــــطای انــــسانــــی جــــزئــــی از ذات گــــفتار و کــــردار بشــــر اســــت، امــــا ســــقوط 
هـــواپـــیمای مـــسافـــربـــری و مـــتالشـــی شـــدن پـــیکر ده هـــا انـــسان بـــی گـــناه را کـــه صـــرفـــاً بـــر اســـاس 

اعــتماد بــه تــخصص و تعهــد مــسئوالن و مــتولــیان امــر، قــدم بــر پــلکان هــواپــیما گــذاشــته بــودنــد، 

نــمی تــوان در قــالــب ارزان و مــسئولــیت گــریــزانــه ی «خــطای انــسانــی» تــعریــف و خــالصــه کــرد و 

چنین القا نمود که از این اتفاق، گریزی نبوده است.» 

     پــس از اعــتراضــات آبــان و عــلی رغــم تشــدیــد فــضای امــنیتی نــاشــی از آن، در  دی و بــهمن مــاه، 

شـاهـد تجـمعات مـتعدد فـرهـنگیان شـاغـل و بـازنشسـته بـدون فـراخـوان کـانـون هـا در اسـتان  هـای مـختلف، 

مـانـند کـرمـانـشاه، الـبرز، اصـفهان و یـزد هسـتیم. مـعلمان بـا فـراخـوان هـای ایـنترنـتی، آرام و پـیش رونـده، 

حــرکــتی مشــترک در پــیونــد بــا اعــتراضــات اقــشار دیــگر را گســترش مــی دهــند. بــاز هــم تــمرکــز ســازمــانــی 

کــانــون هــا بــا فــشار بــدنــه ی غــیرمــتمرکــز امــا متحــد در شــبکه هــا فــعال مــی شــود. ۲۶ آذر شــورای هــماهــنگی 

از تجـــمع ســـراســـری دوم دی بـــازنشســـتگان مـــقابـــل مجـــلس اعـــالم حـــمایـــت مـــی کـــند و بـــه کـــلیه ی مـــعلمان 

فــراخــوان داده مــی شــود کــه هــمان روز در ســاعــت مــعینی در دفــاتــر مــدرســه تــحصن و بــازنشســتگان را 

همراهی کنند و می نویسد: 

 «اگـر قـرار بـود مـردم و فـرهـنگیان بـا ایـن سـرکـوب هـا از حـقوق خـود دسـت بـردارنـد، بـعد از 

سـرکـوب تجـمعات و تـحصن هـا در طـول ایـن سـال هـا، فـرهـنگیان بـایـد مـرعـوب  شـده و دسـت از 
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مـطالـبه گـری بـرمـی داشـتند؛ امـا بـدانـید کـه امـروز جـنبش مـعلمان بـالـنده تـر و مـصمم تـر از قـبل، 

برای تحقق عدالت، آزادی و رفع تبعیض و فقر، پا به میدان نهاده  است.»  

پــیامــد مــواضــع ســنجیده ی شــورا در حــمایــت از اعــتراضــات دانــشجویــان و کــارگــران خــوزســتان، در 

مــحکومــیت دســتگیری و شــکنجه ی کــارگــران، در حــمایــت از اعــتراضــات آبــان، در مــحکومــیت ســوریــه و 

حـمله ی تـرکـیه بـه کـردهـا، در حـمایـت از بـازنشسـتگان، در پشـتیبانـی مـالـی و روحـی از زنـدانـیان و …، 

بــــه ارتــــباط بــــیش تــــر و گســــترده تــــر کــــانــــون هــــا بــــا مــــعلمان مــــی انــــجامــــد و گــــروه هــــایــــی از مــــعلمان بــــا هشــــتگ 

«حــــامــــیان شــــورا» و هشــــتگ هــــای مســــتقل دیــــگر، خــــارج از کــــانــــون فــــعال مــــی شــــونــــد. تــــحصن مــــعلمان 
هــــــم زمــــــان بــــــا تجــــــمع بــــــازنشســــــتگان در دی مــــــاه در هــــــمه ی گــــــروه هــــــای تــــــلگرامــــــی طــــــرح مــــــی شــــــود. شــــــعار 

تــحصن هــای یــک نــفره «در    عــدد یــك نــفرنــد، در كــیفیت یــك لــشكرنــد» اســت. فــیلم تجــمع بــازنشســتگان، بــا 

شــــــــعار «ایــــــــن صــــــــدای بــــــــازایســــــــتادگــــــــان مــــــــقاوم و راســــــــخ اســــــــت»، در گــــــــروه هــــــــای مــــــــجازی مــــــــعلمان و 

بـازنشسـتگان، بـه طـور گسـترده پـخش مـی شـود و در تـویـیتر هـمین فـیلم بـا هشـتگ «تـا حـق خـود نـگیریـم، 

از پـــا نـــمی نـــشینیم» و هشـــتگ «بـــاز ایســـتادگـــان»، هـــر روز تـــکرار مـــی شـــود. هـــنوز صـــدای بـــازنشســـتگان 

خـــــامـــــوش  نشـــــده کـــــه بـــــازرس شـــــورای هـــــماهـــــنگی تـــــشکل هـــــا آقـــــای جـــــعفر ابـــــراهـــــیمی در مـــــراســـــم چهـــــلم 

مـعترضـان آبـان در بـی بـی سـکینه ی کـرج دسـتگیر مـی شـود. طـبق مـواضـع تـکرار شـده در گـروه هـا و حـمایـت 

فـعاالنـه ی شـورای هـماهـنگی، ویـژگـی وی نـقِد پـولـی سـازی و خـصوصـی سـازی آمـوزش اعـالم مـی شـود. در 

گــروه هــای مــجازی، از دانــش آمــوزان مــدارس مــختلف شهــریــار و خــانــواده هــای آن هــا نــقل مــی شــود کــه او 

یـکی از دلـسوزتـریـن و متعهـدتـریـن مـعلمان ایـن مـنطقه اسـت.  از او بـه عـنوان مـعلمی نـقاد مـی تـوان ده هـا 

مـــــقالـــــه در ایـــــنترنـــــت یـــــافـــــت. ایـــــن بـــــار هشـــــتگ «ابـــــراهـــــیمی» وارد تـــــلگرام و تـــــویـــــیتر مـــــی شـــــود. در بـــــهمن 

۱۳۹۸مجدداً محمدتقی فالحی، دبیر کل کانون تهران، دستگیر می شود. 

نمایندگان کارگران انقالبی در مدرسه و کارخانه 

     «نــــــمایــــــندگــــــاِن کــــــارگــــــران انــــــقالبــــــی کــــــه ریــــــچارد مــــــولــــــر از فــــــعاالن اصــــــلی آن بــــــود، 

ســازمــان دهــی اصــلی جــنبش اعــتصاب تــوده  ای آملــان را هــم هــنگام بــا انــقالب اکــتبر بــر عهــده 
داشــتند؛ جــنبِش قــدرتــمند اتــحادیــه  ای کــه، بــا گــروه  هــای کــوچــکی از اتــحادیــه گــرایــاِن مــعترض 
آغــاز بــه کــار کــرد. ســپس بــه جــنبِش اعــتصاِب تــوده ایِ بــزرگــی بــدل شــد کــه بــعدهــا بــه جــنبش 
شـوراهـای کـارگـری، عـلیه حـکومـت و بـوروکـراسـی اتـحادیـه  ای، روی آورد. ایـن جـنبش بـه  واقـع 
شـــبکه  ای از فـــعاالن را دروِن کـــارخـــانـــه  هـــا در    اخـــتیار داشـــتند کـــه طـــبقه ی کـــارگـــر را          از پـــایـــین 
سـازمـان دهـی مـی کـردنـد. در حـلقه ی درونـیِ ایـن گـروه فـقط از فـعاالن کـارآزمـوده و بـاتجـربـه ی 
اتـــحادیـــه ای دعـــوت مـــی شـــد. قـــصد آن هـــا بـــسیج و رادیـــکالـــیزه کـــردِن تـــوده  هـــا بـــود، امـــا هـــیچ گـــاه 
تـوده  هـا را بـه اعـمالـی دعـوت نـکردنـد کـه مـورد حـمایـت اکـثریـت قـرار نـگیرد. آن هـا بـین سـال هـای 
۱۹۱۶ تــا ۱۹۱۸مــوفــق شــدنــد بــه تــرکــیبی از یــک گــروه آوانــگارد و یــک ســازمــان مــردم پــایــه بــدل 
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شـونـد کـه در عـیِن حـال کـه تـوده هـا را بـه پـیش مـی بـرد، نـمایـنده ی واقـعی آن هـا نـیز بـاقـی بـمانـد. 
… ریـــچارد مـــولـــر کـــه در ابـــتدا رادیـــکال نـــبود، در کـــشاکـــش مـــبارزه ی طـــبقاتـــی چـــنان آب دیـــده 
شـد کـه در روزنـامـه اش رئـوس نـظریـه ی کـمونـیسم شـورایـی را نـوشـت.» [سـایـت نـقد، از مـقالـه ی 

«از اتحادیه گرایی تا شوراهای کارگری»] 

» مـــــــــعلمان ســـــــــراســـــــــر کـــــــــشور در زمســـــــــتان ۹۳،       شـــــــــروع اعـــــــــتراضـــــــــات «خـــــــــودارتـــــــــباط تـــــــــوده ایِ

خـواسـته هـایـی بـا بُـعد اقـتصادی امـا فـراتـر از دسـتمزد، از آمـوزش رایـگان تـا تـوقـف آمـوزش خـصوصـی، 

خـــواســـته هـــایـــی بـــا بُـــعد ســـیاســـی مـــانـــند آزادی زنـــدانـــیان ســـیاســـی و تـــوقـــف پـــرونـــده ســـازی امـــنیتی و نـــیز 

خـــواســـته ی تـــشکل  مســـتقل را در جـــنبش مـــعلمان مـــطرح کـــرد کـــه از چـــند ســـال قـــبل بـــا فـــعالـــیت مســـتمر 

رسـانـه ای ـ انـتقادی فـعاالن صـنفی رادیـکال، مـنفرد یـا گـروهـی، وارد بـدنـه ی اقـشار مـختلف مـعلمان شـده 

بــــود. ایــــن خــــواســــته هــــا کــــه در بــــیانــــیه   ای بــــه مــــناســــبت بــــازگــــشایــــی مــــدارس در ۱۸ مهــــر ۱۳۹۳ از ســــوی 

گـــروهـــی از مـــعلمان مســـتقِل مـــعترض تـــدویـــن و اعـــالم شـــد، چـــنانـــکه مســـتندات نـــشان داد، در ایـــن دهـــه 

به تدریج وارد بیانیه های کانون ها و شورای  هماهنگی نیز شد: 

 «سـال ۹۳ وقـتی مـا شـعار «تـوقـف خـصوصـی سـازی» را بـه  صـورت گسـترده در بـین دیـگر 

مــــــــطالــــــــبات مــــــــطرح کــــــــردیــــــــم، اول بــــــــازخــــــــورد خــــــــوبــــــــی نــــــــداشــــــــت؛ پــــــــیش  از ایــــــــن اعــــــــتراض بــــــــه  

خــــصوصــــی ســــازی در مــــواضــــع تــــشکل هــــای صــــنفی، مــــانــــند کــــانــــون تهــــران و انجــــمن صــــنفی 

کـــــردســـــتان و بـــــرخـــــی تـــــشکل هـــــای پیشـــــرو، بـــــه  صـــــورت پـــــراکـــــنده دیـــــده مـــــی شـــــد، امـــــا فـــــراگـــــیر و 

اجــــتماعــــی نــــبود. ولــــی امــــروز شــــاهــــد آن هســــتیم کــــه مــــخالــــفت بــــا خــــصوصــــی ســــازی بــــه  عــــنوان 

اصـلی تـریـن سـیاسـت اقـتصادی حـاکـمیت، در دسـتور کـار تـمام تـشکل هـای صـنفی قـرارگـرفـته 

است». 

 در فــصل چــهارم ایــن کــتاب، قــسمتی بــه پــیشینه ی مــعلمان رادیــکال و آغــاز تــالش جــمعی ـ مــحفلی 

آن هــا از ســال ۱۳۹۰، بــرای تــدویــن ایــن خــواســته هــا اخــتصاص داشــت. ایــن مــعلمان هــم چــنان بــا ســالیــق 

ســــیاســــی مــــختلف و بــــا حــــفظ فــــاصــــله ی خــــود از بــــلوک هــــای قــــدرت، بــــا هــــدف رادیــــکالــــیزه کــــردِن جــــنبش 

مــعلمان، ســاخــتار نــظام آمــوزشــی را مــورد نــقد و واکــاوی قــرار مــی دهــند. آن هــا بــه ســازمــان دهــی مــعلمان 

از پــایــین و بــا رویــکردی صــنفی اعــتقاد دارنــد، از هــمین روی بــر حــق تــشکل یــابــی مســتقِل صــنفی بــدونِ 

مجوز دولت، تاکید و بر سه اصل متکی هستند:  

«۱- تــشکل یــابــی صــنفی و مســتقل یــک حــق جــمعی و غــیرقــابــل مــعامــله اســت. ۲- فــعالــیت 
صـــنفی در انـــحصار هـــیچ گـــروه و فـــرد خـــاصـــی نیســـت. ۳- کـــل مـــعلمان و تـــمام زحـــمت کـــشان 
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حـق دارنـد در هـر نـقطه و بـه هـر شـکل، تـشکل هـای مسـتقل خـود را بـرای دسـت یـابـی بـه اهـداف 

و مطالبات جمعی سامان دهند.»  

ســـازمـــان دهـــی شـــبکه  ای از پـــایـــین تـــوده ی مـــعلمان در زمســـتان ۱۳۹۳ و اعـــتراضـــات بـــدون فـــراخـــوان 

مـعلمان در ایـن دهـه، مـحصول ایـن تـفکر بـود در نـیمه ی دوم دهـه ی نـود، تـوان پـراتـیکی ضـدسـرمـایـه داری 

در جــنبش کــارگــران کــالســیک، بــه  زایــشی خــودگســتر      از فــعاالن کــارگــری رادیــکال  انــجامــید کــه در قشــر 

مـــعلمان کـــه بـــا کـــتاب و انـــدیـــشه ارتـــباط مســـتمر دارنـــد، بـــسیار گســـترده تـــر، بـــه قـــلم نـــویـــسندگـــان نـــقاد در 

رســـــانـــــه هـــــا بـــــروز یـــــافـــــت. اگـــــر تـــــشکل هـــــای صـــــنفی را شـــــکلی جـــــدیـــــد از اتـــــحادیـــــه گـــــرایـــــی در کـــــشورهـــــای 

اســـتبداد زده در نـــظر بـــگیریـــم، ایـــنان نـــمایـــندگـــان انـــقالبـــی اتـــحادیـــه گـــرایـــی در ایـــران هســـتند کـــه بـــه نـــظر 

مــی رســد مــانــند نــمایــندگــان انــقالبــی اتــحادیــه هــای دهــه ی ۱۹۲۰ آملــان، در فــرآیــند دگــردیــسی تــشکل هــای 

صنفی به ارگان های انقالبی آینده ی ایران، نقش اساسی خواهند داشت . 

     در ســال ۱۳۹۸ پــرونــده هــای قــضایــی مــعلمان ایــنک بــه بــالــغ  بــر پــنجاه پــرونــده ی مــختومــه و بــاز 

رســــــیده  اســــــت. بــــــا اعــــــتراضــــــات آبــــــان، دســــــتگیری گســــــترده ای در شهــــــرســــــتان هــــــا صــــــورت مــــــی گــــــیرد. در 

زمســتان، احــکام مــحکومــیت هــای بــرخــی زنــدانــیان مــعلم صــادر مــی شــود. فــشار ســرکــوب چــنان بــر گــلوی 

مـعلمان فـعال شـدیـد اسـت کـه هـفت مـعلم خـراسـانـی کـه قـبالً نـام شـان ذکـر شـد، در بـهمن ۱۳۹۸، جـمعاً 

بـه ۴۱ سـال زنـدان مـحکوم شـدنـد کـه ۱۵ سـال آن شـامـل محـمدرضـا رمـضان زاده، مـسئول هـیئت مـدیـره ی 

انجـمن صـنفی فـرهـنگیان خـراسـان شـمالـی و رئـیس ادواری شـورای هـماهـنگی شـده اسـت. در آبـان مـاه 

۳ عــضو هــیئت مــدیــره قــزویــن ۲۴ مــاه حــبس تــعزیــری مــحکوم مــی شــونــد. در بــهمن مــاه محــمدتــقی فــالحــی 

دبــــیر کــــانــــون مــــعلمان تهــــران دســــتگیر و در مــــرداد ۹۹ بــــه دو ســــال حــــبس مــــحکوم مــــی شــــود. هــــم چــــنین 

اسـکندر لـطفی بـه دو سـال حـبس حـبس تـعزیـری مـحکوم شـده اسـت. در سـال ۱۳۹۹ عـالوه بـر اسـماعـیل 

عـبدی، محـمود بهشـتی لـنگرودی (هـر دو در مـرخـصی مـوقـت) و حـبیبی از تهـران، محـمدعـلی زحـمتکش، 

یـاسـرامـینی آذر از مـریـوان (مـرخـصی مـوقـت)، هـاشـم خـواسـتار، محـمد جـواد لـعل محـمدی، محـمد حـسین 

ســپهری از مشهــد، زهــرا محــمدی از کــردســتان و ده هــا مــعلم دیــگر در تهــران و شهــرســتان هــای مــختلف 

مـحکومـیت سـیاسـی دارنـد و در زنـدان بـه سـر مـی بـرنـد. گـفته مـی شـود بـیش تـریـن تـعداد زنـدانـیان سـیاسـی، 

مـــعلم هســـتند. تـــعداد زنـــدانـــیان مـــعلم چـــنان زیـــاد اســـت کـــه بـــیش تـــر کـــانـــون هـــا دچـــار کـــمبود نـــیروی مـــؤثـــر 

شـده انـد. احـکام صـادره بـرای مـعلمان بـازداشـتی غـیرقـابـل تـصور اسـت؛ از شـش تـا پـانـزده سـال بـرای 

آن هــــا حــــکم صــــادر شــــده اســــت. فــــرهــــنگیان بــــا تــــشکیل کــــمپین حــــمایــــت از زنــــدانــــیان، تــــشکیل گــــروه هــــای 

کـــوه نـــوردی بـــه نـــام زنـــدانـــی، مـــالقـــات مســـتمر بـــا خـــانـــواده ی آن هـــا و تـــأمـــین نـــیازهـــای مـــالـــی خـــانـــواده ی  

زنـدانـیان، همبسـتگی قـابـل تـحسینی نـشان مـی دهـند. ایـن حـمایـت هـا، بـا هـم بـودن  هـا و بـه ویـژه اطـمینان 

از ایـن کـه خـانـواده در غـیاب آن هـا حـامـی دارد و گـرسـنه نـمی مـانـد، مـدت هـاسـت تـرِس از زنـدان را از بـین 
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بــــرده اســــت. فــــعال تــــریــــن کــــمپین در ســــال ۱۳۹۸، مــــختِص محــــمد حــــبیبی، بــــه نــــام کــــمپین «مــــقاومــــت در 

زنـــدان» (حـــمایـــت از نـــافـــرمـــانـــی محـــمد حـــبیبی) اســـت کـــه در ادامـــه شـــامـــل حـــمید رحـــمتی نـــیز مـــی شـــود. 
رحـــمتی بـــه جـــرم تـــحصن، بـــه ۳۶ مـــاه زنـــدان، ۷۴ ضـــربـــه شـــالق، پـــرداخـــت بیســـت مـــیلیون ریـــال جـــریـــمه ی 

نـــقدی و تـــبعید بـــه نـــائـــین مـــحکوم شـــد. در اغـــلب پســـت هـــای ایـــنترنـــتی بـــرای حـــمایـــت از حـــمید رحـــمتی، 

صــــــفت هــــــای «صــــــادق تــــــریــــــن»، «صــــــبورتــــــریــــــن»، «مــــــصمم تــــــریــــــن»، «بــــــی ریــــــاتــــــریــــــن» و مــــــهم تــــــر از هــــــمه 

«بـی ادعـاتـریـن» فـعال صـنفی مـعلمان دیـده مـی شـود. او سـی سـال سـابـقه ی تـدریـس دارد. زهـرا محـمدی 
بــــه جــــرم آمــــوزش زبــــان مــــادری (کــــردی) بــــه ده ســــال زنــــدان مــــحکوم شــــده اســــت. انجــــمن صــــنفی مــــعلمان 

کردستان (مریوان ) با قاطعیت از او حمایت می کند که:  

«اگـــر فـــعالـــیت هـــای انـــسان دوســـتانـــه و تـــالش جهـــت اعـــتالی زبـــان مـــادری و فـــرهـــنگ قـــومـــی 
جرم محسوب می شود با افتخار همه مجرمیم.»  

کـــمپین هـــای مـــتعدد در شهـــرســـتان هـــا بـــرای مـــعلمان زنـــدانـــی پـــی درپـــی تـــشکیل و هشـــتگ آن هـــا وارد 

تــویــیتر مــی شــود؛ در هــمین حــال بــازداشــت مــعلمان هــم چــنان ادامــه دارد. بــا فــرا رســیدن کــرونــا، بــیش تــریــن 

خــطر مــتوجــه زنــدان هــا مــی شــود. تــشکل هــای صــنفی نــیز روی آزادی و مــرخــصی آن هــا تــمرکــز مــی کــنند و 

مـی نـویـسند: امـروز زنـدان هـا یـکی از مسـتعدتـریـن و خـطرنـاک تـریـن مـکان هـا بـرای شـیوع ویـروس اسـت و 

مـــتأســـفانـــه در تـــعداد زیـــادی از زنـــدان هـــا شـــیوع ویـــروس تـــوســـط نـــهادهـــای مســـتقل گـــزارش شـــده  اســـت. 

اگـرچـه تـعدادی از زنـدانـیان عـادی و سـیاسـی بـه مـرخـصی اعـزام شـده انـد، امـا هـم چـنان زنـدان هـا مـملو 

از زنــدانــی اســت. بــه بهشــتی و عــبدی مــرخــصی داده مــی شــود، امــا بــه حــبیبی کــه مــشکالت ریــوی هــم 

دارد، مــــرخــــصی نــــمی دهــــند. در اول فــــروردیــــن ۱۳۹۹ در تــــلگرام شــــورا پــــیام عــــید بــــا ایــــن عــــبارت آغــــاز 

می شود که: 
  

«امـروز مـتأسـفانـه مـی تـوانـیم بـگویـیم هـیچ مـطالـبه ی مـا مـحقق نشـده  اسـت و بـه خـاطـر هـمین 
بـــایـــد در ســـال جـــدیـــد تـــالش مـــضاعـــف نـــمایـــیم………رویـــکرد شـــورا در ســـال جـــدیـــد، تـــقویـــت 

تــشکل هــای عــضو و جــلب مــشارکــت بــیش تــر بــدنــه ی مــعلمان در کــنش هــای صــنفی اســت و بــر 

حـق تـشکل یـابـی مسـتقل، حـق فـعالـیت آزادانـه و دفـاع از مـعلمان دربـند و دارای پـرونـده تـأکـید 

جدی داریم.» 
  

ایــن رویــکرد شــورا بــه مــعلمان رادیــکال نــزدیــک تــر شــده اســت و در بــیانــیه ی روز مــعلم و روز کــارگــر 

بـیش تـر خـود را نـشان مـی دهـد.  ۸ اردیبهشـت بـیانـیه ی جـهانـی در مـحکومـیت سـرکـوِب مـعلمان، کـارگـران 
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و نــویــسندگــان بــا امــضای ۳۲ ســندیــکا، کــنفدراســیون، فــدراســیون و تــشکل هــای کــارگــری جــهان صــادر 

مــی شــود. بــیانــیه ی شــورای هــماهــنگی تــشکل هــای صــنفی فــرهــنگیان ایــران، بــه مــناســبت 12 اردیبهشــت 

۱۳۹۹ ضمن تأکید بر پیمان با فرهنگیان خواسته های خود را برای سال ۱۳۹۹ مطرح می کند:  

«اعــضای شــورای هــماهــنگی تــشکل هــای صــنفی فــرهــنگیان ایــران، بــر پــیمان خــویــش تــا 
اجـرای عـدالـت  ایسـتاده انـد تـا هـمه ی ارزش هـای انـسانـیِ ازدسـت رفـته را بـه جـامـعه بـازگـردانـند؛ 

از ایـــن رو یـــک بـــاِر دیـــگر بـــر خـــواســـته هـــای خـــویـــش پـــای مـــی فـــشارنـــد و در ایـــن راه تـــا پـــای جـــان 

ایســـتاده انـــد: ـ آمـــوزش رایـــگان و بـــاکـــیفیت در مـــدارس و دانـــشگاه هـــا ـ مـــطالـــبات شـــاغـــالن و 

بـازنشسـتگان شـریـف ـ تـأکـید بـر همبسـتگی مـعلمان و دانـش آمـوزان ـ تـبرئـه و آزادی مـعلمان 

زنـدانـی، محـمود بهشـتی، محـمد حـبیبی، اسـماعـیل عـبدی و سـایـر مـعلمان زنـدانـی زیـر حـکم ـ 

کـنار گـذاشـنت آمـوزش و پـرورش تـجاری ـ آمـوزش بـه زبـان مـادری ـ بـازگشـت بـه کـار مـعلمان 

فعال صنفی، اخراج شده و …» 

شـــورای هـــماهـــنگی بـــا تـــعیین رئـــوس خـــواســـته هـــا در ایـــن بـــیانـــیه، پـــس از۶ ســـال غـــالـــب خـــواســـت هـــای 

مــــطروحــــه در بــــیانــــیه ســــال ۱۳۹۳ مــــعلمان رادیــــکال را در دســــتور مــــطالــــبات خــــود قــــرار داده اســــت. در 

اردیبهشـت مـاه ۱۳۹۹و در غـیاب تـحصن، تجـمع و گـردهـمایـی هـایِ روز مـعلم و کـارگـر، ظـرفـیت فـرارونـد 

ضــــد ســــرمــــایــــه دارانــــه ی جــــنبش مــــعلمان در تــــالش بــــرای وحــــدت اقــــشار مــــختلف کــــارگــــری، در بــــیانــــیه ا ی 

مشـترک بـروز مـی یـابـد؛ بـیانـیه ای کـه در تـلگرام کـانـون صـنفی مـعلمان ایـران (تهـران) درج شـده اسـت و 

مـحصول بیسـت سـال نـبرد طـبقاتـی اسـت. چـنین حـرکـتی در سـال هـای گـذشـته مـختص فـعاالن کـارگـری 

در روز کــارگــر، و مــعلمان در روز مــعلم، بــا بــیانــیه هــای جــداگــانــه بــود. در ذیــِل بــیانــیه ای بــا عــنوان گــرامــی 

بـاد اول مـاه مـه، روز جـهانـی کـارگـر، و دوازدهـم اردیبهشـت، روز مـعلم بـرای هـر دو روز کـارگـر و مـعلم، 

امــــضای چــــند گــــروه کــــارگــــری دیــــده مــــی شــــود: ســــندیــــکای کــــارکــــنان شــــرکــــت واحــــد، کــــانــــون هــــای صــــنفی 

مــعلمان، داشــجویــان، بــازنشســتگان و فــعاالن کــارگــری. پــیام آن هــا اتــحاد اقــشار مــختلف کــارگــری بــر 

سر مطالبات اساسی، مشترک و تأکید بر ضرورت سازمان  یابی است:  

«کــارگــران، مــعلمان و دیــگر حــقوق بــگیران بــایــد در جــهان و ایــران متحــدتــر شــونــد و بــرای 
ســازمــان دهــی خــودشــان بــیش تــر از گــذشــته تــالش نــمایــند؛ چــراکــه سیســتم مــبتنی بــر ســود و 

ســرمــایــه بــا ثــروت انــدوزی بــرای یــک درصــدی هــا و اســتثمار اکــثریــت کــارگــران و حــقوق بــگیران 

بــرای ســود بــیش تــر نــشان داده کــه حــتی در شــرایــط بحــران هــای بهــداشــتی هــم چــون کــرونــا نــیز 

قـادر بـه مـراقـبت از شهـرونـدانـش نیسـت. … مـا، تـشکل هـای صـنفی- مـدنـی، اعـم از مـعلمی یـا 

کــــارگــــری، بــــه  عــــنوان امــــضاکــــنندگــــان ایــــن بــــیانــــیه اعــــالم مــــی داریــــم کــــه حــــق داشــــنت تــــشکیالت 
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مســـتقل، تجـــمع، اعـــتراض و حـــق اعـــتصاب ســـندیـــکایـــی و کـــانـــون هـــای صـــنفی را بـــرای هـــمه ی 

کـــارگـــران، فـــرهـــنگیان و حـــقوق بـــگیراِن دیـــگر بـــه رســـمیت مـــی شـــناســـیم و بـــرگـــزاری مـــراســـم روز 

جــهانــی کــارگــر، روز مــلی و روز جــهانــی مــعلم، روز دانــشجو و روز جــهانــی زن را از حــقوق 

مســــلم خــــود مــــی دانــــیم. مــــا تــــمام کــــارگــــران، مــــعلمان، دانــــشجویــــان، بــــازنشســــتگان و تــــمامــــی 

حــقوق بــگیران را بــه همبســتگی بــیش تــر فــرا مــی خــوانــیم و تــنها راه احــقاق حــقوق پــایــمال شــده ی 

آنـــان را، گســـترش و تـــقویـــت تـــشکل هـــای مـــدنـــی مســـتقل و اتـــحاد عـــمل بـــین تـــشکل هـــا بـــر ســـر 

مـــطالـــبات اســـاســـی و مشـــترک مـــی دانـــیم. آزادی تـــمامـــی کـــارگـــران، مـــعلمان، دانـــشجویـــان و 

هـــــمه ی فـــــعاالن مـــــدنـــــی و ســـــیاســـــی ـ حـــــقوق بـــــرابـــــر بـــــرای زنـــــان و مـــــردان ـ افـــــزایـــــش حـــــداقـــــل 

دســــتمزد، مــــتناســــب بــــا تــــورم واقــــعی و هــــزیــــنه هــــای معیشــــتی واقــــعی خــــانــــوارهــــای کــــارگــــران ـ 

آمــــــوزش رایــــــگان، بــــــاکــــــیفیت و عــــــادالنــــــه ـ تــــــوقــــــف فــــــوری کــــــار کــــــودکــــــان ـ لــــــغو ســــــیاســــــت هــــــای 

خـصوصـی سـازی، بـی ثـبات سـازی نـیروی کـار و سـیاسـت هـای ارزان سـازی ـ بـرخـورداری هـمه ی 

کارگران، معلمان و دیگر حقوق بگیران از تأمین اجتماعی، بیمه ی بیکاری و …» 

 فــصل مشــترک خــواســته هــای همبســتگی جــنبش کــارگــری در     ایــن بــیانــیه مــؤیــد آن اســت کــه خــیزش 

آبــــان، نــــه یــــک ســــال و دو ســــال، ســــال هــــا جــــنبش کــــارگــــری را جــــلو بــــرده اســــت. بــــیان فــــصول مشــــترک  

خـواسـته هـای بـالفـاصـل کـارگـران در شـروع سـال ۱۳۹۹، نـشان مـی دهـد نـویـسنده ی مـقالـه ی «جـایـگاه و 

توان چپ» دو سال پیش به درستی نوشت:  

«شـــعار ســـیاســـی را نـــمی تـــوان بـــه جـــنبش هـــای ســـیاســـی تـــزریـــق کـــرد. مـــبارزات اجـــتماعـــی ای کـــه بـــه 
مـــرتـــبه ی مـــبارزات ســـیاســـی ارتـــقا یـــافـــته انـــد، فـــصل مشـــترک هـــای ســـیاســـی ای خـــواهـــند یـــافـــت کـــه شـــعار 

ســـیاســـی ســـراســـری و فـــراگـــروهـــی آن هـــا خـــواهـــد بـــود. بـــه طـــور خـــالصـــه ١- اقـــدام از مـــوضـــع یـــک جـــایـــگاه 

اجــتماعــی مــعین و طــرح خــواســتی کــه از هــمان جــایــگاه اجــتماعــی ســرچــشمه مــی گــیرد. ٢- بــرخــورد ایــن 

اقـدام بـا مـوانـع قـدرت و بـنابـرایـن سـیاسـی شـدن آن ٣- شـکل گـیری وجـوه مشـترک سـیاسـی حـرکـت هـای 

دیـــگر از مـــوقـــعیت هـــای دیـــگر و رفـــنت ســـطح مـــبارزه بـــه مـــرحـــله ای بـــاالتـــر: طـــرح شـــعارهـــای ســـراســـری تـــر. 

نـــــقطه ی عـــــزیـــــمت، جـــــایـــــگاه اجـــــتماعـــــی و مـــــرتـــــبه ی مـــــبارزه ی واقـــــعی اســـــت، نـــــه شـــــعاری کـــــه شـــــالـــــوده اش 

دستاورد نظری ماست؛ هر اندازه هم این شعار و آن دستاورد درست و مهم باشند.» 
  

مــعلمان در ســی ســال گــذشــته بــا طــرح خــواســته  هــایــی از جــایــگاه اجــتماعــی خــود، ســال هــا مــبارزه 

کـردنـد، مسـتمراً سـرکـوب شـدنـد، از هـمین سـرکـوب هـا آمـوخـتند کـه یـک  دسـت صـدا نـدارد و چـاره ای جـز 

پــیوســنت بــه دیــگر کــارگــران نــدارنــد؛ چــندان کــه بــا خــیزش جــنبش کــارگــری در خــوزســتان بــه ســرعــت از آن 
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فرآیند سازمانیابی معلمان ۱۳۹۶-۱۳۹۹

حـــمایـــت کـــردنـــد و خـــواســـتار همبســـتگی بـــرای مـــطالـــبات مشـــترک شـــدنـــد. بـــا خـــیزش آبـــان، مســـتقیماً در 

همبســــتگی روز کــــارگــــر ســــال ۱۳۹۹، دیــــگر اقــــشار کــــارگــــری شــــرکــــت کــــردنــــد و بــــا بــــیانــــیه ی مشــــترک، 

خـواسـته هـای مشـترک جـنبش را اعـالم کـردنـد. بـازرس شـورای هـماهـنگی بـه درسـتی ایـن همبسـتگی حـول 

خواست های مشترک را بیان کرده است:  

«اقـــشار مـــختلف جهـــت تـــغییر وضـــع مـــوجـــود بـــه ایـــن جـــمع بـــندی رســـیده انـــد کـــه بـــه  صـــورت 
مــنفرد نــمی تــوان کــاری را انــجام داد و اکــنون مــعلمان، کــارگــران، زنــان و دانــشجویــان در یــک 

هـم سـرنـوشـتی تـاریـخی بـه سـر مـی بـرنـد. بـه خـاطـر هـمین شـعار «مـعلم زنـدانـی آزاد بـایـد گـردد» 

از هـفت تـپه و دانـشگاه شـنیده مـی شـود و مـعلمان رو بـه کـارگـران مـی گـویـند: «مـا در کـنار شـما 

ایســـــتاده ایـــــم» و بـــــازنشســـــتگان، از تهـــــران تـــــا اصـــــفهان، و از یـــــزد تـــــا کـــــرمـــــانـــــشاه، یـــــک صـــــدا 

خــواســتار آزادی فــعاالن صــنفی و مــدنــی هســتند. ایــن حــمایــت اقــشار اجــتماعــی از مــعلمان، 

مـحصول اجـتماعـی شـدن جـنبش مـعلمان اسـت و حـمایـت مـعلمان از دانـشجویـان و کـارگـران 

مـــحصول تـــکامـــل و پیشـــروی جـــنبش مـــعلمان اســـت. اگـــر از ایـــن مـــطالـــبات مشـــترک بـــگذریـــم، 

تـنها خـوِد مـطالـبه ی «حـق تـحصیل رایـگان، کـیفی و عـادالنـه بـرای هـمه» بـه  عـنوان یـک مـطالـبه ی 

 مــحوری و حــلقه ی مــفقوده ی پــیونــد تــمام جــنبش هــای اجــتماعــی، مــطرح اســت. از نــظر مــا ایــن 

مـطالـبه از حـقوق زنـان در بـرخـورداری از یـک آمـوزش بـدون تـبعیض جـنسیتی دفـاع مـی کـند و 

جــــنبش زنــــان را یــــاری مــــی کــــند و بــــا دفــــاع از تــــحصیل رایــــگان بــــخشی از مــــطالــــبه ی طــــبقه ی 

کـــــارگـــــر را مـــــطرح و ســـــازمـــــان هـــــای حـــــامـــــی حـــــقوق کـــــودک را متحـــــِد خـــــود مـــــی ســـــازد و جـــــنبش 

دانشجویان را به  عنوان یک متحد استراتژیک در کنار معلمان قرار می دهد.» 

     اوایـــــل اردیبهشـــــت ۱۳۹۹ در حـــــالـــــی کـــــه بـــــیش تـــــریـــــن واکـــــنش هـــــا و پـــــیام هـــــا در گـــــروه هـــــای مـــــجازی 

مــعلمان، بــر مــرخــصی محــمد حــبیبی بــه مــنظور مــحفاظــت از او در مــقابــل بــیماری کــرونــا مــتمرکــز اســت، 

روز دوشــــنبه، یــــکم اردیبهشــــت مــــاه ۱۳۹۹، حــــکم اخــــراج محــــمد حــــبیبی در مــــرحــــله ی تجــــدیــــدنــــظر تــــأیــــید 

مــی شــود. در اجــرای حــکم دادگســتری، حــکم انــفصال خــدمــت حــبیبی از آمــوزش و پــرورش صــادر و در 

حـالـی کـه در زنـدان اسـت، مـانـند رسـول بـداقـی، از شـغل مـعلمی اخـراج مـی شـود. امـا مـهم تـریـن خـبر در 

فــرایــند ســازمــان یــابــی مــعلمان، بــرگــزاری مجــمع عــمومــی مــجازی شــورای هــماهــنگی اســت کــه در مجــمع 

عـمومـی سـال گـذشـته ی شـورای هـماهـنگی طـرح و مـصوب شـده بـود. پـیام کـوتـاه، امـا در گـذار بـه شـیوه ی 

سازمان یابی غیرمتمرکز و  افقی در حوزه ی معلمان کشور، جالب و توجه برانگیز است: 
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 «بـــه مـــنظور انـــتخاب نـــایـــب رئـــیس شـــورای هـــماهـــنگی در روز پـــنجشنبه، ۱۸ اردیبهشـــت، 

مجـــمع مـــجازی شـــورای هـــماهـــنگی تـــشکل هـــای صـــنفی مـــعلمان ایـــران بـــرگـــزار شـــد و بـــا آرای 

تـــشکل هـــای عـــضو شـــورا، انجـــمن صـــنفی مـــعلمان کـــردســـتان- ســـقز و زیـــویـــه، بـــه عـــنوان نـــایـــب 

رئیس شورای هماهنگی برگزیده شد.» 

گــــرچــــه مجــــمع عــــمومــــی، بــــه عــــلت بســــته بــــودن مــــجامــــع کــــانــــون  هــــا هــــنوز مــــتمرکــــز اســــت، امــــا در شــــکل 

بـرگـزاری، بـا نشسـت سـالـیانـه ی کـانـون هـا در مجـمعی مـجازی، گـامـی دیـگر بـرای پـیوسـنت بـه تـشکل هـای 

غـیر مـتمرکـز بـرداشـته مـی شـود. ۲۲ اریبهشـت، شـورای هـماهـنگی، در تـقابـل بـا اخـراج جـبیبی از آمـوزش 

و پـــرورش، بـــا تـــوجـــه بـــه حـــمایـــت گســـترده ی مـــعلمان از حـــبیبی و مـــحکومـــیت اخـــراج او، طـــبق مـــصوبـــه ای 

حـــبیبی را مـــعلم نـــمونـــه ی کـــشور در هـــفته ی مـــعلم مـــعرفـــی مـــی کـــند. هشـــتگ «مـــعلم نـــمونـــه» ذیـــل عـــکس 

حـبیبی وارد تـویـیتر و هـمه ی گـروه هـای مـجازی، بـه ویـژه تـلگرام کـانـون هـا مـی شـود. در بـیانـیه ی انـتخاب وی 

با شخصیت این معلم خاص بیش تر آشنا می شویم: 

 «اخـــراج محـــمد حـــبیبی بـــه  عـــنوان یـــک مـــعلم کـــه ســـال هـــا در مـــناطـــق کـــمترتـــوســـعه یـــافـــته ی 

خــــوزســــتان و شهــــریــــار تهــــران تــــدریــــس مــــی کــــرد، خــــیانــــت و تــــوهــــینی بــــه جــــامــــعه ی مــــعلمان و 

فـــرهـــنگیان اســـت. او شـــاهـــد فـــقر و نـــداری اولـــیای دانـــش آمـــوزان، تـــرک تـــحصیل هـــای اجـــباری 

(مـحصول آمـوزش طـبقاتـی و تـجاری) و سـرخـوردگـی دانـش آمـوزانـی کـه بـی اعـتماد بـه آیـنده انـد، 

بــود. بــا نــوجــوانــان و جــوانــانــی کــه از کــار تــا مــدرســه، از کــارگــری تــا بــی هــدفــی، راه مــی رفــت و 

فـکر مـی کـرد و مـی نـوشـت. بـا پـیش کـسوتـان آمـوزشـی دربـاره ی معیشـت شـان هـمدردی و هـمدلـی 

مــی کــرد و از وضــعیت نــابــهنجار مــدارس، تــراژدی غــم مــی ســرایــید و شــجاعــانــه، کــوتــاهــی هــای 

فــرادســتان آمــوزشــی را نــقد مــی کــرد. محــمد حــبیبی بــه گــواه روزنــامــه نــگاران صــادق و فــعاالن 

صـــنفی مســـتقل و دردمـــند، یـــک مـــعلم صـــنفی  اســـت بـــا قـــلم تـــوانـــا، دیـــدی مســـتقل، نـــکته بـــین و 

پـیشنهاددهـنده ای آگـاه بـه شـرایـط اجـتماعـی روز. او قـبل از آن کـه بـرای سیسـتم و فـرادسـتان 

بـــــنویســـــد، فـــــریـــــاد بـــــی صـــــدایـــــانـــــی بـــــوده  اســـــت کـــــه در طـــــبقات آمـــــوزش ایـــــن روزهـــــای سیســـــتم 

آمــــوزشــــی کــــشور، هــــر روز نــــحیف تــــر و رنــــجورتــــر و الــــبته مــــطرودتــــر مــــی شــــونــــد. اخــــراج محــــمد 

حـــــــبیبی از شـــــــغلی کـــــــه بـــــــه آن عـــــــشق مـــــــی ورزد، در آســـــــتانـــــــه ی هـــــــفته مـــــــعلم، بـــــــرای فـــــــعاالن و 

تـشکل هـای صـنفی بـه مـثابـه ی دهـن کـجی آشـکار آمـوزش  و پـرورش بـه فـرهـنگیان ایـران اسـت. از 

ایــــــن  رو شــــــورای هــــــماهــــــنگی تــــــشکل هــــــای صــــــنفی فــــــرهــــــنگیان ایــــــران، ضــــــمن مــــــحکوم کــــــردن 

بــرخــوردهــای امــنیتی و قــضایــی بــا فــعاالن صــنفی، محــمد حــبیبی را بــه  عــنوان مــعلم نــمونــه ی 

سال تحصیلی ٩٩-۹۸ به جامعه معرفی می کند».  
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ســوم مــرداد ۱۳۹۹ فــراخــوان جــمعی از مــعلمان و کــنشگران مــدنــی عــلیه اعــدام و ســرکــوب آزادی و 

معیشــــت کــــارگــــران و مــــعلمان! بــــا امــــضای ۴۰۰ مــــعلم، بــــیانــــیه «اعــــدام_نــــکنید» را امــــضا  نــــموده انــــد و 

خـواهـان حـمایـت از مـعلمان دربـند و کـارگـران هـفت تـپه شـده انـد. آن هـا در ایـن بـیانـیه، تـشکل هـای صـنفی 

را خطاب قرار می دهند که: 

 «بـــــا درک عـــــمیق از شـــــرایـــــط ایـــــن روزهـــــا، در کـــــنار مـــــردم، خـــــانـــــواده هـــــای داغـــــدار آبـــــان، 

کــارگــران زحــمتکش قــرار گــیرنــد. مــگر بــه جــز ایــن اســت کــه مــا مــعلمان، مــعلمان هــمه فــرزنــدانِ 

ایـــران هســـتیم و مـــشکل کـــارگـــران، مـــشکل کـــودکـــان و دانـــش آمـــوزاِن مـــاســـت. پـــس یـــک صـــدا و 

متحد می خوانیم: این درد مشترک، هرگز جدا جدا، درمان نمی شود.» 

 ایـن هـمان درد مشـترکـی اسـت کـه در بـیانـیه مشـترک گـرامـی بـاد اول مـاه مـه، روز جـهانـی کـارگـر، 

و دوازدهــم اردیبهشــت، روز مــعلم بــا اعــالم خــواســته هــای مشــترک بــین تــشکل هــای دانــشجویــان و اقــشار 

مـــختلف کـــارگـــری از جـــمله مـــعلمان بـــازتـــاب یـــافـــت و ۳ مـــاه بـــعد بـــه بـــیانـــیه ۴۰۰ امـــضای مـــعلمان فـــوق 

انجامیده است. فرایندی که شروع شده است و ادامه خواهد یافت.   

     خـــــودویـــــژگـــــی امـــــسال، تـــــظاهـــــرات تـــــکثیر شـــــونـــــده ی اعـــــتراض بـــــه آپـــــارتـــــایـــــد در جـــــهان اســـــت کـــــه 

ایــدئــولــوژی «عــظمت امــریــکا» را بــاالخــره مــغلوب کــرد و ایــدئــولــوژی  «پــلیِس حــافــظ امــنیت» را در تــیرس 

حــمله قــرار داده  اســت. تَــَرک هــای شــدیــد روی شــیشه ی بــلوریــن دمــوکــراســی غــربــی و جــمهوری ســکوالر 

امــریــکا، طــرف داران جــمهوری ســکوالر در ایــران را فــعالً بــی پــدر کــرده  اســت. تــظاهــرات الــبته خــیره کــننده 

اسـت، امـا در غـیاب هـرگـونـه سـازمـان و تـشکِل اقـشار مـختلف کـارگـری، در غـیاب اعـتراضـات کـارگـری 

از جـــایـــگاه مـــشخص اقـــشار مـــختلف آن هـــا، فـــعالً در چـــنبره ی ســـنت خـــیابـــانـــی اعـــتراض در محـــدوده ی 

«بـرابـری بـورژوازی» پـیش مـی رود؛ هـمان سـنت قـرن هیجـدهـمی بـا هـمان شـکل کـه آزادیِ رأی را دنـبال 
مــــی کــــرد. بــــر عــــکس در ایــــران کــــه کــــارگــــران از تجــــربــــه ی زیســــته ی نــــامــــوفــــق «هــــمه بــــا هــــم» در قــــیام ٥٧ 

درس هــای بــسیار آمــوخــته انــد، از جــایــگاه اجــتماعــی خــود بــه نــام صــنف، بــه صــورت ســازمــانــی وارد حــوزه ی 

اعـتراض شـده انـد و بـا دسـت گـذاشـنت بـر ابـعاد اقـتصادی مـبارزه، پـاشـنه ی آشـیل سـرمـایـه در ریـاضـت 

اقــتصادی را هــدف گــرفــته انــد. مــی تــوان نــتیجه گــرفــت عــصری شــروع شــده  اســت کــه در حــوزه ی مــبارزه ی 

طبقاتی، ما ایرانیان گام ها از امریکا و اروپا جلو تر هستیم. 

 آذر مــاه ۱۳۹۹، مــعلمین بــه مــناســبت بیســت و یــکمین ســالــگرد کــانــون هــای صــنفی بــاز هــم پیشــرو 

شـــدنـــد و بـــرای غـــلبه بـــر قـــطع تجـــمعات بـــه عـــلت تـــداوم تـــهاجـــم ویـــروس کـــرونـــا، مـــیتینگی مـــجازی در اپ 

اسـکای درایـو بـرگـزار کـردنـد. شـخصا؛ حـضور داشـتم و از ایـن تـوانـایـی مـعلمان در اسـتفاده از ابـزار 

مـــجازی بـــرای حـــفظ ارتـــباطـــات خـــود لـــذت بـــردم. در ایـــن مـــیتینگ دعـــوت از اســـماعـــیل بـــخشی، نـــمایـــنده 
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کــارگــران هــفت تــپه، نــمادی بــرجســته از تــالش مــعلمان بــرای وحــدت اقــشار مــختلف کــارگــری بــود. آقــای 

بــــخشی در ســــخنان کــــوتــــاه خــــود ضــــمن نــــقد تــــشکل هــــای زرد، بــــر اهــــمیت تــــشگل گــــرایــــی مســــتقل دســــت 

گــذاردنــد، ۲۱ ســال تــشکل جــرایــی مســتقل مهــلمان را ســتودنــد و اعــالم کــردنــد تــنها راه نــجات مــا تــشکل، 

تـشکل و تـشکل اسـت. چـنین آگـاهـی در اقـشار کـارگـری منجـمله مـعلمین اسـت کـه چـشم انـداز تـاریـخی 

جنبش کارگری ما را دراین عصر ویژه می کند.    

درس هایی از تجربه زیسته ی جنبش معلمان 

۱– مذاکره با مقامات توهم به رفرم نیست: 

 هــــمین کــــانــــون هــــا کــــه یــــک فــــعال صــــنفی رادیــــکال را بــــه عــــنوان مــــعلم ســــال انــــتخاب مــــی کــــنند، هــــمین  

کــــانــــون هــــا کــــه در مــــواضــــع خــــود مســــتقیم و غــــیرمســــتقیم حــــکومــــت را زیــــر ســــؤال مــــی بــــرنــــد و بــــه بــــهانــــه ی 

ســـالـــگردهـــا و اتـــفاقـــات بـــیانـــیه مـــی دهـــند و نـــاتـــوانـــی و ضـــدمـــردمـــی  بـــودن حـــکومـــت را در قـــالـــب جـــمالت و 

عــبارات غــیرمســتقیم اعــالم مــی کــنند، هــمین کــانــون هــا کــه در دوره ی خــیزش کــارگــران خــوزســتان تــا مــرز 

تـشکل هـای شـورایـی بـیانـیه دادنـد، هـمین کـانـون هـا کـه در آبـان از ضـرورت حـکومـتی مـردمـی نـوشـتند، در 

عـین حـال تـعامـل و نشسـت بـا دولـت مـردان را نـیز ادامـه مـی دهـند. ۲۵ دی عـلیه سـبعیت رژیـم در حـمله بـه 

هــواپــیما بــیانــیه مــی  دهــند و ۲۹ دی بــا مــقامــات رژیــم جــلسه مــی گــذارنــد. جــلساتــی کــه نــه فــقط در ســال 

۹۸، کــه هــر ســال تــکرار شــده  اســت. حــتی در فــروردیــن ۱۳۹۹ در نشســت تــشکل هــای صــنفی بــا رئــیس 

ســازمــان بــرنــامــه و بــودجــه، عــدم حــضور نــمایــندگــان کــانــون هــا در ایــن نشســت نــیز نــاشــی از عــدم تــمایــل 

بـــرای نشســـت نیســـت، بـــلکه بـــه دلـــیل عـــدم دعـــوت اســـت. در آخـــریـــن بـــیانـــیه شـــورای هـــماهـــنگی در مـــقطع 

تدوین این تحقیق نیز این گونه تعامالت تصریح می شوند: 

 «طـبیعتاً رویـکرد تـعامـلی از طـریـق گـفتگو و مـذاکـره، اولـویـت نخسـت ایـن شـوراسـت، امـا 

سـایـر ابـزار و روش هـای دمـکراتـیک را کـه در قـانـون پـیش بـینی شـده اسـت، بـرای خـود مـحفوظ 

می داریم.» 

 تـالش کـانـون هـا بـرای نشسـت بـا قـدرت کـه دالیـل خـاص خـود را دارد، بـه نـگرش رفـرمیسـتی کـانـون هـا 

تــــعبیر مــــی شــــود و فــــعاالن کــــارگــــری و ســــیاســــی از زاویــــه ی نــــگرش خــــود گــــاه بــــا کــــانــــون هــــا خــــط  و مــــرز 

کــشیده انــد. امــا واقــعیت چیســت؟ تــجارب ســال هــای اخــیر، بــاالخــص کــارکــرد مــجامــع عــمومــی در شــرایــط 

اخـتناق، بـاعـث شـده  اسـت کـارگـران صـنعتی بـه عـلت داشـنت امـتیازِِ بـا هـم بـودن و تـشکیل سـریـع مـجامـع 

دربـــاره ی هـــر  اعـــتراض، کـــمتر بـــه ســـویـــه ی تـــشکل یـــابـــی درازمـــدت در مـــبارزه ی طـــبقاتـــی ورود کـــنند. حـــتی 

ورود کـــارگـــران شـــرکـــت واحـــد و کـــارگـــران هـــفت تـــپه بـــه ســـندیـــکا، کـــوتـــاه مـــدت و مـــوقـــت بـــود. بـــرعـــکس روش 
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مــــعلمان تــــمامــــاً بــــر تــــشکل یــــابــــی تــــمرکــــز دارد و از هــــرگــــونــــه امــــکان اعــــتراضــــی، بــــیش تــــر بــــرای تجــــمیع و 

ســـازمـــان یـــابـــی اســـتفاده شـــده  اســـت. حـــتی بـــرخـــی تـــشکل هـــا در ســـال ۹۷، وقـــتی جـــو قـــدرت دوگـــانـــه بـــه 

کــارگــران خــوزســتان غــلبه کــرده بــود، تــحت تــأثــیر آن فــضا، مــعلمان را بــه تــشکیل شــورا فــراخــوانــدنــد. در 

بـــیانـــیه هـــای بـــرخـــی دیـــگر بـــا دســـت  گـــذاشـــنت بـــر ســـتم طـــبقاتـــی و تشـــدیـــد شـــکاف هـــای طـــبقاتـــی، ظـــرفـــیت 

ضــــد ســــرمــــایــــه داری تــــشکل هــــای خــــود را نــــشان داده انــــد و بــــه اشــــکال مــــختلف و در شــــرایــــط مــــساعــــد بــــا 

فــرارونــدگــی از ایــن ظــرفــیت، کــنار طــبقه ی خــود ایســتاده انــد. آن هــا اگــر بــه دیــدار مــقامــات مــی رونــد، اگــر 

خــــــواســــــته ی حــــــضور در شــــــورای دســــــتمزد را مــــــطرح مــــــی کــــــنند و احــــــکام دیــــــوان  عــــــدالــــــت اداری را در 

قــانــونــی بــودن خــود بــر در و دیــوار تــلگرام مــی کــوبــند، از آن روســت کــه هــویــت ســندیــکایــی خــود را حــفظ 

کـنند، چـانـه زنـی کـنند و بـا تـأکـید چـندبـاره بـر قـانـونـی  بـودن مـوجـودیـِت خـود، بـر هـراس مـعانـدبـودِن تـوده ی 

مـعلم غـلبه کـنند و آن هـا را در مـیدان مـبارزه فـعال نـگه دارنـد. اگـر مـعلمان بـا شـهامـت از تـحصن هـای خـود 

از نـزدیـک عـکس مـی گـیرنـد و در گـروه هـای مـجازی مـی گـذارنـد یـا بـرای کـانـون هـا مـی فـرسـتند، بـه آن دلـیل 

اسـت کـه از انـتزاع قـانـونـیِت حـرکـِت خـود نـیرو مـی گـیرنـد و بـاور  کـرده انـد اعـتراض شـان «قـانـونـی» اسـت 

و نــبایــد بــه جــرم مــعانــد بــودن دســتگیر  شــونــد؛ حــتی وقــتی از زنــدانــیان قشــر خــود دفــاع مــی کــنند، مــدام بــر 

قـــانـــونـــی بـــودن فـــعالـــیت آن زنـــدانـــی تـــأکـــید دارنـــد. وقـــتی فـــعاالن کـــانـــون هـــای صـــنفی در کـــانـــال هـــای خـــود 

مـی نـویـسند: تـشکل صـنفی وقـتی مـی تـوانـد کـارکـرد خـود را داشـته بـاشـد کـه مـعلمان پـراکـنده را تجـمیع و 

بـه اقـتدار اجـتماعـی تـبدیـل کـند. آن هـا نـاچـارنـد بـرای مـتشکل  کـردن مـعلمان، تـا زمـانـی کـه دوران انـقالبـی 

فـرا نـرسـیده  اسـت، بـا مـانـور روی اشـکال مـختلف قـانـون گـرایـی بـر تـرس هـا غـلبه کـنند. زمـانـی کـه مـعلمان 

خـراسـانـی را بـه زنـدان و اخـراج مـحکوم مـی کـنند، آن هـا بـرای هـمین انـتزاع قـانـونـیت، هشـتگ مـی سـازنـد 

و وکـــالی کـــانـــون هـــا بـــه دفـــاع از آن هـــا بـــر مـــی خـــیزنـــد کـــه: طـــبق مســـتندات  پـــیوســـت، تـــشکل انجـــمن صـــنفی 

فـرهـنگیان خـراسـان شـمالـی دارای مـجوز فـعالـیت بـوده و هسـت و اتـهامـات و احـکام مـحکومـیت قـضایـی 

تـــشکیل گـــروه غـــیرقـــانـــونـــی، بـــرای اعـــضای هـــیئت مـــدیـــره ی ایـــن تـــشکل، اعـــتباری نـــدارنـــد. اصـــل مـــوضـــوع 

بـیش تـر تـناقـض شـکل سـندیـکایـی فـعالـیت مـعلمان (چـانـه زنـی در چـارچـوب نـظام سـرمـایـه داری) بـا سـرکـوب 

بـــه مـــثابـــه هـــویـــت قـــدرت حـــاکـــم اســـت؛ تـــناقـــضی کـــه در کـــشورهـــای اســـتبدادی و بـــه ویـــژه دوران حـــاکـــمیت 

سـیاسـت هـای ریـاضـت اقـتصادی، چـانـه زنـی را در بـن بسـت قـرار مـی دهـد و شـکل را مـدام و تـحت فـشار 

هویت نظام مسلط، وارد چالش سندیکا گریزی و مقابله با قدرت می کند. 

۲- تناقض قانونِ  تشکل ها با کارکرد واقعی آن ها در روند پراتیکِ خودگستر:  

قـــانـــوِن تـــشکل هـــای نـــظام مـــوجـــود در خـــدمـــت اتـــحاد و ســـازمـــان مســـتقل کـــارگـــران نیســـت، بـــلکه در 

تــناقــض بــا روابــط واقــعی آن هــا قــرار دارد. در ورود بــه پــراتــیک کــانــون هــا از ۱۳۸۰ بــه بــعد شــاهــد بــودیــم 

تــناقــِض واقــعیت و انــتزاعِ آن، در مــواجــهه ی مســتقیم کــارگــران بــا قــوانــین تــشکل و تجــمع، چــه تجــربــه ی 

غـنی ای بـرای مـعلمان داشـت. بـه مـعلمان اجـازه داده نـمی شـد گـرد      هـم جـمع شـونـد و نـمایـندگـان خـود را 
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انـتخاب کـنند و اگـر فـراخـوان تجـمع مـی دادنـد، بـه جـرم عـدم رعـایـت قـانـون دسـتگیر مـی شـدنـد. وقـتی هـم بـه 

روال گـفته شـده پـروانـه ی فـعالـیت دریـافـت کـردنـد، تـا زمـانـی مـی تـوانسـتند مجـمع عـمومـی بـرگـزار کـنند کـه 

نــمایــنده ای از وزارت کــشور در          مجــمع حــضور داشــته  بــاشــد. اگــر بــدون حــضور نــمایــنده مجــمع بــرگــزار 

مـی شـد، بـاز  هـم بـه جـرم عـمل غـیر قـانـونـی تـحت تـعقیب قـرار   مـی گـرفـتند. دولـت نـیز تـا زمـانـی نـمایـنده ی خـود 

          را بـــه مجـــمع عـــمومـــی مـــعلمان مـــی فـــرســـتاد کـــه هـــیئت مـــدیـــراِن انـــتخاب شـــده، دســـت از پـــا خـــطا نـــکنند و بـــا 

فـراخـواِن تجـمع و تـحصن، ادعـای افـزایـش مـزد و تـحصیِل رایـگان، یـا کـالً ادعـای قـیمت نـیروی کـار خـود 

را نــداشــته بــاشــند. اگــر در شــعارهــای تجــمع یــا فــراخــوان داده شــده ی تــشکل هــا، ایــن مــبانــی زیــر ســؤال 

مــی رفــت، یــا اگــر نــمایــندگــان بــا ســاز مــقامــات نــمی رقــصیدنــد و مــانــع شــعارهــای مــعلمان نــمی شــدنــد، یــا 

حـتی اگـر تجـمعِ سـکوت بـود و روی پـالکـاردهـا خـواسـته هـایـی مـبنی بـر افـزایـش قـیمِت کـار دیـده  مـی شـد، 

تجـــمع غـــیرقـــانـــونـــی و نـــمایـــندگـــان بـــه جـــرم پـــافـــشاری بـــه فـــروِش کـــاالی خـــود بـــه   قـــیمت آن، مجـــرم ســـیاســـی 

شـــناخـــته مـــی شـــدنـــد. ایـــن تـــجارب بـــاعـــث شـــد مـــعلمان بـــرای رفـــع تـــناقـــض واقـــعیت و قـــانـــون، بـــه  تـــدریـــج از 

بـیراهـه هـای قـانـون، فـرای بـند و مـاده و تـبصره ی اسـاسـنامـه بـرونـد؛ بـدون دریـافـت مـجوِز تجـمع، فـراخـوان 

تجـــمع و تـــحصن دادنـــد، بـــدون مـــجوز، مجـــمع عـــمومـــی بـــرگـــزار کـــردنـــد،    در مجـــمع، بـــا جـــایـــگزیـــن کـــردن 

مـدیـران زنـدانـی، هـیئت مـدیـره را تـغییر دادنـد و در اسـاسـنامـه ی دوم عـلی رغـم عـدم تـصویـب تـوسـط دولـت، 

از اوج مــــبارزه ی طــــبقاتــــی مــــعلمان نــــیرو گــــرفــــتند، مــــشخصاِت مــــتقاضــــیاِن عــــضو را گســــترش  دادنــــد و 

غـیررسـمی هـا را هـم در جـایـگاه عـضو پـذیـرفـتند. وقـتی هـم مـورد تـأیـید حـاکـمان قـرار نـگرفـت، کـانـون هـای 

رادیـکال تـر، مـنتظر نشـدنـد و آن را بـا ابـزار ایـنترنـت و دریـافـت مـدارک و ثـبت عـضویـت مـعلمان، اجـرایـی 

کــردنــد. هــرچــه مــبارزه گســترش بــیش تــری یــافــت، بــرخــی تــشکل هــا نــیروی بــیش تــری مــی گــرفــتند و بــا رهــا 

شـــدنـــی آهســـته، امـــا پـــیش رونـــده از ایـــدئـــولـــوژیِ قـــانـــون گـــرایـــی، ضـــوابـــط کـــارشـــان را بـــا پـــراتـــیک مـــعلمان 

هـمگون مـی کـردنـد و بـه  هـمان نسـبت از قـانـون فـاصـله مـی گـرفـتند. امـا ایـن کـانـون هـا یـا دسـت کـم اکـثریـت 

مـعلمان، هـنوز از قـلمروی سـرمـایـه و مـناسـبات آن فـراتـر نـمی رونـد، هـنوز بـر فـروش نـیروی کـار خـود بـه 

 ارزشــی بــرابــر بــا ارزش کــاالهــای بــازتــولــیدکــننده ی آن، و نــه بــیش تــر،             مــصرنــد؛ هــنوز آمــاده ی مــذاکــره و 

کســب امــتیاِز افــزایــش مــزد هســتند، یــعنی هــنوز فــراتــر        از خــواســته  هــای چــانــه  زنــی در قــلمروی ســرمــایــه 

نـرفـته انـد و رویـکرد سـوسـیالیسـتی هـنوز در کـانـون هـا غـالـب نشـده اسـت، امـا هـمین خـواسـته هـای صـنفی 

کـه بـرآوردن شـان در تـوان ایـن رژیـم و نـیز مـناسـبات سـرمـایـه ی در بحـران  نیسـت، کـالً سـیاسـی مـحسوب  

مــی شــونــد. از هــمین رو درخــواســت ســاده ی ضــوابــط یــکسان بــرای حــقوق هــمه ی کــارمــندان دولــت و هــر 

درخــواســت کــامــالً صــنفی آن هــا، فــعالــیتی ضــدقــدرت ارزیــابــی مــی شــد و مــجازات در پــی داشــت و دارد. 

حــــــتی وقــــــتی نــــــمایــــــندگــــــان شــــــان وارد خــــــیابــــــان نــــــمی شــــــدنــــــد، دور هــــــم مــــــی نشســــــتند تــــــا مــــــشورت کــــــنند، 

بـاهـم   بـودن شـان جـرم سـیاسـی مـحسوب مـی شـد و در اتـاق حـبس و بـه دادگـاه انـقالب فـرسـتاده مـی شـدنـد. 

فـــــعاالن صـــــنفی کـــــه در زمـــــان نـــــوشـــــنت مـــــاده ی یـــــک اســـــاســـــنامـــــه مـــــبنی بـــــر غـــــیرســـــیاســـــی بـــــودن کـــــانـــــون، 
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مـــنظورشـــان امـــن نـــگه داشـــنت خـــود از شـــرکـــت در جـــناح بـــازی قـــدرت حـــاکـــم و نـــیز بـــه دورمـــانـــدن از اتـــهام 

مــعانــدبــودن و ســرنــوشــت گــروه هــای ســیاســی دهــه ی شــصت بــود، زمــانــی کــه وارد خــیابــان شــدنــد، بــاتــوم 

خـوردنـد و تهـدیـد، زنـدان و شـکنجه شـدنـد، دریـافـتند راهـی جـز انـتخاب لـه یـا عـلیه زور و قـدرت نـدارنـد. 

چــه بــخواهــند و چــه نــخواهــند، در نــظام تــوتــالــیتِر مــوجــود، هــرگــونــه فــعالــیت یــک کــارگــر بــرای احــقاق حــق 

خـود، بـه صـورت امـری کـامـالً سـیاسـی ارزیـابـی و کـنترل مـی شـود. در ایـن رژیـم، صـنفی تـریـن تـالش آن هـا 

کـــــه تـــــالش بـــــرای معیشـــــت و تـــــحصیل فـــــرزنـــــدان شـــــان اســـــت و بُـــــعدی اقـــــتصادی دارد، مـــــبارزه ای تـــــمامـــــاً 

ســــیاســــی و ضــــدامــــنیتی مــــحسوب مــــی شــــود، زیــــرا بــــا وظــــیفه و کــــارکــــرد ایــــن دولــــت کــــه اجــــرای ریــــاضــــت 

» خـیزش هـای امـروز،  اقـتصادی بـرای کـارگـران اسـت، مـغایـرت دارد. «مـاهـیت بـه اصـطالح «اقـتصادیِ

بـــر شـــانـــه ی مـــبارزات و اعـــتراضـــات و اعـــتصابـــات بـــی شـــمار بـــرای تـــحقق خـــواســـته هـــای «اقـــتصادی» و 

«صـنفی» اسـتوارنـد… مـسئله بـر سـر ظـرفـیت هـای ضـدسـرمـایـه دارانـه و فـراتـررونـده ی آن هـاسـت؛ هـم در 
شــــــکِل ســــــازمــــــان یــــــابــــــی و طــــــراحــــــیِ مــــــناســــــباِت اجــــــتماعــــــی و هــــــم در مــــــحتوای آن.» و بُــــــعد  اقــــــتصادی 

خــواســته هــای مــعلمان بــا  « ظــرفــیت هــای ضــدســرمــایــه دارانــه و فــراتــررونــده»ی خــود، چــنان قــدرتــی در      ایــن 

بحــران دارد کــه هــر بــار کــارگــران را بــا پــوســته ی تــشکل هــای خــود یــا هــمان انــتزاعِ قــانــوِن پــیکریــافــته در 

اســــاســــنامــــه ی صــــنفی، وارد تــــناقــــض کــــرده  اســــت. هــــرچــــه جــــنبش کــــارگــــری فــــعال تــــر و اقــــشار مــــختلف 

کـارگـری بـیش تـر وارد مـیدان مـبارزه مـی شـونـد، هـرچـه مـعلمان رادیـکال فـعال تـر و ابـزارهـای ایـنترنـتی در 

زیسـت مـبارزاتـی تـوده ی کـارگـران کـاراتـر مـی شـود و بـرنـامـه ریـزی اعـتراضـات و تـشکیل مـجامـع عـمومـی 

بـه دنـیای مـجازی وابسـته  تـر مـی شـود، بـه هـمان نسـبت پـوسـته ی قـانـون گـرایـی تـشکل هـای کـارگـری، از جـمله 

تـشکل هـای مـعلمان، بـیش تـر فـرومـی ریـزد. هـم هـنگام مـحتوی ضـدسـرمـایـه دارانـه ی مـواضـع مـعلمان رادیـکال، 

خـــواســـته هـــای ایـــن تـــشکل هـــا را رادیـــکالـــیزه، و از مـــرزهـــای فـــعالـــیت ســـندیـــکایـــی ســـنتی فـــرا مـــی بـــرد. ایـــن 

پـوسـت انـدازیِ جـدیـد در هـر خـیزش مـردم قـوی تـر مـی شـود. امـا تـا زمـانـی کـه جـامـعه بـه قـدرت دو گـانـه گـذار 

نـکرده اسـت، کـارکـرد شـورایـی نـخواهـند داشـت. مـی تـوان ایـن گـونـه تـشکل هـا را نـوعـی سـازمـان کـارگـری 

مســــتقل ویــــژه ی کــــشورهــــای اســــتبدادی دانســــت کــــه نــــه کــــامــــالً ســــندیــــکایــــی هســــتند و نــــه  هــــنوز مــــاهــــیت 

شورایی دارند، به عبارت دیگر «ویژگی تواِن لحظه ی انقالب» را ندارند. 

    در راســــتای هــــمین فــــرا   رفــــنت بــــاالجــــبار تــــشکل هــــای صــــنفی بــــه ســــوی فــــعالــــیت ضــــدقــــدرت، بــــه نــــظر 

مــی رســد در فــرایــند گســترِش ســازمــان یــابــیِ مــتکثر و شــبکه ایِ مــعلمان و هــم زمــان، رادیــکال  شــدن مــدام 

تـــشکل هـــای صـــنفی مـــوجـــود، تـــکرار تجـــربـــه ی نـــمایـــندگـــان انـــقالبـــی اتـــحادیـــه هـــای آملـــان (چـــارلـــز مـــورو) در 

ســـــــال هـــــــای 23-1922 غـــــــیرمـــــــحتمل نـــــــباشـــــــد. در ایـــــــن فـــــــرایـــــــند اگـــــــر کـــــــارگـــــــران کـــــــالســـــــیک و کـــــــارگـــــــران 

بـــه حـــاشـــیه رانـــده شـــده قـــلب و مـــوتـــور محـــرک جـــنبش کـــارگـــری هســـتند، چـــنانـــچه ســـابـــقه ی خـــیزش جـــنبش 

کـــارگـــران خـــوزســـتان در ســـال ۹۷ و نـــیز خـــیزش آبـــان نـــشان داد، دانـــشجویـــان و مـــعلمان مـــغز و نـــاقـــد 

هـمیشه هـوشـیار ایـن جـنبش هسـتند و همبسـته  شـدن تـشکل هـای آن هـا در بـدنـی واحـد حـول خـواسـته هـای 
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مشـترک، مـی تـوانـد بـه کـنار گـذاشـنت کـارکـرد سـندیـکایـی، صـنفی و شـایـد بـه دگـردیـسی ایـن سـازمـان هـا 

بــه ســازمــان هــایــی بــا تــوان انــقالبــی بــرای گــذار از وضــع مــوجــود منجــر شــود. یــک فــعال صــنفی مــعلم در 

خصوص این دگردیسی می گوید:  

«مـــعلمان ظـــرفـــیت دارنـــد کـــه شـــورای مـــعلماِن هـــر واحـــد آمـــوزشـــی را بـــه عـــنوان یـــک ســـلول 
تـشکیل دهـنده تـشکل شهـر و روسـتا فـعال و شـورای مـعلمان را از حـالـت صـوری خـارج کـنند. 

تـشکل یـابـی بـا تـبعیت از مـدل  پـایـین بـه بـاال کـه مـشارکـت اکـثریـت مـعلمان را در پـی دارد، یـک 

رویـکرد مـترقـی و پیشـرو اسـت کـه جـنبش مـعلمان ایـران را بـه  تـشکیالت قـدرتـمند و دمـوکـراتـیک 

مجهــز مــی کــند. جهــت گــیری تــکامــلی فــعاالن صــنفی بــایــد بــه ســمت ایــن شــکل از مــتشکل شــدنِ 

سـراسـری و شـورایـی بـاشـد و بـا پیشـروی جـنبش، ایـن شـکل از سـازمـان یـابـی نـاگـزیـر اسـت. 

الـــبته شـــکل ســـازمـــان یـــابـــی در هـــر مـــرحـــله ی تـــاریـــخی مـــتناســـب بـــا شـــرایـــط مـــادی و عـــینی آن 

مــــرحــــله اســــت و ایــــن بســــتگی بــــه ذکــــاوت، قــــدرت و بــــینش ســــازمــــان دهــــندگــــان جــــنبش دارد کــــه 

بــــتوانــــند ســــاخــــتار و ظــــرف مــــناســــب تــــشکیالتــــی را ایــــجاد کــــنند. بــــه عــــبارت دیــــگر نــــمی تــــوان بــــه 

 صـورت اراده گـرایـانـه و ذهـنی و بـدون تـوجـه بـه پـایـه هـای مـادی، شـکل مـترقـی از سـازمـان یـابـی 

را بالغ کرد.» 

 امـا دگـردیـسی بـه سـازمـان هـای دیـگر صـرفـاً بـا کسـب نـام جـدیـد، یـا کـنترل و اداره واحـد آمـوزشـی، 

کــارایــی انــقالبــی درازمــدت نــخواهــد داشــت؛ آن هــا مــی تــوانــند در قــالــب نــام شــورای کــارگــری یــا هــر نــام 

دیـــگر، بـــاز هـــم نـــهادی ایـــدئـــولـــوژیـــک، بـــرای گـــذار نـــظام ســـلطه از شـــکلی بـــه شـــکل دیـــگر بـــاشـــند. کـــارایـــی 

انــقالبــی ســازمــان هــای کــارگــری وقــتی تــضمین خــواهــد شــد کــه مــارکــسیسم بــه مــثابــه ی نــظریــه ی انــتقادی، 

انـقالبـی راهـنمای عـمل کـارگـران کـشور قـرار گـیرد. کـمال خسـروی، نـظریـه پـرداز مـارکسیسـت ایـرانـی، در 

آخـــــریـــــن پـــــاراگـــــراف کـــــتاب خـــــود، «نـــــقد ایـــــدئـــــولـــــوژی»، ایـــــن مـــــهم را دقـــــیق و روشـــــن بـــــیان کـــــرده اســـــت: 

« مـارکـسیسم بـه مـنزلـه ی نـظریـه ی انـتقادی، ایـدئـولـوژی نیسـت. ایـدئـولـوژی پـرولـتری یـا عـلمی و انـقالبـی هـم 
نیســت. مــارکــسیسم یــک نــظریــه ی انــتقادی اســت کــه بــه یــاری آن مــی تــوان بــه نــقد ایــدئــولــوژی بــرخــاســت و 

آن هــا کــه پــیش شــرط نــقش اجــتماعــی شــان، روابــط مــبتنی بــر ســلطه نیســت، مــی تــوانــند بــا آمــوخــنت آن یــک 

ایـــــدئـــــولـــــوژی انـــــقالبـــــی بـــــسازنـــــد» («نـــــقد ایـــــدئـــــولـــــوژی»،  نشـــــر اخـــــتران، تهـــــران، 1383/1396/1398) و 

معلمان کشور ما در آموخنت این نظریه و در نقد، از تواناترین کارگران کشور هستند. 

۳- تـا نـهادی بـه نـام «دولـت» هسـت، سـازمـان یـابـی مـعلمان نـیز ادامـه دارد، فـعاالن صـنفی مـعلمان 

و ســـایـــر اقـــشار کـــارگـــری، دانـــشجویـــان، زنـــان و اقـــوام و اقـــلیت هـــا در زنـــدانـــند، بـــا وثـــیقه  هـــای ســـنگین 

گــروگــان گــرفــته شــده انــد و جــنبش کــارگــری آمــاده مــی شــود بــرای آزادی کــادرهــای مــورد اعــتماد خــود، بــا 
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شـعار «آزادی زنـدانـیان سـیاسـی»، همبسـتگی خـود را بـه عـرصـه ی عـمل بـکشانـد. مـعلمان مـی نـویـسند: 

«امـسال روز مـعلم را در چـنین شـرایـطی گـرامـی مـی داریـم؛ در بسـتری از خـون و فـریـاد هـایـی از خـشم 
و الــبته ظــهور پــرتــوی امــید.« امــا، پــرتــو امــید مــورد انــتطار مــعلمان، ضــرورت ســازمــان یــابــی آن هــا را بــه 

پـــایـــان نـــمی بـــرد. تـــا نـــهادی بـــه نـــام «دولـــت» مـــتشکل از ده هـــا نـــهاد وجـــود دارد، ســـازمـــان یـــابـــی مـــعلمان و 

تــمامــی اقــشار کــارگــری ادامــه خــواهــد داشــت. در چــنین مــسیری طــوالنــی امــید نــگارنــده آن اســت ایــن 

کتاب هرسال تکمیل و به روز شود؛ زیرا : 

«جــنبش هــا هــنوز مــانــند تــوربــین هــای بــادی هســتند کــه در شــرایــط مــساعــد هــوا، انــرژی فــوق الــعاده ای 
تـــولـــید مـــی کـــنند، ولـــی بـــه  دلـــیل فـــقدان خـــازن هـــایـــی بـــرای حـــفظ و ذخـــیره و اســـتفاده ی بـــجا از آن هـــا، ایـــن 

انرژی عمدتاً به  هدر می رود». 
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فصل ششم: 


1تعلیم و تربیت نقادانه

 

«نـقد مـنفی یـعنی نـقد وضـع مـوجـود و نـقد دسـتگاه هـای مـوجـود، بـرای رسـیدن بـه یـک نـقطه ی عـزیـمت 
یـــا بـــازنـــمایـــی بـــرای ورود بـــه یـــک پـــراتـــیک تـــازه. نـــقد مـــثبت یـــعنی نـــقد هـــر بـــازنـــمایـــیِ تـــازه و نـــقد آرمـــان، در 

حوزه ی هستنده هایی مانند «برنامه» و «پراتیک.»» نقد منفی، نقد مثبت 

1. این فصل در سال ۱۳۹۹ به صورت مقاله، به مناسبت روز جهانی معلم در سایت نقد منتشر شده است.

https://wp.me/p9vUft-Y4
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نقِد مثبت، نقِد منفی تعلیم و تربیت توسط معلمان دهه ی نود 

در جــــنبش کــــارگــــری ایــــران، قشــــر مــــعلمان رادیــــکال در نــــقِد جــــنبش خــــود از تــــوانــــاتــــریــــن کــــارگــــران 

هســتند، چــنان  کــه گــفته شــد. در اواخــر دهــه ی هــفتاد، در دانــشگاه هــای مــرتــبط بــه امــر تــعلیم و تــربــیت، 

مــعلمانــی فــارغ الــتحصیل و وارد مــدارس شهــرســتان هــا و حــاشــیه ی شهــرهــای بــزرگ شــدنــد کــه تجــربــه ی 

 زیســته ی تــشکل گــرایــی، انــتشار نشــریــه، بــحث و جــدل، نــقد، مــقالــه نــویــسی و«اصــالحــات» را در جــنبش  

دانـشجویـی پـرتـالطـم آن دوره آمـوخـته و آب دیـده شـده بـودنـد. حـاصـل تجـربـه ی  زیسـته در فـضای پـس از 

۱۸ تـــیر ۷۸، مـــعلمان جـــوانـــی بـــودنـــد کـــه بـــا عـــبور از خـــاتـــمی در دهـــه ی هشـــتاد وارد فـــضای آمـــوزشـــی 

کـــشور، بـــه خـــصوص در حـــاشـــیه ی  شهـــرهـــا شـــدنـــد و بـــا شـــرکـــت در تجـــمعات و تـــحصن هـــای مـــعلمان در 

نـــیمه ی اول دهـــه ی هشـــتاد و نـــگاه انـــتقادی بـــه  راهـــبری آن، تجـــربـــه ای غـــنی کســـب کـــردنـــد. ایـــن مـــعلمان 

تــازه وارد و مــعدودی از قــدیــمی تــرهــا در درون و بــیرون تــشکل هــا، بــا نــگرش انــتقادی مــتمایــز، رادیــکال یــا 

عـدالـت خـواه نـامـیده مـی شـدنـد. آنـها بـا عـقب نـشینی  تـشکل هـا در بـرابـر سـرکـوب، آنـها از اوایـل دهـه ی نـود 

بـــرای ســـازمـــان دهـــی غـــیرمـــتمرکـــز مـــعلمان وارد دنـــیای مـــجازی شـــدنـــد و بـــا نـــقد مـــقولـــه هـــای مـــختلِف ایـــن 

جـنبش و فـراخـوان هـای مسـتقل، بـه تـدریـج نـگرش خـود را وارد کـانـون هـای صـنفی مـعلمان و حـتی شـورای 

هــماهــنگ کــننده ی آنــها کــردنــد. دنــبال کــردن نــقد آنــها در ایــنترنــت مــؤیــد آن اســت کــه پــراتــیک در جــنبش 

مــعلمان بــا کــارگــران آگــاهــی مــواجــه اســت کــه بــه تــبعت از صــمد بهــرنــگی و راه او، بــا چــشمان هــوشــیار، 

سـلطه ی فـرهـنگی را تـبیین و بـالفـاصـله زیـر ذره بـین روشـنگری مـی بـرنـد. در ایـن قشـر از کـارگـران بـه  عـلت 

تـولـید کـاالی ذهـنی، گـسیختگی کـردار و انـدیـشه کـمتر از سـایـر اقـشار اسـت؛ امـا انـدیـشه بـرای تـعقیب 

کــــردار هــــنوز تــــوســــن قــــوی نــــدارد. رهــــرواِن صــــمد در قشــــر مــــعلم گــــرچــــه ســــویــــه ی نــــقادی وی را عــــمده و 

گـرایـش بـه سـویـه ی مـبارزه فـردی مـاهـی سـیاه کـوچـولـو را تـندروی مـی دانـند، امـا نـقد اکـثریـت آنـها کـمتر 

انــــقالبــــی و هــــنوز بیشــــتر ســــنتی اســــت. نــــقد آنــــها،  مــــانــــند صــــمد بهــــرنــــگی بــــه  واســــطه ی روشــــنگری اش، 

حــاکــمان وقــت، ثــروتــمندان، ســرمــایــه داران، اخــتالســگران و شــکاف هــای طــبقاتــی را زیــر ســؤال مــی بــرد و 

مـاحـصلش الـبته خـشم و سـتیزه گـری اسـت کـه بـه تـقابـل طـبقاتـی، زنـدان، اخـراج و تـبعید منجـر مـی شـود؛ 

امـا هـنوز مـحتوای ایـن روشـنگری، تـوأمـان، سـتیزه جـویـی بـا مـناسـبات تـولـید و بـازتـولـید سـرمـایـه دارانـه را 

الــقا نــمی کــند، بــلکه عــمومــاً ســتیزه جــویــی نــتیجه ی خــشم حــاصــل از روشــنگری اســت کــه مــتوجــه حــاکــمیت 

وقــــت و ســــیاســــت هــــای آن، از جــــمله ریــــاضــــت اقــــتصادی مــــی شــــود. ایــــن نــــوع نــــقد را بــــه صــــورت مــــدون و 
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مشـــروح در نـــگرش انـــدیـــشمندان حـــوزه ی تـــعلیم و تـــربـــیت نـــقادانـــه ی نـــیمه ی دوم قـــرن بیســـتم جـــهان نـــیز 

مــی تــوان دیــد. مــوضــوع ایــن مــقالــه در پــاس داشــت روز جــهانــی مــعلم، جــایــگاه و شــیوه ی نــقد در جــنبش 

مـعلمان در جـهان و ایـران اسـت. ابـتدا بـرای نـشان  دادن سـویـه هـای نـقد در جـنبش مـعلمان ایـران، نـقل 

مسـتقیمِ بـخش هـایـی از بـرخـی مـتون انـتقادی مـعلمان ـ و الـبته رادیـکال تـریـن آنـهاـ در مـقولـه هـای مـختلف 

کـــه عـــمدتـــاً بـــه  ســـازمـــان یـــابـــی در جـــنبش مـــعلمان مـــرتـــبط اســـت، در حـــوزه ی نـــقِد مـــثبت، نـــقِد مـــنفی قـــرار 

مـی گـیرد. سـپس بـه  پـیشینه ی نـظری تـعلیم و تـربـیت نـقادانـه در جـهان و بـازتـاب آن در فـضای آکـادمـیک 

تعلیم و تربیت ایران پرداخته می شود. 

حوزه ی نقد منفی 

«۱) عناصری از ساخت پیشین به  ساخت بعدی بدون کم وکاست منتقل می شوند؛ در نتیجه 
عنصر متناظر در ساخت بعدی با آنها، خوِد آنهاست. ۲) عناصری در ساخت پیشین به  هیچ  وجه به 

ساخت بعدی نمی آیند؛ در نتیجه عنصر متناظری در ساخت بعدی ندارند.» نقد منفی، نقد مثبت 

نقِد «جامعه ی مدنی» 

» ره آورِد اصـالح طـلبان را بـه  یـک مـعلم فـعال در کـانـال کـانـون صـنفی ایـران (تهـران) «جـامـعه ی مـدنـیِ

زیبایی نقد کرده است:  

«ایـــــن روزهـــــا چـــــندی از قـــــلم بـــــه دســـــتان کـــــه قـــــلمشان نـــــه بـــــرای مـــــنافـــــع مـــــعلمان کـــــه بـــــرای 
تــئوریــزه کــردن ســرکــوب اعــتراضــات صــنفی مــی چــرخــد، از واژه ی «جــامــعه ی مــدنــی» بــه کــرات 

اسـتفاده مـی کـنند، بـه گـونـه ای کـه ایـن واژه را بـی مـحابـا بـرای تـئوریـزه کـردن هـر چـیزی در جهـت 

بـه مـحاق  بـردن مـطالـبات مـعلمان بـه کـار مـی بـرنـد. ایـن قـلم بـه دسـتان کـه بـا وقـاحـت تـمام دیـگران 

را ایـــدئـــولـــوژیـــک مـــی خـــوانـــند، مـــبلغان ایـــدئـــولـــوژی طـــبقات مســـلط هســـتند کـــه ســـعی مـــی کـــنند 

طـــبقات محـــروم را بـــه پـــذیـــرش ایـــدئـــولـــوژی طـــبقه ی حـــاکـــم ســـوق دهـــند. امـــا بـــدنـــه هـــزاران قـــدم 

جـــلوتـــر از ایـــنها گـــام بـــرمـــی دارد و نـــه بـــرای ایـــجاد جـــامـــعه ی مـــدنـــیِ تـــحت ســـلطه کـــه بـــرای رفـــع 

مشکالت مادی، معیشتی و روزمره اش به تشکل یابی و اعتراض می پردازد.» 

مبارزه با خصوصی سازی 

بازرس شورای هماهنگی در مصاحبه ای به نقد بن بست خصوصی  بودن آموزش می پردازد:  

«مـنطق سـرمـایـه ایـجاب مـی کـند کـه تـمام عـرصـه هـای اجـتماعـی را کـاالیـی نـمایـد تـا بـتوانـد 
زمــــــــینه ی مــــــــبادلــــــــه و انــــــــباشــــــــت ثــــــــروت را فــــــــراهــــــــم کــــــــند. پــــــــس طــــــــبیعی اســــــــت کــــــــه طــــــــراحــــــــان 
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خـــصوصـــی ســـازی در هـــر جـــا بـــه  دنـــبال قـــبضه  کـــردن ســـپهرهـــای مـــختلف بـــاشـــند، بـــه خـــصوص 

عــــرصــــه هــــایــــی مــــانــــند آمــــوزش و بهــــداشــــت. در مــــقابــــل ایــــن دو رویــــکرد بــــه آمــــوزش (دولــــتی و 

خـــصوصـــی) بـــایـــد بـــرای تـــحقق شـــق ســـوم تـــالش نـــمود و از یـــک آمـــوزش کـــیفی و مـــشارکـــتی 

ســــخن بــــه  مــــیان آورد کــــه در آن دولــــت نــــقش حــــمایــــتی داشــــته بــــاشــــد و اداره ی مــــدرســــه را از 

صفر تا صد به ذینفعان واقعی آن، یعنی معلمان و دانش آموزان/ والدین واگذار نماید. 

بُعد اقتصادی خواسته های بالواسطه 

چــرا جــنبش مــعلمان پــویــاتــریــن بــخش جــنبش کــارگــری اســت؟ چــرا نســبت بــه  ســایــر اقــشار کــارگــری 

کـنش هـای مسـتمر داشـته اسـت؟ چـرا تـشکل گـرایـی در ایـن بـخش از کـارگـران مـوفـق بـوده اسـت؟ محـمد 

حــبیبی کــه کــه در زمــان تــدویــن ایــن کــتاب در زنــدان اســت، در مــصاحــبه ای عــلت ایــن مــوفــقیت را دســت 

 گذاشنت بر خواسته های بالواسطه ی مردم عنوان می کند:  

«بــه  عــقیده ی مــن هــیچ  چــیز بــه انــدازه ی تــأکــید بــر مــطالــبات صــنفی در درون مجــموعــه ی 
مـــعلمان نـــمی تـــوانـــد افـــراد را جـــذب کـــرده و بـــه پـــویـــایـــی ایـــن جـــریـــان کـــمک کـــند. مـــطالـــباتـــی کـــه 

صـرفـاً بـه بـحث معیشـت محـدود نـمی شـود و بـحث کـیفیت آمـوزشـی و آمـوزش رایـگان را هـم در 

بـر مـی گـیرد… هـر مـسئله را کـه مـا دنـبال مـی کـنیم، زمـانـی مـی تـوانـد بـه نـتیجه بـرسـد و تحـلیل 

واقعی باشد که مابه ازای عینی نیز داشته باشد و برگرفته از واقعیت اجتماعی باشد.» 

 مـــشکالت اقـــتصادی و مـــطالـــباتـــی کـــه مـــابـــه ازای عـــینی دارد، خـــواســـت هـــای بـــالواســـطه ی کـــارگـــران 

هســتند. «دانــشجو، پــرســتار، مــعلم، کــارگــر (مــولــد و نــامــولــد)، بــازنشســته، بــیکار، زن، دگــربــاش و غــیره 

وقــتی از خــواســت هــای بــالواســطه اش عــزیــمت کــند، هــم شــعارش روشــن اســت، هــم – دســت کــم در دومــین 

گام – کشِف ضرورِت سازمان یابی اش.» 

اقلیت ها 

، وضعیت اقلیت های قومی را نقد می کند:   1فرزاد کمانگر در فروردین ۱۳۸۹ در نامه های زندان

«… نـگاهـی واقـع بـینانـه بـه کُـرد و کـردسـتان در ادبـیات مـتداول سـیاسـی حـاکـمیت ایـران، 
مـــتأســـفانـــه هـــمواره تـــداعـــی گـــر کـــلماتـــی چـــون تجـــزیـــه طـــلب، ضـــدانـــقالب و (مـــنطق هـــای) امـــنیتی 

اســــت. عــــلی رغــــم ایــــن کــــه کُــــردهــــا هــــمواره زنــــدگــــی مــــساملــــت آمــــیز در ایــــران را بــــرگــــزیــــده و جــــز 

مــــطالــــبات مســــلم خــــود چــــیز دیــــگری نــــخواســــته انــــد، مــــتأســــفانــــه در راســــتای نــــگاه بــــدبــــینانــــه و 

1. مجموعه ی نامه های یک زندانی، ص ۳۲ با عنوان «ما هم مردمانیم…»
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پــیش داوری هــای مــتداول، عــمومــاً پــاســخ ایــن مــطالــبات قــانــونــی بــا ازدیــاد زنــدانــیان ســیاســی و 

مـدنـی، تـبعید و اعـدام داده شـده اسـت. یـکی از ابـتدایـی تـریـن حـقوقـی کـه هـر ایـرانـی، اعـم از 

کُــرد و غــیرکُــرد، خــود را مــحق آن مــی دانــد، بــرخــورداری از حــق «شهــرونــدی» اســت؛ حــقی کــه 

در تـــــقابـــــل بـــــا انـــــزوا و طـــــردشـــــدگـــــی قـــــرار دارد. انـــــزوا و طـــــردشـــــدگـــــی دو حـــــسی هســـــتند کـــــه 

تــحت تــأثــیر نــگاه «مــرکــزمــحوری» شــکل مــی گــیرد کــه بــا نــگاه فــرادســت بــه فــرودســت، مــسائــل و 

نـــیازهـــای کُـــرد (حـــاشـــیه نـــشین) را از مـــرکـــزنـــشین، مجـــزا مـــی کـــند. بـــی شـــک حـــس طـــرد، انـــزوا و 

ازخــــودبــــیگانــــگی در شــــرایــــط تــــوســــعه نــــیافــــتگی و ســــوء مــــدیــــریــــت، بــــه اقــــلیت هــــای قــــومــــی محــــدود 

نـمی شـود، بـلکه بـه فـراخـور مـوقـعیت و جـایـگاه افـراد در جـامـعه، کـم وبـیش هـمه را بـه خـود مـبتال 

مـی کـند. بـا ایـن وجـود بـه دلـیل نـابـرابـری هـای عـمیق سـاخـتاری ایـن حـس، مـیان اقـلیت هـا عـمیق تـر 

و گسـترده تـر اسـت. در امـتداد چـنین سـیاسـت هـای دوگـانـه مـحوری، ایـن نـگاه امـنیتی در مـورد 

زنـدانـیان سـیاسـی و مـدنـی کُـرد، امـا ایـن بـار بـه شـکل مـضاعـفی بـه چـشم مـی خـورد. آیـا حـتی 

در درون زنــدان و در دایــره ی مــجازات نــیز کُــردهــا بــایــد بــا انــگ اقــلیت قــومــی هــمان احــساس 

شــوم انــزوا و طــردشــدگــی را بــا خــود هــمراه کــنند؟ مــتأســفانــه بــرخــی بــا دســتاویــز قــرار دادن 

مـــوقـــعیت جـــغرافـــیایـــی ایـــن اســـتان ســـعی دارنـــد اصـــرار خـــود بـــر ابـــقای نـــگاه امـــنیتی شـــان را 

تــوجــیه کــرده و هــمچنان بــه ســرکــوب و فــشار بــر زنــدانــیان ســیاســی و مــدنــی، یــا اعــدام گــاه و 

بـــی گـــاه آنـــان، کـــه بـــعضاً بـــیش از آن کـــه متحـــمل جـــزای خـــود بـــاشـــد، بـــه گـــونـــه ای غـــیررســـمی 

وجـه املـصالـحه یـا گـروگـان تـلقی مـی شـونـد، بـپردازنـد. ایـن نـگاه امـنیتی کـه بـرخـی مـصرانـه بـر آن 

پـا مـی فـشارنـد و عـمالً سـبب واگـرایـی و نـارضـایـتی جـوانـان کُـرد شـده، تـا چـه زمـانـی بـایـد ادامـه 

یابد ؟…» 

حوزه ی نقِد مثبت 

«۳) عــناصــری در ســاخــت بــعدی پــدیــد مــی آیــند کــه عــنصر مــتناظــری در ســاخــت پــیشین نــدارنــد؛ ایــن 
عناصر حاصل پراتیکِ خودزاینده اند. 

۴) عـــناصـــر تـــازه در ســـاخـــت بـــعدی، لـــزومـــاً در ســـاخـــِت پـــس از خـــود تـــکرار نـــمی شـــونـــد (حـــالـــت خـــاص 

ناشی از پویاییِ ویژگیِ دوم).» نقد منفی، نقد مثبت 

اداره ی شورایی مدارس 

بـازرس شـورای هـماهـنگی در مـصاحـبه ای در سـال ۱۳۹۷در مـورد فـرآیـند اداره ی شـورایـی مـدارس 

می گوید:  
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«مــخالــفت بــا خــصوصــی ســازی از دیــدگــاه امــثال مــن بــه مــعنای پــذیــرش ســاخــتار فــاســد 
دولــتی نیســت، بــلکه بــدیــل مــا ســپردن کــار بــه  دســت مــردم اســت. تــنها یــک آمــوزش مــشارکــتی 

اســت کــه قــادر اســت مــا را از بحــران کــنونــی نــجات دهــد. پــیش زمــینه ی ایــن کــار ایــن اســت کــه 

مــــــا بــــــه آن شــــــکل از تــــــشکل یــــــابــــــی شــــــورایــــــی دســــــت پــــــیدا کــــــنیم، شــــــورای مــــــعلمان، شــــــورای 

دانـــش آمـــوزان و شـــورای والـــدیـــن بـــه صـــورت واقـــعی شـــکل بـــگیرنـــد و شـــورای مـــدرســـه را تـــشکیل 

دهـند و شـورای محـله و شهـر در ارتـباط و تـعامـل بـا شـورای مـدرسـه بـاشـد. ایـن کـه مـی گـویـم 

شــــــورا بــــــه مــــــعنای واقــــــعی کــــــلمه یــــــک تــــــشکیالت پــــــایــــــین بــــــه بــــــاالســــــت،.» هــــــمین مــــــعلم در یــــــک 

مــصاحــبه ی دیــگر مــی گــویــد: «اداره ی مــشارکــتی مــدرســه یــک رویــکرد نــویــن نیســت، حــتی در 

دوره ی کـــــوتـــــاهـــــی پـــــس از انـــــقالب بـــــین ســـــال هـــــای ۵۸ تـــــا۶۰ در بـــــرخـــــی از مـــــدارس در تهـــــران 

شـــیوه ی مـــدیـــریـــت از پـــایـــین بـــه بـــاال بـــود و بـــر خـــالف (نـــظر) کـــسانـــی کـــه مـــدعـــی هســـتند ایـــن 

رویـکرد انـتزاعـی اسـت، ایـن رویـکرد بـه خـاطـر نـمایـندگـی  کـردن مـنافـع ذی نـفعان بـسیار کـارآمـد 

اسـت.» شـکی نیسـت اداره ی شـورایـی مـدارس، رویـکرد درسـتی اسـت، امـا کـامـل نیسـت. ایـن 

رویـــکرد در ســـال هـــای ۱۳۵۷ تـــا ۱۳۶۰ بـــا حـــاکـــمیت مـــناســـبات ســـرمـــایـــه داری نـــتوانســـت تـــداوم 

یـابـد. در آیـنده نـیز چـنانـچه ایـن مـناسـبات تـغییر نـکند، هـر   دولـتی کـه قـدرت را بـه  دسـت گـیرد، 

در خـــدمـــت مـــناســـبات ســـرمـــایـــه داری، وضـــعیت مـــوجـــود را ادامـــه خـــواهـــد داد. ســـاخـــتار واقـــعاً! 

دمـــوکـــراتـــیک نـــیز بـــا تـــداوم مـــناســـبات ســـرمـــایـــه داری امـــکان پـــذیـــر نیســـت. لـــذا تـــنها راه تـــضمین 

تــــثبیت اداره ی شــــورایــــی، تــــالش بــــرای کســــب «مــــالــــکیت جــــمعی» هــــر بــــنگاه آمــــوزشــــی بــــرای 

مـــعلمان و دانـــش آمـــوزان آن بـــنگاه اســـت. در ایـــن نـــوع تـــملک، طـــبق روش  اعـــالم شـــده در لـــینک 

فـــــوق: «ســـــهام، قـــــابـــــِل خـــــریـــــدوفـــــروش، واگـــــذاری و وراثـــــت نیســـــتند. بـــــرخـــــورداری از ســـــهم بـــــا 

عـضویـت در بـنگاه (احـتماالً بـعد از یـک دوره ی کـوتـاِه مـثالً شـش مـاهـه یـا یـک سـالـه، کـه ظـرِف آن 

عـــضِو تـــازه بـــالفـــاصـــله از حـــق رأی بـــرخـــوردار اســـت) شـــروع مـــی شـــود و بـــا تـــرک بـــنگاه پـــایـــان 

می یابد.» 

آیا معلم «کارگر مولد» است؟ 

بـهمن پـرتـویـی کـه خـود مـعلم اسـت، نـقدی دربـاره ی آیـا مـعلم «کـارگـر مـولـد» اسـت؟ را در آذر ۱۳۹۴ 

به رسول بداقی، عضو زندانی کانون صنفی تهران تقدیم کرده است:  

«بـــنا بـــه  تـــعریـــِف اقـــتصاد ســـیاســـی، کـــارگـــر کـــسی اســـت کـــه صـــاحـــب ابـــزاِر تـــولـــید (و بـــه 
عـبارت سـاده تـر مـالـک سـرمـایـه) نیسـت و بـرای زنـده  مـانـدن و امـرار مـعاش، نـیروی کـار فـکری-

یـدی اش را مـی فـروشـد و چـنانـچه دسـت بـه ایـن کـار نـزنـد، نـمی تـوانـد ادامـه ی حـیات دهـد و ایـن 

تـولـید، در واقـع تـولـید کـاالسـت و کـاال مـی تـوانـد مـادی یـا مـعنوی (و مـثالً خـدمـات بـاشـد)؛ بـه ایـن 
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تــــرتــــیب مــــعلمان هــــمگی کــــارگــــرنــــد. الــــبته غــــیرکــــارگــــر خــــوانــــدن پــــرســــتار و مــــعلم و نــــوازنــــده و 

بـــرنـــامـــه نـــویـــس و غـــیره، تـــعمدی اســـت و دســـتگاه ایـــدئـــولـــوژی پـــردازی نـــظام ســـرمـــایـــه داری عـــمداً 

تـالش مـی کـند کـه ایـن جـدایـی تـئوریـک، فـکری و فـرهـنگی را تـولـید کـند تـا عـمالً و در صـحنه ی 

مـــــبارزات اجـــــتماعـــــی، پـــــیونـــــدی بـــــین بـــــخش هـــــای مـــــختلف طـــــبقه ی کـــــارگـــــر بـــــرقـــــرار نـــــشود و در 

عـرصـه ی عـمل، فـاصـله ای بـین صـف مـبارزات متحـد آنـها ایـجاد کـند.» در تـکمیل نـقد ایـن مـعلم 

عـزیـز، مـقالـه ی افـسانـه و افـسوِن طـبقه ی «مـتوسـط» از زاویـه ی مـبحث ایـدئـولـوژیـک «طـبقه ی 

متوسط» کامل تر حرف دل این معلم را زده است. 

تجربه ی رهبری جمعی و سازمان دهی از پایین غیرمتمرکز، افقی 

یــــکی از اعــــضای کــــانــــون صــــنفی تهــــران در نــــقِد بــــرنــــامــــه ریــــزی غــــیرمــــتمرکــــِز تجــــمعات ســــال ۱۳۹۴ 

می نویسد:  

«یــکی از نــکات مــهم در ۳۱ تــیر،  نــوع بــرنــامــه ریــزی، مــدیــریــت و هــدایــت آن بــود. مــطالــبات 
در یــک  رونــد مــشارکــتی از پــایــین بــه بــاال بــه مــدد فــضای مــجازی مــحتوای فــراخــوان شــورای 

مــرکــزی تــشکل هــا را شــکل دادنــد. لــذا بــه  هــمان انــدازه کــه مــوقــعیت شــورا در فــراخــوان دارای 

اهـــمیت اســـت، جـــایـــگاه ســـازمـــان دهـــندگـــان از پـــایـــین نـــیز درخـــور تـــوجـــه اســـت. ســـازمـــان دهـــی و 

هــدایــت عــمودی از بــاال بــه پــایــین نــبود، در عــین  حــال بــی بــرنــامــگی در رویــکرد افــقی کــه فــاقــد 

مـــدیـــریـــت و راهـــبری مـــشخص اســـت، نـــیز وجـــود نـــداشـــت. مـــعلمان بـــه یـــک مـــدیـــریـــت و رهـــبری 

جـــمعی رســـیده بـــودنـــد و نـــقش چهـــره هـــای شـــاخـــص کـــم شـــده بـــود و افـــراد جـــوان و گـــمنام در 

فضای مجازی همدیگر را پیدا کرده و می کوشیدند به بهترین نحو برنامه را مدیریت کنند.»  

در مـــــورد ســـــازمـــــان دهـــــی افـــــقی در هـــــفته نـــــامـــــه ی قـــــلم مـــــعلم، ارگـــــان مـــــعلمان در نـــــیمه اول دهـــــه ۸۰، 

می خوانیم که در تشکل ها: 

 «دو نــــوع شــــبکه ی ارتــــباطــــی وجــــود دارد؛ یــــکی شــــبکه هــــای عــــمودی و دیــــگری شــــبکه هــــای 

افـــقی اســـت. در ســـازمـــان هـــای اداری و دولـــتی و نـــظامـــی، شـــبکه ی مـــدیـــریـــت عـــمودی اســـت، 

یـعنی دسـتور از بـاال مـی آیـد و بـه مـسئوالن زیـردسـت مـی ر سـد؛ امـا در شـبکه ی افـقی کـارکـنان 

بـــه صـــورت مـــوازی و افـــقی ارتـــباط دارنـــد. از نـــظر امـــنیتی شـــبکه ی گـــروه افـــقی آســـیب کـــمتری 

دارد. اگـر یـک شـبکه از کـانـال خـارج شـد، گـروه هـای دیـگر بـا هـم ارتـباط خـود را حـفظ خـواهـند 

کرد. شبکه ی ارتباطی بیشتر تشکل های صنفی فرهنگیان سابق ایران عمودی بود.» 

تشکل یابی مستقل 
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مـــعلم فـــعالـــی در مـــقالـــه ای بـــه  نـــام تـــشکل یـــابـــی مســـتقل مـــعلمان، حـــقی کـــه دیـــده نـــمی شـــود 

مـــی نـــویســـد: «بـــی شـــک تـــنگناهـــا و مـــوانـــع فـــراوان اســـت، امـــا گـــریـــزی از تـــشکل یـــابـــی مســـتقل 

نیسـت. بـایـد بـر حـق تـشکل یـابـی مسـتقل، بـه  عـنوان یـک حـق پـایـه ای و اسـاسـی و ظـرف تـحقق 

مـــطالـــبات تـــأکـــید نـــمود، حـــقی کـــه دیـــده نـــمی شـــود. بـــه  زعـــم نـــگارنـــده ایـــن حـــق پـــایـــه ای اســـت کـــه 

مـــی تـــوان در ســـایـــه ی آن بـــه ســـایـــر مـــطالـــبات مـــانـــند دســـتمزد و حـــقوق عـــادالنـــه، امـــنیت شـــغلی 

بـرای مـعلمان، آمـوزش اسـتانـدارد، کـیفی و بـرابـر بـرای کـودکـان ایـن سـرزمـین امـیدوار بـود.» 

هـــمین مـــعلم در مـــصاحـــبه ای حـــق تـــشکل یـــابـــی مســـتقل را بیشـــتر تشـــریـــح مـــی کـــند: «مـــعلمان 

نـیازی بـه اجـازه ی حـاکـمیت و دولـت نـدارنـد. کـافـی اسـت در هـر شهـر فـعاالن صـنفی بـه  عـنوان 

هــیئت مــؤســس، اســاس نــامــه ی فــعالــیت را تــهیه  کــرده و بــا فــراخــوان مجــمع عــمومــی را بــرگــزار 

کــنند. اگــر مــعلمان در هــر ســطح، چــه کــشوری و چــه مــنطقه ای بــخواهــند مــتشکل شــونــد، هــیچ 

دولـتی حـق نـدارد و نـمی تـوانـد مـعلمان را محـدود کـند.» بـهمن پـرتـویـی، مـعلم فـعال در نـقد، بـا 

اشـــــاره و تـــــأکـــــید بـــــر نـــــقد بـــــاال، در مـــــتنی بـــــا عـــــنوان تـــــشکل مســـــتقل مـــــعلمان: حـــــقی گـــــرفـــــتنی! 

مـی نـویسـد: «اسـاسـاً آن مـنافـعی کـه مـا بـرای خـود حـق مـی دانـیم و بـه واقـع حـق مـاسـت، بـرای 

بـاالدسـتی هـا مـنافـع خـودشـان مـحسوب مـی شـود. مـتشکل مـی شـویـم کـه ایـن حـق را کسـب کـنیم. 

ایـــن حـــق را بـــه مـــا تـــقدیـــم نـــمی کـــنند و مـــا خـــود بـــایـــد آن را در مـــسیر تـــالش جـــمعی مـــان کســـب 

کـــنیم. در نـــتیجه صـــحیح تـــر اســـت کـــه از ایـــن حـــق (حـــق تـــشکل یـــابـــی مســـتقل) بـــه عـــنوان حـــقی 

گرفتنی نام بریم.»  

در بــحث ســازمــان دهــی در گــروه تــلگرامــی تــشکل هــای صــنفی فــرهــنگیان شــمال و شــمال غــربــی، یــکی 

از مـؤسـسان کـانـون در سـال ۱۳۹۷مـی گـویـد: «قـدرت اجـتماعـی مـعلمان بـه مـعنی تـوانـایـی مـعلمان بـرای 

دسـت یـابـی بـه هـدف  هـا یـا پـیش بـرد مـنافـع صـنف آنـها، از راه اتـحاد و سـازمـان مـعلمان بـه وجـود مـی آیـد. 

قـدرت اجـتماعـی مـعلمان تـشکل هـای آنـهاسـت کـه در بـرابـر قـدرت سـیاسـی قـرار مـی گـیرد و درسـت نـقش 

ضدقدرت را ایفا می کند.»  

هژمونی فرهنگی 

محـــمدتـــقی فـــالحـــی(دبـــیر کـــل کـــانـــون صـــنفی مـــعلمان ایـــران در مـــقالـــه ای بـــه نـــام تـــغییر کـــتاب هـــای 

درسی کارکرد ایدئولوژی در نظام آموزشی را توضیح می دهد:  

«آمـــوزش و پـــرورش، نـــهاد فـــراگـــیر و الـــبته بـــسیار مـــهمی بـــوده کـــه هـــمزمـــان مـــورد هـــجوم 
گسـترده تـر ایـن رویـکرد قـرار گـرفـت. الـبته نـه بـه عـنوان نـهادی مـولـد کـه قـرار اسـت بـنیادهـای تـفکر 
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عـلمی را در ذهـن کـودک و نـوجـوان ایـن کـشور نـهادیـنه کـند یـا حـتی مـهارت هـای اجـتماعـی را 

بـرای یـک زنـدگـی سـالـم بـه آنـان بـیامـوزد، بـلکه بیشـتر بـه عـنوان ابـزاری بـرای الـقائ ارزش هـای 

ایــــدئــــولــــوژیــــک مــــطلوب هــــمان تــــفکر بــــا هــــدف تــــربــــیت پــــیاده نــــظام گــــوش بــــه فــــرمــــان؛ کــــادرهــــای 

مــدیــریــتی آیــنده کــه الــبته در مــدارس و دانــشگاه هــای خــاص تــربــیت خــواهــند شــد. نــگاهــی بــه 

ســـند تـــحول بـــنیادیـــن (مـــصوب ۱۳۹۰) کـــه اهـــداف طـــوالنـــی مـــدت آمـــوزش و پـــرورش را تـــرســـیم 

کـرده اسـت و دقـت در نـوع انـسانـی کـه قـصد تـربـیت آن را دارد، بهـتریـن گـواه ایـن مـدعـاسـت. 

بـــرای دســـت یـــافـــنت بـــه آن چـــه گـــرامـــشی، «هـــژمـــونـــی فـــرهـــنگی» مـــی نـــامـــید، رســـانـــه و آمـــوزش 

وپـرورش ابـزاری هسـتند کـه از طـریـق بـرنـامـه ریـزی هـای درسـی «آشـکار و پـنهان» ذهـن مـا را 

محدود و  بیان مان را به آن چه فوکو «زبان  سلطه» می نامید، نزدیک می کنند.» 

فصل مشترک خواسته ها، نقطه ی پیوند اجتماعی 

در مـیز گـردی بـا حـضور فـعاالن صـنفی مـعلمان و کـارگـران در ۱۳۹۵، نـظر محـمد حـبیبی آن اسـت 

که: 

 «وقـــــتی مـــــا بـــــحث مـــــخالـــــفت بـــــا خـــــصوصـــــی ســـــازی آمـــــوزش، دفـــــاع از آمـــــوزش رایـــــگان و 

حـــمایـــت از کـــودکـــان بـــاز مـــانـــده از تـــحصیل را مـــطرح مـــی کـــنیم، خـــودبـــه خـــود بـــا فـــرودســـت تـــریـــن 

طـبقات جـامـعه پـیونـد مـی خـوریـم. قـرار نیسـت ایـن پـیونـد در یـک فـضای خـاص صـورت گـیرد و 

جـریـانـات دیـگر را نـیز حـساس کـند. مـا وقـتی مـطالـبات مشـترک را مـطرح مـی کـنیم، ایـن پـیونـد 

ایـجاد مـی شـود. مـن بـه  عـنوان یـک فـعال صـنفی مـعتقدم کـه تـأکـید بـر مـطالـبات مشـترک خـیلی 

بیشتر از آن ماجراجویی و خیال پردازی ها می تواند ما را به  نتیجه ی مشترک برساند.»  

عضو دیگر کانون تهران در مصاحبه ای همین موضوع را بیشتر توضیح می دهد:  

«دانــشجویــان بــا مــعلمان در مــطالــبه ی تــوقــف خــصوصــی ســازی آمــوزش و اســتقالل نــهاد 
آمـــوزش (مـــدرســـه و دانـــشگاه) هـــمسو هســـتند. هـــمچنین مـــعلمان و کـــارگـــران دارای مـــطالـــبه و 

شـعار مشـترک امـنیت و آزادی فـعاالن صـنفی، دسـتمزد و حـقوق بـاالی خـط فـقر، تـشکل یـابـی 

مسـتقل و سـراسـری و … هسـتند. در یـک رونـد مسـتمر ایـنک اتـحاد کـارگـر، مـعلم و دانـشجو 

اجــتناب نــاپــذیــر شــده اســت. اگــر در گــذشــته بــرخــی بــا طــی بــرنــامــه هــایــی کــه بیشــتر شــبیه شــو 

بـودنـد و مـی کـوشـیدنـد بـه  صـورت فـانـتزی کـارگـر و مـعلم را متحـد جـلوه دهـند، ایـنک بـر زمـینه ی 

مـــادی، شـــرایـــط ایـــن اتـــحاد شـــکل گـــرفـــته اســـت و از یـــک حـــرکـــت آوانـــتاریســـتی بـــه یـــک حـــرکـــت 

جـــمعی و عـــینی تـــبدیـــل شـــده اســـت. اکـــنون مـــعلمان، کـــارگـــران، زنـــان و دانـــشجویـــان در یـــک 

هم سرنوشتی تاریخی به سر می برند.» 
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پیشینه ی نقد در حوزه تعلیم و تربیت بین املللی 

 یـکی از مـباحـث نـظری قـرن بیسـتم کـه در دهـه ی اخـیر نـیز در ایـران در حـال گسـترش بـوده، تـعلیم 

و تـــربـــیت انـــتقادی اســـت کـــه در دهـــه ی شـــصت مـــیالدی نـــیز از ســـوی صـــمد بهـــرنـــگی در ایـــران مـــطرح 

شــد، بــه  طــوری کــه امــروزه رویــکردهــای تــعلیم و تــربــیت بــیش از هــر زمــان دیــگر بــه ســمت تــفکر انــتقادی 

مـــیل کـــرده اســـت، تـــا آنـــجا کـــه در عـــرصـــه ی تـــعلیم و تـــربـــیت ادبـــیاتـــی چـــون یـــادگـــیری انـــتقادی و ســـواد 

انـــتقادی ایـــجاد شـــده اســـت. نـــظریـــه پـــردازان انـــتقادی بـــا مـــحور قـــرار دادن مـــفاهـــیمی مـــانـــند «تـــعلیم و 

تـــربـــیت رهـــایـــی بـــخش»، «تـــعلیم و تـــربـــیت رادیـــکال» و «تـــعلیم و تـــربـــیت انـــقالبـــی» درصـــدد بـــه کـــارگـــیری 

تــــئوری انــــتقادی در زمــــینه هــــای مــــختلف آمــــوزش و پــــرورش هســــتند. تــــعلیم و تــــربــــیت انــــتقادی، واکــــنش 

آمــوزگــاران و اســاتــید مــترقــی در بــرابــر کــارکــردهــای نــهادیــنه شــده در آمــوزش و پــرورش، از مــدرســه تــا 

دانــشگاه اســت. بــر پــایــه ی ایــن نــظریــه، مــراکــز آمــوزشــی در طــی تــاریــخ در ســیطره ی گــروه هــای مســلط 

اقـتصادی، اجـتماعـی و سـیاسـی بـوده انـد تـا مـعرفـت دلـخواه خـود را بـه  وسـیله ی کـنترل اجـتماعـی تحـمیل 

کـنند. بـایـد نـهادهـا و روابـط اجـتماعـی نـابـرابـر و اسـطوره هـای کـاذبـی هـمچون فـرصـت و شـایسـته سـاالری 

را بــا «انــتقاد فــرهــنگی» تــغییر داد. پــائــولــو فــریــره، هــانــری ژیــرو، روبــرت انــیس، جــان مــک پــک، ریــچارد 

پـل، ایـزرائـیل شـفلر، جـان دیـویـی، هـربـرت مـارکـوزه، آلـفرد شـمیت و یـورگـن هـابـرمـاس از نـظریـه پـردازان 

مــهم ایــن دیــدگــاه در جــهان هســتند. هــابــرمــاس کــه بــه حــکومــت فــراگــیر فــتیشیسم کــاالیــی، شئ شــدگــیِ 

روابــط اجــتماعــی و وارونــگیِ ســرمــایــه داری مــعتقد نیســت، بــا رد نــظریــه ی ارزش و انــقالب پــرولــتاریــایــی، 

در نـظریـه ی کـنش ارتـباطـی کـه قـلب فـلسفه ی اجـتماعـی اوسـت، کـوشـید ثـابـت کـند کـه مـنازعـات اجـتماعـی 

بـه طـور ایـده آل بـایـد بـدون کـاربـرد قهـر و خـشونـت حـل وفـصل شـونـد کـه راه حـل آن، اسـتفاده از گـفت وگـو و 

مـباحـثه اسـت. وی پـایـه گـذار تـعلیم و تـربـیت ارتـباطـی بـا مـحور قـرار دادن مـفاهـیم عـقالنـیت ارتـباطـی بـود. 

در مـــقابـــل مـــحافـــظه کـــاری هـــابـــرمـــاس، پـــائـــولـــو فـــریـــره و هـــنری آرمـــانـــدو ژیـــرو  فـــعال تـــریـــن و رادیـــکال تـــریـــن 

نـــظریـــه دانـــان ایـــن حـــوزه هســـتند. ژیـــرو هـــم اکـــنون اســـتاد عـــلوم ارتـــباطـــات در دانـــشگاه مـــک مســـتر کـــانـــادا 

اســت و کــتاب هــای مــتعددی در ایــن رابــطه نــوشــته اســت.  وی ضــمن تــأثــیر از ادوارد بــرنشــتایــن، پــائــولــو 

فـــریـــره و جـــان دیـــویـــی بـــه انـــتقاد از نـــظریـــه دانـــان پـــیشین مـــی پـــردازد و بـــدبـــینی تـــئودور آدورنـــو و هـــربـــرت 

مـــارکـــوزه بـــه امـــکان تـــغییر اجـــتماعـــی را رد مـــی کـــند. بـــه نـــظر وی آنـــها بـــهای کـــافـــی بـــه پـــتانـــسیل طـــبقه ی 

کــارگــر بــرای ایــجاد تــغییرات نــمی دهــند و نــظریــه ی مــناســبی در مــورد آگــاهــی اجــتماعــی نــدارنــد. وی در 

حـوزه ی  فـرهـنگ و آگـاهـی اجـتماعـی بیشـتر از گـرامـشی تـأثـیر مـی پـذیـرد. مـبانـی نـظری هـنری ژیـرو در 

تـعلیم و تـربـیت عـمدتـاً بـر سـه پـداگـوژی انـتقادی، پـداگـوژی مـرزی و مـقاومـت شـکل گـرفـته اسـت. ژیـرو در 

کـتاب عـبور از مـرزهـا درک مـاهـیت پـداگـوژی انـتقادی را در گـروی درک مـارکـسیسم مـی دانـد. پـداگـوژی 

انــــتقادی بــــر روشــــنگری بــــرای مــــبارزه بــــا نــــظام ســــرمــــایــــه داری و پــــرداخــــنت بــــه نــــقش مــــعلمان در جــــایــــگاه 
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کــــارگــــران فــــرهــــنگی و روشــــنفکران دگــــرگــــون ســــاز تــــمرکــــز دارد. در ایــــن پــــداگــــوژی، مــــعلم یــــک روشــــنفکر 

عــــــمومــــــی اســــــت کــــــه بــــــا ایــــــجاد تــــــحول دائــــــمی در مــــــوقــــــعیت شــــــغلی و اجــــــتماعــــــی خــــــود، زمــــــینه را بــــــرای 

تــوانــمندســازی خــود و افــراد جــامــعه بــه  ســوی تــحقق اهــداف مــتعالــی مــانــند عــدالــت اجــتماعــی و بــرابــری 

آمــاده مــی کــند. وی کــالس درس را مــکانــی بــرای بــه چــالــش  کــشیدن نــابــرابــری اجــتماعــی و بــنیاد  نــهادن 

یــــک جــــامــــعه ی بهــــتر مــــعرفــــی مــــی کــــند تــــا از ایــــن طــــریــــق دانــــش آمــــوزان بــــتوانــــند مــــنابــــع قــــدرت را بــــه  نــــقد 

بــکشانــند، بــه  طــوری کــه تــعلیم و تــربــیت نــه  تــنها بــایــد مــنبع دانــش تــلقی شــود، بــلکه بــایــد بــه وجــود آورنــده ی 

فـعاالن سـیاسـی بـاشـد. در پـداگـوژی مـرزی یـا حـاشـیه ای، ژیـرو بـا تـأکـید بـر گـروه هـای بـه حـاشـیه رانـده شـده 

یـــا جـــانـــبی، بـــا تـــوجـــه بـــه  تـــفاوت هـــا و حـــاشـــیه هـــا، مـــعتقد اســـت تـــعلیم و تـــربـــیت بـــایـــد از مـــرکـــز بـــه  ســـوی 

حـــاشـــیه هـــا، فـــرهـــنگ هـــا و زبـــان هـــای مـــختلف بـــرود. در حـــمایـــت از گـــروه هـــای بـــه حـــاشـــیه رانـــده شـــده، ژیـــرو از 

کــــثرت گــــرایــــی فــــرهــــنگی و اهــــمیت بــــه زبــــان مــــادری در عــــرصــــه ی آمــــوزش و پــــرورش حــــمایــــت مــــی کــــند و 

دیــدگــاه هــای ســنتی مــربــوط بــه مــیهن پــرســتی، فــرهــنگ اصــیل، فــرهــنگ اســتانــدارد و هــویــِت مــلی را مــورد 

انـــتقاد قـــرار مـــی دهـــد کـــه ایـــن دیـــدگـــاه هـــا عـــالوه بـــر تهـــدیـــد فـــرهـــنگ و دمـــوکـــراســـی، عـــامـــل اصـــلی گـــفتمان 

نــژادپــرســتی هســتند. نــظریــه ی مــقاومــت ژیــرو در تــالش بــرای روشــنگری در زمــینه ی نــظریــه ی مــقاومــت و 

مـبارزه بـا سـلطه ی فـرهـنگی اسـت. از نـظر وی ایـن سـلطه، در عـین پـنهان  بـودن، بـسیار غـالـب و فـراگـیر 

اســت و  مــعلمان و دانــش آمــوزان بــایــد از هــر فــرصــتی بــرای مــقاومــت در بــرابــر آن اســتفاده کــنند و در 

جســت وجــوی «رخــنه هــایــی در ایــن ســپر ســخت» بــاشــند؛ زیــرا اگــر طــبقات فــرودســت نســبت بــه  شــرایــط 

خـود آگـاه شـونـد، مـی تـوانـند بـرای بـرانـدازی سـلطه گـرانـی کـه آنـها را بـه اسـتثمار مـی کـشانـند، بـه مـبارزه 

بــــرخــــیزنــــد. ژیــــرو نــــیز مــــانــــند ســــایــــر نــــئومــــارکسیســــت هــــا بیشــــتر بــــه دنــــبال آن اســــت کــــه نــــظام ارزش هــــا و 

بـاورهـای خـود را بـا روشـنگری! بـه نـظام غـالـب در جـامـعه ی مـوجـود تـبدیـل کـند و بـه ایـن تـرتـیب پـایـه هـای 

نـــظام را مـــتزلـــزل کـــند. وی بـــه  تـــغییر بـــاور دارد، ولـــی بـــه  تـــغییر از زاویـــه ی دگـــرگـــونـــی بـــنیادی مـــناســـبات 

اقـــــتصادی نـــــمی پـــــردازد؛ زیـــــرا ایـــــدئـــــولـــــوژی را بـــــه  مـــــنزلـــــه ی حـــــافـــــظ مشـــــروعـــــیت ســـــیاســـــی درخـــــوِد روابـــــطِ 

اقـــتصادی نـــمی بـــیند. از نـــظر مـــارکـــس ایـــدئـــولـــوژی بـــورژوازی در گـــفتمان غـــالـــب آن، یـــعنی در اقـــتصاد 

سـیاسـی مـعرفـی مـی شـد و نـقد بـنیادی ایـدئـولـوژی بـورژوازی، بـدون نـقد اقـتصاد سـیاسـی و نـقد روابـط 

سرمایه داری ممکن نیست. 

پیشینه ی نقد در حوزه تعلیم و تربیت ایران 

در ایــران، تــعلیم و تــربــیت نــقادانــه، در دهــه ی شــصت مــیالدی و قــبل از هــنری ژیــرو از ســوی صــمد 

بهــرنــگی در ســلسله مــقاالت كــندوكــاو در مــسائــل تــربــیتی ایــران و داســتان هــای کــودکــان فــرودســت شــروع 

شـــد. ســـپس بـــا مـــرگ نـــابـــهنگام وی و شـــکل گـــیری مـــبارزه ی چـــریـــکی، دیـــدگـــاه انـــتقادی صـــمد بهـــرنـــگی 

تــحت الــشعاع ایــن شــکل از مــبارزه قــرار گــرفــت و بــا تــفسیر یــک جــانــبه از داســتان مــاهــی ســیاه کــوچــولــو 
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تــــبدیــــل بــــه مــــانیفســــت انــــقالب شــــد و از گســــترش بــــازمــــانــــد. در دوره ی ۵۷-۶۰ مــــعلمان پــــیروی نــــظریــــه ی 

انـتقادی بهـرنـگی فـعال شـدنـد و بـر زمـینه ی آثـار انـتقادی وی بـه نـقد سیسـتم آمـوزشـی و سـازمـان یـابـی 

پــرداخــتند. بــا کشــتار دهــه ی شــصت و اخــتناق مــذهــبی شــدیــد حــاکــم بــر آمــوزش و پــرورش، بــاز   هــم آثــار 

بهــرنــگی و نــظریــه ی انــتقادی وی بــه آمــوزش، در ردیــف آثــار مــمنوعــه قــرار گــرفــت. از ســال ۱۳۷۷ بــرای 

اولــین بــار در حــکومــت مــذهــبی، بــرخــی آثــارش بــه فــارســی چــاپ و منتشــر شــد. ســپس نــظریــه ی انــتقادی 

وی بـــا نســـل مـــعلمان دهـــه ی هشـــتاد بـــه تـــدریـــح وارد جـــنبش مـــعلمان شـــد، بـــه طـــوری کـــه اعـــتراضـــات بـــه 

معیشـت مـعلم در اوایـل دهـه ی نـود بـه  انـتقاد از سیسـتم آمـوزشـی و نـابـرابـری در امـر آمـوزش انـجامـید. 

شـــروع هـــمسویـــی بـــا دیـــدگـــاه انـــتقادی بهـــرنـــگی را مـــی تـــوان در بـــیانـــیه  ی مـــعلمان رادیـــکال، بـــه مـــناســـبت 

بـــازگـــشایـــی مـــدارس در ســـال ۱۳۹۳ دیـــد. مـــتعاقـــباً بـــا تشـــدیـــد مـــبارزه ی طـــبقاتـــی در ایـــران، در هـــمین 

ســال هــا، نــظریــه ی تــعلیم و تــربــیت انــتقادی پــائــولــو فــریــره و ژیــرو وارد حــوزه ی آمــوزش عــلوم تــربــیتی در 

مــقطع کــارشــناســی ارشــد و دکــترا در ایــران شــد. مــنابــع ایــنترنــتی نــشان مــی دهــد از نــیمه ی دوم دهــه ی 

هشــتاد تــرجــمه ی بــرخــی کــتاب هــای مــرتــبط بــا نــظریــه ی انــتقادی تــعلیم و تــربــیت وارد مــجامــع دانــشگاهــی 

ایـران مـی شـود و در تـزهـای دانـشجویـان دوره ی ارشـد و دکـترا در رشـته هـای عـلوم انـسانـی، عـلوم  تـربـیتی 

و جــامــعه شــناســی، ایــن نــظریــه بــا رجــوع بــه مــنابــع انــگلیسی مــکرراً مــورد تحــلیل و تــحقیق قــرار مــی گــیرد. 

در ســال ۱۳۸۹ کــتاب نــظریــه ی انــتقادی تــعلیم و تــربــیت: نــقد بــرنــامــه  ی درســی مــدرنــیته و ســرمــایــه داری 

مـــتأخـــر منتشـــر مـــی شـــود. در ســـال ۱۳۹۳ یـــک دانـــشیار و یـــک دانـــشجوی ارشـــد، کـــتاب بـــررســـی و نـــقد 

اندیشه های ژیرو را منتشر می کنند و در مقدمه ی آن دلیل تحقیق خود را چنین می نویسند:  

«بــررســی تــفكرات انــتقادی ژیــرو و هــمفكرانــش شــایــد دســتاوردهــای زیــادی بــرای تــعلیم و 
تــربــیت در ایــران داشــته بــاشــد و مــبنایــی بــرای بــررســی و نــقد ســیاســت هــای جــاری آمــوزش و 

پـــرورش و بـــه خـــصوص در زمـــینه ی  تـــربـــیت مـــعلمان بـــاشـــد. نـــگاه نـــافـــذ ژیـــرو بـــه تـــعلیم و تـــربـــیت 

عــمومــی، حــاوی نــكاتــی عــمیق و انــتقادی اســت كــه راه تــحول را در عــلوم تــربــیتی مــی گــشایــد. 

ژیـرو در سـنت نـومـاركـسی اسـت و هـدفـش تـغییر جـهان تـربـیت اسـت و نـه تـوصـیف بـی طـرفـانـه ی 

آن. در ایــن كــتاب بــرای آشــنایــی بــا تــفكرات انــتقادی هــنری ژیــرو بــه بــررســی و نــقد آرای وی 

مــــی پــــردازیــــم تــــا بــــتوانــــیم مــــنبعی مــــناســــب بــــرای ورود بــــه بــــحث هــــای تــــعلیم و تــــربــــیت انــــتقادی 

استادان و دانشجویان حوزه ی علوم تربیتی فراهم آوریم.»  

ایــــــن کــــــتاب هــــــمان ســــــال وارد انــــــتشارات دانــــــشگاه تهــــــران و بــــــه  طــــــبع آن، وارد حــــــوزه ی مــــــطالــــــعاتِ 

دانـشجویـاِن مشـتاِق تـدریـس مـی شـود. لـذا در دهـه ی نـود نسـل سـوم مـعلمان ایـران ـ بـعد از ۱۳۵۷ـ مـانـند 

مـــعلمان ســـایـــر کـــشورهـــا، امـــا بـــا تـــأخـــیر، از زمـــان دانـــشجویـــی وارد قـــلمروی تـــعلیم و تـــربـــیت انـــتقادی 

مــی شــونــد. ایــن تــحول بــا نــظرات مــعلمان رادیــکال در جــنبش مــعلمان، هــمسو و در شــیوه ی نــقد مــبانــی 
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مشـترکـی دارد. نـکته ی قـابـل تـأمـل آن اسـت کـه مـعلمان فـعال در فـضای پـراتـیک، در حـوزه ی نـقد، پـیروی 

صـمد بهـرنـگی هسـتند و بـه نـدرت دیـده مـی شـود بـه نـظریـه ی تـعلیم و تـربـیت انـتقادی شـکل گـرفـته در جـهان 

بــــپردازنــــد. بــــرعــــکس در حــــوزه ی دانــــشجویــــاِن دکــــترا و فــــوق لــــیسانــــس، کــــه در آیــــنده بــــرخــــی آنــــها مــــعلم 

مــی شــونــد، نــه تــنها ایــن نــظریــه را در جــهان مــورد تــحقیق قــرار داده انــد، بــلکه در مــوارد مــتعددی ظــرفــیت 

آثــــار بهــــرنــــگی در حــــوزه ی نــــقد، هــــمچنین امــــکان بهــــره گــــیری از آنــــها بــــرای تــــحقق بــــخشیدن بــــه اهــــداف 

تـربـیت تـفکر انـتقادی نـیز، مـوضـوع تـفحص هـای دانـشگاهـی بـوده اسـت. بـر پـایـه ی ایـن نـظِر پـائـولـو فـریـره 

ـ کـــه هـــدف تـــعلیم و تـــربـــیت ارتـــقای آگـــاهـــی دانـــش آمـــوزان اســـت تـــا بـــه فـــاعـــالن جـــهان تـــبدیـــل شـــونـــد و نـــه 

فـعل پـذیـران ـ صـمد بهـرنـگی را مـی تـوان بـنیان گـذار تـفکر انـتقادی در تـعلیم و تـربـیت در ایـران شـناخـت. 

در تـائـید ایـن نـظر، اسـتادیـار و یـک کـارشـناس گـروه فـلسفه ی تـعلیم و تـربـیت دانـشگاه خـوارزمـی تهـران 

در یـک پـروژه ی تـحقیقی در سـال ۱۳۹۴ بـه اسـتخراج ریـزمـضمون هـای تـربـیتی انـتقادی در مـنتخبی از 

داسـتان هـای بهـرنـگی پـرداخـته انـد کـه قـابـل تـأمـل و جـالـب اسـت. بـازرس شـورای هـماهـنگی نـیز در سـال 

۱۳۹۲ درباره ی صمد به درستی نوشته است: 

 «صــمد … در یــک  کــالم نــظام آمــوزشــی مســلط را بــه چــالــش مــی کشــد تــا نــابــرابــری در 

ســاخــتار اقــتصادی را نــشان دهــد… اگــر عــمق و ژرفــای انــدیــشه ی صــمد روزی در ســایــه ی 

اسـطوره سـازی نسـلی از روشـنفکران و نـویـسندگـان در حـاشـیه مـانـد و بـه مـحاق رفـت، امـروز 

نــیز او قــربــانــی اســطوره زدایــی اســت. در ســایــه ی ایــن اســطوره زدایــی ایــن جــامــعه ی مــعلمان 

است که از وجود یک الگوی مترقی در عرصه ی آموزشی محروم می شو د.» 
  

گــــرچــــه نــــظریــــه انــــتقادی در تــــعلیم و تــــربــــیت در چــــهار دهــــه ی اخــــیر تــــحوالت تــــازه ای را در عــــرصــــه ی 

مـباحـث فـرهـنگی و عـلوم تـربـیتی داشـته اسـت و از مـهم تـریـن دیـدگـاه هـای سـده ی بیسـتم بـه  شـمار مـی رود 

کـــه در زمـــینه هـــای گـــونـــاگـــون، مـــانـــند تحـــلیل و انـــتقاد از فـــرهـــنگ انـــبوه یـــا «صـــنعت فـــرهـــنگ» و جـــایـــگاه 

ایـدئـولـوژیـک آن در مـناسـبات اجـتماعـی نـقش مـؤثـری داشـته  اسـت، امـا ایـن نـظریـه، حـتی انـتقاد هـنری 

ویــژو کــه رادیــکال تــریــن آنــهاســت، انــتقادی انــقالبــی نیســت. انــتقاد در ایــن نــظریــه، گــرچــه مــوضــوعــات و 

مـسائـل اجـتماعـی، فـرهـنگی را بـه  چـالـش وارونـگی مـی کـشانـد، ولـی بـه  نـقد اقـتصاد سـیاسـی و بـه  تـبع آن 

حـاکـمیت فـراگـیر بـتوارگـی ورود عـام نـمی کـند، چـنان کـه مـبحث بـتوارگـی را محـدود بـه کـاالهـای فـرهـنگی 

کـرده، بـا روشـنگری در ایـن حـوزه، بـه تـغییر بـدون قهـر و در رونـدی درازمـدت مـعتقد اسـت. لـذا، عـلی رغـم 

مـوضـع ضـدسـرمـایـه داری رادیـکال هـای ایـن مـکتب، بـه دلـیل عـدم اولـویـت دادن بـه نـقد اقـتصاد سـیاسـی، 

نــقد آنــها هــنوز ســنتی اســت و از روشــنگری، مــقاومــت در مــقابــل ســلطه و نــفی ســرمــایــه داری را نــتیجه 

مـــــی گـــــیرنـــــد. بـــــه زبـــــان دیـــــگر، تـــــنها:  «در مـــــقام روشـــــنگر بـــــه بـــــررســـــی و پـــــژوهـــــش دربـــــاره ی ایـــــدئـــــولـــــوژی 
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مـــی پـــردازنـــد و پـــس از فـــراغـــت از ایـــن کـــار و تـــعیین مـــرزهـــا و قـــلمروهـــا، خـــواســـتار نـــشان ســـتیزه جـــویـــی 

مـی شـونـد.» (کـتاب نـقد ایـدئـولـوژی، نشـر اخـتران). لـذا روشـنگری آنـها تـوأمـان بـا سـتیزه جـویـی نسـبت بـه 

 وضـع مـوجـود نیسـت و نـقد آنـها را نـمی تـوان نـقد انـقالبـی شـناخـت. نـقد مـعلمان رادیـکال ایـران نـیز بیشـتر 

بـــه ایـــن مـــکتب نـــزدیـــک اســـت. امـــا نـــقد انـــقالبـــی چیســـت؟ خســـروی، نـــظریـــه دان مـــارکسیســـت ایـــرانـــی، در 

مقاله ی مارکسیسم چیست؟ پاسخی نو به این سؤال دارد: 

 «مــاركــسیسم چــیزی جــز مــاتــریــالــیسم تــاریــخی و بــه تــعبیر روشــن تــر، ســراســر چــیزی جــز 

نـقد نـظراً و عـمالً تـوأمـاِن اشـكال زنـدگـی اجـتماعـی و تـاریـخی انـسان و از آنـجا بـیان پـراتـیک 

انـــــتقادی و انـــــقالبـــــی   نیســـــت. در مـــــرحـــــله ی كـــــنونـــــی زنـــــدگـــــی اجـــــتماعـــــی و تـــــاریـــــخی انـــــسان، 

مـاركـسیسم چـیزی جـز پـراتـیک نـقد سـرمـایـه داری نیسـت. بـنا بـه  ایـن الـگو، مـاركـسیسم نـه عـلم 

اسـت، نـه فـلسفه. چـیز تـازه ای اسـت كـه مـی تـوان بـر آن نـامـی  دیـگر نـهاد: نـقد. نـامـی  كـه چـون 

خـــــود نـــــیز تـــــازه نیســـــت، بـــــایـــــد نخســـــت از مـــــعنای ســـــنتی اش بـــــرهـــــنه شـــــود. یـــــک تـــــمثیل بـــــرای 

مــاركــسیسم ــ و تــأكــید مــی كــنم، نــه  یــک تــعریــف یــا یــک الــگوی اســتداللــی، بــلكه فــقط یــک تــمثیل 

بــرای نــشان  دادن ایــن امــر كــه چــگونــه مــی تــوان از مــرزهــای تــعریــف عــلم، فــلسفه و ایــدئــولــوژ ی 

فـــراتـــر رفـــت ــ مـــی تـــوانـــد زبـــان بـــاشـــد. اگـــر فـــرض كـــنیم كـــه عـــلم، فـــلسفه، اخـــالق و هـــنر هـــر یـــک 

نـوعـی «زبـان» هسـتند، مـاركـسیسم زبـان دیـگری اسـت. زبـان هـا اگـرچـه مـرزی دارنـد كـه آنـها 

را از یـــكدیـــگر جـــدا مـــی كـــند، امـــا یـــكتایـــی شـــان از آن هـــا دســـتگاه  یـــا كـــلیت نـــمی ســـازد. زبـــان هـــا 

بـرخـی بـه  یـكدیـگر نـزدیـک تـر و بـرخـی از دیـگری دورتـرنـد. مـاركـسیسم چـه بـه  لـحاظ «قـواعـد» و 

چــــه بــــه  لــــحاظ واژ ه هــــا و تــــعابــــیر، مــــثل هــــمه ی زبــــان هــــای دیــــگر اســــت: تــــغییر مــــی كــــند، گســــترش 

مــی یــابــد، كــلماتــش مــعانــی جــدیــد پــیدا مــی كــنند، كــهنه و مــتروک مــی شــونــد. مــاركــسیسم زبــانــی 

اسـت كـه مـاركسیسـت هـا بـدان سـخن مـی گـویـند و زنـده و پـویـا بـودنـش هـمانـند هـر زبـانـی دیـگر، 

مـنوط اسـت بـه پـراتـیکِ آن هـایـی كـه  از آن اسـتفاده مـی كـنند. هـمان طـور كـه مـثالً گسـترش بـرخـی 

از زبــان هــای گــفتاری، در جــهان بــه تــناســب ظــرفــیت و قــدرت روابــط ســرمــایــه داری، گســترش و 

اعــــتبار یــــافــــته انــــد، گســــترش «زبــــاِن» مــــاركــــسیسم تــــابــــعی اســــت از ظــــرفــــیت و قــــدرت جــــنبش 

1انقالبی ضدسرمایه داری.» 


1. کتاب های هنری ژیرو که منبع این فصل بوده اند:
Postmodernism, Feminism, and Cultural Politics

 Teacher as intellectuals  On Critical Pedagogy



 سیاست و فرهنگ زامبی. ترجمه ی فؤاد حبیبی و بهمن باینگانی. نشر اختران. ۱۳۹۶

همچنین: تعلیم و تربیت انتقادی و مارکس، ویگوتسکی و فرایر – فرم های پدیده ای و تحقیقات عملی آموزشی  نویسنده:      

Luis S. Villacanas de Castro، ۲۰۱۶.
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اساس نامه ی کانون صنفی معلمان 

 اساس نامه ی شورای هماهنگی تشکل های 

 صنفی فرهنگیان و آیین نامه ی  اجرایی آن 



1378/12/17   

اساس نامه ی کانون صنفی معلمان 

فصل اول 

کلیات و اهداف 

ماده ی 1 

 نام: «کانون صنفی معلمان ایران» می باشد. 
  کـانـون صـنفی مـعلمان ایـران انجـمنی اسـت (صـنفی، عـلمی، یـا صـنفی تـخصصی) غـیرسـیاسـی و 

غیرانتفاعی که در این اساس نامه به اختصار «کانون» نامیده می شود. 

  تبصره: متخصص آموزش و پرورش 

  (در ایـن اسـاس نـامـه بـه آن دسـته مـتخصص اطـالق مـی شـود کـه در آمـوزش و پـرورش دسـت انـدرکـار 

تعلیم و تربیت بوده و دارای حکم رسمی در رسته ی آموزشی و  فرهنگی می باشند.) 

  ماده  ی 2 : محل کانون صنفی معلمان ایران 

  مــــرکــــز اصــــلی ایــــن انجــــمن در شهــــر تهــــران بــــه نــــشانــــی تهــــران – صــــندوق پســــتی 3543/19395 

کــانــون صــنفی مــعلمان واقــع اســت و درصــورت لــزوم مــی تــوانــد بــا تــصویــب کــمیسیون مــاده ی 10 قــانــون 

فعالیت احزاب و جمعیت ها در سایر شهرهای کشور شعبه، دفتر یا نمایندگی دایر کند. 

 ماده ی 3: تابعیت 

 کـــانـــون تـــابـــعیت جـــمهوری اســـالمـــی ایـــران را دارد و كـــلیه ی اعـــضای آن الـــتزام خـــود را بـــه قـــانـــون 

اساسی جمهوری اسالمی ایران اعالم می دارند. 

 ماده ی 4 

 «کانون» تشکلی است مستقل و غیردولتی که در راستای کسب اهداف زیر تالش می کند. 
1-ایجاد وحدت و هم بستگی بین معلمان 

2- ارتقای شأن و جایگاه معلم در جامعه 

3- دفاع از حقوق مادی و معنوی همه ی معلمان 

4- ایجاد رابطه ی عمیق و پایدار بین معلمان و سایر اقشار جامعه 

5- فـراهـم نـمودن زمـینه ی مـشارکـت مـتشکل مـعلمان در تـصمیم سـازی هـا و تـصمیم گـیری هـای آمـوزش 

و پرورش 

6- ارتقای مستمر دانش و بینش معلمان 
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7- رفع تبعیض بین معلمان دوره های مختلف و بین معلمان و کارکنان اداری آموزش و پرورش 

8- ایــجاد عــدالــت در بــرخــورداری از حــقوق مــادی و مــعنوی بــین مــعلمان و ســایــر کــارکــنان دولــت و 

کمک به ایفای نقش اساسی معلمان در توسعه ی اجتماعی فرهنگی جامعه 

ماده ی 5 

طــــرح هــــا و ســــایــــر اقــــدامــــاتــــی کــــه در اســــاس نــــامــــه پــــیش بــــینی شــــده و بــــه نــــحوی بــــا وظــــایــــف یــــکی از 

وزارت خــانــه هــا یــا ســازمــان هــای دولــتی ارتــباط دارد، پــس از کســب مــوافــقت وزارت خــانــه ی ذیــربــط بــه اجــرا 

در خواهد آمد.  

فصل دوم 

شرایط و نحوه ی عضویت و انواع آن  

ماده ی 6 

هـــر مـــتخصص در رشـــته ی آمـــوزش و پـــرورش کـــه دارای حـــکم اســـتخدامـــی در رســـته ی آمـــوزشـــی و 

فـرهـنگی بـوده کـه شـامـل: آمـوزگـاران، دبـیران، کـودک یـاران، مـدیـران، مـعاونـین مـدارس، مـربـیان تـربـیتی، 

مــربــیان بهــداشــت، مــدیــران دروس، مــشاوریــن، دفــترداران مــدارس، مــعلمان و دبــیران ورزش کــه دارای 

شرایط زیر باشند، می توانند با تصویب هیئت مدیره به عضویت کانون درآیند: 

1- داشنت حکم استخدام رسمی از وزارت آموزش و پرورش 

2- پذیرفنت مفاد اساس نامه 

3- محروم نبودن از حقوق اجتماعی 

4- داشنت حسن شهرت حرفه ای و اجتماعی  

ماده ی 7 

کانون دارای دو نوع عضو خواهد بود: 

1- اعـــضای پـــیوســـته کـــه دارای حـــق رأی بـــوده و مـــکلف بـــه پـــرداخـــت حـــق عـــضویـــت مـــی بـــاشـــند و از 

اعضای اصلی محسوب می شوند. 

2- اعـــضای افـــتخاری: از بـــین دانـــشمندان ایـــرانـــی و غـــیرایـــرانـــی کـــه دارای مـــطالـــعات و تـــحقیقات 

علمی ممتاز بوده و با پیشنهاد هیئت مدیره توسط مجمع عمومی برگزیده می شوند. 

تـبصره: اعـضای افـتخاری و غـیرایـرانـی بـایـد هـم راسـتا بـا اهـداف جـمهوری اسـالمـی ایـران بـاشـند و 

یا دست کم همسو با اهداف استکبار جهانی نبوده و به تأیید کمیسیون ماده ی 10 رسیده باشد. 
  

فصل سوم 

ارکان کانون 
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ماده ی 8 

ارکان کانون: ارکان کانون صنفی معلمان ایران 

1- مجمع عمومی    2-هیئت مدیره (هیئت اجرایی)     3- هیئت رهبری ( بازرسان)  

الف- مجمع عمومی  

ماده ی 9 

مجـمع عـمومـی بـاالتـریـن مـرجـع تـصمیم گـیری در کـانـون صـنفی مـعلمان اسـت كـه بـه صـورت عـادی یـا 

فوق العاده تشكیــل می شود.  

ماده ی 10 

مجــمع عــمومــی بــا رعــایــت تشــریــفات مــندرج در ضــمیمه، ســالــی یــک بــار در نخســتین جــمعه ی مــاه 

اردیبهشـــت تـــشکیل خـــواهـــد شـــد. بـــرای رســـمیت، حـــضور نـــصف بـــه عـــالوه ی یـــک نـــفر اعـــضای پـــیوســـته و 

بـــرای تـــصویـــب هـــر مـــوضـــوعـــی رأی اکـــثریـــت اعـــضای حـــاضـــر ضـــرورت دارد. در صـــورتـــی کـــه در دعـــوت 

نخســـت تـــعداد حـــضار بـــه حـــدنـــصاب نـــرســـید، جـــلسه ی دوم بـــه فـــاصـــله ی 15 روز تـــشکیل و بـــاهـــر تـــعداد 

حاضرین جلسه رسیمت خواهد یافت. 

مجــمع عــمومــی مــمکن اســت بــه صــورت فــوق الــعاده در هــر زمــان بــه تــقاضــای هــیئت مــدیــره بــا یــک ســوم 

اعضای پیوسته تشکیل گردد.  

ماده ی 11 

وظایف مجمع عمومی عادی: 

1- انتخاب هیئت مدیره و هیئت رهبری (بازرسان) (اصلی و علی البدل) 

2- گوش دادن و رسیدگی به گزارش هیئت مدیره و بازرس (بازرسان) 

3- تعیین خط مشی كلی کانون صنفی معلمان ایران 

4- بررسی و تصویب یا رد پیشنهادات هیئت مدیره 

5ـ تصویب ترازنامه و بودجه ی کانون صنفی معلمان ایران 

6- تعیین روزنامه ی كثیراالنتشار برای درج آگهی ها و دعوت نامه ها  

ماده ی 12 

مجــمع عــمومــی فــوق الــعاده بــا رعــایــت تشــریــفات اعــالم در روزنــامــه ی رســمی مــشابــه مجــمع عــمومــی 

عادی و با شرایط زیر تشکیل خواهد شد: 

1- با درخواست هیئت مدیره یا هیئت رهبری (بازرسان) 

2- با درخواست یك سوم اعضای کانون 

ت1- دعـوت بـرای مجـمع عـمومـی فـوق الـعاده كـتبی بـوده و دسـت كـم پـانـزده روز پـیش از تـشكیل آن بـه 

آگاهی اعضا خواهد رسید. 
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ت2- مجمع عمومی فوق العاده برای رسمیت، همان شرایط مجمع عمومی عادی را خواهد داشت. 

ت3- تــــصمیمات مجــــمع عــــمومــــی فــــوق الــــعاده بــــا حــــداقــــل دوســــوم آرای مــــوافــــق از تــــعداد حــــاضــــر در 

جلسه، معتبر خواهد بود.  

ماده ی 13 

وظایف مجمع عمومی فوق العاده 

1- تصویب تغییرات در مفاد اساس نامه 

2- بررسی و تصویب یا رد انحال ل مصوبات کانون صنفی معلمان ایران 

3- عــزل بــرخــی یــا كــل اعــضای هــیئت مــدیــره و انــتصاب اعــضای عــلی الــبدل و انــتخاب تــعداد كســری 

اعضای هیئت مدیره تا سررسید مجمع عمومی عادی 

تبصره: عزل هیئت مدیره باید به آگاهی و موافقت وزارت کشور در دستور کار مجمع قرار گیرد. 

ماده ی 14 

مجمع عمومی توسط هیئت رئیسه ای مركب از یك رئیس، یك منشی و دو ناظر اداره می شود. 

تـــبصره: اعـــضای هـــیئت رئـــیسه نـــبایـــد از بـــین كـــانـــدیـــداهـــای هـــیئت اجـــرایـــی و بـــازرســـان بـــاشـــند و بـــا 

اعالم قبولی نامزدی خود در مجمع عمومی برگزیده خواهند شد. 

ماده ی 15 

کــانــون صــنفی مــعلمان ایــران دارای هــیئت اجــرایــی مــركــب از پــانــزده نــفر اصــلی و هــفت نــفر عــضو 

علی البدل خواهد بود. 

ت1ـ شـــعبات کـــانـــون کـــه در مـــراکـــز اســـتان هـــا تـــوســـط هـــیئتی مـــرکـــب از هـــفت نـــفر اصـــلی و ســـه نـــفر 

عـــلی الـــبدل از ســـوی اعـــضای شـــعبه بـــرگـــزیـــده و بـــا تـــصویـــب هـــیئت مـــدیـــره ی مـــرکـــزی انـــتصاب مـــی شـــونـــد، 

اداره خـواهـد شـد و اعـضای ایـن هـیئت هـا بـرابـر دسـتور هـیئت مـرکـزی فـعالـیت خـواهـند نـمود. حـدنـصاب 

تــأســیس شــعبه پــنجاه نــفر عــضو مــی بــاشــد کــه در صــورت عــدم حــصو ل آن مــی تــوان دفــتر یــا نــمایــندگــی 

دایر نمود. 

ت2- جـلسات هـیئت مـدیـره بـا حـضور نـصف بـه عـالوه ی یـک اعـضا رسـمیت یـافـته و تـصمیمیات متخـذه 

با اکثریت آرای موافق معتبر خواهد بود. 

ت3- اعــضای هــیئت مــدیــره حــداکــثر یــک هــفته پــس از بــرگــزیــده شــدن تــشکیل جــلسه داده و از بــین 

خـود یـک نـفر رئـیس  یـک نـفر نـایـب رئـیس و یـک نـفر خـزانـه دار گـزیـنش خـواهـند نـمود. حـدود اخـتیارات آنـها 

را آیین نامه مشخص می نماید. 

ت4- شـركـت اعـضای هـیئت اجـرایـی در جـلسات آن الزم اسـت و غـیبت هـر یـك از اعـضا بـدون عـذر 

موجه و بدون اطالع قبلی تا سه جلسه ی پیاپی در حكم استعفای عضو غایب خواهد بود. 
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ت5- در صـــــورت اســـــتعفا یـــــا فـــــوت یـــــا ســـــلب شـــــرایـــــط از هـــــر یـــــک از اعـــــضای هـــــیئت مـــــدیـــــره، عـــــضو 

علی البدل برای مدت باقی مانده ی هیئت مدیره، به جای عضو اصلی انجام وظیفه خواهد نمود. 

ت6- هـیئت مـدیـره عـالوه بـر جـلساتـی کـه بـه طـور مـرتـب و حـداقـل هـر پـانـزده روز یـکبار تـشکیل خـواهـند 

داد، بــنا بــه  ضــروت بــا دعــوت کــتبی یــا تــلفنی رئــیس یــا نــایــب رئــیس تــشکیل جــلسه ی فــوق الــعاده خــواهــد 

داد. فــاصــله ی بــین ارســال دعــوت نــامــه و یــا تــلفن و تــشکیل جــلسه ی هــیئت مــدیــره حــداقــل ســه روز خــواهــد 

بود. 

ت7- از 15 نـفر اعـضای هـیئت مـدیـره الـزامـاً ده نـفر از آنـها از مـیان اعـضایـی انـتخاب مـی شـونـد کـه 

دارای حداقل 12 ساعت تدریس در یکی از مدارس بوده و به کار تدریس اشتغال داشته باشند. 

ت8- تـــبصره ی 7 مـــاده ی 15 بـــا تـــصویـــب دوســـوم اعـــضای مجـــمع عـــمومـــی فـــوق الـــعاده قـــابـــل تـــغییر 

است.  

ماده ی 16 

 مجــــــمع عــــــمومــــــی هــــــیئت مــــــدیــــــره را بــــــرای مــــــدت دو ســــــال انــــــتخاب خــــــواهــــــد کــــــرد. انــــــتخاب دوبــــــاره ی 

هـــیئت مـــدیـــره بـــرای دوره هـــای بـــعدی بـــالمـــانـــع بـــوده و هـــیئت مـــدیـــره مـــوظـــف اســـت از مجـــمع عـــمومـــی عـــادی 

بــه مــنظور انــتخابــات هــیئت مــدیــره ی جــدیــد دعــوت نــمایــد. هــیئت مــدیــره حــداکــثر دو مــاه پــیش از پــایــان زمــان 

تــصــدی خــود انــتخاب هــیئت مــدیــره ی جــدیــد را بــرگــزار نــمایــد و نــتیجه ی انــتخابــات را یــک هــفته پــیش از 

پایان تصدی خود به وزارت کشور اعالم نماید.  

ت1- اعــضای هــیئت مــدیــره حــداکــثر دو دوره ی مــتوالــی مــی تــوانــند بــرگــزیــده شــونــد و پــس از یــک دوره 

وقفه، انتخاب دوباره ی آنان بالمانع خواهد بود. 

ت2- اعــضای هــیئت مــدیــره و دبــیرکــل کــانــون صــنفی مــعلمان نــمی تــوانــند بــه عــنوان عــضو هــیئت مــدیــره 

در هیچ یک از احزاب تشکل های صنفی و سیاسی و غیرسیاسی عضویت داشته باشند. 

ماده ی 17 

هــیئت مــدیــره نــمایــنده ی قــانــونــی کــانــون صــنفی مــعلمان ایــران بــوده، وظــایــف و اخــتیارات آن بــه شــرح 

زیر می باشد: 

حـــــفظ و حـــــراســـــت امـــــوال مـــــنقول و غـــــیرمـــــنقول، رســـــیدگـــــی بـــــه حـــــساب هـــــا، پـــــرداخـــــت دیـــــون و وصـــــول 

مـطالـبات، اجـرای مـصوبـات مـجامـع عـمومـی، افـتتاح حـساب در بـانـك هـا طـی انـجام تشـریـفات قـانـونـی، 

تـعقیب جـریـانـات قـضایـی و مـالـیاتـی و ثـبتی، در هـمه ی مـراحـل قـانـونـی در مـحاكـم، تـعیین حـكم و تـعیین 

وكـــــیل و عـــــزل آن، قـــــطع و فـــــصل دعـــــاوی از راه ســـــازش (مـــــصالـــــحه) و در صـــــورت اقـــــتضا، تـــــفویـــــض و 

واگـــذاری تـــمام یـــا قـــسمتی از اخـــتیارات خـــود بـــه هـــر شـــخص دیـــگر، اعـــم از حـــقوقـــی یـــاحـــقیقی بـــاحـــق 

تــوكــیل. بــه طــور كــلی هــیئت مــدیــره مــی تــوانــد هــر اقــدام و مــعامــله ای را كــه ضــروری بــدانــد، در مــورد نــقل و 

انـتقال امـوال مـنقول و تـبدیـل بـه احـسن یـا رهـن گـذاری و فـك رهـن و اسـتقراض، بـه اسـتثنای فـروش امـوال 

 of 321 723




اساسنامه ی کانون صنفی معلمان

غــیرمــنقول كــه مســتلزم تــصویــب مجــمع عــمومــی مــی بــاشــد، بــه نــام کــانــون صــنفی مــعلمان ایــران انــجام 

دهد. 

1ـ جـز دربـاره ی مـوضـوعـاتـی كـه بـه مـوجـب مـفاد ایـن اسـاس نـامـه اخـذ تـصمیم و اقـدام دربـاره ی آنـها 

در صــالحــیت خــاص مجــمع عــمومــی اســت، هــیئت اجــرایــی هــمه ی اخــتیارات الزم بــرای اداره ی امــور را 

مشروط به رعایت حدود موضوع کانون صنفی معلمان ایران دارا می باشد. 

 2 ـ هـمه ی اسـناد و اوراق بـهادار وتعهـدآور بـا امـضای رئـیس هـیئت مـدیـره یـا نـایـب رئـیس و خـزانـه دار 

با مهر کانون صنفی معلمان ایران معتبرخواهد بود. 

3 ـ هـیئت مـدیـره مـی تـوانـد از بـین خـود یـك نـفر شـخص حـقیقی را بـه عـنوان دبـیرکـل بـرگـزیـده، حـدود و 

اختیارات او را تعیین نماید. 

دبـــیرکـــل در حـــدود اخـــتیاراتـــی كـــه از طـــرف هـــیئت مـــدیـــره بـــه وی واگـــذار مـــی شـــود، نـــمایـــنده ی کـــانـــون 

محسوب شده و از طرف کانون حق امضا دارد. 

4 ـ اگــر دبــیرکــل عــضو هــیئت مــدیــره بــاشــد، دوره ی دبــیرکــلی او از مــدت عــضویــتش در هــیئت مــدیــره 

بیشتر نخواهد بود. 

5- هـــیئت مـــدیـــره مـــی تـــوانـــد از بـــین اعـــضای واجـــد شـــرایـــط و در راســـتای اجـــرای اهـــداف مـــندرج در 

اساس نامه با موافقت وزارت کشور کمیته های تخصصی موردنیاز کانون را تشکیل دهد. 

6- آیــین نــامــه ی اجــرایــی ایــن اســاس نــامــه پــس از تــصویــب هــیئت مــدیــره و بــا تــأیــید وزارت کــشور قــابــل 

 اجرا خواهد بود. 

7- هـــیئت مـــدیـــره مـــوظـــف اســـت بـــا بـــرنـــامـــه ریـــزی روش هـــای خـــالق و مـــبتکرانـــه و امـــکانـــات قـــانـــونـــی، در 

راسـتای پیشـبرد و گسـترش کـانـون و اهـداف اسـاس نـامـه اقـدام کـند و خـود را در بـرابـر اعـضا پـاسـخگو 

دانســـــته و از روش هـــــای انـــــحصارطـــــلبانـــــه پـــــرهـــــیز و هـــــویـــــت مســـــتقل و غـــــیردولـــــتی کـــــانـــــون را در هـــــمه ی 

موضع گیری ها حفظ کند. 

8- در ایــن اســاس نــامــه رئــیس هــیئت مــدیــره بــه عــنوان دبــیرکــل کــانــون صــنفی مــعلمان خــواهــد بــود و 

دبیرکل جایگزین مدیرعامل خواهد شد. 

9- اعــــضای هــــیئت مــــدیــــره مــــی تــــوانــــند یــــک نــــفر را بــــه عــــنوان ســــخنگوی کــــانــــون از بــــین خــــود انــــتخاب 

نمایند. 

ماده ی 18 

  مجــمع عــمومــی عــادی ســه نــفر را بــه عــنوان بــازرس اصــلی و دو نــفر را بــه عــنوان عــلی الــبدل بــرای 

مدت یک سال انتخاب خواهد نمود. انتخاب دوباره ی بازرس یا بازرسان بالمانع است. 

ماده ی 19 

وظایف بازرسان به شرح زیر است: 

 of 322 723




اساسنامه ی کانون صنفی معلمان

1- بررسی همه ی اسناد و اوراق مالی کانون و تهیه ی گزارش برای مجمع عمومی 

2- مــــطالــــعه ی گــــزارش ســــاالنــــه ی هــــیئت مــــدیــــره اعــــم از مــــالــــی و غــــیرمــــالــــی و تــــهیه ی گــــزارش عــــملكرد 

هیئت مدیره ی کانون برای اطالع مجمع عمومی 

3- گزارش هر گونه تخلف هیئت مدیره از مفاد اساس نامه به مجمع عمومی 

ماده ی 20 

هــمه ی اســناد و مــدارک کــانــون اعــم از مــالــی و غــیرمــالــی، در هــر زمــان بــدون قــیدوشــرط بــه وســیله ی 

هیئت مدیره ی کانون باید در دسترس بازرس یا بازرسان قرار گیرد. 
  

فصل چهارم 

بودجه و مواد متفرقه 

ماده ی 21 

بـودجـه ی کـانـون  از راه گـردآوری هـدایـا، اعـانـات، قـبول وصـیت، وقـف، حـبس، حـق عـضویـت و سـایـر 

فعالیت های قانونی و مجاز تأمین می شود. 

بــودجــه ی کــانــون عــالوه بــر مــوارد مــاده ی 21 اســاس نــامــه مــی تــوانــد از درآمــدهــای نــاشــی از "

اداره ی مؤسسات وابسته تأمین گردد. 

ماده ی 22 

درآمــد و هــزیــنه هــای کــانــون در دفــاتــر قــانــونــی ثــبت و شــرح بــیالن آن در پــایــان هــر ســال مــالــی بــرای 

بررسی به کمیسیون ماده ی 10 قانون فعالیت احزاب و جمعیت ها ارائه خواهد شد. 

ت1- هــمه ی دفــاتــر مــالــی کــانــون در مــواقــع مــراجــعه ی مــأمــور مــالــیاتــی در اخــتیار آنــان قــرار خــواهــد 

گرفت. 

2- سال مالی کانون منطبق بر سال هجری شمسی بوده و با پایان ماه اسفند پایان می پذیرد. 

3- هـمه ی وجـوه مـازاد بـر هـزیـنه هـای کـانـون در حـساب ویـژه ای بـه نـام کـانـون نـزد یـکی از بـانـک هـای 

رسمی کشور جمهوری اسالمی ایران نگهداری خواهد شد.  

ماده ی 23 

هـــمه ی مـــدارک رســـمی کـــانـــون پـــرونـــده هـــا و نـــوشـــته هـــای رســـمی در دفـــتر مـــرکـــزی کـــانـــون نگهـــداری 

مـی شـود. مـکاتـبات رسـمی کـانـون بـا امـضای رئـیس هـیئت مـدیـره و در غـیاب او نـایـب رئـیس هـیئت مـدیـره و 

مهر کانون خواهد بود. 

- مــــصوبــــات و صــــورت جــــلسات هــــیئت مــــدیــــره در دفــــاتــــر ویــــژه بــــه تــــرتــــیب تــــاریــــخ ثــــبت و بــــه امــــضای 

اعضای ذیربط خواهد رسید. 

ماده ی 24 
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 هــــر گــــونــــه تــــغییری در مــــفاد اســــاس نــــامــــه و اعــــضای هــــیئت مــــدیــــره در صــــورتــــی مــــعتبر اســــت کــــه بــــا 

تصویب کمیسیون ماده ی 10 قانون فعالیت احزاب و جمعیت ها باشد. 

ت- محــل کــانــون و اقــامــتگاه اعــضای هــیئت مــدیــره و اشــخاص صــاحــب امــضا و تــغییرات بــعدی آن 

باید به اطالع وزارت کشور برسد و  مادامی که اطالع داده نشده، اسناد آن معتبر نخواهد بود. 

ماده ی25 

کـــانـــون صـــنفی مـــعلمان ایـــران دارای مهـــر و بـــا آرم مـــخصوص خـــواهـــد بـــود كـــه مـــنت آن بـــا تـــصویـــب 

هیئت مدیره و مجوز وزرات فرهنگ و ارشاد اسالمی و وزارت کشور تهیه و استفاده خواهد شد. 

ت1 ـ هیئت مدیره در حفظ و حراست از مهر و آرم مسئولیت قانونی دارند.  

ماده ی 26 

انــتشار هــر گــونــه مــطبوعــه ای پــس از كســب اجــازه از وزارت فــرهــنگ و ارشــاد اســالمــی و تــحصیل 

پروانه ی انتشار با رعایت كامل قانون مطبوعات انجام خواهد شد. 

ماده ی 27 

     بــا تــوجــه بــه ایــن کــه کــانــون مــاهــیتاً غــیرتــجاری مــی بــاشــد، نــمی تــوانــد کــارهــای تــجاری و اعــتباری 

انجام دهد. 

ماده ی 28 

انحالل کانون : 

در صــورت انــحالل کــانــون، مجــمع عــمومــی فــوق الــعاده هــیئت تــسویــه ای انــتخاب و ایــن هــیئت مــوظــف 

خـواهـد بـود پـس از ادای دیـون و وصـول مـطالـبات انجـمن نسـبت بـه واگـذاری امـوال و امـالک بـه یـکی از 

مــراکــز آمــوزشــی یــا پــژوهــشی داخــل کــشور اقــدام نــمایــد. هــیئت مــذکــور مــوظــف اســت کــه یــک نــسخه از 

شرح کامل آن را برای بررسی به کمیسیون ماده ی 10 قانون فعالیت احزاب و جمعیت ها ارسال کند. 

ماده ی 29 

ایـن اسـاس نـامـه مشـتمل بـر چـهار فـصل و 29 مـاده و 34 تـبصره، در اولـین نشسـت اعـضای مجـمع 

عمومی و مؤسس به تصویب رسید. 

منبع: وبالگ کانون صنفی معلمان 
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اساسنامه ی شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران

اردیبهشت 1384 

اساس نامه ی شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران 

فصل اول 

کلیات و اهداف 

ماده ی1   

نـام: شـورای هـماهـنگی تـشکل هـای صـنفی فـرهـنگیان ایـران تـشکلی اسـت (صـنفی عـلمی یـا صـنفی 

تـــخصصی) غـــیرســـیاســـی و غـــیرانـــتفاعـــی کـــه در ایـــن اســـاس نـــامـــه اخـــتصاراً شـــورای هـــماهـــنگی نـــامـــیده 

می شود. 

ماده ی 2   

محــل: دبــیرخــانــه بــه صــورت ثــابــت و بــه طــور دوره ای در یــکی از شهــرســتان هــا بــنا بــر تــقاضــای تــشکل 

استانی یا شهرستانی جهت میزبانی با تصویب شورای هماهنگی تعیین خواهد شد. 

ماده ی 3 

تابعیت 

ماده ی 4 

هدف: هماهنگی و پیگیری تصمیمات تشکل های صنفی در جهت منافع فرهنگیان 

ماده ی 5   

طـرح هـا و بـرنـامـه هـا و سـایـر اقـدامـاتـی کـه در اسـاس نـامـه پـیش بـینی شـده و بـه نـحوی بـا وظـایـف یـکی 

از وزارت خـــانـــه هـــا یـــا ســـازمـــان هـــای دولـــتی ارتـــباط دارد، پـــس از کســـب مـــوافـــقت وزارت خـــانـــه یـــا ســـازمـــان 

دولتی ذیربط، به مرحله ی اجرا درخواهد آمد. 

فصل دوم    

شرایط و نحوه ی عضویت 

ماده ی 6 

1. پذیرفنت مفاد اساس نامه 

2. محروم نبودن از حقوق اجتماعی 

ماده ی 7 
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اعــضای شــورای هــماهــنگی بــه کــسانــی گــفته مــی شــود کــه دارای حــق رأی بــوده و مــکلف بــه پــرداخــت 

حـــق عـــضویـــت مـــی بـــاشـــند کـــه ایـــن اعـــضا شـــامـــل تـــشکل هـــای صـــنفی مســـتقل و فـــرهـــنگیان دارای مـــجوز 

رسمی از وزارت کشور می باشد. 

فصل سوم 

ارکان شورای هماهنگی 

ماده ی 8   

1- مجمع عمومی 

2- شورای مرکزی 

3- بازرس یا بازرسان 

ماده ی 9   

مجـمع عـمومـی عـالـی تـریـن مـرجـع تـصمیم گـیری در شـورای هـماهـنگی مـی بـاشـد کـه بـه صـورت عـادی یـا 

فوق العاده تشکیل می شود. 

تـــبصره ی 1: مجـــمع عـــمومـــی جـــمعی اســـت از نـــمایـــندگـــان تـــشکل هـــای عـــضو کـــه بـــا نـــامـــه ی رســـمی 

تشکل مربوطه به شورای هماهنگی معرفی می گردد. 

تـبصره ی 2: هـر تـشکل صـنفی مسـتقل و دارای مـجوز از وزارت کـشور،  پـس از تـحقیق و بـررسـی 

دبـیرخـانـه، بـه عـضویـت پـذیـرفـته مـی شـود. تـشکل هـایـی کـه در شـروع کـار بـوده و مـراحـل قـانـونـی را جهـت 

کســب مــجوز طــی مــی کــنند، بــا نــظر دبــیرخــانــه مــی تــوانــند بــه صــورت نــاظــر و بــدون حــق رأی، در جــلسات 

شرکت کنند. 

تـــــبصره ی 3: هـــــر یـــــک از تـــــشکل هـــــای عـــــضو در مجـــــمع عـــــمومـــــی دارای یـــــک حـــــق رأی مـــــی بـــــاشـــــند و 

شعبات زیرمجموعه ی تشکل های اصلی حق رأی ندارند. 

تــبصره ی 4: تــعداد نــمایــندگــان هــر تــشکل از تــعداد کــمیسیون هــای انــتخاب شــده تــجاوز نــکند (تــعداد 

کمیسیون ها را شورای مرکزی تعیین می کند). 

تبصره ی 5: در هر کمیسیون از هر تشکل فقط یک نماینده حق شرکت و رأی دارد. 

ماده ی 10 

مجـــــمع عـــــمومـــــی عـــــادی بـــــا رعـــــایـــــت تشـــــریـــــفات مـــــندرج در ضـــــمیمه ، هـــــر ســـــال دو بـــــار، در مـــــرداد و 

اسفندماه، تشکیل خواهد شد. 

بــرای رســمیت جــلسه حــضور حــداقــل دو ســوم کــل اعــضا و بــرای تــصویــب هــر مــوضــوعــی رأی مــوافــق 

اکـثریـت نسـبی (نـصف بـه عـالوه ی یـک) اعـضای حـاضـر ضـرورت دارد. در صـورتـی کـه در دعـوت نخسـت 
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تـعداد حـاضـر بـه حـدنـصاب نـرسـید، جـلسه ی دوم بـا فـاصـله ی 15 روز تـشکیل و بـا هـر تـعداد حـاضـر در 

جلسه رسمیت خواهد یافت. 

ماده ی 11 

وظایف مجمع عمومی عادی: 

1. انتخاب اعضای شورای مرکزی و یا بازرس یا بازرسان 

2. استماع و رسیدگی گزارش شورای مرکزی و بازرس یا بازرسان 

3. بررسی و تصویب پیشنهادات شورای مرکزی 

4. تعیین خط مشی کلی شورای هماهنگی 

5. تعیین حق عضویت ساالنه و تصویب ترازنامه و بودجه ی شورای هماهنگی 

6. ارســال دعــوت نــامــه هــا بــه صــورت کــتبی بــا پســت ســفارشــی یــا دورنــگار، بــا (یــا؟) درج در روزنــامــه ی 

کثیراالنتشار 

7. تعیین روزنامه ی کثیراالنتشار جهت درج آگهی ها و دعوت نامه ها توسط مجمع عمومی 

ماده ی 12 

مجــمع عــمومــی فــوق الــعاده بــا رعــایــت تشــریــفات (ارســال دعــوت نــامــه) بــا شــرایــط زیــر تــشکیل خــواهــد 

شد: 

1. با درخواست شورای مرکزی یا بازرس (بازرسان) 

2. با درخواست یک سوم از اعضای پنج تشکل عضو 

تـبصره ی 1: دعـوت بـرای مجـمع عـمومـی فـوق الـعاده کـتبی بـوده و حـداقـل تـا دو هـفته قـبل از تـشکیل 

آن به اطالع اعضا خواهد رسید. 

تـبصره ی 2: مجـمع عـمومـی فـوق الـعاده جهـت رسـمیت، هـمان شـرایـط مجـمع عـمومـی عـادی را خـواهـد 

داشت. 

تــبصره ی 3: تــصمیمات مجــمع عــمومــی فــوق الــعاده بــا حــداقــل دوســوم آرای مــوافــق از تــعداد حــاضــر 

در جلسه معتبر خواهد بود. 

ماده ی 13 

وظایف مجمع عمومی فوق العاده: 

1. تصویب تغییرات در مفاد اساس نامه 

2. بررسی و تصویب انحالل شورای هماهنگی تشکل های صنفی معلمان ایران 

3. عزل عضو یا اعضای شورای مرکزی 

تــبصره: عــزل شــورای مــرکــزی بــایــد بــا اطــالع و مــوافــقت وزارت کــشور در دســتور کــار مجــمع قــرار 

گیرد. 
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ماده ی 14 

مجامع عمومی توسط هیئت رئیسه ای مرکب از یک رئیس و یک منشی و دو ناظر اداره می شود. 

تبصره: اعضای هیئت رئیسه با اعالم قبولی نامزدی خود در مجمع انتخاب خواهند شد. 

ب – شورای مرکزی 

ماده ی 15 

شـــورای مـــرکـــزی دارای هـــیئت مـــدیـــره ای مـــرکـــب از حـــداکـــثر 15 نـــفر عـــضو اصـــلی و حـــداکـــثر دو نـــفر 

عضو علی البدل خواهد بود. 

تــبصره ی 1: جــلسات شــورای مــرکــزی بــا حــضور دوســوم اعــضا رســمیت یــافــته و تــصمیمات متخــذه 

با اکثریت مطلق آرای موافق معتبر خواهد بود. 

تـبصره ی 2: اعـضای شـورای مـرکـزی حـداکـثر دو هـفته بـعد از انـتخاب شـدن تـشکیل جـلسه داده و 

از بـــین خـــود یـــک نـــفر رئـــیس، یـــک نـــفر نـــایـــب رئـــیس و یـــک نـــفر خـــزانـــه  دار انـــتخاب خـــواهـــند نـــمود. حـــدود 

اختیارات آنها را آیین نامه مشخص می نماید. 

تـــبصره ی 3: شـــرکـــت اعـــضای شـــورای مـــرکـــزی در جـــلسات آن ضـــروری و غـــیبت هـــر یـــک از اعـــضا 

بــدون عــذر مــوجــه و بــدون اطــالع قــبلی تــا ســه جــلسه ی مــتوالــی در حــکم اســتعفای عــضو غــایــب خــواهــد 

بود. 

تـــبصره ی 4: در صـــورت اســـتعفا یـــا ســـلب شـــرایـــط از هـــر یـــک از اعـــضای شـــورای مـــرکـــزی، عـــضو 

علی البدل مدت باقی مانده به جای عضو اصلی انجام وظیفه خواهد نمود. 

تــبصره ی 5: شــورای هــماهــنگی عــالوه بــر جــلساتــی کــه بــه طــور مــرتــب و حــداقــل هــر دو مــاه یــک بــار 

تـــشکیل خـــواهـــد شـــد، بـــنا بـــه ضـــرورت یـــا دعـــوت کـــتبی یـــا تـــلفنی رئـــیس یـــا نـــایـــب رئـــیس تـــشکیل جـــلسه ی 

فــوق الــعاده خــواهــد داد. فــاصــله ی بــین ارســال دعــوت نــامــه و یــا تــلفن و تــشکیل جــلسه ی شــورای مــرکــزی 

حداقل پنج روز خواهد بود.  

تـــبصره ی6: رئـــیس یـــا نـــایـــب رئـــیس شـــورای مـــرکـــزی و یـــا دبـــیر اجـــرایـــی مـــی تـــوانـــد نســـبت بـــه صـــدور 

اطـالعـیه یـا دعـوت نـامـه در مـوارد خـاص کـه در آیـین نـامـه ی داخـلی تـصریـح و مـشخص خـواهـد شـد، اقـدام 

نمایند. 

تــبصره ی 7: شــورای مــرکــزی بــا نــظارت و مــسئولــیت رئــیس، مــتولــی صــدور بــیانــیه هــا و قــطعنامــه هــای 

شــورا خــواهــد بــود و قــطعنامــه هــا و بــیانــیه هــا فــقط در صــورت تــشکیل جــلسه ی شــواری هــماهــنگی قــابــل 

تغییر یا لغو خواهد بود. 

ماده ی 16 

مجـمع عـمومـی شـورای مـرکـزی را بـرای مـدت یـک سـال انـتخاب خـواهـد نـمود. انـتخاب مجـدد شـورای 

مـرکـزی بـرای دوره هـای بـعدی بـالمـانـع بـوده و شـورای مـرکـزی مـوظـف اسـت ظـرف حـداکـثر دو مـاه قـبل 
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از پــایــان تــصدی خــود، انــتخابــات شــورای مــرکــزی جــدیــد را بــرگــزار نــمایــد و نــتیجه را یــک هــفته قــبل از 

پایان تصدی خود به وزارت کشور اعالم نماید. 

تـــبصره : 15 روز قـــبل از اتـــمام دوره، تـــشکل هـــای عـــضو مـــوظـــف هســـتند کـــه نـــمایـــنده ی خـــود را بـــرای 

شورای جدید ابقا یا معرفی نمایند. 

ماده ی 17 

شــورای مــرکــزی نــمایــنده ی قــانــونــی شــورای هــماهــنگی بــوده و وظــایــف و اخــتیارات آن بــه شــرح ذیــل 

می باشد: 

حـفظ و حـراسـت امـوال مـنقول و غـیرمـنقول، رسـیدگـی بـه حـساب هـای شـورای هـماهـنگی و پـرداخـت 

دیـون و وصـول مـطالـبات، اجـرای مـصوبـات مجـمع عـمومـی، افـتتاح حـساب در یـکی از بـانـک هـا، انـجام 

تشــریــفات قــانــونــی، تــعقیب جــریــانــات قــضایــی و مــالــیاتــی و ثــبتی در کــلیه ی مــراحــل قــانــونــی در مــحاکــم، 

تـــعیین حـــکم و تـــعیین وکـــیل و عـــزل آنـــها، قـــطع و فـــصل دعـــاوی از طـــریـــق ســـازش، در صـــورت اقـــتضا، 

تـفویـض و واگـذاری تـمام یـا قـسمتی از اخـتیارات خـود بـه هـر شـخص دیـگر، اعـم از حـقوقـی یـا حـقیقی 

یا توکیل.  

بــه طــور کــلی شــورای مــرکــزی مــی تــوانــد هــر اقــدام و مــعامــله ای را کــه ضــرورت بــدانــد در مــورد نــقل و 

انــتقال امــوال غــیرمــنقول و تــبدیــل بــه احــسن یــا رهــن گــذاری و فــک رهــن و اســتقراض، بــه اســتثنای فــروش 

اموال غیرمنقول که مستلزم تصویب مجمع عمومی می باشد، به نام شورای هماهنگی انجام دهد. 

تــبصره ی 1: جــز دربــاره ی مــوضــوعــاتــی کــه بــه مــوجــب مــفاد ایــن اســاس نــامــه، و اخــذ تــصمیم و اقــدام 

دربــاره ی آنــها، و(در؟) صــالحــیت خــاص مــجامــع عــمومــی اســت، شــورای مــرکــزی کــلیه ی اخــتیارات الزم 

بـرای اداره ی امـور را مشـروط بـر رعـایـت حـدود مـوضـوعـات مـندرج در اسـاس نـامـه و آیـین نـامـه داخـلی را 

دارا می باشد.  

تــــــبصره ی 2: کــــــلیه ی اســــــناد و اوراق بــــــهادار و تعهــــــدآور بــــــا امــــــضای رئــــــیس شــــــورای مــــــرکــــــزی یــــــا 

نایب رئیس و خزانه دار و با مهر دبیرخانه ی شورای هماهنگی معتبر خواهد بود. 

ج – بازرسان 

ماده ی 18 

مجـــمع عـــمومـــی عـــادی ســـه نـــفر را بـــه عـــنوان بـــازرس اصـــلی و یـــک نـــفر را بـــه عـــنوان عـــلی الـــبدل بـــرای 

مدت یک سال انتخاب خواهد نمود. 

ماده ی 19 

وظایف بازرس یا بازرسان به شرح زیر است: 

1. بررسی کلیه ی اسناد و اوراق مالی شورای هماهنگی و تهیه ی گزارش برای مجمع عمومی 
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2. مــــطالــــعه ی گــــزارش ســــاالنــــه ی شــــورای مــــرکــــزی، اعــــم از مــــالــــی و غــــیرمــــالــــی و تــــهیه ی گــــزارش از 

عملکرد شورای مرکزی برای اطالع مجمع عمومی 

3. گزارش هر گونه تخلف شورای مرکزی از مفاد اساس نامه به مجمع عمومی 

4. بـــازرســـان مـــسئول رســـیدگـــی بـــه تخـــلفات و عـــدم اجـــرای مـــصوبـــات شـــورای هـــماهـــنگی هســـتند و 

موظفند گزارش خود را به شورای مرکزی ارائه دهند. 

ماده ی 20 

کــلیه ی اســناد و مــدارک شــورای هــماهــنگی اعــم از مــالــی و غــیرمــالــی در هــر زمــان بــدون قــیدوشــرط، 

به وسیله ی شورای مرکزی جهت بررسی در دسترس بازرس یا بازرسان قرار می گیرد. 

د – بودجه و موارد متفرقه 

ماده ی 21 

بـــودجـــه ی شـــورای هـــماهـــنگی از طـــریـــق جـــمع آوری هـــدایـــا، اعـــانـــات، قـــبول وصـــیت، وقـــفه و نـــیز حـــق 

عضویت تشکل های عضو تأمین می شود. 

تــبصره: دریــافــت هــر گــونــه هــدیــه و اعــانــه و کــمک مــندرج در ذیــل مــاده ی 21 بــایــد بــه اطــالع شــورای 

هـماهـنگی بـرسـد. هـر نـوع دریـافـتی خـارج از طـبقه ی فـوق تخـلف مـحسوب مـی شـود و شـورای هـماهـنگی 

در قبول یا رد کمک ها مختار است. 

ماده ی 22 

درآمــد و هــزیــنه ی شــورای هــماهــنگی در دفــاتــر قــانــونــی ثــبت و شــرح و بــیالن آن در پــایــان هــر ســال 

مالی جهت بررسی به کمیسیون ماده ی 10 قانون فعالیت احزاب و جمعیت ها ارائه خواهد شد. 

تـــبصره ی 1: کـــلیه ی دفـــاتـــر مـــالـــی شـــورای هـــماهـــنگی در مـــواقـــع مـــراجـــعه ی مـــأمـــوریـــن مـــالـــیاتـــی در 

اختیار آنان قرار خواهد گرفت. 

تـبصره ی 2: سـال مـالـی شـورای هـماهـنگی مـنطبق بـا سـال هجـری شـمسی بـوده و هـمواره بـه پـایـان 

اسفندماه ختم می شود. 

تــــبصره ی 3: کــــلیه ی وجــــوه مــــازاد بــــر هــــزیــــنه هــــای شــــورای مــــرکــــزی در حــــساب مــــخصوصــــی بــــه نــــام 

شورای هماهنگی، نزد یکی از بانک های رسمی کشور جمهوری اسالمی ایران خواهد بود. 

ماده ی 23 

کـلیه ی مـدارک، پـرونـده هـا و نـوشـته هـای رسـمی در دبـیرخـانـه ی شـورای هـماهـنگی نگهـداری مـی شـود. 

مــکاتــبات رســمی شــورای مــرکــزی بــا امــضای رئــیس شــورای مــرکــزی و در غــیاب او نــایــب رئــیس شــورای 

مرکزی و یا دبیر اجرایی و مهر دبیرخانه ی شورای هماهنگی خواهد بود. 
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تـــبصره: مـــصوبـــات و صـــورت جـــلسات هـــیئت مـــدیـــره در دفـــاتـــر مـــخصوص بـــه تـــرتـــیب تـــاریـــخ ثـــبت و بـــه 

امضای اعضای ذیربط خواهد رسید. 

ماده ی 24 

هـر گـونـه تـغییری در مـفاد اسـاس نـامـه و اعـضای شـورای مـرکـزی در صـورتـی مـعتبر خـواهـد بـود کـه 

تصویب کمیسیون ماده ی 10 قانون فعالیت احزاب و جمعیت ها باشد. 

تـبصره: محـل دبـیرخـانـه و اقـامـتگاه اعـضای شـورای مـرکـزی و اشـخاص صـاحـب امـضا و تـغییرات 

بـــعدی آن بـــایـــد بـــه اطـــالع  وزارت کـــشور بـــرســـد و مـــادامـــی کـــه اطـــالع داده نشـــده اســـت، اســـتناد بـــه آن 

معتبر نخواهد بود. 

ماده ی 25 

شــورای هــماهــنگی دارای مهــر و آرم مــخصوص خــواهــد بــود کــه مــنت آن بــا تــصویــب هــیئت مــدیــره و 

مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و وزارت کشور تهیه و استفاده خواهد شد. 

تـــبصره: شـــورای مـــرکـــزی در حـــفظ و حـــراســـت از مهـــر و آرم شـــورای هـــماهـــنگی مـــسئولـــیت قـــانـــونـــی 

خواهد داشت. 

ماده ی 26 

انــــتشار هــــر گــــونــــه نشــــریــــه پــــس از کســــب اجــــازه از وزارت فــــرهــــنگ و ارشــــاد اســــالمــــی و تــــحصیل 

پروانه ی انتشار با رعایت کامل قانون مطبوعات انجام می شود. 

فصل چهارم 

انحالل 

ماده ی 27 

در صــورت انــحالل شــورای هــماهــنگی، مجــمع عــمومــی فــوق الــعاده هــیئت تــسویــه ای انــتخاب خــواهــد 

کــرد و ایــن هــیئت مــوظــف خــواهــد بــود پــس از ادای دیــون و وصــول مــطالــبات شــورای مــرکــزی نســبت بــه 

واگـذاری امـوال و امـالک در جهـت امـور رفـاهـی فـرهـنگیان اقـدام نـمایـد. هـیئت مـذکـور مـوظـف اسـت یـک 

نـسخه از شـرح کـامـل آن را جهـت بـررسـی بـه کـمیسیون مـاده ی 10 قـانـون فـعالـیت احـزاب و جـمعیت هـا 

ارسال دارد. 

ماده ی 28 

ایــن اســاس نــامــه مشــتمل بــر چــهار فــصل و 28 مــاده و 27 تــبصره بــوده کــه در اردیبهشــت مــاه 1384 

در گــردهــمایــی تــشکل هــای صــنفی فــرهــنگیان کــشور در کــرمــانــشاه مــورد تجــدیــد نــظر قــرار گــرفــته و بــه 

تصویب رسید. 

منبع: وبالگ کانون صنفی تهران 
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اساس نامه ی جدید شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران  

فصل اول 

کلیات و اهداف  

ماده ی 1 

نــــام: شــــورای هــــماهــــنگی تــــشکل هــــای صــــنفی فــــرهــــنگیان ایــــران، مجــــمعی صــــنفی، غــــیرســــیاســــی و 

غـــیرانـــتفاعـــی، مـــتشکل از تـــشکل هـــای صـــنفی فـــرهـــنگیان ســـراســـر کـــشور اســـت کـــه در ایـــن اســـاس نـــامـــه 

اختصاراً «شورای هماهنگی» نامیده می شود.  

مــاده ی ۲- دبــیرخــانــه ی شــورا مــی تــوانــد بــه صــالحــدیــد مجــمع عــمومــی عــادی بــه صــورت دوره ای بــنا بــر 

تقاضای تشکل های عضو و تصویب اعضای مجمع به تشکل متقاضی واگذار شود.  

تبصره: دبیرخانه مسئول دریافت، ارسال، ثبت و ضبط مکاتبات است.  

ماده ی ۳- تابعیت اعضای شورای هماهنگی : ایران  

مــــاده ی ۴- هــــدف: ایــــجاد هــــماهــــنگی، انــــسجام و وحــــدت رویــــه در کــــلیه ی فــــعالــــیت هــــای تــــشکل هــــای 

صنفی فرهنگیان کشور در چارچوب وظایف مندرج در اساس نامه ی آنها.  

فصل دوم 

شرایط و نحوه ی عضویت تشکل ها در شورای هماهنگی  

ماده ی ۵- اعضای شورا به آن دسته از تشکل های صنفی فرهنگیان ایران گفته می شود که:  

۱- بـــه طـــور رســـمی و کـــتبی، اســـاس نـــامـــه ی شـــورای هـــماهـــنگی را پـــذیـــرفـــته و بـــه مـــفاد اســـاس نـــامـــه و 

مصوبات شورای هماهنگی پای بند باشند.  

۲- به طور منظم حق عضویت ماهانه را پرداخت نمایند.  

۳- نــمایــندگــان آنــها بــه طــور مســتمر و فــعال، در جــلسات و مــجامــع شــورای هــاهــنگی شــرکــت داشــته 

باشند.  
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۴- پـیش از اسـتانـی شـدن مـجوزهـای تـشکل هـای صـنفی، مـجوز دریـافـت کـرده بـاشـند (بـدون نـیاز بـه 

تأیید مرکز استان می توانند عضو شورا شوند).  

۵- شعبه ای از مرکز استان باشند.  

۶- هـیئت مـؤسـسانـی بـاشـند کـه بـه مـراجـع ذی صـالح درخـواسـت اخـذ مـجوز تـأسـیس داده انـد.(اسـتانـی 

و شهرستانی)  

۷- تشکل مستقل مجوزدار یا هیئت های مؤسس باشند.  

تـــبصره ی 1: از هـــر شهـــری فـــقط یـــک تـــشکل مـــی تـــوانـــد عـــضو شـــورای هـــماهـــنگی بـــاشـــد. بـــنابـــرایـــن 

پــیشنهاد عــضویــت تــشکلی کــه از شهــر مــتبوع آن در شــورای هــماهــنگی تــشکلی حــضور دارد، پــذیــرفــته 

نمی شود.  

تـبصره ی ۲: اگـر در شهـر یـا مـنطقه ای کـه تـشکل نـدارد، هـیئت مـؤسـسی کـه مـراحـل قـانـونـی مـربـوط بـه 

مـــراجـــع ذی صـــالح را طـــی نـــموده، پـــس از اتـــمام زمـــان مـــقرر در قـــانـــون مـــی تـــوانـــد تـــقاضـــای عـــضویـــت در 

شورای هماهنگی را ارائه دهد. این مدت می تواند حداکثر تا یک سال باشد.  

تـــبصره ی ۳: شـــورای هـــماهـــنگی بـــرای اجـــرای مـــفاد مـــاده ی 5 اســـاس نـــامـــه، کـــارگـــروهـــی را بـــا نـــام 

کارگروه ماده ی 5 تشکیل می دهد.  

فصل سوم 

ارکان شورای هماهنگی  

مــاده ی ۶ - ارکــان شــورای هــماهــنگی بــه تــرتــیب اولــویــت عــبارتــند از مجــمع عــمومــی، هــیئت مــدیــره و 

بازرسان.  

الف) مجمع عمومی 

مـــــاده ی ۷ - مجـــــمع عـــــمومـــــی عـــــالـــــی تـــــریـــــن مـــــرجـــــع تـــــصمیم گـــــیری شـــــورای هـــــماهـــــنگی و مـــــتشکل از 

نمایندگان معرفی شده ی تشکل های عضو می باشد که به صورت عادی یا فوق العاده تشکیل می شود.  

تبصره ی ۱: تعداد نمایندگان هر تشکل برای شرکت در مجامع عادی و فوق العاده دو نفر است.  

تــبصره ی ۲: در هــر یــک از کــارگــروه هــای شــورای هــماهــنگی از هــر تــشکل عــضو، فــقط یــک نــمایــنده 

حق شرکت و رأی دارد.  
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مـــاده ی ۸ - مجـــمع عـــمومـــی عـــادی در فـــضای واقـــعی، بـــا رعـــایـــت تشـــریـــفات مـــندرج در آیـــین نـــامـــه ی 

اجـرایـی، سـالـی دو بـار بـا مـیزبـانـی یـکی از تـشکل هـا بـرگـزار خـواهـد شـد. بـرای رسـمیت مجـمع، حـضور 

حـداقـل دوسـوم کـل اعـضای صـاحـب رأی و بـرای تـصویـب هـر مـوضـوع، رأی مـوافـق نـصف بـه عـالوه ی یـک 

اعضای حاضر ضرورت دارد.  

تــــــبصره ی ۱: در صــــــورتــــــی کــــــه در دعــــــوت نخســــــت تــــــعداد حــــــاضــــــران در مجــــــمع عــــــمومــــــی عــــــادی بــــــه 

حـدنـصاب الزم نـرسـد، جـلسه ی دوم بـا فـاصـله ی 15 تـا 45 روز تـشکیل و بـا هـر تـعداد حـاضـر در جـلسه 

رسمیت خواهد داشت و مصوبات آن با رأی موافق نصف به عالوه ی یک حاضران.  

تــــبصره ی ۲: جــــلسات عــــمومــــی عــــادی شــــورای هــــماهــــنگی مــــی تــــوانــــد در فــــضای مــــجازی بــــا رعــــایــــت 

حـدنـصاب هـای ایـن مـاده بـه تـعداد مـوردنـیاز، مـطابـق بـا آیـین نـامـه ی اجـرایـی شـورا بـرگـزار شـود. اعـتبار 

مصوبات آن نیز هیچ تفاوتی با مصوبات مجمع عمومی عادی در فضای حقیقی نخواهد داشت. 

تـــبصره ی ۳: بـــرای بـــرگـــزاری جـــلسات در فـــضای مـــجازی، رئـــییس شـــورای هـــماهـــنگی مـــکلف اســـت 

حـداقـل 24 سـاعـت قـبل از سـاعـت بـرگـزاری جـلسه، زمـان و مـوضـوع را بـه نـحو مـقتضی بـه اطـالع هـمه ی 

اعضا برساند.  

ماده ی ۹ – وظایف مجمع عمومی عادی:  

۱- سیاست گذاری و تعیین خط مشی کلی شورای هماهنگی  

۲- مـجامـع عـمومـی عـادی از مـیان تـشکل هـای مسـتقل عـضو، یـک تـشکل را بـه عـنوان رئـیس شـورای 

هــماهــنگی بــرای مــدت دو ســال انــتخاب مــی کــند. رئــییس شــورای هــماهــنگی هــمزمــان رئــیس هــیئت مــدیــره 

نیز خواهد بود.  

۳- تــعیین اعــضای کــارگــروه هــا (بــه جــز کــارگــروه روابــط بــین املــلل) و تــأیــید اعــضای مــعرفــی شــده بــرای 

عضویت در کارگروه ها  

۴- انتخاب بازرسان  

۵- رسیدگی به گزارش ها و پیشنهادهای تشکل ها، فرهنگیان و بازرسان  

۶- تعیین حق عضویت ساالنه و تصویب ترازنامه و بودجه ی شورای هماهنگی  

۷- اخذ تصمیم در خصوص پذیرش یا لغو عضویت یک تشکل  

۸- تدوین آیین نامه ی اجرایی شورای هماهنگی و اصالح آن در صورت ضرورت  
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۹- انتخاب تشکل های عضو هیئت مدیره  

۱۰- تـــمام بـــیانـــیه هـــا و مـــکاتـــبات بـــه نـــام «شـــورای هـــماهـــنگی تـــشکل هـــای صـــنفی فـــرهـــنگیان ایـــران» 

معتبر است.  

مـاده ی ۱۰ - مجـمع عـمومـی فـوق الـعاده در فـضای حـقیقی بـا رعـایـت تشـریـفات مـندرج در آیـین نـامـه ی 

اجرایی و با شرایط زیر تشکیل خواهد شد:  

۱- با درخواست رسمی یک دوم تشکل های مستقل عضو شورای هماهنگی  

۲- بــا درخــواســت رســمی یــک ســوم تــشکل هــای مســتقل عــضو شــورای هــماهــنگی، رئــیس شــورا و یــک 

بازرس 

۳- با درخواست دوسوم تشکل های عضو هیئت مدیره   

تـبصره ی ۱: دعـوت بـرای مجـمع عـمومـی فـوق الـعاده در فـضای حـقیقی، کـتبی بـوده و بـایـد حـداقـل تـا 

دو هفته قبل از تشکیل آن به اطالع اعضا برسد. 

تــبصره ی ۲: بــرای رســمیت مجــمع عــمومــی فــوق الــعاده، حــضور حــداقــل دوســوم کــل تــشکل هــای عــضو 

شورای هماهنگی الزامی است.  

تـبصره ی ۳: تـصمیمات مجـمع عـمومـی فـوق الـعاده بـا حـداقـل دوسـوم آرای مـوافـق از تـعداد حـاضـران 

معتبر خواهد بود.  

ماده ی ۱۱ - وظایف مجمع عمومی فوق العاده:  

۱- تصویب تغییرات در مفاد اساس نامه  

     ۲- بررسی و تصویب انحالل شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران 

۳- تـصمیم گـیری در خـصوص امـور مـربـوط بـه ارتـباط بـا نـهادهـای بـین املـللی مـرتـبط یـا قـطع ارتـباط 

با آنها  

۴- عزل تشکل های عضو هیئت مدیره ی شورای هماهنگی  

مــــــاده ی ۱۲ - مــــــجامــــــع عــــــمومــــــی در فــــــضای حــــــقیقی تــــــوســــــط هــــــیئت رئــــــیسه ای مــــــرکــــــب از رئــــــیس یــــــا 

نایب رئیس شورای هماهنگی، یک منشی و دو ناظر اداره می شود.  

تـــبصره: مـــنشی و نـــاظـــران اعـــضای هـــیئت رئـــیسه بـــا اعـــالم قـــبلی نـــامـــزدی خـــود در مجـــمع انـــتخاب 

خواهند شد.  
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ب) هیئت مدیره ی شورای هماهنگی  

مــاده ی ۱۳ - هــیئت مــدیــره ی شــورای هــماهــنگی مــرکــب از هــفت تــشکل بــه عــنوان عــضو اصــلی و دو 

تـــشکل بـــه عـــنوان عـــضو عـــلی الـــبدل خـــواهـــد بـــود. تـــشکلی کـــه عـــنوان ریـــاســـت شـــورای هـــماهـــنگی را دارد، 

عضویت و ریاست هیئت مدیره را نیز بر عهده خواهد داشت. 

تـبصره ی ۱: جـلسات هـیئت مـدیـره، حـداقـل بـا حـضور نـمایـندگـان پـنج تـشکل عـضو، رسـمیت یـافـته و 

تصمیمات متخذه با اکثریت نسبی آرای موافق حاضران معتبر خواهد بود.  

تــــبصره ی ۲: ریــــاســــت شــــورای هــــماهــــنگی مــــوظــــف اســــت حــــداکــــثر دو هــــفته بــــعد از انــــتخاب شــــدن 

اعــضای هــیئت مــدیــره، در فــضای حــقیقی یــا مــجازی، تــشکیل جــلسه داده کــه هــیئت مــدیــره ضــمن تــدویــن 

آیــین نــامــه ی داخــلی خــود، یــک تــشکل را بــه عــنوان نــایــب رئــیس و یــک تــشکل را بــه عــنوان خــزانــه دار بــرای 

مدت دو سال انتخاب خواهد نمود. حدود اختیارات آنها را آیین نامه مشخص می نماید.  

تـــــبصره ی ۳: شـــــرکـــــت اعـــــضای هـــــیئت مـــــدیـــــره در جـــــلسات آن اعـــــم از جـــــلسات فـــــضای حـــــقیقی یـــــا 

مــجازی، ضــروری و غــیبت هــر یــک از تــشکل هــا بــدون عــذر مــوجــه و بــدون اطــالع قــبلی تــا ســه جــلسه ی 

متوالی یا شش جلسه ی متناوب در حکم استعفای تشکل غایب از هیئت مدیره خواهد بود.  

تـــــبصره ی ۴: در صـــــورت اســـــتعفا یـــــا ســـــلب شـــــرایـــــط از هـــــر یـــــک از اعـــــضای هـــــیئت مـــــدیـــــره، عـــــضو 

علی البدل، مدت باقی مانده را به جای عضو اصلی بنا بر ضرورت انجام وظیفه خواهد نمود.   

تـبصره ی ۵: هـیئت مـدیـره عـالوه بـر جـلساتـی کـه بـه طـور مـرتـب و مـاهـی یـک بـار در فـضای حـقیقی یـا 

مـــجازی تـــشکیل مـــی دهـــد، بـــا دعـــوت کـــتبی یـــا تـــلفنی رئـــیس یـــا نـــایـــب رئـــیس، جـــلسه ی فـــوق الـــعاده تـــشکیل 

خــواهــد داد. فــاصــله ی بــین ارســال دعــوت نــامــه یــا تــلفن و تــشکیل جــلسه در فــضای حــقیقی، حــداقــل پــنج 

روز و در فضای مجازی حداقل 24 ساعت خواهد بود.  

تـــبصره ی ۶: هـــیئت مـــدیـــره مـــسئول صـــدور بـــیانـــیه هـــا و قـــطعنامـــه هـــای شـــورای هـــماهـــنگی مـــی بـــاشـــد. 

قــطعنامــه هــا و بــیانــیه هــا فــقط در صــورت تــشکیل جــلسه ی شــورای هــماهــنگی قــابــل تــغییر یــا لــغو خــواهــد 

بود.  

تـــبصره ی ۷: در تـــرکـــیب هـــیئت مـــدیـــره ی شـــورا، از هـــر اســـتان حـــداکـــثر یـــک تـــشکل مـــی تـــوانـــد حـــضور 

داشــته بــاشــد. در صــورت مــتقاضــی بــودن بــیش از یــک تــشکل از یــک اســتان، آنــها مــوظــفند بــه روشــی 

مـورد رضـایـت طـرفـین، از بـین خـود یـک تـشکل را انـتخاب کـنند؛ در غـیر ایـن صـورت کـارگـروه مـاده ی 5 

مرجع رفع اختالف خواهد بود.  
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مـــاده ی ۱۴ - مجـــمع عـــمومـــی عـــادی تـــشکل هـــای عـــضو هـــیئت مـــدیـــره را بـــرای مـــدت دو ســـال، انـــتخاب 

خـواهـد نـمود. انـتخاب مجـدد هـر یـک از تـشکل هـای عـضو هـیئت مـدیـره بـرای دوره هـای بـعدی، مشـروط بـر 

ایــــن کــــه بــــعد از دو دوره ی مــــتوالــــی، دوســــوم آرای مجــــمع را کســــب کــــند، بــــالمــــانــــع اســــت. ضــــمناً رئــــیس 

هــیئت مــدیــره مــوظــف اســت ظــرف مــدت حــداکــثر دو مــاه قــبل از پــایــان دوره ی دوســالــه ی هــیئت مــدیــره، بــا 

بـرگـزاری مجـمع عـمومـی عـادی، انـتخابـات هـیئت مـدیـره ی جـدیـد را بـرگـزار نـمایـد و نـتیجه را یـک هـفته قـبل 

از پایان تصدی خود به وزارت کشور اعالم کند.  

مــاده ی ۱۵ - هــیئت مــدیــره نــمایــنده ی قــانــونــی شــورای هــماهــنگی اســت و وظــایــف و اخــتیارات آن بــه 

شرح ذیل می باشد :  

۱- تـــــــعیین روزنـــــــامـــــــه هـــــــای کـــــــثیراالنـــــــتشار و رســـــــانـــــــه هـــــــای فـــــــضای مـــــــجازی جهـــــــت درج آگـــــــهی هـــــــا و 

دعوت نامه های مجامع عمومی  

۲- نمایندگی شورای هماهنگی در پیگیری های امور صنفی  

۳- پـیگیری، حـمایـت و رسـیدگـی بـه امـور شـغلی، مـالـی، حـقوقـی (قـضایـی) و پشـتیبانـی مـعلمانـی کـه 

مـــطابـــق تـــأیـــید مجـــمع در جـــریـــان پـــیگیری هـــای صـــنفی مـــورد تـــأیـــید شـــورای هـــماهـــنگی، بـــا آســـیب هـــای 

شغلی، مالی و حقوقی (قضایی) مواجه شده اند.  

۴- حــــفظ و حــــراســــت امــــوال مــــنقول و غــــیرمــــنقول، رســــیدگــــی بــــه حــــساب هــــای شــــورای هــــماهــــنگی و 

پرداخت دیون و وصول مطالبات 

۵- اجرای مصوبات مجامع عمومی  

۶- افتتاح حساب در یکی از بانک ها  

۷- انـجام تشـریـفات قـانـونـی، تـعقیب جـریـانـات قـضایـی و مـالـیاتـی و ثـبتی در کـلیه ی مـراحـل قـانـونـی 

کم و تـعیین وکـیل و عـزل آنـها، قـطع و وصـل دعـاوی از طـریـق سـازش و در صـورت  در مـحاکـم، تـعیین حَـ

اقـتضا، تـفویـض و واگـذاری تـمام یـا قـسمتی از اخـتیارات خـود در ایـن بـند بـه هـر شـخص دیـگر اعـم از 

حقوقی یا حقیقی یا توکیل  

۸- تـــعیین یـــک نـــفر نـــمایـــنده بـــه عـــنوان نـــاظـــر جهـــت حـــضور در انـــتخابـــات تـــشکل هـــا و گـــزارش آن بـــه 

شورا.  

۹- انتخاب سخنگو برای شورای هماهنگی توأم با تعیین دقیق شرح وظایف آن.  
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تــبصره ی ۱: جــز دربــاره ی مــوضــوعــاتــی کــه بــه مــوجــب مــفاد ایــن اســاس نــامــه، اخــذ تــصمیم و اقــدام 

دربـــاره ی آنـــها در صـــالحـــیت خـــاص مـــجامـــع عـــمومـــی اســـت، هـــیئت مـــدیـــره، کـــلیه ی اخـــتیارات الزم بـــرای 

اداره ی امــور را مشــروط بــر رعــایــت حــدود مــوضــوعــات مــندرج در اســاس نــامــه و آیــین نــامــه ی داخــلی دارا 

می باشد.  

تــــبصره ی ۲: کــــلیه ی اســــناد و اوراق بــــهادار و تعهــــدآور بــــا امــــضای رئــــیس یــــا نــــایــــب رئــــیس شــــورای 

هماهنگی و خزانه دار و با مهر دبیرخانه ی شورای هماهنگی معتبر خواهد بود. 

تــــبصره ی ۳: مجــــمع عــــمومــــی عــــادی شــــورای هــــماهــــنگی در فــــضای حــــقیقی یــــا مــــجازی در صــــورت 

تـشخیص ضـرورت مـی تـوانـد مـصوب کـند کـه تـشکل ریـاسـت شـورا بـه نـمایـندگـی از شـورای هـماهـنگی، 

مسئولیت افتتاح حساب را حداکثر تا پایان دوره ی ریاست بر عهده داشته باشد.  

ج) بازرسان 

مـاده ی ۱۶ - مجـمع عـمومـی عـادی دو نـفر را بـه عـنوان بـازرس اصـلی و یـک نـفر را بـه عـنوان بـازرس 

علی البدل برای مدت دو سال انتخاب خواهد نمود.  

ماده ی ۱۷ - وظایف بازرسان به شرح زیر است:  

۱- بررسی کلیه ی اسناد و اوراق مالی شورای هماهنگی و تهیه ی گزارش برای مجمع عمومی 

۲- مــطالــعه ی گــزارش ســاالنــه ی هــیئت مــدیــره اعــم از مــالــی و غــیرمــالــی و تــهیه ی گــزارش از عــملکرد 

هیئت مدیره برای اطالع مجمع عمومی  

۳- گــزارش هــر گــونــه تخــلف اعــضا از مــفاد اســاس نــامــه بــه مجــمع عــمومــی و پــیگیری آن تــا حــصول 

نتیجه  

۴- حـضور در مـجامـع و جـلسات شـورا و هـیئت مـدیـره و نـظارت بـر حـسن بـرگـزاری آنـها و مـشارکـت 

فعال در امور انضباطی، بدون حق رأی  

مـــاده ی ۱۸ - در صـــورت درخـــواســـت بـــازرس یـــا بـــازرســـان شـــورا، کـــلیه ی اســـناد و مـــدارک شـــورای 

هـماهـنگی اعـم از مـالـی و غـیرمـالـی در هـر زمـان و بـدون قـیدوشـرط بـه وسـیله ی رئـیس شـورای هـماهـنگی 

می بایست در اختیار آنان قرار گیرد.  

فصل چهارم 

بودجه و موارد متفرقه  
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مــاده ی ۱۹ – بــودجــه ی شــورای هــماهــنگی از طــریــق دریــافــت هــدایــا، اعــانــات، قــبول وصــیت، وقــف و 

نیزحق عضویت تشکل های عضو تأمین می شود.  

تـــبصره: دریـــافـــت هـــر گـــونـــه هـــدیـــه، اعـــانـــه و کـــمک بـــایـــد بـــه اطـــالع و تـــصویـــب مجـــمع عـــمومـــی عـــادی 

شورای هماهنگی برسد.  

مـاده ی ۲۰ - درآمـد و هـزیـنه هـای شـورای هـماهـنگی تـوسـط خـزانـه دار هـیئت مـدیـره در دفـاتـر قـانـونـی، 

ثــبت و شــرح و بــیالن آن در پــایــان هــر ســال مــالــی، تــوســط رئــیس هــیئت مــدیــره جهــت بــررســی بــه مجــمع 

عمومی ارائه خواهد شد.  

تــبصره ی ۱: کــلیه ی دفــاتــر مــالــی شــورای هــماهــنگی هــنگام مــراجــعه ی مــأمــوران مــالــیاتــی در اخــتیار 

آنان قرار خواهد گرفت.  

تـــبصره ی ۲: ســـال مـــالـــی شـــورای هـــماهـــنگی، مـــنطبق بـــا ســـال هجـــری شـــمسی اســـت و هـــمواره بـــه 

پایان اسفندماه ختم می شود.  

تـــبصره ی ۳: کـــلیه ی وجـــوه مـــازاد بـــر هـــزیـــنه هـــای شـــورای هـــماهـــنگی در حـــساب مـــخصوصـــی بـــه نـــام 

شورای هماهنگی، نزد یکی از بانک های رسمی کشور ایران خواهد بود.  

مــــاده ی ۲۱ – کــــلیه ی مــــدارک، پــــرونــــده هــــا و نــــوشــــته هــــای رســــمی در دبــــیرخــــانــــه ی شــــورای هــــماهــــنگی 

نگهداری می شود.  

تــــبصره: مــــصوبــــات و صــــورت جــــلسات مــــجامــــع فــــضای حــــقیقی و مــــجازی در دفــــاتــــر مــــخصوص بــــه 

ترتیب تاریخ، ثبت و به امضای اعضای ذیربط خواهد رسید.  

مـــاده ی ۲۲ - شـــورای هـــماهـــنگی مـــکلف اســـت بـــه مـــنظور حـــمایـــت قـــاعـــده مـــند و کـــنترل شـــده ی مـــالـــی و 

قــضایــی از فــرهــنگیانــی کــه در نــتیجه ی فــعالــیت صــنفی، آســیب مــی بــینند، اقــدام بــه تــدویــن آیــین نــامــه ای 

جامع در این زمینه و ابالغ آن به تشکل های عضو نماید.  

تــبصره ی ۱: تــمام فــعالــیت حــمایــتی مــالــی و قــضایــی تــشکل هــای عــضو در ایــن زمــینه بــایــد مــطابــق 

آیین نامه ی مزبور و تحت نظارت و کنترل دقیق و مستمر شورای هماهنگی باشد.  

تـــبصره ی ۲: رســـیدگـــی بـــه تخـــلف مـــالـــی هـــر یـــک از تـــشکل هـــای عـــضو، مـــطابـــق آیـــین نـــامـــه ی اجـــرایـــی 

شورای هماهنگی خواهد بود.  

مــاده ی ۲۳ - شــورای هــماهــنگی دارای مهــر و آرم مــخصوصــی خــواهــد بــود کــه مــنت آن بــا تــصویــب 

مجمع عمومی عادی، تهیه و استفاده می شود.  
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تـبصره: رئـیس هـیئت مـدیـره در حـفظ و حـراسـت از مهـر و آرم شـورای هـماهـنگی، مـسئولـیت قـانـونـی 

خواهد داشت.  

فصل پنجم 

 انحالل  

مــــاده ی ۲۴ - درصــــورت انــــحالل شــــورای هــــماهــــنگی، مجــــمع عــــمومــــی فــــوق الــــعاده، هــــیئت تــــسویــــه ای 

انـــتخاب و ایـــن هـــیئت مـــوظـــف خـــواهـــد بـــود پـــس از ادای دیـــون و وصـــول مـــطالـــبات شـــورای هـــماهـــنگی، 

نسـبت بـه واگـذاری امـوال و امـالک در جهـت امـور رفـاهـی فـرهـنگیان، اقـدام نـمایـد. هـیئت مـذکـور مـوظـف 

است یک نسخه از شرح کامل آن را به اعضای شورای منحل شده ی هماهنگی ارائه نماید.  

مــاده ی ۲۵ - ایــن اســاس نــامــه مشــتمل بــر پــنج فــصل، 25 مــاده و 13 تــبصره اســت کــه در مــردادمــاه 

سـال 1397 خـورشـیدی در گـردهـمایـی تـشکل هـای صـنفی فـرهـنگیان سـراسـر کـشور، در اسـتان گـیالن، 

شهرستان بندر انزلی و در مجمع عمومی فوق العاده، مورد تجدیدنظر قرار گرفت و به تصویب رسید.  

شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران 
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فصل اول 

زمان جلسات 

مـاده ی 1: جـلسات شـورای هـماهـنگی تـشکل هـای صـنفی فـرهـنگیان ایـران بـا درخـواسـت دبـیرخـانـه از 

تشکل های موجود تشکلیل می شود. 

مـاده ی 2: حـداقـل ده روز قـبل از شـروع جـلسات، دبـیرخـانـه مـوظـف اسـت زمـان و مـکان جـلسه را بـه 

کلیه ی تشکل ها کتباً اعالم نماید. 

مـاده ی 3: بـا درخـواسـت حـداقـل ده تـشکل صـنفی، دبـیرخـانـه مـوظـف اسـت مـقدمـات تـشکیل جـلسات 

را فراهم آورد. 

ماده ی 4: درخواست تشکیل جلسات باید کتباً به دبیرخانه تسلیم شود. 

ماده ی 5: تشکل ها موظف هستند در تاریخ اعالم شده در جلسات حضور داشته باشند. 

فصل دوم 

مکان جلسات 

مـاده ی 6: مـکان تـشکیل جـلسات تـشکل هـای صـنفی فـرهـنگیان بـا تـقاضـای کـتبی هـر تـشکل صـنفی 

و تأیید شورای همانگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران یا صالح دید دبیرخانه مشخص می گردد. 

مــاده ی 7: قــبل از تــشکیل جــلسات، دبــیرخــانــه بــا هــماهــنگی تــشکل مــیزبــان مــوظــف اســت کــه بــه هــر 

یــک از تــشکل هــا اعــالم نــمایــد کــه الزم اســت از هشــت تــشکل حــداقــل دو نــفر در جــلسات حــضور داشــته 

باشند. 

مــاده ی 8: دبــیرخــانــه و مــیزبــان بــا هــماهــنگی یــکدیــگر مــی تــوانــند از شــخصیت هــای حــقیقی و حــقوقــی 

فــعال در امــور صــنفی یــا مــحققان، انــدیــشمندان، نــویــسندگــان، نــمایــندگــان مجــلس و مــعاونــان آنــان، بــا 

در نظر گرفنت همه ی جوانب آن، دعوت به عمل آورند. 

مـاده ی 9: جـلسات شـورای هـمانـگی تـشکل هـای صـنفی فـرهـنگیان ایـران بـا حـضور اکـثریـت تـشکل هـا 

رسمیت خواهد داشت. 

تـبصره: بـدیـهی اسـت کـه چـون تـعداد تـشکل هـا بـا تـوجـه بـه طـی مـراحـل قـانـونـی اخـذ مـجوز و پـروانـه، 

ثابت نمی باشد، تعداد شرکت کنندگان نیز ممکن است در هر گردهمایی متغیر باشد. 
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فصل سوم      

 دستور جلسات  

مــاده ی 10: دســتور جــلسات شــورای هــمانــگی تــشکل هــای صــنفی فــرهــنگیان ایــران یــک مــاه قــبل از 

تشکیل، توسط دبیرخانه کتباً به سایر تشکل ها اعالم شود. 

مـاده ی 11: چـنانـچه اعـضا بـخواهـند مـوضـوع جـدیـدی در دسـتور جـلسات قـرار گـیرد، مـی بـایسـت در 

روز اول گــردهــمایــی بــا درخــواســت حــداقــل پــنج تــشکل صــورت گــرفــته و بــا تــصویــب اکــثریــت و صــالح دیــد 

دبیرخانه و میزبان قابل طرح خواهد بود. 

مـاده ی 12: دسـتور جـلسات شـورای هـمانـگی تـشکل هـای صـنفی فـرهـنگیان ایـران بـایـد در چـارچـوب 

اساس نامه ی تشکل ها ی صنفی باشد. 

ماده ی 13: مدیر جلسه موظف است زمان رسیدگی به دستور جلسات را به کمیته ها اعالم نماید. 

مــــــاده ی 14: هــــــر یــــــک از اعــــــضای تــــــشکل هــــــای حــــــاضــــــر در شــــــورای هــــــمانــــــگی تــــــشکل هــــــای صــــــنفی 

فــرهــنگیان ایــران مــی تــوانــند نســبت بــه اداره ی جــلسه تــوســط مــدیــر، بــا رعــایــت کــلیه ی شــئون اخــالقــی و 

صنفی، به مدت یک دقیقه، تذکر آیین نامه ای دهند. 

تـــبصره ی 1: بـــدیـــهی اســـت کـــه در صـــورت انـــجام هـــر تخـــلف از ســـوی هـــر یـــک از اعـــضا، کـــمیته ی 

انضباطی تصمیم الزم را اتخاذ خواهد کرد. 

مـاده ی 15: چـنانـچه تـذکـر آیـین نـامـه ای مسـتدل و قـانـونـی بـاشـد، مـدیـر مـوظـف بـه اجـرای آن خـواهـد 

بود. 

مــاده ی 16: مــنشی بــایــد در تــمام جــلسات صــورت جــلسه ی مــربــوطــه را تــنظیم نــمایــد و پــس از قــرائــت 

در انتها توسط تشکل ها امضا گردد. 

مـــاده ی 17: چـــنانـــچه کـــمیته ای در زمـــان تـــعیین شـــده نـــتوانـــد گـــزارش خـــود را آمـــاده نـــمایـــد، دبـــیرخـــانـــه 

مـی تـوانـد بـدون ارائـه ی گـزارش کـمیته، بـا صـالح دیـد شـورای هـمانـگی تـشکل هـای صـنفی فـرهـنگیان ایـران 

اقدام الزم را انجام بدهد. 

مـــــاده ی 18: پـــــس از قـــــرائـــــت گـــــزارش کـــــمیته ی تـــــخصصی، دو نـــــفر از اعـــــضای حـــــاضـــــر در جـــــلسه 

می توانند به مدت دو دقیقه به عنوان موافق یا مخالف نظر خود را بیان نمایند. 

مـــاده ی 19: گـــزارش تـــوســـط کـــمیته ی تـــخصصی بـــایـــد مـــتناســـب بـــا شـــرایـــط مـــکانـــی و زمـــانـــی و در 

حداقل زمان ارائه شود. 

فصل چهارم      
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تشکیل کمیته ها 

مــاده ی20: در هــر جــلسه ی شــورای هــمانــگی تــشکل هــای صــنفی فــرهــنگیان ایــران، دبــیرخــانــه جهــت 

تـــسهیل و تســـریـــع در تـــصمیم گـــیری هـــا، بـــا تـــوجـــه بـــه نـــیاز و شـــرایـــط، کـــمیته ی مـــوردنـــیاز را تـــشکیل دهـــد. 

نظیر کمیته های زیر: 

1. کمیته ی حقوقی و امور زندانیان و فعاالن صنفی فرهنگیان کشور 

2. کمیته ی مالی و کارپردازی 

3. کمیته ی اساس نامه و آیین نامه ی اجرایی 

4. کمیته ی سیاست گذاری و برنامه ریزی 

5. کمیته ی آموزش و تحقیقات 

6. کمیته ی اطالع رسانی و روابط عمومی 

7. کمیته ی حل وفصل اختالفات 

8. کمیته ی انضباطی و بازرسی 

9. کمیته ی مطالبات فرهنگیان و ... 

تبصره ی 1: اعضای هر کمیته حداقل پنج نفر می باشد. 

تـبصره ی 2: عـلی رغـم حـضور چـند عـضو از هـر تـشکل، هـر یـک از اعـضای تـشکل هـای حـاضـر بـایـد 

فقط در عضویت یک کمیته باشد. 

تبصره ی 3: اعضای کمیته ها باید یک نفر را به عنوان رئیس کمیته به دبیرخانه معرفی نمایند. 

تــبصره ی 4: رئــیس کــمیته مــوظــف اســت گــزارش و مــصوبــات کــمیته را جهــت بــررســی و پــیگیری هــای 

الزم به شورا ارائه بدهد. 

فصل پنجم:  

تصمیم گیری 

مـــاده ی 21: هـــنگام رأی گـــیری، تـــشکل هـــای صـــنفی صـــاحـــب پـــروانـــه، مـــجوزدار، شـــعبات تـــشکل هـــای 

صـنفی و اعـضای هـیئت مـؤسـسی کـه تـشکل هـای آنـها تـقاضـای صـدور مـجوز را بـه وزارت کـشور داده انـد 

 و فـرم هـای وزارت کـشور  را پـر کـرده و ارائـه داده انـد، مـی تـوانـند در رأی گـیری شـرکـت نـمایـند و حـق رأی 

دارند. 

تــبصره : بــدیــهی اســت کــه بــایــد رونــوشــت بــا مســتنداتــی دال بــر پــیگیری هــای مــذکــور در مــاده ی فــوق 

شرکت در جلسه، توسط تشکل ها و دبیرخانه تقدیم شده باشد. 

 of 344 723




آئین نامه ی اجرایی شورای هماهنگی تشکل های صنفی

مـــــاده ی 22: هـــــنگام رأی گـــــیری از هـــــر تـــــشکل صـــــاحـــــب رأی یـــــک نـــــفر بـــــه نـــــمایـــــندگـــــی مـــــی تـــــوانـــــد در 

رأی گیری و اتخاذ و تصمیم نهایی شرکت کند. 

مــاده ی 23: دســتوری کــه بــیش از نــیمی از آرای تــشکل هــای حــاضــر را کســب نــمایــد، مــصوبــه تــلقی 

شـده و قـابـل  اجـرا مـی بـاشـد. چـنانـچه در یـک دسـتور نـیمی از تـشکل هـا مـوافـق و نـیمی مـخالـف بـاشـند، 

رأی کمیته ی تخصصی مالک است. 

مــاده ی 24: شــورای هــمانــگی تــشکل هــای صــنفی فــرهــنگیان ایــران مــوظــف اســت در پــایــان جــلسات، 

مـــصوبـــات خـــود را در صـــورت صـــدور قـــطعنامـــه، هـــمان روز و در صـــورت گـــزارش، ظـــرف یـــک هـــفته بـــه 

اطالع تشکل های صنفی فرهنگیان کشور برساند و در اختیار آنها قرار بدهد. 

مــــاده ی 25: کــــلیه ی اعــــضای حــــاضــــر در جــــلسه، مــــوظــــف بــــه امــــضا و مــــمهور نــــمودن قــــطعنامــــه یــــا 

گزارش بوده و ملزم به اجرای آن می باشند. 

مـاده ی 26: چـنانـچه یـکی از تـشکل هـای صـنفی نسـبت بـه امـضا یـا اجـرای مـصوبـه اقـدام نـنمایـد یـا 

در اجـــــرای مـــــصوبـــــات عـــــمداً قـــــصور نـــــمایـــــد، دبـــــیرخـــــانـــــه مـــــی تـــــوانـــــد از کـــــمیته ی انـــــضباطـــــی و بـــــازرســـــی 

درخـواسـت بـازرسـی کـند. چـنانـچه تخـلف انـجام شـده محـرز شـناخـته شـد، کـمیته ی انـضباطـی بـا تـوجـه بـه 

وظایف خود هر یک از تصمیمات زیر را اتخاذ خواهد نمود. 

     الـف) بـرای بـار اول حـضور در جـلسات، اخـطار کـتبی و مـعرفـی آن بـه سـایـر تـشکل هـا بـه عـنوان 

خاطی 

 ب) بـرای بـار دوم حـضور در جـلسات امـا حـق رأی آن تـشکل در جـلسه ی بـعدی سـلب خـواهـد شـد، 

ولی ملزم به امضا و ممهور مصوبات خواهد بود. 

 ج) بــــرای بــــار ســــوم تــــا انــــتخابــــات هــــیئت مــــدیــــره ی جــــدیــــد، آن تــــشکل از حــــضور در جــــلسات محــــروم 

خواهد بود. 

فصل ششم     

حضور و غیاب اعضا در جلسات 

مــاده ی 26:  مــنشی جــلسات مــوظــف اســت در ابــتدای جــلسات تــعداد تــشکل هــای حــاضــر را بــا ذکــر 

نام اعالم نماید و اسامی اعضای غایب را در جلسه یادداشت و اعالم کند. 

فصل هفتم         

دبیرخانه ی شورای هماهنگی 
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مــاده ی 27: محــل ثــابــت دفــتر دبــیرخــانــه ی شــورای هــماهــنگی تــشکل هــای صــنفی فــرهــنگیان ایــران، 

طبق اساس نامه تعیین می شود. 

مــدیــریــت و اداره ی جــلسات از زمــان شــروع تــا پــایــان هــمایــش هــا  و جــلسات بــعدی طــبق اســاس نــامــه 

خواهد بود. 

 دبـیرخـانـه ی ادواری ضـمن ارائـه ی گـزارش و عـملکرد خـود بـا تـحویـل مهـر و کـلیه ی مـدارک تـفویـض 

اختیارات و وظایف، اختیارات را  به میزبان اداره ی جلسه واگذار می نماید. 

 مــــاده ی 30: هــــزیــــنه ی جــــلسات شــــورای هــــمانــــگی تــــشکل هــــای صــــنفی فــــرهــــنگیان ایــــران بــــه عهــــده ی 

میزبان است. 

 تـبصره: اگـر مـیزبـان تـوانـایـی مـالـی الزم بـرای بـرگـزاری گـردهـمایـی را نـداشـته بـاشـد، مـوضـوع را بـه 

دبیرخانه اعالم نماید تا اقدام الزم صورت بگیرد. 
  

فصل هشتم  

نحوه ی بررسی آیین نامه و تغییرات آن 

مـاده ی 31: آیـین نـامـه ی اجـرایـی جـلسات شـورای هـمانـگی تـشکل هـای صـنفی فـرهـنگیان ایـران بـایـد 

به تصویب اکثریت تشکل های صنفی برسد. 

مـاده ی 32: تـغییر آیـین نـامـه ی اجـرایـی بـا پـیشنهاد تـشکل هـا و بـررسـی آن در کـمیته ی اسـاس نـامـه و 

آیـین نـامـه و طـرح آن در جـلسات شـورا  بـا تـصویـب اکـثریـت حـاضـران امـکان پـذیـر اسـت. بـدیـهی اسـت کـه 

مــواد و فــصول و تــبصره ی فــوق الزم االجــرا و قــطعی خــواهــد بــود، امــا در صــورت تــوافــق اکــثریــت اعــضا 

می تواند ارزیابی و بازبینی گردد. 

ایــــن آیــــین نــــامــــه در هشــــت فــــصل و 32 مــــاده و هشــــت تــــبصره پــــس از بــــررســــی نــــهایــــی و رأی گــــیری 

اعـضای شـرکـت کـننده در هـمایـش تـشکل هـای صـنفی فـرهـنگیان سـراسـر کـشور بـه تـصویـب رسـیده و از 

تاریخ اردیبهشت 1384 الزم االجرا می باشد. 

شورای همانگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران 
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1378/12/17 

گزارش مجمع عمومی مؤسس  

در تـــــاریـــــخ ۷/۱۰/۱۳۷۸ مـــــجوز تـــــأســـــیس کـــــانـــــون از طـــــرف وزارت کـــــشور صـــــادر شـــــد و در تـــــاریـــــخ 

۱۷/۱۲/۱۳۷۸ اولــــین مجــــمع عــــمومــــی بــــا حــــضور صــــدهــــا تــــن از مــــعلمان، بــــه مــــنظور انــــتخاب اعــــضای 

هـــیئت مـــدیـــره و تـــصویـــب اســـاس نـــامـــه ی کـــانـــون در دبـــیرســـتان الـــبرز تـــشکیل شـــد. کـــانـــون صـــنفی مـــعلمان 

مــعتقد اســت کــه مــشارکــت مــعلمان جــز از طــریــق تــوســعه ی تــشکل هــای صــنفی میســر نــمی شــود. لــذا بــنا 

دارد تــمهیدات الزم را بــرای نــظارت ســازمــان یــافــته ی مــعلمان بــر کــلیه ی شــئون آمــوزش و پــرورش فــراهــم 

نماید. 

از مهم ترین اهداف کانون 

ایـــــجاد و حـــــدت و همبســـــتگی بـــــین مـــــعلمان – دفـــــاع از حـــــقوق مـــــادی و مـــــعنوی کـــــلیه ی مـــــعلمان در 

ســـراســـر کـــشور – ایـــجاد رابـــطه ی عـــمیق و پـــایـــدار بـــین مـــعلمان و ســـایـــر اقـــشار جـــامـــعه - فـــراهـــم کـــردن 

زمــینه ی مــشارکــت مــعلمان در تــصمیم ســازی و تــصمیم گــیری هــای آمــوزش و پــرورش – رفــع تــبعیض بــین 

معلمان با سایرکارکنان دولت 

پاره ای از اقدامات انجام شده ی کانون 

1- عضویت فعال کانون در شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران  

2- افزایش حق التدریس و ارتقای شغلی معلمان 

3- دیــدار بــا وزرای ســابــق آمــوزش و پــرورش جهــت دفــاع از حــقوق مــادی و مــعنوی مــعلمان و نــقد 

ساختار آموزش و پرورش  

4- دیـــدار بـــا هـــیئت رئـــیسه ی مجـــلس شـــشم و هـــفتم و مـــذاکـــره بـــا کـــمیسیون هـــای مـــختلف مجـــلس در 

جهت حمایت از جایگاه معیشتی- منزلتی معلمان 

5- تالش برای اصالح قانون و ترکیب شورای عالی آموزش و پرورش  

6- تـأکـید و تـالش تـصویـب الیـحه ی خـدمـات کـشوری و تـصویـب و اجـرای آن در بـودجـه ی سـال 87 ( 

با همه ی کم وکاستی ها) 

7- تالش برای اجرای بازنشستگی 25 سال سابقه و سی روز حقوق 
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8- پــیشنهاد طــرح انــتخاب مــدیــران تــوســط مــعلمان کــه بــه تــصویــب شــورای عــالــی آمــوزش و پــرورش 

رسید (متأسفانه ناقص اجرا شد) 

9- تالش برای اصالح وضعیت بیمه – صندوق ذخیره ی فرهنگیان – تعاونی مصرف فرهنگیان  

10– تــالش بــرای بــرقــراری عــدالــت اجــتماعــی از طــریــق اجــرای نــظام هــماهــنگ پــرداخــت و امــکانــات 

زنـــدگـــی مـــتعادل بـــرای مـــعلمان - مـــداومـــت و پـــایـــداری کـــانـــون بـــر دانـــایـــی و دورانـــدیـــشی - صـــرف وقـــت 

اعـضای هـیئت مـدیـره و ارتـباط سـازمـان یـافـته بـا بـدنـه ی مـعلمان، تـقسیم مـسئولـیت، کـوشـش بـرای مـدیـریـت 

مشارکتی 

مـــــعلمان بـــــایـــــد بـــــه ایـــــن بـــــاور بـــــرســـــندکـــــه کـــــانـــــون بـــــا کـــــمک مـــــعلمان، پـــــایـــــه ی قـــــدرت بـــــرای رســـــیدن بـــــه 

خـواسـته هـای صـنفی اسـت. مجـموعـه ی بـزرگـی از تـوقـعات مـعلمان وجـود دارد و هـر چـه مـشارکـت اعـضا 

بـا کـانـون بیشـتر بـاشـد، سـرعـت رسـیدن بـه خـواسـته هـا سـریـع تـر مـی شـود. مـشارکـت سـازمـان یـافـته تـأثـیر 

فــــوق الــــعاده ای بــــر دســــتاوردهــــای صــــنفی دارد. مــــشکل اســــاســــی نــــهادهــــای مــــدنــــی مــــشارکــــت ضــــعیف 

اعـضاسـت. از دیـدن واقـعیت و شـناخـت آن و رودررو شـدن بـا مـشکالت مـعلمان نـترسـیم. هـیئت مـدیـره ی 

کـانـون بـا حـداکـثر تـوان در جهـت ارتـقای مـوقـعیت شـغلی مـعلمان و اصـالح سـاخـتار آمـوزش و پـرورش 

تــالش کــند و در جهــت تجــمع و همبســتگی و مــشارکــت مــعلمان و ایــجاد ارتــباط بــا ســایــر نــهادهــا بــرای 

کسـب تـجارب بیشـتر، کـوشـش نـمایـد. هـر کـس عـضو هـیئت مـدیـره مـی شـود بـدانـد کـه کـانـون مـکانـی بـرای 

کســـب پســـت و مـــقام نیســـت؛ بـــلکه ایـــن یـــک حـــرکـــت اجـــتماعـــی و فـــرهـــنگی اســـت. اگـــر قـــبول مـــسئولـــیت 

مـــی کـــند بـــایـــد تـــا آخـــر بـــایســـتد و مـــسئولـــیت پـــذیـــری و تعهـــد کـــاری در وجـــودش نـــهادیـــنه شـــود. عـــضویـــت 

مــــعلمان در هــــیئت مــــدیــــره ی کــــانــــون بــــه انــــرژی، وقــــت و پشــــتکار نــــیاز دارد. بــــقای کــــانــــون بــــه مــــشارکــــت و 

عــضویــت مــعلمان در کــانــون وابســته مــی بــاشــد. امــیدواریــم هــمان گــونــه کــه کــانــون تــا کــنون دســتاوردهــای 

نسـبی داشـته اسـت، بـا کـمک هـم در آیـنده نـیز قـدم هـای بـلندتـری بـرداریـم. پـس در انـتظار پـیوسـنت شـما 

به کانون هستیم. 

محمد خاکساری، بازرس اولیه ی کانون صنفی معلمان و شورای هماهنگی  

(مدیرمسئول هفته نامه ی توقیف شده ی قلم معلم) 
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1380/12/17 

اولین بیانیه ی تشکل های صنفی معلمان ایران در شیراز 
  

 با اهدای سالم و تحیات به محضر فرهنگیان آزاد اندیش عدالت خواه 

 مـــا، نـــمایـــندگـــان تـــشکل هـــای صـــنفی اســـتان هـــای مـــختلف ســـرزمـــین حـــماســـه و مـــعرفـــت، در راســـتای 

تـحقق اقـتدار ایـران سـرافـراز و عـدالـت اجـتماعـی بـر آن شـدیـم یـکدل و یـک صـدا، هـمسو بـا هـم، ایـن قشـر 

فــــرهــــیخته ی نــــا پــــیوســــته را پــــیونــــدی نــــاگسســــتنی بــــخشیم؛ بــــاشــــد کــــه بــــه یــــمن ایــــن پــــیونــــد مــــبارک و ایــــن 

همبســــتگی مــــقتدرانــــه بــــتوانــــیم جــــامــــعه ای را کــــه دیــــگر در آن عــــلم و دانــــش دلــــنشین و شــــایســــته ی مــــعنا 

نــمی شــود و شــأن و شــوکــت و ارزش واقــعی آن کــمرنــگ شــده اســت، شــور و ســرزنــدگــی دوبــاره بــخشیم. 

تـــــشکل هـــــای صـــــنفی فـــــرهـــــنگیان ایـــــران در روز جـــــمعه، 1380/12/17 در شـــــیراز طـــــی نشســـــتی اعـــــالم 

موجودیت شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران تصمیمات زیر را اتخاد کردند . 

1- تـــا زمـــانـــی کـــه فـــرهـــنگیان ســـراســـر کـــشور دســـت بـــه دســـت هـــم نـــدهـــند و یـــکدل و متحـــد نـــشونـــد، 

نمی توانند به حقوق حقه ی خود دست یابند. 

2- تـشکل هـای صـنفی فـرهـنگیان کـشور بـه اتـفاق اعـالم مـی نـمایـند گـام هـایـشان در جهـت تـحقق اقـتدار 

ملی و رفع تبعیض و بی عدالتی موجود است و تا حصول نتیجه از پای نخواهند نشست. 

3- تـمام تـشکل هـای حـاضـر، بـر صـنفی بـودن خـود و پـرهـیز از سـیاسـت زدگـی مـتفق الـقول بـوده و لـزوم 

بهــره بــرداری از امــکانــات آمــوزش و پــرورش را در جهــت ایــجاد و پــذیــرش جــایــگاه قــانــونــی تــشکل هــا در 

سازمان های آموزش و پرورش خواستار شدند. 

4- نــمایــندگــان فــرهــنگیان در ایــن نشســت اعــالم مــی نــمایــند قــدم هــای بــرداشــته شــده جهــت رفــاه حــال 

فرهنگیان به هیچ وجه قانع کننده نیست و با این حرکت های کند و مقطعی مشکلی حل نخواهد شد. 

5- امــــید اســــت کــــه مــــسئوالن نــــظام بــــه ایــــن نــــتیجه رســــیده بــــاشــــند کــــه اعــــالم خــــواســــته هــــای صــــنفی 

اعتراض به نظام و انقالب نیست. 

6- ارتــقای ســطح عــلمی فــرهــنگیان در جهــت آشــنایــی بــا آخــریــن دســتاوردهــای عــلمی روز جــهان را 

خواستارند. 

در پــــایــــان نــــمایــــندگــــان تــــشکل هــــا خــــواســــتار پــــاســــخگویــــی شــــفاف دولــــت، مجــــلس و کــــمیته ی پــــیگیری 

مشکالت فرهنگیان شدند. 

همراه شو عزیز، تنها نمان به درد، کاین درد مشترک، هرگز جدا جدا، درمان نمی شود. 
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۱- اتـحادیـه ی صـنفی فـرهـنگیان شهـرسـتان اهـواز ۲- کـانـون فـرهـنگیان اسـتان اصـفهان ۳ـ انجـمن 

صنفی فرهنگیان استان خراسان ۴ـ کانون فرهنگیان شیراز ۵- کانون معلمان استان همدان 
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1380/02/27 

دومین بیانیه ی تشکل های صنفی معلمان ایران در اصفهان 

معلم بانفوذترین کالم،گسترده ترین ارتباط، مؤثرترین اراده 

الف) مصوبات 

1- فـرهـنگیان بـا هـیچ بـهانـه ای کـمبود بـودجـه را در سـرزمـینی کـه حـقوق مـیلیونـی پـرداخـت مـی گـردد، 

نــمی پــذیــرنــد و قــاطــعانــه خــواســتارنــد کــه مــسئوالن در تــصمیمات خــود و تــقسیم بــیت املــال، عــلی گــونــه رفــتار 

نمایند. 

2- صـــدور پـــروانـــه ی فـــعالـــیت تـــوســـط وزارت کـــشور بـــرای تـــشکل هـــای صـــنفی فـــرهـــنگیان کـــه تـــا کـــنون 

موفق به دریافت آن نگردیده اند، در مهلت قانونی مندرج در ماده ی 10 قانون احزاب و جمعیت ها 

3- مـا خـواهـان هـمکاری و تـعامـل نـهادهـای دولـتی، بـه ویـژه وزارت آمـوزش و پـرورش، بـا تـشکل هـای 

قــــانــــونــــی فــــرهــــنگیان بــــوده و نســــبت بــــه هــــر گــــونــــه فــــشار و محــــدودیــــتی عــــلیه فــــعالــــیت هــــای قــــانــــونــــی آنــــها 

معترضیم. 

4- اجــرای طــرح انــتخاب مــدیــران مــدارس کــه اخــیراً از ســوی وزارت آمــوزش و پــرورش اعــالم شــده، 

از اول مهرماه 1381 

5- دو ســـــاعـــــت تـــــدریـــــس اضـــــافـــــه ی دبـــــیران دوره ی مـــــتوســـــطه کـــــه مـــــنحصراً در دوران دفـــــاع مـــــقدس 

بـه صـورت داوطـلبانـه پـذیـرفـته بـودنـد، از اول مهـر 1381 حـذف گـردد؛ در غـیر ایـن صـورت دبـیران دوره ی 

مزبور عکس العمل الزم را نشان خواهند داد. 

6- از آنـجا کـه تـبعیض قـائـل شـدن بـین فـرهـنگیان بـه صـالح جـامـعه ی فـرهـنگی نیسـت، لـذا خـوسـتار 

پــــرداخــــت فــــوق الــــعاده ی جــــذب 15 درصــــد بــــه شــــاغــــلینی کــــه بــــا بــــخشنامــــه ی 230/1 در ادارات اشــــتغال 

دارنــــد، هــــمانــــند نــــیروی آمــــوزشــــی، مــــی بــــاشــــیم (بــــند1 بــــخشنامــــه ی شــــماره ی 15/11/1380-700/8580 

افـــــــزایـــــــش ســـــــقف فـــــــوق الـــــــعاده ی جـــــــذب کـــــــارکـــــــنان وزارت آمـــــــوزش و پـــــــرورش بـــــــه مـــــــیزان %15 حـــــــقوق و 

فوق العاده ی شغل در سال 1380 را تصریح نموده است). 

7- در صـــورتـــی کـــه بـــرای هـــر یـــک از اعـــضای تـــشکل هـــای فـــرهـــنگیان ســـراســـر کـــشور، بـــه خـــصوص 

اعـضای شـورای هـماهـنگی تـشکل هـای صـنفی فـرهـنگیان، مـشکلی خـارج از چـارچـوب قـانـون پـیش آیـد، 

تمامی تشکل ها به صورت متحد و یک پارچه واکنش الزم را نشان خواهند داد. 

ب) محورهای جلسه ی آینده 

1- حـــضور یـــک نـــفر از هـــیئت رئـــیسه ی تـــشکل هـــای صـــنفی فـــرهـــنگیان در شـــورای آمـــوزش و پـــرورش 

استان 
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2- بررسی 13 مهر به عنوان روز معلم 

3- ارائه ی راهکارهای عملی برای رسیدن به مطالبات 

4- تنظیم اساس نامه ی داخلی شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران 

5- بررسی وضعیت صندوق ذخیره ی فرهنگیان و چگونگی انتخاب هیئت مدیره ی آن 

6-تغییر ساختار پرداخت حقوق فرهنگیان 

سربه هم آورده دیدم برگ های غنچه را  

اجتماع دوستان یکدلم آمد به یاد 

والسالم 

دبیرخانه ی شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران - اصفهان 
 27/2/1381

اعضای تشکل های حاضر در همایش 

انجــمن صــنفی فــرهــنگیان خــراســان، کــانــون صــنفی فــرهــنگیان اصــفهان، کــانــون صــنفی فــرهــنگیان 

شــیراز، اتــحادیــه ی صــنفی فــرهــنگیان اهــواز، کــانــون صــنفی مــعلمان هــمدان، ســازمــان مــعلمان تهــران، 

خــــانــــه ی مــــعلمان تهــــران، کــــانــــون صــــنفی فــــرهــــنگیان اســــتان گــــیالن، شــــورای صــــنفی فــــرهــــنگیان اســــتان 

کرمانشاه، کانون صنفی معلمان تهران 
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 81/5/23

          سومین نشست شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان در مشهد 

  

شـورای هـماهـنگی تـشکل هـای صـنفی فـرهـنگیان ایـران جهـت تـحقق اهـداف عـالـی آمـوزش و پـرورش 

و پـیگیری مـطالـبات بـحق شـما فـرهـنگیان گـران قـدر و در راسـتای اجـرای مـفاد قـانـون اسـاسـی و تـحقق 

عـدالـت اجـتماعـی، ضـمن تـأکـید بـر اجـرای مـفاد مـواد قـطعنامـه هـای شـیراز و اصـفهان، بـر صـنفی بـودن 

فعالیت های خود اصرار دارد. 

شـــورای هـــماهـــنگی بـــر ایـــن بـــاور اســـت کـــه بـــازتـــاب خـــواســـته هـــای فـــرهـــنگیان و پـــیگری مـــوارد آن، در 

دل بسـتگی بیشـتر ایـن قشـر عـظیم بـه تـداوم حـیات فـرهـنگی نـظام کـمک بسـزایـی خـواهـد کـرد. ایـن شـورا 

در نـظر دارد خـواسـته هـا و مـکاتـبات خـود را پـیوسـته از مـجاری تـعریـف شـده و قـانـونـی پـیگیری نـمایـد تـا 

ضـــمن احـــترام بـــه مـــبانـــی نـــظام تـــمریـــن مـــدنـــیت، جـــایـــگاه مـــنزلـــتی و رفـــاه اجـــتماعـــی فـــرهـــنگیان را ارتـــقا 

بخشـــد. ایـــنک بـــا تـــوجـــه بـــه ســـخنان اخـــیر مـــقام مـــعظم رهـــبری کـــه احـــیای مـــسئولـــیت اجـــتماعـــی مـــعلم را 

فـراتـر از هـمه ی مـسائـل دانسـتند و ضـمن تـشکر از ریـاسـت جـمهوری و وزیـر مـحترم، خـواسـتار بـررسـی 

و پیگیری سریع و عملی مسائل فرهنگیان شدند و تصمیمات ذیل را اتخاذ نمودند: 
  

1. از مـــیان بـــرداشـــنت تـــبعیض فـــاحـــش مـــوجـــود مـــیان فـــرهـــنگیان بـــا ســـایـــر کـــارکـــنان دولـــت از جهـــت 

مجموع دریافتی ها و تسهیالت 

2. شــورای هــماهــنگی تــشکل هــای صــنفی فــرهــنگیان ایــران بــر ایــن اتــفاق نــمودنــد در راســتای لــزوم 

ارتـباط جـهانـی، هـرسـالـه 13 مهـر، روز جـهانـی مـعلم را گـرامـی داشـته و همبسـتگی خـود را بـا فـرهـنگیان 

سراسر جهان اعالم نمایند. 

3. شـورای هـماهـنگی تـشکل هـای صـنفی فـرهـنگیان ایـران بـه تـشکل هـا (کـانـون صـنفی مـعلمان ایـران 

و ســـازمـــان مـــعلمان) فـــرصـــت مـــی دهـــد کـــه در اســـرع وقـــت تـــحقیقات الزم را در مـــورد صـــندوق ذخـــیره ی 

فرهنگیان انجام داده و نتیجه را به دبیرخانه ی شورا اعالم نماید. 

4. تـأمـین بـیمه ی کـامـل فـرهـنگیان بـدون اسـتثنا در هـمه ی مـوارد، بـه خـصوص دنـدان پـزشـکی و اعـمال 

جراحی مختلف و پرداخت بیمه از طرف دولت 

5. بـــا تـــوجـــه بـــه قـــطعنامـــه ی قـــبلی شـــورا و بـــر اســـاس رأی دیـــوان عـــدالـــت اداری مـــبنی بـــر حـــذف دو 

ســـاعـــت تـــدریـــس دبـــیران مـــقطع مـــتوســـطه، ابـــالغ و دســـتورالـــعمل اجـــرایـــی آن را قـــبل از مهـــرمـــاه 1381 

خواستاریم. 
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6. تـــوجـــه خـــاص بـــه مـــعلمین مـــقطع ابـــتدایـــی، بـــا عـــنایـــت بـــه شـــرایـــط ویـــژه ی کـــاری آنـــان و بـــرقـــراری 

ســـختی کـــار فـــوق الـــعاده ی شـــغل مـــناســـب آنـــان، بـــا تـــوجـــه بـــه ایـــن کـــه از مـــزایـــای هـــیچ یـــک بـــه طـــور کـــامـــل 

استفاده نمی کنند. 
  

تشکل های حاضر در همایش    

انجــــمن صــــنفی فــــرهــــنگیان خــــراســــان، ســــازمــــان مــــعلمان ایــــران/ تهــــران، کــــانــــون صــــنفی فــــرهــــنگیان 

اصــــفهان، کــــانــــون صــــنفی فــــرهــــنگیان خــــراســــان، کــــانــــون صــــنفی فــــرهــــنگیان شــــوشــــتر، کــــانــــون صــــنفی 

فـــرهـــنگیان کـــرمـــانـــشاه، کـــانـــون صـــنفی فـــرهـــنگیان گـــیالن، کـــانـــون صـــنفی مـــعلمان یـــزد، کـــانـــون صـــنفی 

مــعلمان تهــران، کــانــون فــرهــنگیان شــیراز، کــانــون همبســتگی مــعلمان ایــران/ کــرمــان، کــانــون همبســتگی 

فرهنگیان/ بندرعباس 
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1381/12/16 

 چهارمین همایش تشکل های صنفی معلمان ایران در تهران

طـبق مـعمول روال گـذشـته هـمایـش تـشکل هـای صـنفی فـرهـنگیان ابـتدا بـا مـخالـفت آمـوزش و پـرورش 

مواجه شد؛ ولی با اصرار و پیگیری کانون صنفی معلمان ایران جلسه برگزار گردید. 

از نـکات بـرجسـته ی ایـن هـمایـش یـکی طـرح تـشکیل اتـحادیـه ی صـنفی سـراسـری تـشکل هـای صـنفی 

 فــرهــنگیان بــود کــه اکــثریــت تــشکل هــا تــأکــید بــر واژه ی  شــورای هــماهــنگی فــرهــنگیان داشــتند و پــذیــرفــته 

شـــــد. در ایـــــن جـــــلسه آقـــــای حـــــاجـــــی و تـــــعدادی از مـــــعاونـــــان وزارت خـــــانـــــه و یـــــکی از مـــــسئوالن صـــــندوق 

ذخــــیره ی فــــرهــــنگیان شــــرکــــت کــــردنــــد کــــه مــــتأســــفانــــه پــــاســــخ هــــای مــــسئوالن آمــــوزش و پــــرورش رضــــایــــت 

تشکل های صنفی را جلب نکرد. 

از نـــکات دیـــگر ایـــن هـــمایـــش در هـــمان روز حـــضور آقـــای خـــاتـــمی، ریـــاســـت جـــمهوری وقـــت، بـــرای 

مـراسـم بـزرگـداشـت روز درخـتکاری یـا فـضای سـبز در خـارج از سـالـن اجـتماعـات مـنظریـه در کـنار مـا 

بـــود کـــه بـــاعجـــله،  تـــعدادی از نـــمایـــندگـــان تـــشکل هـــای صـــنفی خـــودشـــان را بـــه آقـــای خـــاتـــمی رســـانـــدنـــد و 

نــامــه ای بــه ایــشان دادنــد کــه بــه جــلسه ی هــمایــش تــشکل هــای صــنفی تشــریــف بــیاورنــد کــه ایــشان بــاالی 

نــامــه نــوشــتند: «در فــرصــت مــناســب بــا تــشکل هــای صــنفی مــعلمان مــالقــات انــجام خــواهــد شــد» کــه ایــن 

فــرصــت طــی هشــت ســال خــدمــت آقــای خــاتــمی بــه وجــود نــیامــد؛ کــماایــنکه دربــاره ی آقــای احــمدی نــژاد، 

ریـاسـت جـمهوری کـنونـی نـیز، پـس از نـامـه ی تـعدادی از تـشکل هـا هـنوز فـرصـت مـالقـات بـا ایـشان نـیز 

به وجود نیامده است. 

پـس حـق دارنـد مـعلمان بـگویـند: «مـا نـه چـپیم، نـه راسـتیم/ مـعلمیم، مـعلم». در نـتیجه پـس از بـحث و 

گـفت وگـو در کـمیته هـای مـختلف هـمایـش تـشکل هـای صـنفی مـعلمان، از جـمله کـمیته ی اسـاس نـامـه، (ایـن 

کــمیته) چــند مــصوب داشــت: 1. اســاس نــامــه ی تــشکل هــا مــورد تــصویــب قــرار گــرفــت کــه در مــاده ای از آن 

آمــده بــود «عــضویــت در تــشکل هــای صــنفی مــعلمان فــقط بــا مــجوز صــنفی قــابــل پــذیــرش اســت.» 2. از 

تــــاریــــخ 16/12/1381عــــذر ســــه تــــشکل فــــرهــــنگیان کــــه مــــجوز ســــیاســــی داشــــتند، از تــــشکل هــــای صــــنفی 

خــــواســــته شــــد. -11 خــــانــــه ی مــــعلمان - ســــازمــــان مــــعلمان - کــــانــــون همبســــتگی فــــرهــــنگیان و مــــدرســــان( 

درنهایت منجر به قطعنامه زیر گردید. 
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قطعنامه ی پایانی همایش تشکل های صنفی فرهنگیان کشور 

به نام آن که حق خواهی و عدالت جویی را سرلوحه ی زندگی انسان قرار داد. 

در پـــی حـــرکـــت هـــای قـــانـــونـــمند مـــعلمان در بـــهمن مـــاه ســـال 80 کـــه منجـــر بـــه تـــشکیل کـــمیته ی پـــیگیری 

مـــطالـــبات فـــرهـــنگیان گـــردیـــد، انـــتظار بـــر ایـــن بـــود تـــا در جهـــت رفـــع تـــبعیض و ایـــجاد هـــم تـــرازی حـــقوق و 

مــزایــای دریــافــتی مــعلمان بــا ســایــر کــارکــنان ادارات، نــهادهــا و وزارت خــانــه هــا، پــاســخ مــثبتی داده شــود 

کــه مــتأســفانــه بــه جهــت عــدم وجــود یــک تــشکل ســراســری جهــت ایــجاد هــماهــنگی بــین فــرهــنگیان و نــوع 

نــگرش و عــملکرد مــدیــران نــظام آمــوزشــی و مــدیــریــتی کــشور، تــا کــنون از رســیدن بــه حــقوق حــقه ی خــود 

محـروم مـانـده ایـم و تـا زمـانـی کـه بـی تـفاوتـی دولـتمردان و قـانـونـگذاران نسـبت بـه وضـعیت نـاگـوار معیشـتی 

مـعلمان ادامـه دارد، نـمی تـوان بـه فـردای بهـتری امـیدوار بـود و اسـتعدادهـای نـهفته را در جهـت پیشـرفـت 

و تعالی هدایت نمود. 

لـذا تـشکل هـای صـنفی فـرهـنگیان کـشور در چـهارمـین هـمایـش خـود، ضـمن طـرح تـشکیل اتـحادیـه ی 

صــنفی ســراســری فــرهــنگیان ایــران، خــواســته هــای ضــروری خــویــش را بــه شــرح ذیــل اعــالم و تــقاضــای 

پیگیری و اجرای آن را می نمایند: 

1- تــــشکیل مجــــدد کــــمیته ی  پــــیگیری مــــطالــــبات فــــرهــــنگیان تــــوســــط ریــــاســــت جــــمهوری بــــا مــــشارکــــت 

نمایندگان تشکل های فرهنگیان 

2- رفــع تــبعیض بــین مــیزان دریــافــتی و تــسهیالت فــرهــنگیان بــا کــارکــنان ســایــر ارگــان هــا، نــهادهــا و 

شرکت های دولتی 

3- پرداخت 25 درصد اضافه فوق العاده ی شغل معلمان که قبالً نیز جزئی از حقوق بوده است. 

4- اصالح ساعت کار مقطع ابتدایی و دفترداران 

5- تـأمـین امـنیت شـغلی مـعلمان و بـرقـراری امـکان بـیان خـواسـته هـا و نـظرات حـق جـویـانـه ی هـمکاران 

و تـبرئـه ی فـرهـنگیانـی کـه احـتماالً بـه دلـیل فـعالـیت هـای صـنفی مـورد تـعقیب قـرار گـرفـته انـد و دلـجویـی از 

معلمانی که مورد ضرب وشتم واقع شده اند. 

6- تســـریـــع در صـــدور مـــجوز و پـــروانـــه ی فـــعالـــیت تـــشکل هـــای صـــنفی مـــعلمان در ســـراســـر کـــشور و 

هــمکاری مــدیــریــت آمــوزش و پــرورش در تــأمــین امــکانــات تــشکل هــا، از جــمله در اخــتیار گــذاشــنت محــل 

مناسب جهت فعالیت تشکل های صنفی 

7- ایجاد تسهیالت جهت اطالع رسانی تشکل ها در قالب خبرگزاری 

8- اولــویــت در اســتخدام مــعلمان حــق الــتدریــس و بــرقــراری مــزایــای غــیرنــقدی و پــاداش ســاالنــه بــرای 

آنها 

9- ایجاد امکانات رفاهی و فرهنگی جهت بازنشستگان آموزش و پرورش و پرداخت بن به آنها 
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10- ایــجاد تــحول بــنیادی در شــیوه هــای ارزش یــابــی بــر اســاس اصــول عــلمی و کــاربــردی و فــراگــیر 

نمودن گروه های تشویقی 

11- احـیای بـانـک فـرهـنگیان و اسـتفاده از سـرمـایـه ی صـندوق ذخـیره ی فـرهـنگیان جهـت راه انـدازی 

آن و اصالح اساس نامه ی صندوق ذخیره ی فرهنگیان جهت جلب مشارکت کلیه ی همکاران 

12- کارآمد کردن بیمه و تلفیق بیمه ی تکمیلی و درمانی و سرویس دهی در تمامی موارد درمانی 

13- اصـالح و افـزایـش بـودجـه ی اخـتصاص یـافـته بـه آمـوزش و پـرورش از سـهم تـولـید نـاخـالـص مـلی 

و تــوزیــع عــادالنــه ی آن در سیســتم آمــوزش و پــرورش کــه ســرویــس دهــی هیجــده مــیلیون دانــش آمــوز را بــر 

عهده دارد. 

14- پـــرداخـــت حـــق ایـــاب و ذهـــاب و ســـختی کـــار و لـــباس و حـــق مـــسکن بـــه عـــموم فـــرهـــنگیان نـــظیر 

سایر ادارات 

در پــایــان اعــالم مــی داریــم کــه در صــورت عــدم تــحقق خــواســته هــای فــوق (تــا پــایــان فــروردیــن 82) ایــن 

حــق را بــرای خــود مــحفوظ مــی دانــیم کــه بــراســاس اصــل 27 قــانــون اســاســی جهــت پــیگیری خــواســته هــای 

خود اقدامات قانونی الزم را انجام دهیم. 

کـانـون فـرهـنگیان شـیراز، کـانـون صـنفی مـعلمان ایـران، کـانـون صـنفی فـرهـنگیان اصـفهان، خـانـه ی 

مـعلمان (فـرهـنگیان) ایـران، کـانـون صـنفی کـهکیلویـه و بـویـراحـمد، کـانـون فـرهـنگیان گـیالن، هـیئت مـؤسـس 

کــانــون هــای فــرهــنگیان کــرمــانــشاه و یــزد، کــانــون صــنفی هــمدان، کــانــون همبســتگی مــعلمان و اســاتــید، 

جامعه ی فرهنگیان آستانه  اشرفیه 
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 1382/02/03

پنجمین نشست تشکل های صنفی معلمان ایران در تهران 

ایـن نشسـت روز جـمعه، از صـبح تـا ظهـر، در تهـران بـرگـزار شـد. در پـی بـیانـیه ی اسـفندمـاه 81 در 

تهـران، تـشکل هـا از مـسئوالن تـقاضـا کـردنـد تـا پـایـان فـروردیـن بـه خـواسـته هـا و مـطالـبات مـعلمان پـاسـخ 

بدهند. 

در ایـن جـلسه حـاج بـابـایـی، نـمایـنده ی مـردم هـمدان در مجـلس شـشم و عـضو هـیئت رئـیسه ی مجـلس 

هــفتم، حــضور داشــت. وی طــبق مــعمول پشــتیبانــی خــود را از مــطالــبات و خــواســته هــای مــعلمان اعــالم 

نمود. 

حــــاج بــــابــــایــــی حــــتی در روزنــــامــــه ی کــــیهان (دوشــــنبه، 25 آذر 1381) خــــواســــتار «ادغــــام آمــــوزش و 

پرورش با وزارت نفت» شد. 

او ســـیاســـی- حـــزبـــی شـــدن آمـــوزش و پـــرورش را ســـم مهـــلکی بـــرای نـــظام مـــی دانســـت و خـــواســـتار 

اسـتیضاح وزیـر وقـت، آقـای حـاجـی بـود و گـالیـه داشـت کـه چـرا گـردهـمایـی مـحترمـانـه ی مـعلمان را لـغو 

می کنند؟ 

اما نمی دانم چرا انسان فراموش کار است و نگاهی  به سخنان گذشته ی خود نمی کند؟! 

هـم اکـنون دو یـا سـه نـفر از هـیئت رئـیسه ی مجـلس هـفتم و بـسیاری از نـمایـندگـان، مـعلم هسـتند و بـا 

وجـودی کـه اولـین مـصوبـه ی مجـلس «الیـحه ی مـدیـریـت خـدمـات کـشوری» بـود، بـا گـذشـت دو سـال، هـنوز 

از آن خبری نیست! 

ایـن تجـربـه ای اسـت کـه مـعلمان هـر گـاه خـواسـتند در جـریـان انـتخابـات از نـامـزدی دفـاع کـنند، از او 

اقرارنامه ی کتبی بگیرند که متعهد به اجرای آن باشد. 

در نــــهایــــت چــــون دســــتور جــــلسه، چــــگونــــگی بــــرگــــزاری 13 اردیبهشــــت (روز مــــعلم) بــــود، بــــا بــــحث و 

گفت وگوی تشکل های صنفی، بیانیه ای کوتاه به قرار زیر صادر گردید. 

بیانیه ی شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان سراسر کشور 

فرهنگیان گرامی،  

هـمکاران عـزیـز، چـنانـچه مسـتحضریـد در چـهارمـین هـمایـش تـشکل هـای صـنفی فـرهـنگیان سـراسـر 

کـــشور کـــه در تـــاریـــخ 15 و 16 اســـفند81  در تهـــران بـــرگـــزار شـــد، قـــطعنامـــه ای صـــادر گـــردیـــد و در آن 

پـاره ای از خـواسـته هـا و مـطالـبات بـحق فـرهـنگیان بـه اطـالع مـسئوالن رسـانـده شـد. در بـخش پـایـانـی ایـن 

قـــطعنامـــه قـــید شـــده بـــود «چـــنانـــچه تـــا پـــایـــان فـــروردیـــن 82 اقـــدام مـــؤثـــری درجهـــت تـــحقق آن خـــواســـته هـــا 
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صـــورت نـــگیرد، تـــشکل هـــای صـــنفی اقـــدامـــات الزم قـــانـــونـــی را انـــجام خـــواهـــند داد.» امـــا از آنـــجا کـــه تـــا 

کـنون گـامـی در ایـن خـصوص بـرداشـته نشـده اسـت، نـمایـندگـان تـشکل هـای صـنفی فـرهـنگیان کـشور بـه 

اتفاق آرا تصمیمات ذیل را اتخاذ نمودند: 

الــف) فــرهــنگیان در روز شــنبه 13/2/82، از ســاعــت 8 الــی 12 در ادارات محــل خــدمــت خــویــش بــا 

سـکوت و آرامـش حـضور بـه هـم رسـانـده و خـواسـته هـای خـود را بـه صـورت مـکتوب در قـالـب پـالکـاردهـا بـه 

مسئوالن اعالم نمایند. 

ب) چـنانـچه در اسـرع وقـت اقـدام مـطلوبـی صـورت نـگیرد، تـشکل هـای صـنفی تـصمیمات بـعدی خـود 

را اتخاذ و اعالم خواهند نمود. 

در پایان حضور پرفروغ فرهنگیان و اعالم وفاق و همدلی آنان را انتظار داریم.  

کـانـون فـرهـنگیان شـیراز، کـانـون صـنفی مـعلمان ایـران، کـانـون فـرهـنگیان اسـتان اصـفهان، کـانـون 

صــــنفی مــــعلمان اســــتان هــــمدان، انجــــمن صــــنفی فــــرهــــنگیان خــــراســــان، جــــامــــعه ی صــــنفی فــــرهــــنگیان 

آســـتانـــه  اشـــرفـــیه، هـــیئت مـــؤســـس کـــانـــون صـــنفی فـــرهـــنگیان یـــزد، هـــیئت مـــؤســـس کـــانـــون صـــنفی مـــعلمان 

کرمانشاه، کانون صنفی فرهنگیان خراسان 
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                ششمین نشست تشکل های صنفی معلمان ایران در تهران 

شــشمین نشســت تــشکل هــای صــنفی در تهــران بــا حــضور ریــاســت مجــلس شــشم، آقــای کــروبــی و 

تــــعدادی از اعــــضای کــــمیته ی آمــــوزش و تــــحقیقات و نــــمایــــندگــــان شهــــرســــتان هــــا، در یــــکی از اتــــاق هــــای 

کــــمیسیون مجــــلس قــــبل (خــــیابــــان امــــام خــــمینی) تــــشکیل شــــد. مــــوضــــوع جــــلسه عــــدم حــــضور نــــمایــــنده ی 

تــشکل هــای صــنفی و مــعلمان، در کــمیته ی پــیگیری مــطالــبات مــعلمان کــه بــه پــیشنهاد ریــاســت جــمهوری 

وقــت، پــس از اعــتراضــات صــنفی مــعلمان تــشکیل شــده، بــود. جــلسه حــدود یــک  ونــیم تــا دو ســاعــت طــول 

کــــشید. نــــمایــــندگــــان تــــشکل هــــا بــــحث هــــایــــی پــــیرامــــون رفــــع تــــبعیض بــــا ارائــــه ی فــــیش هــــای حــــقوقــــی ســــایــــر 

ســـازمـــان هـــا و نـــهادهـــا بـــه ریـــاســـت مجـــلس کـــه چـــه مـــبالـــغی بـــا مـــعلمان تـــفاوت دارد، داشـــتند و دربـــاره ی 

مطالبات گذشته و مسکن فرهنگیان گفت وگو کردند. 

در آن جــــلسه یــــکی از اعــــضای تــــشکل هــــای صــــنفی کــــه در کــــارشــــناســــی ارشــــد در تهــــران تــــحصیل 

مــی کــرد، گــفت: «یــک مــاه اســت مــن و فــرزنــدانــم گــوشــت نــخورده ایــم. بــا ایــن کــه مــن دو بــرادر شــهید بــه 

کـشورم تـقدیـم کـرده ام، نـبایـد ایـن گـونـه تـبعیض بـرای فـرهـنگیان وجـود داشـته بـاشـد. مـا فـداکـاری کـردیـم 

که بی عدالتی و تبعیض نباشد.» 

پـس از بـحث و گـفت وگـوهـا، ریـاسـت مجـلس وقـت قـول دادنـد کـه پـیگیری کـنند و دو نـفر از نـمایـندگـان 

تـــشکل هـــای صـــنفی در کـــمیته ی مـــطالـــبات حـــضور پـــیدا کـــنند. پـــس از چـــند روزی پـــیگیری دبـــیرخـــانـــه ی 

تــشکل هــا بــا حــضور دو نــفر در کــمیته ی مــطالــبات مــوافــقت کــردنــد، ولــی مــتأســفانــه حــضور نــمایــندگــان 

تـشکل هـای صـنفی پـیش از یـک جـلسه ادامـه پـیدا نـکرد. پـس از پـیگیری دبـیرخـانـه دلـیل قـانـع کـننده ای بـه 

تشکل های صنفی ارائه نشد. 

بــاالخــره در پــایــان جــلسه نــمایــندگــان تــشکل هــای صــنفی حــاضــر در جــلسه بــیانــیه ی زیــر را صــادر 

کردند. 

قطعنامه ی همایش تشکل های صنفی فرهنگیان کشور در ششمین نشست 

با ما مگو سکوت نشان رضایت است 

این خامشی حکایت صدها شکایت است 

همکاران گرامی، فرهنگیان عزیز شاغل بازنشسته 

بــــیش از یــــک ســــال از اعــــتراضــــات صــــنفی مــــعلمان مــــی گــــذرد. در طــــول ایــــن یــــک ســــال مــــا و شــــما 

فـرازونـشیب هـای بـسیاری را تجـربـه نـموده ایـم؛ امـا آنـچه تـحسین هـمگان را بـرانـگیخت، حـضور گسـترده 
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و امــیدبــخش، ســکوت پــرصــالبــت و خــشم نــجیبانــه ی شــما در 12 اردیبهشــت بــود کــه هــر مــنصفی را بــه 

تأیید و تصدیق واداشت. 

درود بــر عــزم و اراده و شــخصیت واالی شــما و آفــریــن بــر رفــتار و مــنش مــدنــی و قــانــونــمندتــان کــه 

تــوانســتید پــیام خــود را در حــرکــتی گســترده و خــامــوش بــه گــوش آنــان کــه بــسیاری از فــریــادهــا را نــیز 

نــمی شــنیدنــد، بــرســانــید و تــأســف بــه حــال آنــانــی کــه بــه جــای تــحسین و تــشویــق، بــه تــحقیر و تــوهــین ایــن 

جنبش فرهنگی پرداخته و می پردازند. 

همراهان گرامی 

تـشکل هـای صـنفی فـرهـنگیان کـشور در پـاسـخ بـه پـرسـش هـای مـکرر شـما کـه از چـگونـگی ادامـه ی راه 

و پــیگیری مــطالــبات مــی پــرســیدیــد، یــک بــار دیــگر در تــاریــخ 22/2/82 در تهــران گــرد هــم جــمع شــدنــد و 

ضـــــمن تحـــــلیل و بـــــررســـــی حـــــرکـــــت هـــــمکاران در اســـــتان هـــــای مـــــختلف و پـــــس از گـــــفت وگـــــو بـــــا مـــــسئوالن 

مـربـوطـه، از جـمله ریـاسـت مجـلس شـورای اسـالمـی و بـرخـی نـمایـندگـان مـحترم مجـلس، تـصمیمات زیـر 

را اتخاذ کرد و به اطالع شما می رساند. 

الـــف) بـــا عـــنایـــت بـــه تـــشکیل هـــیئت ده نـــفره ی پـــیگیری مـــطالـــبات فـــرهـــنگیان کـــه بـــا حـــمایـــت و دســـتور 

ریــاســت جــمهوری و ریــاســت مجــلس و در پــاســخ بــه بــند اول قــطعنامــه ی 16 اســفند شــورای هــماهــنگی 

شـــکل گـــرفـــته اســـت و بـــاتـــوجـــه بـــه ایـــن کـــه ریـــاســـت مجـــلس در دیـــدار بـــا نـــمایـــندگـــان تـــشکل هـــای صـــنفی، 

ضــمن اعــالم حــمایــت جــدی از حــقوق مــعلمان، بــا حــضور دو تــن از نــمایــندگــان تــشکل هــای صــنفی در 

جــلسات هــیئت مــذکــور مــوافــقت نــموده انــد، امــید بــسیار داریــم کــه وعــده هــای اخــیر مــسئوالن مــربــوطــه کــه 

تـــحولـــی عـــمیق و تـــاریـــخی را نـــویـــد مـــی دهـــد، تـــا پـــایـــان شهـــریـــورمـــاه 82 مـــحقق گـــردد. بـــدیـــهی اســـت در 

صـــورت عـــدم تـــوفـــیق هـــیئت مـــذکـــور، تـــشکل هـــای صـــنفی وظـــیفه ی خـــود مـــی دانـــند کـــه بـــرنـــامـــه ی گســـترده و 

ویژه ای را برای 13 مهر، روز جهانی معلم، تدارک دیده و به اطالع همکاران برسانند. 

ب) از تـــمامـــی هـــمکاران فـــرهـــنگی تـــقاضـــا مـــی کـــنیم کـــه در تـــاریـــخ پنجـــم خـــرداد در حـــرکـــتی نـــمادیـــن 

نــامــه هــای خــود را کــه در آن خــواســته هــا و مــطالــبات اصــلی خــود را بــه تــرتــیب اولــویــت خــواهــند نــوشــت، بــا 

حــضور در دفــاتــر پســتی بــه مــقصد «تهــران، کــمیسیون آمــوزش و تــحقیقات مجــلس شــورای اســالمــی، 

هیئت پیگیری مطالبات فرهنگیان» ارسال نمایند. 
مـــا یـــقین داریـــم کـــه پـــاســـخ مـــثبت هـــمکاران ســـراســـر کـــشور بـــه ایـــن درخـــواســـت شـــورای هـــماهـــنگی، 

پشـتوانـه ی مـحکمی بـرای ایـن شـورا و خـزانـه ی ارزشـمندی بـرای درک خـواسـته هـای فـرهـنگیان و هشـدار 

مجددی برای پیگیری مطالبات و پاسخگویی بموقع مسئوالن خواهد بود. 

در خاتمه بار دیگر از حضور پرشور، آگاهانه، شکوهمند و غرورآفرین شما سپاسگزاریم. 
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اندیشه هایتان پایدار، گام هایتان استوار و توفیق رفیق راهتان باد. 

                  شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران 
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                نامه ی شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران 

حضور نمایندگان محترم مجلس شورای اسالمی  

ســال هــاســت کــه انــباشــتگی خــواســته هــا و مــطالــبات مــعلمان بــه مــرز بحــران و انــفجار رســیده اســت و 

اعــتراضــات آشــکار فــرهــنگیان تــوجــه هــمگان را بــه خــود مــعطوف کــرده اســت. ســاخــتار بــیمار آمــوزش و 

پـرورش از یـک سـو و سـوء مـدیـریـت هـا و اسـتفاده ی مـکرر از روش مـنسوخ آزمـایـش و خـطا کـه بـیش از دو 

دهـه بـر نـظام تـعلیم و تـربـیت کـشور حـاکـم بـوده اسـت، از دیـگرسـو، شـرایـط دشـواری را بـرای فـرهـنگ و 

فرهنگیان به وجود آورده است. 

هـــمچنین فـــاصـــله ی عـــمیق طـــبقاتـــی و اخـــتالف فـــرهـــنگی نـــاشـــی از آن، مـــحیط مـــدارس کـــشور را کـــه 

عـرصـه ی تـعلیم و تـربـیت اسـت، بـه صـحنه ی بـرخـورد فـرهـنگ هـا و مـیدان گسـترش فـساد و اعـتیاد کـشانـده 

و مـــی کـــشانـــد و زمـــینه ی گســـترش اعـــتیاد و فـــحشا و دیـــگر نـــاهـــنجاری هـــای اجـــتماعـــی را فـــراهـــم نـــموده 

و مــــی نــــمایــــد. امــــا انــــباشــــتگی مــــطالــــبات و افــــت تــــحصیلی و رواج فــــساد و اعــــتیاد پــــدیــــده ای نیســــت کــــه 

مــحصول دو ســال اخــیر بــاشــد. آنــچه امــروز در عــرصــه ی اجــتماعــی مــشاهــده مــی شــود، نــتیجه ی عــملکرد 

نـــاصـــواب مـــسئوالنـــی اســـت کـــه عـــلی رغـــم نـــقشی کـــه در ایـــجاد ایـــن فـــضای آلـــوده داشـــته انـــد، هـــرگـــز بـــه 

پرسش و استیضاح کشیده نشده اند. 

بــــا ایــــن وجــــود ضــــمن اســــتقبال از اصــــل اســــتیضاح بــــه عــــنوان حــــقی کــــه شــــایســــته اســــت بــــه دور از 

جــناح بــندی هــای ســیاســی از آن اســتفاده شــود، از نــمایــندگــان مــحترم مجــلس مــی خــواهــیم کــه بــا غــنیمت 

شـــمردن فـــرصـــت بـــه وجـــودآمـــده، بـــه بـــررســـی مـــسائـــل آمـــوزش و پـــرورش پـــرداخـــته و بـــه جـــای دفـــاع و یـــا 

حـمله ی غـیرمـنصفانـه، بـه نـقد عـملکرد کـسانـی کـه در ایـجاد ایـن کـاسـتی هـا و کـم کـاری هـا سـهیم بـوده انـد، 

بـپردازنـد. پـس شـایسـته اسـت کـه وزیـر و نـمایـندگـان مـحترم مجـلس بـا تـمام تـوان در جهـت رفـع مـشکالت 

آمـــوزش و پـــرورش و اصـــالح بـــنیاد آن کـــه بـــارهـــا وعـــده داده انـــد، هـــمت گـــمارنـــد و از مجـــموعـــه ی نـــظام و 

مردم برای حل این نابسامانی ها یاری بطلبند. 

آری، اسـتیضاح حـق نـمایـندگـان اسـت و شـایسـته اسـت کـه از آقـای حـاجـی پـرسـیده شـود کـه تـا چـه 

حــد در اجــرای رئــوس بــرنــامــه هــای اجــرایــی آمــوزش و پــرورش کــه در زمــان گــرفــنت رأی اعــتماد بــه مجــلس 

ارائــــــــه نــــــــموده انــــــــد، مــــــــوفــــــــق بــــــــوده انــــــــد؟ آیــــــــا بــــــــه وعــــــــده هــــــــایــــــــی چــــــــون بــــــــرخــــــــورداری از آمــــــــوزش و پــــــــرورش 

مــــناســــب، افــــزایــــش ســــهم آمــــوزش و پــــرورش در اقــــتصاد بــــرای بهــــبود ســــطح معیشــــتی و قــــدرت خــــریــــد 

فـرهـنگیان، نـهادیـنه کـردن و گسـترش مـشارکـت مـعلمان، مـدیـران، مـتفکران، کـارشـناسـان، دانـش آمـوزان 

و خـانـواده هـا در فـرایـند تـصمیم سـازی هـا، حـمایـت از ایـجاد و تـوسـعه ی سـازمـان هـا و اتـحادیـه هـای صـنفی 
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و تـــخصصی فـــرهـــنگیان و تـــهیه ی ســـازوکـــار مـــناســـب بـــرای بـــرخـــورداری نـــهادمـــند از تـــشکل هـــای عـــلمی، 

تـــــــخصصی، صـــــــنفی، صـــــــاحـــــــب نـــــــظران و مـــــــؤســـــــسات پـــــــژوهـــــــشی، خـــــــصوصـــــــاً تـــــــشکل هـــــــای مـــــــعلمان و 

دانش آموزان و ... عمل نموده اند؟ 

آیــــــا در ایــــــجاد یــــــک مــــــحیط بــــــانــــــشاط بــــــرای مــــــعلمان و دانــــــش آمــــــوزان و تــــــدویــــــن و اجــــــرای صــــــحیح 

آیــین نــامــه هــایــی هــمچون انــتخاب مــدیــران مــدارس تــوســط مــعلمان، حــفظ اســتقالل و ثــبات رأی در عــزل و 

نــصب مــدیــران نــاشــایســته و شــایســته، جــلب اعــتماد عــمومــی و دفــاع از حــقوق و حــیثیت مــعلمانــی کــه 

بناحق مورد توهین و ضرب وشتم قرار گرفته اند، موفق بوده اند؟ 

بـــا ایـــن کـــه بـــا ایـــجاد جـــو پـــلیسی و نـــاتـــوانـــی در جـــلب مـــشارکـــت فـــرهـــنگیان در تـــصمیم گـــیری هـــا و 

تـــصمیم ســـازی هـــا و عـــدم پـــیگیری خـــواســـته هـــای بـــرحـــق فـــرهـــنگیان در مجـــلس و دولـــت عـــمالً نـــتوانســـته انـــد 

کـارنـامـه ی قـابـل  قـبولـی ارائـه نـمایـند، تـردیـدی نیسـت کـه صـدهـاهـزار فـرهـنگی بـه قـضاوت و رأی عـادالنـه ی 

نـمایـندگـان مـحترم چـشم دوخـته انـد. لـذا بـه ایـن وسـیله ضـمن تـأکـید بـر ایـن نـکته کـه خـواسـته هـای اصـلی 

فـــرهـــنگیان و اصـــالح بـــنیادی آمـــوزش و پـــرورش، بـــه حـــذف یـــا ابـــقای آقـــای حـــاجـــی وابســـته نیســـت، از 

تـمامـی نـمایـندگـان مـلت در خـواسـت مـی نـمایـیم بـه دور از جـناح بـندی هـا و تـوافـقات سـیاسـی پشـت پـرده، بـه 

دفــاع از حــقوق ازدســت رفــته ی فــرهــنگیان پــرداخــته و بــه رفــع بــنیادی مــشکالت جــامــعه ی فــرهــنگی هــمت 

گمارند؛ چراکه وقت تنگ است و عالج واقعه قبل از وقوع باید کرد...   

شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران 
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هشتمین نشست تشکل های صنفی معلمان ایران در همدان 

پـــیروی بـــیانـــیه ی تـــشکل هـــای صـــنفی در تـــاریـــخ 27 و 28 شهـــریـــورمـــاه 82 در شهـــر هـــمدان، مـــصوب 

شــد کــه در تــاریــخ 17 آبــان 82 تــحصنی مــقابــل ســازمــان مــدیــریــت و بــرنــامــه ریــزی انــجام گــیرد. مــوضــوع 

تجــمع، اعــتراض نســبت بــه عــدم اجــرای دســتور ریــاســت جــمهوری وقــت (آقــای خــاتــمی) بــه طــرح الیــحه ی 

حــقوق هــماهــنگ پــرداخــت تــا تــاریــخ 15 آبــان بــه هــیئت دولــت بــود. نــمایــندگــان تــشکل هــای صــنفی مــعلمان 

کـــشور بـــا بـــه دســـت گـــرفـــنت پـــالکـــارد خـــواســـتار رفـــع تـــبعیض شـــدنـــد و هـــمچنین ایـــن اولـــین بـــاری بـــود کـــه 

تشکل های صنفی هفته نامه ی قلم معلم را باالی سر بردند تا در معرض دید همگان قرار گیرد. 

ایــن تجــمع تــا ســاعــت10:30 صــبح ادامــه داشــت تــا ایــن کــه از طــرف مــسئوالن ســازمــان مــدیــریــت و 

بــرنــامــه ریــزی تــشکل هــای صــنفی دعــوت بــه گــفت وگــو شــدنــد. در ایــن جــلسه مــعاون فــرهــنگی مــدیــریــت و 

بــرنــامــه ریــزی وقــت و دیــگر مــسئوالن ســازمــان و تــعدادی از نــمایــندگــان مجــلس شــشم حــضور داشــتند. 

نـــمایـــندگـــان تـــشکل هـــای صـــنفی چـــنان بـــا آمـــار و ارقـــام و مســـتندات از تـــبعیض بـــا مـــسئوالن ســـازمـــان 

ســخن گــفتند کــه آنــان از اطــالعــات بِــروز نــمایــندگــان تــشکل هــای صــنفی ابــراز تــعجب و شــگفتی نــمودنــد! 

طـبق مـعموِل جـلسات تـشکل هـای صـنفی مـعلمان بـا مـسئوالن، ابـتدا آنـان خـود را بـه نـوعـی مـعلم قـلمداد 

مـی کـردنـد و اظـهار هـمدردی و هـمراهـی مـی نـمودنـد؛ ولـی بـاز هـمان مـسئله ی دیـریـنه ی خـود را کـه کـمبود 

مــنابــع مــالــی اســت، بــیان مــی کــردنــد. 17 آبــان 82 نــفت هــر بــشکه ای بیســت دالر بــود، امــروز هــم کــه نــفت 

شـــصت دالر اســـت، بـــاز مـــی گـــویـــند کـــه کـــمبود مـــنابـــع داریـــم. چـــه وقـــت نـــوبـــت فـــرهـــنگیان مـــی رســـد؟ خـــدا 

مـی دانـد. در ایـن جـلسه مـعاون فـرهـنگی سـازمـان سـخِن بـعضی از مـسئوالن دولـت هشـتم و دولـت کـنونـی 

را تـکرار کـرد: «مـن نـمی گـویـم تـبعیض نیسـت! امـا مـی گـویـم خـیلی سـاده نـمی شـود ایـن عـددهـا را بـا هـم 

مــــقایــــسه کــــرد، چــــون مــــمکن اســــت حــــق مــــدرک ایــــن تــــفاوت را ایــــجاد کــــرده بــــاشــــد و در نــــتیجه مــــدارک 

تـــحصیلی چـــنین تـــفاوت هـــایـــی را بـــاعـــث مـــی شـــود؛ اســـم ایـــن را نـــمی تـــوان تـــبعیض گـــذاشـــت، ایـــن تـــفاوت 

است.»  

ایـن جـمله را بـارهـا تـشکل هـای صـنفی فـرهـنگیان از زبـان مـسئوالن شـنیده انـد کـه بـین حـقوق مـعلمان 

بـا سـایـر کـارکـنان دولـت و سـازمـان هـا تـبعیض وجـود نـدارد، بـلکه تـفاوت وجـود دارد! کـه ایـن مـسئله مـورد 

اعـتراض شـدیـد نـمایـندگـان تـشکل هـای صـنفی قـرار گـرفـت و در نـهایـت مـعاون فـرهـنگی بـه گـونـه ای سـخن 

خــود را تــغییر داد کــه «بــین فــرهــنگیان و ســایــر کــارکــنان تــبعیض وجــود دارد.» پــیروی اعــتراضــات شــما 

بــــه مــــناســــبت روز جــــهانــــی مــــعلم (13 مهــــرمــــاه) نــــمایــــندگــــان شــــما در تــــشکل هــــای صــــنفی فــــرهــــنگیان، در 

 of 
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تـازه تـریـن اقـدام خـود در تـاریـخ 17 آبـان مـراسـم تـحصنی را بـه مـنظور رفـع تـبعیض هـای مـوجـود در نـظامِ 

(نـاهـماهـنگ) پـرداخـت در مـقابـل سـازمـان مـدیـریـت و بـرنـامـه ریـزی بـرگـزار نـمودنـد. در ایـن مـراسـم آقـایـان 

لـــقمانـــیان، انـــصاری، عـــابـــدیـــن زاده، اهلل یـــاری و عـــظیمی، نـــمایـــندگـــان هـــمدان، اصـــفهان، تـــربـــت حـــیدریـــه، 

کــرمــانــشاه و شــیراز نــیز حــضور داشــتند. در ایــن جــلسه کــه حــدود ســه ســاعــت بــه طــول انــجامــید، بــرای 

اولــین بــار مــسئوالن ایــن ســازمــان بــه وجــود تــبعیض هــای نــاروا اقــرار نــمودنــد و هــمچنین اعــالم کــردنــد کــه 

وقـت آن رسـیده اسـت کـه بـه درخـواسـت هـای فـرهـنگیان پـاسـخ هـای مـثبت و عـملی بـدهـند و بـر ایـن اسـاس 

بـه تشـریـح دو بـرنـامـه ی خـود کـه بـه قـصد رفـع ایـن تـبعیض هـا تـدویـن شـده اسـت، پـرداخـتند. طـبق گـفته ی 

مــسئوالن ایــن ســازمــان، در مــرحــله ی اول طــرح ویــژه ی رفــاه فــرهــنگیان، بــا عــنوان طــرح جــذب و ارتــقای 

درآمـــد کـــادر آمـــوزشـــی، تـــا پـــایـــان آبـــان مـــاه بـــه هـــیئت دولـــت تـــقدیـــم خـــواهـــد شـــد و در مـــرحـــله ی دوم، طـــرح 

تـــغییر نـــظام هـــماهـــنگ(نـــا؟) پـــرداخـــت بـــا تـــغییرات اســـاســـی و بـــنیادیـــن و بـــا جهـــت گـــیری ارتـــقای حـــقوق 

فـــرهـــنگیان در بـــودجـــه ی ســـال 83 گـــنجانـــده خـــواهـــد شـــد. پـــس از پـــایـــان ایـــن جـــلسه تـــشکل هـــای صـــنفی 

فــــرهــــنگیان در نشســــتی دیــــگر کــــه تــــا ســــاعــــت 20:30 بــــه طــــول انــــجامــــید، در بــــیانــــیه ای بــــه تحــــلیل و بــــحث 

پـیرامـون شـرایـط مـوجـود و راهـکارهـای آیـنده پـرداخـتند و در نـهایـت مـوارد ذیـل را بـه اتـفاق آرا بـه تـصویـب 

رسـانـدنـد. مـقرر گـردیـد بـا ارسـال نـامـه ای از ریـاسـت جـمهوری درخـواسـت مـالقـات شـود تـا بـاالتـریـن مـقام 

اجـرایـی کـشور نـیز مسـتقیماً در جـریـان خـواسـته هـای فـرهـنگیان قـرار گـیرد. مـقرر گـردیـد کـه نـمایـندگـان 

تـشکل هـای صـنفی سـراسـر کـشور، ضـمن پـیگیری خـواسـته هـا، بـار دیـگر در تـاریـخ 20/9/82 بـا حـضور 

در تهـران بـه بـررسـی مجـموعـه ی عـمکرد مـسئوالن ذیـربـط در رابـطه بـا وعـده هـای داده شـده پـرداخـته و در 

صـورت مـشاهـده ی کـوتـاهـی یـا خـلف وعـده، بـرنـامـه هـای اعـتراضـی بـعدی را بـه اطـالع هـمکاران فـرهـنگی 

برسانند. 

تـــمامـــی شـــرکـــت کـــنندگـــان ایـــن هـــمایـــش اعـــتراض شـــدیـــد خـــود را نســـبت بـــه احـــضار و دســـتگیری و 

تهـدیـد فـعاالن صـنفی فـرهـنگیان در مـراسـم 13 مهـرمـاه در اسـتان هـای کـرمـانـشاه، هـمدان، اصـفهان و 

تهــران اعــالم کــردنــد و مــتقابــالً از هــمکاری مــسئوالن و نــیروهــای انــتظامــی در دیــگر اســتان هــا و شهــرهــا 

تــقدیــر نــمودنــد. در خــاتــمه از هــمکاران فــرهــنگی تــقاضــا نــمودنــد کــه بــا حــضور فــعاالنــه تــر در تــشکل هــای 

صنفی و حمایت از آنان، دست نمایندگانشان را برای پیگیری مطالبات، بازتر نمایند. 

 پیروزی شما آرزوی ماست 

شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان کشور 
  

اسامی تشکل های حاضر در جلسه 

 of 
367 723




بیانیه ها، اطالعیه ها و فراخوان های شورای هماهنگی

کانون صنفی معلمان ایران 

کانون فرهنگیان اصفهان 

کانون فرهنگیان آستانه  اشرفیه 

کانون صنفی معلمان ارومیه 

هیئت مؤسس فرهنگیان کرمان 

کانون صنفی فرهنگیان رشت 

کانون فرهنگیان شیراز 

کانون صنفی فرهنگیان خراسان 

انجمن صنفی فرهنگیان خراسان  

کانون صفنی فرهنگیان زنجان 

کانون صفی فرهنگیان کرمانشاه 

کانون فرهنگیان یزد  

فرهنگیان همدان 
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 1382/09/20

دهمین نشست تشکل های صنفی معلمان ایران در همدان  

به نام خداوند جان و خرد 

«کـسی بـه فـکر گـل هـا نیسـت، نـیش فـقر و جـوالن جهـل دسـت بـاغـبان مهـربـان، هـمان مـعلم دلـتنگ را 
بسته است. نمی خواهند باور کنند که باغچه دارد می میرد.» 

 ملت بزرگ ایران، فرهنگیان عزیز 

 دیــری اســت کــه عــرصــه ی طــراوت و شــادابــی، دانــش، هــنر و مــعرفــت خــواهــی نســل جــوان و نــونــهاالن 

عـزیـز ایـن سـرزمـین بـه دلـیل بـی مـسئولـیتی، بـایـر و کـم حـاصـل شـده، نـاکـارآمـدی و ضـعف گسـترده ای نـظام 

آمــوزشــی و مــدارس جــوان تــریــن کــشور دنــیا را بــا 17مــیلیون دانــش آمــوز فــراگــرفــته اســت. چــه کــسانــی از 

مـعلم  مـی خـواهـند کـه افـت شـدیـد تـحصیلی و فـقر و فـساد و بـی هـدفـی دانـش آمـوزان را بـبیند و در عـوض 

از امــــید و آیــــنده ای روشــــن ســــخن بــــگویــــد؟ محــــدودیــــت هــــا و کــــمبودهــــا را ملــــس کــــند، امــــا لــــب بــــه اعــــتراض 

نــــگشایــــد؟ چــــه کــــسانــــی از مــــعلم مــــی خــــواهــــند کــــه بــــه جــــای پــــرســــشگری و خــــردورزی بــــه دانــــش آمــــوزان 

سـلطه پـذیـری، ارادت، اطـاعـت و کـهنه پـرسـتی بـیامـوزد؟ چـه کـسانـی در بـرابـر هـر نـوع خـالقـیت و نـوآوری 

و اصــالح و تــغییر مــقاومــت نــشان مــی دهــند و مــعدود مــعلمانــی را کــه مــانــند زریــن دانــه هــا در گــوشــه وکــنار 

کــشور درفــشانــی مــی کــنند، در حــصار بــخشنامــه هــا بــه بــند مــی کــشند و در زیــر بــار مــدیــریــت مــتمرکــز و 

انحصارطلب، زمین گیر می کنند؟ 

هموطنان عزیز  

سـال هـاسـت کـه خـواسـته هـای بـحق مـعلمان را نـادیـده مـی گـیرنـد و بـه آنـها وعـده هـای بـسیار مـی دهـند و 

در عــوض، نــظام آمــوزشــی را بــا شــتاب و ســراســیمه بــه ســوی نــظام طــبقاتــی و بــی مــحتوا پــیش مــی بــرنــد. 

آیـا مـعلمان حـق نـدارنـد کـه بـر ایـن هـمه مـشکالت اعـتراض کـنند؟ آیـا حـق نـدارنـد کـه از فـرصـت سـوزی هـا 

گــله کــنند؟ آیــا حــق نــدارنــد بــه طــرح عــلنی خــواســته هــایــشان بــپردازنــد؟ آیــا ســزاوار اســت کــه در پــاســخ بــه 

خـواسـته هـای مـعلمان، آنـان را در انـظار عـمومـی مـضروب و مجـروح نـمایـند و عـده ای را نـیز بـه دادگـاه و 

زنـدان بـکشانـند؟ در حـالـی کـه هـمه اعـتراف مـی کـنند کـه تـوسـعه ی هـمه جـانـبه جـز بـا تـوجـه ویـژه بـه آمـوزش 

و پـرورش و فـرهـنگیان امـکان پـذیـر نیسـت. آیـا شـایسـته اسـت در شـرایـطی کـه در کـشور مـا بـیش از 80 

درصـد مـعلمان زیـر خـط فـقر زنـدگـی مـی کـنند، بـا اسـتفاده از مـطبوعـات و رسـانـه هـا بـارهـا و بـارهـا خـبر 

از پرداخت میلیاردها تومان معوقه ی فرهنگیان را منتشر کنند و افکار عمومی را فریب دهند؟ 
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چـرا بـایـد مـعلمی کـه بـر پـایـین بـودن حـقوق او نسـبت بـه دیـگر کـارمـندان دولـت اقـرار دارنـد، ایـن هـمه 

مــطالــبات مــعوقــه داشــته بــاشــد؟ بــه مــعلمان مــی گــویــند بــودجــه نــداریــم، امــا مــیلیاردهــا ثــروت کــشور را بــه 

اشــــکال مــــختلف تــــلف مــــی کــــنند و نــــظام اداری نــــاکــــارآمــــد و پــــرحجــــم و هــــزیــــنه ای را بــــه جــــامــــعه تحــــمیل 

مــی کــنند. آیــا مــعلمان حــق نــدارنــد کــه وقــتی چهــره ی زشــت تــبعیض را مــی بــینند و حــیف ومــیل بــیت املــال را 

مـشاهـده مـی کـنند، زبـان بـه اعـتراض بـگشایـند و حـق خـود و دیـگر محـرومـان و فـرزنـدان ایـن سـرزمـین را 

مــطالــبه کــنند؟ بــدیــهی اســت در چــنین شــرایــطی فــرهــنگیان راهــی جــز بــیان دردهــای خــود بــه شــما مــلت 

بـزرگ نـمی بـینند. بـر ایـن اسـاس نـمایـندگـان تـشکل هـای صـنفی مـعلمان سـراسـر کـشور در هـمایـشی کـه 

بیســـــتم آذر 82 در تهـــــران بـــــرگـــــزار نـــــمودنـــــد، ضـــــمن انـــــتقاد از عـــــملکرد ضـــــعیف مـــــسئوالن در عـــــمل بـــــه 

وعـده هـایـی هـمچون تـدویـن نـظام هـماهـنگ پـرداخـت و رفـع تـبعیض از فـرهـنگیان کـه بـنا بـه دسـتور ریـاسـت 

جـمهوری قـرار بـوده تـا 15 آبـان مـاه تـدویـن و بـه هـیئت دولـت تـقدیـم شـود، تـصمیمات زیـر را اتـخاذ کـردنـد 

و به اطالع فرهنگیان و شما ملت شریف می رسانند. 

 1- تـــــشکل هـــــای صـــــنفی مـــــعلمان ســـــراســـــر کـــــشور تـــــالش خـــــواهـــــند نـــــمود کـــــه در دهـــــه ی اول دی مـــــاه 

راهـپیمایـی یـا تجـمع بـزرگـی را در شهـر تهـران بـا اخـذ مـجوز از مـراجـع ذیـربـط بـرگـزار نـمایـند تـا بـدیـن 

وسیله فریاد مظلومیت خود را به گوش ملت و مسئوالن برسانند. 

2– در صـــورتـــی کـــه وزارت کـــشور و یـــا اســـتانـــداری تهـــران مـــجوز الزم را صـــادر نـــکند و یـــا پـــس از 

بــرگــزاری مــراســم مــذکــور خــواســته هــا مــحقق نــشود، فــرهــنگیان حــق خــود مــی دانــند کــه بــه مــدت ســه روز و 

در تــاریــخ هــای مــشخصی کــه تــوســط تــشکل هــای صــنفی هــر اســتان بــه اطــالع خــواهــد رســید، از حــضور 

در کالس های درس خودداری نمایند. 

3– بـا تـوجـه بـه ایـن کـه پـذیـرش یـا عـدم پـذیـرش کـار اجـرایـی انـتخابـات، حـق شـخصی افـراد اسـت، از 

فـرهـنگیان خـواسـته مـی شـود تـا بـا عـدم پـذیـرش ایـن امـر اعـتراض خـود را نسـبت بـه وضـعیت مـوجـود اعـالم 

نمایند. 

4– در خـاتـمه ضـمن تـوجـه دادن مـسئوالن بـه حـساسـیت اوضـاع اعـالم مـی شـود کـه چـگونـگی پـاسـخ 

بـه خـواسـته هـای فـرهـنگیان تـأثـیر بسـزایـی در مـیزان مـشارکـت مـعلمان در انـتخابـات آتـی خـواهـد داشـت. 
  

اسامی تشکل ها 

جامعه ی اسالمی فرهنگیان آستانه  اشرفیه 

 کانون صنفی معلمان استان مازندران 

 کانون صنفی فرهنگیان کرمان 

کانون صنفی فرهنگیان کهکیلویه و بویراحمد 
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 کانون صنفی فرهنگیان خراسان 

 انجمن صنفی فرهنگیان خراسان 

 کانون صنفی معلمان کرمانشاه  

کانون فرهنگیان استان اصفهان 

کانون فرهنگیان شیراز 

 کانون صنفی فرهنگیان استان زنجان 

 کانون صنفی معلمان همدان 

کانون فرهنگیان یزد 

 کانون صنفی معلمان ارومیه 

 هیئت مؤسس کانون معلمان اردبیل 

 هیئت مؤسس کانون صنفی معلمان کردستان 

 کانون صنفی معلمان الهیجان 

کانون صنفی معلمان ایران (تهران) 
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 1382/11/23

یازدهمین نشست تشکل های صنفی معلمان ایران در یزد 

معروف به بیانیه ی یزد 

روزگــار غــریــبی اســت، سحــر پــیامــبر انــدوه اســت و شــب مفســر نــومــیدی، آگــاهــی در فــکر راهــنمایــی 

نیست و چه راحت نجیبان را به دروغ وعده می دهند. 

ســال هــا نــجابــت نــشان دادیــم، امــا در مــقابــل صــداقــتی نــدیــدیــم و بــاور کــردیــم، امــا بــاورمــان نــکردنــد. 

اعـتراض هـا و نـگرانـی هـای عـمیق و گسـترده ی ده هـاهـزار مـعلم در روسـتاهـا و شهـرهـا و مـناطـق آمـوزشـی 

ســــراســــر کــــشور را بــــا تــــحقیر و بــــی اعــــتنایــــی تــــوهــــین آمــــیز و تهــــدیــــد و نــــیرنــــگ پــــاســــخ دادنــــد و از ســــوی 

مجـموعـه ی حـاکـمیت دولـت، مجـلس و مـسئوالن کـه هـمه از مـشکالت مـعلمان و شـرایـط تـأسـف بـار مـوجـود 

بـاخـبرنـد، اقـدامـی صـورت نـگرفـت. تـکرار اعـتراض گسـترده و فـراگـیر شـما فـرهـنگیان نـشان مـی دهـد کـه 

همبســـــتگی مـــــعلمان در روزهـــــای 27 و 28 و 29 دی مـــــاه حـــــداقـــــل در رســـــانـــــدن پـــــیام اعـــــتراض مـــــدنـــــی و 

اجتماعی موفق بوده است. 

ســـال هـــا گـــفت وگـــوی آرام و درخـــواســـت هـــای قـــانـــونـــی و مـــنطقی مـــان در رســـیدن بـــه حـــقوق اســـاســـی و 

صــنفی، حــاصــل قــابــل تــوجــهی نــداشــته اســت. گــویــی ســازوکــار قــانــونــی در رونــد پــیگیری خــواســته هــای 

صـنفی فـرهـنگیان بـی نـتیجه مـانـده اسـت و هـنوز انـتشار وعـده هـا و وعـیدهـا و اخـبار خـالف واقـع در مـورد 

پـرداخـت مـیلیاردهـا تـومـان بـه مـعلمان ادامـه دارد و ایـن از مـصداق هـای روشـن تـوهـین بـه مـعلم و تـجاوز 

به جایگاه اجتماعی اوست. 
  

مـعلم را در حـرف بـه جـایـگاه هـای مـقدس و فـراتـر از مـنزلـت انـسان مـعمولـی مـی رسـانـند، امـا در عـمل 

هـمچنان مـعلمان را در زمـره ی محـروم تـریـن و محـدودتـریـن افـراد جـامـعه دانسـته و مـحکوم بـه زنـدگـی در 

سـکوت و تحـمل شـرایـط سـخت نـموده انـد. هـنوز هـم بـرخـی از مـسئوالن، آمـوزش و پـرورش را مـصرفـی و 

فــــرهــــنگیان کــــشور را زیــــاده خــــواه و تــــعدادشــــان را زیــــاد مــــی دانــــند. ایــــن رویــــکرد نــــشانــــه ی بــــی اطــــالعــــی و 

واپــــسگرایــــی و عــــقب مــــانــــدگــــی اســــت. کــــشور مــــا امــــکانــــات بــــسیاری دارد و اخــــتصاص دادن بــــودجــــه ی 

آمـوزشـی نـوعـی سـرمـایـه گـذاری مـلی و اجـتماعـی اسـت کـه بـایـد بـه مـنظور تـوسـعه و بـهسازی آیـنده ی ایـن 

ســـرزمـــین صـــورت گـــیرد. 22 ســـاعـــت تـــدریـــس هـــفتگی حـــداکـــثر کـــار پـــذیـــرفـــته شـــده بـــرای مـــعلم در مـــحافـــل 

بـــین املـــللی و یـــونـــسکو اســـت کـــه در کـــشور مـــا دو ســـاعـــت نـــیز بـــه آن افـــزوده شـــده اســـت. اگـــر بـــه شـــرایـــط 

مـــعلمان در کـــشورهـــای دیـــگر بـــنگریـــم و بـــه زنـــدگـــی دیـــگر گـــروه هـــای اجـــتماعـــی در جـــوامـــع پیشـــرفـــته کـــه 
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امــکانــات مــادی کــمتری نســبت بــه ســرزمــین مــا دارنــد، نــیز تــوجــه نــمایــیم، عــلت تــفاوت هــا غــیر از مــدیــریــت 

ناکارآمد چه می تواند باشد؟ 

بــا ایــن حــال چــه وقــت بــه آنــها خــواهــیم رســید؟ مــیزان حــقوق مــعلمان و پــاداش کــارکــنان هــم تــراز آنــها 

را در دیـــگر نـــهادهـــا و ســـازمـــان هـــا مـــقایـــسه کـــنید. بـــه چـــه عـــلت شـــریـــف تـــریـــن خـــدمـــت گـــزاران بـــه فـــرهـــنگ، 

آگــاهــی، بهــداشــت و تــولــید در ردیــف محــدودتــریــن گــروه هــای جــامــعه ی مــا قــرار دارنــد؟ وظــیفه ی نــظارت و 

رسیدگی به این وضع و رفع تبعیض ها با کیست؟ و چه کسی پاسخگو است؟  

اجـــرای طـــرح خـــبره (ارتـــقای شـــغلی) را بـــه عـــنوان طـــرحـــی جـــدیـــد و ویـــژه بـــرای افـــزایـــش حـــقوق ســـال 

آیــــنده ی مــــعلمان وعــــده مــــی دهــــند؛ در حــــالــــی کــــه بــــیش از یــــک ســــال اســــت کــــه ایــــن طــــرح در بــــسیاری از 

نـهادهـا و سـازمـان هـا بـا شـرایـط سـاده و امـکانـات دیـگر اجـرا شـده اسـت کـه الـبته ایـن طـرح بـا تـوجـه بـه 

معیارهای آن، برای بسیاری از معلمان و فرهنگیان فعال نیز قابل  اجرا نیست. 

بــی عــدالــتی مــوجــود در «نــظام نــاهــماهــنگ پــرداخــت!»، تــوزیــع نــامــناســب امــکانــات و شــرایــط ســخت 

معیشــتی فــرهــنگیان و مــشکالت ســاخــتاری مــوجــود در نــظام آمــوزشــی بــه زیــان مــیلیون هــا دانــش آمــوز و 

نسـل آیـنده ی کـشور و هـمچنین بـی اعـتنایـی و کـم تـوجـهی بـه اعـتراضـات اخـیر مـعلمان سـراسـر کـشور، مـا 

را وادار بـــه واکـــنش تـــازه ای در آســـتانـــه ی تـــنظیم نـــهایـــی بـــودجـــه ی ســـال 83 مـــی نـــمایـــند. طـــی دو دهـــه ی 

گـذشـته، عـلی رغـم تحـمیل بـرخـی شـرایـط تـلخ و بسـته، هـمواره شـرایـط کـشور بـرای مـا حـساس بـرشـمرده 

شـــده اســـت و مـــعلمان هـــمواره بـــه تحـــمل دردنـــاک شـــرایـــط طـــاقـــت فـــرســـا و ســـکوت و تـــرویـــج بـــرنـــامـــه هـــای 

نــاکــارآمــد فــرا خــوانــده شــده انــد. گــزیــنش غــیرپــویــا بــه نــظام آمــوزشــی تحــمیل شــد و از تحــدیــد فــرهــنگی، 

تــجسس، احــضار، تهــدیــد و حــتی بــازداشــت مــوقــت فــعاالن صــنفی در شهــرهــای اصــفهان، کــرمــانــشاه، 

شـیراز، یـزد، تهـران، هـمدان و ... نـیز خـودداری نـمی کـنند. در شـرایـطی کـه پـیگیری خـواسـته هـای صـنفی 

حــق اجــتماعــی اســت، هــر چــه گــفته ایــم و خــواســته ایــم نــیز شــنیده انــد. از ایــن رو بــر اســاس بــی تــوجــهی بــه 

خـــواســـته هـــا و اعـــتراض هـــا، تـــشکل هـــای صـــنفی فـــرهـــنگیان ســـراســـر کـــشور در ایـــن نشســـت بـــه اتـــفاق آرا، 

تصمیم های ذیل را تصویب نموده و به اطالع همکاران فرهنگی می رسانند:   

1- هــــمزمــــان بــــا بــــررســــی تــــنظم نــــهایــــی و تــــصویــــب بــــودجــــه ی ســــال 83 در مجــــلس، مــــا نــــمایــــندگــــان 

تـــــشکل هـــــای صـــــفنی فـــــرهـــــنگیان ســـــراســـــر کـــــشور، تجـــــمع اعـــــتراض آمـــــیزی در مـــــقابـــــل مجـــــلس نســـــبت بـــــه 

بـی تـوجـهی بـه خـواسـته هـای مـعلمان و رعـایـت نشـدن قـانـون نـظام هـماهـنگ پـرداخـت حـقوق و طـرح ویـژه ی 

رفاه فرهنگیان برگزار خواهیم کرد.  

2- در صــــورت تــــحقق نــــیافــــنت خــــواســــته هــــای فــــرهــــنگیان از 13 لــــغایــــت17  اردیبهشــــت 83 تجــــمع و 

تحصنی را به شکل زیر انجام خواهیم داد: 
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الــف) در مــرکــز اســتان هــا در محــل ســازمــان آمــوزش و پــرورش و در شهــرســتان هــا در محــل ادارات، 

معلمان از ساعت 8 صبح تا 12 به مدت دو روز تجمع خواهند کرد. 

ب) از تـــــاریـــــخ 15 لـــــغایـــــت17  اردیبهشـــــت 83، مـــــعلمان بـــــا حـــــضور در مـــــدرســـــه از رفـــــنت بـــــه کـــــالس 

خودداری خواهند کرد. 

3- در صـــورتـــی کـــه اقـــدامـــات فـــوق بـــه نـــتیجه نـــرســـد، بـــرنـــامـــه هـــای اعـــتراضـــی ذیـــل بـــه مـــرحـــله ی اجـــرا 

درمی آید: 

الــف) تــحصن نــمایــندگــان تــشکل هــای صــنفی فــرهــنگیان ســراســر کــشور در محــل وازرت آمــوزش و 

پرورش 

ب) از فرصت هایی مانند امتحانات و ... استفاده خواهیم کرد. 

در پـایـان خـاطـرنـشان مـی سـازیـم بـا پـایـداری و مـقاومـت، اعـتراض خـود را تـا رسـیدن بـه نـتیجه ی قـابـل 

 قــــبول ادامــــه خــــواهــــیم داد و در صــــورت ایــــجاد مــــشکالتــــی بــــرای فــــعاالن صــــنفی و اعــــضای تــــشکل هــــا، 

فرهنگیان سراسر کشور به صورت یکپارچه اقدامات اعتراضی الزم را به عمل خواهند آورد. 

کانون صنفی معلمان ایران 

کانون صنفی معلمان اردبیل 

کانون فرهنگیان نجف آباد 

کانون فرهنگیان استان زنجان 

کانون صنفی معلمان شیراز 

کانون صنفی معلمان آستانه  اشرفیه 

کانون صنفی معلمان همدان 

کانون صنفی معلمان یزد 

کانون صنفی فرهنگیان اصفهان 

کانون صنفی معلمان کرمانشاه 

کانون صنفی فرهنگیان استان مرکزی 

انجمن صنفی استان کردستان 

کانون مستقل فرهنگیان آذربایجان شرقی 

کانون صنفی فرهنگیان رشت 

کانون صنفی معلمان فالورجان 

کانون صنفی فرهنگیان خوزستان و شوشتر 

کانون صنفی فرهنگیان شهرضا 
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کانون صنفی معلمان مازندان 

کانون صنفی فرهنگیان لرستان 

منبع: هفته نامه ی قلم معلم، شماره ی 29 
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 1382/12/09

 دوازدهمین نشست تشکل های صنفی معلمان ایران درمقابل مجلس   

ای دوست قسم به حق که زیباست/ آینده ز ماست، بی کم وکاست 

آن عید که دیده ای نگرید/ فردا گذرش ز کوچه ی ماست 

هـــمکاران ســـراســـر کـــشور، پـــیروی بـــیانـــیه ی یـــزد و انـــتظار تـــحقق وعـــده هـــای نـــااســـتوار بـــسیار، بـــرای 

روزهــای تــنظیم نــهایــی بــودجــه کــه مــا را بــه تحــمل شــرایــط طــاقــت فــرســا و فــرهــنگ ســوز واداشــته بــود، روز 

شـنبه، 9/12/82، نـمایـندگـان تـشکل هـای صـنفی مـعلمان از شهـرهـا و اسـتان هـای دور و نـزدیـک سـراسـر 

کـشور، از صـبح در مـقابـل مجـلس بـه صـورت اعـتراضـی تجـمع کـردنـد. مـأمـوران آمـدنـد و رفـتند تـا بـاالخـره 

مـا را بـه مجـلس بـردنـد؛ امـا مجـلسی دیـدم پـرسـوزوسـاز کـه الـبته نـه بـرای مـا مـی سـوخـت و نـه بـرای شـما 

مـی سـاخـت. بـرخـی از مـسئوالن خـواسـته هـای و وعـده هـا را هـیچ بـه یـاد نـمی آوردنـد، بـلکه گـوش هـایـشان را 

هــــم بــــر فــــریــــادهــــای تــــک تــــک مــــا بســــته بــــودنــــد. نــــمایــــندگــــان دولــــت کــــه هــــمان مــــعاون ســــازمــــان مــــدیــــریــــت و 

بـرنـامـه ریـزی بـه حـساب مـی آمـد هـم بـود، امـا دیـگر نـه حـرفـی داشـت و نـه وعـده ای. بـاز هـم مـی گـویـیم کـه در 

مجـــموع نـــهادهـــای قـــانـــونـــی کـــشور را اراده ای بـــرای حـــل مـــشکالت فـــرهـــنگیان و رعـــایـــت عـــدالـــت و قـــانـــون 

هماهنگ نظام پرداخت حقوق وجود ندارد.  

هــمکاران آگــاه، مــا در ایــن گــفت وگــو مــوفــق شــدیــم، امــا نــه در ایــن کــه بــه حــقوقــمان بــرســیم؛ بــلکه بــر 

اســاس کــم لــطفی هــا و نــاتــوانــی هــای بــرخــی قــانــون گــذاران و مجــریــان و مــسئوالن مــی شــنیدیــم کــه رســا و 

بـــی پـــروا مـــی گـــویـــند در ایـــن ســـرزمـــین پـــربـــرکـــت نـــمی تـــوانـــند حـــقوق کـــافـــی بـــه مـــعلم بـــپردازنـــد. مـــی گـــویـــند: 

«تـبعیض وجـود دارد، امـا چـه کـنیم کـه بـه بـرخـی از مـدیـرانـمان حـقوق مـیلیونـی نـدهـیم و بـه سـفیرانـمان 
دالر یـا بـه بیشـتر کـارمـندان عـالـی رتـبه ی نـفت و شـرکـت هـا هـر چـه مـی خـواهـند نـپردازیـم، کـارمـان بـه پـیش 

نـمی رود، مـالـیات بـرای مـا جـمع نـمی کـنند، آبـروی مـان در خـارج مـی رود و یـا ایـن کـه نـفتی هـا شـیر نـفت را 

مـی بـندنـد؛ امـا مـعلم هـا کـه اهـل اعـتراض و اتـحاد گسـترده نیسـتند.» بـعد گـفتند: «مـا کـه نـگفتیم مـعلم هـا 

نـمی تـوانـند بـه صـورت سـراسـری اعـتراض کـنند، گـفتیم اهـل ایـن کـار نیسـتند، صـبورنـد، نـجیبند، زیـادنـد و 

بـعضی هـم مـی گـویـند زیـاده خـواه هسـتند.» اغـلب مـسئوالن مـی گـویـند: «مـا مـی دانـیم تـبعیض وجـود دارد، 

حـق هـم بـا شـماسـت، امـا نـمی تـوانـیم بـه مـعلمان یـا پـرسـتارهـا بـه حـد کـافـی حـقوق بـدهـیم و امـکانـات یـک 

زنـدگـی مـعمولـی را در اخـتیار آنـها قـرار بـدهـیم. کـشور پـول نـدارد، کسـری بـودجـه داریـم!! قـبول داریـم کـه 

حـقوق یـک مـیلیونـی هـم وجـود دارد، امـا چـه کـنیم!!» وای بـر مجـلسی کـه نـمی تـوانـد قـانـون مـصوب نـظام 

هـماهـنگ پـرداخـت را در بـررسـی بـودجـه ی سـاالنـه پـیگیری نـمایـد و امـروز نـیز حـتی حـاضـر نیسـت بـنا بـه 
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خـواسـت مـعلمان حـداقـل هـرسـالـه درصـدی فـراتـر از نـرخ تـورم بـا افـزایـش حـقوق فـرهـنگیان مـوافـقت کـند 

و آنها را از تنگنای مشکالت رها سازد. 

معلمان و فرهنگیان آگاه ایران بزرگ، تنها راهی که امروز مانده است،  

اتحاد و اتحاد و اتحاد، تا برآید باز اتحاد، تا برآید از قدم هاتان بهار ... 

نـمایـندگـان شـما پـس از بـازگشـت از مجـلس کـه مـسئوالن آن هـیچ پـاسـخ مـثبتی بـه خـواسـته هـایـمان 

نـدادنـد، بـه گـفت وگـو نشسـتند؛ امـا ایـن بـار وعـده نـبود و هـمه تـصمیم گـرفـتند تـا بـه هـمت شـما نـاتـوانـی هـا 

را تــــوانــــایــــی بــــخشند کــــه بــــبینیم آیــــا مــــعلمان ســــراســــر ایــــران در شهــــرهــــا و در روســــتاهــــا و مــــناطــــق، در 

مـدارس دخـترانـه و پسـرانـه ایـن همبسـتگی را دارنـد کـه حـقوق خـود را بـازسـتانـند و تـبعیض را بـشکنند؟ 

تــوافــق کــردنــد بــا تــوجــه بــه بــرخــوردهــای تــوهــین آمــیز بــرخــی مــسئوالن مجــلس و کــمیسیون بــودجــه و عــدم 

ارائـه ی پـاسـخ مـنطقی از سـوی آنـان، بـه خـواسـته هـای قـانـونـی، صـنفی و بـحق مـعلمان، ضـمن پـای بـندی 

بـــه بـــیانـــیه ی یـــزد، از صـــبح روز 16/12/82 بـــه مـــدت یـــک هـــفته، بـــا بـــرگـــزاری تـــحصن در دفـــتر مـــدارس و 

واحـدهـای آمـوزشـی دخـترانـه و پسـرانـه ی سـراسـر کـشور، از رفـنت بـه کـالس خـودداری کـنند. مـعلمان و 

فــرهــنگیان فــهیم بــیایــند، اتــحاد و همبســتگی خــود را چــنان نــشان بــدهــیم کــه دیــگر نــگویــند مــعلمان شهــر 

اتــحاد نــدارنــد، اعــتراضــی نــدارنــد و شــایــد حــقوقــشان کــافــی و درآمــدهــای دیــگری دارنــد یــا ســیرنــد و یــا 

ایـن کـه نشسـته انـد تـا بـه هـمت مـعلمان شهـرهـا و روسـتاهـای دوردسـت حـقوق آنـها اضـافـه شـود. زنـان و 

مـردان مـعلم، هـمت کـنید. بـیانـیه را تـکثیر کـنید و بـدانـید کـه در اعـتراض دی مـاه هـزاران مـعلم در شهـر و 

روســتاهــای کــشورمــان شــما را حــمایــت کــردنــد و بــه شــما پــیوســتند و ایــن بــار نــیز بــا مــا هــمراه خــواهــند 

بـود. بـرای ایـن حـرکـت نـیز هـمه را خـبر کـنید و بـا تـوکـل بـه خـدا تـصمیم نـمایـندگـان خـود را عـملی سـازیـد. 

حــرکــت مــا قــانــونــی و صــنفی اســت، آنــها هســتند کــه حــقوق اســاســی مــا را نــادیــده گــرفــته انــد. از خــود و 

مدرسه ی خود آغاز کنید. مطمئناً دیگران نیز به ما خواهند پیوست. 

مـــا خـــواهـــان رفـــع تـــبعیض از حـــقوق و اجـــرای طـــرح ویـــژه ی فـــرهـــنگیان، هـــمچون بـــسیاری دیـــگر از 

کـارکـنان دولـت هسـتیم کـه هـمه ی مـسئوالن بـاالی کـشور نـیز بـه آن بـاور دارنـد و از هـمه مـی خـواهـیم مـا 

را در ایـن راه یـاری کـنند. امـا تـا مـا بـه طـور جـدی خـواسـته هـای بـحق خـودمـان را نـخواهـیم، کـسی بـه فـکر 

مــا نــخواهــد بــود. اگــر غــیر از ایــن اســت، دولــت و قــانــون گــذاران مــی تــوانــند در هــمان روز اول یــا دوم بــا 

اعـالم پـاسـخ مـثبت بـه خـواسـته هـای قـانـونـی مـعلمان، اعـتراض آنـها را در آسـتانـه ی سـال نـو بـه دلـگرمـی و 

رفع نگرانی و ادامه ی کار تبدیل نمایند.  

در پـــایـــان مجـــدداً ضـــمن قـــدردانـــی از مـــسئوالن انـــتظامـــی و امـــنیتی مجـــلس، تـــأکـــید مـــی شـــود مـــا بـــه 

پـایـداری و مـقاومـت، اعـتراض تـا رسـیدن بـه نـتیجه ی قـابـل  قـبول ادامـه خـواهـیم داد و در صـورت ایـجاد 

مـشکالتـی قـبل یـا پـس از ایـن مـرحـله، از اعـتراض بـرای مـعلمان و فـعاالن صـنفی و اعـضای تـشکل هـای 
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صــنفی در هــمه ی شهــرهــا، روســتاهــا و مــناطــق و مــدارس کــشور، بــه صــورت یــک پــارچــه، تــا آزادســازی و 

رفع گرفتاری، اقدامات گسترده ی الزم را به عمل خواهیم آورد.  

و السالم  

کانون صنفی معلمان ایران 

 کانون صنفی معلمان اردبیل  

کانون فرهنگیان نجف آباد 

 کانون فرهنگیان استان زنجان  

کانون صنفی معلمان شیراز  

کانون صنفی معلمان آستانه  اشرفیه  

کانون صنفی معلمان ارومیه  

کانون صنفی معلمان یزد  

کانون صنفی فرهنگیان اصفهان  

کانون صنفی معلمان کرمانشاه  

کانون صنفی فرهنگیان استان مرکزی 

 انجمن صنفی استان کردستان  

کانون مستقل فرهنگیان آذربایجان شرقی  

کانون صنفی فرهنگیان رشت  

کانون صنفی معلمان فالورجان  

کانون صنفی فرهنگیان خوزستان و شوشتر  

کانون صنفی فرهنگیان شهرضا 

 کانون صنفی معلمان مازندان 
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 1382/01/27

سیزدهمین نشست تشکل های صنفی معلمان ایران در تهران 

مرزبانان ملک و معرفت، معلمان عزیز، درود بر شما 

هـــمکاران و نـــمایـــندگـــان شـــما در تـــشکل هـــای صـــنفی فـــرهـــنگیان کـــشور، ضـــمن تـــقدیـــر از مـــشارکـــت 

جـــمعی و اتـــحاد حـــق مـــدارانـــه و زنـــده ی شـــما در حـــرکـــت هـــای اعـــتراضـــی ســـال 82، بـــه خـــصوص تـــحصن 

اســـــفندمـــــاه کـــــه ســـــبب شـــــد ســـــال 83 را بـــــا عـــــزت و افـــــتخار آغـــــاز نـــــمایـــــیم و جـــــایـــــگاه مـــــعلمی را ارتـــــقا 

بـــخشیدیـــد. پـــاســـخ شـــما بـــه بـــیانـــیه ی اســـفندمـــاه و دســـت کـــشیدنـــتان از تـــدریـــس و نـــرفـــنت بـــه کـــالس را 

دســتاورد ذی قــیمتی مــی دانــیم کــه در تــاریــخ جــاودانــه خــواهــد مــانــد. لــذا بــه درخــواســت نــمایــندگــان دولــت و 

بــــــرای فــــــرصــــــتی بیشــــــتر بــــــه آنــــــان بــــــرای رســــــیدگــــــی بــــــه خــــــواســــــته هــــــای فــــــرهــــــنگیان و هــــــمچنین تــــــصویــــــب 

دسـتورالـعمل هـای جـدیـد قـطعی و الزم االجـرا دربـاره ی افـزایـش حـقوق فـرهـنگیان و بـا تـوجـه بـه حـساسـیتی 

کـه نسـبت بـه سـرنـوشـت آیـنده سـازان کـشور داشـتیم و داریـم، مـوارد زیـر را جهـت تـنویـر افـکار عـمومـی و 

فرهنگیان کشور تصویب نموده، اعالم می نمائیم: 

1- بــــه تــــعلیق افــــتادن تــــصمیمات متخــــذه در اطــــالعــــیه ی هــــمایــــش یــــزد تــــا زمــــان بــــرگــــزاری نشســــت 

تــــشکل هــــا در گــــیالن، مــــردادمــــاه 1383، بــــه مــــنظور بــــررســــی اقــــدامــــات مــــسئوالن مــــربــــوطــــه در پــــاســــخ بــــه 

خواسته های برحق فرهنگیان 

2- حــضور یــک روزه ی هــمکاران در ادارات آمــوزش و پــرورش مــناطــق 19گــانــه ی تهــران و در مــراکــز 

اسـتان هـا، حـضور در سـازمـان هـای آمـوزش و پـرورش و در شهـرسـتان هـا، حـضور در ادارات آمـوزش و 

پـــرورش از ســـاعـــت 8 تـــا 12 صـــبح روز 13 اردیبهشـــت مـــاه 1383، بـــه مـــنظور جـــذب آرای هـــمکاران بـــرای 

تصمیم گیری در نشست مرداد 

3- رفــــع تــــوقــــیف از نشــــریــــه ی قــــلم مــــعلم، «تــــنها تــــریــــبون فــــرهــــنگیان کــــشور» را بــــه عــــنوان نــــشانــــه ی 

حسن نیت مسئوالن قلمداد کرده و خواهان آزادی انتشار هر چه سریع تر آن هستیم. 

امـیدواریـم مـسئوالن کـشور ایـن تـصمیم تـشکل هـای صـنفی را بـه فـال نـیک گـرفـته و بـرای آخـریـن بـار 

و بـــه شـــکل قـــاطـــع، پـــاســـخگوی درخـــواســـت هـــای بـــحق فـــرهـــنگیان بـــاشـــند. در پـــایـــان، تـــشکل هـــای صـــنفی 

فـرهـنگیان سـراسـر کـشور اعـالم مـی دارنـد کـه تـصمیم هـای فـوق فـقط در صـورت اسـتمرار فـضای تـفاهـم، 

قــطعی و مــعتبر اســت و چــنانــچه هــر گــونــه بــرخــورد تهــدیــدآمــیز و غــیرقــابــل قــبول بــا تــشکل هــا یــا هــمکاران 

فـرهـنگی صـورت گـیرد، تـمامـی تـشکل هـا خـود را مـوظـف مـی دانـند بـه صـورت یـک پـارچـه و متحـد عـکس الـعمل 

الزم را نشان دهند. 
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نام تشکل های حاضر در گردهمایی 

کانون صنفی معلمان ایران، 

 کانون صنفی معلمان اردبیل 

، کانون فرهنگیان اصفهان، 

 کانون صنفی فرهنگیان ارومیه،  

هیئت مؤسس کانون صنفی معلمان تبریز،  

انجمن صنفی چهارمحال بختیاری، 

 انجمن صنفی فرهنگیان خراسان،  

کانون فرهنگیان شیراز،  

کانون صنفی فرهنگیان کهگیلویه و بویراحمد،  

کانون فرهنگیان کرمانشاه،  

انجمن فرهنگیان کردستان،  

کانون فرهنگیان کاشان،  

کانون صنفی فرهنگیان زنجان،  

کانون صنفی معلمان الهیجان،  

کانون صنفی معلمان استان مرکزی، 

 کانون صنفی معلمان مازندران، 

 هیئت مؤسس فرهنگیان فارسان،  

کانون صنفی معلمان همدان، 

 کانون صنفی معلمان یزد، 

 هیئت مؤسس کانون صنفی معلمان شهرضا 
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 1383/03/3

  

چهاردهمین نشست تشکل های صنفی معلمان ایران مقابل وزارت آموزش و پرورش 

شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین هایل/ کجا دانند حال ما سبکباران ساحل را 
  

همکاران گرامی، یاوران دردمند 

سالم و درود بر شما 

بـا وجـود تـصمیم تـلخ تـشکل هـای صـنفی مـعلمان مـبنی بـر تـعلیق بـیانـیه ی یـزد کـه عـلی رغـم نـارضـایـتی 

هــــمکاران مــــحترم، بــــه مــــنظور اعــــالم حــــسن نــــیت و جــــلوگــــیری از آســــیب بــــه دانــــش آمــــوزان و خــــانــــواده هــــا و 

بــه مــنظور ایــجاد فــرصــت مــناســب بــرای مــسئوالن جهــت عــمل بــه وعــده هــای مــکرر و در شــرایــطی خــاص و 

پـــــیچیده اتـــــخاذ گـــــردیـــــد، پـــــس از گـــــذشـــــت زمـــــان بـــــار دیـــــگر ایـــــن واقـــــعیت بـــــه اثـــــبات رســـــید کـــــه فـــــریـــــب و 

فــرصــت ســوزی، بــازی بــا الــفاظ و عــبارات و طــرح وعــده هــای تــکراری و مــالل آور، ابــزار کــهنه و زنــگ زده ای 

است که گویی برخی مسئوالن کشور به هیچ وجه تمایلی به ترک استفاده از آن ندارند. 
  

همکاران ارجمند 

هــــمه ی مــــا و شــــما و بــــسیاری از مــــردم ایــــران، ســــخنان و مــــصاحــــبه هــــای وزیــــر آمــــوزش و پــــرورش، 

مــعاون پشــتیبانــی ایــشان و بــرخــی از مــعاونــان ســازمــان مــدیــریــت و بــرنــامــه ریــزی را در صــداوســیما و 

روزنـــامـــه هـــا دیـــده، شـــنیده و خـــوانـــده ایـــم کـــه بـــا بـــزرگ نـــمایـــی افـــزایـــش حـــداقـــل حـــقوق مـــعلمان (چـــیزی کـــه 

بــــه هــــیچ وجــــه اخــــتصاص بــــه مــــعلمان نــــداشــــته و کــــارمــــندان هــــمه ی وزارت خــــانــــه هــــا مــــشمول آن شــــده انــــد) و 

ادعـای اجـرای طـرح ارتـقای شـغلی مـعلمان از 1/1/83 (آنـچه کـه بـیش از یـک سـال ونـیم از اجـرای آن در 

دیـــگر وزارت خـــانـــه هـــا و حـــتی حـــوزه ی ســـتادی وزارت آمـــوزش و پـــرورش و ســـازمـــان مـــربـــوطـــه مـــی گـــذرد)، 

تـالش نـموده انـد تـا بـه جـامـعه ایـن گـونـه الـقا نـمایـند کـه بـه خـواسـته هـای مـعلمان پـاسـخ الزم و مـناسـب داده 

شـــده اســـت و مـــشکل معیشـــتی مـــعلمان بـــرطـــرف گـــردیـــده اســـت تـــا بـــه ایـــن وســـیله اعـــتراض هـــای بـــعدی 

مـعلمان بـه تـبعیض هـای آشـکار و مـوجـود و فـقر حـاکـم را نـوعـی زیـاده خـواهـی کـه در نـهایـت مـعلمان را در 

بـرابـر مـردم قـرار خـواهـد داد، جـلوه دهـند. امـا امـروز هـمه ی مـا بـه خـوبـی ایـن واقـعیت را درک مـی کـنیم کـه 

نــه تــنها افــزایــش حــداقــل حــقوق، بــلکه طــرح ارتــقای شــغلی نــیز گــرهــی از مــشکالت مــعلمان بــاز نــخواهــد 

کـرد؛ چـراکـه فـشارهـای نـاشـی از افـزایـش نـرخ تـورم بـیش  از پـیش کـمر مـعلمان را خـم نـموده و مـی نـمایـد. 

بـا ایـن وصـف گـذشـت زمـان و بـرقـراری آرامـش مـوجـب شـد بـا مـسئوالن مـذکـور، بـه ویـژه سـازمـان مـدیـریـت 

و بـــرنـــامـــه ریـــزی کـــه مـــتوســـط دریـــافـــتی کـــارمـــندان آنـــها بـــیش از ســـه  بـــرابـــر مـــتوســـط دریـــافـــتی کـــارمـــندان 

آمـــوزش و پـــرورش اســـت. حـــتی حـــداقـــل وعـــده هـــای داده شـــده را نـــیز بـــه فـــرامـــوشـــی بســـپارنـــد و بـــا تـــغییر 
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مـحتوای طـرح مـذکـور و نـادیـده گـرفـنت نـظر نـمایـندگـان شـما در تـشکل هـای صـنفی و هـمچنین تـأخـیر در 

اجرای آن، بار دیگر بی اعتنایی خود را نسبت به خواسته های برحق معلمان به اثبات برسانند. 

همکاران محترم، ملت شریف ایران 

بـــــارهـــــا گـــــفته ایـــــم و دیـــــگربـــــار مـــــی گـــــوئـــــیم کـــــه بـــــدون تـــــوســـــعه ی آمـــــوزش و پـــــرورش امـــــکان تـــــوســـــعه در 

عـرصـه هـای دیـگر وجـود نـخواهـد داشـت و تـوسـعه ی آمـوزش و پـرورش بـدون در نـظر گـرفـنت نـقش نـیروی 

انـسانـی فـعال، تـأثـیرگـذار و کـارآمـد امـکان پـذیـر نـخواهـد بـود. لـذا تـا زمـانـی کـه مـهم تـریـن دغـدغـه ی مـعلمان 

تــأمــین حــداقــل نــیازهــای زنــدگــی اســت، تــوقــع رســیدن بــه یــک آمــوزش و پــرورش مــوفــق و مــترقــی، نــابــجا و 

غـیرمـمکن مـی نـمایـد. بـنابـرایـن گـام اول بـرای رسـیدن بـه یـک آمـوزش و پـرورش قـابـل  قـبول مـی بـایسـت در 

جهـــت تـــأمـــین حـــداقـــل هـــای زنـــدگـــی مـــعلمان بـــه عـــنوان کـــسانـــی کـــه در خـــط  مـــقدم ســـنگر تـــعلیم و تـــربـــیت 

ایسـتاده انـد، بـرداشـته شـود. امـا نـوع نـگرش بـرخـی مـسئوالن نسـبت بـه آمـوزش و پـرورش و مـعلمان سـبب 

شـده اسـت کـه بـا وجـود گسـترش مـدارس غـیرانـتفاعـی و غـیردولـتی و بهـبود شـرایـط اقـتصادی و افـزایـش 

ذخـــیره هـــای ارزی کـــه بـــه بـــرکـــت رشـــد چـــشمگیر قـــیمت نـــفت حـــاصـــل شـــده اســـت، نـــه تـــنها در کـــوتـــاه مـــدت 

تـغییر مـحسوسـی در وضـعیت نـگران کـننده  و بحـرانـی جـامـعه ی مـعلمان ایـجاد نـگردیـده، بـلکه بـر خـالف 

وعــــده هــــای مــــکرر در بــــرنــــامــــه هــــای درازمــــدت، از جــــمله در تــــنظیم الیــــحه ی مــــدیــــریــــت خــــدمــــات کــــشوری و 

برنامه ی چهارم توسعه نیز هیچ گونه راه حلی برای رفع مشکالت فرهنگیان پیش بینی نشده است. 

بـــر ایـــن اســـاس بـــه اســـتحضار هـــمکاران و مـــلت ایـــران مـــی رســـانـــیم کـــه بـــه دلـــیل عـــدم پـــاســـخگویـــی 

مــسئوالن بــه حــسن نــیت مــعلمان در تــعلیق تــحصن یــک هــفته ای اردیبهشــت مــاه و نــیز در اعــتراض بــه رونــد 

جـدیـد احـضار و تهـدیـد بـرخـی فـعاالن صـنفی و هـمچنین ادامـه ی تـوقـیف هـفته نـامـه ی قـلم مـعلم، بـه عـنوان 

تــــــنها نشــــــریــــــه ی مســــــتقل و ســــــراســــــری مــــــعلمان، راهــــــی جــــــز ادامــــــه ی اعــــــتراض صــــــنفی تــــــا رســــــیدن بــــــه 

خـواسـته هـای مـطرح شـده بـرایـمان بـاقـی نـمانـده اسـت و مـعتقدیـم کـه مـسئولـیت و عـواقـب آن چـه امـروز بـه 

عـــنوان تـــصمیم تـــشکل هـــای صـــنفی مـــعلمان اعـــالم مـــی گـــردد، تـــمامـــاً بـــر عهـــده ی مـــسئوالنـــی اســـت کـــه در 

انجام تعهدات خود کوتاهی نموده اند. 

لـذا در هـمایـش تـشکل هـای صـنفی مـعلمان کـه در تـاریـخ 2/3/83 در مـقابـل وزارت آمـوزش و پـرورش 

برگزار شد، تصمیمات زیر اتخاذ گردید: 

بـــه هـــمه ی مـــسئوالن، بـــه ویـــژه آنـــان کـــه در نشســـت مشـــترک بـــا تـــشکل هـــای صـــنفی شـــاهـــد وعـــده هـــای 

داده شــده بــودنــد، اعــالم مــی کــنیم کــه تجــمع امــروز نــمایــندگــان تــشکل هــای صــنفی فــرهــنگیان را بــه عــنوان 

یـک هشـدار جـدی تـلقی نـمایـند. در صـورت عـدم تـحقق خـواسـته هـایـی کـه بـارهـا اعـالم نـموده ایـم، از جـمله 

اجــرای فــوری و بــدون قــیدوشــرط طــرح ارتــقای شــغلی مــعلمان، مــصوب نــمایــندگــان تــشکل هــای صــنفی و 
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پـایـان دادن بـه تهـدیـدهـا و احـضارهـا، در دهـه ی سـوم خـردادمـاه تجـمع دیـگری را بـا حـضور مـعلمان در 

مقابل مجلس شورای اسالمی برگزار خواهیم کرد.  

زمــان بــرگــزاری ایــن تجــمع مــتعاقــباً اعــالم خــواهــد شــد. در ضــمن حــرکــت هــای اعــتراضــی کــه کــانــون 

صــــنفی مــــعلمان ایــــران (تهــــران) در ادامــــه ی حــــرکــــت امــــروز انــــجام خــــواهــــد داد، بــــه نــــمایــــندگــــی از تــــمام 

تـــشکل هـــای صـــنفی فـــرهـــنگیان شـــرکـــت کـــننده در هـــمایـــش اخـــیر تـــلقی شـــده و مـــورد حـــمایـــت کـــامـــل آنـــان 

می باشد. 

با سپاس 

تشکل های صنفی فرهنگیان سراسر کشور 

 کانون صنفی معلمان ایران 

کانون صنفی معلمان اردبیل 

کانون صنفی فرهنگیان ارومیه 

کانون فرهنگیان آستانه  اشرفیه 

هیئت مؤسس کانون معلمان ابهر 

هیئت مؤسس کانون صنفی معلمان تبریز 

هیئت مؤسس کانون صنفی معلمان تالش 

هیئت مؤسس کانون چهارمحال و بختیاری 

هیئت مؤسس کانون صنفی معلمان خمین 

انجمن صنفی فرهنگیان خراسان 

کانون صنفی فرهنگیان دزفول 

هیئت مؤسس کانون صنفی کرمان 

هیئت مؤسس کانون صنفی کوهرنگ 

کانون صنفی معلمان کرمانشاه 

انجمن صنفی فرهنگیان کردستان 

کانون فرهنگیان گیالن 

کانون فرهنگیان زنجان 

کانون صنفی معلمان الهیجان 

کانون صنفی معلمان مازندران 

کانون صنفی معلمان استان مرکزی 

کانون صنفی معلمان همدان 

 of 383 723




بیانیه ها، اطالعیه ها و فراخوان های شورای هماهنگی

 1383/04/28

پانزدهمین نشست تشکل های صنفی معلمان ایران مقابل مجلس 

ملت شریف ایران، فرهنگیان آگاه و غیرتمند 

بــیش از بیســت ســال از پــیروزی انــقالبــی کــه بــرای بــرقــراری عــدالــت و حــکومــت بــر پــا شــد، مــی گــذرد. 

در ایــن بیســت ســال عــلی رغــم تــصویــب قــانــون فــعالــیت احــزاب و تــشکل هــا، مــدیــرانــی کــه تــشکل گــرایــی و 

اتـــحاد صـــنفی را خـــاری در چـــشم مـــدیـــریـــت هـــای زنـــجیره ای خـــویـــش مـــی دیـــدنـــد، اجـــرای قـــانـــون را مـــعطل 

گــذاشــتند و مــا نــیز صــبورانــه و نــجیبانــه تــاب آوردیــم و چــشم امــید بــه مــسئوالنــی دوخــتیم کــه نــه انــصاف 

داشتند و نه صبر ما را حمل بر شرافت معلمی می نمودند. 

بـعد از ایـن هـمه سـال بـاالخـره تـالش آگـاهـانـه ی جـامـعه و کـوشـش پـیگیر فـعاالن صـنفی نـتیجه داد و 

بـــا خـــون دل خـــوردن مـــعلمان دلـــسوز، کـــانـــون هـــا و انجـــمن هـــای صـــنفی مســـتقل مـــعلمان نـــیز مـــتولـــد شـــد. 

نــــمایــــندگــــان شــــما در تــــشکل هــــای صــــنفی از هــــیچ کــــوشــــش و جــــان فــــشانــــی دریــــغ نــــورزیــــدنــــد و بــــا حــــفظ 

اســــتقالل صــــنفی خــــود و دوری از هــــر جــــناح و جــــریــــان ســــیاســــی و تــــنها بــــا هــــدف جــــلب رضــــایــــت خــــدا، 

اجــرای اصــول قــانــون اســاســی، خــدمــت بــه فــضای تــعلیم و تــربــیت، احــقاق حــقوق بــناحــق ضــایــع شــده ی 

مـعلمان و احـیای مـنزلـت فـرهـنگی خـویـش و بـا قـبول مـرارت هـا و رنـج هـای بـسیار، طـعم احـضار، تهـدیـد هـا 

و تحدید ها را به جان خریدند و استوار بر راه و هدفشان ایستادند. 

فـرهـنگیان ارجـمند، مـا نـمایـندگـان شـما سـعی بـسیار کـردیـم از طـریـق مـذاکـره و مـفاهـمه نـدای بـرحـق 

خــود را بــه گــوش مــسئوالن بــرســانــیم. پــای مــیز مــباحــثه نشســتیم و حــرکــت در چــارچــوب قــانــون را الــگوی 

خــود قــرار دادیــم. افــسوس کــه بــرخــی از مــسئوالن عــلی رغــم آگــاهــی کــامــل از خــواســته هــای بــرحــق مــا و 

تـوانـایـی مـحقق کـردن آنـها، حـفظ مـیز و پسـت ریـاسـت خـود را تـرجـیح دادنـد و مـصالـح جـمعی را فـدای 

مـــنافـــع شـــخصی خـــود نـــمودنـــد، بـــارهـــا وعـــده دادنـــد و عـــمل نـــکردنـــد، در عـــوض احـــضار کـــردنـــد، تهـــدیـــد 

کردند، چشم ها بستند و قانون شکنی کردند. 

هـمه ی ایـنها را نـیز بـه جـان خـریـدیـم و دم بـرنـیاوردیـم؛ امـا در جـواب ایـن هـمه، حـداقـل خـواسـته هـای 

مــــا را نــــیز - امــــنیت شــــغلی- زیــــر پــــا گــــذاشــــته و در تــــاریــــخ 20/4/83 آقــــایــــان محــــمود بهشــــتی لــــنگرودی، 

دبـیرکـل و عـلی اصـغر  ذاتـی، عـضو هـیئت رئـیسه ی کـانـون صـنفی مـعلمان ایـران را بـازداشـت نـمودنـد. دو 

هـمکار فـعال و پـرتـالشـی را کـه صـداقـت، شـجاعـت و بـرائـت آنـها از اتـهامـات امـنیتی بـر هـمه ی مـا واضـح 

و آشـکار اسـت. تـشکل هـای صـنفی مـعلمان ایـن اقـدام را بـا هـر تـوجـیهی کـه بـاشـد، بـی اعـتنایـی آشـکار 

بـه اصـول 32 و 37 قـانـون اسـاسـی و هـمچنین قـانـون 15مـاده ایِ احـترام بـه آزادی هـای مشـروع و حـفظ 

حقوق شهروندی، مصوبه ی 15/2/83 مجلس شورای اسالمی می دانند. 
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شـورای هـماهـنگی تـشکل هـای صـنفی مـعلمان سـراسـر کـشور از دولـِت مـدعـیِ گـفتمان انـتظار دارد 

تــا بــا تــالش بــرای آزادی هــر چــه ســریــع تــر ایــن عــزیــزان، از تــبعاتــی کــه مــسئولــیت آن بــر عهــده  ی کــسانــی 

است که ما را در تنگنا گذاشته، زبانمان را بریده و دهانمان را دوخته می خواهند، جلوگیری کند. 

شــورای هــماهــنگی تــشکل هــای صــنفی مــعلمان مــعتقدنــد بــازداشــت ایــن عــزیــزان نــتیجه ی تــالش ایــن 

هــــــمکاران در کــــــانــــــون صــــــنفی مــــــعلمان و مــــــشارکــــــت ایــــــشان در نــــــقد جــــــمعی و مســــــتمر تــــــشکل هــــــا بــــــر 

سـیاسـت گـذاری هـای غـلط فـرهـنگی، از جـمله طـرح ارتـقای شـغلی مـعلمان مـی بـاشـد و بـرای تـحت الـشعاع 

قـرار دادن نشسـت شـورای هـماهـنگی در مـردادمـاه و خـامـوش کـردن نـدای حـق طـلبانـه ی مـعلمان طـراحـی 

شــده اســت. لــذا در نشســتی کــه در روز یــکشنبه، 28/4/83 در مجــلس شــورای اســالمــی بــرگــزار شــد، 

تصمیمات زیر اتخاذ گردید: 

1. درخــــواســــت آزادی ســــریــــع و بــــدون قــــیدوشــــرط هــــمکاران بــــازداشــــت شــــده، رفــــع اتــــهامــــات وارده بــــه 

ایشان و دلجویی از خانواده هایشان و خانواده ی بزرگ فرهنگیان کشور 

2. بــــرگــــزاری تــــحصن در تهــــران بــــرای روز دوشــــنبه، 29/4/83 مــــقابــــل مجــــلس شــــورای اســــالمــــی و 

ســــه شــــنبه، 30/4/83 مــــقابــــل قــــوه ی قــــضایــــیه، در اعــــتراض بــــه بــــازداشــــت دوســــتان و درخــــواســــت آزادی 

ایشان 

3. بـرگـزاری تـحصن در مـراکـز اسـتان و شهـرسـتان هـا، روز هـای یـکشنبه ی هـر هـفته تـا زمـان آزادی 

دوسـتان دربـند، در مـراکـز اسـتان هـا در مـحوطـه ی سـازمـان هـای آمـوزش و پـرورش و در شهـرسـتان هـا در 

محوطه ی ادارات آموزش و پرورش 

4. توقف احضار ها و رفع پیگیری های قضایی و امنیتی از فعاالن صنفی سراسر کشور 

در پــایــان شــورای هــماهــنگی بــه کــانــون صــنفی مــعلمان ایــران، بــرای پــیگیری خــواســته هــای خــود در 

تهران، به خصوص آزادی آقایان بهشتی و ذاتی وکالت می دهد. 
   

 اسامی حاضران در گردهمایی روبه روی مجلس: 

کانون صنفی معلمان ایران 

کانون صنفی معلمان اردبیل 

کانون صنفی معلمان ارومیه 

هیئت مؤسس کانون صنفی معلمان تالش 

هیئت مؤسس انجمن صنفی فرهنگیان خمینی شهر 

هیئت مؤسس انجمن صنفی چهارمحال و بختیاری 

کانون صنفی معلمان کرمانشاه 
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انجمن صنفی مسلمانان کردستان 

کانون صنفی فرهنگیان زنجان 

کانون فرهنگیان همدان 

کانون صنفی معلمان همدان 
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 1383/05/25

شانزدهمین نشست تشکل های صنفی معلمان ایران در گیالن 

همکاران گرامی، فرهنگیان فرهیخته 

حـــاصـــل فـــرامـــوشـــی تـــعلیم و تـــربـــیت فـــقط تـــیرگـــی فـــضای فـــرهـــنگی و آمـــوزشـــی نـــبود، بـــلکه بـــیم آن 

مــــی رفــــت کــــه فــــرهــــنگ و فــــرهــــنگیان نســــبت بــــه تــــبعیض هــــا و بــــی عــــدالــــتی هــــا کــــرخــــت شــــده بــــاشــــند و زنــــگ 

حــق خــواهــی از زنــگار ســکوت، دیــگر بــه صــدا درنــیایــد و حــجب و ایــثار در مــرداب رکــود و ســکون تــعفن 

بگیرد و فاسد شود و رندان گمان برند که به پایان رسید کار مغان. 

امـا هـرگـز چـنین نـبود. در تـنه ی سـخت و خـشکیده ی درخـتان حـیات در جـریـان بـود؛ جـوانـه هـا زدنـد و 

شـکوفـه هـا شـکفتند و نـرم نـرمـک بـه حـاصـل نشسـتند، بـه طـوری کـه «اعـجب الـکفار نـباتـه». گـوش هـایـی کـه 

مــــیل بــــه شــــنیدن و چــــشم هــــایــــی کــــه تــــمایــــل بــــه دیــــدن نــــداشــــتند، بــــه اذعــــان و اعــــتراف و اظــــهار شــــگفتی 

درآمدند، اما افسوس که زبان و عمل همراه نبودند و در «هزارتو»ها داستان هایی دیگر بود. 

اصـرار بـر اجـرای طـرح پـرایـراد و اشـتباه «ارتـقای شـغلی» کـه خـود مـوجـب نـارضـایـتی شـغلی شـده 

اسـت، عـدم وجـود یـک تـعامـل مـعقول و مـنطقی بـا تـشکل هـای صـنفی و خـواسـته هـای بـحق فـرهـنگیان «در 

رفـع تـبعیض و اجـرای عـدالـت»، عـدم وجـود بـرنـامـه ای کـارآمـد بـرای بهـبود وضـع تـعلیم و تـربـیت فـرزنـدان 

ایـن مـرزوبـوم، نـگاه بـه آمـوزش و پـرورش بـه عـنوان بـخش مـصرفـی و غـیرمـولـد، عـدم وجـود اراده ای راسـخ 

بـرای تـغییرات مـطلوب، دسـتگیری دسـته جـمعی مـیزبـانـان نشسـت مـردادمـاه هـمراه بـا ارعـاب نـمایـندگـان 

تــشکل هــای صــنفی کــه در کــالس هــای یــکی از مــدارس رشــت اســکان یــافــته و ســپس در هــمان جــا حــبس 

شـده بـودنـد و ... هـمه و هـمه داسـتان هـزارتـوهـای وزارت خـانـه ای اسـت کـه عـمق تـاریـک آن را بـا هـیچ مـنبع 

نوری نمی توان دید. 

نــمایــندگــان شــما عــلی رغــم تــمام تــنگناهــا کــه خــود شــرح مــفصلی دارد و در شــرایــطی نــاهــنجار، در 

گیالن گرد هم آمدند و پس از بحث و تبادل نظر، موارد ذیل را به تصویب رساندند: 

1- تجــمع در ســازمــان هــا و ادارات آمــوزش و پــرورش در روز 13 مهــرمــاه، مــصادف بــا روز جــهانــی 

معلم 

2- حضور در مدارس و عدم حضور در کالس از 14 تا 21 مهرماه 83 

3- تــداوم تجــمع یــکشنبه هــا در مــقابــل ســازمــان هــا و ادارات آمــوزش و پــرورش تــا تــوقــف احــضارهــا و 

آزادی همکاران دستگیرشده 

  4- ارائـه ی کـلیه ی خـدمـات و حـقوق تـعریـف شـده در قـانـون بـه فـرهـنگیان مـانـند سـایـر کـارکـنان دولـت 

(طبق ماده ی 41) 
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5 - حضور در مدارس و عدم حضور در کالس در روزهای 16 آبان و 15 آذر 

6 - استخدام معلمان حق التدریس 

7 - توقف پخش اخبار کذب توسط صداوسیما درباره ی فرهنگیان 

 در خـاتـمه تـشکل هـای صـنفی آمـادگـی خـود را جهـت هـر گـونـه مـذاکـره و تـعامـل بـرای حـل مـعضالت 

فـرهـنگ و فـرهـنگیان، در هـر زمـان و مـکان، اعـالم داشـته و امـیدوارنـد کـه مـتولـیان امـر بـا دورانـدیـشی و 

حـــسن نـــظر بـــه پـــیشنهاد تـــشکل هـــا نـــگریســـته، بـــا فـــرهـــنگیان بـــاب دوســـتی بـــگشایـــند تـــا در ســـایـــه ی آن از 

پرداخت هر گونه هزینه ی مادی و معنوی غیرضروری جلوگیری گردد. 

ضـــمناً هـــیچ تـــشکلی بـــه تـــنهایـــی حـــق لـــغو بـــیانـــیه را نـــدارد، مـــگر بـــا صـــدور بـــیانـــیه ای جـــدیـــد از ســـوی 

تشکل های صنفی فرهنگیان سراسر کشور، در صورت تحقق یافنت خواسته ها. 

از تـاریـخ 25/5/83 یـزد بـه مـدت یـک سـال بـه عـنوان دبـیرخـانـه ی تـشکل هـای صـنفی فـرهـنگیان سـراسـر 

کشور انتخاب می شود. 

تصمیمات بعدی در گردهمایی بهمن ماه، در مشهد مقدس گرفته خواهد شد. 

کانون صنفی معلمان ایران (تهران) 

کانون صنفی فرهنگیان یزد 

کانون فرهنگیان استان اصفهان 

کانون صنفی معلمان کرمانشاه 

کانون صنفی معلمان اردبیل 

کانون صنفی فرهنگیان خراسان 

کانون صنفی معلمان ارومیه 

کانون صنفی معلمان کاشان 

کانون معلمان همدان 

کانون صنفی فرهنگیان خمینی شهر 

کانون صنفی فرهنگیان شهرضا 

کانون صنفی فرهنگیان تبریز 

جامعه ی فرهنگیان آستانه  اشرفیه 

 جامعه ی فرهنگیان الیگودرز 

 کانون فرهنگیان شیراز 

انجمن صنفی استان چهارمحال و بختیاری 

کانون معلمان اللجین 
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کانون فرهنگیان گیالن (رشت) 

انجمن صنفی فرهنگیان بجنورد 

کانون صنفی فرهنگیان کردستان 

کانون کهکیلویه و بویراحمد 

کانون مشهد  

کانون گلستان 
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 1384/02/01

هفدهمین نشست تشکل های صنفی معلمان ایران در کرمانشاه     

پـــس از صـــدور بـــیانـــیه ی گـــیالن (رشـــت) تـــعدادی از اعـــضای تـــشکل هـــای صـــنفی مـــعلمان احـــضار، 

تهــدیــد و بــازداشــت شــدنــد. در گــردهــمایــی گــیالن مــصوب شــد کــه یــزد از تــاریــخ 25/5/83 بــه مــدت یــک 

سـال، دبـیرخـانـه ی تـشکل هـای صـنفی را بـه عهـده بـگیرد. در شهـریـورمـاه 83 تـعداد هشـت نـفر از فـعاالن 

تــشکل صــنفی یــزد را دســتگیر نــمودنــد کــه یــک بــار هــم قــبالً در دی مــاه 82 بــازداشــت شــده بــودنــد. تــشکل 

یــــزد از اولــــین تــــشکل هــــایــــی بــــود کــــه خــــود را بــــه گــــیالن رســــانــــد. یــــکی از اعــــضای ایــــن تــــشکل هــــمراه بــــا 

خـانـواده اش بـه گـیالن آمـده بـود کـه پـس از مـاجـرای بـیانـیه ی گـیالن مـشکالت روحـی و جـسمی فـراوانـی 

بــه همســر ایــشان کــه بــاردار بــود، وارد آمــد. مــتأســفانــه پــس از دســتگیری فــعاالن صــنفی یــزد، همســران 

دو تــن از ایــن فــعاالن، از جــمله هــمین خــانــم کــه دبــیر آمــوزش و پــرورش هــم بــودنــد، بــه دلــیل فــشارهــای 

روحـــی ســـقط جـــنین کـــردنـــد! اجـــرشـــان بـــا خـــدا. تـــشکل هـــای صـــنفی ســـراســـر کـــشور هـــزیـــنه هـــای مـــادی و 

مــعنوی بــسیاری را متحــمل شــده انــد. مــعلمان مــسئولــی کــه دردهــا و رنــج هــای مــعلمان دیــگر بــرای ایــشان 

اهــمیت دارد. در هــمین جــا از هــمکاران فــرهــنگی مــی خــواهــیم کــه قــدردان زحــمات ایــن عــزیــزان بــاشــند و 

هــیچ گــاه ایــشان را تــنها نــگذارنــد؛ هــر چــند تــشکل هــای صــنفی ایــن فــعالــیت هــا را وظــیفه ی صــنفی خــود 

مــــی دانــــند و تــــنها تــــقاضــــایــــشان از مــــعلمان ایــــن اســــت کــــه نســــبت بــــه مــــسئولــــیت صــــنفی خــــود بــــی تــــفاوت 

نــــباشــــند. فــــعاالن صــــنفی یــــزد پــــس از مــــدتــــی بــــا قــــرار وثــــیقه آزاد شــــدنــــد و دادگــــاه آنــــها را بــــه پــــرداخــــت 

140هــزار تــومــان پــول نــقد و دو ســال تــبعید بــه محــل تــولــدشــان بــه صــورت تــعلیقی مــحکوم کــرد. یــکی از 

فــعاالن صــنفی دســتگیرشــده تــبعیدش را «خــوداجــرایــی» کــرد و بــه مــدت یــک ســال در مــنطقه ی ســراوان 

بــلوچســتان کــه یــکی از محــروم تــریــن مــناطــق ایــران اســت، کــار و زنــدگــی کــرد. در ضــمن ایــشان جــانــباز 

جـنگ تحـمیلی هسـتند. ایـن فـعال صـنفی ثـابـت کـرد کـه تهـدیـدهـا و تـبعیدهـا در اراده ی صـنفی هـمکاران 

اثـر نـمی گـذارد. نـامـبرده حـتی در سـفری کـه رئـیس جـمهور بـه سـراوان داشـتند، در جـمع مـالقـات کـنندگـان 

گـفت: «وقـت مـالقـات بـا تـشکل هـای صـنفی فـرهـنگیان کـی مـی رسـد؟» رئـیس جـمهور فـرمـودنـد: «در اسـرع 

وقـت بـه وزیـر آمـوزش و پـرورش دسـتور هـماهـنگ نـمودن مـی دهـم.» ایـن فـعال صـنفی نـامـه ای هـم بـه آقـای 

فــرشــیدی دربــاره ی مــشکالت مــعلمان مــی دهــد. پــس از مــدتــی کــانــون صــنفی مــعلمان کــرمــانــشاه اعــالم 

آمــادگــی کــرد کــه مــیزبــان گــردهــمایــی آیــنده بــاشــد. طــبق اســاس نــامــه تــشکل کــرمــانــشاه از دی مــاه فــعالــیت 

نــمود تــا گــردهــمایــی در اســفندمــاه بــرگــزار شــود، امــا مــوافــقت نشــد. پــیگیری مســتمر تــشکل کــرمــانــشاه 

موجب برگزاری گردهمایی در اول و دوم اردیبهشت 84 شد. 
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جـلسه بـا نـظم خـاصـی در خـانـه ی مـعلم کـرمـانـشاه بـرگـزار گـردیـد. طـبق مـعمول جـلسات گـردهـمایـی، 

ابـتدا دبـیرخـانـه ی تـشکل هـای صـنفی بـه تـشکل صـنفی کـرمـانـشاه تـحویـل شـد. پـس از گـزارش تـشکل هـای 

صـــنفی شهـــرســـتان هـــا از فـــعالـــیت خـــود در طـــی ســـال گـــذشـــته، کـــمیته هـــای مـــربـــوط بـــه قـــطعنامـــه، اصـــالح 

اســـاس نـــامـــه، کـــمیته ی تـــهیه ی آیـــین نـــامـــه ی اجـــرایـــی جـــلسات تـــشکل هـــای صـــنفی تـــشکیل شـــد. فـــعال تـــریـــن 

کـمیته ای کـه از حـساسـیت خـاصـی بـرخـوردار اسـت، کـمیته ی بـیانـیه مـی بـاشـد کـه هـر یـک از تـشکل هـای 

صــنفی نــمایــنده ای در آن دارنــد. پــس از نــماز مــغرب و عــشا جــلسه ی تــشکل هــای صــنفی در نــمازخــانــه 

تــشکیل شــد و بــیانــیه ی پــیشنهادی خــوانــده شــد. از آن جــایــی کــه قــبل از تــشکیل گــردهــمایــی تــعدادی از 

تــشکل هــا مــوردفــشار قــرار گــرفــته بــودنــد، گــروهــی مــعتقد بــودنــد در بــیانــیه نســبت بــه دســتگیری هــا و عــدم 

اجـرای خـواسـته هـای مـعلمان اعـتراض شـود. گـروه دوم مـعتقد بـودنـد کـه اگـر بـیانـیه ی شـدیـد صـادر شـود، 

مـمکن اسـت تـشکل هـا مـورد تهـدیـد قـرار گـیرنـد. نـظرات تـشکل هـای صـنفی مـوافـق و مـخالـف تـا سـاعـت یـک 

بـامـداد بـه طـول انـجامـید. تـصمیم گـرفـته شـد روز دوم اردیبهشـت کـمیته ی بـیانـیه بـه کـار خـود ادامـه دهـد. 

روز دوم گــــردهــــمایــــی پــــس از بــــحث و گــــفت وگــــو تــــشکل هــــای صــــنفی دســــت بــــه یــــک عــــمل ابــــتکاری زدنــــد؛ 

تـصمیم گـرفـتند بـا تـوجـه بـه فـضای تحـمیلی مـوجـود بـه جـای صـدور بـیانـیه، بـا یـک نـماد «؟!» پـیام خـود 

را بـــه مـــخاطـــبان بـــرســـانـــند. ایـــن نـــماد در یـــک کـــادر مســـتطیل شـــکل بـــود. ایـــن نـــماد پـــس از صـــادر شـــدن، 

تـکثیر و تـوزیـع شـد. سـپس تـوسـط بـرخـی از مـسئوالن مـورد اعـتراض شـدیـد قـرار گـرفـت! آنـها مـی گـفتند: 

«اگـر تـندتـریـن بـیانـیه را صـادر مـی کـردیـد، بهـتر از ایـن بـود کـه ایـن عـالمـت را بـگذاریـد.» آن زمـان دولـت 
در دسـت دوم خـردادی هـا بـود. یـکی از تـئوری پـردازان آمـوزش و پـرورش کـه خـود را مـنتقد آن نـیز قـلمداد 

مـــی کـــند، در آن زمـــان در یـــکی از نشـــریـــات مـــقالـــه ای تـــحت عـــنوان «بـــیانـــیه ی ســـفید کـــانـــون هـــای صـــنفی 

مــعلمان» نــوشــت: «یــکی از پــیام هــای احــتمالــی ایــن اطــالعــیه ایــن اســت کــه مــعلمان از ایــن گــونــه کــارهــا 
خســته شــده انــد و مــالل آور و بــی نــتیجه اســت و حــرکــت تــند و اعــتراضــی و انــقالبــی چــاره ی کــار مــعلمان 

نیسـت.» مـنظور ایـشان اعـتراض صـنفی بـود. مـتأسـفانـه بـرخـی افـراد بـا کسـب امـتیازاتـی بـه ضـدمـعلم 

تــــــبدیــــــل مــــــی شــــــونــــــد. ایــــــشان در مــــــقالــــــه هــــــای مــــــتعدد و ســــــخنرانــــــی هــــــای خــــــود تــــــشکل هــــــای صــــــنفی را بــــــه 

«پـوپـولیسـت» (یـکی از مـفاهـیم آن عـوام گـرایـی – شـعار تـوخـالـی) مـتهم مـی کـنند؛ یـا در سـخنرانـی خـود 
در جـــلسه ی انـــتخابـــاتـــی شـــورای شهـــر آقـــای نـــجفی وزیـــر ســـابـــق آمـــوزش و پـــرورش گـــفته انـــد: «مـــعلمان 

دارای آی .کــی.یــو پــایــین هســتند!» هــمین آقــا زمــانــی شــعار مــعلم گــچ بــه دســت را مــی داد! تــقاضــا مــی شــود 

ایــشان بــه صــفحه ی هــفت کــتاب پــوپــولــیسم از پــل تــاکــارت مــراجــعه نــمایــند. وی مــی نــویســد: «پــوپــولــیسم 

ابـــزاری بـــرای تـــرقـــی خـــواهـــان، مـــرتـــجعان، دمـــکرات هـــا، خـــودکـــامـــان، چـــپ و راســـت اســـت.» ایـــشان فـــکر 

مـــی کـــنند کـــه پـــوپـــولـــیسم فـــقط جـــناح خـــاصـــی را شـــامـــل مـــی شـــود. مـــمکن اســـت هـــر جـــناح ســـیاســـی بـــه 

پــــوپــــولــــیسم مــــبتال گــــردد. در طــــی پــــنج ســــال اخــــیر تــــشکل هــــای صــــنفی مــــعلمان بــــه دلــــیل عــــدم وابســــتگی 

سـیاسـی بـه جـناح هـای حـاکـم، مـورد بـی مهـری آنـها و مـطبوعـات وابسـته بـه آنـها قـرار گـرفـته انـد. مـعلمان بـا 
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شـــعار «مـــا نـــه چـــپیم، نـــه راســـتیم/ مـــعلمیم، مـــعلم» اعـــالم نـــمودنـــد کـــه ســـیاســـی نیســـتند و هـــمین اعـــالم 

بـــرائـــت گـــناهـــی بـــزرگ بـــرای مـــعلمان بـــه حـــساب آمـــد تـــا چـــپی هـــا و راســـتی هـــا دور آنـــها را خـــط بـــکشند و 

مـعلمان را ابـتدا بـه جـناح مـقابـل و سـپس بـه اتـهام هـای دیـگر مـتهم نـمایـند! آخـریـن آن اتـهام پـوپـولیسـت 

بـــودن اســـت! ایـــشان چـــقدر تـــوانســـته انـــد بـــه امـــنیت شـــغلی و گـــرفـــنت حـــقوق مـــعلمان کـــمک کـــنند؟ آیـــا ایـــن 

تــشکل هــا نــبودنــد کــه بــا هــدایــت مــعلمان مــوفــق شــدنــد مــیانــگین حــقوق را بــه 148هــزار تــومــان بــرســانــند و 

ارتــقای شــغلی و ســایــر مــزایــا را از مــسئوالن و مجــلس پــیگیری کــنند؟ نشســنت در اتــاق دربســته و عــدم 

ارتــباط بــا بــدنــه ی مــعلمان، بــرخــی را تــئوری زده مــی کــند! مــعلم مــسئول خــود بــه صــحنه ی احــقاق حــقوق 

می آید. تشکل های صنفی ادعا ندارند که بهترین هستند، ایشان در حد توانایی خود تالش می کنند. 

از مـــصوبـــات دیـــگر گـــردهـــمایـــی کـــرمـــانـــشاه اصـــالح اســـاس نـــامـــه ی تـــشکل هـــای صـــنفی و آیـــین نـــامـــه ی 

اجـــرایـــی تـــشکیل جـــلسات تـــشکل هـــای صـــنفی بـــود. پـــس از پـــایـــان جـــلسه ی گـــردهـــمایـــی، تـــشکل صـــنفی 

کرمانشاه همکاران را به بازدید آثار باستانی شهر بردند. سرویس تشکل های صنفی 
  

اسامی تشکل های حاضر در گردهمایی 

کانون صنفی معلمان ایران (تهران) 

کانون صنفی معلمان اردبیل 

کانون صنفی معلمان ارومیه 

کانون فرهنگیان اسالمشهر 

جامعه ی فرهنگیان آستانه اشرفیه 

کانون صنفی فرهنگیان اصفهان 

هیئت مؤسس کانون صنفی فرهنگیان ازنا 

هیئت مؤسس کانون صنفی فرهنگیان بروجرد 

هیئت مؤسس کانون صنفی فرهنگیان چهارمحال و بختیاری 

هیئت مؤسس انجمن صنفی فرهنگیان خمینی شهر 

هیئت مؤسس کانون فرهنگیان خمین 

کانون فرهنگیان گیالن 

انجمن صنفی فرهنگیان کردستان 

هیئت مؤسس کانون صنفی فرهنگیان کاشان 

کانون صنفی فرهنگیان زنجان 

کانون صنفی فرهنگیان شیراز 

کانون صنفی معلمان مازندران 
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کانون صنفی معلمان نکا 

هیئت مؤسس کانون فرهنگیان مسجدسلیمان 

کانون صنفی معلمان استان مرکزی 

کانون صنفی فرهنگیان یزد 

کانون صنفی معلمان کرمانشاه  
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 1384/04/20

هجدهمین نشست تشکل های صنفی معلمان ایران در تهران 

فرهنگیان آگاه، یاران پایدار 

یـکی دیـگر از دسـتاوردهـای ارزشـمند تـالش هـای چـند سـال اخـیر مـعلمان، ایـن روزهـا متجـلی شـده 

اســـت. تـــفاوت آشـــکار تـــبلیغات ایـــن دوره از انـــتخابـــات بـــا دوره هـــای گـــذشـــته، تـــأیـــیدی اســـت کـــه تـــمامـــی 

کـانـدیـداهـا در نـطق هـا، بـیانـیه هـا، مـناظـره هـا و بـرنـامـه هـای خـود نسـبت بـه حـق بـودن خـواسـته هـا و مـطالـبات 

معلمان ابراز می نمایند. 

سـپردن انـتخاب وزیـر آمـوزش و پـرورش بـه فـرهـنگیان، دوبـرابـر کـردن حـقوق مـعلمان، رفـع تـبعیض، 

تـشکل پـارملـان مـعلمان، حـمایـت از تـشکل هـای صـنفی مـعلمان و رفـع محـدودیـت از فـعاالن صـنفی، تـأکـید 

بـر شـعار دانـایـی مـحور، انـتخاب مـشاور رئـیس جـمهور در امـور مـعلمان و تـشکل هـای صـنفی و ... اگـرچـه 

مــمکن اســت در بــعضی مــوارد صــرفــاً شــعار انــتخابــاتــی بــوده و از ایــن حــد فــراتــر نــرود، امــا نــفس طــرح 

ایـن گـونـه شـعارهـا در دوره ی محـرومـیت مـعلمان از داشـنت هـر گـونـه تـریـبون مسـتقل خـود، نـشانـگر تـوفـیق 

معلمان و نمایندگانشان در تشکل های صنفی است. 

در هـــمین راســـتا تـــشکل هـــای صـــنفی فـــرهـــنگیان، ضـــمن بـــرگـــزاری نشســـت هـــای مـــتعدد بـــا جـــمعی از 

کـانـدیـداهـای ریـاسـت جـمهوری و نـمایـندگـان آنـها، بـار دیـگر خـواسـته هـا و مـطالـبات هـمکاران را بـه طـور 

مســتقیم، بــه اطــالع کــانــدیــداهــای مــحترم رســانــده انــد کــه امــید اســت پــیروزی در انــتخابــات بــه فــرامــوشــی 

وعـــده هـــای داده شـــده منجـــر نـــشود. در طـــول تـــمام جـــلساتـــی کـــه بـــا نـــمایـــندگـــان ریـــاســـت جـــمهوری (نـــهم) 

داشــــتیم، از آنــــها خــــواســــتیم کــــه: «آیــــا حــــاضــــریــــد وعــــده هــــایــــی را کــــه مــــی دهــــید یــــا بــــرنــــامــــه هــــایــــی را کــــه 

مـــی خـــواهـــید بـــرای مـــعلمان بـــه اجـــرا درآوریـــد، مـــکتوب و امـــضا نـــمایـــید تـــا پـــس از انـــتخاب شـــدن انـــکار 

نـکنید؟ مـتأسـفانـه هـیچ  کـدام از نـمایـندگـان داوطـلب ریـاسـت جـمهوری (نـهم) ایـن درخـواسـت تـشکل هـا را 

نپذیرفتند. 

بــا ایــن وصــف از آن جــایــی کــه ســرنــوشــت آیــنده ی جــامــعه و بــه ویــژه فــرهــنگیان، بــه رأی آگــاهــانــه ی 

جـمعیتی بـزرگ کـه مـعموالً زیـاد قـلمداد مـی شـونـد، وابسـته اسـت، ضـمن تـکذیـب هـر گـونـه اطـالعـیه ای کـه 

بـه نـام ایـن تـشکل هـا و در تـأیـید هـر کـانـدیـدایـی انـتشار یـابـد، از هـمکاران فـرهـنگی درخـواسـت مـی شـود 

کـــه بـــا ارزشـــمند دانســـنت آرای خـــود آن گـــونـــه عـــمل نـــمایـــند کـــه از تـــک تـــک رأی هـــای آنـــها در جهـــت تـــأمـــین 

منافع ملی و احقاق حقوق فرهنگیان بهره برداری نشود 

همکاران محترم 
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بـی تـردیـد چـیزی جـز رأی آگـاهـانـه و هـدفـمند، بـا ضـمانـت هـایـی کـه بـایـد گـرفـته شـود، مـا را در مـسیری 

که در پیش گرفته ایم، موفق نخواهد ساخت. 

به امید سربلندی همه ی همکاران                            

کانون صنفی معلمان ایران 

کانون صنفی معلمان کرمانشاه 

انجمن صنفی فرهنگیان خراسان 

کانون صنفی معلمان مازندران 

کانون صنفی فرهنگیان (گیالن) رشت 

جامعه ی فرهنگیان آستانه اشرفیه 

سازمان صنفی معلمان آذربایجان شرقی 

کانون صنفی معلمان آذربایجان غربی 

کانون فرهنگیان اسالمشهر 

کانون صنفی معلمان کاشان  

کانون صنفی معلمان زنجان  

کانون صنفی معلمان شیراز 

کانون فرهنگیان یزد 

کانون صنفی معلمان کرمان 

کانون صنفی معلمان چهارمحال و بختیاری  

کانون صنفی فرهنگیان شهرری 

کانون صنفی معلمان نکا 
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 23/06/1384

 بیستمین نشست تشکل های صنفی معلمان ایران در اردبیل 

به نام خداوند جان و خرد 

حسرت نبرم به خواب آن مرداب/ کارام درون دشت شب خفته است 

دریایم و نیست باکم از طوفان/ دریا همه عمر، خوابش آشفته است 

فرهنگیان آگاه و اندیشمند 

هـمان گـونـه کـه مـی دانـید حـرکـت صـنفی مـا یـک حـرکـت عـدالـت طـلبانـه و مسـتمر اسـت و دسـت یـابـی بـه 

حـقوق صـنفی ایـجاب مـی کـند کـه بـا عـزمـی  جـزم بـه آیـنده ای روشـن بـنگریـم و از نـاهـمواری راه و سـختی 

و مـرارت هـای حـرکـت و بـی مهـری بـرخـی مـسئوال ن خسـته نـشویـم. اگـرچـه در بـخش مـؤثـر حـاکـمیت اراده ای 

راســخ بــرای رفــع تــبعیض و تــحقق عــدالــت نســبی مــبرهــن نیســت، امــا حــق گــرفــتنی اســت و نــمایــندگــان 

شما در تشکل ها با جدیت وافر پیگیر خواسته ها هستند. 

یاران همراه  

اگـر چـنانـچه تـشکل هـا در بـرهـه ای از حـیات خـود سـکوت کـرده انـد، ایـن امـر نـاشـی از رعـب ایـجادشـده 

نـبوده اسـت، بـلکه حـاصـل درک درسـت و مـعقول آنـها از شـرایـط ویـژه ی مـملکتی، جـهانـی و حـفظ مـنافـع 

مـلی بـوده اسـت کـه الـبته ایـن درک بـایـد مـتقابـل بـاشـد. بـی تـردیـد تـنها راه رسـیدن بـه خـواسـته هـای بـرحـق 

خویش، وحدت، همدلی، هم اندیشی و حضور گسترده در فراخوان های صنفی-فرهنگی است. 

فرهنگیان ارجمند  

نــمایــندگــان شــما در تــشکل هــای صــنفی در تــاریــخ 23 و 24 شهــریــورمــاه 1384 در اردبــیل گــرد هــم 

آمدند و اهم خواسته های شما را پس از بحث و تبادل نظر به شرح زیر اعال م می دارند: 

1- رفـع تـبعیض فـاحـش مـوجـود بـین فـرهـنگیان، اعـم از شـاغـل و بـازنشسـته، بـا سـایـر کـارکـنان دولـت 

در مجموع دریافت ها و تسهیال ت و تحقق عدالت و برقراری برابری و مساوات 

2- تـغییر نـگرش مـنفی مـسئوال ن بـه آمـوزش و پـرورش و احـیای شـخصیت مـعلمان و انـتخاب وزیـری 

شایسته و توانمند برای این وزات خانه 

3- صـــدور پـــروانـــه ی فـــعالـــیت بـــرای تـــشکل هـــای بـــال تـــکلیف در اســـرع وقـــت، بـــر اســـاس مـــاده ی 12 از 

فصل دوم قانون احزاب و تشکل ها توسط وزارت کشور و کمیسیون ماده ی 10  

4- مـــختومـــه کـــردن پـــرونـــده و تـــبرئـــه ی فـــعاال ن صـــنفی بـــه وســـیله ی دســـتگاه هـــای قـــضایـــی و امـــنیتی و 

پرهیز از پرونده سازی و امنیتی کردن مراکز آموزشی  
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5- حـمایـت قـضایـی دفـتر حـقوقـی وزارت آمـوزش و پـرورش از فـعاال ن صـنفی، فـرهـنگی، بـر اسـاس 

مصوبه ی قضایی کارکنان دولت در سال 1376  

6- تـــــقلیل روزهـــــای تـــــدریـــــس آمـــــوزگـــــاران و تـــــوجـــــه ویـــــژه بـــــه مـــــقطع ابـــــتدایـــــی، حـــــل مـــــشکال ت ویـــــژه ی 

مشاوران، دفترداران و نیروهای خدماتی 

7 - فـراهـم آوردن امـکانـات ال زم و در حـد اسـتانـدارد در مـدارس دولـتی، بـه مـنظور جـلوگـیری از تـنزل 

جایگاه و افت تحصیلی در مدارس دولتی 

لــذا بــرای نــیل بــه اهــداف و تــحقق خــواســته هــا در روز چــهارشــنبه، 13 مهــرمــاه 84، مــصادف بــا روز 

جــهانــی مــعلم، از ســاعــت 5/8 تــا 5/11 صــبح، در مــراکــز اســتان هــا در ســازمــان آمــوزش و پــرورش و در 

شهـــــرســـــتان هـــــا در نـــــواحـــــی و مـــــناطـــــق گـــــرد هـــــم مـــــی آیـــــیم تـــــا ضـــــمن بـــــزرگـــــداشـــــت مـــــقام مـــــعلم و تـــــکرار 

چــندیــن بــاره ی خــواســته هــای بــرحــق و پــافــشاری بــر تــحقق آنــها، بــتوانــیم تــوجــه دولــت جــدیــد را کــه پــیوســته 

شعار عدالت محوری و مهرورزی سر داده است، جلب نماییم.  

در پــایــان امــیدواریــم کــه دولــت جــدیــد در اســرع وقــت بــه خــواســته هــای بــرحــق فــرهــنگیان، پــاســخ مــثبت 

دهـد، بـه وعـده هـای داده شـده جـامـه ی عـمل بـپوشـانـد، در غـیر ایـن صـورت تـشکل هـای صـنفی در نشسـت 

فوق العاده ی خود، تصمیمات جدی تری را اتخاذ خواهند کرد. 

با سپاس، تشکل های صنفی فرهنگیان سراسر کشور 
  

کانون صنفی معلمان ایران (تهران)  

کانون صنفی معلمان ال هیجان  

کانون صنفی معلمان کرمانشاه  

کانون صنفی معلمان همدان 

انجمن صنفی فرهنگیان خراسان  

کانون صنفی فرهنگیان اصفهان  

کانون فرهنگیان یزد  

کانون فرهنگیان شیراز 

کانون صنفی فرهنگیان استان قزوین 

مجمع صنفی فرهنگیان ایال م 

کانون صنفی معلمان نکا 

کانون معلمان شهرری 

کانون صنفی فرهنگیان کاشان  
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کانون صنفی فرهنگیان کوچصفهان  

کانون صنفی فرهنگیان استان زنجان 

کانون صنفی فرهنگیان گیال ن (رشت) 

کانون صنفی معلمان مازندران 

کانون صنفی معلمان ارومیه 

اتحادیه ی صنفی فرهنگیان اهواز 

کانون صنفی معلمان استان مرکزی 

کانون صنفی معلمان آذربایجان شرقی 

کانون صنفی معلمان اردبیل 

جامعه ی فرهنگیان آستانه اشرفیه 

انجمن صنفی معلمان استان کردستان 

هیئت مؤسس انجمن صنفی فرهنگیان خمینی شهر 

کانون صنفی معلمان قائم شهر 

سازمان صنفی معلمان آذربایجان شرقی 

کانون صنفی فرهنگیان شهرستان شوشتر 

کانون صنفی معلمان کرمان  

کانون صنفی معلمان چهارمحال و بختیاری 
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 1384/12/16

بیست وسومین نشست تشکل های صنفی معلمان ایران در تهران 

گزارش به همکاران 

فـرهـنگیان گـرامـی، یـاران ارجـمند، وقـتی کـه اولـین تجـمع کـانـون هـای صـنفی مـعلمان سـراسـر کـشور 

در مــقابــل مجــلس هــفتم شــکل گــرفــت، آقــای حــدادعــادل بــا حــضور در جــمع نــمایــندگــان تــشکل هــا اظــهار 

داشـت: «افـتخار مجـلس هـفتم ایـن اسـت کـه اولـین مـصوبـه اش را تـصویـب نـظام هـماهـنگ پـرداخـت قـرار 

داده و مـا بـه دولـت دو مـاه فـرصـت داده ایـم تـا ایـن الیـحه را بـه مجـلس ارائـه نـمایـد و در غـیر ایـن صـورت 

بـا دولـت بـه شـدت بـرخـورد خـواهـد کـرد». امـا بـر حسـب تـصادف تـنها یـک مـاه بـعد از ایـن دیـدار، بـرخـورد 

بـا فـعاالن صـنفی مـعلمان آغـاز شـد و بـیش از سـی تـن از فـعاالن صـنفی بـه اتـهامـات مـختلف، از جـمله 

اقــدام عــلیه امــنیت مــلی و تــشویــش اذهــان عــمومــی بــازداشــت و یــا تــبعید شــدنــد و هــم اکــنون کــه بــیش از 

یــک ســال ونــیم از آن دیــدار مــی گــذرد، هــنوز از آن نــظام هــماهــنگ هــیچ خــبری نیســت. پــس از مــدتــی بــار 

دیــگر در مــقابــل مجــلس جــدیــد، واقــع در مــیدان بــهارســتان، جــمع شــدیــم و از نــمایــندگــان مجــلس هــفتم 

دربـاره ی دالیـل تـأخـیر در تـصویـب نـظام هـماهـنگ تـوضـیح خـواسـتیم. آقـای عـباس پـور، رئـیس کـمیسیون 

آمـوزش و تـحقیقات و حـمیدرضـا حـاجـی بـابـایـی، رئـیس فـراکـسیون فـرهـنگیان مجـلس، بـه جـمع مـا آمـدنـد. 

آقـای عـباس پـور صـراحـتاً گـفت کـه اگـر مـی خـواهـید مـشکالت شـما حـل شـود، بـایـد رئـیس جـمهوری هـمسو 

بـــا مجـــلس هـــفتم انـــتخاب نـــمایـــید و حـــاجـــی بـــابـــایـــی در پـــاســـخ بـــه تـــشکل هـــا کـــه نســـبت بـــه ســـکوت او در 

مجـلس هـفتم مـعترض بـودنـد، ادعـا کـرد کـه مجـلس شـشم تـوجـهی بـه خـواسـته هـای مـعلمان نـداشـت و مـن 

مـجبور بـودم نـطق هـای آتـشین داشـته بـاشـم و در صـحن عـلنی فـریـاد بـزنـم؛ امـا در مجـلس هـفتم هـر چـه 

مـــی گـــویـــیم، ایـــن نـــمایـــندگـــان مـــی پـــذیـــرنـــد، پـــس دلـــیلی نـــدارد کـــه فـــریـــاد بـــزنـــم!!! پـــس از انـــتخاب محـــمود 

احـمدی نـژاد بـه ریـاسـت جـمهوری، پـنج تـن از اعـضای هـیئت مـدیـره ی کـانـون صـنفی مـعلمان ایـران، دیـدار 

دوسـاعـته ای را در محـل مجـلس پـیشین بـا وی داشـتند و ایـشان در ایـن دیـدار ادعـا نـمودنـد کـه آمـوزش 

و پـرورش و فـرهـنگیان را اولـویـت خـود مـی دانـند و مـعتقدنـد کـه اگـر هـیچ چـیز نـداشـته بـاشـیم و آمـوزش و 

پـرورش داشـته بـاشـیم، هـمه چـیز داریـم و هـمچنین اعـالم کـردنـد کـه عـالوه بـر کـارهـای درازمـدت، حـداقـل 

چــهار کــار مــفید و قــابــل تــوجــه تــا پــایــان ســال 84 بــرای فــرهــنگیان انــجام خــواهــم داد و وقــتی از ایــشان 

پـرسـیده شـد کـه بـودجـه اش را از کـجا تـأمـین مـی کـنید، گـفتند کـه حـتی اگـر الزم بـاشـد چـند کـارخـانـه  و یـا 

شـرکـت دولـتی را مـی فـروشـم و بـودجـه اش را تـأمـین خـواهـم کـرد. امـا اکـنون کـه روزهـای آخـر سـال 84 را 

مـــی گـــذرانـــیم، هـــنوز ایـــن وعـــده ی ایـــشان عـــملی نشـــده اســـت. بـــه ایـــشان هـــمچنین هـــنگام تـــقدیـــم الیـــحه ی 

بــودجــه ی ســال 85 اعــالم نــمودنــد کــه بیشــتریــن افــزایــش را بــرای آمــوزش و پــرورش و فــرهــنگیان در نــظر 
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گــرفــته انــد؛ امــا پــس از بــررســی هــای اولــیه مــشخص شــد کــه بــودجــه ی آمــوزش و پــرورش نــه تــنها افــزایــش 

نـیافـته اسـت، بـلکه بـا تـوجـه بـه کسـری بـودجـه ی سـال 84 کـه بـه وسـیله ی مـتمم بـودجـه تـأمـین شـد، آمـوزش 

و پــرورش در ســال 85 نــیز بــا کســری بــودجــه مــواجــه خــواهــد بــود و هــمکاران فــرهــنگی شــاهــد هــیچ گــونــه 

تــحولــی بــه نســبت ســال قــبل نــخواهــند بــود و ایــن در حــالــی اســت کــه بــودجــه ی بــرخــی نــهادهــا تــا پــانــصد 

درصـد افـزایـش یـافـته اسـت. آقـای فـرشـیدی نـیز در هـنگام ارائـه ی بـرنـامـه هـای خـود بـه مجـلس مـدعـی شـد 

که تا پایان سال 84 

 1- طرح ارتقاع شغلی را به همه ی معلمان اعطا خواهد کرد. 

 2- دو ماه پاداش را برای همه ی فرهنگیان تأمین خواهد کرد. 

 3- به فرهنگیان برابر  سایر کارکنان دولت بن غیرنقدی خواهد داد. 

 4- بیمه، خبرگزاری و روزنامه ی مخصوص فرهنگیان ایجاد خواهد کرد. 

 5- برنامه ای برای تعامل مستمر با تشکل های صنفی فرهنگیان تدوین خواهد کرد. 

هـمچنین مـدعـی شـد کـه طـی بـرنـامـه ی چـهارسـالـه ی وزارت خـود، قـدرت خـریـد فـرهـنگیان را تـا دوبـرابـر 

افـزایـش خـواهـد داد. امـا تـا کـنون هـیچ یـک از وعـده هـای وی تـحقق نـیافـته اسـت. در چـنین شـرایـطی در 

16 اسـفند 84 بـار دیـگر در مـقابـل مجـلس هـفتم جـمع شـدیـم تـا بـا هـیئت رئـیسه ی فـراکـسیون فـرهـنگیان و 

کـــمیسیون آمـــوزش و تـــحقیقات گـــفت وگـــو نـــمایـــیم، امـــا هـــیچ یـــک از آنـــها حـــاضـــر بـــه گـــفت وگـــو نشـــدنـــد و 

تــلویــحاً پــیغام فــرســتادنــد کــه آن قــدر بــمانــید تــا زیــر پــایــتان عــلف ســبز شــود و ایــن در حــالــی بــود کــه در 

هــمان روز تــعدادی از نــمایــندگــان مــرغــداران کــه تجــمعی مــشابــه داشــتند، بــا اســتقبال گــرم نــمایــندگــان 

مــواجــه و بــعد از گــفت وگــو بــا آنــها خــندان از مجــلس خــارج شــدنــد؛ امــا مــا بــعد از ســاعــت هــا انــتظار و 

تحـــمل بـــرخـــوردهـــای تـــوهـــین آمـــیز کـــه در نـــوع خـــود بـــی نـــظیر بـــود، خســـته و دســـت خـــالـــی بـــه اســـتان هـــا و 

شهـــرســـتان هـــای خـــود بـــازگشـــتیم و بـــه حـــال فـــرهـــنگیان تـــأســـف خـــوردیـــم. بـــر ایـــن اســـاس از آنـــجایـــی کـــه 

گــــفت وگــــو و تــــعامــــل را جــــز در ســــایــــه ی پشــــتوانــــه ی فــــرهــــنگیان بــــی نــــتیجه مــــی دانــــیم، بــــدیــــن وســــیله اعــــالم 

مــی داریــم کــه بــا وجــود تــالش هــای فــراوان کــانــون هــای صــنفی مــعلمان بــرای تــقویــت فــضای تــعامــل، تــوفــیق 

چــندانــی نــداشــته ایــم و راه هــای تــعامــل را بســته مــی بــینیم. لــذا در نشســت فــروردیــن مــاه ســال 85 پــس از 

بــررســی تــغییرات بــودجــه، تــصمیم مــهم کــانــون هــای صــنفی را نســبت بــه راه هــای ادامــه ی حــرکــت صــنفی 

اعـالم خـواهـیم کـرد و از هـمکاران فـرهـنگی مـی خـواهـیم کـه بـا هـوشـیاری کـامـل، پـیشگیری الزم هـمراه بـا 

پستیبانی، منتظر بیانیه ی فروردین ماه تشکل های صنفی سراسر کشور باشند. 

 دبیرخانه ی تشکل های صنفی سراسر کشور  
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1385/01/2 

    بیست وچهارمین نشست تشکل های صنفی معلمان ایران در شهرکرد  

     بــا اهــدای ســالم بــه مــحضر مــلت بــزرگ ایــران، بــه ویــژه فــرهــنگیان آزادانــدیــش و عــدالــت خــواه و 

ضـــمن عـــرض تـــبریـــک بـــه مـــناســـبت هـــفته ی وحـــدت، هـــفته ی بـــزرگـــداشـــت مـــقام مـــعلم و هـــمچنین پـــیروزی 

بــزرگ فــرزنــدان مــلت رشــید اســالم در زمــینه ی فــناوری صــلح آمــیز هســته ای تــوســط دانــشمندان ایــرانــی، 

دانش آموزان دیروز و نخبگان امروز. 

     هـمکاران گـرامـی بـی تـردیـد هـمان گـونـه کـه مـخالـفت بـا هـر گـونـه تـبعیض در صـحنه ی بـین املـللی را 

نـاروا شـمرده و وظـیفه ی خـود مـی دانـیم کـه نسـبت بـه آن اعـتراض نـمایـیم، در داخـل از وجـود تـبعیض هـای 

آشــکاری کــه هــمه ی مــسئوالن بــر وجــود آن مــعترف هســتند، در رنــجیم و ســکوت در ایــن زمــینه را جــایــز 

نــــمی شــــماریــــم. بــــر ایــــن اســــاس و مــــطابــــق وعــــده ای کــــه در گــــزارش تجــــمع تــــشکل هــــای صــــنفی فــــرهــــنگیان 

ســراســر کــشور در مــقابــل مجــلس، در تــاریــخ 16 اســفند 84 داده بــودیــم، یــک بــار دیــگر در تــاریــخ 25 و 

26 فـروردیـن 85 در شهـرکـرد (چـهارمـحال و بـختیاری) گـرد هـم آمـدیـم و پـس از بـحث و بـررسـی فـراوان، 

ضــــمن درک شــــرایــــط خــــاصــــی کــــه از نــــظر بــــین املــــللی بــــا آن مــــواجــــه هســــتیم و بــــه مــــنظور جــــلوگــــیری از 

سـوء اسـتفاده ی بـدخـواهـان، تـصمیمات زیـر اتـخاذ گـردیـد کـه امـیدواریـم هـمکاران فـرهـنگی بـا حـمایـت خـود 

مـا را بـرای پـیگیری هـای بـعدی یـاری نـموده و بـار دیـگر بـر عـزم خـود بـرای دفـاع از حـقوق صـنفی تـأکـید 

نمایند. 

     از آنــجایــی کــه بــسیاری از وعــده هــای مــسئوالن در دولــت و مجــلس کــه مــی بــایســت در بــودجــه ی 

سـال 85 عـینیت مـی یـافـت، عـمالً بـه فـرامـوشـی سـپرده شـده اسـت، از جـمله وعـده ی دوبـرابـر نـمودن قـدرت 

خــــریــــد مــــعلمان در طــــی چــــهار ســــال، تــــنها بــــه افــــزایــــش ســــه درصــــدی در ســــال 85، آن هــــم بــــا تــــبلیغات 

گسـترده و تـحقیرآمـیز، مـنتهی گـردیـد و نـظام هـماهـنگ حـقوق و پـرداخـت کـه از ابـتدا دغـدغـه ی فـرهـنگیان 

بـــوده اســـت، در هـــالـــه ای از ابـــهام قـــرار دارد و دو مـــاه پـــاداش کـــه از حـــقوق مســـلم فـــرهـــنگیان بـــوده، بـــه 

بــهانــه ی جــمعیت زیــاد فــرهــنگیان از آنــها ســلب شــده اســت و انــتقادهــای مــکرر فــرهــنگیان و تــشکل هــای 

صـــــــنفی بـــــــه طـــــــرح ارتـــــــقای شـــــــغلی هـــــــنوز مـــــــورد تـــــــوجـــــــه قـــــــرار نـــــــگرفـــــــته و عـــــــالوه بـــــــر آن، فـــــــرم نـــــــاقـــــــص و 

کــــارشــــناســــی نشــــده ی ارزش یــــابــــی صــــدامــــتیازی نــــیز بــــا اعــــتراضــــات گســــترده ی هــــمکاران مــــواجــــه و بــــر 

مـعضالت فـوق افـزوده اسـت، مـقرر گـردیـد تـا بـه مـنظور پـیگیری خـواسـته هـای فـوق، راهـکارهـای زیـر اجـرا 

گردد: 

     1- بـــه مـــناســـبت 12 اردیبهشـــت درخـــواســـت تجـــمع یـــا راهـــپیمایـــی در تهـــران و بـــا حـــضور شـــما 

عـــزیـــزان، هـــمانـــند کـــارگـــران کـــه هـــرســـالـــه در روز 11 اردیبهشـــت مـــراســـم روز جـــهانـــی کـــارگـــر را بـــرگـــزار 
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مــی کــنند، ارائــه گــردد کــه ایــن درخــواســت قــبالً تــوســط تــشکل تهــران انــجام شــده اســت و امــیدواریــم کــه 

مــسئوالن ایــن بــار بــا پــاســخ مــثبت خــود و صــدور مــجوز بــرگــزاری ایــن مــراســم، بــه وظــیفه ی قــانــونــی خــود 

عمل نمایند. 

     2- هـــمزمـــان در تـــاریـــخ 12 اردیبهشـــت از ســـاعـــت 10 ال 12 هـــمکاران فـــرهـــنگی بـــا عـــنایـــت بـــه 

مــاده ی ۲ بــخشنامــه ی شــماره ی 101214/43/4/1 مــورخ 17/10/80 وزارت کــشور، بــا اطــالع مــسئولــین 

ذیـربـط در مـراکـز اسـتان هـا در سـازمـان هـا و در شهـرسـتان هـا در ادارات آمـوزش و پـرورش جـمع خـواهـند 

شد. 

     ۳- اگــر بــه هــر دلــیلی تــا تــاریــخ 5/2/85 مــسئوالن در پــاســخ بــه درخــواســت قــانــونــی تهــران جهــت 

بـــرگـــزاری تجـــمع یـــا راهـــپیمائـــی مـــخالـــفت نـــمایـــند، ضـــمن ایـــن کـــه هـــمکاران تهـــرانـــی نـــیز بـــند 2 را اجـــرا 

خــواهــند کــرد، در روز 16 اردیبهشــت در شــیفت صــبح و عــصر، در زنــگ دوم بــه صــورت نــمادیــن در دفــتر 

مــدرســه جــمع مــی شــویــم و بــه بــحث پــیرامــون راه هــای پــیگیری مــسائــل صــنفی خــواهــیم پــرداخــت. بــدیــهی 

اســت هــمکاران مــحترم در روزهــای بــعد هــمچون گــذشــته ایــن ســاعــت را جــبران خــواهــند نــمود. امــیدوارم 

مـــسئوالن کـــشور بـــا عـــنایـــت بـــه ایـــن اقـــدام حـــداقـــلی و نـــمادیـــن هـــمکاران فـــرهـــنگی بـــه خـــواســـته هـــای بـــحق 

همکاران پاسخی شایسته دهند. 

     هـــمکاران فـــرهـــیخته ی  تـــشکل هـــای صـــنفی فـــرهـــنگیان ســـراســـر کـــشور، بـــرنـــامـــه ریـــزی هـــای آیـــنده ی 

خـود را بـا تـوجـه بـه پـیامـی کـه از پـاسـخ مـثبت یـا مـنفی شـما بـه فـراخـوان فـوق دریـافـت مـی نـمایـند، تـنظیم 

خواهند نمود. 

اتحاد و هماهنگی رمز پیروزی و موفقیت است 

کانون صنفی معلمان ایران (تهران) 

کانون صنفی فرهنگیان یزد  

انجمن صنفی فرهنگیان خراسان 

 کانون صنفی فرهنگیان اصفهان 

 کانون صنفی فرهنگیان شیراز 

کانون صنفی فرهنگیان خراسان 

 کانون صنفی معلمان اردبیل 

 کانون صنفی معلمان همدان 

 کانون صنفی معلمان کرمانشاه 

 کانون صنفی معلمان آذربایجان شرقی 

 کانون صنفی معلمان ارورمیه 
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کانون صنفی معلمان مازندران 

کانون صنفی معلمان نکا 

کانون صنفی معلمان قائمشهر 

کانون صنفی معلمان کرمان  

کانون صنفی معلمان شهرری  

کانون فرهنگیان اسالمشهر 

 کانون معلمان آستانه اشرفیه  

کانون صنفی فرهنگیان قم 

کانون صنفی فرهنگیان ابهر 

 انجمن صنفی فرهنگیان خمینی شهر 

 کانون صنفی معلمان الهیجان 

 کانون صنفی معلمان دماوند 

دبیرخانه ی تشکل های صنفی فرهنگیان سراسر کشور، چهارمحال و بختیاری 
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 1385/06/09

     گزارش بیست وپنجمین نشست تشکل های صنفی معلمان ایران در شهرکرد  

شـورای هـماهـنگی تـشکل هـای صـنفی فـرهـنگیان ایـران، طـبق آیـین نـامـه ی اجـرایـی خـود، سـالـی دو بـار 

تـشکیل گـردهـمایـی مـی دهـد، یـکی در اواخـر زمسـتان و دیـگری در اواخـر تـابسـتان. در هـمین راسـتا در 

نهم و دهم شهریور ۸۵ گردهمایی تشکیل شد. از مسئوالن سه نهاد دعوت به عمل آمد: 

1- وزیر آموزش و پرورش 

2- رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس هفتم 

3- نماینده ی وزارت کشور 

مــتأســفانــه فــقط مــسئول تــشکل هــای غــیردولــتی وزارت کــشور حــضور یــافــتند و آقــای حــاجــی بــابــایــی، 

رئـــیس فـــراکـــسیون فـــرهـــنگیان مجـــلس نـــمابـــری فـــرســـتادنـــد کـــه بـــه شهـــرســـتان مـــی رونـــد. وزیـــر آمـــوزش و 

پــــرورش نــــیز هــــیچ پــــاســــخی نــــدادنــــد. تــــشکل هــــای صــــنفی تــــا آن زمــــان بــــه وزیــــر آمــــوزش و پــــرورش وقــــت 

(فـرشـیدی) پـنج نـامـه ی کـتبی تـحویـل داده بـودنـد؛ دو نـامـه تـوسـط دبـیرخـانـه ی اردبـیل و یـک نـامـه از طـرف 

دبـیرخـانـه ی تهـران و دو نـامـه هـم تـوسـط هـمکاران در سـفر اسـتانـی رئـیس جـمهور (احـمدی نـژاد)، یـکی در 

شهـرکـرد و دیـگری در سـراوان. روز قـبل از اخـذ رأی اعـتماد مجـلس بـه وزیـر آمـوزش و پـرورش، کـانـون 

صــــنفی مــــعلمان ایــــران (تهــــران) مــــالقــــاتــــی بــــا آقــــای فــــرشــــیدی داشــــتند و مــــسائــــل ســــاخــــتاری آمــــوزش و 

پـرورش مـطرح شـد؛ ولـی پـاسـخ هـای ایـشان عـمیق و قـابـل  تـأمـل نـبود. امـا جـالـب اسـت کـه هـمان مـسائـلی 

را که فعاالن صنفی با ایشان مطرح کردند، در سخنانشان برای اخذ رأی  در مجلس بیان کردند! 

مـــتأســـفانـــه ایـــن اولـــین بـــاری نیســـت کـــه شـــخصی پـــس از رســـیدن بـــه مـــقام وعـــده هـــایـــش را فـــرامـــوش 

مــی کــند؛ چــون از ابــتدا بــر مــبنای خــط مــشی ســیاســی ای کــه بــر او حــاکــم بــوده اســت، عــمل کــرده اســت. 

کـماایـنکه وزیـر وقـت اصـالحـات فـقط زمـانـی بـا کـانـون صـنفی مـعلمان ایـران مـالقـات کـرد  کـه روز قـبل از 

آن مــــعلمان در مــــقابــــل مجــــلس اجــــتماع کــــردنــــد و تــــا دانــــشگاه تهــــران بــــه صــــورت تــــظاهــــرات راهــــپیمایــــی 

نـــمودنـــد. فـــرشـــیدی هـــم بـــه مـــالقـــات بـــا تـــشکل هـــا پـــاســـخ نـــداد  تـــا ســـرانـــجام در آذرمـــاه 1386 مـــجبور بـــه 

اســـــتعفا شـــــد. عـــــملکرد وزرای ســـــابـــــق آمـــــوزش و پـــــرورش بـــــرای وزیـــــران آیـــــنده آن درســـــی اســـــت تـــــا از 

روش هـای سـازنـده و مـعلم پـسند اسـتفاده کـنند. بـه هـر حـال تـشکل هـای صـنفی سـراسـر کـشور طـی حـدود 

هشــت ســال فــعالــیت،  بــا مــسئوالن کــشور و نــمایــندگــان مجــلس مــالقــات هــای بــسیار داشــته انــد و دربــاره ی 

مــسائــل معیشــتی–مــنزلــتی مــعلمان و ســاخــتار بــیمار آمــوزش و پــرورش و حــقوق دانــش آمــوزان، بــحث و 

مــذاکــره نــموده انــد. تــشکل هــای صــنفی طــی ایــن مــدت در عــمل نــشان داده انــد کــه مســتقل و صــنفی عــمل 

می کنند و از قدرت و گرایش های حزبی به دور هستند. 
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تـشکل هـای صـنفی اعـتقاد دارنـد کـه بـایـد آن قـدر قـوی بـاشـند کـه هـر دولـتی سـر کـار بـاشـد،  در جهـت 

رفـــع مـــسائـــل مـــعلمان و آمـــوزش و پـــرورش، ایـــشان را مـــورد مـــذاکـــره و گـــفت وگـــو قـــرار دهـــد. تـــشکل هـــا تـــا 

کـــنون هـــزیـــنه هـــای مـــادی و مـــعنوی بـــسیاری در جهـــت احـــقاق حـــقوق صـــنفی مـــعلمان متحـــمل شـــده انـــد. 

فــعالــیت تــشکل هــا مــتکی بــه فــرد نیســت، بــلکه در نــهایــت خــرد جــمعی تــشکل،  جــامــه ی عــمل مــی پــوشــد. در 

جــلسه ی گــردهــمایــی شهــریــور ۱۳۸۵ تــصمیماتــی گــرفــته شــد کــه مــهم تــریــن آن انــجام انــتخابــات شــورای 

مــرکــزی تــشکل هــای صــنفی فــرهــنگیان کــشور بــود. در ایــن جــلسه تــصمیم گــرفــته شــد شــورای مــرکــزی،  

ضـــمن پـــای بـــندی بـــه اســـاس نـــامـــه و آیـــین نـــامـــه ی اجـــرایـــی تـــشکل هـــای صـــنفی فـــرهـــنگیان کـــشور،  در تـــمام 

کــارهــای اجــرایــی و تــصمیم گــیری تــشکل هــا مــی تــوانــد وارد شــود، بــه جــز تــعلیق و بــاطــل کــردن بــیانــیه هــای 

تـــــشکل هـــــای صـــــنفی مـــــعلمان. تـــــعلیق و بـــــاطـــــل کـــــردن بـــــیانـــــیه هـــــای تـــــشکل هـــــای صـــــنفی فـــــقط در اخـــــتیار 

گـردهـمایـی تـشکل هـای صـنفی سـراسـر کـشور بـا چهـل تـشکل اسـت. در انـتخابـات گـردهـمایـی شهـریـور 

1385 شورای مرکزی به ترتیب زیر انتخاب شدند: 

  

1- اصفهان 

2- اردبیل 

3- تهران 

4- کرمانشاه 

5- رشت 

6- شیراز 

7- مشهد 

8- یزد 

9- همدان 

تـصمیم دیـگر، تجـمع ۱۳ مهـرمـاه (پنجـم اکـتبر)، روز جـهانـی مـعلم بـود کـه  تـشکل هـا طـبق سـنوات قـبل 

در ادارات و سازمان آموزش و پرورش تجمع داشته باشند. 

مــسئله ی دیــگری کــه مــورد بــحث و گــفت وگــوی مــعلمان قــرار گــرفــت، عــدم دخــالــت تــشکل هــای صــنفی 

فـرهـنگیان در رفـتار سـیاسـی و قـدرت سـیاسـی، از جـمله نـامـزدی بـرای انـتخابـات شـورای شهـر، مجـلس 

شـورای اسـالمـی و ریـاسـت جـمهوری بـود. طـبق مـعمول کـشورهـای پیشـرفـته مـعلمانـی کـه تـصمیم دارنـد 

در قــدرت ســیاســی شــرکــت کــنند، بــه احــزاب ســیاســی مــوردعــالقــه ی خــود بــرونــد. تــشکل هــای صــنفی در 

سـاخـتار، نـهادی مـدنـی و مـردمـی هسـتند و بـر مـسئله ی غـیرحـزبـی و غـیرسـیاسـی بـودن تـأکـید دارنـد. در 
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پــایــان بــیانــیه تــشکل هــای صــنفی اعــالم نــمودنــد کــه در راســتای دادخــواهــی و ایســتادگــی بــرای احــقاق 

حقوق فرهنگیان و در جهت رفع تبعیض تالش خواهند کرد. 

دبیرخانه ی تشکل های صنفی فرهنگیان سراسر کشور، چهارمحال و بختیاری 
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 1385/06/10

          بیانیه ی نشست تشکل های صنفی معلمان ایران در تهران 

بـی تـردیـد در هـزاره ی سـوم کـشورهـایـی مـی تـوانـند بـه حـیات عـلمی و فـرهـنگی خـود ادامـه دهـند کـه بـا 

ســـرمـــایـــه گـــذاری گســـترده و اصـــولـــی در آمـــوزش و پـــرورش، بـــه مـــتولـــیان اصـــلی تـــعلیم و تـــربـــیت، یـــعنی 

مـعلمان تـوجـه ویـژه داشـته بـاشـند. فـرصـت هـا در گـذرنـد و کـشورهـای جـهان در عـرصـه ی رقـابـت عـلمی و 

تـکنولـوژیـکی گـوی سـبقت را از هـم مـی ربـایـند، ولـی هـنوز نـیازهـای اولـیه ی نـاخـدایـان کشـتی عـلم و دانـش 

کــه چــشم مــردم بــرای ورود بــه رقــابــت عــلمی و فــنی بــا ســایــر مــلل بــه تــالش و اهــتمام آنــها دوخــته شــده، 

فراهم نگردیده است. 

بــی عــدالــتی بــی حــدوحــصر بــر مــعلمان کــه نــقش اســتراتــژیــک در آیــنده ی کــشور دارنــد، در شــأن نــظام 

جــــمهوری اســــالمــــی نیســــت و جــــای شــــگفتی اســــت کــــه ایــــن مــــسائــــل و مــــصایــــب کــــمتریــــن تحــــرکــــی نــــزد 

تصمیم گیران بلندپایه ی کشور برای رفع ظلم ایجاد نکرده و نمی کند. 

نمایندگان محترم شورای اسالمی 

مــــعلمان ایــــران در ســــال هــــای اخــــیر بــــرای آگــــاه نــــمودن مــــسئوالن کــــشور نســــبت بــــه بــــی عــــدالــــتی هــــای 

آشـــــکار، کـــــلیه ی اقـــــدامـــــات الزم، اعـــــم از دیـــــدارهـــــای حـــــضوری، انـــــجام مـــــکاتـــــبات، تـــــهیه ی طـــــومـــــارهـــــا، 

گــــردهــــمایــــی و ... را انــــجام دادنــــد و بــــرای ایــــن اقــــدامــــات بــــعضاً مــــورد مــــؤاخــــذه قــــرار گــــرفــــته انــــد و حــــتی 

دسـتگیر و زنـدانـی شـده انـد، ولـی از جـانـب مـراجـع ذیـربـط اقـدام مـؤثـری در جهـت رفـع تـبعیض هـای نـاروا 

و بـرقـراری عـدالـت بـه عـمل نـیامـده اسـت. گـویـی گـوش شـنوایـی بـرای شـنیدن دردهـا و اراده ای بـرای حـل 

مشکالت معلمان در نزد مسئوالن وجود ندارد. 

نمایندگان محترم 

آنــــچه در عــــرصــــه ی تــــعلیم و تــــربــــیت اتــــفاق مــــی افــــتد، فــــاجــــعه ای اســــت کــــه گــــویــــی کــــسی بــــه عــــمق آن 

نــیندیــشیده اســت. مــتأســفانــه در ســاخــتار مــا بــا تــغییر یــک وزیــر هــمه ی ســیاســت گــذاری هــا و مــناســبات 

اداری و ســـازمـــانـــی دســـت خـــوش تـــغییر و تـــحول مـــی گـــردد. چـــه کـــسانـــی پـــاســـخگوی اتـــالف هـــزیـــنه هـــایـــی 

هستند که این گونه با تغییر یک وزیر بر پیکره ی این سیستم تحمیل می شود؟ 

فــــرزنــــدان ایــــن مــــلت کــــه بــــه آمــــوزش و پــــرورش ســــپرده مــــی شــــونــــد، چــــه گــــناهــــی مــــرتــــکب شــــده انــــد کــــه 

مـی بـایسـت بـه آزمـایـشگاه روش مـنسوخ آزمـون و خـطای مـسئوالن سـیاسـی و خـطی آمـوزش و پـرورش 

تـبدیـل گـردنـد؟ یـک روز مـعاونـت پـرورشـی حـذف و یـا ادغـام مـی شـود و روزی دیـگر دوبـاره احـیا مـی شـود. 

یــک روز انــتخاب مــدیــران مــدارس تــوســط مــعلمان تــبلیغ و اجــرا مــی شــود و روز دیــگر مــنسوخ مــی گــردد و 

صــدهــا نــکته ی دیــگر کــه هــمگان بــر آن واقــفند. ایــن در حــالــی اســت کــه هــمه مــی دانــند کــار فــرهــنگی یــک 
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کــار درازمــدت اســت و آلــوده نــمودن آن بــه ســالیــق ســیاســی و جــناحــی، نــتیجه ای جــز نــابــودی فــرهــنگ و 

آمـــوزش و پـــرورش کـــشور نـــخواهـــد داشـــت. بـــدیـــهی اســـت کـــه در ایـــن مـــیان دانـــش آمـــوزان و فـــرهـــنگیان 

بیشــتریــن آســیب را دیــده و مــی بــینند. ســؤال اســاســی ایــن اســت کــه چــرا نــمایــندگــان مــحترم مجــلس در 

ایــن رابــطه ســکوت اخــتیار کــرده انــد و بــه وظــیفه ی نــظارتــی خــود عــمل نــمی کــنند؟ بــعد از روی کــار آمــدن 

دولـت نـهم، مـعلمان سـراسـر کـشور چـشم انـتظار تـحقق وعـده هـای داده شـده تـوسـط وزیـر آمـوزش و پـرورش 

شــدنــد. وزیــر مــحترم در هــنگام ارائــه ی بــرنــامــه ی خــود بــه مجــلس شــورای اســالمــی اعــالم کــردنــد کــه تــا 

پـایـان سـال 84 حـداقـل پـنج کـار بـزرگ بـرای فـرهـنگیان انـجام خـواهـند داد و بـه خـاطـر هـمین وعـده هـا بـود 

که موفق به اخذ رأی اعتماد، آن هم در اندازه ی حداقلی شدند. 

امــروز عــدم تــحقق کــلیه ی وعــده هــای ایــشان بــر نــمایــندگــان پــوشــیده نیســت. شــخص وزیــر از فــردای 

روز رأی اعــتماد، هــر آنــچه را کــه وعــده داده بــودنــد، انــکار کــردنــد. ایــشان رســماً نــمایــندگــان مــعلمان در 

کـانـون هـای صـنفی را بـه هـیچ مـی انـگارنـد و آنـها را در حـاشـیه مـی دانـند، دعـوت هـای مـکرر آنـها را بـرای 

طــرح مــسائــل و مــشکالت فــرهــنگیان بــی پــاســخ مــی گــذارنــد. ایــشان فــاقــد دکــتریــن کــارآمــد بــرای اداره ی 

وزارت خـانـه ی عـظیم آمـوزش و پـرورش هسـتند. شـرایـط جـهانـی را در عـرصـه ی تـحوالت عـمیق نـرم افـزاری 

و سـخت افـزاری در زمـینه ی تـعلیم و تـربـیت در نـظر نـمی گـیرنـد، بـا تـغییرات نـابـجا، بـی مـهابـا و بـدون تـدبـیر 

و تـسویـه سـازی در عـرصـه ی نـیروی انـسانـی بـر تـنش هـا دامـن مـی زدنـد و خـود را بـه هـیچ یـک از طـرح هـا و 

برنامه هایی که شعار آن را از تریبون مجلس سر دادند، پای بند نمی دانند. 

شـــرح عـــملکرد ضـــعیف و نـــاتـــوانـــی هـــای وزیـــر مـــحترم کـــه مـــثنوی هـــفتاد مـــن اســـت، در ایـــن مـــختصر 

نمی گنجد.  

لــــذا نــــمایــــندگــــان فــــرهــــنگیان در کــــانــــون هــــای مــــعلمان ســــراســــر کــــشور در نشســــت ســــاالنــــه ی خــــود در 

شهـریـورمـاه در تهـران بـر آنـند کـه از نـمایـندگـان عـزیـز بـخواهـند عـملکرد یـک سـالـه ی وزیـر مـحترم را مـورد 

بــررســی قــرار داده و بــر اســاس آن در خــصوص کــفایــت یــا عــدم کــفایــت ایــشان تــصمیم الزم را اتــخاذ 

نمایند. 

سخنی با فرهنگیان عدالت خواه 

هـمکاران هـمراه، چـنین بـه نـظر مـی رسـید کـه تـشکل هـای صـنفی فـرهـنگیان مـانـند بـسیاری از فـعاالن 

صـنفی جـامـعه، بـه رکـود و خـمودگـی گـرفـتار آمـده انـد و یـا دچـار یـأس و سـرخـوردگـی  گـردیـده انـد، امـا بـا 

اصـرار و پـافـشاری شـما درخـواسـت هـای بـرحـقتان در گـردهـمایـی هـا و نشسـت هـای اعـتراض آمـیز بـر ایـن 

واقـــعیت صـــحه گـــذارد کـــه فـــرهـــنگیان فـــرهـــیخته، آگـــاهـــانـــه و بـــه دور از جـــنجال هـــای ســـیاســـی و خـــطی، بـــر 

حـــقوق پـــایـــمال شـــده ی خـــویـــش پـــای مـــی فـــشارنـــد. لـــذا تـــشکل هـــای صـــنفی فـــرهـــنگیان ســـراســـر کـــشور در 

راســـتای دادخـــواهـــی و ایســـتادگـــی بـــر حـــقوق حـــقه ی عـــموم فـــرهـــنگیان، ضـــمن ایـــن کـــه هـــمه ی اقـــدامـــات 
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مـدنـی و قـانـونـمند را در جهـت رفـع تـبعیض و نـابـرابـری حـق خـود مـی دانـند، از فـرهـنگیان سـراسـر کـشور 

دعــوت مــی نــمایــند در روز 13 مهــرمــاه 85 بــرای گــرامــی داشــت روز جــهانــی مــعلم، از ســاعــت 10 الــی 12 

در مــحوطــه ی ســازمــان آمــوزش و پــرورش اســتان هــا و ادارات شهــرســتان هــا گــرد هــم آیــند (الزم بــه ذکــر 

اسـت سـاعـت گـردهـمایـی مـتناسـب بـا شـرایـط اسـتان هـا قـابـل تـغییر اسـت). از مـسئوالن اجـرایـی کـشور 

نــیز قــاطــعانــه تــحقق وعــده هــای داده شــده در خــصوص تــصویــب و اجــرای نــظام هــماهــنگ پــرداخــت حــقوق 

کــارکــنان دولــت، تــعمیم طــرح ارتــقای شــغلی بــرای هــمه ی فــرهــنگیان و رفــع تــبعیض هــای نــاروای درون و 

بـرون سـازمـانـی در خـصوص دارنـدگـان مـدارک فـوق لـیسانـس و دکـتری و بـازنشسـتگان و نـیز رسـیدگـی 

به مشکالت ویژه ی عوامل اجرایی ادارات و مدارس را خواستاریم. 

امـید اسـت مـسئوالن بـا اقـدامـات عـملی خـود مـانـع از فـرو ریـخنت پـایـه هـای عـلمی، فـرهـنگ و انـدیـشه 

در سرزمینی شوند که روزگاری جهانیان جیره خوار سفره ی دانش، فرهنگ و تمدن آن بوده اند. 

و اما سخنی با اولیای محترم دانش آموزان 

ســــیل بــــنیان کــــنی کــــه امــــروز فــــرهــــنگ و فــــرهــــنگی را تهــــدیــــد مــــی کــــند، بــــی عــــدالــــتی و ظــــلمی اســــت کــــه 

دورنـمای عـلم انـدوزی و دانـش پـژوهـی را تـیره و آیـنده ی فـرزنـدان ایـن مـرزوبـوم را مـبهم و تـاریـک گـردانـیده 

اسـت. شـما یـقیناً واقـفید کـه از مـعلمِ نـاامـید و نـاراضـی نـمی تـوان انـتظار تـربـیت نسـلی امـیدوار، بـانـشاط 

و پـــرتـــوان را داشـــت. ریـــشه ی هـــمه ی ایـــن نـــابـــسامـــانـــی هـــا در پـــایـــمال شـــدن ارزش هـــای مـــدنـــی و حـــقوق 

مـعلمان اسـت و ایـن خـود آشـکارا تـیشه زدن بـه ریـشه ی عـلم اسـت و سـخن آخـر ایـن کـه رنـج مـعلم، رنـج 

بی عدالتی، رنج وطن، رنج آینده و رنج آینده سازان مملکت اسالمی است. 
  

کانون صنفی معلمان ایران (تهران) 

کانون صنفی معلمان اردبیل 

کانون صنفی فرهنگیان یزد 

     کانون صنفی فرهنگیان اصفهان 

     کانون صنفی فرهنگیان گیالن (رشت) 

     کانون فرهنگیان شیراز   

     کانون صنفی معلمان همدان 

     کانون صنفی معلمان کرمانشاه 

    کانون صنفی فرهنگیان استان قزوین 

    کانون صنفی فرهنگیان استان زنجان 

     مجمع صنفی فرهنگیان ایالم 
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     انجمن صنفی فرهنگیان خمینی شهر 
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     کانون صنفی معلمان استان مرکزی 

     کانون معلمان شهرری (در حال تأسیس) 
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     جامعه ی فرهنگیان آستانه اشرفیه 

     کانون صنفی معلمان چهارمحال و بختیاری (هیئت مؤسس) 
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   بیانیه ی بیست وششمین نشست تشکل های صنفی معلمان ایران مقابل مجلس 

ای مــالــک پــرهــیز کــن کــه نــیکی بــه رعــیت کــنی و بــر آنــان مــنت نــهی یــا کــرده ی خــود را بــزرگ نــشان 

دهـی یـا وعـده شـان نـمایـی و خـلف وعـده کـنی کـه مـنت گـذاشـنت نـیکی را ضـایـع کـند و بـزرگ کـردن کـارهـا، 

فــــروغ و نــــور حــــق را مــــی زدایــــد. خــــلف وعــــده خــــدا را بــــه خــــشم مــــی آورد و مــــردم را بــــرانــــگیخته مــــی ســــازد. 

خـداونـد تـعالـی فـرمـود: «دشـمنی بـزرگـی اسـت پـیش خـدا، ایـن کـه بـگویـید و انـجام نـدهـید.» (عهـدنـامـه ی 

مالک اشتر) 

زمــزمــه هــای ســال هــای گــذشــته بــاالخــره در ســال هشــتاد تــبدیــل بــه فــریــاد شــد و اعــتراضــات زنــجیره ای 

فـــرهـــنگیان بـــه گـــوش مـــسئوالن رســـید. ابـــتدا بـــا نـــابـــاوری آن را بـــه جـــناح هـــای ســـیاســـی مـــنسوب کـــردنـــد و 

خـواسـتند تخـطئه اش نـمایـند، امـا زود دریـافـتند کـه ایـن جـنبش ریـشه دارتـر از آن اسـت کـه بـا تحـریـک فـرد 

یا افرادی آغاز و با تشری خاموش شود. 

وعـده و وعـیدهـا آغـاز شـد. ریـاسـت جـمهوری وقـت بـا ایـجاد یـک کـمیته ی بـلندپـایـه بـه پـیگیری مـوضـوع 

پـرداخـت. تـشکیل ایـن کـمیته مـوجـب ایـجاد اخـتالف در صـفوف فـرهـنگیان شـد و در نـتیجه حـادثـه ی تـلخ 

شـــشم بـــهمن اتـــفاق افـــتاد و مـــعلمان در مـــقابـــل نـــهاد ریـــاســـت جـــمهوری بـــه شـــدت ضـــرب وشـــتم شـــدنـــد و 

کسی به موی سپید مردان و چادر سیاه زنانی که برای گرفنت حقشان آمده بودند، اعتنایی نکرد. 

بـعد از مـدتـی حـاصـل کـار کـمیته پـرداخـت بـخشی از مـطالـبات و دیـون فـرهـنگیان بـود کـه از ۱۶ سـال 

پــیش پــرداخــت نشــده بــود. امــا آنــچه مــعلمان را دور هــم جــمع نــموده بــود، رفــع تــبعیض بــود، نــه دریــافــت 

دیـون مـعوقـه شـان، آن هـم بـعد از ایـن هـمه سـال و در حـالـی کـه ارزش پـولـی آن بـسیار پـایـین آمـده بـود. 

اعـــتراضـــات دوبـــاره شـــکل گـــرفـــت. کـــانـــون هـــای صـــنفی بـــا قـــدرت تـــمام وارد صـــحنه شـــدنـــد. کـــمیته ی دوم 

تـوسـط مجـلس تـشکیل شـد و آقـای کـروبـی قـول دادنـد دو نـفر از نـمایـندگـان تـشکل هـای صـنفی حـاضـر 

در جــــــلسه، در جــــــلسات کــــــمیته ی مــــــزبــــــور شــــــرکــــــت نــــــمایــــــند. امــــــا در روز پــــــنجشنبه، اول خــــــرداد، آقــــــای 

حــاجــی بــابــایــی در مــصاحــبه بــا روزنــامــه ی جــام جــم اعــالم کــرد: «نــیازی بــه حــضور نــمایــندگــان تــشکل هــا 

نیست و معلمان برای رسیدن به مطالبات خود فقط دو ماه دیگر صبر کنند.» 

یـکشنبه، چـهارم خـرداد 82، کـانـون هـای صـنفی مـعلمان از فـرهـنگیان خـواسـتند تـا مـطالـبات خـود را 

بــرای مــسئوالن پســت کــنند. هــزاران نــامــه بــرای نــمایــندگــان مجــلس فــرســتاده شــد، امــا هــیچ پــاســخی بــه 

هـیچ نـامـه ای داده نشـد و طـومـارهـایـی هـم کـه بـارهـا در تجـمع هـای مـعلمان جـمع آوری و امـضا شـده بـود، 

نـادیـده گـرفـته شـد. بـه سـراغ نـمایـندگـان مجـلس شـشم رفـتیم. بـارهـا بـا آنـان مـالقـات داشـتیم. در آخـریـن 

مـالقـات آقـای کـروبـی صـادقـانـه بـه مـا گـفتند: «بـه مـن گـفته انـد کـه دو نـوع تـبعیض داریـم؛ تـبعیض روا و 
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تـبعیض نـاروا. تـبعیضی کـه در حـق مـعلمان اجـرا مـی شـود، رواسـت» و نـیز گـفتند: «چـون شـما آدم هـای 

نــــجیبی هســــتید، مــــی تــــوانــــید بــــعضی کــــمبودهــــا را تحــــمل کــــنید، امــــا اگــــر شــــرکــــت نــــفتی هــــا را رهــــا کــــنیم، 

شـیرهـای نـفت را مـی بـندنـد و کـشور دچـار مـشکل مـی شـود!» بـارهـا درخـواسـت مـالقـات بـه آقـای خـاتـمی 

دادیـم و میسـر نشـد! سـراغ مـسئوالن سـازمـان مـدیـریـت و بـرنـامـه ریـزی رفـتیم. آنـان بـه کـلی وجـود تـبعیض 

را مـنکر شـدنـد و مـدعـی شـدنـد طـبق آمـارهـا مـعلمان از دیـگر کـارکـنان دولـت بیشـتر حـقوق مـی گـیرنـد و 

ایـــن در حـــالـــی بـــود کـــه در هـــمان زمـــان حـــقوق کـــارکـــنان ســـازمـــان مـــدیـــریـــت بـــیش از ســـه بـــرابـــر حـــقوق 

مـــعلمان بـــود. بـــا آقـــای غـــندالـــی (مـــعاون وزیـــر وقـــت) بـــه صـــحبت نشســـتیم و بـــا دکـــتر صـــدیـــقی (مـــعاون 

ســازمــان مــدیــریــت) مــالقــات کــردیــم. اولــی طــرح ارتــقای شــغلی را نــجات دهــنده ی مــعلمان مــعرفــی کــرد و 

دومـــی وعـــده ی تـــدویـــن نـــظام هـــماهـــنگ پـــرداخـــت را داد و مـــدعـــی شـــد بـــا اجـــرای آن مـــشکالت فـــرهـــنگیان 

بـه طـور کـامـل بـرطـرف مـی شـود. مـدتـی صـبوری کـردیـم. دوبـاره بـه سـراغـشان رفـتیم. گـفتند کـشف کـرده ایـم 

کــه نــظام هــماهــنگ پــرداخــت بــه ضــرر شــماســت! و لــذا بــه جــای آن الیــحه ی خــدمــات کــشوری را تــدویــن 

مـی کـنیم کـه اگـر اجـرا شـود، مـشکالت شـما حـل خـواهـد شـد. امـا روزهـا و مـاه هـا گـذشـت و از ایـن الیـحه 

خبری نشد. 

بــعد از مــدتــی مجــلس هــفتم بــا شــعار عــدالــت مــحوری و اصــول گــرایــی و تــکیه بــر معیشــت مــردم شــکل 

گـرفـت. بـه سـراغ آنـان رفـتیم. حـدادعـادل (رئـیس مجـلس وقـت) در نـطقی آتـشین کـه فـیلم آن مـوجـود اسـت، 

اعـالم کـرد کـه مفتخـر اسـت ۱۳ سـال مـعلم بـوده و مـعتقد بـه اصـالح اقـتصاد آمـورش و پـرورش اسـت و 

افــزود کــه مجــلس هــفتم بــا مجــلس شــشم فــرق دارد. آنــها ســیاســی بــودنــد امــا ایــن مجــلس، مجــلس کــار 

اســت و نــشانــه ی آن ایــن اســت کــه در اولــین مــصوبــه ی خــود، دولــت را مــوظــف نــموده اســت تــا ظــرف دو 

مـــاه الیـــحه ی خـــدمـــات کـــشوری را بـــه مجـــلس ارائـــه دهـــد، در غـــیر ایـــن صـــورت بـــا دولـــت بـــه شـــدت بـــرخـــورد 

خـــــواهـــــیم کـــــرد. بـــــه ایـــــشان تـــــذکـــــر داده شـــــد کـــــه قـــــضاوت دربـــــاره ی مجـــــلس هـــــفتم زود اســـــت و اصـــــوالً 

تــشکل هــای صــنفی نــمی خــواهــند وارد بــازی هــای ســیاســی شــونــد و بــگذاریــد مــا صــنفی بــمانــیم. امــا گــویــا 

خـــــوشـــــایـــــند آنـــــان نـــــبود، چـــــراکـــــه هـــــنوز دو مـــــاه از ایـــــن مـــــالقـــــات نـــــگذشـــــته بـــــود کـــــه مـــــوج دســـــتگیری هـــــا و 

بــازجــویــی هــا و احــضارهــا در ســراســر کــشور شــدت گــرفــت، بــا ایــن تــصور کــه مــی تــوان جــنبش مــدنــی و 

عــدالــت جــو را بــا بــرخــوردهــای امــنیتی آرام کــرد. امــا نــتیجه مــعکوس شــد و تــشکل هــای صــنفی منسجــم تــر 

شــده و اطــالعــیه هــا و بــیانــیه هــایــی کــه در اوج فــشارهــا صــادر مــی شــد، بــسیار پــرشــورتــر از گــذشــته بــود. 

اگـرچـه دلسـردی بـرخـی از هـمکاران فـرهـنگی دسـت تـشکل هـا را بسـته بـود، امـا در هـمین دوره تـشکل هـا 

از نــظر کــیفی بــه بــازســازی خــود پــرداخــتند و از نــظر کــمی تــعدادشــان از بیســت تــشکل بــه چهــل تــشکل 

افـــزایـــش یـــافـــت و ایـــن بـــاور در مـــسئوالن و نـــیروهـــای امـــنیتی تـــقویـــت شـــد کـــه ایـــن شـــعله خـــامـــوش شـــدنـــی 

نیســـت و کـــسانـــی کـــه بـــرای رهـــایـــی و نـــجات آمـــوزش و پـــرورش پـــیمان بســـته انـــد، دســـت از پـــیمان خـــود 

برنخواهند داشت. 
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مـاه هـا گـذشـت و انـتخابـات ریـاسـت جـمهوری نـهم بـا پـیروزی آقـای احـمدی نـژاد و شـعار آوردن پـول 

نــفت بــر ســر ســفره هــای مــردم بــه پــایــان رســید. بــا ایــشان مــالقــات کــردیــم و بــه دلــیل تجــربــیات گــذشــته بــا 

نـــابـــاوری بـــه حـــرف هـــای ایـــشان گـــوش دادیـــم. امـــا قـــاطـــعیت ایـــشان در گـــفتار و صـــمیمیتی کـــه از خـــود 

نـشان مـی دادنـد، بـاعـث شـد بـاورمـان شـود وعـده هـایـی کـه مـی دهـند، واقـعی اسـت و بـه زودی وضـع آمـوزش 

و پــــــرورش و مــــــعلمان دگــــــرگــــــون خــــــواهــــــد شــــــد. امــــــا نــــــه تــــــنها هــــــیچ یــــــک از آنــــــها مــــــحقق نشــــــد، بــــــلکه بــــــا 

بـاقـی مـانـده ی آبـروی مـعلمان نـیز بـا وعـده ی تـوزیـع سـهام عـدالـت بـین مـعلمان بـر بـاد رفـت و روزنـامـه هـا بـا 

تـیتر درشـت نـوشـتند: «بـعد از مسـتمندان، مـعلمان در اولـویـت دریـافـت سـهام عـدالـت قـرار دارنـد.» ایـنجا 

بــــود کــــه دریــــافــــتیم دولــــت جــــدیــــد بــــنا دارد مــــشکل مــــعلمان را بــــا دادن صــــدقــــه بــــه شــــیوه ی کــــمیته امــــدادی 

بــرطــرف نــمایــد و ایــن در حــالــی اســت کــه آقــای احــمدی نــژاد در دوره ی ریــاســت شهــرداری تهــران گــفته 

بـودنـد کـه مـن دسـت و پـای مـعلمان را مـی بـوسـم و اگـر چـند شـرکـت دولـتی را در اخـتیار مـن قـرار دهـند، 

حــقوق مــعلمان را چــندبــرابــر خــواهــم کــرد! امــا امــروز بــه بــهانــه ی بــار مــالــی الیــحه ی مــدیــریــت، تــقاضــای 

اســترداد ایــن الیــحه را دارنــد؛ الیــحه ای کــه بــه تــأکــید کــارشــناســان بــیش از پــنج هــزار ســاعــت وقــت صــرف 

آن شـده اسـت و چـندیـن سـال مـعلمان و فـعاالن صـنفی بـه اجـرای آن دل خـوش کـرده و سـکوت اخـتیار 

نـموده انـد تـا ایـن الیـحه بـه تـصویـب رسـیده و اجـرا شـود. بـه راسـتی آیـا مـسئوالن امـنیتی کـه چـشم و گـوش 

مــسئوالن هســتند، بــه آنــها هشــدار نــداده انــد کــه مــیلیون هــا مــعلم و کــارمــند مــنتظر تــصمیم و اجــرای ایــن 

الیحه هستند و عدم اجرای آن چه بحرانی ایجاد خواهد کرد؟ 

الــبته مــا نــیز ایــراداتــی نســبت بــه بــندهــایــی از ایــن الیــحه داریــم و مــعتقدیــم کــه ایــن اشــکاالت بــایــد 

بــه مــرور زمــان بــرطــرف شــود. مــا مــی دانــیم کــه الیــحه ی مــدیــریــت، امــنیت شــغلی بــسیاری از کــارمــندان را 

خـــدشـــه دار مـــی کـــند. مـــا مـــی دانـــیم کـــه تـــفاوت حـــداقـــل و حـــداکـــثر حـــقوق در ایـــن الیـــحه کـــه بـــه نـــام نـــظام 

هــماهــنگ طــراحــی شــده اســت، بــین 7 تــا 35 بــرابــر اســت. مــا مــی دانــیم کــه ســنوات خــدمــت کــارمــندان و 

ســــن بــــازنشســــتگان در ایــــن الیــــحه افــــزایــــش پــــیدا کــــرده اســــت. مــــا مــــی دانــــیم کــــه قــــضات و هــــیئت عــــلمی 

دانـشگاه هـا و وزارت اطـالعـات و بـخشی از وزارت امـور خـارجـه و حـتی نـیروهـای نـظامـی و انـتظامـی از 

مــشمولــیت ایــن الیــحه خــارج خــواهــند شــد. مــا مــی دانــیم کــه وزیــر نــفت اجــازه نــخواهــد داد کــه از حــقوق 

چـندمـیلیونـی کـارکـنان ایـن شـرکـت کـاسـته شـود و مـا نـکات بـسیار دیـگری از ایـن الیـحه مـی دانـیم کـه در 

جـــای خـــود مـــطرح و پـــیگیری خـــواهـــد شـــد. امـــا ایـــن را نـــیز مـــی دانـــیم کـــه در صـــورت اجـــرای صـــحیح ایـــن 

الیـحه هـیچ کـارمـندی بـیش از یـک فـیش حـقوقـی نـخواهـد داشـت و حـقوق مـعلمان و پـرسـتاران هـر سـال 

ده درصــد بــیش از ســایــر کــارمــندان افــزایــش خــواهــد یــافــت کــه اگــر ایــن اتــفاق بــیفتد، دیــگر بــار تــورمــی 

نــاشــی از افــزایــش حــقوق ســایــر کــارمــندان فــقط مــتوجــه مــعلمان نــخواهــد بــود و اگــر فــریــادی بــلند شــود، 

ایـن بـار فـقط مـعلمان فـریـادگـر نـخواهـند بـود و دولـت مـوظـف خـواهـد شـد کـه پـاسـخگوی تـمامـی کـارمـندان 

خود باشد و این امر باعث اتحاد همه ی کارمندان برای بهبود وضعیت معیشتی آنان خواهد شد. 
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مـتأسـفانـه تـا کـنون سـایـر اقـشار جـامـعه بـا مـعلمان هـمراه نشـده انـد و مـشکل مـعلمان را مـشکل کـل 

جـامـعه نـدیـده انـد. لـذا وقـتی کـه هـر سـال بـودجـه ی آمـوزش و پـرورش بـا کسـری مـواجـه مـی شـود، هـیچ کـس 

نــگران نــمی شــود و واکــنشی نــشان نــمی دهــد. لــذا مــا مــتأســفیم کــه مــی شــنویــم بــودجــه ی امــسال آمــوزش و 

پـرورش بـه نسـبت عـملکرد سـال گـذشـته بـیش از 3300مـیلیارد تـومـان کسـری دارد و ایـن در حـالـی اسـت 

کــه کــل بــودجــه افــزایــشی چــشمگیر داشــته اســت. مــا مــتأســفیم کــه مــی بــینیم هــیچ کــس در بــرابــر مــردودی 

بـــیش از چـــهارمـــیلیون دانـــش آمـــوز در ســـال گـــذشـــته پـــاســـخگو نیســـت و بـــحث اســـتیضاح وزیـــر بـــه دلـــیل 

بـده بسـتان هـایـی کـه درون مجـلس رخ مـی دهـد، هـر روز بـه تـعویـق مـی افـتد. مـا مـتأسـفیم وقـتی مـی شـنویـم 

شـش هـزار مـدرسـه فـاقـد سـرویـس بهـداشـتی اسـت و یـا هـرسـالـه بـه دلـیل نـداشـنت وسـایـل گـرمـایـی مـناسـب، 

فـــرزنـــدان و کـــودکـــان مـــعصوم ایـــن دیـــار در آتـــش مـــی ســـوزنـــد و هـــیچ کـــس وادار بـــه اســـتعفا و یـــا حـــتی 

عـذرخـواهـی نـمی شـود. مـا مـتأسـفیم وقـت مـی شـنویـم بـیش از نـه مـیلیون از دانـش آمـوزان در مـدارس دونـوبـته 

درس مـی خـوانـند. آیـا در ایـن شـرایـط نـبایـد بـه آنـچه کـه بـر آمـوزش و پـرورش کـشور مـی گـذرد، اعـتراض 

کرد؟! 

آقــای رئــیس جــمهور، آیــا شــما نــفرمــودیــد کــه هــر کــجا بــی عــدالــتی دیــدیــد، فــریــاد بــزنــید؟ آیــا پــاســخ ایــن 

فــــریــــادهــــا را کــــسی خــــواهــــد داد؟ و یــــا ایــــن کــــه بــــا امــــنیتی کــــردن فــــضا و بــــگیروبــــبندهــــا، بــــه پــــاک کــــردن 

صورت مسئله خواهید پرداخت؟ 

جـناب رئـیس جـمهور، «لـکل امـه اجـل و فـاذا جـاء اجـلهم الیسـتاخـرون سـاعـه و الیسـتقدمـون: هـر گـروه 

و دسـته ای یـک دوره ای دارد کـه هـر زمـان آن دوره بـه پـایـان بـرسـد، نـه لحـظه ای در آن تـأخـیر مـی افـتد و نـه 

جـلو خـواهـد افـتاد». پـس شـایسـته اسـت کـه در دوره ای کـه قـدرت اجـرایـی کـشور را در دسـت گـرفـته ایـد، 

یـادگـاری شـایسـته ای از خـود بـه جـا گـذاریـد، وگـرنـه بـه هـمان سـرنـوشـتی دچـار خـواهـید شـد کـه گـذشـتگان 

را به سبب آن سرزنش می کنید. 

فـرهـنگیان عـزیـز، مـعلمان فـرهـیحته و آگـاه، هـمکاران شـما در شـورای هـماهـنگی تـشکل هـای صـنفی 

مـعلمان کـشور، عـلی رغـم نـامـالیـمات، خـلف وعـده هـا و بـی تـوجـهی هـای مـسئوالن (آن گـونـه کـه شـرح آن در 

ســطور فــوق آمــد)، مــی دانــند حــرکــت هــای مــدنــی و صــنفی پــروســه ای اســت کــه الزمــه ی تــکامــل آن صــبر، 

اسـتقامـت، حـضور، دادن هـزیـنه و حـفظ امـیدواری اسـت. هـمین کـه حـرکـت هـای شـما در سـال هـای اخـیر 

منجـر بـه ایـن شـد کـه حـقوق بـه عـمد فـرامـوش شـده ی شـما در سـطح مـلی انـعکاس یـابـد و مـسئوالن کـشور 

اعـم از رئـیس جـمهور و هـیئت دولـت، رئـیس و نـمایـندگـان مجـلس و مـدیـران ارشـد بـه تـضییع حـقوق شـما 

اعــــتراف کــــنند، خــــود قــــدمــــی هــــرچــــند کــــوچــــک بــــوده اســــت رو بــــه جــــلو. هــــمه ی مــــا انــــتظار داشــــتیم ایــــن 

اعـترافـات تـلخ مـسئوالن بـه اقـدامـات عـملی آنـها در رفـع تـبعیض هـای آشـکار مـوجـود مـنتهی شـود، لـیکن 

وقــایــع حــدود یــک مــاه گــذشــته مــشخص مــی نــمایــد نــه تــنها اراده ای بــرای انــجام اقــدامــات حــداقــلی نــظیر 

تــصویــب و اجــرای الیــحه ی خــدمــات کــشوری وجــود نــدارد، کــه قــرائــن آشــکار و نــهان حــکایــت از تــالش 
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گــروه هــای فــشار بــرای حــذف و فــرامــوشــی ایــن الیــحه دارد. ســابــقه ی ذهــنی از عــملکرد مــسئوالن کــشور 

بـــیانـــگر ایـــن امـــر اســـت کـــه آنـــها بـــر اســـاس مـــیزان آگـــاهـــی تـــوأم بـــا حـــرکـــت شـــما و اعـــتراض آشـــکار بـــه 

تـضییع حـقوق مـادی و مـعنوی خـود، اوضـاع را ارزیـابـی نـموده و بـه اخـتصاص بـودجـه و یـا اقـدامـاتـی 

بـرای احـقاق حـقوق تـضییع شـده مـی پـردازنـد و تـصمیم گـیری مـی نـمایـند. لـذا پـس از دو مـرحـله حـضور در 

مــقابــل مجــلس شــورای اســالمــی مــا نــمایــندگــان کــانــون هــای صــنفی مــعلمان کــشور (شــورای هــماهــنگی) 

تـــصمیمات زیـــر را اعـــالم مـــی داریـــم و امـــیدواریـــم گـــوش شـــنوا و اراده ای بـــرای عـــمل بـــه آن وجـــود داشـــته 

باشد: 

1- بــه مجــلس و دولــت تــا 25/11/85 مهــلت داده مــی شــود تــا بــرای تــصویــب نــهایــی الیــحه ی مــدیــریــت 

خدمات کشوری و ایجاد ردیف بودجه و اجرایی کردن آن از 1/1/86 اقدام نمایند. 

2- مـا مـعلمان سـراسـر کـشور در صـورت عـدم تـصویـب آن تـا زمـان مـعین شـده و بـرای اعـتراض خـود 

نسـبت بـه ایـن بـی تـوجـهی و رسـانـدن صـدای خـود بـه مـسئوالن، روزهـای دوشـنبه و سـه شـنبه (30/11/85 

و 1/12/85) ضـــــــمن حـــــــضور در مـــــــدارس، عـــــــلی رغـــــــم مـــــــیل خـــــــود، از حـــــــضور در کـــــــالس هـــــــا خـــــــودداری 

می نماییم. 

3- مـــــا خـــــواســـــتار لـــــغو تـــــبعید پـــــیمان نـــــودیـــــنیان و بـــــرطـــــرف شـــــدن مـــــشکالت حـــــقوقـــــی و آمـــــوزشـــــی و 

بازگشت ایشان به سنندج هستیم. 

4- چــنانــچه اقــدامــات فــوق نــیز جــواب نــگرفــت، جــلسه ی فــوق الــعاده ی شــورای هــماهــنگی تــشکل هــای 

صــــنفی فــــرهــــنگیان ســــراســــر کــــشور، در هــــفته ی دوم اســــفندمــــاه بــــرای بــــررســــی نــــتایــــج و تــــصمیم گــــیری 

درباره ی اقدامات بعدی در تهران تشکیل خواهد شد. 

5- الزم بـــه ذکـــر اســـت در صـــورت دســـتگیری یـــا ایـــجاد هـــر گـــونـــه مـــشکلی بـــرای مـــعلمان و اعـــضای 

تـــشکل هـــای ســـراســـری کـــشور، تجـــمع عـــمومـــی فـــرهـــنگیان در مـــقابـــل مجـــلس شـــورای اســـالمـــی بـــرگـــزار 

خواهد شد. 

کانون صنفی معلمان ایران 

کانون صنفی معلمان کرمانشاه 

کانون صنفی فرهنگیان یزد 

کانون صنفی معلمان اردبیل 

کانون صنفی فرهنگیان استان اصفهان 

کانون فرهنگیان شیراز 

کانون صنفی فرهنگیان خراسان 

انجمن صنفی فرهنگیان خراسان 
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کانون صنفی معلمان گیالن (رشت) 

جامعه ی فرهنگیان آستانه اشرفیه 

انجمن صنفی فرهنگیان کردستان 

کانون صنفی فرهنگیان استان قزوین  

کانون صنفی معلمان الهیجان  

کانون صنفی فرهنگیان چهارمحال و بختیاری 

کانون صنفی فرهنگیان شهرضا 

کانون صنفی فرهنگیان استان مرکزی 

کانون معلمان همدان 

کانون صنفی معلمان مالیر  

کانون صنفی معلمان نکا 

انجمن صنفی معلمان خمینی شهر 

کانون صنفی فرهنگیان دزفول  

کانون صنفی فرهنگیان استان زنجان 

اتحادیه ی صنفی فرهیگیان اهواز 

کانون صنفی معلمان ارومیه  

کانون صنفی معلمان شوشتر 

کانون صنفی معلمان ابهر 

کانون فرهنگیان اسالمشهر 

مجمع صنفی فرهنگیان ایالم 

کانون صنفی معلمان ازنا (هیئت مؤسس)  

کانون صنفی فرهنگیان استان آذربایجان شرقی  

کانون صنفی معلمان شهرری  

کانون صنفی فرهنگیان کاشان 

کانون صنفی فرهنگیان مازندران 

کانون صنفی معلمان قائم 

کانون صنفی معلمان دماوند 

کانون صنفی معلمان پاکدشت 

    دبیرخانه ی شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران 
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 1385/11/12

بیانیه ی بیست وهفتمین نشست تشکل های صنفی معلمان ایران تهران 

شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین هایل     کجا دانند حال ما سبک باران ساحل ها 

فرهنگیان ارجمند 

     ســــپاس و درود بــــی کــــران نــــمایــــندگــــان شــــما در تــــشکل هــــای صــــنفی فــــرهــــنگیان ســــراســــر کــــشور 

پـــیشکش اســـتواری ایـــمانـــتان و شـــور دوبـــاره ای کـــه آگـــاهـــی فـــرهـــنگی شـــما فـــرهـــیختگان را مـــی نـــمایـــانـــد. 

اســقبال گســترده ی شــما در بــسیاری از نــقاط کــشور از تــحصن ســراســری مــعلمان در ســی ام بــهمن و 

یــکم اســفند بــه هــمگان نــشان داد کــه فــشارهــای واردشــده بــر تــشکل هــای صــنفی فــرهــنگیان و جــامــعه ی 

مــعلمی کــشور تــنها بــرای یــک ســال کــارایــی داشــته و مــعلمان دوبــاره بــه پــا خــاســته انــد. در حــقیقت نــیز 

نـــمی تـــوان خـــواســـته هـــا و مـــطالـــبات مشـــروع و قـــانـــونـــی جـــامـــعه ی مـــیلیونـــی مـــعلمان کـــشور را کـــه بـــیش از 

هفتصدهزار نفر آنها در زیر خط فقر زندگی می کنند، با سرکوب فعاالن آنان پاسخ داد. 

     هــمکاران عــزیــز، نــمایــندگــان شــما در تــشکل هــای صــنفی فــرهــنگیان از هــمان آغــاز کــوشــیده انــد 

روش هـایـی را بـرای احـقاق حـقوق خـود اتـخاد کـنند کـه قـانـونـی و مـدنـی بـوده و کـمتریـن هـزیـنه و آسـیب را 

مـــتوجـــه طـــرفـــین نـــمایـــد. گـــزارش اجـــمالـــی ارائـــه شـــده در بـــیانـــیه ی پـــایـــانـــی گـــردهـــمایـــی تـــشکل هـــای صـــنفی 

فـرهـنگیان در روز یـکشنبه، 15/11/85، مـقابـل مجـلس بـه خـوبـی مـسیر حـرکـت مـعنوی و قـانـونـمند مـعلمان 

را نـشان مـی دهـد. صـدور ده هـا بـیانـیه ی تحـلیلی، بـرگـزاری جـلسات مـتعدد بـا مـسئوالن و نـوشـنت صـدهـا 

نــامــه ی بــی پــاســخ، شــاهــدی بــر ایــن مــدعــاســت. تــشکیل کــمیته هــای بــلندپــایــه تــوســط ریــاســت جــمهوری و 

ریـاسـت مجـلس وقـت، شـعارهـای زیـبا امـا بـی نـتیجه ی مـسئوالن و ایـن اواخـر نـیز تـصمیم بـه تـوزیـع سـهام 

عـدالـت بـه شـیوه ی کـمیته امـدادی بـین فـرهـنگیان، از جـمله اقـدامـات مـسئوالن در ایـن سـال هـا بـوده اسـت. 

کــوتــاهــی آشــکار دولــتمردان و مجــلسیان در پــیگیری خــواســت فــرهــنگیان و بــی اعــتنایــی تــحقیرآمــیز آنــان 

در بــرخــورد بــا مــعلمان، بــرای مــثال اعــالم عــلنی نــظریــه ی غــیرقــانــونــی و غــیراصــولــی تــبعیض روا در حــق 

مــــعلمان مــــوجــــب شــــد مــــعلمان بــــه شــــیوه ی مــــدنــــیِ تجــــمع در مــــحیط هــــای اداری آمــــوزش و پــــرورش و عــــدم 

حضور در کالس های درس متوسل شوند. 

     دولـتمردان ادعـا مـی کـنند حـرکـت هـای حـق طـلبانـه ی فـرهـنگیان سـیاسـی و غـیرقـانـونـی اسـت. آنـان 

از تـــریـــبون هـــای بـــسیاری کـــه در اخـــتیار دارنـــد، مـــا را بـــه ســـیاســـی کـــاری و جـــناح بـــازی مـــتهم مـــی کـــنند. 

صـداوسـیمای بـه ظـاهـر مـلی و مـطبوعـات وابسـته بـه دولـت مـرتـباً اخـبار غـیرواقـعی افـزایـش حـقوق مـعلمان 

و پـــرداخـــت مـــطالـــبات آنـــان را بـــزرگ نـــمایـــی کـــرده و تـــصویـــری دروغـــین از حـــقوق و مـــزایـــای مـــعلمان بـــه 

مـخاطـبان ارائـه مـی دهـد. صـداوسـیما بـا نـادیـده گـرفـنت اعـتراضـات و تجـمعات صـنفی فـرهـنگیان و عـدم 
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انـعکاس واقـعی مـطالـبات ایـشان، جـایـگاه مـلی خـود را خـدشـه دار کـرده و اصـول اولـیه ی اطـالع رسـانـی 

صـــادقـــانـــه و بـــی طـــرفـــانـــه را زیـــر پـــا گـــذاشـــته اســـت. فـــرهـــنگیان اعـــتماد خـــود را بـــه رســـانـــه ی بـــه ظـــاهـــر مـــلی 

صـــــــداوســـــــیما از دســـــــت داده انـــــــد، لـــــــذا انـــــــعکاس اخـــــــبار فـــــــرهـــــــنگیان را از طـــــــریـــــــق ابـــــــزارهـــــــای مشـــــــروع 

اطالع رسانی، از جمله رسانه های خارجی، موجه و متصور می دانند. 

     مــطالــعه و مــرور بــیانــیه هــا و مــکاتــبات تــشکل هــای صــنفی فــرهــنگیان در پــنج ســال اخــیر، تــنوع و 

جهـــت گـــیری مـــطالـــبات فـــرهـــنگیان را بـــر خـــالف آنـــچه مـــسئوالن ادعـــا مـــی کـــنند، بـــه خـــوبـــی نـــشان مـــی دهـــد. 

مـعلمان بـیش از هـر چـیز خـواسـتار حـفظ و ارتـقای شـأن مـعلمی در جـامـعه هسـتند. آنـها خـواسـتار ایـن 

بــوده و هســتند کــه مــعلمان بــه عــنوان قشــر فــرهــنگیِ دارای مــنزلــت اجــتماعــی، در مــعرض ســیاســت هــایــی 

قـرار نـگیرنـد کـه عـامـدانـه و یـا جـاهـالنـه حـرمـت انـسانـی و مـرجـعیت اجـتماعـی آنـان را خـدشـه دار مـی کـند. 

پـرداخـنت بـه مـشاغـل غـیرتـخصصی تـوسـط مـعلمان بـه دلـیل تـنگناهـای اقـتصادی از جـمله عـوامـلی اسـت 

کـــه جـــایـــگاه مـــعلم را در حـــد یـــک انـــسان گـــرفـــتار و درمـــانـــده تـــنزل مـــی دهـــد. لـــذا اگـــر اولـــین و رســـاتـــریـــن 

صــدای اعــتراضــی فــرهــنگیان مــربــوط بــه مــشکالت اقــتصادی و تــنگناهــای معیشــتی آنــان اســت، نــاشــی 

از ایـن واقـعیت اسـت کـه قـدم اول بـرای حـفظ و ارتـقای شـأن مـعلم در جـامـعه، پـرداخـنت فـارغ از دغـدغـه 

و نگرانی معیشتی ایشان به آموزش و تدریس است. 

     تـــأکـــید مـــی گـــردد بـــر خـــالف آنـــچه کـــه تـــریـــبون هـــای رســـمی شـــایـــعه مـــی کـــنند، فـــرهـــنگیان هـــیچ گـــاه 

مــــدعــــی نشــــده انــــد کــــه کــــارکــــنان ســــایــــر دســــتگاه هــــای دولــــتی حــــقوق و مــــزایــــای اضــــافــــه بــــر نــــیاز دریــــافــــت 

مـــی کـــنند. فـــرهـــنگیان بـــه ایـــن واقـــعیت اذعـــان دارنـــد کـــه حـــقوق و مـــزایـــای ســـایـــر دســـتگاه هـــای دولـــتی (بـــه 

اســـتثنای مـــدیـــران و کـــارشـــناســـان بـــرخـــی شـــرکـــت هـــای دولـــتی) حـــداقـــل دریـــافـــتی الزم بـــرای داشـــنت یـــک 

زنــدگــی مــتوســط و مــعمولــی اســت. آنــچه هــمیشه مــورد اعــتراض تــشکل هــای صــنفی فــرهــنگیان بــوده ایــن 

واقــــعیت اســــت کــــه حــــقوق و دریــــافــــتی فــــرهــــنگیان بــــا هــــم رده ی آنــــان (از نــــظر ســــوابــــق اجــــرایــــی، مــــدرک 

تـــحصیلی و گـــروه شـــغلی) در ســـایـــر دســـتگاه هـــای دولـــتی اخـــتالف فـــاحـــش دارد. لـــذا حـــقوق و مـــزایـــای 

فرهنگیان به منظور برخورداری از یک زندگی شرافتمندانه باید افزایش یابد. 

     حـفظ شـأن انـسانـی مـعلم و ارتـقای جـایـگاه اجـتماعـی او، اقـتضائـات ضـروری دیـگری نـیز دارد 

کـــه مـــعلمان در بـــیانـــیه هـــا، تجـــمعات و مـــذاکـــرات خـــود بـــا مـــسئوالن بـــه آنـــها بـــسیار پـــرداخـــته انـــد. ارتـــقای 

کــیفیت فــضاهــای آمــوزشــی، افــزایــش ســرانــه ی آمــوزشــی، تــجهیز مــدارس بــه تــکنولــوژی آمــوزشــی روز، 

رفـــع بحـــران مـــدارس چـــندشـــیفته، اســـتیجاری و یـــا در مـــعرض تخـــریـــب، نـــهادیـــنه کـــردن نـــظام مـــدیـــریـــت 

انــتخابــی در مــدارس و تســری آن بــه مــدیــران مــنطقه و اســتانــی، تــمرکــززدایــی از آمــوزش و پــرورش و 

ضـرورت عـنایـت بـه آمـایـش سـرزمـینی در طـراحـی رسـانـه هـا و مـحتوای آمـوزشـی، حـذف نـگاه امـنیتی و 

حـــراســـت ســـاالر از آمـــوزش و پـــرورش و جـــایـــگزیـــنی آن بـــا نـــگاه انـــسان مـــحور، تـــوســـعه ی آزادی بـــیان در 
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آمـــوزش و پـــرورش و در نـــهایـــت اصـــالح نـــظام گـــزیـــنش عـــقیدتـــی مـــعلمان کـــه آنـــان را بـــه مـــحافـــظه کـــاری، 

انفعال و بی انگیزگی سوق می دهد، از جمله ی این مطالبات و خواسته هاست. 

     هــمکاران ارجــمند، نــمایــندگــان شــما در شــورای هــماهــنگی تــشکل هــای صــنفی فــرهــنگیان کــشور 

بــنا بــر اعــالم قــبلی و بــا دعــوت از دبــیرخــانــه، در روز جــمعه، 11/12/85، بــرای بــررســی شــرایــط و اخــذ 

تــصمیم در تهــران گــرد هــم آمــدنــد. مــتأســفانــه عــلی رغــم قــرارداد بــا خــانــه ی مــعلم شــمیرانــات و پــرداخــت 

هـزیـنه هـای آن، بـا دخـالـت نـیروهـای نـامـشخص درهـای خـانـه ی مـعلم مـذکـور صـبح روز جـمعه زنـجیر شـد 

و نمایندگان شما بیش از چهار ساعت زیر برف و پشت درهای بسته ی خانه ی معلم ماندند. 

     بــا پــیگیری دبــیرخــانــه قــراردادی بــا مــکان دیــگری در تهــران مــنعقد شــد و فــرهــنگیان عــازم آنــجا 

شـدنـد. امـا در کـمال نـابـاوری درهـای ایـن مـکان نـیز بـا دخـالـت مـأمـوران انـتظامـی بـر روی مـعلمان بسـته 

شـد و در نـهایـت فـعاالن صـنفی حـاضـر، جـلسه ی خـود را در مـنزل یـکی از هـمکاران در تهـران بـرگـزار 

کــردنــد. تــشکل هــای صــنفی فــرهــنگیان بــیش از هــر کــس دیــگری وزیــر آمــوزش و پــرورش را مــسئول ایــن 

بـــی حـــرمـــتی آشـــکار بـــه نـــمایـــندگـــان جـــامـــعه ی بـــزرگ فـــرهـــنگیان کـــشور دانســـته و ایـــن اتـــفاق را نـــشانـــه ی 

دیـگری از بـی کـفایـتی ایـشان مـی دانـند. زیـر پـا گـذاشـنت قـرارداد رسـمی تـوسـط مـسئوالن خـانـه ی مـعلم و 

بســنت درهــای آن بــه روی مــعلمان، لــکه ی نــنگی اســت کــه از دامــان عــامــالن ایــن مــوضــوع هــیچ گــاه پــاک 

نـــخواهـــد شـــد. تجـــربـــه نـــشان مـــی دهـــد اتـــخاذ چـــنین روش هـــای نـــاکـــارآمـــدی بـــرای بـــرخـــورد بـــا تـــشکل هـــای 

صــنفی در مــیان مــدت بــه شــدت یــافــنت و دوره ای شــدن اعــتراضــات مــی انــجامــد و در بــلندمــدت هــزیــنه هــای 

مدیریت جامعه را باال می برد. 

     هــمکاران بــزرگــوار، نــمایــندگــان شــما در تــشکل هــای صــنفی فــرهــنگیان ضــمن اعــالم حــمایــت و 

حـضور در تجـمع بـزرگ مـعلمان مـقابـل مجـلس در روز شـنبه، 12/12/85 و بـا ابـزار تـأسـف عـمیق خـود 

از تـــوزیـــع گســـترده و ســـازمـــان دهـــی شـــده ی اطـــالعـــیه ی جـــعلی بـــا امـــضای کـــانـــون صـــنفی مـــعلمان ایـــران 

مـبنی بـر لـغو تجـمع مـذکـور، خـواسـتار پـیگیری قـضایـی مـوضـوع تـوسـط دبـیرخـانـه ی شـورای هـماهـنگی 

می باشند. 

     بـا تـأکـید مجـدد بـر ایـن کـه تـشکل هـای صـنفی فـرهـنگیان بـا درک ایـن واقـعیت کـه پیشـبرد اهـداف 

صـنفی مسـتلزم صـرف زمـان طـوالنـی، اسـتمرار فـعالـیت و صـبر بـسیار اسـت، خـود را کـماکـان متعهـد بـه 

حــــرکــــت مــــدنــــی در چــــارچــــوب قــــانــــون دانســــته و از ایــــن لــــحاظ الــــگوی مــــناســــبی از حــــق طــــلبی تــــوأم بــــا 

قــانــونــمندی را مــتناســب بــا شــأن خــود در جــامــعه ارائــه کــرده انــد و بــه آن پــای بــند خــواهــند مــانــد. امــا در 

صـــورت بـــرخـــورد امـــنیتی و قـــضایـــی بـــا اعـــضای تـــشکل هـــای صـــنفی فـــرهـــنگیان، بـــر خـــود الزم مـــی دانـــیم 

تصمیمات قاطعانه ای را در این خصوص اتخاذ کرده و آن را با جدیت عملی نماییم. 
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     در خــاتــمه شــورای هــماهــنگی تــشکل هــای صــنفی فــرهــنگیان ســراســر کــشور اولــویــت مــطالــبات 

فـرهـنگیان و بـرنـامـه هـای آتـی خـود را در زمـان حـاضـر بـه شـرح زیـر اعـالم مـی نـمایـند و امـیدوارنـد اراده ای 

راستین برای تحقق آنها وجود داشته باشد. 

     1- مــا فــرهــنگیان کــشور خــواهــان تــصویــب بــی قــیدوشــرط الیــحه ی خــدمــات مــدیــریــت کــشوری بــا 

تـأکـید بـر اجـرای کـامـل فـصول 10 و 13 (مـزایـا و بـازنشسـتگی) و اخـتصاص ردیـف بـودجـه بـرای اجـرای 

کامل آن از 1/1/86 می باشیم. 

     2- مـا طـرح سـؤاالت مـوهـن در آزمـون ضـمِن خـدمـت فـرهـنگیان در سـال پـیامـبر اعـظم را مـحکوم 

کرده و نگرانی عمیق خود را از رواج تحجر در رأس وزارت آموزش و پرورش اعالم می نماییم. 

     3- مــــا انــــتظار داریــــم وزیــــر آمــــوزش و پــــرورش بــــه دلــــیل عــــمل نــــکردن بــــه وعــــده هــــای خــــود و ســــوء 

مدیریت آشکارشان، توسط نمایندگان محترم مجلس استیضاح شود. 

     4- مـــــا عـــــدم بـــــرخـــــورد امـــــنیتی و قـــــضایـــــی بـــــا فـــــعاالن صـــــنفی و رفـــــع تـــــبعید از فـــــعاالن صـــــنفی 

تبعیدشده را حق مسلم خود می دانیم. 

     مـــــا فـــــرهـــــنگیان ســـــراســـــر کـــــشور در صـــــورت عـــــدم تـــــحقق خـــــواســـــته هـــــای فـــــوق در روز یـــــکشنبه، 

9/2/86، ضـمن حـضور در مـدارس، عـلی رغـم مـیل خـود، از حـضور در کـالس هـا خـودداری مـی نـمایـیم و 

هـــمچنین روز چـــهارشـــنبه، 12/2/86، بـــه نـــشانـــه ی اعـــتراض، در ادارات شهـــرســـتان هـــا و ســـازمـــان هـــا در 

مراکز استان ها از ساعت 9 صبح تا 12 تجمع خواهیم نمود. 

کانون صنفی معلمان ایران 

کانون صنفی معلمان کرمانشاه 

کانون صنفی معلمان اردبیل 

کانون صنفی فرهنگیان یزد 

کانون صنفی فرهنگیان استان اصفهان 

کانون صنفی فرهنگیان خراسان 

انجمن صنفی معلمان استان کردستان 

کانون صنفی فرهنگیان شیراز 

انجمن صنفی فرهنگیان خراسان  

کانون صنفی معلمان گیالن (رشت) 

کانون صنفی فرهنگیان استان قزوین 

کانون صنفی معلمان همدان  
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کانون صنفی فرهنگیان شهرضا 

کانون صنفی فرهنگیان استان مرکزی 

کانون صنفی معلمان ایران (نکا)  

انجمن صنفی فرهنگیان خمینی شهر 

کانون صنفی فرهنگیان دزفول 

کانون صنفی فرهنگیان استان زنجان 

اتحادیه ی صنفی فرهنگیان اهواز 

کانون صنفی معلمان ارورمیه 

کانون صنفی فرهنگیان شوشتر 

کانون فرهنگیان اسالمشهر 

مجمع صنفی فرهنگیان ایالم 

کانون صنفی معلمان شهرری 

کانون صنفی فرهنگیان استان آذربایجان شرقی 

کانون صنفی فرهنگیان کاشان 

کانون صنفی فرهنگیان مازندران 

کانون صنفی فرهنگیان کرمان 

کانون صنفی فرهنگیان دماوند 

کانون صنفی فرهنگیان کوچصفهان 

کانون صنفی فرهنگیان الیگودرز 

کانون صنفی فرهنگیان کرج  
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 11386/01/10

    بیانیه ی نشست تشکل های صنفی معلمان ایران در تهران 

از داد و داد آن همه گفتید و نکردید      یارب چقدر فاصله ی دست و زبان است       

اخــــبار مــــربــــوط بــــه ضــــرب وشــــتم و بــــازداشــــت مــــعلمان در مــــقابــــل مجــــلس شــــورای اســــالمــــی و وزارت 

آمـــــوزش و پـــــرورش، نـــــه تـــــنها بـــــرای مـــــلت بـــــزرگ ایـــــران کـــــه بـــــرای افـــــکار عـــــمومـــــی جـــــهان تـــــکان دهـــــنده و 

غـیرقـابـل بـاور بـود. هـیچ مـلت صـاحـب فـرهـنگ و هـیچ کـشور صـاحـب تـمدن، مـتزلـت مـتولـیان تـعلیم و تـربـیت 

خــود را آن قــدر نــازل نــمی دانــد کــه اجــازه دهــد دســت تــعدی بــه روی آنــها بــلند شــود. ظــاهــراً وقــوع چــنین 

حــوادث نــاگــواری مــختص کــشور مــاســت کــه داعــیه داران اخــالق و مــعنویــتش بــا ضــرب مشــت و بــاتــوم و 

الـــفاظ رکـــیک، مـــعلماِن فـــرزنـــدان خـــود را بـــه مـــحبس مـــی فـــرســـتند و بـــرای شـــانـــه خـــالـــی کـــردن از زیـــر بـــار 

مسئولیت و وعده های توخالی خویش، به آنها اتهامات ناروا وارد می کنند.  

فرهنگیان اندیشمند   

پــــــس از جــــــلسه ی روز ســــــه شــــــنبه، 22/12/85، در محــــــل مجــــــلس شــــــورای اســــــالمــــــی کــــــه بــــــا حــــــضور 

نـمایـندگـان تـشکل هـای صـنفی فـرهـنگیان، سـخنگوی هـیئت رئـیسه ی مجـلس و دو نـفر از سـازمـان مـدیـریـت 

و بـــرنـــامـــه ریـــزی کـــشور و تـــعدادی از نـــیروهـــای امـــنیتی بـــرگـــزار شـــد، بـــی نـــتیجه بـــودن آن از بـــدو شـــروع 

جـلسه بـا اظـهارات مـتناقـض سـخنگوی هـیئت رئـیسه محـرز گـردیـد. طـبق بـرنـامـه ی اعـالم شـده ی قـبلی مـقرر 

بــود کــه روز چــهارشــنبه، 23/12/85، نــمایــندگــان تــشکل هــای صــنفی در مــقابــل مجــلس، گــزارش جــلسه ی 

روز قــــبل را بــــه فــــرهــــنگیان اعــــالم کــــنند، ولــــی مــــداخــــله ی غــــیرقــــانــــونــــی نــــیروهــــای انــــتظامــــی و امــــنیتی و 

ضـرب وشـتم و دسـتگیری تـعداد زیـادی از مـعلمان عـدالـت خـواه، مـانـع از اعـالم بـی ثـمر بـودن جـلسه ی روز 

بیست ودوم اسفند به فرهنگیان شد. 

یاران همراه   

پــــس از یــــک دهــــه حــــرکــــت صــــنفی و انــــجام هــــمه ی اقــــدامــــات مــــدنــــی اعــــم از مــــکاتــــبات، طــــومــــارهــــا، 

تــحصن هــا، تجــمعات اعــتراض آمــیز و بــرگــزاری جــلسات مــکرر بــا مــسئوالن اجــرایــی کــشور و نــمایــندگــان 

مجـلس، بـرای فـرهـنگیان کـشور روی کـار آمـدن دولـتی بـا شـعار مهـرورزی و عـدالـت مـحوری و مجـلسی یـا 

شــعار معیشــت مــداری، نــویــد روزهــای خــوش و رفــع تــبعیض و بــی عــدالــتی بــود؛ ولــی پــس از گــذشــت ســه 

سال از عمر مجلس و قریب به دو سال از عمر دولت، بر همگان توخالی بودن وعده ها محرز شد. 

در روز ســـیاه تـــعلیم و تـــربـــیت ایـــران، یـــعنی 23 اســـفند 85، ضـــرب وشـــتم و بـــازداشـــت دســـته جـــمعی 

مـعلمان در مـقابـل خـانـه ی مـلت (!)، گـوشـه هـایـی از مهـرورزی دولـت را بـه نـمایـش گـذاشـت و در بـازجـویـی 

 of 422 723




بیانیه ها، اطالعیه ها و فراخوان های شورای هماهنگی

از مــعلمان مــظلوم، مــدعــیان اخــالق و فــضیلت بــا ادبــیات ســخیف و الــفاظ مــوهــن مــدال افــتخار گــرفــتند. 

آری، دولــتی کــه حــتی جــفا بــر یــک انــسان در مــاورای مــرزهــای ایــران را بــرنــمی تــابــد، در اقــدامــی از ســر 

مهــرورزی در ایــام عــید نــوروز، مــعلمان کــشور خــود را کــه جــرمــی جــز عــدالــت خــواهــی نــدارنــد، بــه زنــدان 

مــی افــکند تــا مــیزان پــای بــندی خــود را بــه ایــن شــعار رئــیس دولــت نــشان دهــد کــه «فــرهــنگیان نــبایــد هــیچ 

گـونـه دغـدغـه ای داشـته بـاشـند. آمـوزش و پـرورش اولـویـت اول دولـت مـن اسـت و قـدرت خـریـد فـرهـنگیان را 

دو برابر خواهم کرد.» 

در اولـویـت بـودن آمـوزش و پـرورش در سـیاسـت هـای دولـت، بـا ارائـه ی دو الیـحه ی بـودجـه تـوسـط دولـت 

بـرای سـال هـای 85 و 86 و بـه  تـبع آن بـا فـقیرتـر شـدن فـرهـنگیان، کـامـالً محـرز گـردیـد کـه تـا چـه حـد دولـت 

مــــحترم، هــــماهــــنگ بــــا مهــــرورزی، ســــیاســــت عــــدالــــت مــــحورانــــه ی خــــود را نــــیز بــــه پــــیش مــــی بــــرد. هــــمچنین 

مــشخص گــردیــد کــه حــنای مجــلس معبشــت مــدار تــا چــه حــد پــررنــگ اســت. مجــلسی کــه بــه راحــتی بــا کــنار 

گـــذاشـــنت الیـــحه ی خـــدمـــات کـــشوری در ســـال پـــایـــانـــی عـــمرش، هـــمه ی افـــتخارات خـــود را یـــک جـــا زیـــر پـــا 

گــــذاشــــت، چــــراکــــه طــــبق فــــرمــــایــــش رئــــیس مــــحترم مجــــلس، «افــــتخار مجــــلس هــــفتم ایــــن اســــت کــــه اولــــین 

مصوبه اش تصویب الیحه ی نظام هماهنگ است!» 

بـا تـوجـه بـه اظـهارات رئـیس مـحترم قـوه ی قـضایـیه مـبنی بـر قـانـونـی بـودن تجـمعات صـنفی فـرهـنگیان 

و بـا عـنایـت بـه اصـل 27 قـانـون اسـاسـی مـبنی بـر آزاد بـودن هـر گـونـه راهـپیمائـی و تجـمع، مشـروط بـر 

ایــن کــه مســلحانــه و مخــل مــبانــی اســالم نــباشــد، شــورای هــماهــنگی پــی گــیری قــضایــی بــرای بــرخــورد بــا 

آمران و عامالن فاجعه ی روز 23/12/85 را از طریق مراجع قانونی، حق مسلم خود می داند. 

دولتیان و مجلسیان محترم  

فـــهم ایـــن نـــکته کـــه تـــشکل هـــای صـــنفی بـــه دنـــبال احـــقاق حـــقوق صـــنفی فـــرهـــنگیان و احـــیای مـــنزلـــت 

بـــه عـــمد تـــضییع شـــده ی مـــعلمان هســـتند، کـــار دشـــواری نیســـت؛ چـــراکـــه در دو دولـــت بـــا رویـــکرد مـــتفاوت، 

مـــوضـــع گـــیری هـــا و خـــواســـته هـــای فـــرهـــنگیان یـــکسان بـــوده اســـت. مـــسئوالن اجـــرایـــی کـــشور و نـــمایـــندگـــان 

مجــلس نــیز نــیک مــی دانــند کــه هــیچ کــدام از خــواســته هــای مــعلمان ســیاســی نیســت و تجــربــه نــشان داده 

کـه فـرهـنگیان در بـرهـه هـای تـاریـخی مـتعدد در کـنار ارزش هـای اصـیل انـقلالب اسـالمـی بـوده و هسـتند؛ 

ولـــی گـــویـــی مـــسئوالن کـــشوری ســـاده تـــریـــن راه را بـــرای عـــدم پـــاســـخگویـــی در ایـــران، زدن بـــرچســـب هـــای 

نـاچسـبی چـون غـیرقـانـونـی بـودن، سـیاسـی بـودن و ... مـی دانـند. تجـربـه نـشان داده اسـت کـه ایـن انـکارهـا 

و تهمت ها نوعی فرار به جلو است و مسئوالن از سر ناتوانی در صدد پاک کردن صورت مسئله اند. 

فــرهــنگیان ســراســر کــشور، بــا تــوجــه بــه عــملکرد چــندســالــه ی فــراکــسیون فــرهــنگیان مجــلس، اعــضای 

ایــن فــراکــسیون را بــه عــلت عــدم اقــدام مــؤثــر در پــیگیری حــقوق مــادی و مــعنوی فــرهــنگیان و بــی تــفاوتــی 

نســبت بــه ســرنــوشــت مــعلمان کــشور، نــمایــنده ی واقــعی ایــن قشــر عــظیم نــمی دانــند. هــمچنین بــا تــوجــه بــه 
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نـاتـوانـی وزیـر آمـوزش و پـرورش در اداره ی ایـن وزارت خـانـه ی عـظیم، خـواهـان عـزل ایـن فـرد نـاکـارآمـد از 

رأس سیستم تعلیم و تربیت کشور هستند. 

مــا نــمایــندگــان صــنفی فــرهــنگیان ســراســر کــشور، ضــمن ایــن کــه راه مــذاکــرات بــا دولــت و مجــلس را 

هـمچنان بـاز مـی دانـیم، دولـت را مـسئول فـاجـعه ی تـاریـخی 23/12/85 اعـالم مـی کـنیم. هـمچنین خـواهـان 

آزادی بــی قــیدوشــرط هــمه ی هــمکاران عــدالــت طــلب و عــذرخــواهــی رســمی دســتگاه هــای اجــرایــی کــشور از 

جــامــعه ی مــعلمان کــشور هســتیم و در اعــتراض بــه بــی قــانــونــی هــای بــرخــی نــهادهــا در دســتگیری فــعاالن 

صــنفی و هــمچنین عــدم تــحقق وعــده هــای دولــت و مجــلس در بــرقــراری عــدالــت و اجــرای نــظام هــماهــنگ 

حــقوق، در اولــین مــرحــله از اقــدامــات اعــتراض آمــیز خــود، تــصمیمات زیــر را اتــخاذ نــموده و در ســراســر 

کشور اجرا خواهیم کرد: 

1- در اعــتراض بــه بــرخــوردهــای غــیرقــانــونــی نــهادهــای امــنیتی و انــتظامــی بــا فــرهــنگیان در مــقابــل 

مجـلس و بـازداشـت مـعلمان تهـران و کـرمـانـشاه، در روزهـای یـکشنبه و دوشـنبه، 26 و 27 فـروردیـن 86، 

ضـــمن حـــضور در دفـــتر مـــدارس، عـــلی رغـــم مـــیل خـــود از حـــضور در کـــالس هـــای درس امـــتناع خـــواهـــیم 

نمود. 

2- بـــــرابـــــر بـــــیانـــــیه ی پـــــایـــــانـــــی جـــــلسه ی شـــــورای هـــــماهـــــنگی کـــــانـــــون صـــــنفی فـــــرهـــــنگیان در تـــــاریـــــخ 

12/12/85، مجــدداً تــأکــید مــی شــود کــه در روز یــکشنبه، 9/2/86، ضــمن حــضور در مــدارس از حــضور 

در کـــالس هـــای درس خـــودداری مـــی نـــمائـــیم و هـــمچنین روز چـــهارشـــنبه، 12/2/86، در شهـــرســـتان هـــا در 

محــــل ادارات آمــــوزش و پــــرورش و در مــــراکــــز اســــتان هــــا در محــــل ســــازمــــان هــــای آمــــوزش و پــــرورش از 

ساعت 9 تا 12 اقدام به تجمع اعتراض آمیز خواهیم نمود. 

3- در صـــورت عـــدم تـــحقق خـــواســـته هـــای صـــنفی فـــرهـــنگیان دال بـــر رفـــع تـــبعیض در بـــین کـــارکـــنان 

دولــت و عــدم اجــرای نــظام هــماهــنگ حــقوق کــارکــنان دولــت بــه صــورت کــامــل و جــامــع، در روز ســه شــنبه، 

18/2/86، از ســاعــت 13 تــا 17، مــا مــعلمان ســراســر کــشور در مــقابــل مجــلس شــورای اســالمــی اقــدام 

به تجمع گسترده ی کشوری خواهیم نمود. 

کانون صنفی معلمان ایران 

کانون صنفی معلمان ابهر 

کانون معلمان ارومیه 

کانون فرهنگیان استان اصفهان 

کانون صنفی معلمان ایالم 

کانون صنفی معلمان اردبیل  

اتحادیه ی صنفی فرهنگیان اهواز   

کانون صنفی فرهنگیان آبادان   
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کانون مستقل فرهنگیان استان آذربایجان شرقی 

کانون صنفی معلمان تبریز 

کانون صنفی فرهنگیان خراسان  

کانون صنفی فرهنگیان خمینی شهر 

کانون صنفی معلمان کرمانشاه 

کانون صنفی معلمان گیالن (رشت) 

کانون صنفی معلمان زنجان 

کانون صنفی معلمان شهرری 

کانون صنفی معلمان شیراز 

کانون صنفی فرهنگیان شهرضا  

کانون صنفی معلمان استان چهارمحال و بختیاری 

کانون صنفی فرهنگیان استان قزوین 

کانون صنفی معلمان قم 

کانون صنفی معلمان کرج 

کانون صنفی معلمان استان کردستان 

کانون صنفی معلمان استان قزوین 

کانون صنفی معلمان قم 

کانون صنفی معلمان کرج 

انجمن صنفی معلمان استان کردستان 

کانون صنفی معلمان کرمانشاه 

کانون صنفی معلمان مازندران  

کانون صنفی معمان همدان 

کانون صنفی معلمان یزد 

شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان سراسر کشور 
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 1387/01/31

بیانیه ی نشست شورای مرکزی تشکل های سراسر کشور در تهران  

به نام خداوند جان و خرد 

جــــلسه ی شــــورای مــــرکــــزی کــــانــــون هــــای صــــنفی مــــعلمان کــــشور روز جــــمعه ســــی ام فــــروردیــــن 1387 

بــــاحــــضور پــــنج نــــمایــــنده از اســــتان هــــای کــــشور تــــشکیل شــــد. در ایــــن نشســــت کــــه نــــمایــــندگــــان مــــحترم 

کـانـون هـای صـنفی اسـتان هـای اصـفهان (آقـایـان شـعبانـی و نـوکـندی)، یـزد (محـمدعـلی شـیرازی )، گـیالن 

(بــــهارســــتانــــی)، هــــمدان (نــــجفی و فــــروزانــــفر) و تهــــران (هشــــت تــــن از اعــــضای هــــیئت مــــدیــــره) از شــــورای 

مـرکـزی و نـمایـندگـان شهـرسـتان هـای مـالیـر (محـمدی) و الـیگودرز لـرسـتان (مـجتبی گـودرزی و الـیاسـی) 

حضور داشتند، جلسه پس از تالوت آیاتی از کالم اهلل مجید آغاز شد. 

در ایـــن نشســـت، نخســـت هـــر کـــدام از کـــانـــون هـــا گـــزارشـــی از وضـــعیت کـــانـــون صـــنفی و آمـــوزش و 

پـــــرورش اســـــتان خـــــود بـــــه حـــــاضـــــران ارائـــــه دادنـــــد. ایـــــن نشســـــت بـــــا مـــــحوریـــــت «حـــــل اخـــــتالف اعـــــضای 

هـیئت مـدیـره ی کـانـون صـنفی مـعلمان ایـران (شـاخـه ی تهـران)» آغـازشـد و نـزدیـک بـه شـش سـاعـت ادامـه 

یافت. 

در پــایــان، اعــضای شــورای مــرکــزی در اتــاق دربســته، پــس از ســاعــاتــی گــفت وگــو و تــصمیم گــیری، 

بیانیه ای به شرح زیر صادر نمودند.  

به نام خداوند جان و خرد  

جـلسه ی شـورای مـرکـزی کـانـون هـای صـنفی مـعلمان کـشور بـر اسـاس مـاده ی 17 اسـاس نـامـه ی آن 

در مـــورخـــه ی ســـی ام فـــروردیـــن 1387 بـــا حـــضور اعـــضا تـــشکیل شـــد و پـــس از تـــالوت آیـــاتـــی از قـــرآن و 

بــــررســــی کــــامــــل مــــدارک و مســــتندات و ســــخنان طــــرفــــین، تــــصمیمات ذیــــل اتــــخاذ شــــد و بــــه تــــأیــــید تــــمام 

اعضای حاضر رسید. 

الـــف) بـــر اســـاس مـــدارک واصـــله مـــقرر شـــد دبـــیرخـــانـــه ی شـــورای هـــماهـــنگی در صـــورت درخـــواســـت 

کـتبی هـر یـک از تـشکل هـای شـناسـنامـه دار، بـا نـظر و رأی اکـثریـت شـورای مـرکـزی، بـالفـاصـله بـه آنـجا 

منتقل شود. 

ب) اســـتفاده ی ابـــزاری از عـــناویـــن کـــانـــون هـــای صـــنفی فـــرهـــنگیان، اســـتان هـــا و شـــورای هـــماهـــنگی 

سـراسـر کـشور در راسـتای فـعالـیت هـای سـیاسـی بـه مـنظور بهـره بـرداری شـخصی مـمنوع بـوده و متخـلف 

یـا متخـلفان بـه کـمیته ی انـضباطـی زیـر نـظر شـورای مـرکـزی، بـر اسـاس گـزارش بـازرسـان کـانـون هـا، بـا 

ارائه ی مستندات قابل  قبول معرفی می گردند. 
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 ج) مـــقرر شـــد هـــر نـــوع مـــکاتـــبه و صـــدور بـــیانـــیه کـــه تـــوســـط اکـــثریـــت اعـــضای هـــیئت مـــدیـــره ی کـــانـــون 

صنفی معلمان ایران صورت می  گیرد، قید «شاخه ی تهران» در آن یادآوری شود. 

 د) هــــر نــــوع فــــعالــــیت اقــــتصادی کــــه مــــغایــــر بــــا اهــــداف اســــاس نــــامــــه ی داخــــلی کــــانــــون هــــای صــــنفی 

فرهنگیان باشد، در صورت انتصاب آن به کانون، تخلف محسوب می شود. 

 ه) بهــتر اســت مــذاکــرات بــا مــسئوالن ذیــربــط کــشوری (کــه بــر اســاس مــصوبــه ی شــورای هــماهــنگی 

انــجام آن بــالمــانــع اســت)، بــا اطــالع شــورای مــرکــزی بــوده، نــتیجه الــزامــاً بــه اطــالع آن شــورا رســانــده 

شود.  

 و) طــبق مــدارک مــوجــود اســتفاده از عــناویــن،شــورای هــماهــنگی، شــورای مــرکــزی در هــیچ یــک در 

محاورات سیاسی مجاز نمی باشد و عامل یا عامالن به کمیته ی انظباطی معرفی می شوند. 

 ز) مــــقرر شــــد طــــبق تــــبصره ی 6 مــــاده ی 15 هــــر نــــوع دعــــوت بــــه جــــلسه ی کــــانــــون مــــعلمان تهــــران از 

اعضای هیئت مدیره، کتبی صورت گیرد.  

 ح) در صــــورت عــــدول هــــر یــــک از اعــــضای هــــیئت مــــدیــــره ی کــــانــــون صــــنفی مــــعلمان تهــــران و دیــــگر 

کــانــون هــای کــشور از مــواد اســاس نــامــه ی خــود، بــازرســان آن کــانــون هــا مــوظــفند بــالفــاصــله مــوضــوع را بــه 

رئـیس و یـا نـایـب رئـیس شـورای مـرکـزی کـتباً اطـالع داده تـا آن شـورا ظـرف 15 روز نسـبت بـه مـوضـوعـات 

واصله رسیدگی الزم را به عمل آورد. 

 ت) مـقرر شـد هـر یـک از تـشکل هـای صـنفی فـرهـنگیان سـراسـر کـشور آیـین نـامـه ی انـضباطـی داخـلی 

خود را آماده و به شورای مرکزی ظرف مدت سی روز از تاریخ صدور این مصوبه، ارسال نمایند. 

 ک) ایــجاد و انــعکاس هــر گــونــه اخــتالف داخــلی در کــانــون هــای صــنفی فــرهــنگیان تخــلف مــحسوب 

شــده، بــدیــهی اســت در مــرحــله ی نخســت کــانــون هــا مــوظــف بــه رفــع اخــتالف داخــلی بــوده و در غــیر ایــن 

صــورت بــازرســان مــلزمــند بــا مســتندات مــورد یــا مــوراد اخــتالف را بــه شــورای مــرکــزی مــنعکس کــنند تــا 

بـرخـورد قـانـونـی شـایسـته بـه عـمل آیـد. ایـن مـصوبـات بـرای کـلیه ی تـشکل هـای صـنفی فـرهـنگیان سـراسـر 

کشور الزم االجراست. 

                                                 شورای مرکزی تشکل های سراسر کشور 
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 1387/04/23

دومین جلسه ی شورای مرکزی تشکل های صنفی معلمان در گیالن 

به نام خداوند جان و خرد 

معلمان عزیز 

نشســـــت دو روزه ی شـــــورای مـــــرکـــــزی تـــــشکل هـــــای صـــــنفی مـــــعلمان ایـــــران جـــــمعه و شـــــنبه، 21 و 22 

تیرماه، در استان گیالن (رشت) برگزار شد. 

ایـن نشسـت در شـرایـطی شـکل گـرفـت کـه مـشکالت فـراروی مـعلمان روزبـه روز افـزایـش مـی یـابـد؛ بـا 

ایــن وجــود بــرگــزارکــنندگــان نشســت ســعی داشــتند در فــضایــی کــامــالً آرام و بــه دور از هــر گــونــه تــنش، 

بـرنـامـه ی خـود را اجـرا کـنند. امـا مـتأسـفانـه در آخـریـن سـاعـاتـی کـه بـرنـامـه روبـه پـایـان بـود، بـا حـضور و 

ورود مــأمــوران امــنیتی بــه داخــل مــنزل شــخصی مــیزبــان، مــانــع ادامــه ی کــار جــلسه شــده و هــمکاران را 

از داخـل مـنزل بـه بـیرون فـرسـتاده و بـا تهـدیـد بـه بـازداشـت هـمکاران گـیالنـی، سـایـریـن را مـجبور بـه تـرک 

محل نمودند. در نتیجه ادامه ی بررسی مشکالت به جلسات آینده ی شورای هماهنگی موکول شد. 
  

این نشست با هدف بررسی محورهای زیر برگزار شد: 

الـزام دولـت بـه اجـرای قـانـون مـدیـریـت خـدمـات کـشوری، چـگونـگی بـرگـزاری مـراسـم 14 مهـر (پنجـم 

اکــــتبر) روز جــــهانــــی مــــعلم، گســــترش تــــشکیالت و حــــضور فــــعاالنــــه ی مــــعلمان در فــــعالــــیت هــــای صــــنفی، 

بــررســی عــلل نــاکــارآمــدی آمــوزش و پــرورش و بــی تــوجــهی مــسئوالن بــه شــأن و مــنزلــت مــعلمان، دفــاع از 

حــقوق فــرهــنگی و اجــتماعــی مــعلمان، لــغو احــکام صــادرشــده عــلیه فــعاالن صــنفی، بــه ویــژه صــدور حــکم 

اعــدام فــرزاد کــمانــگر، مــعلم عــضو کــانــون، لــزوم صــدور هــر چــه ســریــع تــر پــروانــه ی فــعالــیت تــشکل هــا از 

سـوی وزارت کـشور، تـوجـه بـه مـسائـل بـازنشسـتگان و پـرداخـت پـاداش پـایـان خـدمـت آنـان بـه صـورت نـقدی، 

پـرهـیز از ایـجاد فـشارهـای روحـی روانـی بـر مـعلمان در قـالـب افـزایـش سـاعـات خـدمـت، بـاال بـردن آمـار 

دانـش آمـوزان در کـالس، تـنگناهـای آمـوزشـی و اداری و انـتقادات فـعاالن صـنفی و شـورای مـرکـزی از 

وزیــر و مــدیــران ارشــد در زمــینه هــای مــختلف از جــمله طــرح ســامــان دهــی نــیروی انــسانــی (کــه انــتقادات 

زیـــادی بـــر آن وارد اســـت و گـــزارش تحـــلیلی آن بـــه زودی بـــه دســـت فـــرهـــنگیان خـــواهـــد رســـید)، صـــندوق 

ذخـــیره ی فـــرهـــنگیان، شـــرکـــت هـــای تـــعاونـــی آمـــوزش و پـــرورش، وضـــعیت حـــق الـــتدریـــسی هـــا و عـــدم اجـــرای 

قانون انتخاب مدیران از سوی معلمان مطرح شد. 

شـــورای مـــرکـــزی تـــشکل هـــای صـــنفی مـــعلمان در پـــایـــان، خـــواســـته هـــای خـــود را بـــه شـــرح زیـــر اعـــالم 

داشته و دولت را ملزم به اجرای آ ن می داند: 
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- لــغو احــکام صــادره بــرای مــعلمان ســراســر کــشور و جــبران خــسارت وارده از ایــن احــکام بــه ایــن 

عزیزان 

- اعتراض شدید به حکم اعدام فرزاد کمانگر، عضو کانون صنفی معلمان کردستان 

- اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری از تاریخ تصویب 

- پرداخت معوقات و حق التدریس های معلمان سراسر کشور 

- پــرداخــت پــاداش پــایــان خــدمــت مــعلمان بــه صــورت نــقدی و اجــرای قــانــون مــدیــریــت کــشوری بــه طــور 

کامل درباره ی بازنشستگان 

- تــوجــه بــه اســتانــداردســازی مــدارس مــطابــق بــا مــوازیــن بــین املــللی و رعــایــت آن در هــمه ی زمــینه هــا 

(بهداشت، کتابخانه، کارگاه، آزمایشگاه و ...) 

- بـرگـزاری مـراسـم 14 مهـر (روز جـهانـی مـعلم) در سـراسـر کـشور و صـدور مـجوز بـرای اجـرای ایـن 

مراسم 

- طــــرح صــــحیح مــــشکالت مــــعلمان و آمــــوزش و پــــرورش در رســــانــــه ی مــــلی و اعــــالم آمــــادگــــی بــــرای 

مناظره در این زمینه 

 قــابــل ذکــر اســت شــورای هــماهــنگی تــشکل هــای صــنفی فــرهــنگیان ایــران از ابــتدای شــکل گــیری بــا 

هــدف ارتــقای شــأن و مــنزلــت مــعلمان، اســتفاده از کــلیه ی روش هــای مــدنــی را در دســتور کــار خــود قــرار 

داده اسـت. روش هـایـی از قـبیل گـفت وگـو و تـعامـل بـا مـسئوالن و مـدیـران سـه قـوه، نـقد و بـررسـی طـرح هـا 

و بــــرنــــامــــه هــــای دولــــت و وزارت آمــــوزش و پــــرورش در جهــــت تــــأمــــین مــــنافــــع فــــرهــــنگیان، ارائــــه ی مــــطالــــب 

روشــنگرانــه بــه مــنظور رفــع تــبعیض مــیان فــرهــنگیان بــا ســایــر کــارکــنان دولــت و ... و در عــین حــال ســعی 

نـموده اسـت بـا ارتـقای مسـتمر دانـش و بـینش فـرهـنگیان، زمـینه هـای مـشارکـت آنـان در تـصمیم گـیری هـای 

آموزش و پرورش را فراهم نماید. 

امـید اسـت مجـموعـه ی دولـت و بـه خـصوص وزیـر مـحترم آمـوزش و پـرورش نـیز حـل مـشکالت بـی شـمار 

آمــوزش و پــرورش و دفــاع از فــرهــنگیان را کــه در واقــع دفــاع از فــرهــنگ کــشور عــزیــز مــا، ایــران اســت، 

در دستور کار خود قرار دهد. 

شــورای هــماهــنگی تــشکل هــای صــنفی فــرهــنگیان ایــران اعــالم مــی دارد هــمچون گــذشــته فــعالــیت هــای 

قـانـونـی خـود را بـه طـرق مـختلف پـیگیری نـموده و روز جـهانـی مـعلم (14 مهـر) را روز بـیان خـواسـته هـای 

معلمان و اعتراض به تشدید فشارها و محرومیت ها علیه این قشر زحمتکش می داند. 

شورای مرکزی تشکل های صنفی معلمان ایران 
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سی امین بیانیه ی شورای هماهنگی تشکل های صنفی سراسری کشور 

محـرم مـاه بـیداری وجـدان هـای خـفته ی انـسان هـایـی اسـت کـه در حـصار تـنگ خـواسـته هـای شـخصی 

و نـفسانـی خـویـش گـرفـتار گشـته انـد و اطـرافـیان خـویـش را از یـاد بـرده انـد و عـاشـورا یـادآور ایـن حـقیقت 

اسـت کـه پـیروزی، چـیرگـی و غـلبه نیسـت، بـلکه پـیروز کـسی اسـت کـه گـذر زمـان نـام نـیک او را از یـادهـا 

نـبرد و در روزگـار سـخت حـرکـت هـای اجـتماعـی نـیز، بـا فـریـاد هـای رسـاتـر از فـریـاد صـاحـبان زر و زور و 

تزویر، پیام خویش را به گوش تاریخ برساند، آن گونه که در همیشه ی تاریخ طنین انداز گردد. 

فـــــرهـــــنگیان عـــــزیـــــز، کـــــانـــــون هـــــای صـــــنفی مـــــعلمان ســـــراســـــر کـــــشور ضـــــمن ابـــــراز هـــــمدردی بـــــا مـــــردم 

ســتمدیــده ی غــزه، تــأســف شــدیــد خــود را از جــنایــات اســرایــیل در ایــن مــنطقه کــه منجــر بــه کشــته شــدن 

تـعداد زیـادی از غـیرنـظامـیان، بـه ویـژه دانـش آمـوزان گـردیـده اسـت، ابـراز مـی نـمایـد و از مـجامـع بـین املـللی 

درخـواسـت مـی نـمایـد تـا نسـبت بـه تـوقـف هـر چـه سـریـع تـر ایـن گـونـه جـنایـات، از تـمام تـوان خـود اسـتفاده 

نمایند. 

هـــــمکاران گـــــرامـــــی، آنـــــچه امـــــروز در کـــــشور شـــــاهـــــد آن هســـــتیم، شـــــیوه ی اســـــتبدادگـــــونـــــه ی دولـــــتی 

قـانـون گـریـز اسـت کـه سـال هـا تـالش جـامـعه ی فـرهـنگیان سـراسـر کـشور را نـادیـده مـی گـیرد و قـانـونـی را 

کــــه بــــرای تــــصویــــب آن مــــعلمان بــــسیاری بــــارهــــا کــــتک خــــورده انــــد، زنــــدان رفــــته انــــد، رنــــج تــــبعید را تحــــمل 

کـرده انـد، اخـراج گشـته انـد و احـکامـی هـمچون انـفصال از خـدمـت، بـازنشسـتگی نـاخـواسـته، تـنزل گـروه 

و قـطع حـقوق دریـافـت نـموده انـد، بـدون هـیچ دلـیل قـانـونـی و مـوجـه حـتی بـدون ایـن کـه خـود را مـوظـف بـه 

تـوضـیح در ایـن رابـطه بـدانـد، مـعطل گـذاشـته اسـت و اگـر تـفرقـه، فـردیـت و بـی تـفاوتـی بـر مـا حـاکـم نـبود و 

هـمچون اسـفند 85 در صـحنه حـضور داشـتیم، قـطعاً هـیچ دولـتی بـه خـود اجـازه ی ایـن گـونـه بـی حـرمـتی 

و بی توجهی به جامعه ی گسترده و تأثیرگذار فرهنگیان را نمی داد. 

تــأســف آور اســت کــه هــمین دولــت بــا تــمامــی ادعــاهــای خــود، بــه راحــتی در بــرابــر اعــتراضــات صــنف 

طـالفـروشـان و بـازاریـان کـه بـا هـم متحـد شـده بـودنـد، جـلوی اجـرای قـانـون مـالـیات بـر ارزش افـزوده را 

گرفت و در برابر خواست آنان تسلیم گردید. 

فـــرهـــنگیان شـــریـــف، در وضـــعیتی کـــه دولـــتمردان مـــدعـــی عـــدالـــت و قـــانـــون گـــرایـــی، حـــتی بـــه قـــوانـــین 

مــصوب مجــلس نــیز بــی اعــتنا هســتند و مجــلسیان نــیز بــا کــمال تــأســف از ایــفای نــقش نــظارتــی خــویــش 

غـفلت مـی ورزنـد و بـا وجـود نـامـه هـا، بـیانـیه هـا و درخـواسـت هـای مـکرر فـرهـنگیان سـراسـر کـشور، حـتی از 

دادن یــک تــذکــر دســته جــمعی بــه رئــیس جــمهور در رابــطه بــا دالیــل عــدم اجــرای قــانــون مــدیــریــت خــدمــات 
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کــشوری (نــظام هــماهــنگ) خــودداری مــی نــمایــند، چــه بــایــد کــرد و کــدام ابــزار حــقوقــی و قــانــونــی دیــگری 

برای پیگیری حقوق قانونی مان باقی مانده است؟ 

در چـنین شـرایـطی و بـا وجـود تهـدیـدهـا و فـشارهـای فـراوانـی کـه مـتوجـه تـشکل هـای صـنفی مـعلمان 

ســـراســـر کـــشور (شـــورای هـــماهـــنگی) بـــوده اســـت و مـــوانـــعی کـــه بـــر ســـر راه تـــشکیل جـــلسه ی ایـــن شـــورا 

ایـــــجاد نـــــموده و مـــــی نـــــمایـــــند، بـــــاالخـــــره در ۱۳ دی ۱۳۷۸ نـــــمایـــــندگـــــان کـــــانـــــون هـــــای صـــــنفی مـــــعلمان از 

اسـتان هـای مـختلف در جـوار آرامـگاه امـام خـمینی گـرد هـم آمـدنـد و یـک بـار دیـگر خـواسـته هـای جـامـعه ی 

فرهنگیان را به شرح زیر به مسئوالن کشور در رده های مختلف تصمیم گیری متذکر شدند: 

1- اجــــــرای کــــــامــــــل قــــــانــــــون مــــــدیــــــریــــــت خــــــدمــــــات کــــــشوری بــــــدون هــــــیچ قــــــیدوشــــــرط بــــــرای شــــــاغــــــالن و 

بـــــازنشســـــتگان، حـــــتی در صـــــورت تـــــصویـــــب نـــــهایـــــی طـــــرح تـــــحول اقـــــتصادی کـــــه در مـــــاده ی 13 آن بـــــه 

موقوف االجرا شدن اجرای این قانون اشاره دارد. 

2- رفـــع مـــوانـــع فـــعالـــیت کـــانـــون هـــای صـــنفی مـــعلمان ســـراســـر کـــشور و شـــورای هـــماهـــنگی و صـــدور 

پـــروانـــه هـــا و تـــمدیـــد مـــجوزهـــا طـــبق قـــانـــون و بـــر اســـاس وظـــیفه ای کـــه بـــرای کـــمسیون مـــاده ی 10 احـــزاب 

تعریف شده است. 

3- لـغو تـمامـی احـکام اداری و دادگـاه هـای انـقالب بـرای فـعاالن صـنفی و مـعلمان سـراسـر کـشور و 

توجه ویژه به فرهنگیان و برطرف کردن فضای پلیسی و امنیتی از مدارس 

4- بــه وجــود آوردن شــرایــط مــساعــد بــرای گــفت وگــو بــا مــسئوالن ارشــد نــظام و مــکلف شــدن آنــان بــه 

پـاسـخگویـی بـه پـرسـش هـای فـراوانـی کـه بـارهـا و بـارهـا تـوسـط کـانـون هـای صـنفی مـعلمان سـراسـر کـشور 

مطرح گردیده و بی جواب مانده است. 

5- رفع توقیف از تنها تریبون خاص معلمان یعنی هفته نامه ی قلم معلم 

6- تجــدیــدنــظر در حــکم اعــدام مــعلم کــردســتانــی کــه هــنوز ابــهامــات فــراوانــی دربــاره ی پــرونــده ی وی 

وجـود دارد و افـکار عـمومـی مـعلمان بـه هـیچ وجـه نسـبت بـه دالیـلی کـه بـرای دسـتگیری و صـدور حـکم بـرای 

وی آورده می شود، مجاب نگردیده است. 

7- اســـتانـــداردســـازی مـــدارس کـــشور و اجـــرای قـــانـــون مـــدیـــریـــت انـــتخابـــی و ســـالـــم ســـازی فـــضاهـــای 

آموزشی و پرورشی در همه ی زمینه ها 

بــدیــهی اســت در صــورت عــدم تــوجــه مــسئوالن بــه مــوارد یــادشــده، بــه ویــژه کــوتــاهــی در اجــرای قــانــون 

مــدیــریــت خــدمــات کــشوری تــا تــدویــن و تــصویــب بــودجــه ســال 88، شــورای هــماهــنگی تــشکل هــای صــنفی 

فــرهــنگیان ســراســر کــشور حــق خــود مــی دانــد کــه در اعــتراض بــه بــی تــوجــهی مــسئوالن کــشور، بــا کــمک 

گـرفـنت از مـجامـع بـین املـللی، بـه اعـتراضـات مـدنـی خـود بـا شـیوه هـایـی هـمچون اعـتراض سـفید، اعـتصاب 
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مــلی، تجــمع بــی صــدا و ... بــه مــنظور مــجبور ســاخــنت دولــت بــه اجــرای قــانــون اســاســی و قــوانــین مــصوب 

مجلس شورای اسالمی پناه ببرد. 

در خــــاتــــمه کــــانــــون هــــای صــــنفی مــــعلمان ســــراســــر کــــشور از هــــمه ی مــــعلمان مــــی خــــواهــــند بــــا حــــفظ 

هـــوشـــیاری، اخـــبار مـــربـــوط بـــه فـــعالـــیت کـــانـــون هـــای صـــنفی را پـــیگیری نـــموده و مـــنتظر بـــیانـــیه ی بـــعدی 

تشکل ها باشند. 

                                     با سپاس 

شورای هماهنگی تشکل های صنفی معلمان سراسر کشور 

  1387/03/29
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شمعم و با سوخنت تا واپسین دم زنده ام        قطره قطره سوختم تا آفریدم خویش را 

 فرهنگیان گرانقدر 

در ایــن تــاریــک تــریــن تجــربــه ی تــاریــخی مــا، دولــتی را بــا گــوشــت و پــوســت خــود ملــس کــردیــم کــه بــرای 

مــانــدن بــر اریــکه ی قــدرت، مــتکبرانــه و بــاتــبختر، بــه تــمام لــوازم مــانــدگــاری خــویــش چــنگ مــی انــدازد. از 

دیــــن، ایــــن راه نــــجات بشــــری، ابــــزاری در جهــــت تحــــمیق انــــسان ســــاخــــته و بــــر گــــرده ی مــــا آمــــوزگــــاران 

بشـریـت تـازیـانـه هـای شـکنجه و رنـج فـرود مـی آورد. دولـتی کـه انـسان هـای مـخاطـب خـویـش را نـادان فـرض 

نـموده و از روش هـای مـختلف تـطمیعی بـرای خـریـد آرای مـردم آگـاه، قـصد بهـره بـرداری دارد. دولـتی کـه 

دو ســال پــیش در بــرابــر مــنویــات قــوه ی مــقننه از اجــرای قــانــون مــدیــریــت خــدمــات کــشوری ســر بــاز زد و 

امــروز در مــقابــل هــزیــنه هــای ســنگین اعــضای کــانــون هــای صــنفی فــرهــنگیان ســراســر کــشور (شــاغــل و 

بازنشسته) آن را به طور ناقص به اجرا گذاشته شده است. 

شرح این هجران و این خون جگر              این زمان بگذار تا و قت دگر 
     

    همکاران گرامی  

از آنـــجایـــی کـــه اکـــنون در حـــساس تـــریـــن بـــرهـــه ی تـــاریـــخی ایـــران قـــرار داریـــم، انـــتخابـــات را بـــا تـــمام 

نـواقـص آن بـه عـنوان یـک «فـرصـت و حـق» نـبایـد از خـویـش سـلب نـمایـیم و تـغییر اصـالح طـلبانـه را کـه از 

راه هـای ایـجاد دولـتی مـی دانـیم کـه الاقـل بـه شـأن مـعلم احـترام مـی گـذارد و در صـورت پـناه آوردن، مـا را 

چــــون گــــرگ نــــمی درد، اســــتفاده کــــنیم. در دولــــت اصــــالحــــات بــــزرگ تــــریــــن اعــــتصابــــات و تجــــمعات شــــما 

ســرکــوب نشــد. خــواهــران مــعلم را بــا بــاتــوم و لــگد مــورد مهــرورزی قــرار نــدادنــد. امــروز گــرفــنت دولــت از 

شــیفتگان قــدرت کــه بــه نــاحــق کــلیددار کــعبه ی انــقالب شــده انــد، امــری اســت واجــب تــا بــتوان کــشور را بــه 

ساحل آرامش هدایت کرد. 

ای معلم، نگذار که این کشتی طوفان زده ی زندگی ما، در ورطه ی نابودی تاریخ بیفتد. 

فــرهــنگیان عــزیــز، امــروز فــریــاد فــرو خــفته ی مــعلم، پــژواکــی گســترده پــیدا کــرده اســت و مــظلومــیت او 

آتـشی بـر خـرمـن دولـت بـه اصـطالح پـاک زده  و نـامهـربـانـی بـا مـعلم تـا اوج ثـریـا دامـن کـشیده اسـت؛ بـا 

ایـن حـال وزیـر مـحترم آمـوزش و پـرورش واقـعیات را تحـریـف مـی کـند. جـناب وزیـر، آیـا مـی تـوان مـعلمان 

بــی گــناه در بــند را نــادیــده گــرفــت؟ آیــا مــی تــوان ضــرب وشــتم مــعلمان را بــه ورطــه ی فــرامــوشــی ســپرد؟ آیــا 

مــــی تــــوان بــــازداشــــت ســــجاد خــــاکــــساری، خــــبرنــــگار هــــفته نــــامــــه ی قــــلم مــــعلم و فــــرزنــــد رشــــید آقــــای محــــمد 

خاکساری، بازرس کانون معلمان را انکار کرد؟ 
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ایـنک کـه جـریـان و فـرآیـند «رفـرمـیسم» بـا تـمام قـدرت و تـوان بـا کـانـدیـدای خـود وارد مـعرکـه شـده و 

ده و عُــده ی خــویــش در صــدد کــودتــای  جــناح تــمامــیت خــواه جــزم انــدیــش و خــرافــه پــرســت نــیز بــا هــمه ی عِــ

پادگانی دیگری است، تنها راه نجات اتحاد، همبستگی و انتخاب است. 

معلم   

دریایی و ساحل تو دیدن نتوان 

بر پهنه ی فکرتت، پریـدن نتوان 

رودی به زمان که ره به سرچشمه ی آن 

با توسن فکر هم، بریدن نتوان 
  

شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان سراسر کشور 
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 1389/02/05

بیانیه ی شورای هماهنگی تشکل های صنفی معلمان ایران 

بــــه نــــشانــــه ی اعــــتراض بــــه احــــکام غــــیرقــــانــــونــــی اعــــدام و حــــبس غــــیرقــــانــــونــــی هــــمکاران، در روز ۱۲ 

اردیبهشت عموم همکاران اعتصاب غذای کامل خواهند نمود. 

به نام خداوند جان و خرد 

12 اردیبهشـــــت را کـــــه در تـــــقویـــــم کـــــشور روز مـــــعلم نـــــامـــــگذاری شـــــده، گـــــرامـــــی مـــــی داریـــــم و بـــــر روح 

مـعلمان شـهید، دکـتر ابـوالـحسن خـانـعلی و اسـتاد مطهـری کـه در چـنین روزی بـه شـهادت رسـیدنـد و هـر 

دو قربانی خشونت عریانی شدند که هنوز هم جامعه ی ما از آن رنج می برد، درود می فرستیم. 

در جـــهان مـــعمول اســـت در روزی کـــه بـــه نـــام مـــعلم نـــامـــگذاری شـــده، مـــعلمان اقـــدام بـــه راهـــپیمایـــی، 

گــــردهــــمایــــی، طــــرح نــــقد و نــــظر و انــــدیــــشه هــــای خــــود در حــــوزه ی آمــــوزش و پــــرورش و بــــیان مــــسائــــل و 

مشکالت و تنگناهای شغلی خود می کنند. 

در ایـران فـرصـت چـنین اقـدامـاتـی در قـانـون بـه افـراد داده شـده اسـت، ولـی در عـمل هـر مـعلمی کـه 

بـر اسـاس حـقوق صـنفی، انـسانـی و شهـرونـدی خـود و بـه تـأسـی از قـانـون، اقـدام بـه امـور مـذکـور کـند، 

بـه مـجازات هـایـی فـراقـانـونـی مـحکوم شـده و داد او بـه جـایـی نـخواهـد رسـید کـه مـصداق بـارز آن در حـال 

حـاضـر عـدم رعـایـت نـص صـریـح قـانـون اسـاسـی و اصـول ۲۲، ۲۳، ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۳۲، ۳۳ و ۳۸ 

در حق بهترین معلمان این کشور می باشد که در زندان ها به سر می برند. 

فـرهـنگیان بـا وجـودی کـه خـود از مـؤثـرتـریـن گـروه هـا در پـیروزی انـقالب و جـنگ بـوده انـد، مـعتقدنـد هـیچ 

گـروهـی سـهم ویـژه از انـقالب نـدارد کـه خـود را مـافـوق قـانـون و انـقالب بـدانـد و نـظام را بـرابـر بـا قـواره ی 

خـود تـصور نـمایـد و هـر کـس را کـه بـا سـلیقه اش هـم خـوانـی نـداشـت، بـه مـقابـله بـا نـظام مـتهم کـند. یـکی 

از اهـداف انـقالب اسـالمـی مـردم ایـران بـرقـراری فـضای آزاد در کـشور بـود، بـه گـونـه ای کـه هـمه ی آرا و 

انــدیــشه هــا و نــقد و نــظرهــا بــه مــصداق آیــه ی شــریــفه ی «فبشــر عــبادی الــذیــن یســتمعون الــقول فــیتبعون 

احـــسنه» مـــجال طـــرح پـــیدا کـــند و هـــیچ مـــسئولـــی خـــود را مـــبرا از نـــقد نـــدانـــد و در بـــرابـــر اعـــمال خـــود و 

سرنوشت ملت پاسخگو باشد. آیا به این اهداف رسیده ایم؟ 

چـگونـه اسـت امـروز فـرهـنگیانـی کـه فـرزنـدان حـقیقی مـلت بـزرگ ایـرانـند و دلـداده ی انـقالب، اسـالم، 

عـــدالـــت و آزادی انـــد و دل در گـــروی کـــرامـــت انـــسان هـــا و حـــفظ حـــقوق انـــسانـــی افـــراد دارنـــد، صـــرفـــاً بـــه 

خاطر طرح انتقاد های خود، به مجازات های عجیب و غریب محکوم می شوند؟ «فاین تذهبون»؟ 
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جـریـان قـدرت عـاجـز از درک ایـن واقـعیت اسـت کـه جـامـعه ی فـرهـنگیان از در ریـا و سـالـوس و مـدح 

و سـتایـش بـرای هـیچ صـاحـب قـدرتـی در نـخواهـند آمـد و گـوهـر نـقد را چـون جـان شـیریـن پـاس خـواهـند 

داشت و کرامت آزادگی را که خدا به بنی آدم عطا کرده، ارزان نخواهند فروخت. 

از آنــجا کــه بــرخــی ایــران را «آزادتــریــن کــشور جــهان خــوانــده انــد کــه در آن آزادی نــزدیــک بــه مــطلق 

اســت»، بــایــد بــه ایــن ســؤال پــاســخ دهــند کــه چــرا دلــسوزتــریــن و صــادق تــریــن مــعلمان کــشور صــرفــاً بــه 

خــــاطــــر انــــتقاد از وضــــع مــــوجــــود، بــــا احــــکامــــی چــــون اعــــدام، حــــبس، تــــعلیق، اخــــراج، تــــبعید، بــــازخــــریــــد، 

بـــــازنشســـــتگی اجـــــباری، تـــــنزل رتـــــبه ی شـــــغلی، محـــــرومـــــیت از تـــــدریـــــس و ... مـــــواجـــــه مـــــی شـــــونـــــد؟ چـــــنني 

هــزیــنه هــایــی کــه فــرهــنگیان ایــران صــرفــاً بــه لــحاظ انــتقاد تحــمل کــرده و مــی کــنند، در جــوامــع پیشــرفــته، 

نشانه ی رشد و بالندگی و شایسته ی تقدیر و تحسین است. 

فـرهـنگیاِن «آزادتـریـن کـشور جـهان!» مـی خـواهـند بـدانـند امـثال بـداقـی هـا، خـواسـتارهـا، داوری هـا و 

مــؤمــنی هــا چــه جــرمــی مــرتــکب شــده انــد کــه بــایــد بــدون مــحکومــیت، مــاه هــا حــبس در شــرایــط نــامــناســب را 

تحـمل کـنند، حـقوقـشان قـطع و فـرزنـدان خـردسـالـشان در سـختی و مـضیقه ی مـادی، نـاامـنی و نـاامـیدی 

و سـراسـیمگی زنـدگـی کـنند. مـعلمانـی چـون کـمانـگر و قـنبری چـه گـناه نـابـخشودنـی مـرتـکب شـده انـد کـه 

به احکام هولناک اعدام محکوم گردیده اند. 

اثـر روحـی روانـی ایـن احـکام بـر خـانـواده هـا و جـامـعه ی مـیلیونـی فـرهـنگیان کـشور زدودنـی نیسـت و 

گـذر زمـان ایـشان را مـانـند شـهید ابـوالـحسن خـانـعلی بـه اسـطوره هـای مـانـدگـار مـلی تـبدیـل خـواهـد کـرد، 

حــتی بــا فــرض پــخش اعــترافــات از آنــها در رســانــه هــا، افــکار عــمومــی و فــرهــنگیان چــنین اعــترافــاتــی را 

نخواهند پذیرفت. 

مـشفقانـه مـدیـران و گـردانـندگـان چـنین سـیاسـت هـایـی را انـذار مـی دهـیم کـه ایـن اعـمال بـه هـیچ روی نـه 

دردی از شـــما دوا مـــی کـــند و نـــه در شـــأن نـــام جـــمهوری اســـالمـــی اســـت کـــه هـــمه ی مـــا بـــرای بـــرپـــایـــی و 

حـفظ آن خـون هـا داده و خـون دل هـا خـورده ایـم. بـدیـهی اسـت لـطمه ای کـه صـدور چـنین احـکامـی بـه دیـن، 

مـــــیهن و انـــــسجام مـــــلی مـــــی زنـــــد، از هـــــیچ دشـــــمنی ســـــاخـــــته نیســـــت؛ چـــــراکـــــه لـــــطمه ی بـــــد دفـــــاع کـــــردن 

جـبران نـاپـذیـر اسـت. چـنین سـاده انـدیـشانـی بـه خـاطـر ضـعف تحـلیل و قـوه ی تـمیز و بـدبـینی مـفرط، دچـار 

تــوهــم تــوطــئه شــده و هــر مــنتقدی را خــصم پــنداشــته و خــود را حــق انــگاشــته و هــر اســتداللــی را بــاطــل 

می دانند، چراکه: 

ذهن هایی که خیال اندیش شد      گر دلیل آری، خیالش بیش شد 

نـاگـفته پـیداسـت جـامـعه ی عـظیم فـرهـنگیان کـشور بـه هـیچ روی تحـمل چـنین احـکامـی را نـدارد و شـکی 

نیســت کــه اجــرای چــنین احــکامــی جــامــعه و آمــوزش و پــرورش را بــیش از پــیش ملتهــب کــرده و روی هــر 

گونه آرامشی را از عرصه ی فرهنگ خواهد گرفت. 
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صــدور احــکام رنــگارنــگ و زدن اتــهامــات واهــی بــه فــرهــنگیان و تــشکل هــای ایــشان، روش نــخ نــمایــی 

اسـت کـه مـی خـواهـند بـا ایـن اتـهامـات فـرهـنگیان ونـمایـندگـان آنـها را در مـوضـع انـفعال قـرار داده تـا بـه 

جـــای طـــرح مـــسائـــل و مـــشکالت حـــوزه ی آمـــوزش وپـــرورش، در گـــیر پـــاســـخگویـــی بـــه امـــوری بـــی ربـــط و 

بـــیهوده گـــردنـــد تـــا از ایـــن طـــریـــق نـــیروهـــای آنـــها در دفـــاع از خـــویـــش صـــرف گـــردد و از مـــسیر اصـــلی و 

هدف اولیه ی تشکل های صنفی دور شوند. 

امـید اسـت عـقالی قـوم بـا تـدبـیر و درایـت آبـی بـر آتـش الـتهابـات افـشانـند و بـه خـواسـت صـدهـا هـزار 

فرهنگی کشور توجه نمایند و به عنوان حسن نیت در گام اول همه ی فرهنگیان دربند را آزاد کنند. 

بـا وجـود هـمه ی ایـن بـی رسـمی هـا و جـفاهـا در حـق فـرهـنگیان کـشور کـماکـان نـاامـید نشـده و در عـین 

ایسـتادگـی بـر حـقوق خـویـش، بـخشی از مـسائـل و مـشکالت مـوجـود در حـوزه ی آمـوزش و پـرورش را بـا 

تـصمیم گـیران کـالن کـشور در مـیان مـی گـذاریـم؛ بـا ایـن امـید کـه بـا اصـالح رویـکردهـا، آمـوزش و پـرورش 

در مسیر صحیح خود قرار گیرد. 

بـدیـهی اسـت ضـمن انـتقاد از بـزرگ نـمایـی هـای مـکرر و رسـانـه ای کـردن مـوضـوعـاتـی کـه فـعال ً در حـد 

حـرف بـاقـی مـانـده و نـقاط ضـعف و قـوت آن روشـن نیسـت، از هـر اقـدام مـثبت و سـازنـده در جهـت حـفظ 

کـرامـت فـرهـنگیان و ارتـقای مـنزلـت و معیشـت ایـشان کـامـالً اسـتقبال مـی کـنیم و بـا نـگاهـی مـثبت مـنتظر 

اجرایی شدن برخی وعده های رسانه ای شده ی مسئوالن ذیربط می مانیم. 

۱- خــــط قــــرمــــز هــــر صــــنفی نــــقض حــــرمــــت، شــــأن و مــــنزلــــت افــــراد آن اســــت؛ لــــذا خــــواســــته ی اولــــیه ی 

فــرهــنگیان کــشور آزادی ســریــع و بــی قــیدوشــرط هــمه ی فــرهــنگیان دربــند و صــدور مــنع تــعقیب قــضایــی و 

لـغو کـلیه ی احـکام اداری و قـضایـی صـادره بـرای فـرهـنگیان مـنتقد اسـت. تـحقق ایـن امـر ضـمن تـلطیف 

فــضا و کــاســنت از تــنش هــا، نــشان از درایــت و حــسن نــیت مــسئوالن امــر و رویــکردی انــسانــی در حــوزه ی 

آموزش و پرورش دارد. 

۲- رفــع فــضای امــنیتی از مــدارس و ادارات آمــوزش و پــرورش، تــأمــین امــنیت شــغلی فــرهــنگیان و 

پــرهــیز از مــخبرپــروری در فــضای مــقدس کــالس و مــدرســه و اجــتناب از پــرونــده ســازی بــرای فــرهــنگیان 

منتقد 

۳- اصـــالح نـــگاه مـــسئوالن و تـــصمیم گـــیران کـــالن کـــشور بـــه آمـــوزش و پـــرورش بـــه عـــنوان یـــک نـــهاد 

زیربنایی و نه مصرفی 

۴- عـدم تـخصیص درآمـدهـای مـلی نـفت و گـاز بـه هـزیـنه هـای جـاری و صـرف آن در امـور زیـربـنایـی 

مانند آموزش و پرورش و بهداشت 

۵- پـرهـیز از هـر گـونـه رفـتار جـناحـی و خـطی و سـیاسـت بـازی در تـألـیف کـتب درسـی و مـعیار قـرار 

دادن نظر همکاران متخصص 
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۶- فــراهــم آوردن امــکانــات الزم و در حــد اســتانــدارد در مــدارس دولــتی بــه مــنظور جــلوگــیری از تــنزل 

جایگاه و افت تحصیلی مدارس دولتی، مطابق اصل ۳۰ قانون اساسی 

۷- رفــع تــبعیض درون و بــرون ســازمــانــی در خــصوص دارنــدگــان مــدارک تــحصیلی فــوق لــیسانــس و 

دکترا در آموزش و پرورش 

و امـا سـؤاالتـی کـه فـرهـنگیان کـشور تـأکـید بـر طـرح آنـها داشـته و ضـرورت پـاسـخگویـی مـتولـیان امـر 

را می طلبد: 

۱- آیـا قـانـون مـدیـریـت خـدمـات کـشوری (نـظام هـماهـنگ) کـارایـی الزم را بـرای رفـع تـبعیض در بـین 

کارکنان دولت داشته است؟ 

۲- آیـــا بـــا وجـــود وعـــده هـــای مـــکرر، آمـــوزش و پـــرورش از عـــرصـــه ی بـــازی هـــای ســـیاســـی خـــارج شـــده 

است؟ 

۳- آیـــا تـــبدیـــل مـــدارس دولـــتی بـــه مـــدارس تـــحت عـــنوان هـــیئت امـــنایـــی از وجـــاهـــت قـــانـــونـــی بـــرخـــوردار 

اسـت؟ اگـر پـاسـخ مـنفی اسـت، چـه اقـدام عـاجـلی بـرای حـفظ حـقوق دانـش آمـوزان و خـانـواده هـایـشان در 

دستور کار است؟ 

۴- طــبق مــصوبــه ی ۶۷۳ شــورای عــالــی آمــوزش و پــرورش، مــدیــران مــدارس بــایــد بــا رأی فــرهــنگیان 

شاغل در هر آموزشگاه انتخاب شوند. علت عدم اجرای این قانون چیست؟ 

و اما همکاران عزیز 

امـیدواریـم در بـیانـیه ی بـعدی از گـشایـش هـا و رفـع مـشکالت بـا شـما سـخن بـگویـیم. از شـما تـقاضـا 

داریـــم در هـــفته ی مـــعلم و در فـــرصـــت هـــای اســـتراحـــت در دفـــتر مـــدارس، درخـــواســـت هـــای زیـــر را رعـــایـــت 

فرمایید: 

۱- از ۱۲ تـــا ۱۸ اردیبهشـــت ۸۹ اعـــضای شـــورای مـــرکـــزی (هـــیئت مـــدیـــره) کـــانـــون مـــعلمان و فـــعاالن 

صــنفی بــه نــشانــه ی اعــتراض بــه احــکام غــیرقــانــونــی اعــدام و حــبس غــیرقــانــونــی هــمکاران و در روز ۱۲ 

اردیبهشت عموم همکاران اعتصاب غذای کامل خواهند نمود. 

۲- فــــــرهــــــنگیان تهــــــران در روز ۱۲ اردیبهشــــــت از ســــــاعــــــت ۱۳:۳۰ تــــــا ۱۷:۳۰ بــــــر ســــــر مــــــزار دکــــــتر 

ابـوالـحسن خـانـعلی و در قـم بـر سـر مـزار اسـتاد مطهـری گـرد هـم مـی آیـند و در شهـرسـتان هـای دیـگر نـیز 

از معلمان فرهیخته تجلیل به عمل می آید. 

بــا تــوجــه بــه عــضویــت شــورای هــماهــنگی تــشکل هــای صــنفی فــرهــنگیان ایــران در ســازمــان آمــوزش 

بـین املـللی (ei) از آن سـازمـان درخـواسـت مـی گـردد اقـدام مـقتضی در حـمایـت از مـعلمان ایـران، خـاصـه 
معلمان زندانی به عمل آورد. 

دبیرخانه ی شورای هماهنگی تشکل های صنفی معلمان ایران 
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شورای مرکزی کانون های صنفی معلمان سراسر کشور در تهران 

جــلسه ی شــورای مــرکــزی کــانــون هــای صــنفی مــعلمان ســراســر کــشور در روز یــکشنبه، 31 شهــریــور 

92، بـه مـیزبـانـی تهـران بـرگـزار گـردیـد. هـم اکـنون ده کـانـون اصـفهان، هـمدان، تهـران، کـردسـتان، گـیالن، 

فـــارس، آذربـــایـــجان شـــرقـــی، یـــزد، کـــرمـــانـــشاه و خـــراســـان رضـــوی عـــضو شـــورای مـــرکـــزی هســـتند. ایـــن 

شـورا از بـین 42 تـشکل عـضو شـورای هـماهـنگی کـانـون هـای صـنفی مـعلمان کـشور بـرگـزیـده شـده و در 

حـال حـاضـر رئـیس ایـن شـورا اصـفهان، نـایـب رئـیس هـمدان و دبـیرخـانـه ی ایـن شـورا در تهـران اسـت. از 

ده تشکل عضو شورا، هشت تشکل حاضر و دو تشکل فارس و یزد غایب بودند. 

جـــلسه بـــا تـــالوت آیـــاتـــی چـــند از کـــالم اهلل مـــجید آغـــاز شـــد و پـــس از آن نـــمایـــنده ی کـــانـــون تهـــران بـــه 

دوســتانــی کــه از راه هــای دور و نــزدیــک بــرای شــرکــت در نشســت شــورا بــه تهــران تشــریــف آورده بــودنــد، 

خیرمقدم گفت. 

بـــرای اداره ی جـــلسه هـــیئت رئـــیسه ای ســـه نـــفره از نـــمایـــندگـــان کـــانـــون هـــای اصـــفهان، هـــمدان و تهـــران 

تـــشکیل شـــد. جـــلسه بـــا گـــزارش کـــوتـــاه هـــمکاران از کـــانـــون هـــای خـــودشـــان ادامـــه یـــافـــت و ســـپس از بـــین 

پیشنهادات دبیرخانه سه مورد وارد دستور جلسه شد که عبارت بودند از: 

1- نحوه ی رفتار تشکل های صنفی معلمان کشور با وزارت خانه ی دولت تدبیر و امید 

     2- چگونگی دفاع عملی از همکاران صنفی دربند و دارای پرونده های مفتوح 

     3- روز جهانی معلم (پنجم اکتبر) 

پـس از آن هـمکاران در مـورد دسـتورهـای فـوق بـر اسـاس وقـت تـعیین شـده از جـانـب هـیئت رئـیسه بـه 

بــحث و تــبادل نــظر پــرداخــتند. تــصمیمات و مــصوبــات بــر اســاس رأی نــصف بــه عــالوه ی یــک اتــخاذ شــد. 

بـــدیـــهی اســـت کـــه مـــفاد مـــصوبـــات ایـــن نشســـت بـــرای کـــانـــون هـــای عـــضو شـــورای هـــماهـــنگی الزم االجـــرا 

می باشد. 

در حـــین بـــررســـی دســـتور نـــحوه ی رفـــتار تـــشکل هـــای صـــنفی مـــعلمان کـــشور بـــا وزارت خـــانـــه ی دولـــت 

تـدبـیر و امـید، راهـکارهـای تـشکیل تـیم مـذاکـره کـننده از جـانـب شـورا بـا مـقامـات کـشور شـامـل نـمایـندگـان 

مــــحترم کــــانــــون هــــای عــــضو شــــورای مــــرکــــزی و مــــبانــــی نــــظری  اتــــحادیــــه ی مــــعلمان (تــــشکیل فــــدراســــیون 

 (ccitta) کــــانــــون هــــای صــــنفی) و ارتــــباط مــــؤثــــر شــــورای هــــماهــــنگی کــــانــــون هــــای صــــنفی مــــعلمان کــــشور

با سازمان جهانی معلمان (ei) نیز بررسی شد. 

شورای مرکزی کانون  های صنفی معلمان سراسر کشور 
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بیانیه ی جمعی از تشکل های صنفی معلمان کشور 

به مناسبت پنجم اکتبر، روز جهانی معلم (13مهر1392) 

 در گــاه شــمار تــاریــخی ایــران در هـــر ســال تــحصیلی دو روز بــه نــام مــعلم نــامــیده مــی شــود؛ 13 مهــر 

(پنجــم اکــتبر)، روز جــهـانــی مــعلم و 12 اردیبهشــت، روز مــلی مــعلم. کــانـــون هــای صــنفی مــعلمان ضــمن 

گـــرامـــی داشـــت هـــر دو مـــناســـبت، روز جـــهـانـــی مـــعلم را بـــه تـــمامـــی هـــمـکاران شــــادبـــاش گـــفته و از آنـــان 

دعـوت مـی نـمایـند بـا طـرح ِ مـسائـل مـوردنـظر خـود، بـه عـنوان عـضوی از جـامـعه ی بـزرگ مـعلمان ایـران و 

جهان، مشکالت موجود در آموزش و پرورش را به رغم تکراری بودن، به گوش مسئوالن برسانند. 

  همکاران گرامی 

مهـرمـاِه امـسال را در شـرایـطی آغـاز نـمودیـم کـه چـند مـاهـی اسـت جـوانـه هـای امـید بـه بهـبود اوضـاع 

بـا حـاکـمیت خـرد و انـدیـشه، سـر بـرآورده و بـوی تـغییر از اوضـاع جـهان مـی شـنویـم. گـرچـه در نخسـتین 

گـــام، شــخصیت مــطلوب فــرهــنگیان انــتخاب نشــد و یــک بــار دیــگر آمــوزش و پــرورش ســال تــحصیلی را 

بــدون وزیــر آغــاز نــمود، امــا هــمچنان بــه تــدبــیِر ریــاســت مــحترم جــمهور امــید داریــم تــا فــردی بــه عــنوان 

وزیـر آمـوزش و پـرورش مـعرفـی گـردد کـه بـتوانـد بـافـِت گسـترده تـریـن و مـهم تـریـن وزارت خـانـه ی دولـت را از 

بـــند افـــکار کـــهنه و غـــیرعـــلمی رهـــا ســـازد؛ چـــراکـــه بـــه گـــفته ی رئـــیس جـــمهور مـــحترم «بهـــروزی یـــک مـــلت در 

ســـایـــه ی خـــرد و عـــلم اســـت و عـــلم چـــیزی جـــز انـــباشـــت تجـــربـــیات و خـــرد نیســـت.» تجـــربـــیات چـــند دهـــه ی 

اخـیر بـه مـا نـشان داده اسـت کـه انـدیـشه و سـاخـتار کـنونـی حـاکـم بـر آمـوزش و پـرورش، تـوان بـر دوش 

گرفنت مسئولیت سنگیِن ساخنت ِایراِن آینده و آینده ی ایران در مدارس کشور را ندارد. 

هــمچنین انــتظار مــا از دولــت تــدبــیر و امــید ایــن اســت کــه حــق قــانــونــی تــشکل هــای صــنفی مــعلمان 

کـشور را بـه عـنوان نـاظـران مـدنـی بـه رسـمیت شـناخـته و در خـصوص تـمدیـد و صـدور پـروانـه هـای فـعالـیت 

آنان اقدام جدی و مسئوالنه نماید. 

 همکاران ارجمند 

اولـین روز سـال تـحصیلی جـدیـد بـا ایـراد سـخنان مـهمی از جـانـب رئـیس جـمهور مـحترم هـمراه شـد. 

ســخنانــی کــه هــم مــبنای قــانــونــی دارد و هــم خــواســته هــایــی انــسانــی اســت؛ امــا چــنین ســخنانــی از زبــان 

مسئوالن کمتر شنیده شده: 

«در مـــحیط آمـــوزش و پـــرورش نـــبایـــد تـــفاوتـــی مـــیان افـــراد بـــر اســـاس نـــژاد، چهـــره و تـــعلق بـــه گـــروه 
سـیاسـی خـاص وجـود داشـته بـاشـد... مـخالـفت جـدی بـا اهـانـت بـه دانـش آمـوزان و تـنبیه بـدنـی ... تـوصـیه 

به برقراری زنگ کتاب و زنگ گفت وگو و ...» 
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کـــانـــون هـــای صـــنفی مـــعلمان صـــادرکـــننده ی ایـــن بـــیانـــیه، ضـــمن اعـــالم حـــمایـــت و هـــمسویـــی بـــا ایـــن 

ســخنان، تــوجــه ریــاســت مــحترم جــمهور و ســایــر مــسئوالن کــشور را بــه نــکاتــی چــند مــعطوف مــی دارنــد: 

مـقابـله بـا تـمامـی جـنبه هـای خـشونـت نسـبت بـه شهـرونـدان ایـرانـی، بـه ویـژه مـعلمان، نـوجـوانـان و جـوانـان، 

بــخشی از بــاوِر مــاســت. بــه گــمان مــا کــودک و نــوجــوانــی کــه انــواع خــشونــت کــالمــی، جــسمی و ... را در 

مـحیط خـانـواده، در رفـتار ارگـان هـای انـتظامـی بـا شهـرونـدان در جـامـعه، در تـلویـزیـون و ... مـشاهـده یـا 

تجــربــه مــی نــمایــد، درک صــحیحی از رفــتار فــاقــد خــشونــت در کــالس و مــدرســه نــخواهــد داشــت. ایــن در 

حــالــی اســت کــه انــدک رفــتار خــشونــت آمــیز در مــدرســه – کــه الــبته کــم آن هــم زیــاد اســت و نــبایــد بــاشــد- 

بــه شــدت بــزرگ نــمایــی مــی شــود و ســایــر رفــتارهــای از ایــن نــوع در جــامــعه تــوجــیه مــی گــردد. رئــیس جــمهور 

مـحترم بـه درسـتی اعـالم نـمودنـد: «دانـش آمـوز بـایـد بـدانـد اگـر حـقش تـضییع شـد، حـق دارد اعـتراض کـند 

و حـق اعـتراض دانـش آمـوز بـایـد از مـدرسـه آغـاز شـود... حـق اعـتراض، آغـاز شـکوفـایـی کـرامـت و عـظمت 

یک انسان است و ما باید آن را از مدرسه آغاز کنیم.» 

پـرواضـح اسـت وقـتی رئـیس جـمهور مـحترم، چـنین حـقی را بـرای دانـش آمـوزان قـائـلند بـه طـریـق اولـی 

چــنین حــقی را بــرای مــعلمان ِ ایــن دانــش آمــوزان نــیز  روا مــی دارنــد. در ایــنجا الزم اســت خــدمــت رئــیس 

مـحترم قـوه ی مجـریـه اعـالم نـمایـیم کـه در هشـت سـال ِسـیاهـی کـه بـر مـردم ایـن مـملکت بـه طـور اعـم و بـر 

فــرهــنگیان ایــن مــرزوبــوم بــه طــور اخــص رفــت، تــعداد زیــادی از مــعلمان بــه خــاطــر هــمین حــِق بــدیــهی بــه 

زنـــــدان و تـــــبعید فـــــرســـــتاده شـــــدنـــــد، یـــــا از کـــــار انـــــفصال و اخـــــراج گـــــردیـــــدنـــــد. هـــــم اکـــــنون نـــــیز مـــــعلمانـــــی 

نــظیر رســول بــداقــی، محــمود بــاقــری، عــبداهلل مــؤمــنی، محــمد داوری و ... هــر یــک چــندیــن ســال اســت بــه 

دلــیل اعــتراض بــه تــضییع حــقوق فــرهــنگیان در زنــدان بــه ســر مــی بــرنــد. افــرادی مــانــند عــلی اکــبر بــاغــانــی، 

محـمود بهشـتی، مـختار اسـدی، هـاشـم خـواسـتار، نـبی اهلل بـاسـتان فـارسـانـی، اسـماعـیل عـبدی، عـلیرضـا 

هــاشــمی و ... بــاز بــه هــمین دلــیل بــه زنــدان و تــبعید مــحکوم گــردیــده انــد و چــنانــچه اقــدام فــوری صــورت 

نــگیرد، بــاز هــم راهــی زنــدان خــواهــند شــد! مــعلمانــی کــه شــاهــد چــنین احــکامِ ســنگینی بــرای نــمایــندگــانِ 

صـــنفی خـــویـــش -بـــه دلـــیل پـــافـــشاری بـــر ابـــتدایـــی تـــریـــن حـــقوقـــشان- هســـتند و ســـایـــه ی ســـنگین انـــفصال، 

بـازنشسـتگی اجـباری، اخـراج، تـبعید و زنـدان را بـر سـر دارنـد و از سـوی دیـگر در تـنگناهـای معیشـتی 

خود گرفتارند، آیا می توانند این سخن البته زیبای رئیس جمهورشان را عملی کنند؟                      

ذات نایافته از هستی بخش 

کی تواند که شود هستی بخش؟ 

روز جـهانـی مـعلم در بـسیاری از کـشورهـا هـمراه بـا بـرگـزاری جـشن و مـراسـم مـخصوص و گـاهـی 

نـیز بـرگـزاری تجـمع اسـت. امـا بـرای مـا در شـرایـط کـنونـی تـنها بـهانـه ای اسـت بـرای بـازگـویـی بـسیاری 

 of 441 723




بیانیه ها، اطالعیه ها و فراخوان های شورای هماهنگی

از مـــشکالت و دردهـــایـــی کـــه جـــامـــعه ی مـــعلمان کـــشور بـــا آنـــها دســـت بـــه گـــریـــبان اســـت. شـــایـــد شـــاه بـــیت 

قــصیده ی طــوالنــی مــشکالت آمــوزش و پــرورش را بــتوان در ایــن جــمله یــافــت کــه «در جــامــعه ی مــا شــغل 

مـــعلمی احـــساس عـــزت و کـــرامـــت الزم را در دارنـــدگـــان آن ایـــجاد نـــمی نـــمایـــد.» بـــه بـــیان دیـــگر مـــعلمان 

احساس می کنند از جایگاه اجتماعی درخور بهره مند نیستند و دالیل آن را نیز چنین برمی شمارند: 

- آمـــوزش و پـــرورش نـــه در زبـــان کـــه در ذهـــن و انـــدیـــشه ی مـــسئوالن ارشـــد کـــشور اولـــویـــتی نـــدارد و 

هـمواره بـه عـنوان دسـتگاهـی غـیرمـولـد، مـورد بـی تـوجـهی قـرار گـرفـته اسـت. فـوری تـریـن نـتیجه ی ایـن نـگاه، 

نــــاکــــافــــی و نــــامــــناســــب بــــودن مــــداوم بــــودجــــه ی ایــــن دســــتگاه و تــــبعیض فــــراوان در پــــرداخــــتی هــــای آن بــــه 

معلمان در مقایسه با سایر کارکنان دولت بوده و هست. 

- نــکته ی مــهم دیــگر نــگاه بــه شــدت ســیاســی مــسئوالن بــه آمــوزش و پــرورش رســمی کــشور اســت؛ بــه 

 طــــوری کــــه از یــــک طــــرف ایــــن نــــهاد عــــمومــــی بــــه جــــایــــگاهــــی بــــرای نشــــر کــــهنه تــــریــــن افــــکار ســــیاســــی و 

ایـدئـولـوژیـک مـوجـود در مـیان جـناح هـای مـختلف حـاکـمیت تـبدیـل گـردیـده و از طـرف دیـگر بـه حـیاط خـلوتِ 

بــده بســتان هــای آنــها بــدل گشــته اســت. زنــجیره ی مــسائــل بــاال حــتی در تــدویــن کــتاب هــای درســی –بــه ویــژه 

در رشته ی علوم انسانی- خودنمایی می کند. 

- سیســتمِ بــه شــدت تــمرکــزگــرا  و یــکسویــه کــه بــر آمــوزش و پــرورش کــشور حــاکــم اســت، کــارآمــدی و 

بهـــره وری را از ایـــن نـــهاد گـــرفـــته اســـت. ایـــن سیســـتم بـــا مـــدیـــریـــتی کـــامـــالً مـــتمرکـــز و ســـنتی، بـــا نـــادیـــده 

گــــــرفــــــنت مــــــدیــــــران مــــــیانــــــی و مــــــعلمان در تــــــصمیم گــــــیری هــــــا، نــــــه تــــــنها خــــــالقــــــیت، انــــــدیــــــشه ورزی و حــــــسِ 

مــسئولــیت پــذیــری را در بــدنــه ی آمــوزش و پــرورش از بــین مــی بــرد، بــلکه نــوعــی وازدگــی و عــدم احــساس 

مسئولیت را رواج می دهد. 

هـــمین ســـبک مـــدیـــریـــتی ِ انـــعطاف نـــاپـــذیـــر و نـــقدگـــریـــز، مـــوجـــبات نـــگاه امـــنیتی نســـبت بـــه تـــشکل هـــای 

صــنفی مســتقل را فــراهــم نــموده و از تــوان بــاالی ایــن تــشکل هــای مــردم نــهاد، هــیچ اســتفاده ای بــرای حــل 

مـــشکالت نـــظام تـــعلیم و تـــربـــیت بـــه عـــمل نـــیامـــده اســـت. بـــدیـــهی اســـت در صـــورت وجـــود نـــگاه درســـت بـــه 

تـشکل هـای صـنفی و بـرداشـته شـدن ِ دیـوار بـلند بـی اعـتمادی بـین مـعلمان و مـدیـران، بـسیاری از مـسائـل 

و مشکالت غامض در این حوزه، قابل حل خواهد بود. 

سـخن بـسیار اسـت و حـوصـله هـا انـدک. بـه گـمان مـا تـمامـی گـره هـا و مـسائـل دشـوار گـفته و نـاگـفته بـا 

بهـــره گـــیری از خـــرد جـــمعی و مـــدیـــریـــت هـــای مـــدبـــرانـــه گـــشودنـــی اســـت. عـــزم مـــلی مـــی خـــواهـــد و نـــگاه نـــو . 

آماده ایم و امیدوار. 

کانون های صنفی معلمان تهران، همدان، یزد، خراسان رضوی، کردستان و گیالن 
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بیانیه ی شورای مرکزی تشکل های صنفی فرهنگیان سراسر کشور 

به مناسبت روز معلم، اردیبهشت  1393 
  

به نام خداوند جان و خرد 

آموزش و پرورش، قویترین سالح برای تغییر جهان است (نلسون ماندال) 

 12 اردیبهشـــــت «روز مـــــلی مـــــعلم» را بـــــه هـــــمه ی فـــــرهـــــنگیان گـــــرانـــــقدر تـــــبریـــــک مـــــی گـــــویـــــیم و یـــــاد و 

خـاطـره ی شـهیدان مطهـری و خـانـعلی را کـه در ایـن روز بـه شـهادت رسـیدنـد، گـرامـی مـی داریـم. هـمچنین 

روز جـهانـی کـارگـر را بـه جـامـعه ی کـارگـری کـشور تـبریـک مـی گـویـیم و امـیدواریـم ایـن صـنف شـریـف بـه 

مطالبات بحق خود دست یابند. 

در 12 اردیبهشــت ســال 1358 اســتاد مــرتــضی مطهــری هــدف خــشونــت گــروهــی قــرار گــرفــت کــه بــا 

کـــج فـــهمی مـــذهـــبی بـــرای دســـت یـــافـــنت بـــه اهـــداف نـــادرســـت خـــود از شـــیوه هـــای حـــذفـــی بهـــره مـــی جســـتند. 

هــمچنین در چــنین روزی در ســال1340، ابــوالــحسن خــانــعلی، مــعلم فــلسفه ی دبــیرســتان جــامــی تهــران، 

در اعـتراض هـای صـنفی مـعلمان در مـقابـل مجـلس شـورای مـلی بـه دسـت عـمال رژیـم پهـلوی بـه شـهادت 

رســـــــید. از آن ســـــــال مـــــــعلمان چـــــــنین روزی را روز مـــــــعلم نـــــــام نـــــــهادنـــــــد. بـــــــرخـــــــوردهـــــــای ایـــــــن چـــــــنینی بـــــــا 

اعــتراض هــای اجــتماعــی، مــختص دولــت هــایــی اســت کــه خــود را در بــرابــر مــردم پــاســخگو نــمیدانــند. ولــی 

دولــــت هــــا در جــــوامــــعی کــــه بــــرآیــــند اراده ی مــــلتند، خــــود را در قــــبال مــــردم و آیــــندگــــان متعهــــد و مــــسئول 

مـی دانـند و اسـاس بـرنـامـه ریـزی هـای کـالن و بـلندمـدت خـود را بـر شـالـوده ی آمـوزش و پـرورش بـنا مـی کـنند 

و نــــیک واقــــفند کــــه بــــی تــــوجــــهی بــــه ایــــن نــــهاد، ســــبب عــــقیم مــــانــــدن اهــــداف در ســــایــــر حــــوزه هــــا مــــیشود. 

مـــــتأســـــفانـــــه در کـــــشور مـــــا در هشـــــت ســـــال اخـــــیر، دولـــــتی پـــــوپـــــولیســـــت بـــــا بـــــیبرنـــــامـــــگی، بـــــی تـــــوجـــــهی بـــــه 

خــواســته هــای جــامــعهی فــرهــنگیان، پــاســخگو نــبودن و روزمــرگــی در مــدیــریــت، زمــینه ی هــر گــونــه تــحول، 

برنامه ریزی و اجرای طرحهای بنیادی و تغییرات مطلوب را در آموزش و پرورش از بین برد. 

رئیس جمهور محترم 

حـدود نـه مـاه از اسـتقرار دولـت یـازدهـم مـی گـذرد. فـرهـنگیان کـشور در انـتخابـات ریـاسـت جـمهوری 

اخـــیر، بـــه دلـــیل هـــمسویـــی بـــرنـــامـــه هـــای اعـــالم شـــده ی جـــنابـــعالـــی بـــا نـــیازهـــای مـــلت فـــهیم و خـــواســـته هـــای 

جـــامـــعه ی مـــعلمان، عـــمدتـــاً از شـــما حـــمایـــت کـــردنـــد و در مـــوارد زیـــر انـــتظار تـــحوالت  مـــثبتی را از دولـــت 

شما داشته و دارند. 

- حذف فضای امنیتی از محیط کار فرهنگیان، اعم از کالس های درس، آموزشگاه ها و ادارات 
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جـنابـعالـی بـه طـور مـکرر در بـرنـامـهی دولـت خـود بـه رفـع فـضای امـنیتی از فـضای عـمومـی جـامـعه و 

تــــشکل هــــای صــــنفی و مــــدنــــی اشــــاره نــــمودهــــایــــد و وجــــود تــــشکل هــــای تــــخصصی را بــــرای رفــــع فــــساد و 

اصـالح نـاراسـتیها و نـابـسامـانـی هـای فـرهـنگی، اجـتماعـی، اقـتصادی و سـیاسـی الزم دانسـته ایـد. وزیـر 

مـحترم آمـوزش و پـرورش نـیز وجـود ایـن تـشکلها را نـه تهـدیـد کـه یـک فـرصـت دانسـته و اعـالم نـموده انـد کـه 

امنیت فرهنگی را جایگزین فرهنگ امنیتی در آموزش و پرورش خواهند کرد. 

جناب آقای دکتر روحانی 

نـگاه امـنیتی کـه در دولـت قـبل نسـبت بـه مـعلمان مـنتقد و تـشکل هـای صـنفی بـرقـرار بـود، بـا اسـتقرار 

دولــت شــما تــغییر مــحسوســی نــشان نــمیدهــد، بــه گــونــه ای کــه از هــر جــلسهای بــرای بــرنــامــه ریــزی جهــت 

بـــزرگـــداشـــت هـــفته ی مـــعلم تـــوســـط تـــشکل هـــای صـــنفی، جـــلوگـــیری شـــده و فـــضای آمـــوزش و پـــرورش را 

بهشـــدت امـــنیتی نـــمودهـــانـــد. در هـــمین راســـتا مـــأمـــوران امـــنیتی دولـــت شـــما چـــیزی تـــحت عـــنوان حـــریـــم 

خـصوصـی و شـخصی بـرای مـا فـرهـنگیان بـه عـنوان شهـرونـدان ایـن کـشور قـائـل نـبوده و نیسـتند. امـروز 

نـشانـههای انـدکـی از تـحقق وعـده هـای شـما و وزیـر مـحترم آمـوزش و پـرورش در حـوزهـی تـعلیم و تـربـیت 

مـالحـظه مـی شـود. امنیتسـتانـان دیـروز، امـروز نـیز بـر مـدار قـدرت بـاقـی بـوده و هـمان رویـکرد گـذشـته را 

دنـــبال مـــی کـــنند و بـــر آنـــند کـــه نـــشان دهـــند کـــه «در بـــر هـــمان پـــاشـــنه مـــی چـــرخـــد» و انـــتخابـــات در ایـــن 

کشور چیزی را عوض نمیکند. 

بهبود وضعیت معیشتی جامعهی فرهنگیان 

طـــبق قـــانـــون مـــدیـــریـــت خـــدمـــات کـــشوری، افـــزایـــش ســـنواتـــی حـــقوق و مـــزایـــای کـــارکـــنان دولـــت بـــایـــد 

مــتناســب بــا نــرخ تــورم تــنظیم شــود. در دو دولــت قــبل کــه بــه درســتی دولــت قــانــونــگریــز لــقب گــرفــته بــود، بــر 

خـالف قـانـون، هـیچ گـاه افـزایـش حـقوق،تـناسـبی بـا نـرخ تـورم افـسارگـسیخته نـداشـت و حـقوق مـادی و 

مـعنوی مـعلمان کـشور، بـی ضـابـطه و بـی پـروا نـقض مـی گـردیـد. در سـال 1393 نـیز در بـودجـهی آمـوزش 

و پـــرورش تـــغییر مـــعناداری نســـبت بـــه ســـنوات قـــبل دیـــده نـــمی شـــود، هـــمچنین افـــزایـــش ســـنواتـــی حـــقوق، 

قـریـب بـه بیسـت  درصـد اسـت کـه از تـورم پـیش بـینی شـده تـوسـط دولـت تـا پـایـان سـال 35 15 درصـد کـمتر 

مــی بــاشــد و ایــن بــه مــعنی فــقیرتــر شــدن مــعلمان کــشور اســت. از طــرف دیــگر تــبعیض آشــکار در بــرخــی 

بــندهــای احــکام کــارگــزیــنی بــین فــرهــنگیان بــا ســایــر کــارکــنان دولــت، هــمچنان پــا بــر جــاســت، از جــمله 

تـفاوت در ضـریـب فـوق الـعاده ی  شـغل، فـوق الـعاده ی جـذب هـیئت امـنا، حـق مـسکن، کـمک هـزیـنهی مهـدکـودک 

و ...  . از طـــرف دیـــگر پـــرداخـــت هـــای خـــارج از حـــکم و فـــیش حـــقوقـــی در ســـایـــر وزارت خـــانـــه هـــا هـــمچنان 

بـــرقـــرار اســـت. بـــدیـــهی اســـت ادامـــه ی رونـــد تـــبعیض آمـــیز قـــبلی بـــر خـــالف انـــتظارات جـــامـــعه ی فـــرهـــنگیان 
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کــشور از دولــت اســت و تــداوم آن منجــر بــه روی گــردان شــدن مــعلمان و ریــزش نــیروهــای مــردمــی حــامــی 

دولت خواهد شد. 

 - لــغو احــکام نــاعــادالنــه ی صــادره در دولــت قــبل تــوســط هــیئتهای بــدوی و تجــدیــدنــظر رســیدگــی بــه 

تخلفات اداری کارمندان آموزش و پرورش 

 هـــــرچـــــند لـــــغو یـــــا نـــــقض آرای صـــــادره تـــــوســـــط سیســـــتم قـــــضایـــــی عـــــلیه مـــــعلمان مـــــنتقد، در حـــــوزه ی 

اخــتیارات و اراده ی دولــت نیســت، ولــی آنــچه کــه مــورد انــتظار هــمه ی فــرهــنگیان کــشور بــوده و در حــدود 

اخــتیارات دولــت اســت، لــغو هــر چــه ســریــع تــر آرای نــاعــادالنــه و جــناحــی هــیئتهای رســیدگــی بــه تخــلفات 

اداری تـوسـط هـیئت عـالـی نـظارت اسـت. بـرقـرار مـانـدن و اجـرای ایـن احـکام عـلیه بهـتریـن مـعلمان کـشور 

کــه جــرمــشان نــقد صــادقــانــهی عــملکرد دولــت قــبل اســت، از نــظر جــامــعه ی مــعلمان بــه هــیچ وجــه پــذیــرفــتنی 

نیسـت. هـمچنین تـغییر تـرکـیب اعـضای هـیئتهای بـدوی و تجـدیـدنـظر کـه بـا رویـکردی جـناحـی و هـمسو 

بـا دولـت قـبل، آرای ظـاملـانـه و سـیاسـی صـادر کـرده انـد، مـطالـبهی عـمومـی فـرهـنگیان کـشور اسـت. الـبته 

جـــامـــعهی مـــعلمان ایـــران از رئـــیس مـــحترم دولـــت انـــتظار دارنـــد بـــرای آزادی مـــعلمان دربـــند، آمـــوزگـــاران 

واقـعی و پـاکـتریـن فـرزنـدان ایـران زمـین، رسـول بـداقـی، محـمود بـاقـری و محـمد داوری رایـزنـی الزم را بـا 

رئیس محترم قوه ی قضاییه به عمل آورند. 

وزیر محترم آموزش و پرورش 

هـــمچنان کـــه مســـتحضریـــد، تـــشکل هـــای صـــنفی فـــرهـــنگیان کـــشور رویـــکرد حـــمایـــتی و پشـــتیبانـــی از 

شـما و دولـت مـحترم داشـته انـد. مـبنای ایـن حـمایـت، سـیاسـت هـای اعـالم شـده ی رئـیس دولـت و جـنابـعالـی 

در حوزهی تعلیم و تربیت بوده است. 

اسـاسـی تـریـن خـواسـته ی جـامـعهی فـرهـنگیان از جـنابـعالـی، رفـع تـبعیض و بهـبود وضـعیت حـقوق و 

مـزایـا، سـپس اصـالح جهـت گـیریـهای نـادرسـت گـذشـته در آمـوزش و پـرورش، طـبق گـفتهی رئـیس جـمهور 

محترم است. بر این مبنا خواستههای مؤکد فرهنگیان کشور به شرح زیر اعالم می گردد: 

-  احیای مدیریت انتخابی طبق مصوبهی 1383 -673 شورای عالی آموزش و پرورش 

-  ســـامـــان دهـــی و تجـــمیع بـــیمههای درمـــانـــی بـــه صـــورت یـــک بـــیمه ی مـــؤثـــر و کـــارآمـــد بـــرای شـــاغـــالن و 

بــازنشســتگان، هــمانــند بــسیاری از شــرکــت هــای دولــتی و یــا ارتــقای کــارایــی و گســترش پــوشــش بــیمه ی 

طالیی و رفع نواقص، موانع و مشکالت آن 

-  بــرکــناری افــرادی کــه در بــرخــی واحــدهــای آمــوزش و پــرورش بــا رویــکرد ســیاســی و قــبیله ای بــرای 

فرهنگیان منتقد در سنوات قبل پرونده سازی کردهاند 

-  انــــتصاب و بــــهکارگــــیری افــــراد شــــایســــته، تــــوانــــمند، مــــتخصص و مــــعتقد بــــه جهــــتگیری دولــــت و 

رویکرد تحولخواهانهی فرهنگیان در حوزههای ستادی و استانها 
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-  رسـیدگـی بـه تخـلفات مـدیـران دولـت قـبل در آمـوزش و پـرورش در زمـینه هـای اسـتخدامـی، مـالـی و  
 ...

-  ایســتادگــی در بــرابــر ســهم خــواهــی بــرخــی از نــمایــندگــان مجــلس و جــریــانــات خــارج از آمــوزش و 

پرورش 

-  جلوگیری از تبدیل دانشگاه فرهنگیان به پارکینگ برخی مدیران معزول 

 - جــلوگــیری از بــه کــارگــیری نــیروهــای اداری در ســال هــای پــایــانــی خــدمــت در پســتهای مــدیــریــت و 

معاونت مدارس 

-  ارائـه ی گـزارش روشـن و شـفاف از مـراکـز فـعالـیت اقـتصادی آمـوزش و پـرورش، اعـم از صـندوق 

ذخـیره، سـتادهـای اسـکان، مـراکـز درمـانـی وابسـته بـه آمـوزش و پـرورش، تـعاونـیهای مـصرف، سـالـنهای 

پذیرایی، مراکز فرهنگی رفاهی (خانهی معلم) 

-  بــازگــردانــدن ســازمــان دهــی مــعلمان بــه روال ســابــق، بــا اصــالح نــواقــص فــرم ســازمــان دهــی و عــدم 

انتخاب دبیران توسط مدیران 

-  مشارکت دادن معلمان در تصمیمسازی ها و تصمیم گیریهای آموزش و پرورش 

-  بــازگــردانــدن نــقش شــورای مــعلمان مــدارس بــه جــایــگاه واقــعی خــود و خــارج کــردن آن از حــالــت 

فرمایشی 

جناب آقای دکتر فانی 

وضــعیت عــمومــی آمــوزش نــیز شــرایــط مــناســبی نــدارد. از جــمله مــشکالت حــوزه ی تــعلیم و تــربــیت، 

تـنوع و تـکثر انـواع مـدارس بـا عـناویـن مـختلف و طـبقاتـی شـدن آمـوزش و تـنزل جـایـگاه مـدارس دولـتی و 

کـاهـش امـکان دسـترسـی فـرزنـدان خـانـواده هـای ضـعیف بـه آمـوزش بهـتر اسـت. هـمچنین در یـک دهـه ی 

اخـــیر، رقـــابـــت در ارائـــهی درصـــد قـــبولـــی هـــای غـــیرواقـــعی، از ســـطح درس و مـــدرســـه گـــرفـــته تـــا مـــناطـــق و 

نـواحـی و حـتی در سـطح اسـتان هـا، آسـیب اسـاسـی بـه آمـوزش در کـشور وارد کـرده اسـت. طـرفـه آن کـه 

در بــرخــی اســتان هــا بــرای بــاال بــردن درصــد قــبولــی، مــدیــران مــدارس اقــدام بــه عــقد قــرارداد بــا مــعلمان 

می کنند و در فرم ارزش یابی نیز چنین بندی ذکر شده است. 

رقـابـت در دادن نـمرات غـیرواقـعی بـه دانـش آمـوزان (کـه خـود دانـش آمـوزان نـیز بـه آن واقـفند) و بـه  تـبع 

آن گـذر آسـان تـحصیلی، بـه راه یـافـنت افـراد ضـعیف بـه پـایـه هـای بـاالتـر و کـاهـش انـگیزهـهای تـحصیلی 

دانش آموزان قوی و نابودی تدریجی پایه های تعلیم و تربیت کشور منجر خواهد شد. 

وزیر گرامی 

وضــــعیت پــــیش کــــسوتــــان عــــرصــــه ی تــــعلیم و تــــربــــیت نــــیازمــــند عــــنایــــت ویــــژه اســــت. تــــوجــــه بــــه مــــعلمان 

بـازنشسـته کـه بهـتریـن سـال هـای زنـدگـی خـود را وقـف آمـوزش فـرزنـدان ایـن کـشور کـردهـانـد، از مـهمتریـن 

وظـــــایـــــف مـــــسئوالن مـــــملکت اســـــت. اگـــــر داعـــــیهی آن داریـــــم کـــــه مـــــیتوانـــــیم الـــــگوی مـــــوفـــــقی بـــــرای دیـــــگر 
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کــشورهــای جــهان و یــا حــداقــل کــشورهــای مــنطقه بــاشــیم، نــمی تــوانــیم بــه مــعماران جــامــعه ی امــروز خــود 

بــی تــوجــه بــاشــیم. دورهــی بــازنشســتگی در کــشورهــای پیشــرفــته، دوره ی فــراغــت از اشــتغاالت روزمــره و 

مـــسئولـــیت هـــای شـــغلی و آغـــاز بهـــره مـــندی ویـــژه از خـــدمـــات اجـــتماعـــی، جـــهان گـــردی، تـــفریـــح و ... اســـت. 

دوره ی بــازنشســتگی در آمــوزش و پــرورش ایــران بــرابــر اســت بــا افــزایــش هــزیــنه هــای زنــدگــی، افــزایــش 

هـزیـنه هـای درمـانـی، کـاهـش رتـبه ی شـغلی، کـاهـش مـیزان حـقوق و جسـتوجـو بـرای یـافـنت شـغلی دیـگر کـه 

مـعموالً پـایـین تـر از شـأن اجـتماعـی فـرد بـازنشسـته اسـت. تـبعیض و بـیعدالـتی دامـان مـعلمان را حـتی در 

دوره ی بـازنشسـتگی رهـا نـمی کـند. پـایـین بـودن مـیزان پـاداش پـایـان خـدمـت، پـرداخـت چـندمـرحـلهای آن و 

کارآیی نازل کارت منزلت و ... از جمله موارد اعتراض فرهنگیان بازنشسته است. 

فرهنگیان گرانقدر 

بـیش از یـک دهـه از تـالش هـای حـق طـلبانـه ی نـمایـندگـان شـما در تـشکل هـای صـنفی مـی گـذرد. در ایـن 

سـالـها هـمهی اقـدامـات قـانـونـی و مـدنـی بـرای احـقاق حـقوق تـضییع شـده ی شـما بـه عـمل آمـده اسـت. ایـن 

تــالشــها در بــرخــی بــرهــههای زمــانــی مــوفــقیتهای مــقطعی در بــر داشــته اســت. تــصویــب و اجــرای قــانــون 

مــــدیــــریــــت خــــدمــــات کــــشوری (نــــظام هــــماهــــنگ پــــرداخــــت حــــقوق کــــارکــــنان دولــــت) در ســــایــــه ی تــــالش هــــای 

گســـترده ی مـــعلمان کـــشور مـــحقق شـــد. ولـــی هـــمچنان کـــه پـــیش بـــینی مـــی شـــد، بـــه دلـــیل عـــدم بـــاور قـــلبی 

مــدیــران کــشور بــه اجــرای عــدالــت، بــسیاری از وزارتــخانــه هــا، ســازمــانــها و نــهادهــای دولــتی بــا دور زدن 

قانون، آن را بالاثر نموده  و روند تبعیض آمیز گذشته را همچنان در شمایلی جدید ادامه داده اند. 

همکاران گرامی 

حــرکــت صــنفی پــروســه ای اســت کــه الزمــه ی تــکامــل آن، صــبر، اســتقامــت، امــید، پــرهــیز از افــراط و 

تــفریــط، شــناخــت مــسائــل، مــشکالت و مــوانــع مــسیر و اســتمرار و هــمدلــی اســت و تــفرقــه بــا هــر دلــیل و 

عـذر و بـهانـهای، آفـت راه حـق طـلبی اسـت. خـواسـته هـای بـحق شـما، تـنها در سـایـهی وحـدت و مـشارکـت 

حداکثری در حرکت های صنفی و بر اساس اصول قانون اساسی محقق خواهد شد. 

اندیشه هاتان بارور، گامهاتان استوار 

شورای مرکزی تشکل های صنفی فرهنگیان سراسر کشور 
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 1393/02/06

بیانیه ی شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان سراسر کشور 

شهریور 1393 تهران 

به مناسبت بازگشایی مدارس 

فــصلی نــو در تــعلیم  و تــربــیت از راه مــی رســد. بــار دیــگر مــیلیون هــا کــودک و نــوجــوان ایــرانــی هــمچون 

خــونــی تــازه در رگ هــای حــیات جــامــعه جــاری شــده و بــا شــور و نــشاط، ســال تــحصیلی جــدیــد را آغــاز 

می کنند. 

در آسـتانـه ی مهـرمـاه نـمایـندگـان تـشکل هـای صـنفی فـرهـنگیان سـراسـر کـشور در هـمایـشی دوروزه 

گـرد هـم آمـدنـد تـا بـا هـم انـدیـشی، سـال نـو را بـا طـرحـی نـو هـمراه نـمایـند، بـه امـید ایـن کـه بـتوانـند انـدکـی 

از باری را که بر دوش ناتوان آموزش  و پرورش کشور سنگینی می کند، کاهش دهند. 

آگـــاهـــان تـــعلیم  و تـــربـــیت بـــه خـــوبـــی مـــی دانـــند نـــظام آمـــوزشـــی کـــشور از بـــیماری هـــای مـــزمـــن فـــراوانـــی 

رنـجور اسـت. بـی تـوجـهی بـه خـواسـته هـای فـرهـنگیان و نـیازهـای دانـش آمـوزان، ایـن دسـتگاه عـظیم را کـه 

بــه گــفته ی دکــتر فــانــی «بــزرگ تــریــن فــصل مشــترک حــاکــمیت و مــلت اســت و هــر اقــدام و تــصمیم در آن 

تـمام جـامـعه را مـتأثـر مـی کـند»، از اصـلی تـریـن وظـیفۀ خـود یـعنی «تـربـیت انـسان هـایـی آگـاه، مسـتقل و 

نــــوجــــو» بــــازداشــــته اســــت. بــــرای احــــیای ســــالمــــت نــــظام آمــــوزش  و پــــرورش کــــه تــــضمین کــــنندۀ بــــازگشــــت 
سـالمـت بـه کـل جـامـعه اسـت، ضـرورت دارد تـمامـی آگـاهـان، مـنتقداِن دلـسوز و صـاحـباِن تـخصص در 

ایــن زمــینه را کــه جــزو مــطروداِن تــنگ نــظران و کــوتــه انــدیــشاِن نــزدیــک بــین بــوده انــد، بــه جــایــگاه اصــلی خــود 

بازگردانند. 

از ابـــــتدای تـــــشکیل دولـــــت یـــــازدهـــــم و بـــــه امـــــید راه یـــــابـــــی انـــــدیـــــشه و تـــــدبـــــیر در تـــــصمیم ســـــازی هـــــا و 

بـرنـامـه ریـزی هـای آمـوزش  و پـرورش، تـشکل هـای صـنفی بـا آغـوش بـاز بـه اسـتقبال هـر گـونـه بـازانـدیـشی 

در روش هـای نـادرسـت گـذشـته و نـوآوری در آمـوزش و ادارۀ امـور رفـته انـد. اگـرچـه در یـک  سـال گـذشـته 

تـغییرات چـندانـی مـشاهـده نشـده اسـت، امـا هـمچنان امـیدوارانـه آمـادگـی خـود را بـرای یـاری هـمه جـانـبه 

بــــه نــــهاد تــــعلیم  و تــــربــــیت کــــشور اعــــالم مــــی نــــمایــــند. بــــه گــــمان مــــا خــــروج آمــــوزش  و پــــرورش از شــــرایــــط 

تأسف بار کنونی که رضایت هیچ گروهی را به همراه ندارد، مستلزم توجه دقیق به موارد زیر است: 

- تــوجــه جــدی بــه مــنزلــت و معیشــت فــرهــنگیان شــاغــل و بــازنشســته کــه نــادیــده گــرفــنت آن آســیب هــای 

جــبران نــاپــذیــری بــه سیســتم آمــوزش  و پــرورش وارد نــموده، از خــواســته هــای مــؤکــد فــرهــنگیان کــشور در 

سـال هـای مـتمادی بـوده اسـت. هـمچنین بهـبود ایـن شـرایـط نـاعـادالنـه از وعـده هـای مـهم انـتخابـاتـی رئـیس 

مــحترم دولــت مــی بــاشــد. فــرهــنگیان کــشور بــا حــساســیت فــراوان، تــحقق ایــن وعــده ی رئــیس جــمهور را در 

تنظیم الیحه ی بودجه ی سال 1394 به انتظار نشسته اند. 
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- کـــاالیـــی شـــدن و طـــبقاتـــی شـــدن آمـــوزش  و پـــرورش، خـــالف نـــص صـــریـــح قـــانـــون اســـاســـی اســـت. 

هــمان گــونــه کــه مــورد انــتقاد شــدیــد رئــیس دولــت نــیز بــوده کــه اعــالم نــمودنــد: «آمــوزش و پــرورش طــبقاتــی 

شــده و مــن واقــعاً مــی تــرســم از روزی کــه بهــتریــن دانــشگاه هــا فــقط بــرای فــرزنــدان طــبقات بــاالی جــامــعه 

بـــاشـــد.» بـــر ایـــن مـــبنا تـــبدیـــل مـــدارس دولـــتی بـــه مـــدارس خـــاص، بـــه ویـــژه مـــدارس هـــیئت امـــنایـــی، مـــوجـــب 

تحــمیل هــزیــنه هــای گــزاف بــر خــانــواده هــا، مــخصوصــاً خــانــواده هــای کــم درآمــد و کــاهــش امــکان دســترســی 

عـمومـی بـه آمـوزش رایـگان شـده اسـت. رویـکرد حـراسـتی و امـنیتی کـه از هشـت سـال پـیش شـدت گـرفـته 

و هـــزیـــنه هـــای فـــراوانـــی بـــه اقـــشار مـــختلف مـــردم، بـــه ویـــژه فـــرهـــنگیان، تحـــمیل کـــرده اســـت، کـــمابـــیش در 

آمــوزش  و پــرورش اســتمرار دارد. ایــن در حــالــی اســت کــه رئــیس دولــت و وزیــر آمــوزش  و پــرورش بــارهــا 

بــر تــغییر چــنین رویــکردی تــأکــید نــموده انــد. فــرهــنگیان انــتظار دارنــد بــا آزادی مــعلمان زنــدانــی از جــمله 

رســول بــداقــی و محــمود بــاقــری، لــغو حــکم زنــدان مــختار اســدی، بــازگشــت بــه کــار مــعلمان آزادشــده از 

زنــدان و لــغو احــکام ظــاملــانــه ی هــیئت هــای تخــلفات اداری کــه در دولــت قــبل عــلیه فــعاالن صــنفی صــادر 

گردیده است، شاهد وزیدن نسیم تغییر و اعتدال در فضای فرهنگی جامعه باشند. 

- جــامــعه ی فــرهــنگیان از نــمایــندگــان مجــلس انــتظار دارنــد از دخــالــت هــای فــراقــانــونــی در آمــوزش  و 

پـــرورش – کـــه در راســـتای تـــأمـــین مـــنافـــع گـــروهـــی و ســـیاســـی اســـت- اجـــتناب نـــمایـــند. فـــرهـــنگیان کـــشور 

نســبت بــه دخــالــت عــده ای از نــمایــندگــان در عــزل و نــصب هــای آمــوزش  و پــرورش شــدیــداً مــعترض بــوده و 

از مـردان قـانـون مـی خـواهـند خـود قـانـونـمند حـرکـت کـنند. هـمچنین از وزیـر آمـوزش  و پـرورش مـی خـواهـند 

در برابر خواسته های این گروه از نمایندگان ایستادگی نماید. 

- از آنــــجا کــــه جــــمهوری  اســــالمــــی  ایــــران روز جــــهانــــی مــــعلم (پنجــــم اکــــتبر) را بــــه رســــمیت شــــناخــــته 

اســــت، انــــتظار مــــی رود چــــنین روزی نــــیز هــــمچون روز مــــلی مــــعلم (دوازدهــــم اردیبهشــــت) تــــوســــط دولــــت 

محترم بار دیگر احیا و به صورت رسمی گرامی داشته شود. 

- مــدعــیان دلــسوزی و دلــواپــسی بــرای نــظام و ره پــویــان اصــالح و اعــتدال در نــظام بــدانــند تــدبــیری 

بهتر از آموزش  و پرورش پیشرو برای اعتال و توسعه ی کشور وجود ندارد. 

- در پــایــان جــا دارد از تــوجــه ویــژه ی وزیــر مــحترم بــه مــسائــل صــنفی و تــوجــه بــه تــشکل هــای صــنفی 

مــعلمان و فــعالــیت هــای آنــها و هــمچنین حــضور قــائــم مــقام وزیــر و نــیز مــشاور وزیــر در امــور تــشکل هــای 

صـنفی در جـمع نـمایـندگـان تـشکل هـای فـرهـنگیان کـشور و پـاسـخگویـی بـه نـگرانـی هـا و دل مـشغولـی هـا و 

سؤاالت متعدد آنها قدردانی کنیم. 

امضا کنندگان 

کانون صنفی مستقل فرهنگیان آذربایجان شرقی 

کانون صنفی اسالم شهر 
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کانون صنفی معلمان ایران (تهران) 

کانون صنفی معلمان بندرانزلی 

کانون صنفی معلمان پاکدشت 

انجمن صنفی فرهنگیان تربت حیدریه 

کانون صنفی معلمان چهارمحال  و بختیاری 

کانون صنفی معلمان خراسان 

انجمن صنفی فرهنگیان خمینی شهر 

کانون صنفی معلمان دماوند 

کانون صنفی معلمان رباط کریم 

کانون صنفی معلمان رودسر  

کانون صنفی معلمان ساری 

انجمن صنفی معلمان سقز 

کانون صنفی معلمان سنقر 

هیئت مؤسس کانون صنفی فرهنگیان شهرضا 

کانون صنفی معلمان شهریار 

کانون فرهنگیان شیراز 

کانون صنفی فرهنگیان قزوین 

کانون صنفی معلمان قهاوند 

 کانون صنفی معلمان کرج 

 انجمن صنفی معلمان کردستان 

 کانون صنفی معلمان کرمان 

 کانون صنفی فرهنگیان کرمانشاه 

 کانون صنفی معلمان گل تپه 

 کانون صنفی معلمان گیالن 

 کانون صنفی معلمان الهیجان 

 کانون صنفی معلمان لنگرود 

 کانون صنفی فرهنگیان نجف آباد 

 کانون صنفی معلمان همدان 

 کانون صنفی معلمان یزد 
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 1393/10/23

اطالعیه ی شورای مرکزی کانون های صنفی معلمان سراسر کشور 

به نام خداوند جان و خرد 

بـه اطـالع فـرهـنگیان گـرانـقدر مـی رسـانـد اخـیراً در فـضای مـجازی، خـبری مـبنی بـر اعـتصاب و عـدم 

حضور در کالس های درس در تاریخ های سی ام دی و یکم بهمن منتشر شده است . 

بـــــدیـــــن وســـــیله اعـــــالم مـــــی دارد ایـــــن خـــــبر ارتـــــباطـــــی بـــــا کـــــانـــــون هـــــای صـــــنفی مـــــعلمان نـــــدارد و چـــــنین 

تصمیمی از طرف کانون های صنفی معلمان سراسر کشور اتخاذ نگردیده است. 

الزم بــه ذکــر اســت تــشکل هــای صــنفی فــرهــنگیان در حــال حــاضــر مــشغول  رایــزنــی و تــبادل نــظر بــا 

اعــــضای مــــحترم دولــــت و مجــــلس در خــــصوص رفــــع مــــشکالت فــــرهــــنگیان، بــــهویــــژه وضــــعیت معیشــــتی 

فرهنگیان کشور می باشند. 

کانون معلمان همدان 
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 1394/02/01

فراخوان شورای مرکزی تشکل های صنفی فرهنگیان سراسر کشور 

برای اعتراض سراسری معلمان 

     دوازدهــم اردیبهشــت «روز مــلی مــعلم» و ســالــروز شــهادت ابــوالــحسن خــانــعلی در اعــتراضــات 

صــــنفی مــــعلمان در مــــقابــــل مجــــلس شــــورای مــــلی در ســــال ۱۳۴۰، هــــمچنین شــــهادت اســــتاد مــــرتــــضی 

مطهری در سال ۱۳۵۸ را گرامی می داریم. 

     حـــدود بیســـت مـــاه از روی کـــار آمـــدن دولـــت یـــازدهـــم مـــی گـــذرد و وعـــده هـــای رئـــیس مـــحترم دولـــت 

مــــــبنی بــــــر رفــــــع مــــــشکالت معیشــــــتی مــــــعلمان، افــــــزایــــــش ســــــهم آمــــــوزشــــــی در بــــــودجــــــه ی دولــــــت، اصــــــالح 

جهــت گــیری هــای نــادرســت در آمــوزش و پــرورش و … در ایــن مــدت عــملیاتــی نشــده اســت. رأی اکــثریــت 

مــعلمان بــه رئــیس دولــت فــعلی، رأی بــه احــیای حــقوق مــادی و مــعنویِ بــه عــمد فــرامــوش شــده ی فــرهــنگیان 

کشور، قانون گرایی و حاکمیت عقالنیت در مدیریت کشور بود. 

     شــــورای مــــرکــــزی تــــشکل هــــای صــــنفی فــــرهــــنگیان ســــراســــر کــــشور، در نــــامــــه ای خــــطاب بــــه دکــــتر 

روحــانــی در ۱۵ تــیرمــاه ۱۳۹۲ وعــده هــای ایــشان را یــادآور شــد و اعــالم نــمود: «نــگاه بــه دولــت شــما، بــا 

بـیم و امـید تـوأم اسـت… و دربـاره ی اجـرایـی شـدن یـا نشـدن بـرنـامـه هـاتـان پـیش داوری نـکرده و بـه خـلق 

رویـــــدادهـــــای خجســـــته ی فـــــرداهـــــا، امـــــیدوارانـــــه بـــــه انـــــتظار مـــــی نـــــشینیم…» امـــــروز، فـــــرهـــــنگیان ایـــــران، 

رئیس جمهور محترم را به بازخوانی مجدد وعده هایشان دعوت می کنند. 

اهـــم خـــواســـته هـــای فـــرهـــنگیان کـــشور، اعـــم از شـــاغـــل و بـــازنشســـته، کـــه کـــامـــالً روشـــن، قـــابـــل  فـــهم، 

منطقی و قانونی می باشد و بارها اعالم گردیده، به شرح زیر است: 

     ۱- افزایش حقوق به باالتر از خط فقر برای عموم فرهنگیان شاغل و بازنشسته 

     ۲- برقراریِ یک نوع بیمه ی تکمیلی مؤثر، کارآمد و فراگیر، با حق بیمه ی معقول و متناسب  

     ۳- بازگشت به کار همکارانی که به خاطر فعالیت های صنفی بازداشت شده اند 

     ۴- درخـــواســـت حـــضوِر دو نـــمایـــنده از اعـــضای شـــورای مـــرکـــزی تـــشکل هـــای صـــنفی فـــرهـــنگیان 

سـراسـر کـشور، در کـارگـروه تـشکیل شـده بـه دسـتور رئـیس جـمهور مـحترم، بـرای رسـیدگـی بـه خـواسـته هـای 

معلمان 

     ۵- اجــرای اصــل ســی ام قــانــون اســاســی مــبنی بــر آمــوزش رایــگان و پــرهــیز از طــبقاتــی کــردن 

مدارس و خصوصی سازی آنها و بهبود و ارتقای کیفیت آموزشی و تربیتی در مدارس کشور 
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     ۶- هشــــدار جــــدی نســــبت بــــه بــــی تــــوجــــهی وزارت آمــــوزش و پــــرورش در خــــصوص ســــیاســــت هــــای 

حـفاظـتی از دانـش آمـوزان در قـبال آسـیب هـای اجـتماعـی و ایـجاد مـکانـیزم هـای مـدرن بـرای جـلوگـیری از 

ترویج خشونت در مدارس کشور 

     جـامـعه ی فـرهـنگیان کـشور بـا تـوجـه بـه عـدم تـغییرات مـطلوب در بـودجـه ی سـال ۱۳۹۳ آمـوزش و 

پـــرورش، مـــنتظر اجـــرایـــی شـــدِن وعـــده ی رئـــیس جـــمهور مـــحترم در بـــودجـــه ی ســـال ۱۳۹۴ بـــودنـــد. بـــا وجـــود 

افـــــزایـــــش بـــــیش از هـــــفتاددرصـــــدی بـــــودجـــــه ی بـــــرخـــــی وزارت خـــــانـــــه هـــــا در ســـــال ۹۴، رشـــــد ۷/۱۳درصـــــدی 

بـــودجـــه ی آمـــوزش و پـــرورش را شـــاهـــد بـــودیـــم کـــه از نـــرخ تـــورم نـــیز پـــایـــین تـــر اســـت. بـــه ایـــن تـــرتـــیب، عـــمالً 

افــــزایــــش حــــقوق فــــرهــــنگیان، بــــا کســــر مــــقرری مــــاه اول، در ســــال ۹۴ حــــدود ۸/۱۲درصــــد خــــواهــــد بــــود. 

ادامـــه ی رویـــکرد دولـــت قـــانـــون گـــریـــز قـــبل در دولـــت تـــدبـــیر و امـــید در حـــوزه ی آمـــوزش و پـــرورش و عـــملی 

نشـدن وعـده هـای انـتخابـاتـی رئـیس جـمهور، امـیدهـا را فـرو کـاسـته و فـرهـنگیان را کـه عـمومـاً در زیـر خـط 

فـــقر بـــه ســـر مـــی بـــرنـــد، وادار بـــه اعـــتراضـــات گســـترده در اســـفند ۹۳ و فـــروردیـــن ۹۴ در ســـراســـر کـــشور 

نمود. 

     یــقیناً جــامــعه ی فــرهــنگیان عــالقــه مــندنــد بــه وظــیفه ی اصــلی خــود کــه تــعلیم و تــربــیِت آیــنده ســازانــی 

شـــایســـته بـــرای مـــملکت اســـت، هـــمت گـــمارنـــد و ایـــن حـــق مـــلت، بـــه طـــور اعـــم و حـــق دانـــش آمـــوزان، بـــه طـــور 

اخص است که معلمانی باانگیزه، شاداب، پرانرژی و بی دغدغه داشته باشند. 

     مــعلمان در دولــت تــدبــیر و امــید، بــه شــکوفــایــی عــلم و دانــش، در ســایــه ی فــراغــت از دغــدغــه هــای 

معیشـــتی، امـــید بســـته بـــودنـــد؛ امـــا مـــتأســـفانـــه در ایـــن دولـــت نـــیز رویـــکرد مـــدبـــرانـــه ای کـــه امـــیدهـــا را در 

حوزه ی تعلیم و تربیت زنده کند، نمی بینند و از رئیس محترم دولت می پرسند که: 

     – چـرا ایـن دولـت، هـمانـند دولـت قـبل، از اجـرای درسـت قـانـون مـدیـریـت خـدمـات کـشوری کـه قـرار 

بـود تـبعیض هـا را از مـیان بـردارد، طـفره مـی رود و آشـکارا حـقوق مسـلم مـیلیون هـا فـرهـنگی و خـانـواده ی 

آنــــها را تــــضییع مــــی کــــند؟ مســــتثنی کــــردن فــــرهــــنگیان از حــــداقــــل هــــای مــــمکن، مــــثل مــــصوبــــه ی ۲۹۴۱ت 

۵۰۰۷۱ (تـاریـخ ۲۰/۰۱/۱۳۹۳) هـیئت مـحترم وزیـران در مـوضـوع فـوق الـعاده ی شـغل و اجـرای نـاعـادالنـه 

و نـــاقـــص آن بـــرای فـــرهـــنگیان، هـــمچنین پـــرداخـــت بـــیش از دوازده فـــقره بـــا عـــناویـــن مـــختلف، در فـــیش و 

خـارج از فـیش حـقوقـیِ سـایـر ادارات و محـروم کـردن مـعلمان کـشور، بـر اسـاس کـدام مـبنای مـنطقی و 

قانونی قابل توجیه است؟ 

     – رئــــیس مــــحترم دولــــت در زمــــان انــــتخابــــات ریــــاســــت جــــمهوری اعــــالم کــــردنــــد کــــه «حــــمایــــت از 

تـشکل هـای غـیردولـتی را در دسـتور کـار قـرار مـی دهـند و نـگاه امـنیتی بـه تـشکل هـا را از مـیان بـرمـی دارنـد 

و …»، ولــــی تــــا کــــنون تــــالش هــــا و مــــراجــــعات نــــمایــــندگــــان کــــانــــون هــــای صــــنفی بــــه وزارت کــــشور بــــرای 

بـرگـزاری مجـمع عـمومـی و انـتخابـات هـیئت مـدیـره ی کـانـونـهای صـنفی مـعلمان بـدون نـظارت اسـتصوابـی، 

بـــــی پـــــاســـــخ مـــــانـــــده اســـــت. چـــــرا وزارت مـــــحترم کـــــشور مـــــسیری مـــــتفاوت از ســـــیاســـــت هـــــای اعـــــالم شـــــده ی 
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رئــیس جــمهور مــحترم را طــی مــی کــند؟ در ایــن بــین آنــچه بــرای مــعلمان کــشور قــابــل پــذیــرش نیســت، ایــن 

اســــت کــــه رئــــیس جــــمهور مــــحترم حــــتی واکــــنشی آشــــکار بــــه اعــــتراضــــات صــــنفی مــــعلمان کــــشور و نــــیز 

درخواست دیدار نمایندگان صنفی با ایشان نشان نداده است. 

     – هـمچنان کـه بـر هـمگان روشـن اسـت، صـداوسـیمای ایـن مـملکت رویـکردی مـتفاوت بـا دولـت و 

نـیز جـامـعه ی فـرهـنگیان کـشور را دنـبال مـی کـند. سـؤال ایـن اسـت کـه مـسئوالن وزارت آمـوزش و پـرورش، 

وزیــر مــحترم و مــعاونــان ایــشان بــا چــه هــدفــی اقــدام بــه مــصاحــبه بــا صــداوســیما در خــصوص پــرداخــت 

طـلب هـای پـیشین فـرهـنگیان و نـیز افـزایـش قـطره چـکانـی حـقوق مـعلمان مـی کـنند؟ هـمچنین چـرا مـواردی 

نـظیر الیـحه ی نـامـعقوِل رتـبه بـندی را کـه بـه شـدت مـورد انـتقاد فـرهـنگیان کـشور اسـت و مـوعـد اجـرای آن 

شـــــش مـــــاه بـــــعد اعـــــالم شـــــده اســـــت، رســـــانـــــه ای مـــــی کـــــنند؟ ایـــــن هـــــمسویـــــی وزارت آمـــــوزش و پـــــرورش و 

صـداوسـیما در تخـریـب وجـهه ی مـعلمان نـزد مـردم و زیـاده خـواه جـلوه دادن آنـها و فـرو کـاسـنت خـواسـته ی 

اصـلی آنـها کـه بـرقـرای عـدالـت در پـرداخـت حـقوق و مـزایـاسـت، مـورد اعـتراض شـدیـد فـرهـنگیان کـشور 

است. 

     – در سـال هـای گـذشـته بـسیاری از نـمایـندگـان مجـلس، در بـرابـر هـر سـتمی در حـق فـرهـنگیان، 

سـکوت مـعنادار و جـانـبدارانـه از دولـت قـانـونـگریـز قـبل را در پـیش گـرفـته بـودنـد؛ هـمچنین بـا بـی تـوجـهی بـه 

درخـــواســـت هـــای گســـترده ی فـــرهـــنگیان کـــشور بـــه جـــناب آقـــای نـــجفی رأی اعـــتماد نـــدادنـــد، در حـــالـــی کـــه 

هــم اکــنون بــا دســتاویــز قــرار دادن تــبعیض در حــقوق و مــزایــا بــین فــرهــنگیان و ســایــر کــارکــنان دولــت، بــه 

مـــیدان آمـــده و در صـــدد احـــیای وجـــهه ی خـــود بـــرای انـــتخابـــات و حـــاکـــمیت جـــریـــانـــات ســـیاســـی خـــود در 

مجــلس آیــنده هســتند. الــبته در ایــن مــیان حــساب نــمایــندگــانــی کــه صــادقــانــه از حــقوق فــرهــنگیان دفــاع 

کردهاند، جدا و نزد معلمان کشور محفوظ است. 

     کـانـونـهای صـنفی مـعلمان فـارغ از دغـدغـه ی جـناح بـندی هـای سـیاسـی نـمایـندگـان مجـلس، حـقوق 

پــایــمال شــده ی مــادی و مــعنوی فــرهــنگیان کــشور را مــطالــبه مــی کــنند و رویــکردهــای ســیاســی کــارانــه، در 

خــــصوص مــــشکالت جــــامــــعه ی فــــرهــــنگیان را مــــحکوم مــــی کــــنند. بــــدیــــهی اســــت کــــه مــــا بــــه هــــیچ وجــــه اجــــازه 

نخواهیم داد حق و حقوق معلمان کشور وجهاملصالحه ی نمایندگان مجلس و دولت قرار گیرد. 

     بــر ایــن اســاس و عــلی رغــم مــیل بــاطــنی، فــرهــنگیان کــشور اولــین قــسمت از اقــدامــات اعــتراضــیِ 

مـرحـله بـه مـرحـله ی خـود را در دسـتور کـار قـرار داده انـد. طـبیعی اسـت تـشکل هـای صـنفی فـرهـنگیان در 

صـــورت اقـــدامـــات مـــثبت و عـــملی دولـــت کـــه مـــوجـــب اقـــناع جـــامـــعه ی فـــرهـــنگیان کـــشور گـــردد، از ورود بـــه 

مرحله ی بعد خودداری خواهند نمود. 

     ۱- گــــــردهــــــمایــــــی فــــــرهــــــنگیان ســــــراســــــر کــــــشور بــــــه مــــــناســــــبت هــــــفته ی مــــــعلم در روز پــــــنج شــــــنبه، 

۱۷/۰۲/۱۳۹۴، از ساعت ۱۰صبح الی ۱۲، در محوطه ی ادارات کل استان ها 
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     ۲- تــهیه ی طــومــاری مــتناســب بــا درخــواســت هــای مــنطقه ای و کــشوری در گــردهــمایــی پــنج شــنبه، 

 ۱۷/۰۲/۱۳۹۴

     اقـدام فـوق اولـین قـسمت از اعـتراضـات تـشکل هـای صـنفی فـرهـنگیان کـشور بـوده و در صـورت 

عـدم دریـافـت پـاسـخ مـناسـب از طـرف دولـت مـحترم، بـرنـامـه هـای اعـتراضـی بـعدی مـتعاقـباٌ اعـالم خـواهـد 

شد. 

     در پـــایـــان الزم بـــه ذکـــر اســـت مـــا راه گـــفت وگـــو بـــا دولـــت مـــحترم را هـــمچنان بـــاز مـــی دانـــیم و هـــر 

دســتی کــه بــرای رفــع تــبعیض در حــقوق مــادی و مــعنوی فــرهــنگیان کــشور بــرآیــد، بــه گــرمــی مــی فــشاریــم. 

طــــبیعی اســــت در صــــورتــــی کــــه رویــــکرد دولــــت مــــنطبق بــــا مــــسیری کــــه رئــــیس جــــمهور مــــحترم در هــــنگام 

انــتخابــات ریــاســت جــمهوری اعــالم کــردنــد، بــاشــد، فــرهــنگیان کــشور بــا جــان و دل بــرای تــحقق آن قــدم 

برخواهند داشت. 

شورای مرکزی تشکل های صنفی فرهنگیان سراسر کشور 
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 1394/04/31

اطالعیه ی شورای مرکزی تشکل های صنفی فرهنگیان سراسر کشور 

     در خصوص بازداشت گسترده ی معلمان مقابل مجلس شورای اسالمی 

به نام خداوند جان و خرد  

طـبق دعـوت شـورای مـرکـزی تـشکل هـای صـنفی فـرهـنگیان سـراسـر کـشور، عـده ی کـثیری از مـعلمان 

از اســـتان هـــای مـــختلف، امـــروز، چـــهارشـــنبه،۳۱ تـــیرمـــاه ۹۴، از اولـــین ســـاعـــت صـــبح در مـــقابـــل مجـــلس 

شــورای اســالمــی حــضور یــافــتند. هــدف از ایــن دعــوت، اعــتراض بــه قــوه ی قــضایــیه بــه خــاطــر بــازداشــت 

دبـیر کـل کـانـون صـنفی مـعلمان ایـران (تهـران) و حـبس آقـایـان عـلی اکـبر بـاغـانـی و عـلیرضـا هـاشـمی در 

بهار امسال و پرونده سازی مجدد برای آقای رسول بداقی بود.  

مـعلمانـی کـه بـه مـنظور درخـواسـت آزادی هـمکاران دربـند خـود مـقابـل مجـلس آمـده بـودنـد، بـا حـضور 

گســترده ی نــیروهــای انــتظامــی و لــباس شــخصی مــواجــه شــدنــد کــه بــرای بــرخــورد بــا تجــمع کــنندگــان از 

ساعاتی قبل در مقابل مجلس مستقر شده بودند.  

فـرهـنگیان فـرهـیخته چـون هـمیشه بـا رفـتاری کـامـالً مـدنـی و مـنضبط و بـا سـکوت خـود اعـتراضـشان 

را فـریـاد مـی زدنـد، ولـی گـویـی ایـن سـکوت نـیز بـرای گـوش مـسئوالن بـسی سـنگین و غـیرقـابـل تحـمل بـود. 

بـرخـوردهـا قـبل از آغـاز رسـمی تجـمع شـروع شـد و بـیش از صـدوسـی نـفر از مـعلمان بـازداشـت شـدنـد. 

آنچه که در این بین بسیار زننده و نازیبا بود، هجوم لباس شخصی ها و توهین آنها به معلمان بود.  

ســکوت مجــلسیان در بــرابــر بــازداشــت گســترده ی مــعلمان و هــمراهــی نــهادهــای امــنیتی و حــراســتی 

وابســــــته بــــــه دولــــــت، نــــــشان از هــــــمسویــــــی ســــــه قــــــوه در قــــــبال خــــــواســــــته ی صــــــنفی مــــــعلمان کــــــشور دارد. 

نــمایــندگــان مجــلس کــه مــعموالً در مــقابــل مــشکالت آمــوزش و پــرورش نــگاه مــعامــله گــرانــه داشــته انــد، ایــن 

بــار نــیز بــا ســکوت مــعنادار خــود اجــازه ی تــعرض بــه ســاحــت پــاک جــامــعه ی فــرهــنگیان را دادنــد تــا آنــها 

بـــه صـــورت گســـترده بـــازداشـــت شـــونـــد و حـــقوق قـــانـــونـــی و شهـــرونـــدیـــشان بـــر خـــالف نـــص صـــریـــح قـــانـــون 

اساسی نقض گردد.  

هـمچنین بـر خـالف شـعار رئـیس دولـت مـبنی بـر بـه رسـمیت شـناخـنت اعـتراضـات مـدنـی و وعـده هـای 

مـــتعدد ایـــشان در خـــصوص تـــمکین بـــه حـــقوق شهـــرونـــدی، نـــهادهـــای وابســـته بـــه دولـــت هـــمسو بـــا ســـایـــر 

نــهادهــای حــاکــمیتی، از چــند روز قــبل از تجــمع شــروع بــه احــضار و تهــدیــد مــعلمانــی کــردنــد کــه بــرای 

حضور در مقابل مجلس اعالم آمادگی نموده بودند.  
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چـــنین رویـــکردی از ســـوی دولـــت نـــشانـــگر آن اســـت کـــه یـــا ایـــن دولـــت بـــر بـــرخـــی از وزارت خـــانـــه هـــا و 

نــــهادهــــای خــــود تســــلط الزم را نــــدارد و ســــیاســــت هــــای دولــــت قــــبل در آنــــها ســــاری و جــــاری اســــت و یــــا 

صداقت مورد انتظار مردم در مجموعه ی دولت وجود ندارد.  

بــــرخــــورد امــــروز بــــا مــــعلمان نــــشان داد در ســــطوح بــــاالی مــــدیــــریــــتی، اراده ای بــــرای حــــل مــــعضالت 

آمــوزش و پــرورش وجــود نــدارد و نــگاه هــای غــلِط گــذشــته هــمچنان حــاکــم اســت و حــاکــمان تــنها راه حــل را 

در برخورد سخت با معلمان می دانند.  

بـــدیـــهی اســـت بـــا ایـــن نـــوع بـــرخـــوردهـــا فـــرهـــنگیان کـــشور بـــه هـــیچ وجـــه از خـــواســـته هـــای خـــود مـــبنی بـــر 

آزادی هـــمکاران دربـــند و نـــیز رفـــع تـــبعیض در نـــظام حـــقوق و مـــزایـــا بـــین فـــرهـــنگیان و ســـایـــر کـــارکـــنان 

دولــت دســت بــرنــخوانــد داشــت و بــر بــی عــدالــتی هــا صــبری خــفت بــار نــخواهــند کــرد و اجــازه نــخواهــند داد 

گــذر زمــان غــبار فــرامــوشــی بــر خــواســته هــای بــرحــق آنــها بــننشانــد. بــی گــمان آیــنده و فــرصــتهایــش از آن 

ماست. 

ریاست شورای مرکزی تشکل های صنفی فرهنگیان سراسر کشور 
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بیانیه ی شورای مرکزی تشکل های صنفی فرهنگیان سراسر کشور، در اعتراض به 

بازداشت فعاالن صنفی معلمان، در آستانه ی سال تحصیلی ۱۳۹۵ - ۱۳۹۴ 

دانش آموزان عزیز، اولیای گرامی  

رســم مــألــوف آن اســت کــه آغــاز بــهار تــعلیم و تــربــیت را بــه شــما شــادبــاش بــگویــیم؛ امــا چــه کــنیم کــه 

شــروع ســال تــحصیلی جــدیــد بــا زنــدانــی شــدن تــعدادی از بهــتریــن و دلــسوزتــریــن مــعلمان ایــران آقــایــان 

بهشـتی، بـاغـانـی، عـبدی، نـیک نـژاد، بهـلولـی و هـاشـمی و صـدور حـکم ظـاملـانـه ی سـه سـال حـبس مجـدد 

بـرای آقـای رسـول بـداقـی پـیونـد خـورده اسـت. ایـن رویـدادهـای نـاگـوار کـام مـعلمان کـشور را تـلخ و خـاطـر 

آنها را آزرده و انگیزه های آنها را فرو کاسته است.  

امــروز مــعلمان بــی انــگیزه انــد و دلســرد! دلســرد از دولــتی کــه قــرار بــود امــنیت فــرهــنگی را جــایــگزیــن 

فــــرهــــنگ امــــنیتی کــــند، امــــا بــــا تــــالش مــــعلمان بــــرای بهــــبود معیشــــت و پــــیگیری مــــطالــــباتــــشان بــــرخــــوردی 

امــنیتی داشــت. دلســرد از دولــتی کــه بــا وعــده ی رفــع تــبعیض و بهــبود وضــعیت اقــتصادی، آرای مــلت را 

دریــافــت نــمود، امــا پــس از گــذشــت دو ســال، بــه دلــیل هــم تــراز نــکردن افــزایــش حــقوق بــا نــرخ رشــد تــورم، 

عــمالً فــشار اقــتصادی بیشــتری را بــر فــرهــنگیان تحــمیل نــموده اســت. دولــتی کــه هــمواره ســعی داشــته 

اسـت بـا خـصوصـی سـازی، افـزودن بـر تـراکـم دانـش آمـوزان در کـالس هـای درس و محـروم کـردن فـرزنـدان 

ایـــــن مـــــرزوبـــــوم از حـــــق تـــــحصیل رایـــــگان و بـــــاکـــــیفیت، بـــــر مـــــشکالت اقـــــتصادی اش فـــــائـــــق آیـــــد. مـــــا ایـــــن 

سیاست های نادرست را عامل مشکالت خود می دانیم و مجدانه خواهان توقف آن هستیم.  

آمـوزش و پـرورش ایـران در شـرایـطی بـه اسـتقبال مـاه مهـر مـی رود کـه هـفت مـاه از اولـین اعـتراض 

مــعلمان در اســفند ســال پــیش مــی گــذرد، امــا تــنگناهــا هــمچنان روبــه افــزایــش اســت. مــشکالت معیشــتی، 

شـرایـط کـاری نـامـناسـب و رهـا شـدن آمـوزش و پـرورش، مـعلمان را وادار نـمود تـا بـا تـکیه بـر شـیوه هـای 

قـانـونـمند از طـریـق تـشکل هـای صـنفی بـه عـنوان نـهادهـای مـورد اعـتماد، مسـتقل، مـعتدل و غـیرسـیاسـی، 

بـه پـیگیری مـطالـباتـشان در چـارچـوب قـانـون بـپردازنـد؛ بـه ایـن امـید کـه بـا رسـانـدن صـدای خـود بـه گـوش 

مـسئوالن بـتوانـند گـرهـی از مـشکالت روبـه افـزایـش آمـوزش و پـرورش بـگشایـند. ولـی افـسوس کـه نـه تـنها 

گرهی از مشکالت گشوده نشد، بلکه نامالیمات گوناگونی بر آنان تحمیل گردید.  

مـعلمان گـمان مـی کـردنـد بـا سـر دادن صـدای اعـتراضـشان کـه تـنها راه بـاقـی مـانـده بـرای آنـها بـود، 

خـــــواهـــــند تـــــوانســـــت از شـــــدت مـــــشکالت بـــــکاهـــــند و از نـــــابـــــودی خـــــود در زیـــــر بـــــار فـــــشارهـــــای معیشـــــتی 

جــلوگــیری کــنند، امــا نــه تــنها پــاســخی مــنطقی از مــسئوالن دریــافــت نــکردنــد، بــلکه بــا ســریــال بــازداشــت 

هـــمکارانـــشان مـــواجـــه شـــدنـــد. ابـــتدا بـــا تهـــدیـــد فـــعاالن صـــنفی تـــوســـط حـــراســـت هـــای آمـــوزش و پـــرورش و 
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احـضار آنـها بـه نـهادهـای امـنیتی سـعی شـد بـه اعـتراضـاتـشان پـایـان داده شـود. سـپس ایـن سـریـال بـا 

بـازداشـت آقـایـان هـاشـمی و بـاغـانـی و پـس از آن بـا زنـدانـی کـردن اسـماعـیل عـبدی، دبـیر کـانـون صـنفی 

مـعلمان تهـران ادامـه پـیدا کـرد. در ادامـه ی ایـن جـریـان مسـتمر، در شهـریـورمـاه آقـایـان نـیک نـژاد، بهـلولـی 

و بهشـــتی، ســـه تـــن دیـــگر از فـــعاالن کـــانـــون صـــنفی مـــعلمان تهـــران نـــیز بـــازداشـــت شـــدنـــد تـــا نـــمکی بـــر 

زخـم هـای نـاسـور جـامـعه ی فـرهـنگیان پـاشـیده شـود. افـزون بـر ایـن مـوارد، در حـالـی کـه انـتظار مـی رفـت 

رســـول بـــداقـــی، دیـــگرمـــعلم زنـــدانـــی در ســـیزدهـــم مـــرداد ۹۴ بـــا اتـــمام شـــش ســـال حـــبس مســـتمر و بـــدون 

مـــرخـــصی، آزاد شـــود، بـــازداشـــت غـــیرقـــانـــونـــیِ او بـــا تـــشکیل پـــرونـــده ای جـــدیـــد و صـــدور حـــکم مـــحکومـــیت 

سـه سـالـه بـرای ایـشان ادامـه یـافـت تـا بـر آتـش الـتهاب و خـشم مـعلمان نسـبت بـه وضـعیت مـوجـود افـزوده 

شـــود. بـــر ایـــنها بـــیفزایـــید احـــضارهـــای اخـــیر تـــعداد قـــابـــل تـــوجـــهی از هـــمکاران در شهـــرهـــای کـــوچـــک و 

بــزرگ کــشور تــوســط حــراســت هــای آمــوزش و پــرورش و فــشار بــر آنــها بــرای عــدم پــیگیری خــواســته هــای 

صنفی و تهدید آنان به روش های مختلف.  

حـــال چـــگونـــه مـــی تـــوان از مـــعلمان انـــتظار داشـــت کـــه لـــب بـــه اعـــتراض نـــگشایـــند، در حـــالـــی کـــه هـــیچ 

نـــــهادی پـــــاســـــخگوی خـــــواســـــته هـــــای بـــــرحـــــق آنـــــان نیســـــت؟ چـــــگونـــــه مـــــی تـــــوان از مـــــعلمانـــــی کـــــه در پـــــاســـــخ 

اعـتراضـشان بـه مـشکالت معیشـتی، بـا بـازداشـت کـنشگران صـنفی مـواجـه مـی شـونـد، انـتظار داشـت بـه 

وعــده هــای مــسئوالن دل بــبندنــد و بــه آنــها اعــتماد کــنند؟ چــگونــه مــی تــوان از مــعلمانــی کــه از انــتظار بــرای 

آزادی رســـــول بـــــداقـــــی و ادامـــــه ی بـــــازداشـــــت فـــــراقـــــانـــــونـــــی او خســـــته شـــــده انـــــد، انـــــتظار ســـــکوت داشـــــت؟ 

جــامــعه ی فــرهــنگیان، بــازداشــت نــمایــندگــان قــانــونــی خــود را کــه اقــدامــی جــز پــیگیری مــطالــبات صــنفی 

مــعلمان و بــیان نــارضــایــتی آنــان، انــجام نــداده انــد، مــحکوم مــی کــند و بــا تــأکــید بــر حــق اعــتراض و حــق 

فـعالـیِت قـانـونـی کـانـون هـای صـنفی، خـواهـان پـایـان دادن بـه ادامـه ی بـازداشـت هـای غـیرقـانـونـی مـعلمان 

هســــتند. جــــامــــعه ی مــــعلمان بــــا مــــخاطــــب قــــرار دادن نــــهادهــــای مــــسئول، اعــــم از دولــــت، مجــــلس، قــــوه ی 

قضاییه و نهادهای امنیتی، خواسته های خود را به این شرح اعالم می دارد:  

 - آزادی هـــر چـــه ســـریـــع تـــر هـــمکاران زنـــدانـــی آقـــایـــان بـــداقـــی، عـــبدی، بهشـــتی، بـــاغـــانـــی، نـــیک نـــژاد، 

بهـــلولـــی و هـــاشـــمی کـــه گـــناهـــشان فـــقط و فـــقط نـــمایـــندگـــی مـــعلمان در مـــطالـــبه ی خـــواســـته هـــای بـــرحـــق و 

قانونیِ صنفی است.  

- پــاســخ بــه مــشکالت صــنفی مــعلمان، از جــمله رفــع تــبعیض هــای نــاعــادالنــه مــیان حــقوق و مــزایــای 

معلمان شاغل و بازنشستگان فراموش شده با حوزه ی ستادی و سایر ادارات دولتی  

- تــأمــین عــدالــت آمــوزشــی و امــکانــات روزآمــد بــرای دانــش آمــوزان ســراســر کــشور و پــایــان دادن بــه 

خصوصی سازی مراکز آموزشی  

- پـــرهـــیز از احـــضارهـــا و تهـــدیـــدهـــای غـــیرقـــانـــونـــی و ســـریـــالـــی مـــعلمان و اجـــتناب از امـــنیتی کـــردن 

فضای کار و فعالیت ایشان توسط نهادهای امنیتی دولتی و فرادولتی  
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- بـه رسـمیت شـناخـنت حـِق داشـنت تـشکل بـرای مـعلمان و پـایـان دادن بـه اعـمال فـشار بـر کـانـون هـای 

صنفی  

جـــامـــعه ی فـــرهـــنگیان بـــه مـــراکـــز قـــدرت اعـــالم مـــی کـــند اعـــمال فـــشار، تهـــدیـــد، بـــازداشـــت و حـــبس هـــای 

دنـبالـه داِر اخـیر، منجـر بـه عـدم پـیگیری خـواسـته هـای عـدالـت خـواهـانـه تـوسـط مـعلمان کـشور نـخواهـد شـد و 

رفـع تـبعیض هـای نـاروا در خـصوص حـقوق و مـزایـای فـرهـنگیان شـاغـل و بـازنشسـته بـا سـایـر کـارکـنان 

دولت، خواسته ی تغییرناپذیر جامعه ی فرهنگیان کشور بوده و خواهد بود.  

شـــورای مـــرکـــزی تـــشکل هـــای صـــنفی فـــرهـــنگیان ســـراســـر کـــشور اعـــالم مـــی دارد چـــنانـــچه تـــا پـــایـــان 

شهـریـور اقـدام مـثبتی در ارتـباط بـا آزادی هـمکاران دربـند صـورت نـگیرد، ایـن شـورا تـوان و مـسئولـیت 

پـاسـخگویـی بـه جـو ملتهـب ایـجادشـده و کـنترل اعـتراضـات خـودجـوش احـتمالـی مـعلمان را نـدارد. بـدیـهی 

اســت تــوقــف اعــتراضــات صــنفی مــعلمان در ســایــه ی رفــع تــبعیض و آزادی هــمه ی فــعاالن صــنفی قــابــل  

تصور است.  

ایـن شـورا در اقـدامـی تـعامـلی و حـداقـلی بـرای نـشان دادن حـسن نـیت خـود و جـلوگـیری از آسـیب بـه 

فـرآیـند آمـوزش و بـرای آن کـه شـروع سـال تـحصیلی جـدیـد بـرای دانـش آمـوزان و اولـیای آنـها نـاخـوشـایـند 

نــباشــد، از هــمکاران خــود در ســراســر کــشور مــی خــواهــد ضــمن اهــتمام بیشــتر در پــرداخــنت بــه وظــایــف 

شـغلی خـویـش، در اعـتراض بـه بـازداشـت و حـبس هـمکاران عـدالـت خـواه، در قـدم اول بـه صـورت منسجـم، 

هـماهـنگ و سـراسـری، از تـاریـخ 01/07/94 تـا تـاریـخ 08/07/94 بـا پـوشـش سـیاه در کـالس هـای درس 

حــاضــر شــونــد و تــالش نــمایــند دانــش آمــوزان را از عــلت اقــدام خــود آگــاه نــمایــند. امــید آن کــه بــا درایــت 

مسئوالن و آزادی همکاران دربند، ضرورتی برای اقدامات اعتراضی دیگر وجود نداشته باشد.  

                                     شورای مرکزی تشکل های صنفی فرهنگیان سراسر کشور 
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 1394/07/09

فراخوان شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان سراسر کشور 

به مناسبت روز جهانی معلم 

به نام خداوند جان و خرد  

ســـیزدهـــم مهـــرمـــاه، بـــرابـــر بـــا پنجـــم اکـــتبر، از ســـوی ســـازمـــان یـــونـــسکو بـــه عـــنوان روز جـــهانـــی مـــعلم 

انـتخاب شـده اسـت. طـبق تـوصـیه نـامـه ی یـونـسکو، در ایـن روز عـالوه بـر تـکریـم مـعلم، بـه اهـمیت آمـوزش 

صـحیح و رایـگان و رفـاه مـعلمان بـیش از پـیش پـرداخـته شـده و بـر آن تـأکـید مـی شـود؛ زیـرا ایـن مـعلمان 

هســـتند کـــه بـــه کـــودکـــان عـــشق بـــه زنـــدگـــی را مـــی آمـــوزنـــد و جـــامـــعه را بـــه تـــعالـــی مـــی رســـانـــند. بـــنابـــرایـــن 

سـرمـایـه گـذاری در ایـن بـخش بـی شـک مـهم تـریـن عـامـل تـوسـعه ی جـوامـع خـواهـد بـود؛ زیـرا ایـن بـاور عـمیق 

وجود دارد که «هیچ جامعه ای فراتر از اندیشه ی معلمانش رشد نخواهد کرد.» 

کــــشورهــــای جــــهان در ایــــن روز بــــرنــــامــــه هــــایــــی را بــــرای مــــعلمان خــــود تــــدارک دیــــده و مــــعلمان را بــــه 

روش هـای نـویـن تـدریـس و هـمچنین بـا حـمایـت هـای مـالـی بـه فـعالـیت در ایـن زمـینه تـشویـق مـی کـنند؛ زیـرا 

عـــقیده دارنـــد مـــعلمانـــی كـــه از لـــحاظ مـــالـــی و شـــغلی، در شـــرایـــط مـــناســـب بـــه ســـر نـــمی بـــرنـــد، یـــقیناً در 

زمینه ی آموزش صحیح نیز موفق نخواهند بود.  

هـــرســـالـــه مـــعلمان ایـــران هـــمراه بـــا مـــعلمان ســـایـــر کـــشورهـــا ایـــن روز را پـــاس مـــی دارنـــد و خـــواســـتار 

حـمایـت اصـولـی دولـت هـا از آمـوزش و پـرورش و تـوجـه مـنطقی و عـدالـت مـحور بـه مـتولـیان تـولـید مـعرفـت و 

دانایی می شوند.  

امـــــسال روز جـــــهانـــــی مـــــعلم بـــــا دو مـــــوضـــــوع مـــــتفاوت مـــــتقارن گـــــردیـــــده اســـــت؛ یـــــکی تـــــقارن بـــــا ایـــــام 

گــرامــی داشــت جــان بــاخــتگان حــادثــه ی تــلخ مــنا کــه مــلت شــریــف ایــران را در مــرگ دلخــراش عــزیــزانــشان 

سوگوار نمود و دیگری همزمانی آن با ساعات فعال فرآیند آموزش در مدارس کشور.  

لـذا بـه مـنظور احـترام بـه تـأملـات روحـی مـردم و نـیز بـا نـشان دادن حـسن نـیت فـرهـنگیان مـبنی بـر عـدم 

تــمایــل قــلبی بــه تــعطیلی کــالس هــای درس و مــمانــعت از ایــجاد خــلل در امــر آمــوزش، شــورای هــماهــنگی 

تــشکل هــای صــنفی فــرهــنگیان کــشور، بــرگــزاری ایــن مــراســم را کــه بــنا بــر دالیــلی در قــالــب کــنش مــدنــی 

«تجـمع» بـرگـزار مـی شـود، سـه روز بـه تـعویـق انـداخـته، از مـعلمان سـراسـر کـشور درخـواسـت مـی نـمایـد 
بــه هــمین مــناســبت در روز پــنج شــنبه، شــانــزدهــم مهــرمــاه ۱۳۹۴ ، در ایــن تجــمع اعــتراضــی کــه در قــالــب 

سکوت برگزار می شود، شرکت کنند.  

اهــــم دالیــــلی کــــه ســــبب شــــده اســــت تــــا مــــراســــم گــــرامــــی داشــــت روز جــــهانــــی مــــعلم بــــه صــــورت تجــــمع 

اعتراضی برگزار شود، به شرح زیر است:  
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۱- بـــــه فـــــرامـــــوشـــــی ســـــپردن بـــــازنشســـــتگان آمـــــوزش و پـــــرورش و بـــــی تـــــوجـــــهی مـــــحض بـــــه ایـــــن قشـــــر 

رنــــج کــــشیده، بــــه گــــونــــه ای کــــه نــــازل بــــودن حــــقوق آنــــها و اخــــتالف فــــاحــــش آن حــــتی نســــبت بــــه هــــمکاران 

شاغلشان در آموزش و پرورش سبب شده است در سخت ترین شرایط معیشتی ممکن به سر ببرند. 

۲- نــــاکــــارآمــــدی آمــــوزش و پــــرورش در انــــجام رســــالــــت آمــــوزشــــی و تــــربــــیتی خــــود، بــــه دلــــیل نــــگرش 

نـاصـحیح تـصمیم سـازان کـالن کـشور نسـبت بـه ایـن نـهاد بـنیادیـن، بـه گـونـه ای کـه فـرآیـند تـعلیم و تـربـیت 

در نازل ترین سطح ممکن قرار گرفته است.  

۳- ادامـه ی رونـد تـبعیض آمـیز گـذشـته در تـعیین و تـأمـین حـقوق و مـزایـای مـعلمان و سـایـر کـارکـنان 

آمـــوزش و پـــرورش نســـبت بـــه ســـایـــر حـــقوق بـــگیران دولـــت، بـــه  نـــحوی کـــه ســـبب ایـــجاد فـــاصـــله ی طـــبقاتـــی 

کــامــالً مــلموس در مــیان کــارکــنان دولــت شــده اســت و ایــن امــر ســبب گــردیــده تــا ایــن قشــر عــظیم عــمومــاً 

زیر خط فقر قرار گیرند. 

۴- اقــدام فــراقــانــونــی وزارت آمــوش و پــرورش در جهــت خــصوصــی کــردن تــعلیم و تــربــیت بــر خــالف 

اصل سی ام قانون اساسی. 

۵- ادامـه و تشـدیـد رونـد احـضار، تهـدیـد، بـازداشـت و زنـدانـی نـمودن مـعلمان شـریـف و متعهـدی کـه 

دلــــسوزانــــه در جهــــت رشــــد و تــــعالــــی هــــمه جــــانــــبه ی کــــشورشــــان، از ســــر صــــدق و اخــــالص و تعهــــد قــــدم 

برداشته اند.  

لـــذا فـــرهـــنگیان ســـراســـر کـــشور صـــرفـــاً در زمـــان و مـــکان اعـــالم شـــده، بـــر اســـاس اصـــل ۲٧ قـــانـــون 

اســاســی، بــه دور از هــر گــونــه گــرایــش ســیاســی، در ایــن تجــمع کــامــالً صــنفی در قــالــب ســکوت و بــا در 

دســـت داشـــنت پـــالکـــارد، بـــه بـــیان خـــواســـته هـــای قـــانـــونـــی خـــود مـــی پـــردازنـــد. بـــنابـــرایـــن بـــرگـــزاری هـــر کـــنش 

دیگری در هر زمان دیگر، مورد تأیید تشکل های صنفی فرهنگیان کشور نمی باشد. 

زمان: شانزدهم مهرماه ۱۳۹۴ ، از ساعت ۱۰ الی ۱۲ صبح  

مکان تجمع در سراسرکشور:  

- همکاران مراکز استان ها و مناطق نزدیک به آنها در محوطه ی ادارات کل  

- همکاران شهرستان ها در ادارات شهرستان  

- همکاران تهران نیز در اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران 

                           شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان سراسر کشور 
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قطعنامه ی پایانی شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان  

به مناسبت روز جهانی معلم 

امـروز مـا فـرهـنگیان هـمراه و هـماهـنگ بـا مـعلمان سـراسـر کـشور، طـبق اصـل ۲۷ قـانـون اسـاسـی، 

گــرد هــم آمــده ایــم تــا بــه بــی تــوجــی هــای دولــت و مجــلس بــه خــواســته هــای فــرهــنگیان کــشور و بــرخــورد قهــری 

قوه ی قضاییه با فعاالن صنفی، با سکوت خود اعتراض کنیم. 

بــا وجــود پــافــشاری بــخشی از بــدنــه ی آمــوزش و پــرورش مــبنی بــر بــزرگــداشــت روز جــهانــی مــعلم در 

ســـیزدهـــم مهـــر، تـــشکل هـــای صـــنفی فـــرهـــنگیان تـــصمیم گـــرفـــتند بـــه مـــنظور نـــشان دادن حـــسننیت خـــود و 

جـــلوگـــیری از تـــعطیلی کـــالس هـــای درس، ایـــن مـــناســـبت را بـــا ســـه روز تـــأخـــیر، در روز شـــانـــزدهـــم مهـــر 

برگزار نمایند. 

در مـــیان مـــطالـــبات مـــتعدد گـــروه هـــا، احـــزاب، جـــمعیت هـــا و اصـــناف، خـــواســـته هـــای عـــدالـــت خـــواهـــانـــه ی 

صـنفی مـطالـبه ای بـدیـهی اسـت کـه فـلسفه ی حـکومـت هـا بـر اسـاس آن بـنا مـی شـود. بـی تـوجـهی بـه تـنظیم، 

اجــرا و نــظارت بــر قــوانــینی کــه نــظامــی عــادالنــه بــر حــقوق و مــزایــای عــموم کــارکــنان دولــت بــرقــرار کــند، 

توسط جامعه ی فرهنگیان کشور قابل اغماض و چشم پوشی نیست. 

قــوای ســه گــانــه ی کــشور هــر کــدام بــه شــیوه ای بــه حــاکــمیت ایــن رونــد تــبعیض آلــود و نــاعــادالنــه کــمک 

کـرده انـد؛ پـرواضـح اسـت کـه ایـن امـر مسـبوق بـه چـندیـن دهـه سـابـقه اسـت و صـرفـاً مـنحصر بـه ایـن دولـت 

نیست. 

دولـــت فـــعلی کـــه بـــا شـــعارهـــایـــی نـــظیر تـــنش زدایـــی در روابـــط خـــارجـــی، مـــهار تـــورم، تـــوجـــه بـــه بـــخش 

آمـوزشـی و بهـداشـت، مـیدان دادن بـه تـشکل هـای مـدنـی، حـذف نـگاه امـنیتی بـه اعـتراضـات و انـتقادات 

و…  بـه روی کـار آمـد، در حـوزه هـایـی کـه مـربـوط بـه جـامـعه ی فـرهـنگیان بـود، عـمالً تـغییری را رقـم نـزد. 

افـزایـش نـاچـیز بـودجـه ی آمـوزش و پـرورش، بـرقـراری نـگاه امـنیتی بـه اعـتراضـات صـنفی، ادامـه ی رونـد 

محـدود کـردن فـعالـیت تـشکل هـای صـنفی و فـشار بـر ایـن فـعالن تـوسـط نـهادهـای امـنیتی وابسـته بـه دولـت 

و تــعامــل مــعامــله گــونــه ی تــیم مــدیــریــتی وزارت مــتبوع بــا نــمایــندگــان مجــلس، چهــره ای مــطلوب از دولــت در 

بـــین فـــرهـــنگیان تـــرســـیم نـــکرده اســـت؛ در حـــالـــی کـــه جـــامـــعه ی مـــعلمان کـــشور پـــس از عـــبور از ســـال هـــای 

سخت گذشته، به تدبیر این دولت امیدها بسته بودند. 

ایــــن دولــــت نــــقشه ی راه و بــــرنــــامــــه ی مــــشخصی بــــرای بــــرقــــراری عــــدالــــت در حــــقوق و مــــزایــــا و رفــــع 

تــنگناهــای فــرهــنگیان کــشور نــدارد. اجــرای نــظام رتــبه بــندی کــه بــا تــبلیغات گســترده ی دولــت هــمراه بــود، 
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عـالوه بـر ایـن کـه درصـد مـهمی از فـرهـنگیان کـشور را شـامـل نـمی شـود، قـابـلیت رفـع تـبعیض در حـقوق و 

مزایا بین سایر کارکنان دولت با فرهنگیان را ندارد. 

انـــتظار جـــامـــعه ی فـــرهـــنگیان کـــشور از دولـــت ایـــن اســـت کـــه نـــظامـــی عـــادالنـــه بـــرای حـــقوق و مـــزایـــای 

کـلیه ی کـارکـنان دولـت طـراحـی و اجـرا کـند، سـپس رتـبه بـندی بـه عـنوان یـک امـتیاز بـرای شـغل مـعلمی در 

نــظر گــرفــته شــود تــا ضــمن جــذب افــراد تــوانــمند بــه ایــن شــغل، انــگیزه ی مــطالــعه، تــحقیق و تــالش را در 

بین آموزگاران تقویت نماید. 

دولـت یـازدهـم تـا کـنون دو الیـحه ی بـودجـه بـه مجـلس ارائـه داده اسـت کـه در هـر دوی آنـها، بـر خـالف 

وعـده هـای رئـیس جـمهور مـحترم، نـشانـه ای از تـوجـه ویـژه بـه بـخش آمـوزش دیـده نـمی شـود. دولـت در سـال 

۹۴ بـــا وجـــودی کـــه در بـــرخـــی وزارت خـــانـــه هـــا بـــودجـــه ی افـــزایـــشی هـــفتاددرصـــدی را رقـــم زد، در حـــوزه ی 

آمـوزش و پـرورش سـیاسـت دولـت قـبل را ادامـه داد، بـه گـونـه ای کـه رشـد بـودجـه ی آمـوزش و پـرورش کـمتر 

از نرخ رشد تورم شد. 

هـم اکـنون دولـت مـحترم در حـال تـدویـن بـودجـه ی کـشور بـرای سـال آیـنده اسـت. هـمچنان کـه حـمایـت 

گســترده ی جــامــعه ی مــیلیونــی فــرهــنگیان کــشور در روی کــار آمــدن ایــن دولــت اثــری تــعیین کــننده داشــت، 

طـبیعی اسـت در صـورت بـی تـوجـهی بـه حـقوق مـادی و مـعنوی ایـشان، بـه ادامـه ی ایـن رونـد تـبعیض آلـود 

رأی نخواهند داد.  

اغـــــلب نـــــمایـــــندگـــــان مجـــــلس در ایـــــن دوره و دوره هـــــای قـــــبل در بـــــرابـــــر تـــــبعیض هـــــای نـــــاروا کـــــه امـــــروز 

نــایــب رئــیس مجــلس آن را بــی عــدالــتی شــفاف در حــقوق فــرهــنگیان مــی دانــند، ســکوت کــرده انــد. آنــها بــارهــا 

ضـــرب وشـــتم مـــعلمانـــی را دیـــدنـــد کـــه بـــرای دادخـــواهـــی بـــه مجـــلس روی آورده بـــودنـــد، امـــا مـــتأســـفانـــه بـــا 

سـکوتـشان، سـیاسـت هـای تـبعیض آمـیز قـوه ی مجـریـه و قـوه ی قـضایـیه را تـأیـید کـردنـد و بـه مـعلمان کـشور 

پیام دادند که در این خانه جایی برای شما نیست. 

تـــقریـــباً جـــایـــی در جـــهان نـــمی تـــوان یـــافـــت کـــه افـــرادی را کـــه بـــه مـــدنـــی تـــریـــن شـــیوه ی مـــمکن اعـــتراض 

صــنفی خــود را اعــالم مــی کــنند، بــا بــرچســب اتــهامــات امــنیتی بــازداشــت کــنند و زنــدان هــای طــویــل املــدت 

برای آنها صادر نمایند. 

رفــتار قــوه ی قــضایــیه بــا مــعلمان کــشور، نــه تــنها در جــهان بــی بــدیــل اســت، بــلکه هــیچ جــایــگاهــی نــیز 

در آمـوزه هـای دیـنی نـدارد. جـای بـسی تـأسـف اسـت کـه بـدتـریـن بـرخـورد بـا مـعلمان در کـشور ی صـورت 

مـی گـیرد کـه ارزشـمندتـریـن و فـاخـرتـریـن تـوصـیه هـای دیـنی در بـاب حـفظ حـرمـت و جـایـگاه آنـها بـیان شـده 

است. 

ظـاهـراً در ایـن آب و خـاک، اعـتراض و انـتقاد بـه عـملکردهـای نـاصـواب، گـناهـی نـابـخشودنـی اسـت. 

گـــویـــا در قـــوه ی قـــضایـــیه صـــدای مـــظلومـــیت فـــرهـــنگیان شـــنیده نـــمی شـــود، هـــر مـــعلمی کـــه بـــنابـــر وظـــیفه ی 

ذاتی خود از حقش دفاع کند، پاسخش را با آرای قضایی و زندان دریافت می کند. 
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قــوه ی قــضایــیه کــه بــایــد دســت مــا را بــگیرد و در بــرقــراری عــدالــت یــاریــگر مــا بــاشــد و گــرد ســتم از 

چهـره ی فـرهـنگ و فـرهـنگی بـزدایـد، دسـت رد بـر سـینه آنـها مـی زنـد و در تـکمیل عـملکرد سـایـر قـوا و نـهاد 

نــظامــی خــاص، در گــوشــه ی ســلوملــان مــی نــشانــد تــا ســزای عــدالــت خــواهــی را در ایــن مــملکت بــه هــمگان 

بنمایاند. 

بـر هـمین اسـاس و در جهـت بهـبود و اصـالح سیسـتم آمـوزشـی کـشور، اهـم خـواسـته هـای جـامـعه ی 

فر هنگیان به شرح ذیل اعالم می گردد: 

1- حق تحصیل رایگان طبق اصل سی ام قانون اساسی و توقف خصوصی سازی مدارس 

رفع تبعیض های ناروا بین کارکنان آموزش و پرورش با سایر کارکنان دولت 2.

3- هـم تـرازی سـطح حـقوق بـازنشسـتگان (بـه خـصوص بـازنشسـتگان سـنوات قـبل) بـا شـاغـلین ارائـه ی 

بیمه ی درمانی و تکمیلی در شأن جامعه ی فرهنگیان 

4- رفــــع هــــر گــــونــــه تــــبعیض در اجــــرای دقــــیق و عــــملیاتــــی نــــظام هــــماهــــنگ پــــرداخــــت، از جــــمله بــــند 5 

ماده ی 68 قانون خدمات کشوری 

5- اجـــــرای قـــــانـــــون بـــــازنشســـــتگی پـــــیش از مـــــوعـــــد فـــــرهـــــنگیان و پـــــرداخـــــت ســـــریـــــع و کـــــامـــــل پـــــاداش 

بازنشستگی 

رفع کلیه ی قوانین تبعیض آمیز علیه همکاران فرهنگی زن، مانند حق عائله مندی 6.

حذف فضای امنیتی از آموزش و پرورش کشور 7.

8- پــایــان اعــمال فــشار عــلیه کــانــون هــای صــنفی فــرهــنگیان و رفــع مــوانــع مــوجــود در مــسیر فــعالــیت 

کانون های صنفی معلمان و همکاری در جهت برگزاری هر چه سریع تر مجامع عمومی این تشکل ها 

9- آزادی هـــر چـــه ســـریـــع تـــر فـــعاالن صـــنفی آقـــایـــان بـــداقـــی، عـــبدی، بـــاغـــانـــی، هـــاشـــمی و بهشـــتی و 

توقف اجرای احکام صادرشده علیه ایشان 

شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان 
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بیانیه ی شماره ی یک شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان سراسر کشور  

در خصوص اعتصاب غذای آقای محمود بهشتی، سخنگوی کانون معلمان تهران 

به نام خداوند جان و خرد  

آقـــای محـــمود بهشـــتی لـــنگرودی، ســـخنگوی کـــانـــون صـــنفی مـــعلمان تهـــران، از پنجـــم آذر ۱۳۹۴ در 

زنــدان اویــن در اعــتصاب غــذا بــه ســر مــی بــرد و زنــدگــی او در مــعرض خــطر جــدی قــرار دارد. هــمچنین 

ایــشان در شهــریــور و مهــرمــاه امــسال نــیز اقــدام بــه اعــتصاب غــذای خــشک کــرده بــودنــد کــه بــا وســاطــت 

مــعاون مــحترم دادســتان و قــول مــساعــد ایــشان مــبنی بــر اجــابــت خــواســته ی قــانــونــی او ظــرف مــدت دو 

هفته، موجب شد به اعتصاب غذای خود پایان دهند. 

امــا بــی تــوجــهی مــحض مــسئوالن قــضایــی ذیــربــط ایــشان را مجــدداً وادار نــمود کــه از پنجــم آذرمــاه 

مجدداً اعتصاب غذا را از سر بگیرند. 

از مـــتانـــت اخـــالقـــی، عـــشق بـــه اعـــتالی ایـــران و پـــرهـــیز او از غـــوغـــاســـاالری، ذکـــر ایـــن نـــکته کـــفایـــت 

مـی کـند کـه او از شـروع اعـتصاب غـذای اخـیرش یـعنی از  05/09/94 تـا کـنون بـه خـاطـر ایـجاد فـرصـت 

کافی برای مسئوالن، به شدت خانواده و همکارانش را از عمومی کردن خبر آن منع کرده بود. 

ســـه مـــرحـــله اعـــتصاب غـــذا در ظـــرف مـــدتـــی کـــمتر از ســـه مـــاه، مـــوجـــب کـــاهـــش شـــدیـــد وزن، ضـــعف 

درگـفتار و تحـلیل شـدیـد تـوان جـسمی ایـشان شـده و فـشار خـون او در حـد نـگران کـننده ای کـاهـش پـیدا 

کرده و ادامه ی حیات او را در معرض خطر جدی قرار داده است.  

محـمود بهشـتی در سـال ۱۳۸۹ در دادگـاهـی کـه فـقط  پـنج دقـیقه بـه طـول انـجامـید و فـرصـت دفـاع بـه 

او داده نشــــد، بــــه پــــنج ســــال حــــبس مــــحکوم شــــد. بــــا احــــتساب چــــهار ســــال حــــبس تــــعلیقی (بــــه خــــاطــــر 

اعــتراض او و ســایــر فــرهــنگیان در ســال ۸۵ در خــصوص مــخالــفت بــا عــودت الیــحه ی مــدیــریــت خــدمــات 

کشوری به دولت) ایشان مجموعاً به نه سال حبس محکوم گردیده اند.  

اجـرای ایـن آرا کـه خـارج از مـبانـی و مـوازیـن حـقوقـی هسـتند، بـه مـدت چـهار سـال مـتوقـف شـده بـود، 

ولی در تابستان امسال حکم به اجرای آنها داده شد.  

ایــشان کــه بهــتریــن ســال هــای زنــدگــی خــود را وقــف تــعلیم و تــربــیت فــرزنــدان ایــن ســرزمــین کــرده و بــه 

هـنگام جـوانـی در جـبهه هـای جـنگ حـضوری داوطـلبانـه داشـته اسـت، طـبق هـمان مـنش حـق مـدارانـه، از 

اواخـر دهـه ی هـفتاد فـعالـیت صـنفی خـود را آغـاز نـمود و بـه عـنوان نـمایـنده ی فـرهـنگیان در هـیئت مـدیـره ی 

 of 466 723




بیانیه ها، اطالعیه ها و فراخوان های شورای هماهنگی

کـانـون صـنفی مـعلمان تهـران، مـنعکس کـننده ی صـدای حـق خـواهـی و عـدالـت طـلبی فـرهـنگیان ایـران زمـین 

بوده است. 

اتــهامــاتــی چــون اقــدام عــلیه امــنیت مــلی، تــبانــی و تــبلیغ عــلیه نــظام و … کــه در دادگــاه بــه ایــشان 

نســـبت داده انـــد، غـــیرمســـتند و بـــه دور از شـــخصیت انـــسان فـــرهـــیخته ای چـــون اوســـت؛ زیـــراکـــه بـــا وجـــود 

امـــکان فـــعالـــیت ســـیاســـی در احـــزاب قـــانـــونـــی بـــرای هـــر فـــرد ایـــرانـــی، ایـــشان در هـــیچ حـــزب ســـیاســـی 

عـــضویـــت نـــداشـــته و دیـــدگـــاه هـــا و خـــواســـته هـــای صـــنفی فـــرهـــنگیان را در کـــانـــون مـــعلمان پـــیگیری نـــموده 

است. 

طــبق هــمین رویــکرد، ایــشان یــک روز قــبل از بــازداشــت اخــیرش نــیز بــا مــعاون رئــیس جــمهور و رئــیس 

ســازمــان مــدیــریــت و بــرنــامــه ریــزی کــشور در خــصوص تــنگناهــا و نــابــسامــانــی هــای آمــوزش و پــرورش و 

حقوق صنفی معلمان کشور جلسه داشته است. 

اکــــنون او در اعــــتراض بــــه رونــــد و نــــحوه ی مــــحاکــــمه ی خــــود و عــــدم اجــــازه ی دفــــاع و رعــــایــــت نشــــدن 

تشریفات قانونی در دادگاه و نیز در اعتراض به رأی صادره، در اعتصاب غذا به سر می برد. 

ایــشان در تــماس بــا خــانــواده ی مــحترم خــود اعــالم کــرده انــد اگــر تــا کــنون عــمر خــود را صــرف امــر 

مـقدس خـدمـت بـه جـوانـان، جـامـعه و کـشور کـرده اسـت، ایـن بـار تـصمیم گـرفـته بـا هـزیـنه کـردن از جـسم 

و سالمتی اش، به تنهایی حق خود را فریاد بزند.  

همه ی خواسته ی او فقط همین است:  

«تـوقـف اجـرای حـکم تـا زمـان اعـاده ی دادرسـی و مـحاکـمه ی عـادالنـه در دادگـاهـی صـالـح و عـلنی بـا 
حــضور وکــیل و هــیئت مــنصفه.» کــانــون هــای صــنفی مــعلمان ســراســر کــشور از مــسؤالن قــضایــی مــؤکــداً 

درخـواسـت مـی کـنند بـه خـواسـته ی قـانـونـی آقـای بهشـتی تـرتـیب اثـر دهـند و مـعلمان کـشور را از نـگرانـی 

خارج کنند. 

از طــرف دیــگر، جــامــعه ی فــرهــنگیان صــیانــت از حــقوق مــلت را وظــیفه ی ذاتــی نــمایــندگــان مجــلس و 

حــفاظــت از حــقوق کــارکــنان دولــت را از جــمله وظــایــف مــهم دولــت مــی دانــد و از دولــت و مجــلس انــتظار 

انجام این وظایف را دارد.  

طــبیعی اســت مــسؤلــیت ســالمــت و حــفظ جــان ســخنگوی کــانــون مــعلمان، بــر عهــده ی قــوه ی قــضایــیه 

اســـت و نـــگرانـــی فـــرهـــنگیان کـــشور از وضـــعیت ســـالمـــتی ایـــشان، فـــضای حـــساس و شـــکننده ای را در 

مدارس کشور فراهم ساخته است.  

شـورای هـماهـنگی تـشکل هـای صـنفی، عـالوه بـر ایـن کـه تـمامـی مـعلمان کـشور را بـه آرامـش دعـوت 

مـی کـند، از هـمه ی هـمکاران بـزرگـوار مـی خـواهـد از انـجام هـر گـونـه اقـدام شـتابـزده خـودداری نـمایـند تـا 

فرصت الزم برای مسئوالن امر جهت تصمیم گیری در فضایی آرام و به دور از التهاب مهیا شود.  
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بـدیـهی اسـت مـعلمان سـراسـر ایـران مـسئولـیت عـواقـب نـاشـی از تـأخـیر در رسـیدگـی بـه ایـن مـهم را 

بـــر عهـــده ی دســـتگاه هـــای ذیـــربـــط مـــی دانـــند و بـــی صـــبرانـــه، اقـــدام عـــاجـــل و شـــایســـته در ایـــن زمـــینه را بـــه 

انتظار نشسته اند. 

شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان سراسر کشور  
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بیانیه ی انتقادی شدیداللحن شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان 

سراسر کشور 

پنجم اکتبر، روز جهانی معلم را به معلمان سراسر جهان و فرهنگیان ایران تبریک می گوییم.  

    چــــنین روزی بــــر اســــاس پــــیشنهاد فــــدریــــکو مــــایــــور، مــــدیــــرکــــل وقــــت یــــونــــسکو، در ســــال 1994 بــــا 

حـضور نـمایـندگـان 135 کـشور، از جـمله ایـران، بـه تـصویـب مجـمع عـمومـی رسـید. بـحث هـای مجـمع فـوق 

مــعطوف بــه ایــن مــوضــوع بــود کــه بــرای بــاال بــردن کــیفیت آمــوزش در جــهان بــایــد کــیفیت کــار و زنــدگــی 

معلمان ارتقا یابد. 

بـا وجـود ایـن کـه جـمهوری اسـالمـی ایـران نـیز بـه انـتخاب ایـن روز بـه عـنوان روز جـهانـی مـعلم، رأی 

مـثبت داده اسـت، مـسئوالن دولـتی مـعموالً بـا سـکوت و بـی اعـتنایـی بـا آن بـرخـورد کـرده و نـهادهـای قـدرت 

نـیز بـرای جـلوگـیری از بـزرگـداشـت آن تـوسـط فـرهـنگیان کـشور، فـضای حـراسـتى بـر مـحیط کـار مـعلمان 

حـــاکـــم مـــی کـــنند و اقـــدامـــات امـــنیتی ســـخت گـــیرانـــه ای را نســـبت بـــه اعـــضای تـــشکل هـــای صـــنفی بـــرقـــرار 

می کنند. 

ایــن در حــالــی اســت کــه ایــن تــشکل هــا هــمواره اعــتالی آمــوزش، رفــع بــی عــدالــتی آمــوزشــی، ارتــقای 

شـأن و مـنزلـت فـرهـنگیان و رفـع هـر گـونـه تـبعیض و بـی عـدالـتی را دنـبال مـی کـنند و بـه شـیوه هـای مـختلف 

و بـــدون تـــوجـــه بـــه جـــناح بـــندی هـــای مـــوجـــود، بـــه وضـــعیت تـــأســـف بـــار آمـــوزش و پـــرورش رهـــاشـــده مـــعترض 

هســـــتند؛ آمـــــوزش و پـــــرورشـــــی کـــــه در صـــــورت اتـــــخاذ رویـــــکرد صـــــحیح، ســـــازنـــــده ی اخـــــالق، فـــــرهـــــنگ و 

انتقال دهنده ی دانش و ارزش های ملی و مذهبی به نسل آینده است. 

هـــــم ایـــــنک نـــــیز بـــــا وجـــــود بـــــرخـــــوردهـــــای نـــــامـــــناســـــب مـــــسؤالن، هـــــمچنان تـــــشکل هـــــای صـــــنفی رویـــــکرد 

مـسئوالنـه ی خـود را بـرای نـجات سیسـتم تـعلیم و تـربـیت کـشور دنـبال مـی کـنند و تـالش هـای خـود را بـرای 

احـیای نـظام آمـوزشـی و تـربـیتی شـایسـته ی فـرهـنگ و تـمدن ایـرانـی اسـالمـی ادامـه مـی دهـند. بـی تـردیـد 

حل مشکالت و بحران هایی که نظام تعلیم و تربیت ایران به آنها مبتالست، عزمی ملی می طلبد . 

آمــــوزش و پــــرورش ایــــران بــــه مــــسائــــل و مــــشکالت عــــدیــــده ای مــــبتالســــت کــــه کــــارآمــــدی آن را بــــه شــــدت 

کاسته و به سیستمی آفت زده و مریض تبدیل نموده است. در زیر به برخی از آنها اشاره می شود: 

1- ســــیاســــت دولــــت مــــبنی بــــر هــــدایــــت آمــــوزش و پــــرورش بــــه ســــمت گســــترش مــــدارس غــــیردولــــتی و 

هـیئت امـنایـی و طـبقاتـی کـردن آمـوزش و تحـمیل بـار تـأمـین بـخشی از بـودجـه ی آمـوزشـی کـشور بـر دوش 

مردم و بی توجهی به عواقب خطرناک اجتماعی و فرهنگی این سیاست 
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2- نــقض آشــکار اصــل ســی ام قــانــون اســاســی بــا عــدم مــحاســبه ی واقــع بــینانــه ی ســرانــه ی مــدارس و 

عــدم تــخصیص بــموقــع آن، فــراهــم کــردن گــریــزگــاه هــایــی بــرای تــبدیــل مــدارس دولــتی بــه هــیئت امــنایــی و 

اجبار بر خانواده ها برای پرداخت مبالغی تحت عنوان «کمک به مدرسه» 

3- بحـران مـدارس فـرسـوده، اجـاره ای، کـپری، کـانـکسی، تـراکـم بـاالی دانـش آمـوزان در کـالس درس، 

کـــمبود شـــدیـــد تـــجهیزات آزمـــایـــشگاهـــی، ورزشـــی، فـــضای مـــطالـــعه و امـــکانـــات کـــتابـــخانـــه ای و سیســـتم 

گرمایشی و سرمایشی در مدارس دولتی 

4- بحــــران سیســــتم 3 3 6 و پــــیامــــدهــــای نــــاگــــوار و جــــبران نــــاپــــذیــــر آن بــــرای دانــــش آمــــوزان، از جــــمله 

بـــــه هـــــم ریـــــختگی تـــــدریـــــس تـــــخصصی و عـــــدم بـــــه کـــــارگـــــیری بـــــخش قـــــابـــــل تـــــوجـــــهی از مـــــعلمان در رشـــــته ی 

تــخصصی خــود، هــدایــت تــحصیلی اجــباری و عــدم تــوجــه بــه عــالیــق و انــگیزه هــای دانــش آمــوزان کــه عــمالً 

منجر به دلسردی بسیاری از آنان شده است. 

5- نــگاه نــازل، رویــکرد غــیرکــارشــناســی و کــنار گــذاشــنت دروســی مــانــند هــنر و کــاهــش ســاعــت زنــگ 

ورزش کــه نــیاز مــبرم روحــی و جــسمی نــوجــوانــان و جــوانــان اســت، از جــمله ضــعف هــای مــهم بــرنــامــه ی 

درسی در سیستم آموزشی کشور است. 

6- پـــاســـخگو نـــبودن دولـــت در قـــبال بـــی عـــدالـــتی و تـــبعیض هـــای غـــیرقـــابـــل تحـــمل در حـــقوق و مـــزایـــای 

فــــرهــــنگیان شــــاغــــل و بــــازنشســــته در مــــقایــــسه بــــا ســــایــــر کــــارکــــنان دولــــت و ارائــــه ی وعــــده هــــای کــــذب بــــه 

فــرهــنگیان مــانــند اجــرای مــراحــل بــعدی رتــبه بــندی و بهــره کــشی ظــاملــانــه از نــیروهــای آمــوزشــی، اعــم از 

رسمی، پیمانی، قراردادی، معلمان آزاد و کارکنان روزمزد 

7- بــیمه ی درمــانــی نــاکــارآمــد و تحــمیل هــزیــنه هــای گــزاف بــه فــرهــنگیان شــاغــل و بــازنشســته، تــحت 

عـنوان بـیمه هـای طـالیـی و تـکمیلی کـه هـر سـال نـاکـارآمـدتـر از گـذشـته مـی شـود، بـه گـونـه ای کـه بـی تـوجـهی 

مــحض دولــت بــه ایــن مــسئله ی حــیاتــی، ســالمــت جــامــعه ی فــرهــنگیان را بــا تهــدیــد جــدی مــواجــه ســاخــته 

است. 

8- عـدم تـحقق وعـده هـای رئـیس جـمهور و وزیـر آمـوزش و پـرورش، مـبنی بـر تـبدیـل فـرهـنگ امـنیتی بـه 

امـنیت فـرهـنگی نـشان از ادامـه ی رویـکرد امـنیتی دولـت قـبل در دولـت فـعلی دارد. دولـت فـعلی از دعـاوی 

دولــــت قــــبل عــــلیه فــــعاالن صــــنفی و مــــدنــــی صــــرف نــــظر نــــکرده اســــت و پــــرونــــده ی فــــعاالن صــــنفی مــــعلمان 

هـمچنان در مـحاکـم قـضایـی مـفتوح اسـت و بـرای تـعدادی از افـراد بـر هـمین اسـاس و در زمـان هـمین 

دولت، آرای محکومیت صادر و اجرا گردیده است. 

ایـــن در حـــالـــی اســـت کـــه بـــا روی کـــار آمـــدن دولـــت فـــعلی در ســـال 92 و وعـــده هـــای بـــی شـــمار رئـــیس 

دولـــت، بـــسیاری از فـــعاالن صـــنفی را گـــمان بـــر ایـــن بـــود کـــه ایـــن دولـــت از حـــقوق پـــرســـنل خـــود در قـــبال 

بــرخــورد نــهادهــای امــنیتی و آرای نــاعــادالنــه ی قــضایــی صــیانــت خــواهــد کــرد، امــا بــه تــدریــج بــر هــمگان 

آشـــکار شـــد کـــه تـــغییرات قـــابـــل تـــوجـــهی اتـــفاق نـــیفتاده و بـــرای فـــرهـــنگیان کـــشور در بـــر هـــمان پـــاشـــنه 
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مـی چـرخـد و ادعـای دولـت مـبنی بـر حـذف نـگاه امـنیتی بـه فـعالـیت هـای مـدنـی، بیشـتر بـه یـک طـنز شـباهـت 

دارد. 

دولـت کـنونـی حـتی در هـیئت هـای تخـلفات اداری و حـراسـت هـا و وزارت اطـالعـات کـه مسـتقیماً تـحت 

نــظر خــودش اســت، نســبت بــه رفــع ســوءپــیشینه هــای ســاخــتگی بــرای فــعاالن صــنفی و لــغو احــکام دولــت 

قبل، قدمی برنداشته  است. 

بـه ایـن تـرتـیب بـر خـالف شـعارهـای رئـیس جـمهور مـبنی بـر تـربـیت دانـش آمـوزانـی مـنتقد، حـتی چـنین 

حــــقی از مــــعلمان نــــیز ســــلب شــــده و بــــاب نــــقد آزادانــــه و بــــی هــــزیــــنه هــــمچنان بســــته مــــانــــده و عــــالوه بــــر 

نــهادهــای امــنیتی فــرادولــتی، نــهادهــای امــنیتی وابســته بــه دولــت نــیز بــا رویــکرد انــتقادی در مــوضــوعــات 

مــــعمولــــی مــــانــــند مــــطالــــبه ی حــــقوق عــــادالنــــه، اعــــتراض بــــه طــــبقاتــــی شــــدن آمــــوزش و...  بــــرخــــورد امــــنیتی 

می کنند. 

مــــسئوالن وزارت کــــشور و اســــتانــــداران و نــــهادهــــای امــــنیتی، حــــتی از بــــرگــــزاری جــــلسه ی مشــــترک 

تــــــشکل هــــــای صــــــنفی (شــــــورای هــــــماهــــــنگی و شــــــورای مــــــرکــــــزی) در ســــــال هــــــای 94 ، 93 و 95 بــــــه شــــــدت 

جـلوگـیری کـرده و گـفت وگـوی ایـن تـشکل هـا بـا اسـتانـداری هـا بـرای ایـن مـنظور، منجـر بـه حـصول نـتیجه ای 

نشده است. 

9- مــسئوالن قــضائــی کــشور نــشان داده انــد کــه حــاضــر بــه پــاســخگویــی بــه ســؤاالت فــرهــنگیان ایــن 

مــــملکت در قــــبال آرای خــــود نیســــتند؛ چــــراکــــه بــــارهــــا در بــــیانــــیه هــــای قــــبل، رویــــکرد آن قــــوه در خــــصوص 

اعــتراضــات صــنفی فــرهــنگیان مــورد ســؤال قــرار گــرفــته و پــاســخی شــنیده نشــده اســت. ایــن در حــالــی 

اســــت کــــه خــــواســــته هــــای تــــشکل هــــای صــــنفی فــــرهــــنگیان بــــا فــــلسفه ی وجــــودی قــــوه ی قــــضایــــیه کــــه هــــمان 

برقراری عدالت است، همسویی دارد. 

هــم ایــنک نــیز ســه نــفر از اعــضای کــانــون مــعلمان تهــران بــه نــام آقــایــان بهشــتی، عــبدی و بــاغــانــی بــه 

احکام زندان و تبعید محکوم شده اند و مدتی از محکومیت خود را نیز سپری کرده اند. 

بـــه راســـتی آیـــا درخـــواســـت بـــرقـــراری عـــدالـــت آمـــوزشـــی و معیشـــتی آنـــچنان بـــر مـــسئوالن امـــنیتی و 

قـــضایـــی گـــران اســـت کـــه آرای حـــبس بـــه مـــدت چـــهارده، هـــفت و شـــش ســـال بـــرای فـــعاالن صـــنفی صـــادر 

شود؟ 

از مـسؤالن مـحترم قـوه ی قـضایـیه مـوکـداً مـی خـواهـیم بـا تجـدیـدنـظر در پـرونـده ی ایـن مـعلمان دلـسوز 

و متعهـــد کـــه دغـــدغـــه ای جـــز اعـــتالی کـــشور نـــدارنـــد و پـــیشینه ی آنـــها گـــواه ایـــن ادعـــاســـت، بـــه بـــرقـــراری 

آرامش در جامعه ی فرهنگیان کشور کمک کنند. 

شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان سراسر کشور  
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     استان های بدون تشکل صنفی فرهنگیان یا غیرفعال در سال ۱۳۹۵ 

۱- اســــتان سیســــتان و بــــلوچســــتان مــــجوز فــــعالــــیت از وزارت کــــشور نــــدارنــــد، ولــــی در گــــروه تــــلگرام 

فرهنگیان فعال هستند و گروهی به نام خود دارند. 

۲- اسـتان سـمنان مـجوز فـعالـیت نـدارنـد، در گـروه تـلگرام فـرهـنگیان نـیز فـعالـیت نـدارنـد (مـقصود از 

«در گروه تلگرام فعالیت ندارند» این است که گروهی تحت عنوان استان خود ندارند.) 
۳- استان گرگان مجوز فعالیت ندارند و در گروه تلگرام فعال نیستند. 

4- استان بندرعباس مجوز ندارند و در تلگرام فرهنگیان فعال نیستند.  

5- اســـتان ایـــالم مـــجوز فـــعالـــیت ا ز وزرات کـــشور دارنـــد، هـــنوز مجـــمع جـــدیـــد بـــرگـــزار نـــکرده انـــد. تـــا 

سال 85 در شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان فعال بوده اند. 

6- ارومـــــیه مـــــجوز دارنـــــد، مجـــــمع جـــــدیـــــد بـــــرگـــــزار نـــــکرده انـــــد. تـــــا ســـــال ۸۵ در شـــــورای هـــــماهـــــنگی 

تشکل های صنفی فرهنگیان ایران فعال بوده اند. 

7- اســــتان کــــرمــــان مــــجوز  فــــعالــــیت دارنــــد، هــــنوز مجــــمع جــــدیــــد بــــرگــــزار نــــکرده انــــد. تــــا ســــال 85 در 

شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان فعال بوده اند. 

8- شهــرکــرد مــجوز دارنــد، هــنوز مجــمع جــدیــد بــرگــزار نــکرده انــد. یــک دوره  شهــرکــرد «دبــیرخــانــه ی 

شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان» بوده است. 

9- یـــاســـوج مـــجوز دارنـــد، ولـــی مجـــمع جـــدیـــد بـــرگـــزار نـــکرده انـــد. تـــا ســـال ۸۵ در شـــورای هـــماهـــنگی 

تشکل های صنفی فعال بوده اند. 

10- اســــتان قــــم مــــجوز فــــعالــــیت دارنــــد، مجــــمع جــــدیــــد بــــرگــــزار نــــکرده انــــد. تــــا ســــال ۸۵ در شــــورای 

هماهنگی فعال بوده اند. 

11- اســتان خــرم آبــاد مــجوز فــعالــیت دارنــد، اســتانــداری اجــازه ی مجــمع جــدیــد را داده اســت، ولــی 

هــیئت مــؤســس مجــمع بــرگــزار نــمی کــنند. ظــاهــراً اخــتالفــاتــی بــین خــرم آبــاد و شهــرســتان هــای تــابــعه وجــود 

دارد. 

12- اسـتان کـرمـانـشاه مـجوز دارنـد، مجـمع جـدیـد بـرگـزار نـکرده انـد. بـین کـانـون کـرمـانـشاه و دادگـاه 

انــقالب اخــتالف وجــود دارد. کــرمــانــشاه عــضو شــورای مــرکــزی تــشکل هــای صــنفی فــرهــنگیان اســت. یــک 

دوره «دبیرخانه ی شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان» بوده است. 

13- اسـتان یـزد مـجوز دارنـد، هـنوز مجـمع عـمومـی جـدیـد بـرگـزار نـکرده انـد. بـین کـانـون یـزد و وزارت 

کــشور اخــتالف وجــود دارد. بــنده مــدتــی پــیگیر پــرونــده ی کــانــون یــزد از وزارت کــشور بــوده ام. کــانــون یــزد 

عــضو شــورای مــرکــزی تــشکل هــای صــنفی شــورای هــماهــنگی فــرهــنگیان اســت و یــک دوره «دبــیرخــانــه ی 
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شــورای هــماهــنگی» بــوده اســت. نــکته ی بــرجســته ی ایــن کــانــون ایــن اســت کــه در شــرایــط امــنیتی شــدیــد 

زمـان احـمدی نـژاد کـه اصـالً اجـازه ی بـرگـزاری جـلسه ی شـورای مـرکـزی تـشکل هـای صـنفی فـرهـنگیان را 

نـمی دادنـد، «بـا درایـت و مـدیـریـت حـساب شـده ای» جـلسه ی شـورای مـرکـزی در سـال ۷۸ بـرگـزار کـردنـد و 

به همین دلیل است با وزرات کشور اختالف دارند. 

14- اســــتان هــــمدان مــــجوز فــــعالــــیت دارنــــد، ولــــی هــــنوز جــــدیــــداً مجــــمع بــــرگــــزار نــــکرده انــــد. عــــلت را 

نمی دانم، چون کانون همدان در مورد علت برگزار نکردن مجمع مطلبی بیان نکرده اند. 

کــانــون هــمدان در حــال حــاضــر «ریــاســت شــورای مــرکــزی تــشکل هــای صــنفی فــرهــنگیان ایــران» را 

دارنـد؛ ولـی حـدود دو سـال اسـت جـلسه ی شـورای مـرکـزی بـرای انـتخاب ریـاسـت جـدیـد شـورای مـرکـزی 

و نایب رئیس برگزار نشده است.  

تــا ۲۷ مهــرمــاه ۹۵ کــه مــن بــازرس شــورای مــرکــزی بــودم، بــقیه ی اســتان هــا مــجامــع عــمومــی خــود را 

برگزار کرده اند و یا تا آخر سال مجمع خود را برگزار خواهند کرد. 

گزارش بازرس اسبق شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان سراسر کشور 
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 1396/06/16

  گزارش نشست شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ايران 

      نشســـت شـــورای هـــماهـــنگی تـــشکل هـــای صـــنفی فـــرهـــنگیان ایـــران بـــه مـــیزبـــانـــی انجـــمن صـــنفی 

فــرهــنگیان اســتان خــراســان روز شــنبه، 11 شهــریــور، در بــجنورد آغــاز بــه کــار نــمود و روز دوشــنبه، 13 

شهـــریـــور، بـــا بـــرگـــزاری هـــفت نشســـت مـــتوالـــی پـــایـــان یـــافـــت. ایـــن نشســـت هـــا در حـــالـــی بـــرگـــزار شـــد کـــه 

عــــلی رغــــم تــــالش هــــای مــــیزبــــان و هــــماهــــنگی هــــای الزم، بــــه ســــبب مــــمانــــعت مــــقامــــات، اعــــضای شــــورا از 

امـکانـات آمـوزش و پـرورش و خـانـه ی مـعلم بـرای بـرگـزاری نشسـت و اسـکان محـروم مـانـدنـد و لـیکن بـا 

پشــتکار و پــیگیری انجــمن صــنفی خــراســان، نشســت بــه صــورت مــوفــقیت آمــیزی در مــکانــی دیــگر بــرگــزار 

گـــردیـــد و بـــه اهـــداف و مـــصوبـــات اصـــلی خـــود مـــبنی بـــر بـــرگـــزاری مجـــمع عـــمومـــی فـــوق الـــعاده و مجـــمع 

عمومی عادی دست یافت. 

الف) مجمع عمومی فوق العاده 

     پـس از اسـکان نـمایـندگـان تـشکل هـای صـنفی، بـعدازظهـر روز شـنبه بـا ارائـه ی گـزارش افـتتاحـیه 

تـوسـط مـیزبـان و اعـالم حـضور نـمایـندگـان تـشکل هـای صـنفی، مجـمع عـمومـی فـوق الـعاده شـروع بـه کـار 

نمود.  

     بــــازبــــینی و اصــــالح اســــاس نــــامــــه ی شــــورای هــــماهــــنگی دســــتور اصــــلی مجــــمع بــــود کــــه تــــا روز 

یــکشنبه ادامــه یــافــت و بــا رأی تــشکل هــای عــضو شــورای هــماهــنگی، اســاس نــامــه ی جــدیــد بــا26  مــاده و 

29 تبصره به تصویب نهایی رسید. 

     بــر اســاس اســاس نــامــه ی مــصوب، تــشکل هــای مســتقل و شــعبات مــنتخب صــاحــب رأی خــواهــند 

بود، شورای مرکزی از ساختار شورا حذف و هیئت مدیره ی شورا جایگزین گردید. 

 اساس نامه ی جدید پس از ویرایش نهایی در اختیار تشکل ها قرار خواهد گرفت. 

ب) مجمع عمومی عادی  

     بــــعدازظهــــر یــــکشنبه مجــــمع عــــمومــــی عــــادی بــــا ارائــــه ی گــــزارش کــــانــــون صــــنفی مــــعلمان اســــتان 

هــــمدان، بــــه عــــنوان رئــــیس دوره ای شــــورای مــــرکــــزی شــــروع شــــد. در ادامــــه ضــــمن تــــقدیــــر تــــشکل هــــا از 

تالش های کانون همدان با توجه به اساس نامه ی مصوب تصمیمات زیر را اتخاذ نمودند. 

     1- انــــتخاب هــــیئت مــــدیــــره ی شــــورا: اعــــضای هــــیئت مــــدیــــره ی شــــورای هــــماهــــنگی بــــا رأی مــــخفی 

تـــشکل هـــای حـــاضـــر در مجـــمع انـــتخاب شـــدنـــد و کـــانـــون صـــنفی مـــعلمان اســـتان تهـــران، کـــانـــون صـــنفی 

فــرهــنگیان آذربــایــجان شــرقــی، انجــمن صــنفی فــرهــنگیان خــراســان شــمالــی، انجــمن صــنفی فــرهــنگیان 
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اســـتان گـــیالن، کـــانـــون صـــنفی مـــعلمان اســـتان مـــازنـــدران، کـــانـــون صـــنفی مـــعلمان الـــیگودرز و کـــانـــون 

صـــنفی مـــعلمان اســـالمشهـــر بـــه عـــنوان اعـــضای اصـــلی هـــیئت مـــدیـــره انـــتخاب شـــدنـــد و کـــانـــون صـــنفی 

معلمان استان اصفهان عضو علی البدل هیئت مدیره گردید. 

     2- انـــــتخاب رئـــــیس شـــــورا: در رأی گـــــیری بـــــعدی شـــــورای هـــــماهـــــنگی، انجـــــمن صـــــنفی مـــــعلمان 

خراسان شمالی به عنوان رئیس هیئت مدیره و شورای هماهنگی به مدت دو سال انتخاب شد. 

     3- انـتخاب بـازرسـان: آقـایـان عـبدالـرضـا احـمدی و جـعفر ابـراهـیمی بـه عـنوان اعـضای اصـلی و 

آقای اسکندر لطفی به عنوان بازرس علی البدل انتخاب شدند.  

     4- تــــشکیل کــــارگــــروه هــــا: شــــورا بــــعد از بــــحث و بــــررســــی در راســــتای نــــحوه ی پیشــــبرد اهــــداف 

صـــنفی و آمـــوزشـــی بـــه تـــشکیل شـــش کـــارگـــروه رأی داد و اعـــضای هـــر کـــارگـــروه بـــه صـــورت داوطـــلبانـــه 

انتخاب شدند. 

کارگروه حقوقی با عضویت تشکل های اسالمشهر، گیالن، تربت حیدریه، خمینی شهر "

     -  کارگروه مالی با عضویت تشکل های همدان، تهران، مریوان، اسالمشهر، نجف آباد 

     - کــارگــروه مــطالــبات بــا عــضویــت تــشکل هــای آذربــایــجان شــرقــی، اصــفهان، تهــران، مــازنــدران، 

سقز 

     - کـــارگـــروه روابـــط بـــین املـــلل بـــا عـــضویـــت تـــشکل هـــای تهـــران، هـــمدان، مـــریـــوان، گـــیالن، خـــراســـان 

شمالی 

     - کـارگـروه روابـط عـمومـی بـا عـضویـت تـشکل هـای تهـران، مـریـوان، اصـفهان، خـراسـان شـمالـی، 

سقز  

     - کارگروه آموزش و پژوهش با عضویت تشکل های اسالمشهر و مازندران 

     5- مــصوبــه ی روز جــهانــی مــعلم: مجــمع عــمومــی شــورای هــماهــنگی بــا اکــثریــت آرا در راســتای 

پــیگیری اهــداف صــنفی و آمــوزشــی تــصویــب نــمود کــه روز جــهانــی مــعلم، پنجــم اکــتبر مــصادف بــا 13 

مهــر را بــه پــیگیری بــودجــه ی عــادالنــه بــرای آمــوزش و پــرورش اخــتصاص دهــد و در راســتای بــاال بــردن 

سـهم آمـوزش عـمومـی در بـودجـه ی سـال 97 بـرای کـیفیت بـخشی بـه آمـوزش در مـدارس و بهـبود معیشـت 

مـعلمان و بـازنشسـتگان ، مـقرر گـردیـد در روز جـهانـی مـعلم در سـراسـر کـشور بـا هـدف تـأثـیرگـذاری بـر 

تــصمیم ســازان اعــتراض مــیدانــی در ســراســر ایــران بــرگــزار گــردد کــه جــزئــیات آن مــتعاقــباً در بــیانــیه ی 

رسمی اعالم خواهد گردید.  

     6- امـــنیت فـــعاالن صـــنفی: در ایـــن نشســـت پـــیگیری وضـــعیت پـــرونـــده ی مـــعلمان دربـــند و تـــحت 

حــــکم مــــورد بــــحث و بــــررســــی قــــرار گــــرفــــت و حــــمایــــت مســــتمر و مــــداوم از آنــــان بــــا رویــــکرد تــــالش بــــرای 

برداشنت نگاه امنیتی به کار صنفی به عنوان یک وظیفه ی جدی در دستور کار شورا قرار گرفت.  
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     7- صــدور مــجوز تــشکل هــا: از آنــجایــی کــه اســتانــی کــردن مــجوز تــشکل هــا و عــدم صــدور مــجوز 

مجـــــمع در بـــــرخـــــی اســـــتان هـــــا و صـــــدور پـــــروانـــــه ی فـــــعالـــــیت از ســـــوی وزارت کـــــشور، مـــــورد انـــــتقاد جـــــدی 

تـــشکل هـــا قـــرار گـــرفـــت، در هـــمین راســـتا مـــقرر شـــد شـــورا در راســـتای گســـترش تـــشکل هـــای صـــنفی ایـــن 

مسئله را به عنوان یک مطالبه ی جدی پیگیری نماید. 

شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران 
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بیانیه ی شواری هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران به مناسبت ممانعت 

از بازگشایی مدرسه ی کودکان افغانستانی در یزد 

مـــمانـــعت مـــعدودی از اهـــالـــی شهـــر شـــاهـــدیـــه ی یـــزد از بـــازگـــشایـــی مـــدرســـه ابـــتدایـــی جـــهاد خـــاص 

کــودکــان افــغانســتانــی در نخســتین روز مهــرمــاه ســال جــاری، یــادآور مــشکل فــرهــنگی بــزرگــی اســت کــه 

ســال هــاســت دامــن مــا را گــرفــته اســت و بــا ســکوت، انــکار و یــا تــوجــیه هــم چــیزی از زشــتی آن کــاســته 

نـــمی شـــود. بـــررســـی هـــا و گـــزارش هـــای اولـــیه ی منتشـــرشـــده نـــشان مـــی دهـــد عـــدم مـــدیـــریـــت و ســـازمـــان دهـــی 

درســت دانــش آمــوزان ایــرانــی و افــغانســتانــی از ســوی مــقامــات مــسئول مــوجــب بــروز ایــن مــشکالت شــده 

است. 

مـــسئله ی مـــهاجـــرت و قـــانـــونـــی یـــا غـــیرقـــانـــونـــی بـــودن آن، پـــناهـــندگـــی و مـــوجـــه یـــا غـــیرمـــوجـــه بـــودن آن 

مـسائـلی مـربـوط بـه دنـیای بـزرگـساالن اسـت و نـمی تـوان کـودکـان را بـه خـاطـر تـصمیم والـدیـن آنـها و یـا 

تـوافـقات دولـت هـا مـرتـبط بـا مـرزهـای سـیاسـی از حـق بـرخـورداری از تـحصیل، آمـوزش و مـدرسـه محـروم 

کـرد. آمـوزش و پـرورش مـقدمـاتـی و تـحصیالت دوره ی عـمومـی حـق هـمه ی کـودکـان اسـت و رنـگ و نـژاد و 

زبان و تابعیت سیاسی نمی شناسد.  

پـای بـندی تـام و بـی قـیدوشـرط بـه حـقوق کـودکـان و از جـمله حـق آنـان بـرای بـرخـورداری از آمـوزش از 

شـاخـصه هـای یـک جـامـعه ی سـالـم، انـسانـی و پیشـرو اسـت و هـمچنان  کـه آمـوزش و پـرورش و مـقامـات 

مــــسئول در کــــشور بــــه نــــمایــــندگــــی از جــــامــــعه و وجــــدان عــــمومــــی نــــمی تــــوانــــند اجــــازه دهــــند والــــدیــــن مــــانــــع 

تـــحصیل کـــودکـــان واجـــب الـــتعلیم خـــود شـــونـــد، تـــصمیم گـــیری دربـــاره ی حـــق تـــحصیل کـــودکـــان مـــهاجـــر و 

پـناه جـو و شـیوه ی آمـوزش آنـان و اصـل بـدیـهی ادغـام آنـها را در مـدارس عـمومـی را نـمی تـوان بـه عـالیـق 

و باورهای نادرست بیگانه ستیز مسئوالن و برخی شهروندان ناآگاه و غیرمسئول موکول کرد. 

جـامـعه ی ایـران هـرچـند مـی تـوانـد بـه خـاطـر پـذیـرفـنت چـندمـیلیون پـناه جـوی افـغانسـتانـی و عـراقـی در 

سـه دهـه ی گـذشـته از جـهاتـی بـه خـود بـبالـد، امـا مـتأسـفانـه در کـارنـامـه ی مـا در ایـن مـورد، نـقاط سـیاه و 

غـیرقـابـل دفـاعـی هـم در بـرخـورد بـا شهـرونـدان بـی پـناه مـهاجـر و پـناه جـوی افـغانسـتانـی وجـود دارد کـه بـایـد 

بـابـت آن شـرمـسار بـاشـیم و بـا نـگاهـی نـقادانـه بـه آنـچه کـرده ایـم، بـکوشـیم مـانـع تـکرار رفـتارهـای زشـت و 

غــــیرانــــسانــــی بــــا بــــرادران و خــــواهــــران افــــغانســــتانــــی خــــود شــــویــــم و چــــه نــــقطه ای بــــرای شــــروع بهــــتر از 

بازبینی نقادانه ی رفتار و تصمیم سازی های ما در برخورد با کودکان افغانستانی واجب التعلیم؟ 

 شــورای هــماهــنگی تــشکل هــای فــرهــنگیان ایــران تــأکــید مــی کــند و از مــقامــات مــسئول در آمــوزش و 

پــرورش مــی خــواهــد کــه بــنا بــر وظــیفه ی ذاتــی خــود و فــارغ از مــالحــظات ســیاســی و عــقیدتــی و بــرابــر بــا 

 of 477 723




بیانیه ها، اطالعیه ها و فراخوان های شورای هماهنگی

مـــواد ۲۸ و ۲۹ کـــنوانـــسیون هـــای حـــقوق کـــودک کـــه ایـــران هـــم بـــه آن پـــیوســـته اســـت و هـــمچنین بـــرابـــر بـــا 

قـــوانـــین داخـــلی دربـــاره ی آمـــوزش کـــودکـــان در ســـن آمـــوزش و تـــوصـــیه ی مـــقامـــات عـــالـــی رتـــبه ی کـــشور و 

تعهـــدات اخـــیر خـــود، بـــدون هـــیچ قـــیدوشـــرطـــی حـــق هـــمه ی کـــودکـــان ســـاکـــن ایـــران را بـــرای تـــحصیل بـــه 

رسمیت بشناسند و در راستای آموزش و فرهنگ سازی جامعه ی محلی مهاجرپذیر اقدام نماید. 

بـرابـر بـا مـطالـعات آکـادمـیک مـتأخـر و تجـربـیات مـوفـق کـشورهـای پیشـرو در امـر آمـوزش و پـرورش، 

چـــنان کـــه مـــی دانـــیم ســـیاســـت جـــداســـازی مـــدارس بـــر اســـاس اســـتعداد تـــحصیلی یـــا ســـالمـــت روانـــی و 

جــــسمی دانــــش آمــــوزان و یــــا احــــیانــــاً تــــوانــــایــــی مــــالــــی، ســــیاســــتی نــــادرســــت و غــــیرعــــلمی بــــوده و ایــــنک 

کـشورهـای پیشـرو در امـر آمـوزش و پـرورش، از سـیاسـت اخـتصاصـی سـازی مـدارس دسـت کـشیده انـد. 

در چـــنین شـــرایـــطی ســـیاســـت نـــژادپـــرســـتانـــه ی تـــفکیک مـــدارس بـــر اســـاس تـــفکیک قـــومـــی و تـــحت عـــنوان 

جـــداســـازی مـــدارس اتـــباع بـــیگانـــه یـــا عـــنوانـــی هـــمچون قـــطبی ســـازی مـــدارس در لـــوای تـــفاوت فـــرهـــنگی، 

سـیاسـتی مـطلقاً غـیرقـابـل دفـاع و شـرم آور اسـت. چـنین سـیاسـتی هـیچ تـوجـیهی بـرنـمی تـابـد و نـه والـدیـن 

دانــش آمــوزان و نــه مــدیــران مــدارس و یــا ســایــر مــقامــات نــمی تــوانــند و نــبایــد خــواهــان یــا مجــری چــنین 

سیاست های ضدآموزشی شوند. 

شـــورای هـــماهـــنگی تـــشکل هـــای صـــنفی فـــرهـــنگیان ایـــران بـــه نـــمایـــندگـــی از جـــامـــعه ی مـــعلمان کـــشور 

رویــــداد شهــــر شــــاهــــدیــــه ی یــــزد را مــــحکوم مــــی کــــند و رفــــتار تــــعصب آمــــیز و نــــفرت پــــراکــــنانــــه ی بــــرخــــی از 

شهـرونـدان ایـن شهـر را مـایـه ی تـأسـف مـی دانـد. لـذا از آمـوزش و پـرورش یـزد و مـقامـات وزارت آمـوزش 

و پـــرورش مـــی خـــواهـــد بـــا جـــدیـــت و بـــدون مـــسامـــحه در ایـــن مـــورد مـــوضـــع بـــگیرنـــد و ضـــمن لـــغو هـــر چـــه 

سـریـع تـر طـرح غـلط گـتوسـازی بـرای کـودکـان افـغانسـتانـی (طـرح قـطبی شـدن مـدارس) مسـتند بـه قـوانـین 

مــوجــود در بــرابــر هــر گــونــه مــقاومــت بــیگانــه ســتیزانــه ی بــرخــی از هــموطــنان و یــا احــیانــاً هــمکاران نــاآگــاه 

فــرهــنگی بــایســتند و اجــازه نــدهــند حــقوق کــودکــان مــهاجــر و پــناهــنده ی بــی پــناه افــغانســتانــی در درجــه ی 

 نخســـت و هـــمچنین آبـــروی آمـــوزش و پـــرورش و مـــعلمان شـــریـــف ایـــران قـــربـــانـــی تـــعصبات غـــلط و رفـــتار 

غیرمدنی گروهی از هموطنان ناآگاه شود.  

          شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران 
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بیانیه ی شواری هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران 

 به مناسبت روز جهانی معلم 

به نام خداوند جان و خرد 

 سـیزده مهـر (پنجـم اکـتبر) روز جـهانـی مـعلم را بـه مـعلمان ایـران و جـهان تـبریـک مـی گـویـیم. ایـن روز 

نقطه ی عطفی است که می تواند مبنای همگرایی و اتحاد عمل معلمان سراسر ایران باشد. 

نـام گـذاری ایـن روز از سـوی نـهاد بـین املـللی یـونـسکو، اهـمیت ایـن روز را در بـعد بـین املـللی بـرجسـته 

مـی سـازد. در ایـن روز سـازمـان جـهانـی آمـوزش بـا شـعار واحـد، رویـکردهـای آمـوزشـی را بـرای یـک سـال 

معین می کند. 

شــورای هــماهــنگی تــشکل هــای صــنفی فــرهــنگیان ایــران، هــرســالــه بــا گــرامــی داشــت ایــن روز تــالش 

مـی کـند هـماهـنگ بـا مـعلمان سـراسـر جـهان مـطالـبات آمـوزشـی و صـنفی مـعلمان و دانـش آمـوزان ایـرانـی 

را مطرح و پیگیری نماید.  

بـر هـمین اسـاس در جـلسه ی شهـریـورمـاه 1396 شـورای هـماهـنگی در اسـتان خـراسـان شـمالـی، بـر 

اســاس نــظر اکــثریــت تــشکل هــای عــضو، تــصویــب شــد کــه روز جــهانــی مــعلم بــه طــرح مــطالــبه ی بــودجــه ی 

عـادالنـه بـرای آمـوزش و پـرورش اخـتصاص یـابـد؛ چـراکـه از نـظر ایـن شـورا بـخش اعـظمی از مـشکالت 

آمــوزش و پــرورش در ایــران بــه عــدم تــخصیص بــودجــه ی مــتناســب بــا نــیازهــای آمــوزشــی دانــش آمــوزان و 

معیشت معلمان شاغل و بازنشستگان فرهنگی ارتباط دارد. 

شــوربــختانــه فــرادســتان آمــوزشــی بــر ایــن بــاور هســتند کــه نــهاد مــدرســه یــک نــهاد مــصرفــی و بــرای 

دولـــــــت هـــــــزیـــــــنه ســـــــاز اســـــــت. از ایـــــــن رو بـــــــه اشـــــــکال گـــــــونـــــــاگـــــــون مـــــــی کـــــــوشـــــــند از رهـــــــگذر پـــــــولـــــــی ســـــــازی و 

خصوصی سازی آموزش در بودجه ی آموزش و پرورش صرفه جویی نمایند. 

از نــظر شــورای هــماهــنگی ایــن ســیاســت هــا بــه بــالــندگــی آمــوزشــی دانــش آمــوزان آســیب زده اســت. 

هـمچنین ایـن رویـکرد مـنزلـت و معیشـت مـعلمان شـاغـل و بـازنشسـته را بـا مـشکالت جـدی روبـه رو سـاخـته 

اسـت. لـذا شـورای هـماهـنگی در پـیگیری مـطالـبات خـود بـرای تـأمـین خـواسـته هـای زیـر بـه تـمامـی مـعلمان 

در ســــراســــر ایــــران بــــرای حــــضور گســــترده در تجــــمع روز جــــهانــــی مــــعلم بــــر اســــاس اصــــل 27 قــــانــــون 

اساسی، با محوریت تقاضای بودجه ی عادالنه برای آموزش و پرورش فراخوان می دهد. 

1- مــــــطالــــــبه ی حــــــقوق بــــــاالی خــــــط فــــــقر، بــــــرخــــــورداری از بــــــیمه ی کــــــارآمــــــد، هــــــمسان ســــــازی حــــــقوق 

بــازنشســتگان و شــاغــالن و تــأمــین معیشــت و مــنزلــت بــازنشســتگان مــتناســب بــا کــرامــت انــسانــی آنــها، 
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بـــــــــرخـــــــــورداری تـــــــــمام کـــــــــودکـــــــــان از آمـــــــــوزش بـــــــــاکـــــــــیفیت و رایـــــــــگان، بـــــــــه خـــــــــصوص در مـــــــــناطـــــــــق محـــــــــروم، 

اســتانــداردســازی و ایــمن ســازی مــدارس، اخــتصاص ســرانــه ی دانــش آمــوزی مــکفی، بــرگــزاری دوره هــای 

ضـمن  خـدمـت رایـگان و مـتناسـب بـا نـیاز مـعلمان و دانـش آمـوزان، بـرخـورداری دانـش آمـوزان از امـکانـات 

تـــفریـــحی و فـــرهـــنگی و تـــوقـــف ســـیاســـت پـــولـــی ســـازی آمـــوزش و ... هـــمگی در گـــروی بـــرخـــورداری ســـهم 

آموزش و پرورش از یک بودجه ی عادالنه است. 

2- مــطالــبات فــوق هــمان خــواســته هــای حــداقــلی جــامــعه ی فــرهــنگیان کــشور اســت کــه تــا کــنون بــرای 

تحقق آن فرهنگیان و فعاالن صنفی کشور دچار هزینه های فراوانی شده اند. 

حــاکــمیِت نــگاه امــنیتی بــر هــر گــونــه فــعالــیت اجــتماعــی حــداقــلی حــتی فــعالــیت هــای صــنفی، مــوجــب 

برخورد نهادهای امنیتی و قضایی با چهره های شناخته شده ی فعاالن صنفی معلمان شده است. 

از آنــــــجا کــــــه یــــــکی از ســــــخنان مــــــحوری رئــــــیس جــــــمهور در پــــــنج ســــــال اخــــــیر رفــــــع نــــــگاه امــــــنیتی بــــــه 

فـعالـیت هـای اجـتماعـی بـوده اسـت و ایـن امـر از جـمله مـطالـبات فـرهـنگیان ایـران در دو دهـه ی اخـیر نـیز 

مــی بــاشــد، بــر ایــن مــبنا خــواســته ی مــؤکــد جــامــعه ی فــرهــنگیان کــشور رفــع نــگاه امــنیتی بــه فــعالــیت هــای 

صـــــنفی و صـــــیانـــــت از حـــــقوق فـــــعاالن صـــــنفی مـــــعلمان و تـــــوقـــــف پـــــرونـــــده ســـــازی عـــــلیه ایـــــشان و آزادی 

نــمایــندگــان صــنفی فــرهــنگیان کــشور  آقــایــان اســماعــیل عــبدی، محــمود بهشــتی و مــحسن عــمرانــی از 

زندان و لغو تبعید آقای علی اکبر باغانی هستند. 

3- از نـظر شـورای هـماهـنگی تـشکل هـای صـنفی فـرهـنگیان ایـران، اخـتصاص بـودجـه بـه آمـوزش و 

پـــرورش بـــه تـــنهایـــی کـــافـــی نیســـت، بـــلکه مـــدیـــریـــت صـــحیح مـــنابـــع و امـــکانـــات در ایـــن وزارت خـــانـــه ی عـــظیم 

امــری ضــروری اســت. بــدون یــک مــدیــریــت کــارآمــد نــمی تــوان بــر مــعضالت پــیش رو غــلبه کــرد و تــنها راه 

بـرون رفـت از فـضای سـترون و بسـته ی مـدیـریـت فـعلی آمـوزش و پـرورش کـه نـاکـارآمـدی خـود را در ایـن 

ســـال هـــا بـــه عـــینه نـــشان داده اســـت، ایـــجاد زمـــینه ی مـــشارکـــت جـــمعی بـــرای ذی نـــفعان آمـــوزش در کـــشور 

است. 

مــــا مــــعتقدیــــم مــــعلمان، دانــــش آمــــوزان و والــــدیــــن آنــــها بــــایــــد در تــــصمیم گــــیری هــــا وارد شــــونــــد، بــــایــــد 

نــهادهــایــی چــون انجــمن اولــیا و مــربــیان، شــورای دانــش آمــوزی و تــشکل هــای صــنفی بــه صــورت مســتقل، 

اجـازه ی فـعالـیت داشـته بـاشـند. شـورای هـماهـنگی بـاور دارد ظـرف مـناسـب بـرای مـشارکـت عـمومـی در 

تــصمیم ســازی هــا، ایــجاد بســتر مــناســب بــرای فــعالــیت تــشکل هــای مســتقل صــنفی و رفــع مــوانــع مــوجــود 

اسـت. مـتأسـفانـه دولـت تـدبـیر و امـید بـا اسـتانـی کـردن حـوزه ی فـعالـیت تـشکل هـای صـنفی، عـدم صـدور 

مــجوز بــرای بــرگــزاری مــجامــع عــمومــی در بــرخــی اســتان هــا و تــعلل در صــدور پــروانــه ی فــعالــیت بــرخــی 
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دیـگر از تـشکل هـای صـنفی، مـوانـع جـدی بـرای مـشارکـت مـعلمان در فـعالـیت هـای آمـوزشـی و صـنفی را 

فراهم نموده است. 

شواری هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران 
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بیانیه ی  شورای هماهنگی تشکل های صنفی ایران در حمایت از مطالبات 

بازنشستگان 

به نام خداوند جان و خرد 

بــازنشســتگان و پــیش کــسوتــان فــرهــنگی ســرمــایــه هــای ارزشــمند جــامــعه هســتند، کــسانــی کــه عــمر و 

جـوانـی خـود را سـرمـایـه ی سـاخـنت آیـنده و بهـروزی کـودکـان و نـوجـوانـان جـامـعه نـموده انـد. تجـربـه ی پـربـار 

بــــازنشســــتگان و پــــیش کــــسوتــــان در امــــر آمــــوزش و مــــشاوره، بــــایســــتی بــــه  عــــنوان یــــک فــــرصــــت از طــــرف 

مــسئوالن تــلقی گــردد، امــا ســال هــاســت کــه دولــت هــا بــه اشــکال مــختلف بــا بــه حــاشــیه رانــدن ایــن عــزیــزان، 

مطالبات و خواسته های برحقشان رانیز نادیده می گیرند. 

دوران بــازنشســتگی زمــان انــتقال تجــربــه بــه شــاغــالن و فــرصــتی بــرای اســتراحــت پــیش کــسوتــان هــر 

صــنف مــی بــاشــد، ولــی مــتأســفانــه تحــمیل ســیاســت هــای غــلط نــگاه مــسئوالن بــه ایــن عــزیــزان، زنــدگــی و 

معیشت آنها را دچار مشکالتی کرده است. 

طــی ســال هــای گــذشــته پــیش کــسوتــان فــرهــنگی اعــتراضــات گســترده ای نســبت بــه وضــعیت و شــرایــط 

خــود داشــته انــد، امــا مــتأســفانــه پــاســخ مــسئوالن تــنها وعــده هــای دروغــین و بــی تــوجــهی بــه مــطالــبات بــرحــق 

آنــها بــوده اســت. بــازنشســتگان بــارهــا از طــریــق نــامــه نــگاری و مــذاکــره بــا رده هــای مــسئولــیتی گــونــاگــون 

کـوشـیده انـد خـواسـته هـای خـود را در راسـتای یـک زنـدگـی شـرافـتمندانـه و بـه امـید رفـع کـاسـتی هـا بـه گـوش 

کاربه دستان برسانند، ولی هر بار از قول و حرف آنها نومیدتر گشته اند. 

عـدم رسـیدگـی بـه درخـواسـت هـایـشان، آنـان را بـه سـمت تجـمع و اعـتراضـات مـیدانـی طـی سـال هـای 

اخـــیر ســـوق داده اســـت، تـــا جـــایـــی کـــه اکـــنون مـــجبور شـــده انـــد نســـبت بـــه تجـــمع و تـــحصن در روزهـــای 

مـــتوالـــی از ۸ الـــی ۱۱ آبـــان مـــاه اقـــدام نـــمایـــند. بـــسیاری از ایـــن عـــزیـــزان بـــایـــد در ایـــن ســـن بـــه مـــطالـــعه، 

اسـتراحـت و تـفریـح بـپردازنـد و از سـالمـتی خـود مـراقـبت نـمایـند، ولـی سـیاسـت هـای غـلط ایـن وضـعیت را 

بـه آنـان تحـمیل کـرده اسـت. مـسئولـیت و عـواقـب ادامـه ی ایـن رونـد بـا مـسئوالنـی اسـت کـه نسـبت بـه ایـن 

مطالبات برحق بی توجه هستند. 

شـورای هـماهـنگی تـشکل هـای صـنفی ایـران مـطالـبات و خـواسـته هـای بـازنشسـتگان از قـبیل اجـرای 

قـانـون مـدیـریـت خـدمـات کـشوری، مـدیـریـت درسـت صـندوق هـای بـازنشسـتگی، بـرخـورداری از یـک بـیمه ی 

کــــارآمــــد و فــــراگــــیر بــــدون ســــقف درمــــان، اجــــرای مــــرحــــله ی دوم هــــمسان ســــازی حــــقوق بــــازنشســــتگان و 

تخصیص بودجه ی عادالنه و ... را مطالباتی برحق و قابل  دسترس می داند.  
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هـــــمان طـــــور کـــــه بـــــازنشســـــتگان بـــــزرگـــــوار تـــــأکـــــید نـــــموده انـــــد شـــــرایـــــط مـــــوجـــــود حـــــاصـــــل بـــــی تـــــدبـــــیری و 

بـی بـرنـامـگی در دولـت و عـدم نـظارت اصـولـی مجـلس بـر مـصوبـات و قـوانـین اسـت؛ از ایـن رو نسـبت بـه 

ظلم و تبعیض آشکار معترض هستند. 

از نـــظر شـــورای هـــماهـــنگی تـــشکل هـــای صـــنفی ایـــران مـــسئله و مـــشکالت فـــرهـــنگیان بـــازنشســـته و 

شـاغـل قـابـل  تـفکیک از هـمدیـگر نیسـت. وضـعیت امـروز بـازنشسـتگان آیـینه ی تـمام نـمای فـردای شـاغـالن 

اسـت. مـا طـبق اسـاس نـامـه ی تـشکل هـای عـضو شـورا و اسـاس نـامـه ی شـورای هـماهـنگی خـود را مـلزم بـه 

حـمایـت از مـطالـبات پـیش کـسوتـان خـود مـی دانـیم و از نـقش آنـان در پـیگیری و تـحقق مـطالـبات صـنفی و 

آمــوزشــی ســپاس گــزاری مــی کــنیم و امــیدواریــم دولــت و مجــلس صــدای بــرحــق ایــن عــزیــزان را بــشنونــد و 

تن به مطالبات برحق آنان بدهند. 

به امید رفع هر گونه بی عدالتی و ظلم در جامعه  

شورای هماهنگی تشکل های صنفی ایران 

 1396/09/15
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بیانیه ی شواری هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران به مناسبت روز 

دانشجو  

۱۶ آذر سـالـگرد جـان بـاخـنت دانـشجویـان مـبارز در دفـاع از کـیان دانـشگاه در سـال ۱۳۳۲ اسـت. 

روزی کـــه خـــون قـــندچـــی، شـــریـــعت رضـــوی و بـــزرگ نـــیا بـــر ســـنگفرش هـــای دانـــشگاه تهـــران جـــاری شـــد تـــا 

آرمـــــان آزادی طـــــلبی، عـــــدالـــــت خـــــواهـــــی، اســـــتقالل و مـــــبارزه بـــــا ظـــــلم بـــــه مـــــحاق نـــــرود. روزی تـــــاریـــــخی و 

تــاریــخ ســاز کــه تــا بــه امــروز بــرای پــویــندگــان راه آزادی و بــرابــری انــگیزه بــخش بــوده اســت و بــه نــام روز 

دانــشجو در تــاریــخ ایــران ثــبت شــده اســت. شــورای هــماهــنگی تــشکل هــای صــنفی فــرهــنگیان ایــران ایــن 

روز را بـه تـمام دانـشجویـان، بـه خـصوص فـعاالن جـنبش دانـشجویـی در شـوراهـای صـنفی دانـشجویـان 

و تــشکل هــای مســتقل و پیشــرو تــبریــک مــی گــویــد و از مــطالــبات بــرحــق و قــانــونــی 32 تــشکل صــنفی در 

اعتراض به وضعیت اسفناک صنفی و آموزشی حمایت می کند. 

هـمان طـور کـه در بـیانـیه ی مشـترک تـشکل هـای صـنفی دانـشجویـی آمـده اسـت، امـروزه دانـشجویـان 

کــــشور بــــا مــــشکالتــــی مــــانــــند کــــاهــــش ظــــرفــــیت هــــای تــــحصیل در رشــــته هــــای روزانــــه، واگــــذاری فــــضاهــــای 

آمـوزشـی و دانـشگاهـی بـه بـخش خـصوصـی، عـدم ارائـه ی خـدمـات دولـتی در زمـینه ی تـغذیـه و اسـکان و 

حـمل ونـقل دانـشجویـان، ادامـه ی سـیاسـت هـای تـبعیض جـنسیتی و ... روبـه رو هسـتند و طـرح اسـتثماری 

«کــــارورزی دانــــش آمــــوخــــتگان دانــــشگاهــــی» آیــــنده ی شــــغلی و کــــاری دانــــشجویــــان را تهــــدیــــد مــــی کــــند؛ 
مـــشکالتـــی کـــه ریـــشه در بـــرنـــامـــه هـــای پـــولـــی ســـازی و خـــصوصـــی ســـازی خـــدمـــات اجـــتماعـــی، بـــه خـــصوص 

خـدمـات آمـوزش دارد، بـرنـامـه هـایـی کـه در دولـت هـای گـذشـته و دولـت فـعلی بـه صـورت راهـبردی دنـبال شـده 

اســت و نــتیجه ی آن محــرومــیت گســترده ی اکــثریــت نــابــرخــوردار جــامــعه از خــدمــات آمــوزشــی بــاکــیفیت، 

عــادالنــه و رایــگان اســت. ایــن تــبعیض هــا تــنها بــه حــوزه ی آمــوزش عــالــی محــدود نــمی گــردد و مــدتــی اســت 

که این سیاست ها و برنامه ها آموزش عمومی را هدف گرفته اند. 

امـــــا فـــــراتـــــر از مـــــشکالت عـــــموم دانـــــشجویـــــان، فـــــعاالن دانـــــشجویـــــی، بـــــه خـــــصوص فـــــعاالن صـــــنفی و 

مســــتقل، بــــا مــــشکالت خــــاصــــی روبــــه رو هســــتند؛ عــــدم صــــدور مــــجوز بــــرای تــــشکل هــــای مســــتقل، پــــاســــخ 

امـــــنیتی بـــــه مـــــطالـــــبات صـــــنفی و تهـــــدیـــــد و ارعـــــاب فـــــعاالن دانـــــشجویـــــی و عـــــدم بـــــازگشـــــت دانـــــشجویـــــان 

ســــــتاره دار و محــــــروم از تــــــحصیل، از جــــــمله مــــــشکالتــــــی اســــــت کــــــه بــــــا رویــــــکرد امــــــنیتی دولــــــت ســــــد راه 

تشکل یابی مستقل و فعالیت آزادنه ی دانشجویان است. 

شـواری هـماهـنگی تـشکل هـای صـنفی فـرهـنگیان ایـران بـسیاری از خـواسـته هـای تـشکل هـای صـنفی 

دانـشجویـان مـانـند حـق بـرخـورداری از آمـوزش بـاکـیفیت و رایـگان بـرای هـمه، حـق تـشکل یـابـی مسـتقل و 

تــضمین امــنیت فــعاالن صــنفی و تــوقــف رونــد کــاالیــی ســازی آمــوزش را هــمسو بــا مــطالــبات بــرحــق خــود 

می داند و تالش های متحدانه ی دانشجویان، از جمله دختران دانشجو را ارج می نهد.  
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ایـن مـطالـبات هـمان مـطالـباتـی اسـت کـه جـنبش مـعلمان ایـران طـی 15 سـال گـذشـته بـرای تـحقق آن 

هزینه های فراوانی پرداخت نموده است و همچنان بر تحقق این مطالبات پافشاری و تأکید دارد. 

در پـــــایـــــان از مـــــواضـــــع اصـــــولـــــی و انـــــسانـــــی شـــــوراهـــــای صـــــنفی دانـــــشجویـــــان در دفـــــاع از حـــــقوق 

دانــش آمــوزان و مــعلمان و فــعاالن صــنفی مــعلمان تــقدیــر و تــشکر مــی کــنیم و مــعتقدیــم تــنها در ســایــه ی 

اتـحاد و همبسـتگی جـمعی حـول تـشکل هـای مسـتقل مـی تـوان بـر مـشکالت پـیش رو غـلبه نـمود. در هـمین 

راســـتا از مـــطالـــبه ی راهـــبردی شـــوراهـــای صـــنفی دانـــشجویـــی بـــرای ایـــجاد و اخـــذ مـــجوز «اتـــحادیـــه ی 

شوراهای صنفی دانشجویان کشور» قاطعانه حمایت می کنیم. 

شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران 
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بیانیه ی شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران پیرامون اعتراضات 

مردم 

به گرانی و فقر، بیکاری و نابرابری 

روزهــای اخــیر شــاهــد اعــتراضــات ســراســری مــردم ایــران بــه وضــعیت بــد در اقــتصادی و معیشــتی، 

تـــبعیض و فـــساد سیســـتماتـــیک ،فـــقر و شـــکاف طـــبقاتـــی بـــودیـــم وضـــعیتی کـــه در جـــامـــعه   رو بـــه فـــزونـــی 

دارد و نتیجه سو عملکرد مسئوالن حکومتی و قوای سه گانه است  

مـــــــدیـــــــریـــــــت هـــــــای ضـــــــعیف در ســـــــطوح مـــــــختلف، بـــــــرنـــــــامـــــــه ریـــــــزی هـــــــای غـــــــیراصـــــــولـــــــی و نـــــــامـــــــتناســـــــب، 

ســـوءاســـتفاده هـــای فـــراوان از مـــوقـــعیت هـــای شـــغلی و امـــکانـــات عـــمومـــی، نـــبود بـــازرســـی هـــای اســـاســـی و 

هـمچنین عـدم رسـیدگـی عـادالنـه بـه تخـلفات و در نـهایـت رواج فـساد در سـطوح مـختلف در اکـثر الیـه هـای 

مــدیــریــتی و قــبضه شــدن خــیلی از پســت هــا تــوســط افــرادی خــاص، مــوجــب بــروز نــارضــایــتی هــای فــراوان 

شــــده اســــت و ســــال هــــاســــت کــــه فــــعاالن مــــدنــــی و تــــشکل هــــای صــــنفی فــــرهــــنگیان در قــــالــــب بــــیانــــیه هــــا و 

اعــتراضــات مــدنــی گــونــاگــون نســبت بــه پــیامــدهــای ایــن بــی عــدالــتی هــا هشــدار داده انــد. امــا مــتأســفانــه در 

بــــسیاری مــــوارد صــــاحــــب مــــنصبان تــــوجــــهی بــــه ایــــن اعــــتراضــــات نــــکرده و بــــا بــــرخــــوردهــــای قهــــری بــــاعــــث 

دلـخوری و نـگرانـی بیشـتر شـده انـد و اکـنون کـه مـردم مـعترض بـا حـضور در خـیابـان فـریـاد اعـتراضـشان 

بــــــلند شــــــده اســــــت، مــــــسئوالن صــــــحبت از غــــــافــــــلگیری مــــــی کــــــنند و بــــــر ضــــــرورت اعــــــتراضــــــات مــــــدنــــــی و 

مساملت آمیز تأکید می کنند. 

در ایـــن روزهـــا مـــسئوالن در حـــالـــی از حـــق قـــانـــونـــی و مســـلم مـــلت بـــرای بـــرگـــزاری تجـــمعات قـــانـــونـــی 

ســــخن مــــی گــــویــــند کــــه ســــال هــــاســــت درخــــواســــت هــــای تــــشکل هــــای صــــنفی فــــرهــــنگیان بــــرای صــــدور مــــجوز 

فـــــعالـــــیت، هـــــمچنین بـــــرگـــــزاری تجـــــمعات صـــــنفی، پـــــاســـــخ درســـــتی دریـــــافـــــت نـــــکرده انـــــد و بـــــا بـــــی تـــــوجـــــهی 

فـرادسـتان در دولـت هـای مـختلف مـواجـه شـده و حـق تـشکل یـابـی مسـتقل آنـها بـه اشـکال مـختلف نـادیـده 

گرفته شده است. 

در یــک چــنین شــرایــطی ســؤال مــا از مــسئوالن ایــن اســت کــه مــگر اعــتراضــات مــعلمان بــازنشســته و 

شـاغـل در سـال هـای گـذشـته، مـدنـی و صـنفی و مـساملـت آمـیز نـبوده اسـت؟ مـگر فـعاالن صـنفی فـرهـنگی 

چـیزی جـز حـق در راسـتای رفـع تـبعیض و بـی عـدالـتی گـفته انـد؟ آیـا مـطالـبه ی آمـوزش بـاکـیفیت و بـرابـر و 

پـیگیری بـودجـه ی عـادالنـه جـرم اسـت؟ اگـر نیسـت پـس چـرا زنـدان و تـبعید و تـعلیق و اخـراج را بـه فـعاالن 

صنفی تحمیل کرده اید؟ چگونه باید این دوگانگی در گفتار و رفتار حاکمیت را باور نمود؟ 

بــنا بــر اخــبار منتشــرشــده مــتأســفانــه تــعدادی از هــموطــنان در اعــتراضــات اخــیر جــان بــاخــته انــد کــه 

بیشــتر آنــان جــوان یــا نــوجــوان بــوده انــد. در ایــن اعــتراضــات افــراد زیــادی بــازداشــت شــده انــد کــه بــنا بــه 
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بـــرخـــی گـــزارشـــات تـــعدادی از آنـــان دانـــش آمـــوز، مـــعلم، بـــازنشســـته و دانـــشجو و بـــرخـــی نـــیز از اقـــشار 

ضعیف جامعه، به ویژه کارگران هستند. 

از نــظر شــورای هــماهــنگی تــشکل هــای صــنفی فــرهــنگیان ایــران، راه بــرون رفــت از شــرایــط مــوجــود، 

سـرکـوب مـعترضـان و بـازداشـت هـای گسـترده ی مـردم و نسـبت دادن هـمه ی ایـن جـریـانـات اعـتراضـی بـه 

بیگانه و ... نیست؛ بلکه راه حل دعوت مردم به آرامش و پیگیری جدی مطالبات برحق آنهاست. 

در هـــــمین راســـــتا شـــــورای هـــــماهـــــنگی تـــــشکل هـــــای صـــــنفی فـــــرهـــــنگیان ایـــــران، ضـــــمن دفـــــاع از حـــــق 

اعــتراضــات مــساملــت آمــیز مــدنــی مــردم و بــا تــأکــید بــر حــقوق مــلت، یــاد و خــاطــره ی جــان بــاخــتگان حــوادث 

اخــیر، بــه ویــژه دانــش آمــوزان را گــرامــی مــی دارد و خــواهــان بــرچــیده شــدن شــرایــط امــنیتی در جــامــعه و 

دانشگاه است.  

مـا خـواهـان رفـع محـدودیـت هـای ایـجادشـده در فـضای مـجازی و رسـانـه ای و آزادی هـر چـه سـریـع تـر 

بـازداشـت شـدگـان روزهـای اخـیر هسـتیم. دانـش آمـوزان و دانـشجویـان در فـصل امـتحانـات خـویـش بـوده و 

نـــیازمـــند آرامـــش هســـتند. بـــایســـتی ســـریـــعاً زمـــینه هـــای آزادی آنـــان فـــراهـــم گـــردد و فـــضای امـــنی بـــرای 

فعالیت شوراهای صنفی دانشجویان فراهم شود. 

مــــا خــــواهــــان پــــایــــان دادن بــــه فــــقر و بــــیکاری و تــــبعیض در شــــکل هــــای مــــختلف هســــتیم و مــــعتقدیــــم 

کـسانـی کـه شـرایـط فـالکـت بـار امـروز را بـر مـردم و جـامـعه تحـمیل کـرده انـد، بـایـد مـحاکـمه شـونـد؛ هـمان 

افـرادی کـه در لـباس خـدمـت از مـوقـعیت خـویـش سـوءاسـتفاده کـرده و بـا رانـت و رشـوه و اخـتالس بـاعـث 

گسـترش فـقر و بـیکاری در جـامـعه شـدنـد. غـارت و چـپاول صـندوق ذخـیره ی فـرهـنگیان و بـانـک سـرمـایـه 

یـک نـمونـه ی آشـکار از ایـن فـساد اسـت کـه طـی سـال هـای گـذشـته افـرادی در دولـت هـای مـختلف در بـروز 

آن نقش داشته اند. 

مـا خـواسـتار تـوقـف سـیاسـت هـای تـبعیض آمـیز از قـبیل خـصوصـی سـازی (خـصولـتی)، افـزایـش قـیمت 

مـــایـــحتاج عـــمومـــی، افـــزایـــش قـــیمت حـــامـــل هـــای انـــرژی، زیـــر خـــط فـــقر نـــگه داشـــنت دســـتمزد و بـــودجـــه ی 

نــــاعــــادالنــــه ی 97 و در یــــک کــــالم جــــلوگــــیری از فــــساد اداری و مــــالــــی هســــتیم و ضــــمن تــــأکــــید بــــر حــــق 

تــشکل یــابــی صــنفی و مســتقل و پــیگیر مــطالــبات صــنفی حــوزه ی آمــوزش و پــرورش، اعــالم مــی کــنیم در 

صــورتــی کــه مــطالــبات فــرهــنگیان بــازنشســته و شــاغــل بــاز هــم ازســوی نــهادهــای مــسئول نــادیــده گــرفــته 

شــــود، شــــورای هــــماهــــنگی تــــشکل هــــای صــــنفی فــــرهــــنگیان ایــــران حــــق اعــــتراض و تجــــمع را بــــرای خــــود 

مــحفوظ مــی دانــد و بــرای تــحقق مــطالــبات انــباشــته شــده ی فــرهــنگیان و دانــش آمــوزان، از تــمام تــوان خــود 

استفاده خواهد نمود. 
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 1396/11/24

گزارش مالی شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران از حساِب کمپین 

حمایت فرهنگیان از زلزله زدگان 

از تــاریــخ 1396/08/96بــا تــصمیم شــورای هــماهــنگی جهــت حــمایــت و کــمک بــه زلــزلــه زدگــاِن عــزیــز 

کــرمــانــشاه، حــسابــی در بــانــک مهــر ایــرانــیان بــاز شــد. بــا هــمراهــی و یــاری هــمکاران فــرهــنگی و بــعضاً 

غـیرفـرهـنگیانـی کـه مـا را الیـق اعـتماد خـویـش دانسـتند، مـبلغ 896،113،000 ریـال بـه ایـن حـساب واریـز 

شد.  

پـس از بـررسـی حـضوری نـمایـندگـان شـورا و کـمپین حـمایـت تـصمیم بـر آن شـد کـه از مـبلغ مـزبـور 

برای راه اندازی مدارس کانکسی استفاده شود.  

پــس از بــررســی هــای الزم، قــرارداد ســاخــت هشــت کــانــکس بــا کــیفیت عــالــی (ســانــدویــچ پــانــل و در و 

پنجره ی دوجداره) بسته شد. 

بـــر اســـاس مـــفاد ایـــن قـــرارداد، مـــبلغ ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریـــال بـــه ســـاخـــت قـــطعات اولـــیه و راه انـــدازی و 

نصب آنها در شهرستان سرپل ذهاب اختصاص یافت. 

در سـطور بـعدی، شـرح جـزئـیات مـوضـوع تـقدیـم حـضور حـامـیان مـحترم مـالـی و هـمچنین فـرهـنگیان 

گرامی می شود. 
  

هزینه ها و پرداختی ها  

1- هـزیـنه ی تـهیه ی قـطعات و نـصب آنـها مـبلغ 800،000،000 ریـال بـود کـه در چـند مـرحـله بـه جـناب 

آقای زینال پور  (سازنده ی کانکس ها) پرداخت گردید. 

2- مبلغ 32،000،000 ریال بابت تأمین هزینه ی کف پوش کانکس ها پرداخت شد. 

3- مــبلغ 29،700،000 ریــال بــابــت هــزیــنه ی حــمل مــواد اولــیه ی ســاخــت کــانــکس هــا در ســه ســرویــس، 

از تهران تا سرپل پرداخت گردید. 

4- مــــبلغ 10،000،000 ریــــال تــــوســــط اعــــضای انجــــمن صــــنفی مــــریــــوان بــــه نــــمایــــندگــــی از شــــورای 

هــماهــنگی و کــمپین حــمایــت بــه دو دانــش آمــوز بــه نــام هــای فــرزانــه و پــروانــه در روســتای مــیولــی شــیرخــان 

پرداخت شد (آنها پدر، مادر و برادر خود را در زلزله از دست داده بودند). 

5- مبلغ 500،000 ریال اصالحی تراکنش های بانکی که به حساب عودت داده شد. 

6- مــبلغ 229،000 ریــال بــابــت هــزیــنه ی تــراکــنش هــای رایــج بــانــکی از قــبیل پــیام رســان، حــوالــه ی بــین 

بانکی و کارت به کارت. 
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 مبلغ باقی مانده در حساب (موجودی): 23،684،000ریال 

 جمع کل هزینه ها (خروجی حساب): 872،429،000 ریال 

امیدوار است الیق اعتماد شما حامیان بزرگوار بوده باشد. 

امـــــید آن کـــــه بـــــتوانـــــیم در کـــــنش هـــــای صـــــنفی، فـــــرهـــــنگی و اجـــــتماعـــــی بـــــا هـــــمراهـــــی شـــــما هـــــمکاران 

فرهنگی، قدم های مؤثرتری برداریم.  

در پـــایـــان جـــا دارد از جـــناب محـــمودیـــان و کـــارکـــنان شـــرکـــت ایـــشان، شـــرکـــت فـــوملـــن، بـــه ویـــژه آقـــای 

حیدرنژاد، سپاس گزاری ویژه داشته باشیم.  

جــناب محــمودیــان کــه در کــمپین حــمایــت از زلــزلــه زدگــان عــضویــت دارنــد، بــا وجــود بــیماری و حــضور 

در خــارج کــشور، بــنا بــر احــساس مــسئولــیت، از ابــتدای زلــزلــه بــه قــصد مــدرســه ســازی و کــارآفــریــنی در 

ایــــن راه قــــدم گــــذاشــــتند و بــــه عــــنوان نخســــتین قــــدم، هــــمراه بــــا شــــورای هــــماهــــنگی، ایــــشان نــــیز هشــــت 

کـــــانـــــکس را تـــــحت مـــــدیـــــریـــــت شـــــورای هـــــماهـــــنگی بـــــه مـــــوضـــــوع تـــــأمـــــین کـــــالس هـــــای درس در شهـــــرســـــتان 

سرپل ذهاب اختصاص دادند. 

شــورای هــماهــنگی تــشکل هــای صــنفی فــرهــنگیان ایــران ضــمن آرزوی تــندرســتی بــرای ایــن هــموطــن 

شـــریـــف و فـــرهـــیخته و ســـپاس فـــراوان از هـــمکاران گـــرانـــقدر ایـــشان، از یـــکایـــک عـــزیـــرانـــی کـــه در گـــروه 

حـامـیان زلـزلـه و سـایـر نـقاط کـشور در ایـن زمـینه قـدم هـای اصـلی و اسـاسـی را بـرداشـتند و زمـینه سـاز 

اقدامی ارزشمند شدند، صمیمانه قدردانی و سپاس گزاری می کند. 

در پـــایـــان الزم اســـت بـــه آگـــاهـــی هـــمکاران گـــرامـــی و اعـــضای کـــمپین فـــرهـــنگیان بـــرســـانـــیم کـــه مـــبلغ 

بــــاقــــی مــــانــــده و هــــدایــــای ارســــالــــی جــــدیــــد بــــه عــــنوان هــــدیــــه ی نــــقدی، در جهــــت تــــأمــــین بــــخش نــــاچــــیزی از 

هزینه های نوروزی، تقدیم تعدادی از دانش آموزان بی بضاعت مناطق زلزله زده خواهد شد. 

هــمکاران شــریــف در صــورت تــمایــل بــه شــرکــت در طــرح هــدیــه ی نــوروزی مــی تــوانــند مــبالــغ مــوردنــظر 

خود را حداکثر تا دهم اسفند ۹۶ به حساب شورای حمایت از زلزله زدگان واریز کنند. 

این گزارش پس از اتمام ساخت  کانکس ها در بهمن 96 ارائه شد. 

بـــاقـــی مـــانـــده ی حـــساب بـــا مـــبلغی کـــه از طـــرف کـــانـــون  صـــنفی  گـــیالن (مـــبلغ دومـــیلیـون تـــومـــان) واریـــز 

شد،جهت عیدی  به  دانش آموزان زلزله زده به حساب کانون  صنفی کرمانشاه واریز شد. 

تـمامـی هـزیـنه هـا و بـرداشـت هـا بـا تـأیـید و نـظارت اعـضای شـورای هـماهـنگی فـرهـنگیان صـورت گـرفـته 

است. 

گزارش هزینه کرد عیدی نزد کانون صنفی فرهنگیان استان کرمانشاه محفوظ است. 

از تک تک عزیزانی که ما را در این مسیر یاری کردند، سپاس گزاریم. 

شورای هماهنگی تشکل های  صنفی فرهنگیان ایران 
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بیانیه ی شورای هماهنگی تشکل های صنفی ایران در دفاع از حقوق معلمان و 

نیروهای آموزشی بخش خصوصی و تعیین حداقل دستمزد 

در حـالـی بـه روزهـای پـایـانـی سـال 1396 نـزدیـک مـی شـویـم کـه تـورم و گـرانـی افـسارگـسیخته زنـدگـی 

و معیشــت اکــثریــت مــردم را دچــار بحــران نــموده اســت؛ بــه  طــوری کــه هــر روز تــعداد زیــادی از مــردم در 

فـــقدان درآمـــد مـــناســـب بـــه زیـــر خـــط فـــقر رانـــده مـــی شـــونـــد. در ایـــن ســـال هـــا عـــدم افـــزایـــش حـــقوق اکـــثریـــت 

حـــقوق بـــگیر مـــتناســـب بـــا نـــرخ تـــورم بـــاعـــث شـــده اســـت کـــه تـــعداد زیـــادی از افـــراد جـــامـــعه، بـــه خـــصوص 

مـعلمان، بـه لـحاظ درآمـدی زیـر خـط فـقر بـاشـند. در ایـن مـیان وضـعیت آن بـخش از مـعلمان و نـیروی کـار 

آموزش عمومی که در بخش غیردولتی شاغل است، به مراتب نامناسب تر است. 

حــقوق مــعلمان شــاغــل در بــخش غــیردولــتی (مــدارس خــصوصــی، تــعاونــی)، مــعلمان حــق الــتدریــسی، 

مـعلمان شـرکـتی و خـریـدخـدمـتی، نـیروهـای خـدمـاتـی، مـربـیان پـیش دبسـتانـی کـه تـعداد زیـادی از نـیروی 

کــــار آمــــوزش عــــمومــــی را شــــکل مــــی دهــــند، در کــــنار مــــعلمان آمــــوزشــــگاه هــــای آزاد و مــــؤســــسه هــــای زبــــان 

خــــارجــــه، مــــعلمان هــــنرمــــند در مــــراکــــز هــــنری، مــــربــــیان و تــــکنسین هــــای مــــراکــــز فــــنی و حــــرفــــه ای و ... در 

صــورتــی کــه بــتوانــند بــا کــارفــرمــا قــرارداد مــنعقد نــمایــند، هــرســالــه مــانــند کــارگــران و نــیروی کــار ســایــر 

بـخش هـای صـنعتی و خـدمـاتـی بـر اسـاس قـانـون کـار و حـداقـل دسـتمزد تـوسـط کـمیته ی سـه جـانـبه تـعیین 

مـی گـردد. کـمیته ای مـتشکل از نـمایـنده ی دولـت، نـمایـنده ی کـارفـرمـایـان و نـمایـنده ی کـارگـران کـه بـه خـاطـر 

عــدم دعــوت از نــمایــنده ی تــشکل هــای مســتقل کــارگــری در ســال هــای گــذشــته، ایــن کــمیته هــمواره حــداقــل 

دســتمزد را چــند بــرابــر زیــر خــط فــقر تــعیین کــرده اســت کــه در اســفند ســال 1395 ایــن کــمیته در حــالــی 

مــبلغ 930هــزار تــومــان را بــه عــنوان حــداقــل دســتمزد بــرای ســال 1396تــعیین نــمود کــه بــنا بــر داده هــای 

مــرکــز آمــار ایــران در ســال 1395، مــیانــگین هــزیــنه ی نــاخــالــص یــک خــانــوار ایــرانــی مــاهــانــه 3.3مــیلیون 

تــومــان بــوده اســت. اگــر تــورم ســال را هــمان نــرخ رســمی و ده  درصــد در ســال 1396 در نــظر بــگیریــم، 

مــیانــگین هــزیــنه ی مــاهــانــه ی یــک خــانــوار ایــرانــی کــمی بــیش از 3.6مــیلیون تــومــان بــرآورد مــی شــود کــه بــا 

ایــن حــساب مــیانــگین هــزیــنه ی خــانــوار ایــرانــی در ســال 1397 بــیش از چــهارمــیلیون تــومــان پــیش بــینی 

مـی گـردد. بـررسـی آمـار فـوق نـشان مـی دهـد بـه چـه مـیزان حـقوق و دسـتمزد افـراد مـشمول قـانـون کـار بـا 

هـزیـنه ی جـاری زنـدگـی فـاصـله دارد، تـا جـایـی کـه حـقوق زحـمتکشان و مـعلمان مـشمول قـانـون کـار در 

ســال 1396 ســه  بــرابــر پــایــین تــر از مــیانــگین هــزیــنه ی خــانــوار بــوده اســت و ایــن نــشانــه ی ظــلم آشــکار در 

حـق تـمام نـیروی کـار، بـه خـصوص نـیروی آمـوزشـی شـاغـل در بـخش خـصوصـی اسـت؛ نـیروی کـاری کـه 

در ســایــه ی ســیاســت گســترش مــدارس خــصوصــی و پــولــی ســازی آمــوزش عــمومــی تــوســط دولــت در حــال 

افزایش است. 
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امــا پــایــین بــودن دســتمزد یــکی از وجــوه اســتثمار مــعلمان و کــارکــنان آمــوزشــی بــخش خــصوصــی 

اســــت. بــــخش دیــــگر تــــبعیض و ســــتم نــــاشــــی از فــــقدان نــــظارت بــــر عــــملکرد صــــاحــــبان مــــدارس و مــــراکــــز 

آمـوزشـی خـصوصـی اسـت. در طـی سـال هـای اخـیر بـسیاری از مـعلمان شـاغـل در مـدارس خـصوصـی و 

هـمچنین مـعلمان خـریـدخـدمـتی حـتی بـا حـقوقـی پـایـین تـر از حـداقـل دسـتمزد در ایـن مـدارس مـشغول بـه 

کــار بــوده انــد، تــا جــایــی کــه در مــناطــق محــروم مــانــند سیســتان و بــلوچســتان، مــدیــران و کــارفــرمــایــان ایــن 

مـراکـز آمـوزشـی، مـعلمان را بـا حـقوق زیـر پـانـصدهـزار تـومـان اسـتخدام مـی کـنند و ایـن حـقوق نـاچـیز را 

هم ماه ها پرداخت نمی کنند.  

در بــسیاری مــوارد خــأل حــمایــت قــانــونــی، فــقدان تــشکل هــای مســتقل در پــروســه ی تــعیین دســتمزد و 

خــیل عــظیم بــیکاران، بــه کــارفــرمــایــان ایــن فــرصــت را مــی دهــد کــه بــا ایــن مــعلمان قــرارداد امــضا نــکنند و 

بــیمه ی آنــها را پــرداخــت نــنمایــند کــه ایــن بــی تــوجــهی بــه وضــعیت امــنیت شــغلی، حــقوق و بــیمه ی مــعلمان 

مــدارس خــصوصــی و خــریــدخــدمــتی تــأثــیرات مــنفی در فــرآیــند کــار و تــعلیم و تــربــیِت کــودکــان دارد. از 

طــرفــی حــداقــل دســتمزد کــارگــران بــر زنــدگــی و تــحصیل دانــش آمــوزاِن خــانــواده ی طــبقه ی کــارگــر تــأثــیر 

مستقیم دارد. 

شـورای هـماهـنگی تـشکل هـای صـنفی فـرهـنگیان ایـران بـنا بـر وظـیفه ی ذاتـی خـود، ضـمن حـمایـت از 

حـقوق مـعلمان و کـارکـنان آمـوزشـی بـخش خـصوصـی و اعـتراض بـه ایـن بـی قـانـونـی هـا، خـواسـتار اعـمال 

بــند دوم مــاده ی 41 قــانــون کــار و نــرخ واقــعی تــورم بــه صــورت تــوأمــان بــرای تــعیین حــداقــل دســتمزد بــرای 

ســـال 1397 اســـت؛ بـــه  طـــوری کـــه حـــقوق هـــیچ مـــعلمی پـــایـــین تـــر از مـــیانـــگین هـــزیـــنه ی مـــاهـــانـــه ی خـــانـــوار 

ایـرانـی در سـال آتـی نـباشـد. از آنـجایـی کـه سـرنـوشـت مـعلمان و نـیروی کـار آمـوزشـیِ بـخش خـصوصـی 

بـا کـارگـران و سـایـر زحـمتکشان مـشمول قـانـون کـار بـه تـعیین حـداقـل دسـتمزد تـوسـط کـمیته ی سـه جـانـبه 

گــره خــورده اســت، مــا خــواهــان حــضور نــمایــنده ی تــشکل هــای مســتقل مــعلمان و کــارگــران در پــروســه ی 

تــعیین دســتمزد در کــمیته ی ســه جــانــبه هســتیم و نســبت بــه عــواقــب تــصویــب حــداقــل دســتمزد مــانــند ســال 

1396 هشـدار مـی دهـیم و تـأکـید مـی کـنیم حـداقـل دسـتمزد بـایسـتی طـوری تـعیین گـردد کـه هـیچ کـودکـی 

بـــه خـــاطـــر مـــشکالت اقـــتصادی مـــدرســـه را تـــرک نـــکند و هـــیچ مـــعلمی در تـــنگنای اقـــتصادی و معیشـــتی 

قرار نگیرد. 

شورای هماهنگی تشکل های  صنفی فرهنگیان ایران 
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139612/16 

شورای هماهنگی تشکل های صنفی ایران پیرامون مطالبات صنفی محقق نشده و 

تعیین ضرب االجل برای مسئوالن  

به نام خداوند جان و خرد  

در حـالـی بـه  روزهـای پـایـانـی سـال 1396 نـزدیـک مـی شـویـم کـه روزانـه بـر دامـنه ی مـشکالت معیشـتی 

و اقـتصادی مـردم افـزوده مـی شـود. اقـلیتی بـرخـوردار در امـنیت و آرامـش هسـتند و اکـثریـتی زحـمتکش 

بـا مـشکالت عـدیـده دسـت وپـنجه نـرم مـی کـنند. شـرح  حـال فـرهـنگیان بـازنشسـته و شـاغـل نـیز مـتفاوت از 

وضــعیت اکــثریــت جــامــعه نیســت. قشــری کــه وظــیفه دارد بــه دور از دغــدغــه هــای گــونــاگــون، بــار آمــوزش و 

تــربــیت کــودکــان را بــر دوش بکشــد، امــروز در تــنگنای اســفناک معیشــتی، اقــتصادی و امــنیتی گــرفــتار 

شـــده اســـت. از ســـوی دیـــگر وضـــعیت مـــدارس بـــه  عـــنوان مـــحیط کـــار مـــعلمان و پـــایـــگاه اصـــلی تـــربـــیت و 

آمـوزش بحـرانـی اسـت. سـیاسـت پـولـی سـازی آمـوزش ادامـه دارد. سـرانـه ی مـدارس پـرداخـت نـمی گـردد و 

یـــا آن قـــدر انـــدک اســـت کـــه مـــدیـــران مـــدارس نـــاگـــزیـــر بـــرای گـــردش چـــرخ مـــدرســـه، دســـت نـــیاز بـــه ســـوی 

خانواده ها دراز می دارند. 

در الیـحه ی بـودجـه ی ارائـه شـده بـه طـور عـام و در بـخش آمـوزش  و پـرورش بـه طـور خـاص، هـیچ اولـویـتی 

بــرای بــهسازی ســاخــتار نــظام آمــوزشــی و کــیفیت بــخشی بــه آن  دیــده نــمی شــود. فــضای واقــعی و کــلی 

نــظام آمــوزشــی بحــرانــی اســت، امــا وزیــر بــه جــای تــبیین واقــعیات مــوجــود، بــا فــضاســازی رســانــه ای و 

تـــوئـــیت کـــردن مـــی کـــوشـــد آن را بـــه ظـــاهـــر مـــطلوب نـــشان دهـــد. روابـــط عـــمومـــی وزارت خـــانـــه نـــیز بـــه عـــنوان 

دســـتگاه تـــبلیغاتـــی و بـــر خـــالف مـــاهـــیت وجـــودی خـــود، بـــا انـــواع بـــرنـــامـــه هـــای نـــمایـــشی، ســـعی در پـــنهان 

کردن این وضعیت اسفناک دارد. 

شـــورای هـــماهـــنگی تـــشکل هـــای صـــنفی فـــرهـــنگیان ایـــران بـــا تـــوجـــه بـــه زنـــدگـــی مـــعلمان بـــازنشســـته و 

شـاغـل و شـرایـط اسـفناک مـدارس و آمـوزش، گـزیـده ای از خـواسـته هـا و مـطالـبات خـود را بـرای چـندمـین 

بــار و بــه مــنظور بهــبود اوضــاع و احــوال مــعلم و مــدرســه اعــالم مــی کــند و انــتظار دارد تــا پــایــان فــروردیــن 

۹۷ ایـــن مـــطالـــبات بـــرآورده شـــود؛ در غـــیر ایـــن صـــورت در اردیبهشـــت ۹۷، هـــمزمـــان بـــا هـــفته ی مـــعلم بـــا 

برگزاری تحصن، تجمع و ... اقدامات اعتراضی قانونی را انجام خواهد داد.  

1- حقوق و دستمزد 

مــیزان درآمــد یــکی از شــاخــص هــای مــهم در تــعیین وضــعیت رفــاهــی هــر قشــر اجــتماعــی اســت. بــا 

تـوجـه بـه ایـن کـه مـیانـگین درآمـد مـعلمان نسـبت بـه دریـافـتی خـیلی از کـارکـنان دولـت و هـزیـنه هـای زنـدگـی 

بــسیار پــایــین اســت، مــا خــواهــان افــزایــش حــقوق فــرهــنگیان بــازنشســته و شــاغــل (رســمی، غــیررســمی و 
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دولتی، دولـتی، غـیردولـتی) بـه مـیزان شـاخـص هـای رسـمی اقـتصادی (بـاالتـر از خـط فـقر) هسـتیم. مـا بـا 

تــــبعیض درآمــــدی بــــین کــــارکــــنان و مــــدیــــران دولــــت در نــــهادهــــای مــــختلف مــــخالــــف بــــوده و بــــا آن مــــقابــــله 

خواهیم کرد. 

2- وضعیت بازنشستگان فرهنگی 

 پـیش کـسوتـان فـرهـنگی بـه عـنوان نـیروهـایـی کـه تـمام تـوش و تـوان و سـرمـایـه ی جـوانـی و وجـودی خـود 

را در راه آمــوزش و تــربــیت هــزیــنه کــرده انــد، نــه  تــنها مــورد حــمایــت رفــاهــی و اقــتصادی قــرار نــمی گــیرنــد، 

بـــلکه روزبـــه روز بـــا بـــاال رفـــنت ســـن و هـــجوم نـــارســـایـــی هـــای جـــسمی و بـــیماری هـــای گـــونـــاگـــون، بیشـــتر از 

گـذشـته از قـافـله ی عـدالـت اجـتماعـی و شـغلی عـقب مـی مـانـند، فـاصـله ی حـقوقـی آنـها حـتی بـا هـمکاران 

شـاغـل خـود بیشـتر مـی شـود و حـمایـت ای بـیمه ای آنـها هـم نـاکـارآمـدتـر از قـبل مـی گـردد و در فـقدان بـیمه ی 

فراگیر و مطلوب بر مشکالت آنان افزوده می شود.  

مـا خـواهـان پـرداخـت پـاداش بـازنشسـتگی بـموقـع، کـامـل و نـقدی، بـیمه ی فـراگـیر و درآمـد شـایسـته و 

نـــظارت بـــر عـــملکرد صـــندوق بـــازنشســـتگی کـــشوری هســـتیم و بـــر هـــمسان ســـازی حـــقوق بـــازنشســـتگان 

گـــرامـــی در هـــر رده ی ســـنی بـــا شـــاغـــالن تـــأکـــید داریـــم. ایـــن عـــزیـــزان در ســـال هـــای اخـــیر، بـــه ویـــژه ســـال 

1396، بــارهــا بــه روش هــای مــذاکــره و نــامــه نــگاری بــا مــسئوالن، تجــمع و تــحصن، خــواســته هــای صــنفی و 

قانونی خود را بیان داشته اند، اما تغییری ملموس و شایسته در وضعیت آنها ایجاد نشده است.  

شــــــورای هــــــماهــــــنگی تــــــشکل هــــــای صــــــنفی فــــــرهــــــنگیان ایــــــران خــــــواهــــــان تــــــوجــــــه ویــــــژه بــــــه مــــــطالــــــبات 

بــازنشســتگان بــه صــورت عــملی مــی بــاشــد. مــا بــرای وعــده هــای تــوخــالــی و بــدون پشــتوانــه ی مــسئوالن هــیچ 

ارزشی قائل نیستیم. 

3- حق الزحمه ی فرهنگیان 

پـرداخـت حـق الـزحـمه، اضـافـه کـاری و تـصحیح اوراق امـتحانـات، مـأمـوریـت هـا و ... هـمواره بـا فـاصـله ی 

زمـانـی طـوالنـی صـورت گـرفـته اسـت و چـه بـسا بـرخـی از طـلب هـا بـه دیـون رفـته و یـا از ارزش ریـالـی آن 

در بـــرابـــر تـــورم لـــجام گـــسیخته بـــسیار کـــاســـته شـــده اســـت. مـــا خـــواهـــان پـــرداخـــت بـــموقـــع حـــق الـــزحـــمه هـــای 

مـختلف هسـتیم. بـرای نـمونـه در سـال جـاری دولـت دسـتمزد هشـت مـاه حـق الـتدریـس بـه مـعلمان بـدهـکار 

است. اضافه کاری و ... نیز شرایط بدتر از این دارد. 

در هـمین راسـتا طـی روزهـای گـذشـته، جـمعی از مـعلمان در جـای جـای کـشور از رفـنت بـه کـالس هـای 

اضــافــه تــدریــس خــود انــصراف دادنــد. ضــمن تــأکــید بــر حــقانــیت ایــن عــزیــزان، مســلما آســیب کــوتــاهــی و 

تساهل مسئوالن دراین زمینه به دانش آموزان خواهد رسید. 
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 خالصه روند فعاليت شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران 

✍ مرتضى الیاسى  

پــس از دولــت ســازنــدگــی هــاشــمی رفــسنجانــی و زیــادی نــامــیدن مــعلمان تــوســط ایــشان و ســپس بــا 

روی کـــار آمـــدن دولـــت اصـــالحـــات و تـــوســـعه ی نســـبی فـــضای ســـیاســـی کـــشور در بـــرهـــه ای از آن دولـــت، 

فــرهــنگیان کــشور در ســال هــای پــایــانــی دهــه ی هــفتاد در چــندیــن شهــر کــشور اقــدام بــه تــأســیس کــانــون 

صــنفی بــا هــدف بهــبود و گســترش و ارتــقای بــرنــامــه هــای آمــوزشــی کــشور بــا رویــکرد معیشــت، فــضای 

آمــوزشــی، کــتب درســی مــناســب و ... نــمودنــد. در ادامــه و در جهــت هــماهــنگی کــنش هــا و تحــرکــات ایــن 

کـانـون هـا در سـطح کـشور، در سـال ۱۳۸۱ کـانـون هـا گـردهـمایـی ای در تهـران بـرگـزار کـردنـد کـه طـی آن و 

در هــمین راســتا مجــموعــه ای بــا نــام شــورای هــماهــنگی تــشکل هــای صــنفی فــرهــنگیان کــشور بــا تــدویــن 

اساس نامه و آیین نامه ی اجرایی شکل گرفت و آغاز به فعالیت نمود. 

در ســـاخـــتار ایـــن شـــورا بـــخش ســـیاســـت گـــذاری خـــرد و کـــالن آن در مـــجامـــع عـــمومـــی و فـــوق الـــعاده 

صــورت مــی گــیرد و کــلیه ی فــعالــیت هــا و کــنش هــای بــرون داد آن در بــخش اجــرایــی بــا نــام شــورای مــرکــزی 

صـــورت تـــحقق مـــی یـــابـــد. از جـــمله شـــرایـــط پـــیش بـــینی شـــده جهـــت عـــضویـــت در ایـــن شـــورا در حـــداقـــل آن، 

ارائـه ی تـقاضـای تـأسـیس کـانـون صـنفی فـرهـنگیان در هـر مـنطقه بـه فـرمـانـداری محـل، بـا ثـبت در دفـتر 

آن فرمانداری می باشد. 

تــــشکل هــــای عــــضو شــــورا ضــــمن اســــتقالل خــــود، در کــــنش هــــای هــــماهــــنگ کــــشوری زیــــر نــــظر شــــورا 

اقــدامــات مــیدانــی را انــجام خــواهــند داد. بــدیــن مــنظور شــورا بــا مــصوبــه هــایــی اقــدام بــه هــماهــنگ ســازی 

فـــعالـــیت هـــای کـــانـــون هـــای عـــضو و عـــندالـــزوم فـــرهـــنگیان کـــشور مـــی نـــمایـــد. الزم بـــه ذکـــر اســـت مـــشکالت و 

رویـدادهـای مـختلف آمـوزش و پـرورش هـر نـقطه از کـشور و هـر تـشکل عـضو یـا غـیرعـضو و حـتی افـراد 

فـرهـنگی در جـغرافـیای ایـران مـورد رصـد شـورا بـوده و در خـصوص هـر یـک واکـنش هـای مـناسـب و الزم 

را در دستور کار خود قرار می دهد. 

در طـول ۱۸ سـال کـه از عـمر شـورا مـی گـذرد، گـردهـمایـی هـای زیـادی بـه مـیزبـانـی تـشکل هـای صـنفی 

فــرهــنگیان در نــقاط مــختلف کــشور انــجام شــده کــه فــاصــله ی زمــانــی بــرگــزاری ایــن نشســت هــا تــحت تــأثــیر 

فـــضای نـــیمه آزاد و یـــا امـــنیتی مـــوجـــود بـــوده اســـت؛ بـــه  طـــوری کـــه آخـــریـــن نشســـت بـــا فـــترتـــی چـــهارســـالـــه 

صورت گرفت. 

 of 494 723

https://t.me/Farhangianshowra/432



بیانیه ها، اطالعیه ها و فراخوان های شورای هماهنگی

شـورای هـماهـنگی از هـمان ابـتدای تـشکیل، عـضو آمـوزش بـین املـلل (ایـن مجـموعـه از اتـحادیـه هـا یـا 

شـــوراهـــای فـــرهـــنگیان کـــشورهـــای عـــضو تـــشکیل یـــافـــته اســـت) بـــوده و در حـــد مـــقدورات امـــنیتی مـــوجـــود 

توانسته در نشست های آن شرکت کند. 

بـه دلـیل دیـدگـاه دسـت چـندمـی حـاکـمیت و دولـت هـا بـه آمـوزش و پـرورش، از هـمان آغـاز فـعالـیت شـورا 

نـیروهـای فـعال آن در کـانـون هـای مـختلف مـورد تهـدیـد، دسـتگیری، زنـدان، تـبعید و اخـراج از آمـوزش و 

پــرورش قــرار گــرفــتند کــه از آن جــمله مــی تــوان بــه آقــایــان اســماعــیل عــبدی (آخــریــن نــمایــنده ی شــورا در 

آموزش بین امللل)، محمود بهشتی، رسول بداقی، باغانى، اسدی و ... اشاره کرد. 

شــورای هــماهــنگی دارای بــخش مــدیــریــتی اســت کــه در آن یــک تــشکل رئــیس شــورا، تــشکل دیــگری 

نــایــب رئــیس، یــک تــشکل مــسئول خــزانــه داری آن و تــشکلی دیــگر نــیز ســمت دبــیرخــانــه را بــه عهــده دارد. 

شـورای هـماهـنگی جهـت بـرنـامـه ریـزی و عـملیاتـی کـردن تـصمیمات خـود دارای کـارگـروه هـای مـختلفی از 

جمله مالی، مطالبات، روابط عمومی و بین امللل می باشد. 

آخـریـن نشسـت شـورای هـماهـنگی هـمان طـور کـه قـبالً اشـاره شـد، پـس از یـک دوره فـترت چـهارسـالـه 

بـــه هـــمت تـــعدادی از فـــعاالن صـــنفی در بـــجنورد، مـــرکـــز اســـتان خـــراســـان شـــمالـــی و بـــه مـــیزبـــانـــی تـــشکل 

خــراســان شــمالــی تــشکیل شــد. در ایــن نشســت ســه روزه اســاس نــامــه ی شــورا دچــار تــغییراتــی ضــروری 

گـــردیـــد. یـــکی از مـــهم تـــریـــن ایـــن تـــغییرات بـــه مـــنظور چـــابـــک ســـازی فـــعالـــیت هـــا، تـــبدیـــل شـــورای مـــرکـــزی بـــه 

هـیئت مـدیـره بـود و ریـاسـت شـورا هـمزمـان ریـاسـت هـیئت مـدیـره را نـیز بـه عهـده مـی گـیرد. در حـال حـاضـر 

تشکل خراسان شمالی ریاست شورا را به عهده دارد. 
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بیانیه ی شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران  

به مناسبت روز جهانی کارگر 

اول ماه می، روز جهانی کارگر، مبارک باد 

شـــــوراى هـــــماهـــــنگى تـــــشكل هـــــاى صـــــنفى فـــــرهـــــنگیان ایـــــران و جـــــامـــــعه ی فـــــرهـــــنگیان، ضـــــمن اعـــــالم 

همبســـتگی بـــا کـــارگـــران، روز جـــهانـــی کـــارگـــر را بـــه هـــمه ی کـــارگـــران جـــهان، بـــه خـــصوص زنـــان و مـــردان 

کـارگـر در ایـران و نـیز بـه هـمه ی فـعاالن کـارگـری و تـشکل هـای مسـتقل کـارگـری تـبریـک مـی گـویـد. بـه ویـژه 

مــا مــعلمان ایــن روز را بــه پــدران و مــادران کــارگــر دانــش آمــوزانــمان تــبریــک گــفته و پــیمان مــی بــندیــم کــه 

پشـــتیبان حـــقوق آنـــها و فـــرزنـــدانـــشان بـــاشـــیم. عـــالوه بـــر ایـــن الزم اســـت در کـــمال تـــأســـف، ضـــمن ابـــراز 

نـاراحـتی از روانـه شـدن بـسیاری از دانـش آمـوزانـمان بـه بـازار کـار بـه دلـیل عـملکرد بـد دولـت هـا، ایـن روز 

را بـه ایـن کـارگـر/دانـش آمـوزان نـیز تـبریـک بـگویـیم و خـواهـان تـوقـف سـیاسـت هـای ضـدانـسانـی بـاشـیم کـه 

کودکان را به سوی بازار کار، کارخانه ها و خیابان ها طرد می کند. 

کـارگـران ایـران مـطالـبات بـرحـقی دارنـد کـه نـه تـنها نـادیـده گـرفـته شـده اسـت، بـلکه بـا زنـدان و اخـراج 

بـه آن پـاسـخ داده انـد. حـق تـشکل یـابـی مسـتقل، حـقوق و دسـتمزد بـاالی خـط فـقر، امـنیت فـعاالن صـنفی 

و کـــارگـــری، بـــیمه ی کـــارآمـــد و ... از جـــمله ی ایـــن مـــطالـــبات مشـــترک اقـــشار مـــختلف کـــارگـــری اســـت کـــه 

مـعلمان را بـا دیـگر اقـشار کـارگـری پـیونـد مـی زنـد. هـمچنین مـا مـعلمان بـا بـیان آمـوزش کـیفی، بـرابـر و 

رایـگان بـرای هـمه بـه عـنوان یـک مـطالـبه ی مـهم در جـامـعه ی مـعلمی، در اصـل از یـک مـطالـبه ی عـمومـی و 

حقوقی فرزندان طبقات فرودست حمایت می کنیم. 

هـمین انـبوه مـطالـبات مشـترک اسـت کـه مـا مـعلمان را بـر آن مـی دارد کـه در ایـن روز ضـمن تـبریـک، 

همبسـتگی خـود را کـه در زیسـت و زنـدگـی روزمـره مـا وجـود دارد، بـه صـورت عـلنی بـیان کـنیم. امـیدواریـم 

ایـن همبسـتگی هـا و تـالش اقـشار مـختلف مـزدبـگیر در آیـنده منجـر بـه ایـجاد زنـدگـی انـسانـی، عـادالنـه، 

آزاد و همراه با صلح برای همه ی مردم گردد. 

شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران 
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 1397/05/07

   

گزارش مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی شورای هماهنگی 

تشکل های صنفی فرهنگیان ایران  
  

به نام خداوند جان و خرد 

در تـیرمـاه 1397 بـا پـیشنهاد تـشکل هـای عـضو شـورای هـماهـنگی فـرهـنگیان ایـران، آنـها تـصمیم بـه 

بــرپــایــی مــجامــع عــمومــی فــوق الــعاده و عــادی گــرفــتند. پــس از اعــالم آمــادگــی کــانــون صــنفی فــرهــنگیان 

گـیالن بـرای مـیزبـانـی ایـن نشسـت، کـمیته ی بـرگـزاری مجـمع از سـوی شـورای هـماهـنگی بـرگـزیـده شـد. 

ابـــتدا ایـــن کـــمیته تـــشکل هـــایـــی کـــه شـــرایـــط عـــضویـــت در شـــورا را بـــر طـــبق اســـاس نـــامـــه ی شـــورا داشـــتند، 

بـررسـی نـمود (از آن جـمله داشـنت اسـاس نـامـه، هـیئت مـرکـزی مـنتخب و ...). در نـهایـت عـالوه بـر بیسـت 

تـــــشکل عـــــضو فـــــعلی شـــــورا، بـــــرای ده تـــــشکل و گـــــروه دیـــــگر نـــــیز دعـــــوت نـــــامـــــه ارســـــال شـــــد تـــــا مـــــدارک و 

مسـتندات خـویـش را بـه عـنوان تـشکل ارائـه نـمایـند و در نـهایـت پـس از بـررسـی هـای الزم بـرای 24 تـشکل 

دعـــوت نـــامـــه ی نـــهایـــی ارســـال شـــد تـــا در نشســـتی کـــه بـــه هـــمین مـــنظور در روزهـــای هـــفتم، هشـــتم و نـــهم 

مرداد 1397 خورشیدی در گیالن برگزار می شود، شرکت نمایند. 

بـا هـمکاری اعـضا و کـانـون صـنفی گـیالن تـمهیداتـی جهـت بـرگـزاری یـک مجـمع عـمومـی فـوق الـعاده 

و یک مجمع عمومی عادی در این نشست فراهم گردید. 

در هـمان سـاعـات نخسـتین بـامـداد روز هـفتم مـردادمـاه نـمایـندگـان تـشکل هـا از نـقاط مـختلف کـشور 

به گیالن رسیده و برای اجرای برنامه های مجامع آماده شدند.  

تــشکل هــای تهــران، اصــفهان، خــراســان  شــمالــی، زنــجان، مــازنــدران، گــیالن، کــرمــانــشاه، خــوزســتان، 

آذربــــایــــجان  شــــرقــــی، بــــوشهــــر، قــــزویــــن، یــــزد، هــــمدان، فــــارس، الــــیگودرز، ســــقز، مــــریــــوان، خــــمینی شهــــر، 

اســـالم شهـــر، نـــجف آبـــاد، نـــاحـــیه ی ســـه ی اصـــفهان 21 تـــشکلی هســـتند کـــه دعـــوت شـــورای هـــماهـــنگی را 

اجـابـت کـردنـد. آقـای اسـکندر لـطفی و جـعفر ابـراهـیمی بـه عـنوان بـازرسـان شـورا دعـوت شـده بـودنـد کـه 

جــناب لــطفی در ایــن دیــدارهــا حــضور یــافــتند و جــناب ابــراهــیمی بــا اطــالع بــه شــورا، بــه خــاطــر مــسائــل 

کاری نتوانستند حاضر شوند.  

مجــــمع عــــمومــــی فــــوق الــــعاده در ســــاعــــت 10 صــــبح روز هــــفتم مــــردادمــــاه شــــروع بــــه کــــار کــــرد. ابــــتدا 

هـــیئت رئـــیسه شـــکل گـــرفـــت. تـــشکل الـــیگودرز بـــه  عـــنوان مـــنشی جـــلسه و تـــشکل هـــای کـــرمـــانـــشاه و یـــزد بـــه 

ســمت نــاظــریــن مــجامــع بــرگــزیــده شــدنــد. ایــن ســه تــشکل بــه هــمراه ریــاســت شــورا، خــراســان شــمالــی، 

هیئت رئیسه را تشکیل دادند. 

 of 497 723

https://attach.fahares.com/N6UfvI0gzgDodNNu0TXfww==



بیانیه ها، اطالعیه ها و فراخوان های شورای هماهنگی

دستور کار مجمع عمومی فوق العاده  

1- مـراسـم آغـازیـن بـا تـالوت قـرآن، خـوشـامـدگـویـی مـیزبـان و ریـاسـت شـورا بـه اعـضای شـرکـت کـننده 

برگزار شد.  

2- دومــین دســتور کــار درخــواســت عــزل اعــضای هــیئت مــدیــره بــود کــه شــش عــضو آن (جــز ریــاســت 

شورا) با اکثریت آرا برکنار شدند تا در مجمع عمومی عادی دوباره اعضای جدید انتخاب شوند.  

3- ســومــین دســتور کــار مجــمع فــوق الــعاده بــررســی و بــازبــینی اســاس نــامــه ی شــورای هــماهــنگی بــود. 

بــرای ایــن مــنظور قــبالً از اعــضای شــورا درخــواســت شــده بــود کــه نــقطه نــظرات اصــالحــی خــویــش را در 

خــصوص بــندهــای اســاس نــامــه بــه کــمیته ی بــرگــزاری مجــمع ارســال کــنند. بیشــتریــن ابــهامــات و نــقدهــا و 

نظرات مربوط به ماده ی 5 اساس نامه (که مربوط به نحوه و شرایط عضویت در شوراست) بود. 

بــه دلــیل اهــمیت مــوضــوع پــس از بــحث هــای فــراوان، مجــمع مــوافــقت کــرد تــا کــارگــروهــی در حــاشــیه ی 

جـلسه بـه کـار دقـیق تـر بـررسـی مـاده ی 5 بـپردازد. بـدیـن خـاطـر کـارگـروهـی از اعـضای حـاضـر در جـلسه 

انـتخاب شـدنـد تـا ایـن مـوضـوع را بـه سـرانـجامـی بـرسـانـند. مجـمع بـه کـار بـازبـینی دیـگر مـواد اسـاس نـامـه 

ادامه داد.  

کــارگــروه مــذکــور در عــصر روز هــفتم و بــامــداد روز هشــتم مــرداد کــار بــررســی را پــیش بــرد و نــتیجه 

را بـــه مجـــمع ارائـــه نـــمود. مجـــمع پـــس از اصـــالحـــاتـــی آن را در ســـاعـــات اولـــیه ی شـــب هشـــتم مـــرداد بـــه 

تصویب رساند و در این زمان کار بازبینی اساس نامه نیز خاتمه یافت. 

در پـایـان مجـمع عـمومـی فـوق الـعاده اعـالم شـد کـه ابـتدا اسـاس نـامـه بـه صـورت خـام بـا هـمان ادبـیاتـی 

کــه در طــول مجــمع نــگارش گــردیــده اســت، تــهیه شــده و ســپس بــرای ویــراســتاری ادبــیات و نــگارش آن 

اقـــــدام خـــــواهـــــد شـــــد. الزم بـــــه ذکـــــر اســـــت از 21 تـــــشکل حـــــاضـــــر در مجـــــمع، تـــــشکل خـــــوزســـــتان بـــــه دلـــــیل 

مـشغله هـا و شـرکـت در تجـمع فـرهـنگیان خـوزسـتان بـعدازظهـر روز هشـتم مـرداد از مجـمع جـدا شـد. پـس 

از مجــمع عــمومــی فــوق الــعاده، بــالفــاصــله مجــمع عــمومــی عــادی در ســاعــات مــیانــی شــب هشــتم مــرداد 

آغاز گردید. 

دستورکار مجمع عمومی عادی  

1- گزارش ریاست شورا از روند کار یک ساله و همچنین دستور کار مجمع  

2- گزارش کارگروه مالی شورا 

3- گزارش بازرسان شورا 

4- انتخابات شش عضو هیئت مدیره  

5- انتخاب اعضای کارگروه ماده ی 5 

6- برنامه ی راهبردی و سیاست گذاری چشم انداز یک ساله ی شورا  
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بـا تـصویـب اکـثریـت مـطلق قـرار شـد ابـتدا انـتخابـات بـرگـزار شـود و سـپس وارد مـباحـث دیـگر شـویـم. 

در مجـمع عـمومـی عـادی ابـتدا تـشکل هـای مـایـل بـه عـضویـت در هـیئت مـدیـره ی شـورا بـرای کـانـدیـداتـوری 

شــش عــضو هــیئت مــدیــره اعــالم آمــادگــی نــمودنــد. ســپس بــا رأی مــخفی از اعــضا، شــش عــضو اصــلی و 

دو عضو علی البدل هیئت مدیره به ترتیب زیر مشخص گردیدند. 

شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران 

 1397/07/18

فراخوان شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران به تحصن 

 در ۲۲ و ۲۳ مهر 
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     معلمان عزیز ایران 

     دانش آموزان گرامی 

والدین ارجمند 

ســـال هـــاســـت فـــرهـــنگیان بـــازنشســـته و شـــاغـــل بـــه خـــاطـــر پـــایـــین بـــودن حـــقوق و دســـتمزد در رنـــجند و 

نسـبت بـه کـاهـش بـودجـه و سـرانـه ی نـاچـیز مـدارس و بـه انـداخـنت سـنگینی بـار آمـوزش، بـر خـالف قـانـون 

اســـــاســـــی، بـــــه دوش مـــــردم مـــــعترضـــــند و  بـــــرای نـــــشان دادن ایـــــن درد و رنـــــج، مـــــدام در حـــــال کـــــنشگری 

تـعامـلی و اعـتراضـی هسـتند. امـا گـویـا گـوش مـسئوالن کـر و چـشمانـشان کـور اسـت و تـنها بـه لـقمه هـای 

چــــــرب و حــــــفظ قــــــدرت خــــــود مــــــی انــــــدیــــــشند و تــــــنها راه مــــــنفعت طــــــلبی خــــــویــــــش و عــــــده ای انــــــدک و الــــــبته 

شهروندانی از دیگر ملل را می فهمند و می دانند! 

حـــال کـــه گـــرانـــی و تـــورم افـــسارگـــسیخته شـــده  و قـــدرت خـــریـــد مـــعلمان چـــون اکـــثریـــت زحـــمتکشان 

جـامـعه بـسیار پـایـین آمـده، آمـوزش هـزیـنه اش گـزاف گشـته و مجـلس و دولـت نـتوانسـته انـد بـرای سـفره ی 

تـقریـباً تـهی فـرهـنگیان بـازنشسـته و شـاغـل و بهـبود وضـعیت آمـوزش چـاره ای بـیندیـشند، وقـت آن رسـیده 

است که ما نیز اعتراض خویش را نسبت به این اوضاع آشفته ی آموزش و پرورش نشان دهیم. 

ایــــن را نــــیز هــــمگان ملــــس کــــرده انــــد کــــه وزارت آمــــوزش و پــــرورش بــــه عــــنوان مــــتولــــی و مــــسئول ایــــن 

مجــموعــه ی بــزرگ چــندمــیلیونــی، هــیچ بــرنــامــه و ایــده ای عــملی جهــت بــهسازی و اصــالح ســاخــتار نــظام 

آمـوزشـی نـدارد و بـه جـای تـوجـه بـه کـیفیت آمـوزشـی و معیشـت مـعلمان هـر روز بیشـتر از قـبل بـه سـمت 

پولی سازی آموزش و فقیرسازی معلمان گام برمی دارد. 

قانون مدیریت خدمات کشوری بیش از ده سال است اجرا نمی گردد. 

رتبه بندی سه سال است که هر ماه به ماه بعد حواله داده می شود. 

صـــندوق ذخـــیره ی فـــرهـــنگیان بـــه تـــاراج رفـــته اســـت و از ســـهم هـــر عـــضو طـــبق آمـــار کـــمیته ی تـــحقیق 

صندوق، حدود ۱۸میلیون تومان دزدیده اند. 

نــرخ تــورم و حــقوق فــرهــنگیان هــیچ هــمخوانــی بــا هــم نــدارنــد و عــمالً اکــثریــت مــعلمان زیــر خــط فــقر 

هستند و مدارس دولتی بی کیفیت گشته اند و با پول مردم اداره می شوند. 

سـخن گـفنت از مـشکالت فـرهـنگیان و حـوزه ی آمـوزش و پـرورش مـثنوی هـفتاد مـن کـاغـذسـت و تـکرار 

مکررات! 

نـهادهـای امـنیتی و قـوه ی قـضایـیه بـه جـای بـرخـورد بـا دزدان و فـاسـدان جـامـعه، مـعلمان مـطالـبه گـر 

و عدالت خواه را تهدید، تبعید، انفصال، اخراج و زندانی می کنند. 
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شــورای هــماهــنگی تــشکل هــای صــنفی فــرهــنگیان ایــران بــه نــمایــندگــی از بــخش عــظیمی از نــیروی 

کــار بــخش آمــوزشــی (بــازنشســته و شــاغــل)، تــمام مــسیرهــا را بــرای تــغییر ایــن شــرایــط اســفناک پــیموده 

اســـت. مـــعلمان بـــارهـــا از روش هـــای مـــختلف نـــظیر مـــالقـــات بـــا مـــسئوالن، نـــامـــه نـــگاری،  صـــدور بـــیانـــیه، 

راه انـدازی کـمپین و تجـمعات صـنفی، خـواسـته هـای خـود را بـیان نـموده انـد، امـا حـاکـمیت و دولـت یـک گـام 

مثبت برای حل معضالت برنداشته است! 

مردم شریف ایران 

مسئوالن بی تدبیر وطن 

مـا تـحصن مـی کـنیم؛ زیـرا بـا شـرایـط مـوجـود مـعلمان تـوان و پـای رفـنت بـه کـالس را نـدارنـد و الـبته در 

کـــالس هـــای بـــعضا کـــپری و بـــی ســـقف و بـــدون امـــکانـــات، در ازدحـــام وحشـــتناک دانـــش آمـــوزان، چـــندان 

مفید هم نیستند! 

بـــنا بـــر ایـــن دالیـــل گـــفته شـــده و هـــزاران مـــشکل ازپـــیش گـــفته، شـــورای هـــماهـــنگی تـــشکل هـــای صـــنفی 

فــرهــنگیان ایــران بــه تــمام فــرهــنگیان کــشور در کــلیه ی مــقاطــع تــحصیلی، فــراخــوان مــی دهــد کــه روزهــای 

یـکشنبه، ۲۲  مهـر و دوشـنبه، ۲۳ مهـرمـاه در دفـتر مـدارس تـحصن نـمایـند و از حـضور در کـالس درس 

خودداری نمایند. با آگاه سازی دانش آموزان، دالیل تحصن را برای آنها تبیین نمایند. 

مـــا از مـــدیـــران مـــدارس مـــی خـــواهـــیم ضـــمن هـــمراهـــی بـــا مـــتحصنین، هـــرگـــز بـــرخـــورد نـــاشـــایســـتی بـــا 

همکاران نداشته باشند. 

بـه حـراسـت هـا و نـهادهـای امـنیتی نسـبت بـه عـواقـب بـرخـورد پـلیسی و امـنیتی هشـدار مـی دهـیم. مـا 

طـعم زنـدان را نـیز چـشیده ایـم و سـال هـاسـت شـیردالنـی را دربـند داریـم؛ پـس لـطفاً شـیوه و روش تهـدیـدی 

را کنار بگذارید. 

تــــحصن مهــــر آغــــاز دور جــــدیــــد اعــــتراضــــات مــــاســــت و اگــــر ســــریــــعاً تــــغییر مــــثبت و قــــابــــل تــــوجــــه در 

فـــــیش هـــــای حـــــقوقـــــی بـــــازنشســـــتگان و شـــــاغـــــالن و ســـــرانـــــه ی دانـــــش آمـــــوزان مـــــشاهـــــده نـــــگردد، اعـــــتراض 

سراسری خود را در ابعاد گسترده تری در آبان ماه ادامه خواهیم داد. 

از هـــمکاران بـــازنشســـته ی گـــرامـــی درخـــواســـت مـــی کـــنیم کـــه درایـــن روزهـــا بـــا شـــاخـــه گـــلی بـــه دیـــدار 

همکاران شاغل خود در نزدیک ترین مدرسه ی محل زندگی خویش بروند. 

شاغالنی که در این روز تدریس ندارند، حتماً به مدارس خود یا مدرسه ای نزدیک مراجعه کنند. 

دغـــدغـــه هـــای مـــا مـــعلمان، یـــک زنـــدگـــی شـــرافـــتمندانـــه بـــرای هـــمه و بـــرخـــورداری کـــودکـــان از آمـــوزش 

باکیفیت، رایگان و عادالنه است. 

شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران 
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اطالعیه ی شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران 

پــس از پــیروزی شــما فــرهــنگیان گــرامــی در روز اول اعــتصاب ســراســری، نــیروهــای امــنیتی ســعی 

کـردنـد بـه جـای شـنیدن صـدای اعـتراض مـعلمان بـا حـمله بـه گـروه تـحصن سـراسـری مهـرمـاه مـعلمان آن 

را از دسترس خارج نمایند؛ ولی با تالش ادمین های گروه نتوانستند به هدف خود برسند.  

پـــس از ایـــن اتـــفاق نـــیروهـــای امـــنیتی ســـعی کـــردنـــد بـــا در اخـــتیار گـــرفـــنت ابـــرگـــروه چـــالـــش تـــحصن 

مــعلمان ایــران و انــتشار شــایــعاتــی مــانــند از دســترس خــارج شــدن گــروه تــحصن و کــانــال شــورا مــوجــب 

ایجاد رعب و وحشت و از بین بردن اتحاد فرهنگیان عزیز شوند. 

بـا تـوجـه بـه مـطالـب بـیان شـده بـه اطـالع مـی رسـانـد هـمچنان کـلیه ی فـراخـوان هـای شـورا از کـانـال شـورا 

بـه آدرس زیـر منتشـر مـی گـردد و فـراخـوان هـا و اطـالعـیه هـای منتسـب بـه شـورا کـه بـرای اولـین بـار از ایـن 

کانال منتشر نشده است، مورد تأیید شورا نیست. 

بـــار دیـــگر مـــتذکـــر مـــی شـــویـــم مـــتأســـفانـــه ابـــرگـــروه چـــالـــش تـــحصن مـــعلمان ایـــران در دســـت نـــیروهـــای 

امـنیتی بـوده و سـعی دارنـد بـا حـذف گـروه تـحصن و آوردن تـمام مـعلمان بـه گـروه در کـنترل خـود، اقـدام 

به شناسایی معلمان مظلوم و برخورد با آنها نمایند.  

شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران 
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فراخوان شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران به تحصن 

در ۲۲ و ۲۳ آبان 

همکاران عزیز 

خواسته ها و مطالبات ما کامالً برحق و  مطابق اصول قانون اساسی است. 

اصـول 26 و 27 قـانـون اسـاسـی بـه مـردم حـق مـی دهـد بـرای احـقاق حـقوق خـود تـالش نـمایـند. قـوه ی 

قضاییه نیز در حکمی، قانونی بودن تحصن را تأیید کرده است. 

معلمان گرامی 

مـــا راه هـــای گـــونـــاگـــون را طـــی کـــرده ایـــم و چـــون مـــورد بـــی تـــوجـــهی قـــرار گـــرفـــته ایـــم، دوبـــاره در روزهـــای 

ســـه شـــنبه و چـــهارشـــنبه، ۲۲ و ۲۳ آبـــان، دســـت بـــه تـــحصن خـــواهـــیم زد. بـــرای بهـــتر بـــرگـــزار شـــدن ایـــن 

حرکت جمعی و قانونی به توصیه های زیر توجه کنیم: 

1- از مـــدیـــران و کـــادر اجـــرایـــی مـــی خـــواهـــیم بـــه نـــتایـــج مـــثبت ایـــن تـــحصن تـــوجـــه کـــنند و بـــا مـــعلمان 

متحصن همکاری کنند.  

2- مـعلمان ضـروری اسـت امـروز دوشـنبه در سـر کـالس دانـش آمـوزان را نسـبت بـه اهـداف تـحصن 

تــوجــیه نــمایــند و بــر ایــن نــکته تــأکــید کــنند کــه یــکی از خــواســته هــای مــعلمان، اجــرای اصــل ســی ام قــانــون 

اساسی و حقوق دانش آموزان است و ضروری است دانش آموزان نظم را رعایت کنند. 

3- خـواهـشمند اسـت مـعلمان مـتحصن در بـرقـراری نـظم بـه کـادر اجـرایـی مـشاوره داده و هـمکاری 

نمایند. 

4- لــطفاً عــکس هــا، گــزارشــات و مســتندات خــود در مــورد تــحصن را بــرای ادمــین هــای گــروه حــامــیان 

شــــورا ارســــال کــــنید. مــــطالــــبات و خــــواســــته هــــای تــــحصن را نــــوشــــته و در هــــنگام گــــرفــــنت عــــکس از آنــــها 

استفاده نمایید. حتماً نام شهر و نام مدرسه را زیر عکس قید کنید. 

تحصن معلمان مورد تأیید تشکل های زیر است که در حال حاضر از اعضای شورا هستند. 

1- انجمن صنفی معلمان خراسان شمالی  

2- انجمن صنفی معلمان کردستان/ مریوان 

3- کانون صنفی معلمان استان گیالن 

4- هسته ی کنشگران صنفی استان مازندران 

5- کانون صنفی معلمان استان البرز 

6- کانون صنفی معلمان استان تهران 

7- کانون صنفی معلمان استان آذربایجان شرقی 
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8- کانون صنفی معلمان استان همدان 

9- کانون صنفی معلمان استان بوشهر 

10- کانون صنفی معلمان استان خوزستان 

11- کانون صنفی معلمان الیگودرز 

12- کانون صنفی معلمان استان خراسان/ تربت حیدریه 

13- انجمن صنفی معلمان کردستان/ سقز 

14- کانون صنفی معلمان استان یزد 

15- کانون صنفی معلمان استان اصفهان 

16- کانون صنفی معلمان استان فارس 

17- کانون صنفی معلمان خمینی شهر 

18- کانون صنفی معلمان اسالمشهر 

19- کانون صنفی معلمان استان خوزستان 

20- کانون صنفی معلمان استان زنجان 

21- کانون صنفی معلمان استان قزوین 

22- کانون صنفی معلمان استان کرمانشاه 

 در اســـتان هـــایـــی کـــه تـــشکل هـــا فـــعال نیســـتند، فـــعاالن صـــنفی در هـــماهـــنگی بـــا شـــورای هـــماهـــنگی 

تحصن روزهای سه شنبه و چهارشنبه، ۲۲ و ۲۳ آبان را برگزار خواهند نمود. 

قدرت ما در همبستگی و اتحاد ماست. 

شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران 
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بیانیه ی شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران 

 در خصوص برگزاری موفقیت آمیز تحصن سراسری فرهنگیان در آبان 97 

دانش آموزان عزیز، معلمان آگاه و مردم شریف ایران  

تـحصن سـراسـری آبـان مـاه نـشان داد کـه مـعلمان ایـران بـرای تـغییر وضـعیت مـوجـود مـصمم هسـتند. 

وضــعیت معیشــت و زنــدگــی مــعلمان مــانــند اکــثریــت مــردم ایــران چــنان مــورد هجــمه قــرار گــرفــته اســت کــه 

تهدید و زندان هم نمی تواند معلمان را از مطالبه گری منصرف کند. 

پـایـان تـحصن اگـر چـه بـا دسـتگیری و احـضار گسـترده ی مـعلمان و فـعاالن صـنفی هـمراه بـود، امـا 

بــــعد از تــــحصن نــــیز تهــــدیــــدات و احــــضارهــــا تــــا کــــنون مــــتوقــــف نشــــده و هــــر روز خــــبری از گــــوشــــه ای از 

ایـران، مـبنی بـر یـورش نـهادهـای امـنیتی بـه مـنزل یـک فـعال صـنفی جهـت تـفتیش مـنزل و ضـبط گـوشـی 

مـوبـایـل و کـامـپیوتـر صـورت مـی گـیرد و روزانـه فـعاالن صـنفی بـه حـراسـت ادارات، دفـاتـر خـبری اطـالعـات 

و اطالعات سپاه در مراکز استان ها و شهرستان ها احضار می شوند.  

شـــــورای هـــــماهـــــنگی تـــــشکل هـــــای صـــــنفی فـــــرهـــــنگیان ایـــــران ضـــــمن مـــــحکوم نـــــمودن رونـــــد احـــــضار، 

بـــازداشـــت و پـــرونـــده ســـازی فـــعاالن صـــنفی قـــویـــاً تـــأکـــید مـــی کـــند ایـــن مـــانـــورهـــای پـــوشـــالـــی نـــمی تـــوانـــد بـــر 

اراده ی مـــا مـــعلمان تـــأثـــیر مـــنفی بـــگذارد و مـــا متحـــد و یـــک صـــدا «تـــا آخـــر ایســـتاده ایـــم» و از «تهـــدیـــد و 

زندان هراسی نداریم.»  

از نــــظر مــــا یــــگانــــه راه خــــروج از شــــرایــــط فــــعلی، تــــن دادن بــــه مــــطالــــبات بــــرحــــق مــــعلمان اســــت. مــــا 

خـــواســـتار آزادی تـــمام مـــعلمان بـــازداشـــتی بـــدون پـــیش شـــرط هســـتیم. محـــمدرضـــا رمـــضان زاده، حـــسین 

رمـضانـپور، عـلی فـروتـن، عـلی کـروشـات، پـیروز نـامـی، محـمدعـلی زحـمتکش، امـید شـاه محـمدی و ... بـایـد 

فوراً آزاد شوند. 

هـمان طـور کـه در گـزارش هـای روزهـای تـحصن انـعکاس یـافـت، شـورای هـماهـنگی کـوشـید بـا ارائـه ی 

عـکس و خـبر در جـریـان تـحصن، تـصویـری واقـعی از تـحصن و مـطالـبات ارائـه نـمایـد، امـا بـا تـوجـه بـه 

تـالش حـراسـت هـا و بـرخـی مـدیـران مـدرسـه بـرای سـرکـوب تـحصن، مـتأسـفانـه گـزارش مـا از تـحصن کـامـل 

نـــبود و عـــکس هـــای تـــعداد زیـــادی از مـــدارس در کـــانـــال شـــورا مـــنعکس نشـــده اســـت. در بـــرخـــی مـــدارس 

مــتحصنین عــکس نــگرفــته انــد و در بــرخــی مــوارد عــکس بــرای کــانــال شــورا ارســال نشــده اســت. پــس آمــار 

واقـعی شـرکـت کـنندگـان در تـحصن خـیلی بیشـتر از آنـی اسـت کـه اعـالم شـد. بـه عـنوان نـمونـه در تهـران 

چـــندیـــن مـــدرســـه بـــعد از تـــحصن عـــکس هـــایـــی بـــرای شـــورا ارســـال نـــمودنـــد و بـــررســـی مـــیدانـــی مـــا نـــشان 

مـــی دهـــد کـــه تـــحصن در تهـــران، ســـنندج، قـــروه، هـــمدان، زنـــجان و ... بیشـــتر از چـــیزی اســـت کـــه اعـــالم 

شده است. 
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ایــن هــمه اســتقبال از تــحصن در حــالــی رخ مــی دهــد کــه دســتگاه ســرکــوب تــمام تــوان و نــیروی خــود، 

اعـم از نـهادهـای امـنیتی، حـراسـت هـا، بـرخـی مـدیـران و مـعاونـان و مـعلمان مـطیع و نـاآگـاه را در خـدمـت 

گـرفـت تـا تـحصن سـراسـری و فـراگـیر نـگردد، امـا پـیام تـحصن چـنان رسـا بـود کـه حـمایـت هـای اجـتماعـی 

را در پـــی داشـــت و مـــطالـــبات مـــعلمان بـــه عـــنوان مـــطالـــبات اکـــثریـــت جـــامـــعه در کـــوی و مـــیدان بـــر ســـر 

زبـــان هـــا افـــتاد و در پـــیام هـــای همبســـتگی کـــارگـــران و دانـــشجویـــان مـــنعکس گـــردیـــد. مـــا ایـــن مـــوفـــقیت را 

حـاصـل حـرکـت متحـد و آگـاهـانـه ی بـدنـه ی پیشـرو جـنبش مـعلمان مـی دانـیم و از تـمام حـمایـت هـای مـردمـی 

تــشکر مــی کــنیم و بــه هــمکاران خــود در ســراســر ایــران فــراخــوان مــی دهــیم بــا عــضویــت در تــشکل مــوجــود 

در مـــــنطقه ی خـــــود و بـــــا ایـــــجاد تـــــشکل صـــــنفی در مـــــناطـــــقی کـــــه تـــــشکل فـــــعال وجـــــود نـــــدارد، دســـــت بـــــه 

سازمان یابی بزنند.  

در هــمین راســتا مــی تــوان از ظــرفــیت شــورای مــعلمان/دبــیران در مــدارس ســراســر کــشور در کــلیه ی 

مــقاطــع بــرای مــتشکل شــدن اســتفاده نــمود و ایــن مــی تــوانــد اولــین گــام بــرای اداره ی مــدرســه و پــیگیری 

مـطالـبات از طـریـق جـمعی و شـورایـی بـاشـد. هـر واحـد آمـوزشـگاه بـایسـتی یـک واحـد صـنفی و آمـوزشـی 

بــاشــد و هــر مــعلم بــایــد رســانــه ی آگــاهــی بــخش بــاشــد. ایــن مــهم امــکان پــذیــر اســت و مــعلمان قــادرنــد در 

مسیر تحقق آموزش و پرورِش پویا، مشارکتی و دموکراتیک، گام های مثبت بردارند. 

مـــسئله ی دیـــگر نـــحوه ی واکـــنش مـــسئوالن بـــه تـــحصن بـــود. اگـــر چـــه وزیـــر و تـــیم هـــمراهـــش و ســـایـــر 

نــهادهــا در قــبال تــحصن مهــر خــود را بــه نــدیــدن و نــشنیدن زدنــد، امــا صــدای مــعلمان در تــحصن آبــان، 

وزیــر را وادار بــه واکــنش نــمود؛ ولــی وی بــه جــای پــاســخ بــه مــطالــبات، بــا نــعل وارونــه زدن، «تــحصن را 

اجحاف در حق دانش آموزان دانست.»  

اگــرچــه ایــن نــوع لــفاظــی هــا از وزیــر و رســانــه هــای هــمسو بــا وی، در راســتای حــفظ وضــعیت مــوجــود، 

چــــیز جــــدیــــدی نیســــت، امــــا واقــــعیت ایــــن اســــت کــــه مــــردم دیــــگر آگــــاه شــــده انــــد و فــــریــــب ایــــن حــــرف هــــای 

عوام فریبانه را نمی خورند.  

امـروز دانـش آمـوزان و والـدیـنشان بـه خـوبـی مـی دانـند کـه کـالس هـای چهـل نـفره بـدون امـکانـات حـداقـلی، 

پـول گـرفـنت از دانـش آمـوزان، پـایـین بـودن کـیفیت آمـوزشـی، فـقدان فـضای شـاد در مـدارس، وجـود قـوانـین 

خـــــشک در مـــــورد پـــــوشـــــش دانـــــش آمـــــوزان، بـــــه خـــــصوص دخـــــتران، مـــــدارس نـــــاایـــــمن و در حـــــال ریـــــزش و 

دسـتگیری مـعلمان و ... مـصداق بـارز اجـحاف در حـق دانـش آمـوزان و سـرکـوب آنـان اسـت کـه ایـن هـمه 

مــحصول ســیاســت هــا و بــرنــامــه هــایــی اســت کــه تــوســط وزارت خــانــه و نــهادهــای مــدعــی فــرهــنگی تــئوریــزه و 

اجرا می گردند و یگانه فرصت کودکی دانش آموزان را به تاراج می برند.  

شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران 
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بیانیه ی شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران  

پیرامون وضعیت معلمان بازداشتی 

(تعیین ضرب االجل برای آزادی معلمان بازداشت شده)  

به نام خداوند جان و خرد 

فرهنگیان عزیز 

دانش آموزان گرامی  

مردم شریف ایران 

هـمان طـور کـه مـی دانـید شـورای هـماهـنگی تـشکل هـای صـنفی فـرهـنگیان ایـران در اعـتراض بـه کـیفیت 

نـــامـــطلوب آمـــوزش و پـــرورش کـــشور، و پـــایـــمال شـــدن حـــقوق دانـــش آمـــوزان، هـــمچنین وضـــعیت اســـفناک 

معیشت معلمان، در ماه های مهر و آبان معلمان را به تحصن فراخواند. 

مـــتأســـفانـــه مـــسئوالن بـــه جـــای تـــوجـــه بـــه مـــطالـــبات بـــرحـــق فـــرهـــنگیان، مـــانـــند هـــمیشه راه ســـرکـــوب و 

بـرخـورد بـا فـعاالن صـنفی را در پـیش گـرفـتند و رونـد احـضار، پـرونـده سـازی و تهـدیـد فـعاالن را هـمچنان 

ادامه دادند. 

شــورای هــماهــنگی تــشکل هــای صــنفی فــرهــنگیان ایــران ضــمن ایــن کــه گــفت وگــو بــرای بــرطــرف کــردن 

مــــشکالت را راهــــی مــــنطقی مــــی دانــــد، اعــــتراض بــــه شــــیوه هــــای مــــدنــــی و قــــانــــونــــی را نــــیز حــــق مــــعلمان و 

دانــــش آمــــوزان دانســــته و مــــنتظر حــــسن نــــیت مــــسئوالن و بــــازخــــورد مــــثبت آنــــان اســــت و آمــــاده ی هــــر نــــوع 

هـــمکاری بـــرای حـــل مـــعضالت صـــنفی و آمـــوزشـــی اســـت. بـــنابـــرایـــن خـــواســـته هـــای خـــود را بـــه ایـــن شـــرح 

اعالم می دارد. 

۱- آزادی فــوری و صــدور حــکم قــرار مــنع تــعقیب بــرای مــعلمان بــازداشــت شــده، آقــایــان محــمدرضــا 

رمـضان زاده، حـسین رمـضانـپور، عـلی فـروتـن، عـلی کـروشـات، پـیروز نـامـی، محـمدعـلی زحـمتکش، امـید 

شاه محمدی و بسته شدن پرونده ی قضایی فعاالن صنفی ای که پرونده ی مفتوح دارند. 

۲- تــــنظیم بــــودجــــه ی کــــافــــی بــــرای آمــــوزش و پــــرورش بــــدون خــــالــــی کــــردن جــــیب خــــانــــواده هــــا بــــه نــــام  

کــــمک هــــای داوطــــلبانــــه ی مــــردمــــی در بــــودجــــه ی ۱۳۹۸. هــــمچنین تــــأمــــین ســــرانــــه ی مــــدارس بــــخش دولــــتی 

به منظور کیفیت بخشی به آموزش 

۳- افــزایــش حــقوق فــرهــنگیان بــازنشســته و شــاغــل بــه بــاالی خــط فــقر، بــا تــوجــه بــه نــرخ واقــعی تــورم 

افسارگسیخته 

۴- لغو طرح ناکارآمد «معلم تمام وقت» 
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در صــورتــی کــه دولــت و مجــلس تــا یــک هــفته ی دیــگر از تــاریــخ انــتشار ایــن بــیانــیه، هــیچ گــامــی بــرای 

رفـع مـشکالت بـرنـدارنـد و هـمکاران مـا هـمچنان در زنـدان بـمانـند، شـورای هـماهـنگی تـشکل هـای صـنفی 

فـــرهـــنگیان ایـــران، چـــاره ای نـــدارد تـــا از خـــانـــواده ی دانـــش آمـــوزان کـــمک بـــخواهـــد و فـــراخـــوان اعـــتراضـــی 

گسـترده بـدهـد؛ چـراکـه مـطالـبات امـروز فـرهـنگیان و شـورای هـماهـنگی مـطالـبات اکـثریـت جـامـعه ی ایـران 

است. 

شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران  
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بیانیه ی شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران 

 در حمایت از مطالبات کارگران و دانشجویان  

در حـالـی کـه ایـن روزهـا بـسیاری از اصـناف، از کـارگـران تـا مـعلمان و از پـرسـتاران تـا رانـندگـان، 

خـود بـا مـشکالت عـدیـده ی اقـتصادی دسـت وپـنجه نـرم مـی کـنند، بـه هـمراه دانـشجویـان، بـه عـنوان وجـدان 

بیدار جامعه، حمایت شایسته ای از مطالبات فرهنگیان داشته اند. 

شــورای هــماهــنگی تــشکل هــای صــنفی فــرهــنگیان ایــران، ضــمن قــدردانــی از حــمایــت هــای کــارگــران، 

دانــــشجویــــان و ســــایــــر اقــــشار اجــــتماعــــی، وظــــیفه ی خــــود مــــی دانــــد از مــــطالــــبات تــــمام اقــــشار جــــامــــعه، 

به خصوص کارگران و دانشجویان، حمایت نماید. 

مـا مـعلمان وقـتی مـطالـبه ی آمـوزش رایـگان و عـادالنـه را مـطرح مـی کـنیم، در اصـل از حـقوق فـرزنـدان 

کــارگــران دفــاع مــی کــنیم؛ چــراکــه مــعلمان بــه واســطه ی ارتــباط مســتمر بــا دانــش آمــوزان کــه اکــثریــت آنــان 

مـتعلق بـه طـبقه ی کـارگـر هسـتند، بـه وضـوح مـی بـینند وضـعیت زنـدگـی و مـعاش طـبقه ی کـارگـر در ایـن یـک 

سـال نـه تـنها بهـبود پـیدا نـکرده، بـلکه نسـبت بـه سـال هـای پـیش دچـار افـول نـیز شـده اسـت؛ تـا جـایـی کـه 

مــی تــوان گــفت از دی مــاه 96 تــا کــنون کــمتر روزی بــوده اســت کــه یــک یــا چــند واحــد کــارگــری نســبت بــه 

وضعیت خود معترض نباشند. 

بـــــی شـــــک تـــــورم و گـــــرانـــــی افـــــسارگـــــسیخته و عـــــدم پـــــرداخـــــت بـــــه مـــــوقـــــع دســـــتمزد کـــــارگـــــران، در کـــــنار 

سـیاسـت هـای «خـصوصـی سـازی» و «ارزان سـازی نـیروی کـار» در بـخش هـای صـنعتی و تـولـیدی بـاعـث 

بـینواسـازی گسـترده ی کـارگـران و کـاهـش امـنیت شـغلی آنـان شـده اسـت. فـقیرسـازی کـارگـران در کـنار 

پولی سازی آموزش، از جمله عوامل مهم در ترک تحصیل دانش آموزان است. 

بـا آگـاهـی طـبقه ی کـارگـر، واکـنش کـارگـران از هـپکوی اراک تـا مـعدن آق  ره و ... بـه شـرایـط مـوجـود، 

اعـــتراض گســـترده بـــه ایـــن رونـــد ظـــاملـــانـــه بـــوده، امـــا مـــتأســـفانـــه تـــا کـــنون دولـــت و قـــوه ی قـــضایـــیه بـــه ایـــن 

مطالبات با مشت آهنین پاسخ داده و عمالً به عنوان ابزار سرکوب کارفرما عمل نموده اند.  

در یــک چــنین شــرایــطی اســت کــه کــارگــران نــیشکر هــفت تــپه و گــروه مــلی فــوالد اهــواز حــدود یــک مــاه 

اســــت در اعــــتصاب و اعــــتراض بــــه ســــر مــــی بــــرنــــد و ضــــمن تــــأکــــید بــــر قــــطع دســــت «مــــافــــیا» و دریــــافــــت 

«معوقات مزدی»، به صورت جدی خواهان برچیده شدن «خصوصی سازی» هستند. 
در روزهــــای اخــــیر شــــاهــــد تــــالش نــــیروهــــای امــــنیتی از طــــریــــق احــــضار و تهــــدیــــد گســــترده بــــرای بــــه 

شکســت کــشانــدن اعــتصاب در هــفت تــپه بــودیــم کــه بــا ایســتادگــی کــارگــران پیشــرو هــنوز بــه اهــداف خــود 

نــرســیده انــد. شــیوه ای از ســرکــوب و ارعــاب کــه مــا مــعلمان آن را بــارهــا تجــربــه کــرده و بــاور داریــم حــتی 
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اگــر هــفت تــپه را وادار بــه عــقب نــشینی کــنند، اعــتراضــات فــردا در فــوالد اهــواز و روزهــای دیــگر در ســایــر 

کارخانه ها ادامه خواهد داشت. 

شـورای هـماهـنگی ضـمن حـمایـت از مـطالـبات بـرحـق و قـانـونـی تـمام کـارگـران و زحـمتکشان ایـران، 

خــــواســــتار تــــوقــــف «خــــصوصــــی ســــازی» در هــــفت تــــپه و فــــوالد اهــــواز اســــت و از مــــشارکــــت کــــارگــــران در 

مــــدیــــریــــت و اداره ی کــــارخــــانــــه حــــمایــــت مــــی کــــند و خــــط ســــرکــــوب تــــشکل هــــای مســــتقل، هــــر نــــوع تــــشکل، 

سـندیـکاسـازی مـوازی و وابسـته و بـازداشـت فـعاالن کـارگـری، بـه خـصوص بـازداشـت اسـماعـیل بـخشی و 

علی نجاتی را به شدت محکوم می کند. 

هـمچنین شـورای هـماهـنگی در آسـتانـه ی روز 16 آذر، روز «مـبارزه بـا اسـتبداد و اسـتعمار»، روز 

دانـــشجو را بـــه تـــمام دانـــشجویـــان عـــزیـــز تـــبریـــک مـــی گـــویـــد. هـــمان گـــونـــه کـــه دانـــشجویـــان در حـــمایـــت از 

کــارگــران و مــعلمان شــعار دادنــد «فــرزنــد کــارگــرانــیم /مــعلمانــیم، کــنارشــان مــی مــانــیم»، مــعلمان نــیز از 

دانش آموزان دیروز خود حمایت می کنند. 

اگـرچـه بـه خـاطـر فـقدان سـیاسـت هـای درسـت و راهـبردی مـتأسـفانـه بـین مـدرسـه و دانـشگاه پـیونـدی 

ارگـانـیک وجـود نـدارد، امـا دانـشجویـان و مـعلمان وقـتی از عـدالـت آمـوزشـی، نـفی پـولـی سـازی آمـوزش و 

استقالل نهاد دانشگاه و مدرسه از قدرت سخن می گویند، جنس مطالباتشان یکی است. 

شـــورای هـــماهـــنگی بـــا تـــأکـــید بـــر ایـــن نـــکته کـــه دانـــشگاه مـــکمل مـــدرســـه اســـت و بـــایســـتی عـــرصـــه ی 

آمـــــوزش عـــــاری از ســـــیاســـــت هـــــای انـــــحصاری صـــــاحـــــبان قـــــدرت بـــــاشـــــد، بـــــر حـــــق تـــــشکل یـــــابـــــی مســـــتقل 

دانشجویان تأکید کرده، از شوراهای صنفی دانشجویی حمایت می کند. 

شــورای هــماهــنگی خــواهــان تــوقــف رونــد کــاالیــی ســازی آمــوزش عــالــی اســت و تــأکــید مــی کــند رونــد 

سـرکـوب فـعاالن دانـشجویـی بـایـد مـتوقـف گـردد و بـرای ده هـا دانـشجویـی کـه در یـک سـال گـذشـته زنـدانـی 

و به حبس های سنگین محکوم شده اند، باید حکم منع تعقیب صادر گردد. 

در پــایــان تــأکــید مــی کــنیم اگــرچــه کــارگــران، دانــشجویــان و مــعلمان بــه تــناســب حــرفــه و جــایــگاه خــود، 

مــطالــبات جــداگــانــه ای دارنــد، امــا بــرخــی مــطالــبات نــیز مشــترک اســت. بــه عــنوان مــثال «بــرخــورداری از 

حـــقوق و دســـتمزد بـــاالی خـــط فـــقر» از مـــطالـــبات مشـــترک کـــارگـــران و مـــعلمان اســـت و اکـــنون «تـــوقـــف 

خــصوصــی ســازی»، «آزادی فــعاالن صــنفی» و «تــشکل یــابــی مســتقل» و «آمــوزش هــمگانــی رایــگان و 

کیفی و عادالنه» از جمله مطالبات مشترک جنبش معلمان، دانشجویان و کارگران است.  
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پـــــس ضـــــروری اســـــت کـــــارگـــــران، مـــــعلمان و دانـــــشجویـــــان ضـــــمن پـــــیگیری مـــــطالـــــبات حـــــوزه ی خـــــود، 

مـطالـبات مشـترک را نـقطه ی پـیونـد اجـتماعـی قـرار داده و بـرای رفـع تـبعیض از جـامـعه، بسـط آزادی و 

عدالت اجتماعی در کنار هم تالش نمایند. 

شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران 
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فراخوان تحصن شورای  هماهنگی  تشکل های  صنفی فرهنگیان ایران، اسفند ۹۷ 

به نام خداوند جان و خرد 

ملت بزرگ ایران 

فرهنگیان گرامی 

نــیک مــی دانــیم کــه اســاســی تــریــن راه بــرون رفــت از وضــعیت مــوجــود و قــرار گــرفــنت در مــسیر درســت 

تـوسـعه، تـوجـه ویـژه بـه آمـوزش و پـرورش و ارتـقای مـنزلـت مـعلمان اسـت. سـال هـا بـی تـوجـهی بـرنـامـه ریـزان 

و مــسئوالن کــشور نســبت بــه دانــش آمــوزان و فــرهــنگیان و تــضییع دامــنه دار حــقوق آنــها در کــنار ســایــر 

عــوامــل، زمــینه ســاز بــروز وضــعیت اســف بــار اقــتصادی، اجــتماعــی و فــرهــنگی حــال حــاضــر کــشور شــده 

اسـت. تـورم و گـرانـی افـسارگـسیخته و نـهادیـنه شـده ی کـنونـی کـه مـردم زیـر بـار فـشار طـاقـت فـرسـای آن، 

کمر خم کرده اند، نمودی عینی و ملموس از وضعیت بحرانی و غیرقابل تحمل مزبور است. 

ســـــال هـــــاســـــت کـــــه فـــــرهـــــنگیان متعهـــــدانـــــه و بـــــا بهـــــره گـــــیری از راهـــــکار هـــــای قـــــانـــــونـــــی تـــــالش نـــــموده انـــــد 

سـیاسـت گـذاران را مـتقاعـد نـمایـند کـه بـه مـنظور تـحقق تـوسـعه پـایـدار و رشـد هـمه جـانـبه ی کـشور، آمـوزش 

و پـرورش را در اولـویـت بـرنـامـه ریـزی و بـودجـه بـندی کـالن خـود قـرار دهـند، امـا مـتأسـفانـه هـمواره پـاسـخ 

مـــسئوالن بـــه ایـــن درخـــواســـت هـــوشـــمندانـــه، بـــرخـــوردهـــای قهـــری بـــا مـــنتقدان دلـــسوز فـــرهـــنگی و تحـــریـــف 

ماهیت مطالبه گری فرهنگیان در نزد افکار عمومی بوده است. 

شــایــان ذکــر اســت کــه پــس از تــحصن هــای مهــر و آبــان ۹۷ مــعلمان، شــورای هــماهــنگی تــشکل هــای 

صــنفی فــرهــنگیان ایــران عــلی رغــم تجــربــه هــای تــلخ گــذشــته، بــار دیــگر تــالش نــمود تــا از طــریــق مــذاکــره و 

هـم انـدیـشی بـا مـصادر قـدرت بـرای رفـع مـشکالت مـوجـود، شـیوه ای تـعامـلی در پـیش بـگیرد تـا مـسئوالن و 

بــــرنــــامــــه ریــــزان بــــتوانــــند در فــــضایــــی آرام بــــا ایــــجاد تــــغییرات الزم و ضــــروری در بــــودجــــه ی ســــال ۹۸ و 

اخـتصاص سـهم مـنطقی بـه آمـوزش  و پـرورش، قـدم هـایـی اسـاسـی بـرای رفـع مـشکالت مـوجـود بـردارنـد. 

امـا در دیـدارهـای اخـیر نـمایـندگـان تـشکل هـای صـنفی فـرهـنگیان کـشور کـه در اول اسـفند ۹۷ بـا جـمعی 

از نـــمایـــندگـــان مجـــلس، از جـــمله اعـــضای کـــمیسیون تـــلفیق، مـــسئوالنـــی از وزارت آمـــوزش و پـــرورش و 

افــرادی از نــیروهــای امــنیتی در تهــران صــورت گــرفــت، کــامــالً مــشخص گــردیــد کــه آمــوزش و پــرورش و 

فـرهـنگیان کـماکـان جـزو اولـویـت هـای تـصمیم سـازان کـشور نیسـتند و رونـد بـی تـوجـهی عـامـدانـه بـه مـقولـه ی 

آموزش و معیشت فرهنگیان همچنان ادامه دارد. 
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بــنا بــر ادعــای نــمایــندگــان مجــلس، مــتأســفانــه وزیــر آمــوزش و پــرورش حــتی در جــلسه ی کــمیسیون 

تــلفیق، جهــت دفــاع از ســهم بــودجــه ی وزارت خــانــه ی  تــحت تــصدی خــود، حــضور نــیافــته اســت. هــمچنین 

عـلی رغـم هـماهـنگی هـای بـه عـمل آمـده، جـناب وزیـر و مـعاون پشـتیبانـی ایـشان در جـلسه ی بـرنـامـه ریـزی شـده 

بــا تــشکل هــای صــنفی در تــاریــخ مــزبــور حــضور نــیافــتند تــا نــشان دهــند در هــمچنان بــر پــاشــنه ی پــیشین 

می چرخد. 

شــورای  هــماهــنگی عــلی رغــم مــیل بــاطــنی، بــه نــاچــار بــه عــنوان هشــدار مجــدد بــه مــسئوالن، بــار دیــگر 

اعـــتراض خـــود بـــه تـــداوم وضـــعیت رقـــت انـــگیز کـــنونـــی را از طـــریـــق شـــیوه ی مـــدنـــی تـــحصن اعـــالم و اهـــم 

خواسته های فرهنگیان کشور را به شرح ذیل ابراز می دارد.  

۱- آزادی فعاالن صنفی فرهنگی و بسته شدن همه ی پرونده ها در این زمینه 

۲- رفــع تــمام مــوانــع قــانــونــی بــرای فــعالــیت رســمی و آزاد تــشکل هــای صــنفی فــرهــنگیان در ســراســر 

کشور 

۳- اخــــتصاص ســــهم کــــافــــی و وافــــی در بــــودجــــه ی ســــال ۹۸ بــــه آمــــوزش و پــــرورش تــــا ســــرحــــد رفــــع 

مـــشکالت عـــدیـــده ی مـــدارس، تـــرمـــیم اســـاســـی حـــقوق فـــرهـــنگیان و پـــرداخـــت تـــمام مـــعوقـــات آنـــها، اعـــم از 

مطالبات معلمان خریدخدمت، حق التدریسی و ... 

۴- همسان سازی حقوق بازنشستگان فرهنگی با شاغالن و ارتقای آن به باالتر از حد خط فقر 

۵- لـغو قـرارداد بـا بـیمه ی نـاکـارآمـد تـکمیلی فـعلی و جـایـگزیـنی آن بـا بـیمه ای کـارآ و پـاسـخگو بـرای 

فرهنگیان شاغل و بازنشسته 

۶ - توقف سیاست  پولی سازی مدارس و اجرای اصل سی ام قانون اساسی 

شـورای  هـماهـنگی  تـشکل هـای  صـنفی فـرهـنگیان ایـران ضـمن اسـتقبال از هـر گـونـه راهـکار تـعامـلی 

عــملی و اثــرگــذار، بــنا بــه درخــواســت هــمکاران و در اعــتراض بــه انــباشــت مــطالــباتــی کــه ســال هــاســت بــا 

بی مهری مسئوالن ایجاد شده، تصمیمات ذیل را اتخاذ نموده است. 

۱- مـعلمان سـراسـر کـشور در روزهـای ۱۲، ۱۳ و ۱۴ اسـفندمـاه ۹۷ بـا حـضور در دفـتر مـدارس از 

رفـــنت بـــه کـــالس درس خـــودداری نـــموده، بـــه روش هـــای مـــمکن، دانـــش آمـــوزان و اولـــیای آنـــها را از اهـــداف 

این اقدام آگاه می نمایند. 

۲- در صــورت عــدم تــحقق خــواســته هــای بــحق فــرهــنگیان، شــورای هــماهــنگی، بــرنــامــه هــای اعــتراضــی 

بـــعدی خـــود را نـــیز اعـــالم خـــواهـــد کـــرد. بـــدیـــهی اســـت اقـــدامـــات مـــؤثـــر و مـــلموس مـــسئوالن در جهـــت رفـــع 

مشکالت عدیده ی فرهنگیان، در برنامه های آینده ی شورای هماهنگی مدنظر قرار خواهد گرفت. 

شورای  هماهنگی  تشکل های  صنفی فرهنگیان ایران 
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فراخوان شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران 

به مناسبت هفته ی معلم، اردیبهشت ۹۸ 
  

      به نام خداوند جان و خرد 

 همکاران گرامی شاغل و بازنشسته 

                           

 بـار دیـگر روز و هـفته ی مـلی مـعلم در پـیش اسـت و مـا مـعلمان شـاغـل و بـازنشسـته در چـشم انـداز 

تـاریـخی خـود هـمچنان بـرای ابـتدایـی تـریـن مـطالـبات و خـواسـته هـای صـنفی خـود مـجبوریـم لحـظه ای از 

کوشش و فعالیت برای رسیدن به خواسته های قانونی و مطلوب خود غفلت ننماییم. 

گـــرانـــی و تـــورم زنـــدگـــی را بـــرای اکـــثریـــت زحـــمتکشان ســـخت کـــرده اســـت. حـــقوق و درآمـــد مـــعلمان 

ســـنخیتی بـــا قـــیمت هـــای نـــجومـــی نـــدارد و مـــعلمانـــی کـــه در گـــذشـــته مـــجبور بـــه کـــار در شـــغل دوم و ســـوم 

بـــودنـــد، بـــه خـــاطـــر بـــیکاری گســـترده بـــایـــد بـــا اتـــکا بـــه حـــقوق نـــاچـــیز مـــعلمی، از پـــس هـــزیـــنه هـــای هـــنگفت 

بــــرآیــــند. در یــــک کــــالم وضــــع اقــــتصادی مــــعلمان اســــفناک اســــت و در ایــــن مــــیان وضــــع مــــعلمان آزاد و 

خریدخدمتی اسفناک تر است. 

از سـوی دیـگر اکـثریـت دانـش آمـوزان کـه از خـانـواده هـای زحـمتکش هسـتند، وضـع بهـتری از مـعلمان 

نـــــدارنـــــد و مـــــتأســـــفانـــــه هـــــر روز شـــــاهـــــد گســـــترش ســـــیاســـــت هـــــای ضـــــدآمـــــوزشـــــی مـــــانـــــند پـــــولـــــی ســـــازی و 

کـــیفیت زدایـــی از آمـــوزش هســـتیم؛ گـــویـــی در تـــمام حـــکومـــت هـــا و دولـــت هـــا وضـــع مـــعلمان یـــکسان اســـت و 

قرار نیست آموزش و پرورش اولویت دولت ها باشد. 

بـــه هـــمین دلـــیل مـــعلمان از زمـــان تـــأســـیس مـــدارس نـــویـــن در ایـــران تـــا کـــنون هـــمواره بـــرای بـــهسازی 

آموزش تالش نموده و متأسفانه همواره سرکوب شده اند.  

امـروز بـیش از نـیم قـرن از اصـابـت گـلولـه ی مـأمـوران رژیـم دیـکتاتـور پهـلوی بـر شـقیقه ی مـعلم مـعترض 

و دانــــشجوی دکــــترای فــــلسفه ی ایــــن مــــرزوبــــوم، ابــــوالــــحسن خــــانــــعلی، گــــذشــــته اســــت، امــــا اگــــر امــــروز 

کـــارگـــزاران حـــکومـــت جـــمهوری اســـالمـــی بـــه ظـــاهـــر مـــانـــند رژیـــم دیـــکتاتـــوری گـــذشـــته بـــا شـــلیک مســـتقیم 

اعــتراضــات مــعلمان را ســرکــوب نــمی کــنند، ولــی بــا اشــکال مــتفاوت از حــبس و زنــدان و اخــراج و تــبعید 

کــوشــیده انــد صــدای عــدالــت خــواهــی مــعلمان را خــامــوش نــمایــند. از ایــن رو مــعلمان آگــاه و فــداکــار ایــن 

ســرزمــین چــون محــمود بهشــتی لــنگرودی، اســماعــیل عــبدی، محــمد حــبیبی، عــبدالــرضــا قــنبری و روح اهلل 
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مـــردانـــی را بـــا اتـــهامـــات واهـــی امـــنیتی حـــبس نـــموده انـــد. امـــا بـــر خـــالف ادعـــاهـــای مـــسئوالن و مـــامـــوران 

ارگـان هـای سـرکـوبـگر، بـا نـگاه دقـیق تـر و عـمیق تـر بـه دیـدگـاه نـظری و عـملی مـعلمان مـعترض مـحبوس در 

گذشته و حال، درخواهیم یافت که اعتراضات این معلمان جز برای 

بهینه سازی آموزش در مدارس  1.

توقف خصوصی سازی آموزش 2.

حق تشکل یابی مستقل 3.

رفــع مــوانــع نــاشــی از اعــمال ســلیقه ای و فــراقــانــونــی در مــسیر فــعالــیت هــای قــانــونــی تــشکل هــای 4.

صنفی فرهنگیان 

ایجاد بیمه ی کارآمد برای فرهنگیان 5.

اجرای دقیق مصوبه ی نظام پرداخت هماهنگ حقوق و دستمزد 6.

دفاع از حقوق معلمان بخش خصوصی، آزاد و خریدخدمت 7.

و نیز حرکت بر مدار مطالبات صنفی و آموزشی نبوده و نیست. 

شـورای هـماهـنگی فـرا رسـیدن روز مـلی مـعلم را بـه مـعلمان دربـند و تـمام فـرهـنگیان تـبریـک مـی گـویـد 

و یاد و خاطره ی ابوالحسن خانعلی و تمام پیشگامان عرصه ی تعلیم و تربیت را گرامی می دارد.  

هـــمچنین شـــورا فـــرا رســـیدن اول مـــی، روز جـــهانـــی کـــارگـــر (۱۱ اردیبهشـــت) را بـــه تـــمامـــی کـــارگـــران 

زحمتکش میهنمان و معلمان مشمول قانون کار تبریک گفته و این روز جهانی را گرامی می دارد. 

 تـحصن مـعلمان در اقـصی نـقاط کـشور در مـاه هـای مهـر، آبـان و اسـفند و تجـمعات مـکرر اعـتراضـی 

مــعلمان در شهــرهــای مــختلف، عــلی رغــم احــضارهــا و دســتگیری هــا و بــازداشــت هــای گســترده ی فــعاالن 

صـنفی، بـار دیـگر نـشان داد کـه مـعلمان نـهایـت تـالش خـود را بـه کـار مـی بـرنـد تـا بـه مـدنـی تـریـن شـکل و 

مــنطقی تــریــن زبــان و بــیان مــمکن، خــواســته هــای قــانــونــی خــود را بــه ســمع و نــظر مــسئوالن، از دولــت تــا 

مجــلس و نــهادهــای حــاکــمیتی، بــرســانــند؛ هــرچــند کــه مــسئوالن امــر نــمی خــواهــند بــرای تــوســعه و ایــجاد 

وحـدت مـلی بـین هـمه ی اقـوام کـشور، بـهسازی آمـوزش و پـرورش و ارتـقای معیشـت و مـنزلـِت مـعلمان را 

در  اولویت و صدر تصمیم سازی های خود قرار دهند.  

هــمان طــور کــه مــی دانــید شــورای هــماهــنگی پــس از تــحصن اســفندمــاه اعــالم نــمود اگــر بــه مــطالــبات 

بی توجهی شود، پس از فروردین اعتراضات صنفی را جدی تر ادامه خواهد داد. 

 در هــمین راســتا شــورای هــماهــنگی از کــلیه ی فــرهــنگیان شــاغــل و بــازنشســته دعــوت مــی کــند کــه در 

تجـمع اعـتراضـی سـاعـت ۱۰ صـبح روز پـنجشنبه، ۱۲ اردیبهشـت ۹۸ ،در ادارات کـل آمـوزش و پـرورش 
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یــا در ادارات آمــوزش و پــرورش شهــرســتان هــا و مــناطــق تــابــعه حــضور بــه هــم رســانــده تــا خــواســته هــای 

خود را در قالب قرائت مقاله، شعر ،سرود و قطعنامه ی پایانی شورا اعالم نمایند. 

لــــذا از تــــمام فــــرهــــنگیان عــــزیــــز درخــــواســــت مــــی شــــود تــــا روز تجــــمع مــــانــــند یــــک رســــانــــه عــــمل کــــنند و 

هـمکاران را بـرای حـضور در تجـمع آگـاه سـازنـد و بـرای دانـشآمـوزان و والـدیـن اهـداف تجـمع را تـبیین 

نمایند.  

طــبیعی اســت اگــر فــرادســتان چــون گــذشــته نســبت بــه مــطالــبات بــی تــوجــه بــاشــند، تــشکل هــای صــنفی 

نسبت به این همه بی عدالتی سکوت نخواهند کرد. 

شورای هماهنگی تشکل های صنفی  فرهنگیان ایران  
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قطعنامه ی پایانی تجمع روز معلم  

در حـــالـــی روز مـــعلم را پـــاس مـــی داریـــم کـــه امـــروز نـــظام آمـــوزشـــی بـــه مـــدد ســـلب مـــسئولـــیت دولـــت و 

مدیران ناالیق، بحرانی تر از هر زمان است.  

نــگاه تــجاری بــه مــدرســه کــیفیت آمــوزشــی را بــه مــحاق بــرده اســت. در قــالــب بــرون ســپاری آمــوزش و 

خـریـد خـدمـات آمـوزشـی، بـانـدهـای مـافـیایـی شـکل مـی گـیرنـد و عـمالً مـدرسـه فـروشـی مـی شـود. پـولـی شـدن 

و خــصوصــی ســازی آمــوزش بــرنــامــه ی اصــلی دولــت و مجــلس شــده اســت و طــرح هــای اســتثماری چــون 

معلم تمام وقت در جریان است. 

حـقوق فـرهـنگیان بـازنشسـته و شـاغـل چـندبـرابـر زیـر خـط فـقر اسـت. دولـت بـدهـی خـود بـه فـرهـنگیان 

را پـرداخـت نـمی کـند و یـک بـیمه ی ورشکسـته را بـه مـا تحـمیل مـی کـند. نـهادهـای امـنیتی مـانـع تـشکل یـابـی 

فــــرهــــنگیان هســــتند و فــــعاالن صــــنفی و مــــعلمان مــــعترض بــــه وضــــع مــــوجــــود هــــمچنان در حــــبس بــــه ســــر 

مـی بـرنـد و حـراسـت هـا در پـرونـده سـازی و هـیئت هـای تخـلفات زیـرمجـموعـه ی وزارت خـانـه و دولـت در صـدور 

احکام علیه فعاالن صنفی از قوه ی قضاییه پیشی می گیرند.  

بـا ایـن حـال تـشکل هـای صـنفی و فـعاالن کـوشـا هـرگـز از طـرح مـطالـبات صـنفی و آمـوزشـی جـنبش 

مـــعلمان دســـت نـــکشیده انـــد و از راه هـــای مـــختلف صـــدای خـــود را بـــه گـــوش فـــرادســـتان رســـانـــده انـــد، امـــا 

مـــتأســـفانـــه یـــک گـــام مـــثبت در راســـتای ارتـــقای کـــیفیت آمـــوزشـــی و بهـــبود وضـــعیت معیشـــتی فـــرهـــنگیان 

برداشته نشده است.  

در چــنین شــرایــطی اســت کــه شــورای هــماهــنگی تــشکل هــای صــنفی فــرهــنگیان ایــران چــاره ای نــدارد 

جـز ایـن کـه بـا اعـتراض و تجـمع، جـامـعه و مـسئوالن را مـتوجـه عـواقـب بحـران مـوجـود نـمایـد، بحـرانـی کـه 

در صــورت ادامــه ی وضــعیت مــوجــود، کــودکــان ایــن ســرزمــین را بــی آیــنده خــواهــد نــمود و جــامــعه ی ملتهــب 

را به قهقرا خواهد برد.  

ما امروز از همین موضع در اینجا گرد آمده ایم که مطالبات خود را به شرح زیر اعالم نماییم. 

1- آزادی فـــوری و بـــدون قـــیدوشـــرط فـــعاالن صـــنفی و مـــعلمان زنـــدانـــی، تـــوقـــف پـــرونـــده ســـازی عـــلیه 

فعاالن صنفی، برقراری حقوق معلمان فعال صنفی محکوم به حبس، اخراج و قطع حقوق شده 

2- هم ترازی حقوق بازنشستگان با شاغالن 

3- پـرداخـت بـموقـع حـق الـزحـمه ی نـیروهـای قـراردادی و اضـافـه کـار نـیروهـای رسـمی و پـاداش پـایـان 

خـدمـت فـرهـنگیان بـه صـورت یـکجا، بـه خـصوص بـازنشسـتگان سـال ۹۷، تـأکـید بـر امـنیت شـغلی نـیروهـای 

غیررسمی 
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4- افـزایـش حـقوق فـرهـنگیان بـازنشسـته و شـاغـل بـه بـاالی خـط فـقر و اجـرای رتـبه بـندی مـرحـله ی دوم 

برای معلمان 

5- اجـرای مـاده ی ۶۴ قـانـون مـدیـریـت خـدمـات کـشوری بـرای فـرهـنگیان بـازنشسـته و مـشارکـت آنـان 

در مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری 

6- اصـالح وضـعیت نـاهـنجار و نـاکـارآمـد بـیمه ی خـدمـات درمـانـی فـرهـنگیان و داشـنت بـیمه ای کـامـل 

و متناسب با شرایط جسمی و سنی فرهنگیان بازنشسته 

7- رفـع مـوانـع غـیرقـانـونـی نـاشـی از اعـمال سـلیقه هـای شـخصی مـسئوالن و اعـمال نـظر غـیرمـسئوالنـه 

در امـــر صـــدور مـــجوِز بـــرگـــزاریِ مجـــمع عـــمومـــی بـــرای تـــمامـــی تـــشکل هـــای صـــنفی فـــرهـــنگیان، صـــدور 

پـروانـه ی فـعالـیت رسـمی بـرای تـشکل هـایـی کـه مجـمع عـمومـی و انـتخابـات بـرگـزار نـموده انـد، بـا تـأکـید بـر 

تشکل یابی مستقل 

8- تـــوقـــف کـــامـــل طـــرح بـــرون ســـپاری مـــدارس و لـــغو مـــجوزهـــای خـــصوصـــی ســـازی آمـــوزش و ارائـــه ی 

خدمات آموزشی باکیفیت، رایگان و عادالنه در مدارس دولتی 

9- اصــالح ســاخــتار دانــشگاه فــرهــنگیان و تــربــیت مــعلم بــا تــأکــید بــر رویــکردهــای نــویــن آمــوزشــی و 

تــوقــف جــذب نــیروی آمــوزشــی بــا نــگاه کــاالیــی و تــجاری بــه آمــوزش، مــانــند مــدارس حــمایــتی و نــیروهــای 

خرید خدمات آموزشی 

در پـایـان ضـمن ابـراز هـمدردی بـا مـردم سـیل زده، از دولـت و نـهادهـای حـاکـمیتی مـی خـواهـیم نسـبت 

بـه بـازسـازی ایـن مـناطـق اقـدام نـمایـند و بـازسـازی و ایـمن سـازی مـدارس را در اولـویـت قـرار داده و بـه 

وضعیت دانش آموزان و فرهنگیان مصیبت دیده رسیدگی ویژه نماید. 

شــورا تــأکــید مــی کــند در صــورتــی کــه مــطالــبات فــرهــنگیان مــورد تــوجــه نــهادهــای مــرتــبط قــرار نــگیرد، 

حــــق اعــــتراض بــــرای فــــرهــــنگیان مــــحفوظ اســــت و شــــورا در راســــتای تــــحقق مــــطالــــبات کــــامــــالً قــــانــــونــــی و 

طبیعی به تالش های خود ادامه خواهد داد. 

شورای  هماهنگی  تشکل های  صنفی  فرهنگیان  ایران 
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بیانیه ی شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران 

 در اعتراض به ادامه ی سرکوب فعاالن صنفی 

به نام خداوند جان و خرد  

بــه دنــبال فــراخــوان شــورای هــماهــنگی بــه تجــمع در روز مــعلم و اســتقبال فــرهــنگیان در ده هــا شهــر، 

شـاهـد دور جـدیـدی از پـرونـده سـازی و سـرکـوب فـعاالن صـنفی بـودیـم. فـشارهـا پـیش از تجـمع بـا احـضار 

فـعاالن در اسـتان هـای مـختلف شـروع شـد تـا مـانـع از بـرگـزاری تجـمع گـردد، امـا تجـمع بـا تـمام فـشارهـا 

بـرگـزار شـد و نـیروهـای امـنیتی در اقـدامـی خـشونـت آمـیز بـه تجـمع تهـران حـمله نـموده و دبـیرکـل کـانـون 

صـنفی مـعلمان تهـران و بـازرس ایـن تـشکل، آقـایـان محـمدتـقی فـالحـی و رسـول بـداقـی را بـه هـمراه هـفت 

نــفر دیــگر دســتگیر نــمودنــد. امــا رونــد بــرخــورد و ســرکــوب بــه تهــران محــدود نشــد و در اقــدامــی ظــاملــانــه 

حــکم زنــدان فــعال صــنفی، آقــای محــمدعــلی زحــمتکش در شــیراز بــه اجــرا در آمــد و مــتعاقــب آن آقــای 

یاسر امینی آذر در مهاباد توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. 

مـــا در حـــالـــی اردیبهشـــت مـــاه را پشـــت ســـر گـــذاشـــتیم کـــه در روزهـــای پـــایـــانـــی مـــنزل فـــعاالن صـــنفی 

اســتان مــازنــدران، آقــایــان حــسین ســالمــی، عــلیرضــا قــربــانــی و  محــمدصــادق وفــایــی مــورد تــفتیش قــرار 

گــــــرفــــــت و آنــــــان بــــــعد از بــــــازجــــــویــــــی در پــــــلیس امــــــنیت بــــــه دادگــــــاه احــــــضار شــــــده انــــــد. در مشهــــــد آقــــــای 

محـمدحـسین سـپهری بـه دادگـاه فـرا خـوانـده شـده و در کـرج خـانـم نسـریـن بـهمن پـور بـرای چـندمـین بـار 

تـــوســـط پـــلیس امـــنیت احـــضار و مـــورد بـــازجـــویـــی قـــرار گـــرفـــته  اســـت. ایـــن احـــضارهـــا در حـــالـــی صـــورت 

مـی گـیرد کـه بـرای تـعداد زیـادی از مـعلمان تـوسـط حـراسـت هـا و هـیئت تخـلفات اداری پـرونـده سـازی شـده 

 است؛ اما نکته ی مهم ایستادگی فعاالن و دفاع آنان از حقوق صنفی و آموزشی فرهنگیان است. 

شــــورای هــــماهــــنگی ضــــمن اعــــالم حــــمایــــت از تــــمام فــــعاالن صــــنفی، از تــــمام مــــعلمان آزادی خــــواه، 

عـــدالـــت طـــلب و مـــطالـــبه گـــر، بـــه خـــصوص مـــعلمان دربـــند، بـــه خـــاطـــر پـــایـــداری و مـــقاومـــت در مـــسیر ســـخت 

مـطالـبه گـری تـشکر و قـدردانـی مـی نـمایـد و بـا تـوجـه بـه دور جـدیـد بـرخـورد و سـرکـوب فـعاالن صـنفی اعـالم 

می کند:  

۱- مــا هــر نــوع پــرونــده ســازی یــا اجــرای حــکم زنــدان فــعاالن صــنفی را مــحکوم مــی کــنیم و خــواهــان 

آزادی بدون قیدوشرط تمام معلمان دربند هستیم.  

۲- مــــا نســــبت بــــه عــــواقــــب ســــرکــــوب جــــنبش مــــعلمان بــــه نــــهادهــــای امــــنیتی، دولــــت، مجــــلس و قــــوه  ی 

قـضایـیه هشـدار مـی دهـیم و تـأکـید مـی کـنیم مـطالـبات صـنفی و آمـوزشـی فـرهـنگیان دسـت یـافـتنی اسـت و 
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پـرونـده سـازی، اخـراج، تـبعید و زنـدان تـا کـنون نـتوانسـته رونـد مـطالـبه گـری فـرهـنگیان را مـتوقـف نـمایـد. مـا 

برای احقاق حقوق معلمان و دانش آموزان آماده ی فداکاری هستیم.  

۳- اگـر رونـد سـرکـوب فـعلی مـتوقـف نـگردد، شـورای هـماهـنگی از تـمام ظـرفـیت هـا و تـوان خـود بـرای 

حمایت از فعاالن صنفی و معلمان استفاده خواهد نمود. 

۴- هـر مـعلم در هـر جـای ایـران اگـر بـه خـاطـر فـعالـیت صـنفی مـورد سـتم واقـع شـود، مـورد حـمایـت 

شورای هماهنگی و تشکل های عضو قرار خواهد گرفت. 

شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران 
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بیانیه ی شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران 

 در اعتراض به حمله ی  تجاوزکارانه ی  ترکیه به شمال سوریه و کشتار غیرنظامیان 

به نام خداوند جان و خرد 

از ژانــــویــــه ی 2011 کــــه اعــــتراضــــات مــــدنــــی مــــردم ســــوریــــه بــــا مشــــت آهــــنین بــــشار اســــد و دخــــالــــت 

کـــشورهـــای دیـــگر رنـــگ خـــون و خـــشونـــت بـــه خـــود گـــرفـــت و زمـــینه ی ظـــهور گـــروه هـــای تـــروریســـتی، مـــانـــند 

داعــش، در ایــن کــشور فــراهــم گــردیــد تــا بــه امــروز کــه شــمال ســوریــه مــورد حــمله ی نــیروهــای فــاشیســتی 

اردوغان قرار گرفته است، مردم عادی و کودکان اصلی ترین قربانیان جنگ بوده اند.  

نـــزدیـــک بـــه نـــه ســـال اســـت کـــه مـــردم ســـوریـــه بـــه صـــورت سیســـتماتـــیک مـــورد خـــشونـــت واقـــع مـــی شـــونـــد. 

هـمواره نـظامـیان و شـبه نـظامـیان داخـلی و خـارجـی درگـیر در جـنگ، مـنافـع کـودکـان را نـادیـده گـرفـته  و بـا 

جنگ افروزی و کوبیدن بر طبل خشونت، غیرنظامیان را آواره و کودکی کودکان را به تاراج برده اند. 

تـرکـیه در حـالـی شـمال شـرق سـوریـه را ضـمیمه ی خـاک خـود نـموده اسـت کـه طـی سـال هـای گـذشـته 

نـیروهـای دمـوکـراتـیک سـوریـه بـا فـداکـاری و شـجاعـت تـوانسـتند ایـن مـنطقه را از تـروریسـت هـای داعـش 

پــاک ســازی کــنند، امــا اکــنون کــه ایــن اشــغالــگری مــورد اعــتراض جــهانــی قــرار گــرفــته اســت، قــدرت هــای 

جــــهانــــی و مــــنطقه ای بــــه خــــاطــــر مــــنافــــع خــــود، کُــــردهــــا و نــــیروهــــای دمــــوکــــراتــــیک را قــــربــــانــــی مــــی کــــنند تــــا 

جغرافیای سیاسی سوریه را آن گونه که می خواهند شکل دهند. 

اگـرچـه بـا اعـالم آتـش بـس بـه نـظر مـی رسـد اوضـاع کـمی آرام شـده اسـت، امـا در تـجاوز اخـیر ارتـش 

تــرکــیه بــه شــمال شــرق ســوریــه بــیش از 350هــزار نــفر آواره و بــالــغ بــر هشــتادهــزار کــودک از تــحصیل 

محـروم شـده انـد و تـعداد قـابـل تـوجـهی از غـیرنـظامـیان در شهـرهـای کـردسـتان سـوریـه، از جـمله کـودکـان، 

کشــته شــده انــد و بــسیاری از آنــان کــه جــان ســالــم بــه در بــرده انــد، در اردوگــاه هــا، زنــدگــی اســف بــاری را 

ســپری مــی کــنند. کــودکــان در ایــن اردوگــاه هــا از حــداقــل هــای بهــداشــت و آمــوزش بــی بهــره انــد و بهــتریــن 

دوران زندگی را با وحشت و زیر سایه ی جنگ و تبعات آن سپری می کنند.  

از نـظر مـا مـعلمان، کـودکـان در هـر جـای جـهان فـارغ از مـلیت، نـژاد، مـذهـب و فـرهـنگ بـایـد کـودکـی 

کـنند و تـنها در سـایـه ی صـلح اسـت کـه مـی تـوان جـهانـی را تـصور نـمود کـه کـودکـانـش شـاد هسـتند و از 

کودکی خود لذت می برند. 

شـــــورای   هـــــماهـــــنگی  تـــــشکل هـــــای  صـــــنفی  فـــــرهـــــنگیان  ایـــــران هـــــمسو بـــــا مـــــردم صـــــلح دوســـــت جـــــهان و 

هـموطـنان کُـرد، هـر نـوع مـداخـله ی تـجاوزکـارانـه در کـشور سـوریـه، بـه خـصوص لـشکرکـشی و تـوسـعه طـلبی 

اردوغان به شمال سوریه و جنگ افروزی قدرت های جهانی و منطقه ای را محکوم می کند.  
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شـورای هـماهـنگی از نـهادهـای بـین املـللی مـی خـواهـد بـا تـوجـه بـه کـنوانـسیون جـهانـی حـقوق کـودکـان 

از حـــقوق و مـــنافـــع عـــالـــیه ی کـــودکـــان دفـــاع کـــرده و اشـــغالـــگری دولـــت تـــرکـــیه را مـــحکوم نـــمایـــند و دولـــت 

اردوغان را به رعایت حقوق غیرنظامیان، از جمله کودکان، ملزم نمایند. 

        شوراي هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران                                                       
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بیانیه ی شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران  

در اعتراض به گران شدن بنزین و سرکوب اعتراضات مردمی  

معلمان عزیز 

دانش آموزان گرامی  

هــمان طــور کــه مــی دانــید بــا ســه  بــرابــر شــدن نــاگــهانــی قــیمت بــنزیــن بــا تــصمیم ســران قــوا و حــمایــت 

رهـبری، مـوجـی از اعـتراضـات مـساملـت آمـیز مـردمـی در سـراسـر ایـران شـکل گـرفـت، امـا بـا کـمال تـأسـف 

سـران نـظام بـه جـای تـوجـه و پـاسـخگویـی بـه مـطالـبات و خـواسـت مـردم، راه سـرکـوب و کشـتار را پـیش 

گـرفـتند و بـر خـالف تـمام پـروتـکل هـای جـهانـی، شهـرونـدان مـعترض را هـدف سـالح جـنگی قـرار دادنـد کـه 

منجــر بــه جــان بــاخــنت صــدهــا تــن و زخــمی و بــازداشــت هــزاران نــفر گــردیــد کــه در مــیان جــان بــاخــتگان و 

افراد آسیب دیده و بازداشتی تعداد قابل توجهی کودک و دانش آموز وجود دارد. 

انــتشار روزانــه ی اخــبار بــازداشــتی هــای جــدیــد و عــکس شهــدا نــشان از عــمق ایــن ســرکــوب خــونــین 

دارد. 

شـورای هـماهـنگی تـشکل هـای صـنفی فـرهـنگیان ایـران حـکومـت را مـسئول جـان مـردم مـی دانـد و ایـن 

کشـتار بـیرحـمانـه را بـه شـدت مـحکوم مـی کـند و خـواهـان مـجازات آمـران و عـامـالن ایـن فـاجـعه ی دردنـاک 

است.  

شــورای هــماهــنگی ضــمن ابــراز هــمدردی بــا خــانــواده هــای جــان بــاخــتگان وقــایــع آبــان مــاه 98 و ابــراز 

نــگرانــی شــدیــد بــه خــاطــر وضــعیت زخــمی هــا و بــازداشــت شــدگــان ایــن رویــداد تــاریــخی، خــواهــان آزادی 

بــی قــیدوشــرط بــازداشــت شــدگــان اســت و نســبت بــه ادامــه ی خــط ســرکــوب و خــشونــت بــه حــاکــمیت هشــدار 

جدی می دهد. 

مـــا بـــه عـــنوان مـــعلم نـــمی تـــوانـــیم شـــاهـــد وارونـــه ســـازی حـــقیقت و اشـــرار و اغـــتشاشـــگر خـــوانـــدن مـــردم 

مـعترض و کشـتار دانـش آمـوزان، دانـشجویـان و مـردم تـنگدسـت و جـان بـه لـب رسـیده در شهـرهـای مـختلف 

کشورمان باشیم. 

مــا نــمی تــوانــیم شــاهــد بــایــکوت خــبری و بســنت ایــنترنــت، تــبدیــل مــدارس بــه بــازداشــتگاه و پــادگــان و 

استفاده از دانش آموزان به عنوان نیروی نظامی سرکوب باشیم.  

ما نمی توانیم شاهد این همه فجایع باشیم و سکوت کنیم. 

مردم عزیز ایران  
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هــمان طــور کــه خــود بــا تــمام وجــود حــس مــی کــنید، از مــهم تــریــن عــوامــل نــاکــارآمــدی حــکومــت، مــدیــریــت 

دولـتی بـانـدی، رانـتی و فـسادآلـودی اسـت کـه بـا سـیاسـت گـذاری غـلط و غـیرعـلمی شـرایـط امـروز را رقـم 

زده است. 

تــــأکــــید بــــر خــــصوصــــی ســــازی بــــی رویــــه در تــــمام عــــرصــــه هــــا، بــــه خــــصوص آمــــوزش و درمــــان، ســــرکــــوب 

مسـتمر تـشکل هـای صـنفی و مـدنـی، فـقدان آزادی هـای فـردی و اجـتماعـی، واگـذاری ثـروت و مـنابـع مـلی 

بــه بــانــدهــای قــدرت و ثــروت، ارزان ســازی نــیروی کــار، تخــریــب مــحیط زیســت، آزادســازی قــیمت هــا، حــذف 

یــارانــه هــای کــاالهــای اســاســی و انــرژی، عــدم تــخصیص عــادالنــه ی بــودجــه ی عــمومــی بــه نــیازهــای واقــعی 

مـــــردم و هـــــزیـــــنه ی ســـــرمـــــایـــــه مـــــلی در کـــــشورهـــــای دیـــــگر بـــــا اهـــــداف ســـــیاســـــی و نـــــظامـــــی و ... از جـــــمله 

سـیاسـت هـای بـعد از انـقالب اسـت کـه بـاعـث شـده رونـد تـحوالت بـه گـونـه ای رقـم بـخورد کـه اکـنون زنـدگـی 

بــرای اکــثریــت مــردم بــسیار دشــوار و حــتی غــیرمــمکن شــود، بــه  طــوری کــه بــنا بــر اخــبار رســمی بــیش از 

بیســت مــیلیون نــفر در ایــران حــاشــیه نــشین شــده انــد و جــامــعه بــه یــک اقــلیت بــرخــوردار و ثــروتــمند و یــک 

اکثریت تحت ستم تبدیل شده است.  

گـران نـمودن بـنزیـن غـیرعـقالنـی تـریـن تـصمیم مـمکن در جـامـعه ای بـا ایـن مـختصات اسـت. سـه بـرابـر 

کـــردن قـــیمت بـــنزیـــن و اتـــخاذ ســـیاســـت هـــای ریـــاضـــتی در چـــنین شـــرایـــطی یـــعنی تـــعرض و دســـت انـــدازی 

آشـکار بـه سـفره هـای مـردم و فـشار بیشـتر بـر معیشـت و زنـدگـی اکـثریـت جـامـعه کـه ابـتدایـی تـریـن اثـرات 

آن گسـترش هـر چـه بیشـتر فـقر، فـساد، فـحشا، از هـم گسسـنت خـانـواده هـا و رانـده شـدن تـعداد بیشـتر 

کودکان از مدرسه به سوی خیابان و کار خواهد بود. 

از هـــمین رو شـــورای هـــماهـــنگی خـــواهـــان تـــوقـــف ایـــن ســـیاســـت هـــای ضـــدانـــسانـــی اســـت و تـــنها راه 

نـــجات کـــشور را یـــک حـــاکـــمیت مـــردمـــی در ســـایـــه ی مـــشارکـــت آزاد شهـــرونـــدان در ســـرنـــوشـــت خـــود بـــا 

گسترش تشکل های صنفی و مدنی و احزاب سیاسی مستقل می داند. 

در پـایـان از مـردم هـشیار ایـران، اقـشار و اصـناف مـختلف، مـعلمان، دانـش آمـوزان و دانـشجویـان و 

تـــشکل هـــای صـــنفی و مـــدنـــی عـــزیـــز انـــتظار مـــی رود بـــا ســـامـــان دهـــی نـــیروهـــای مـــردمـــی از خـــانـــواده هـــای 

گرامی جان باختگان، مجروحان و بازداشت شدگان دلجویی کرده وآنان را یاری و حمایت نمایید. 

شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران 
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فراخوان تحصن سراسری شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران  

فرهنگیان عزیز  

هـمان طـور کـه اطـالع داریـد بـازنشسـتگان شـریـف، بـه خـصوص در یـک دهـه ی گـذشـته، در اعـتراض بـه 

تــبعیض و بــرای بهــبود وضــعیت معیشــتی خــود، بــارهــا بــه مــسئوالن حــکومــتی در ســه قــوه نــامــه نــوشــته و 

دادخـواهـی کـرده و هـنگامـی کـه پـاسـخ نـگرفـته انـد، در تهـران و سـراسـر ایـران چـندیـن بـار، دسـت بـه تجـمع 

و تـحصن زده انـد. امـا در سـایـه ی بـی تـوجـهی حـاکـمیت و بـی تـدبـیری مـدیـران نـاالیـق، در عـمل فـقر عـریـان 

بـــر زنـــدگـــی بـــازنشســـتگان ســـایـــه افـــکنده اســـت. بـــا ایـــن وجـــود آنـــان ثـــابـــت کـــرده انـــد کـــه نـــه بـــازنشســـته کـــه 

بازایستادگانند؛ چراکه بارها اعالم نموده اند:  

#تا_حق_خود_نگیریم_از_پا_نمی نشینیم  
در هـــمین راســـتا #بـــازنشســـتگان عـــزیـــز در اعـــتراض بـــه وضـــعیت اســـفناک معیشـــتی و رفـــاهـــی در 

تاریخ #دوم_دی_ماه اعالم تجمع کرده اند.  

فرهنگیان همراه  

وضــعیت امــروز بــازنشســتگان آیــنه ی پــیش روی فــرهــنگیان شــاغــل اســت؛ پــس ضــروری اســت کــه بــه 

یاری این عزیزان و آینده ی تمام نمای خود بشتابیم. 

در هــــمین راســــتا شــــورای هــــماهــــنگی تــــشکل هــــای صــــنفی فــــرهــــنگیان ایــــران بــــنا بــــر وظــــیفه ی ذاتــــی 

تـــشکل هـــای عـــضو شـــورا، ضـــمن حـــمایـــت از فـــراخـــوان تجـــمع بـــازنشســـتگان و دعـــوت از تـــمام فـــرهـــنگیان 

بازنشسته برای شرکت در تجمع مقابل مجلس، #همزمان در مدارس #اعالم_تحصن می نماید. 

شـورای هـماهـنگی تـشکل هـای صـنفی فـرهـنگیان ایـران از تـمام #مـعلمان_شـاغـل در #کـلیه_مـقاطـع 

در #نـــوبـــت_صـــبح  و بـــعدازظهـــر درخـــواســـت مـــی کـــند در روز #دوشـــنبه، تـــاریـــخ دوم دی، #زنـــگ_دوم از 

رفنت به کالس خودداری و در دفتر معلمان تحصن نمایند. 

زمـان تـحصن بـه خـاطـر نـزدیـکی امـتحانـات دی مـاه محـدود انـتخاب شـده و ایـن تـحصن اعـتراضـی بـه 

نــشانــه ی تــلنگر بــه مــسئوالن اســت و طــبیعی اســت در صــورتــی کــه مــانــند گــذشــته بــه خــواســته هــای بــرحــق 

فــرهــنگیان شــاغــل و بــازنشســته بــی تــوجــهی شــود و ســهم فــرهــنگیان و دانــش آمــوزان از #بــودجــه افــزایــش 

نـــیابـــد و قـــرارداد #بـــیمه_تـــکمیلی چـــون گـــذشـــته بـــا شـــرکـــت هـــای غـــیرمـــتخصص بـــیمه ای نـــاکـــارآمـــد مـــنعقد 

گـــردد و آمـــوزش و پـــرورش ســـهم فـــرهـــنگیان را افـــزایـــش دهـــد یـــا ســـهم خـــود را نـــپردازد و #رتـــبه_بـــندی 

شــــامــــل تــــمام فــــرهــــنگیان نــــگردد، شــــورای هــــماهــــنگی تــــشکل هــــای صــــنفی فــــرهــــنگیان ایــــران اعــــتراضــــات 
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گســــترده تــــری را در بــــرنــــامــــه ی خــــود دارد کــــه بــــه اطــــالع عــــموم مــــردم، فــــرهــــنگیان و دانــــش آمــــوزان شــــریــــف 

خواهد رساند. 

در پـایـان بـه مـسئوالن ارشـد نـظام و نـیروهـای امـنیتی گـوشـزد مـی نـمایـیم شـما کـه مـدعـی بـه رسـمیت 

شـناخـنت اعـتراضـات مـساملـت آمـیز هسـتید و هـمه روزه در خـبرهـای تـصویـری صـداوسـیما از اعـتراضـات 

بــحق ســایــر کــشورهــا داد ســخن مــی رانــید، از رویــه ی گــذشــته ی خــود دســت بــرداریــد و اعــتراضــات را بــا 

کشتار، سرکوب و زندان جواب ندهید.  

اگــر قــرار بــود مــردم و فــرهــنگیان بــا ایــن ســرکــوب هــا از حــقوق خــود دســت بــردارنــد، بــعد از ســرکــوب 

تجــــمعات و تــــحصن هــــا در طــــول ایــــن ســــال هــــا، فــــرهــــنگیان بــــایــــد مــــرعــــوب شــــده و دســــت از مــــطالــــبه گــــری 

بــرمــی داشــتند، امــا بــدانــید کــه امــروز جــنبش مــعلمان بــالــنده تــر و مــصمم تــر از قــبل بــرای تــحقق عــدالــت، 

آزادی و رفع تبعیض و فقر پا به میدان نهاده  است.  

آری، امـروز اگـرچـه بـه خـاطـر سـرکـوب وضـعیت معیشـتی اکـثریـت جـامـعه و جـان بـاخـنت دانـش آمـوزان 

و جــــــوانــــــانــــــمان داغــــــداریــــــم، امــــــا از ایــــــن زخــــــم هــــــا، آزادی جــــــوانــــــه خــــــواهــــــد زد و صــــــدای دادخــــــواهــــــی و 

عدالت خواهی ما تکثیر خواهد شد.  
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ضمن تبریک سال جدیِد شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران  

پیامی به تمام مردم و از جمله معلمان  

بـهار بـا تـمام زیـبایـی هـایـش از راه رسـیده و مـا را بـه تـحول کـیفی در مـناسـبات جـمعی فـرا مـی خـوانـد. 

مــــتأســــفانــــه ســــال ۹۸ ســــال درد و رنــــج مــــردم ایــــران از جــــمله مــــعلمان بــــود. مــــعلمان و فــــعاالن صــــنفی و 

تـــشکل هـــای عـــضو شـــورا در ســـال ۹۸ کـــوشـــیدنـــد کـــه وضـــعیت نـــظام آمـــوزشـــی و معیشـــت خـــود را بهـــبود 

بـــخشند، امـــا گـــویـــی اراده ی فـــرادســـتان بـــر مـــنکوب نـــمودن فـــعاالن و ویـــران ســـازی هـــر چـــه بیشـــتر نـــظام 

آمـوزشـی اسـت. تحـمیل ده هـا سـال زنـدان بـه فـعاالن صـنفی از کـردسـتان تـا خـراسـان و از خـوزسـتان تـا 

تهـران و کـیفیت زدایـی از مـدارس و بـه پـیش بـردن سـیاسـت هـای پـولـی و کـاالیـی سـازی آمـوزش، نـتیجه ی 

رویـکرد کـالن حـاکـمیت در یـک سـال گـذشـته اسـت. حـذف رتـبه بـندی و اجـرای نـاقـص و تـبعیض آمـیز فـصل 

دهـــم قـــانـــون مـــدیـــریـــت خـــدمـــات کـــشوری نســـبت بـــه ســـایـــر ارگـــان هـــا و در بـــوق و کـــرنـــا نـــمودن افـــزایـــش 

انـــدک حـــقوق مـــعلمان، آخـــریـــن تـــالش دولـــت بـــرای فـــقیرســـازی بیشـــتر مـــعلمان بـــود، بـــه طـــوری کـــه امـــروز 

مـتأسـفانـه مـی تـوانـیم بـگویـیم هـیچ یـک از مـطالـبات مـا مـحقق نشـده اسـت و بـه خـاطـر هـمین بـایـد در سـال 

جدید تالش مضاعف نماییم. 

رویــکرد شــورا در ســال جــدیــد تــقویــت تــشکل هــای عــضو و جــلب مــشارکــت بیشــتر بــدنــه ی مــعلمان در 

کـنش هـای صـنفی اسـت و بـر حـق تـشکل یـابـی مسـتقل، حـق فـعالـیت آزادانـه و دفـاع از مـعلمان دربـند و 

دارای پرونده تأکید جدی داریم. 

شـورای هـماهـنگی بـا تـوجـه بـه شـیوع جـهانـی ویـروس کـرونـا، بـرای تـمام مـردم جـهان آرزوی سـالمـتی 

و بهـــروزی مـــی کـــند و بـــا نـــو شـــدن طـــبیعت، ایـــن شـــکوفـــایـــی را بـــه تـــمام مـــلت هـــایـــی کـــه نـــوروز را جـــشن 

مـی گـیرنـد، تـبریـک گـفته و بـرای تـمام فـرهـنگیان آرزوی سـالـی پـربـار از سـالمـتی، رفـاه و شـادی مـی نـمایـد 

و به تقویت تشکل های استانی عضو شورا فراخوان می دهد. 

مـــا امـــیدواریـــم در ســـال جـــدیـــد بـــتوانـــیم در ســـاخـــنت جـــهانـــی بهـــتر و شـــایســـته بـــرای تـــمام کـــودکـــان و 

دانـش آمـوزان گـام هـای مـثبتی بـرداریـم تـا کـودکـان یـگانـه فـرصـت کـودکـی خـود را بـا شـادی و نـشاط هـمراه 

با خالقیت سپری نمایند. 

شـورای هـماهـنگی ضـمن آرزوی آزادی تـمام فـعاالن صـنفی و مـدنـی، خـواهـان آزادی کـامـل مـعلمان 

دربند و مختومه شدن پرونده های فعاالن صنفی در سراسر کشور است. 

سخنگوی شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران  
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 1399/02/11

بیانیه ی شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران 

 به مناسبت 12 اردیبهشت، روز ملی معلم و شهادت دکتر ابوالحسن خانعلی 

مردم شریف ایران 

مــعلمان گــرچــه در کــالس درس روبــه روی دانــش آمــوزان نشســته انــد، امــا در هــمه حــال در کــنار آنــان 

هسـتند، سـرمـا و گـرمـا را در کـنار آنـان حـس مـی کـنند، دیـوار کـالس بـر سـرشـان خـراب مـی شـود، خـود را 

سـپر بـالی فـرزنـدان ایـن سـرزمـین مـی کـنند، آتـش بـی تـدبـیری حـاکـمان پـیکرشـان را در کـالس درس بـریـان 

مـی کـند، خـود را بـه سـیل مـی سـپارنـد، در دورتـریـن روسـتاهـا در بـرف و یـخبندان خـود را بـه کـالس درس 

مـی رسـانـند؛ فـقط بـه عـشق انـسانـیت و تـربـیت کـودکـان ایـن سـرزمـین و رسـیدن بـه جـامـعه ای آزاد و آبـاد و 

پرورش شهروندانی آزاداندیش، قانونمدار و انسان دوست. 

راســــتی و درســــتی، نــــظم و انــــضباط، اخــــالق نــــیک و گــــفتار نــــیک، وجــــدان بــــیدار، وظــــیفه شــــناســــی و 

امانت داری از اصول بنیادین آنان است. 

امــا افــسوس در ایــن راه هــر چــه بیشــتر تــالش مــی کــنند، حــقوق طــبیعی آنــان تــوســط حــاکــمانــی کــه 

باید مجری عدالت باشند، گویی به عمد، بیشتر پایمال می شود. 

بــا زبــان انــسانــیت، مــساملــت جــویــانــه و بــا مــنطق فــرهــنگ و تــمدن انــسانــی، فــریــاد عــدالــت خــواهــی ســر 

مــــی دهــــند، انحــــطاط و انحــــراف اخــــالق و دانــــش در تــــعلیم و تــــربــــیت را گــــوشــــزد مــــی کــــنند، امــــا بــــا کــــمال 

تأسف اهانت می شنوند، زندان و شکنجه می شوند، تحقیر می شوند، از 

کار اخراج و محکوم به شالق می شوند. 

اما هموطن ارجمند، دانش آموز گرامی، همکارشریف 

ما را سری ست با تو که گر خلق روزگار دشمن شوند و سر برود هم بر آن سریم. 

اعـضای شـورای هـماهـنگی تـشکل هـای صـنفی فـرهـنگیان ایـران بـر پـیمان خـویـش تـا اجـرای عـدالـت 

ایســتاده انــد، تــا هــمه ی ارزش هــای انــسانــی ازدســت رفــته را بــه جــامــعه بــازگــردانــند. از ایــن رو یــک بــار 

دیگر بر خواسته های خویش پای می فشارند، و در این راه تا پای جان ایستاده اند: 

- آموزش رایگان و باکیفیت در مدارس و دانشگاه ها 

- مطالبات شاغلین و بازنشستگان شریف 

- تأکید بر همبستگی معلمان و دانش آموزان تا رسیدن به خواسته های قانونی و طبیعی خود 

- تـبرئـه و آزادی مـعلمان زنـدانـی، محـمود بهشـتی، محـمد حـبیبی، اسـماعـیل عـبدی و سـایـر مـعلمان 

زندانی زیر حکم 
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- کنار گذاشنت آموزش و پرورش تجاری 

- آموزش به زبان مادری 

- بازگشت به کارمعلمان فعال صنفی اخراج شده از جمله محمد حبیبی 

شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران 
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 1399/02/18

مجمع مجازی شورای هماهنگی تشکل های صنفی معلمان ایران 

انجــمن صــنفی مــعلمان کــردســتان/ ســقز و زیــویــه بــه عــنوان نــایــبرئــیس شــورای هــماهــنگی بــرگــزیــده 

شد.  

بــه مــنظور انــتخاب نــایــب رئــیس، شــورای هــماهــنگی در روز پــنجشنبه، 18 اردیبهشــت مجــمع مــجازی 

شـــورای هـــماهـــنگی تـــشکل هـــای صـــنفی مـــعلمان ایـــران بـــرگـــزار شـــد و بـــا آرای تـــشکل هـــای عـــضو شـــورا، 

انجمن صنفی معلمان کردستان/سقز و زیویه به عنوان نایب رئیس شورای هماهنگی برگزیده شد. 

فــعاالن صــنفی بــا تــوجــه بــه پــویــایــی تــشکل صــنفی ســقز، ضــمن اســتقبال از حــسن انــتخاب شــورا، 

معتقدند با اضافه شدن سقز به مدیریت شورا، شاهد شورایی چاالک تر خواهیم بود.  

سخنگوی شورای هماهنگی تشکل های صنفی معلمان ایران  

اسکندر لطفی 
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 1399/05/03

بیانیه ی شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران  

پیرامون اجرای قانون مدیریت خدمات ه 

به نام خداوند جان و خرد 

پــس از کــش وقــوس فــراوان بــاالخــره افــزایــش حــقوق فــرهــنگیان شــاغــل بــا رضــایــت نســبی آنــها انــجام 

شـــــد؛ امـــــا بـــــا نـــــگاهـــــی بـــــه وضـــــعیت معیشـــــتی مـــــردم، ســـــقوط ارزش پـــــول مـــــلی و … بـــــه وضـــــوح مـــــی تـــــوان 

مـشاهـده نـمود کـه مـعلمان و بیشـتر اقـشار  جـامـعه فـقیرتـر شـده انـد؛ چـنان کـه افـزایـش حـقوق اخـیر عـمالً 

به مرهمی موقت بر دردی عمیق تبدیل شده است. 

دو دهـــه اســـت کـــه شـــورای هـــماهـــنگی هـــمدوش بـــا فـــعاالن صـــنفی بـــا شـــیوه هـــای گـــونـــاگـــونـــی مـــانـــند 

کـــمپین، مـــذاکـــره، مـــکاتـــبه، تجـــمع و تـــحصن، بـــرای تـــحقق مـــطالـــبات صـــنفی و آمـــوزشـــی، تـــمام راه هـــای 

مــدنــی مــمکن را بــه کــار گــرفــته اســت و در ایــن راه، فــعاالن صــنفی متحــمل هــزیــنه هــای رنــگارنــگی مــانــند 

زندان، تبعید و اخراج شده اند، اما همچنان راه ارزشمند خود را ادامه می دهند. 

بــدون تــردیــد افــزایــش حــقوق مــاه هــای اخــیر فــرهــنگیان شــاغــل در قــالــب اجــرای رتــبه بــندی و نــیز طــرح 

در دست اجرای همسا ن سازی حقوق بازنشستگان نیاز به بحث و بررسی دارد. 

شــورای هــماهــنگی چــه خــود در بــطن مــذاکــرات حــضور داشــته بــاشــد و چــه نــه، مــانــند مــواضــع قــبلی 

خـــود، بـــا هـــر نـــوع افـــزایـــش حـــقوقـــی کـــه مـــنافـــع مـــعلمان را تـــأمـــین کـــند، مـــوافـــق اســـت و از کـــسانـــی کـــه 

صـادقـانـه در ایـن مـسیر قـدم بـر مـی دارنـد، قـدردانـی و حـمایـت مـی کـند؛ زیـرا اصـل اول بـرای شـورا تـأمـین 

مـنافـع فـرهـنگیان شـاغـل، بـازنشسـته و دانـش آمـوزان الـبته از طـریـق اسـتفاده ی بـهینه از تـمام ظـرفـیت هـای 

مــوجــود اســت. ســردمــداران بــارهــا تــأکــید کــرده انــد کــه بــدون مــشارکــت مــردم نــمی تــوان بــر مــشکالت فــائــق 

آمــد. ضــمن تــأیــید ایــن ســخن، اعــالم مــی کــنیم مــشارکــت واقــعی بــر پــایــه ی مــوجــودیــت نــهادهــای مــدنــی و 

صـــنفی مســـتقل و احـــزاب رســـمی، مـــورد اعـــتماد و پـــاســـخگو مـــمکن اســـت. در چـــنین بســـتری اســـت کـــه 

هـم افـزایـی و هـم انـدیـشی در رگ هـای اجـتماعـی جـاری مـی شـود. در غـیر ایـن صـورت مـردم افـرادی جـدا از 

هـــمند کـــه یـــا فـــریـــادشـــان بـــه جـــایـــی نـــمی رســـد، یـــا بـــه راحـــتی بـــازیـــچه ی فـــریـــب هـــا و هـــیاهـــوهـــای تـــبلیغاتـــی 

می شوند. 

ایــــجاد کــــمپین هــــای مــــوقــــت از ســــوی فــــرد یــــا افــــرادی بــــدون شــــناســــنامــــه، اگــــرچــــه مــــی تــــوانــــد گــــاهــــی 

تـأثـیرگـذار بـاشـد، ولـی بـه دلـیل نـداشـنت مـسئولـیت قـانـونـی نـاپـایـدارنـد و عـملکرد آنـها بـه عـلت وابسـتگی بـه 

خـــلق وخـــوی افـــراد، در درازمـــدت بـــه نـــفع جـــامـــعه ی هـــدف نیســـت و مـــمکن اســـت تـــحت تـــأثـــیر زدوبـــندهـــای 
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سـیاسـی قـرار گـیرد. بـه دلـیل فـقدان پـایـگاه هـای اجـتماعـی مسـتقل اسـت کـه هـمواره از جـامـعه ی ایـران بـه 

عنوان جامعه ی کوتاه مدت یا کلنگی یاد می کنند. 

بــه طــور قــطع هــم انــدیــشی و هــمگرایــی بــا نــهادهــای مــردمــی در جهــت حــل مــشکالت و پیشــبرد امــور، 

قـابـل تـوجـه و سـتایـش اسـت، مشـروط بـر ایـن کـه مـلزومـات آن را مـدنـظر قـرار دهـند تـا ایـن شـائـبه ایـجاد 

نـــشود کـــه انـــجام امـــور مـــهم و تـــحقق مـــطالـــبات، تـــنها بـــا البـــیگری و لـــطف دولـــت مـــمکن اســـت کـــه در آن 

صورت باید بی اعتباری این شگردها را به دیگر ناکارآمدی های مدیریتی افزود. 

از نــظر شــورای هــماهــنگی تــنها راه تــحقق مــطالــبات عــبور از مــسیر تــشکل یــابــی صــنفی و مســتقل 

است. در همین راستا ضروری است بر چند نکاتی تأکید شود. 

1- مــتأســفانــه تــا کــنون آن گــونــه کــه شــایســته اســت مــنافــع بــازنشســتگان، ایــن ســرمــایــه هــای راســتین 

جـامـعه در نـظر گـرفـته نشـده اسـت. خـواسـته هـای آنـها مـشخص اسـت. هـمان طـور کـه در جـریـان مـذاکـرات 

بـــا ســـازمـــان بـــرنـــامـــه و بـــودجـــه تـــوافـــق کـــرده انـــد، خـــواســـتار افـــزایـــش حـــقوق تـــا حـــداقـــل نـــود درصـــد حـــقوق 

شـــاغـــلین و الـــبته اجـــرای آن از ابـــتدای ســـال ۱۳۹۹، تـــبدیـــل ایـــن تـــوافـــق بـــه مـــاده ای مســـتقل در قـــانـــون 

مـدیـریـت خـدمـات کـشوری و نـیز اجـرای حـکم مـردادمـاه سـال ۱۳۹۸ دیـوان مـحاسـبات کـشور (در جهـت 

اســـــتیفای مـــــعوقـــــات مـــــطالـــــباتـــــی ســـــیزده ســـــالـــــه ی خـــــود)، ایـــــجاد امـــــکان مـــــشارکـــــت در اداره ی صـــــندوق 

بازنشستگی و در واقع اجرای کامل قانون مدیریت خدمات کشوری هستند. 

2- در پـــروســـه ی افـــزایـــش حـــقوق بـــخشی از شـــاغـــالن، عـــمالً ظـــلمی مـــضاعـــف نســـبت بـــه نـــیروهـــای 

زحــمتکش کــادر خــدمــاتــی روا داشــته شــده  اســت. دولــت و مجــلس در هــر گــامــی کــه بــرای رفــع مــشکالت 

برمی دارند، باید منافع این قشر زحمتکش را لحاظ نمایند. 

3- دولـــت هـــا در هـــر دوره بـــا افـــزایـــش حـــقوق جـــزیـــره ای کـــارمـــندان ســـایـــر ارگـــان هـــا، مـــیان دســـتمزد 

فــرهــنگیان و ســایــر کــارمــندان دولــت فــاصــله ای ایــجاد نــموده انــد کــه مــوجــب تــبعیض و ظــلم آشــکار مــیان 

فـرهـنگیان و کـارمـندان سـایـر دسـتگاه هـای دولـتی شـده  اسـت کـه بـا ایـن مـقدار افـزایـش حـقوق هـا و نـرخ 

تــورم مــرتــفع نــمی گــردد. شــورای هــماهــنگی خــواهــان حــقوق هــم تــراز و یــکسان بــا ســایــر کــارمــندان دولــت 

اسـت و بـه شـیوه هـای مـدنـی بـرای مـطالـبه ی دسـتمزد عـادالنـه و بـاالی خـط فـقر تـالش مـی کـند و از تـمام 

ظـرفـیت  خـود بـرای تـحقق کـامـل مـطالـبات فـرهـنگیان اسـتفاده مـی کـند. طـبیعتاً رویـکرد تـعامـلی از طـریـق 

گــفت وگــو و مــذاکــره، اولــویــت نخســت ایــن شــوراســت؛ امــا ســایــر ابــزار و روش هــای دمــکراتــیک را کــه در 

قانون پیش بینی شده است، برای خود محفوظ می داریم. 

شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران 
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بیانیه ی شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران به مناسبت باز 

گشایی مدارس ایران شهریور 1399                         

   هموطنان ارجمند، خانواده های گرامی ، دانش آموزان عزیز  

     تـشکلهای صـنفی فـرهـنگیان ایـران از گـفتگوی یـک طـرفـه بـامـسئولـین کـشور خسـته شـده انـد، مـا 

میدانیم که قدرتمداران حاکم نیز، یارای شنیدن فریاد عدالتخواهی مردم را ندارند. 

    هــمه ی مــا مــیدانــیم کــه درخــزانــه ی حــاکــمیت چــیزی نــمانــده اســت، کــه خــرج مــردم ایــران بــشود. 

آنــچه بــدان رســیده ایــم ایــن اســت کــه چــشم امــیدمــان را از حــاکــمان بــی مــسئولــیت بــریــده، وبــه خــویشــنت 

خود بازگردیم. 

که گفته اند: کس نخارد پشت من، جز ناخن انگشت من . 

   از ایــن رو بــرآن شــدیــم کــه بــرای یــافــنت مــرهــمی، بــربــخشی از دردهــا یــمان کــه رهــآورد 40 ســال 

بیداد و بی تدبیری است، با شما سخن بگوییم. 

       مـــا مـــعلمان مـــیدانـــیم کـــه دولـــت هـــای گـــذشـــته و امـــروز، بـــرای آمـــوزش و پـــرورش فـــرزنـــدانـــمان ، 

حتی برای جان آنان نیز هیچ ارزشی قائل نبوده ونیستند.  

       حـــاکـــمان، آمـــوزش و پـــرورش را وزارتـــخانـــه ای مـــصرفـــی تـــلقی کـــرده و بـــا بـــرنـــامـــه ریـــزی هـــای 

پــیچیده، صــد درصــد هــزیــنه هــای آنــرا ازجــیب مــردم فــراهــم نــموده و حــتی مــدارس پــولــی (آزاد) را بــرای 

خود، به بنگاهای در آمدزایی تبدیل کرده است، تا آنرا خرج هزینه های غیر عقالنی حاکمیت کنند. 

    مـــــامـــــیدانـــــیم حـــــاکـــــمان وظـــــیفه دارنـــــد، مـــــانـــــند بیشـــــتر کـــــشورهـــــای جـــــهان ، دســـــت کـــــم ابـــــزارهـــــای  

آمـوزشـی (تـبلت ، سـیم کـارت،ایـنترنـت پـر سـرعـت و سـایـرابـزارهـای  فـضای مـجازی) را در ایـن مـرحـله ی 

بحـرانـی بـرای دانـش آمـوزان و مـعلمان فـراهـم کـنند، امـا شـوربـختانـه مـدیـران آمـوزش و پـرورش هـزیـنه ی 

آب، برق، گاز، گچ و گازوئیل مدرسه را هم از جیب مردم فراهم می کنند. 
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مـــا مـــیدانـــیم آمـــوزش و پـــرورِش مـــناطـــق محـــرومـــی کـــه مـــردمـــش تـــوان پـــرداخـــت پـــول بـــه نـــام "کـــمکهای 

مـــردمـــی" را نـــدارنـــد، فـــرزنـــدانـــشان یـــا از ســـرمـــا مـــیلرزنـــد ، یـــا از گـــرمـــا مـــی پـــزنـــد، یـــامـــی ســـازنـــد و مـــی 

سوزند.   

ما میدانیم که هیچ مسئولی نگران جان هیچ شهروند ایرانی نیست .  

      مـا مـیدانـیم کـه دولـت از هـزیـنه کـردن یـک تـب سـنج، بـرای فـرزنـدان ایـن سـرزمـین نـیز دریـغ مـی 

کند، وهرگز به غربالگری دانش آموزان ومعلمان و مرتبطین با آنان نخواهد پرداخت. 

  مــا مــیدانــیم کــه مــدارس ایــن ســرزمــیِن ثــروتــمند، ازداشــنت کــمتریــن سیســتم تــهویــه بــی بهــره اســت، 

کـمترمـدرسـه ای در ایـران یـافـت مـی شـود، کـه حـتی از یـک پـنکه ی سـقفی هـم بهـره مـند بـاشـد؛ آمـوزش 

و پرورش از فراهم کردن کمترین مواد شوینده و ضد عفونی کننده نیز ناتوان است. 

    هـــمه ی مـــا مـــیدانـــیم کـــه دســـتورات و تـــحکمات ســـیاســـیون حـــاکـــم، بـــا تـــوصـــیه هـــای دانـــشمندان 

جـهان وسـازمـان نـظام پـزشـکی ایـران، و کـمیته ی مـلی مـبارزه بـا کـرونـا، کـه از تـازه تـریـن تـکنیکهای عـلم 

پزشکی استفاده می کند، درتضاد آشکاراست.   

    مـــا مـــیدانـــیم کـــه اگـــر یـــک تـــن از خـــانـــواده ای بـــه کـــرونـــا گـــرفـــتار شـــود، هـــیچ امـــیدی بـــه پشـــتیبانـــی 

حــاکــمان  نــخواهــد داشــت، از ایــن رو شــایســته اســت کــه مــردم ایــران از بــه خــطر انــداخــنت جــان خــود و 

فرزندانشان به هر شکل ممکن پرهیزنمایند.   

     شــورای هــماهــنگی تــشکلهای صــنفی فــرهــنگیان ایــران ، تــولــید مــحتوای آمــوزشــی بــا کــیفیت را 

خــارج از تــوان مــدرســه و مــعلمان دانســته ، و راه چــاره ی ادامــه ی تــحصیل جــوانــان و نــوجــوانــان را در 

دوران کـــــرونـــــا، فـــــراهـــــم کـــــردن بســـــته هـــــای آمـــــوزشـــــی( ســـــی دی، رم، فـــــلش و.... ) هـــــمچنین آمـــــوزشـــــهای 

تلویزیونی میداند.  

هــمچنین شــورای هــماهــنگی پــیشنهاد مــی کــند، از فــضای کــالســها ی درس فــقط بــرای رفــع اشــکال 

درسـی وبـرگـزاری آزمـونـهای مسـتمر، آنـهم بـا آمـار روزانـه یـک چـهارم دانـش آمـوزان در هـر کـالس درس 

بهره برداری شود. 
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بیانیه ی شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران  

درباره ی برداشنت نماد دختران از روی جلد کتاب های درسی  

     هموطنان ارجمند، پدرها، مادرها، اندیشمندان و دلسوزان آموزش و پرورش 

     هـمان طـور کـه شـما خـود در طـول چـهار دهـه ی گـذشـته بـا حـاکـمیت و سیسـتم آمـوزش و پـرورش 

آشـنایـی داریـد، بـر خـالف هـمه ی سیسـتم هـای نـویـن مـدیـریـتی و سـازمـان هـای اجـتماعـی کـه مـاهـیت روابـط 

اجتماعی تعیین کننده ی نوع کنش و واکنش و ارتباط متقابل آنان با همدیگر است. 

   هــمان طــور کــه عــلم مــدیــریــت مــی گــویــد «ســازمــان هــای رســمی انــدیــشه هــا و ابــزارهــایــی هســتند کــه 

بــرای بــرطــرف کــردن نــیازهــای اســاســی جــامــعه بــه وجــود مــی آیــند و بــرای جــلب هــمراهــی و هــماهــنگی و 

مـشارکـت عـوامـل اجـرایـی از یـک طـرف و مـدیـران و بـرنـامـه ریـزان آن سـازمـان از سـویـی دیـگر، بـایسـتی 

روابــط اقــناعــی و دوطــرفــه بــرقــراربــاشــد تــا آن ســازمــان در اجــرای بــرنــامــه هــا و رســیدن بــه اهــداف خــود 

پیروز شود.» 

     شـــوربـــختانـــه قـــدرت مـــدیـــران سیســـتم کـــنونـــی، نـــه بـــر مـــبنای اصـــول عـــلم مـــدیـــریـــت (هـــم انـــدیـــشی، 

پـاداش، قـانـونـمندی، تـخصص یـا نـفوذ شـخصیت)، بـلکه فـقط بـر پـایـه ی تـنبیه و زور و سـرکـوب پـی ریـزی 

شـده اسـت و سـاخـتار ایـن سیسـتم بـر پـایـه ی دسـتور قـاطـعانـه از بـاال بـه پـایـین، تـحکم و دیـکته، تحـمیق 

مجریان بدون کوچک ترین توجه و اهمیتی به نتیجه و بازخورد اجرای برنامه ها انجام می شود. 
  

     ایـــن شـــیوه هـــای مـــدیـــریـــتی فـــرســـوده از هـــر گـــونـــه نـــگاه عـــلمی بـــرای بـــرنـــامـــه ریـــزی، تـــصمیم گـــیری، 

سـازمـان دهـی، نـظارت و کـنترل بـی بهـره اسـت. مـدیـریـت و رهـبری بـر مـبنای هـیچ کـدام از روابـط انـسانـی 

و عــلمی (انــسان مــدار و وظــیفه مــدار) تــنظیم نــگردیــده، بــلکه فــقط بــر پــایــه ی زور و کــنترل هــای غــیرعــلمی و 

غیرانسانی پایه ریزی شده اند. 

      هـمان طـور کـه در رونـد کـار و گـام هـای اجـرایـی، کـمبودهـای ایـن  گـونـه بـرنـامـه ریـزی هـای غـیرعـلمی 

(غــــیردیــــنی حــــتی) و صــــرفــــاً احــــساســــی و ســــلیقه ای را نــــیز مــــی تــــوان دیــــد، ایــــن گــــونــــه مــــدیــــریــــت و رهــــبری 

سـازمـانـی، بـه ویـژه در آمـوزش و پـرورش کـه دهـه هـاسـت حـکمران یـک مـلت اسـت، ریـشه در دردی عـمیق و 

انـــدیـــشه ای منحـــرف دارد کـــه هـــرگـــز بـــا تـــوجـــیهات غـــیرمـــعقول،  بـــرطـــرف کـــردن ایـــرادات جـــزئـــی و پـــوزش 

خـواسـنت افـرادی در سـطح وزیـران نـاکـارآمـد اصـالح شـدنـی نیسـت. از بـرداشـنت نـماد دخـتران روی جـلد 

کــــتاب هــــای درســــی گــــرفــــته تــــا وارونــــه جــــلوه دادن تــــاریــــخ کــــشور و تــــاریــــخ ســــازی هــــای دروغــــین، تــــا حــــذف 
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دســتاورهــای جــامــعه شــناخــتی، روان شــناخــتی، فــلسفی و ســایــر تجــربــیات عــلمی نــوع بشــر و پــولــی ســازی 

تـعلیم و تـربـیت، ریـشه در بـاوری کـهنه دارد کـه قـرن هـاسـت مـی رود تـا پـس از انهـدام عـقالنـیت، انحـطاط 

اخــالق و عــواطــف انــسانــی، مــانــند مــوریــانــه روح انــسان ایــرانــی را از انــسانــیت تــهی نــموده و انــسان را 

به «برده ای سخت کوش» یا «حیوانی کاربلد» دگرگون سازد. 

     از ایــن رو شــایســته اســت بــرای رهــایــی از ایــن ســقوط قــرن کــه هــیچ انــسان و شهــرونــدی را از 

خـــطر نـــابـــودی آن پـــناهـــی نیســـت، چـــاره ای دیـــگر انـــدیـــشید و دســـت دردســـت هـــم، بـــرای کـــاهـــش هـــزیـــنه هـــا 

راهی بزرگ جست وجو نمود. 

     در ایـن راسـتا شـورای هـماهـنگی تـشکل هـای صـنفی فـرهـنگیان ایـران، هـمگام بـا سـایـر اقـشار و 

اصـناف جـامـعه، نسـبت بـه بـرداشـنت نـماد دخـتران از جـلد کـتاب هـای درسـی، وارونـه نـمودن تـاریـخ، نـاکـام 

گــذاشــنت جــوانــان از عــلوم بشــری مــانــند جــامــعه شــناســی، روان شــناســی، فــلسفه و...  ابــراز نــاخــشنودی 

نموده و آمادگی خود را برای هر گونه مشارکت و هم اندیشی و همراهی اعالم می نماید. 

با سپاس 
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                     بیانیه ی شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران 

 جهانی معلم  به مناسبت 13 مهر، روز  

به نام خداوند جان و خرد 

     بـر اسـاس تحـلیل یـونـسکو، در پـایـان یـک فـرآیـند آمـوزشـی مـوفـق و اثـرگـذار، دانـش آمـوز بـایـد بـه 

چــــهار ویــــژگــــی رفــــتاری پــــایــــدار آراســــته شــــده بــــاشــــد؛ نــــیاز بــــه هــــمواره آمــــوخــــنت، تــــوانــــایــــی بــــه کــــارگــــیری 

آمـوخـته هـا، زنـدگـی کـردن و اجـتماعـی زیسـنت. پـس بـرنـامـه هـای آمـوزشـی بـایـد بـه گـونـه ای طـراحـی گـردد کـه 

«حـال» دانـش آمـوزان مـانـند سـفته ای بـرای آیـنده ی مـبهم یـا سـاخـنت انـسان هـای قـالـبی بـه گـروگـان گـرفـته 
نـــشود تـــا هـــویـــت هـــا و قـــابـــلیت هـــای یـــکایـــک افـــراد، امـــکان شـــکوفـــایـــی پـــیدا کـــنند و مـــهارت هـــای مـــشارکـــت، 

شـــکیبایـــی، مـــسئولـــیت اجـــتماعـــی، رواداری و احـــترام بـــه قـــواعـــد زنـــدگـــی جـــمعی در شـــخصیت آنـــها بـــه 

خصیصه های رفتاری بدل شوند. 

     اگـــــــر ســـــــازه ی انـــــــدیـــــــشگانـــــــی آمـــــــوزش و پـــــــرورش در بســـــــتر نـــــــگرشـــــــی جـــــــهان شـــــــمول و تحـــــــلیلی 

انـــــسان مـــــحور بـــــنا نشـــــده و از انـــــگاره هـــــای ســـــیاســـــی و قـــــدرت طـــــلبانـــــه مـــــصون نـــــباشـــــد، فـــــرآورده هـــــای آن 

انـسان هـایـی هـنجارسـتیز و غـیرمـدنـی خـواهـد بـود کـه انـتقاد را بـا انـدیـشه ی انـتقام و تحـلیل مـنافـع مـحور، 

تـشویـش اذهـان عـمومـی و ضـدیـت بـا مـنافـع مـلی، تـعبیر مـی کـند، مـعلم انـدیـشه سـاز را بـه بـند انـحصار 

می کشد و تربیت را به سمت تاریکزار تبعید سوق می دهد.  

     ســال هــای بــسیار اســت کــه آمــوزش و پــرورش در گــلوگــاه چــرک آلــود ســیاســت و گــذرگــاه انــتفاعــی 

ســهام خــواهــی گــیر کــرده اســت و دســتاوردی جــز تــولــید تــفکر تــنازع بــرای بــقا نــدارد. در ایــن ســیر ســیاه 

ســـیاســـت زده، مـــعلمان بـــه جـــای آن کـــه پـــیشاهـــنگان مـــدنـــیت و تـــوســـعه خـــواهـــی و کـــنترلـــگران بحـــران هـــای 

اجــــتماعــــی بــــاشــــند، خــــود در بــــاتــــالقــــی از بحــــران هــــای مــــالــــی، شــــغلی، امــــنیتی و بــــی مــــهارتــــی دســــت وپــــا 

مــی زنــند. بــه طــور کــلی، رونــد آمــوزش و چــرخــه ی پــرورش در ایــن نــهاد قــربــانــی مــانــند کــارکــرد کــارخــانــه ی 

معیوبی طراحی شده تا در یک قالب مشخص و غیرمنعطف دائماً خشت بزند.  

     در گــــرمــــاگــــرم شــــیوع بــــیماری کــــرونــــا، درمــــانــــدگــــی آمــــوزش و پــــرورش در مــــواجــــهه ی خــــالقــــانــــه و 

اثــرگــذار بــا بحــران هــای گــونــاگــون، بــیش از پــیش نــمایــان شــده اســت. در حــالــی کــه اکــثریــت مــعلمان بــه 

دلــیل خــأل آمــوزش هــای اصــولــی و دانــش مــحور، از تخــلق بــه مــهارت هــای مــدرن محــروم و از ابــتدایــی تــریــن 

امـکانـات تـکنیکال بـی بهـره هسـتند، یـا مـجبور بـه فـعالـیت فـرمـایـشی در کـالس هـایـی مـی شـونـد کـه بـه دلـیل 
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فــــقدان زیــــرســــاخــــت هــــای بهــــداشــــتی، تــــولــــیدی مــــرگ هســــتند و یــــا در اوج محــــرومــــیت از دســــتاوردهــــا و 

مــــهارت هــــای دانــــش بــــنیان، بــــه آمــــوزش تــــئاتــــرگــــونــــه در فــــضای مــــجازی واداشــــته مــــی شــــونــــد تــــا آمــــوزش و 

پــرورش نــیز از قــافــله ی کــاله گــذاری بــر ســر حــقیقت و تــهیه ی آمــارهــای مــارصــفت کــه بــر قــلب دانــایــی و 

مــدنــیت نــیش مــی زنــند، عــقب نــمانــده بــاشــد. ایــن شــرایــط در حــالــی اســت کــه بــخش بــزرگــی از جــامــعه ی 

دانــــش آمــــوزی کــــشور نــــیز از داشــــنت ســــخت افــــزارهــــای حــــداقــــلی در ایــــن زمــــینه، بــــی بهــــره و بــــا آن کــــامــــالً 

بیگانه اند.  

     بـــدون تـــردیـــد نـــهادهـــای مـــدنـــی و تـــشکل هـــای صـــنفی مـــی تـــوانـــند اثـــرگـــذارتـــریـــن عـــامـــل در زمـــینه ی 

خــروج آمــوزش و پــرورش از دامــنه ی تــنگ انــدیــشی هــای ســنتی و حــرکــت بــه ســمت آمــوزش هــای مــدرن و 

روزآمـد بـاشـند کـه مـتأسـفانـه ایـن امـکان نـیز در دسـتگاه فـکری مـسئوالن، مـیوه ی مـمنوعـه تـلقی مـی شـود؛ 

بـه گـونـه ای کـه عـلی رغـم صـراحـت اصـل ۲۶ قـانـون اسـاسـی، مجـلس و شـورای نگهـبان سـال هـاسـت کـه بـا 

تـعلیق قـانـون فـعالـیت هـای مـدنـی و تـبعید حـق کـنشگری صـنفی، عـمالً فـرهـنگیان را بـر خـالف مـفاد اصـل 

نـهم قـانـون اسـاسـی از حـق مسـلم و قـانـونـی خـود محـروم و زمـینه ی بـرخـوردهـای قهـری و غـیراصـولـی بـا 

کـنشگران صـنفی را فـراهـم نـموده انـد. در ژرفـنای تـاریـک هـمین خـأل قـانـونـی اسـت کـه تـعدادی از مـعلمان 

دغــــدغــــه مــــند و متعهــــد بــــا زنــــجیری از پــــوســــته ی تــــفسیری قــــوانــــین، گــــرفــــتار اخــــراج، تــــبعید و حــــبس هــــای 

طـوالنـی مـدت، آن هـم در مـحبس هـای غـیربهـداشـتی شـده انـد و حـتی از مـرخـصی هـای مـتعارفـی کـه جـانـیان 

و اختالسگران نیز از آن بهره مندند، محروم می باشند. 

     شـــورای هـــماهـــنگی تـــشکل هـــای صـــنفی فـــرهـــنگیان ایـــران، ضـــمن تـــبریـــک روز جـــهانـــی مـــعلم بـــه 

هـــمه ی فـــرهـــنگیان کـــشور و دغـــدغـــه مـــندان دلـــسوخـــته ی ایـــن عـــرصـــه، فـــارغ از هـــر گـــونـــه تـــعلق ســـیاســـی، 

جــناحــی یــا وطــن ســتیزانــه، اعــالم مــی دارد تــفکر کــنونــی حــاکــم بــر ســیاســت گــذاری هــای آمــوزشــی، نــگرش 

اعــورانــه در تــخصیص بــودجــه بــه ایــن نــهاد، دخــالــت نــهادهــای مــوازی در تــصمیم ســازی هــای آمــوزشــی، 

پـــــولـــــی ســـــازی آمـــــوزش، مـــــحتوای غـــــیرعـــــلمی کـــــتب درســـــی و مـــــدیـــــریـــــت هـــــای عـــــقیم در تـــــولـــــید فـــــراورده هـــــای 

انــدیــشگانــی، هــر روز بــیش از پــیش کــارخــانــه ی بــزرگ تــعلیم و تــربــیت را در تــولــید شهــرونــدان متعهــد و 

مــــسئولــــیت پــــذیــــر نــــاتــــوان تــــر مــــی کــــند و بــــه ســــمت نــــابــــاروری تــــربــــیتی ســــوق مــــی دهــــد. بــــنابــــرایــــن بــــه هــــمه ی 

دسـتگاه هـای مـسئول و تـصمیم سـاز هشـدار مـی دهـد کـه مـسئولـیت مـدنـی و قـانـونـی تـمام بحـران هـایـی کـه 

در اثر این کج اندیشی ها بر حال و آینده ی جامعه تحمیل شده و می شود، با آنهاست. 
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     شـورای هـماهـنگی از دسـتگاه قـضایـی کـشور مـی خـواهـد کـه بـا رجـوع بـه رسـالـت خـود در اصـل 

۱۵۶ قـانـون اسـاسـی و آزادی مـعلمان زنـدانـی، بسـتر جـامـعه را بـرای احـیای حـقوق عـمومـی و گسـترش 

آزادی های مشروع، مهیا نماید. 

شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران 

 1399/09/13
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بیانیه ی شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران 

 در رابطه با برخوردهای قضایی با فعاالن صنفی معلمان 

     بـــر اســـاس نـــص صـــریـــح اصـــل ۱۵۶ قـــانـــون اســـاســـی، قـــوه ی قـــضایـــیه قـــوه ای اســـت مســـتقل کـــه 

پشـــتیبان حـــقوق فـــردی و اجـــتماعـــی، مـــسئول تـــحقق بـــخشیدن بـــه عـــدالـــت، عهـــده دار رســـیدگـــی و صـــدور 

حـــکم در خـــصوص تـــعدیـــات و تـــظلمات، احـــیای حـــقوق عـــمومـــی و گســـترش عـــدل و آزادی هـــای مشـــروع، 

نــظارت بــر حــسن اجــرای قــانــون، کــشف جــرم و تــعقیب، تــعزیــر و مــجازات مجــرم و اقــدام الزم در جهــت 

پیشگیری از وقوع جرم و اصالح مجرم است.  

     شـورای هـماهـنگی تـشکل هـای صـنفی فـرهـنگیان ایـران بـا تـوجـه بـه بـرخـوردهـای فـراقـانـونـی ارکـان 

قــضایــی کــشور بــا کــنشگران صــنفی فــرهــنگی، بــه نــمایــندگــی از هــمکاران خــود، پــس از طــرح مــوضــوع، 

چـند پـرسـش از مـسئوالن قـوه ی قـضایـیه دارد کـه انـتظار مـی رود در راسـتای وظـایـف مـصرح ایـن قـوه در 

قانون اساسی و به احترام افکار عمومی، این قوه پاسخی درخور به آنها ارائه نماید.  

     مجــلس شــورای اســالمــی در تــاریــخ چــهارم بــهمن ۱۳۹۴ بــا نــقض عــامــدانــه ی بــخشی از اصــل 

۲۶ قـانـون اسـاسـی و بـا تـغییر انـحصارخـواهـانـه ی قـانـون مـوجـود در زمـینه ی فـعالـیت نـهادهـای مـدنـی و 

تــأیــید آن در هشــتم آبــان ۱۳۹۵ تــوســط مجــمع تــشخیص مــصلحت، آگــاهــانــه بــه حــذف پــایــگاه رســمی و 

قـــانـــونـــی فـــعالـــیت تـــشکل هـــای صـــنفی در ســـازه ی قـــانـــون جـــدیـــد، یـــعنی قـــانـــون نـــحوه ی فـــعالـــیت احـــزاب و 

گــروه هــای ســیاســی، اقــدام نــمود و رســماً حــق مســلم کــنشگری صــنفی را از دفــتر قــوانــین جــاری کــشور 

ســـترد تـــا از هـــمان تـــاریـــخ، دســـت نـــهادهـــای امـــنیتی و قـــضایـــی بـــرای تـــعلیق، تـــبعید و تحـــدیـــد هـــر گـــونـــه 

فــعالــیت صــنفی بــاز بــاشــد و حــفظ مــنافــع جــناح هــای قــدرت در پــوشــش تــأمــین امــنیت مــلی، بــه فــرآیــندی 

مـتداول و روتـین بـدل گـردد؛ بـه نـحوی کـه بـا غـلبه ی ایـن شـرایـط، کـنشگری صـنفی مـعلمان در مـرام نـامـه ی 

دســـتگاه قـــضایـــی بـــه عـــنوان فـــعالـــیتی ســـاخـــتارشـــکن عـــلیه امـــنیت مـــلی و مـــوجـــبی مخـــرب بـــرای تـــشویـــش 

اذهـــان عـــمومـــی و تـــبلیغ عـــلیه مـــبانـــی نـــظام، تـــعریـــف و تحـــلیل شـــد و مـــبنای صـــدور احـــکام نـــاعـــادالنـــه ی 

بسیاری علیه فعاالن صنفی فرهنگی قرار گرفت. 

     در تـداوم ایـن سـریـال قـانـون گـریـزانـه کـه نـفی و امـحای حـق فـعالـیت آزاد صـنفی را نـشانـه گـرفـته 

بــود، اصــالح قــانــون نــحوه ی فــعالــیت احــزاب و گــروه هــای ســیاســی در جهــت اعــاده ی حــقوق تــشکل هــای 

صــــنفی نــــیز در ســــال هــــای بــــعد، بــــه ویــــژه در ســــال پــــایــــانــــی عــــمر مجــــلس دهــــم، بــــه نــــمایــــشی از چــــوگــــان 

سـیاسـی کـاری تـبدیـل گـردیـد کـه در اثـنای آن، حـق کـنشگری صـنفی، سـیلی خـور ضـربـه هـای سـیاسـانـه ی 
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مجـلس و شـورای نـگهیان گـردیـد تـا هـمچنان تـعلیق، بـالتـکلیفی و اسـتیصال تـنها راهـی بـاشـد کـه ارکـان 

قدرت به روی کنشگران صنفی باز گذاشته باشند. 

   صـــدور احـــکام ســـنگین قـــضایـــی بـــا عـــناویـــن امـــنیتی و بـــی پـــایـــه و اســـاس عـــلیه مـــعلمان خـــراســـان 

شـــمالـــی، تـــداوم حـــبس دو تـــن از اعـــضای هـــیئت مـــدیـــره ی کـــانـــون صـــنفی مـــعلمان تهـــران در زنـــدانـــی بـــا 

کـمتریـن امـکانـات بهـداشـتی، آن هـم بـدون تـخصیص حـق قـانـونـی مـرخـصی، از مـصادیـق مـدعـایـی اسـت 

که ذکر گردید.  

     در ادامــه ی ایــن فــضای عــدالــت گــریــز و قــانــون ســتیز، اخــیراً محــمدتــقی فــالحــی، دبــیرکــل کــانــون 

صــنفی مــعلمان تهــران کــه بــدون تــردیــد از حــیث آراســتگی بــه صــفات نــیکی چــون فــرهــیختگی، نــجابــت، 

شـکیبایـی و پـای بـندی عـملی بـه رفـتار فـرهـنگ مـدار و قـانـونـمند، از جـمله شـاخـص تـریـن کـنشگران صـنفی 

فــرهــنگی بــه شــمار مــی آیــد، بــا هــمان اتــهامــات مــتعارف و ابــزارگــونــه ای کــه در خــصوص فــعاالن صــنفی، 

نـــام و عـــنوانـــی امـــنیتی امـــا مـــحتوایـــی صـــنفی دارد، بـــا حـــکم دو ســـال حـــبس تـــعزیـــری قـــطعی از ســـوی 

دادگـــاه انـــقالب تهـــران مـــواجـــه شـــده اســـت تـــا ایـــن دادنـــامـــه نـــیز نـــامـــه ای دیـــگر بـــرای ثـــبت مـــصداق بـــارز 

بــی عــدالــتی در دفــتر تــاریــخ و نــیز ابــزاری بــا پــوشــش تــأمــین امــنیت بــرای دهشــتناک جــلوه دادن فــعالــیت 

صنفی و تبعید این حق مسلم مدنی در نزد جامعه ی فرهنگی باشد. 

     پـــرســـش از رأس هـــرم قـــضایـــی کـــشور و مـــسئول اصـــلی تـــحقق بـــخشیدن بـــه اصـــل ۱۵۶ قـــانـــون 

اساسی این است که:  

     ۱- آیــــــا ســــــکوت، بــــــی عــــــملی و چــــــشم فــــــرو بســــــنت قــــــوه ی قــــــضایــــــیه بــــــر ایــــــن قــــــانــــــون شــــــکنی هــــــا و 

عـــدالـــت ســـوزی هـــای آشـــکار، نـــادیـــده انـــگاشـــنت رســـالـــت ایـــن قـــوه و زیـــرمجـــموعـــه هـــای آن در پشـــتیبانـــی از 

حــــقوق فــــردی و اجــــتماعــــی و اهــــمال ایــــن نــــهاد در احــــیای حــــقوق عــــامــــه و گســــترش عــــدل و آزادی هــــای 

مشــروع نیســت؟ آیــا رونــد رســیدگــی و کــیفیت احــکام بــرخــی از قــضات دادگســتری در حــوزه ی اتــهامــات 

فـعاالن صـنفی فـرهـنگی بـا رسـالـت «کـشف جـرم و تـعقیب، تـعزیـر و مـجازات مجـرمـان» کـه از بـدیـهیئت 

وظــایــف قــوه ی قــضایــیه اســت، تــبایــن و مــنافــات نــداشــته و مــوجــب تــغییر جــای بــزه کــار و بــزه دیــده نشــده 

اســـت؟ آیـــا قـــوه ی قـــضایـــیه هـــرگـــز بـــرای شـــناســـایـــی و کـــشف مـــوجـــبات و ژرف ســـاخـــت هـــای بـــروز شـــرایـــط 

موجود به خود زحمت تحقیق و تفحص داده است؟ 

     ۲- وقـتی در تـمام پـرونـده هـای ایـن چـنینی، هـمواره سـهمیه ی کـنشگران صـنفی، مـحکومـیت قـابـل 

پـیش بـینی بـه مـجازات هـای امـنیتی و پـیشانـی نـوشـت صـاحـب مـنصبان ذیـربـط، رانـت دائـمی بـرائـت اسـت و 
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هـرگـز اتـهامـی سـاده و حـداقـلی نـیز در حـریـم حـرمـت رانـتی هـیچ مـقام مـسئولـی، راه نـدارد، آیـا احـکام 

قــضایــی صــادره را مــی تــوان مــشحون از مــؤلــفه هــای اســتقالل و عــدالــت قــضایــی و مــبرا از دخــالــت هــای 

مبادی قدرت تصور نمود؟ 

     ۳- در اصــل ۱۵۶ قــانــون اســاســی «نــظارت بــر حــسن اجــرای قــانــون» از جــمله مــسئولــیت هــای 

قــوه ی قــضایــیه بــه شــمار آمــده اســت. آیــا ایــن قــوه در زمــینه ی قــانــون شــکنی مجــلس، شــورای نگهــبان و 

مجـــمع تـــشخیص مـــصلحت کـــه بـــا تحـــریـــف و تـــخفیف اصـــل ۲۶ قـــانـــون اســـاســـی، ســـال هـــاســـت کـــه حـــق 

فــــعالــــیت صــــنفی را خــــرق نــــموده و زمــــینه ی بــــسیاری از مــــشکالت مــــوجــــود را فــــراهــــم کــــرده انــــد، کــــمتریــــن 

اقـدامـی انـجام داده اسـت یـا کـماکـان در مـانیفسـت دسـتگاه قـضایـی، صـاحـب مـنصبان مـعصوم و عـاری 

از هــر گــونــه اشــتباه تــعریــف مــی شــونــد و ارتــکاب جــرم صــرفــاً در انــحصار ســرنــوشــت مــحتوم مــلتی اســت 

که در توهم شعار، ساالر هستند و در باتالق واقعیت، محکوم علیه همیشگی؟  

     ۴- آیــا اتــفاق افــتاده اســت کــه یــک بــار قــوه ی قــضایــیه در خــصوص جــلسات مــحاکــمه ی فــعاالن 

صــنفی فــرهــنگی بــه اصــل ۱۶۵ قــانــون اســاســی تــمکین نــموده و مــحاکــمات آنــها را عــلنی و بــا حــضور 

رسـانـه هـای آزاد بـرگـزار نـمایـد تـا مـعلوم شـود کـنشگران صـنفی، مخـل امـنیت مـلی هسـتند یـا مـسئوالنـی 

کـه مـصالـح شـخصی، سـیاسـی و جـناحـی را در لـفافـه ی عـبارات عـوام فـریـبانـه و شـعارهـای بـی مـحتوا بـر 

سرنوشت مردم تحمیل می کنند؟ 

     ۵- آیـــــا هـــــرگـــــز اتـــــفاق افـــــتاده اســـــت کـــــه دادســـــتان کـــــل کـــــشور یـــــا دادســـــتان مجـــــری حـــــکم، بـــــه 

اعـــتراضـــات مـــکرر فـــرهـــنگیان نســـبت بـــه کـــیفیت احـــکام قـــضایـــی صـــادره عـــلیه فـــعاالن صـــنفی، احـــترام 

گـذاشـته و از اخـتیار خـود در مـاده ی ۴۷۵ قـانـون آیـین دادرسـی کـیفری بـرای فـرجـام خـواهـی و بـررسـی 

دقــیق تــر پــرونــده هــا اســتفاده و بــخش بــزرگــی از جــمعیت کــشور را نســبت بــه اســتقالل ایــن قــوه امــیدوار 

نماید؟  

     شــورای هــماهــنگی تــشکل هــای صــنفی فــرهــنگیان ایــران ضــمن احــترام بــه چــارچــوب هــای قــانــونــی 

(و نــــه تــــصمیمات فــــراقــــانــــونــــی) و اعــــالم بــــرائــــت مــــطلق از هــــر گــــونــــه جــــریــــان مخــــرب ســــیاســــی داخــــلی و 

خــارجــی، از قــوه ی قــضایــیه مــؤکــداً درخــواســت مــی کــند پــرونــده هــای فــعاالن صــنفی فــرهــنگی در ســراســر 

کــشور را فــارغ از دخــالــت هــای بــالوجــه و فــراقــانــونــی نــهادهــای قــدرت، در بســتر واقــعی قــوانــین مــوجــود و 

در فـــضایـــی آزاد و عـــاری از مـــصلحت هـــایـــی کـــه قـــربـــانـــگاه حـــقیقت هســـتند، مـــورد بـــازنـــگری و بـــازبـــینی 

عـــادالنـــه قـــرار دهـــد تـــا ژرفـــای واقـــعیت هـــای تـــلخ جـــامـــعه بـــر هـــمگان آشـــکار گـــردد. بـــه عـــنوان اولـــین اقـــدام 

عـملی، پـیشنهاد مـی شـود جـلسه ی رسـیدگـی بـه اتـهامـات امـنیتی محـمد فـالحـی، دبـیرکـل کـانـون صـنفی 
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مــعلمان تهــران، در قــالــب اجــرای مــواد ۴۶۴ الــی ۴۸۳ قــانــون آیــین دادرســی بــرگــزار شــود و از طــریــق 

رســــانــــه ی مــــلی در مــــعرض دیــــد عــــامــــه ی مــــردم قــــرار گــــیرد تــــا مــــردمــــی کــــه در شــــعار، صــــاحــــبان مــــملکت 

بــرشــمرده مــی شــونــد، دوســت و دشــمن واقــعی را بــی واســطه و بــدون عــینکی کــه بــاالجــبار بــر چــشم آنــها 

تحـــمیل شـــده اســـت، بـــشناســـند و مـــعلومـــشان شـــود کـــه حـــساب چـــه کـــسانـــی پـــاک و از آن چـــه کـــسانـــی، 

ریشه در خالب فساد دارد. 

     شـــورای هـــماهـــنگی بـــه احـــترام قـــوانـــین و شـــرایـــط خـــاص جـــامـــعه، مـــنتظر مـــی مـــانـــد تـــا بـــا تـــدبـــیر 

مــسئوالن قــضایــی، زمــینه ای مــساعــد و مــدبــرانــه بــرای اجــرای عــدالــت در خــصوص مــتهمان و زنــدانــیان 

صـنفی فـرهـنگی در سـراسـر کـشور فـراهـم گـردد؛ در غـیر ایـن صـورت، بـر ایـن شـورا مسـلم مـی گـردد کـه 

اراده ای آشــکار، بــا نــام حــفظ امــنیت و مــصلحت کــشور و نــظام، امــا بــه کــام مــنافــع اشــخاص و جــناح 

هـــای قـــدرت، بـــر آن اســـت تـــا بـــا خـــرق قـــانـــون، فـــرهـــنگیان را بـــرای دفـــاع از حـــقوق خـــود و هـــمکارانـــشان 

نــاگــزیــر بــه تجــمعات اعــتراض آمــیزی نــمایــد کــه قــلباً بــه آن رضــا نــدارنــد. امــید آن کــه عــقالنــیت و مــصالــح 

واقعی کشور مبنای هر گونه تصمیم یا واکنش منطقی و عادالنه در این زمینه قرار گیرد. 

شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان کشور 

 1399/09/12

بیانیه شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران 

به نام خداوند جان و خرد 
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بـراسـاس نـص صـریـح اصـل ۱۵۶ قـانـون اسـاسـی، قـوه قـضایـیه قـوه ای اسـت مسـتقل کـه پشـتیبان 

حــــقوق فــــردی و اجــــتماعــــی، مــــسئول تــــحقق بــــخشیدن بــــه عــــدالــــت، عهــــده دار رســــیدگــــی و صــــدور حــــکم 

درخــصوص تــعدیــات و تــظلمات، احــیای حــقوق عــمومــی و گســترش عــدل و آزادی هــای مشــروع، نــظارت 

بـر حـسن اجـرای قـانـون، کـشف جـرم و تـعقیب، تـعزیـر و مـجازات مجـرم و اقـدام الزم در جهـت پـیشگیری 

از وقوع جرم و اصالح مجرم  است.  

شــورای هــماهــنگی تــشکل هــای صــنفی فــرهــنگیان ایــران بــا تــوجــه بــه بــرخــوردهــای فــراقــانــونــی ارکــان 

قــضایــی کــشور بــا کــنشگران صــنفی فــرهــنگی، بــه نــمایــندگــی از هــمکاران خــود، پــس از طــرح مــوضــوع، 

چـند پـرسـش از مـسئوالن قـوه قـضایـیه دارد کـه انـتظار مـی رود در راسـتای وظـایـف مـصرح ایـن قـوه در 

قانون اساسی و به احترام افکار عمومی، پاسخی درخور به آنها ارائه نماید.  

مجـــلس شـــورای اســـالمـــی در تـــاریـــخ چـــهارم بـــهمن ۱۳۹۴ بـــا نـــقض عـــامـــدانـــه بـــخشی از اصـــل ۲۶ 

قـانـون اسـاسـی و بـا تـغییر انـحصارخـواهـانـه قـانـون مـوجـود در زمـینه فـعالـیت نـهادهـای مـدنـی و تـایـید آن 

در هشــتم آبــان ۱۳۹۵ تــوســط مجــمع تــشخیص مــصلحت، آگــاهــانــه بــه حــذف پــایــگاه رســمی و قــانــونــی 

فـــعالـــیت تـــشکل هـــای صـــنفی در ســـازه قـــانـــون جـــدیـــد یـــعنی قـــانـــون نـــحوه فـــعالـــیت احـــزاب و گـــروه هـــای 

سـیاسـی اقـدام نـمود و رسـما حـق مسـلم کـنشگری صـنفی را از دفـتر قـوانـین جـاری کـشور سـترد تـا از 

هــمان تــاریــخ، دســت نــهادهــای امــنیتی و قــضایــی بــرای تــعلیق، تــبعید و تحــدیــد هــرگــونــه فــعالــیت صــنفی 

بـاز بـاشـد و حـفظ مـنافـع جـناح هـای قـدرت در پـوشـش تـامـین امـنیت مـلی، بـه فـرآیـندی مـتداول و روتـین 

بـدل گـردد. بـه نـحوی کـه بـا غـلبه ایـن شـرایـط، کـنشگری صـنفی مـعلمان در مـرامـنامـه دسـتگاه قـضایـی بـه 

عـنوان فـعالـیتی سـاخـتارشـکن عـلیه امـنیت مـلی و مـوجـبی مخـرب بـرای تـشویـش اذهـان عـمومـی و تـبلیغ 

عـلیه مـبانـی نـظام، تـعریـف و تحـلیل شـد و مـبنای صـدور احـکام نـاعـادالنـه بـسیاری عـلیه فـعاالن صـنفی 

فرهنگی قرار گرفت. 

در تــداوم ایــن ســریــال قــانــون گــریــزانــه کــه نــفی و امــحای حــق فــعالــیت آزاد صــنفی را نــشانــه گــرفــته 

بـــود، اصـــالح قـــانـــون نـــحوه فـــعالـــیت احـــزاب و گـــروه هـــای ســـیاســـی در جهـــت اعـــاده حـــقوق تـــشکل هـــای 

صـنفی نـیز در سـال هـای بـعد، بـویـژه درسـال پـایـانـی عـمر مجـلس دهـم بـه نـمایـشی از چـوگـان سـیاسـی 

کـاری تـبدیـل گـردیـد کـه در اثـنای آن، حـق کـنشگری صـنفی، سـیلی خـور ضـربـه هـای سـیاسـانـه مجـلس 

و شـورای نـگهیان گـردیـد تـا هـمچنان تـعلیق، بـالتـکلیفی و اسـتیصال تـنها راهـی بـاشـد کـه ارکـان قـدرت 

به روی کنشگران صنفی  باز گذاشته باشند. 
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صـــدور احـــکام ســـنگین قـــضایـــی بـــا عـــناویـــن امـــنیتی و بـــی پـــایـــه و اســـاس عـــلیه مـــعلمان خـــراســـان 

شـــمالـــی، تـــداوم حـــبس دو تـــن از اعـــضای هـــیئت مـــدیـــره کـــانـــون صـــنفی مـــعلمان تهـــران در زنـــدانـــی بـــا 

کـمتریـن امـکانـات بهـداشـتی،آن هـم بـدون تـخصیص حـق قـانـونـی مـرخـصی از مـصادیـق مـدعـایـی اسـت 

که ذکر گردید.  

در ادامــه ایــن فــضای عــدالــت گــریــز و قــانــون ســتیز، اخــیرا محــمد فــالحــی، دبــیرکــل کــانــون صــنفی 

مـعلمان تهـران کـه بـدون تـردیـد از حـیث آراسـتگی بـه صـفات نـیکی چـون فـرهـیختگی، نـجابـت، شـکیبایـی 

و پــــایــــبندی عــــملی بــــه رفــــتار فــــرهــــنگ مــــدار و قــــانــــون مــــند، از جــــمله شــــاخــــص تــــریــــن کــــنشگران صــــنفی 

فـرهـنگی بـه شـمار مـی آیـد، بـا هـمان اتـهامـات مـتعارف و ابـزارگـونـه ای کـه در خـصوص فـعاالن صـنفی، 

نـــام و عـــنوانـــی امـــنیتی امـــا مـــحتوایـــی صـــنفی دارد بـــا حـــکم دو ســـال حـــبس تـــعزیـــری قـــطعی از ســـوی 

دادگـاه انـقالب تهـران مـواجـه شـده اسـت تـا ایـن دادنـامـه نـیز نـامـه ای دیـگر بـرای ثـبت مـصداق بـارز بـی 

عـــدالـــتی در دفـــتر تـــاریـــخ و نـــیز ابـــزاری بـــا پـــوشـــش تـــامـــین امـــنیت  بـــرای دهشـــتناک جـــلوه دادن فـــعالـــیت 

صنفی و تبعید این حق مسلم مدنی در نزد جامعه فرهنگی باشد. 

پـــــرســـــش از راس هـــــرم قـــــضایـــــی کـــــشور و مـــــسئول اصـــــلی تـــــحقق بـــــخشیدن بـــــه اصـــــل ۱۵۶ قـــــانـــــون 

اساسی، این است که :  

۱-آیــا ســکوت، بــی عــملی و چــشم فــروبســنت قــوه قــضایــیه بــر ایــن قــانــون شــکنی هــا و عــدالــت ســوزی 

هـای آشـکار، نـادیـده انـگاشـنت رسـالـت ایـن قـوه و زیـرمجـموعـه هـای آن در پشـتیبانـی از حـقوق فـردی و 

اجـتماعـی و اهـمال ایـن نـهاد در احـیای حـقوق عـامـه و گسـترش عـدل و آزادی هـای مشـروع نیسـت؟ آیـا 

رونـد رسـیدگـی وکـیفیت احـکام بـرخـی از قـضات دادگسـتری در حـوزه اتـهامـات فـعاالن صـنفی فـرهـنگی 

بـــا رســـالـــت «کـــشف جـــرم و تـــعقیب، تـــعزیـــر و مـــجازات مجـــرمـــان» کـــه از بـــدیـــهیات وظـــایـــف قـــوه قـــضایـــیه 

اسـت، تـبایـن و مـنافـات نـداشـته و مـوجـب تـغییر جـای بـزهـکار و بـزه دیـده نشـده اسـت؟ آیـا قـوه قـضایـیه 

هـــرگـــز بـــرای شـــناســـایـــی و کـــشف مـــوجـــبات و ژرف ســـاخـــت هـــای بـــروز شـــرایـــط مـــوجـــود بـــه خـــود، زحـــمت 

تحقیق و تفحص داده است؟ 

۲ - وقـــتی در تـــمام پـــرونـــده هـــای ایـــن چـــنینی، هـــمواره ســـهمیه کـــنشگران صـــنفی، مـــحکومـــیت قـــابـــل 

پــیش بــینی بــه مــجازات هــای امــنیتی، و پــیشانــی نــوشــت صــاحــب مــنصبان ذیــربــط، رانــت دائــمی بــرائــت 

اسـت و هـرگـز اتـهامـی سـاده و حـداقـلی نـیز در حـریـم حـرمـت رانـتی هـیچ مـقام مـسئولـی، راه نـدارد، آیـا 

احـــکام قـــضایـــی صـــادره را مـــی تـــوان مـــشحون از مـــولـــفه هـــای اســـتقالل و عـــدالـــت قـــضایـــی و مـــبرا از 

دخالت های مبادی قدرت، تصور نمود؟  
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۳-در اصــل ۱۵۶ قــانــون اســاســی، «نــظارت بــر حــسن اجــرای قــانــون» ازجــمله مــسئولــیت هــای قــوه 

قـــضایـــیه بـــه شـــمار آمـــده اســـت.آیـــا ایـــن قـــوه در زمـــینه قـــانـــون شـــکنی مجـــلس، شـــورای نگهـــبان و مجـــمع 

تـــشخیص مـــصلحت کـــه بـــا تحـــریـــف و تـــخفیف اصـــل ۲۶ قـــانـــون اســـاســـی، ســـالـــهاســـت کـــه حـــق فـــعالـــیت 

صـنفی را خـرق نـموده و زمـینه بـسیاری از مـشکالت مـوجـود را فـراهـم کـرده انـد، کـمتریـن اقـدامـی انـجام 

داده اسـت یـا کـماکـان در مـانیفسـت دسـتگاه قـضایـی، صـاحـب مـنصبان، مـعصوم و عـاری از هـرگـونـه 

اشـتباه تـعریـف مـی شـونـد و ارتـکاب جـرم، صـرفـا در انـحصار سـرنـوشـت مـحتوم مـلتی اسـت کـه در تـوهـم 

شعار، ساالر هستند و در باتالق واقعیت، محکوم علیه همیشگی؟  

۴- آیـــا اتـــفاق افـــتاده اســـت کـــه یـــکبار قـــوه قـــضایـــیه در خـــصوص جـــلسات مـــحاکـــمه فـــعاالن صـــنفی 

فــرهــنگی بــه اصــل ۱۶۵ قــانــون اســاســی، تــمکین نــموده و مــحاکــمات آنــها را عــلنی و بــا حــضور رســانــه 

هــای آزاد، بــرگــزار نــمایــد تــا مــعلوم شــود کــنشگران صــنفی، مخــل امــنیت مــلی هســتند یــا مــسئوالنــی کــه 

مــصالــح شــخصی، ســیاســی و جــناحــی را در لــفافــه عــبارات عــوام فــریــبانــه و شــعارهــای بــی مــحتوا بــر 

سرنوشت مردم تحمیل می کنند؟ 

۵- آیـا هـرگـز اتـفاق افـتاده اسـت کـه دادسـتان کـل کـشور یـا دادسـتان مجـری حـکم، بـه اعـتراضـات 

مــکرر فــرهــنگیان نســبت بــه کــیفیت احــکام قــضایــی صــادره عــلیه فــعاالن صــنفی، احــترام گــذاشــته و از 

اخـتیار خـود در مـاده ۴۷۵ قـانـون آیـین دادرسـی کـیفری بـرای فـرجـام خـواهـی و بـررسـی دقـیق تـر پـرونـده 

ها استفاده و بخش بزرگی از جمعیت کشور را نسبت به استقالل این قوه، امیدوار نماید؟  

شـورای هـماهـنگی تـشکل هـای صـنفی فـرهـنگیان ایـران ضـمن احـترام بـه چـارچـوب هـای قـانـونـی (و 

نــه تــصمیمات فــراقــانــونــی) و اعــالم بــرائــت مــطلق از هــرگــونــه جــریــان مخــرب ســیاســی داخــلی و خــارجــی، 

از قــوه قــضایــیه مــوکــدا درخــواســت مــی کــند پــرونــده هــای فــعاالن صــنفی فــرهــنگی در ســراســر کــشور را 

فــــارغ از دخــــالــــت هــــای بــــالوجــــه و فــــراقــــانــــونــــی نــــهادهــــای قــــدرت، در بســــتر واقــــعی قــــوانــــین مــــوجــــود و در 

فــــضایــــی آزاد و عــــاری از مــــصلحت هــــایــــی کــــه قــــربــــانــــگاه حــــقیقت هســــتند، مــــورد بــــازنــــگری و بــــازبــــینی 

عــادالنــه قــرار دهــد تــا ژرفــای واقــعیت هــای تــلخ جــامــعه بــر هــمگان آشــکار گــردد. بــه عــنوان اولــین اقــدام 

عــملی، پــیشنهاد مــی شــود جــلسه رســیدگــی بــه اتــهامــات امــنیتی محــمد فــالحــی، دبــیرکــل کــانــون صــنفی 

مــعلمان تهــران در قــالــب اجــرای مــواد ۴۶۴ الــی ۴۸۳ قــانــون آیــین دادرســی، بــرگــزار و از طــریــق رســانــه 

مــلی در مــعرض دیــد عــامــه مــردم قــرار داده شــود تــا مــردمــی کــه در شــعار، صــاحــبان مــملکت بــرشــمرده 

مــی شــونــد، دوســت و دشــمن واقــعی را بــی واســطه و بــدون عــینکی کــه بــاالجــبار بــر چــشم آنــها تحــمیل 
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شــده اســت، بــشناســند و مــعلومــشان شــود کــه حــساب چــه کــسانــی پــاک و از آن چــه کــسانــی، ریــشه در 

خالب فساد دارد. 

شـورای هـماهـنگی بـه احـترام قـوانـین و شـرایـط خـاص جـامـعه، مـنتظر مـی مـانـد تـا بـا تـدبـیر مـسئوالن 

قـــضایـــی، زمـــینه ای مـــساعـــد و مـــدبـــرانـــه بـــرای اجـــرای عـــدالـــت درخـــصوص مـــتهمان و زنـــدانـــیان صـــنفی 

فــرهــنگی در ســراســر کــشور فــراهــم گــردد؛ در غــیر ایــن صــورت، بــر ایــن شــورا مســلم مــی گــردد کــه اراده 

ای آشــکار، بــا نــام حــفظ امــنیت و مــصلحت کــشور و نــظام امــا بــه کــام مــنافــع اشــخاص و جــناح هــای 

قـدرت، بـرآن اسـت تـا بـا خـرق قـانـون، فـرهـنگیان را بـرای دفـاع از حـقوق خـود و هـمکارانـشان، نـاگـزیـر بـه 

تجــــمعات اعــــتراض آمــــیزی نــــمایــــد کــــه قــــلبا بــــه آن رضــــا نــــدارنــــد. امــــید آنــــکه عــــقالنــــیت و مــــصالــــح واقــــعی 

کشور، مبنای هرگونه تصمیم یا واکنش منطقی و عادالنه در این زمینه قرار گیرد. 
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 1399/11/09

بیانیه شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران درحمایت از معلمان 

زندانی  

        به نام خداوند جان و خرد 

مردم گرانقدر و مسئوالن محترم کشور 

مــعلمان، فــرهــنگ ســازان ایــن مــرز و بــوم، ســالــهاســت، مــطابــق قــانــون اســاســی بــا ایــجاد تــشکل هــای 

صــــنفی در قــــالــــب کــــانــــون هــــا و انجــــمن هــــای صــــنفی مســــتقل در اســــتان هــــا و شهــــرهــــای ســــراســــر کــــشور 

خـواسـته هـا و اعـتراض هـای بـه حـق خـود را بـه قـانـونـی تـریـن شـکل مـمکن بـه گـوش مـسئوالن کـشور رسـانـده   

و می رسانند. 

 شــورای هــماهــنگی تــشکل هــای صــنفی فــرهــنگیان کــه عــصاره کــانــون هــای صــنفی فــرهــنگیان کــشور 

اســت، بــا ســابــقه بیســت ســالــه هــمواره خــط مــشی ثــابــت و اســتواری را در جهــت اعــتالی شــاُن و مــنزلــت 

مــعلم، ارتــقای فــرهــنگ و تــربــیت نســل آگــاه، شــجاع و بــیدار پــیموده اســت. امــا در ایــن مــسیر مــتاســفانــه 

گـاهـی شـاهـد بـرخـوردهـای فـراقـانـونـی در بـرخـی نـهادهـا بـا تـشکل هـای مـنتخب فـرهـنگیان بـوده ایـم کـه طـبق 

قـانـون وظـیفه دارنـد حـامـی حـرکـتهای حـق طـلبانـه مـردم بـاشـند. تـشکل هـایـی کـه تـنها بـه دنـبال احـقاق حـق 

و اعتالی فرهنگ تضعیف شده ایران و ایرانی بوده و هستند. 

اکــــنون کــــه بــــا تــــالش هــــزاران دلــــسوز در جــــای جــــای ایــــران پــــرده هــــا بــــر افــــتاده و دســــت بــــسیاری از 

کـسانـی کـه بـا سـوء اسـتفاده از مـوقـعیت هـای شـغلی خـود و بـا جـوسـازی عـلیه حـق طـلبان، فـضا را بـرای 

احـــقاق حـــقوق اســـاســـی مـــلت تـــنگ کـــرده و خـــود را صـــاحـــب انـــقالب مـــی دانســـتند و مـــی دانـــند روشـــده و 

پـــرونـــده هـــای مـــتعددی بـــرای ســـوء اســـتفاده گـــران تـــشکیل گـــردیـــده و مـــی گـــردد و بـــا شـــناســـایـــی تـــعدادی از  

اخـــتالســـگران و حـــقوق بـــگیران نـــجومـــی و افـــشای تـــوزیـــع نـــهادیـــنه شـــده نـــاعـــادالنـــه ثـــروت مـــلی، حـــقانـــیت 

تـــمامـــی ادعـــاهـــای مـــعلمان حـــق طـــلب و نـــیات خـــیرخـــواهـــانـــه آنـــها در حـــرکـــتهای قـــانـــونـــی و حـــق طـــلبانـــه بـــر 

هـمگان ثـابـت شـده و مـشخص گـردیـده کـه تـمامـی ایـن اقـدامـات صـورت گـرفـته مـعلمان کـشور در جهـت 

تـامـین امـنیت فـرهـنگی، اجـتماعـی و روانـی بیشـتر جـامـعه بـوده و هسـت، انـتظار داریـم، در ایـن شـرایـط 

بـــسیار حـــساس و بحـــرانـــی کـــه بـــیش از هـــر زمـــانـــی در کـــشور بـــه اتـــحاد و هـــمدلـــی نـــیاز اســـت، تـــمامـــی 

مــسئوالن در کــلیه قــوا بــا حــمایــت و پشــتیبانــی از خــواســته هــای بــه حــق فــرهــنگیان کــشور و تــالش عــاجــل 

برای تحقق خواسته ها که اهم آنها : 
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۱- پایبندی به حقوق ملت در قانون اساسی کشور  

۲- رفع تبعیض و برقراری عدالت آموزشی برای همه مردم  

۳- اعتالی جایگاه معلم  و تامین فضای مناسب برای فعاالن اجتماعی، 

 مـــی بـــاشـــد بـــه طـــرز شـــایســـته ای قـــدردان زحـــمات نـــمایـــندگـــان واقـــعی مـــعلمان یـــعنی فـــعاالن صـــنفی 

فرهنگیان کشور باشند. 

  بـا تـوجـه بـه مـلی بـودن و اهـمیت جـایـگاه تـعلیم و تـربـیت و مـسئولـیت حـیاتـی نـهاد آمـوزش و پـرورش 

در رشــد فــضایــل انــسانــی کــه اصــلی تــریــن آنــها آزادگــی و عــدالــت طــلبی و پــاســداشــت قــانــون مــی بــاشــد 

تـــقاضـــای مـــوکـــد داریـــم بـــا پـــایـــبندی بـــه مـــنشور حـــقوق شهـــرونـــدی و اصـــول قـــانـــون اســـاســـی خـــصوصـــا 

اصـــــل هـــــای ۲۶ و ۲۷ و امـــــر بـــــه مـــــعروف و نـــــهی از مـــــنکر بـــــه عـــــنوان حـــــق عـــــمومـــــی مـــــصرح در قـــــانـــــون 

اسـاسـی، ضـمن تـوقـف کـلیه احـکام قـضایـی صـادره بـرای نـمایـندگـان مـعلمان کـشور و آزادی بـی قـید و 

شـــرط فـــعاالن صـــنفی دربـــند، مـــعلمان گـــرانـــقدر و دلـــسوز آقـــایـــان محـــمدرضـــا رمـــضانـــزاده و اســـماعـــیل 

عــبدی، فــضای مــناســبی بــرای هــمدلــی و اتــحاد مــلت ایــران فــراهــم شــود تــا بــا مــشارکــت هــمه جــانــبه و 

پــیونــد عــلم و ایــمان، قــله هــای رفــیع بهــروزی و پــیروزی و کــامــیابــی را فــتح نــمایــیم و بــا گــام هــای مــصمم و 

استوار، ایران جاویدان را سرافراز و سربلند سازیم. 

شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران 
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 بیانیه شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران  

در محکومیت کشتار اخیر سوخت بران سراوان 

   به نام خداوند جان و خرد 

بلوچستان این روزها سوگناک تر از همیشه روزگار می گذراند. 

مـــردمـــی فـــرامـــوش شـــده و بـــه حـــساب نـــامـــده از ســـوی حـــاکـــمان کـــه در مـــنتهای فـــقر و تـــنگدســـتی و 

بیکاری روزگار پر از رنج و شکنج را طی می کنند. 

در مــیان بهــت و نــابــاوری،تــصویــری دردنــاک تــر از هــمیشه را ایــن بــار عــیان دیــدنــد و بــر آن ســخت 

گریستند و شوریدند. 

آری در صـــحنه ای دردنـــاک چـــند نـــفر از زحـــمت کـــشان ایـــن ســـامـــان کـــه بـــرای لـــقمه نـــانـــی بـــه حـــمل 

سوخت مشغول بودند، به ضرب مستقیم گلوله نیروهای نظامی سراوان به شهادت رسیدند. 

حــــاکــــمیت ســــالــــهاســــت کــــه اداره کــــشور و ســــامــــان آن را بــــا گســــترش اخــــتالس هــــایــــی کــــه دیــــگر در 

حــساب اعــداد نــمی گنجــد،بــه دســت چــپاولــگرانــی ســپرده کــه از تــمام آزادی هــای اســاســی بــرای از بــین 

بـردن مـنابـع ایـران بهـره مـندنـد و دسـت هـیچ کـسی هـم بـرای قـطع تـعدی هـای آنـان کـارگـر نـمی افـتد.در 

مــــیانــــه هــــمه ی ایــــن غــــارت گــــری هــــا وجــــود کــــالس هــــا و مــــدارس کــــپری در مــــناطــــق مــــختلف سیســــتان و 

بلوچستان همچون: 

زاهدان،خاش،میرجاوه،زابل،بنجار  

 در جنوب بلوچستان:  

چـاه بـهار.سـربـاز.ایـرانشهـر و نـهایـتا سـراوانـی کـه ایـن روزهـا داغ دار شـده اسـت،حـکایـت از قـصور 

مـضاعـف حـاکـمیت در مـهیا کـردن حـداقـلی تـریـن امـکانـات حـقوق شهـرونـدی در طـی سـالـیان سـال بـرای 

این منطقه محروم و مستضعف بوده است.  

دریـــغا و شـــگفتادرپـــیش چـــشم مـــردم بـــلوچ، قـــطار قـــطار کـــامـــیون هـــای ســـوخـــت در نـــهایـــت آزادی بـــه 

کـشورهـای هـمسایـه گـسیل مـی شـود امـا هـم وطـنان بـه سـتوه آمـده بـرای لـقمه نـانـی جـزئـی، چـنین بـه تـیر 

مستقیم گلوله از پای در می آیند. 
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نـــظامـــی کـــه در بـــدو تـــأســـیس خـــود بـــا شـــعار حـــمایـــت از محـــرومـــان و تـــأســـیس بـــنیاد مســـتضعفان و 

کـمیته امـداد امـام خـمینی، مـدعـی حـمایـت از محـرومـان بـود،امـروز بیشـتریـن وجـهه ی هـمت خـود را در 

بـرخـورد بـا محـروم تـریـن و مـظلوم تـریـن قشـر سـرزمـین مـا نـهاده اسـت.کـولـبران را بـه حـال خـود رهـا کـرده 

و در سـرمـای سـخت یـکی از پـس دیـگری تـلف مـی شـونـد و گـاه آنـها هـم بـه تـیر مسـتقیم مـأمـوران گـرفـتار 

مـــــی آیـــــند.مـــــتاســـــفانـــــه بـــــا گـــــذشـــــت زمـــــان و دیـــــدن تـــــصاویـــــر دردنـــــاکـــــی کـــــه بـــــر کـــــولـــــبران و ســـــوخـــــتبران 

رفـته،حـاکـمیت رونـد بـرخـوردهـای خـود را شـدت بـخشید کـه در آخـریـن مـورد بـنا بـر پـاره ای از گـزارش هـا 

ده نــفر از ســوخــتبران ســراوان بــه ضــرب مســتقیم گــلولــه مــامــوران از پــای در آمــدنــد و پــس از ایــن واقــعه 

کــــه مــــوجــــی از اعــــتراضــــات بــــلوچ هــــای مــــظلوم را در پــــی داشــــت،بــــا قــــطع ایــــنترنــــت دســــت بــــه ســــرکــــوب 

مــعترضــان زده شــد کــه هــنوز از چــند و چــون مــیزان ایــن ســرکــوب و کشــته هــا و زخــمی هــای احــتمالــی 

خبر دقیقی در دست نیست. 

شـورای هـماهـنگی تـشکل هـای صـنفی فـرهـنگیان ایـران بـا عـرض تسـلیت خـدمـت خـانـواده هـای جـان 

بــاخــتگان اخــیر ســراوان،انــتظار دارد مــقامــات تــصمیم ســاز در الیــه هــای فــوقــانــی قــدرت بــا تجــدیــد نــظر 

در رونـــد ســـرکـــوب اقـــوام و اقـــلیت هـــای قـــومـــی و مـــذهـــبی،بـــه جـــای ادامـــه رونـــد خـــشونـــت بـــار بـــرخـــورد بـــا 

مـعترضـان،تـغییر رویـه هـای نـامـناسـب پـیشین را بـا بـازخـوانـی دقـیق چـگونـگی شـکل گـیری ایـن اعـتراض 

هـا، در دسـتور کـار قـرار دهـند و بـا تجـدیـد نـظر اسـاسـی در روش هـای آزمـون شـده پـیشین خـود کـه بـه 

شــکاف حــداکــثری حــکومــت_مــلت منجــر شــده،بــا در پــیش گــیری رشــته کــوشــش هــای مــردم ســاالرانــه،بــه 

رغــم در هــم شکســته شــدن جــدول ارزش هــای انــسانــی و اخــالقــی، بــه رنــج و انــدوه قــوم دردمــند بــلوچ و 

سـایـر رنـج دیـدگـان مسـتمر از کـارگـر تـا کـولـبر و دانـشجو و مـعلم و روزنـامـه نـگار و کـنشگران مـدنـی و 

فعاالن محیط زیست و انجمن های مردم نهادی چون جمعیت_امام_علی پایان دهند. 

اگـرحـاکـمیت_نـخواهـدبـپذیـرد کـه راه حـل پـایـان دادن بـه شـکاف مـلت_حـکومـت نـه سـرکـوب مـعترضـان 

بـــل شـــنیدن صـــدای آنـــهاســـت،دیـــری نـــخواهـــد گـــذشـــت  کـــه نـــتایـــج و عـــواقـــب خـــطرنـــاک ایـــن نـــشنیدن هـــا 

گریبان حاکمان را چاک چاک خواهد کرد و  از قول سعدی باید به آنها گوشزد کرد: 

شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران 
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 8مارس ، بیانیه شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران به مناسبت 

روز جهانی زن 

به نام خداوند جان و خرد 

8 مــارس روز جــهانــی زن، یــادآور جــنبشی فــراگــیر ســیاســی و اجــتماعــی اســت. جــنبشی کــه زمــینه 

هـــای آن در نـــیمه ی دوم قـــرن نـــوزدهـــم شـــکل گـــرفـــت و بـــا بـــرگـــزاری انـــترنـــاســـیونـــال زنـــان در اوایـــل قـــرن 

بیستم به جنبشی بین املللی تبدیل شد. 

زنـــان جـــهان بـــه عـــنوان نـــیمی از  جـــامـــعه ی انـــسانـــی چـــیزی فـــراتـــر از حـــق و شـــایســـتگی خـــود نـــمی 

خواهند. 

 ریـشه ی سـیاسـی ایـن روز، بـرگـزاری اعـتصابـات، اعـتراضـات و جـنبش هـایـی بـرای آگـاهـی بـخشی 

و هشدار علیه نابرابری های مستمر و گاه سازمان یافته آنان بوده است. 

در بــــسیاری از کــــشورهــــای دنــــیا تــــحت تــــاثــــیر ســــنت غــــلط مــــردســــاالرانــــه و انحــــرافــــات مــــذهــــبی و بــــا 

بـــــرجســـــته کـــــردن شـــــخصیت هـــــای مـــــذهـــــبی و تـــــاکـــــید بـــــر مـــــنزلـــــت و ویـــــژگـــــی هـــــای اولـــــیه ی زنـــــان هـــــمچون 

مــــادربــــودن، همســــر بــــودن و... ســــعی دارنــــد از زن، همســــر وشهــــرونــــدی مــــطیع و رام بــــسازنــــد و از ایــــن 

طریق حقوق و خواسته های آنان را نادیده گرفته و نقشی ساختگی و هدایت شده به آنان بدهند.  

امـــا زنـــان هـــمواره بـــه چـــیزی کـــه بـــه آن اعـــتقاد دارنـــد و حـــق خـــود مـــی دانـــند، مـــی انـــدیـــشند و بـــرای 

رســیدن بــه بــرابــری خــواهــی و ایــفای نــقش شــایســته ی یــک انــسان در عــرصــه هــای مــختلف اجــتماعــی، 

سیاسی، فرهنگی ، اقتصادی و... تالش می کنند. 

  شــوربــختانــه زنــان در کــشورهــای جــهان ســوم بــیش از هــر جــای دیــگر از جــهان مــورد آمــاج انــواع 

ســـتم هـــا و آزارهـــا واقـــع شـــده انـــد، از جـــمله در کـــشور مـــا ایـــران، زنـــان هـــمواره بـــا تـــبعیض و نـــابـــرابـــری 

هـای مـضاعـف و چـند گـانـه از طـریـق سـنت هـای ارتـجاعـی و ضـد انـسانـی مـواجـه بـوده، حـقوق مـدنـی و 

اجتماعی  شان از جهات گوناگون مورد تعرض قرار گرفته است، از این رو زنان همواره خواهان :  
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۱. رفــــع تــــبعیض و تــــصویــــب قــــوانــــین مــــنطبق بــــا ارزشــــهای واالی انــــسانــــی مــــانــــند : اصــــالح قــــوانــــین 

ازدواج،حــــــق بــــــرابــــــری طــــــالق ، حــــــق بــــــرابــــــری در ارث ،آزادی درحــــــجاب ، حــــــق بــــــرابــــــری در شــــــهادت و 

قضاوت ، حق حضانت فرزند و...  

۲. رفع تبعیض از قوانین مربوط به حقوق و دستمزد  

۳. حق تشکل یابی  و برگزاری تجمع در دفاع از مطالبات زنان  

۴. فراهم کردن فضای سالم و مبارزه با خشونت جنسی در محیط کار 

۵. دسترسی  رایگان و همگانی زنان به تحصیل و حق داشنت شغل بویژه در مناطق محروم 

6. لـــــغو قـــــوانـــــین مـــــغایـــــر بـــــا ارزشـــــهای واالی انـــــسانـــــی مـــــربـــــوط بـــــه زن کـــــشی و قـــــتلهای مـــــعروف بـــــه 

ناموسی. 

7. پایان دادن به ازدواج کودکان ( کودک همسری که در واقع تجاوز به کودکان است) و ... 

8. آمـــوزش هـــای الزم بـــرای ارتـــقای بهـــداشـــت دخـــتران در ســـن بـــلوغ و فـــراهـــم آوردن دســـترســـی بـــه 

وسایل بهداشتی رایگان 

9. مـــبارزه بـــا جـــرائـــم ســـازمـــان یـــافـــته عـــلیه زنـــان مـــانـــند: روســـپیگری، قـــاچـــاق انـــسان و دیـــگر جـــرائـــم 

مرتبط با جنسیت زنان 

10.  آموزش حقوق شهروندی به دختران 

یـــادآوری مـــی شـــود ، نـــگاهـــی بـــه فـــعالـــیت جـــنبش زنـــان و فـــعاالن زن در طـــی ایـــن ســـال هـــا در ایـــران 

نشان دهنده ی آگاهی، رشد و توجه به حقوق انسانی خود در جامعه ی زنان است. 

شـــــــورای هـــــــماهـــــــنگی تـــــــشکل هـــــــای صـــــــنفی فـــــــرهـــــــنگیان ایـــــــران ضـــــــمن عـــــــرض شـــــــادبـــــــاش بـــــــه زنـــــــان 

آگـــاه ،قـــدرتـــمند، شـــایســـته و شـــجاع ایـــران بـــخصوص زنـــان مـــعلم و زنـــان کـــنشگر صـــنفی  و زنـــده نـــگه 

داشـــنت یـــاد و خـــاطـــره ی زنـــان انـــدیـــشمند ،بـــویـــژه  نـــویـــسندگـــان ، هـــنرمـــندان ، مـــخترعـــین فـــعاالن حـــقوق 

بشــرو... کــه در رونــد تــوســعه یــافــتگی ایــران نــقش ارزنــده ای داشــته انــد . ایــن تــشکل فــرهــنگی  هــر گــونــه 

ســتم و خــشونــت آشــکار و پــنهان عــلیه زنــان جــهان ،بــه ویــژه زنــان ایــران را مــحکوم مــی کــند و خــواهــان 

ارج نـــهادن بـــه حـــقوق واقـــعی زنـــان بـــه عـــنوان نـــیمی از  جـــامـــعه ی انـــسانـــی مـــی بـــاشـــد، هـــمچنین ایـــن 

تـشکل بـرایـن بـاور اسـت ، کـه جـامـعه ی بـرابـر، تـوانـمند ، تـوسـعه یـافـته و شـکوفـا جـامـعه ای خـواهـد بـود، 

کــه در آن زمــینه  بــرای حــضور و نــقش فــعال و مــوثــر زنــان فــراهــم بــاشــد،  و خــواســته هــای انــسانــی  و 

ترقی خواهانه ی آنها محقق  شود. 

شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران 

 of 553 723




بیانیه ها، اطالعیه ها و فراخوان های شورای هماهنگی

 1399/12/19

به نام خداوند جان و خرد 

معلمان شریف، مردم فرهنگ مدار ایران: 

 اسـماعـیل عـبدی فـعال صـنفی شـناخـته شـده، مـعلم و مـربـی بـین املـلی شـطرنـج دوران مـحکومـیت ۵ 

ساله اش در اردیبهشت ۹۹ به پایان رسیده و همه برای آزادی وی لحظه شماری می کنند . 

امــا مــقامــات قــضایــی بــه بــهانــه هــای واهــی و دروغــین  10 ســال دیــگر وی را بــه زنــدان مــحکوم کــرده 

اند. 

مـــتاســـفانـــه هـــر روز محـــدودیـــتهای بیشـــتری را بـــه او وخـــانـــواده اش تحـــمیل مـــی کـــنند، در روزهـــای 

اخــیر مــسئولــین بــند ۸ زنــدان اویــن بــه بــهانــه هــای واهــی و دروغــین، اســماعــیل عــبدی را در گــام نخســت 

برای محدود کردن به بند ۶ منتقل کردند و در گام دیگر راه های تماس او را با خانواده بستند. 

بـر پـایـه ی اخـبار مـوثـق،اسـماعـیل عـبدی در اعـتراض بـه جـابـه جـایـی بـی دلـیل و اتـهامـات بـی اسـاس 

و محدودیت های به وجود آمده، از روز یکشنبه ۱۷ اسفند 99 دست به اعتصاب غذا زده است. 

شـــورای هـــماهـــنگی تـــشکل هـــای صـــنفی فـــرهـــنگیان ایـــران انـــتظار دارد مـــقامـــات قـــضایـــی ایـــران در 

آسـتانـه ی سـال نـو بـیش از ایـن خـانـواده و جـامـعه ی مـعلمان را نـگران نـکنند و بـا رفـتارهـای نـسنجیده 

و غـــیر قـــانـــونـــی، ظـــلمی مـــضاعـــف را بـــر اســـماعـــیل عـــبدی کـــه پـــیش از ایـــن ۵ ســـال را در زنـــدان ســـپری 

نموده،روا ندارند. 

بـدیـهی سـت کـه شـورای هـماهـنگی تـشکل هـای صـنفی فـرهـنگیان ایـران ، قـوه ی قـضائـیه، دادسـتان 

تهــران، رئــیس زنــدان، قــاضــی نــاظــر بــر زنــدان ، بــازجــوهــا، قــاضــی پــرونــده ومــسئولــین دایــره ی نــظارت 

بـــررفـــتار زنـــدانـــیان ســـیاســـی را مـــسئول  هـــرگـــونـــه عـــواقـــب احـــتمالـــی اعـــتصاب غـــذای اســـماعـــیل عـــبدی 

دانســـته، انـــتظار دارد بـــیش از ایـــن در حـــق ایـــن مـــعلم فـــرهـــیخته و خـــانـــواده اش ظـــلم روا نـــدارنـــد و در 

آستانه سال نو شرایط آزادی او را فراهم آورند. 

هـــمچنین یـــادآوری مـــی شـــود ، درصـــورت ادامـــه ی ایـــن رونـــد ، شـــورای هـــماهـــنگی ســـکوت نـــخواهـــد 

کرد. 

شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان  
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1. بــه عــلت عــدم امــکان دســترســی بــه بــیانــیه هــای کــلیه ی کــانــون هــا ، در ایــن بــخش عــمدتــاً بــیانــیه هــای مــهم کــانــون صــنفی تهــران (ایــران) انــتخاب 
شده اند. اما هر جا بیانیه خاصی از سایر کانون ها مطرح بوده، درج شده است.
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خالصه ای از دستگیری، حبس، تبعید، کسر حقوق، انفصال از خدمت و اخراج 

معلمان در سال ۱۳۸۶ 

سوم مهرماه ١٣٨٦ 

 بـــرای دهـــها تـــن از مـــعلمان شهـــرســـتان اســـالمشهـــر، بـــه خـــاطـــر حـــضور در اعـــتصابـــات و تجـــمعات 

فـروردیـن و اردیبهشـت ١٣٨۶، از ١۵ تـا ۴٠هـزار تـومـان کسـر حـقوق اعـالم شـد. ایـن کسـر حـقوق هـا در 

فیش حقوقی شهریورماه آنان اعمال شده است. 

 چهارم مهرماه ١٣٨٦ 

 صـدور بـیانـیه ای از طـرف کـانـون صـنفی مـعلمان ایـران (تهـران) بـه مـناسـبت بـازگـشایـی مـدارس. در 

بـــــخشی از ایـــــن بـــــیانـــــیه آمـــــده اســـــت: «بـــــازداشـــــت صـــــدهـــــا مـــــعلم در ٢٣ اســـــفند و فـــــرســـــتادن آنـــــها بـــــه 

ســــلول هــــای انــــفرادی، ضــــرب وشــــتم مــــعلمان در مــــقابــــل مجــــلس و وزارت آمــــوزش و پــــرورش و در انــــظار 

عــمومــی، صــدور احــکام آمــاده بــه خــدمــت بــرای صــدهــا مــعلم دلــسوز، صــدور احــکام تــبعید بــرای فــعاالن 

صــنفی، اخــراج و بــازنشســتگی اجــباری بــرخــی از فــعاالن، احــضار و بــرگــزاری دادگــاه هــای تخــلفات و 

انـقالب بـرای ده هـا فـعال صـنفی، بـه ویـژه اعـضای هـیئت مـدیـره ی تـشکل هـای صـنفی در سـراسـر کـشور و 

در انــتها لــغو مــجوز فــعالــیت بــرخــی از تــشکل هــا، از جــمله اقــدامــاتــی بــود کــه بــه مــنظور ســرکــوب حــرکــت 

حــق طــلبانــه ی مــعلمان ایــران صــورت گــرفــت و اگــر پــیگیری و حــمایــت شــما هــمکاران ارجــمند نــبود، قــطًعا 

ادامه ی راه برای تشکل های صنفی و نمایندگان شما در این تشکل ها غیرممکن می شد.» 

 امــروز، چــهارشــنبه، چــهار روز از مــاه مهــر گــذشــته؛ آقــایــان نــادر قــدیــمی، یــوســف رفــاهــیت، یــوســف 

زارعـی، عـلی صـادقـی، هـادی غـالمـی، جـالل نـادری، عـلی نـجفی، مـجید فـروزانـفر و محـمود جـلیلیان (نـه 

نـفر از مـعلمان هـمدان) درشـعبه ی ١٠٦ دادگـاه انـقالب اسـالمـی ایـن اسـتان، در طـول سـه سـاعـت یـکجا 

مــــحاکــــمه شــــدنــــد. ایــــن دادگــــاه بــــا حــــضور قــــاضــــی مــــحترم پــــرونــــده، جــــناب آقــــای قــــادری نســــب و آقــــای 

خانجانی، نماینده ی محترم دادستان، با قرائت منت کیفرخواست آغاز شد.  

ششم مهرماه ١٣٨٦ 

دادگـاه آقـایـان حـسن رجـبی و هـوشـنگ نـجف آبـادی در تـاریـخ 29/06/86 و آقـای هـادی لـطفی نـیا در 

تـاریـخ ٨٦/٦/٣١ در شـعبه ی ٦ دادگـاه انـقالب مشهـد بـر گـزار شـد. اتـهام نـامـبردگـان بـه گـفته ی قـاضـی 

پرونده «اقدام علیه نظام» می باشد.  
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 ١٢ مهرماه ١٣٨٦ 

 حـــكم ســـه ســـال تـــبعید بـــه اســـتان مـــازنـــدران بـــرای آقـــای حـــمید رحـــمتی، یـــكی از اعـــضای مـــؤســـس 

کـانـون صـنفی مـعلمان شهـرضـا، مـتولـد ١٣۴٩، دبـیر آمـوزش و پـرورش، بـا امـضای آقـایـان سـیدحـسن 

تهـرانـی، عـبدالـحسین چـگینی پـور و داود یـعقوبـیان فـرد قـطعی شـد. در ایـن حـكم آقـای رحـمتی بـه جـرم ١- 

شـــراکـــت در تجـــمعات، تـــظاهـــرات و تـــحصنات غـــیرقـــانـــونـــی و تحـــریـــك بـــه بـــرپـــایـــی تجـــمعات، تـــحصنات و 

تـظاهـرات غـیرقـانـونـی ٢- اهـانـت و هـتك حـیثیت بـه مـسئولـین و نشـر اکـاذیـب ٣- تـعطیل خـدمـت در اوقـات 

اداری محکوم شدند.   

 ١٤ مهرماه ١٣٨٦ 

 عـلی حـشمتی، دبـیر کـانـون صـنفی مـعلمان کـرمـانـشاه، بـه دادگـاه انـقالب ایـن شهـرسـتان احـضار 

شــد. بــرابــر احــضاریــه ای کــه روز جــمعه، ١٣ مهــرمــاه ١٣٨۶، روز جــهانــی مــعلم، بــه ایــشان تــحویــل داده 

شـــــد، بـــــایســـــتی دو روز پـــــس از رؤیـــــت احـــــضاریـــــه، خـــــود را بـــــه شـــــعبه ی ١٠ دادگـــــاه انـــــقالب اســـــالمـــــی 

کــرمــانــشاه مــعرفــی کــنند. بــه گــفته ی آقــای حــشمتی دلــیل ایــن احــضار شــایــد تجــمعات اســفند ٨۵ بــاشــد. 

وی در اسفندماه سال گذشته به مدت ١١ روز بازداشت شده بود. 

14 مهرماه ١٣٨٦ 

 آقـای عـلیرضـا اکـبری، یـكی از اعـضای هـیئت مـدیـره ی کـانـون صـنفی مـعلمان ایـران (تهـران)، تـوسـط 

دادگــاه انــقالب اســالمــی بــه مــدت دو ســال بــه حــبس تــعزیــری مــحكوم شــد. آقــای پــوربــابــایــی کــه بــه هــمراه 

آقـــای پـــرویـــز جـــهانـــگیرراد وکـــالـــت چـــهار تـــن از مـــعلمان فـــعال صـــنفی را بـــر عهـــده دارنـــد، در ایـــن بـــاره 

مـی گـویـد: «بـه  اسـتناد بـند ب مـاده ی ٢٥ قـانـون مـجازات اسـالمـی، حـبس آقـای اکـبری بـه مـدت دو سـال 

توسط دادگاه انقالب به تعلیق در آمده است.»  

١٥ مهرماه ١٣٨٦ 

 آقـــای احـــمدی، مـــدیـــرعـــامـــل کـــانـــون مـــعلمان تـــربـــت حـــیدریـــه، تـــوســـط هـــیئت بـــدوی آمـــوزش و پـــرورش 

خراسان، حکم سه ماه انفصال دریافت کرد.  

ســرکــارخــانــم هــایــده شــهیدی، تــوســط هــیئت بــدوی آمــوزش و پــرورش خــراســان بــه کــاهــش یــک گــروه 

به مدت یک سال محکوم شد. 

صـدهـا نـفر از مـعلمان تـربـت کـه بـه خـاطـر فـریـاد عـدالـت خـواهـی در اعـتصابـات و تجـمعات اردیبهشـت 

٨۶ شـرکـت داشـتند، از یـک تـا سـه روز بـا کسـر حـقوق روبـه رو شـدنـد. بـسیاری دیـگر از فـعاالن صـنفی 

تربت حیدریه به هیئت بدوی احضار شدند.  

 ١٥ مهرماه ١٣٨٦ 

 of 558 723



	 	 
 بیانیه  های کانون های صنفی

 شــــــعبه ی ١٥ دادگــــــاه انــــــقالب اســــــالمــــــی تهــــــران، آقــــــای حــــــمید پــــــوروثــــــوق، یــــــكی دیــــــگر از اعــــــضای 

هـیئت مـدیـره ی کـانـون صـنفی مـعلمان تهـران را بـه اتـهام اجـتماع و تـبانـی بـه قـصد بـرهـم زدن امـنیت مـلی 

کشور، مستند به ماده ی ٦١٠ قانون مجازات اسالمی، به تحمل چهار سال حبس محكوم نمود.  

١٦ مهرماه ١٣٨٦ 

 آقــــای محــــمود دل آســــامــــروی، از مــــعلمان مــــعترض صــــنفی شهــــرســــتان مشهــــد کــــه خــــواهــــان اجــــرای 

عــدالــت در پــرداخــت حــقوق کــارکــنان دولــت و بهــبود وضــعیت آمــوزش و پــرورش مــی بــاشــد، تــوســط هــیئت 

بدوی آموزش و پرورش به کاهش یك دهم حقوق و فوق العاده ی شغل برای مدت یک سال محكوم شد. 

 ١٧ مهرماه ١٣٨٦  

دو عـضو دیـگر از کـانـون صـنفی مـعلمان ایـران، بـه گـفته ی آقـای هـوشـنگ پـور بـابـایـی، وکـیل چـند تـن 

از مــعلمان، آقــایــان رســول بــداقــی و محــمدرضــا رضــایــی، تــوســط شــعبه ی ١٥ دادگــاه انــقالب اســالمــی 

تهـران، هـر کـدام بـه دو و سـه سـال حـبس مـحكوم شـدنـد. حـكم نـامـبردگـان بـه تـرتـیب بـرای دو و سـه سـال 

طبق بند ب ماده ی ٢۵ قانون مجازات اسالمی به تعلیق درآمد.  

 ١٨ مهرماه ١٣٨٦ 

 صــــــــدور بــــــــیانــــــــیه ای از طــــــــرف جــــــــمعی از مــــــــعلمان هــــــــمدان و اعــــــــالم حــــــــمایــــــــت آنــــــــان از هــــــــمكاران 

هیئت مدیره ی کانون صنفی همدان  

 ٢٤ مهرماه ١٣٨٦ 

 رســـول بـــداقـــی، عـــضو هـــیئت مـــدیـــره ی کـــانـــون صـــنفی مـــعلمان ایـــران (تهـــران)، بـــه حـــكم هـــیئت بـــدوی 

شهـــرســـتان هـــای اســـتان تهـــران بـــه دو ســـال کســـر حـــقوق بـــه مـــیزان یـــک گـــروه شـــغلی (مـــاهـــانـــه ۴۵هـــزار 

تـومـان) مـحكوم شـد. ایـن حـكم کـه بـه امـضای سـه تـن از اعـضای هـیئت بـدوی اسـتان رسـیده اسـت، بـه 

جــرم ١- شــراکــت در تــحصنات و تجــمعات غــیرقــانــونــی فــرهــنگیان در مــقابــل مجــلس شــورای اســالمــی و 

خـــودداری از حـــضور در کـــالس ٢- تـــشویـــق هـــمكاران بـــه شـــراکـــت در تـــحصن غـــیرقـــانـــونـــی فـــرهـــنگیان و 

قرائت اطالعیه های غیرقانونی کانون صنفی معلمان، صادر شده است. 

٢٤ مهرماه ١٣٨٦ 

بــه حــكم دادگــاه انــقالب اســالمــی، آقــایــان عــلی اکــبر بــاغــانــی، رئــیس کــانــون صــنفی مــعلمان تهــران و 

نـــورااهلل کـــابـــری، عـــضو هـــیئت مـــدیـــره ی ایـــن کـــانـــون، هـــر کـــدام بـــه پـــنج ســـال حـــبس مـــحكوم شـــدنـــد. حـــبس 

نامبردگان برای مدت پنج سال به تعلیق افتاد. 

 ٢٥ مهرماه ١٣٨٦ 

 دادگــاه محــمد خــاکــساری کــه بــر اســاس احــضاریــه ی پــیشین مــی بــایســت امــروز، چــهارشــنبه، ٢۵ 

مهـــــرمـــــاه ١٣٨۶ در شـــــعبه ی ١۵ دادگـــــاه انـــــقالب بـــــرگـــــزار شـــــود، بـــــار دیـــــگر بـــــه روز ١٧ آذرمـــــاه ١٣٨۶، 

شعبه ی ١٣ دادگاه انقالب موکول شد.  
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 ٣٠ مهرماه ١٣٨٦ 

 ارائه ی الیحه ی دفاعی آقای محمود بهشتی به دادگاه انقالب  

 یکم آبان ماه ١٣٨٦ 

 احكام صادرشده از طرف دادگاه انقالب مشهد برای معلمان خراسان 

١۶- هادی لطفی، چهار ماه حبس تعلیقی برای سه سال، قابل خرید به مبلغ ده میلیون ریال  

١٧- حــسن رجــبی، چــهار مــاه حــبس تــعلیقی بــرای ســه ســال، قــابــل خــریــد بــه مــبلغ ده مــیلیون ریــال، 

محروم از احراز هر گونه پست ستادی برای مدت چهار سال  

١٨- ایرج توبیهای نجف آبادی، کاهش یك گروه شغلی برای مدت دو سال حكم قابل پژوهش  

١٩- مهندس خواستار، بازنشستگی زودهنگام با کاهش یک گروه شغلی به حكم هیئت بدوی  

ششم آبان ماه ١٣٨٦  

سـیدمـجتبی ابـطحی، عـضو کـانـون صـنفی مـعلمان خـمینی شهـر، بـه حـکم هـیئت تجـدیـدنـظر (دادگـاه 

اداری) وزارت آمـوزش و پـرورش، بـا کـاهـش یـک گـروه شـغلی بـه طـور قـطعی بـازنشسـت شـد. ایـن حـکم از 

آغاز صدور قابلیت اجرا دارد. 

 ششم آبان ماه ١٣٨٦ 

 هـیئت بـدوی اسـتان هـمدان بـار دیـگر در یـک اقـدام نـاپـسند و بـا تـوسـل بـه تـوجـیهات شـرعـی، بـرای 

آقــای امــیر اســدیــان، یــکی از اعــضای پــیشین هــیئت مــدیــره ی کــانــون صــنفی مــعلمان هــمدان، اقــدام بــه 

صــدور رأی نــمود. ایــن هــیئت بــا اســتناد بــه بــند واو مــاده ی ٩ تخــلفات اداری (تــشویــش اذهــان عــمومــی 

دانــش آمــوزان، ســرودن شــعر و نــوشــنت مــقاالت ادبــی و تــشویــق آنــان بــه فــساد)، اقــدام بــه صــدور حــکم 

تنزل از رتبه ی دبیری به امور اداری، به طور دائم نموده است.  

احكام صادرشده برای معلمان تهران توسط دادگاه انقالب اسالمی در فصل پاییز  

١- علی اکبر باغانی، پنج سال حبس تعلیقی  

٢- نوراهلل اکبری، پنج سال حبس تعلیقی  

٣- محمود بهشتی، چهار سال حبس تعلیقی  

۴- حمید پوروثوق، چهار سال حبس تعلیقی  

۵- محمدتقی فالحی، چهار سال حبس تعلیقی  

۶- علی صفرمنتجبی، چهار سال حبس تعلیقی  

٧- کریم قشقاوی، سه سال حبس تعلیقی  

٨- محمدرضا رضایی، سه سال حبس تعلیقی  

٩- علیرضا اکبری، دو سال حبس تعلیقی  

١٠- رسول بداقی، دو سال حبس تعلیقی  
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١١- محمد خاکساری، دادگاه ایشان به ١٧ آذرماه ٨۶ موکول شده  

١٢- محمود باقری، دادگاه ایشان به ٢٢ آبان ماه ٨۶ موکول شده  

١٣- علیرضا هاشمی، سه سال حبس تعزیری  

١۴- محمد داوری، پنج سال حبس تعزیری، قابل  تبدیل به جریمه ی نقدی پنجاه میلیون ریال  

١۵- علی پورسلیمان، دادگاه ایشان برای بار سوم به آینده موکول شده است. 

 یازدهم آبان ماه ١٣٨٦ 

 آقـــای اســـماعـــیل اکـــبری، عـــضو کـــانـــون صـــنفی مـــعلمان خـــمینی شهـــر بـــه حـــكم هـــیئت بـــدوی اســـتان 

اصـفهان بـه اتـهام ١- شـراکـت در تجـمعات و اعـتصابـات ٢- نشـراکـاذیـب ٣- اهـانـت بـه مـقدسـات، بـه مـدت 

سـه سـال بـه بـخش پـیربَـكران، از تـوابـع بـخش لـنجانـات اسـتان اصـفهان، تـبعید شـد. ایـن حـكم در تـاریـخ 

هشتم آبان ماه ٨۶ به آقای اکبری ابالغ شده و قابل اعتراض می باشد.  

 ١٢ آبان ماه ١٣٨٦ 

 صـدور بـیانـیه ی کـانـون صـنفی مـعلمان کـرمـانـشاه و مـحكوم کـردن انـحالل کـانـون صـنفی، خـود از 

طــــرف اســــتانــــداری کــــرمــــانــــشاه در بــــخشی از ایــــن بــــیانــــیه آمــــده اســــت: «الــــحق کــــه تــــناقــــض نــــازیــــبا و 

پــارادکــس نــابــجایــی اســت. نــازیــباســت زیــرا خــامــوش کــردن صــدای عــدالــت خــواهــی، زیــبنده ی گســتره ای 

نیسـت کـه قـانـونـش مـنبعث از چـشمه سـار زالل شـریـعت مـقدس اسـالم بـاشـد. نـابـجاسـت زیـرا از عـدالـت 

می گویند، ولی عدالت خواهی را برنمی تابند و دادخواهی را بیداد و قانون شكنی می نامند.  

 ١٣ آبان ماه ١٣٨٦ 

آقـــای ســـتار زارعـــی، دبـــیر آمـــوزش و پـــرورش شهـــرســـتان خـــمینی شهـــر، بـــه حـــكم دادگـــاه تجـــدیـــدنـــظر 

(دادگـــاه اداری) بـــه ده مـــاه انـــفصال از خـــدمـــت قـــطعی مـــحكوم شـــد. اتـــهامـــات آقـــای زارعـــی ١- تـــعطیل 

خــدمــت در اوقــات مــقرر اداری ٢- شــراکــت در تــظاهــرات، تــحصن و اعــتصاب، و تحــریــك بــه تــظاهــرات، 

تحصن و اعتصاب، 3- اعمال و رفتار خالف شئون شغلی (اشتغال به بقالی) 

١٧ آبان ماه ١٣٨٦ 

 دادگـاه تجـدیـدنـظر تهـران بـرای حـمید مـجیری، یـكی از فـعاالن صـنفی کـانـون مـعلمان خـمینی شهـر، 

حـكم قـطعی سـه سـال تـبعید بـه اسـتان یـزد را صـادر کـرد. خـاك یـزد کـویـر اسـت، امـا انـدیـشه هـای مـردم 

آن دیـار سـبزسـبز اسـت. دادگـاه تجـدیـدنـظر طـی حـكمی اتـهامـات حـمید را چـنین یـادآورشـده اسـت: ١- 

تحـریـك بـه اعـتصاب و تجـمع ٢- حـضور در تـحصن و تـظاهـرات ٣- تـعطیلی خـدمـت در سـاعـات اداری 

٤- اهانت به مسئولین ٥- نشر اکاذیب  

١٧ آبان ماه ١٣٨٦ 

 بــرای آقــای نــورااهلل بــرخــوردار، عــضو هــیئت مــدیــره ی کــانــون صــنفی مــعلمان خــمینی شهــر، از طــرف 

شــعبه ی ٢ دادگــاه تجــدیــدنــظر تهــران حــكم دو ســال تــبعید بــه اســتان کــهگیلویــه و بــویــراحــمد صــادر شــد. 
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اتـهامـات آقـای بـرخـوردار ١- شـراکـت در تجـمعات و تـظاهـرات ٢- تحـریـك بـه تجـمع و تـظاهـرات ٣- تـرك 

محــــل خــــدمــــت در ســــاعــــات مــــقرر اداری ۴- هــــتك حــــرمــــت مــــسئولــــین. آقــــای بــــرخــــوردار از اتــــهام بــــند ۴ 

به صورت تعلیقی تبرئه شد.  

 بیستم آبان ماه ١٣٨٦ 

 صدور حكم چهار سال حبس برای آقای محمود بهشتی، بازرس کانون صنفی معلمان تهران 

 بیستم آبان ماه ١٣٨٦ 

حـكم قـطعی تـبعید آقـای مـختار اسـدی، از فـعاالن صـنفی شهـرسـتان کـرج بـه شهـرسـتان شهـریـار، 

صباشهر و شاهدشهر صادر شد. 

 ٢٢ آبان ماه ١٣٨٦ 

 دادگـاه نـهایـی سـیدمحـمود بـاقـری، عـضو هـیئت مـدیـره ی کـانـون صـنفی مـعلمان ایـران (تهـران) فـردا، 

ســـه شـــنبه، ٢٢ آبـــان مـــاه ١٣٨۶، در شـــعبه ی ١۵ دادگـــاه انـــقالب اســـالمـــی در خـــیابـــان دکـــتر شـــریـــعتی، 

خـــیابـــان مـــعلم، بـــرگـــزار مـــی شـــود. آقـــای بـــاقـــری از ٢٢ فـــروردیـــن مـــاه ١٣٨۶ تـــا ٢٢ اردیبهشـــت مـــاه ١٣٨۶ 

بــــه مــــدت ٣٣ روز در بــــند ٢٠٩ اویــــن، در زنــــدان انــــفرادی بــــه ســــر بــــرد. هــــمان روز دادگــــاه آقــــای محــــمود 

بــاقــری، عــضو هــیئت مــدیــره ی کــانــون صــنفی مــعلمان ایــران کــه قــرار بــود در روز ســه شــنبه، ٢٢ آبــان مــاه 

١٣٨۶ بـرگـزار شـود، بـه خـاطـر عـدم حـضور نـمایـنده ی مـحترم دادسـتان بـرگـزار نشـد. بـه گـفته ی مـسئولـین 

شـــعبه ی ١۵دادگـــاه، تـــاریـــخ بـــعدی بـــرگـــزاری در آیـــنده بـــه آگـــاهـــی وکـــیل ایـــشان، خـــانـــم مـــنیژه محـــمدی، 

خواهد رسید.  

٢٥ آبان ماه ١٣٨٦ 

 دادگــــاه انــــقالب بــــرای روز یــــكشنبه، 1386/08/20، ســــاعــــت ٩ صــــبح آقــــای عــــلی  اکــــبری پــــرورش را 

احـضار کـرده بـود. ایـشان پـس از حـضور در شـعبه ی مـربـوطـه بـه ١- اقـدام عـیله امـنیت مـلی ٢- شـراکـت 

در تجمع ٣- تمرد از دستور پلیس متهم شد.  

 ٢٩ آبان ماه ١٣٨٦ 

 حـكم سـه مـاه انـفصال از خـدمـت بـرای آقـای پـیمان نـودیـنیان، مـعلم تـبعیدشـده ی کـردسـتانـی، تـوسـط 

آموزش و پرورش استان زنجان قطعی شد.  

 سی ام آبان ماه ١٣٨٦ 

 حــكم دو ســال تــبعید آقــای نــورااهلل بــرخــوردار بــه اســتان کــهگیلویــه و بــویــراحــمد، هــمچنین حــكم ده 

مــاه انــفصال از خــدمــت آقــای ســتار زارعــی، هــر دو از کــانــون صــنفی مــعلمان خــمینی شهــر کــه از طــرف 

هیئت بدوی و دادگاه تجدیدنظر اداری تأیید شده بود، توسط دیوان عدالت اداری توقیف شد. 

سی ام آبان ماه ١٣٨٦ 
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 مـمنوع الـتدریـس شـدن عـلی بـاقـری، عـضو هـیئت مـدیـره ی کـانـون صـنفی مـعلمان رشـت بـه حـكم هسـته ی 

مرکزی گزینش سازمان آموزش و پرورش استان گیالن و با امضای آقای قربانپور  

 ششم آذرماه ١٣٨٦ 

روز ســـه شـــنبه، شـــشم آذرمـــاه ١٣٨٦، نـــمایـــندگـــان تـــشکل هـــای ســـراســـر کـــشور بـــه دعـــوت نـــمایـــندگـــان 

جـــناح هـــای مـــختلف، درون کـــاخ مجـــلس دور هـــم جـــمع شـــدنـــد. در ایـــن نشســـت کـــه بـــنا بـــود نـــمایـــندگـــان 

هـمه ی جـناح هـا در آن حـضور داشـته بـاشـند، تـنها سـه تـن از نـمایـندگـانـی کـه خـود را اقـلیت اصـالح طـلب 

مجــلس مــعرفــی کــردنــد، حــاضــر بــه رویــارویــی بــا نــمایــندگــان مــعلمان کــشور شــدنــد. ایــن نشســت کــه از 

هفته ها پیش برنامه ریزی شده بود، با دو ساعت تأخیر، باالخره در ساعت ١٤ برگزار شد.  

 بیستم آذرماه ١٣٨٦  

در شـــــعبه ی ١٠٦ دادگســـــتری اســـــتان هـــــمدان، تـــــوســـــط قـــــاضـــــی ایـــــن شـــــعبه بـــــه نـــــام حـــــجه االســـــالم 

قــــادری نســــب، روی هــــم ٩١ روز زنــــدان بــــرای نــــه تــــن از مــــعلمان هــــمدان، هــــر کــــدام ٩١ روز بــــه نــــام هــــای 

محـمود جـلیلیان، یـوسـف رفـاهـیت، یـوسـف زارعـی، عـلی صـادقـی، هـادی غـالمـی، مـجید فـروزانـفر، نـادر 

قـدیـمی، جـالل نـادری و عـلی نـجفی صـادر شـد. اضـافـه بـر ایـن احـكامـی از سـوی هـیئت بـدوی سـازمـان 

آمــــوزش و پــــرورش هــــمدان بــــه ایــــن شــــرح صــــادر شــــد: ١- نــــادر قــــدیــــمی، پــــنج ســــال تــــبعید بــــه خــــراســــان 

جــنوبــی، دو مــاه تــعلیق از خــدمــت، ده روز زنــدان انــفرادی در اردیبهشــت، محــروم از هــر گــونــه تــحصیل 

٢- یـوسـف زارعـی، سـه سـال تـبعید بـه اسـتان ایـالم، دو مـاه تـعلیق از خـدمـت، ده روز زنـدان انـفرادی در 

اردیبهشـت، محـروم از هـر گـونـه تـحصیل ٣- هـادی غـالمـی، یـك سـال انـفصال از خـدمـت، دو مـاه تـعلیق 

از خـدمـت، ده روز زنـدان انـفرادی در اردیبهشـت،محـروم از هـر گـونـه تـحصیل ٤- یـوسـف رفـاهـیت، کسـر 

دو گــروه بــه مــدت یــك ســال، دو مــاه تــعلیق از خــدمــت، ده روز زنــدان انــفرادی در اردیبهشــت، محــروم از 

هـــر گـــونـــه تـــحصیل. هـــمچنین تـــوســـط آقـــایـــان مـــحسن جـــام بـــزرگ، محـــمدرضـــا رعـــد و عـــلیرضـــا صـــادقـــی، 

اعــــضای هــــیئت بــــدوی ســــازمــــان آمــــوزش و پــــرورش اســــتان هــــمدان، بــــرای شــــمار بــــسیاری از مــــعلمان 

مـعترض حـكم تـوقـیف کـتبی بـا درج در پـرونـده و بـرای ده تـن دیـگر دو تـا هشـت مـاه انـفصال از خـدمـت 

صـادر شـده اسـت. مـسئوالن ادارات آمـوزش و پـرورش نـواحـی مـختلف ١- عـباس حـسنی مـحتشم، رئـیس 

نـاحـیه ی یـك هـمدان، اعـظم بهـرامـی، رئـیس نـاحـیه ی ٢ آمـوزش و پـرورش هـمدان ٣- غـالمـرضـا احـمدی، 

مــدیــر آمــوزش و پــرورش بــهار ٤- محــمود نــقوی، رئــیس آمــوزش و پــرورش فــامــنین ٥- محــمدی پــیرایــش، 

رئــــــیس آمــــــوزش و پــــــرورش شهــــــرســــــتان رزن نــــــیز بــــــیكار ننشســــــته و از ایــــــن خــــــوان گســــــترده بــــــی نــــــصیب 

نــمانــدنــد؛ آنــها نــیز حــقوق هــفتصد نــفر از مــعلمان را از پــنجاه هــزار ریــال تــا دومــیلیون ریــال بــرداشــتند. 

هــــــم اکــــــنون نــــــیز در مــــــدارس ادارات ١٩گــــــانــــــه ی آمــــــوزش و پــــــرورش اســــــتان فــــــضای ســــــنگین امــــــنیتی و 

حــراســتی حــاکــم بــوده و کــمتریــن ســخن و انــتقاد و اعــتراض، بــا واکــنش تهــدیــدآمــیز مــسئوالن و بــرخــی 
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واحــــدهــــای درون و بــــیرون آمــــوزش و پــــرورش هــــمراه اســــت؛ امــــا فــــرهــــنگیان ایــــن اســــتان در راه اجــــرای 

عدالت و احیای منزلت واقعی معلمان کشور استوار و راست قامت ایستاده اند. 

کانون صنفی معلمان تهران، سه شنبه، بیستم آذرماه ١٣٨٦ 
 www.ofros.com/gozaresh/ksmt_kholase.pdf
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بیانیه ی کانون صنفی معلمان ایران (تهران) به مناسبت سالگرد وقایع سال ١٣٨٥ 

به نام خداوند جان وخرد 

سـالـی دیـگر گـذشـت و سـالـگردی دیـگر فـرا رسـید، امـیدهـایـی دیـگر بـر بـاد رفـت و یـأس هـایـی بیشـتر 

ریــشه دوانــد. اســفندمــاه امــسال یــادآور شــیریــنی هــا و تــلخی هــا، شكســت هــا و پــیروزی هــای بــسیار اســت. 

شــیریــنی پــیروزی بــر تــفرقــه و پــراكــندگــی و چــشیدن طــعم هــمدلــی و تــالش بــرای تــأمــین مــنافــع جــمعی و 

تلخی عذاب آور افشای بی صداقتی مدعیان حفاظت از ارزش ها. 

اسـفندمـاه بـرای مـعلمان یـادآور مـظلومـیت و بـی پـناهـی و بـرای دولـتیان یـادآور هـجوم بـر عـدالـت طـلبی 

و صــــداقــــت پــــیشگی اســــت. جــــامــــعه و تــــاریــــخ قــــضاوت خــــواهــــند كــــرد چــــه كــــسی پــــیروز شــــد و چــــه كــــسی 

شكست خورد. 

در آســـتانـــه ی 23 اســـفند قـــرار داریـــم؛ روزی كـــه حـــافـــظان امـــنیت جـــامـــعه وارونـــه پـــوشـــیدن پـــوســـتین 

مهـــــرورزی را بـــــه رخ تـــــمامـــــی مـــــردم ایـــــران كـــــشیدنـــــد. 23 اســـــفند 1385 را نـــــمی تـــــوان و نـــــبایـــــد از یـــــاد و 

خـاطـره هـا زدود. نـه فـقط بـه ایـن دلـیل كـه صـدهـا تـن از هـمكارانـمان مـورد اهـانـت، ضـرب وشـتم و بـازداشـت 

قـرار گـرفـتند كـه الـبته در جـای خـود بـسیار اهـمیت دارد، نـه فـقط بـه ایـن دلـیل كـه چهـره ی كـریـه خـشونـت 

در پــــیش چــــشمان نــــمایــــندگــــان مــــلت! بــــه رخ كــــشیده شــــد و هــــیچ نــــدای اعــــتراضــــی از درون ایــــن خــــانــــه 

بــرنــخاســت، 23 اســفند را بــه ایــن دلــیل بــایــد بــه خــاطــر ســپرد كــه مــانــند یــك تــب تــند و ســوزان نــشانــی از 

بـیماری یـك جـامـعه را آشـكار سـاخـت؛ جـامـعه ای كـه مـدیـرانـش فـرصـت گـفت وگـو و مـفاهـمه را مـی سـوزانـند 

تـا زور را جـانـشین مـنطق نـمایـند تـا كـسی نـفهمد كـه اسـاسـاً پـاسـخی نـدارنـد تـا پـاسـخگو بـاشـند. روش 

آنها گسترش ترس، بی اعتقادی و بی اعتمادی به خود و دیگران است. 

یـــك ســـال از تجـــمعات پـــرشـــور در مـــقابـــل مجـــلس شـــورای اســـالمـــی گـــذشـــت. یـــك ســـال از وعـــده هـــای 

بـی پشـتوانـه ی بـرخـی از نـمایـندگـان مجـلس پـیرامـون اجـرایـی شـدن الیـحه ی مـدیـریـت خـدمـات كـشوری از 

ابـــتدای ســـال 86 گـــذشـــت. دولـــت كـــنونـــی بـــه هـــیچ وجـــه خـــود رامـــلزم و متعهـــد بـــه اجـــرای مـــصوبـــات مجـــلس 

نـمی دانـد و بـه بـهانـه هـای مـختلف از اجـرای قـانـون مـدیـریـت خـدمـات كـشوری، حـتی در سـال 1387 سـر 

بـاز مـی زنـد. لـذا كـانـون صـنفی مـعلمان ایـران كـلیه ی هـمكاران فـرهـنگی را بـه هـمدلـی، اتـحاد و منسجـم 

شــــدن در چــــارچــــوب تــــشكل هــــای صــــنفی دعــــوت مــــی نــــمایــــد؛ زیــــرا اعــــتقاد راســــخ داریــــم كــــه جــــز بــــا اقــــدام 

گروهی، هماهنگ و متشكل هیچ راه دیگری برای احیای حقوق ازدست رفته ی خود نخواهیم یافت.  

اكــنون بــا تــوجــه بــه ایــن كــه در آســتانــه ی اولــین ســالــگرد تجــمعات بــه یــادمــانــدنــی اســفندمــاه 85 قــرار 

گـرفـته ایـم، اسـامـی و بـرنـامـه هـای گـرامـی داشـت سـالـگرد روزهـای 15 تـا 23 اسـفندمـاه كـه فـاصـله ی تجـمع 
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بــاشــكوه فــرهــنگیان (15 اســفند) و پــاســخ خــشونــت بــار بــه آنــان (23 اســفند) بــوده اســت را بــه شــرح زیــر 

اعالم می نماید:  

15/12/86 روز همبستگی معلمان ایران  

16/12/86 روز تقدیر از حقوقدانان حامی معلم 

17/12/86 و 18/12/86 روز تقدیر از معلمان سرافراز در جمع فعاالن صنفی سراسر كشور 

19/12/86 روز پیگیری مطالبات معلمان ایران 

20/12/86 روز تقدیر از خبرنگاران حامی معلم  

21/12/86 روز تقدیر از نمایندگان مدافع حقوق معلما ن  

22/12/86 روز مرور خاطرات اسفندماه 85 

23/12/86 روز نفی خشونت و دفاع از حقوق شهروندی 

ضـــــمناً اجـــــرای بـــــرنـــــامـــــه هـــــای زیـــــر در روزهـــــای 19 و 3 2 اســـــفند در مـــــدارس بـــــه هـــــمكاران گـــــرامـــــی 

پیشنهاد می شود: 

روز 19/12/86 تشكیل جلسه ی شورای معلمان در مدارس 

مـوضـوع جـلسه: پـیگیری خـواسـته هـای صـنفی مـعلمان و نـوشـنت نـامـه و تـهیه ی طـومـار بـرای مـسئولـین 

از طریق مدارس 

روز 23/12/ 86 در اعـــتراض بـــه بـــرخـــورد خـــشونـــت آمـــیز بـــا فـــرهـــنگیان در 23 اســـفندمـــاه 1385، در 

ساعت دوم از حضور در كالس خودداری می نماییم.  

كـانـون صـنفی مـعلمان ایـران از كـلیه ی هـمكاران فـرهـنگی تـقاضـا مـی نـمایـد بـه مـناسـبت «روز مـرور 

خــاطــرات اســفندمــاه» (22/12/86) خــاطــرات خــود از وقــایــع بــهمن و اســفند85 را جهــت درج در ســایــت 

كـــانـــون صـــنفی مـــعلمان ایـــران بـــا آدرس: www.moalleman.com تـــا قـــبل از 22 اســـفند بـــه صـــورت 

الكترونیكی پست نمایند. 

هـمچنین از هـمكاران فـرهـنگی درخـواسـت مـی شـود جهـت تـكمیل آرشـیو فـعالـیت هـای صـنفی مـعلمان، 

خـــاطـــرات و مـــدارك خـــود اعـــم از فـــیلم، عـــكس و ... را تـــا پـــایـــان فـــروردیـــن مـــاه ســـال 1387 بـــه آدرس زیـــر 

ارسال نمایند: 

تهـــران، مـــیدان محـــمدیـــه، خـــیابـــان مـــولـــوی، خـــیابـــان تـــختی، كـــوچـــه ی آذرپـــندار، پـــالك 20. كـــدپســـتی: 
 1197674361

کانون صنفی معلمان ایران (تهران) 
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بیانیه ی کانون صنفی معلمان ایران به مناسبت هفته ی معلم 
  

همکاران محترم 

بـی تـردیـد سـال ۱۳۸۶ یـکی از تـیرهـتریـن سـالـهایـی بـود کـه جـامـعه ی مـعلمان ایـران تجـربـه کـرده اسـت. 

بــعد از تجــمعات بــاشــکوه مــعلمان در اســفندمــاه 85 کــه بــا دســتگیری تــعداد زیــادی از فــعاالن صــنفی و 

ضـرب وشـتم شـمار زیـادی از فـرهـنگیان شـریـف پـایـان یـافـت، بـه دلـیل سـانـسور شـدیـدی کـه بـه واسـطهی 

بـخشنامـه ی شـورای عـالـی امـنیت مـلی بـر رسـانـهها حـاکـم شـد، چـنین بـه نـظر رسـید کـه تـشکلهای صـنفی 

ســـکوت پـــیشه کـــردهـــانـــد و یـــا از وحشـــت در الکِ خـــویـــش فـــرو رفـــتهانـــد و یـــا هـــمکاران خـــود را فـــرامـــوش 

کردهاند. 

در چـنین شـرایـطی جـا داشـت مـسئوالن کـشور، بـه ویـژه  نـهادهـای امـنیتی کـه هـر حـرکـت اعـتراضـی 

را مخـِل امـنیت جـامـعه قـلمداد مـیکنند و هـمواره مـدعـی هسـتند کـه آنـچه در جهـت بهـبود وضـع معیشـتی 

مـعلمان تـا کـنون انـجام گـرفـته، حـاصـل تـالش مـسئوالن بـوده و تـشکل هـای صـنفی و اعـتراضـات مـعلمان 

هـیچ تـأثـیری در پـاسـخگویـی بـه مـشکالت فـرهـنگیان نـداشـته اسـت، فـرصـت را غـنیمت شـمرده و در عـمل 

ایـــن ادعـــای خـــود را بـــه اثـــبات مـــیرســـانـــدنـــد و بـــا حـــل تـــدریـــجی مـــشکالت فـــرهـــنگیان ضـــرورت بـــرگـــزاری 

تجمعات، تحصنها و انجام حرکت های اعتراضی را به کلی نفی و انکار میکردند. 

امــــا هــــمان طــــور کــــه شــــاهــــد هســــتیم، آن گــــونــــه عــــمل کــــردنــــد کــــه حــــتی صــــدای اعــــتراض بــــرخــــی از 

هــمکاران بــیتفاوت نــیز بــه هــوا بــرخــاســت و اکــثریــت مــعلمان هــر گــونــه تــردیــد نســبت بــه ایــن جــمله کــه «تــا 

نـگریـد طـفل، کـی نـوشـد لـنب» را در بـاور خـود از بـین بـردنـد. بـا ایـن وصـف مـسئوالن مـربـوطـه نـه تـنها بـه 

انــــتظارات بــــرحــــق مــــعلمان پــــاســــخی نــــدادنــــد، بــــلکه بــــا ســــوء اســــتفاده از فــــضای مــــوجــــود بــــه کــــلی هــــمه ی 

وعـدهـهای داده شـده را از یـاد بـردنـد. بـه طـوری کـه حـتی حـقوق انـدک مـعلمان حـق الـتدریـس نـیز بـیش از 

شـش مـاه بـه تـأخـیر افـتاد و در عـوض بـا تـوزیـع تـوهـین آمـیز بـن هـای نـخود و عـدس و ... بـه تـحقیر بیشـتر 

فرهنگیان پرداختند. 

همکاران گرامی 

طــی یــک ســال گــذشــته مــا و شــما خــار در چــشم و اســتخوان در گــلو بــه انــتظار نشســتیم تــا شــایــد 

عـقالی قـوم بـه خـود آیـند و در روشـهای مـذکـور تـغییری ایـجاد نـمایـند. امـا نـامـهها، گـالیـه هـا، طـومـارهـا و 

زمــزمــههای مــعلمان در دفــاتــر مــدارس تــا کــنون بــه گــوش هــیچ کــس نــرســید و احــدی خــود را مــوظــف بــه 

پـاسـخگویـی بـه ایـن قشـر فـرهـیخته نـدیـد و مـسئوالن کـشور بـا ایـن عـمل خـویـش بـه مـعلمان آمـوخـتند کـه 
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تـــــنها راه رســـــیدن بـــــه حـــــقوق حـــــقه ی فـــــرهـــــنگیان، اتـــــحاد، هـــــمدلـــــی و هـــــمراهـــــی اســـــت، آن گـــــونـــــه کـــــه در 

اسفندماه 85 شاهد آن بودیم. 

عزیزان 

در شـرایـطی کـه اخـبار مـعلمان را در رسـانـهها مـنعکس نـمیکنند و وزیـر و سـایـر مـسئوالن کـشور از 

گـــــفت وگـــــو بـــــا تـــــشکلهای صـــــنفی و نـــــمایـــــندگـــــان مـــــعلمان خـــــودداری و راه مـــــذاکـــــره را بـــــه کـــــلی مســـــدود 

کــردهــانــد، در شــرایــطی کــه صــندوق ذخــیره ی فــرهــنگیان را کــه ســهامــداران اصــلی آن خــود فــرهــنگیان 

هســتند، بــه دســت نــااهــالنــی کــه عــداوت بــرخــی از آنــان بــا فــرهــنگیان کــامــالً محــرز اســت ســپردهــانــد، در 

شـــرایـــطی کـــه عـــلی رغـــم وعـــدهـــهای داده شـــده ضـــعیفتریـــن افـــراد بـــه بـــاالتـــریـــن پســـتهای ایـــن وزارت خـــانـــه 

گـمارده مـیشونـد، در شـرایـطی کـه اکـثریـت نـمایـندگـان مجـلس در بـرابـر خـواسـت فـرهـنگیان مـیایسـتند و 

از وزیــری کــه مــنفور مــعلمان بــوده اســت، حــمایــت مــیکنند و پــس از بــرکــناری وی تــوســط رئــیس جــمهور، 

فــرد نــاالیــق دیــگری را کــه مجــلس بــرای وزارت تــعاون صــالحــیتش را تــأئــید نــکرده بــود، بــرای وزارت بــر 

نـهادی بـه گسـتردگـی جـمعیت کـل کـشور تـأیـید مـیکنند، در شـرایـطی کـه بـا وجـود تـورمِ کـمرشـکن کـنونـی 

کــه بــه طــور مــضحکی صــدای اعــتراض خــود مــسئوالن را نــیز درآورده اســت، بــرای ســال 87 فــقط شــش 

درصـد افـزایـش حـقوق در نـظر گـرفـته مـیشود، در شـرایـطی کـه بـا وجـود وعـدهـهای داده شـده و مـصوبـه ی 

مجــلس، شــخص رئــیس جــمهوری در اجــرای قــانــون مــدیــریــت خــدمــات کــشوری تــعلل مــیکند، در شــرایــطی 

کــــه حــــقوق نــــاچــــیز فــــرهــــنگیان، حــــتی نــــیمی از اجــــاره ی مــــسکن آنــــان را پــــوشــــش نــــمیدهــــد و مــــعلمان بــــا 

مـشغول شـدن بـه کـارهـای دوم و سـوم و بـعضاً تـحقیرآمـیز، کـارآمـدی خـود را از دسـت مـیدهـند و زنـدگـی 

فــــالکــــتباری را مــــیگذرانــــند، در شــــرایــــطی کــــه فــــعاالن صــــنفی در ســــراســــر کــــشور تــــنها بــــه ایــــن جــــرم کــــه 

پـرسـیدهـانـد: «چـرا قـوانـین مـصوب خـود را اجـرا نـمیکنید و چـرا افـراد نـاالیـق را کـنار نـمیگذاریـد؟»، بـا 

احــکامــی چــون زنــدان، تــبعید، انــفصال از خــدمــت، تــنزل گــروه و ... مــواجــه مــیشونــد، بــه راســتی چــه بــایــد 

کـرد؟ آیـا مـعلمان در بـرابـر هـمکاران و سـایـر اقـشار جـامـعه، بـه ویـژه دانـشآمـوزانـی کـه چهـرهـهایـشان هـر 

روز زردتـر از روز قـبل مـیگردد، هـیچ مـسئولـیتی نـدارنـد؟ آیـا نـبایـد پـرسـید کـه چـرا از آمـدن پـول نـفت کـه 

قیمت آن به شکل سرسام آوری افزایش یافته است، بر سِر سفره ی ملت ایران خبری نیست؟   

    بـر ایـن اسـاس و بـا تـوجـه بـه ایـن کـه کـانـون صـنفی مـعلمان سـالـگرد حـادثـه ی تـلخ اسـفند 85 را 

بــه دلــیل شــرایــط خــاص کــشور (انــتخابــات مجــلس) بــه ســکوت بــرگــزار کــرده اســت، حــِق خــود و جــامــعه ی 

بـزرگ فـرهـنگیان مـیدانـیم کـه هـمچون سـایـر اقـشاِر جـامـعه، از جـمله کـارگـران، مـراسـم خـاصـی را بـرای 

هـــفته ی مـــعلم تـــدویـــن و اجـــرا نـــمایـــیم. امـــیدواریـــم هـــمه ی هـــمکاران فـــرهـــنگی از زن و مـــرد، پـــیر و جـــوان، 

شـاغـل و بـازنشسـته، رسـمی و حـقالـتدریـس، در مـدارس دولـتی و غـیرانـتفاعـی بـا هـر دیـدگـاه و تـفکری، 

تـنها و تـنها بـه نـیِت دفـاع از شـرافـت مـعلمی خـویـش و در پـاسـخ بـه بیمهـریـها، تـوهـینها و تـحقیرهـایـی کـه 

صــــورت گــــرفــــته و مــــیگیرد، هــــمدلــــی، هــــمزبــــانــــی و هــــمراهــــی خــــود را یــــک بــــار دیــــگر بــــه مــــردم و مــــسئوالن 
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بـنمایـانـند تـا بـعد از ایـن احـدی بـه خـود اجـازه نـدهـد کـه ایـن قشـر فـرهـیخته، زنـده و پـویـا را نـادیـده بـگیرد 

و یا نسبت به نمایندگان آنان بیحرمتی روا دارد. 

برنامههای کانون صنفی معلمان ایران در هفته ی معلم 

1- پـنجشنبه، 12 اردیبهشـت، از سـاعـت 15 الـی17  حـضور هـمزمـان و بـاشـکوه فـرهـنگیان تهـرانـی 

در شهـرری، ابـنبابـویـه، مـزار مـرحـوم دکـتر خـانـعلی و هـمکاران قـمی بـر مـزار اسـتاد مطهـری، بـه مـنظور 

تجدید عهد با همکاران برای آغازی دوباره 

2- دوشـــنبه، 16 اردیبهشـــت، حـــضور در مـــقابـــل ســـازمـــان آمـــوزش و پـــرورش تهـــران واقـــع در مـــیدان 

فلسطین، خیابان برادران مظفر، از ساعت 30/13 الی 30/15  

3- از تـــمامـــی هـــمکاران فـــرهـــنگی تـــقاضـــا مـــیکنیم کـــه از فـــرصـــِت هـــفته ی گـــرامـــی داشـــت مـــقام مـــعلم 

اســــتفاده کــــرده و بــــه جــــای بــــرگــــزاری مــــراســــم رســــمی و تــــکراری و تــــحقیرآمــــیز در طــــول هــــفته ی مــــعلم، 

بــــخشی از وقــــت کــــالس را بــــه تــــبیین و تــــوضــــیح مــــشکالت آمــــوزش و پــــرورش، مــــعلمان و دانــــشآمــــوزان، 

مـشکالت فـضاهـای آمـوزشـی و سـایـر مـسائـل کـه بـه دلـیل بـیتدبـیری مـسئوالن دامـنگیر آمـوزش و پـرورش 

شـده اسـت، بـپردازنـد تـا در غـیاب رسـانـههای مسـتقل، بـه وظـیفه ی مـعلمی خـود، آن گـونـه کـه مـیبایسـت، 

عمل نماییم. 

در خـــاتـــمه بـــه مـــسئوالن مـــربـــوطـــه اعـــالم مـــیکنیم چـــنانـــچه تـــا روز دوشـــنبه، 16/2/87، حـــداقـــل بـــه دو 

خـواسـته ی مـعلمان و تـشکلهای صـنفی، 1- پـرداخـت مـطالـبات مـعلمان، بـه ویـژه حـق الـتدریـس هـمکاران کـه 

بــــیش از شــــش مــــاه بــــه تــــأخــــیر افــــتاده اســــت 2- لــــغو تــــمامــــی احــــکام هــــیئتهای تخــــلفات اداری کــــه جــــزء 

اخـــــتیارات وزیـــــر اســـــت، اقـــــدام نـــــکنند، در تجـــــمع روز دوشـــــنبه حـــــرکـــــت اعـــــتراضـــــی بـــــعدی را در جـــــمعِ 

همکاران به اطالع آنان خواهیم رساند. 

امــــید اســــت هــــمکاران گــــرامــــی بــــا درک شــــرایــــط حــــساس کــــنونــــی و بــــا تــــوجــــه بــــه ســــانــــسور شــــدیــــد 

مــطبوعــات، در تــوزیــع گســترده ی ایــن بــیانــیه و اطــالعــرســانــی بــموقــع بــه ســایــر هــمکاران، از هــر طــریــق 

ممکن، آن گونه که شایسته است، همت گمارند. 
  

با سپاس 

کانون صنفی معلمان ایران 
 moalleman1.iranblog.com/?mode=DirectLink&id=178866
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        قطعنامه ی پایانی تجمع فرهنگیان كردستان به مناسبت روز معلم و کارگر 

به نام خداوند جان و خرد 

بــی تــردیــد ســال 86 یــکی از تــیره تــریــن ســال هــایــی بــود کــه جــامــعه ی مــعلمان ایــران تجــربــه کــرده اســت. 

بــعد از تجــمعات بــاشــکوه مــعلمان در اســفندمــاه 85 کــه بــا دســتگیری تــعداد زیــادی از فــعاالن صــنفی و 

ضـرب وشـتم شـمار زیـادی از فـرهـنگیان شـریـف پـایـان یـافـت، بـه دلـیل سـانـسور شـدیـدی کـه بـه واسـطه ی 

بـــخشنامـــه ی شـــورای عـــالـــی امـــنیت مـــلی بـــر رســـانـــه هـــا حـــاکـــم شـــد، چـــنین بـــه نـــظر رســـید کـــه تـــشکل هـــای 

صـــــنفی ســـــکوت پـــــیشه کـــــرده انـــــد و یـــــا از وحشـــــت در الک خـــــویـــــش فـــــرو رفـــــته انـــــد و یـــــا هـــــمکاران خـــــود را 

فـرامـوش کـرده انـد؛ حـال آن کـه فـعاالن صـنفی بـا عـلم بـه عـواقـب و هـزیـنه هـای فـعالـیت در چـنین شـرایـطی، 

بــیکار ننشســته و نــدای حــق طــلبی مــعلمان را بــا شــرکــت در پنجــمین کــنگره ی جــهانــی اتــحادیــه ی مــعلمان 

ســـراســـر جـــهان در بـــرلـــین بـــه گـــوش جـــهانـــیان رســـانـــدنـــد و هـــزیـــنه ی آن را نـــیز بـــا دریـــافـــت احـــکام تـــبعید، 

انفصال از خدمت و بازنشستگی اجباری پرداخت کردند. 

همکاران گرامی 

هـــمان گـــونـــه کـــه مـــی دانـــید، پـــس از تـــصویـــب و ابـــالغ مـــصوبـــه ی مجـــلس بـــه دولـــت، در مـــورد الیـــحه ی 

مـدیـریـت خـدمـات کـشوری کـه در واقـع «حـداقـل خـواسـته هـای فـرهـنگیان» هـم نـبود، انـتظار ایـن بـود کـه بـا 

تـوجـه بـه قـیمت نـفِت بیشـتر از صـد دالر، ایـن الیـحه در سـریـع تـریـن زمـان مـمکن اجـرا شـود، امـا دولـت نـه 

تــنها ایــن مــصوبــه را اجــرا نــکرد، بــلکه بــا مــوکــول کــردن آن بــه آیــنده، بــی تــوجــهی خــود را بــه خــواســته هــای 

بـحق فـرهـنگیان و نـمایـندگـان مجـلس کـه عـصاره ی اراده ی مـلت هسـتند، نـشان داد و ایـن قشـر فـرهـیخته 

و زحمتکش را عمالً در مواجهه با گرانی و تورم کمرشکن باالی سی درصد تنها گذاشت. 

حـــــال بـــــا چـــــنین وضـــــعیتی مـــــا فـــــرهـــــنگیان ضـــــمن تـــــأکـــــید بـــــر اجـــــرای قـــــطعنامـــــه هـــــای گـــــذشـــــته، اهـــــم 

خواسته های خود را به شرح زیر اعالم می داریم: 

1- مــا فــرهــنگیان اســتان کــردســتان همبســتگی کــامــل خــود را بــا تــمامــی فــرهــنگیان ســراســر کــشور 

اعالم داشته و خود را ملزم به پشتیبانی از بیانیه های سراسری شورای هماهنگی می دانیم. 

2- مـا هـر گـونـه تـبعیض و نـابـرابـری را مـحکوم نـموده و خـواهـان رفـع کـامـل تـبعیض و اجـرای عـدالـت 

اجتماعی، به معنای واقعی، در آموزش و پرورش می باشیم. 

3- مـا خـواسـتار تـغییرات اسـاسـی در نـظام آمـوزشـی، ارتـقای کـیفیت فـضاهـای آمـوزشـی، افـزایـش 

ســرانــه ی آمــوزش، تــجهیز مــدارس بــه تــکنولــوژی آمــوزش روز، نــهادیــنه کــردن نــظام مــدیــریــت انــتخابــی و 

توسعه ی آزادی بیان در آموزش و پرورش هستیم. 
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4- امـنیت شـغلی از اسـاسـی تـریـن حـقوق انـسان هـاسـت؛ لـذا بـه کـارگـیری افـراد را بـه صـورت پـیمانـی، 

قراردادی، پاره وقت، حق التدریسی و شرکتی محکوم می نماییم. 

5- مـا نـگرانـی عـمیق خـود را از صـدور حـکم اعـدام بـرای هـمکار عـزیـزمـان آقـای «فـرزاد کـمانـگر»، 

عــضو هــیئت مــدیــره ی انجــمن صــنفی مــعلمان اســتان کــردســتان، شــاخــه ی کــامــیاران، ابــراز داشــته و بــا 

محکوم کردن صدور حکم اعدام برای وی، خواهان لغو این حکم ناعادالنه هستیم. 

6- مـــا خـــواهـــان لـــغو احـــکام صـــادره بـــرای تـــمامـــی فـــعاالن ســـراســـر کـــشور، بـــه ویـــژه آقـــایـــان «پـــیمان 

نودینیان» و «اسکندر لطفی» هستیم. 
7- مــــا خــــواهــــان اجــــرای الیــــحه ی مــــدیــــریــــت خــــدمــــات کــــشوری بــــه صــــورت کــــامــــل از تــــاریــــخ 1/1/86 

می باشیم. 

8- انـعکاس رسـانـه ای اعـتراضـات و خـواسـته هـای فـرهـنگیان از حـقوق مسـلم مـاسـت؛ لـذا مـا خـواهـان 

رفــــع تــــوقــــیف از تــــنها رســــانــــه ی فــــرهــــنگیان یــــعنی قــــلم مــــعلم هســــتیم و در غــــیر ایــــن صــــورت حــــق انــــجام 

مصاحبه با رسانه های دیگر را برای فعاالن صنفی محفوظ می داریم. 

9- مـا خـواهـان رفـع هـر گـونـه محـدودیـت از فـعالـیت تـشکل هـای صـنفی فـرهـنگیان بـا اسـتناد بـه اصـل 

26 قانون اساسی هستیم. 

10- مــا تــبدیــل پــاداش پــایــان خــدمــت فــرهــنگیان بــه ســهام عــدالــت شــرکــت هــای ورشکســته ی دولــتی را 

ضـــــربـــــه ای جـــــبران نـــــاپـــــذیـــــر بـــــه بـــــنیه ی اقـــــتصادی عـــــزیـــــزان بـــــازنشســـــته دانســـــته و آن را شـــــدیـــــداً مـــــحکوم 

می نماییم. 

11- روز جـــهانـــی کـــارگـــر را بـــه کـــارگـــران تـــبریـــک گـــفته و از هـــمه ی فـــعالـــیت هـــای صـــنفی کـــارگـــران، 

دانشجویان، روزنامه نگاران و سایر اقشار جامعه حمایت می نماییم. 

تجمع فرهنگیان در کردستان 
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قطعنامه ی پایانی کانون همدان به مناسبت روز معلم و کارگر 

به نام خداوند جان وخرد 

معلـم چو كانونی از آتش اســت         همه كار او سوزش و سازش است 

همــی سوزد از مهر و گرمی دهد       به سنگین دالن درس نرمی دهد 
  

 فرهنگیان اندیشمند و اندیشه ساز 

حـركـت هـای صـنفی فـرهـنگیان در بـهمن و اسـفند 85 و فـروردیـن و اردیبهشـت 86 درس هـای بـزرگـی 

در بـر داشـت؛ از یـك سـو بـه هـمه آمـوخـت كـه در مـقابـل اتـحاد و هـمدلـی، هـر جـریـان بـی مـنطقی نـاچـار بـه 

عـقب نـشینی اسـت، از دیـگرسـو بـه مـسئوالن كـشور یـادآور شـد كـه حـبس، تـعلیق، تـبعید، سـانـسور خـبری 

و ... نـمی تـوانـد حـالل مـشكالت بـاشـد و تـا زمـانـی كـه مـسئله حـل نشـده بـاشـد، اقـدامـات ایـن چـنینی تـنها 

هزینه های سیستم سیاسی را باال می برد و عقالی قوم نیك به این امر واقفند. 

یاران همراه 

«حـــق» امـــری مـــقدس اســـت و بـــه یـــك فـــرد و یـــك نســـل مـــنحصر نیســـت، بـــلكه بـــه خـــانـــواده، جـــامـــعه، 
نسـل هـای آیـنده و تـمامـیت مـملكت تـعلق دارد؛ لـذا كـوتـاه آمـدن، مـعامـله كـردن و صـرف نـظر كـردن از حـق، 

عـملی نـابـخشودنـی از نـظر آحـاد جـامـعه و آیـندگـان اسـت. بـر هـمین اسـاس نـمایـندگـان شـما در كـانـون 

مــعلمان هــمدان بــر ســر حــقوق مســلم فــرهــنگیان، هــیچ گــاه بــا هــیچ قــدرتــی مــعامــله نــخواهــند كــرد و بــرای 

بـرقـراری حـق و عـدالـت، آمـاده ی هـر گـونـه هـزیـنه اعـم از تـبعید، حـبس، انـفصال و اخـراج بـوده و هسـتند. 

مـــــصدرنـــــشینان نـــــیز بـــــدانـــــند و ایـــــن درس را از تـــــاریـــــخ بـــــگیرنـــــد كـــــه ارعـــــاب و تهـــــدیـــــد و ضـــــرب و زور و 

بــرچســب هــای نــاروا هــیچ گــاه گــره گــشا نــبوده و بــایــد بــه شهــرونــدان خــود احــترام قــائــل شــونــد و بــه حــقوق 

انسانی آنها تمكین كنند. 

همكاران گرامی 

طــی ســالــیان مــتمادی شــعار و وعــده بــرای بــرقــراری نــظامــی هــماهــنگ در حــقوق و دســتمزد و مــزایــا 

بـــین كـــاركـــنان دولـــت، بـــاالخـــره بـــا مـــوج فـــزایـــنده ی نـــارضـــایـــتی و اعـــتراض فـــرهـــنگیان و دادن هـــزیـــنه هـــای 

فــراوان مــادی و مــعنوی تــوســط ایــشان، ایــن قــانــون در مهــر 86 از تــصویــب شــورای نگهــبان گــذشــت و 

هــیئت دولــت مــوظــف بــه اجــرای آن شــد. قــبل از تــصویــب ایــن قــانــون بــرخــی ســازمــان هــا، وزارت خــانــه هــا و 

نــهادهــا از آن مســتثنی شــدنــد و هــم ایــنك نــیز بــرخــی از وزارت خــانــه هــا در صــدد جــدا كــردن خــود از ایــن 

قـــانـــونـــند. از طـــرف دیـــگر ســـخن از دادن ســـهام عـــدالـــت در قـــالـــب ایـــن قـــانـــون مـــوجـــب نـــگرانـــی جـــامـــعه ی 
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فـــرهـــنگیان مـــی شـــود. بـــر ایـــن اســـاس هـــرچـــند اجـــرایـــی شـــدن ایـــن قـــانـــون، یـــك پـــیروزی بـــرای تـــشكل هـــای 

صـــنفی فـــرهـــنگیان اســـت، ولـــی زدن تـــبصره هـــا و اســـتثناهـــا و جـــدا كـــردن بـــخشی از كـــاركـــنان دولـــت، از 

اعتبار آن كاسته و دیگر آن نسخه ی نجات بخشی نیست كه مشكالت ما را به یكباره حل كند. 

و اما سخن در خصوص قانونی بودن كانون و اَعمال غیرقانونی مسئوالن اجرایی: 

هــمچنان كــه اســتحضار داریــد كــمیسیون مــاده ی 10 احــزاب بــا ارســال نــامــه بــه هــمه ی تــشكل هــای 

صــنفی فــرهــنگیان كــشور، از جــمله كــانــون هــمدان، از آنــها خــواســته اســت تــا اطــالع بــعدی از فــعالــیت 

خـــودداری نـــمایـــند. بـــدیـــهی اســـت جـــلوگـــیری از فـــعالـــیت كـــانـــون مـــعلمان یـــا هـــر تـــشكل دیـــگری بـــایـــد بـــر 

اسـاس رأی دادگـاه و پـس از گـذرانـدن تشـریـفات قـانـونـی صـورت پـذیـرد. مـسئوالن دسـتگاه هـای اجـرایـی 

در هـر سـطحی كـه بـاشـند، صـالحـیت اعـالم نـظر دربـاره ی فـعالـیت یـا عـدم فـعالـیت یـك تـشكل را نـدارنـد؛ 

چـراكـه قـانـون مـسیر رسـیدگـی و نـحوه ی اعـالم نـظر را مـشخص كـرده اسـت. بـر اسـاس مـاده 17 قـانـون 

فـــعالـــیت احـــزاب و جـــمعیت هـــا، در صـــورتـــی كـــه فـــعالـــیت تـــشكیالتـــی یـــك گـــروه مـــنشأ تخـــلفات مـــذكـــور در 

ماده ی 16 باشد، كمیسیون ماده ی 10 احزاب می تواند بر حسب مورد به تفصیل زیر عمل كند: 

1- تـــذكـــر كـــتبی      2- اخـــطار     3- تـــوقـــیف پـــروانـــه       4- تـــقاضـــای انـــحالل از دادگـــاه تـــوســـط 

كمیسیون ماده ی 10 

مـكاتـبه ی كـمیسیون مـذكـور بـا كـانـون هـمدان شـامـل بـند 2 بـوده و از آنـجا كـه هـیچ دادگـاهـی بـرای 

انـحالل ایـن تـشكل بـرگـزار نشـده، لـذا كـانـون مـعلمان هـمدان یـك تـشكیالت كـامـالً قـانـونـی اسـت. بـر ایـن 

اســاس اعــالم غــیرقــانــونــی بــودن فــعالــیت كــانــون مــعلمان تــوســط مــقامــات اجــرایــی، عــملی غــیرمــسئوالنــه و 

غیرقانونی بوده و مستوجب پیگرد است. 

اشـتباه بـرخـی از مـسئوالن فـعلی، آگـاهـانـه یـا نـاآگـاهـانـه، اسـتناد بـه اعـمال غـیرقـانـونـی اسـتانـدار و 

فـــرمـــانـــدار قـــبلی اســـت. تخـــطی اســـتانـــدار و فـــرمـــانـــدار قـــبلی از قـــانـــون ایـــن بـــود كـــه تـــصمیم بـــه تـــعیین 

صــالحــیت افــراد كــانــدیــدا بــرای هــیئت مــدیــره ی جــدیــد كــانــون مــعلمان هــمدان گــرفــتند؛ در حــالــی كــه طــبق 

قـانـون تـنها صـالحـیت مـؤسـسین یـك تـشكل بـایـد مـورد بـررسـی قـرار گـیرد و اگـر ایـن امـر مـورد اعـتراض 

و ایراد است، باید قانون اصالح شود. 

بــا تــوجــه بــه اخــتالف  نــظر ایــجادشــده در ایــن خــصوص بــین مــسئوالن   وقــت اســتانــداری، اســتعالمــی 

تــوســط اداره ی كــِل ســیاســی اســتانــداری هــمدان (كــارشــناســی احــزاب و تــشكل هــا) از وزارت كــشور بــه 

عـمل آمـد كـه پـاسـخ وزارت كـشور مـؤیـد ایـن نـكته بـود كـه تـنها اعـضای هـیئت مـؤسـس یـك تـشكِل غـیردولـتی 

بـــایـــد تـــعیین صـــالحـــیت شـــونـــد و پـــس از آن اعـــضای هـــیئت مـــدیـــره هـــر ســـه ســـال یـــك بـــار، تـــوســـط مجـــمع 

عـمومـی انـتخاب مـی شـونـد و لـزومـی بـه تـعیین صـالحـیت ایـشان نیسـت. سـابـقه ی مـكاتـبه و پـاسـخ وزارت 

كشور در كارشناسی احزاب و تشكل های استانداری همدان موجود است. 
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الزم بـه تـأكـید اسـت تـا كـنون هـیچ مـرجـع قـضایـی و حـقوقـی اتـهام غـیرقـانـونـی بـودن فـعالـیت كـانـون یـا 

غــیرقــانــونــی بــودن رونــد انــتخابــات اعــضای هــیئت مــدیــره را اعــالم نــنموده اســت. پــس از انــتخاب اعــضای 

هـیئت مـدیـره ی كـانـون مـعّلمان هـمدان در تـاریـخ 26/3/83 گـزارش انـجام انـتخابـات طـی نـامـه ی شـماره ی 

197—15/4/83 بـرای كـمیسیون مـاده ی 10 ارسـال گـردیـد و مـطابـق مـاده ی 10 قـانـون فـعالـیت احـزاب و 

جـمعیت هـا، پـس از گـذشـت سـه مـاه از مـكاتـبه ی فـوق، كـانـون مـعلمان هـمدان قـانـونـی و مـجاز بـه فـعالـیت 

بـوده اسـت. از طـرف دیـگر بـرگـزاری جـلسه و انـجام مـكاتـبات تـوسـط مـسئوالن اجـرایـی كـشور و اسـتان 

بــا یــك تــشكِل بــه زعــم ایــشان غــیرقــانــونــی، خــالف شــئون شــغلی و اداری اســت؛ لــذا در صــورت حــاكــمیت 

قــانــون و بــرابــر بــودن هــمه در بــرابــر قــانــون و نــبود «ســیاســت یــك بــام و دو هــوا» در اجــرای قــانــون در 

كــشور، طــبق بــند 1 و 2مــاده ی 8 قــانــون تخــلفات اداری، مــسئوالن نــیز مــرتــكب عــمل غــیرقــانــونــی شــده و 

باید به ایشان نیز ابالغ اتهام شود تا پاسخگوی عمل غیرقانونی خود باشند. 

بـا وجـود تـوضـیحات فـوق در جهـت اثـبات حـقانـیت هـیئت مـدیـره ی كـانـون و تخـطی مـسئوالن اجـرایـی 

از قــانــون، نــكته ای كــه الزم اســت بــه هــمكاران بــزرگــوار یــادآور شــویــم، ایــن اســت كــه ایــراد اتــهامــاتــی از 

قـبیل غـیرقـانـونـی بـودن كـانـون و ده هـا تـهمت بـه اربـابـان اخـالق و فـضیلت، بـا ایـن هـدف صـورت مـی گـیرد 

كــه اصــل قــضیه كــه بــی عــدالــتی و ظــلمِ فــاحــش در حــق فــرهــنگیان كــشور اســت، فــرامــوش شــود و مــا بــه 

جـــای پـــرداخـــنت بـــه مـــسائـــل اســـاســـی حـــوزه ی آمـــوزش و پـــرورش، انـــرژی خـــود را صـــرف پـــاســـخ دادن بـــه 

اتهامات واهی كنیم و از اصل قضیه دور شویم. 

تــنها در پــاســخ بــه ســیل عــظیم تــهمت هــا بــه ذكــر ایــن نــكته بــسنده مــی كــنیم كــه اگــر ایــن اتــهامــات روا 

بـــود، چـــرا شـــاكـــی (دادســـتان) تـــنها یـــك اتـــهام بـــه هـــیئت مـــدیـــره ابـــالغ كـــرد كـــه آن هـــم «تـــشویـــش اذهـــان 

عــمومــی» بــود؟ آیــا شــاكــی یــا مــراكــز قــدرت بــیمی از مــا داشــتندكــه اتــهامــات دیــگری مــطرح نــكردنــد؟ از 

طــرف دیــگر اگــر حــتی ایــن یــك مــورد اتــهام نــیز صــحیح بــود، چــرا مــصرانــه از مــتهمین خــواســتند كــه بــه 

رأی صـــادره (91 روز حـــبس) اعـــتراض بـــنویـــسند و چـــرا پـــس از اســـتنكاف مـــتهمین از اعـــتراض، خـــودِ 

شـــاكـــی (دادســـتانـــی) اقـــدام بـــه تجـــدیـــدنـــظرخـــواهـــی نـــمود و در مـــرحـــله ی تجـــدیـــدنـــظر رأی اولـــیه را مـــعلق 

نـــمودنـــد؟! پـــس اصـــل داســـتان بـــرای ایـــن مـــوضـــوع اســـت كـــه فـــرهـــنگیان را بـــا مـــوضـــوعـــات پـــیش پـــاافـــتاده 

درگــیر نــمایــند تــا فــرصــت انــدیــشیدن بــه اصــل قــضیه را نــداشــته بــاشــند. لــذا بــایــد بــسیار هــوشــیار بــود و 

وارد سناریوهای از پیش طراحی شده نگردید. 

فرهنگیان ارجمند 

عـده ای از هـمكاران مـمكن اسـت غـفلتاً در مـسیری قـرار گـیرنـد كـه مـراكـز خـاص طـراحـی كـرده انـد و 

آن هـم عـنوان نـمودن ایـن نـكته اسـت كـه حـركـت هـای افـراطـی كـانـون مـوجـب بـرخـورِد نـهادهـای امـنیتی و 

قـضایـی بـا آن شـد. بـا فـرِض وارد بـودن چـنین اتـهامـی سـؤال ایـن اسـت كـه آیـا هـمه ی تـشكل هـای صـنفی 

فـــرهـــنگیان كـــشور (42 تـــشكل) در حـــركـــِت صـــنفی رویـــكردی افـــراطـــی داشـــتند؟ آیـــا چـــنین چـــیزی امـــكان 
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دارد؟ از طـرف دیـگر حـركــِت افـراطـی بـا مـصادیـق آن مـعنی پـیدا مـی كـند. بهـتر اسـت ایـن دوسـتان اعـالم 

كــنند در كــجا و چــگونــه چــنین افــراطــیگری هــایــی انــجام شــد؟ ادبــیات بــه كــاررفــته چــه بــوده اســت؟ در كــدام 

سـخنرانـی یـا اطـالعـیه هـتاكـی صـورت گـرفـته اسـت یـا عـبارات نـامـناسـب اسـتفاده شـده اسـت؟ در كـجا 

بـه امـوال و امـاكـن عـمومـی یـا دولـتی كـمتریـن خـسارت وارد شـده اسـت؟ آنـچه بـر هـمگان روشـن اسـت و 

حـتی وزرای مسـتعفی یـا مـعزول دولـِت فـعلی بـه آن تـلویـحاً اشـاره مـی كـنند، ظـرفـیت كـم انـتقادپـذیـری در 

نـزد مـتولـیان اجـرایـی اسـت. آیـا نـقدنـاپـذیـری قـدرتـمداران و بـرخـورد غـیرقـانـونـی آنـها بـا مـنتقدان را كـانـونِ 

معلمان باید پاسخ بدهد؟ 

همكاران همراه 

كـــراراً بـــرگـــزاری انـــتخابـــاِت هـــیئت مـــدیـــره ی كـــانـــون را از نـــهادهـــای ذیـــربـــط درخـــواســـت نـــموده ایـــم، ولـــی 

هـمواره پـاسـخ مـنفی شـنیده ایـم. لـذا تـا زمـانـی كـه اجـازه ی بـرگـزاری انـتخابـات داده نـشود، طـبق قـانـون، 

هیئت مدیره ی فعلی كانون معلمان قانونی بوده و فعالیت خواهد نمود.  

سخنی با رئیس محترم دستگاه قضایی، جناب آقای شاهرودی 

هـمه مـی دانـند و شـما نـیز اذعـان داریـد كـه سیسـتم قـضایـی مسـتقل از سـایـر قـواسـت و بـایـد هـم ایـن 

گـونـه بـاشـد؛ چـراكـه اعـتبار دسـتگاه قـضایـی بـه اسـتقالل آن اسـت. اسـاسـی تـریـن هـدف ایـن اسـتقالل آن 

اسـت كـه اگـر از سـوی سـایـر قـوا، خـصوصـاً دسـتگاه اجـرایـی، جـفایـی بـر مـردم شـد، دسـتگاه قـضا وارد 

عـمل شـده و حـق را بـه جـایـگاهـش بـرگـردانـد و ایـن واالتـریـن مـسئولـیتی اسـت كـه شـما در صـورت انـجام 

درســت و دقــیق آن، در پــیشگاه مــلت ســربــلند خــواهــید بــود و قــضاوت تــاریــخ نــیز دربــاره ی شــما تــوأم بــا 

احترام خواهد بود. 

قــانــونــگذار قــوانــین خــوبــی بــرای سیســتم قــضایــی طــراحــی كــرده اســت و عــالوه بــر آن، در ســاخــتار 

ســازمــانــی آن جــایــگاهــی را تــحت عــنوان «مــدعــی الــعموم» در نــظر گــرفــته تــا در صــورت وقــوع ظــلمی بــر 

مـردم، دادسـتان بـه نـمایـندگـی از عـموم مـردم در مـقابـل مـتجاوزیـن بـه حـقوق آنـان، اقـامـه ی دعـوی نـمایـد. 

سـؤال ایـن اسـت آیـا مـسئوالن اجـرایـی، امـنیتی، انـتظامـی و قـضایـی از بـاالتـریـن تـا پـایـین تـریـن سـطح، 

اسـاسـاً دچـار خـطا مـی شـونـد؟ آیـا در صـورت وقـوع خـطا و تـضییع حـقوق مـردم، دسـتگاه قـضا نسـبت بـه 

اعـاده ی ایـن حـق اقـدام مـی كـند؟ آیـا تـا كـنون مـدعـی الـعموم (دادسـتان) بـه حـمایـت از مـردم، عـلیه مـقامـات 

اعـالم اتـهام نـموده اسـت؟ آیـا تـا كـنون مـدعـی الـعموم صـدای هـزاران فـرهـنگی در اعـتراض بـه بـی عـدالـتی 

و وعـده هـای بـی عـمل و حـتی خـالف عـمِل مـسئوالن را شـنیـده اسـت؟ آیـا مـدعـی الـعموم بـه خـاطـِر تـعطیلیِ 

اجـباریِ مـدارس بـرای بـردِن دانـش آمـوزان بـه اسـتقبال رئـیس جـمهور و بـه  تـبعِ آن از بـین رفـنتِ بـیش از یـك 

مـــیلیون ســـاعـــت فـــرصـــت آمـــوزشـــی دانـــش آمـــوزان، بـــه نـــمایـــندگـــی از اولـــیای دانـــش آمـــوزان، عـــلیه مـــسئوالن 

اقـامـه ی دعـوی نـموده اسـت؟ آیـا مـدعـی الـعموم بـرای مـقابـله بـا بـازی هـای سـیاسـی در عـرصـه ی آمـوزش و 

پــرورش كــه نــظام تــعلیم و تــربــیت كــشور را دچــار چــالــش جــدی نــموده، عــلیه صــحنه گــردانــان امــر اعــالم 
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اتـهام كـرده اسـت؟ آیـا در اعـتراض بـه فـرسـوده بـودن فـضاهـا و فـقدان امـكانـات و تـجهیزات آمـوزشـی و 

پـایـین بـودن ِاسـتانـداردهـا در اغـلب زمـینه هـا در حـوزه ی آمـوزش و پـرورش عـلیه مـسئوالن اجـرایـی اقـامـه ی 

دعـوی كـرده اسـت؟ آیـا در حـمایـت از مـعلمان و دانـش آمـوزان سـوخـته در آتـش در كـالس هـای درس، عـلیه 

وزیر و رئیس سازمان و رئیس منطقه اعالم اتهام نموده است؟ و هزاران سؤال دیگر ... . 

جناب آقای شاهرودی 

آیـــــا مـــــعلمی كـــــه ســـــخن از عـــــدل و داد مـــــی گـــــویـــــد و از مـــــقامـــــات كـــــشور مـــــی خـــــواهـــــد بـــــه شـــــعارهـــــای 

عـــدالـــت مـــحورانـــه شـــان، حـــداقـــل در حـــوزه ی كـــاركــــــنان دولـــت، جـــامـــه ی عـــمل بـــپوشـــانـــند، تـــشویـــش اذهـــان 

عــمومــی نــموده یــا مــسئوالنــی كــه بــه هــیچ كــدام از وعــده هــا و شــعارهــایــشان عــمل نــكرده و نــمی كــنند، آمــار 

غــلط مــی دهــند و صــراحــتاً در رســانــه هــای جــمعی اظــهارات خــالف واقــع در خــصوص مــطالــبات مــعلمان 

مــطرح مــی كــنند؟ كــدام یــك از ایــن دو گــروه بــایــد مــحاكــمه شــونــد؟ واقــعیت تــلخ و گــزنــده ای كــه در یــكی دو 

سـال اخـیر اتـفاق افـتاده اسـت، هـمسویـی، هـمراهـی و هـماهـنگی دسـتگاه قـضا بـا مـسئوالن اجـرایـی در 

بــرخــورد بــا فــرهــنگیانــی بــوده كــه اجــرای نــظام هــماهــنگ را فــریــاد كــرده انــد؛ در صــورت ضــرورت شــواهــد 

فراوانی بر این ادعا داریم. 

رئیس محترم قوه ی قضاییه 

صـرِف وجـود قـوانـیِن ارزشـمند و پـرمـحتوا، چـون اصـول فـصل سـوم قـانـون اسـاسـی (حـقوق مـلت) كـه 

شـاه بـیت آن اصـل 27 اسـت، دلـیل بـر وجـود آزادی در مـملكت نیسـت. ایـراد اتـهام كـلی و بـدون مـصداق 

بـه هـر فـرد عـدالـت خـواه و آزادانـدیـش، تـحت عـنوان تـشویـش اذهـان عـمومـی، ارزشـمندتـریـن اصـول قـانـون 

اســـاســـی جـــمهوری اســـالمـــی ایـــران را زیـــر ســـؤال بـــرده و پـــیش از هـــر آســـیبی بـــه شهـــرونـــدان، لـــطمه ی 

جـدی بـه نـظام مـی زنـد و اصـول آن را بـی اعـتبار مـی سـازد. خـواهـشمند اسـت بـه طـور روشـن و واضـح بـیان 

فــرمــایــید شهــرونــدان ایــن مــملكت بــا چــه روشــی و بــا كــدام ادبــیات اقــدام بــه طــرح ایــرادات، اشــكاالت و 

طـرح حـقایـق كـنند تـا مـدعـی الـعموم كـه در هـزاران مـورد، جـای طـرح دعـوی عـلیه مـسئوالن مـملكت بـه نـیابـت 

از ملت ایران را دارد، یقه ی شهرونداِن بی پناه را نگیرد؟ 

جناب آقای شاهرودی 

اگـر مـالحـظه مـی كـنید بـخشی از جـامـعه ی فـرهـنگیان، حـضور عـینی در حـركـت هـای صـنفی نـدارنـد و 

ســـكوت پـــیشه كـــرده انـــد، حـــمل بـــر رضـــایـــت آنـــان نیســـت؛ چـــراكـــه امـــروزه ســـخن گـــفنت از عـــدل و داد و از 

عـــملكردهـــای نـــاصـــواب انـــتقاد كـــردن، هـــزیـــنه ی مـــادی و مـــعنوی دارد و طـــبیعی اســـت كـــه هـــمه بـــه دالیـــل 

مـــتعدد حـــاضـــر بـــه طـــرح مـــسائـــل نیســـتند، لـــذا اقـــدام بـــه «خـــودســـانـــسوری» نـــموده و حـــرف دل خـــود را 

نمی زنند. 
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 رئیس محترم قوه ی قضاییه   

 هـــمگرایـــی و هـــمسویـــی نـــهادهـــای قـــضایـــی بـــا نـــهادهـــای اجـــرایـــــی، خـــصوصـــاً در اســـتان هـــمدان، 

منجــر بــه تحــمیل هــزیــنه هــایــی بــه مــنتقدان مــی شــود كــه در نــهایــت، تحــمیل ایــن هــزیــنه هــا تــوســط سیســتمی 

صورت می گیرد كه حضرتعالی در رأس آن هستید. 

 سخنی با رئیس محترم مجلس هفتم، جناب آقای حداد عادل 

 نــامــه ی شــما بــه رئــیس جــمهوری، در خــصوص اســتنكاف ایــشان از  ابــالغ ســه قــانــون كــم اهــمیت و 

ایـــــجاد هـــــیاهـــــو بـــــرســـــر آن، بـــــرای مـــــردم، خـــــصوصـــــاً فـــــرهـــــنگیان كـــــشور، جـــــای بـــــسی شـــــگفتی داشـــــت. 

جـنابـعالـی كـه ایـن چـنین از عـدم ابـالغ آن سـه قـانـون تـوسـط رئـیس جـمهور بـرمـی آشـوبـید، بـه گـونـه ای كـه یـك 

غـــوغـــای رســـانـــه ای در كـــشور خـــلق مـــی كـــنید، چـــگونـــه اســـت كـــه بـــرای حـــفظ افـــتخار مجـــلس هـــفتم قـــدمـــی 

بــرنــمی داریــد و قــلمی نــمی زنــید؟ مــا بــه خــاطــر داریــم و اگــر شــما نــیز بــه یــاد داشــته بــاشــید، فــرمــودیــد كــه: 

«افـــتخار مجـــلس هـــفتم ایـــن اســـت كـــه اولـــین مـــصوب هـــایـــش، تـــصویـــب نـــظام هـــماهـــنگ حـــقوق كـــاركـــنان 
(الیــحه ی خــدمــات كــشوری) اســت.» ایــن قــانــون پــس از كــش وقــوس هــای فــراوان بــاالخــره در مهــر 86 از 

تــصویــب شــورای مــحترم نگهــبان گــذشــت و بــه عــنوان قــانــون بــه دولــت ابــالغ شــد. آیــا بــه خــاطــر اجــرایــی 

نشـدن ایـن قـانـون تـا كـنون، بـه رئـیس جـمهور تـذكـر داده ایـد؟ نـاگـفته نـمانـد رئـیس جـمهور در سـال 84 نـظام 

هـــماهـــنگ را آبـــروی نـــظام دانســـتند؛ لـــذا دادن تـــذكـــر بـــرای حـــفظ آبـــروی نـــظام و افـــتخار مجـــلس هـــفتم 

ضـــرورت بیشـــتری داشـــت. الـــبته بـــا مســـتثنی شـــدن بـــسیاری از نـــهادهـــا و ســـازمـــان هـــا، وزارت خـــانـــه هـــا و 

درخــواســت هــای اخــیر بــرخــی از وزارت خــانــه هــا بــرای خــارج شــدن از شــمول ایــن قــانــون، نــظام هــماهــنگ 

(الیـحه ی خـدمـات كـشوری) در حـال تـبدیـل شـدن بـه «شـیر بـی یـال ودم» اسـت كـه در سـال 72 یـك بـار آن 

را بر پیكر نحیف كاركنان دولت كوبیده اند. 

رئیس محترم مجلس هفتم 

سـخنی غـیرعـلمی تـر و عـامـیانـه تـر از ایـن نـمی تـوان بـر زبـان رانـد كـه «تـعداد فـرهـنگیان زیـاد اسـت، لـذا 

فــعالً آنــها را دعــوت بــه صــبر مــی كــنیم.» آیــا در ژاپــن كــه مــدل اســالمــی آن را مــی خــواســتید بــسازیــد نــیز 

نـــگرش مـــسئوالن بـــه فـــرهـــنگیان ایـــن گـــونـــه اســـت؟ آیـــا در آنـــجا (یـــا هـــرمـــملكت دیـــگری) نســـبِت فـــرهـــنگیان 

بیشتر از كاركنان دولت نیست؟ 

تـا كـی مـعلمان و دانـش آمـوزان، هـزیـنه ی بـازی هـای سـیاسـی و نـگرِش غـلط شـما بـه آمـوزش و پـرورش 

را باید بدهند؟ 

سخنی با رئیس محترم جمهور، جناب آقای احمدی نژاد 

ســخنان و عــملكرد شــما و اعــضای مــحترم هــیئت دولــت در مــعرض قــضاوت آحــاد مــلت، خــصوصــاً 

فـــرهـــنگیان اســـت. از دوبـــرابـــر كـــردن قـــدرت خـــریـــد فـــرهـــنگیان، یـــك رقـــمی كـــردن نـــرخ تـــورم، اجـــرای نـــظام 

هـماهـنگ، خـروج آمـوزش و پـرورش از حـوزه ی مـسائـل سـیاسـی، در اولـویـِت اول بـودن آمـوزش و پـرورش 
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در رویــكردهــای دولــت و خــصوصــاً از عــدالــت و مهــرورزی ســخن گــفتید و مــی گــویــید. در زمــان تــبلیغات 

بـرای ریـاسـت جـمهوری از دردهـای جـامـعه سـخن رانـدیـد و وعـده ی درمـان آنـها را دادیـد. هـم ایـنك نـیز كـه 

ســال پــایــانــی دولــِت شــماســت، كــماكــان از فــقر و تــورم و گــرانــی و تــبعیض و مــرارت هــای اجــرایِ عــدالــت 

ســــخن مــــی گــــویــــید، گــــویــــی بــــایــــد مــــنتظر بــــاشــــیم دســــتی از غــــیب بــــرون آیــــد و كــــاری بــــكند! و شــــما هــــیچ 

مــسئولــیتی در قــبال مــشكالت نــداریــد و تــنها وظــیفه ی شــما بــیان دردهــا و اعــالم هــمدردی بــا دردمــندان 

است. چه كس باید پاسخگوی وعده های بی شمار و شعارهای بی عمل باشد؟ 

جناب رئیس جمهور 

از نــوادر بــازی روزگــار یــكی هــمزمــانــی بــازداشــت «مــعلمان هــمدانــی» و «مــلوانــان انــگلیسی» بــود 

كــــــه رفــــــتار عــــــجیب دولــــــتمردان را در مــــــعرض قــــــضاوت مــــــردم ایــــــران و جــــــهان قــــــرار داد كــــــه در مــــــقابــــــل 

مـــتجاوزان و ضـــرب االجـــلشان چـــقدر خـــاضـــع و خـــاشـــع و در بـــرابـــر شهـــرونـــدان ایـــرانـــی و خـــواســـته هـــای 

منطقی شان چه میزان نابردبار و خشن هستند. 

جناب رئیس جمهور 

در مـجامـع بـین املـللی از وجـود آزادی در كـشور سـخن مـی گـویـید، ولـی نـهادهـای امـنیتی و حـراسـتی 

مـــدنـــی تـــریـــن اعـــتراضـــات را بـــرای بـــرقـــراری هـــمان عـــدالـــت نســـبی كـــه شـــما قـــریـــب ســـه ســـال شـــعارش را 

مـی دهـید، بـرنـمی تـابـند و بـا حـبس و تـبعید و تـعلیق و اخـراج از كـار، پـاسـخ آن را مـی دهـند. آیـا مـفاهـیمی 

كــه شــما از آزادی، عــدالــت و مهــرورزی در ذهــن داریــد، بــا آنــچه كــه جــامــعه از آنــها اســتنباط مــی كــند، 

مــتفاوت اســت؟ مــردم مــا بــه خــوبــی ایــن نــكته را مــی دانــند كــه در شــرایــطی كــه تــنها دولــت حــق حــرف زدن 

دارد، هـــیچ حـــرف رســـانـــه ای را بـــاور نـــكنند. در كـــنار وعـــده هـــایـــتان مـــبنی بـــر دوبـــرابـــر كـــردن قـــدرت خـــریـــد 

فـرهـنگیان و ده هـا وعـده ی دیـگر، قـول یـك رقـمی كـردن تـورم را بـه خـاطـر بـیاوریـد. رشـد سـرسـام آور قـیمت هـا 

و كسـب رتـبه ی اوِل تـورم در خـاورمـیانـه و پنجـم در جـهان (بـین 183 كـشور جـهان) را نـیز در كـنار عـدم 

تــحقق وعــده هــایــتان در حــل مــشكالت معیشــتی فــرهــنگیان قــرار دهــید تــا دریــابــید چــه بــر ســر فــرهــنگ و 

فـرهـنگی آمـده اسـت. لـذا تـا زمـانـی كـه دغـدغـه ی مـعلمان كـشور تـأمـین نـیازهـای اولـیه ی زنـدگـی اسـت، تـا 

زمـانـی كـه فـرهـنگیان بـرای جـبران تـبعیض و بـی عـدالـتی در حـقوق و مـزایـا، بـه مـشاغـل دوم و سـوم روی 

مــی آورنــد، تــا زمــانــی كــه كــل حــقوق یــك مــعلم كــمتر از اجــاره بــهای مــسكنش اســت، تــا زمــانــی كــه ســایــه ی 

مــراكــز امــنیتی و حــراســتی بــر فــضای تــعلیم و تــربــیت ســنگینی مــی كــند، تــا زمــانــی كــه عــرصــه ی فــرهــنگ، 

مـیدان تـاخـت وتـاز سـیاسـیون، خـصوصـاً زدوبـند نـمایـندگـان مجـلس بـا وزرای آمـوزش و پـرورش اسـت و 

تــا زمــانــی كــه نــگاه مــسئوالن مــملكت بــه آمــوزش و پــرورش نــگاه مــصرفــی اســت، هــمه ی طــرح هــای نــو و 

انــدیــشه هــای زیــبا در حــوزه هــای فــرهــنگی و تــعلیم و تــربــیت از حــِد نــامــه و بــخشنامــه و بــایــگانــی مــدارس 

پیشتر نخواهد رفت. 

رؤسای محترم قوای سه گانه، وزرا و وكالی گرامی 
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قـبل از شـما مـیزبـان دیـگران بـودیـم و بـعد از شـما نـیز از گـروهـی دیـگر مـیزبـانـی خـواهـیم كـرد و ایـن 

چـه قـانـون مـباركـی در جـامـعه و تـاریـخ اسـت كـه دولـت هـا مـی رونـد و مـلت هـا مـی مـانـند و قـضاوت مـلت هـا بـه 

میل و اراده ی قدرت ها نبوده و نخواهد بود. 

كانون معلمان همدان 
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 1388/02/01

سه شنبه، ٨ اردیبهشت، روز اعتراض «عمومی» معلمان 

بیانیه ی کانون صنفی معلمان ایران 

سه شنبه، هشتم اردیبهشت ماه، معلمان از حضور در مدرسه خودداری خواهند نمود. 

بـا تـبلیغات گسـترده و جـنگ روانـی رسـانـه هـا، مـتأسـفانـه احـکام در روز مـقرر صـادر نشـد و اجـرای 

قـانـون مـذکـور بـاز هـم بـه تـأخـیر افـتاد؛ چـنانـچه بـر اسـاس شـنیده هـا زمـان اجـرای آن بـه مـاه هـای آیـنده و 

شــایــد پــس از انــتخابــات ریــاســت جــمهوری مــوکــول شــود... . از آنــجا کــه کــانــون صــنفی مــعلمان ایــران 

تـأخـیر بـیش از ایـن در اجـرای قـانـون مـذکـور را غـیرقـانـونـی، غـیرقـابـل  تـوجـیه و خـطرنـاک مـی دانـد، بـه ایـن 

وســیله اعــالم مــی دارد کــه بــر اســاس تعهــد مــلی، بــرنــامــه هــای اعــتراضــی اســفندمــاه ٨٧ را کــه بــه حــالــت 

تعلیق درآورده بود، از ششم اردیبهشت ماه ٨٨ به شرح زیر دوباره به اجرا خواهد گذاشت:  

١- روز یـکشنبه، شـشم اردیبهشـت ١٣٨٨، مـعلمان مـحترم ضـمن حـضور در مـدرسـه و کـالس درس 

از تدریس خودداری نموده، دانش آموزان را نسبت به دالیل انجام این حرکت آگاه خواهند کرد.  

٢- روز دوشــــنبه، هــــفتم اردیبهشــــت ١٣٨٨، مــــعلمان مــــحترم ضــــمن حــــضور در مــــدرســــه از رفــــنت بــــه 

کــالس خــوداری کــرده و در حــفظ نــظم کــالس و مــدرســه بــا مــدیــران و مــعاونــان مــحترم مــدارس هــمکاری 

خواهند کرد.  

٣- روز ســــه شــــنبه، هشــــتم اردیبهشــــت مــــاه ١٣٨٨، بــــه عــــنوان روز اعــــتراض مــــلی مــــعلمان نــــامــــگذاری 

شـده و تـمامـی مـعلمان از حـضور در مـدرسـه خـودداری خـواهـند نـمود. بـدیـهی اسـت چـنانـچه حـداکـثر تـا 

پـایـان روز دهـم اردیبهشـت ١٣٨٨ احـکام جـدیـد، مـطابـق قـانـون مـدیـریـت خـدمـات کـشوری، بـه طـور کـامـل  

و از تـاريـخ  ١٣٨٦/٠١/٠١ صـادر نـشود، حـق بـرگـزاری اعـتراضـات گسـترده تـر را خـصوصـاً در هـفته ی 

معلم برای همکاران فرهنگی محفوظ می دانیم. 

کانون صنفی معلمان ایران 
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قطع نامه ی پایانی «تجمع سکوت» فرهنگیان سراسر ایران، هفدهم اردیبهشت 

امـروز مـا فـرهـنگیان، هـماهـنگ بـا مـعلمان سـراسـر ایـران، گـرد هـم آمـده ایـم تـا نـدای مـظلومـیت خـود را 

بـا سـکوت فـریـاد کـنیم و بـر سـال هـای مـتمادی تـبعیض و بـی عـدالـتی اعـتراض نـمایـیم و مـسئوالن مـملکت 

را به عمل به وعده های پیشینشان دعوت کنیم.  

حــرکــت عــدالــت خــواهــانــه ی مــا حــرکــتی کــامــالً صــنفی و مــعطوف بــه احــقاق حــق و رفــع تــبعیض اســت؛ 

لـذا هـیچ جـریـان سـیاسـی، چـه در داخـل کـشور و چـه در خـارج از مـرزهـای مـملکت، حـق مـصادره ی آن 

و سیاسی جلوه  دادنش را ندارد.  

فـرهـنگیان کـشور هـیچ  گـاه در صـدد ایـجاد بحـران و تـقابـل نـبوده انـد و خـواسـته هـای بـرحـق خـود را از 

مسئوالن عالی رتبه ی کشور مطالبه می کنند.  

طـبیعی اسـت اقـدام عـینی و عـملیِ مـسئوالن بـه هـمگرایـی و دلبسـتگیِ بیشـتر فـرهـنگیان و مـسئوالن 

خــواهــد انــجامــید. در صــورتــی کــه ســیاســت هــای کــشور در حــوزه ی آمــوزش و پــرورش هــمچنان نــاکــارآمــد 

بـاقـی بـمانـد و رویـکردهـا مـعطوف بـه وعـده هـای بـی عـمل و ادامـه ی رونـد تـبعیض آمـیز و بـی عـدالـتی بـاشـد، 

نباید انتظار آرامش از جامعه ی فرهنگیان داشت.  

تجـربـه نـشان داده هـیچ  گـاه بـرخـوردهـای قهـری بـا خـواسـته هـای بـرحـق و مـنطقیِ فـرهـنگیان چـاره ی 

کـــار نـــبوده و نیســـت؛ چـــراکـــه ایـــن زخـــم کـــهنه پـــس از چـــند صـــباحـــی، بـــار دیـــگر ســـر بـــاز خـــواهـــد کـــرد و 

مـسئله هـمچنان خـود را نـمایـان خـواهـد سـاخـت. لـذا از مـسئوالن مـحترمِ اجـرایـی و قـضایـی درخـواسـت 

مـی کـنیم بـرای یـک  بـار هـم کـه شـده، نـه از مـوضـع قـدرت، کـه از مـوضـع واقـع بـینی و مـنطق بـا خـواسـته ی 

مــــعلمان بــــرخــــورد کــــنند و حــــضور مــــنحوس تــــبعیض و بــــی عــــدالــــتی را از چهــــره ی مــــعصوم فــــرهــــنگ ایــــن 

ســـــرزمـــــین بـــــزدایـــــند تـــــا افـــــق هـــــای روشـــــِن تـــــعالـــــی، پیشـــــرفـــــت، هـــــمگرایـــــی و هـــــمدلـــــی نـــــمایـــــان گـــــردد. اهـــــم 

خــواســته هــای فــرهــنگیان شــاغــل و بــازنشســته را کــه کــامــالً روشــن، قــابــِل فــهم، مــنطقی و قــانــونــی اســت و 

بارها اعالم گردیده، به شرح زیر اعالم می داریم:  

1- بهــــــبود معیشــــــت و افــــــزایــــــش حــــــقوق بــــــه بــــــاالتــــــر از خــــــط فــــــقر بــــــرای عــــــموم فــــــرهــــــنگیان شــــــاغــــــل و 

بـازنشسـته، بـا اجـرای کـامـل و دقـیق قـانـون مـدیـریـت خـدمـات کـشوری، بـه گـونـه ای کـه فـرهـنگیان کـشور از 

همه ی حقوق و مزایایی که سایر کارکنان دولت برخوردارند، بی هیچ تبعیضی، برخوردار گردند.  

چـرا ایـن دولـت، هـمانـند دولـت قـبل، از اجـرای درسـت قـانـون مـدیـریـت خـدمـات کـشوری کـه قـرار بـود 

تـبعیض هـا را از مـیان بـردارد، طـفره مـی رود و آشـکارا حـقوق مسـلم مـیلیون هـا فـرهـنگی و خـانـواده ی آنـها 

را تـــضییع مـــی کـــند؟ مســـتثنی کـــردن فـــرهـــنگیان از حـــداقـــل هـــای مـــمکن، مـــثل مـــصوبـــه ی 2941ت 50071 
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(تـاریـخ 20/01/1393) هـیئت مـحترم وزیـران در مـوضـوع فـوق الـعاده ی شـغل و اجـرای نـاعـادالنـه و نـاقـص 

آن بــرای فــرهــنگیان، هــمچنین پــرداخــت بــیش از دوازده فــقره بــند مــالــی بــا عــناویــن مــختلف، در فــیش و 

خـــارج از فـــیش حـــقوقـــیِ ســـایـــر ادارات و محـــروم کـــردن مـــعلمان کـــشور از آن بـــندهـــا، بـــر مـــبنای کـــدام 

منطق و قانونی قابل توجیه است؟  

2- آزادی مــــعلمان زنــــدانــــی، آقــــایــــان رســــول بــــداقــــی و محــــمود بــــاقــــری، خــــواســــت مــــؤکــــد جــــامــــعه ی 

فــرهــنگیان کــشور اســت. ایــن عــزیــزان فــرهــنگیان کــشور را در اعــتراضــات صــنفی نــمایــندگــی کــرده انــد و 

زنـدانـی نـمودن آنـها، کـه بـا انـتقاد خـود در راسـتای اصـالح اوضـاع آمـوزش و پـرورش قـدم بـرداشـته انـد، 

موجبات تألم خاطر و آزردگی معلمان کشور را فراهم ساخته است.  

3- برقراری یک نوع بیمه ی درمانی مؤثر، کارآمد و فراگیر، با حق بیمه ی معقول و منطقی  

4- هــمسان ســازی حــقوق بــا ســایــر کــارکــنان دولــت پــیش از طــرح رتــبه بــندی. طــرح رتــبه بــندی زمــانــی 

مـــورد پـــذیـــرش و تـــأیـــید جـــامـــعه ی فـــرهـــنگیان کـــشور قـــرار خـــواهـــد گـــرفـــت کـــه ابـــتدا طـــبق قـــانـــون مـــدیـــریـــت 

خــدمــات کــشوری، هــمسان ســازیِ حــقوق بــا ســایــر کــارکــنان دولــت مــحقق شــود، ســپس ایــن طــرح مــانــند 

امتیازی برای فرهنگیان در مقایسه با سایر کارکنان دولت در نظر گرفته شود.  

5- رویـــکرد صـــداوســـیما نســـبت بـــه جـــامـــعه ی مـــعلمان کـــشور، بـــه شـــدت مـــورد انـــتقاد ایـــن قشـــر عـــظیم 

اسـت. رسـانـه ی مـلی بـا رسـانـه ای کـردن و بـزرگ نـمایـیِ قـلیل مـطالـبات مـعوقـه ی تـعدادی از فـرهـنگیان، در 

صـدد زیـاده خـواه جـلوه دادن مـعلمان کـشور اسـت. ایـن رسـانـه بـا وجـود پـوشـش خـبریِ کـامـل اعـتراضـات 

مـــعلمان ســـایـــر کـــشورهـــا، مـــعموالً در بـــرابـــر اعـــتراضـــات صـــنفیِ مـــعلمان ایـــران ســـکوتـــی مـــعنادار اتـــخاذ 

مــی کــند تــا پــیام مــعلمان کــشور کــه رفــع تــبعیض و بــرقــراریِ عــدالــت در حــقوق و مــزایــا بــین فــرهــنگیان و 

دیگر کارکنان دولت است، به گوش مخاطبان نرسد.  

طـــبیعی اســـت ادامـــه ی چـــنین ســـیاســـتی بـــه گـــریـــِز بـــیش از پـــیش مـــخاطـــب از رســـانـــه ی مـــلی منجـــر 

خواهد شد.  

6- در سـال هـای گـذشـته بـسیاری از نـمایـندگـان مجـلس کـه در بـرابـر هـر سـتمی در حـق فـرهـنگیان، 

سـکوت مـعنادار و جـانـب دارانـه از دولـت قـانـون گـریـز قـبل در پـیش گـرفـته بـودنـد، هـمچنین بـا بـی تـوجـهی بـه 

درخـــواســـت هـــای گســـترده ی فـــرهـــنگیان کـــشور، بـــه جـــناب آقـــای نـــجفی رأی اعـــتماد نـــدادنـــد، هـــم ایـــنک بـــا 

دسـتاویـز قـرار دادن تـبعیض در حـقوق و مـزایـا بـین فـرهـنگیان و سـایـر کـارکـنان دولـت، بـه مـیدان آمـده و 

در صـــدد احـــیای وجـــهه ی خـــود بـــرای انـــتخابـــات و حـــاکـــمیت جـــریـــانـــات ســـیاســـی خـــود در مجـــلس آیـــنده 

هسـتند. الـبته در ایـن مـیان، حـساب نـمایـندگـانـی کـه صـادقـانـه از حـقوق فـرهـنگیان دفـاع کـرده انـد، جـدا و 

نزد معلمان کشور محفوظ است.  

کــانــون هــای صــنفی مــعلمان، فــارغ از دغــدغــه ی جــناح بــندی هــای ســیاســیِ نــمایــندگــان مجــلس، حــقوق 

پــایــمال شــده ی مــادی و مــعنوی فــرهــنگیان کــشور را مــطالــبه مــی کــنند و رویــکردهــای ســیاســی کــارانــه در 
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خــــصوص مــــشکالت جــــامــــعه ی فــــرهــــنگیان را مــــحکوم مــــی کــــنند. بــــدیــــهی اســــت کــــه مــــا بــــه هــــیچ وجــــه اجــــازه 

نخواهیم داد حق و حقوق معلمان کشور وجه املصالحه ی نمایندگان مجلس و دولت قرار گیرد.  

7- فــرهــنگیان بــازنشســته کــه بهــتریــن ســال هــای عــمر گــران بــهای خــود را صــرف پــرورش فــرزنــدان ایــن 

سـرزمـین کـرده انـد، مـورد تـبعیض مـضاعـف قـرار دارنـد. بـا افـزایـش سـن، هـزیـنه هـای زنـدگـی و هـزیـنه هـای 

درمـانـی افـزایـش و درآمـد کـاهـش مـی یـابـد. مـتأسـفانـه پـاداش بـازنشسـتگی فـرهـنگیان نـیز در مـقایـسه بـا 

بسیاری از ادارات و سازمان های دولتی ناچیز است و آن هم با تأخیر پرداخت می گردد.  

در کـشورهـای دیـگر، زمـان بـازنشسـتگی دوره ی اسـتراحـت، آسـودگـی، تـفریـح و جـهان گـردی اسـت، 

ولــی مــتأســفانــه در کــشور مــا پــیش کــسوتــان عــرصــه ی تــعلیم و تــربــیت، بــرای تــأمــین حــداقــل هــای زنــدگــی، 

ناچار از دنبال کردن شغلی دیگرند که بعضاً در شأن ایشان نیست.  

چـنین چـشم انـدازی از وضـعیت بـازنشسـتگان در کـاهـش انـگیزه هـای فـرهـنگیان شـاغـل نـقش بسـزایـی 

دارد.  

تــــأمــــین حــــقوقــــی درخــــور و بــــیمه ی درمــــانــــی کــــارآمــــد بــــرای بــــازنشســــتگان گــــران قــــدر، خــــواســــت مــــؤکــــد 

جامعه ی فرهنگیان ایران است.  

8- در دولـــت نـــهم و دهـــم از ادامـــه ی اجـــرای قـــانـــون مـــدیـــریـــت انـــتخابـــی مـــدارس، عـــلی رغـــم اســـتقبال 

معلمان، جلوگیری به عمل آمد.  

جــامــعه ی فــرهــنگیان مــؤکــداً خــواهــان اجــرای ایــن قــانــون هســتند کــه در ســال 83 بــا پــیشنهاد هــیئت 

وزیران و در جلسه ی 673 شورای عالیِ آموزش و پرورش تصویب گردید.  

9- طـبق وعـده هـای انـتخابـاتـی رئـیس مـحترم دولـت مـبنی بـر حـمایـت از تـشکل هـای غـیردولـتی و حـذف 

نـگاه امـنیتی نسـبت بـه آنـها، جـامـعه ی مـعلمان ایـران مـصرانـه مـی خـواهـند وزارت مـحترم کـشور، هـمسو 

بــا ســیاســت هــای اعــالم شــده، نســبت بــه صــدور مــجوز بــرای بــرگــزاری مجــمع عــمومــی کــانــون هــای صــنفی 

مـعلمان سـراسـر کـشور و بـرگـزاری انـتخابـات هـیئت مـدیـره ی آنـها - بـدون هـرگـونـه فـشار، اعـمال نـظر و 

نظارت استصوابی- اقدام نماید.  

10- درخــــواســــت حــــضوِر دو نــــمایــــنده از اعــــضای شــــورای مــــرکــــزی تــــشکل هــــای صــــنفی فــــرهــــنگیان 

سـراسـر کـشور در کـاْرگـروه تـشکیل شـده بـه دسـتور رئـیس جـمهور مـحترم، بـرای رسـیدگـی بـه خـواسـته هـای 

معلمان  

11- اجــــرای اصــــل ســــی ام قــــانــــون اســــاســــی مــــبنی بــــر آمــــوزش رایــــگان و پــــرهــــیز از طــــبقاتــــی کــــردن 

مـدارس و خـصوصـی سـازی آنـها، هـمچنین بـرنـامـه ریـزی در جهـت ارتـقای کـیفیت آمـوزشـی و تـربـیتی در 

مدارس دولتی کشور  

12- تبدیْل وضعیت نیروهای قراردادی و پیمانی که از حداقل امنیت شغلی نیز برخوردار نیستند.  
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در پـایـان، از مـسئوالن ارشـد نـظام و تـصمیم سـازان و تـصمیم گـیران مـملکت انـتظار داریـم اقـدامـات 

عـینی و عـملیِ الزم را بـرای نـشان دادن عـزم و اراده ی خـود جهـت تـحقق خـواسـته هـای جـامـعه ی مـیلیونـی 

فرهنگیان کشور به عمل آورند.  

طـــبیعی اســـت بـــرنـــامـــه هـــای بـــعدی شـــورای هـــماهـــنگی کـــانـــون هـــای صـــنفی، مـــتناســـب بـــا نـــوع پـــاســـخ 

مـسئوالن بـه خـواسـته هـای فـرهـنگیان، مـتعاقـباً اعـالم خـواهـد شـد. بـی شـک، رویـکردهـای مـدبـرانـه از ایـجاد 

شکاف بین معلمان و مسئوالن خواهد کاست و امیدها را در دل ها زنده خواهد نمود. 

کانون صنفی معلمان، ۱٧ اردیبهشت ۱۳۹۴  
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 1394/04/11

بیانیه ی کانون صنفی معلمان ایران (تهران) در اعتراض به بازداشت دبیرکل تشکل 

چون کوه نشستم من        با تاب وتب پنهان  

     صد زلزله برخیزد              آن گاه که برخیزم 

هـنوز بـیش از یـک مـاه از اجـرای حـکمِ عـلی اکـبر بـاغـانـی نـگذشـته کـه ایـن بـار دبـیرکـل کـانـون صـنفی 

مــعلمان بــه بــهانــه ی مــمنوع الخــروج بــودن احــضار و در شــرایــطی پــرابــهام بــازداشــت مــی گــردد تــا هــمگان 

بـــدانـــند قـــرار بـــر آن اســـت کـــه در بـــر هـــمان پـــاشـــنه ی پـــیشین بچـــرخـــد و ســـیاســـت و حـــکومـــت داری چـــیزی 

نیســــت جــــز اعــــمال زور، و عــــدالــــت هــــمان ظــــلم بــــالــــسویــــه اســــت. بــــرای بــــداقــــی پــــرونــــده ی جــــدیــــد تــــشکیل 

مـی شـود؛ بـاقـری مـظلومـانـه کـیفر جـرم مـرتـکب نشـده را تـا آخـریـن لحـظه بـایـد تحـمل کـند؛ حـکم هـاشـمی و 

بـــاغـــانـــی بـــرای عـــبرت دیـــگران اجـــرایـــی مـــی شـــود و عـــبدی بـــا فـــرض خـــامـــوش نـــمودن آتـــش زیـــر خـــاکســـتر 

جـنبش مـعلمان بـه مـحاق مـی رود… و دیـگرانـی شـایـد …؟ بـه رسـم مـعلمی بـرای آنـان کـه هـنوز در پشـت 

چـشم بـند تـئوری تـوطـئه بـه خـواب رفـته یـا خـود را بـه خـواب زده انـد، تـکرار مـی کـنیم حـرکـت پـویـای مـعلمان 

ریــشه در تــبعیض هــای نــاروای تحــمیل شــده بــر آنــان دارد و نــاشــی از بــی تــوجــهی تــمامــی ارکــان حــکومــت 

نســبت بــه جــایــگاه مــؤثــر آمــوزش و پــرورش در پــرورش نســل آیــنده ی کــشور اســت؛ عــلیه اجــرای نــادرســت 

قـــانـــون مـــدیـــریـــت خـــدمـــات کـــشوری اســـت؛ اعـــتراض بـــه ادامـــه ی بـــرخـــورد امـــنیتی بـــا تـــشکل هـــای صـــنفی 

حـــامـــی حـــقوق مـــعلمان اســـت. گـــویـــا فـــرامـــوش شـــده کـــه آمـــوزش و پـــرورش فـــصل مشـــترک حـــاکـــمیت بـــا 

جـــامـــعه اســـت و مـــعلمان جـــدای از حـــق انـــسانـــی و قـــانـــونـــی خـــود، بـــه لـــحاظ فـــرهـــنگی، ســـازنـــدگـــان نســـل 

آیـــنده ی کـــشورنـــد و بـــه لـــحاظ اجـــتماعـــی بیشـــتریـــن اتـــصال را بـــا خـــانـــواده هـــای ایـــرانـــی دارنـــد و هـــر گـــونـــه 

نــارضــایــتی و نــاکــارآمــدی آنــان، بــی واســطه بــه جــامــعه مــنتقل شــده و بــیش از هــر چــیز اهــداف بــلندمــدت 

فــرهــنگی حــکومــت در آمــوزش و پــرورش را تــحقق نــاپــذیــر مــی ســازد. گــویــا کــسانــی چــنان مجــذوب روایــت 

خــــودســــاخــــته از انــــقالب ۵٧ و تــــأثــــیرگــــذاری یــــک قشــــر خــــاص در پــــیروزی انــــقالب شــــده انــــد کــــه بــــه یــــاد 

نــمی آورنــد مــعلمان از تــأثــیرگــذارتــریــن قشــرهــای جــامــعه در پــیروزی انــقالب بــودنــد، بــه ویــژه هــنگامــی کــه 

هـمراه دانـش آمـوزانـشان بـه اعـتراضـات عـمومـی پـیوسـتند. عـبدی، بـاغـانـی، بـداقـی، بـاقـری و هـاشـمی و 

هــــر فــــرد دیــــگری کــــه در بســــتر تــــشکل هــــای صــــنفی رســــمی و قــــانــــون مــــدار رشــــد نــــموده و درخــــشیده انــــد و 

درخــــشششان چــــشمان خــــوگــــرفــــته بــــا تــــاریــــکی کــــسانــــی را آزرده اســــت، تــــنها قــــطره هــــایــــی از رود روان 

مـعلمان کـشورنـد کـه آرامـش نسـبی کـنونـی آن نـاشـی از عـمیق بـودن آن اسـت. هـمچنان کـه رود راه خـود 
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را مــی یــابــد و مــی رود، پــویــش مــعلمان نــیز راه خــود را بــاز خــواهــد نــمود. حــضور ایــن عــزیــزان عــقالنــیت و 

بردباری جنبش را پایدارتر خواهد کرد. 

عبدی را آزاد کنید، پیش از آن که بیش از این دیر شود 

کانون صنفی معلمان ایران (تهران) 
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 1394/05/18

بیانیه ی کانون صنفی معلمان ایران (تهران) درباره ی حوادث روز ۳۱ تیر ۹۴ 

به نام خداوند جان و خرد 

     بــیش از یــک دهــه از اعــتراض هــای عــلنی فــرهــنگیان در کــشور مــی گــذرد. نخســتین اعــتراض بــه 

دوران اصــالحــات و پــس از ســال هــا تــعدیــل اقــتصادی دولــت ســازنــدگــی بــاز مــی گــردد و واپــسین و شــایــد 

گســـــترده تـــــریـــــن آنـــــها را در یـــــک ســـــال گـــــذشـــــته در ۳۱ تـــــیرمـــــاه شـــــاهـــــد بـــــودیـــــم. آنـــــچه کـــــه در هـــــمه ی ایـــــن 

اعــتراض هــا بــه گــونــه ای یــکسان خــودنــمایــی مــی کــند، نــادیــده گــرفــتنشان از ســوی مــسئوالن و در نــهایــت 

بـــی پـــاســـخ مـــانـــدن بـــوده اســـت. بـــی گـــمان یـــکی از مـــهم تـــریـــن دلـــخوری هـــای فـــرهـــنگیان نـــیز هـــمین نـــدیـــدن و 

نــــشنیدن هــــاســــت. هــــمه ی دولــــت هــــا در بحــــرانــــی تــــریــــن روزهــــای اعــــتراض فــــرهــــنگیان، شــــتاب زده و از ســــر 

نـگرانـی، تـغییرات انـدکـی را اعـالم و سـپس در بـوق و کـرنـا مـی کـنند و فـضای اجـتماعـی کـشور را عـلیه 

مــعلم و مــعلمی حــساس و گــاهــی بــرمــی آشــوبــند و در آخــر نــیز مــعلم مــی مــانــد و حــقوق نــاچــیز و آمــوزش 

ناکارآمد و دولت های پرادعا و ... . 

     امـــــا دوِر تـــــازه ی اعـــــتراض هـــــا در دولـــــت کـــــنونـــــی از مـــــیان نـــــارضـــــایـــــتی هـــــای مـــــردم ســـــر بـــــر آورد، 

نـــارضـــایـــتی هـــا از دولـــت هـــای نـــهم و دهـــم بـــا درآمـــدهـــای بـــی ســـابـــقه ی نـــفتی و فـــسادهـــا و بـــی تـــدبـــیری هـــا و 

سـیاه کـاری هـای بـی انـدازه. شـعارهـای پـیش از انـتخابـات رئـیس دولـت امـیدی را در دل فـرهـنگیان بـه وجـود 

آورد و گــــفته هــــا نــــشان مــــی داد کــــه رئــــیس دولــــت قــــصد فــــرهــــنگی دارد و در پــــی ســــرهــــنگی نیســــت. ســــال 

نخسـت دولـت بـا بـی تـوجـهی مـشابـه بـا دولـت هـای پـیشین بـه آمـوزش و پـرورش، بـه ایـن امـید سـپری شـد کـه 

پــــیامــــدهــــای اقــــتصادی و ســــیاســــی و اجــــتماعــــی دولــــت دهــــم آن قــــدر گســــترده و مخــــرب بــــوده اســــت کــــه 

نــمی تــوان آنــها را در یــک ســال تــحت کــنترل درآورد؛ امــا هــنگامــی کــه فــرهــنگیان دیــدنــد کــه ایــن دولــت نــیز 

هــــمچنان آمــــوزش و پــــرورش را در اولــــویــــت هــــای آخــــر بــــودجــــه قــــرار داده اســــت و بــــه خــــواســــته هــــای آنــــها 

بـی تـوجـهی نـشان مـی دهـد، زمـزمـه هـای دلـخوری از دولـت، نخسـت از کـالس هـا و در دفـتر مـدرسـه هـا آغـاز 

شــد و پــس از بــارهــا نــامــه نــگاری و تــهیه ی طــومــار و دیــدارهــای مــتعدد بــا مــقام هــای دولــتی و نــمایــندگــان 

مجـلس و … بـغض چـندیـن سـالـه تـرکـید و خـود را در اعـتراض هـای سـه گـانـه و سـراسـری دهـم اسـفند، ٢٧ 

فـروردیـن و ١٧ اردیبهشـت نـمایـان کـرد. بـا ورود بـه تـابسـتان و بـا تـوجـه بـه تـعطیالت، امـید آن مـی رفـت کـه 

دولـت و مجـلس بـا هـمکاری یـکدیـگر و بـا تـمرکـز بـر مـطالـبات مـعلمان راهـی بـرای بـرون رفـت از بـن بسـت 

کـنونـی آمـوزش و پـرورش بـیابـند و یـک بـار بـرای هـمیشه بـه دغـدغـه هـای پـرشـمار فـرهـنگ سـازان ایـن کـشور 

پـایـان دهـند. امـا نـاگـهان نـهادهـای امـنیتی فـشار بـر فـعاالن صـنفی در سـراسـر کـشور را آغـاز کـردنـد. 
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اوج ایــــن فــــشارهــــا بــــازداشــــت اســــماعــــیل عــــبدی، دبــــیر کــــل کــــانــــون صــــنفی مــــعلمان ایــــران (تهــــران) بــــود. 

بــازداشــت وی کــه پــس از اعــتراض هــای چــندیــن مــاهــه ی فــرهــنگیان صــورت گــرفــت، مــوجــی ســراســری در 

مــــــیان فــــــعاالن فــــــرهــــــنگی کــــــشور بــــــه راه انــــــداخــــــت. مــــــعترضــــــان چــــــنین بــــــرخــــــوردی را در راســــــتای مــــــهار 

اعـتراض هـای صـنفی خـویـش ارزیـابـی کـرده و بـرای دفـاع از حـرکـت اصـیل، ریـشه دار و بـحق خـویـش، پـا 

بـه عـرصـه ی اعـتراض دیـگری نـهادنـد. شـورای مـرکـزی کـانـون هـای صـنفی سـراسـر کـشور در اطـالعـیه ای 

روز ۳۱ تـــیر را بـــرای اعـــتراض بـــه بـــازداشـــت اســـماعـــیل عـــبدی و مـــعلمان زنـــدانـــی دیـــگر و الـــبته پـــیگیری 

خـواسـته هـای صـنفی تـعیین نـمود؛ در حـالـی کـه انـتظار مـی رفـت تجـمع سـکوت ۳۱ تـیر مـانـند سـه تجـمع 

قـــبلی بـــا آرامـــش و در ســـکوت بـــرگـــزار شـــود، ورود نـــهادهـــای امـــنیتی انـــتظامـــی شـــرایـــط را تـــغییر داد و 

نخسـتین بـرخـورد شـدیـد در دولـتی کـه بـا شـعار تـدبـیر و امـید بـه عـرصـه آمـده بـود، رقـم خـورد. فـشار بـر 

فــــعاالن صــــنفی در ســــراســــر کــــشور، بــــرخــــورد نــــابخــــردانــــه بــــا فــــرهــــنگیان در محــــل تجــــمع، ضــــرب وشــــتم 

خـانـم هـای فـرهـنگی و بـی حـرمـتی بـه بـازنشسـتگان، بـازداشـت نـزدیـک بـه ١٦٠ مـعلم و رفـتارهـای نـامـتعارف 

در زمــان بــازداشــت بــا بــرخــی از آنــها و … پــیامــد ایــن روز بــود و ســبب شــد ایــن تــاریــخ بــه عــنوان لــکه ای 

ســیاه بــر پــرونــده ی نــیروهــای امــنیتی درون و بــیرون از دولــت یــازدهــم نــقش بــبندد. تجــمع ۳۱ تــیر ٩۴ بــنا 

بــــر اصــــل ٢٧ قــــانــــون اســــاســــی کــــامــــالً قــــانــــونــــی بــــوده و نــــهادهــــای امــــنیتی تــــحت نــــظر دولــــت و خــــارج از 

محـدوده ی اخـتیارات آن حـق نـداشـتند کـه از اعـتراضـی آرام و مـدنـی جـلوگـیری نـمایـند. دولـت بـه عـنوان 

بـاالتـریـن مـقام اجـرایـی کـشور و بـنا بـه وظـیفه ی ذاتـی اش بـایـد کـسانـی را کـه بـر خـالف قـانـون از تجـمع 

جـلوگـیری کـرده انـد، مـعرفـی و بـازخـواسـت نـمایـد. کـانـون صـنفی مـعلمان ایـران از دولـت بـه عـنوان مـنتخب 

مــلت مــی خــواهــد کــه تــعدی کــنندگــان بــه مــقام مــعلم را شــناســایــی و جهــت پــیگیری تخــلفاتــشان بــه مــقامــات 

مـسئول مـعرفـی نـمایـد. در بـازداشـتگاه نـیروی انـتظامـی چـند مـأمـور رفـتاری نـامـتعارف و بـه دور از شـأن 

فــرهــنگ ســازان ایــن کــشور داشــته انــد. فــرهــنگیان از دولــت انــتظار دارنــد کــه هــیئتی بــرای بــررســی چــنین 

بــــــرخــــــوردهــــــایــــــی تــــــشکیل داده و بــــــا مــــــعرفــــــی خــــــاطــــــیان، در اقــــــدامــــــی پــــــیشگیرانــــــه، آیــــــنده را از چــــــنین 

بـــرخـــوردهـــایـــی پـــاک نـــگه دارنـــد. در روزهـــای پـــیش از تجـــمع، نـــهادهـــای امـــنیتی تـــحت امـــر دولـــت بـــا فـــرا 

خـوانـدن فـعاالن صـنفی و فـشار بـر آنـها در صـدد لـغو اعـتراضـی بـودنـد کـه رئـیس دولـت آن را بـه رسـمیت 

شـــناخـــته و بـــارهـــا و بـــارهـــا مـــقامـــات ســـیاســـی بـــر حـــقانـــیت آن داد ســـخن داده انـــد. حـــراســـت هـــا بـــه عـــنوان 

زیـــرمجـــموعـــه ی دولـــت و آمـــوزش و پـــرورش در نـــقش بـــازوهـــای نـــهادهـــای امـــنیتی شـــدیـــدتـــریـــن فـــشارهـــای 

روحــــی و روانــــی را بــــر فــــعاالن عــــرصــــه ی صــــنفی وارد نــــمودنــــد. آیــــا وزیــــر آمــــوزش و پــــرورش قــــصد دارد 

تـدابـیری بـیندیـشید کـه حـراسـت هـا بـه وظـیفه ی اصـلی خـود، یـعنی حـراسـت از کـیان آمـوزش و پـرورش و 

فــرهــنگیان، بــازگــردنــد و بــه صــورت عــینی و مــلموس «فــرهــنگ امــنیتی» را بــه «امــنیت فــرهــنگی» تــبدیــل 

نـمایـند و دسـت از ارعـاب و تهـدیـد کـسانـی بـردارنـد کـه ولـی نـعمت آنـها هسـتند؟ نـهاد دیـگری کـه وظـیفه ی 

نـــــظارت و پـــــیگیری چـــــنین مـــــسائـــــلی را دارد، مجـــــلس شـــــورای اســـــالمـــــی اســـــت. جـــــای تـــــأســـــف دارد کـــــه 
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پـــیرامـــون محـــل کـــار نـــمایـــندگـــان و در جـــایـــی کـــه بـــایـــد صـــدای مـــظلومـــیت مـــردم شـــنیده شـــود، نـــیروهـــای 

غــیرمــسئول بــا بــرخــوردهــایــی قهــری و بــعضاً زشــت، بــه جــان مــعلمان مــی افــتند و نــزدیــک بــه ١٦٠ تــن از 

آنــها را بــه زنــنده تــریــن شــکل مــمکن بــازداشــت مــی کــنند. وکــالی مــحترم دیــدنــد و شــنیدنــد کــه گــروهــی از 

مـوکـالن آنـها بـیرون از محـل کـارشـان کـتک خـوردنـد و فـحش شـنیدنـد و بـی حـرمـتی دیـدنـد، امـا در بـرابـر 

ایــن بــی عــدالــتی ســکوت کــردنــد! گــویــا ســاکــنان خــانــه ی مــلت چــشم و گــوش خــویــش را بــر زشــتی هــایــی کــه 

ظـاهـراً زیـانـی بـرای جـناح سـیاسـی آنـان نـدارد، بسـته انـد. تـاریـخ مـعاصـر شـاهـد اسـت کـه هـمتایـان آنـان 

نـیز در سـال ١٣۴٠بـه هـمین صـورت مـعلمان مـعترض را نـادیـده گـرفـتند و اکـنون نـام و یـاد نـیکی از خـود 

بـه جـا نـگذاشـته انـد. کـانـون صـنفی مـعلمان ایـران وظـیفه ی خـود مـی دانـد کـه مـراتـب سـپاس خـویـش را از 

آقـــایـــان مطهـــری و ابـــوتـــرابـــی و یـــکی دو تـــن دیـــگر از نـــمایـــندگـــان ابـــراز نـــمایـــد کـــه در راســـتای وظـــایـــف 

نـمایـندگـی خـود واکـنش نـشان دادنـد و در بـرابـر ایـن ظـلم مسـلم مـوضـع گـرفـتند. آیـا پـس از گـذشـت بـیش 

از یـــک دهـــه از آغـــاز اعـــتراض هـــای صـــنفی فـــرهـــنگیان، وقـــت آن نـــرســـیده اســـت کـــه نـــهادهـــای امـــنیتی بـــه 

جـــای فـــشار بـــر مـــعلمان و فـــعاالن آنـــها، بـــه طـــرف دیـــگر ایـــن اعـــتراض هـــا، یـــعنی دولـــت و مجـــلس فـــشار 

آورنـد تـا یـک بـار بـرای هـمیشه ریـشه ی نـابـرابـری و تـبعیض عـلیه مـعلمان از جـا کـنده شـود؟ از نـیروهـای 

امـنیتی و انـتظامـی، مـسئوالن دولـتی، نـمایـندگـان مجـلس و قـوه ی قـضائـیه مـی پـرسـیم آیـا عـمل بـه قـانـون 

تـنها وظـیفه ی مـردم عـادی و نـهادهـای مـختلف مـدنـی اسـت کـه قـدرت و ثـروت و طـبیعتاً پشـتوانـه هـایـی از 

ایـــن قـــبیل نـــدارنـــد؟ آیـــا بـــایـــد بـــاور کـــنیم در ایـــن کـــشور هـــم قـــرار اســـت قـــانـــون ابـــزاری بـــاشـــد در دســـت 

قـدرت مـداران بـرای خـامـوش نـمودن صـدای گـروه هـایـی کـه عـدالـت و حـقیقتی را مـطالـبه مـی کـنند؟ بـی گـمان 

بهــتریــن رفــتار امــنیتی شــنیدن صــدای مــخالــف و رســیدگــی بــه دغــدغــه هــای مــظلومــان اســت. مــگر مــعلمان 

چــه مــی خــواهــند بــه جــز ســامــان دادن بــه وضــع آمــوزشــی در کــشور؟ آیــا رســیدن حــقوق آنــها بــه خــط فــقر 

زیــاده خــواهــی اســت؟ آیــا خــواســت آنــها بــرای تــخصیص بــودجــه ای مــتناســب، بــا تــوجــه بــه اهــمیت کــلیدی 

آمـوزش در تـوسـعه ی هـمه جـانـبه، خـواسـتی بـیجا و بـی اسـاس اسـت؟ آیـا گـفنت از نـاکـارآمـدی سـیاسـت هـای 

آمـــوزشـــی و اقـــتصادی در آمـــوزش و پـــرورش نـــیاز بـــه بـــگیروبـــبند و تـــوهـــین و بـــی حـــرمـــتی و بـــازداشـــت و 

زنـدان و … دارد!؟ آیـا خـواسـت آزادی مـعلمانـی ازخـودگـذشـته مـانـند رسـول بـداقـی، سـیدمحـمود بـاقـری، 

علی اکبر باغانی، علیرضا هاشمی و اسماعیل عبدی، حرکتی ضد امنیت ملی است؟ 

     هـــمگان بـــدانـــند چـــنانـــچه طـــراحـــان بـــرخـــورد بـــا مـــعلمان، نـــهادهـــای امـــنیتی زیـــرمجـــموعـــه ی دولـــت 

بــوده انــد، بــی گــمان خــدمــتی بــه دولــت نــکرده انــد. غــالــب مــعلمان و خــانــواده هــای آنــان بــخشی از جــامــعه را 

تـشکیل مـی دهـند کـه جـذابـیت شـعارهـای عـدالـت خـواهـی و قـانـون گـرایـی آنـان را بـه پـای صـندوق هـای رأی 

کـشانـد، بـه ویـژه بـخش نـادیـده گـرفـته شـده ی قـانـون اسـاسـی بـه نـام حـقوق مـلت. امـا اگـر طـراحـان بـرخـورد، 

نــهادهــای امــنیتی مــوازی و رقــیب ســیاســی دولــت بــوده انــد، نــیز بــدانــند یــأس امــیدواران بــه ایــن دولــت در 

طبقات میانی جامعه، به معنای روی آوردن به گروه های رقیب نیست. 
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همکاران گرامی 

     بــــی شــــک در ٣١ تــــیر بــــرگ زریــــن دیــــگری در حــــرکــــت هــــای اعــــتراضــــی فــــرهــــنگیان بــــه ثــــبت رســــید. 

حـضور پـرشـور و شـعور شـما در ایـن روز تـاریـخی گـواهـی بـود بـر دانـایـی و تـوانـایـی فـرهـنگیان و سـندی 

بــود بــر مــدنــیت حــرکــت و آگــاهــانــه بــودن اعــتراض هــای صــنفی. پــاســخ بــه فــراخــوان حــضور در تجــمع ٣١ 

تـــیرمـــاه نـــشانـــی بـــود از حـــس هـــمدلـــی و هـــمراهـــی و شـــجاعـــت و آگـــاهـــی هـــمکاران در ســـراســـر کـــشور. 

کــــانــــون صــــنفی مــــعلمان ایــــران (تهــــران) بــــه عــــنوان مــــیزبــــان ایــــن حــــرکــــت شــــگفت، از حــــضور هــــمکاران 

سـراسـر کـشور سـپاسـگزار اسـت و بـه خـاطـر ایـن حـضور مـدنـی و خـشونـت پـرهـیز بـه خـود مـی بـالـد و بـه 

سـهم خـویـش از بـرخـوردهـای بـد نـیروهـای امـنیتی و انـتظامـی بـا مـهمانـان سـرافـکنده اسـت و شـرمـنده. 

بـی گـمان رفـتاری چـنین قـبیح بـا مـهمانـانـی کـه بـرخـی از آنـها صـدهـا کـیلومـتر را پـیموده بـودنـد تـا صـدای 

حق طلبی خویش را به گوش مسئوالن برسانند، زشت، زننده و نامیمون است. 

     در پـــــایـــــان کـــــانـــــون صـــــنفی مـــــعلمان ایـــــران امـــــیدوار اســـــت کـــــه مجـــــموعـــــه ی حـــــاکـــــمیت در مـــــدت 

بــاقــی مــانــده تــا مهــر، شــرایــطی را بــرای آزادی مــعلمان زنــدانــی و پــاســخگویــی بــه خــواســته هــای صــنفی 

همکاران فراهم نمایند تا سال تحصیلی ٩۴ - ٩۵ سالی آرام برای دولت و معلمان باشد. 

کانون صنفی معلمان ایران (تهران) 
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بیانیه ی کانون صنفی معلمان ایران در ارتباط با بازداشت دو تن از فعاالن صنفی 

معلم 

   به نام خداوند جان و خرد 

     سـریـال بـازداشـت هـا و زنـدانـی نـمودن مـعلمان فـعال صـنفی کـه از بـهار سـال جـاری کـلید خـورد 

و ظــــاهــــراً زمــــان اجــــرای حــــکم پــــرونــــده ی پــــیشین بــــرخــــی قــــدیــــمی تــــرهــــا فــــرا رســــید، در تــــابســــتان مــــتوجــــه 

کنشگران جوان تر شده که بالقوه توانایی جایگزینی با چهره های کاریزماتیک قبلی را دارند. 

     ابـتدا اسـماعـیل عـبدی، دبـیرکـل جـوان کـانـون صـنفی مـعلمان ایـران بـازداشـت و زنـدانـی مـی شـود و 

اکـنون دو تـن از فـعال تـریـن چهـره هـای عـرصـه ی فـعالـیت هـای صـنفی مـعلمان. دو چهـره ای کـه در چـند سـال 

اخـیر بـا حـضور پـویـا و مـداوم خـود در عـرصـه ی مـطبوعـات در دفـاع از حـقوق مـعلمان، طـرح ویـژگـی هـای 

آمـــوزش و پـــرورش نـــویـــن و نـــقد دوری گـــزیـــنی تـــنگ نـــظرانـــه ی مـــسئوالن آمـــوزشـــی از نـــوآوری در آمـــوزش، 

تـــوصـــیه بـــه رعـــایـــت حـــقوق دانـــش آمـــوزان، مـــخالـــفت بـــا تـــجاری ســـازی آمـــوزش و هـــمچنین تـــأکـــید بـــر حـــق 

بــرخــورداری از آمــوزش عــمومــی رایــگان و بــاکــیفیت بــرای هــمه ی فــرزنــدان ایــن آب و خــاک، بــه صــدایــی 

رسا برای جامعه ی آموزشی کشور تبدیل شده اند.  

     مـــشکل نـــیز از هـــمین جـــا آغـــاز مـــی شـــود. دولـــتی کـــه هـــمچون پـــیشینیان خـــود، بـــه رغـــم شـــعارهـــای 

پـــرطـــمطراق، در عـــمل تـــحولـــی بـــنیادیـــن را در هـــیچ یـــک از بـــخش هـــای ایـــن زیـــرمجـــموعـــه ی پـــراشـــکال خـــود 

دنـبال نـمی کـند، نـهادهـای سـیاسـی و امـنیتی مـتعددی کـه کـماکـان نـهادهـای مـدنـی و صـنفی و بـه دنـبال 

آن کـنشگران مـدنـی و صـنفی را بـا دیـده ی سـوء ظـن مـی نـگرنـد و تـالش در الـقای ضـدامـنیتی بـودن آنـان 

در افــکار عــمومــی مــی نــمایــند، هــمچون پــیشینیان خــویــش، وزارت خــانــه ی مــسئولــی کــه بــر خــالف قــانــون، 

نــهادهــای صــنفی را بــالتــکلیف نــگه داشــته و بــا نــادیــده گــرفــنت مــواد مــختلف قــانــون اســاســی و قــانــون 

احـزاب، ایـن تـشکل هـا را بـدون هـیچ دلـیل مـوجـهی غـیرقـانـونـی مـی خـوانـد و ...  .نـتیجه ی ایـن سـوءتـدبـیرهـا 

ایـــــــن کـــــــه ایـــــــن مجـــــــموعـــــــه بـــــــه صـــــــورت یـــــــک پـــــــارچـــــــه و هـــــــماهـــــــنگ بـــــــا هـــــــم، بـــــــه ســـــــراغ ســـــــاده تـــــــریـــــــن و الـــــــبته 

غـــــیرانـــــدیـــــشمندانـــــه تـــــریـــــن راهـــــکار مـــــی رونـــــد: اعـــــمال محـــــدودیـــــت بـــــرای تـــــشکل هـــــا، دســـــتگیری فـــــعاالن آن، 

جـوسـازی رسـانـه ای عـلیه آنـان بـا وارد نـمودن اتـهامـات غـیرواقـعی و الـبته بـزرگ نـمایـی اقـدامـات کـوچـک و 

ناچیز و گاه حتی انحرافی، برای رفع مشکالت جامعه ی معلمان به کمک صداوسیما. 

روشـن اسـت در ایـن مـیان هـر صـدایـی کـه انـدک اخـتاللـی در پیشـبرد اهـداف بسـته ی طـراحـی شـده ی بـاال 

ایـجاد نـمایـد، مـحکوم بـه خـامـوشـی اسـت و ایـن هـمان جـرم بـزرگ محـمدرضـا نـیک نـژاد و مهـدی بهـلولـی 

است. 
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     جـــــرم مـــــن ایـــــن اســـــت کـــــه غـــــیر از مـــــن هـــــمه ایـــــران را دوســـــت دارنـــــد، هـــــمه ی بـــــاج گـــــیران، هـــــمه ی 

ســرمــایــه داران، هــمه ی پــیله وران حــرف …هــمانــند مــوارد پــیش، در انــتظار وارد شــدن اتــهامــاتــی دور از 

ذهـن و شـعور مـتعارف نسـبت بـه ایـن عـزیـزان هسـتیم. لـیکن اتـهامـات هـر چـه مـی خـواهـد بـاشـد، مـا یـقین 

داریـم محـمد و مهـدی از خـالـص تـریـن، پـویـاتـریـن و سـالـم تـریـن انـسان هـای ایـن جـامـعه و جـامـعه ی مـعلمان 

کــشورنــد کــه دغــدغــه ای جــز بهــبود شــرایــط آمــوزش، مــعلمان، رشــد و اعــتالی دانــش آمــوزان و در یــک کــالم 

تــــوســــعه و تــــرقــــی جــــامــــعه ی ایــــرانــــی نــــدارنــــد. هــــمگان بــــدانــــند جــــنبش بــــرابــــری خــــواهــــی مــــعلمان ریــــشه در 

عــمیق تــریــن الیــه هــای ذهــِن حــتی غــیرفــعال تــریــِن آنــان دارد. بــازداشــت و زنــدانــی نــمودن افــرادی ایــن چــنین 

خـــوشـــنام در مـــیان مـــعلمان، تـــنها حـــقانـــیت ایـــن جـــنبش را آشـــکارتـــر مـــی ســـازد و هـــواداران آن را بیشـــتر 

می نماید، بر خالف میل کوتاه اندیشان. 

                                                      کانون صنفی معلمان ایران (تهران) 
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اطالعیه ی کانون صنفی معلمان ایران 

پیرامون اطالعیه های جعلی منتشرشده در شبکه های مجازی  

طـی روزهـای گـذشـته اطـالعـیه هـای جـعلی از سـوی جـریـانـات و گـروه هـای سـیاسـی خـارج از کـشور 

در شــبکه هــای مــجازی منتشــر شــده و در ایــن اطــالعــیه هــا بــه نــام کــانــون صــنفی مــعلمان، فــراخــوان هــایــی 

بــرای تجــمعات صــنفی در ســیزدهــم مهــرمــاه، روز جــهانــی مــعلم، داده شــده اســت. بــدیــن وســیله کــانــون 

صــنفی مــعلمان ایــران (تهــران) ضــمن تــکذیــب ایــن اطــالعــیه هــا، بــه اطــالع هــمگان مــی رســانــد کــه تــا ایــن 

لحــظه هــیچ گــونــه تــصمیمی دربــاره ی بــرنــامــه هــای روز جــهانــی مــعلم از ســوی کــانــون هــای صــنفی مــعلمان 

اتــخاذ نشــده اســت. قــطعاً هــر گــونــه تــصمیم گــیری بــرای بــرنــامــه هــای ایــن روز در جــلسات آتــی کــانــون هــا 

اتـــخاذ شـــده و از طـــریـــق ســـایـــت هـــای مـــعتبر بـــه اطـــالع هـــمه ی فـــرهـــنگیان عـــزیـــز ســـراســـر کـــشور خـــواهـــد 

رسید. 

ضـــمناً بـــه اطـــالع هـــمگان مـــی رســـانـــد کـــانـــون صـــنفی مـــعلمان ایـــران هـــیچ گـــونـــه ارتـــباطـــی بـــا احـــزاب 

ســیاســی و نــهادهــای صــنفی و مــدنــی خــارج از کــشور نــداشــته و ضــمن تــأکــید بــر مــطالــبات معیشــتی، 

مـــنزلـــتی و آمـــوزشـــی مـــعلمان ســـراســـر کـــشور، بـــر پـــیگیری ایـــن مـــطالـــبات از طـــریـــق مـــجاری قـــانـــونـــی و 

روش های مدنی تأکید دارد. 

 کانون صنفی معلمان ایران (تهران)  

 of 593 723



	 	 
 بیانیه  های کانون های صنفی

 1394/08/03

بیانیه ی کانون صنفی معلمان ایران (تهران)  

درباره ی صدور و تأیید حکم دو سال زندان محمدتقی فالحی، 

دبیرکل کانون صنفی معلمان تهران، از سوی دادگاه تجدیدنظر 

     بــاز هــم تــأیــید حــکمی نــاعــادالنــه تــوســط دادگــاه تجــدیــدنــظر کــام فــرهــنگیان را تــلخ و تــلخ تــر کــرده 

اسـت. در روزگـاری کـه بـه دلـیل بـی کـفایـتی مـسئوالن، وضـع مـردم و مـملکت روزبـه روز آشـفته تـر مـی شـود، 

ضــــرورت تجــــدیــــدنــــظر در رفــــتار حــــاکــــمان بــــیش از پــــیش احــــساس مــــی گــــردد. افــــزایــــش بــــازداشــــت هــــا و 

ســـرکـــوب هـــا و پـــرونـــده ســـازی هـــا تـــوســـط نـــهادهـــای امـــنیتی و صـــدور احـــکام نـــاعـــادالنـــه و ســـنگین تـــوســـط 

دسـتگاه قـضایـی بـیانـگر ایـن واقـعیت تـلخ اسـت کـه گـویـی بـخش هـایـی از حـاکـمیت و بـلکه وجـه غـالـب آن، 

به جای اصالح امور، بسنت فضا و بریدن صدای معترضان و منتقدان را ترجیح داده و می دهند. 

در هـــمین راســـتا، صـــدور حـــکم دو ســـال زنـــدان بـــرای محـــمدتـــقی فـــالحـــی، دبـــیر کـــل کـــانـــون صـــنفی 

مـــــــعلمان ایـــــــران، کـــــــسی کـــــــه دوســـــــت و دشـــــــمن او را بـــــــه عـــــــنوان یـــــــکی از مـــــــنطقی تـــــــریـــــــن، مـــــــعتدل تـــــــریـــــــن، 

فـــرهـــیخته تـــریـــن و صـــادق تـــریـــن فـــعاالن صـــنفی مـــی شـــناســـند و تـــأیـــید ایـــن حـــکم ظـــاملـــانـــه تـــوســـط دادگـــاه 

تجـــدیـــدنـــظر، آن هـــم بـــدون آن کـــه حـــداقـــل حـــقوق مـــتهم، یـــعنی حـــق شـــنیدن دفـــاعـــیات و حـــضور وی در 

دادگـــاه تجـــدیـــدنـــظر اعـــمال شـــده بـــاشـــد، بـــرگ ســـیاه دیـــگری بـــه کـــتاب قـــطور ظـــلم نـــامـــه ای کـــه گـــویـــا انـــتها 

ندارد، افزوده است. 

     بــه راســتی فــعاالن صــنفی فــرهــنگیان، بــه ویــژه نــمایــندگــانــشان در کــانــون هــای صــنفی، کــه جــز در 

جهــت حــمایــت از حــقوق صــنفی شــاغــالن و بــازنشســتگان، حــمایــت از اصــول مــصرح قــانــون اســاســی، 

بـه ویـژه اصـل سـی ام کـه بـر فـراهـم کـردن شـرایـط تـحصیل رایـگان بـرای هـمه ی فـرزنـدان ایـن کـشور تـأکـید 

داشــته  اســت، هــمچنین مــخالــفت بــا خــصوصــی ســازی و پــولــی ســازی و طــبقاتــی کــردن امــر آمــوزش و ... 

کـار دیـگری نـکرده انـد، بـا چـه مـنطقی، یـک بـه یـک، نـوبـت بـه نـوبـت و گـروه بـه گـروه بـا احـکام قـضایـی نـاعـادالنـه 

مورد غضب مسئوالن حکومتی قرار می گیرند؟ 

     کـــدام  یـــک از خـــواســـته هـــای ایـــن فـــعاالن فـــراتـــر از چـــارچـــوب هـــای تـــعریـــف شـــده در هـــمین قـــانـــون 

اسـاسـی  اسـت کـه ظـاهـراً مـی بـایسـت مـورد وثـوق مـسئوالن حـکومـتی نـیز بـاشـد؟ آیـا بـگیروبـبندهـا تـا کـنون 

مـؤثـر بـوده اسـت؟ آیـا فـعاالن صـنفی بـا ایـن نـوع از تهـدیـدهـا و پـرونـده سـازی هـا از مـطالـبه گـری حـق خـود 

دسـت کـشیده انـد؟ آیـا مـی تـوان صـدای حـق طـلبی را بـا اعـمال خـشونـت خـفه کـرد؟ کـدام فـعال صـنفی و یـا 
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فـــعال مـــدنـــی را ســـراغ داریـــد کـــه پـــس از گـــذرانـــدن حـــکم نـــاعـــادالنـــه ی خـــود بـــر پـــیگیری راه بـــرحـــق خـــود 

مصمم تر نشده باشد؟ 

     شـــما بـــدون اســـتثنا تـــمامـــی دبـــیرکـــل هـــای کـــانـــون صـــنفی مـــعلمان تهـــران و حـــتی دیـــگر اعـــضای 

هـیئت مـدیـره ی ایـن تـشکل و بـرخـی تـشکل هـای دیـگر اسـتان هـا را بـه کـرات احـضار و بـازداشـت کـرده ایـد و 

بــا حــکم قــضایــی نــاعــادالنــه بــه زنــدان افــکنده ایــد. آیــا کــانــون هــا دســت از آرمــان هــایــشان بــرداشــته انــد؟ آیــا 

کـــانـــون هـــا تـــعطیل شـــده انـــد؟ آیـــا کـــانـــون هـــا بـــدنـــام شـــده انـــد؟ آیـــا ایـــن گـــونـــه اعـــمال، جـــز افـــزایـــش نـــفرت و 

نـاامـیدی از اصـالح امـور و در عـوض مـحبوبـیت بیشـتر کـانـون هـا و فـعاالن، دسـتاورد دیـگری نـیز داشـته 

است؟  

     راستی چه کسانی در درون همین سیستم امید بهبود و اصالح را در مردم کشته اند؟ 

آیـا نـمی تـوان نـتیجه گـرفـت کـه کـژانـدیـشی و یـا حـتی نـفوذ عـناصـر نـامـطلوب در دسـتگاه هـای مـختلف 

حاکمیتی می تواند عامل اصلی این نابسامانی ها باشد؟ 

     کــــانــــون صــــنفی مــــعلمان ایــــران (تهــــران) بــــرای ایــــن پــــرســــش هــــا و صــــدهــــا پــــرســــش دیــــگر جــــواب 

مـی خـواهـد و کـماکـان تـالش خـواهـد کـرد کـه بـه وجـدان هـای بـیدار در بـخش هـایـی از حـاکـمیت کـه هـنوز در 

پـی اصـالح امـور هسـتند، تـلنگری زده و اتـمام حـجت کـرده بـاشـد کـه تـا اوضـاع مـملکت از ایـن وخـیم تـر 

نشــده، کــاری شــایســته انــجام دهــند؛ هــرچــند بــه بــاور بــسیاری هــمین االن هــم دیــگر دیــر شــده اســت و 

برای جلب اعتماد مجدد مردم فرصتی باقی نمانده است.  

     کـانـون صـنفی مـعلمان ایـران (تهـران) یـک بـار دیـگر از بـرخـی دلـسوزانـی کـه مـمکن اسـت هـنوز 

در مـــصدر امـــور بـــاشـــند، مـــی خـــواهـــد کـــه ضـــمن لـــغو حـــکم نـــاعـــادالنـــه ی محـــمدتـــقی فـــالحـــی و آزادســـازی 

سـایـر مـعلمان دربـند، هـمچون اسـماعـیل عـبدی، محـمد حـبیبی و ... اعـتمادسـازی را سـرلـوحـه ی کـار خـود 

قرار دهند. 

     کـانـون صـنفی مـعلمان ایـران (تهـران)بـه ریـاسـت قـوه ی قـضایـیه نـیز مـتذکـر مـی شـود زمـان آن فـرا 

رسـیده اسـت تـا بـه شـعارهـا و ادعـاهـایـی کـه در رابـطه بـا حـمایـت از فـعالـیت هـای صـنفی داده ایـد، عـمل 

کـــنید و بـــا دســـتور لـــغو احـــکام مـــعلمان دربـــند، در عـــمل اثـــبات نـــمایـــید کـــه در هـــمچنان بـــر هـــمان پـــاشـــنه 

نمی چرخد و در روش و رویه ی دستگاه قضایی تغییری ایجاد شده است. 
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اطالعیه ی  کانون صنفی معلمان ایران (تهران) 

     بـنا بـر مـصوبـه ی رسـمی کـانـون در جـلسه ی رسـمی روز سـه شـنبه، بـه تـاریـخ ٢٢ دی۹۴، کـانـون 

صـنفی مـعلمان ایـران اعـالم مـی نـمایـد از ایـن تـاریـخ تـا پـایـان انـتخابـات پـیش رو (هـفتم اسـفند ۹۴)، ایـن 

تـشکل صـنفی بـا احـزاب و تـشکل هـای سـیاسـی یـا سـیاسـی صـنفی دیـدار تـشکیالتـی نـخواهـد داشـت و 

حــضور و مــوضــع گــیری احــتمالــی هــر یــک از اعــضای هــیئت مــدیــره ی کــانــون در نشســت هــای ســیاســی و 

انـتخابـاتـی خـارج از وجـهه ی تـشکیالتـی و شـخصی تـلقی مـی گـردد. ایـن مـصوبـه در راسـتای تـأکـید بـر 

اســتقالل و مــاهــیت صــنفی ایــن تــشکل و بــر مــبنای اســاس نــامــه ی کــانــون صــنفی مــعلمان اســت کــه هــر 

گونه حضور تشکیالتی در عرصه ی انتخابات را به صورت نفیی و اثباتی منع می کند.  

     بـــــدیـــــهی اســـــت از ایـــــن تـــــاریـــــخ بـــــه بـــــعد انـــــتشار هـــــر گـــــونـــــه خـــــبر پـــــیرامـــــون دیـــــدارهـــــای اعـــــضای 

هــیئت مــدیــره ی کــانــون صــنفی مــعلمان ایــران فــقط در چــارچــوب کــمیته ی اطــالع رســانــی ایــن تــشکل قــابــل 

 قــبول اســت؛ لــذا انــتشار هــر خــبر تــوســط هــر رســانــه کــه در تــضاد بــا ایــن اطــالعــیه بــاشــد، از مــنظر ایــن 

تشکل سوءاستفاده از نام و اعتبار کانون جهت مقاصد سیاسی و انتخاباتی است. 
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         بیانیه ی کانون صنفی معلمان ایران خطاب به فرهنگیان سراسر کشور 

اســفندمــاه بــرای مــعلمان عــضو یــا عــالقــه مــند بــه کــانــون صــنفی مــعلمان، پــیش از آن  کــه نــویــدبــخش 

پــایــان فــصل ســرد و آغــاز روشــنایــی بــهار بــاشــد، یــادآور تــداوم تــیرگــی در نــگاهــی اســت کــه حــضور و 

رشـد تـشکل هـای مسـتقل را بـرنـمی تـابـد. یـادآور بـرخـورد پـرخـشونـت و غـیرقـانـونـی بـا مـعلمان در 23 اسـفند 

1385 تـوسـط دولـتی اسـت کـه کـوس رسـوایـی دولـت مـردانـش در سـوءمـدیـریـت، حـیف ومـیل امـوال عـمومـی، 

جـنجال آفـریـنی و کـشانـدن کـشور بـه شـرایـط دشـوار و خـطرنـاک، دسـت کـم اکـنون، بـرای هـمگان آشـکار 

شده است. 

در حـــالـــی در آســـتانـــه ی 23 اســـفند قـــرار داریـــم کـــه احـــکام صـــادرشـــده بـــرای هـــمکاران مـــا در طـــی 

روزهـای اخـیر ایـن مـسئله را بـرای ذهـن تـداعـی مـی کـند کـه بـه رغـم تـغییر دولـت هـا، نـگاه امـنیتی بـه فـعالـیت 

صـنفی، هـمچنان نـگاهـی مسـلط اسـت. بـرخـورد خـشن و دسـتگیری مـعلمان در مـقابـل پـاسـتور در سـال 

1380، دســــتگیری و بــــازداشــــت گســــترده ی اعــــضای کــــانــــون هــــای صــــنفی در ســــراســــر کــــشور در ســــال 

1385 و بــرخــوردهــای اخــیر، بــه خــصوص بــازداشــت دســته جــمعی فــعاالن در 31 تــیر 94 و صــدور احــکام 

ســنگین بــرای اعــضای کــانــون در هــمین ســال، بــه خــصوص صــدور احــکام جــدیــد بــرای اســماعــیل عــبدی، 

محـمود بهشـتی لـنگرودی، مهـدی بهـلولـی، محـمدرضـا نـیک نـژاد و رسـول بـداقـی و ادامـه ی حـبس عـلی اکـبر 

بـــاغـــانـــی، هـــر یـــک مـــصداقـــی از ایـــن مـــدعـــاســـت کـــه فـــرادســـتان در قـــدرت و حـــاکـــمیت هـــیچ  گـــاه فـــعالـــیت 

صنفی مستقل را برنتابیده اند. 

همکاران فرهنگی عزیز 

هـــمان  طـــور کـــه مـــی دانـــید ســـال 1394 بـــرای کـــانـــون هـــای صـــنفی ســـراســـر کـــشور و کـــانـــون صـــنفی 

مـعلمان ایـران (تهـران) سـال پـرفـرازونـشیبی بـود، سـالـی کـه ریـشه ی تـحوالت آن را بـایسـتی در سـال پـیش 

و بــه خــصوص دهــم اســفند 1393 مــورد تحــلیل قــرار داد. شــما بــی شــک تجــمعات مــساملــت آمــیز ســکوت در 

دهــم اســفندمــاه ســال گــذشــته را بــه خــاطــر مــی آوریــد. دهــم اســفند از ایــن مــنظر بــرای مــا اهــمیت دارد و 

یـک سـرفـصل تـلقی مـی گـردد کـه در طـی روزهـای قـبل از آن، مـا شـاهـد طـرح مـطالـبات تـوسـط هـمکاران 

در ســـراســـر کـــشور بـــودیـــم. اعـــتراضـــات دی و بـــهمن 93 کـــه بـــه صـــورت خـــودجـــوش و بـــر اســـاس واقـــعیت 

عــــــینی و مــــــلموس تــــــبعیض در اعــــــتراض بــــــه وضــــــعیت معیشــــــت و رفــــــاه مــــــوجــــــوِد مــــــعلمان شــــــکل گــــــرفــــــت، 

مجـموعـه ی شـورای هـماهـنگی و کـانـون هـا را بـه ایـن جـمع بـندی رسـانـد کـه یـک تـشکل صـنفی مسـتقل بـایـد 

در کـنار بـدنـه بـایسـتد. پـیش از هـر اقـدامـی تـوسـط تـشکل هـا، مـعلمان آگـاه ایـران بـر اثـر فـشار تـبعیض هـا 

و نــارســایــی هــا، بــه مــدد شــبکه هــای اجــتماعــیِ مــجازی کــه پــلی ارتــباطــی مــیان صــدهــا هــزار فــرهــنگی در 
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ســراســر کــشور بــود، مــسیر و افــق جــدیــدی بــرای تــحقق مــطالــبات خــود گــشودنــد. در اصــل مــا در دهــم 

اســفند بــا بــدنــه ی فــعال و مــطالــبه مــحور هــمگام شــدیــم و کــانــون هــا بــه واســطه ی بــرخــورداری از اعــتماد و 

پــایــگاه اجــتماعــی در بــین مــعلمان تــوانســتند تجــمع ده اســفند را بــا عــقالنــیت و امــید بــه بهــبود وضــعیت 

مدیریت نمایند. 

ده اســـفند از نـــظر مـــا بـــیش از هـــر چـــیز بـــیانـــگر رشـــد جـــامـــعه ی مـــعلمان در پـــیگیری قـــانـــونـــی حـــقوق 

صـــنفی خـــود بـــا تـــکیه  بـــر تـــوان جـــمعی شـــان بـــود. ولـــی ده اســـفند پـــایـــان راه نـــبود؛ چـــراکـــه بـــه خـــاطـــر عـــدم 

پـــاســـخگویـــی دولـــت و مجـــلس بـــه مـــطالـــبات بـــرحـــق، رونـــد اعـــتراضـــات در ســـال 94 ادامـــه یـــافـــت، تجـــمع 

ســراســری 27 فــروردیــن 1394 کــه بــه ابــتکار فــعاالن ســراســر کــشور و بــه کــمک ســازمــان دهــی گســترده ی 

مـعلمان در فـضای مـجازی بـرنـامـه ریـزی و اجـرا شـد، نـشان داد کـه مـعلمان قـادر هسـتند از هـر ظـرفـیت 

مـمکن بـرای بـیان خـواسـت هـای بـرحـق خـود اسـتفاده کـنند. ایـن تجـمع سـراسـری بـدون دخـالـت کـانـون هـا بـه 

وقـوع پـیوسـت و صـحنه ی زیـبایـی از اتـحاد و هـمدلـی مـعلمان را رقـم زد. بـا وجـود ایـن هـمچنان مـطالـبات 

از سوی مجلس و دولت نادیده گرفته شد. 

امــا هــر چــه کــانــون هــا بــا ســکوت و طــرح مــساملــت آمــیز مــطالــبات بــه اتــکای مــرام و مســلک مــعلمی بــه  

پـیش رفـتند، دسـتگاه هـای امـنیتی مـختلف و مـوازی مـسیر دیـگری را پـیمودنـد. احـضارهـا و تهـدیـدهـایـی 

کــه از ده اســفند شــروع  شــده بــود، شــدت بیشــتری یــافــت و بــا بــازداشــت محــمدرضــا نــیک نــژاد و مهــدی 

بهـلولـی و مـتعاقـب آن محـمود بهشـتی لـنگرودی، در شهـریـورمـاه و در آسـتانـه ی بـازگـشایـی مـدارس، وارد 

مرحله ی جدیدی شد. 

بـدیـن تـرتـیب مهـر سـال 94 را مـا در حـالـی شـروع کـردیـم کـه شـش تـن از اعـضای بـرجسـته ی کـانـون 

پشــــت مــــیله هــــای زنــــدان بــــودنــــد؛ بــــسان نــــوروز 86 کــــه بــــیش از بیســــت نــــفر از فــــعاالن صــــنفی بــــه خــــاطــــر 

بازداشت 23 اسفند، زمان تحویل سال نو را در انفرادی 209 سپری کردند. 

فعاالن صنفی سراسر کشور، پیش کسوتان و معلمان عزیز 

هـــمان  طـــور کـــه مـــی دانـــید ایـــن فـــعالـــیت هـــا بـــی نـــتیجه نـــبوده اســـت. مـــا نســـبت بـــه گـــذشـــته بیشـــتر متحـــد 

شــده ایــم و بــر ســر اصــول مشــترک صــنفی بیشــتر تــأکــید مــی کــنیم. دســتاوردهــایــی نــظیر تــغییر ضــریــب 

افـزایـش حـقوق مـعلمان و نـزدیـک نـمودن آن بـه مـصوبـه ی قـانـونـی و یـا اجـرای شـتاب زده ی طـرح رتـبه بـندی 

از شـــــروع ســـــال تـــــحصیلی جـــــاری، نـــــتیجه ی هـــــمین تـــــالش مـــــعلمان و فـــــعاالن ســـــراســـــر کـــــشور اســـــت. 

هـمچنین تـبدیـل مـطالـبات مـعلمان بـه مـسئله ای اجـتماعـی و درگـیر نـمودن اذهـان جـامـعه بـا ایـن مـسئله، 

بـــاال رفـــنت روحـــیه ی اتـــحاد و هـــمدلـــی در مـــعلمان بـــرای پـــیگیری مـــطالـــبات بـــرحـــقشان و مـــعرفـــی فـــعاالن 

صـــنفی جـــوان و پـــیگیر بـــه جـــامـــعه ی مـــعلمان، از دســـتاوردهـــای انـــکارنـــاپـــذیـــر در یـــک ســـالـــه ی اخـــیر بـــوده 

اسـت. لـیکن مـتأسـفانـه هـزیـنه هـایـی را نـیز بـه تـشکل هـا، بـه ویـژه کـانـون تهـران، تحـمیل نـمود کـه آخـریـن آنـها 

صـدور احـکام سـنگین زنـدان بـرای چـهار تـن از اعـضا و مـرتـبطان بـا کـانـون صـنفی مـعلمان اسـت. ایـن 
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در حـالـی اسـت کـه بـا انـدکـی تـأمـل مـشخص مـی شـود کـانـون آغـازکـننده ی تجـمعات اسـفند سـال گـذشـته 

کــه در بــهار نــیز تــداوم یــافــت، نــبود. تــنها در بــرخــی مــوارد بــرگــزاری مــساملــت آمــیز هــمراه بــا ســکوت آن را 

بـــر عهـــده گـــرفـــت کـــه کـــامـــالً هـــم بـــا مـــوفـــقیت انـــجام شـــد؛ بـــه ایـــن مـــعنا کـــه در روزهـــا و ســـاعـــات تـــعطیلی 

فـــعالـــیت هـــای آمـــوزشـــی بـــرگـــزار شـــد، هـــیچ  گـــونـــه تـــنشی در جـــریـــان تجـــمعات ایـــجاد نشـــد، کـــوچـــک تـــریـــن 

اهــانــتی نســبت بــه هــیچ  کــس شــنیده نشــد و در آرامــش کــامــل در ســاعــت از پــیش تــعیین شــده، بــه پــایــان 

رسید. 

بـــا ایـــن  وجـــود و بـــه رغـــم آن کـــه قـــانـــون اســـاســـی، شـــخص رئـــیس جـــمهور و بـــرخـــی نـــمایـــندگـــان مجـــلس 

بـــه صـــراحـــت بـــرگـــزاری تجـــمعات مـــساملـــت آمـــیز را بـــه  عـــنوان حـــقی هـــمگانـــی بـــه رســـمیت شـــناخـــته انـــد، ایـــن 

تجـمعات بـهانـه ای شـده اسـت بـرای فـشار بـر تـشکل هـا و فـعاالن صـنفی و مـبنایـی بـرای صـدور احـکامـی 

حیرت آور. 

ما از رئیس جمهور محترم به  عنوان مسئول اجرای قانون اساسی می پرسیم: 

آیــا تــأخــیر هشــت ســالــه در تــمدیــد پــروانــه ی یــک تــشکل صــنفی و یــا تــعیین تــکلیف آن امــری قــانــونــی 

اسـت؟ چـرا وزارت کـشور بـه وظـایـف قـانـونـی خـود عـمل نـمی کـند؟ چـرا بـا تـشکل هـای منتسـب بـه مـعلمان 

ســلیقه ای و جــناحــی بــرخــورد مــی شــود؟ تــشکل هــای ســیاســی منتســب بــه مــعلمان بــحق اجــازه ی فــعالــیت 

دارند، اما تشکل های صنفی مستقل با روش های غیرقانونی، غیرقانونی اعالم می شوند؟! 

چــگونــه اســت در حــالــی  کــه ســیاســت رســمی در وزارت آمــوزش  و پــرورش، تــبدیــل فــرهــنگ امــنیتی بــه 

امــنیت فــرهــنگی بــرای هــمه، از جــمله تــشکل هــا اعــالم مــی شــود؛ وجــود تــشکل هــا فــرصــت و نــه تهــدیــد تــلقی 

مـی گـردد؛ بـاز هـم نـگاهـی کـه تـداوم خـط حـاکـم بـر نـهادهـای امـنیتی دولـت پـیشین اسـت، در نـهاد مـوازی، 

فــرصــت مــی یــابــد بــر خــالف ســیاســت اعــتدالــی اعــالم شــده تــاخــت وتــاز نــمایــد و مــانــع و اعــتراض آشــکار و 

مهمی در مقابل خود نمی بیند؟! 

از ریاست محترم قوه ی قضاییه می پرسیم: 

کــانــون صــنفی مــعلمان تهــران در کــدام دادگــاه صــالــح مــحکوم و غــیرقــانــونــی اعــالم  شــده اســت کــه 

اکـنون بـه اسـتناد آن، هـمکاران مـا در دادگـاه هـا بـه اتـهام عـضویـت یـا فـعالـیت بـرای تـشکل غـیرقـانـونـی بـه 

زندان محکوم می شوند؟ 

آیــا آشــکار ســاخــنت کــاســتی هــا و بــی ســامــانــی هــای نــظام آمــوزشــی در نــزد مــسئولــین و در نشــریــات 

بـه  قـصد اصـالح آنـها، شـرکـت در تجـمعی کـه حـدود یـک سـال از بـرگـزاری آن مـی گـذرد و هـیچ گـونـه پـیامـد 

سـوءامـنیتی بـرای کـشور نـداشـته و از هـمه تـأسـف بـارتـر، شـرکـت در مـراسـم افـطاری کـه تـوسـط مـعلمان 

تـرتـیب داده  شـده اسـت، عـمل مجـرمـانـه مـحسوب مـی شـود کـه بـه اسـتناد آن سـه تـن از هـمکاران مـا، هـر 

کدام به پنج سال حبس تعزیری محکوم می شوند؟ 
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 بـر اسـاس کـدام مـنش اخـالقـی و انـسانـی، عـلی اکـبر بـاغـانـی بـعد از تحـمل یـک سـال حـبس بـه دلـیل 

فـعالـیت هـای صـنفی، بـایـد بـدون حـتی یـک روز مـرخـصی و دیـدار بـا خـانـواده، بـر اسـاس حـکم نـاعـادالنـه 

بــه تــبعیدگــاه فــرســتاده شــود؟ آیــا حــضور یــک مــعلم در جــمع خــانــواده و دوســتان تــا بــدیــن حــد هــراس آور 

اســـت کـــه تـــأکـــید داریـــد ایـــن حـــکم نـــاعـــادالنـــه (تـــبعید بـــه شهـــرســـتان زابـــل) بـــا تـــعجیلی حـــیرت آور اجـــرایـــی 

شود؟ فأین تذهٌب؟ 

از رئیس محترم قوه ی مقننه و البته رئیس محترم جمهور می پرسیم: 

بـــزرگ تـــریـــن دلـــیل اعـــتراضـــات مـــعلمان در حـــدود 15 ســـال اخـــیر رفـــع تـــبعیض مـــوجـــود مـــیان حـــقوق و 

مـزایـای شـغلی آنـان بـا سـایـر کـارکـنان دولـت بـوده اسـت. در ایـن فـاصـله دسـت کـم سـه بـرنـامـه ی پـنج سـالـه 

تــدویــن و اجــرا شــده اســت و چــهارمــین آنــها (بــرنــامــه ی شــشم) نــیز در حــال تــدویــن و تــصویــب اســت. اگــر 

آن  گـونـه کـه در بـیان تـمامـی مـسئوالن تـصمیم سـاز و تـصمیم گـیر کـشور طـرح مـی شـود، آمـوزش  و پـرورش 

از مــهم تــریــن مــسائــل کــشور اســت، آیــا کــار دشــواری اســت کــه در قــالــب یــکی از بــرنــامــه هــای پــنج ســالــه، 

تــبعیض مــوجــود رفــع شــود؟ کــیفیت بــخشی بــه آمــوزش در اولــویــت قــرار گــیرد تــا بــتوان ایــن ایــراد جــدی بــه 

آموزش کشور را که گرفتار چرخه ی معیوبی است که به تولید نمی رسد، برطرف نمود؟ 

از مـعلمان کـه بـگذریـم آیـا کـودکـان و نـوجـوانـان کـنونـی و سـازنـدگـان نسـل هـای آیـنده ی کـشور، ارزش 

چنین سرمایه گذاری ای را ندارند؟ 

همکاران گرامی 

کـــانـــون هـــای صـــنفی مـــعلمان در ســـراســـر کـــشور دســـت کـــم در هشـــت مـــاهـــه ی گـــذشـــته بـــرای پـــیگیری 

خـــواســـته هـــای صـــنفی خـــود، تـــالش نـــموده انـــد روش هـــای آزمـــوده ی پـــیشین، از جـــمله رایـــزنـــی بـــا مـــسئوالن 

مـختلف و نـمایـندگـان مجـلس، قـوه ی قـضایـیه و … را در اولـویـت کـاری خـود قـرار دهـند. در ایـن راسـتا 

ده هـا سـاعـت گـفت وگـو، ارائـه ی بـرخـی طـرح هـا و نـامـه نـگاری بـا مـسئوالن را انـجام داده و هـمچنان ادامـه 

خـواهـند داد؛ امـا مـتأسـفانـه تـنها پـاسـخی کـه تـا کـنون دریـافـت شـده، صـدور احـکام جـدیـد زنـدان بـرای 

هـمکاران خـود و تـداوم اجـرای احـکام قـبلی سـایـر هـمکاران اسـت، احـکامـی کـه بـا روح حـاکـم بـر قـانـون 

مغایرت آشکار دارند. 

بـــازنشســـتگان و مـــعلمان شـــریـــف ســـراســـر کـــشور مـــی دانـــند کـــانـــون هـــا خـــواســـته ای بـــه  جـــز مـــطالـــبات 

اکـثریـت مـعلمان و خـانـواده هـای دانـش آمـوزان را مـطرح نـمی نـمایـند. از ایـن مـنظر اسـت کـه تـأکـید داریـم 

مطالبات محقق نشده را مرور کنیم تا برای همگان یادآوری شود که ما خواهان چه چیزی هستیم. 

1- بهـبود معیشـت و افـزایـش حـقوق بـه بـاالتـر از خـط فـقر بـرای عـموم فـرهـنگیان شـاغـل و بـازنشسـته 

بـا اجـرای کـامـل دقـیق قـانـون مـدیـریـت خـدمـات کـشوری، بـه  گـونـه ای کـه فـرهـنگیان کـشور از هـمه ی حـقوق 

و مزایایی که سایر کارکنان دولت برخوردارند، بی هیچ تبعیضی برخوردار گردند. 

2- آزادی معلمان زندانی و صدور قرار منع تعقیب برای معلمانی که دارای حکم هستند. 
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3- بهــبود وضــعیت بهــداشــت و درمــان مــعلمان بــا بــرقــراری یــک نــوع بــیمه ی درمــانــی مــؤثــر، کــارآمــد و 

فراگیر، با حق بیمه ی معقول و منطقی 

 4- حـــق تـــشکل یـــابـــی صـــنفی مســـتقل، بـــا تـــأکـــید بـــر تـــمدیـــد پـــروانـــه ی کـــانـــون و صـــدور مـــجوز بـــرای 

برنامه های کانون 

5- تــــأکــــید بــــر آمــــوزش کــــیفی و بــــرابــــر و رایــــگان بــــرای تــــمام کــــودکــــان ایــــران و تــــوقــــف بــــرنــــامــــه هــــای 

خــــصوصــــی ســــازی کــــه مــــوجــــب کــــاالیــــی شــــدن آمــــوزش و کــــاهــــش کــــیفیت آمــــوزشــــی و فــــشار بــــر اقــــشار 

فـرودسـت جـامـعه و محـرومـیت بـخشی از کـودکـان ایـن سـرزمـین از حـق بـرخـورداری از آمـوزش عـمومـی 

می شود. 

6- تـبدیـل وضـعیت نـیروهـای قـراردادی و پـیمانـی کـه از حـداقـل امـنیت شـغلی نـیز بـرخـوردار نیسـتند 

و حمایت از حقوق صنفی و آموزشی معلمان شاغل در مدارس غیردولتی 

7- مــشارکــت مــعلمان و تــشکل هــای صــنفی در ســاخــتار نــظام آمــوزشــی بــا تــأکــید بــر حــق مــشارکــت 

در سیاست گذاری ها 

بـرای اطـالع هـمگان یـادآوری مـی نـمایـیم تـنها اتـهامـی کـه بـه ایـن مـطالـبات نـمی چسـبد، اتـهام امـنیتی 

اســت و مــا بــه عــنوان نــمایــندگــی بــخشی از بــدنــه ی مــعلمان بــرای پــیگیری ایــن مــطالــبات تــالش مــی کــنیم و 

نـــــیک مـــــی دانـــــیم کـــــه مـــــسیر پـــــیموده شـــــده تـــــا کـــــنون عـــــاری از نـــــقص نـــــبوده اســـــت. بـــــرای آســـــیب شـــــناســـــی 

حــرکــت هــای خــود در گــذشــته و گــشودن افــق هــای جــدیــد بــرای فــعالــیت صــنفی کــانــون، انــتقادهــای بــدنــه ی 

فــعال صــنفی و مــنتقدانــی را کــه دل در گــروی ارتــقای فــعالــیت هــای صــنفی و رشــد جــامــعه ی فــرهــنگی و 

ارتقای آموزش کشور دارند، باجان و دل می پذیریم. 
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اطالعیه ی برگزاری مجمع کانون صنفی معلمان ایران (تهران) 

بـا تـوجـه بـه مـوافـقت وزارت کـشور بـا بـرگـزاری مجـمع عـمومـی کـانـون صـنفی مـعلمان ایـران (تهـران)، 

ایـــن تـــشکل در نـــظر دارد مـــقدمـــات بـــرگـــزاری مجـــمع عـــمومـــی را فـــراهـــم نـــمایـــد. از آنـــجا کـــه در حـــدود ده 

ســــال از بــــرگــــزاری آخــــریــــن مجــــمع عــــمومــــی ایــــن تــــشکل مــــی گــــذرد و بــــه عــــلت وقــــفه هــــای ایــــجادشــــده در 

بـــرگـــزاری مجـــمع عـــمومـــی، رونـــد عـــضوگـــیری رســـمی ایـــن مجـــموعـــه دچـــار وقـــفه گـــردیـــده اســـت، لـــذا ایـــن 

تــــشکل در نــــظر دارد بــــه طــــور هــــمزمــــان، بــــه صــــورت حــــضوری و یــــا از طــــریــــق فــــضای مــــجازی اقــــدام بــــه 

عضوگیری همکاران در استان تهران نماید. 

بـدیـن وسـیله از کـلیه ی هـمکاران شـاغـل در اسـتان تهـران کـه عـالقـمند بـه فـعالـیت جـمعی بـرای بهـبود 

شـرایـط آمـوزش در کـشور و بـه ویـژه خـواسـتار بهـبود شـرایـط مـعلمان هسـتند، دعـوت مـی شـود بـا پـیوسـنت 

بـه کـانـون، مـا را در پیشـبرد ایـن اهـداف یـاری نـمایـند. عـالقـه مـندان مـی تـوانـند بـا مـراجـعه بـه کـانـال کـانـون 

صـنفی مـعلمان و دانـلود فـرم عـضویـت از طـریـق آی دی کـه در اخـتیار آنـان قـرار مـی گـیرد، فـرم عـضویـت 

را تکمیل نموده و همراه با مدارک خواسته شده ارسال نمایند. 

1- هـمکاران رسـمی، پـیمانـی،حـق الـتدریـس و بـازنشسـتگان مـحترم مـی تـوانـند بـر اسـاس اسـاس نـامـه ی 

کانون صنفی معلمان ایران (تهران) به عضویت این تشکل درآیند. 

2- هــمکاران رســمی، پــیمانــی و بــازنشســته عــالوه بــر فــرم عــضویــت، آخــریــن حــکم کــارگــزیــنی و یــک 

قطعه عکس 3 در 4 پرسنلی ارسال نمایند. 

3- هـــمکاران حـــق الـــتدریـــس عـــالوه بـــر فـــرم عـــضویـــت و یـــک قـــطعه عـــکس 3 در 4 حـــکم آخـــریـــن ابـــالغ 

ساالنه و یا نامه ای از مدرسه ای را که در آن اشتغال دارند، ارسال نمایند.  

4- پــس از ارســال مــدارک کــارت عــضویــت هــمکاران صــادر مــی گــردد. بــدیــهی اســت فــقط هــمکارانــی 

می توانند در مجمع عمومی شرکت کنند که کارت عضویت برای آنها صادر شده باشد. 

5- زمــــــان و مــــــکان بــــــرگــــــزاری مجــــــمع عــــــمومــــــی از طــــــریــــــق کــــــانــــــال تــــــلگرام کــــــانــــــون صــــــنفی مــــــعلمان 

(@kanoonsenfi) اطالع رسانی خواهد شد. 

بــــرای ارســــال مــــدارک بــــه کــــانــــال تــــلگرام کــــانــــون صــــنفی مــــعلمان (@kanoonsenfee) مــــراجــــعه 

نمایید. 
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مجمع عمومی کانون صنفی معلمان ایران (تهران) 

نشسـت مجـمع صـنفی کـانـون مـعلمان تهـران، دیـروز، 27 مهـر 1395، بـرای نخسـتین بـار پـس از ده 

ســـال مـــمنوعـــیت بـــرگـــزار شـــد و انـــتخابـــات اعـــضای هـــیئت مـــدیـــره و بـــازرســـان اصـــلی و عـــلی الـــبدل مجـــمع 

انجام گرفت. 

 نشســت مجــمع در ســاعــت 16 دیــروز در کــانــون فــرهــنگی حــر، واقــع در مــیدان راه آهــن تهــران، آغــاز 

شد و دستور آن از این قرار بود: 

1- استماع گزارش هیئت مدیره 

2- استماع گزارش بازرس 

3- تعیین میزان حق عضویت و نحوه ی پرداخت آن 

4- انتخاب اعضای هیئت مدیره و بازرسان 
  

در انــــتخابــــات دیــــروز اعــــضای اصــــلی هــــیئت مــــدیــــره ی کــــانــــون صــــنفی مــــعلمان تهــــران بــــه قــــرار زیــــر 

برگزیده شدند: 

1ـ اســـماعـــیل عـــبدی 2ـ محـــمود بهشـــتی لـــنگرودی 3ـ عـــلی اکـــبر بـــاغـــانـــی 4ـ محـــمد حـــبیبی 5ـ مـــسعود 

زیــــنال زاده 6ـ پــــرویــــن ســــلیمی 7ـ یــــاســــر ریــــگی 8ـ محــــمدتــــقی فــــالح 9ـ محــــمود ایــــمانــــزاده 10ـ صــــدیــــقه 

پـاک ضـمیر 11ـ وحـید مـیرشـکار 12ـ محـمد شـیورانـی 13ـ محـمود بـاقـری 14ـ مهـدی بهـلولـی 15ـ نـرگـس 

ملک زاده 

همچنین بازرسان اصلی کانون به این شرح انتخاب گردیدند: 

1ـ رسول بداقی 2ـ محمدرضا نیک نژاد 3ـ سحر ظهوری 

شــماری از بــرگــزیــده شــدگــان بــاال چــون رســول بــداقــی، محــمود بهشــتی لــنگرودی و عــلی اکــبر بــاغــانــی 

سال ها در زندان رژیم جمهوری اسالمی به سر برده یا هم اکنون نیز در بند رژیم هستند.  
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بیانیه ی کانون صنفی فرهنگیان گیالن، به مناسبت پنجم اکتبر 

     روز جـــهانـــی مـــعلم، ۱۴مهـــر (پنجـــم اکـــتبر)، در حـــالـــی فـــرا رســـید كـــه هـــنوز هـــم بـــا وجـــود تـــحوالت 

گسـترده و عـمیق در ابـعاد زنـدگـی بشـر، تـعلیم و تـربـیت در اولـویـت كـشورهـای تـوسـعه یـافـته و بـرخـی از 

جـوامـع در حـال تـوسـعه مـی بـاشـد و بـا وجـود سیسـتم هـای گـونـاگـون و مـدرن گسـترش دانـش و آگـاهـی، نـه 

تــنها از نــقش مــعلم کــاســته نشــده اســت، بــلکه هــر لحــظه بــر نــقش مــؤثــر مــعلمان در فــرایــند آمــوزشــی و 

پـرورشـی جـوامـع افـزوده مـی گـردد. بـا ایـن وجـود در آسـتانـه ی روز جـهانـی مـعلم، در اكـثر كـشورهـا، و از 

جـمله در کـشور مـا، مـعلمان زیـادی بـا مـشكالت فـراوان معیشـتی، اجـتماعـی، سـیاسـی و رفـاهـی روبـه رو 

هســـتند و جـــهان مـــتأســـفانـــه هـــنوز بـــرای مـــعلمان امـــن و آرام و رضـــایـــت بـــخش نیســـت کـــه بـــا دل فـــارغ و 

خـاطـری آسـوده، بـه دور از دشـواری هـای معیشـتی و امـنیتی، بـه پـژوهـش و آمـوزش بـپردازنـد کـه رسـالـت 

تــاریــخی و ایــده آل اجــتماعــی آنــان اســت. در دنــیایــی کــه بــودجــه هــای نــظامــی و تــولــید ســالح، ده هــا بــرابــر 

بیشــتر از هــزیــنه هــای تــعلیم و تــربــیت و پــژوهــش و دانــش انــدوزی اســت، صــلح و آرامــش واقــعی تــنها در 

کـــالس درس مـــعلمانـــی تـــحقق مـــی یـــابـــد کـــه بـــا وجـــود احـــساس نـــاامـــنی و تـــضییع و محـــرومـــیت از حـــقوق 

حــقه ی خــودشــان، الــفبای زنــدگــی را آمــوزش مــی دهــند و تــردیــدی نیســت كــه جــهان بــدون مــعلم تــوانــمند و 

باانگیزه، انسان هایی توانمند و تأمین كننده ی صلح و رفاه و امنیت نخواهد داشت. 

     مـــا نـــیز در آســـتانـــه ی روز مـــعلم، بـــا اعـــالم مـــطالـــبات بـــرحـــق خـــود، انـــتظار داریـــم کـــه تـــصمیم ســـازان 

جـــامـــعه در آن بـــه چـــشم عـــنایـــت بـــنگرنـــد و بـــا الـــگو گـــرفـــنت از خـــرد ســـلیم و کـــشورهـــای تـــراز اول جـــهان، 

جـایـگاه و مـنزلـت مـعلمان را بـه مـثابـه سـرمـایـه هـای تـراز اول اجـتماعـی پـاس دارنـد و نـه در تـخفیف کـه در 

اعــتالی آن بــکوشــند و یــقین داشــته بــاشــند کــه نــتایــج ســودمــند آن نــصیب اکــنون و آیــنده ی ایــران عــزیــز 

خواهد شد. مطالبات اصلی ما از این قرار است: 

     ۱- رفـع انـواع تـبعیض هـایـی کـه تـا کـنون روا داشـته شـده اسـت، مـثل تـبعیض هـای معیشـتی و رفـاهـی 

میان معلمان و کارکنان دیگر دولت 

     2- تـــبعیض هـــای حـــقوقـــی و اجـــتماعـــی، تـــبعیض هـــای مـــیان بـــازنشســـتگان و شـــاغـــلین، کـــارکـــنان 

اداری و آموزشی و … 

     ۳- رفـــع فـــشارهـــای امـــنیتی و ســـیاســـی اجـــتماعـــی بـــر مـــعلمان و احـــترام بـــه حـــقوق اجـــتماعـــی و 

سیاسی آنان 

     ۴- اعتال بخشیدن به شأن و جایگاه معلمان با تصویب قوانین شایسته 
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     ۵- تـــوجـــه بـــه بـــیمه هـــای اجـــتماعـــی و درمـــانـــی مـــعلمان و هـــم تـــراز کـــردن آن بـــا بـــیمه هـــای رایـــج در 

کشور  

     ٦- ایـجاد هـم تـرازی و تـناسـب حـقوق و مـزایـا مـیان شـاغـلین و بـازنشسـتگان آمـوزش و پـرورش، 

با شاغلین و بازنشستگان دستگاه های آموزشی دیگر، مثل آموزش عالی و آموزش پزشکی 

     ٧- رفـع هـر گـونـه مـانـع از سـر راه فـعالـیت آزادانـه ی تـشکل هـای صـنفی فـرهـنگیان و رسـانـه هـای 

وابسته به آنها 

     ۸- بـازسـازی و تـجهیز فـضاهـای آمـوزشـی بـا ابـزارهـای نـویـن آمـوزشـی، بـرای بـازدهـی بیشـتر 

تعلیم و تعلم دانش آموزان 

     ۹- سـامـان دهـی کـالس هـای درس بـر اسـاس اسـتانـداردهـای جـهانـی بـا امـید بـه آیـنده ای بهـتر. مـا 

خـواهـان تـحقق خـواسـته هـای مـعلمان و بـرنـامـه ریـزی شـایسـته بـرای دسـتیابـی بـه آن، بـدون وعـده هـای دور 

و دراز و بـــی پشـــتوانـــه ی عـــلمی و اقـــتصادی هســـتیم تـــا بـــتوانـــیم گـــامـــی مـــطمئن در مـــسیر اعـــتالی نـــظام 

آموزشی كشور و تحقق جامعه ای شاداب و آباد برداریم. 

کانون صنفی فرهنگیان گیالن 
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 ۱۹ اسفند، نقطه ی عطفی در جنبش صنفی معلمان 

فــرهــنگیان در اعــتراض بــه ســیاســت هــا و رونــد سیســتمی کــه آمــوزش و آیــنده ی کــودکــان را گــروگــان 

ایـدئـولـوژی، پـول و سـرمـایـه سـاالری رانـتی کـرده اسـت، بـه تجـمعی اعـتراضـی در اقـصا نـقاط کـشور روی 

آوردند. 

     کــنشگران صــنفی امــیدوارنــد بــا اعــتراض گســترده ی مــعلمان، روشــنفکران و حــتی عــامــه ی مــردم 

رونــد خــصوصــی شــدن و کــاالیــی شــدن آمــوزش مــتوقــف شــده و از تــعرض روزافــزون نــظام آمــوزشــی بــه 

ســفره ی مــردم فــرودســت کــاســته شــود. بــه عــبارتــی اعــتراضــات صــنف مــعلمان تــالش و مــقاومــتی اســت در 

برابر مافیاهای آموزشی که هرروز گستره ی بیشتری می یابد. 

مــی تــوان گــفت اهــمیت اعــتراضــات فــرهــنگیان نــه در رســیدن بــه اهــداف مــورد مــطالــبه اســت، بــلکه بــه 

جهـت پـویـایـی جـامـعه ی فـرهـنگیان و امـیدی اسـت کـه در پـی آن خـلق مـی شـود؛ امـید بـه اصـالح و بهـبود 

شرایط و توقف ساختاری که هدفمند و محسوس در تنزل کرامت فرهنگیان کوشیده است. 

بــی شــک از جــمله اعــتراض هــای مــانــدگــار در تــاریــخ آمــوزش و پــرورش تجــمع اعــتراضــی مــعلمان در 

۱۹ اسـفند ۹۵ خـواهـد بـود. ویـژگـی کـم نـظیر ایـن اعـتراض گسـتره ی جـغرافـیایـی آن اسـت، اگـرچـه مـمکن 

اســــت در بــــعضی مــــناطــــق در قــــیاس بــــا مــــوارد مــــشابــــه در ســــالــــیان گــــذشــــته، اســــتقبال چــــشمگیر نــــبوده 

بـــاشـــد، لـــیکن گســـتردگـــی و پـــراکـــندگـــی هـــمراهـــی مـــعلمان بـــه ایـــن فـــراخـــوان اســـت کـــه فـــصل نـــویـــنی از 

اعـــتراض هـــا را بـــه ثـــبت مـــی رســـانـــد. اســـتان هـــا و شهـــرهـــایـــی بـــه تجـــمع اعـــتراضـــی مـــعلمان پـــیوســـته انـــد کـــه 

به ندرت شاهد شکل گیری کنش میدانی در این نقاط از کشور بوده ایم. 

     بــه مــدد تــکنولــوژی و دســترســی مــعلمان بــه رســانــه هــای مــختلف، اطــالع رســانــی بــسیار ســاده تــر از 

گـذشـته شـده  اسـت و ایـن فـرصـت طـالیـی را در اخـتیار تـشکل هـای صـنفی قـرار داده کـه ارتـباط عـمیق تـر 

و گســترده تــری بــا بــدنــه ی خــود داشــته بــاشــند و مــی طــلبد کــه کــانــون هــا و شــورای هــماهــنگی تــشکل هــای 

صنفی برای ارتباط گیری مستقیم به تشکیل رسانه های اختصاصی مبادرت ورزند. 

در پـــــی فـــــراخـــــوان اخـــــیر جـــــمعی از کـــــنشگران صـــــنفی شـــــاهـــــد انـــــتقادات و نـــــارصـــــایـــــتی جـــــمعی از 

فـرهـنگیان بـوده ایـم کـه در دسـته هـای مـختلف و بـا هـدف هـای مـختلف قـرار مـی گـیرنـد. پـرواضـح اسـت نـیت، 

اســتدالل و هــدف مــنتقدان دلــسوز مــتفاوت اســت کــه بــه درســتی نــگران ادامــه ی جــنبش هســتند و اصــرار 

بــجایــشان بــرای تــشکیالتــی عــمل کــردن قــابــل درک اســت و مــی تــوان بــا ایــن هــمکاران در مــورد چــرایــی 

خـودجـوش بـودن فـراخـوان بـه صـحبت نشسـت. امـا در ایـن مـیان مـتأسـفانـه مـعدودی هسـتند کـه راه خـود 
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را از جـــنبش مـــعلمان جـــدا کـــرده و عـــمالً در تـــقابـــل بـــا مـــعلمان و بـــه نـــفع حـــاکـــمیت و یـــا جـــریـــان خـــاص 

ســـیاســـی ای قـــرار گـــرفـــته انـــد کـــه هـــر اســـتداللـــی بـــا نـــگاه مـــنفعت گـــرایـــانـــه ی جـــناحـــی ایـــن عـــده بـــه بـــن بســـت 

مـی رسـد. الـبته مـنتقدانـی بـا تـقسیم بـندی هـایـی دیـگر وجـود دارد کـه نـه ایـن مـجال بـرای پـرداخـنت بـه آنـها 

مناسب است و نه دالیل مخالفتشان اهمیت چندانی دارد که به آن پرداخته شود. 

۱۹ اســـفند بـــا تـــمام فـــرازونـــشیب هـــایـــش تـــمام شـــد؛ اکـــنون زمـــان آن رســـیده اســـت کـــه کـــنش هـــای یـــک 

ســال اخــیر جــامــعه ی فــرهــنگیان بــررســی شــود و نــقش تــشکل هــا و مــیزان اثــرگــذاری آنــها ارزیــابــی شــود. 

چــرایــیِ کــم تحــرک بــودن تــشکل هــا، دالیــل روی آوری مــعلم هــا بــه کــنش هــای خــودجــوش و عــوامــلی کــه رکــود 

تــشکل هــای صــنفی مــعلمان را بــعد از بــرگــزاری مــجامــع عــمومــی مــوجــب شــده، مــورد تحــلیل جــدی قــرار 

گیرد. 

     الزم اســـت روی تـــقویـــت تـــشکل هـــا تـــمرکـــز بیشـــتری شـــود؛ بـــرگـــزاری کـــنش هـــای مـــیدانـــی اعـــم از 

تجــــمع، اعــــتصاب و ... یــــا بــــیایــــنه و طــــومــــارنــــویــــسی و البــــی و اصــــوالً هــــر کــــنش ســــندیــــکایــــی بــــه صــــورت 

تشکیالتی و با پرچم کانون ها و اتحادیه های معلمان، مؤثرتر و قابل دفاع تر است. 

داشـنت شـناسـنامـه، پـیشینه و اعـتبار یـک تـشکل از ضـروریـات و بـدیـهیات کـار صـنفی و سـندیـکایـی 

اســـت و ضـــروری اســـت فـــعاالن صـــنفی بـــر تـــقویـــت و حـــفظ جـــایـــگاه تـــشکل هـــا اهـــتمام بـــسیار جـــدی تـــری 

داشـته بـاشـند و الـبته بـرای تـشکل هـا ایـن ضـرورت وجـود دارد کـه ارتـباط عـمیق تـری بـا بـدنـه داشـته بـاشـند 

و بـا خـواسـت هـا و مـطالـبات بـدنـه فـاصـله نـداشـته بـاشـند. داشـنت بـرنـامـه بـرای انـجام کـنش هـای مـتنوع و 

مؤثر از ضروریات است. 

نـقش رهـبری تـشکل هـای صـنفی صـرفـاً تـا زمـانـی اسـت کـه خـواسـت اصـولـی بـدنـه را مـدنـظر داشـته 

بـاشـند. کـمتریـن گـرایـش تـشکل صـنفی بـه سـمت هـر جـریـان سـیاسـی مـی تـوانـد فـرسـنگ هـا فـاصـله ی بـین 

تشکل و بدنه ی فرهنگیان را موجب شود، امری که در مواردی نگرانی هایی را موجب شده است. 

یاداشت یکی از اعضای کانون صنفی مریوان  

منبع : کانون صنفی تهران 
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پیرامون تجمع ۱۹ اسفند ۹۵ فرهنگیان کشور 

چــندی پــیش شــاخــص تــریــن چهــره هــای فــعال کــانــون هــای کــشور بــر آن شــدنــد کــه در پــی تــوفــیق کــمپین 

بـــودجـــه ی عـــادالنـــه بـــا بـــیش از 110هـــزار امـــضا و تـــقدیـــم آن بـــه نـــمایـــندگـــان و هـــیئت رئـــیسه ی مجـــلس، بـــا 

ســـامـــان دهـــی تجـــمعی قـــانـــونـــمند و مـــساملـــت آمـــیز در تـــتمه و تـــکمله ی کـــمپین بـــودجـــه ی عـــادالنـــه، هـــم نـــقش 

مـــحوری و تـــاریـــخی خـــود را ایـــفا نـــمایـــند و هـــم در نـــتیجه بـــخشی بـــه تـــالش هـــای صـــنفی، گـــامـــی فـــراپـــیش 

نهند. 

     در ایــن مــیان پــاره ای از تــشکل هــا بــا نــگاهــی از پــیش نــتیجه مــحورانــه، از عــدم اســتقبال جــامــعه ی 

فـرهـنگی در ایـن بـرهـه و اثـرات سـوء آن بـر تـشکل هـا، فـراخـوان ایـن تجـمع را بـه چـالـش کـشیدنـد و عـده ای 

دیگر هم بر اثرات سوء تجمع در این مقطع، تأکید ورزیدند و با آن مخالفت کردند. 

تـــشکل گـــیالن امـــا بـــا نـــگاهـــی بـــه هـــمه ی ایـــن تحـــلیل هـــا بـــر آن شـــد لـــه یـــا عـــلیه ایـــن فـــراخـــوان مـــوضـــع 

خاصی ایفا نکند. 

ایــنجانــب نــه در مــقام ســخنگوی کــانــون صــنفی فــرهــنگیان گــیالن، بــلکه صــرفــاً بــه عــنوان یــک کــنشگر 

صـنفی، ضـمن تـبریـک بـه دوسـتان و پیشـتازان تجـمع امـروز کـه تـوفـیق ایـن تجـمع را بـه خـوبـی بـه هـمگان 

نــمایــانــدنــد، از خــویــش مــلولــم کــه ســهمی در هــمراهــی بــا یــاران نســتوهــم نــداشــتم، امــا مــعترفــم کــه نــقش 

تـاریـخی گـردانـندگـان تجـمع امـروز در پیشـبرد مـطالـبات جـنبش مـعلمان ایـران نـقشی پیشـروانـه اسـت و 

از ایـــن مـــنظر غـــایـــبان تجـــمع امـــروز و نـــگرانـــان تجـــمع بـــا هـــر تحـــلیلی، بـــا شـــکل گـــیری مـــوفـــقیت آمـــیز ایـــن 

تجمع می بایست صادقانه بر نقش محوری دوستان سامان دهنده ی تجمع امروز تأکید ورزند. 

تــــعصب روی دیــــدگــــاه خــــود بــــدون ادلــــه هــــای مــــحکم هــــیچ وجــــاهــــتی نــــدارد. بــــاشــــد کــــه بــــا پــــرهــــیز از 

دوگـانـگی هـا و چـندگـانـگی هـای مـوجـود در مـوارد ایـنچنینی یـد واحـده بـاشـیم و بـدانـیم پـیگیری و سـماجـت 

روی خـواسـته هـا و اعـتراض مـدام بـه نـابـرابـری هـا، مـهم تـریـن فـاکـتور تـغییرات مـطلوب در رونـد فـعالـیت هـای 

صنفی است. 

 از اعضای کانون صنفی همدان 
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فعالیت صنفی ،دانشجویی و معلمی، مکمل یکدیگر 

در ایـن سـال هـا دریـافـته ایـم بـه هـمان مـیزان کـه آمـوزش عـالـی از آمـوزش عـمومـی جـدایـی نـاپـذیـر اسـت، 

فــعالــیت هــای صــنفی دانــشجویــان و مــعلمان در حــوزه ی آمــوزش قــابــل تــفکیک نیســت. مــا در دانــشگاه هــا 

تـــالش مـــی کـــنیم کـــه از حـــذف کـــم درآمـــدهـــا و حـــاشـــیه نـــشینان از آمـــوزش عـــالـــی جـــلوگـــیری کـــنیم و فـــعاالن 

صــنفی مــعلمان ایــن تــالش را در آمــوزش عــمومــی و هــمگانــی انــجام مــی دهــند. بــدون شــک اگــر مــعلمان 

مـــوفـــق نـــشونـــد کـــه از ســـاحـــت آمـــوزش رایـــگان و بـــرابـــر در مـــدارس دفـــاع کـــنند، تـــالش هـــای مـــا بـــی فـــایـــده 

خواهد بود، چراکه کم درآمدها پیش از ورود به دانشگاه از چرخه ی آموزش کنار گذاشته شده اند. 

در ایـــن ســـال هـــا فـــضای شـــدیـــد امـــنیتی بـــر فـــعالـــیت هـــای صـــنفی مـــعلمان و دانـــشجویـــان حـــاکـــم بـــوده 

اســــت و پــــس از اتــــفاقــــات دی مــــاه ســــال 1396 فــــشارهــــای امــــنیتی تشــــدیــــد شــــد و دانــــشجویــــان زیــــادی 

بــازداشــت شــدنــد. عــالوه بــر فــعاالن صــنفی دانــشجویــی، فــشارهــای امــنیتی بــه کــانــون صــنفی مــعلمان 

تشـدیـد یـافـت و در اسـفند 1396 محـمد حـبیبی، عـضو هـیئت مـدیـره ی کـانـون صـنفی مـعلمان، بـا خـشونـت 

فــراوان و در کــالس درس بــازداشــت شــد و پــس از 44 روز بــا قــرار وثــیقه آزاد شــد. بــار دیــگر در بیســتم 

اردیبهشــت امــسال محــمد حــبیبی در تجــمعی کــه بــه دعــوت شــورای هــماهــنگی تــشکل هــای قــانــونــی، در 

مــقابــل ســازمــان دولــتی بــرنــامــه و بــودجــه، بــا شــعار «دســترســی بــه آمــوزش کــیفی و رایــگان و عــادالنــه» 

بــرگــزار شــد، بــعد از ضــرب وشــتم تــوســط نــیروهــای امــنیتی، بــازداشــت شــد و اکــنون بــیش از دو مــاه از 

بازداشت وی در زندان فشافویه می گذرد.  

محـــمد حـــبیبی هـــمچون محـــمود بهشـــتی، اســـماعـــیل عـــبدی، رســـول بـــداقـــی، روح اهلل مـــردانـــی و دیـــگر 

فــعاالن صــنفی حــوزه ی آمــوزش، خــواهــان اصــالح فــضاهــاى آمــوزشــى، معیشــت آبــرومــندانــه ی مــعلمان، 

كــوتــاه شــدن دســت ســیاســت از نــظام آمــوزشــى، بــرچــیده شــدن مــدارس كــپرى، حــق آمــوزش رایــگان و 

بـرابـر بـرای هـمگان و مـسائـلی از ایـن دسـت بـوده اسـت و حـال بـه اتـهام پـیگیری ایـن مـطالـبات بـیش از 

دو ماه است که در بازداشت به سر می برد. 

خـصوصـی سـازی و پـولـی سـازی آمـوزش در بـرنـامـه ی پنجـم تـوسـعه شـتاب گـرفـت و بـاعـث خـارج شـدن 

افــراد زیــادی از چــرخــه ی آمــوزش شــد و در دولــت حــسن روحــانــی ایــن رونــد تشــدیــد یــافــت؛ در حــالــی کــه 

امــــروز بــــه گــــفته ی عــــلی بــــاقــــرزاده، رئــــیس ســــازمــــان نــــهضت ســــوادآمــــوزی «در هــــمه ی گــــروه هــــای ســــنی 

هشت میلیون و ۸۰۰ هزار بی سواد مطلق و ۱۱ میلیون کم سواد در کشور داریم.» 
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و امــا صــحبت هــایــی از حــسن روحــانــی دربــاره ی آمــوزش رایــگان و فــعالــیت اعــتراضــی شــنیده ایــم کــه 

در ابـتدا بـاورش سـخت اسـت، امـا هـنگامـی کـه تـاریـخ صـحبت هـا را مـی بـینیم و مـتوجـه مـی شـویـم کـه در 

ایام تبلیغات انتخابات است، این رفتار آشنا و فریب همیشگی برایمان باورپذیر می شود. 

حـــسن روحـــانـــی در مـــصاحـــبه بـــا  آفـــتاب بـــه تـــاریـــخ 13 خـــرداد 1392 و در ایـــام تـــبلیغات انـــتخابـــات 

ریــاســت جــمهوری مــی گــویــد: «یــکی از کــارکــردهــای آمــوزش و پــرورش بــایــد مــبارزه بــا شــکاف طــبقاتــی 

بــاشــد. دولــت بــایــد از طــریــق آمــوزش و پــرورش رایــگان شــرایــطی بــرای طــبقات ضــعیف تــر فــراهــم کــند کــه 

بــتوانــند ضــعف هــای خــود در ســرمــایــه ی اقــتصادی یــا اجــتماعــی را از طــریــق رشــد در نــظام آمــوزشــی و 

کســـب مـــنزلـــت هـــای بهـــتر جـــبران کـــنند. حـــاال هـــمین آمـــوزش و پـــرورش خـــودش طـــبقاتـــی و عـــامـــل شـــکاف 

طبقاتی شده است.» 

حـسن روحـانـی در آیـین بـازگـشایـی مـدارس کـشور در سـال تـحصیلی93-92 مـی گـویـد: «آشـنایـی بـا 

حـــــق اعـــــتراض و بـــــرخـــــورداری از آن، آغـــــاز شـــــکوفـــــایـــــی کـــــرامـــــت و عـــــظمت انـــــسان اســـــت و آشـــــنایـــــی و 

بــرخــوداری از آن بــایــد از مــدارس آغــاز شــود کــه ایــن مــی تــوانــد مــدارس را بــه ســمت قــانــونــمداری ســوق 

دهـــد.» هـــمچنین حـــسن روحـــانـــی در خـــصوص دانـــشگاه هـــا نـــیز گـــفت: «دانـــشگاه امـــن مـــی خـــواهـــیم، نـــه 

امنیتی.» 

امــا ایــن ســخنان تــنها وعــده هــایــی بــود کــه بــه مــانــند وعــده هــای بــسیار دیــگر بــه آن عــمل نشــد و امــروز 

فـــعاالن صـــنفی مـــعلمان و دانـــشجویـــان هـــیچ امـــنیتی بـــرای پـــیگیری مـــطالـــبات خـــود نـــدارنـــد و شـــبانـــه و 

روزانــه از خــانــه هــایــشان، در کــالس هــای درس یــا در خــیابــان تــوســط نــیروهــای امــنیتی ربــوده مــی شــونــد، 

ایـام طـوالنـی در بـازداشـت بـه سـر مـی بـرنـد و بـرایـشان پـرونـده ی قـضایـی سـاخـته و پـرداخـته مـی شـود تـا 

در دادگــاه بــه حــکم هــای زنــدان طــویــل املــدت مــحکوم شــونــد تــا خــصوصــی ســازی و پــولــی ســازی آمــوزش بــا 

شـتاب بیشـتر بـه پـیش رود. مـگر مـی شـود فـعال صـنفی بـود و از کـاالیـی سـازی آمـوزش سـخن نـگفت؟ مـگر 

مــی شــود از دانــشجویــان کــارگــر نــگفت؟ مــگر مــی شــود فــعال صــنفی از آمــوزش عــمومــی رایــگان نــگویــد؟ 

مــگر مــی شــود از قــانــون بــومــی گــزیــنی آمــوزش و حــذف دانــش آمــوزان شهــرســتانــی از دانــشگاه هــای بــرتــر 

نـگفت؟ و مـگر مـی تـوان مـعلم بـود و راه دریـا را بـه مـاهـیان کـوچـولـوی ایـن سـرزمـین نـشان نـداد؟ حـاال چـه 

فــرقــی مــی کــند از ارس بــاشــد یــا کــارون، ســیروان بــاشــد یــا رود ســربــاز، چــه فــرقــی مــی کــند وقــتی مــقصد 

دریـاسـت و یـکی  شـدن، وقـتی راهـنما آفـتاب اسـت، بـگذار پـاداش مـان هـم زنـدان بـاشـد. مـگر مـی تـوان بـار 

ســنگین مــسئولــیت مــعلم بــودن و بــذر آگــاهــی پــاشــیدن را بــر دوش داشــت و دم بــرنــیاورد؟ مــگر مــی تــوان 

بــغض فــروخــورده ی دانــش آمــوزان و چهــره ی نــحیف آنــان را دیــد و دم نــزد؟ مــگر مــی تــوان در قحــط ســال 

عدل و داد معلم بود، اما «الف» و «با»ی «امید و برابری» را تدریس نکرد؟ 

کانون صنفی تهران 
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فراخوان به آزادی اسماعیل بخشی، علی نجاتی و سپیده قلیان  

از سوی تشکل های مستقل 

     شـماری از سـندیـکاهـای مسـتقل کـارگـری و تـشکل هـای مسـتقل مـدنـی در یـک فـراخـوان مشـترک 

ضــمن حــمایــت از مــطالــبات کــارگــران خــواســتار آزادی اســماعــیل بــخشی، ســپیده قــلیان و عــلی نــجاتــی 

شده اند. منت این فراخوان به قرار زیر است: 

مـا تـشکل هـا و نـهادهـای مسـتقل کـارگـری در ایـران و نـیز جـمعی از فـعاالن کـارگـری هـفت تـپه و دیـگر 

نــقاط کــشور، ســرکــوب، بــازداشــت و حــبس کــارگــران حــق طــلب نــیشکر هــفت تــپه را قــویــاً مــحکوم مــی کــنیم. 

پـس از آن کـه در تـاریـخ ۲۷ آبـان مـاه نـمایـندگـان کـارگـران اعـتصابـی هـفت تـپه بـازداشـت شـدنـد، بـه دنـبال 

اعتراضات عمومی، همه ی آنها به جز اسماعیل بخشی با قید کفالت آزاد شده اند. 

مــقامــات بــرای تــسهیل ســرکــوب کــارگــران و مــطالــباتــشان بــه دنــبال بــهانــه و در صــدد پــرونــده ســازی 

امـــنیتی عـــلیه اســـماعـــیل بـــخشی هســـتند. ایـــن نخســـتین بـــار نیســـت کـــه نـــمایـــندگـــان کـــارگـــران و فـــعاالن 

کـارگـری در شهـرهـای مـختلف کـشور بـا اتـهامـات واهـی امـنیتی بـازداشـت و زنـدانـی شـده انـد. اسـماعـیل 

بــخشی نــمایــنده ی مــنتخب کــارگــران نــیشکر هــفت تــپه اســت. هــزاران کــارگــر هــفت تــپه مــدت هــای طــوالنــی و 

بــه کــرات عــلیه خــصوصــی ســازی و تجــزیــه ی شــرکــت و بــرای احــقاق حــقوق و دســتمزدهــای مــعوقــه ی خــود 

اعتصاب و اعتراض کرده اند. 

هـــرچـــند ســـرکـــوب کـــارگـــران و پـــرونـــده ســـازی امـــنیتی بـــرای نـــمایـــندگـــان ایـــن کـــارگـــران مـــمکن اســـت 

بــه صــورت مــقطعی اعــتصاب و اعــتراض آنــان را کــمرنــگ کــند، امــا قــطعاً صــدای اعــتراض آنــان خــامــوش 

نـــخواهـــد شـــد. در اقـــدام ســـرکـــوبـــگرانـــه ی دیـــگری، مـــأمـــوران امـــنیتی در روز هشـــتم آذرمـــاه، بـــا یـــورش بـــه 

مـنزل عـلی نـجاتـی، کـارگـر و عـضو هـیئت مـدیـره ی سـندیـکای کـارگـران نـیشکر هـفت تـپه را بـا ضـرب وشـتم 

به مکان نامعلومی منتقل کردند. 

مـــقامـــات قـــضایـــی نخســـت بـــه دروغ اعـــالم کـــردنـــد ایـــن دســـتگیری بـــابـــت پـــرونـــده ی  دیـــگری اســـت؛ امـــا 

بـعدهـا عـلی نـجاتـی را بـه اعـتصابـات هـفت تـپه منتسـب کـردنـد و بـرای او پـرونـده ی  دیـگری مـفتوح کـرده انـد. 

ایــن در حــالــی اســت کــه آقــای نــجاتــی مــن جــمله از نــاراحــتی قــلبی رنــج مــی بــرد و در ایــن مــورد چــند بــار 

مورد عمل جراحی قرار گرفته و هنگام بازداشت نیز دچار ناراحتی جسمی شده است. 

هـمچنین خـانـم سـپیده قُـلیان، شهـرونـدی کـه در هـمدلـی بـا خـانـواده هـای کـارگـران هـفت تـپه در تجـمع 

مـساملـت آمـیز آنـها شـرکـت داشـته، مـورد ضـرب وشـتم شـدیـد قـرار گـرفـته و بـازداشـت شـده اسـت. مـطابـق 
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اخـبار مـوثـق، اسـماعـیل بـخشی و خـانـم قـلیان عـالوه بـر ضـرب وشـتم شـدیـد تـحت بـازجـویـی هـا و فـشارهـای 

روحـــی و جـــسمی شـــدیـــد نـــگه داشـــته شـــده انـــد و نـــگرانـــی هـــای جـــدی دربـــاره ی ســـالمـــت آنـــها وجـــود دارد. 

تـأسـف آور ایـن اسـت کـه مـقامـات قـضایـی حـتی اجـازه ی مـطالـعه ی پـرونـده را بـه وکـیل ایـن عـزیـزان نـداده 

است و کماکان و بی هیچ بهانه ای قرار بازداشت آنها را تمدید کرده اند. 

اخـتالس هـای مـیلیاردی و غـارت امـوال عـمومـی تـوسـط مـسئولـین دولـتی و سـرمـایـه داران، تـبدیـل بـه یـک 

واقــعیت غــیرقــابــل انــکار شــده و انــزجــار مــردم کــشور را بــه هــمراه آورده اســت. کــارگــران و خــانــواده هــای 

کــارگــری و تــهیدســت قــربــانــیان ایــن غــارت هــا و خــشونــت هــای اقــتصادی هســتند، تــا جــایــی کــه از تــأمــین 

ابـــتدایـــی تـــریـــن نـــیازهـــای زنـــدگـــی خـــود نـــیز محـــروم شـــده انـــد. در عـــوض و در تـــداوم ایـــن رونـــد فـــالکـــت بـــار، 

اعـــتراض و اعـــتصاب بـــرحـــق کـــارگـــران، مـــعلمان، پـــرســـتاران و دیـــگر اقـــشار جـــامـــعه بـــا تهـــدیـــد، بـــاتـــوم و 

حبس مواجه شده است، حال آن که کارفرمای دزد و مختلس آزادانه جوالن می دهد. 

مـــــا امـــــضاکـــــنندگـــــان ایـــــن فـــــراخـــــوان از کـــــلیه ی کـــــارگـــــران و تـــــشکالت کـــــارگـــــری در ایـــــران و جـــــهان 

درخـواسـت مـی کـنیم کـه صـدای اعـتراض کـارگـران هـفت تـپه بـاشـند و متحـدانـه بـرای آزادی فـوری و بـدون 

قــیدوشــرط اســماعــیل بــخشی و عــلی نــجاتــی و نــیز تــحقق مــطالــبات کــارگــران نــیشکر هــفت تــپه و هــمچنین 

بـرای آزادی خـانـم سـپیده قُـلیان، شهـرونـدی کـه در تجـمعات کـارگـران و خـانـواده هـایـشان حـضور داشـته 

و بازداشت شده است، از هر گونه اقدامات حمایتی دریغ نکنند. 

از اعــتراضــات کــارگــران هــفت تــپه و فــوالد و مــناطــق دیــگر حــمایــت و در آن شــرکــت کــنیم. طــومــارهــا و 

نـامـه هـای اعـتراضـی بـرای آزادی کـارگـران زنـدانـی را امـضا و پـخش کـنیم. در مـحیط هـای کـار و زنـدگـی 

پـالکـاردهـای آزادی کـارگـران زنـدانـی را در دسـت بـگیریـم. در رسـانـه هـای اجـتماعـی حـمایـت از کـارگـران 

زندانی را برجسته نگاه داریم و از هر اقدام دیگری دریغ نکنیم. 

کـــــارزار ســـــراســـــری بـــــرای آزادی اســـــماعـــــیل بـــــخشی، عـــــلی نـــــجاتـــــی و ســـــپیده قـــــلیان و حـــــمایـــــت از 

مــبارزات کــارگــران هــفت تــپه و فــوالد را تــا پــیروزی آنــها ادامــه دهــیم و اجــازه نــدهــیم کــه تهــدیــد و ســرکــوب 

مانع از حمایت ما کارگران از یکدیگر شود. 

کارگر متحد و متشکل، «همه چیز»؛ کارگر منفرد و متفرق، «هیچ چیز» 

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه 

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه 

کانون صنفی معلمان تهران 

گروه اتحاد بازنشستگان 

کمیته ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری 

معلمان عدالت خواه 
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بیانیه ی کانون صنفی معلمان تهران پیرامون بازداشت آقای محمدتقی فالحی  

و پرونده سازی برای آقای رسول بداقی و حمله ی مأموران امنیتی  

به تجمع صنفی فرهنگیان شاغل و بازنشسته در تهران  

ارغوان، این چه رازی ست که هر بار بهار، با عزای دل ما می آید؟ 

که زمین هر سال از خون پرستوها رنگین است؟   

هوشنگ ابتهاج 
   

کـــانـــون صـــنفی مـــعلمان تهـــران بـــه ســـبک ســـال هـــای گـــذشـــته و پـــیروی فـــراخـــوان شـــورای هـــماهـــنگی 

تـشکل هـای صـنفی فـرهـنگیان سـراسـر کـشور در جهـت خـواسـته هـای بـحق فـرهـنگیان شـاغـل و بـازنشسـته، 

در مـقابـل اداره ی کـل شهـر تهـران، تجـمع کـامـالً صـنفی بـرگـزار کـرد؛ تجـمعی کـه بـار دیـگر بـه جـای دیـده 

و شــنیده شــدن خــواســته هــای فــرهــنگیان، بــا دخــالــت نــیروهــای امــنیتی در پــایــان تجــمع، فــضای تهــدیــد و 

ارعـاب و خـشونـت در جـامـعه را بـه اثـبات رسـانـد؛ مـصداق بـارزی بـر ایـن ادعـا کـه نـگاه سیسـتم حـاکـمیت 

و دولــــت بــــه درخــــواســــت هــــای صــــنفی فــــرهــــنگیان، بــــا واکــــنش هــــای امــــنیتی روبــــه رو اســــت، نــــگاهــــی کــــه از 

نـاتـوانـی دولـت و سیسـتم حـاکـم در بـرآورده کـردن خـواسـته هـای فـرهـنگیان پـرده بـرمـی دارد و تـدبـیری جـز 

بـــرخـــورد خـــشونـــت بـــار را انـــتخاب نـــمی کـــند. مـــشکالتـــی کـــه اگـــر بـــه آن بـــا نـــگرش اصـــالحـــی و بـــازنـــگری 

بـرخـورد مـی شـد، مـی تـوانسـت در جهـت رفـع مـشکالت صـنفی و معیشـتیِ جـامـعه ی آمـوزشـی و فـرهـنگیان 

بـرآیـد؛ امـا مـتأسـفانـه حـکومـت و دولـت، مشـت آهـنین و تحجـِر نـهادهـای امـنیتیِ سـازمـان یـافـته و خـودسـر 

را جایگزین عقالنیت و چاره اندیشی کرده است. 

نـــزدیـــک بـــه یـــک  ســـال پـــیش نـــهادهـــایـــی بـــه شـــکل مـــشابـــه، تجـــمع صـــنفی فـــرهـــنگیان تهـــران در جـــلوی 

سـازمـان بـرنـامـه و بـودجـه (مـتولـی مـشکالت پـیش آمـده در نـظام مـالـی آمـوزش و پـرورش) را بـر هـم زده و 

مـعلمان را بـر آسـفالـت خـیابـان کـشیدنـد و بـه خـانـم هـای مـعلم حـمله ور شـدنـد و ده هـا نـفر بـازداشـت کـردنـد. 

ایــن  بــار هــم رنــگ ســیاه خــشونــت بــر ســپیدی آمــوزش مهــربــانــی و عــدالــت ورزی تــرجــیح  داده شــد تــا روز 

معلم برای معلمان دغدغه دار تاریک تر و سیاه تر از قبل شود. 

دریـغ و افـسوس کـه بـار دیـگر در روزهـایـی کـه مـردم ایـران شـأن و مـنزلـت مـعلم را جـشن مـی گـیرنـد، 

بـه تجـمع صـنفی آنـها حـمله  مـی شـود و بـه خـواسـته هـای فـرهـنگیان بـا کـتک و تهـدیـد و زنـدان پـاسـخ داده 

مــی شــود. روزهــایــی کــه دبــیر صــادق کــانــون صــنفی مــعلمان تهــران، آقــای محــمدتــقی فــالحــی و بــازرس 

کــوشــای ایــن تــشکل، جــناب رســول بــداقــی را بــه هــمراه چــند نــفر از مــعلمان، از جــمله پــنج هــمکار خــانــم 
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شـــاغـــل و بـــازنشســـته، در پـــایـــان تجـــمع بـــازداشـــت و بـــه مـــکان هـــای نـــامـــعلومـــی مـــنتقل مـــی شـــونـــد. شـــاهـــد 

هســـتیم پـــرونـــده ســـازی هـــای مـــختلف را از هـــمکاران بـــازداشـــتی دریـــغ نـــمی کـــنند و پـــس از بـــازجـــویـــی هـــای 

غــیرمــعمول، بــا کــفالــت و وثــیقه هــای نــامــتعارف آزاد مــی کــنند تــا اگــرچــه جــسم هــمکاران از بــند رهــا شــود، 

اما روان معلم را همچنان در حبِس تهدیدات نگه  دارند. 

مــتأســفانــه جــناب فــالحــی را پــس از گــذرانــدن چــندیــن روز بــازداشــت، عــلی رغــم قــبول کــفالــت و وعــده 

وعـیدهـای تـوخـالـی و در شـرایـط غـیرقـانـونـی، هـمچنان در بـازداشـت نـگه  داشـته  و از آزادیـشان جـلوگـیری 

می شود تا رفتار خصمانه  با نهادهای مردم نهاد و افراد مستقل را تشدید نمایند. 

کــــانــــون صــــنفی مــــعلمان تهــــران ضــــمن تــــأکــــید بــــر بــــیان خــــواســــته هــــای مــــعلمان، هــــر گــــونــــه فــــشار و 

پــرونــده ســازی بــر عــلیه فــعاالن صــنفی، بــازداشــت دبــیر کــانــون صــنفی مــعلمان تهــران، آقــای محــمدتــقی 

فـالحـی و ادامـه دار کـردن ایـن بـازداشـت را بـه شـدت مـحکوم مـی کـند و از نـهادهـای امـنیتی مـی خـواهـد از 

ترویج خشونت در جامعه پرهیز کنند. 

دبـــیر آرام، مـــنطقی و اخـــالق مـــدار کـــانـــون صـــنفی مـــعلمان را هـــر چـــه ســـریـــع تـــر آزاد و رونـــد نـــاپـــسند 

پـرونـده سـازی بـرای بـازرس نـکته بـین و کـوشـای کـانـون صـنفی مـعلمان و دیـگر فـعاالن صـنفی را مـتوقـف 

کنید. 

کانون صنفی معلمان ایران (تهران) 

 of 614 723



	 	 
 بیانیه  های کانون های صنفی

 1398/06/20

بیانیه ی کانون صنفی معلمان ایران (تهران)  

در اعتراض به صدور احکام سنگین برای فعاالن مدنی 

به نام خداوند جان و خرد 

بـــه دنـــبال صـــدور احـــکام زنـــدان و شـــالق بـــرای نـــه تـــن از مـــعلمان و فـــعاالن صـــنفی بـــازداشـــتی در 

تجــمع بیســتم اردیبهشــت مــاه نــودوهــفت و تجــمع دوازدهــم اردیبهشــت مــاه نــودوهشــت، ایــن روزهــا شــاهــد 

صدور احکام ظاملانه و سنگین برای کارگران و فعاالن مدنی در سراسر کشور هستیم.  

پــیش  از ایــن نــیز در طــی ســال هــای گــذشــته، تــشکل هــای صــنفی مــعلمان و شــورای هــماهــنگی بــارهــا 

نســـبت بـــه عـــواقـــب ســـکوت در بـــرابـــر صـــدور احـــکام نـــاعـــادالنـــه هشـــدار داده بـــودنـــد. امـــا صـــدور احـــکام 

ســنگین عــلیه مــعلمان زنــدانــی و صــدور حــکم قــرون  وســطایــی شــالق عــلیه فــعاالن صــنفی، آن  گــونــه کــه 

شــایســته بــود، مــورد اعــتراض جــامــعه ی مــدنــی قــرار نــگرفــت و ایــنک شــاهــد حــکم هــای ســنگین و ظــاملــانــه 

برای زنان، کارگران، دانشجویان و ... هستیم. 

 معلمان و تشکل های صنفی همواره با پرسشگری این سؤاالت را مطرح کرده اند: 

-  این متهمان به  جز عدالت خواهی و مطالبه گری چه جرمی مرتکب شده اند؟!  

- کدام  یک از این افراد در ساختار فاسد رانتی اختالس کرده اند؟ 

- کدام  یک ثروت عمومی را غارت کرده اند؟ 

- کدام  یک امنیت کشور را به خطر انداخته اند؟ 

چـگونـه اسـت کـه دزدان و اخـتالسـگران در حـاشـیه ی امـنیت هسـتند و اگـر گـذرشـان بـه زنـدان افـتاد، 

از امـکانـات الکچـری بـرخـوردارنـد و مـورد لـطف زنـدانـبان و قـوه ی قـضایـیه قـرار مـی گـیرنـد و بـه مـرخـصی 

مـــاهـــانـــه مـــی آیـــند و حـــبسشان تـــمام نشـــده آزاد مـــی شـــونـــد، امـــا مـــعلمان، دانـــشجویـــان، کـــارگـــران، زنـــان و 

فــعاالن مــحیط  زیســت کــه حــق  و حــقوق شهــرونــدی و طــبیعی را مــطالــبه مــی کــنند، بــایــد زنــدانــی شــونــد و 

زنــــدان را بــــا اعــــمال شــــاقــــه بــــه خــــاطــــر عــــدم دســــترســــی بــــه درمــــان و مــــرخــــصی و ... بــــگذرانــــند؟ ایــــن چــــه 

دادرسـی ای اسـت کـه فـقط بـه فـاسـدان و دزدان جـسارت بیشـتر مـی دهـد و هـر گـونـه صـدای حـق طـلبی را 

در نطفه خفه می کند؟ 

کـــــانـــــون صـــــنفی مـــــعلمان ایـــــران ضـــــمن مـــــحکوم نـــــمودن احـــــکام نـــــاعـــــادالنـــــه ی زنـــــدان و شـــــالق عـــــلیه 

بــازداشــت شــدگــان روز مــعلم در ســال ۹۷ و ۹۸، روز جــهانــی کــارگــر، کــارگــران هــفت تــپه و حــامــیان آنــها، 

زنـان و دانـشجویـان و ... خـواهـان آزادی بـدون قـیدوشـرط تـمام افـرادی اسـت کـه در یـک  رونـد نـاعـادالنـه 

محاکمه شده اند. 
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از نـظر مـا دادرسـی عـادالنـه ایـن اسـت کـه ایـن افـراد بـدون فـوت وقـت، آزاد شـونـد؛ پـرونـده هـای مـفتوح 

بســـته شـــود و اگـــر دادســـتان مـــی خـــواهـــد اتـــهامـــی بـــه فـــعاالن صـــنفی و مـــدنـــی نســـبت دهـــد، بـــایـــد ابـــتدا 

شـرایـط یـک دادگـاه عـلنی بـا حـضور هـیئت مـنصفه را فـراهـم نـمایـد تـا فـعاالن صـنفی بـتوانـند بـا حـضور 

وکیل از خود دفاع نمایند و علیه کسانی که مسبب این احکام ظاملانه شده اند، شکایت نمایند.  

کانون صنفی معلمان ایران (تهران) 
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بیانیه ی تحلیلی کانون صنفی معلمان پیرامون وقایع آبان ايران ١٣٩٨ 

ما بیرون زمان ایستاده ایم 

با دشنه ی تلخی در گرده هایمان … 

     جــــــامــــــعه ی ایــــــران در دور بــــــاطــــــلی از نــــــاکــــــارآمــــــدی ســــــاخــــــتار ســــــیاســــــی، لــــــجاجــــــت در ادامــــــه ی 

سـیاسـت گـذاری هـای غـلط اقـتصادی و نـاتـوانـی در مـقابـله بـا فـساد سیسـتماتـیک اقـتصادی گـرفـتار آمـده 

اســـت؛ بـــه گـــونـــه ای کـــه در بـــاالتـــریـــن رده هـــای تـــصمیم گـــیری، بـــدیـــهی تـــریـــن اصـــول مـــدیـــریـــت اجـــتماعـــی و 

اقــتصادی و قــوانــین مــصرح، بــه راحــتی و بــدون تــأمــل در پــیامــدهــای دور و نــزدیــک آن، زیــر پــا گــذاشــته 

می شود. 

     پـیامـد طـبیعی ایـن گـونـه سـیاسـت گـذاری هـای اقـتصادی، شـکل گـیری نـوعـی رابـطه ی فـرادسـتی و 

فـــرودســـتی در جـــامـــعه اســـت. اقـــلیتی بـــا اســـتفاده از اهـــرم هـــای ســـیاســـی مـــنابـــع اصـــلی ثـــروت و قـــدرت 

ســـیاســـی را در اخـــتیار خـــود گـــرفـــته انـــد و بـــا ایـــجاد چـــرخـــه ی بســـته ای از مـــدیـــران –الـــبته نـــاکـــارآمـــد- بـــا 

روش هـایـی آمـرانـه و طـردکـننده سـعی در حـفظ مـوقـعیت کـنونـی خـود بـه هـر شـکل مـمکن دارنـد و اکـثریـتی 

کـــه بـــه روایـــت آمـــارهـــای رســـمی زیـــر بـــار نـــرخ رشـــد تـــورمـــی کـــمرشـــکن (بـــا مـــیانـــگین بـــاالی 42 درصـــد) کـــه 

نـتیجه ی مسـتقیم سـیاسـت گـذاری هـای نـادرسـت داخـلی و خـارجـی اسـت و بیشـتر بـه نـفع دودهـک پـردرآمـد 

جـامـعه عـمل مـی کـند، روزبـه روز فـقیرتـر شـدن خـود و عـمیق تـر شـدن شـکاف طـبقاتـی مـوجـود در جـامـعه را 

شاهدند. 

     طـبیعی تـریـن پـیامـد چـنین وضـعیتی انـباشـت نـارضـایـتی هـای عـمومـی و شـکل گـیری اعـتراض هـایـی 

در ابـــعاد کـــوچـــک و بـــزرگ اســـت. اعـــتراض بـــه شـــرایـــط بـــد اقـــتصادی، بـــه فـــراگـــیر و سیســـتماتـــیک شـــدن 

فــــساد نــــاشــــی از انــــحصار ثــــروت و قــــدرت، بــــه تــــبعیض و بــــی عــــدالــــتی هــــای گســــترده، بــــه تســــلط گــــفتمان 

ایـدئـولـوژیـکی خـاص بـر فـرهـنگ و سـیاسـت کـه بـیش از هـر چـیز تـوجـیه کـننده ی شـرایـط نـابـسامـان کـنونـی 

اســـت، آن هـــم در جـــامـــعه ای کـــه در نـــتیجه ی بـــاال رفـــنت ســـطح دانـــش، جـــوانـــی و نـــوجـــویـــی، پیشـــرفـــت هـــای 

بــین املــللی در زمــینه ی تــکنولــوژی و نــظام هــای ارتــباطــی –بــه رغــم هــمه ی محــدودیــت هــای ایــجادشــده- چــنین 

شـرایـطی را بـرنـمی تـابـد. طـنازی تـلخ تـاریـخ ایـنجاسـت کـه در صـف اول چـنین اعـتراضـاتـی، از یـک سـو 

محـروم تـریـن اقـشار جـامـعه قـرار مـی گـیرنـد کـه قـرار بـود بـه مـدد انـقالب سـال ۵۷ حـاکـمیت از آِن آنـان شـود 

و از ســـوی دیـــگر، آگـــاه تـــریـــن اقـــشار اجـــتماعـــی قـــرار مـــی گـــیرنـــد کـــه بـــاز هـــم بـــنا بـــود کـــه بـــا ســـقوط رژیـــم 

شاهنشاهی، هر بندی که اندیشه و عمل آزادانه ی آنان را مانع می شود، گسیخته گردد. 
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     در هــفته هــای اخــیر افــزایــش نــاگــهانــی و بــی ســابــقه ی قــیمت بــنزیــن جــرقــه ای بــود درشــعله ور شــدن 

آتــش خــشم فــروخــورده ی انــبوه شهــرونــدانــی کــه در نــتیجه ی تــصمیمات نــابخــردانــه ی اقــتصادی، هــر بــار 

بیشــتر از گــذشــته از تــأمــین ابــتدایــی تــریــن نــیازهــای حــیاتــی خــود فــرو مــی مــانــند. بــا تــوجــه بــه  مجــموعــه ی 

شـــــرایـــــط، انـــــتظار ایـــــن بـــــود کـــــه عـــــامـــــالن اصـــــلی ایـــــن نـــــابـــــسامـــــانـــــی هـــــا دســـــت کـــــم هـــــمدلـــــی بیشـــــتری بـــــا 

آسـیب دیـدگـان از خـود نـشان دهـند؛ امـا بـا کـمال تـأسـف شـاهـد بـرخـوردهـای خـشن از ابـتدا و شـدیـدتـریـن 

نـــوع ســـرکـــوب در ادامـــه بـــودیـــم؛ بـــرخـــوردهـــایـــی کـــه جـــز گســـترش خـــشونـــت در جـــامـــعه نـــتیجه ای نـــخواهـــد 

داشت. 

     کــــــانــــــون صــــــنفی مــــــعلمان بــــــه عــــــنوان یــــــک نــــــهاد مــــــدنــــــی و صــــــنفی در حــــــوزه ی آمــــــوزش، ضــــــمن 

مـحکومـیت شـدیـد خـشونـت بـه کـاررفـته در سـرکـوب مـعترضـان، نـگرانـی خـود را نسـبت بـه تـرویـج خـشونـت 

بــــه شــــکل افــــراطــــی در جــــامــــعه ابــــراز مــــی دارد. مــــا بــــه عــــنوان یــــک نــــهاد آمــــوزشــــی هشــــدار مــــی دهــــیم: «بــــه 

شــهادت تــاریــخ، هــیچ رژیــم ســیاســی تــا کــنون بــا ِاعــمال خــشونــت پــا بــر جــا نــمانــده و هــیچ جــامــعه ای در 

شـــرایـــط وجـــود شـــکاف هـــای عـــمیق طـــبقاتـــی و ســـرکـــوب هـــای شـــدیـــد، بـــه تـــوســـعه و پیشـــرفـــت دســـت نـــیافـــته 

است.» 

   ایـن کـه تـمامـی مـسئوالن در سـخنانـی تـبلیغاتـی، بـه شـیوه ای از قـبل هـماهـنگ شـده، اعـتراض را حـق 

قــــانــــونــــی مــــردم بــــدانــــند و از آن حــــمایــــت کــــنند، جــــز نــــابــــودی بــــاقــــی مــــانــــده ی اعــــتماد و بــــاور بــــه صــــداقــــتِ 

«اغــتشاشــگر» هــمان حــال از بــرخــوردهــای خــشن بــا هــمان مــردم بــه اســم آنــان حــاصــل دیــگری در بــین 
مردم ندارد. 

     در دوره هـای مـختلف، خـود گـواه صـداقـت مـسئوالنـی اسـت کـه از مـردم مـی خـواهـند از » کـانـون 

صـنفی مـعلمان ایـران «نـوع بـرخـورد بـا مـجاری بـه اصـطالح قـانـونـی اعـتراضـات خـود را پـیگیری نـمایـند. 

کــانــون صــنفی مــعلمان در طــی حــدود دو دهــه فــعالــیت خــود، تــمامــی مــجاری قــانــونــی در قــوه ی مجــریــه، 

مــقننه و قــضایــیه را بــه صــورت مــکرر پــیموده اســت و هــمچنان نــیز ایــن مــسیر را ادامــه مــی دهــد. حــاصــل 

امـــا چـــندیـــن مـــعلم زنـــدانـــی بـــا احـــکام ســـنگین کـــه از حـــداقـــل هـــای حـــقوق قـــانـــونـــی کـــه مفســـدیـــن یـــقه ســـفید 

بــه وفــور از آنــها اســتفاده مــی کــنند، نــیز بــرخــوردار نیســتند، چــندیــن هــمکار بــا حــکم اخــراج و انــفصال، 

ده هـــا مـــعلم دارای پـــرونـــده و حـــکم هـــای تـــعلیق و تـــبعید و صـــدهـــا مـــورد بـــازداشـــت هـــا و پـــرونـــده ســـازی هـــای 

بزرگ و کوچک بوده است. 

     نــــمونــــه ی دیــــگر پــــیگیری هــــای قــــانــــونــــی بــــازنشســــتگان هســــتند کــــه ســــال هــــاســــت بــــر ایــــن در بســــته 

مـــی کـــوبـــند و در روزهـــای ۱9 و 2۱ آبـــان مـــاه شـــاهـــد بـــرخـــورد قهـــرآمـــیز نـــیروهـــای امـــنیتی بـــا تجـــمع آرام و 

مساملت آمیز آنان بودیم. 

     شـــرایـــط کـــارگـــران کـــه خـــود مـــثنوی و ســـوگـــنامـــه ی دیـــگری اســـت و تـــضییع حـــق آنـــان، در کـــنار 

حــقوق دانــشجویــان، حــامــیان کــودکــان کــار، پــرســتاران، وکــالی حــامــی ایــن اقــشار، اهــل انــدیــشه و قــلم، 
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فــــعاالن مــــحیط زیســــت، فــــعاالن حــــقوق زنــــان و … . در شــــرایــــط کــــنونــــی کــــه قــــدرتــــمداران تــــمامــــی مــــنافــــذ 

اصالح قانونی امور را یکی پس از دیگری بسته اند یا می بندند، ما نگرانیم؛ 

     - نــگران عــمیق تــر شــدن شــکاف مــیان حــاکــمان بــا مــردم، بــیش از آنــچه تــا کــنون بــه وجــود آمــده 

است. نگران بسته شدن تمامی راه های مساملت آمیز حل مشکالت موجود  

     - نـــگران افـــزایـــش لـــجام گـــسیخته ی خـــشونـــت در جـــامـــعه ای کـــه حـــاکـــمانـــش بـــا شهـــرونـــدان جـــز بـــه 

زبان زور سخن نمی گویند و مردم را جز به صورت توده هایی مطیع و پیرو برنمی تابند. 

      - نـگران فـشار تـورمـی سـه بـرابـر شـدن قـیمت بـنزیـن بـر ضـعیف تـریـن اقـشار جـامـعه؛ تـورمـی کـه 

آثار آن از هم اکنون -پس از گذشت دو هفته- بر خالف تبلیغات رسمی، رخ نمایانده است. 

     - نـــگران کـــودکـــانـــی کـــه زیـــر بـــار فـــشار اقـــتصادی حـــاصـــل از تـــورم بـــه جـــای تـــحصیل، بـــه جـــمع 

کودکان کار اضافه می شوند. 

     - نگران خانواده هایی که عزیزان خویش را به دلیل یک اعتراض ساده از دست داده اند. 

      - نــــگران دانــــش آمــــوزانــــی کــــه مــــورد ضــــرب وشــــتم و هــــتاکــــی و خــــشونــــت غــــیرقــــابــــل وصــــف قــــرار 

گـرفـته انـد. دانـش آمـوزانـی کـه بـازداشـت  شـده و وضـعیت مـشخصی نـدارنـد و غـم انـگیزتـر اخـبار رسـیده از 

دانش آموزان نوجوانی که کشته شده اند. 

     و ایـنک مـا بـه عـنوان مـعلم، جـای خـالـی هـمه ی آنـها را در مـیان مـیز و نـیمکت هـا مـی بـینیم و نـیز 

روان هـای رنـجیده و روح هـای عـزادار و مـضطرب دانـش آمـوزان حـاضـر را در پـس هـفته ای خـشونـت بـار و 

خـونـین بـا هـزاران سـؤالـی کـه از مـا مـی پـرسـند؛ در مـغایـرت آنـچه دیـده انـد بـا آنـچه در مـدرسـه و کـتاب و 

درس و مـــذهـــب و … آمـــوخـــته بـــودنـــد! کـــانـــون صـــنفی مـــعلمان ضـــمن عـــرض تســـلیت و ابـــراز هـــمدردی و 

دلـجویـی از خـانـواده هـای عـزادار و نـیز خـانـواده هـایـی کـه بـه نـوعـی در ایـن مـدت آسـیب دیـده انـد، بـه عـنوان 

«نـــهادی مـــدنـــی» هشـــدار نســـبت بـــه نـــابـــسامـــانـــی هـــای ایـــجادشـــده را مـــسئولـــیت انـــسانـــی، اجـــتماعـــی و 
آمـــوزشـــی خـــود مـــی دانـــد، هـــرچـــند هـــمچون گـــذشـــته در کـــمال تـــأســـف گـــوش شـــنوایـــی بـــرای ایـــن ســـخنان 

نیابد. 

کانون صنفی معلمان ایران  

 1399/02/11
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گرامی باد اول ماه مه، روز جهانی کارگر و دوازدهم اردیبهشت، روز معلم 

     امــسال در حــالــی بــه اســتقبال روز همبســتگی جــهانــی کــارگــر و روز مــعلم مــی رویــم کــه شــرایــط 

معیشــتی کــارگــران، مــعلمان، بــازنشســتگان و ســایــر حــقوق بــگیران و نــیروی کــار نســبت بــه ســال گــذشــته 

بـسیار سـخت تـر و بحـرانـی تـر شـده اسـت. پـیامـدهـای ویـرانـگر و خـانـمان بـرانـداز سـیاسـت هـای چـند دهـه ی 

دولـت هـا، تـعدیـل اقـتصادی، خـصوصـی سـازی و تـعطیلی واحـدهـای تـولـیدی و خـدمـاتـی، خـصوصـی کـردن 

بـیش  از پـیِش آمـوزش و بهـداشـت عـمومـی هـر روز بـیش از گـذشـته خـود را نـشان مـی دهـد. سـیاسـت هـایـی 

که فراتر از دولت ها، سیاست کل حاکمیت است و جناح های سیاسی بر روی آن اتفاق نظر دارند. 

     در ایـن مـیان سـقوط بـی پـایـان ارزش ریـال در بـرابـر ارزهـای خـارجـی، افـزایـش دویسـت  درصـدی 

قــیمت بــنزیــن و تــورم رســمی چهــل ویــک درصــدی مــوجــب کــاهــش شــدیــد قــدرت خــریــد مــزدبــگیران شــد. در 

کـنار ایـن سـیاسـت هـا دولـت در هـمراهـی کـامـل بـا صـاحـبان سـرمـایـه کـه اکـثر آنـان از رانـت وفـاداری بـه 

سیســتم بــرخــوردارنــد، بــا افــزایــش ۲۱درصــدی حــداقــل دســتمزد بــرای ســال ۹۹، نــه  تــنها چهــره نــمایــشی 

سـه جـانـبه گـرایـی را از قـبل آشـکارتـر نـمود، بـلکه نـشان داد کـه مـی خـواهـد وضـعیت معیشـت حـقوق بـگیران 

را از قبل سخت تر و سفره هایشان را خالی تر نماید. 

     اول مــاه مــه و روز مــعلم یــادآور ایــن اســت کــه کــارگــران، مــعلمان و دیــگر حــقوق بــگیران بــایــد در 

جــهان و ایــران متحــدتــر شــونــد و بــرای ســازمــان دهــی خــودشــان بیشــتر از گــذشــته تــالش نــمایــند؛ چــراکــه 

سیســتم مــبتنی بــر ســود و ســرمــایــه بــا ثــروت انــدوزی بــرای یــک درصــدی هــا و اســتثمار اکــثریــت کــارگــران و 

حــقوق بــگیران بــرای ســود بیشــتر نــشان داده کــه حــتی در شــرایــط بحــران هــای بهــداشــتی هــمچون کــرونــا 

نیز قادر به مراقبت از شهروندانش نیست. 

     هــرچــند امــسال شــرایــط تجــمع و بــرگــزاری مــراســم جــشن روز جــهانــی کــارگــر و مــعلم بــه عــلت 

شـیوع ویـروس کـرونـا فـراهـم نیسـت، امـا فـرامـوش نـمی کـنیم کـه مـا در ایـران هـمه سـالـه بـه خـاطـر بـرگـزاری 

روز جـــهانـــی کـــارگـــر و روز مـــلی مـــعلم، تـــوســـط عـــوامـــل امـــنیتی ســـرکـــوب و بـــازداشـــت مـــی شـــویـــم و حـــتی 

اجــــازه ی بــــرگــــزاری مــــراســــمی مــــربــــوط بــــه خــــودمــــان را نــــداریــــم. در ســــال گــــذشــــته ده هــــا تــــن از اعــــضای 

سـندیـکای کـارگـران شـرکـت واحـد، تـعدادی از فـعاالن کـارگـری، بـازنشسـته، دانـشجویـی و صـنفی فـقط 

بـــه دلـــیل شـــرکـــت در مـــراســـم اول مـــاه مـــه و ده هـــا تـــن از مـــعلمان عـــضو تـــشکل هـــای صـــنفی در ســـراســـر 

ایـــران بـــه خـــاطـــر شـــرکـــت در مـــراســـم روز مـــعلم بـــازداشـــت، تـــوبـــیخ و بـــعضاً بـــه حـــبس هـــای طـــوالنـــی مـــدت 

محکوم شدند که این محکومیت ها و روند سرکوب همچنان ادامه دارد. 
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     مــا، تــشکل هــای صــنفی مــدنــی اعــم از مــعلمی یــا کــارگــری بــه  عــنوان امــضاکــنندگــان ایــن بــیانــیه 

اعــــالم مــــی داریــــم کــــه حــــق داشــــنت تــــشکیالت مســــتقل، تجــــمع، اعــــتراض و حــــق اعــــتصاب ســــندیــــکایــــی و 

کـانـون هـای صـنفی را بـرای هـمه ی کـارگـران، فـرهـنگیان و حـقوق بـگیران دیـگر بـه رسـمیت مـی شـناسـیم و 

بـرگـزاری مـراسـم روز جـهانـی کـارگـر، روز مـلی و روز جـهانـی مـعلم، روز دانـشجو و روز جـهانـی زن را 

از حقوق مسلم خود می دانیم. 

     مـا خـواسـتار آزادی تـمامـی کـارگـران، مـعلمان، دانـشجویـان و هـمه ی فـعاالن مـدنـی و سـیاسـی 

دربــند هســتیم و از مــقامــات قــضایــی و امــنیتی مــی خــواهــیم کــه بــه ســرکــوب هــا پــایــان دهــند و مــنع تــعقیب 

تمامی بازداشت شدگان روز جهانی کارگر سال ۹۸ و فعاالن صنفی معلمان را صادر نمایند. 

     ما خواستار حقوق برابر برای زنان و مردان در همه ی زمینه های اقتصادی، اجتماعی و 

سیاسی هستیم. 

     مــا خــواهــان افــزایــش حــداقــل دســتمزد، مــتناســب بــا تــورم واقــعی و هــزیــنه هــای معیشــتی واقــعی 

خــــانــــوارهــــای کــــارگــــران و هــــمسان ســــازی حــــقوق مــــعلمان شــــاغــــل و بــــازنشســــته بــــا ســــایــــر حــــقوق بــــگیران 

هستیم. 

     مــا مــعتقدیــم در حــالــی  کــه خــط فــقر حــدود هشــت مــیلیون تــومــان اســت، تــعیین حــداقــل دســتمزد بــه 

مــیزان یــک مــیلیون وهشــتصدهــزار تــومــان، بــی تــوجــهی آشــکار بــه معیشــت و زنــدگــی اکــثریــت زحــمتکشان 

است. 

     مــــا خــــواســــتار فــــراهــــم کــــردن شــــرایــــط الزم بــــرای دســــتیابــــی تــــمام کــــودکــــان بــــه آمــــوزش رایــــگان، 

باکیفیت و عادالنه، خدمات بهداشتی رایگان و امکانات ورزشی و تفریحی مناسب هستیم. 

     مـــا خـــواهـــان لـــغو ســـیاســـت هـــای خـــصوصـــی ســـازی، ســـیاســـت هـــای ارزان ســـازی و بـــی ثـــبات ســـازی 

نـیروی کـار، تـعدیـل اقـتصادی، تـعطیلی کـارگـاه هـا و اخـراج هـای بـی رویـه، تـوقـف خـریـد خـدمـات آمـوزشـی 

و بــــرخــــورداری از امــــنیت شــــغلی مــــعلمان خــــریــــدخــــدمــــت و نــــیروی کــــار آمــــوزشــــی در بــــخش خــــصوصــــی 

هستیم. 

     مـا خـواسـتار تـوقـف فـوری کـار کـودکـان و بـازگـردانـدن کـودکـان بـازمـانـده از تـحصیل بـه چـرخـه ی 

مدرسه هستیم. 
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     مــــا خــــواهــــان اجــــرای قــــانــــون مــــدیــــریــــت خــــدمــــات کــــشوری بــــه صــــورت کــــامــــل، بــــه خــــصوص بــــرای 

بــــازنشســــتگان فــــرهــــنگی و تــــأمــــین بــــیمه ی پــــایــــه ی فــــراگــــیر، کــــارآمــــد و رایــــگان بــــرای تــــمام بــــازنشســــتگان 

هستیم. 

     مـا ضـمن قـدردانـی از خـدمـات کـادر درمـانـی در شـرایـط دشـوار کـنونـی، خـواهـان پـرداخـت هـمه ی 

مــطالــبات پــرســتاران و کــارکــنان کــادر درمــانــی فــداکــار، افــزایــش دســتمزد و کــاهــش ســاعــات کــار آنــان و 

همچنین در اختیار گذاشنت تمامی امکانات ایمنی و بهداشتی برای مقابله با ویروس کرونا هستیم. 

     مـــــا خـــــواســـــتار بـــــرخـــــورداری هـــــمه ی کـــــارگـــــران، مـــــعلمان و بـــــه ویـــــژه مـــــعلمان بـــــازنشســـــته و دیـــــگر 

حقوق بگیران از تأمین اجتماعی کارا و مؤثر، از جمله بیمه ی بیکاری کافی هستیم. 

     مـا تـمام کـارگـران، مـعلمان، بـازنشسـتگان، دانـشجویـان و حـقوق بـگیران را بـه همبسـتگی بیشـتر 

فـــرا مـــی خـــوانـــیم و تـــنها راه احـــقاق حـــقوق پـــایـــمال شـــده ی آنـــان را، گســـترش و تـــقویـــت تـــشکل هـــای مـــدنـــی 

مستقل و اتحاد عمل بین تشکل ها بر سر مطالبات اساسی و مشترک می دانیم. 

     بـی شـک مـطالـبات فـوق درگـروی بـرخـورداری از آزادی بـیان و آزادی حـق تـشکل یـابـی اسـت. مـا 

با هر نوع سرکوب آزادی به شکل آشکار و پنهان مخالف هستیم. 

به امید تحقق جامعه ای آزاد و برابر به همراه صلح و شادی و رفاه 

یازدهم اردیبهشت ماه هزاروسیصدونودونه خورشیدی 
  

اسامی تشکل های صنفی فرهنگیان و تشکل های کارگری امضاکننده ی بیانیه   

کانون صنفی معلمان ایران (تهران) 

سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه  

کانون صنفی معلمان اسالمشهر 

کانون معلمان همدان 

کانون صنفی فرهنگیان استان بوشهر  

انجمن صنفی معلمان کردستان/ مریوان  

انجمن صنفی معلمان کردستان/ سقز و زیویه 

انجمن صنفی بازنشستگان کشوری 

انجمن صنفی فرهنگیان شاغل و بازنشسته ی کرمانشاه 
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کمیته ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری  

کمیته ی پیگیری ایجاد تشکل های آزاد کارگری 

شورای بازنشستگان ایران 

اتحاد بازنشستگان 

بازنشستگان مستقل تأمین اجتماعی فارس  

اتحاد سراسری بازنشستگان ایران 
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 1399/04/30

بیانیه ی دو تشکل صنفی در محکومیت حکم ده سال زندان  

برای زهرا محمدی، معلم زبان کُردی 

زبــان   هــا روح بشــریــت هســتند. زبــان هــا مــیراث مــعنوی بشــریــت هســتند. بــایــد تــمامــی ســعی خــود را 

بـرای مـراقـبت از زبـان هـا بـه کـار گـیریـم و ایـن در سـایـە ی سیسـتم آمـوزشـی چـندزبـانـە مـحقق خـواهـد  شـد. 

(مدیرکل یونسکو) 

 زبــان یــکی از بــنیادی تــریــن شــاخــصە هــای یــک مــلت اســت کــە بــر اســاس آن فــرهــنگ و انــدیــشە ی هــر 

مــلت بــە مــنصە ی ظــهور و بــروز مــی رســد. هــر جــا مــلتی تــوانســتە اســت زبــان خــود را آزادانــە بــیامــوزد و 

گســترش دهــد، بــر غــنای فــرهــنگی و عــلمی خــود و جــامــعە ی بشــری هــم افــزودە اســت. بــایــکوت کــردن هــر 

زبـــــانـــــی تـــــیشە زدن بـــــە ریـــــشە ی فـــــرهـــــنگی بـــــخشی از جـــــامـــــعە ی بشـــــری اســـــت و ســـــتمی  اســـــت در حـــــق 

گویشوران آن زبان. 

در بـــــرخـــــی از کـــــشورهـــــا در ســـــایـــــە ی قـــــوانـــــین مـــــترقـــــی و انـــــسانـــــی، سیســـــتم هـــــای حـــــکومـــــتی آزاد و 

دمــوکــراتــیک تــوانســتە انــد شــرایــطی فــراهــم کــنند کــە اقــوام و مــلل ســاکــن در آن چــارچــوب جــغرافــیایــی، در 

شـرایـطی بـرابـر، بـە تـوسـعە ی زبـان و فـرهـنگ خـود بـپردازنـد و بـر غـنای فـرهـنگی و زبـانـی جـامـعە ی خـود و 

جهان بیفزایند. 

در کـشوری چـون هـندوسـتان حـدود هشـتاد زبـان بـه صـورت رسـمی در مـدارس آمـوزش دادە مـی شـود 

و دولت امکانات الزم را برای یادگیری متعلمین در اختیار آنها قرار دادە است. 

قــبل از تــشکیل دولــت-مــلت هــا در خــاورمــیانــە انــدک مــجالــی کــە در ســایــە ی حــکومــت هــای محــلی و تــوجــە 

حــاکــمان آن زمــان بــه وجــود آمــد، زبــان کُــردی شــروع بــە رشــد و بــالــندگــی کــرد و بــە ســرعــت خــود را در 

ردیف زبان های دیگری قرار داد کە قرن ها زبان دیوانی و حکومتی بودند. 

مــتأســفانــه در ادوار بــعدی بــا تــنگ نــظری و نــگاە صــرف ســیاســی بــە مــسئلە ی زبــان و فــرهــنگ، جهــت 

تـــحقق یـــک مـــلت- یـــک دولـــت، قـــومـــی بـــر اقـــوام دیـــگر ســـلطە و ســـیطرە یـــافـــت و ســـعی شـــد بـــا ســـیاســـت 

تــک زبــانــی و تــک فــرهــنگی عــرصــە بــر دیــگر زبــان هــا و فــرهــنگ هــا تــنگ شــود، شــایــد در ســایــە ی ایــجاد یــک 

جــامــعە ی هــمگون، کــشور بــە اتــحاد و انــسجامــی غــیرقــابــل گسســت بــرســد، غــافــل از ایــنکە تحــمیل چــنین 

ســــــــــیاســــــــــتی بــــــــــر اقــــــــــوام و مــــــــــلل دیــــــــــگر نــــــــــە تــــــــــنها ســــــــــبب اتــــــــــحاد بیشــــــــــتر نــــــــــخواهــــــــــد بــــــــــود، بــــــــــلکە ســــــــــبب 

شکاف،ازهم گسیختگی و واگرایی خواهد  شد. 

بـــعد از انـــقالب ٥٧ ایـــن امـــید وجـــود داشـــت کـــە بســـتر الزم بـــرای آمـــوزش زبـــان مـــادری بـــا تـــوجـــە بـــە 

اصـــــول ١٥ و ١٩ قـــــانـــــون اســـــاســـــی فـــــراهـــــم شـــــود، امـــــا گـــــویـــــا هـــــمان تـــــفکر انـــــکار و امـــــحای زبـــــان هـــــا و 
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فــرهــنگ هــای دیــگر در چــارچــوب مــرزهــای جــغرافــیایــی ایــران بــە قــوت خــود بــاقــی  مــانــد و هــنوز عــدەای بــر 

همان طبل بدصدای یک ملت-یک زبان می کوبند و چە بدصدایی است! 

عــلی رغــم تــحقیر قــانــون اســاســی بــەجهــت مــعطل گــذاشــنت اصــول ١٥ و ١٩ کــە در راســتای تــدریــس 

زبــان اقــوام ایــرانــی  اســت و دولــت هــا بــر مــبنای آن مــوظــف بــودەانــد امــکانــات الزم را بــرای آمــوزش ایــن 

زبـان هـا فـراهـم نـمایـند، عـالقـه مـندان بـە زبـان و فـرهـنگ کُـردی جهـت اعـتالی زبـان مـادری اقـدام بـە تـشکیل 

انجــمن هــا و کــالس هــای زبــان کُــردی در ســراســر مــناطــق کــردســتان نــمودنــد و دە هــا مــربــی داوطــلبانــه بــە 

تدریس زبان کُردی پرداختند و هزاران نوآموز را زبان مادری آموختند. 

تـــالشـــگران و فـــعاالن عـــرصـــە ی فـــرهـــنگ و زبـــان (مـــادری) در کـــردســـتان هـــمیشە بـــا نـــگاه هـــای امـــنیتی 

مـــواجـــە، و تـــنگ نـــظران و مـــیراث داران ســـیاســـت ســـرکـــوب، انـــکار و امـــحا هـــرازچـــندگـــاهـــی بـــە بـــهانـــەهـــای 

مـــختلف اقـــدام بـــە بـــازداشـــت فـــعاالن ایـــن عـــرصـــە نـــمودە انـــد کـــه مـــصداق بـــارز آن تحـــمیل حـــکم دە ســـال 

زندان به زهرا محمدی، از فعاالن آموزش زبان مادری است. 

انجـمن صـنفی مـعلمان کـردسـتان، شـاخـە ی مـریـوان، حـمایـت قـاطـع خـود را از زهـرا محـمدی اعـالم 

داشـتە و بـیان مـی دارد: «سـیاسـت تـک زبـانـی و تـک فـرهـنگی، سـیاسـتی شکسـت خـوردە و بـە تـاریـخ پـیوسـتە 

اسـت کـە نـە   تـنها خـیری نـصیب جـامـعە نـخواهـد کـرد، بـلکە دود ایـن سـیاسـت بـە چـشم هـمە خـواهـد رفـت. 

لــذا انــتظار داریــم بــا قــبول نــگاهــی هــم  عــرض و هــم  ســطح زمــینە ی آمــوزش زبــان مــادری در ایــن کــشور 

کــــە تــــنوعــــی از اقــــوام و زبــــان هــــای مــــختلف اســــت، در ســــریــــع تــــریــــن زمــــان مــــمکن فــــراهــــم گــــردد و جــــلوی 

قـانـون شـکنان کـە عـرصـە ی عـمومـی را بـا نـیت خـوانـی، حـدس زنـی و ظـن و گـمان محـل تـاخـت وتـاز خـود قـرار 

دادەاند، گرفتە شود.» 

مــا بــر ایــن بــاوریــم کــە زهــرا محــمدی بــی گــناە اســت و چــنانــچە خــود بــیان کــردە، گــناهــی جــز تــدریــس 

زبـــان مـــادری نـــدارد و اگـــر فـــعالـــیت هـــای انـــسان دوســـتانـــە و تـــالش جهـــت اعـــتالی زبـــان مـــادری و فـــرهـــنگ 

قومی جرم محسوب می شود، با افتخار، همە مجرمیم. 

انجمن صنفی معلمان کردستان (مریوان)  

کانون صنفی فرهنگیان اسالمشهر  
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بیانیه ی کانون صنفی معلمان ایران (تهران) 

  در اعتراض به ابالغ ده سال حکم زندان به اسماعیل عبدی، 

 عضو هیئت مدیره ی کانون صنفی معلمان  

     پــس از شــیوع بــیماری کــرونــا و خــطرات جــانــی نــاشــی از آن، بــا تــبلیغاتــی پــرســروصــدا اعــالم 

شـد کـه زنـدانـیان، از جـمله زنـدانـیان سـیاسـی، بـه مـرخـصی خـواهـند رفـت و بـرخـی از آنـها نـیز مـشمول 

عـفو خـواهـند شـد. انـتظار مـی رفـت ایـن اقـدام دسـت کـم تـا زمـان رفـع خـطر جـانـی و تـثبیت اوضـاع ادامـه 

داشــته بــاشــد و ایــن زنــدانــیان بــه زنــدان فــراخــوانــده نــشونــد. امــا مــتأســفانــه بــاز هــم بــا خــلف وعــده و عــدم 

پـای بـندی بـه آنـچه در تـبلیغات رسـانـه هـای رسـمی اعـالم مـی شـود، ابـتدا اسـماعـیل عـبدی هـنگام مـراجـعه 

به دادسرای اوین برای تمدید مرخصی بازداشت و به زندان برگردانده شد و سپس محمود بهشتی.  

     ایـــن مـــسئله در حـــالـــی رخ داد کـــه مـــقامـــات قـــضایـــی در مـــراجـــعات قـــبلی بـــه اســـماعـــیل عـــبدی و 

محـمود بهشـتی، دیـگر مـعلم زنـدانـی و عـضو هـیئت مـدیـره ی کـانـون صـنفی مـعلمان اعـالم کـرده  بـودنـد کـه 

با توجه به بخشنامه ی اسفندماه، آنها به زندان برنخواهند گشت.  

قـوه ی قـضایـیه بـر خـالف بـخشنامـه ی اسـفندمـاه و بـا تـوجـه بـه بحـران کـرونـا نـه تـنها مـعلمان زنـدانـی 

را آزاد نـــــکرد، بـــــلکه در کـــــمال شـــــگفتی، پـــــس از آن کـــــه اســـــماعـــــیل عـــــبدی را بـــــه زنـــــدان بـــــرگـــــردانـــــد، در 

آســتانــه ی هــفته ی مــعلم، بــه جــریــان افــتادن حــکم زنــدان ده ســال مــربــوط بــه پــرونــده ای مــختومــه را بــه وی 

ابــالغ نــمود. ایــن حــکم در حــالــی بــه عــبدی ابــالغ مــی شــود کــه نــمایــنده ی شــاکــی اصــلی آن پــرونــده، از بــه 

جــریــان افــتادن مجــدد آن اظــهار بــی اطــالعــی مــی کــند. مــا ابــالغ حــکم جــدیــد و فــعال نــمودن یــک پــرونــده ی 

مـختومـه را نـه تـنها اقـدامـی در راسـتای سـرکـوب فـعاالن صـنفی و نـهادهـای مـدنـی مـی دانـیم، بـلکه نـوعـی 

عـنادورزی از جـانـب کـارشـناسـان و مـسئوالن رده هـای مـیانـی بـا ایـن فـعاالن، و نـوعـی مـخالـفت آشـکار بـا 

هـــر گـــونـــه اقـــدام مـــثبت در جهـــت بهـــبود شـــرایـــط زنـــدان و زنـــدانـــیان، بـــه ویـــژه فـــعاالن صـــنفی و ســـیاســـی، 

ارزیابی می کنیم.  

     ایـن حـکم در حـالـی بـه ایـن مـعلم زنـدانـی ابـالغ گـردیـد کـه مـعلمان و دوسـتانـش انـتظار داشـتند 

آقـای عـبدی در سـال تـحصیلی آیـنده در مـدرسـه و کـالس درس حـاضـر شـود. امـا دریـغ از کـژانـدیـشانـی 

کـــه کـــمتریـــن نـــشانـــی از تحـــمل و مـــدارا نـــدارنـــد، بـــا تـــمکین در بـــرابـــر حـــقوق مـــلت در قـــانـــونـــی کـــه مـــدعـــی 

تـبعیت از آن هسـتند، بـیگانـه انـد و جـز بـازداشـت و زنـدان و تـبعید، هـنر دیـگری نـدارنـد. آزمـوده ی سـال هـا 

را بـازمـی آزمـایـند و درک نـمی کـنند کـه زنـدان، اخـراج و تـبعید راه حـلی بـرای نـابـرابـری و تـبعیض نیسـت و 

معلمان را از مطالبه گری بازنمی دارد.  
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     کـانـون صـنفی مـعلمان ضـمن مـحکوم نـمودن حـکم جـدیـد عـلیه اسـماعـیل عـبدی، خـواهـان آزادی 

تمام معلمان دربند است.  

     از نــــظر مــــا در کــــنار ایــــن حــــکم ظــــالــــمانــــه، بــــازگــــردانــــدن محــــمود بهشــــتی لــــنگرودی بــــه زنــــدان و 

جــــلوگــــیری از آزادی وی، حــــکم اخــــراج و مــــخالــــفت بــــا مــــرخــــصی محــــمد حــــبیبی، احــــضار و بــــازجــــویــــی 

محـــمدتـــقی فـــالحـــی، دبـــیر کـــانـــون صـــنفی مـــعلمان، احـــضار جـــعفر ابـــراهـــیمی در تهـــران و اجـــرای حـــکم 

محـمدعـلی زحـمتکش در شـیراز و احـضار اسـکندر لـطفی بـه دادگـاه در مـریـوان، بـازداشـت خـانـم نـاهـید 

فـــــتحعلیان از مـــــعلمان بـــــازنشســـــته ی تهـــــران، بـــــخشی از چـــــرخـــــه ی مـــــعیوب ســـــرکـــــوب فـــــعالـــــیت صـــــنفی و 

تشکل های مستقل و قانونی است.  

     ایــن فــشارهــا در طــول دو دهــه ی گــذشــته نــه تــنها مــوجــب عــمیق تــر شــدن پــیونــد مــعلمان بــا کــانــون 

گـــردیـــده، بـــلکه آنـــان را در گـــام بـــرداشـــتن در مـــسیر عـــدالـــت خـــواهـــی و اســـتقالل تـــشکل مـــصمم تـــر نـــموده 

است. 
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بیانیه ی کانون صنفی معلمان ایران (تهران)  

پیرامون ضرورت محافظت از سالمت معلمان دربند  

اسماعیل  عبدی، محمد حبیبی و دیگر زندانیان 

      پــــــس از شــــــیوع بــــــیماری کــــــوویــــــد ۱۹ در زنــــــدان هــــــای کــــــشور در حــــــالــــــی کــــــه اخــــــبار رســــــمی و 

غــیررســمی حــکایــت از شــیوع گســترده و اوج گــیری مجــدد بــیماری کــوویــد ۱۹ در نــقاط مــختلف کــشور، 

حــتی روســتاهــای دورافــتاده دارد، بــه نــظر مــی رســد پــنهان کــاری، ســکوت و اکــتفا بــه تــوصــیه و پــیشنهاد، 

همچنان شیوه ی در پیش گرفته شده در دستگاه های حکومتی کشور است. 

     زنــدان هــای کــشور از جــمله مــهم تــریــن مــکان هــایــی هســتند کــه ســیاســت ســکوت و پــنهان کــاری در 

مــورد آنــها بــه شــدت اعــمال مــی شــود. بــه رغــم بــه کــارگــیری ایــن شــیوه، خــبرهــای مــتعدد از درون زنــدان هــای 

مـختلف کـشور بـیرون مـی آیـد کـه گـوشـه ای از اوضـاع وخـیم داخـل زنـدان هـا را آشـکار مـی کـند. اگـرچـه در 

اسـفندمـاه ۹۸ بـا بـخشنامـه ی رئـیس قـوه ی قـضایـیه تـعداد قـابـل تـوجـهی از زنـدانـیان بـه مـرخـصی آمـدنـد 

(هـــر چـــند ایـــن بـــخشنامـــه نـــیز بـــه نـــحوی دقـــیق، دســـت کـــم در مـــورد زنـــدانـــیان ســـیاســـی و عـــقیدتـــی اجـــرا 

نشد)، اما به نظر می رسد زندان ها تا حدودی خلوت شدند. 

      بـــا فـــروکـــش کـــردن مـــوج اول کـــرونـــا بـــه نـــظر مـــی رســـد اقـــدامـــات پـــیشگیرانـــه و احـــتیاطـــی قـــوای 

مـختلف، از جـمله دولـت و قـوه ی قـضایـیه نـیز فـروکـش کـرد و فـرامـوش شـد کـه هـمه ی زنـدانـیان، حـتی اگـر 

مجرم هم باشند، هنوز از حقوق انسانی برخوردارند و حق زندگی نخستین حق انسانی آنهاست. 

     در یـکی دو مـاه اخـیر اخـبار مـتعددی از شـیوع کـرونـا در زنـدان هـای نـقاط مـختلف کـشور و فـوت 

تـعدادی از زنـدانـیان منتشـر شـده اسـت. هـمین  طـور از بـی تـوجـهی بـه وضـعیت بهـداشـتی زنـدان هـا، عـدم 

تـــوزیـــع اقـــالم بهـــداشـــتی مـــورد نـــیاز، عـــدم رســـیدگـــی و مـــعایـــنات پـــزشـــکی الزم بـــرای افـــراد بـــدحـــال، جـــدا 

نـــکردن زنـــدانـــیان مـــشکوک بـــه کـــرونـــا از ســـایـــریـــن، شـــلوغـــی قـــرنـــطینه هـــا بـــه دلـــیل طـــوالنـــی شـــدن دوره ی 

قـرنـطینه ی ورود بـه زنـدان، عـدم اعـالم نـتیجه ی آزمـایـش افـراد بـدحـال بـه خـودشـان و بـدتـر از هـمه اقـدام 

بــه ادغــام زنــدانــیان ســه تــیپ از زنــدان تهــران بــزرگ بــا هــم، نــگرانــی هــای شــدیــدی را در مــیان اعــضای 

خانواده ی این زندانیان ایجاد نموده است. 

     کــانــون صــنفی مــعلمان تهــران در وهــله ی اول بــه عــنوان یــک وظــیفه ی انــسانــی و ســپس بــه دلــیل 

نـگرانـی از شـرایـط نـامـساعـد هـمکاران زنـدانـی، نسـبت بـه ایـن بـی تـوجـهی و بـی مـسئولـیتی آشـکار نسـبت 
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بــه جــان انــسان هــا اعــتراض شــدیــد خــود را ابــراز مــی دارد و از قــوه ی قــضایــیه و دولــت مــی خــواهــد هــر چــه 

ســریــع تــر در جهــت پــایــان دادن بــه ایــن شــرایــط، اقــدامــات الزم را انــجام دهــند. از جــمله ی ایــن اقــدامــات 

مــــی تــــوان بــــه ایــــن مــــوارد اشــــاره کــــرد: پــــایــــان دادن بــــه دوره ی زنــــدان افــــراد واجــــد شــــرایــــط بــــرای آزادی 

مشـروط، کـاهـش دوره ی زنـدان مـطابـق بـا بـخشنامـه ی اخـیر قـوه ی قـضایـیه، بـه ویـژه زنـدانـیان سـیاسـی و 

عــقیدتــی و صــنفی، مــرخــصی دادن بــه مــدت نــامحــدود بــه زنــدانــیان تــا رفــع خــطر ایــن بــیماری هــمه گــیر در 

جـامـعه، بـه ویـژه بـرای زنـدانـیان سـیاسـی، عـقیدتـی و صـنفی، از مـعلمانـی چـون اسـماعـیل  عـبدی و محـمد 

حـبیبی گـرفـته تـا زنـدانـیان دانـشجو، وکـیل، نـویـسنده، روزنـامـه نـگار، فـعال حـقوق زنـان، فـعاالن کـارگـری و 

دیــگر زنــدانــیان ســیاســی. ایــن اقــدامــات نــه تــنها وجــهه ی انــسانــی را نــشان مــی دهــد، بــلکه مــی تــوانــد گــام 

مــــثبتی در پــــر کــــردن شــــکاف عــــمیق مــــیان دولــــت (حــــکومــــت) و مــــلت شــــود و هــــمچنین ســــرانــــه ی ســــازمــــان 

زندان ها را برای نگهداری و مراقبت از سایر زندانیان که شرایط آزادی ندارند، بهبود ببخشد. 
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بیانیه ی کانون صنفی مستقل فرهنگیان آذربایجان شرقی  

در حمایت ازحقوق پایمال شده ی کارگران هفت تپه 

     رشـــد و تـــوســـعه و بـــالـــندگـــی آمـــوزش و پـــرورش زمـــانـــی مـــحقق مـــی شـــود کـــه حـــقوق هـــیچ قشـــر و 

صـنفی پـایـمال نـگردد. قشـر عـظیمی از جـامـعه ی ایـران را مـعلمان و کـارگـران تـشکیل مـی دهـند و پـایـمال 

شـدن حـقوق ایـن دو قشـر یـعنی اجـحاف بـر تـعداد کـثیری از افـراد جـامـعه. وجـود مـعلمانـی کـه در طـول 

سـالـیان اخـیر بـه خـاطـر مـطالـبات صـنفی خـود حـکم زنـدان، شـالق، تـبعید و اخـراج گـرفـته انـد و کـارگـرانـی 

کـه بـه خـاطـر حـق خـواهـی بـا اتـهامـات واهـی حـکم گـرفـته انـد، مـؤیـد سـتم پـنهانـی اسـت کـه بـا بـه اسـتثمار 

کــشیده شــدن مــعلمان و کــارگــران و هــمچنین عــوض شــدن جــای  ظــالــم و مــظلوم در مــواجــهه ی مــسئوالن 

امــر بــا مــوضــوع، هــمانــا هــم راســتایــی بــا ســرکــوب ســازمــان یــافــته ی مــطالــبات اصــناف گــونــاگــون اســت کــه 

غــالــباً بــا بــی تــفاوتــی یــا هــمراهــی دولــت هــا در کــنار هــمراهــی دور از انــتظار دســتگاه قــضایــی بــه شــدت در 

حال گسترش بوده است. 

     ایــــن هــــمه در حــــالــــی اســــت کــــه اصــــل ۲۷ قــــانــــون اســــاســــی ایــــن حــــق را بــــرای هــــمه ی گــــروه هــــا و 

صـــنوف بـــه رســـمیت شـــناخـــته و رئـــیس جـــمهوری بـــر اجـــرا و پـــاســـداری از آن ســـوگـــند خـــورده اســـت؛ امـــا 

افـسوس کـه در عـمل و آنـچه کـه تـا کـنون در حـق فـعاالن تـشکل هـای صـنفی و کـارگـری شـاهـد بـوده ایـم، نـه 

تــنها دریــغ داشــته شــدن از ایــن حــق و آزادی مــصرح قــانــونــی بــوده، بــلکه اتــهام، مــحکومــیت و زنــدان را 

نیز برای آنان در پی داشته است. 

     ادامــــــه ی حــــــبس اســــــماعــــــیل عــــــبدی و محــــــمد حــــــبیبی، صــــــدور احــــــکام ظــــــاملــــــانــــــه بــــــرای اعــــــضای 

هــــیئت مــــدیــــره ی انجــــمن صــــنفی فــــرهــــنگیان خــــراســــان شــــمالــــی و هــــمچنین مــــحکومــــیت آقــــای محــــمدتــــقی 

فـالحـی، دبـیرکـل کـانـون صـنفی مـعلمان تهـران کـه اجـحافـی دیـگر اسـت بـر اجـحاف هـای رفـته بـر مـعلمان 

کـه بـرای شـمردنـش مـثنوی هـفتاد مـن مـی خـواهـد. در کـنار آن، سـری جـدیـد اعـتراضـات کـارگـران هـفت تـپه 

کــــه نــــزدیــــک بــــه دو مــــاه اســــت در خــــیابــــان هــــای شــــوش، در ایــــن وانــــفسای ســــخت کــــرونــــایــــی و مــــبارزه ی 

نــفس گــیر در جــدال بــا مــرگ، گــرمــای بــاالی پــنجاه درجــه ی خــوزســتان، دســت وپــنجه نــرم کــردن بــا گــرانــی 

افـــسارگـــسیخته و رهـــاشـــده کـــه راه بـــه جـــایـــی نـــمی بـــرد، مـــسئوالن اســـتانـــی و مـــلی بـــا بـــی تـــفاوتـــی آشـــکار 

مـطالـبات آنـها را نـادیـده گـرفـته و مـانـند اعـتراضـات سـایـر صـنوف سـعی در کـمرنـگ کـردن و غـیرقـانـونـی 

جــلوه دادن آنــها دارنــد. آیــا مــسئولــین از خــود پــرســیده انــد دانــش آمــوزی کــه پــدر و مــادرش مــاه هــا حــقوق 

دریافت نکرده است، چگونه می تواند با فراغ بال به تحصیل مشغول باشد؟  
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     واقـعیتی کـه در طـول ایـن سـال هـای خـصوصـی سـازی خـود را عـیان مـی سـازد، مـختص مـعلمان و 

کــارگــران نیســت و در ســایــر بــخش هــای خــصوصــی ســازی شــده نــیز بــه چــشم مــی خــورد؛ خــصوصــی ســازی 

هــدایــت شــده و مــدیــریــت شــده بــدون حــساب و کــتاب در واگــذاری امــوال مــلت بــه افــرادی اســت کــه تــنها و 

فــقط حــمایــت هــای قــوی و مــحکم در درون دولــت یــا قــوه ی قــضایــیه یــا قــوه ی مــقننه یــا نــهادهــای نــظامــی و 

سـیاسـی گـونـاگـون را دارنـد کـه ایـن گـونـه حـمایـت هـا نـه تـنها مـانـع تـحقق عـدالـت شـده، بـلکه ظـلم مـضاعـف 

بـر مـعلمان و کـارگـران را مـوجـب گـردیـده و سـرمـایـه ی مـلت و بـیت املـال را در تـاراج دزدان و اخـتالسـگران 

قرار داده است.  

     نــحوه ی بــرخــورد بــا مــواردی از تخــلفات، در ســطح وزرا یــا بســتگان و مــنسوبــانــشان و هــمچنین 

بـرخـی از قـضات و مـقام هـای قـضایـی، حـتی در سـطح رؤسـای سـه قـوه، نـشان دهـنده ی ایـن اسـت کـه در 

ایـن حـاکـمیت اراده ی مسـتحکمی بـرای مـبارزه بـا فـسادی کـه مـثل مـوریـانـه بـه جـان نـظام افـتاده اسـت، 

وجــود نــدارد یــا حــداقــل بــه طــور جــدی شــکل نــگرفــته اســت و آنــچه را کــه در ایــن زمــینه شــاهــدیــم، یــا کــافــی 

نیســـت و یـــا بـــه مـــانـــند شـــوی تـــبلیغاتـــی اســـت کـــه ســـرانـــجامـــی جـــز ایـــجاد و الـــقای نـــاامـــیدی از دســـتگاه 

قضایی در مردم و افکار عمومی را نداشته و نخواهد داشت. 

     کــانــون صــنفی مســتقل فــرهــنگیان آذربــایــجان شــرقــی ضــمن اعــتراض بــه احــکام اخــیر مــعلمان 

خــراســان شــمالــی و حــبس و زنــدان بــرای ســایــر فــعاالن صــنفی و اعــالم حــمایــت از اعــتراض کــارگــران 

هـــــــفت تـــــــپه، تـــــــنها راه اجـــــــابـــــــت ایـــــــن مـــــــطالـــــــبات را اتـــــــحاد اصـــــــناف مـــــــختلف و پـــــــیگیری آنـــــــها از راه هـــــــای 

مــــساملــــت آمــــیز مــــی دانــــد و ضــــمن هشــــدار بــــه دولــــت دربــــاره ی حــــقوق بــــرجــــای مــــانــــده ی مــــعلمان، کــــارگــــران، 

دانــشجویــان، زنــان، فــعاالن مــحیط زیســت و ... حــاکــمیت را بــه در پــیش گــرفــنت ســیاســت مــساملــت آمــیز و 

احـقاق حـقوق آنـها، خـصوصـاً تـوجـه و بـرآوردن مـطالـبات کـارگـران هـفت تـپه فـرا مـی خـوانـد و مـعتقد اسـت 

کـــه ســـیاســـت هـــای ســـرکـــوبـــگرانـــه و امـــنیتی راه بـــه جـــایـــی نـــخواهـــد بـــرد و در ایـــن راه قـــضات آزادانـــدیـــش 

دسـتگاه قـضا را بـه عـنوان بـلندگـوی قـانـون و ضـامـن عـدالـت بـرای هـمراهـی مـلت، جهـت بـرخـورداری از 

ایــن حــق فــرا مــی خــوانــد و بــر پــرهــیز آنــان بــه اعــتماد بــیش از حــد بــه پــرونــده ســازان بــازیــگردان، اصــرار 

دارد. 

کانون صنفی مستقل فرهنگیان آذربایجان شرقی 
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بیانیه ی کانون صنفی معلمان تهران 

 پیرامون شرایط بازگشایی زودهنگام و عجوالنه ی مدارس 

     در حــــالــــی ۱۵ شهــــریــــور شــــروع ســــال تــــحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ اعــــالم شــــده کــــه هــــنوز شــــرایــــط 

تـــثبیت شـــده ای بـــرای ایـــن آغـــاز فـــراهـــم نشـــده اســـت. روزانـــه اخـــبار مـــختلفی از ســـوی مـــسئولـــین آمـــوزش 

وپـــرورش منتشـــر و ســـناریـــوهـــای مـــختلفی بـــرای بـــازگـــشایـــی مـــدارس بـــیان مـــی شـــود کـــه خـــود حـــکایـــت از 

ساختار آشفته ی این وزارت خانه دارد. 

     آخـــریـــن ســـناریـــو ایـــن اســـت کـــه مـــدارس در ۱۵ شهـــریـــور بـــاز شـــود و مـــعلمان و دانـــش آمـــوزان 

الـــزامـــاً در مـــدرســـه حـــضور خـــواهـــند داشـــت. شـــیوه نـــامـــه ای منتشـــر مـــی شـــود کـــه وضـــعیت آمـــوزش را در 

شـرایـط سـه گـانـه (سـفید، زرد و قـرمـز) تشـریـح مـی کـند، بـدون آن کـه بـیان کـنند شـرایـط و ضـوابـط اجـرایـی 

شـــیوه نـــامـــه چیســـت، در پیشـــبرد اهـــداف آن کـــدام بـــودجـــه یـــا امـــکانـــات بـــرای ارتـــقای شـــرایـــط بهـــداشـــتی 

مـدارس در نـظر گـرفـته شـده اسـت، مـدارس بـرای ایـجاد فـضایـی ایـمن و سـالـم بـه کـدام امـکانـات تـازه و 

مـدرن مجهـز شـده انـد و چـه امـکانـاتـی در اخـتیار دانـش آمـوزان و مـعلمان و کـادر مـدارس قـرار گـرفـته تـا 

در پیشــــبرد اهــــداف آمــــوزش ایــــن روزهــــای کــــشور مــــؤثــــر و کــــارآمــــدتــــر عــــمل کــــنند. هــــمچنین صــــحبت از 

حـضور دائـمی دانـش آمـوزان در مـناطـق سـفید، حـضور زوج و فـرد و گـروه بـندی شـده ی دانـش آمـوزان در 

مــناطــق زرد و آمــوزش مــجازی در مــناطــق قــرمــز اســت. ایــن روش نــشان از آن دارد کــه وزیــر نــه تــنها بــه 

آمــار روزانــه ی وزارت بهــداشــت از وضــعیت مــناطــق مــختلف و پــروتــکل هــای بهــداشــتی تــوجــهی نــمی کــند، 

بـــلکه نـــمی دانـــد کـــه در وزارت خـــانـــه ی مـــتبوع وی، بـــه دلـــیل کـــمبود مـــعلم و جـــبران پـــایـــین بـــودن حـــقوق، هـــر 

مـــعلم در چـــند مـــدرســـه تـــدریـــس مـــی کـــند و امـــکانـــات مـــدارس را مـــی تـــوان بـــا انگشـــتان دســـت شـــمرد! از 

تـــــــراکـــــــم بـــــــاالی جـــــــمعیت در کـــــــالس هـــــــای درس خـــــــبر نـــــــدارد و مـــــــتوجـــــــه نیســـــــت اگـــــــر مـــــــدارس بـــــــخواهـــــــند 

فـــاصـــله گـــذاری اجـــتماعـــی را رعـــایـــت کـــنند، فـــضای مـــدارس کـــه سهـــل اســـت، خـــیابـــان هـــای اطـــراف هـــم 

جوابگو نخواهد بود.  

     در شـــرایـــط زرد، گـــروه بـــندیِ اعـــالم شـــده از ســـوی وزارت گـــنگ و نـــامـــفهوم اســـت و طـــبق مـــعمول 

مـسئولـیت اجـرای آن بـر دوش مـعلم و کـادر مـدارس قـرار گـرفـته تـا هـمچنان نـقش وزارت خـانـه در حـد یـک 

نــهاد مــیرزابــنویــس حــفظ شــود. در ایــن مــیان وضــعیت امــکانــات بهــداشــتی مــدارس خــود حــدیــث دیــگری 

اســــت. نــــبود صــــابــــون مــــایــــع، نــــبود مــــواد شــــویــــنده ی بهــــداشــــتی بــــرای ضــــدعــــفونــــی کــــردن ســــرویــــس هــــای 

بهـداشـتی و کـالس هـا، تـهویـه ی نـامـناسـب کـالس هـا و کـارگـاه هـا و از هـمه مـهم تـر فـقر مـالـی خـانـواده هـا 

در تــهیه ی لــوازمــی چــون مــاســک و دســتکش و ژل ضــدعــفونــی بــرای فــرزنــدان، قــصه ای عــلی حــده اســت. 
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کیســت کــه نــدانــد حــضور دائــمی مــعلمان در مــدارس نــه تــنها جــان مــعلمان و خــانــواده شــان را بــه خــطر 

مـی انـدازد، بـلکه بـرای دانـش آمـوزانـی کـه بـه طـور زوج و فـرد بـه مـدرسـه مـراجـعه مـی کـنند نـیز خـطرآفـریـن 

خواهد بود. 

      در وضـعیت قـرمـز آمـوزش مـجازی اعـالم مـی شـود، امـا تـوضـیح نـمی دهـد مـعلمان بـا چـه امـکان 

مـالـی، از پـس هـزیـنه ی بسـته هـای ایـنترنـت کـه چـندیـن بـرابـر شـده اسـت، بـربـیایـند؟ بـا کـدام حـمایـت مـالـی 

وزارت خــانــه، هــزیــنه ی تــهیه ی گــوشــی یــا تــبلت یــا لــپتاپــی را کــه امــکان ضــبط ویــدیــوی آمــوزشــی را داشــته 

باشد، بپردازند؟ 

     گـفته شـده اسـت کـه مـعلمان از ایـنترنـت و امـکانـات مـدرسـه اسـتفاده کـنند. ظـاهـراً مـنظور هـمان 

ایـــنترنـــتی اســـت کـــه در مـــدارس هـــم ســـرعـــتش کـــم اســـت و هـــم در اغـــلب مـــواقـــع قـــطع.  امـــکانـــات تـــهیه ی 

ویــدیــوی آمــوزشــی نــیز کــه محــدود بــه هــمان گــوشــی مــعلم اســت کــه یــک وســیله شــخصی اســت و نــبایــد 

بـرای کـار اسـتفاده شـود. وزارت آمـوزش و پـرورش مـوظـف اسـت بـرای آمـوزش مـجازی عـالوه بـر ایـنترنـت 

رایـگان، امـکانـات الـکترونـیکی در اخـتیار مـعلمان قـرار دهـد و هـمچنین بـرای تـهیه ی فـیلم هـای آمـوزشـی 

امــکان تــصویــربــرداری تــوســط دوربــین و اســتودیــوهــای کــالســی را بــرای مــعلمان فــراهــم کــند. مــعلمان در 

هشـت مـاه گـذشـته بـه دلـیل وضـعیت نـاگـهانـی از دل وجـان و بـا امـکانـات محـدود شـخصی، ایـثارگـرایـانـه 

و مهـــربـــانـــانـــه، جـــان بـــیمار آمـــوزش کـــشور را در مـــقابـــل ویـــروس کـــرونـــا نـــجات داده انـــد؛ امـــا فـــرادســـتان 

آمـــوزشـــی، وزیـــر و دولـــت در هشـــت مـــاهـــی کـــه فـــرصـــت داشـــته انـــد، دســـت روی دســـت گـــذاشـــتند تـــا چـــون 

گـــذشـــته شـــانـــه از زیـــر بـــار مـــسئولـــیت خـــالـــی کـــنند و در پـــس پُســـت هـــا و نـــام هـــا فـــقط شـــیوه نـــامـــه هـــایـــی را 

منتشر کنند که خودشان به آن عمل نمی کنند. 

     در ایــن مــیان اعــالم شــده اســت کــه کــالس هــای مــدارس روســتایــی و عــشایــری حــضوری خــواهــد 

بــود. بــا تــوجــه بــه اعــالمــیه هــای وزارت بهــداشــت، بــایــد از وزیــر مــحترم پــرســید کــه آیــا نــقطه ای در ایــران 

هســـت کـــه کـــرونـــا بـــه آنـــجا نـــرفـــته بـــاشـــد؟ آیـــا اســـاســـاً ســـالمـــتی و جـــان مـــعلمان و دانـــش آمـــوزان مـــناطـــق 

روسـتایـی و عـشایـری بـرای ایـن وزارت خـانـه اهـمیتی دارد؟ بـه هـمه ی ایـنها بـیفزایـید ایـن خـبر تـکان دهـنده 

را کــه در ســال تــحصیلی گــذشــته بــیش از ۳.۵مــیلیون دانــش آمــوز بــه دلــیل عــدم دســترســی بــه گــوشــی و 

تـبلت هـوشـمند و ایـنترنـت، از تـحصیل بـازمـانـده انـد. وزارت آمـوزش و پـرورش بـرای رفـع ایـن مـشکل، طـبق 

رویـه ای ثـابـت کـه در سـالـیان گـذشـته هـم داشـته، بـه سـراغ پـویـش هـای مـردمـی رفـته اسـت و بـاز هـم قـرار 

اســت کــمبودهــای ایــن وزارت خــانــه را از طــریــق فــعالــیت هــای خــیرمــآبــانــه بــرطــرف کــند و نــه از راه افــزایــش 

بـودجـه و حـمایـت و پشـتوانـه ی دولـت. الـبته ایـن مـسئله کـه بـودجـه ی آمـوزش و پـرورش کـه نـه خـرج تـهیه ی 

لـوازم الـکترونـیک بـرای آمـوزش مـجازی مـی شـود و نـه صـرف تـهیه ی امـکانـات بهـداشـتی بـرای کـل مـدارس 

کـشور و نـه خـرج تـهیه ی لـوازم مـوردنـیاز دانـش آمـوزان، دقـیقاً در کـجا و بـه چـه صـورتـی خـرج مـی شـود، 
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خــود پــرســشی اســت کــه مــسئوالن بــایــد آن را پــاســخ بــدهــند. هــمچنین دولــت هــا و مجــلس هــای گــذشــته و 

حـــال، بـــایـــد پـــاســـخگوی ســـیاســـت هـــای اشـــتباه و قـــصور خـــود در تـــأمـــین بـــودجـــه ی مـــوردنـــیاز آمـــوزش و 

پـــرورش بـــاشـــند. مـــتأســـفانـــه در ایـــن شـــرایـــط اســـت کـــه وزارت آمـــوزش و پـــرورش تـــصمیم قـــطعی خـــود را 

بــرای بــازگــشایــی مــدارس اعــالم کــرده و گــویــی وزیــر از اتــاق پــر از تجــمالت خــود، آن  ســوتــر را نــدیــده 

است و هنوز از وضعیت قرمز شهرهای خرد و کالن بی خبر مانده است. 

     کـــانـــون صـــنفی مـــعلمان تهـــران ضـــمن ابـــراز نـــگرانـــی شـــدیـــد خـــود از ایـــن شـــرایـــط ،بـــازگـــشایـــی 

مــــدارس و بــــه خــــطر افــــتادن جــــان و ســــالمــــتی مــــعلمان و دانــــش آمــــوزان، هشــــدار مــــی دهــــد کــــه وزیــــر و 

وزارت خــانــه ی مــتبوعــش نســبت بــه ایــن قــضیه و عــواقــب آن بــار دیــگر بــیندیــشند و بــه جــای ایــجاد فــضای 

هـــیجانـــی کـــاذب در رقـــابـــت بـــا عـــملکرد دیـــگر وزارت خـــانـــه هـــا، ســـالمـــتی بـــیش از ۱۵مـــیلیون دانـــش آمـــوز و 

نـــزدیـــک بـــه یـــک مـــیلیون مـــعلم را در اولـــویـــت قـــرار دهـــند. کـــانـــون صـــنفی مـــعلمان تهـــران اعـــالم مـــی کـــند کـــه 

مسئول هر گونه اتفاق ناگوار در این شرایط، وزارت آموزش و پرورش است ... 

                                                                         کانون صنفی معلمان ایران 
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بیانیه ی انجمن صنفی معلمان کردستان/ سقز و زیویه 
  به مناسبت پنجم اکتبر، روز جهانی معلم 

     خـــمیرمـــایـــه ی تـــوســـعه ی پـــایـــدار در هـــر کـــشوری آمـــوزش و پـــرورش بـــوده و مـــعلم از اصـــلی تـــریـــن 

ارکان این نهاد انسان ساز است. 

     دولـــت هـــا مـــوظـــفند راه را بـــرای ورود مـــعلمانـــی بـــاانـــگیزه، خـــالق و مـــتفکر بـــه ایـــن ارگـــان مـــهم و 

بــنیادی بــاز کــرده تــا بــتوانــند نســلی پــرورش دهــند کــه بــتوانــد جــهان را آبــادتــر از آنــچه کــه تــحویــل گــرفــته، 

تــحویــل دهــد. افــرادی هــمه جــانــبه نــگر، نــوانــدیــش، نــقاد، مــبتکر و پــرســشگر کــه بــی مــهابــا بــتوانــند راه را از 

چـــاه تـــشخیص داده، بـــا انـــتخاب خـــود مـــسیر زنـــدگـــی و آیـــنده ی خـــود را تـــرســـیم نـــموده و حـــیات خـــود را 

معنا بخشد. 

     اخـتصاص زیـرسـاخـت هـای الزم بـرای ایـن امـر از اولـویـت هـاسـت و تـأمـین امـکانـات سـخت افـزاری 

و نرم افزاری شایسته و ضروری از وظایف اساسی و اولویت دار دولت هاست. 

     مــعلمان و دانــش آمــوزان عــالوه بــر امــکانــات فــیزیــکی بــرای پــرورش اســتعدادهــایــشان، نــیازمــند 

فــضایــی امــن، آرام و بــانــشاط هســتند و در چــنین فــضایــی مــی شــود امــیدوار بــود کــسانــی پــرورش یــابــند 

کــه مــولــد، اخــالق مــدار و مســتقل بــاشــند. یــک مــعلم تــوانــمند، مســتقل و کــم دغــدغــه بــه مــثابــه یــک کــاتــالــیزور 

می تواند تسهیل کننده ی فرآیند تعلیم و تربیت باشد. 

     بــا نــگاهــی بــه تــوســعه یــافــتگی کــشورهــا مــی تــوان دریــافــت کــه فــصل مشــترک مــوفــقیت در جــوامــع 

پیشــرفــته در مــقایــسه بــا دیــگر جــوامــع، نــوع نــگاه و عــملکرد آنــها نســبت بــه آمــوزش و پــرورش اســت. یــک 

نــظام آمــوزشــی اثــربــخش و کــارا مــی تــوانــد بــرای جــامــعه امــنیت و رفــاه، ثــبات، تــوســعه و ســعادت را بــه 

ارمغان آورد. 

     در دنـــیای جـــهانـــی شـــده ی امـــروز نـــظام آمـــوزش و پـــرورش یـــک کـــشور را نـــمی تـــوان از نـــظام هـــای 

آمــوزش و پــرورش دیــگر کــشورهــا جــدا دانســت، بــنابــرایــن اســتفاده از ظــرفــیت هــای عــلمی کــشور بــدون 

تــوجــه بــه جــهان بــینی افــراد مــی تــوانــد ســبب شــکوفــایــی و تــحول در نــظام آمــوزشــی گــردیــده و الــتیامــی بــر 

زخم های وارده بر پیکر آموزش و پرورش کشور باشد. 

     ســـیاســـت زدگـــی و ســـیاســـی کـــاری در آمـــوزش و پـــرورش خـــط بـــطالنـــی بـــر تـــمامـــی دســـتاوردهـــا و 

هــرز دادن مــنابــع و امــکانــات خــواهــد بــود کــه مــانــند ســیلی ویــرانــگر بــنیان هــای نــظام آمــوزشــی را در هــم 

می کوبد. 
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     انجـمن صـنفی مـعلمان کـردسـتان ضـمن عـرض تـبریـک و شـادبـاش بـه هـمه ی هـمکاران خـود در 

ســراســر جــهان بــه مــناســبت روز جــهانــی مــعلم (ســیزدهــم مهــرمــاه)، انــتظار دارد خــردگــرایــی ســرلــوحــه ی 

تـــــصمیمات مـــــسئولـــــین واقـــــع شـــــده و در شـــــرایـــــط حـــــاد کـــــنونـــــی کـــــه ویـــــروس کـــــرونـــــا ســـــالمـــــت هـــــمکاران و 

دانــش آمــوزان را بــه مــخاطــره انــداخــته، هــر چــه ســریــع تــر در ایــن خــصوص تــصمیمات مــقتضی و درخــور 

اتـخاذ نـمایـد و هـمچنین خـواسـته هـایـی دارد کـه امـیدوار اسـت بسـترهـای الزم بـرای تـحقق آنـها از جـانـب 

مسئولین  محقق گردد: 

     1- تــوجــه بــه اتــنیک هــای مــتنوع بــومــی و قــومــی در آمــوزش و پــرورش و بــه  تــبع آن هــموار ســاخــنت 

زمینه ی تحقق اصل ۱۵ قانون اساسی 

2- آزادی همه ی معلمان زندانی 

3- پرهیز از پرونده سازی علیه فعاالن صنفی و مختومه نمودن پرونده ی فعاالن صنفی 

4- به رسمیت شناخنت تشکل یابی مستقل 

     5- توجه به منزلت و رفاه شاغالن و بازنشستگان 

6- زدودن چهره ی امنیتی از فضاهای آموزشی  

    7- اهتمام دولت به آموزش کیفی و رایگان 

انجمن صنفی معلمان کردستان/ سقز و زیویه 

 of 636 723



	 	 
 بیانیه  های کانون های صنفی

 10/25/1399

 بیانیه  انجمن صنفی معلمان کردستان- مریوان 

 در خصوص مطالبه واکسیناسیون فوری و سراسری  

در حـالـی کـه نـزدیـک بـه یـک سـال از شـیوع کـرونـا در کـشور مـی گـذرد و هـزاران نـفر از هـموطـنانـمان 

قــــربــــانــــی ایــــن بــــیماری شــــده انــــد کــــه در مــــیان آنــــها تــــعدادی از دانــــش آمــــوزان مــــعلمان و بــــازنشســــتگان 

فـرهـنگی دیـده مـی شـونـد، هـمزمـان نـاکـارآمـدی سیسـتماتـیک و سـیاسـت هـای غـلط اقـتصادی و تحـریـم هـا و 

فساد ساختاری فراگیر کمر ملت ایران را زیر فشار اقتصادی خم کرده است. 

در ایــن مــیان بــا وجــود تــالشــهای فــداکــارانــه پــرســتاران ،پــزشــکان و کــادر بــیمارســتانــی کــشور ،وبــا 

وجـود آمـار سـازی هـای هـر روز از مـیزان ابـتال و قـربـانـیان کـرونـا، نـاکـارآمـدی سیسـتم بهـداشـتی کـشور 

در کـنترل بـیماری کـرونـا بـر هـمگان آشـکار شـده اسـت .در ایـن شـرایـط سـخت ودر حـالـی کـه  بـسیاری 

از کـــشورهـــای هـــمسایـــه ایـــران واکـــسیناســـیون فـــوری را شـــروع کـــرده انـــد در کـــشور مـــا بـــدون ارائـــه هـــیچ 

گــــونــــه مــــبنای مــــنطقی و عــــلمی واکــــسن هــــای مــــورد تــــایــــید ســــازمــــان بهــــداشــــت جــــهانــــی رد شــــده و وعــــده 

واکـسیناسـیون در مـاه هـای آیـنده داده مـی شـود.  وعـده ای کـه قـابـل پـیش بـینی اسـت کـه بـه خـیل عـظیمی 

از وعده های برآورده نشده این سال ها بپیوندد.   

در حــالــی  کــه تــا پــیش از ایــن تــصمیم گــیران وزارت بهــداشــت ســیاســت هــای خــود را در هــماهــنگی 

کـامـل بـا سـازمـان بهـداشـت جـهانـی مـعرفـی مـی کـردنـد  حـتی خـود را مـوظـف نـمی دانـند کـه پـاسـخ روشـنی 

بـــه چـــرایـــی حـــذف واکـــسن هـــای مـــورد تـــایـــید ایـــن ســـازمـــان  بـــدهـــند. واکـــسن هـــایـــی کـــه در بـــسیاری از 

کشورهای جهان در حال استفاده است. 

نـاگـفته پـیداسـت کـه بـا شـیوع کـرونـا و تـعطیلی مـدارس، بـا وجـود تـالش هـای فـراوان مـعلمان در ارائـه 

آمـوزش هـای مـجازی تـداوم دوری دانـش آمـوزان از مـحیط مـدرسـه بـیش از هـر چـیز بـر وخـامـت  وضـعیت 

آمـــوزش کـــشور افـــزوده اســـت و الـــبته کـــه در شـــرایـــط کـــنونـــی و بـــا تـــوجـــه بـــه شـــیوع کـــرونـــا آمـــوزش هـــای 

مـجازی بهـتریـن تـصمیم اسـت.و تـا زمـان واکـسیناسـیون سـراسـری بـایـد ادامـه پـیدا کـند. الزم اسـت کـه 

تــصمیم گــیران حــکومــتی بــر ایــن مــهم تــوجــه داشــته بــاشــند تــداوم شــیوع کــرونــا عــالوه بــر آن کــه حــتماً بــه 

قـــربـــانـــی شـــدن تـــعداد دیـــگری از هـــم وطـــنان مـــی انـــجامـــد و فـــشار روانـــی و اقـــتصادی بـــر مـــلت بـــه ویـــژه 

اقـــشار آســـیب پـــذیـــر هـــمچون مـــعلمان و کـــارگـــران را تشـــدیـــد مـــی کـــند، بـــایـــد هـــمچون روزهـــا و مـــاه هـــای 

گـذشـته شـاهـد رونـد افـزایـشی نـاهـنجاری هـای اجـتماعـی خـشونـت هـا و قـتلهای  خـانـوادگـی و خـودکـشی 

کــارگــران ،جــوانــان و دانــش آمــوزان بــاشــیم. مــا بــه عــنوان یــک تــشکل صــنفی  وظــیفه خــود مــی دانــیم کــه بــه  
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تــصمیم گــیران ســیاســی کــشور هشــدار دهــیم کــه عــواقــب تــاخــیر در واکــسیناســیون فــوری و ســراســری 

کـشور بـر عهـده آنـهاسـت و پـیشنهاد مـی کـنیم کـه هـماهـنگ بـا سـازمـان بهـداشـت جـهانـی و هـمراسـتا بـا 

اسـتانـداردهـای جـهانـی بـه واکـسیناسـیون فـوری و سـراسـری مـردم اقـدام کـنند،هـمانـگونـه کـه بـسیاری از 

کشورهای جهان در حال انجام ان هستند. 

انجمن صنفی معلمان کردستان مریوان 

واکسن بخرید  

جان مردم مهم است 
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بیانیه ی کانون صنفی فرهنگیان گیالن برای مطالبه_واکسیناسیون_عمومی 

مطابق با استاندارد های جهانی مورد پذیرش سازمان بهداشت جهانی 

هر دم دردی از پی دردی ای سال! 

با این تن ناتوان چه کردی ای سال؟ 

رفتی و گذشنت تو یک عمر گذشت 

صد ساِل سیاه برنگردی ای سال! 

ســالــی کــه گــذشــت ســال انــبوه انــدوهــان عــالــم بــود کــه  نــحسی ویــروس کــرونــا هــمچنان آوار بــر آوار 

فزود و آواز مغموم درد از کران تا کران سرزمین های مختلف دنیا پیچیدن گرفت. 

در ایــــن مــــیان امــــا ســــرزمــــین مــــا مــــتاســــفانــــه از نخســــتین کــــشورهــــایــــی بــــود کــــه مــــیزبــــان خــــواســــته و 

نـــاخـــواســـته ی ایـــن ویـــروس مـــنحوس گشـــت و چـــه جـــانـــها ی پـــاک  کـــه در خـــاک نشـــد! از مـــعلم تـــا دانـــش 

آمــوز از کــارگــر تــا کــارمــند از پــزشــک تــا پــرســتار از هــنرمــند ســینما تــا نــویــسنده و شــاعــر و بــسی جــان 

هـــای پـــاک دیـــگر از اقـــشار مـــظلوم و رنـــجور ایـــن ســـرزمـــین اهـــورایـــی کـــه اکـــنون بـــه هـــفت هـــزار ســـالـــگان 

پیوسته اند. 

آنـچه در ایـن بـین انـدوه ایـن رنـجوری را دو صـد چـندان مـی کـند، مـدیـریـت هـای نـاکـارآمـد، سـیاسـی، 

غـیر حـرفـه ای و غـیر مـسئوالنـه بـا ایـن پـدیـده شـوم بـوده اسـت کـه از ابـتدای شـیوع تـا بـه اکـنون شـاهـد آن 

بوده ایم. 

در مــاه نخســت کــه پــروپــاگــانــدای رســمی حــاکــمیت در پــی انــکار مــوضــوع بــر آمــد و بــا حــضور شــبه 

کـارشـناسـان از اسـاس ایـن مـوضـوع را دروغ و حـتی کـذایـی خـوانـدنـد.بـعد از آنـکه ایـن ویـروس مـنحوس 

بــا ســرعــت مــتصاعــدانــه ای جــان هــای بــسیاری گــرفــت،چــاره ای جــز پــذیــرش واقــعیت هــای تــلخ نــبود.امــا 

ایـن روزهـا آنـچه کـه نـگرانـی بـیش از انـدازه ای در عـموم مـردم مـا ایـجاد کـرده،ورود نـگرش هـای بـخش 

نـــامـــه ای و ســـیاســـی کـــاری هـــا ی مـــتداول در مـــواجـــهه بـــا چـــگونـــگی اســـتفاده از واکـــسن هـــای خـــارجـــی 

اســـت.مـــسئله واکـــسن و نـــحوه اســـتفاده ی آن امـــری تـــخصصی در حـــیطه ســـازمـــان بهـــداشـــت جـــهانـــی 

اســـت و نـــمی تـــوان بـــه ســـلیقه ی شـــخص خـــاصـــی و یـــا نـــهاد خـــاصـــی، مـــردم رنـــجور و بـــیمار را از حـــق 

اســتفاده قــانــونــی،شــرعــی و عــرفــی از بــرخــورداری واکــسن بــرای درمــان محــروم کــرد.امــری کــه ســه رکــن 

مـهم سـازمـان نـظام پـزشـکی ایـران و رئـیس مجـمع انجـمن هـای عـلمی پـزشـکی ایـران در نـامـه بـه رئـیس 

جمهور،با تاکید بر تهیه واکسن از منابع علمی معتبر بر حق استفاده مردم از آن تاکید ورزیدند. 
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کــانــون صــنفی فــرهــنگیان گــیالن بــه حــاکــمیت هشــدار مــی دهــد،جــان مــردم را وجــه املــصالــحه نــگرش 

هــای ایــدئــولــوژیــک و دعــواهــای ســیاســی مــرســوم قــرار نــدهــد و در مــواجــهه بــا ایــن امــر بــه غــایــت خــطیر، 

حــداکــثر تــدبــیر را بــه خــرج دهــد.هــرگــونــه اصــراری بــر محــروم کــردن مــردم از واکــسن مــطلوب،مــطابــق بــا 

اسـتانـدارهـای جـهانـی و سـازمـان بهـداشـت جـهانـی، تـالش و مـشارکـت در مـسیر مـرگ و مـیرهـای نـاشـی 

از کـرونـا ، کشـتار عـامـدانـه مـحسوب مـی شـود و اگـر در آتـیه ایـن بـلیه در جـهان رو بـه خـامـوشـی گـرایـد 

و از مـلت  مـا بـه خـاطـر محـروم شـدن از واکـسن مـورد تـایـید مـراجـع عـلمی،هـمچنان قـربـانـی بـگیرد،هـیچ 

عـذری پـذیـرفـته نـخواهـد بـود. حـسن روحـانـی بـه عـنوان رئـیس جـمهوری کـه از طـریـق آرای عـمومـی بـه ایـن 

جایگاه دست یافته، موظف است که شفاف و صریح مسیر تهیه واکسن معتبر را با تسریع بپیماید. 

کـارنـامـه ی هشـت سـالـه ی او پـر از عهـد شـکنی هـای مـدام و از یـاد بـردن تـمام وعـده هـای انـتخابـی 

اسـت.او اکـنون در نـقطه فـایـنال ریـاسـت جـمهوریـش در مـیانـه ی آزمـونـی سـخت و تـاریـخی قـرار گـرفـته 

است تا بل این آخرین بار مسئولیتش را به درستی به مقصد مقصود نائل گرداند. 

کـانـون صـنفی فـرهـنگیان گـیالن انـتظار دارد مجـموعـه ی حـاکـمیت نسـبت بـه دیـدگـاه هـای سـیاسـی 

شـــده و بـــخش نـــامـــه ای در ایـــن عـــرصـــه بـــه شـــدت احـــتراز ورزد و راه درســـت را تـــا ریـــشه کـــن کـــردن ایـــن 

معضل خانمان سوز در پیش بگیرد. 

قیصر امین پور 

کانون صنفی فرهنگیان گیالن  

واکسن خرید  

جان مردم مهم است 
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کانون صنفی فرهنگیان استان قزوین: 

واکسن کرونا را سیاسی نکنید. 

یــک ســال از هــمه گــیری بــیماری مــرمــوز کــرونــا در ســراســر جــهان مــی گــذرد؛ شــوم جــغدی  کــه شــغل 

های بسیاری را به تعطیلی کشاند و ساحت فقر را گسترده تر کرد.  

ســهم ایــران نــیز پــنج مــیلیون دانــش آمــوز بــازمــانــده از تــحصیل و تــعطیلی ده هــا شــغل، بــیکاری و 

فقر گسترده شد؛ کودکانی که در حسرت گوشی هوشمند برای آموزش، طناب دار را برگزیدند! 

 انـتظار مـی رفـت بـرای مـقابـله بـا ایـن ویـروس، بـیش از هـر زمـان دیـگری بـا تـصمیمات کـارشـناسـانـه 

و تـعقل مـحور مـدیـریـت  شـود؛ امـا مـدیـریـت نـاصـحیح، بـی بـرنـامـگی، تـخیل گـرایـی، دشـمن پـنداری، غـرب 

ستیزی و سنت گرایی، رویکرد علمی مقابله با این ویروس را تحت تاثیر قرار داد.  

در ایـــن بـــین، دخـــالـــت نـــهادهـــای غـــیر مـــتخصص بـــا رویـــکرد تـــوهـــم ســـاز مـــقابـــله بـــا ایـــن ویـــروس بـــه 

تـــصمیمات خـــلق الـــساعـــه منجـــر شـــد کـــه نـــرخ آمـــار کشـــته شـــدگـــان را بـــه صـــورت تـــصاعـــدی بـــاال بـــرد و 

خانواده های بسیاری را داغدار کرد.  

درایـن بـین، در کـشاکـش مـرگ و زنـدگـی، خـبر کـشف واکـسن تـایـید شـده سـازمـان بهـداشـت جـهانـی، 

بـــرق امـــیدی در جـــهان روشـــن کـــرد؛ امـــا بـــه نـــاگـــاه خـــبر محـــرومـــیت مـــردم ایـــران از ایـــن واکـــسن، تـــعجب 

همگان را برانگیخت؛ تصمیمی سیاسی که ردپایی از علم در آن دیده نمی شود.  

بی تردید چنین تصمیمی، تقابل بین علم و سیاست است که پیامدهای جبران ناپذیری دارد. 

 مـگر نـه ایـن اسـت کـه اهـم وظـایـف دولـت هـا  فـراهـم آوردن امـکانـات رفـاهـی و بهـداشـتی بـرای مـردم 

اســت؟ پــس چــگونــه اســت ایــن چــنین بــی مــحابــا در مــقابــل ویــروســی چــنین بــی رحــم جــان مــردم ســیاســی 

می شود؟  

مـگر فـشارهـای اقـتصادی و تحـریـم هـا کـه بـا ویـروس کـرونـا سـنگین تـرشـده و تـاب را از مـردم گـرفـته 

مــحسوس نیســت؟ بــر هــر گــوشــه ایــن مــاتــمکده، غــم و حــزن و عــزا بــر ســر مــردم آوار شــده اســت و دیــگر 

توانی برای تحمل حزنی افزون تر باقی نمانده است. 

 بـــی شـــک اهـــمال در واکـــسیناســـیون ســـبب از هـــم پـــاشـــیدگـــی بیشـــتر اقـــتصاد بـــه خـــصوص در بـــین 

اقشار فرو دست خواهد شد و دانش آموزان بیشتری از چرخه آموزش فاصله خواهند گرفت. 

 از ســــویــــی کــــرونــــا و مــــرگ هــــای نــــاشــــی از ایــــن ویــــروس بــــر گــــرده ی مــــردم ســــوار شــــده اســــت و از 

ســـویـــی فـــشارهـــای شـــدیـــد اقـــتصادی ذره ذره آن هـــا را در خـــط فـــقر و نیســـتی فـــرو مـــی بـــرد؛ از ایـــن رو 

 of 641 723




بیانیه  های کانون های صنفی

خـود تحـریـمی دارویـی مـردمـی کـه در زیـر شـدیـدتـریـن فـشارهـای اقـتصادی بـه سـر مـی بـرنـد، پـیامـدی جـز 

اشغال قبرستان ها ندارد. 

بــنابــرایــن کــانــون صــنفی فــرهــنگیان قــزویــن، هــرگــونــه ســیاســی کــاری بــا جــان هشــتاد و پــنج مــیلیون 

ایـرانـی را در مـسالـه ویـروس کـرونـا مـحکوم مـی کـند و اظـهار نـظرهـای غـیر کـارشـناسـی در حـوزه عـلم را 

مـردود اعـالم کـرده و تـاکـید مـی کـند تـنها راه نـجات جـان هـموطـنان در بـرابـر ویـروس کـرونـا تـهیه واکـسن 

مورد تایید سازمان بهداشت جهانی است.  

کانون صنفی فرهنگیان استان قزوین 
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بیانیه کانون صنفی معلمان ایران (تهران) درباره بازگشایی مدارس 
  

در حـالـی کـه نـزدیـک بـه یـک سـال از شـیوع کـرونـا در کـشور مـی گـذرد هـمچنان شـاهـد تـصمیم گـیری 

هـــای مـــتناقـــض و ســـردرگـــمی مـــدیـــریـــتی، در ســـاخـــتار آمـــوزشـــی کـــشور هســـتیم .شهـــریـــورمـــاه بـــا وجـــود 

هشـــدارهـــای وزارت بهـــداشـــت؛ اصـــرار وزارت آمـــوزش و پـــرورش در بـــازگـــشایـــی مـــدارس عـــمالً مـــوجـــب 

افـزایـش مـبتالیـان کـرونـا در مـیان مـعلمان و دانـش آمـوزان شـد. مـتاسـفانـه در هـمین مـدت زمـان کـوتـاه بـا 

اصــرار غــیرمــنطقی بــر بــازگــشایــی مــدارس  شــاهــد جــان بــاخــنت تــعدادی از هــمکارانــمان در اســتان هــای 

مـختلف بـودیـم. از سـوی دیـگر کـاسـتی هـا و نـواقـص سـاخـتاری نـرم افـزار شـاد در ایـن مـدت هـمکاران را 

در آمـــــوزش دانـــــش آمـــــوزان بـــــا مـــــشکالت فـــــراوان روبـــــرو ســـــاخـــــت. نـــــقدهـــــای ارائـــــه شـــــده مـــــثل هـــــمیشه بـــــا 

بـی تـوجـهی مـسئولـین آمـوزش و پـرورش مـواجـه شـد و هـمکاران بـا وجـود سـختی هـای فـراوان، دلـسوزانـه و 

متعهـــد؛ هـــمه تـــالشـــشان را بـــرای ارائـــه آمـــوزش مـــناســـب بـــه دانـــش آمـــوزان بـــه کـــار بســـتند. عـــلیرغـــم ایـــن 

شــرایــط و  بــاال رفــنت پــیک بــیماری کــرونــا، وزارت آمــوزش و پــرورش طــرحــی را بــرای بــازگــشایــی محــدود 

مدارس از اول بهمن ماه ارائه کرده است. 

ایـن در حـالـی اسـت کـه وزیـر بهـداشـت بـه عـنوان رئـیس سـتاد مـلی کـرونـا صـراحـتاً مـخالـفت خـود را 

بـا هـرگـونـه بـازگـشایـی مـدارس اعـالم کـرده اسـت. عـالوه بـر ایـن بـه  بـاور مـتخصصان وزارت بهـداشـت، 

بـــه عـــلت شـــرایـــط خـــاص مـــدارس و فـــضاهـــای بســـته آمـــوزشـــی و کـــمبود شـــدیـــد امـــکانـــات بهـــداشـــتی در 

مـدارس، بـازگـشایـی مـدارس آخـریـن حـلقه از بـازگـشایـی هـا و تـغییر پـروتـکل هـاسـت.از طـرفـی در حـالـی کـه 

بـــــیش از نـــــیمی از ســـــال تـــــحصیلی بـــــه صـــــورت مـــــجازی بـــــه دانـــــش آمـــــوزان آمـــــوزش داده شـــــده اســـــت 

مـشخص نیسـت بـا ایـن بـازگـشایـی هـا تـکلیف آمـوزش هـای مـجازی چـه مـی شـود و آیـا مـنصفانـه اسـت کـه 

مـــعلمان بـــا ایـــن مـــیزان حـــقوق دریـــافـــتی هـــم زمـــان هـــم در فـــضای مـــجازی و هـــم در مـــدارس بـــه آمـــوزش 

دانـش آمـوزان بـپردازنـد؟ اسـاسـا چـنین چـیزی چـگونـه مـمکن اسـت کـه مـعلم هـم زمـان در نـرم افـزار شـاد و 

در کــالس حــضوری تــدریــس کــند؟ آیــا چــنین کــاری بــر کــیفیت تــدریــس و آمــوزش تــاثــیر مــنفی نــخواهــد 

گذاشت؟! 

ایـنگونـه اسـت کـه مـعلمان و دانـش آمـوزان و والـدیـن در بـالتـکلیفی و سـردرگـمی  نـاشـی از تـصمیم 

هـــای مـــتناقـــض و نـــابخـــردانـــه وزارتـــخانـــه مـــبنی بـــر بـــازگـــشایـــی مـــدارس در بـــهمن مـــاه؛ عـــالوه بـــر ایـــنکه 

سالمت جسمی شان در معرض خطر است، فشار روحی مضاعفی را نیز متحمل می شوند. 
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بـــا رویـــه در پـــیش گـــرفـــته شـــده از ســـوی وزارت آمـــوزش و پـــرورش و اخـــتیاری بـــودن حـــضور دانـــش 

آمـوزان در کـالس هـای درس و کـارگـاه هـا، بـی مـسئولـیتی وزارت در بـرابـر تـصمیمات خـود، بـیش از پـیش 

آشـــکار مـــی شـــود و بـــه نـــظر مـــی رســـد وزارت صـــرفـــا بـــه بـــاز شـــدن مـــدارس مـــی انـــدیشـــد و در ایـــن راســـتا 

مــسئولــیت امــنیت روانــی و ســالمــت دانــش آمــوزان را بــر عهــده خــانــواده هــا و اولــیای مــدرســه مــی انــدازد. 

لــذا کــانــون صــنفی مــعلمان تهــران ضــمن مــخالــفت بــا تــصمیمات نــاهــماهــنگ و جــدیــد وزارت آمــوزش و 

پـــــرورش در بـــــازگـــــشایـــــی مـــــدارس، هشـــــدار مـــــی دهـــــد کـــــه ایـــــن عـــــدم وحـــــدت رویـــــه در تـــــصمیم گـــــیری هـــــا و 

نــاهــماهــنگی بــین وزارتــخانــه و ســتاد مــلی کــرونــا مــی تــوانــد عــواقــب وخــیمی  هــم چــون گســتردگــی شــیوع 

کـــــرونـــــا و قـــــربـــــانـــــی شـــــدن تـــــعداد دیـــــگری از هـــــمکاران و دانـــــش آمـــــوزان را بـــــه هـــــمراه داشـــــته بـــــاشـــــد و 

پـیامـدهـای آن بـه عهـده مـسئولـین وزارتـخانـه آوپ خـواهـد بـود. پـیشنهاد مـا ایـن اسـت کـه تـا زمـان انـجام 

واکـسیناسـیون سـراسـری آمـوزش هـا هـمچنان بـه صـورت مـجازی انـجام شـود  و از بـازگـشایـی مـدارس 

حتی به صورت محدود خودداری شود. 

کانون صنفی معلمان ایران ( تهران)  
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 بیانیه کانون صنفی معلمان به مناسبت ۲ اسفند روز جهانی زبانةمادری 

 بــه مــنظور بــزرگــداشــت زبــان مــادری و در راســتای مــحافــظت از مــیراث فــرهــنگی بشــر دوم اســفند 

مـــاه بـــه عـــنوان روز جـــهانـــی زبـــان مـــادری از ســـوی ســـازمـــان آمـــوزشـــی عـــلمی و فـــرهـــنگی ســـازمـــان مـــلل 

متحــد (یــونــسکو) نــام گــذاری شــده اســت. کــانــون صــنفی مــعلمان ایــران (تهــران)، ضــمن گــرامــی داشــت ایــن 

روز جــهانــی و تــبریــک بــه هــمه مــعلمان و دانــش آمــوزان در ســراســر کــشور،  وظــیفه خــود مــی دانــد کــه از 

حـق آمـوزش بـه زبـان مـادری بـرای هـمه اقـوام ایـرانـی دفـاع کـند. دفـاع از چـنین حـقی مـبتنی بـر دالیـل و 

مستنداتی است که به صورت مختصر بیان می شود: 

۱- دفاع از آموزش با کیفیت برای همه کودکان 

 یـونـسکو از سـال ۱۹۵۲ آمـوزش بـه زبـان مـادری را بـه خـصوص در مـراحـل اولـیه آمـوزشـی کـودکـان 

تـشویـق و تـبلیغ کـرده اسـت. از نـظر  ایـن نـهاد وابسـته بـه سـازمـان مـلل متحـد، آمـوزش بـه زبـان مـادری 

حــق کــودکــان اســت. زیــرا کــودکــان، زبــان مــادری خــویــش را بهــتر درک مــی کــنند و هــمین درک، مــوجــب 

مــــی شــــود آنــــها از آمــــوزش بــــاکــــیفیت و بهــــتری بــــرخــــوردار شــــده و از فــــعالــــیت آمــــوزشــــی لــــذت بــــبرنــــد. در 

مــناطــقی کــه زبــان آمــوزشــی و زبــان مــادری کــودک یــکسان نیســتند، احــتمال افــزایــش افــت تــحصیلی و 

تـــرک تـــحصیل زودهـــنگام دانـــش آمـــوزان بیشـــتر مـــی شـــود. در کـــنار ایـــن هـــا اضـــطراب و فـــشار نـــاشـــی از 

یـادگـیری زبـان جـدیـد بـرای کـودکـانـی کـه بـه آمـوزش زبـان غـیر مـادری اجـبار مـی شـونـد از عـوامـلی اسـت 

که تاکید بر آموزش زبان مادری را در چارچوب دفاع از حقوق کودکان قرار می دهد. 

۲- دفاع از عدالت آموزشی 

 در هـمه ایـن سـالـها مـا بـه عـنوان یـک تـشکل صـنفی و فـرهـنگی هـمواره و بـه حـق از گسـترش عـدالـت 

آمــــوزشــــی در کــــشور دفــــاع کــــرده ایــــم. دفــــاع از عــــدالــــت آمــــوزشــــی بــــدون دفــــاع از حــــق آمــــوزش بــــه زبــــان 

مادری حمایتی ناقص و نارسا است.  

به دو دلیل: 

اول، ایـــن حـــق هـــر انـــسان اســـت کـــه بـــه  زبـــان مـــادری خـــود صـــحبت کـــند، بـــخوانـــد و بـــنویســـد. حـــقی 

بدیهی که  نادیده گرفنت آن به مثابه نقض حقوق انسانی است. 

 دوم، آزادی انــــتخاب بــــه عــــنوان یــــکی از حــــقوق بــــنیادیــــن انــــسان ایــــجاب مــــی کــــند کــــه هــــر انــــسان و 

شهـــرونـــدی در انـــتخاب یـــا عـــدم انـــتخاب زبـــان مـــادریـــش بـــه  عـــنوان زبـــان آمـــوزش مـــختار بـــاشـــد. تجـــربـــه 
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مــلی گــرایــی از نــوع شــوروی ســابــق پــیش چــشم  مــاســت و بــه مــا هشــدار مــی دهــد کــه دفــاع از عــدالــت و 

برابری، منهای  حقوق بشر و آزادی، ارمغانش دگماتیسم  و جبرگرایی است.  

لـــذا از نـــظر ایـــن تـــشکل صـــنفی/ فـــرهـــنگی دفـــاع   از آمـــوزش بـــه زبـــان مـــادری از  پـــیش فـــرض هـــای 

دفاع از عدالت آموزشی است. 

۳- دفاع از همبستگی قومی 

 در ایـن شـرایـط سـخت و اسـفناک اقـتصادی  کـه مـردم  کـشور بـا بحـران هـای مـتعدد روبـرو هسـتند؛  

وظـــیفه مـــا بـــه عـــنوان یـــک تـــشکل صـــنفی/فـــرهـــنگی ایـــجاب مـــی کـــند از گســـترش همبســـتگی و مهـــرورزی 

مــیان اقــوام ســاکــن ایــن ســرزمــین دفــاع کــنیم. دفــاع از حــق آمــوزش بــه زبــان مــادری و اجــرای عــملی آن 

مـی تـوانـد از اشـاعـه نـفرت پـراکـنی مـیان قـومـیت هـای مـختلف جـلوگـیری کـرده و حـس اقـلیت قـومـی بـودن را 

بـزدایـد. بـی شـک هـمه آنـهایـی کـه بـا قـومـیت هـا و مـذاهـب مـختلف در ایـن سـرزمـین زنـدگـی مـی کـنند حـق 

اسـتفاده بـرابـر از مـنافـع عـمومـی را دارنـد. بهـره مـندی از چـنین حـقی اسـت کـه مـی تـوانـد احـساس تـعلق 

خـاطـر سـرزمـینی را زنـده نـگه داشـته و از واگـرایـی در حـوزه سـیاسـی و اجـتماعـی جـلوگـیری کـند. الزمـه 

چــنین حــقی احــترام بــه زبــان مــادری هــمه اقــوام ایــرانــی و فــراهــم کــردن بســتر مــناســب بــرای بهــره مــندی 

همه قومیت های ساکن ایران برای اشاعه زبان و فرهنگ خود است. 

۴- معاهدات بین املللی و قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران  

در طـــی  ســـه دهـــه گـــذشـــته مجـــمع عـــمومـــی ســـازمـــان مـــلل متحـــد قـــوانـــین و مـــعاهـــدات مـــتعددی را در 

جهـت دفـاع از آمـوزش زبـان مـادری بـه تـصویـب رسـانـده اسـت. مـاده ۲۷ مـیثاق بـین املـللی حـقوق مـدنـی و 

سـیاسـی، مـاده ۳۰ کـنوانـسیون حـقوق کـودک، مـاده ۴ اعـالمـیه حـقوق افـراد مـتعلق بـه اقـلیت هـای قـومـی، 

مـلی ،مـذهـبی و زبـانـی ،مـاده ۵۲ اعـالمـیه جـهانـی حـقوق زبـانـی و از هـمه مـهمتر مـنشور زبـان مـادری 

سازمان یونسکو از آن جمله است . 

ایـن مـعاهـدات هـمه دولـت هـای عـضو را الـزام  مـی کـند کـه در جهـت تـقویـت و گسـترش زبـان مـادری 

در مــیان قــومــیت هــا و مــلیت هــای خــود بــکوشــند. جــمهوری اســالمــی ایــران نــیز بــه عــنوان یــکی از اعــضای 

سـازمـان مـلل مـوظـف بـه اجـرای مـعاهـدات  بـین املـللی اسـت. عـالوه بـر ایـن در خـود قـانـون اسـاسـی نـیز بـه 

صــراحــت بــر آزادی آمــوزش بــه زبــان مــادری تــاکــید شــده اســت. در اصــل ۱۵ قــانــون اســاســی جــمهوری 

اسالمی ایران آمده است: 

"... اسـتفاده از زبـانـهای محـلی و قـومـی در مـطبوعـات و رسـانـه هـای گـروهـی و تـدریـس ادبـیات آنـها 

در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است." 
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هــمچنین اصــول ۱۹، ۲۲ و ۳۲ قــانــون اســاســی بــا اشــاره بــه بــرابــری هــمه اقــوام ایــرانــی و  هــرگــونــه 

عدم تبعیض اجتماعی و فرهنگی به نوعی دیگر این حق مسلم بشری را مورد تاکید قرار داده است. 

از طــرف دیــگر دولــت ایــران بــا الــحاق چــندیــن مــعاهــده بــین املــللی از جــمله کــنوانــسیون حــقوق کــودک 

کـه طـبق مـاده ۹ قـانـون مـدنـی در حـکم قـوانـین مـصوب مجـلس شـورای اسـالمـی بـه شـمار مـی آیـند، حـق 

آموزش زبان مادری را بدون هیچ قید و شرطی به رسمیت شناخته است. 

بــــر ایــــن اســــاس   کــــانــــون صــــنفی مــــعلمان ایــــران (تهــــران) ضــــمن تــــبریــــک مجــــدد روز جــــهانــــی زبــــان 

مـــادری بـــه هـــمه اقـــوام ایـــرانـــی، از دولـــت جـــمهوری اســـالمـــی ایـــران مـــی خـــواهـــد، شـــرایـــط و بســـتر الزم و 

مــــناســــب بــــرای آمــــوزش بــــه زبــــان مــــادری را بــــرای هــــمه قــــومــــیت هــــا فــــراهــــم کــــرده و از ایــــن طــــریــــق ضــــمن  

اجرای اصول معطل مانده قانون اساسی به معاهدات و میثاق های بین املللی خود پای بند باشد. 

کانون صنفی معلمان ایران (تهران) 
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بیانیه کانون صنفی معلمان تهران به مناسبت گرامی داشت هشت مارس روز 

جهانی زن  

هشــت مــارس هــمواره یــادآور مــبارزات درخــشان زنــان در نــقاط مــختلف جــهان در بــرابــر اســتثمار و 

سـلطه مـردسـاالری و قـوانـین نـابـرابـر اسـت.  زنـانـی کـه عـلی رغـم قـوانـین تـبعیض آمـیز و ضـد انـسانـی، بـاز 

هــم راه مــبارزه را تــاب آورده و کــوشــیده انــد قــدمــهای مــهم و تــاثــیرگــذاری در راســتای رســیدن بــه آرمــان 

برابری بردارند. 

در کـــشور مـــا و بـــه ویـــژه در نـــظام آمـــوزش و پـــرورش، بـــه واســـطه شـــمار زیـــاد زنـــان مـــعلم و دخـــتران 

دانـــــش آمـــــوز، تـــــوجـــــه بـــــه نـــــیازهـــــا و ایـــــجاد شـــــرایـــــط بـــــرابـــــر بـــــرای بهـــــبود حـــــضور مـــــعلمان زن و دخـــــتران 

دانــش آمــوز، بــیش از پــیش ضــروری بــه نــظر مــی رســد.  ارزیــابــی شــرایــط کــنونــی نــظام آمــوزشــی کــشور 

نـشان مـی دهـد کـه ضـریـب نـابـرابـری آمـوزش در کـل کـشور در دهـه هشـتاد ۴۴ درصـد بـوده در حـالـی کـه 

ایــن شــاخــص اکــنون در مــناطــق روســتایــی و بــه ویــژه دربــاره زنــان تــا ۵۵ درصــد افــزایــش داشــته اســت. 

هـمچنین بـر اسـاس آمـار رسـمی از هـر ۴ دانـش آمـوز ۱ نـفر، تـرک تـحصیل مـی کـند کـه عـمده ایـن تـرک 

تــحصیل هــا مــربــوط بــه دخــتران طــبقات فــرودســت روســتایــی و ســاکــنان مــناطــق مــرزی اســت و بــاز هــم بــر 

اسـاس آمـار رسـمی منتشـر شـده؛ ۲۰ درصـد دخـتران مـناطـق محـروم در مـقطع مـتوسـطه دوم بـه مـدرسـه 

نمی روند. فقر و ازدواج دو عامل مهم این وضعیت اعالم شده است.  

وضــــعیت مــــحتوای کــــتاب هــــای درســــی نــــیز شــــرایــــط بهــــتری نــــدارد و در درس هــــایــــی مــــانــــند مــــدیــــریــــت 

خــانــواده بــیش از آن کــه دخــتران دانــش آمــوز را بــه ســمت عــلم آمــوزی و پیشــرفــت تــحصیلی و شــکوفــایــی 

اســـتعدادهـــایـــشان هـــدایـــت کـــند،  مـــتاســـفانـــه آنـــان را بـــه ســـوی ازدواج و خـــانـــه داری ســـوق مـــی دهـــد؛ در 

حــالــی کــه هــمگی ایــن دانــش آمــوزان زیــر ۱۸ ســال ســن دارنــد و طــبق پــیمان نــامــه جــهانــی حــقوق کــودک 

کـــــه ایـــــران نـــــیز آن را امـــــضا کـــــرده، ازدواج کـــــودکـــــان ( کـــــودک همســـــری ) مـــــمنوع اســـــت.  در ایـــــن مـــــیان؛ 

هــمه گــیری ویــروس کــرونــا نــیز مــزیــد بــر عــلت شــده و شــمار بــسیاری از دانــش آمــوزان بــه ویــژه دخــتران 

دانـــش آمـــوز بـــه دلـــیل نـــداشـــنت امـــکانـــات آمـــوزش مـــجازی، از تـــحصیل محـــروم شـــده انـــد. آمـــار مـــربـــوط بـــه 

نــابــرابــری در عــرصــه آمــوزش و عــدم دســترســی بــسیاری از دخــتران دانــش آمــوز از امــکانــات تــحصیل، 

نـشان مـی دهـد کـه عـدالـت آمـوزشـی عـلی رغـم ادعـای مـسئولـین آمـوزش و پـرورش، هـنوز گـام هـای اولـیه را 

نــــیز طــــی نــــکرده اســــت و بــــسیاری از دخــــتران ســــرزمــــین مــــا هــــمچنان بــــه دالیــــلی از جــــمله فــــقر و نــــبود 

امکانات و ازدواج از تحصیل محروم می شوند. 
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از ایــن رو کــانــون صــنفی مــعلمان تهــران بــه عــنوان یــک تــشکل صــنفی در چــارچــوب دفــاع از اصــول 

سـه گـانـه آزادی، حـقوق بشـر و بـرابـری خـود را مـوظـف مـی دانـد هـمگام بـا سـایـر نـهادهـای مـدنـی ضـمن 

اعالم همبستگی با جنبش برابری خواهانه زنان ایران، موارد زیر را از حاکمیت مطالبه کند: 

۱. حـــق آزادی بـــه عـــنوان امـــری جـــهان شـــمول و جـــزئـــی از حـــقوق طـــبیعی-انـــسانـــی را نـــمی تـــوان بـــه 

بـهانـه هـای مـختلف، حـتی قـانـون اسـاسـی، از بـخشی از جـامـعه ایـرانـی دریـغ کـرد. آزادی عـقیده و سـبک 

زنـدگـی و پـوشـش؛ امـروزه در سـراسـر جـهان بـه رسـمیت شـناخـته شـده و حـاکـمیت کـنونـی ایـران از جـمله 

دولـت هـایـی اسـت کـه هـمچنان بـه نـقض سیسـتماتـیک ایـن حـق بـه ویـژه دربـاره زنـان مـی پـردازد. اگـر چـه 

آمـوزش ایـدئـولـوژیـک شـامـل هـمه کـودکـان ایـرانـی مـی شـود، امـا حـساسـیت هـای ایـدئـولـوژیـک/حـکومـتی 

نسـبت بـه زنـان، شـرایـط سـخت تـری را بـرای دخـتران دانـش آمـوز بـه وجـود مـی آورد. پـوشـش اجـباری از بـدو 

ورود دخــتران دانــش آمــوز بــه مــدرســه، شــرایــط روانــی آســیب پــذیــری را بــه دخــتران خــردســال تحــمیل مــی 

کـند کـه در هـمه ایـن سـالـها مـورد نـقد جـدی کـارشـناسـان مسـتقل آمـوزشـی قـرار گـرفـته اسـت. محـرومـیت 

دخـــتران از آزادی هـــای مـــتداول پســـران در مـــدارس هـــمچون تـــفریـــحات ســـالـــم، ورزش هـــای جـــمعی و...بـــه 

دلـیل شـرایـط خـاص حـاکـم بـر مـدارس دخـترانـه؛ عـمال جـذابـیت هـای مـحیط مـدرسـه و پـویـایـی آن را بـرای 

دخـتران دانـش آمـوز بـه شـدت کـاهـش مـی دهـد. تـحوالت سـال هـای اخـیر و تـغییر نسـل نـیز مـویـد ایـن نـکته 

اسـت کـه عـمال مـیان سـیاسـت هـای رسـمی حـاکـمیت در مـورد پـوشـش زنـان و واقـعیت هـای مـربـوط بـه زنـان 

جـامـعه، شـکاف عـمیقی ایـجاد شـده اسـت. مـا بـه عـنوان یـک نـهاد مـدنـی از حـاکـمیت مـی خـواهـیم ضـمن 

پـــذیـــرش ایـــن واقـــعیت هـــا بـــه جـــای پـــافـــشاری غـــیرواقـــع بـــینانـــه بـــر تـــرویـــج آمـــوزش ایـــدئـــولـــوژیـــک؛ آمـــوزش 

مـــشارکـــتی مـــبتنی بـــر پـــذیـــرش آزادی هـــای فـــردی را ســـرلـــوحـــه کـــار خـــود قـــرار دهـــد. تـــنها از ایـــن طـــریـــق 

مــی تــوان امــیدوار بــود کــه دخــتران و زنــان ایــرانــی امــکان بــالــندگــی و پــرورش اســتعدادهــای خــود را پــیدا 

کنند. 

زنـــان ایـــرانـــی هـــمچون ســـایـــر زنـــان جـــهان شـــایســـته بهـــره مـــندی از حـــقوق بشـــر و احـــترام بـــه جـــایـــگاه 

انـسانـی خـود هسـتند. ایـن در حـالـی اسـت کـه آمـوزش عـمومـی در ایـران بـا نـگاه جـنسیتی و تـبعیض آمـیز 

نسـبت بـه زنـان، پـیونـدی نـاگسسـتنی در طـول سـالـیان گـذشـته داشـته اسـت. بـخشی از قـانـون اسـاسـی 

و قــوانــین کــیفری اگــر چــه بــا کــلیت حــقوق انــسانــی در تــعارض اســت؛ امــا زنــان ایــرانــی از ایــن قــوانــین؛ 

خـــسارت بیشـــتری را در طـــول ایـــن ســـالـــها متحـــمل شـــده انـــد.مـــا بـــه عـــنوان یـــک نـــهاد مـــدنـــی از حـــاکـــمیت 

مـــی خـــواهـــیم مـــحتوای ســـرشـــار از تـــبعیض  جـــنسیتی، از کـــتاب  هـــای درســـی حـــذف شـــده و بـــه جـــای آن 

آموزش حقوق شهروندی و فراجنسیتی؛ قرار بگیرد. 

هـمچنین از حـاکـمیت مـی خـواهـیم قـوانـین زن سـتیزانـه و نـابـرابـر جـاری در قـانـون اسـاسـی و قـوانـین 

کــیفری را ( اعــم از قــوانــین مــربــوط بــه ازدواج، ارث، قــانــون مــجازات، کــه در وقــایــع زن کُــشی اخــیر بــیش 
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از گــذشــته نــاعــادالنــه بــودن آن مــشهود شــد و ...) هــر چــه زودتــر لــغو کــند و عــرصــه را بــرای بــالــندگــی و 

حضور برابر زنان در اجتماع و خانواده فراهم کند.   

۳-در راســتای حــضور بــرابــر زنــان در اجــتماع و پــیگیری مــطالــبات زنــان اســت کــه  داشــنت تــشکل 

مسـتقل بـرای آنـان؛ بـیش از هـمیشه ضـروری بـه نـظر مـی رسـد و حـاکـمیت بـه جـای سـرکـوب و بـه زنـدان 

انـــــداخـــــنت زنـــــان فـــــعال، مـــــوظـــــف اســـــت شـــــرایـــــطی را فـــــراهـــــم کـــــند کـــــه فـــــعاالن حـــــقوق زنـــــان بـــــتوانـــــند در 

تــشکل هــایــی مســتقل مــطالــبات بــرحــق خــود را پــیگیری کــنند و بــتوانــند از عــرصــه کــنشگری اجــتماعــی؛ بــه 

دور از تـــبعیض و ســـرکـــوب؛ بـــرخـــوردار شـــونـــد.ایـــن مـــوارد جـــزیـــی از حـــقوق طـــبیعی انـــسانـــی اســـت کـــه 

حـــداقـــل در طـــی یـــک قـــرن گـــذشـــته در بـــسیاری از کـــشورهـــای دنـــیا جـــاری و ســـاری شـــده ولـــی هـــمچنان 

زنان ایرانی از داشنت آن محرومند. 

۴. دفــاع از بــرابــری، بــدون اعــتراض نســبت بــه تــبعیض جــنسیتی و تــالش در جهــت بــرابــری زنــان و 

مــــردان در ســــطح زنــــدگــــی اجــــتماعــــی، امــــکان پــــذیــــر نیســــت. از هــــمین رهــــگذر اســــت کــــه کــــانــــون صــــنفی 

مـــعلمان تهـــران؛ پـــیگیری بـــرابـــری جـــنسیتی را از وظـــایـــف خـــود مـــی دانـــد و بـــیش از هـــمه پـــیگیری اجـــرای 

عـــدالـــت و بـــرابـــری درســـطح آمـــوزش و پـــرورش و در مـــیان دخـــتران دانـــش آمـــوز و زنـــان مـــعلم را اولـــویـــت 

گـذاری مـی کـند. در هـمین راسـتا ایـن تـشکل، از دولـت بـه عـنوان عـالـی تـریـن نـهاد اجـرایـی مـی خـواهـد هـر 

چـه زودتـر قـوانـین مـربـوط بـه  عـدالـت آمـوزشـی و بـه دور از تـبعیض را کـه در کـنوانـسیون هـای بـین املـللی 

تـــصویـــب شـــده، در نـــظام آمـــوزشـــی کـــشور تـــصویـــب و اجـــرایـــی کـــند تـــا از ایـــن رهـــگذر دخـــتران مـــناطـــق 

محــروم و طــبقات فــرودســت بــتوانــند بــه چــرخــه آمــوزش کــشور بــازگــردنــد و هــمانــند دانــش آمــوزان مــناطــق 

برخوردار به حداقلی از امکانات رشد و شکوفایی دسترسی داشته باشند. 

 تـــوجـــه بـــه آمـــوزش فـــراجـــنسیتی مـــهارتـــهای زنـــدگـــی بـــه دخـــتران در مـــدارس و لـــزوم پـــیگیری آمـــوزش 

هـــای جـــنسی در مـــدارس مـــی تـــوانـــد عـــامـــل مـــوثـــری در افـــزایـــش آگـــاهـــی آنـــان بـــوده و مـــانـــع از افـــزایـــش 

معضالت اجتماعی همچون کودک همسری شود.  

 کـــانـــون صـــنفی مـــعلمان ایـــران(تهـــران) الزم مـــی دانـــد  ۸ مـــارس، روز جـــهانـــی زن را بـــه تـــمام زنـــان 

کـشورمـان بـه ویـژه زنـان مـعلم و کـارگـر و پـرسـتار کـه جـسورانـه و شـجاعـانـه در شـرایـط سـخت و نـابـرابـر 

به کوشندگی اجتماعی ادامه داده  و مطالبات خود را فریاد می زنند، تبریک بگوید. 

کانون صنفی معلمان  

 ۸ مارس ۲۰۲۱ / ۱۸ اسفند ۱۳۹۹ 
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فصل دهم: 
 

بیانیه ها و نقدهای معلمان  و 


1 تشکل های شبکه ای رادیکال

 مـعلمان راديـكال فـردى و گـروهـى طـيف مـتفاوتـى هسـتند كـه كـانـال هـای تـلگرامـی مـتفاوتـی دارنـد یـا فـردی در رسـانـه هـا نـقد مـی نـویـسند. مـعلمان 
عــدالــتخواه یــکی از ایــن طــیف هــاســت. انــتخاب آرم آن بــه مــثابــه نــمود مــعلمان رادیــکال از آن روســت  کــه فــراگــیرتــر اســت و  در بــرهــه هــای مــختلف 

جنبش بالخص دهه اخیر حضوری پر رنگ در بسیج معلمان داشته است 




بیانیه ها و نقدهای معلمان و تشکل های شبکه ای رادیکال

 1393/07/18

بیانیه ی بیش از ۱۰۰ نفر از معلمان رادیکال  

در حـالـی بـه اسـتقبال مهـر و بـازگـشایـی مـدارس مـی رویـم کـه نـابـسامـانـی هـای آمـوزش و پـرورش در 

حـوزه هـای مـختلف، چـشم انـداز درخـشانـی را بـرای مـعلمان و دانـش آمـوزان بـه تـصویـر نـمی کشـد. جـدای 

از مـشکالت سـاخـتاری در نـظام آمـوزشـی در طـی سـال هـای پـس از انـقالب، هشـت سـال بـی مـدیـریـتی و 

بـی بـرنـامـگی در عـرصـه ی آمـوزش در دوره ی احـمدی نـژاد، نـظام آمـوزشـی را بـا چـالـش هـای جـدیـد روبـه رو 

کــرده بــود و اکــنون بــعد از گــذشــت یــک ســال از حــاکــمیت حــسن روحــانــی و هــمفکرانــش، در هــمچنان بــر 

هــمان پــاشــنه مــی چــرخــد. دولــت جــدیــد نــه تــنها بــر مــشکالت پــیشین فــائــق نــیامــده اســت، بــلکه مــشکالت 

جــدیــدی را نــیز بــر حجــم مــشکالت آمــوزش عــمومــی، مــشکالت مــعلمان، دانــش آمــوزان و خــانــواده هــا نــیز 

افزوده است. 

فـانـی در حـالـی بـه احـصای مـشکالت و دسـته بـندی آنـان در آمـوزش و پـرورش مـی بـالـد کـه حـتی یـک 

راهــکار عــینی و مــلموس بــرای حــل تــضادهــای پــیش رو ارائــه نــکرده اســت. مــشکالت معیشــتی و رفــاهــی 

مـعلمان از قـبیل پـایـین بـودن دسـتمزد، عـدم بـرخـورداری از حـمایـت هـای اجـتماعـی و فـرهـنگی هـمچنان پـا 

بــر جــاســت. بــیمه ی تــکمیلی ایــران بــه خــاطــر ســوءمــدیــریــت از پــرداخــت بــدهــی هــا امــتناع مــی کــند، بــیمه ی 

پـایـه و تـکمیلی فـعلی نـاکـارآمـد و غـیرشـفاف اسـت و تعهـداتـش درخـور خـانـواده ی بـزرگ مـعلمان نیسـت و 

در حـال حـاضـر مـسئله ی بـیمه ی درمـانـی، پـیش از گـذشـته بـه یـک مـعضل جـدی تـبدیـل شـده اسـت؛ انـبوه 

شکایات و گزارش ها در این زمینه خود گواهی بر این اوضاع نابسامان است. 

نـابـسامـانـی اقـتصادی امـنیت شـغلی مـعلمان را در سـطوح مـختلف دچـار مـشکل نـموده اسـت. ایـن 

عــدم امــنیت در ابــعاد مــختلف قــابــل بــررســی اســت. تــعداد زیــادی از مــعلمان رســمی بــه خــاطــر مــشکالت 

اقـتصادی بـه شـغل دوم روی آورده انـد و بـرخـی از آنـان مـعلمی را فـقط بـه خـاطـر بـرخـورداری از حـقوق 

بــــــازنشســــــتگی ادامــــــه مــــــی دهــــــند. وضــــــعیت مــــــعلمان شــــــاغــــــل بــــــه صــــــورت غــــــیررســــــمی در بــــــخش دولــــــتی و 

خـــصوصـــی وحشـــتناک اســـت، حـــتی تـــعدادی از آنـــان بـــا حـــداقـــل حـــقوق دو ســـال پـــیش مـــشغول بـــه کـــار 

هســـتند. مـــدیـــران مـــدارس خـــصوصـــی در حـــالـــی کـــه از دادن حـــقوق قـــانـــونـــی طـــفره مـــی رونـــد، هـــر لحـــظه 

مـــی تـــوانـــند ایـــن مـــعلمان غـــیررســـمی را اخـــراج نـــمایـــند. در بـــسیاری از ایـــن مـــدارس یـــا خـــبری از بـــیمه ی 

تأمین اجتماعی نیست و یا حق بیمه را به صورت کامل از معلم دریافت می کنند. 

مــــربــــیان پــــیش دبســــتانــــی از حــــداقــــل امــــنیت شــــغلی بــــرخــــوردار نیســــتند. دولــــت و مجــــلس بــــا مــــسئله ی 

اسـتخدام آنـان بـرخـورد سـیاسـی مـی کـند؛ جـدای از آن دسـتمزد آنـان بـا سـاعـات کـار مـتناسـب نیسـت، 

از مــزایــای حــداقــلی مــانــند بــیمه ی تــأمــین اجــتماعــی بــرخــوردار نیســتند و بــه خــاطــر خــودســری مــدیــران 
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مـراکـز پـیش دبسـتانـی و عـدم نـظارت دولـتی، بـدون قـرارداد مـجبور بـه کـار هسـتند. در طـی روزهـای اخـیر 

نـیز شـاهـد اعـتراضـات ایـن دسـته از هـمکاران خـود بـودیـم کـه دولـت از طـریـق حـراسـت، احـضار و تهـدیـد 

پاسخ آنان را داد. 

امـــا مـــشکالت نـــظام آمـــوزشـــی تـــنها محـــدود بـــه مـــعضالت رفـــاهـــی و معیشـــتی مـــعلمان نیســـت، بـــلکه 

قـسمت اعـظمی از مـشکالت مـربـوط بـه وضـعیت نـیروی انـسانـی و عـدم مـدیـریـت آن اسـت. مـا در حـالـی 

در بـرخـی مـناطـق و نـقاط کـشور بـا کـمبود نـیروهـای مـتخصص و کـیفی روبـه رو هسـتیم کـه در بـرخـی از 

ادارات مـعلمان مجـرب بـه خـاطـر مـازاد نـیرو مـجبور بـه کـار در بـخش غـیرمـرتـبط هسـتند. نسـبت نـیروهـای 

ســتادی و نــاکــارآمــد در وزارت خــانــه و نــیروهــای آمــوزشــی غــیرعــلمی، نــاهــماهــنگ و هــزیــنه بــر اســت. بــرای 

نــمونــه، امــسال در اســتان خــوزســتان نــیروهــای خــدمــت گــزار (بــخش خــدمــات) مــدارس را بــه عــنوان مــعلم 

پـایـه ی اول ابـتدایـی بـه کـار گـرفـته انـد. در یـک چـنین شـرایـطی بـا تـوجـه بـه آمـار غـیرواقـعی، وزیـر از تـعدیـل 

نـیرو سـخن مـی گـویـد، در حـالـی کـه مـا نـیازمـند بـه اسـتفاده از نـیروهـای جـدیـد و حـرفـه ای بـرای بـخش هـای 

مـختلف آمـوزشـی هسـتیم. بـه عـنوان مـثال، مـا بـا اسـتانـداردهـای جـهانـی در بـخش مـشاوره در مـدارس و 

هــدایــت تــحصیلی دانــش آمــوزان فــاصــله ی نــجومــی داریــم. در اســتان تهــران بــسیاری از کــالس هــا بــاالی 

حـــد اســـتانـــدارد، بـــا جـــمعیتی بـــیش از ۳۳ نـــفر، تـــشکیل مـــی شـــود کـــه ایـــن مـــسئله در مـــناطـــق حـــاشـــیه ای 

بسیار مشهودتر است. 

در کــنار مــشکالت فــوق مــسئله ی خــصوصــی ســازی آمــوزش بــه عــنوان یــک چــالــش اســاســی دیــگر در 

طـــی یـــک ســـال گـــذشـــته، آیـــنده ی آمـــوزش عـــمومـــی و رایـــگان را بـــه مـــخاطـــره انـــداخـــته اســـت. عـــزم مـــصمم 

دولـــت بـــرای خـــصوصـــی ســـازی در یـــک ســـال گـــذشـــته، از حـــوزه ی آمـــوزش و پـــرورش شـــروع شـــده اســـت. 

خــــریــــد خــــدمــــات آمــــوزشــــی از طــــریــــق خــــریــــد پــــانــــصدهــــزار صــــندلــــی خــــالــــی مــــدارس خــــصوصــــی، دادن 

بسـته هـای حـمایـتی و تـشویـقی بـه سـرمـایـه گـذاران در بـخش آمـوزش، فـروش مـدارس بـا مـوقـعیت تـجاری 

در تهـران، دریـافـت پـول تـحت عـنوان کـمک بـه مـدرسـه بـه اشـکال مـختلف، گسـترش مـدارس هـیئت امـنایـی 

تـحت لـوای مـشارکـت مـردمـی بـا هـدف تـمایـزگـذاری بـین مـدارس عـادی بـا هـدف زمـینه سـازی بـرای گـرفـنت 

شهـریـه، گـمانـه زنـی بـرای ورود صـاحـبان صـنایـع بـه حـوزه ی آمـوزش در مـدارس فـنی و کـارودانـش و … 

نمونه هایی از برنامه ی دولت برای حذف آموزش عمومی است. 

در سـایـه ی غـلبه ی نـگاه سـودمـحور دولـت بـه مـسئله ی آمـوزش، آمـوزش کـیفی دچـار بحـران اسـاسـی 

شـده اسـت. مـفاهـیم اسـاسـی انـسانـی در آمـوزش و پـرورش مـا جـایـی نـدارد. مـدرسـه محـلی بـرای تـمریـن 

هـمیاری، مـشارکـت، رشـد خـالقـیت و دمـوکـراسـی نیسـت. از مـحتوای کـتاب هـا تـا شـیوه ی تـدریـس مـعلمان 

و فـــضای آمـــوزشـــی و شـــیوه ی مـــدیـــریـــت در مـــدارس، هـــیچ کـــدام در پـــی آمـــوزش کـــیفی بـــه دانـــش آمـــوزان 

نیســت. دســتورالــعمل هــای بــوروکــراتــیک، عــدم اخــتصاص بــودجــه در حــوزه ی پــژوهــش، ارزشــیابــی کــمی و 

بـی مـحتوای مـعلمان و دانـش آمـوزان، تـدویـن مـحتوای آمـوزشـی بـدون تـوجـه بـه نـیاز دانـش آمـوزان و نـظرات 
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مــــعلمان، بــــه گــــفتمانــــی در آمــــوزش عــــمومــــی منجــــر شــــده اســــت کــــه آن را از مــــحتوای کــــیفی و انــــسانــــی 

خارج کرده است و تکنیکی و کاالیی شدن آموزش یکی از وجوه آن است. 

در ســایــه ی ســیاســت هــای فــوق و عــلی رغــم ادعــای مــسئوالن در ســال گــذشــته، شــاهــد افــزایــش تــرک 

تــــحصیل دانــــش آمــــوزان بــــودیــــم؛ هــــرچــــند دولــــت از ارائــــه ی آمــــار دقــــیق چــــون دولــــت هــــای پــــیشین امــــتناع 

مــی کــند، امــا تجــربــه ی کــاری مــا در کــالس هــایــمان مــؤیــد ایــن امــر اســت. بــاال رفــنت هــزیــنه هــای زنــدگــی و 

آمـوزش، خـانـواده هـای کـم درآمـد و فـرزنـدانـشان را بـه مـرحـله ی تـرک تـحصیل کـشانـده اسـت. نـکته ی دیـگر 

ایـــنجاســـت کـــه بـــعد از ثـــبت تـــرک تـــحصیل بـــه عـــنوان وضـــعیت دانـــش آمـــوز، مـــشاوران مـــدارس و ادارات 

اصـالً بـرای چـرایـی مـسئله پـیگیری بـه عـمل نـمی آورنـد و وضـعیت دانـش آمـوز را تـعقیب نـمی کـنند. در کـنار 

دانـش آمـوزان تـرک تـحصیلی، امـروز مـسئله ی کـودکـان بـازمـانـده از تـحصیل نـیز یـک مـعضل جـدی اسـت. 

ایـــن کـــودکـــان اغـــلب بـــه خـــاطـــر فـــقر اقـــتصادی و فـــرهـــنگی خـــانـــواده قـــادر بـــه رفـــنت در مـــدرســـه نیســـتند و 

اکـــثریـــت آنـــها ارتـــش کـــودکـــان کـــار را تـــشکیل مـــی دهـــند. در بـــرخـــی مـــوارد نـــیز بـــه خـــاطـــر مـــشکالت ثـــبت 

احــوالــی مــانــند فــقدان شــناســنامــه یــا مــغایــرت ثــبتی از تــحصیل محــروم مــی شــونــد. وجــود ســیصد کــودک 

فــاقــد شــناســنامــه ی محــروم از تــحصیل در شهــرســتان نــیمروِز اســتان سیســتان و بــلوچســتان فــاجــعه ای 

درخــور تــوجــه اســت. بــخش دیــگری از ایــن کــودکــان مــتعلق بــه خــانــواده هــای مــهاجــر، بــه خــصوص کــودکــان 

افــغانســتانــی هســتند کــه دولــت بــا آنــها ســلیقه ای و ســیاســی بــرخــورد مــی کــند. بــه عــنوان نــمونــه بــا شــروع 

ثـبت نـام سـال جـدیـد مـقرر شـد کـه از آنـان شهـریـه ای اخـذ نـشود، امـا در آسـتانـه ی شـروع سـال تـحصیلی 

خبر از صدور بخشنامه ای برای اخذ شهریه ی ۱۵۰هزار تومانی از آنان به گوش می رسد. 

مـــشکالت فـــوق در عـــرصـــه ی آمـــوزش عـــمومـــی کـــشوری کـــه حـــاکـــمانـــش حـــق تـــشکل یـــابـــی و مـــشارکـــت 

اصـــناف در ســـرنـــوشـــت خـــود را محـــدود بـــه مـــجوز و ســـالیـــق ســـیاســـی جـــناح هـــا کـــرده انـــد، امـــری بـــدیـــهی 

اســت. بــررســی هــا نــشان مــی دهــد کــه در کــشورهــایــی کــه بــه لــحاظ تــوســعه و شــاخــص آمــوزشــی در رتــبه ی 

بــاالتــری قــرار دارنــد، اتــحادیــه هــای صــنفی و آمــوزشــی نــیز قــدرتــمند و مــؤثــر هســتند. مــتأســفانــه مــسئله ی 

تـــشکل یـــابـــی مـــعلمان بـــا مـــشکالت عـــدیـــده ای روبـــه رو اســـت و دولـــت کـــوچـــک تـــریـــن حـــقی بـــرای تـــشکل یـــابـــی 

مســـتقل مـــعلمان و ســـایـــر اصـــناف قـــائـــل نیســـت. بـــه عـــنوان نـــمونـــه، تـــشکیالت کـــارگـــری مســـتقل در طـــی 

سـال هـای اخـیر بـه صـورت قهـرآمـیز حـذف و سـرکـوب شـده انـد، بـرخـی فـعاالن صـنفی مـعلمان بـا زنـدان هـای 

طوالنی مدت، تبعید و توبیخ شده اند و اعتراضات پرستاران در نطفه خفه شده است. 

دولــت روحــانــی در بــدو کــار خــود بــا طــرح حــمایــت از فــعالــیت تــشکل هــای مــجوزدار، زمــینه ی بــرخــورد 

جــناحــی و بــانــدی بــا مــسئله ی تــشکل هــای صــنفی مــعلمان را گــشود. امــا خــارج از دولــت نــیز بــرخــی از 

سـازمـان هـا و انجـمن هـایـی کـه نـام مـعلم را بـا خـود یـدک مـی کـشند، مـنافـع جـناحـی و سـیاسـی خـود را بـر 

مـسائـل صـنفی و اسـاسـی مـعلمان تـرجـیح مـی دهـند. نـگاهـی بـه اخـبار و جهـت گـیری هـای ایـن گـروه هـا در 

ســـایـــت هـــایـــشان، نـــشان از جهـــت گـــیری آنـــان بـــرای کســـب قـــدرت ســـیاســـی دارد و اگـــر نـــگاه بـــه پـــایـــین و 
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مـعلمان دارنـد، بـا هـدف بهـره بـرداری از مـوقـعیت مـعلمان بـرای البـی در هـرم قـدرت اسـت. حـتی بـرخـی از 

آنـان بـه پـیاده نـظام دولـت تـبدیـل شـده انـد، حجـم پـیام تـبریـک و تسـلیت آنـان بـه مـقامـات وزارتـی، خـود گـواه 

جهــت گــیری ایــن گــروه هــاســت. در ســایــه ی وجــود چــنین جــریــانــاتــی مــا نــمی تــوانــیم از وجــود تــشکل مســتقل 

صنفی در ایران سخنی به میان آوریم. 

مـــا بـــه عـــنوان جـــمعی از مـــعلمان ایـــران نســـبت بـــه آیـــنده ی آمـــوزش عـــمومـــی نـــگران هســـتیم و اعـــتقاد 

داریــم بــایســتی بــا تــوجــه بــه مــشکالت پــیش رو و مســتقل از حــاکــمیت، خــواســته هــایــمان را بــیان نــمایــیم و 

بــرای تــحقق آنــها تــالش کــنیم و نســبت بــه تــحقق مــوارد زیــر بــه تــمام مــعلمان، دانــش آمــوزان و خــانــواده هــا 

فراخوان می دهیم: 

۱- بــا تــوجــه بــه اعــالم مــنابــع رســمی دولــت کــه خــط فــقر در ایــران یــک مــیلیون و هشــتصدهــزار تــومــان 

است، حداقل دستمزد هر معلم (رسمی و غیررسمی) بایستی باالی خط فقر باشد. 

۲- تســـریـــع و تـــسهیل در پـــرداخـــت هـــزیـــنه هـــای درمـــانـــی، ســـازمـــان دهـــی مـــنظم و مـــدرن و غـــیرمـــتزلـــزل 

اوضـاع بـیمه از اولـویـت هـاسـت و دولـت بـایـد نسـبت بـه رفـع مـعضالت و تـأمـین خـدمـات اجـتماعـی و بـیمه ی 

درمانی پایه و تکمیلی اقدام فوری نماید. 

۳- خـصوصـی سـازی آمـوزش عـمومـی و رایـگان تـحت هـر عـنوان و هـر شـرایـط نـقض حـقوق اسـاسـی 

انسانی است و باید متوقف شود. 

۴- تــحصیل حــق ابــتدایــی هــر کــودک (ایــرانــی و مــهاجــر) اســت و بــایســتی تــمام افــراد جــامــعه تــحت 

پوشش خدمات تحصیل رایگان باشند. 

۵- آمــوزش و پــرورش نــیاز بــه تــعدیــل نــیرو نــدارد، نــیاز بــه ســازمــان دهــی و مــدیــریــت صــحیح مــنابــع 

انسانی دارد. 

۶- اعـتراض، تـحصن و پـیگیری مـطالـبات حـق تـمام مـعلمان اسـت. مـا از اعـتراضـات روزهـای اخـیر 

مـربـیان پـیش دبسـتانـی حـمایـت مـی کـنیم و دولـت بـایسـتی از تهـدیـد و ارعـاب آنـان دسـت بـردارد و نسـبت 

به استخدام و احقاق حقوق آنان اقدام فوری به عمل آورد. 

۷- تــبعیض درنــظام آمــوزشــی بــه هــر شــکل در حــق دانــش آمــوزان و مــعلمان مــمنوع اســت. از جــمله 

تبعیض جنسیتی، فرهنگی، دینی، قومیتی و زبانی باید کامالً حذف گردد. 

۸- مـعلمان مـعترض بـه سـیاسـت هـای آمـوزشـی بـایسـتی از آزادی و امـنیت کـامـل بـرای بـیان نـظرات 

خـــود بـــرخـــوردار بـــاشـــند و مـــعلمانـــی کـــه بـــه خـــاطـــر بـــیان عـــقیده در زنـــدان هســـتند، در اســـرع وقـــت آزاد 

گردند. 

۹- تــشکل یــابــی حــق مــعلمان اســت و ایــن حــق نــمی تــوانــد از ســوی دولــت هــا بــه هــر شــکل و بــهانــه ای 

سلب گردد. 
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۱۰- مــــا بــــه تــــمام مــــعلمان بــــرای اتــــحاد و تــــشکل یــــابــــی مســــتقل فــــراخــــوان مــــی دهــــیم و مــــعتقدیــــم حــــل 

مـشکالت آمـوزش در ایـران در گـروی اتـحاد، هـمدلـی و مـشارکـت تـمام مـعلمان اسـت و هـر جـا ضـرورت 

ایــجاد کــند، بــایســتی بــا تــمام زحــمتکشان، پــرســتاران و کــارگــران بــرای تــحقق حــقوق اســاســی و اولــیه ی 

خود متحد شویم. 

به امید جهانی بهتر 

همراه با صلح 

آزادی و برابری 

همکار عزیز 

هموطن گرامی 

ایـن بـیانـیه تـوسـط جـمعی از مـعلمان ایـران تـهیه شـده و تـا کـنون بـیش از صـد نـفر از مـعلمان بـیانـیه 

را امــــضا نــــموده انــــد کــــه شــــامــــل مــــعلمان رســــمی و غــــیررســــمی شــــاغــــل در بــــخش دولــــتی و خــــصوصــــی، 

هــمچنین تــعدادی از مــعلمان بــازنشســته و اخــراجــی یــا مــمنوع الــتدریــس مــی بــاشــند. هــمچنین تــا بــه حــال 

بـــیش از ۱۵۰ نـــفر از فـــعاالن ســـیاســـی، صـــنفی، کـــارگـــری، مـــحیط زیســـت، زنـــان، کـــودکـــان، هـــنرمـــندان، 

دانـــشجویـــان، اســـاتـــید و شهـــرونـــدان عـــادی از حـــوزه هـــای مـــختلف بـــا امـــضای بـــیانـــیه بـــه یـــاری مـــعلمان 

آمده اند. 

شــما نــیز اگــر تــمایــل داریــد از مــطالــبات امــضاکــنندگــان و آمــوزش عــمومــی کــیفی، بــرابــر و رایــگان 

حمایت نمایید، به آدرس زیر مراجعه نموده و با امضای بیانیه در این گام سهیم باشید. 

 /https://docs.google.com/forms/d
 1sbfGf24NMwU9CW65ZLnoxCK6VKOD4xX_IWTqM-An3aY/viewform

 1394/03/03

در دفاع از تشکل یابی مستقل 
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     بـــارهـــا و در هـــر فـــرصـــت و بـــه هـــر بـــهانـــه در یـــادداشـــت هـــای منتشـــرشـــده از ســـوی نـــگارنـــده، بـــر 

ضـرورت تـشکل یـابـی مسـتقل بـه  عـنوان ظـرف مـناسـب بـرای تـحقق مـطالـبات صـنفی و آمـوزشـی مـعلمان 

تــأکــید کــرده ام. بــی شــک تــنگناهــا و مــوانــع فــراوان اســت، امــا گــریــزی از تــشکل یــابــی مســتقل نیســت. بــه 

بــــررســــی چــــرایــــی و ضــــرورت تــــشکل یــــابــــی و مــــوانــــع آن در فــــرصــــتی دیــــگر مــــی پــــردازم. در ایــــن ســــطور 

مـی کـوشـم نـشان دهـم بـرخـی چـگونـه مـوضـوع تـشکل یـابـی مسـتقل را بـه بـرخـی اشـکال نـاکـارآمـد از حـرکـت 

جـــمعی تـــقلیل مـــی دهـــند. در مـــقابـــل خـــواســـت تـــشکل یـــابـــی مســـتقل بـــرخـــی مـــدلـــی را بـــه نـــام نـــظام صـــنفی 

پــیشنهاد مــی کــنند و بــرخــی بــه مــشارکــت مــعلمان در قــالــب حــزب ســیاســی تــوصــیه مــی کــنند. مــی کــوشــم 

به صورت خالصه توضیح دهم که چرا این دو رویکرد منافع صنفی معلمان را تأمین نخواهد کرد. 

نظام صنفی معلمان 

     در نـظام صـنفی، مـسئله ی صـنفی بـه امـر معیشـت صـرف و مـسائـل بـخشنامـه ای و بـوروکـراتـیک 

کـاسـته مـی شـود. مـسئله صـرفـاً تـبدیـل مـی گـردد بـه سـازوکـاری کـه افـراد در آن بـه صـورت مـنفرد در ارتـباط 

بـا رأس نـظام صـنفی قـرار دارنـد و عـمالً نـظام صـنفی جـایـی بـرای ارتـباط دولـت بـرای ارسـال ابـالغـیه بـه 

کـــارکـــنان اســـت. در ایـــن مـــیان چـــیزی بـــه نـــام مـــشارکـــت فـــعاالنـــه دیـــده نـــمی شـــود و رابـــطه یـــک رابـــطه ی 

مــعیوب و بــاال بــه پــایــین اســت. بــررســی تجــربــه ی نــظام صــنفی اصــناف مــختلف نــشان مــی دهــد کــه ایــن 

شــــکل از ســــازمــــان یــــابــــی بــــرای طــــرح و پــــیگیری مــــطالــــبات مــــوفــــق نــــبوده اســــت و بیشــــتر کــــسانــــی کــــه از 

گـردانـندگـان چـندیـن سـالـه ی نـظام صـنفی هسـتند از مـواهـب رانـتی و رانـت وفـاداری بـه دولـت هـا بهـره مـند 

شـــده انـــد و نـــه بـــدنـــه ی صـــنف. بـــه خـــاطـــر هـــمین ویـــژگـــی هـــای غـــیرپـــویـــاســـت کـــه وزیـــر آمـــوزش  و پـــرورش و 

مشاوران دسِت راستی و مخالفان تشکل یابی مستقل می کوشند این ایده را مطرح و نهادینه کنند.  

     ولــی رونــد روبــه رشــد حــرکــت مــعلمان، بــه خــصوص تجــربــه ی دو ســال اخــیر و حــرکــت کــانــون هــای 

صـــنفی بـــه ســـمت اســـتقالل بیشـــتر، جـــنبش مـــعلمان را در مـــسیر تـــکامـــلی خـــود در نـــقطه ای قـــرار داده 

اســــت کــــه امــــکان تــــحقق ایــــن امــــر غــــیرمــــمکن اســــت، مــــگر بــــا حــــذف کــــانــــون هــــای صــــنفی کــــه در دوره ی 

احـمدی نـژاد بـه صـورت آشـکار و در دوره ی روحـانـی بـه صـورت پـنهان دنـبال مـی شـود. الـبته یـک سـِر قـصه 

دولـت هـا هسـتند و یـک سـِر مـاجـرا کـانـون هـا و کـنشگران مسـتقلی هسـتند کـه تـن بـه ایـن مـعادالت نـداده و 

نمی دهند. 

ایجاد حزب معلمان یا سازمان یابی معلمان در احزاب موجود یا در احزاب در حال شکل گیری 

     در ایــن شــکل از ســازمــان یــابــی، عــمالً مــعلمان بــایــد بــا بــخشی از قــدرت یــا جــناح هــای ســیاســی 

پـــیونـــد بـــخورنـــد. ایـــن رویـــکرد بیشـــتر رویـــکرد مـــعطوف بـــه کســـب قـــدرت ســـیاســـی اســـت. ایـــن رویـــکرد یـــک 

تجـــربـــه ی شکســـت خـــورده اســـت. بـــررســـی تجـــربـــه ی ســـازمـــان یـــابـــی تـــشکل هـــای مـــعلمان در دل احـــزاب و 

جـریـانـات سـیاسـی پـیش و پـس از انـقالب، نـشان مـی دهـد کـه در ایـن حـالـت وضـعیت مـعلمان، تـابـعی از 

وضــعیت جــناح و حــزب ســیاســی و تــعادل قــوا در عــرصــه ی ســیاســی اســت. مــثالً کــسانــی کــه خــود را بــا 
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جــریــانــات هــمسو بــا جــریــان اصــالحــات پــیونــد زدنــد، بــا حــذف ایــن جــریــان از قــدرت ســیاســی بــه مــحاق 

رفــتند و هــرگــز نــتوانســتند گســترش تــشکیالتــی در بــین مــعلمان داشــته بــاشــند و تــشکل هــای منتســب بــه 

مـــعلمان کـــه هـــمسو بـــا احـــمدی نـــژاد یـــا جـــریـــان مـــوســـوم بـــه اصـــولـــگرا بـــودنـــد، در بـــین بـــدنـــه ی اجـــتماعـــی 

مـعلمان اصـالً جـایـگاهـی پـیدا نـکردنـد. احـزاِب در حـاِل تـولـد یـک شـبه هـم کـه مـدعـی نـمایـندگـی مـطالـبات 

هســتند، فــراتــر از قــانــونــمندی مــوجــود نــمی تــوانــند عــمل نــمایــند. بــه زعــم نــگارنــده، دو رویــکرد ایــجاد نــظام 

صــنفی و یــا مــشارکــت در ســاخــتار ســیاســی از طــریــق احــزاب قــادر نیســتند مــنافــع عــالــیه ی مــعلمان و 

دانــش آمــوزان را تــأمــین نــمایــند؛ لــذا بــه نــظر مــی رســد تــأکــید بــر تــشکل یــابــی مســتقل و پــرهــیز از ورود بــه 

بـازی هـای جـناحـی و بـانـدی بـایسـتی بـه یـک اولـویـت تـشکل هـای مـوجـود صـنفی تـبدیـل گـردد. کـانـون هـای 

صــنفی مــوجــود کــه هــرگــز در هــیچ دادگــاه رســمی، غــیرقــانــونــی اعــالم  نشــده انــد، بــایــد بــر حــق بــرگــزاری 

مجــمع و فــعالــیت آزادانــه تــأکــید کــنند. دولــت بــایــد تــن بــه ایــن حــق مســلم بــدهــد و از بــرخــورد دوگــانــه بــا 

تــشکل هــای صــنفی دســت بــردارد. دولــت حــق نــدارد مــانــع بــرگــزاری مجــمع عــمومــی هــیچ تــشکل مســتقلی 

شــود و بــه شــیوه ای کــه در انــتخابــات اســفند گــذشــته مــنتقد و مــخالــف عــملکرد شــورای نگهــبان بــود، بــر 

تـرکـیب هـیئت مـدیـره و اسـاس نـامـه ی تـشکل هـا دخـالـت و نـظارت اسـتصوابـی کـند. اگـر دولـت مـدعـی اسـت 

کــه بــه دنــبال امــنیتی کــردن فــضای کــنشگران صــنفی نیســت و اگــر ســخنان حــسن روحــانــی در خــرداد 

۹۲، جــنبه ی تــبلیغاتــی و پــوپــولیســتی نــداشــته اســت، بــایســتی فــوراً از حــیطه هــای کــه  نــاحــق در اشــغال 

دولــت هــا بــوده اســت، عــقب نــشینی کــند و مــشارکــت فــعاالنــه ی مــعلمان در ســاخــتار آمــوزشــی را در قــالــب 

تشکل های مستقل صنفی بپذیرد. 

جعفر ابراهیمی 

بازرس شورای هماهنگی 
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تشکل مستقل معلمان: حقی گرفتنی! 

 تأملی بر یک نوشته و طرح چند نکته 

     مـــطلبی بـــا عـــنوان تـــشکل یـــابـــی مســـتقل، حـــقی کـــه دیـــده نـــمی شـــود، بـــه قـــلم جـــعفر ابـــراهـــیمی در 

وبسایت حقوق معلم و کارگر منتشر شده است که از چند جهت حائز اهمیت و تأکید است.  

     نخسـت ایـن کـه در آن نـوشـته بـه درسـتی بـه دفـاعـیات مـقطعی و کـاسـب کـارانـه ی بـرخـی نـمایـندگـان 

مجــلس از مــطالــبات مــعلمان اشــاره شــده و دوم ایــن کــه در خــالل مــنت، نــگارنــده بــر ایــن نــکته ی بــسیار 

حـیاتـی و مـهم کـه تـشکل هـای مـعلمان بـایـد از هـر جـناح سـیاسـی مسـتقل بـاشـند، تـأکـید مـی کـند (نـقل بـه 

مضمون).  

     ابـراهـیمی در عـنوان و در مـنت نـوشـته اش از مـفهوم/عـنوان تـشکل یـابـی مسـتقل و تـشکل مسـتقل 

سخن رانده است.  

     در ایـن یـاداشـت کـوتـاه قـصد دارم بـا اسـتقبال از رویـکرد نـوشـته ی ابـراهـیمی، نـکاتـی چـند را بـر 

مـطلب فـوق الـذکـر افـزوده و مـطالـبی ضـروری را در بـاب ضـروت مـطلق تـأیـید بـر تـشکل یـابـی مسـتقل بـیان 

کنم.  

     ۱- تـأکـید بـر اسـتقالل تـشکل هـای صـنفی از هـر دسـته و جـناح سـیاسـی حـکومـتی و نـیز از هـر 

دولـت و از هـر کـارفـرمـا، مـهم تـریـن اصـلی اسـت کـه حـین فـعالـیت صـنفی اجـتماعـی بـایـد در دسـتور کـار 

فعاالن اجتماعی صنفی قرار بگیرد.  

     جــناح هــای ســیاســی مــعموالً مــیل دارنــد نــیروی اجــتماعــی مــؤثــری چــون مــعلمان را بــه نــوعــی بــه 

دنـبالـچه ی مـنافـع سـیاسـی خـود بـدل کـنند تـا در بـزنـگاه هـای سـیاسـی بـتوانـند از مـوجـودیـت و اثـر آن بـه 

نـفع جـریـان سـیاسـی خـود بهـره بـبرنـد. اسـاسـاً آن مـنافـعی کـه مـا بـرای خـود حـق مـی دانـیم و بـه واقـع حـق 

مــاســت، بــرای بــاالدســتی هــا مــنافــع خــودشــان مــحسوب مــی شــود. مــتشکل مــی شــویــم کــه ایــن حــق را کســب 

کـنیم، آنـها در قـدرتـند، قـانـون وضـع مـی کـنند و تـعقیب قـضایـی مـی کـنند کـه مـا مـوفـق نـشویـم. ایـن بـحث، 

ســاده امــا جــدی اســت. مــنافــع! چــگونــه مــی شــود تــشکلی بــرای کســب مــنافــعمان ایــجاد کــنیم کــه مســتقل 

نباشد و به همان هایی وابسته باشد که با آنها در کلنجاریم برای گرفنت حقمان؟!  

     ٢- اسـتقالل تـشکل هـای اجـتماعـی صـنفی تـنها از بـعد عـملکرد حـقوقـی و سـیاسـی و اجـتماعـی 

نیســت؛ بــلکه هــمچنین اســتقالل مــالــی ایــن تــشکل هــا مــسئله ای بــسیار مــهم اســت. حــتی حــمایــت مــالــی از 

یــــک تــــشکل، بــــرای کــــمک بــــه رونــــد فــــعالــــیت و نــــیز کــــمک بــــه فــــعاالن گــــرفــــتارشــــده در مــــشکالت قــــضایــــی 

اقتصادی باید با تکیه بر منابع مالی همان تشکل و اعضای آن باشد.  
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     کـمک مـالـی از هـر دولـت و هـر کـارفـرمـا و هـر گـروه سـیاسـی نـه تـنها بـه مـرور، بـلکه در کـوتـاه مـدت 

نــیز، حــرکــت و جهــت فــعالــیت هــای تــشکل هــای مســتقل را در راســتای مــنویــات و مــنافــع کــمک کــننده شــکل 

می دهد.  

     ٣- نــکته ی بــسیار مــهم دیــگر در نــوشــته ی جــعفر ابــراهــیمی آوردن نــام «تــشکل مســتقل» اســت. 

دعـوا بـر سـر نـام نیسـت؛ بـایـد دیـد چـرا ایـن مـفهوم یـک مـفهوم ضـرورت حـیاتـی در رونـد فـعالـیت مسـتقل 

صــنفی و اجــتماعــی مــاســت. بــیایــید بــنا بــه فــرض، نــام نــهادهــای صــنفی مســتقل مــعلمان را اتــحادیــه یــا 

ســندیــکا بــگذاریــم. حــال ســؤال ایــن اســت کــه فــرقــش بــا کــانــون یــا انجــمن در چیســت؟ هــیچ! مــادامــی کــه 

تـنها اسـامـی فـرق داشـته بـاشـند، تـفاوتـی در کـار نیسـت؛ مـگر ایـن کـه اعـضا هـمزمـان بـا اتـخاد یـک نـام 

و عـنوان، رویـکرد مـتناسـب بـا آن را نـیز در عـمل بـه کـار بـندنـد. نـام ظـرف الـزمـاً شـکل دهـنده ی مـظروف و 

محتوا نیست؛ اگرچه این بدین معنی نیست که هر نام و عنوانی می تواند درست باشد.  

     اکـنون بـحث ایـن نیسـت کـه خـوب اسـت نـام کـانـون یـا انجـمن هـا را بـه چـیز دیـگری تـغییر داد، امـا 

خــوب اســت هــنگام بــحث و مــعرفــی مــوضــوعــات (مــانــند مــطلب مــورد بــحث)، هــمزمــان بــا نــام بــردن از نــام 

حــقوقــی تــشکل هــایــمان، از عــنوانــی کــه نــشان دهــنده ی مــحتوای حــرکــت مــاســت نــیز یــاد شــود. بــه عــبارتــی، 

خـــوب اســـت کـــه از عـــنوانـــی کـــه نـــاظـــر بـــر مـــفهوم اســـتقالل اســـت، یـــعنی تـــشکل مســـتقل، نـــام بـــرد و الـــبته 

بالفاصله افزود مثالً کانون، انجمن (به عنوان مصادیق تشکل مستقل).  

     از ســـویـــی در صـــورت تـــبلیغ و تـــرویـــج نـــام و مـــفهوم تـــشکل مســـتقل و ارائـــه  و تـــبیین مـــعنای آن 

بــرای بــدنــه ی تــشکل هــایــمان، بــه نــوعــی بــر اســتقالملــان از هــر دســته ی ســیاســی نــیز تــأکــید کــرده ایــم، نــیز 

استقالل مالی و حقوقی و تشکیالتی.  

     نـکته ی مـهم دیـگر در تـأیـید الـزام تـبلیغ مـفهومِ تـشکل مسـتقل بـرای کـانـون و انجـمن هـا ایـن اسـت 

کـه مـمکن اسـت بـرخـی بـا نـیت خـوب و بـرای تـمایـز بـخشیدن حـرکـتشان از حـرکـت هـای وابسـته بـه دولـت، 

بـه مـا بـگویـند یـکی از هـدف هـای مـا ایـن اسـت کـه بـه سـوی تـشکیل اتـحادیـه یـا سـندیـکا حـرکـت کـنیم؛ آن 

وقـت ایـن سـؤال بـزرگ پـیش مـی آیـد کـه آیـا در حـال حـاضـر تـشکل هـایـی بـا ایـن نـام در جـاهـای دیـگر دنـیا 

الزاماً مستقلند؟ غالباً خیر.  

     بــا در نــظر گــرفــنت ســوابــق درخــشان مــبارزات اجــتماعــی و قــاعــدتــاً نــتیجه ای کــه از ایــن مــبارزات 

مـی بـایسـت گـرفـته مـی شـد کـه یـکی از شـکل هـای آن نـوع تـشکل هـای مـوجـود هـمچون سـندیـکاسـت، بـه نـظر 

مـــی رســـد عـــملکرد ایـــن نـــهادهـــا در مـــقیاس تـــاریـــخ و ســـابـــقه ی اجـــتماعـــی آن جـــوامـــع در واقـــع عـــقب گـــردی 

بزرگ است.  

     ســـندیـــکاهـــا حـــاال بـــه طـــور مـــفهوم داری بـــه بـــازیـــچه ی کـــارفـــرمـــایـــان بـــدل شـــده و حـــتی مـــنطبق بـــر 

ســنت هــای ســوســیال دمــوکــراســی در غــرب و در هــمان چــارچــوب ســه جــانــبه گــرایــی هــم مــدافــع مــطالــبات و 

خـواسـته هـای بـدنـه ی خـود نیسـتند. بـه هـمین دلـیل اسـت کـه ریـزش بـسیاری در ایـن نـهادهـا انـجام گـرفـته و 
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رؤسـای ایـن سـندیـکاهـا (و اتـحادیـه هـا) اکـنون بـه نـوعـی دچـار اشـرافـیت نـمایـندگـی-کـارگـری شـده و دیـگر 

مـنافـع بـدنـه بـرایـشان مـهم نیسـت. نـمایـندگـانـی کـه بـا هـواپـیمای خـصوصـی جـابـه جـا مـی شـونـد و از مـنشأ 

حــق عــضویــت اعــضا مــبالــغ هــنگفتی را بــرای دســتمزد خــود و بــرای تــشکیالت عــظیم بــوروکــراتــیک خــود 

صــرف مــی کــنند. از زدوبــندهــای آنــها بــا دولــت هــا و کــارفــرمــاهــا هــم مــی شــود در فــرصــتی مــناســب تــر مــثال 

آورد.  

     بـاری، ایـنها گـفته شـد تـا بـگویـیم بهـتر اسـت بـا نـامـیدن تـشکل هـامـان بـا نـام سـندیـکا، راه بـازکـن 

ایـن سـنت هـای ضـدبـدنـه نـشویـم. نـاگـفته نـمانـد کـه بـاز بـحث صـرفـاً مـخالـفت بـا یـک نـام نیسـت؛ بـلکه بـایـد 

بـــه خـــاطـــر داشـــت وقـــتی از یـــک نـــوع تـــشکل صـــحبت مـــی کـــنیم هـــشیار بـــاشـــیم کـــه تـــاریـــخچه و رویـــکرد و 

محتوا و عملکرد آن را مدنظر داشته باشیم.  

     اکــنون در ایــران چــند ســندیــکای کــارگــری تــشکیل شــده کــه مــادامــی کــه از جــنبه ی ســلبی بــرای 

تـــمایـــز بـــا شـــوراهـــای اســـالمـــی کـــار و خـــانـــه ی کـــار و بـــرای دفـــاع مســـتقل از مـــطالـــبات کـــارگـــران حـــرکـــت 

مــی کــنند و در جــنبه ی ایــجابــی، تــأکــیدشــان بــر اســتقالل از دولــت و کــارفــرمــاســت، مــی تــوان آنــها را مــورد 

تــأیــید قــرار داد؛ امــا آنــها نــیز الزم اســت مــدنــظر داشــته بــاشــند کــه آن ســنت ســندیــکایــی و اتــحادیــه ای 

مـوجـود در سـطح جـهان کـه مـبتنی بـر سـه جـانـبه گـرایـی و سـازش بـا سـرمـایـه داری اسـت، بـر رونـد کـارشـان 

اثر نگذارد.  

     در نــتیجه بــایــد گــفت تــأکــید بــر تــشکل مســتقل و تــشکل یــابــی مســتقل بــسیار مــهم اســت؛ نــه تــنها 

در عـــناویـــن و نـــام، بـــلکه در دمـــیدن ایـــن رویـــکرد بـــه مـــثابـــه جـــانـــی در کـــالـــبد تـــشکل هـــایـــی کـــه قـــصد دارنـــد 

مـطالـبات بـدنـه را پـیگیری کـنند. از سـویـی تـأکـید اعـضا و بـدنـه بـر ایـن رویـکرد نـیز مـتضمن شـکل گـیری و 

تــثبیت ایــن رویــکرد در ســطوح مــختلف تــشکل اســت. خــالصــه ایــن کــه بــایــد بــر ایــن مــسئله اهــتمام ورزیــد 

کــه در نــامــیدن و بــحث، خــوب اســت دائــماً هــمزمــان بــا آوردن اســم تــشکل هــامــان عــنوان-مــفهوم «تــشکل 

مســـتقل» را نـــیز تـــکرار کـــرد و تـــوضـــیح داد و بـــرایـــش کـــوشـــید. بـــدیـــن تـــرتـــیب الزم اســـت کـــه مـــا در کـــنار 

تـقویـت کـانـون و انجـمن هـا از آنـان انـتظار افـزایـش هـر چـه بیشـتر در راسـتای تـشکل یـابـی مسـتقل داشـته 

بـــاشـــیم. مـــا الزم اســـت بـــا آنـــها بـــه عـــنوان «تـــشکل هـــای مســـتقل» از دولـــت و کـــارفـــرمـــا، مـــواجـــهه داشـــته 

باشیم و برای هر چه بیشتر این استقالل نیز بکوشیم.  

     ۴- در پــایــان نــوشــته ی آقــای ابــراهــیمی، ایــشان بــه درســتی اشــاره مــی کــند کــه دولــت و مجــلس از 

سـرکـوب تـشکل هـای مـعلمین آگـاهـند و ایـشان از حـق تـشکل یـابـی مسـتقل بـه عـنوان یـک حـق بـدیـهی نـام 

می برد.  

     عـــنوان مـــطلب ایـــشان هـــم مـــی گـــویـــد ایـــن حـــقی اســـت کـــه دیـــده نـــمی شـــود و بـــه عـــبارتـــی، ایـــن حـــق 

تـوسـط حـاکـمیت بـرای مـعلمان رعـایـت نـمی شـود. مـن اضـافـه مـی کـنم کـه ایـن حـق را بـه مـا تـقدیـم نـمی کـنند 
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و مــا خــود بــایــد آن را در مــسیر تــالش جــمعیمان کســب کــنیم. ایــن حــق مــنافــعی بــرای مــا مــی آورد کــه بــا 

منافع آنها یکی نیست.  

     آنـها خـوب مـی دانـند کـه مـا از ایـن حـق محـرومـیم. مـسئله ایـن اسـت کـه مـا را مسـلح بـه ایـن حـق 

نـمی خـواهـند! ایـن حـق را مـا بـایـد خـودمـان بـه نـیروی خـودمـان کسـب کـنیم. بـه دسـت آوردن ایـن حـق تـنها 

بـا تـالش جـمعی و مـبارزه ی خـود مـا امـکان پـذیـر اسـت. هـیچ دولـت و مجـلسی مـنافـع گـروهـی و طـبقاتـی 

خـود را در هـمراهـی بـا مـعلمان و تـشکل هـای مسـتقل نـمی بـیند. در نـتیجه صـحیح تـر اسـت کـه از ایـن حـق 

(حق تشکل یابی مستقل) به عنوان حقی گرفتنی نام بریم.  

     ۵- دولـت ایـران خـود را پـای بـند بـه مـقاولـه هـای بـنیادیـن سـازمـان جـهانـی کـار مـی دانـد و هـرسـالـه 

در اجـالس جـهانـی ایـن سـازمـان گـزارشـی تـهیه مـی کـند و سـوگـند مـی خـورد کـه مـقاولـه نـامـه هـای بـنیادیـن 

ایـــــن ســـــازمـــــان را زیـــــر پـــــا نـــــگذاشـــــته اســـــت و تـــــشکل هـــــا و فـــــعاالن مســـــتقل در ایـــــران از آزادی فـــــعالـــــیت 

برخوردارند.  

     از مـهم تـریـن ایـن مـقاولـه نـامـه هـای بـنیادیـن دو مـقاولـه نـامـه ای اسـت کـه بـر حـق تـشکل و حـق فـعالـیت 

صنفی مستقل و الزام مصونیت فعاالن صنفی مستقل تأکید دارد. (مقاوله نامه های ٨٧ و ٩٨)  

     نـکته ی قـابـل ذکـر ایـن اسـت کـه تـشکل هـای صـنفی مـعلمان، اعـم از کـانـون و یـا انجـمن صـنفی، 

در تـمام مـراحـل خـود بـایـد بـدون نـظارت و دخـالـت دولـت و سـازمـان هـا و یـا ادارات آمـوزش و پـرورش و یـا 

هــــر نــــهاد دولــــتی و قــــضایــــی دیــــگری بــــنا شــــود، فــــعالــــیت کــــرده و ادامــــه ی حــــیات دهــــند. هــــر گــــونــــه تــــأیــــید 

صـالحـیت و نـظارت بـر انـتخابـات و مجـمع عـمومـی و جـلسات و هـر گـونـه نـظارت بـر فـعالـیت و امـثالـهم، 

مشخصاً بر خالف مقاوله نامه های بنیادین سازمان جهانی کار و نیز خالف قانون اساسی است.  

     حـال بـایـد دیـد تـشکل هـای مـا تـا چـه حـد از ایـن نـظارت هـا و اعـمال فـشارهـا، چـه در بـعد اسـتقرار 

و تـــأســـیس و چـــه در بـــعد فـــعالـــیت، از دولـــت مســـتقلند؟ بـــایـــد بـــرای افـــزودن درجـــه ی هـــر چـــه بیشـــتِر ایـــن 

استقالل تالش کرد.  

     الــبته بــایــد گــفت ســازمــان جــهانــی کــار نــیز در خــدمــت کــارگــران (و تــشکل هــای صــنفی مســتقل، 

مـانـند تـشکل هـای مـعلمان) نیسـت. امـا مـا مـی تـوانـیم از وجـود مـقاولـه نـامـه هـای مـذکـور در فـعالـیت هـامـان و 

در تـوضـیح حـقمان مـبنی بـر آزادی ایـجاد تـشکل مسـتقل بهـره بـبریـم. نـیز بـه هـمین تـرتـیب و مـن جـمله از 

همین منظر است که می توان بر لزوم آزادی فعاالن صنفی تأکید کرد. 

بهمن پرتوی، معلم 
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۳۱ تیر، سرفصلی در حرکت جنبش معلمان ایران 
                            

قسمت اول: حرکتی که از بطن مطالبات زاده شد 

    ۳۱ تـیر یـک سـالـه شـد. یـک سـال فـرصـت مـناسـبی بـود کـه یـکی از عـمیق تـریـن حـرکـت هـای مـعلمان 

پـــس از انـــقالب مـــورد ارزیـــابـــی و نـــقد قـــرار گـــیرد؛ امـــا اتـــفاقـــات پـــس از ۳۱ تـــیر، بـــا دســـتگیری اعـــضای 

شـــاخـــص کـــانـــون تهـــران، مهـــدی بهـــلولـــی، محـــمدرضـــا نـــیک نـــژاد و محـــمود بهشـــتی، فـــضای ســـنگینی بـــر 

جــنبش نــوپــای مــعلمان ایــران تحــمیل نــمود. نــتیجه ی ایــن فــضا هجــمه عــلیه فــعاالن صــنفی، کــانــون هــای 

پیشــرو و شــورای مــرکــزی تــشکل هــای صــنفی ســراســر کــشور بــود. از یــک ســو رونــد تهــدیــد، احــضار و 

بــازداشــت تــوســط نــهادهــای امــنیتی پــررنــگ شــد و از ســویــی مــخالــفاِن حــرکــت مســتقل صــنفی فــرصــت 

یافتند تا اتهامات جدیدی علیه جنبش نوپای معلمان مطرح کنند. 

     نقد حرکت یا دلواپسی قدرت  

     دلــواپــسان اصــولــگرایــی در یــک عــمل غــیراخــالقــی و غــیرقــانــونــی بــه خــود اجــازه دادنــد تــا انــواع 

اتـــهامـــات امـــنیتی را بـــه مـــعلمان بـــازداشـــتی در ســـایـــت هـــای زنـــجیره ای خـــود مـــطرح نـــمایـــند و دلـــواپـــسان 

دولـــت کـــوشـــیدنـــد بـــا قـــربـــانـــی کـــردن اصـــول صـــنفی در لـــباس مـــنتقد، ۳۱ تـــیر را اردوکـــشی خـــیابـــانـــی، 

مـاجـراجـویـی فـردی، عـمل پـارتـیزانـی، حـرکـت بـدون دسـتاورد و غـیرصـنفی و … تـصویـر نـمایـند. در  یـک 

سـال گـذشـته هـیچ نـقد جـدی از سـوی مـخالـفین مـطرح نشـد، بـه  جـز بـرخـی یـادداشـت هـای جهـت دار کـه 

مـی کـوشـید صـورت مـسئله ی اصـلی را مخـدوش نـمایـد و ۳۱ تـیر را از زاویـه ی مـنافـع جـناحـی و سـیاسـی 

تجــزیــه  و تحــلیل نــمایــد. دلــواپــسان اول نــگران بــودنــد کــه خــواســته ی بــرحــق مــعلمان مــورد ســوءاســتفاده ی 

ضـدانـقالب، اصـحاب فـتنه و  …قـرار گـیرد و دلـواپـسان دولـت هـراس داشـتند کـه در تـعادل قـوای داخـل، 

مــوقــعیت حــسن روحــانــی تــضعیف گــردد. پــس اصــل مــسئله، یــعنی مــطالــبات و خــواســته هــای مــعلمان کــه 

مــورد غــفلت واقــع  شــده بــود، جــایــگاهــی در تحــلیل آنــان نــداشــت و از هــمین مــنظر تــا کــنون بــه تخــریــب 

جنبش معلمان ادامه داده/می دهند.  

     امــا در دیــگر ســو، مــوافــقان ۳۱ تــیر بــه خــاطــر فــضای ســنگین بــعد از آن نــتوانســتند جــمع بــندی 

منسجـــمی از ضـــربـــه ای کـــه بـــر پـــیکر جـــنبش وارد شـــد، داشـــته بـــاشـــند؛ امـــا بـــرخـــی فـــعاالن در ســـراســـر 

ایـران در هـمان فـضا مـجبور بـودنـد چـند کـار را هـمزمـان انـجام دهـند؛ هـم بـه فـکر پـیگیری و تـالش بـرای 

افــراد بــازداشــت شــده بــودنــد، هــم مــی کــوشــیدنــد بــه اتــهامــات در حــد تــوان پــاســخ دهــند، هــم خــود نــقد از 
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درون را شـــروع کـــنند؛ امـــا بـــه خـــاطـــر ادامـــه ی فـــضای امـــنیتی بـــعد از ۳۱ تـــیر، بـــخش زیـــادی از انـــرژی 

فـــعاالن و کـــانـــون هـــا مـــصروف دو مـــورد اول گـــردیـــد و بـــی شـــک نـــمی تـــوان آن  هـــمه پـــیگیری و پشـــتکار را 

بــی نــتیجه دانســت. امــروز هــمه ی مــعلمان زنــدانــی (بــا قــید وثــیقه یــا تــوقــف حــکم) آزاد شــده انــد، مــعلمان 

تـــالش مـــی کـــنند عـــلی اکـــبر بـــاغـــانـــی بـــه خـــانـــه بـــرگـــردد و مـــتهمانـــی کـــه پـــرونـــده ی مـــفتوح دارنـــد، بـــه زنـــدان 

بــازنــگردنــد و کــانــون هــا بــه دنــبال بــرگــزاری مجــمع عــمومــی در ســراســر ایــران هســتند؛ ایــن یــعنی ایــن کــه 

جـنبش بـه مـحاق نـرفـته اسـت و جـنبش مـعلمان بـر مـداِر خـواسـته هـای ۳۱ تـیر بـالـیده و قـد کـشیده اسـت. 

ایـن یـادداشـت مـی کـوشـد کـه وجـوهـی از ۳۱ تـیر را بـارز نـمایـد کـه پـیش  از ایـن کـمتر بـدان پـرداخـته  شـده 

است. 

     ۳۱ تیر بر بستر مطالبات شکل گرفت  

     ۳۱ تـیر نـتیجه ی طـرح و تـوطـئه ی پـیشین و مـحصول مـاجـراجـویـی فـردی و جـمعی نـبود. ۳۱ تـیر 

از دل شــــرایــــط عــــینی و واقــــعی مــــعلمان و فــــضای حــــاکــــم بــــر فــــعاالن صــــنفی زاده شــــد. بــــی تــــوجــــهی بــــه 

خـواسـت و مـطالـبات معیشـتی و رفـاهـی مـعلمان، وضـعیت اسـفناک آمـوزشـی و ادامـه ی نـگاه امـنیتی بـه 

فــعالــیت صــنفی، تــوســط دولــتی کــه مــدعــی جــایــگزیــنی امــنیت فــرهــنگی بــه جــای فــرهــنگ امــنیتی بــود، عــلت 

اصلی ۳۱ تیر بود؛ باقی قضایا فرع مسئله است.  

     دو نــگاه تــالش مــی کــنند کــه شــکل گــیری ۳۱ تــیر را بــه افــراد محــدود و خــاص تــقلیل دهــند؛ نــگاه 

امـــــنیتی بـــــرای وارد ســـــاخـــــنت اتـــــهام امـــــنیتی بـــــه فـــــعاالن جهـــــت پـــــرونـــــده ســـــازی و ...، دیـــــگر، حـــــامـــــیان و 

دلـواپـسان فـرهـنگِ امـنیتی کـه بـه مـعلمان دربـند اتـهام مـاجـراجـویـی و … را وارد مـی سـاخـتند. در زایـش 

و شـکل گـیری ۳۱ تـیر، بـه  انـدازه ی افـراد مـؤثـر و شـاخـص صـنفی، تـمام مـعلمانـی کـه از سـراسـر ایـران 

مــسافــت هــای طــوالنــی را پــیمودنــد، نــقش داشــتند. اگــرچــه شــورای مــرکــزی تــشکل هــای صــنفی ســراســر 

کـشور بـه خـاطـر جـایـگاهـی کـه داشـت، مـسئولـیت فـراخـوان را بـر عهـده گـرفـت، امـا ایـن تـصمیم نـتیجه ی 

خـواسـته ای بـود کـه فـعاالن صـنفی در سـراسـر کـشور آن را مـطالـبه مـی کـردنـد. واقـعیت ایـن اسـت کـه در 

ســطح فــعاالن مــخالــفان در اقــلیت بــودنــد و اگــر اکــثریــت فــعاالن مــوافــق نــبودنــد، نــه  تــنها افــراد شــاخــص 

نـمی تـوانسـتند بـر شـکل گـیری ۳۱ تـیر مـؤثـر بـاشـند، بـلکه شـورای مـرکـزی هـرگـز تـن بـه فـراخـوان نـمی داد. 

عـــدم تـــوجـــه مـــطالـــبات مـــطرح شـــده در ســـه تجـــمع قـــبلی تـــوســـط دولـــت و مجـــلس از یـــک  ســـو و شـــروع خـــط 

بــــرخــــورد بــــا فــــعاالن بــــا دســــتگیری دبــــیرکــــل کــــانــــون تهــــران از ســــوی دیــــگر، فــــعاالن صــــنفی را بــــه تــــکاپــــو 

انـــداخـــت کـــه ۳۱ تـــیر را در تهـــران و بـــا حـــضور فـــعاالن صـــنفی ســـامـــان دهـــند. پـــس کـــسانـــی کـــه پـــس از 

ضـربـات ۳۱ تـیر بـه صـورت غـیرمـنصفانـه و فـرصـت طـلبانـه بـرخـی افـراد، کـانـون هـا و شـورا را مـورد هجـمه 

قــرار دادنــد، بــه ایــن وجــه از مــسئله تــوجــه نــمی کــنند کــه بــدون در نــظر گــرفــنت زمــینه هــای عــینی و واقــعی 

نـــمی تـــوان چـــیزی را نـــقد کـــرد. ایـــن افـــراد بـــه جـــای اعـــتراض بـــه عـــلل زمـــینه ای مـــثل عـــدم تـــوجـــه دولـــت بـــه 
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خـــواســـته هـــای صـــنفی و خـــط بـــرخـــورد بـــا فـــعاالن، بـــه مـــعلمان حـــمله مـــی کـــنند کـــه چـــرا مـــعلمان بـــه صـــورت 

مساملت آمیز و مدنی دست به یک اقدام سراسری زدند.  

     هـر نـوع نـقد و بـرخـورد بـا چـگونـگی شـکل گـیری ۳۱ تـیر بـدون در نـظر گـرفـنت عـلل زمـینه ای، یـک 

بـرخـورد مـکانـیکی و ذهـنی اسـت. روشـی کـه بـه دنـبال نـقد نیسـت یـک مـسئله و پـدیـده را مـقطعی و بـدون 

در نـظر گـرفـنت زمـینه هـای مـادی و عـینی بـررسـی مـی کـند؛ بـه خـاطـر هـمین بـه سـمت بـرجسـته سـازی فـرد 

یـا افـراد مـی رود، چـون نـمی خـواهـد بـه مـطالـبات تـن بـدهـد، پـس نـاچـار اتـهام امـنیتی مـی زنـد و بـرخـی کـه 

در مـــوضـــع قـــانـــونـــی بـــرای صـــدور کـــیفرخـــواســـت نیســـتند، دســـت بـــه تخـــریـــب مـــی زنـــند. ایـــنها هـــیچ  گـــاه از 

اصــل مــسئله ســؤال نــمی کــنند، چــه در لــباس قــانــون بــاشــند و چــه در جــایــگاه بــه اصــطالح مــنتقد. بــا ایــن 

رویـــکرد نـــگارنـــده مـــعتقد اســـت ۳۱ تـــیر ادامـــه ی رونـــد مـــنطقی ســـیر مـــطالـــبه ی مـــعلمان و واکـــنش بـــه نـــوع 

مواجهه ی فرادستان با این موضوع بود. زایش ۳۱ تیر را تنها می توان در یک روند تحلیل نمود.  

ادامه دارد… 

جعفر ابراهیمی 

بازرس شورای هماهنگی 
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 1384/05/11

۳۱ تیر، سرفصلی در حرکت جنبش معلمان ایران 
 

قسمت دوم: مطالبات ۳۱ تیر، مطالبات مغفول مانده از سوی فرادستان 

     اگـر ۳۱ تـیر از بـطن جـنبش زاده شـد، پـس مـطالـبات آن نـمی تـوانـد مسـتقل از مـطالـبات پـیشین 

بـاشـد. در اصـل مـطالـبات مـعلمان در ۳۱ تـیر مـطالـبات عـینی و مـلموسـی بـود کـه طـی سـال هـای پـیش بـه 

خــاطــر عــدم تــوجــه در دولــت هــای احــمدی نــژاد و روحــانــی انــباشــته و رســوبــی شــده بــود. ایــن مــطالــبات در 

خــأل شــکل نــگرفــته بــود و مــنبعث از زیســت اجــتماعــی مــعلمان ســراســر ایــران بــود. در ۳۱ تــیر مــطالــباتــی 

کـــه در ده اســـفند، ۲۷ فـــروردیـــن و ۱۷ اردیبهشـــت تـــکرار شـــده بـــودنـــد، مـــحور اصـــلی مـــطالـــبات بـــودنـــد؛ 

مـــطالـــباتـــی کـــه تـــوســـط شـــورای مـــرکـــزی تـــشکل هـــای صـــنفی مـــعلمان در قـــالـــب فـــراخـــوان و بـــیانـــیه بـــارهـــا 

مطرح  شده بود.  

     امـــا نـــمود عـــینی و مـــلموس مـــطالـــبات هـــر جـــنبش را مـــی تـــوان در قـــالـــب شـــعارهـــای مـــطرح شـــده 

تـــوســـط آن جـــنبش ارزیـــابـــی نـــمود. هـــر جـــنبشی بـــرای پـــویـــایـــی خـــود بـــایـــد در هـــر مـــرحـــله شـــعار خـــود را 

انـتخاب و بـر مـدار آن حـرکـت کـند. از ایـن مـنظر مـی تـوان شـعارهـای مـطرح شـده در سـطح جـنبش را در 

دسـته بـندی زیـر مـشاهـده نـمود؛ شـعارهـای مـطرح در ۳۱ تـیر هـمان شـعارهـایـی بـود کـه مـعلمان تـا پـیش 

از ۳۱ تـیر، بـا سـکوت، بـارهـا فـریـاد زده بـودنـد؛ شـعارهـایـی کـه در روز ۳۱ تـیر در سـایـه ی مشـت آهـنین 

دولـت و سـرکـوب شـدیـد، هـرگـز روی دسـت مـعلمان بـاال نـرفـتند. پـیش از پـرداخـنت بـه ایـن دسـته بـندی بـر 

ایــن نــکته تــأکــید مــی کــنم کــه در فــقدان شــرایــط بــرای بــرگــزاری مــجامــع عــمومــی و بــا گســترش گــروه هــای 

تـلگرامـی در فـضای مـجازی، عـمالً مـطالـبات و شـعارهـای تجـمعات مـعلمان در ایـن فـضا ظـهور و بـروز 

پـیدا مـی کـرد/مـی کـند کـه بـه نـوعـی نـقش «مـجامـع مـجازی» بـرای تـشکل هـا را ایـفا مـی نـمایـند و کـانـون هـا 

و شــورای مــرکــزی تــشکل هــای صــنفی بــخشی از خــواســته هــای خــود را بــر هــمین اســاس جــمع بــندی و 

مطرح می نمایند. 
      

     مطالباتی که در بین بدنه فراگیر بودند؛ شعارهای معیشتی و رفاهی  

     شــعارهــای مــطرح شــده در ایــن دســته بــندی نــاشــی از شــرایــط اقــتصادی زیســت مــعلمان اســت. 

مــطالــباتــی کــه درد مشــترک تــمام مــعلمانــی اســت کــه زیســت آنــان تــحت تــأثــیر بــی عــدالــتی و تــبعیض بــا 

مـشکل جـدی روبـه رو اسـت. بـه  جـز افـرادی کـه در صـنف مـعلمان هسـتند، امـا بـه خـاطـر بـرخـورداری از 

رانـت وفـاداری یـا خـاسـتگاه طـبقاتـی خـانـواده از امـکانـات ویـژه ای بـرخـوردارنـد، اکـثریـت مـعلمان نسـبت 
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بــه وضــعیت رفــاهــی و معیشــتی خــود مــعترض هســتند. ایــن وضــعیت مــطالــباتــی را شــکل داده اســت کــه 

مـــی تـــوان از ایـــن مـــطالـــبات بـــه  عـــنوان مخـــرج مشـــترک مـــطالـــبات اکـــثریـــت مـــعلمان و بـــه  عـــنوان مـــطالـــبات 

فــراگــیر یــاد نــمود. بــحث حــقوق و دســتمزد عــادالنــه، بــرخــورداری از بــیمه ی کــارآمــد، امــنیت شــغلی و … 

در این ردیف قرار دارند.  

     مــتأســفانــه دولــت هــا هــرگــز پــاســخ مــناســب و درخــور بــه ایــن مــطالــبات نــداده انــد، گــویــی بــه هــمان 

انــــدازه کــــه تــــحقق ایــــن مــــطالــــبات بــــرای بــــدنــــه ی مــــعلمان، فــــعاالن و تــــشکل هــــای صــــنفی حــــیاتــــی اســــت، 

بـی تـوجـهی و تـن نـدادن بـه ایـن خـواسـته هـا از طـرف فـرادسـتان نـیز در بـرنـامـه ی دولـت هـا امـری ضـروری 

و حـــــیاتـــــی اســـــت. از ایـــــن مـــــنظر اســـــت کـــــه دولـــــت فـــــعلی و دولـــــت هـــــای قـــــبلی در قـــــالـــــب انـــــواع و اقـــــسام 

اســتدالل هــای عــجیب  و غــریــب کــوشــیده انــد تــا مــانــع تــحقق ایــن مــطالــبات گــردنــد. از اســتدالل بــی اســاس 

ارتــباط مســتقیم افــزایــش دســتمزد زحــمتکشان بــا افــزایــش تــورم تــا اســتدالل بــی مــایــه ی فــقدان مــنابــع و 

بـودجـه ی امـروز بـا وجـود اخـتالس هـای فـراوان و فـیش هـای نـجومـی افـشاشـده و نشـده، بـی مـعناسـت. بـه 

 عـــنوان  مـــثال، مـــطالـــباتـــی را کـــه در ۳۱ تـــیر در قـــالـــب شـــعارهـــای زیـــر بـــارز شـــدنـــد، مـــی تـــوان شـــعارهـــای 

فراگیر جنبش در طی ۱۵ سال اخیر دسته بندی نمود:  

هم از فرق می نالیم هم از فقر  

معلم بیدار است/ از تبعیض بیزار است  

حقوق باالی خط فقر حق معلمان است  

     یـــــکی از ویـــــژگـــــی هـــــای بـــــارز در شـــــعارهـــــای ۳۱ تـــــیر، تـــــأکـــــید بـــــر وضـــــعیت معیشـــــتی و رفـــــاهـــــی 

پـــیش کـــسوتـــان و مـــعلمان بـــازنشســـته بـــود. هـــمچنین در ۳۱ تـــیر رســـیدگـــی بـــه وضـــعیت نـــامـــطلوب مـــعلمان 

آزاد، قراردادی و پیمانی مورد تأکید واقع شده بود.  

     مطالباتی مبتنی بر بهبود کیفیت آموزشی با تأکید بر نفی خصوصی سازی آموزش عمومی  

     ایـــن دســـته از مـــطالـــبات اگـــرچـــه بـــه مـــیزان مـــطالـــبات دســـته اول در بـــین بـــدنـــه ی مـــعلمان فـــراگـــیر 

نـبود/نیسـت، ولـی طـی سـال هـای اخـیر بـا تـالش فـعاالن صـنفی و اقـبال کـانـون هـا بـه مـباحـث آمـوزشـی، 

بـروز و ظـهور بیشـتری یـافـته اسـت. مـطالـباتـی کـه فـراتـر از بـحث معیشـتی و زنـدگـی روزمـره ی مـعلمان، 

بـه کـیفیت آمـوزش در مـدارس از ابـعاد مـختلف مـی پـردازد. انـتقاد از مـحتوای آمـوزشـی کـتب درسـی تـا 

اسـتانـداردسـازی و ایـمن سـازی مـدارس، در مـرکـز ایـن مـطالـبات قـرار دارنـد. امـا یـکی از مـطالـباتـی کـه 

در دو سـال اخـیر بـروز بیشـتری پـیدا نـمود، بـحث انـتقاد از رونـد خـصوصـی سـازی آمـوزش عـمومـی و بـه 

محاق بردن حق تحصیل کودکان طبقات فرودست بود.  

     کـسانـی کـه در طـرح جـدی ایـن مـطالـبه نـقش داشـتند، طـیفی از فـعاالن صـنفی مـنتقد وضـعیت 

آمــوزشــی مــوجــود بــودنــد کــه از طــریــق یــادداشــت و مــصاحــبه نســبت بــه رونــد روبــه رشــد خــصوصــی ســازی 
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در دولـت روحـانـی و تـأثـیرات مخـرب آن بـر کـیفیت آمـوزش روشـنگری نـمودنـد. حـاصـل ایـن روشـنگری هـا 

هـمراه کـردن بـدنـه ی مـعلمان بـا ایـن مـسئله ی اسـاسـی بـود کـه مـنافـع صـنفی مـعلمان بـا مـسئله ی آمـوزش 

و حــق کــودکــان پــیونــد خــورده اســت. از ایــن  رو در مــقطع31 تــیر مــخالــفت بــا خــصوصــی ســازی از جــمله 

شــعارهــای مــطرح بــین فــعاالن صــنفی بــود. مــطالــباتــی کــه در شــعارهــای زیــر مــاده شــده بــودنــد، از جــمله 

شعارهایی بودند که عدالت آموزشی را مطالبه می کردند.  

آموزش رایگان و باکیفیت حق دانش آموزان است 

بی توجهی به آموزش و پرورش = افزایش آسیب های اجتماعی در جامعه  

     ایـن شـعارهـا نـشانـی از بـلوغ جـنبش در پـیگیری حـق دانـش آمـوزان بـود و نـکته ی قـابـل تـوجـه در 

ایـن شـعارهـا جهـت گـیری اجـتماعـی اسـت کـه مـعلمان را بـا سـایـر ذی نـفعان امـر آمـوزش در راسـتای یـک 

آموزش انسان محور پیوند می زند. 

     مطالباتی از جنس آزادی؛ معلمان دربند را آزاد کنید  

     اگـر هـر حـرکـت و جـنبشی نـتوانـد مـتناسـب بـا شـرایـط، شـعار مـرحـله ای خـود را انـتخاب نـمایـد، 

نــمی تــوانــد در مــدار بــاالتــری قــرار گــیرد؛ لــذا از چــند مــنظر مــطالــبه ی امــنیت فــعاالن صــنفی، تــأکــید بــر 

آزادی مـعلمان دربـند، اعـتراض بـه خـط بـرخـورد بـا مـعلمان بـا تـأکـید بـر حـق تـشکل یـابـی مسـتقل، امـری 

ضــــروری بــــود. از مــــنظر وضــــعیت فــــعاالن صــــنفی، نــــه  تــــنها در آســــتانــــه ی ۳۱ تــــیر روزنــــه ای بــــرای بهــــبود 

شــرایــط مــعلمان دربــند و دارای پــرونــده دیــده نــمی شــد، بــلکه پــرونــده هــای جــدیــدی نــیز تــوســط نــهادهــای 

درون و بـیرون دولـت گـشوده مـی شـد. از مـنظر دیـگر ایـن مـطالـبه از دولـتی صـورت مـی گـرفـت کـه مـدعـی 

بـــرچـــیدن فـــرهـــنگ امـــنیتی و اعـــتقاد بـــه فـــعالـــیت اصـــناف بـــود. ایـــن مـــطالـــبه ی شـــاخـــصی بـــرای پـــای بـــندی 

فـرادسـتان بـه آزادی هـای مـدنـی بـود. دولـت روحـانـی پـیش تـر از ۳۱ تـیر بـرای فـعالـیت تـشکل هـای هـمسو 

بــــا خــــود، شــــرایــــط الزم را فــــراهــــم نــــموده بــــود، امــــا مــــانــــند دولــــت احــــمدی نــــژاد مــــانــــع از فــــعالــــیت رســــمی 

کــانــون هــای صــنفی بــود. در مــقابــل ایــن رویــکرد طــبیعی بــود کــه شــعار حــق تــشکل یــابــی مســتقل بــه یــک 

شـعار مـحوری تـبدیـل گـردد؛ شـعاری کـه تـحقق آن بـه شـکل گـیری ظـرف فـعالـیت هـای جـمعی راه مـی بـرد و 

آزادی تشکل یابی را تضمین می کرد.  

     امـا یـکی از اصـلی تـریـن و کـانـونـی تـریـن مـطالـبات ۳۱ تـیر در شـعار آزادی مـعلمان دربـند عـینیت 

مــی یــافــت. ایــن شــعار از آن  جهــت اهــمیت داشــت کــه بــا نــزدیــکی بــه زمــان آزادی شــاخــص تــریــن زنــدانــی 

مــعلم، رســول بــداقــی، امــا امــیدی بــه آزادی اش دیــده نــمی شــد، عــلی اکــبر بــاغــانــی بــه زنــدان فــرا خــوانــده 

شـده بـود و دبـیرکـل کـانـون تهـران بـه تـازگـی بـازداشـت  شـده بـود و بـیم آن مـی رفـت کـه رونـد بـازداشـت هـا 

ادامـه یـابـد. در یـک چـنین شـرایـطی شـورا و فـعاالن صـنفی بـرای دفـاع از مـعلمانـی کـه بـه خـاطـر فـعالـیت 
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صــنفی در زنــدان بــودنــد، شــعارهــای «جــای مــعلم زنــدان نیســت» و «مــعلمان زنــدانــی را آزاد کــنید» را 

بــه  عــنوان یــک شــعار مــحوری در ۳۱ تــیر انــتخاب کــردنــد تــا نــشان دهــند جــنبش در مــدار تــکامــلی خــود 

رادیـکال تـریـن شـعار خـود را مـطرح و پـیگیری مـی کـند. رادیـکالـیسمی کـه حـرکـت را نـه در فـرم و بـه مـعنای 

تـــندوری، بـــلکه در مـــحتوا و بـــه مـــعنای ریـــشه ای ســـامـــان مـــی دهـــد. بـــی شـــک اگـــر جـــنبشی کـــه نـــتوانـــد از 

فــعاالنــش کــه بــه خــاطــر پــیگیری مــطالــبات صــنفی دچــار مــحنت زنــدان شــده انــد، حــمایــت نــمایــد، قــادر بــه 

تحقق مطالبات نخواهد بود.  

ادامه دارد … 

جعفر ابراهیمی 

بازرس شورای هماهنگی 
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 1384/05/18

۳۱ تیر، سرفصلی در حرکت جنبش معلمان ایران 

قسمت سوم: ۳۱ تیر، تجربه ی رهبری جمعی 

     یـــکی از نـــکات مـــهم در ۳۱ تـــیر، نـــوع بـــرنـــامـــه ریـــزی مـــدیـــریـــت و هـــدایـــت آن بـــود. هـــمان  طـــور کـــه 

اشـاره شـد، مـطالـبات در یـک  رونـد مـشارکـتی از پـایـین بـه بـاال، بـه مـدد فـضای مـجازی، مـحتوای فـراخـوان 

شـــورای مـــرکـــزی تـــشکل هـــا را شـــکل دادنـــد؛ لـــذا بـــه هـــمان انـــدازه کـــه مـــوقـــعیت شـــورا در فـــراخـــوان دارای 

اهـمیت اسـت، جـایـگاه سـازمـان دهـندگـان از پـایـین نـیز درخـور تـوجـه اسـت. بـررسـی وقـایـع روزهـای مـنتهی 

بــــه ۳۱ تــــیر نــــشان مــــی دهــــد کــــه چــــگونــــه در فــــضای مــــجازی در تــــک تــــک اســــتان هــــای کــــشور فــــعاالن بــــرای 

بـرگـزاری بـاشـکوه ۳۱ تـیر بـدون ادعـا فـعالـیت مـی کـردنـد. هسـته ی اصـلی تـیم سـامـان دهـی نـشان از یـک 

کار جمعی و مشارکتی و علنی داشت. 

     سازمان دهی از پایین و مشارکتی 

     پــس از فــراخــوان شــورا مــعلمان در گــروه هــای تــلگرامــی بــه هــم پــیوســتند تــا ارزیــابــی درســتی از 

مـیزان اسـتقبال از بـرنـامـه داشـته بـاشـند؛ بـه خـاطـر هـمین فـعاالن در سـراسـر کـشور مـی کـوشـیدنـد تـا در 

اســـتان هـــا هـــماهـــنگ عـــمل نـــمایـــند، حـــتی در اســـتان هـــایـــی کـــه کـــانـــون فـــعالـــیت نـــداشـــت، فـــعاالن بـــه صـــورت 

داوطـــلبانـــه بـــرای شـــرکـــت در مـــراســـم ۳۱ تـــیر دســـت بـــه ســـامـــان دهـــی زدنـــد. مـــکانـــیسم ســـازمـــان دهـــی در 

فـــضای مـــجازی و تـــوســـط یـــک جـــمع بـــاالی بیســـت نـــفره انـــجام مـــی گـــرفـــت، بـــه  طـــوری  کـــه در اســـتان هـــای 

مـــــختلف افـــــراد داوطـــــلب گـــــروه هـــــا را بـــــرای هـــــماهـــــنگی ۳۱ تـــــیر شـــــکل مـــــی دادنـــــد، ســـــپس در گـــــروه هـــــای 

شــکل گــرفــته افــراد فــعال هــر اســتان مــی کــوشــیدنــد بــا تــبیین و تــوضــیح فــراخــوان شــورا افــراد جــدیــد را بــه 

گـروه هـای مـربـوط اضـافـه نـمایـند و پـس از کـامـل شـدن گـروه، گـروه جـدیـد شـکل مـی گـرفـت. گـروه هـا بـا هـدف 

مـــــشخص و بـــــرگـــــزاری ۳۱ تـــــیر شـــــکل و بـــــا پـــــیشنهاد افـــــراد در فـــــضای مـــــجازی بـــــرنـــــامـــــه ریـــــزی صـــــورت 

مــــی گــــرفــــت؛ ضــــمن ایــــن کــــه ســــازمــــان دهــــی و هــــدایــــت عــــمودی و از بــــاال بــــه پــــایــــین نــــبود، در عــــین  حــــال 

بی برنامگی رویکرد افقی که فاقد مدیریت و راهبری مشخص است، نیز وجود نداشت.  

     مـعلمان بـه یـک مـدیـریـت و رهـبری جـمعی رسـیده بـودنـد و نـقش چهـره هـای شـاخـص کـم شـده بـود 

و افـراد جـوان و گـمنام در فـضای مـجازی هـمدیـگر را پـیدا کـرده و مـی کـوشـیدنـد بـه بهـتریـن نـحو بـرنـامـه 

را مــدیــریــت کــنند. مــعلمان پــیش تــر از ایــن در تجــمع ۲۷ فــروردیــن مــوســوم بــه تجــمع ادمــین هــا، تــوانســته 

بـودنـد از ایـن ظـرفـیت بـه نـحو احـسن اسـتفاده نـمایـند. بـه نـظر مـی آیـد دالیـل ایـن نـوع سـازمـان دهـی بـرای 

شـــورا و اعـــضای فـــعال، نـــاشـــی از ایـــن نـــکته بـــود کـــه آنـــها قـــصد داشـــتند یـــک بـــرآورد عـــینی از حـــمایـــت 
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فــعاالن داشــته بــاشــند. مــرور مــباحــث آن روزهــا نــشان مــی دهــد رویــکرد و انــتظار بــرگــزاری یــک مــراســم 

بــاالی هــزارنــفر تــوســط فــعاالن بــود. در هــمان روزهــا اعــالم شــد کــه بــاالی ده هــزار نــفر بــرای شــرکــت در 

مـــراســـم اعـــالم آمـــادگـــی کـــرده انـــد، امـــا بـــا بـــاال گـــرفـــنت مـــوج احـــضار و تهـــدیـــد حـــدود ســـه هـــزار نـــفر بـــنا بـــر 

گفته ی شاهدان به سمت بهارستان حرکت کردند.  

     امـا سـازمـان دهـی بـرای فـعاالن و کـانـون در تهـران بـه خـاطـر مـیزبـان بـودن پـیچیده و بـغرنـج بـود. 

آنـها هـم مـجبور بـودنـد بـا شـورا، فـعاالن اسـتانـی و فـعاالن فـضای مـجازی هـماهـنگ شـونـد، هـم مـعلمان 

تهـران را هـماهـنگ کـنند. دالیـل ایـن پـیچیدگـی در عـملکرد نـهادهـای دولـتی مـخالـف تجـمع بـود. دولـت در 

گـام اول بـا نـدادن مـجوز کـوشـید بـدون هـزیـنه حـرکـت را مـتوقـف کـند؛ امـا عـزم مـعلمان بـرای رسـیدن بـه 

تهـــران در آســـتانـــه ی ۳۱ تـــیر نـــهادهـــای امـــنیتی دولـــتی را بـــر آن داشـــت تـــا بـــا کـــمک احـــضار و تهـــدیـــد، 

فـــعاالن در مـــرکـــز را مـــنفعل نـــمایـــند تـــا جـــایـــی کـــه مـــدیـــرکـــل حـــراســـت تهـــران بـــه صـــورت مســـتقیم وظـــیفه ی 

احــضار و تهــدیــد را بــه عهــده گــرفــت. نــتیجه ایــن کــه بــرخــی چهــره هــای شــاخــص در کــانــون تهــران یــا در 

خـــانـــه مـــانـــدنـــد یـــا روز ۳۱ تـــیر را در دفـــتر پـــیگیری ســـپری کـــردنـــد، امـــا ســـامـــان دهـــی حـــرکـــت بـــا مـــشکل 

روبـــه رو نشـــد؛ چـــراکـــه بـــخشی از فـــعاالن بـــدون تـــوجـــه بـــه تهـــدیـــدهـــا تـــا آخـــریـــن لحـــظه بـــرای ســـامـــان دهـــی 

هــمکاران کــوشــیدنــد، هــرچــند مــی دانســتند کــه ایــن ایســتادگــی بــر اصــول مــمکن اســت هــزیــنه هــایــی را بــه 

آنـان تحـمیل کـند. از سـویـی احـضارهـا نـتوانسـته بـود مـعلمانـی را کـه راهـی تهـران بـودنـد، مـتوقـف نـمایـد. 

۳۱ تیر در آستانه ی شکل گیری بود. 

     حضور زنان، چند گام به  پیش 

      

مــیزان آزادی و فــعالــیت زنــان در درون یــک حــرکــت، شــاخــص مــهمی در ارزیــابــی آن حــرکــت اســت. 

زنـان در طـی ده سـال اخـیر حـضور پـررنـگی در حـرکـت صـنفی مـعلمان داشـته انـد. مـن زمـانـی را بـه یـاد 

دارم کـه در سـال ۸۷ زنـی مـعلم خـود را بـه تـریـبون رسـانـد و بـاصـالبـت تـریـبون را از مـردان گـرفـت و بـر 

نـقش زنـان صـحه گـذاشـت. از آن زمـان تـا کـنون حـضور زنـان هـمواره بـالـنده بـوده اسـت، تـا جـایـی کـه در 

ده اسـفند و ۱۷ اردیبهشـت در چـند اسـتان زنـان در صـف مـقدم بـیان مـطالـبات، قـطعنامـه هـای پـایـانـی را 

خــــوانــــدنــــد. در ۳۱ تــــیر ایــــن حــــضور گســــترده تــــر بــــود، اگــــرچــــه جــــمع منسجــــمی شــــکل نــــگرفــــت، امــــا مــــرور 

خـاطـرات منتشـرشـده ی زنـان مـعلم در ۳۱ تـیر نـشان مـی دهـد کـه زنـان بـه لـحاظ کـیفی و کـمی در ۳۱ تـیر 

مـؤثـر بـودنـد. بـا وجـود ایـن کـه ۳۱ تـیر بـه صـورت رسـمی شـکل نـگرفـت، بـرخـورد زنـان و مـدیـریـت در صـحنه 

و در مـواجـهه بـا مـأمـوران جـالـب و آمـوزنـده بـود. آنـها هـم شـجاعـت الزم را داشـتند تـا حـرف خـود را بـزنـند 

و بــــرخــــی نــــمایــــندگــــان را وادار نــــمایــــند تــــا بــــه حــــرفــــشان گــــوش دهــــند و هــــم  زمــــانــــی کــــه از طــــرف مــــقابــــل 

خـــشونـــتی اعـــمال مـــی شـــد، قـــادر بـــه دفـــاع و مـــدیـــریـــت صـــحنه بـــودنـــد. طـــبیعی اســـت وقـــتی زن مـــعلمی از 
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دلـیجان و اصـفهان خـودش را بـه بـهارسـتان رسـانـده اسـت، آن قـدر شـهامـت دارد کـه از حـقوق صـنفی و 

آمـــوزشـــی خـــود دفـــاع نـــمایـــد یـــا زنـــانـــی کـــه از قـــشم و روســـتاهـــای گـــرگـــان آمـــده بـــودنـــد تـــا نـــشان دهـــند 

مـی خـواهـند در پـروسـه ی بهـبود معیشـت و زنـدگـی خـود مـؤثـر بـاشـند و از مـوضـع یـک زن خـواهـان بهـبود 

شــرایــط شــغلی و امــنیت زنــدگــی خــود بــودنــد. ایــن قــدم هــای اســتوار بــدون غــلبه بــر نــگاه ســنتی نــقش زن 

مــمکن نــبود کــه بــه حــرکــت درآیــند و ایــن نــشان از بــالــندگــی حــضور زنــان مــعلم در عــرصــه ی اجــتماعــی 

است.  

     ایـن  هـمه مـؤیـد ایـن مـسئله اسـت کـه مـعلم زن امـروزی شـغلش را بـا کـلیشه هـای مـرسـوم جـامـعه ی 

مـــردســـاالر انـــتخاب نـــکرده اســـت و مـــسئله ی معیشـــت و آمـــوزش و حـــتی امـــنیت فـــعاالن صـــنفی بـــرای او 

یـک مـسئله ی مـهم اسـت. از سـویـی زنـان در ارائـه ی ایـده و پـیشنهاد در گـروه هـای تـلگرامـی پیشـرو بـودنـد 

و هـر جـا الزم بـود، پـابـه پـای مـردان در صـف مـقدم مـطالـبه گـری حـضور داشـتند. حـضور ایـن زنـان آگـاه 

و پیشـرو نـشان از رنـگ بـاخـنت کـلیشه هـای جـنسیتی بـود. ایـن امـر نـشان مـی دهـد کـه پـراتـیک اجـتماعـی و 

مـدنـی چـگونـه قـادر اسـت زنـگارهـای کـهنه را پـاک نـمایـد و زنـان و مـردان را از کـلیشه هـای طـبیعی جـلوه 

داده شده خارج کند. 

بازنشستگان، پیش کسوتان پیشرو، سرمایه های نمادین جنبش 
      

هــر صــنفی کــه حــرکــتش مــتکی بــر تجــربــه ی پــیش کــسوتــان نــباشــد و عــقبه ی خــود را نــبیند، مــثل ایــن 

اسـت کـه در خـأل گـام بـرمـی دارد. اگـرچـه عـقبه ی عـدالـت خـواهـی مـعلمان بـه ۱۵ سـال اخـیر بـر نـمی گـردد و 

هـــمواره از بـــدو تـــأســـیس مـــدرســـه  مـــعلمان در عـــرصـــه هـــای مـــختلف حـــضور جـــدی داشـــته انـــد، امـــا بـــعد از 

انــقالب و بــا پــایــان یــافــنت عــمر کــوتــاه امــا مــؤثــر تــشکل هــای مســتقل صــنفی مــعلمان تــا ســال ۱۳٦۰، مــا 

شـاهـد یـک گسسـت بیسـت سـالـه در حـرکـت مـعلمان هسـتیم. شـکل گـیری کـانـون هـا در اواخـر دهـه ی هـفتاد 

و ایــجاد یــک ظــرف نســبی بــرای فــعالــیت مــعلمان بــاعــث شــده اســت کــه در مــقطع کــنونــی مــعلمان دارای 

تجربه ی تاریخی ۱۵ساله باشند؛ تجربه ای که در عملکرد پیش کسوتان عینیت یافته است.  

     اگـــرچـــه تـــاریـــخ ۱۵ســـالـــه ی کـــانـــون هـــا نـــیاز بـــه  نـــقد جـــدی در عـــملکرد و مـــحتوا دارد، امـــا مـــعلمان 

نـشان داده انـد کـه از افـراد پـیش کـسوت، فـعال و صـادقـی کـه بـر مـدار حـرکـت صـنفی و آمـوزشـی حـرکـت 

کـرده انـد، تجـلیل مـی کـنند. از سـوی دیـگر بـه خـاطـر وضـعیت بـد معیشـتی و زیسـتی مـعلمان بـازنشسـته، 

بـسیاری از ایـن فـعاالن پـویـاتـر از پـیش، مـقهور گـذشـت ایـام نشـده انـد و هـمچنان در صـف اول مـطالـبه ی 

حــقوق صــنفی قــرار دارنــد. از ایــن مــنظر در ۳۱ تــیر، هــمچون بــرنــامــه هــای پــیشین مــعلمان بــازنشســته، 

بــه خــصوص مــعلمان زن، حــضور پــرشــوری داشــتند. مــرور خــاطــرات شــاهــدان نــشان مــی دهــد کــه چــگونــه 

این زنان گفت وگوی خود با مأموران را تبدیل به کالس آموزشی با موضوع عدالت خواهی نمودند.  
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     پـی نـوشـت: آمـار و ارقـام و ذکـر بـرخـی مـوارد مـبتنی بـر مـباحـث ارا ئـه شـده و خـاطـرات هـمکاران در 

مـــقطع ۳۱ تـــیر اســـت و مـــمکن اســـت دقـــت الزم را نـــداشـــته بـــاشـــد. نـــگارنـــده از پـــیشنهادات و انـــتقادات 

همکاران جهت تحلیل بهتر مسائل صنفی استقبال می نماید. 

جعفر ابراهیمی 

بازرس شورای هماهنگی 
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 1394/06/11

به محاق کشاندن جنبش عدالت خواهی ممکن نیست  

(نیک نژاد، بهلولی، عبدی و باقی فعاالن دربند را آزاد کنید) 

     جـامـعه ی فـرهـنگی، مـعلمان، فـعاالن صـنفی و هـمه ی آنـها کـه دغـدغـه ی بـرابـری و عـدالـت دارنـد، 

دل نــــــــگران دادگــــــــاهــــــــی هســــــــتند کــــــــه قــــــــرار اســــــــت بــــــــه زودی بــــــــرای اســــــــماعــــــــیل عــــــــبدی، دبــــــــیرکــــــــِل بــــــــناحــــــــق 

بـازداشـت شـده ی کـانـون صـنفی مـعلمان بـرگـزار شـود. در ایـن مـیان، بـه نـاگـهان، خـبری غـیرمـنتظره و بـس 

حـیرت آور فـضای ملتهـب را آشـفته تـر مـی سـازد؛ نـهم شهـریـورمـاه مهـدی بهـلولـی و محـمدرضـا نـیک نـژاد، دو 

مــعلم فــعال و دو نــویــسنده ی ارزشــمند، بــازداشــت مــی شــونــد. مــأمــوران بــه خــانــه ی آنــها مــی رونــد، وســایــل 

شخصی آنها ضبط می شود و آنها را برای بازپرسی و بازجویی می برند.  

     در ضـمیر مـنادیـان ظـاهـری قـانـون و داعـیان عـدالـت خـواهـی، اسـالمـیت و مهـرورزی چـه مـی گـذرد 

کــه دو مــعلم آزاده را ایــن گــونــه بــه بــند مــی کــشند؟ بــه راســتی از چــه در هــراســند کــه خــشاخــش قــلم هــای 

متعهد را لحظه ای برنمی تابند؟  

     محـــمدرضـــا نـــیک نـــژاد و مهـــدی بهـــلولـــی بـــه جـــرم دغـــدغـــه هـــای انـــسان دوســـتانـــه و مـــدنـــی بـــازداشـــت 

شـده انـد؛ بـه جـرم دفـاع از آمـوزش رایـگان و کـیفی، دفـاع از معیشـت و مـنزلـت مـعلمان، دفـاع از حـقوق 

قـانـونـی دانـش آمـوزان. نـیک نـژاد و بهـلولـی، کـنشگرانـی صـاحـب قـلم و مـعلمانـی روزنـامـه نـگار هسـتند. روی 

ســخن مــا بــا ضــابــطان و عــامــالن و آمــران اســت؛ بــا آنــها کــه یــورش مــی بــرنــد و بــازداشــت مــی کــنند. اگــر 

مـعلمی شـغل انـبیاسـت، اگـر خـداونـد بـه شـرافـت قـلم سـوگـند خـورده اسـت، شـما چـگونـه بـه راحـتی، حـرمـت 

قــلم مــعلم را زیــر پــا مــی گــذاریــد؟ بــه راســتی از چــه زمــان ایــن چــنین آیــین مــردمــی از دســت بــنهاده ایــد؟ از 

راهــی کــه رفــته ایــد، بــرگــردیــد! پــیش از آن کــه نــاقــوس هــا بــا صــدایــی دلخــراش شــما را مــجبور بــه عــقب گــرد 

کـنند، مـجاب شـویـد و بـرگـردیـد! بـا ایـن بـازداشـت هـا، بـا ایـجاد رعـب و وحشـت در تـالشـید مـسیر رسـیدن 

بـه عـدالـت و بـرابـری را مسـدود کـنید، امـا هـزار دریـغ کـه اهـدافـتان نـاکـام خـواهـد مـانـد. خـوب بـدانـید کـه 

جــنبش عــدالــت خــواهــی و مــدنــی مــعلمان و فــعاالن، فــرمــان ایســت نــمی پــذیــرد، هــمچنان بــه پــیش مــی تــازد، 

چراکه این موج به این سادگی سر بازایستادن ندارد.  

     آری، روی سـخن مـا بـا شـماسـت! از عـاقـبت امـر بهـراسـید، از طـریـق نـامـردمـی بـرگـردیـد و تـدبـیر 

بهتری بیاندیشید… . 

هیئت تحریریه ی حقوق معلم و کارگر  
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پیوند خبرنگاران و معلمان 

 گزارش دیدار با روزنامه نگاران در روز خبرنگار 

     وارد کـه شـدیـم هـر کـدام مـشغول کـاری بـودنـد. سـاعـت هـای آخـر بـرای بسـنت صـفحات روزنـامـه و 

آمـــاده کـــردن آن بـــرای انـــتشار فـــردا بـــود. هـــمیشه بـــرایـــم جـــالـــب بـــود کـــه مـــحیط کـــار روزنـــامـــه نـــگاران را از 

نـــزدیـــک بـــبینم و امـــروز، روزخـــبرنـــگار، ایـــن فـــرصـــت فـــراهـــم شـــد کـــه بـــه هـــمراه آقـــایـــان نـــیک نـــژاد، بهـــلولـــی و 

ایــمان زاده در دفــتر روزنــامــه هــای شهــرونــد، قــانــون و جــهان صــنعت حــاضــر شــویــم و بــا ایــن عــزیــزان بــه 

گفت وگو بنشینیم.  

     بــــــا وجــــــود فــــــشار کــــــاری، بــــــا روی بــــــاز و لــــــب هــــــایــــــی خــــــندان بــــــه اســــــتقبال مــــــا آمــــــدنــــــد. دوســــــتان 

روزنــامــه نــگار از مــشکالت و ســختی هــای کــار رســانــه گــفتند؛ از مــمیزی هــا و تــیغ ســانــسور، از فــشارهــای 

داخـلی و بـیرونـی در انـتشار مـطالـب و از فـقدان امـنیت کـاری و دسـتمزدهـای پـایـین. مـا هـم بـه نـمایـندگـی 

از کـــانـــون هـــای صـــنفی مـــعلمان و فـــعاالن صـــنفی مســـتقل، از تـــالش هـــای دوســـتان عـــرصـــه ی مـــطبوعـــات، 

بــــه خــــصوص در یــــک ســــال اخــــیر، قــــدردانــــی کــــردیــــم. از آمــــوزش و پــــرورش و مــــشکالت آمــــوزشــــی کــــشور 

صــــــحبت کــــــردیــــــم. از تــــــنگناهــــــای کــــــار مــــــعلمی، از کــــــمبود امــــــکانــــــات آمــــــوزشــــــی و هــــــمچنین از مــــــرحــــــوم 

خشخاشی و فقدان امنیت و افزایش خشونت در مدارس گفتیم. دیدار جذاب و خوشایندی بود.  

     بـــه بـــاور مـــن اغـــراق نیســـت اگـــر ســـهم مـــهمی از مـــوفـــقیت جـــنبش مـــعلمان در یـــک ســـال اخـــیر را 

مرهون بازتاب و انعکاس مؤثر خبر کنش های صنفیمان از سوی دوستان عرصه ی رسانه بدانیم.  

     ایــــن قشــــر زحــــمتکش بــــا وجــــود هــــمه ی فــــشارهــــا یــــاری رســــان مــــعلمان بــــوده انــــد و تــــقدیــــر از آنــــها 

کـمتریـن کـاری بـود کـه مـی تـوانسـت در روز خـبرنـگار انـجام شـود. بـه قـول یـک دوسـت روزنـامـه نـگار بـا وجـود 

پشــــتیبانــــی هــــمیشگی آنــــها از فــــعاالن مــــختلف عــــرصــــه ی اجــــتماعــــی و ســــیاســــی، کــــمتر یــــادی از آنــــها 

مـی شـود و در یـک سـال اخـیر و بـه خـصوص در ایـن روزهـا هـیچ گـروهـی بـه انـدازه ی مـعلمان در تـقدیـر و 

سـتایـش از آنـها پـیشگام نـبوده اسـت. پـیونـد مـبارکـی اسـت کـه بـایـد در تـقویـت هـر چـه بیشـتر آن کـوشـید؛ 

پیوند میان معلمان و خبرنگاران. 

محمد حبیبی 
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نقد یا تخریب تشکل های صنفی 

     تــــهمت، تخــــریــــب و بهــــتان در قــــالــــب نــــقد تــــشکل هــــای صــــنفی، بــــرای مــــعدودی، بــــه تــــنها تــــاکــــتیک 

کــارآمــد بــرای حــفظ مــوجــودیــتشان بــدل گشــته اســت. دیــرزمــانــی ا ســت ایــن عــده هــر کــنش صــنفی را کــه 

جـامـعه ی فـرهـنگیان بـه آن روی آورده انـد، چـنان مـورد هجـمه هـای سـنگینی بـا عـنوان «دیـدگـاه انـتقادی» 

قـرار داده انـد کـه گـویـی قـدرت مـداران تـمام مجـراهـای قـانـونـی را در اخـتیار فـعاالن صـنفی قـرار داده انـد 

و با این وجود فعاالن صنفی تخطی کرده اند و بیراهه را در پیش گرفته اند.  

     الـــبته مـــواضـــع اصـــولـــی بـــعضی از «مـــنتقدیـــن» ســـبب بـــه وجـــود آمـــدن نـــگاه بهـــتر و عـــمیق تـــر بـــه 

کــنش هــای صــنفی مــی گــردد و بــه تــبع حجــم انــتقادهــای اصــولــی در ادامــه، تــأثــیری مــطلوب بــر نــیروهــای 

جـوان و پـرشـور فـعالـیت هـای صـنفی و مـدنـی مـی گـذارد و مـی تـوانـد تـعدیـل کـننده ی کـنش هـای افـراطـی و 

هـیجانـی آنـان بـاشـد و مـی تـوان نـتیجه ای درخـور انـتظار بـا تـوجـه بـه دامـنه ی فـعالـیت را چـشم انـتظار بـود. 

اســتمرار در فــعالــیت صــنفی و اصــرار بــر پــیگیری هــای بــا تــوان حــداکــثری بــرای رســیدن بــه نــتیجه هــای 

هـرچـند حـداقـلی، از اصـول فـعالـیت صـنفی اسـت. فـعاالن صـنفی در ابـتدا مـواضـع و خـواسـته هـای بـحق 

خـود را در قـالـب نـامـه، طـومـار و رایـزنـی حـضوری بـا مـقامـات مـطرح مـی کـنند و چـنانـچه در ایـن شـیوه هـا 

بــــا بــــن بســــت مــــواجــــه شــــدنــــد و هــــمراهــــی از ســــوی فــــرادســــتان نــــصیبشان نشــــد، بــــا بــــه آزمــــون گــــذاشــــنت 

راه هــــــــایــــــــی اعــــــــتراضــــــــی مــــــــانــــــــند اعــــــــتصاب و تــــــــحصن و تجــــــــمع، شــــــــانــــــــس خــــــــود را بــــــــرای رســــــــیدن بــــــــه 

خــواســته هــایــشان امــتحان مــی نــمایــند. هــر گــونــه فــعالــیت صــنفی یــا کــنش هــای مــدنــی تــالشــی اســت بــرای 

تــــغییر در وضــــعیت و رســــیدن بــــه ســــطح مــــطلوب و قــــاعــــدتــــاً نــــبایــــد نــــتیجه ای چــــون زنــــدان و تــــبعید را بــــر 

فعالیت متحمل نماید.  

     بـا وجـود محـدودیـت هـایـی کـه بـر فـعاالن صـنفی در پـیگیری خـواسـته هـایـشان تحـمیل شـده اسـت، 

یــــا بــــایــــد بــــرای هــــمیشه از مــــطالــــبه ی حــــق خــــواهــــی دســــت شســــت یــــا آن کــــه کــــمتریــــن تــــقابــــل مــــمکن را بــــا 

فـرادسـتان در پـیش گـرفـت. بـه عـبارتـی، «تحـمل شـرایـط مـوجـود» و مـنتظر بـذل فـرادسـتان مـانـدن و آن را 

بــــه عــــنوان تــــنها راه قــــطعی عــــدم تــــقابــــل و صــــفر کــــردن هــــزیــــنه هــــای تحــــمیلی در پــــیش گــــرفــــنت و هــــمیشه 

چشمانی منتظر به عنایت آنها داشنت. 

     از آنـــجا کـــه افـــق دیـــد فـــعاالن صـــنفی فـــرهـــنگیان تـــنها بـــه مـــسائـــل معیشـــتی محـــدود نـــمی شـــود و 

گســـتره ی نـــگاه بـــسیاری از فـــعاالن بـــه جهـــت تـــغییر در وضـــعیت مـــالـــیشان نیســـت، تـــمام تـــالش آنـــها در 

جهـت اعـتالی آمـوزش و پـرورش و در نـتیجه اعـتالی کـشور مـی بـاشـد، اصـل قـابـل اتـکای فـعاالن صـنفی 

فـرهـنگی در مـقولـه ی آمـوزش و پـرورش را مـی تـوان عـدم ذهـنیت محـدود و تـک بـعدی در آمـوزش دانسـت و 
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ایـــــن ادامـــــه ی مـــــسیری اســـــت کـــــه مـــــسئله ی خـــــصوصـــــی ســـــازی، فـــــضای ایـــــدئـــــولـــــوژیـــــک حـــــاکـــــم بـــــر نـــــظام 

آمــــوزشــــی، مــــحتوای کــــتب درســــی و…  را نــــبایــــد کــــم اهــــمیت تــــر از معیشــــت فــــرهــــنگیان در نــــظر گــــرفــــت. 

تـشکل هـای صـنفی بـر پـایـه ی اسـاس نـامـه ای مـدون شـکل گـرفـته انـد و فـعاالن ایـن حـوزه غـالـباً بـا تـفاسـیر 

مـختلف از آن بـه فـعالـیت مـی پـردازنـد و الـبته بـایـد ایـن مـهم را در نـظر داشـت کـه اسـاس نـامـه وحـی مـنزل 

نیســـت و غـــیرقـــابـــل تـــغییر و بـــا تـــصمیم مجـــمع هـــا قـــابـــلیت اصـــالح دارد و مـــی تـــوان مـــواردی را اصـــالح و 

تــفسیر کــرد، حــوزه ی آن را گســترده تــر یــا محــدودتــر کــرد (بــا تــوجــه بــه شــرایــط غــالــب در بــرهــه ی زمــانــی 

خاص). 

     فــعالــیت صــنفی در قــالــب اســاس نــامــه هــا در ســطحی گســترده تــعریــف شــده کــه اعــضا و مــدیــران 

ایـن تـشکل مـطابـق عـالیـق خـود و الـبته مـناسـب بـودن بسـتر و بـنا بـه مـقتضیات زمـان و شـرایـط حـاکـم بـر 

جـامـعه ی آمـوزشـی، مـطالـبات مـطرح شـده را کـه در هـر صـورت «صـنفی» اسـت، گـرچـه در مـواردی مـرز 

مشـترکـی بـا دنـیای «سـیاسـت» مـی یـابـد، پـیگیری مـی کـنند. (گسـتره ی هـر کـدام از ایـن دو امـر بـه حـدی 

هست که نمی توان محدودیتی برای آن متصور بود.)  

     مـــثال روشـــن بـــر ایـــن ادعـــا مـــطالـــبه  کـــردن ایـــن اصـــل اســـت کـــه درصـــدی از بـــودجـــه ی تـــجهیزات 

نــظامــی را بــایــد صــرف آمــوزش نــمود و ایــن نــمونــه ای از مــباحــثی اســت کــه در هــر دو حــوزه قــابــل ورود 

اســت. چــگونــه مــی تــوان هــر مــسئله ای را کــه در نــهایــت بــه آمــوزش کــودکــان و انــسان هــا و ارتــقای ســطح 

فــرهــنگ و بــازخــورد اجــتماعــی مــناســب در جــامــعه ی امــروز منجــر مــی شــود، غــیرصــنفی دانســت؟ فــعال 

صــنفی پــا در دنــیای بــرهــنه ی کــودکــان کــار و خــیابــان مــی گــذارد و از هــمدلــی و هــمزبــانــی هــای آنــچنانــی 

مــی گــذرد و اقــدامــی عــملی را در پــیش مــی گــیرد و هــمزمــان طــرح بــیمه ی درمــانــی مــکمل بــرای پــرســنل و 

دانـــــش آمـــــوزان را مـــــطرح مـــــی کـــــند و از ســـــوی دیـــــگر فـــــعالـــــیتش را در بـــــعدی تـــــعقلی هـــــدایـــــت کـــــرده و بـــــه 

بـرداشـته  شـدن نـظارت ایـدئـولـوژیـک مـی پـردازد و گـاه در دورتـریـن امـیدواری هـای صـنفی خـواهـان بیشـتر 

شدن فضای ایدئولوژیک آموزش و پرورش می شود.  

     بـا وجـود گـرایـشات فـکری و عـقیدتـی مـختلف در مـیان فـعاالن صـنفی، مـطالـبات مـختلف مـطرح 

مــــی شــــود، امــــا بــــدیــــهی اســــت در ایــــن مــــقطع، اولــــویــــت بــــا فــــعالــــیت هــــایــــی ا ســــت کــــه مشــــترکــــات هــــمه ی 

دیـدگـاه هـاسـت و در مـراحـل بـعد انـواع فـکرهـا بـرای طـرح مـطالـبات خـود، بـه هـمراه کـردن بـدنـه ی مـعلمان 

مــی پــردازنــد تــا آن را بــه خــواســته ی اکــثریــت بــدل کــنند. ایــن ویــژگــی شــاخــص یــک فــعال صــنفی اســت کــه 

بـــدنـــه را بـــرای طـــرح مـــطالـــبات هـــمراه کـــند و قـــطعاً هـــر کـــس دالیـــل مـــنطقی تـــر و انـــسانـــی تـــر بـــرای طـــرح 

مـــطالـــبه ای داشـــته بـــاشـــد، بـــه تـــبع، هـــمراهـــان بیشـــتری خـــواهـــد داشـــت و پشـــتوانـــه ای ســـخت تـــر و پـــیگیرتـــر 

خواهد داشت.  

     ایـــن راهـــی غـــیراخـــالقـــی و شـــایـــد نـــخ نـــماشـــده اســـت کـــه کـــسانـــی بـــرای ســـرکـــوب تـــالش فـــعاالن 

صـنفی در هـمراه کـردن بـدنـه در طـرح خـواسـته هـا بـه انـواع اتـهامـات و تخـریـب هـا دسـت بـزنـند و هـمواره 
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بــا مــطرح کــردن پــارامــترهــای غــیرواقــعی فــضا را ملتهــب کــنند و بــقیه را از هــمراهــی مــنصرف کــنند. کــار 

اخــالقــی و شــایســته آن اســت کــه بــادالیــلی مــنطقی مــطالــبات مــوردنــظر خــود را مــطرح کــنند و بــه دور از 

تخریب شخصیت و اتهام زدن، خواسته های آنها را مورد نقد قرار دهند.  

     بــارهــا شــاهــد بــوده ایــم کــه در بــرابــر مــطرح شــدن یــک خــواســته ی انــسانــی و هــمه گــیر، مــثل «نــفی 

خــصوصــی ســازی» طــراحــان و فــریــادزنــندگــان ایــن مــطالــبه بــه کــمونیســت و ... منتســب شــده انــد کــه اگــر 

چـنین هـم بـاشـد، مـنتقد واقـعی بـایـد بـه نـقد دیـدگـاهـشان در ایـن مـورد خـاص بـپردازد، بـایـدهـا و نـبایـد هـا، 

محـدودیـت هـا و مـسئولـیت هـا را بـه نـقد بـکشانـد، نـه ایـن کـه راهـی را بـگشایـد کـه در انـتهایـش چـیزی جـز 

اتهامات امنیتی و تخریب برای مطالبه کننده باقی نگذارد.  

     در هــر مــکتب فــکری مــواردی مــطرح اســت کــه خــواســت غــالــب انــسان هــاســت، حــتی بــا بــاورهــای 

کــامــالً مــتضاد بــا هــم. بــایــد تــالش هــمه گــیر خــود را مــعطوف بــه رســیدن بــه جــایــگاهــی کــنیم کــه یــک فــعال 

صـنفی و مـدنـی فـقط دغـدغـه ی پـیگیری مـطالـبات بـرحـقش را داشـته بـاشـد، نـه تـوجـیه تـهمت هـا و بهـتان هـا 

کـه هـزیـنه ای بـه بـزرگـی یـک اتـهام امـنیتی را بـرایـش بـه بـار خـواهـد آورد. دیـدمـان را از تخـریـب بـه سـوی 

نقد اصولی تغییر دهیم و دنیا را زیباتر از قبل ببینیم. 

اسکندر لطفی، عضو انجمن صنفی معلمان کردستان/ مریوان 

 of 678 723




بیانیه ها و نقدهای معلمان و تشکل های شبکه ای رادیکال

 23/12/1395

بیانیه ی جمعی از معلمان عدالت خواه ایران 

 پیرامون «تعیین حداقل دستمزد برای نیروی کار حوزه ی آموزشی و تمامی 

زحمتکشان» 

     بــــــخش اعــــــظمی از نــــــیروی کــــــار حــــــوزه ی آمــــــوزش عــــــمومــــــی شــــــامــــــل مــــــعلمان شــــــاغــــــل در بــــــخش 

خــصوصــی (مــدارس خــصوصــی، تــعاونــی)، مــعلمان حــق الــتدریــسی، شــرکــتی و خــریــدخــدمــتی، نــیروهــای 

خــدمــاتــی، مــربــیان پــیش دبســتانــی، مــعلمان آمــوزشــگاه هــای آزاد و مــؤســسه هــای زبــان خــارجــه، مــعلمان 

هـنرمـند در مـراکـز هـنری، مـربـیان و تـکنسین هـای مـراکـز فـنی و حـرفـه ای و ... در ایـران، حـقوق و دسـتمزد 

خـود را بـر اسـاس قـانـون کـار و حـداقـل دسـتمزد دریـافـت مـی کـنند؛ ایـن در صـورتـی اسـت کـه ایـن افـراد 

مـوفـق بـه عـقد قـرارداد بـا کـارفـرمـا شـونـد، چـراکـه در بـسیاری مـوارد کـارفـرمـاهـا بـا سـوءاسـتفاده از خـأل 

حــمایــت قــانــونــی، فــقدان تــشکل هــای مســتقل در پــروســه ی تــعیین دســتمزد و خــیل عــظیم بــیکاران، بــا ایــن 

زحـمتکشان قـرارداد امـضا نـمی کـنند و از پـرداخـت بـیمه ی ایـن مـعلمان و زحـمتکشان سـر بـاز مـی زنـند. 

وضــعیت دســتمزد و مــزایــای ایــن بــخش از مــعلمان و نــیروهــای آمــوزشــی مــانــند ســایــر بــخش هــای نــیروی 

کــار، کــارگــران، پــرســتاران و نــیروهــای خــدمــاتــی تــحت تــأثــیر نــحوه ی تــعیین حــداقــل دســتمزد در کــمیته ی 

سه جانبه مزد است. 

     هـرسـالـه در ایـن ایـام نـمایـندگـان دولـت، کـارفـرمـایـان و کـارگـران در جـلسه ی سـه جـانـبه ی کـمیته ی 

دسـتمزد، مـیزان حـداقـل دسـتمزد را بـرای سـال آیـنده تـعیین مـی کـنند. یـکی از اصـول مـغفول در تـعیین 

دسـتمزد طـی دو دهـه ی گـذشـته، عـدم رعـایـت بـند دوم مـاده ی 41 قـانـون کـار یـا هـمان بـحث سـبد مـعاش 

خـانـوار اسـت. ایـن بـی تـوجـهی بـاعـث شـده اسـت هـمواره حـداقـل دسـتمزد چـند بـرابـر زیـر خـط فـقر تـعیین 

گـــردد. در ســـال 94 در حـــالـــی حـــداقـــل دســـتمزد بـــرای ســـال 95، مـــبلغ 812هـــزار تـــومـــان تـــعیین شـــد کـــه 

بــرخــی کــارشــناســان اقــتصادی مســتقل خــط فــقر را حــدود ســه مــیلیون تــومــان اعــالم کــرده بــودنــد. یــکی از 

عــلل نــادیــده گــرفــنت حــقوق کــارگــران و زحــمتکشان در ایــن ســال هــا در جــلسات بــه اصــطالح ســه جــانــبه آن 

اسـت کـه در کـمیته ی دسـتمزد هـمواره نـمایـنده ی دولـت بـه سـود کـارفـرمـایـان رأی داده اسـت و بـه خـاطـر 

فــقدان نــمایــندگــان از تــشکل هــای مســتقل، عــمالً کــارگــران نــمایــنده ای در ایــن جــلسات نــدارنــد؛ بــنابــرایــن 

میزان حداقل دستمزد همواره به سود صاحبان سرمایه و کارفرماها تعیین می گردد.  
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     در حــالــی زحــمتکشان بــا دســتمزد زیــر خــط فــقر زنــدگــی خــود را در ایــن روزهــا ســپری مــی کــنند 

کـه در سـال جـاری شـاهـد افـشای فـیش هـای نـجومـی مـدیـران دولـت فـعلی بـودیـم و هـنوز زنـجیره ی افـشای 

اخـــتالس هـــای کـــالن دولـــت قـــبلی بـــه پـــایـــان نـــرســـیده، شـــاهـــد رانـــت خـــواری جـــدیـــد صـــاحـــبان قـــدرت و ثـــروت 

هســتیم. اخــتالس از صــندوق ذخــیره ی فــرهــنگیان یــک نــمونــه ی عــینی از فــساد سیســتماتــیکی اســت کــه 

دولــت هــای گــذشــته و فــعلی در آن دخــیلند و بــا افــشای روزانــه ی ایــن اخــتالس هــا، گــوشــه ای از چــپاول و 

غارت ثروت عمومی بر همگان آشکار می گردد.  

     مــا بــه  عــنوان جــمعی از مــعلمان عــدالــت خــواه ایــران ضــمن درخــواســت حــداقــل دســتمزد بــه مــیزان 

ســـه مـــیلیون تـــومـــان بـــرای هـــر فـــرد، خـــواســـتار اعـــمال بـــند دوم مـــاده ی 41 قـــانـــون کـــار و نـــرخ واقـــعی تـــورم 

بـه صـورت تـوأمـان بـرای تـعیین حـداقـل دسـتمزد هسـتیم و بـرای احـقاق حـقوق نـیروهـای آمـوزشـی مـشمول 

قــانــون کــار، خــواهــان حــضور نــمایــندگــان مــعلمان در کــانــون هــای صــنفی مســتقل در رونــد تــعیین حــداقــل 

دستمزد هستیم.  

     در حــالــی کــه پــیش بــینی مــی شــود حــداقــل دســتمزد مــعلمان مــشمول قــانــون کــار حــدود یــک مــیلیون 

تـومـان بـرای سـال 96 تـعیین گـردد، دولـت و مجـلس بـه بـهانـه ی تـورم زا بـودن، مـانـع افـزایـش حـقوق مـعلمان، 

کــارگــران، پــرســتاران و ســایــر زحــمتکشان مــی گــردنــد. در یــک تــناقــض آشــکار مجــلس بــا تــصویــب حــقوق 

مــــاهــــانــــه ی 24مــــیلیون تــــومــــانــــی، عــــمالً زمــــینه ی قــــانــــونــــی شــــدن فــــیش هــــای نــــجومــــی را فــــراهــــم مــــی نــــمایــــد. 

هــمان هــایــی کــه بــه مــعلمان و زحــمتکشان تــوصــیه مــی کــنند کــه نــبایــد ســطح مــطالــباتــشان فــقط مــادیــات 

بــاشــد و مــعلمان را بــه جــایــگاه و مــنزلــت ازدســت رفــته ارجــاع مــی دهــند، حــقوق روزانــه  شــان مــعادل حــقوق 

یــک مــاه یــک مــعلم حــق الــتدریــسی و کــارگــر اســت. مــا بــه ایــن ظــلم آشــکار و بــی عــدالــتی عــریــان اعــتراض 

داریـــم و بـــرای زنـــدگـــی شـــرافـــتمندانـــه مـــبتنی بـــر کـــرامـــت انـــسانـــی و ارزش هـــای بـــنیادیـــن مـــانـــند صـــلح، 

برابری، آزادی و مشارکت در سرنوشت از طریق تشکل یابی مستقل تأکید می کنیم. 

     همکاران و معلمان عزیز  

     بـا امـضای فـرم نـگار زیـر در ایـن پـویـش جـمعی بـرای عـادالنـه نـمودن حـداقـل دسـتمزد بـرای هـمه ی 

زحمتکشان، به خصوص معلمان مشمول قانون کار، مشارکت نمایید. 

     هموطن گرامی 

     شــما مــی تــوانــید بــا امــضای فــرم نــگار و نــوشــنت حــوزه ی فــعالــیت خــود مــانــند دانــشجو، پــرســتار، 

کارگر، فعال زنان، محیط زیست، اجتماعی، کودکان و ... حامی این حرکت جمعی باشید. 

معلمان عدالت خواه 
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بیانیه ها و نقدهای معلمان و تشکل های شبکه ای رادیکال

 1395/05/16

      مصاحبه با چند فرهنگی و فعال رسانه ای صنفی، درباره ی عملکرد گذشته ی 

کانون ها 

نرگس ملک زاده، معلم و کنشگر صنفی رسانه ای: 

کــانــون صــنفی مــعلمان بــا تــوجــه بــه تــعریــف آن در اســاس نــامــه، انجــمنی اســت بــا رویــکرد صــنفی و 

تــخصصی کــه در اهــداف بــیان شــده ی آن مــی تــوان ایــجاد وحــدت و همبســتگی، ارتــقای جــایــگاه مــعلم در 

دو بـعد مـادی و مـعنوی و کـمک بـه ایـفای نـقش اسـاسـی مـعلم در تـوسـعه ی اجـتماعـی، فـرهـنگی و ... را 

نـام بـرد. بـاالتـریـن و در عـین حـال تـوانـمندتـریـن مـرجـع تـصمیم گـیری در کـانـون هـا مجـمع عـمومـی اسـت کـه 

بــــه صــــورت عــــادی و فــــوق الــــعاده بــــرای پیشــــبرد تــــصمیمات کــــالن و شــــایــــد جــــزئــــی تــــر هــــیئت مــــدیــــره تــــشکیل 

مـی شـود. از آنـجا کـه وظـایـف مجـمع عـمومـی بـا تـعیین خـط  مـشی کـانـون رابـطه ی مسـتقیم دارد و نـظارت 

هــیئت مــدیــره و بــازرســان نــیز از وظــایــف مــحولــه بــه ایــن مجــمع مــی بــاشــد، بــایــد در تــشویــق بــدنــه و ســوق 

دادن هـــمکاران بـــه ســـمت عـــضویـــت و حـــضور پـــرشـــور در انـــتخابـــات مجـــمع عـــمومـــی، تـــالشـــی مـــضاعـــف 

نـــمود. تـــا مـــدتـــی پـــیش یـــکی از مـــطالـــبات فـــراگـــیر فـــرهـــنگیان مـــجوز بـــرگـــزاری مجـــمع عـــمومـــی از وزارت 

کـشور بـود، حـال کـه ایـن مـهم تـحقق یـافـته اسـت، ایـن نـقش فـعاالن صـنفی بـاتجـربـه و کـاربـلدی اسـت کـه 

بــا گــشودن راهــی، تــوان و پــتانــسیل مــعلمان را در بــرگــزاری مجــمع بــه کــار بــگیرنــد. انــتظار مــی رفــت کــه 

پــــس از رفــــع یــــک ســــری مــــشکالت امــــنیتی، کــــانــــون هــــا بــــه صــــورت حــــرفــــه ای تــــر وارد فــــاز مــــطالــــبات واقــــعی 

جـامـعه ی فـرهـنگی شـونـد؛ امـا مـتأسـفانـه انـفعال بـزرگـان و سـرد شـدن آتـش خـواسـته هـا دامـن بـدنـه را هـم 

گـرفـت و شـور قـبل را در هـمکاران بـه کـمتر از نـصف رسـانـد و ایـن درسـت نـقطه ای اسـت کـه بـدنـه را هـر 

روز از کـانـون دورتـر مـی کـند و ایـن تـصور در ذهـن هـا شـروع بـه بـارور شـدن مـی کـند کـه بـدنـه فـقط زمـانـی 

بـه کـار مـی آیـد کـه خـواسـته ای حـمایـتی در مـیان بـاشـد. ایـن نـکته خـود مـی تـوانـد بـی اعـتمادی و عـدم حـمایـت 

بــدنــه ی اصــلی از کــانــون هــا را در عــضوگــیری و تــشکیل مجــمع عــمومــی پــرشــور بــی رمــق ســازد. اگــر ایــن 

روزهـا کـانـون هـا نـتوانـند بـرنـامـه ای منسجـم بـه هـمراه دورنـمایـی از فـعالـیت هـای خـود را بـه هـمکاران مـعرفـی 

نـــمایـــند، ایـــن رخـــوت در بـــدنـــه و کـــانـــون هـــا گـــریـــبان فـــعالـــیت هـــای صـــنفی را رهـــا نـــمی کـــند. در ایـــن صـــورت 

راهــــی کــــه در ایــــن ســــال هــــا قــــدمــــبهقدم پــــیش رفــــته و در یــــک ســــال ونــــیم گــــذشــــته (بــــه لــــطف فــــضای مــــجازی) 

گام های بلندی نیز برداشته، در نیمه ی راه بدون رسیدن به خواسته های بحق متوقف خواهد شد. 

ابوالفضل جلیلوند، دبیر زبان و کنشگر صنفی رسانه ای: 
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کــانــون نــهادی مــردمــی اســت؛ بــه ایــن مــفهوم کــه ایــن نــهاد، مســتقل از هــر شــخص یــا نــهاد حــقوقــی، 

قـدرت و مشـروعـیتش را از مجـمع عـمومـی خـود مـی گـیرد. بـه لـحاظ هـمین صـفت مـردمـی، کـانـون مـحبوبـیت 

خــوبــی در بــین بــدنــه ی آمــوزش و پــرورش دارد و نــهادی شــناخــته مــی شــود کــه شــجاعــانــه و صــادقــانــه بــه 

طــرح مــشکالت آمــوزش و پــرورش مــی پــردازد. در مــقابــل امــا دیــدگــاه فــرادســتان بــه ایــن نــهاد دیــدگــاهــی 

شـــبه اپـــوزیـــسیونـــی اســـت. امـــا اکـــنون و پـــس از یـــک دهـــه، مـــسئوالن در اثـــر ســـماجـــت کـــانـــون هـــا در طـــرح 

مـطالـبات بـه شـکل هـای گـونـاگـون و از جـمله اعـتراض هـای مـیدانـی مـجوز بـرگـزاری صـادر کـرده انـد، امـا از 

ســال گــذشــته بــا ورود مــعلم هــا و کــانــون هــا بــه شــبکه هــای اجــتماعــی و قــرار گــرفــنت ایــن دو عــنصر در کــنار 

هـم، شـرایـط مـناسـبی بـرای گسـترش کـانـون بـه وجـود آمـده اسـت. پـرهـیز از بـه وجـود آوردن شـرایـطی کـه 

مجــــدداً ســــبب بــــرخــــوردهــــایــــی بــــا بــــدنــــه ی فــــعال شــــود و تــــالش بــــرای اســــتفاده ی بیشــــتر از کــــنش هــــایــــی 

مــانــند حــضور در عــرصــه ی افــکار عــمومــی از طــریــق نشــریــات و شــبکه هــای اجــتماعــی کــه نــیاز بــه مــجوز 

نـــدارنـــد، ارتـــباط مســـتمر بـــا نـــهادهـــای مـــختلف حـــکومـــت بـــرای بـــیان خـــواســـته هـــا مـــی تـــوانـــد زمـــینه را بـــرای 

پیوسنت معلم ها به کانون مساعدتر کند. 

بـرگـزاری مـرتـب مـجامـع عـمومـی و رجـوع بـه نـظرات مجـمع در انـتخاب کـنش هـا، پـرهـیز از رفـتارهـای 

پـــدرســـاالرانـــه و مـــالـــکانـــه نســـبت بـــه کـــانـــون و هـــمچنین دوری کـــردن از تـــکروی هـــا در نـــزد هـــیئت مـــدیـــره و 

اعــــضای شــــناخــــته شــــده، عــــدم ورود بــــه عــــرصــــه هــــای ســــیاســــی و اقــــتصادی، ارتــــباط شــــفاف بــــا بــــدنــــه و 

پـاسـخگویـی در تـمام زمـینه هـا، پـرداخـت حـق عـضویـت تـوسـط اعـضا و مـتقابـالً بـرخـوردار شـدن از حـقوق 

مـتقابـل بـین اعـضا و کـانـون و آمـوزش مسـتمر سـندیـکایـی اعـضا از جـمله عـوامـلی هسـتند کـه مـی تـوانـند 

سبب تقویت این نهاد مردمی شوند. 

مهدی فتحی، دبیر ریاضی و کنشگر صنفی رسانه ای: 

کــانــون هــای صــنفی در طــول ســال هــا فــعالــیت خــود نــتوانســته انــد آن طــور کــه بــایــد و شــایــد دســتاورد 

قـابـل مـالحـظه ای بـرای فـرهـنگیان کسـب کـنند و بـا ایـن کـار تـا حـدودی اعـتماد فـرهـنگیان را کـه غـالـباً اهـل 

هـــزیـــنه فـــایـــده هســـتند، جـــلب نـــمایـــند. لـــذا فـــرهـــنگیان در ایـــن خـــصوص تـــمایـــل کـــمتری بـــه جـــذب در ایـــن 

کــانــون هــا نــشان داده و مــعموالً حــضور در چــنین تــشکل هــایــی را بــی فــایــده و اتــالف وقــت مــی دانــند. آنــچه 

مســلم اســت بــرخــی گــردانــندگــان کــانــون هــای صــنفی بــا اشــتباهــات خــود و دخــالــت دادن مــسائــل غــیر از 

مـسائـل صـنفی در فـعالـیت هـا، تـا حـدودی دسـت انـدرکـاران را کـه کـمتریـن تـمایـل بـرای فـعالـیت تـشکل هـای 

مســتقل دارد، حــساس کــرده و حــتی گــاه هــم بــرای خــود و هــم بــرای تــشکل هــزیــنه تــراشــی کــرده و بــاعــث 

دردسرهایی برای خود و تشکل شده اند. 
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هـــــمچنین بـــــا حـــــضور مـــــداوم و مســـــتمر خـــــود در هســـــته ی مـــــرکـــــزی کـــــانـــــون هـــــا و اصـــــرار بـــــر بـــــودن و 

مــخالــفت بــا فــعاالن نــوظــهور و در پــاره ای مــواقــع بــا کــوچــک شــماری حــرف هــا و فــعالــیت هــا و پــیشنهادات و 

انـــتقادات آنـــها، ســـعی در نـــشان دادن چهـــره ای بـــرتـــر و کـــاریـــزمـــا از خـــود داشـــته و آگـــاهـــی بـــخشی بـــه 

مــعلمان و حــرکــت بــه ســمت مــدار کــامــالً صــنفی را بــه عــنوان حــلقه ی مــفقوده ی فــعالــیت هــای صــنفی در 

کـارنـامـه ی خـود داشـته انـد. مـع الـوصـف ایـجاد فـضایـی دوسـتانـه و دادن آمـوزش هـای الزم و آگـاهـی بـخشی 

در خـصوص حـق و حـقوقـات قـانـونـی مـعلمان و دانـش آمـوزان و هـمچنین بـاز کـردن فـضای فـعالـیت بـرای 

مـعلمان جـوان و پـرانـرژی و آپـدیـت شـده و بـها دادن بـه ایـن دسـته از فـعاالن صـنفی، بـایـد در دسـتور کـار 

کانون های صنفی قرار گرفته و از حاشیه رفنت پرهیز کنند. 

فریبا ایازی، دبیر و فعال رسانه ای: 

فــضای مــجازی بــه ســرعــت در مــیان فــرهــنگیان حــکم رســانــه ای را یــافــت کــه آخــریــن اخــبار مــربــوط بــه 

مـعلمان را در چـند ثـانـیه بـه سـرعـت مـنتقل مـی کـرد. ایـن فـرصـت خـوبـی بـود تـا گـروه هـای فـرهـنگیان کـه هـر 

کــدام مــطالــبات خــاص خــود را داشــتند، گــرد هــم جــمع شــونــد. ایــن فــرصــت مــی تــوانســت بــه  بهــتریــن شــکل 

مــــمکن ســــازمــــان دهــــی شــــود، امــــا اقــــدامــــات شــــتاب زده ی بــــرخــــی از اعــــضای اصــــلی تــــشکل هــــا زمــــینه ی 

اخـتالفـات درونـی را فـراهـم سـاخـت و بـه دنـبال آن بـدبـینی فـرهـنگیانـی کـه بـه تـازگـی بـا ایـن قـسم فـعالـیت 

آشــنا مــی شــدنــد، آنــان را در الک مــحافــظه کــاری فــرو بــرد. قــدم هــای آغــازیــن ایــن حــرکــت مــی تــوانســت بــه 

فـــرصـــت تـــبدل شـــود، امـــا ایـــن اتـــفاق نـــیفتاد و فـــرصـــت بـــه دســـت آمـــده بـــه تهـــدیـــد بـــدل شـــد. هـــزیـــنه ی بـــرخـــی 

اقــدامــات نــسنجیده و تــکروی هــای ســلیقه ای منجــر بــه عــقب نــشینی مجــدد مــعلمان از پــیوســنت بــه تــشکلی 

واحد شد که می توانست در راستای مطالبات بحق معلمان حرکت کند. 

https://niknezhadmr.blogsky.com/1395/05/16/post-1049/  :منبع 
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       حمایت جمعی از فعاالن صنفی معلمان از بیانیه ی فراگیر دانشجویان ایران 

دانشجویان آگاه و عدالت خواه 

16 آذر، روز دانــشجو را بــه شــما تــبریــک مــی گــویــیم. مــا بــه عــنوان جــمعی از فــعاالن صــنفی جــنبش 

مــعلمان ایــران از بــیانــیه ی «فــراگــیر دانــشجویــان ایــران بــه مــناســبت روز دانــشجو» حــمایــت مــی کــنیم و 

مـــــعتقدیـــــم ایـــــن کـــــنش شـــــما بـــــه عـــــنوان یـــــک حـــــرکـــــت جـــــدی، در راســـــتای اســـــتقالل دانـــــشگاه و از جـــــمله 

مـــطالـــبات صـــنفی و آمـــوزشـــی شـــماســـت؛ زیـــرا بـــاور داریـــم بـــین مـــسئله و مـــطالـــبات مـــدرســـه و دانـــشگاه 

پـیونـدی عـمیق وجـود دارد. از سـویـی مـی دانـیم شـرایـط فـعلی در دانـشگاه تـنها بـه سـود اقـلیتی بـرخـوردار 

اسـت و نـگران آیـنده ی دانـش آمـوزان و فـرزنـدان خـود هسـتیم. شـما بـه درسـتی در بـیانـیه ی خـود بـر حـقوق 

پـایـه ی دانـشجویـان و از رهـگذر آن بـه حـقوق اسـاسـی جـامـعه در حـوزه ی آمـوزش تـأکـید نـموده ایـد و ایـن 

رمز فراگیر شدن خواسته های برحق شماست. 

مـــا مـــعتقدیـــم کـــه حـــل مـــعضل آمـــوزش کـــشورمـــان، در ســـطح عـــمومـــی و عـــالـــی، وابســـته بـــه مـــشارکـــت 

واقــعی دانــش آمــوزان، دانــشجویــان، مــعلمان و اســاتــید در ســاخــتار آمــوزشــی اســت. از ایــن مــنظر، بــر 

حـــق تـــشکل یـــابـــی مســـتقل در حـــوزه ی مـــدرســـه و دانـــشگاه تـــأکـــید مـــی کـــنیم. هـــمچنین اعـــالم مـــی کـــنیم بـــا 

ســیاســت هــای خــصوصــی ســازی و پــولــی ســازی آمــوزش کــه نــتیجه ی غــالــب شــدن تــفکر ســودمــحور اســت، 

مـــخالـــفیم؛ ســـیاســـت هـــایـــی کـــه نـــتیجه ی آن محـــرومـــیت دانـــش آمـــوزان و دانـــشجویـــان طـــبقات فـــرودســـت از 

آموزش کیفی و رایگان است. 

در هـــمین راســـتا بـــه تـــمام مـــعلمان ایـــران، دانـــشجویـــان رشـــته هـــای دبـــیری دانـــشگاه هـــای فـــرهـــنگیان، 

اســــاتــــید دانــــشگاه و کــــنشگران مســــتقل مــــدنــــی و تــــشکل هــــای صــــنفی و آمــــوزشــــی و مــــدنــــی، نســــبت بــــه 

حــمایــت از بــیانــیه ی فــراگــیر دانــشجویــان فــراخــوان مــی دهــیم و تــأکــید مــی کــنیم کــه درک و حــل مــطالــبات 

بـرحـق دانـشجویـان بـدون درک و حـل مـطالـبات بـرابـری خـواهـانـه ی مـعلمان، کـارگـران، پـرسـتاران و زنـان و 

ســایــر اقــشار جــامــعه در حــوزه هــای مــختلف میســر نــخواهــد شــد؛ چــرا کــه ایــن مــطالــبات، خــواســته هــای 

اکثریت جامعه است، اکثریتی که خواهان برخورداری از یک زندگی شرافتمندانه و انسانی هستند. 

جمعی از بازنشستگان و معلمان ایران 
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فراخوان تجمع اعتراضی سراسری فرهنگیان 

همکاران و همدالن عزیز 

بـــا تـــوجـــه بـــه تـــحصن ســـراســـری ســـوم اســـفند، تجـــمع ســـراســـری دهـــم اســـفند و تجـــمع هـــای هـــمکاران 

اغــــلب اســــتان هــــا در اواخــــر اســــفندمــــاه ســــال ۹۳ و تجــــمع ۲۷ فــــروردیــــن،17  اردیبشهــــت،31  تــــیر و 16 

مهـرمـاه در سـال ۹۴ و نـظر بـه پـیگیری تـشکل هـای صـنفی در سـال 1395 و فـعالـیت هـای مسـتمر کـمپین 

کـــشوری پـــیگیری خـــواســـته هـــای صـــنفی و کـــمپین ســـراســـری بـــودجـــه ی عـــادالنـــه بـــرای آمـــوزش و پـــرورش، 

امــید مــی رفــت کــه دولــت٬ مجــلس و مــسئولــین نســبت بــه ارتــقای وضــعیت معیشــتی و مــنزلــتی مــعلمان و 

بهــــبود کــــیفیت آمــــوزشــــی گــــام هــــای عــــملی و اســــاســــی بــــردارنــــد، امــــا وضــــعیت فــــعلی مــــعلمان و اوضــــاع 

نــابــسامــان نــظام آمــوزشــی نــشان مــی دهــد کــه مــسئولــین امــر آمــوزش و پــرورش را جــز اولــویــت هــای خــود 

نمی دانند. 

سـال هـاسـت کـه مـعلمان خـواسـته هـای خـود را بـه صـورت قـانـونـی و مـدنـی از طـریـق روش هـای مـختلف 

بـه سـمع ونـظر مـسئوالن رسـانـده انـد. مـا شـاهـد آن بـوده ایـم کـه در دولـت و مجـلس اراده ای جـدی بـرای رفـع 

مـشکالت فـرهـنگیان وجـود نـدارد. عـدم تـوجـه بـه مـسائـل و مـعضالت آمـوزش و پـرورش در بـرنـامـه ی شـشم 

تـوسـعه و عـدم تـخصیص و تـوجـه بـه سـهم آمـوزش و پـرورش در بـودجـه و تـأکـید بـر افـزایـش حـقوق سـال 

آیـــنده بـــه مـــیزان ده درصـــد، وضـــعیت زنـــدگـــی بـــازنشســـتگان شـــریـــف و مـــعلمان را بـــا مـــخاطـــره روبـــه رو 

سـاخـته اسـت. از سـویـی ادامـه ی سـیاسـت هـای نـاکـارآمـد هـمراه بـا پـولـی کـردن آمـوزش آیـنده ی کـودکـان و 

دانـــش آمـــوزان ایـــن ســـرزمـــین را در هـــالـــه ای از ابـــهام فـــرو بـــرده اســـت. لـــذا بـــا تـــکیه بـــر اصـــل 27 قـــانـــون 

اسـاسـی در مـورخـه ی پـنج شـنبه، 19/12/1395، از سـاعـت 10 لـغایـت 12 «تجـمع سـکوت» طـبق شـرایـط 

ذیل برگزار می گردد. 

– تجـــمع صـــرفـــاً صـــنفی بـــوده و فـــرهـــنگیان فـــهیم اجـــازه ی هـــیچ حـــرکـــت ســـیاســـی و مـــوج ســـواری بـــه 

احــزاب مــختلف ســیاســی را نــمی دهــند؛ چــراکــه تــمامــی ارکــان حــاکــمیت در ایــن مــشکالت ســهمی بــرابــر 

دارند و کوتاهی ها از جانب همه ی آنها و دوره های متعدد مجلس و دولت پیشین و فعلی بوده است. 

– شــعارهــا و مــطالــبات در قــالــب پــالکــاردهــایــی مــتناســب بــا جــایــگاه و خــواســته ی فــرهــنگیان اعــالم 

خواهد شد. 

در ایــــن راســــتا مــــا مــــعلمان ســــراســــر کــــشور خــــواهــــان بــــرآورده شــــدن مــــطالــــبات خــــود بــــه شــــرح زیــــر 

هستیم: 
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1- تـــرمـــیم و اصـــالح حـــقوق و و دســـتمزدهـــا٬ هـــماهـــنگ بـــا ســـایـــر کـــارکـــنان دولـــت از ابـــتدای ســـال 

 ۱۳۹۶

۲- نـــظارت بیشـــتر و حـــسابـــرســـی دقـــیق تـــر بـــر صـــندوق ذخـــیره ی فـــرهـــنگیان و بـــازگـــردانـــدن پـــول هـــای 

اخــتالس شــده ی فــرهــنگیان و تجــدیــدنــظر در مــیزان بــازدهــی ســرمــایــه گــذاری فــرهــنگیان در ایــن صــندوق، 

هـمراه بـا گـزارش شـفافـیت بـه صـورت عـمومـی و عـلنی، بـه گـونـه ای کـه امـکان نـظارت نـمایـنده ای از مـعلمان 

بـر عـملکرد صـندوق ذخـیره ی فـرهـنگیان وجـود داشـته بـاشـد. مـا خـواسـتار اصـالح اسـاس نـامـه ی صـندوق 

ذخــــیره ی فــــرهــــنگیان بــــه گــــونــــه ای هســــتیم کــــه مــــعلمان هــــر شهــــرســــتان بــــتوانــــند نــــمایــــنده ای در آن داشــــته 

باشند. 

۳- اخــــتصاص بــــودجــــه ی الزم جهــــت تــــأمــــین و اســــتانــــداردســــازی مــــحیط هــــای آمــــوزشــــی مــــطابــــق بــــا 

استانداردهای بین املللی 

۴- تــبدیــل وضــعیت نــیروهــای قــراردادی، حــق الــتدریــسی و پــیمانــی بــه رســمی و تــأمــین امــنیت شــغلی 

آنان 

۵- لــغو هــر نــوع مــحکومــیت فــعاالن صــنفی فــرهــنگیان اعــم از زنــدان٬ انــفصال از خــدمــت٬ تــبعید و 

… کــه تــنها بــه ســبب فــعالــیت صــنفی صــادر شــده اســت و جــبران خــسارت واردشــده بــر ایــن عــزیــزان و 

کنار گذاشنت نگاه امنیتی به تالش های صنفی 

۶- پـــرداخـــت پـــاداش پـــایـــان خـــدمـــت بـــازنشســـتگان بـــه طـــور کـــامـــل و بـــالفـــاصـــله بـــعد از بـــازنشســـتگی، 

پـرداخـت حـقوق پـیش کـسوتـان شـریـف هـماهـنگ بـا سـایـر کـارکـنان لـشگری و کـشوری و عـدم حـذف رتـبه ی 

شـــغلی ایـــشان و هـــمسان ســـازی حـــقوق بـــازنشســـتگان قـــدیـــم بـــا بـــازنشســـتگان ســـال 95، بـــه  گـــونـــه ای کـــه 

هفتاد درصد مابه التفاوت در سال 96 و بقیه در سال 97 پرداخت شود. 

7- تـخصیص بـیمه ای کـارآمـد و گسـترده مـتناسـب بـا نـیازهـای پـزشـکی و بهـداشـتی عـموم فـرهـنگیان، 

اعم از شاغل و بازنشسته 

۱۹ اسفندماه ۱۳۹۵ 

زمان: ساعت 10 لغایت 12 

مکان تجمع: 

همکاران استان های تهران و البرز و دیگر استان ها در صورت توانایی، مقابل مجلس 

مراکز استان ها، مقابل اداره ی کل 

شهرستان ها، مقابل اداره ی آموزش پرورش آن شهرستان 

جمعی از فعاالن صنفی سراسر کشور 
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 1395/12/19

قطعنامه ی پایانی تجمع 19 اسفند فرهنگیان سراسر کشور 

ملت شریف ایران 

     بــه واســطه ی ســیاســت هــای نــادرســت دولــت هــای قــبل و فــعلی و عــدم ایــفای نــقش نــظارتــی مجــلس 

بــر بــودجــه و قــوانــین مــوردنــیاز، وضــعیت آمــوزش  و پــرورش نــابــسامــان اســت. نــتیجه ی ایــن ســیاســت هــا، 

پـولـی شـدن و کـیفیت زدایـی در عـرصـه  ی آمـوزش عـمومـی اسـت کـه آیـنده ی کـودکـان و دانـش آمـوزان را در 

ابــــهام فــــرو بــــرده اســــت. هــــدایــــت تــــحصیلی اجــــباری، خــــصوصــــی ســــازی کــــامــــل پــــیش دبســــتانــــی، فــــروش 

مـدارس بـا مـوقـعیت تـجاری، اسـتانـدارد و ایـمن نـبودن و فـرسـودگـی مـدارس، تـراکـم بـاالی دانـش آمـوزان 

در هــــر کــــالس، کــــاهــــش ســــاعــــات حــــضور مــــشاوران در مــــدارس مــــتوســــطه، عــــدم اخــــتصاص ســــرانــــه ی 

مــناســب، خــشونــت در مــدارس، عــدم تــوجــه بــه نــیازهــای دانــش آمــوزان در مــناطــق محــروم و حــاشــیه ای و 

… در کـنار مـدارس کـپری و کـالس هـایـی کـه در کـانـکس تـشکیل مـی شـونـد، نـمونـه ای از سـیاسـت هـایـی 

اســـــت کـــــه تـــــحصیل رایـــــگان را بـــــه مـــــحاق بـــــرده و بـــــرای هـــــمگان دشـــــوار کـــــرده اســـــت. خـــــیل عـــــظیم تـــــرک 

تـــحصیل دانـــش آمـــوزان و رانـــده شـــدن آنـــها بـــه ســـمت خـــیابـــان و قـــربـــانـــی نـــمودن کـــودکـــی آنـــان، نـــتیجه ی 

ســیاســت گــذاری نــادرســتی اســت کــه مــبنایــش پــولــی کــردن آمــوزش اســت؛ ســیاســت هــایــی کــه بــر خــالف 

اصل سی ام قانون اساسی است. 

همکاران عزیز و گرامی 

هــمه ی مــا مــی دانــیم تــبعات ایــن بــرنــامــه هــا بــه کــودکــان و دانــش آمــوزان مــا محــدود نیســت و بــه خــاطــر 

رویـکرد نـادرسـت سـیاسـت گـذاران کـه مـتأسـفانـه مـعلم را زیـاد و زیـادی مـی دانـند، امـروز زنـدگـی و زیسـت 

شــرافــتمندانــه و مــنزلــت اجــتماعــی مــا دچــار چــالــش هــای جــدی شــده اســت. اگــرچــه هــنوز خــروج از شــغل 

مـــعلمی بـــه یـــک مـــسئله تـــبدیـــل نشـــده اســـت، چـــراکـــه اکـــثریـــت مـــعلمان بـــا وجـــود مـــشکالت فـــراوان، شـــغل 

انـسانـی و آگـاهـی بـخش خـود را دوسـت دارنـد، امـا ایـن وضـعیت مـوجـب شـده اسـت کـه مـعلمان شـریـف 

ایـران بـرای امـرار مـعاش بـه شـغل هـای دوم و سـوم روی  آورنـد. هـمچنین بـازنشسـتگان فـرهـیخته کـه بـایـد 

سـرمـایـه هـای انـسانـی ایـن جـامـعه بـاشـند، بـعد از سـی سـال خـدمـت صـادقـانـه بـا مـشقت و رنـج روزگـار 

خــود را ســپری مــی کــنند. فــقدان درآمــد الزم و کــافــی بــرای یــک زنــدگــی مــبتنی بــر کــرامــت انــسانــی، نــبود 

بـیمه ی کـارآمـد، مـشکل مـسکن و … از جـمله مـشکالتـی اسـت کـه بـازنشسـتگان و شـاغـلین در آمـوزش  و 

پرورش با آن روبه رو هستند. 
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تـوجـه بـه وضـعیت مـوجـود در نـظام آمـوزشـی و رونـد انـباشـت مـطالـبات مـعلمان و عـدم تـوجـه مـسئوالن 

بــه نــیازهــای دانــش آمــوزان و مــعلمان، بــه خــصوص در بــرنــامــه ی شــشم تــوســعه و بــودجــه ی مــصوب بــرای 

ســـال 1396، بـــخشی از فـــعاالن صـــنفی، پـــیش کـــسوتـــان و مـــعلمان را بـــر آن داشـــت کـــه پـــیش از پـــایـــان 

ســال، صــدای حــق طــلبی خــود را بــه گــوش مــسئوالن در تــمام ارکــان حــاکــمیت بــرســانــند. از آنــجایــی  کــه 

فـضای بـعد از سـال جـدیـد، فـضای سـیاسـی و انـتخابـاتـی و عـرصـه ی رقـابـت و وعـده  و وعـیدهـای فـصلی 

اســـت و طـــرح مـــطالـــبات در آن زمـــان و فـــضا مـــمکن بـــود شـــائـــبه ی ســـیاســـی بـــودن را ایـــجاد نـــمایـــد و از 

سـویـی مـطالـبات صـنفی و بـرحـق مـا در آن فـضا مـغفول بـمانـد، فـعاالن صـنفی بـر آن شـدنـد کـه امـروز، 

19 اسـفند، تجـمع اعـتراضـی خـود را بـنا بـر اصـل 27 قـانـون اسـاسـی بـرگـزار نـمایـند. در هـمین راسـتا 

ذکر چند نکته ضروری است. 

۱- مـطالـبات امـروز مـعلمان بـازنشسـته و شـاغـل بـه هـمراه تـمام نـیروهـای آمـوزشـی در بـخش دولـتی 

و خـصوصـی انـباشـتی اسـت و ایـن نـتیجه ی بـی تـوجـهی دولـت هـا و مجـلس هـای گـذشـته و کـنونـی اسـت. از 

آنـجایـی  کـه مـعلمان وامـدار هـیچ جـریـان سـیاسـی در داخـل و خـارج نیسـتند و جـناح هـای مـختلف را در 

شــــکل گــــیری وضــــعیت مــــوجــــود دخــــیل مــــی دانــــند، در هــــمین  جــــا اعــــالم مــــی کــــنیم کــــه اعــــتراض صــــنفی و 

آمــوزشــی مــعلمان قــابــل مــصادره بــه ســود هــیچ جــریــان ســیاســی در داخــل یــا خــارج نیســت. مــا هــمواره 

مسـتقل از دولـت هـا مـطالـبات بـرحـق خـود را مـطرح نـموده ایـم و بـه ایـن مـسیر حـق طـلبی بـا حـفظ اسـتقالل 

از تمام جریانات سیاسی ادامه می دهیم. 

۲- مـــــــطالـــــــبات و مـــــــشکالت امـــــــروز نـــــــظام آمـــــــوزشـــــــی ریـــــــشه در یـــــــک مـــــــعضل ســـــــاخـــــــتاری در نـــــــوع 

تـصمیم گـیری بـرای آمـوزش دارد. مـعلمان، دانـش آمـوزان و والـدیـن بـه  عـنوان ذی نـفعان و صـاحـبان واقـعی 

آمـــوزش، در عـــرصـــه ی تـــصمیم گـــیری مـــشارکـــت داده نـــمی شـــونـــد. مـــشارکـــت عـــمومـــی در نـــظام آمـــوزشـــی 

امـــروز بـــه مـــعنای پـــرداخـــت پـــول بـــه اشـــکال مـــختلف بـــه دولـــت اســـت و ایـــن رویـــکرد نـــامـــیمون نـــاشـــی از 

نـــگاهـــی در بـــین مـــدیـــران اســـت کـــه آمـــوزش  و پـــرورش را فـــاقـــد خـــروجـــی مـــی دانـــد، نـــگاهـــی کـــه بـــه دنـــبال 

ســـوددهـــی در آمـــوزش اســـت. نـــگاه غـــالـــب در ســـازمـــان بـــرنـــامـــه  و بـــودجـــه بـــر هـــمین اســـاس شـــکل  گـــرفـــته 

اســت، غــافــل از ایــن کــه پــایــه و اســاس یــک تــحول و تــوســعه ی پــویــا و درون زا، خــروجــی مــناســب نــیروی 

انـسانـی از طـریـق آمـوزش  و پـرورش مـی بـاشـد. آمـوزش  و پـرورش بـایـد در مـرحـله ی اول بـه دنـبال تـربـیت 

شهـــرونـــدانـــی مـــسئول، آگـــاه، شـــجاع و حـــقیقت طـــلب بـــاشـــد، امـــا امـــروز شـــاهـــد ســـلطه ی نـــگاه بـــازاری و 

تجاری به آموزش در بین مسئوالن و سیاست گذاران هستیم. این رویکرد باید تغییر نماید. 

بـــر اســـاس ایـــن رویـــکرد اســـت کـــه عـــزل و نـــصب هـــا در نـــظام آمـــوزشـــی بـــر مـــبنای مـــنافـــع بـــانـــدی و 

جــناحــی صــورت مــی گــیرد. مــعلمان در مــدرســه بــه خــصوص در انــتخاب مــدیــران نــقشی نــدارنــد و مــدیــران 

مـأمـوران اجـرای بـخشنامـه هـای صـوری از اداره هسـتند. در چـنین فـضای آمـوزشـی چـگونـه مـمکن اسـت 

دانش آموزان خالق و پرسشگر پرورش یابند؟ 
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بــــسیاری از مــــحتواهــــای آمــــوزشــــی بــــدون در نــــظر گــــرفــــنت نــــیازهــــای واقــــعی دانــــش آمــــوزان، مــــحیط 

اجتماعی و امکانات تدریس تدوین شده است. 

۳- رویـــکردی کـــه مـــشارکـــت اجـــتماعـــی را بـــر نـــمی تـــابـــد، هـــمان رویـــکردی اســـت کـــه مـــی کـــوشـــد صـــدای 

مـنتقد را خـامـوش کـند و از شـکل گـیری نـهادهـای مـدنـی جـلوگـیری نـمایـد. بـرخـورد بـا فـعاالن صـنفی کـه 

دردی جـز اعـتالی آمـوزش فـرزنـدان و کـودکـانـی کـه در ایـن خـطه زنـدگـی مـی کـنند، نـدارنـد و جـلوگـیری از 

تـــشکل یـــابـــی صـــنفی بـــا ایـــجاد مـــوانـــع مـــتعدد بـــر ســـر تـــشکل یـــابـــی مســـتقل و ســـراســـری و امـــنیتی کـــردن 

فـضای کـار صـنفی، از ایـن نـگاه و رویـکرد اقـتدارگـرا بـرمـی خـیزد. ایـن نـگاه و رویـکرد سـرکـوب حـق طـلبی 

مــعلمان کــه در دولــت قــبل کــامــالً مــشهود بــود، در ایــن دولــت نــیز ســویــه هــای پــنهان بــه خــود گــرفــت و ادامــه 

یــافــته اســت. مــا مــخالــف ایــن رویــکرد هســتیم و تــشکل یــابــی مســتقل و ســراســری را یــک حــق قــانــونــی و 

پــــایــــه ای بــــرای احــــقاق حــــقوق مــــعلمان مــــی دانــــیم و از کــــانــــون هــــای صــــنفی مــــوجــــود کــــه بــــر اســــاس اصــــل 

استقالل و صنفی بودن حول مطالبات صنفی و آموزشی حرکت می کنند، حمایت می کنیم. 

با توجه به موارد فوق ما مطالبات فرهنگیان را به شرح زیر اعالم می داریم: 

- تـــرمـــیم و اصـــالح حـــقوق و دســـتمزد تـــمامـــی مـــعلمان و نـــیروهـــای خـــدمـــاتـــی و اداری، هـــماهـــنگ بـــا 

سایر کارکنان دولت از ابتدای سال ۱۳۹۶، به  طوری  که هیچ حقوقی زیر خط فقر نباشد. 

- نــــظارت بیشــــتر و حــــسابــــرســــی دقــــیق تــــر بــــر صــــندوق ذخــــیره ی فــــرهــــنگیان و بــــازگــــردانــــدن پــــول هــــای 

اخـــتالس شـــده و تجـــدیـــدنـــظر در مـــیزان بـــازدهـــی ســـرمـــایـــه گـــذاری فـــرهـــنگیان در ایـــن صـــندوق، هـــمراه بـــا 

گـــزارش شـــفافـــیت بـــه صـــورت عـــمومـــی و عـــلنی بـــه  گـــونـــه ای کـــه امـــکان نـــظارت نـــمایـــندگـــانـــی از مـــعلمان بـــر 

عـــملکرد صـــندوق ذخـــیره وجـــود داشـــته بـــاشـــد. مـــا خـــواســـتار اصـــالح اســـاس نـــامـــه ی صـــندوق بـــه  گـــونـــه ای 

هستیم که معلمان هر شهرستان بتوانند نماینده ای در آن داشته باشند. 

- اخـــــتصاص بـــــودجـــــه ی الزم جهـــــت تـــــأمـــــین و اســـــتانـــــداردســـــازی مـــــحیط هـــــای آمـــــوزشـــــی مـــــطابـــــق بـــــا 

استانداردهای بین املللی 

- تــبدیــل وضــعیت نــیروهــای قــراردادی، حــق الــتدریــسی و پــیمانــی بــه رســمی و تــأمــین امــنیت شــغلی 

آنان و نیز تأمین امنیت شغلی مربیان پیش دبستانی و نیروهای آموزشی شاغل در بخش خصوصی 

- لــغو هــر نــوع مــحکومــیت فــعاالن صــنفی فــرهــنگیان، اعــم از زنــدان٬ انــفصال  از خــدمــت٬ تــبعید و 

… کــه بــه ســبب فــعالــیت صــنفی صــادر شــده اســت و جــبران خــسارت واردشــده بــر ایــن عــزیــزان و کــنار 

گذاشنت نگاه امنیتی به تالش های صنفی 

- ما خواهان رفع انفصال خدمت رسول بداقی و بازگشت وی به مدرسه هستیم. 

- مــــــــا خــــــــواهــــــــان آزادی بــــــــی قــــــــیدوشــــــــرط اســــــــماعــــــــیل عــــــــبدی از زنــــــــدان و رفــــــــع مــــــــحکومــــــــیت محــــــــمود 

بهشتی لنگرودی و لغو حکم تبعید علی اکبر باغانی هستیم. 
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- پـــرداخـــت پـــاداش پـــایـــان خـــدمـــت بـــازنشســـتگان بـــه طـــور کـــامـــل و بـــالفـــاصـــله بـــعد از بـــازنشســـتگی و 

پـرداخـت حـقوق پـیش کـسوتـان شـریـف هـماهـنگ بـا سـایـر کـارکـنان لـشگری و کـشوری و عـدم حـذف رتـبه ی 

شـغلی ایـشان و هـمسان سـازی حـقوق بـازنشسـتگان قـدیـم بـا بـازنشسـتگان سـال 95، بـه  گـونـه ای کـه 70 

درصد مابه التفاوت در سال 96 و بقیه در سال 97 پرداخت شود. 

- تـخصیص بـیمه ای کـارآمـد و گسـترده، مـتناسـب بـا نـیازهـای پـزشـکی و بهـداشـتی عـموم فـرهـنگیان 

اعم از شاغل و بازنشسته 

در پـــــایـــــان اعـــــالم مـــــی نـــــمایـــــیم کـــــه مـــــا بـــــاور داریـــــم تـــــحقق مـــــطالـــــبات در گـــــروی همبســـــتگی جـــــمعی و 

تــشکل یــابــی مســتقل اســت. بــه ایــن مــنظور بــه تــمام هــمکاران خــود تــوصــیه مــی کــنیم کــه مــطالــبات خــود را 

بـــــرای رســـــیدن بـــــه نـــــظام آمـــــوزشـــــی مـــــطلوب پـــــیگیری کـــــنند و از کـــــانـــــون هـــــای صـــــنفی مســـــتقل و پیشـــــرو 

می خواهیم چون گذشته در راستای تحقق این مطالبات بکوشند. 

فرهنگیان سراسر کشور 
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 1397/08/25

کارگر، معلم، اتحاد اتحاد 

تـــحصن مـــعلمان در ســـراســـر کـــشور و اعـــتراض کـــارگـــران هـــفت تـــپه و فـــوالد اهـــواز بـــه درســـتی نـــشان 

داده و مــی دهــد کــه هــم ایــنک تــمامــی تــالشــمان را بــایــد صــرف اتــحاد و همبســتگی مــعلمان بــا کــارگــران 

نـــمایـــیم. شـــعار «کـــارگـــر، مـــعلم، اتـــحاد، اتـــحاد» از ســـال هـــای قـــبل در مـــیان رهـــبران جـــنبش مـــعلمان و 

کـارگـری مـطرح بـود و مـتعاقـب آن بـخشی از فـعاالن بـه ایـن مـهم تـأکـید کـردنـد و حـال بـه نـظر مـی رسـد از 

هـــر نـــظر زمـــینه هـــای عـــینی و واقـــعی چـــنین اتـــحادی فـــراهـــم شـــده اســـت؛ زیـــرا بـــخش هـــا دارای مـــطالـــبات 

صــــــنفی مشــــــترک هســــــتند و دارای شــــــیوه ی مــــــبارزاتــــــی بــــــه شــــــکل نــــــافــــــرمــــــانــــــی مــــــدنــــــی و اعــــــتراضــــــات 

خـشونـت پـرهـیز در هـمه ی حـرکـت هـای آنـان مـشهود و مشـترک اسـت. هـمچنین تـوان و قـدرت تـشکل پـذیـری 

و ســامــان دادن بــه حــرکــت هــا و تــحصن هــای اعــتراضــی را دارنــد. بــه عــالوه از نــیروی کــمیِ قــابــل تــوجــهی 

بــرخــوردارنــد و نــاگــفته پــیداســت کــه دشــمن مشــترک دارنــد. شــایــد مــهم تــر از هــمه ی مــوارد فــوق ایــن اســت 

که از رهبران میدانی قابل اعتماد و مقاومی برخوردارند.  

بـــه نـــظر مـــی رســـد کـــه جـــمهوری اســـالمـــی واهـــمه ی شـــدیـــدی از اتـــحاد نـــیروی کـــار ایـــران (مـــعلمان و 

کـارگـران) دارد. نـهادهـای سـرکـوبـگر بـه هـر ابـزاری مـتوسـل خـواهـند شـد کـه اتـحاد مـعلمان بـا کـارگـران 

ایــران بــه مــنصه ی ظــهور نــرســد؛ حــال آن کــه تــمامــی مــعلمان و کــارگــران آگــاه و خــودآگــاه بــایــد بــیش از 

پـــیش تـــالش و کـــوشـــش کـــنند تـــا نـــیروی کـــار ایـــران قـــادر گـــردد هـــماهـــنگ و متحـــد گـــام بـــردارد. ایـــن مـــهم 

مــمکن نیســت مــگر ایــن کــه رهــبران جــنبش مــعلمان بــا فــعاالن کــارگــری بــه گــفت وگــو و تــعامــل بــپردازنــد و 

هم اکنون چنین امکانی با استفاده از شبکه های اجتماعی و دنیای مجازی امکان پذیر است. 

در اصــل در پــرتــوی اتــحاد کــارگــران، مــعلمان، پــرســتاران و ... مــبارزات جــاری خــصلت ســراســری و 

همگانی به خود خواهد گرفت و در آن صورت پیروزی حتمی است. 

معلمان رادیکال 
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 1397/08/29

بیانیه ی جمعی از معلمان عدالت خواه ایران در حمایت از اعتراضات کارگران 

هفت تپه 

ایــن صــدایــی کــه از هــفت تــپه بــه گــوش مــی رســد کــه «نــه زنــدان، نــه تهــدیــد، دیــگر اثــر نــدارد»، بــغض 

فــروخــفته ی طــبقه  ی کــارگــر ایــران و تــمام مــزدبــگیران اســت کــه دیــگر نــمی خــواهــند تــن بــه اســتثمار و ســتم 

بدهند. 

آن چــیز کــه امــروز کــارگــران نــیشکر هــفت تــپه و طــبقه ی کــارگــر ایــران فــریــاد مــی زنــند، هــمان چــیزی 

اســــت کــــه مــــعلمان ایــــران در تــــحصن ســــراســــری مهــــر و آبــــان فــــریــــاد زدنــــد؛ صــــدای دردمــــند رانــــندگــــان 

کامیون است، صدای وجدان بیدار و آگاه جامعه، صدای جنبش دانشجویی ایران است.  

اگرچه امروز به خاطر تشدید سرکوب و زندان، شعارهای 

از هفت تپه تا تهران/ زحمتکشان در زندان 

از خوزستان/ کردستان تا تهران/ خراسان  

کارگران (معلمان/ دانشجویان) در زندان 

بـــر مـــا تحـــمیل شـــده و نـــشان از هجـــمه ی طـــبقه ی مســـلط و بـــانـــدهـــای قـــدرت بـــر معیشـــت و زنـــدگـــی 

اقـــشار فـــرودســـت جـــامـــعه دارد، در عـــین حـــال ایـــن شـــعار حـــامـــل ایـــن اســـت کـــه جـــنبش آزادی خـــواهـــی و 

عدالت طلبانه ی طبقه ی کارگر پیشروی جدی کرده است. 

آن چــیز کــه دانــشجویــان را بــه حــمایــت و همبســتگی بــا مــعلمان وامــی دارد و مــعلمان را بــا کــارگــران 

متحـــد مـــی کـــند، اداهـــای روشـــنفکری و بـــرخـــاســـته از حـــرکـــات مـــاجـــراجـــویـــانـــه نیســـت، بـــلکه ایـــن وضـــعیت 

مـــادی و عـــینی طـــبقات فـــرودســـت و تـــحت ســـتم اســـت کـــه آنـــها را در یـــک هـــم ســـرنـــوشـــتی تـــاریـــخی بـــرای 

اتحاد علیه حافظان سرمایه و وضع موجود قرار داده است.  

پــــیونــــد و اتــــحاد مــــعلم، کــــارگــــر و دانــــشجو تــــنها از دل تــــضادهــــای اصــــلی جــــامــــعه و در پــــیونــــد بــــا 

مـطالـبات عـینی تـمام زحـمتکشان مـمکن مـی گـردد تـا راه بـه تـغییر بـنیادیـن بـگشایـد و اکـنون «هـفت تـپه» و 

مـبارزات «کـارگـران نـیشکر» مـی تـوانـد کـانـون هـمگرایـی و پـیونـد جـنبش هـای اجـتماعـی بـاشـد؛ جـایـی کـه 

حـــاکـــمیت و دولـــت بـــه عـــنوان حـــامـــی و پشـــتیبان صـــاحـــبان ســـرمـــایـــه بـــه نـــام خـــصوصـــی ســـازی بـــر امـــوال 

عـمومـی چـوب حـراج مـی زنـند و بـه اتـکای اسـتفاده از زور و پـلیس و تهـدیـد و زنـدان مـی خـواهـند مـقاومـت 

کـــارگـــران را در هـــم شـــکنند. جـــایـــی کـــه ســـاخـــتار مـــرتـــجع ســـرمـــایـــه ســـاالر نـــمی خـــواهـــد صـــدای زن کـــارگـــر 

هـفت تـپه را بـشنود. جـایـی کـه شـنیدن صـدای «قـدرت بـه دسـت شـورا» خـواب صـاحـبان قـدرت و ثـروت را 

آشـفته مـی کـند. انـگار هـفت تـپه هـمان چـیزی را فـریـاد مـی زنـد کـه مـعلمان فـریـاد مـی زنـند و دانـشجویـان بـا 
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آن اعــالم همبســتگی مــی کــنند: «خــصوصــی ســازی را مــتوقــف کــنید؛ بــیش از ایــن بــه زنــدگــی مــا تــعرض 

نکنید.» 

مـا بـه عـنوان جـمعی از مـعلمان عـدالـت خـواه، ضـمن حـمایـت از مـطالـبات و اعـتراضـات طـبقه ی کـارگـر 

ایــران از اراک تــا هــفت تــپه و از اهــواز تــا زنــجان، نســبت بــه بــرخــورد قهــری و ســرکــوب فــعاالن کــارگــری 

نـیشکر هـفت تـپه اعـتراض داریـم و خـواهـان آزادی بـدون قـیدوشـرط کـارگـران بـازداشـتی هسـتیم و خـطاب 

به آمران و عامالن خط برخورد و سرکوب می گوییم:  

«اگــــر شــــما بــــا زنــــدانــــی کــــردن بهشــــتی هــــا و عــــبدی هــــا و حــــبیبی هــــا و رمــــضان زاده هــــا و ... تــــوانســــتید 
صــدای مــعلمان را خــفه کــنید، پــس مــی تــوانــید بــا بــازداشــت بــخشی هــا و ... کــارگــران هــفت تــپه را نــیز بــه 

تسـلیم واداریـد. ولـی کیسـت کـه نـدانـد بـا هـر مـعلم زنـدانـی ده هـا فـعال صـنفی تـکثیر شـدنـد و بـا بـازداشـت 

اســماعــیل بــخشی صــدهــا کــارگــر پــا بــه مــیدان خــواهــند گــذاشــت. مــگر نــشنیدیــد صــدای زنــان و مــردان 

کارگری را که یک صدا فریاد می زدند: «ما همه بخشی هستیم»؟ 

بـاور کـنید ایـن صـداهـا صـدای ضـبط شـده و نـوار نیسـت و مـطالـبات سـراسـری جـنبش طـبقه ی کـارگـر 

است که در فریاد هفت تپه بارز شده است. 

مـــا، مـــعلمان عـــدالـــت خـــواه ایـــران، ضـــمن حـــمایـــت از مـــطالـــبات کـــارگـــران هـــفت تـــپه بـــه تـــمام نـــهادهـــای 

مـــدنـــی، بـــه خـــصوص تـــشکل هـــای صـــنفی فـــرهـــنگیان، بـــرای دفـــاع از حـــقوق کـــارگـــران هـــفت تـــپه فـــراخـــوان 

مـی دهـیم و از مـعلمان و هـمکاران خـود درخـواسـت مـی کـنیم در اسـتان خـوزسـتان و در شـوش و هـفت تـپه 

از مــطالــبات کــارگــران بــه هــر نــحو مــمکن حــمایــت نــمایــند. هــمچنین از هــمکاران گــرامــی مــی خــواهــیم در 

کـالس درس و در مـواجـهه بـا دانـش آمـوزان خـانـواده هـای کـارگـری، ضـمن تشـریـح و حـمایـت از مـطالـبات 

کـــارگـــران هـــفت تـــپه، بـــرای آنـــان تـــوضـــیح دهـــید کـــه جـــنبش مـــعلمان ایـــران بـــا طـــبقه ی کـــارگـــر در مـــطالـــبات 

«تــوقــف خــصوصــی ســازی»، «حــقوق و دســتمزد بــاالی خــط فــقر»، «بــیمه ی (تــأمــین اجــتماعــی/درمــانــی) 
کـــــارآمـــــد و فـــــراگـــــیر»، «حـــــقوق بـــــازنشســـــتگی بـــــاالی خـــــط فـــــقر»، «حـــــق تـــــشکل یـــــابـــــی مســـــتقل، آزاد و 
ســــراســــری»، «آزادی فــــعاالن صــــنفی/کــــارگــــری» و ... هــــمسو و هــــم ســــرنــــوشــــت اســــت. بــــه خــــصوص از 

مــعلمان عــزیــز در هــفت تــپه مــی خــواهــیم دانــش آمــوزان خــانــواده هــای کــارگــران بــازداشــتی و تــحت تــعقیب را 

حمایت نمایند. 

مـا مـعتقدیـم در ایـران مـشکالت و مـعضالت را نـمی تـوان بـه یـک قشـر و طـبقه و جـنس خـاصـی تـقلیل 

داد، پـس بـاور داریـم تـحقق مـطالـبات مـعلمان در گـروی تـحقق مـطالـبات کـارگـران، زنـان و دانـشجویـان 

و ... است و برای تحقق آن به صورت قدرتمندانه تالش خواهیم نمود. 

جمعی از معلمان عدالت خواه ایران 

 of 693 723




بیانیه ها و نقدهای معلمان و تشکل های شبکه ای رادیکال

 1397/10/22

بیانیه ی جمعی از معلمان ایران در حمایت از اسماعیل بخشی  

و اعتراض به خط سرکوب فعاالن صنفی و مدنی 

سیصد گل سرخ یک گل نصرانی/ ما را ز سر بریده می ترسانی؟  

گر ما ز سر بریده می ترسیدیم/ در مجلس عاشقان نمی رقصیدیم 
  

معلمان عدالت خواه، کارگران مبارز 

دانشجویان آزادی خواه، مردم شریف ایران 

بـــا تـــوجـــه بـــه گـــذشـــت چهـــل ســـال از انـــقالب در حـــالـــی کـــه خـــواســـت انـــقالبـــیون راســـتین و مـــردم 

آزاده ی ایـران از مـیان بـرداشـنت مـظاهـر دیـکتاتـوری و وجـود آزادی اعـتراضـات و اجـتماعـات بـوده و 

هسـت، مـتأسـفانـه شـاهـد بـرخـوردهـای قهـری و خـشن بـا مـعترضـان اقـشار مـختلف، از جـمله مـعلمان 

و کــــــارگــــــران هســــــتیم. پــــــس از دســــــتگیری خــــــشونــــــت بــــــار مــــــعلم عــــــدالــــــت خــــــواه، محــــــمد حــــــبیبی کــــــه بــــــا 

ضــرب وشــتم و بــه کــار بــردن الــفاظ رکــیک صــورت گــرفــت، امــروز شــاهــد رنــج نــامــه ی کــارگــر زحــمتکش، 

اســــماعــــیل بــــخشی، هســــتیم کــــه بــــه شــــرح شــــکنجه هــــای وحــــشیانــــه در دوران بــــازداشــــت در اداره ی 

اطـــالعـــات پـــرداخـــته اســـت. مـــا، گـــروهـــی از فـــرهـــنگیان ایـــران، ضـــمن مـــحکوم کـــردن ایـــن رفـــتارهـــای 

غـــیرانـــسانـــی و غـــیرقـــانـــونـــی، حـــمایـــت خـــود را از آقـــای اســـماعـــیل بـــخشی اعـــالم مـــی داریـــم و تـــأکـــید 

مــی کــنیم بــا پــخش بــرنــامــه هــایــی کــه یــادآور «بــرنــامــه ی هــویــت» دوران ســعید امــامــی اســت، نــمی تــوان 

حــقیقت را وارونــه کــرد. مــا ســخنان اســماعــیل بــخشی را بــاور داریــم و خــواســتار مــجازات آمــران و 

عـــامـــالن شـــکنجه هســـتیم؛ چـــراکـــه بـــسیاری از هـــمکاران مـــا تـــوهـــین و ضـــرب وشـــتم مـــعلمان شـــاغـــل و 

بــازنشســته، بــه خــصوص محــمد حــبیبی را دیــده یــا شــنیده انــد. وقــتی نــیروهــای امــنیتی بــه خــود اجــازه 

مـــی دهـــند در بـــرابـــر دیـــدگـــان مـــا و در مـــقابـــل دوربـــین هـــا ایـــن گـــونـــه مـــعلمان زن بـــازنشســـته را مـــورد 

خـــشونـــت قـــرار دهـــند، کـــتف یـــکی را بـــشکنند و بـــا ضـــربـــه ی مشـــت ابـــروی دیـــگری را بـــشکافـــند و بـــا 

تــیزبُــر کــیف بــانــوی مــعلمی را پــاره نــمایــند یــا بــازنشســته ی شــریــف، هــاشــم خــواســتار را ربــوده، در 

بــیمارســتان روانــی بســتری نــمایــند و بــه هــیچ کــس پــاســخگو نــباشــند، پــس تــصور شــکنجه ی کــارگــر 

مـظلومـی مـانـند اسـماعـیل بـخشی، پشـت درهـای بسـته و دور از انـظار عـمومـی، دور از ذهـن نیسـت. 

مـا، فـعاالن صـنفی کـه بـارهـا شـاهـد ایـن رفـتارهـای وحـشیانـه و فـراقـانـونـی بـوده ایـم، بـر صـدق گـفتار 

آقـــای اســـماعـــیل بـــخشی شـــهادت مـــی دهـــیم و خـــواهـــان پـــایـــان دادن بـــه خـــشونـــت و شـــکنجه ی تـــمام 
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زنـــدانـــیان و آزادی زنـــدانـــیان صـــنفی و ســـیاســـی هســـتیم. اســـامـــی امـــضاکـــنندگـــان اولـــیه بـــر اســـاس 

حروف الفبا : 

 -۱آذر گـــــــیالنـــــــی -۲آرام قـــــــادری -۳آرام محـــــــمدی -۴آرش خـــــــضری -۵آوات رضـــــــوی -۶احـــــــمد 

ایـران پـناه -۷احـمد قـربـانـی -۸ادیـب قـادری -۹اصـغر امـیرزادگـان -۱۰ابـراهـیم محـمدی -۱۱اسـکندر 

لـطفی -۱۲اصـغر حـاجـب -۱۳ الـناز رحـیمی -۱۴الـهام بهـزادی -۱۵امـین قـنواتـی -۱۶انـور فـرج زاده 

-۱۷ اولـــدوز هـــاشـــمی -۱۸بـــرهـــان حـــسینی -۱۹بهـــرام احـــمدی -۲۰بهـــزاد قـــوامـــی -۲۱بـــهمن خـــدایـــار 

-۲۲بــــــیژن نــــــجفی -۲۳پــــــرویــــــن اســــــفندیــــــاری -۲۴پــــــرویــــــن حــــــید  ۲۵-جــــــعفر ابــــــراهــــــیمی -۲۶جــــــعفر 

فـاطـمی رضـوان -۲۷حـسین شـاه پـری -۲۸حـمیده زارعـی -۲۹حـمیده مـنوچهـری -۳۰خـالـد عـبدالـلهی 

-۳۱خــــدیــــجه پــــاک ضــــمیر -۳۲رحــــیم امــــیری -۳۳رحــــیم لــــطف الــــلهی -۳۴رضــــا ســــیدی پــــور ۳۵-روزبــــه 

نـعمتی -۳۶ زهـرا امـیری -۳۷زهـرا سـلطانـی -۳۸زهـرا فـیاض -۳۹زهـره سـیدی -۴۰زیـبا خـانـی -۴۱

زیـنب سـپهری -۴۲زیـنب عـلیزاده -۴۳ژالـه صـیرفـی -۴۴ژیـال خـیر -۴۵ سـارا سـیاه پـور -۴۶سـلیمان 

عــبدی -۴۷ســوملــاز طــالــبی پــور -۴۸سهــراب مهــدی پــور -۴۹ســیاوش اعــظمی ۵۰-شــبنم بــهارفــر -۵۱

شــــــعبان محــــــمدی -۵۲ شهــــــرزاد قــــــدیــــــری -۵۳شــــــهناز ســــــیروس -۵۴شــــــیما فــــــراهــــــانــــــی -۵۵صــــــادق 

شـریـعتی -۵۶صـدیـقه پـاک ضـمیر -۵۷صـدیـقه مـالـکی فـرد -۵۸صـالح آزادی -۵۹عـالـم بـها غـالمـحسین 

زاده اقـلیدی -۶۰عـبداهلل صـیادی -۶۱عـبداهلل نـظری -۶۲ عـزیـز قـاسـم زاده -۶۳عـصمت فـرهـادی -۶۴

عـلی اکـبر بـاغـانـی -۶۵عـلی حـاجـی -۶۶عـلی نـجفی -۶۷ عـنایـت وثـوقـی -۶۸فـهیمه بـادکـوبـه -۶۹کـژال 

کـــریـــم نـــژاد -۷۰کـــورش بـــابـــامـــرادی -۷۱لـــیال مـــلکی -۷۲لـــیال عـــنایـــت زاده -۷۳ مـــحبوبـــه فـــرحـــزادی -۷۴

مــحسن عــمرانــی -۷۵محــمدرضــا بــهنام نــژاد -۷۶محــمدعــلی زحــمتکش -۷۷محــمدتــقی فــالحــی -۷۸

مــرضــیه زارعــی -۷۹مــریــم زارعــی -۸۰ مــریــم حــق شــناس -۸۱مــریــم زیــرک -۸۲مــریــم رنــود -۸۳مــژگــان 

طـــــاهـــــرخـــــانـــــی -۸۴مـــــسعود زیـــــنال زاده -۸۵مـــــسعود شـــــفیعی -۸۶مـــــصطفی تـــــحسین -۸۷مـــــنصوره 

عـرفـانـیان –۸۸مـنصوره فـرحـزادی –۸۹مـنیژه رفـیعی -۹۰مهـدی فـتحی -۹۱مهـرنـوش حـیدرزاده -۹۲

مـــــهناز شـــــاه زیـــــدی -۹۳مـــــهناز مـــــیرزایـــــی -۹۴مـــــینو کیخســـــروی -۹۵مـــــیالد خـــــورشـــــیدی -۹۶ مـــــختار 

اسدی -۹۷نسرین بهمن پور -۹۸وحید میرشکار -۹۹هیوا قریشی -۱۰۰یاسر ریگی 
                                         

معلمان رادیکال 
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بيانيه ی معلمان عدالت خواه در اعتراض به حداقل دستمزد ناعادالنه 

را  دستمزد  حداقل  ميزان  كار،  عالــــــــــــــــــی  شوراي  به  موسوم  مافياي  حالي  در       

يك ميليون وپانصدوشانزدههزار تومان تعيين نمود كه از دي ماه نودوشش تا كنون، اعتراض به 

گراني و تورم يكي از علل اصلي تجمعات و اعتصابات بوده و شعار «تـــورم، گـــرانـــی/ جواب بده 

روحاني» در صدر شعارها قرار داشته است. 
     اما حاكميت به واسطه ی حمايت دولت از كارفرمايان و در فقدان حضور تشكل هاي 

كارگري و صنفي معلمان در كميته ی تعيين دستمزد، به معيشت و زندگي كارگران و معلمان 

مشمول قانون كار، هجمه ی جديدي نمود تا نشان دهد به همان اندازه كه دزدان و اختالسگران 

از امنيت برخوردارند، سركوب دستمزد زحمتكشان ادامه دارد. 

     همه مــــــــــــــــــی دانند كه «حداقل دستمزد» مهم ترين شاخــــــــــــــــــصـی است كه حقوق و مزاياي  

نيروي كار (كارگران، پرستاران، مهندسان و معلمان غيررسمي و ...) مشمول قانون كار را 

تعيين مي كند و بر زيست و زندگي اكثريت سلب مالكيت شدگان تأثير مستقيم دارد و امروز با 

قطعيت ميتوان گفت با حداقل دستمزد تعيينشده براي سال 1398، اكثريت جامعه فقيرتر و با 

مشكل روبــــــــه رو خواهــــــــند شد؛ بــــــــه خــــــــصوص اينكه كارفرمايان بخش خصوصي در عدم نظارت به 

همين قانون كار پای بند نيستند و باال گرفتن اعتراضات قابل پيشبيني است. 

     در حالي كارگران و معلمان ساعات پاياني سال 97 را بــــــــــــــــــا حقوق چندبرابر خط فقر 

سپري مي كنند كه در حوزه ی آموزش عمومي ساالنه نيروي كار آموزشي بخش خصوصي و 

و  ضدآموزشي  سياست هاي  به ميانجي  آموزشي (كارگران فرهنگي)  خدمات  خريد  نيروهاي 

انقباضي در سال هاي اخير و شكلگيري مدارس حمايتي بيكيفيت روبهفزوني است و عمالً ما 

شاهد پرولتاريزه شدن نيروي كار آموزشي هستيم؛ نيروي كاري كه كارفرمايان رانتخوار و 

وابسته در سال گذشته دستمزدهاي سيصدهزار تومان در ماه را به آنان تحميل مينمودند. 

     در اصل امروز با اين دستمزدهاي معلمان خريد خدماتي ميتوان منظور روحاني را 

بهدرستي فهميد، وقتي كه ميگفت: «ما خدمات آموزشي را يكچهارم قيمت فعلي ميتوانيم از 

بخش خصوصي خريداري كنيم.» دولت قصد دارد با سركوب دستمزد در حوزه ی آموزش 
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صرفه جويي كند، صرفهجويي كه تبعاتش را خانواده ی معلمان و دانشآموزان پرداخت خواهند 

نمود. 

و  رياضتي  سياستهاي  ميخواهد  قضاييه  قوه ی  حمايت  با  مجلس  و  دولت       آري! 

انقباضي را به هر نحو ممكن به مردم تحميل كند، بــــــه همين خــــــاطــــــر روحاني در آخرين جلسه ی 

هــــــــــــــــــیـئـت دولت، ناكارآمدي خود را به شيطان بزرگ نسبت ميدهد؛ شيطان بزرگي كه به همراه 

كسي  فراري است.  اختالسگران  و  خانمزادهها  و  آقازادهها  امن  ساحل  همسو،  كشورهاي 

نيست از روحاني و ساير فرادستان در قدرت بپرسد اين چه شيطاني است كه فرزندان شما 

در آنجا تربيت و شهروند ميشوند؟ اين چه شيطاني است كه پول هــــــــــــــــــاي شما در آنجا دپو 

ميشود؟ 

     الزم است در اينجا تــــــــــــــأكيد كنيم معلمان عــــــــــــــدالــــــــــــــت خــــــــــــــواه نسبت به هيچ نيروي داخلي و 

خارجي راست و مرتجع توهم ندارد، همان گــــــــــــــــــونه كه نسبت به چرخش قدرت از احمدينژاد 

پوپوليست به سمت روحاني فريبكار توهم نداشت و دعواهاي جناحي را ناشي از جنگ بر سر 

منافع باندي و در تضاد با منافع اكثريت ارزيابـي ميكند و شرايط موجود را نتيجه ی عملكرد 

چهلساله ی اقليتي ميداند كه مدام قدرت انتخاب دموكراتيك را از مردم سلب نموده و بهمدد 

انحصار قدرت و ثروت، جامعه را منكوب و سركوب نموده و همواره مورد حمايت بخشي از 

قدرتهاي جهاني بودهاند. 

     از همين منظر ما تنها راه برونرفت از شرايط امروز را اتحاد سراسري و تشكليابي 

مستقل و سازمانيابي از پايين ميدانيم؛ تنها در اين صورت است كه ميتوان سياستهاي 

هار نئوليبرالي را به عقب راند و مردم را در سرنوشت خود سهيم نمود. 

     معلمان عدالـــــــــــــت خـــــــــــــواه ضمن حمايت از تشكلهاي مستقل كارگري و حقوق كارگران، از 

تشكلهاي صنفي و مدني ميخواهد در برابر اين ظلم آشكار سكوت نكنند.  

     امروز كارگران و معلمان و پرستاران و زنان و دانشجويان در يك همسرنوشتي 

تاريخي قرار دارند و اين اشتباه است اگر معلمان گمان كنند در حالي كه حقوق كارگران 

يكچهارم خط فقر است، دولت اجازه خواهد داد حقوق فرهنگيان افزايش يابد. 

جمعی از معلمان عدالت خواه ايران 
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 1398/12/11

کارزار اعتراض به نحوه ی اجرای افزایش ۵۰ درصدی قانون مدیریت خدمات 

کشوری 

با امضای ۱۲۶هزار معلم  

وزیر محترم آموزش و پرورش 

     هـمان گـونـه کـه اسـتحضار داریـد، در مـورخـه ی ۹۸/۱۱/۳۰، بـخشنامـه ی شـماره ی ۶۹۶۴۸۸ 

بـا مـوضـوع افـزایـش ۵۰درصـدی حـقوق کـارکـنان دولـت بـر اسـاس فـصل دهـم قـانـون مـدیـریـت خـدمـات 

کـــشوری، بـــرای اجـــرا بـــه ادارات آمـــوزش و پـــرورش ابـــالغ شـــده و مـــتعاقـــب آن احـــکام جـــدیـــد صـــادر 

گــردیــده اســت. امــا در کــمال نــابــاوری، اجــرای نــاقــص ایــن مــصوبــه، عــلی رغــم هــیاهــوی بــسیار زیــاد، 

تــغییر چــندانــی در زیــر حــکم نــیروهــای آمــوزشــی بــه وجــود نــیاورده اســت؛ چــراکــه بــاعــث حــذف حــق 

شــغل حــرفــه ای شــده کــه قــبالً بــا پــیگیری هــای بــی وقــفه، از طــریــق اجــرای رتــبه بــندی اعــمال شــده بــود. 

اعـــمال رتـــبه بـــندی بـــه دلـــیل مـــاهـــیت مـــتفاوت شـــغل مـــعلمی و ایـــجاد انـــگیزه در نـــیروی آمـــوزشـــی و در 

راستای مطالبات سند تحول بنیادین است و اجرای آن ربطی به مصوبه ی اخیر ندارد. 

     مــــا فــــرهــــنگیان شــــاغــــل در مــــدارس، کــــه بــــار اصــــلی تــــعلیم و تــــربــــیت را بــــر دوش مــــی کــــشیم، 

ضــمن نــارضــایــتی از نــحوه ی اجــرای ایــن مــصوبــه، اســتدعــا داریــم دســتورات الزم را در خــصوص 

اصالح نگارش و صدور احکام جدید صادر بفرمایید. 

افشار نجف زاده 
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 03/05/1399

بیانیه ی « اعدام نکنید»  

با بیش از چهارصد امضای معلم و فعال مدنی، علیه حکم اعدام جوانان 

آبان ماه 

در شرایطی به  سر می بریم که اکثریت مردم از یک  سو در تنگناهای معیشتی قرار دارند و 

از سوی دیگر نبود حداقل آزادی را تحمل می کنند. 

     در ایــن روزهــا جــامــعه در الــتهاب اعــدام ســه تــن از مــعترضــان بــه گــرانــی بــنزیــن در آبــان مــاه 

سال ۹۸ است که این افزایش قیمت تأثیر بزرگی بر معیشت و فقیرسازی مردم دارته و دارد. 

هــمچنین کــارگــران نــیشکر هــفت تــپه بــه مــدت ۳۶ روز اســت کــه در اعــتصاب بــه  ســر مــی بــرنــد. آنــها 

ســه الــی چــهار مــاه اســت کــه دســتمزد خــود را نــگرفــته انــد. آنــان بــه عــدم پــرداخــت دســتمزد و نــداشــنت 

امـنیت شـغلی اعـتراض دارنـد و خـواهـان بـازگشـت هـمکاران اخـراجـیشان بـه کـار و بـرچـیدن بـساط 

خصوصی سازی هستند. 

هــمچنین شــاهــد ادامــه ی حــبس ظــاملــانــه ی مــعلمان دربــند در شــرایــط کــرونــا هســتیم. از ســویــی 

هــفت تــن از اعــضای هــیئتمدیــره ی انجــمن صــنفی مــعلمان اســتان خــراســان شــمالــی  کــه از اعــضای 

شـورای هـماهـنگی تـشکل هـای صـنفی هسـتند، بـا پـرونـده سـازی کـذایـی مجـموعـاً بـه ۴۱ سـال زنـدان، 

تبعید، شالق، جریمه ی نقدی و اخراج محکوم شده اند. 

مـا امـضاکـنندگـان اولـیه ی ایـن فـراخـوان بـه عـنوان جـمعی از مـعلمان بـازنشسـته و شـاغـل ایـران، 

هــمان گــونــه کــه بــا تــمام اشــکال خــشونــت در مــدرســه و خــارج از مــدرســه مــخالــفیم، اعــدام ســه جــوان 

مـعترض آبـان را نـمونـه ی بـارز خـشونـت عـریـان دولـتی و سیسـتماتـیک مـی دانـیم. از نـظر مـا بـه جـای 

مــحاکــمه و اعــدام جــوانــان مــعترض، بــایــد عــامــالن فــقر و فــالکــت و کــسانــی کــه شــرایــط امــروز را رقــم 

زده انـد، مـجازات گـردنـد. بـایـد کـسانـی کـه دسـتور کشـتار مـردم مـعترض را دادنـد، پـاسـخگو بـاشـند و 

حساب پس دهند. ما نیز همسو با بیش از ۱۱میلیون ایرانی فریاد می زنیم: «اعدام نکنید!» 

از نـظر مـا بـین مـطالـبات کـارگـران، بـه خـصوص کـارگـران اعـتصابـی هـفت تـپه و مـطالـبات مـعلمان 

و بـازنشسـتگان تـفاوتـی وجـود نـدارد. مـا هـمه خـواهـان یـک معیشـت و زنـدگـی شـرافـتمندانـه هسـتیم؛ 

هـــمان مـــنطقی کـــه مـــعلمان خـــراســـان شـــمالـــی را مـــحکوم مـــی کـــند، هـــمان هـــا بـــرای بـــازداشـــت شـــدگـــان 

آبان ماه حکم اعدام صادر می کنند و کارگران هفت تپه را به بند می کشند. 

مـــا خـــواهـــان تـــوقـــف ســـرکـــوب آزادی و معیشـــت هـــمگان هســـتیم و بـــاور داریـــم تـــنها در ســـایـــه ی 

اتــحاد و یــکی شــدن مــطالــبات فــرهــنگیان و عــموم مــردم مــحقق خــواهــد شــد. از ایــن مــنظر نســبت بــه 
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بـی عـملی تـشکل هـای صـنفی در شـرایـط مـوجـود اعـتراض داریـم و انـتظار داریـم کـسانـی کـه در ایـن 

تــــشکل هــــا در جــــایــــگاه تــــصمیم گــــیری نشســــته انــــد، نســــبت بــــه تــــضییع حــــقوق واقــــعی فــــرهــــنگیان بــــا 

نـــمایـــش هـــای مـــفتضح نـــوبـــخت ســـکوت نـــکنند و در مـــسئله ی افـــزایـــش حـــقوق، مـــنافـــع کـــالن و هـــمه ی 

فـرهـنگیان ،از شـاغـل تـا بـازنشسـته و از خـریـدخـدمـتی تـا خـدمـتگزار و غـیررسـمی و حـق الـتدریـسی 

را لـــحاظ نـــمایـــند. از ســـویـــی از ایـــن تـــشکل هـــا کـــه کـــارنـــامـــه ی مـــثبتی در مـــطالـــبه گـــری صـــنفی دارنـــد، 

مــــی خــــواهــــیم بــــا درک عــــمیق از شــــرایــــط ایــــن روزهــــا، در کــــنار مــــردم، خــــانــــواده هــــای داغــــدار آبــــان و 

کـارگـران زحـمتکش قـرار گـیرنـد. مـگر بـه جـز ایـن اسـت کـه مـا مـعلمان، مـعلمان هـمه ی فـرزنـدان ایـران 

هسـتیم و مـشکل کـارگـران، مـشکل کـودکـان و دانـش آمـوزان مـاسـت؟ پـس یـک صـدا و متحـد مـی خـوانـیم 
 :

این درد مشترک 

هرگز جدا جدا 

درمان نمی شود 

بـــیش از چـــهارصـــد مـــعلم و فـــعال مـــدنـــی عـــلیه حـــکم اعـــدام جـــوانـــان آبـــان مـــاه، بـــیانـــیه ی «اعـــدام 

نکنید» را امضا  نموده اند و خواهان حمایت از معلمان دربند و کارگران هفت تپه شده اند. 
فــــــرهــــــنگیان و کــــــنشگران مــــــدنــــــی در صــــــورت تــــــمایــــــل وارد فــــــرم نــــــگار شــــــده و بــــــا ثــــــبت  نــــــام و نــــــام 

خانوادگی این بیانیه را امضا نمایید. 

https://docs.google.com/forms/d/
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 1399/05/21

طرح درس «نژادپرستی»  

     وقــتی از نــژادپــرســتی و رفــتارهــای تــبعیض آمــیز حــرف مــی زنــیم، اغــلب بــه یــاد آملــان نــازی و 

اردوگـاه هـا و کـوره هـای انـسان سـوزی مـی افـتیم. امـا نـژادپـرسـتی از آنـجا آغـاز نشـده و در هـمان جـا 

پـــایـــان نـــیافـــته اســـت. بـــه تـــاریـــخ کـــشورهـــا و قـــبایـــل کـــه رجـــوع کـــنیم، شـــاهـــد رفـــتارهـــای تـــبعیض آمـــیز و 

خــــشونــــت بــــار بــــسیاری از انــــسان هــــا نســــبت بــــه یــــکدیــــگر خــــواهــــیم بــــود. رفــــتارهــــایــــی کــــه مــــتمرکــــز بــــر 

تـفاوت هـای نـژادی اسـت و بـر ویـژگـی هـایـی از قـبیل رنـگ پـوسـت، زبـان، دیـن، آداب و رسـوم و تـاریـخ 

تأکید دارد. 

     سـال هـاسـت کـه بـا آمـار و ارقـام کشـته شـدگـان نـژادپـرسـتی مـواجـه بـوده و هسـتیم. گـاهـی ایـن 

وقــایــع را از خــود و شهــر یــا کــشوری کــه در آن زنــدگــی مــی کــنیم، دور مــی بــینیم. امــا در لحــظاتــی بــا 

شـــکلی از رفـــتارهـــای تـــحقیرآمـــیز بـــا دیـــگران مـــواجـــه مـــی شـــویـــم کـــه آســـیب هـــای آن تـــفاوت زیـــادی بـــا 

قــتل عــام نــدارد. احــساســات و رفــتارهــای تــبعیض آمــیز در ســطح آگــاهــانــه ای بــرای مــا قــرار نــدارنــد و 

مـتوجـه تـأثـیرات مـنفی آن نیسـتیم. بـسیاری از کـلیشه هـای ذهـنی مـا در مـواجـهه بـا جـهان پـیرامـونـمان 

از هــمین احــساســات نــشأت مــی گــیرنــد. تــقابــلی کــه بــا جــهان عــرب حــس مــی کــنیم، تــخاصــمی کــه بــا 

کـشورهـای هـمسایـه ی  شـرقـی (افـغانسـتان و پـاکسـتان) داریـم و جـایـگاه غـالم و کـنیز (کـه مـعادل بـرده 

هستند) در فرهنگ و ادبیات، نمونه هایی از چنین تبعیض هایی هستند. 

     الــبته اگــر نســبِت ایــن رفــتارهــای خــشونــت آمــیز بــا حــکومــت هــا، قــانــون و قــدرت هــای رســمی را 

نــادیــده بــگیریــم، در تحــلیل نــهایــی خــود بــه بــیراهــه مــی رویــم. بــسیاری از ایــن تــبعیض هــا پشــتوانــه ی  

قــانــونــی دارنــد و حــاکــمان و مــأمــوران اجــرایــیشان شــدیــدتــریــن خــشونــت هــا را در هــمین راســتا اعــمال 

مــی کــنند. بــا مــرور اخــبار دو مــاه گــذشــته در ایــران و جــهان، بــا خــشونــت هــای سیســتماتــیکی مــواجــه 

مـی شـویـم کـه عـلیه مـهاجـران افـغانسـتانـی در ایـران و عـلیه سـیاه پـوسـتان در آمـریـکا اعـمال مـی شـود و 

اینها تنها مثال هایی از خشونت هایی که اعمال می شوند، هستند. 

     الزم اســـت دانـــش آمـــوزان، بـــه عـــنوان نســـلی کـــه امـــکان تـــغییر و بـــازیـــابـــی دارنـــد، در مـــعرض 

آمــوزشــی انــتقادی نســبت بــه رویــکردهــای آســیب زایــی مــثل نــژادپــرســتی قــرار گــیرنــد. ایــن طــرح درس 

در هــمین راســتا تــالش مــی کــند کــه دانــش آمــوزان را بــا کــلیشه هــای ذهــنی خــود مــواجــه کــند و آنــها را 

نسبت به این مفاهیم حساس کند. 

زهرا آزادفالح، معلم و تسهیل گر 
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از اعتراضات و اعتصابات گسترده ی کارگران در هفت تپه، هپکو و صنایع نفت 

و گاز و پتروشیمی حمایت کنیم 

در ادامـه ی مـبارزه و مـقاومـت خسـتگی نـاپـذیـر و دالورانـه ی کـارگـران شـرکـت هـفت تـپه و اعـتصاب 

و اعـتراضـات خـیابـانـی آنـها، هـزاران کـارگـر شـاغـل در صـنایـع نـفت و گـاز و مـجتمع هـای پـتروشـیمی 

در اهـواز، آبـادان، اصـفهان، قـشم، مـاهشهـر، کـنگان، المـرد، ُمهـر، جـفیر و دشـت آزادگـان، نـیروگـاه 

بـرق سـبالن و شـرکـت نـصب نـیرو در اردبـیل و هـمین طـور کـارگـران صـنایـع سـنگین هـپکو در اراک، 

یکی از مهم ترین و گسترده ترین اعتصابات کارگری سال های اخیر را رقم زده اند. 

     کـارگـران سـال هـاسـت کـه در چـنبره ی مـناسـبات اسـتثماری، سـتمگرانـه و ضـدکـارگـری حـاکـم 

گــــرفــــتار شــــده و بــــه شــــدیــــدتــــریــــن شــــکل مــــمکن تــــوســــط صــــاحــــبان ســــرمــــایــــه و کــــارفــــرمــــایــــان، اعــــم از 

کــارفــرمــایــان بــخش خــصوصــی و دولــتی، اســتثمار مــی شــونــد. آنــان در تــمامــی ایــن ســال هــا حــتی از 

ابـــتدایـــی تـــریـــن حـــقوق خـــویـــش محـــروم بـــوده انـــد. دســـتمزدهـــای بـــه مـــراتـــب زیـــر خـــط فـــقر، حـــقوق هـــای 

پـــــرداخـــــت نشـــــده و مـــــعوقـــــه، اخـــــراج و بـــــیکارســـــازی هـــــای گســـــترده و مـــــداوم، حـــــاکـــــمیت شـــــرکـــــت هـــــای 

پـــیمانـــکاری و واســـطه ای، فـــراگـــیری قـــراردادهـــای مـــوقـــت و ســـفیدامـــضا بـــر بـــازار کـــار، آزادســـازی 

قـــیمت هـــا، خـــصوصـــی ســـازی آمـــوزش، ســـالمـــت، مـــسکن و…  تـــنها نـــمونـــه هـــایـــی از تـــضییع حـــقوق 

کـارگـران و گـروه هـای تـحت سـتم در طـول ایـن سـال هـا بـوده کـه تـوسـط صـاحـبان سـرمـایـه و دولـت هـای 

حـامـی آنـان، بـه کـارگـران تحـمیل شـده اسـت. از سـوی دیـگر، فـرزنـدان ایـن کـارگـران نـیز بـا تـوسـعه ی 

پـولـی سـازی آمـوزش بـیش از پـیش گـرفـتار فـاصـله ی طـبقاتـی و حـذف اجـتماعـی مـی شـونـد. هـر زمـان 

هـم کـه کـارگـران در بـرابـر تحـمیل ایـن هـمه بـی عـدالـتیِ آشـکار بـه مـخالـفت بـرخـاسـته انـد، پـاسـخی جـز 

تهـدیـد و ارعـاب و دسـتگیری و زنـدان عـایـدشـان نشـده اسـت. بـا ایـن وجـود کـارگـران هـرگـز از مـبارزه 

عـلیه تـضییع حـقوق حـقه ی خـویـش بـه دسـت عـوامـل سـرمـایـه سـاکـت نـمانـده و در تـمامـی ایـن سـال هـا 

بـه حـکم شـرایـط کـار و زنـدگـی، بـرای تـحقق مـسئله ی نـان، کـار و آزادی مـبارزه کـرده انـد و هـزیـنه هـای 

فـــراوانـــی نـــیز بـــابـــت ایـــن مـــبارزات پـــرداخـــته انـــد کـــه از جـــمله ی آنـــها مـــی تـــوان بـــه مـــبارزات کـــارگـــران 

شــــــرکــــــت واحــــــد، هــــــپکو، آذرآب اراک، فــــــوالد اهــــــواز، کــــــارگــــــران مــــــعادن، مــــــعلمان ســــــراســــــر کــــــشور، 

بــازنشســتگان و فــرزنــدان کــارگــران در جــریــان صــنفی دانــشجویــی اشــاره کــرد کــه از ابــتدای دهــه ی 

نــود در ســنگرهــای مــختلف عــلیه ســیاســت واحــد خــصوصــی ســازی و ســلب حــق حــیات و تــشکل یــابــی 

زحــمتکشان یــک نــفس مــبارزه کــرده انــد. در ایــن شــرایــط کــه اعــتصابــات جــاری کــارگــران هــفت تــپه در 

گــرمــای تــابســتان خــوزســتان و بــا وجــود بحــران کــرونــا، ۵۹ روز اســت کــه ادامــه یــافــته، اعــتراضــات و 
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مــــبارزات کــــارگــــران صــــنایــــع نــــفت و گــــاز و پــــتروشــــیمی نــــیز در ادامــــه ی رونــــد اعــــتراضــــی کــــارگــــران 

سـراسـر ایـران بـرای رودررویـی بـا سـرمـایـه، تـحقق  خـواسـت هـای معیشـتی و رهـایـی طـلبانـه در جـریـان 

اســــت. ایــــن اعــــتراضــــات گســــترده، هــــمزمــــان و بــــا خــــواســــتی واحــــد، یــــکی از نــــقاط عــــطف مــــبارزات 

کــارگــران ایــران در تــاریــخ مــحسوب مــی شــود. ایــن بــار کــارگــران صــدای اعــتراض خــود را رســاتــر و 

گسـترده تـر از هـمیشه بـه گـوش صـاحـبان سـرمـایـه و حـکومـت رسـانـده انـد. آنـان در اعـتصابـی نسـبتاً 

هـماهـنگ و هـمسو خـواهـان افـزایـش دسـتمزد، پـرداخـت حـقوق مـعوقـه، تـأمـین امـنیت شـغلی، بـرچـیده 

شـدن بـساط شـرکـت هـای پـیمانـی، لـغو قـراردادهـای مـوقـت و سـفیدامـضا، بهـبود شـرایـط و امـکانـات 

خـوابـگاهـی و بهـداشـتی و نـیز لـغو خـصوصـی سـازی شـده انـد؛ مـطالـباتـی کـه تـحقق آنـها سـال هـاسـت 

مـدنـظر کـارگـران بـوده و در اولـویـت خـواسـت هـا و تحـرکـات اعـتراضـی اکـثر قـریـب بـه اتـفاق کـارگـران 

اســت. از ایــن رو مــا در یــکی از لحــظات تــاریــخی رویــارویــی طــبقه ی  کــارگــر بــا طــبقه ی  حــاکــم قــرار 

داریم. 

     مــا امــضاکــنندگــان ایــن بــیانــیه اعــالم مــی کــنیم در بحــران اقــتصادی کــنونــی ایــن ســرزمــین، 

بـسیار طـبیعی و قـابـل انـتظار اسـت کـه هـر روز شـمار بیشـتری از کـارگـران و گـروه هـای تـحت سـتم بـه 

ایــن اعــتصاب هــا بــپیونــدنــد؛ اعــتصابــاتــی کــه بــه  عــلت جــان بــه لــب رســیدن مــردم از بحــران نــاشــی از 

خـصوصـی سـازی، آزادسـازی قـیمت هـا، نـزول سـطح معیشـتی کـارگـران بـه خـط مـرگ (و نـه دیـگر خـط 

فــــقر)، عــــدم پــــرداخــــت هــــمان دســــتمزدهــــای بــــه غــــایــــت نــــاچــــیز از جــــانــــب دولــــت و کــــارفــــرمــــایــــان، و عــــدم 

دســــترســــی بــــه حــــداقــــل هــــای معیشــــتی و حــــیات بــــرگــــزار مــــی شــــود. بــــدیــــهی اســــت بــــرای ایــــن کــــه ایــــن 

اعــتصاب هــا بــتوانــند در گســترش خــود، تــا تــحقق خــواســت هــا تــداوم یــابــند، بــایــد کــارگــران اعــتصابــی 

بـــتوانـــند خـــود بـــیش و پـــیش از هـــر چـــیز مـــتشکل و متحـــد شـــده و امـــر خـــطیر تـــشکل یـــابـــی مســـتقل و 

مــــتکی بــــه اراده و تــــوان کــــارگــــران را در هــــمین شــــرایــــط حــــساس دنــــبال کــــنند و بــــه مــــنصه ی ظــــهور 

برسانند.  

     مـا امـضاکـنندگـان ایـن بـیانـیه ضـمن حـمایـت از حـرکـت هـای اعـتراضـی و اعـتصاب گسـترده 

و منسجــم کــارگــران و پشــتیبانــی از خــواســت و مــطالــبات بــرحــق آنــان هــمچون افــزایــش دســتمزدهــا، 

پـــــرداخـــــت فـــــوری و بـــــدون قـــــیدوشـــــرط حـــــقوق و مـــــزایـــــای مـــــعوقـــــه ی کـــــارگـــــران، بـــــرچـــــیده شـــــدن بـــــساط 

شــــــــرکــــــــت هــــــــای پــــــــیمانــــــــکاری، لــــــــغو قــــــــراردادهــــــــای مــــــــوقــــــــت و ســــــــفیدامــــــــضا و مــــــــهم تــــــــر از هــــــــمه، لــــــــغو 

خــصوصــی ســازی عــرصــه هــای مــختلف اجــتماعــی، خــطاب بــه کــارگــران و مــردم اعــالم مــی کــنیم اتــحاد 

کـارگـران اعـتصابـی و ایـجاد تـشکل هـای مسـتقل، اصـل حـیاتـی پیشـروی طـبقاتـی اسـت و تـحقق ایـن 

مهم، حمایت و اتحاد هر چه بیشتر گروه های مختلف اجتماعی را می طلبد. 

-سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه 

 of 703 723




بیانیه ها و نقدهای معلمان و تشکل های شبکه ای رادیکال

-سندیکای کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه 

-کانون صنفی معلمان تهران  

-انجمن صنفی معلمان کردستان/ مریوان 

-کانون صنفی معلمان اسالمشهر 

-کانون معلمان همدان 

-کانون صنفی فرهنگیان گیالن 

-کانون صنفی فرهنگیان خوزستان 

-کانون صنفی معلمان الیگودرز 

-انجمن صنفی فرهنگیان شاغل و بازنشسته ی کرمانشاه 

-انجمن صنفی معلمان کردستان/ سقز و زیویه 

-شورای صنفی دانشگاه صنعتی شیراز 

-شورای صنفی دانشگاه بین املللی قزوین 

-شورای صنفی پردیس هنرهای زیبای  تهران 

-شورای صنفی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل 

-جمعی از واحدهای شورای صنفی دانشگاه بوعلی سینای همدان 

-شوراي صنفي دانشكده ی علوم اجتماعي دانشگاه عالمه طباطبايي 

-شورای صنفی خوابگاه های سطح شهر دانشگاه تهران 

-نشریه ی  حامی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل 

-نشریه ی کران دانشگاه امیرکبیر 

-نشریه ی بوم بان دانشگاه بین املللی قزوین 

-نشریه ی چارچوب دانشگاه بین املللی قزوین 

-نشریه ی دایره دانشگاه بین املللی قزوین 

-نشریه ی ضد دانشگاه مازندران 

-نشریه ی باور دانشگاه علوم  پزشکی شهید بهشتی 

-نشریه ی هال دانشگاه تهران 

-نشریه ی پرومته دانشگاه تهران 

-نشریه ی بذروباد دانشگاه عالمه طباطبایی 

-نشریه ی پرانتز دانشگاه تهران 

-نشریه ی ایستگاه دانشگاه صنعتی شیراز 

-نشریه ی تقاطع دانشگاه صنعتی شیراز 
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-نشريه ی چشمك دانشگاه تهران 

-اتحاد سراسری بازنشستگان ایران 

-کمیته ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری 

-گروه اتحاد بازنشستگان 

-اتحاد بازنشستگان 

-کمیته ی پیگیری برای ایجاد تشکل های کارگری 

-کانون مطالعات دانشگاه خواجه نصیر  

-کانون سینمای دانشگاه تهران 

-شورای صنفی دانشگاه خلیج فارس 

-شورای صنفی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان 

-شورای صنفی دانشگاه صنعتی اراک 

-نشریه ی خرداد دانشگاه بوعلی سینای همدان 

-نشریه ی بامداد دانشگاه شهید بهشتی 

-تشکل مستقل دانشجویان پیشروی دانشگاه اصفهان 

-شورای صنفی دانشکده ی فیزیک دانشگاه علم و صنعت 

-شورای صنفی دانشکده ی مهندسی شیمی دانشگاه علم و صنعت  

-شورای صنفی دانشکده ی مهندسی کامپیوتر دانشگاه علم و صنعت 

-شورای صنفی خوابگاه حکیمیه دانشگاه علم و صنعت 

                                          

   منبع: شوراهای صنفی دانشجویان کشور  
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 1399/05/22

ریشه های خشونت و آزار در مدارس 

     نـظام آمـوزشـی در ایـران یـک سـاخـتار ایـدئـولـوژیـک و غـیردمـوکـراتـیک و جـنسیت زده دارد. در 

ایـن نـظام فـرد (مـدیـر، مـعلم، دانـش آمـوز و ...) عـامـلیتی نـدارد و بـه انـقیاد سـاخـتار مـتصلب درآمـده 

اســـت. ایـــن ســـاخـــتار، مـــتأثـــر از ســـاخـــتار کـــالن ســـیاســـی و اقـــتصادی حـــاکـــم، مـــی کـــوشـــد هـــر نـــوع 

مــقاومــت فــردی و جــمعی را در هــم بــشکند تــا بــتوانــد در تــمام وجــوه ســلطه ی خــود را بــر فــرد اعــمال 

کند و آن  گونه که در اهداف پیش بینی شده است، شهروندانی رام روانه ی بازار کار کند. 

     در سـلسله مـراتـب قـدرت در نـظام آمـوزشـی، افـراد در ارتـباط بـا سـاخـتارهـا در مـوقـعیت هـای 

مـــــتفاوت، نـــــقش هـــــای مـــــتفاوتـــــی بـــــه خـــــود مـــــی گـــــیرنـــــد. بـــــه  عـــــنوان نـــــمونـــــه مـــــدیـــــر مـــــدرســـــه در ســـــاخـــــتار 

ســلسله مــراتــب قــدرت و ســلطه در ارتــباط بــا بــاالدســتی هــا یــک مــوقــعیت مــنفعل دارد؛ او مجــری بــدون 

چـــون وچـــرای دســـتورات مـــافـــوق اســـت و بـــه مـــاشـــین ابـــالغ و اجـــرای بـــخشنامـــه تـــبدیـــل مـــی شـــود. امـــا 

هـمین مـدیـر در مـدرسـه بـه  عـنوان نـمایـنده ی نـظام آمـوزشـی بـه خـاطـر بـرخـورداری از جـایـگاه نـابـرابـر، 

مـی کـوشـد مـعلمان و دانـش آمـوزان را تـحت سـلطه ی  خـود درآورده و سـرَوری کـند. ایـنجا صـحبت از 

جایگاه مدیران است و وجود استثنا در بین مدیران این تحلیل را مخدوش نمی کند. 

     مــشابــه هــمین وضــعیت را مــعلمان در مــدرســه دارنــد. آنــها زمــانــی کــه وارد کــالس مــی شــونــد، 

گــویــی بــه محــدوده ای وارد شــده انــد کــه مــی تــوانــند ســلطه ی خــود را اعــمال کــنند. اگــر آنــان نســبت بــه 

مـــدیـــر در مـــوقـــعیت فـــرودســـتی قـــرار دارنـــد، نـــظام آمـــوزشـــی حـــاال در کـــالس درس بـــه آنـــان مـــوقـــعیت 

فـرادسـتی اعـطا مـی کـند کـه در سـایـه ی ایـن مـناسـبات نـابـرابـر بـتوانـند بـر دانـش آمـوزان اعـمال قـدرت 

و ســلطه کــنند. از هــمین مــوقــعیت فــرادســتی مــعلم در کــالس درس اســت کــه انــواع خــشونــت و آزار 

ممکن می شود. 

     اگـــر یـــک  بـــار دیـــگر مـــدرســـه و کـــالس درســـی را کـــه بـــا مـــعیارهـــا و اســـتانـــداردهـــای ســـازمـــان 

نـوسـازی مـدارس احـداث شـده اسـت، تـجسم کـنیم، حـتی مـی تـوانـیم سـلسله مـراتـب قـدرت در مـدارس 

را در کــالــبد فــیزیــکی مــدرســه و کــالس بــبینیم. چــینش مــیزهــای کــالس تــا جــایــگاه رفــیع مــعلم و مــدیــر 

هــمواره بــه دانــش آمــوزان ایــن پــیام را مــخابــره مــی کــند کــه جــایــگاه مــعلم بــسی بــاالتــر از آنــان اســت. 

اگــر ایــن بــرداشــت بــا روایــت هــای قــدیــسانــه هــمراه شــود تــا مــعلم را در جــایــگاه پــیامــبر بــنشانــد، آن 

مــوقــع درافــتادن بــا ایــن جــایــگاه بــرای دانــش آمــوز بــسی گــران و ســخت خــواهــد بــود. شــایــد بــه خــاطــر 

هــمین اســت کــه ســخن گــفنت از آزار و اذیــت بــه صــورت عــام و آزار جــنسی در مــدارس، بــه خــصوص 

برای دختران، هزینه های زیادی دارد. 
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     بــا ایــن رویــکرد نــبایــد ریــشه ی آزار و اذیــت جــنسی دانــش آمــوزان تــوســط بــرخــی مــعلمان را 

صـرفـاً در فـساد اخـالقـی فـرد جسـت وجـو کـرد، بـلکه بـایـد بـه سـراغ ریـشه هـای سـاخـتاری ای رفـت کـه 

هـر نـوع کـنشگری را از کـودکـان سـلب مـی کـند تـا بـه مـوجـودات مـنفعلی تـبدیـل شـونـد و هـنگامـی کـه 

مـورد تـعرض قـرار مـی گـیرنـد، سـکوت کـنند. پـس بـایـد اصـل حـمله را بـه سـاخـتاری کـرد کـه بـا اقـتدار 

مـعلم را در صـدر کـالس مـی نـشانـد، بـی  آن کـه حـقوقـی بـرای دانـش آمـوز مـتصور گـردد. الـبته ایـن بـه 

آن مــعنا نیســت کــه تــا زمــان بــرچــیده  شــدن ایــن ســاخــتار بــایــد در بــرابــر آزار و خــشونــت در مــدرســه 

سـکوت کـرد، بـلکه هـمه، بـه خـصوص مـعلمان آگـاه، بـایـد در هـر جـا و هـر زمـان شـکلی از آمـوزش را 

تـــبلیغ و تـــرویـــج کـــنند کـــه عـــاری از خـــشونـــت و آزار جـــسمی و جـــنسی بـــاشـــد و شـــرایـــطی را فـــراهـــم 

کـنند کـه کـودکـان احـساس کـنند اگـر مـورد تـعرض قـرار گـرفـتند، مـی تـوانـند در مـورد آن گـفت وگـو کـنند 

و مورد حمایت واقع شوند. این مسئولیت فردی تک تک ماست. 

جعفر ابراهیمی، معلم  

منبع: کانال معلمان عدالت خواه 
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 1399/06/10

به یاد هاشم خواستار و برای صدیقه  مالکی فرد 

     دی مـــــــاه ســـــــال 96 وقـــــــتی اعـــــــتراضـــــــات مـــــــردمـــــــی شـــــــروع شـــــــد، هـــــــمان روز اول طـــــــرفـــــــداران 

اصالح طلبان، حتی در بین همکاران خودمان، گفتند این توطئه ی جناح رئیسی و علم الهدی است. 

     ایـن را مـی گـفتند کـه شـرمـنده ی رأیـی کـه دادنـد، نـشونـد؛ آخـر هـنوز یـک سـال هـم از انـتخاب 

مجـدد روحـانـی نـگذشـته بـود و هـمه جـا انگشـت بـنفش خـود را بـه عـالمـت پـیروزی و ایـن کـه «بـه عـقب 

برنمی گردیم»، در چشم همه فرو می کردند.  
     در ایــــن شــــرایــــط اولــــین کــــسی کــــه از داخــــل کــــشور و در بــــین مــــعلمان مــــصاحــــبه کــــرد و بــــا 

لــــهجه ی زیــــبای مشهــــدی گــــفت: «مــــن از ایــــنجا مــــی گــــویــــم کــــه آهــــای مــــلت ایــــران نــــترســــید و بــــه ایــــن 

وضــــــعیت اعــــــتراض کــــــنید. فــــــرقــــــی بــــــین رئــــــیسی و روحــــــانــــــی نیســــــت. (نــــــقل بــــــه مــــــضمون)»، هــــــمکار 

بـازنشسـته و عـزیـزمـان، آقـای هـاشـم خـواسـتار بـود. بـعد از آن اذیـتش کـردنـد و او را گـروگـان گـرفـتند 

و کـسانـی کـه خـودشـان نـیاز بـه درمـان در بـیمارسـتان روانـی امـین آبـاد دارنـد، او را نـاجـوانـمردانـه در 

بیمارستان روانی بستری کردند! چرا؟ چون صدای خواستار در ایران در دی ماه تکثیر شده بود. 

     امـا خـواسـتار بـعد از آزادی سـاکـت نشـد. ایـن بـار بـه هـمراه سـیزده نـفر دیـگر سـاخـتار کـلی 

حــاکــمیت را بــه چــالــش کــشید و در اعــتراضــات آبــان مــاه دیــدیــم کــه چــگونــه صــدای ایــن مــعلم دربــند 

تکثیر شد. 

     اگـــرچـــه ایـــن بـــار آزاد نـــبود تـــا بـــه جـــوانـــان قـــوت قـــلب بـــدهـــد، چـــون زنـــدانـــی بـــود و هـــنوز در 

اسـارت اسـت کـه یـا اعـالم پـشیمانـی کـند و یـا مـانـند بـرخـی بـر دهـانـش قـفل سـکوت بـزنـد، امـا فـعالـیت 

ســــیاســــی بــــرای او ســــرگــــرمــــی نیســــت. او پــــنجاه ســــال اســــت بــــرای تــــحقق آزادی و عــــدالــــت تــــالش 

می کند. 

     امـا چـگونـه اسـت کـه بـرخـی بـا یـک بـازداشـت و احـضار، مـاسـت خـود را کـیسه مـی کـنند و بـه 

کـنج عـزلـت مـی رونـد و مـنتظر مـی مـانـند تـا فـرصـتی مـهیا شـود و بـرای تـقسیم غـنایـم مـادی و مـعنوی 

به میدان بیایند، اما امثال هاشم خواستار ساکت نمی شوند و نمی شود ساکتشان نمود؟  

     بــــه نــــظر مــــن مــــقاومــــت ایــــن افــــراد ریــــشه در گــــذشــــته ی خــــود افــــراد، نــــگاهــــشان بــــه مــــسئله ی 

مــبارزه ی صــنفی یــا ســیاســی و مــیزان اســتقامــت و پــایــداری فــردی دارد. امــا یــک عــامــل مــهم دیــگر 

وجـود دارد و آن مـقاومـت و آگـاهـی خـانـواده ی (همسـر/فـرزنـدان) یـک فـعال صـنفی یـا سـیاسـی اسـت. 

اگـر آقـای خـواسـتار شـجاعـت دارد، بـخشی از آن بـه خـاطـر همسـر و هـمراهـی چـون خـانـم صـدیـقه 

مـالـکی فـرد اسـت کـه هـمیشه در کـنار وی بـرای آزادی و عـدالـت تـالش نـموده اسـت. ایـن بـانـوی مـعلم 
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امـروز نـه تـنها صـدای هـاشـم خـواسـتار، بـلکه صـدای تـمام کـسانـی اسـت کـه دغـدغـه ی دمـوکـراسـی 

دارند.  

     آری، امـروز مـعلمان ایـران نـیازمـند الـگوهـایـی مـانـند هـاشـم خـواسـتار هسـتند کـه در بـزنـگاه 

تـاریـخی کـنار مـردم بـاشـند، نـه فـعاالنـی کـه تـرس هـای خـود را در جـمله هـای نـاامـیدکـننده مـانـند «ایـن 

کـار صـنفی نیسـت»، «ایـران درسـت نـمی شـود»، «مـعلمان تـرسـو هسـتند»، «مـردم ایـران لـیاقـتشان 

همین است»، «مردم اتحاد ندارند» و  ... پنهان می کنند. 

     دوره و تـاریـخ مـصرف ایـن حـرف هـای پـوشـالـی بـعد از اعـتراضـات آبـان بـه سـر آمـده اسـت. 

امــروز بــایــد شــجاعــت و فــداکــاری زنــان مــعلمی چــون صــدیــقه مــالــکی فــرد و نــاهــید شــیرپــیشه (مــادر 

پـــویـــا بـــختیاری) الـــگوی تـــمام مـــعلمان، بـــه خـــصوص مـــعلمان شـــاغـــل مـــرد و مـــدعـــیان فـــعالـــیت صـــنفی 

باشد. 

     اگـــــر بـــــرخـــــی از ایـــــن آقـــــایـــــان کـــــه خـــــود را پیشـــــتاز و پیشـــــرو و حـــــتی رهـــــبر جـــــنبش مـــــعلمان 

مــی دانــند و نــمی خــواهــند یــا نــمی تــوانــند در بــرابــر ظــلم و ســتم عــمومــی، مــانــند گــرانــی بــنزیــن و کشــتار 

مـردم، در بـرخـی تـشکل هـای صـنفی مـوضـع درسـت و اصـولـی بـگیرنـد، الاقـل بـه خـاطـر ایـن بـودجـه ی 

ظاملانه حرکت کنند (موضع تشکل ها و فعاالن پیشرو قابل تقدیر است). 

     اگـر شـهامـت نـداریـد و از زنـدان و هـزیـنه مـی تـرسـید، صـادقـانـه بـگویـید و کـنار بـرویـد؛ چـون 

امروز زنان در همه ی عرصه ها پیشتاز هستند، بگذارید زنان شجاع تصمیم بگیرند. 

     امــروز مــا نــیاز بــه زنــان و مــردان اهــل عــمل داریــم. نــیاز بــه امــثال خــواســتار و مــالــکی فــرد و 

شیرپیشه داریم. 

مریم صادقی، معلم 

منبع: معلمان عدالت خواه 
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 1399/06/29

وامداری به مبارزان راه آگاهی 

     هــمین یــک جــمله کــافــی اســت تــا انــسانــیتی کــه در ذهــن و جــان گــویــنده ی ایــن جــمله تــنیده 

شده، آشکار شود. 

بــانــو  خــج در ایــران و اولــین بــانــویــی اســت کــه عــلی رغــم مــخالــفت هــا و تــکفیرهــا مــوفــق بــه گــرفــنت 

دیـپلم تـحصیلی شـد؛ در سـال ۱۲۸۰ شـمسی! زمـانـی کـه تـازه جـرقـه هـای مشـروطـه خـواهـی زده شـده 

بود و پنج سال بعد باالخره به امضا رسید. 

     ام املـدارسـی کـه خـانـم مـدیـر در آن سـال هـای دور کـه حـتی امـکانـات تـحصیل بـرای بـسیاری 

از پسـران هـم وجـود نـداشـت، تـأسـیس کـرد، فـرزنـدانـی بـه بـار آورد؛ از جـمله مـدرسـه ی نـامـوِس بـانـو 

طوبی آزموده و مدرسه ی دوشیزگاِن بی بی خانم استرآبادی. 

     مهـرتـاج رخـشان بـانـوی مـبارزی کـه فـهمید بـایـد از گـریسـنت دسـت بـرداشـت و بـه فـکر چـاره 

بود؛ که زاری کار انسان های زبون است. 

     در کــــنار ایــــن دو امــــر مــــهم، فــــکر ایــــن کــــه یــــک بــــانــــو در ســــال ۱۳۰۷، در مــــیان بحــــران هــــای 

هــــمیشه جــــاری در تــــاریــــخ ایــــن کــــشور، طــــرحــــی را ارائــــه دهــــد کــــه هــــنوز بــــعد حــــدود نــــود ســــال بــــرای 

عادی سازیش با مشکل روبه روییم، مرا به شگفتی وامی دارد و تعظیم در برابر اندیشه و عمل او. 

     طـرح خـانـه ی امـید (خـانـه ای بـرای دخـتران فـریـب خـورده و زنـانـی کـه از فـقر و فـساد جـامـعه بـه 

مـرداب کـشیده شـده انـد و ...) طـرحـی کـه تـوهـین هـا و فـحاشـی هـای بـسیاری بـرای او بـه دنـبال داشـت 

و او را مـــــتهم بـــــه دفـــــاع از روســـــپیگری و فـــــاحـــــشه هـــــا کـــــرد، امـــــا او هـــــرگـــــز از طـــــرح و ایـــــده ی خـــــود 

برنگشت. 

 آشـنایـی بـا وجـود چـنین گـوهـرهـایـی، رشـدیـه هـا، بـاغـچه بـان هـا، رخـشان هـا، آزمـوده هـا و ... هـمه و 

هــمه، در ایــن ســرزمــین ســرریــزشــده از نــابخــردی و درد، بــاعــث مــی شــود بــدانــیم وامــدار مــبارزات چــه 

بـــــزرگـــــانـــــی در تـــــاریـــــخ انـــــدیـــــشه و مـــــبارزه در بـــــرابـــــر جهـــــل هـــــمیشه و هـــــرروزه هســـــتیم و راه امـــــید و 

چاره جویی و نشر آگاهی را برای همه بدون مرز، با قدرت و خواهشی توفنده تر طلب کنیم. 

که راه...  ما را به خود می خواند. 

                                                                                     آسیه سپهری، معلم 
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 1399/07/13

روز جهانی معلم را بازنشستگان تبریک می گویند  

     ۱۳ مهــــر، روز جــــهانــــی مــــعلم را در حــــالــــی گــــرامــــی مــــی داریــــم کــــه آمــــوزش و پــــرورش ایــــران 

چـــندان حـــال خـــوشـــی نـــدارد؛ بـــه خـــصوص امـــسال کـــه بـــه عـــلت شـــیوع بـــیماری کـــرونـــا، ایـــن وضـــعیت 

نابسامان، حال وروزش وخیم تر شده است. 

     در عــــالــــم ســــیاســــت و کــــشورداری ثــــابــــت شــــده اســــت  کــــشورهــــایــــی مــــدارج تــــرقــــی و رفــــاه را 

پــیموده انــد کــه بــه آمــوزش و پــرورش و قشــر مــعلم جــامــعه، بــهای بیشــتری داده انــد؛ امــا مــتأســفانــه در 

جــامــعه ی مــا نــه تــنها بــه آمــوزش و پــرورش تــوجــه و بــهای الزم داده نشــده، بــلکه در عــمل حــتی آن را 

در رده های پنجم و ششم اولویت های جامعه هم منظور نکرده اند. 

     در حـــالـــی مـــا روز مـــعلم را جـــشن مـــی گـــیریـــم کـــه در ایـــن کـــشور ثـــروتـــمند خـــاورمـــیانـــه، هـــنوز 

دانـــش آمـــوزان مـــا در کـــپرهـــا، چـــادرهـــا و کـــانـــکس هـــا مـــشغول بـــه تـــحصیل هســـتند، در حـــالـــی کـــه در 

همین کشور عده ای دیگر از بهترین و پیشرفته ترین امکانات آموزشی برخوردارند. 

     در حـالـی روز مـعلم را پـاس مـی داریـم کـه مـعلمان، ایـن قشـر سـازنـده ی جـامـعه، از کـمتریـن 

امـــکانـــات معیشـــت بـــرخـــوردار بـــوده و بـــرای تـــأمـــین مـــخارج زنـــدگـــی مـــجبور بـــه تـــن دادن بـــه کـــارهـــای 

دو ن شأن معلمی گردیده اند. 

     مـا در حـالـی روز مـعلم را گـرامـی مـی داریـم کـه بهـتریـن، بـاشـرف تـریـن و دلـسوزتـریـن مـعلمان 

مـــا بـــه خـــاطـــر اعـــتراض، فـــقط بـــه خـــاطـــر اعـــتراض بـــه وضـــع نـــابـــسامـــان آمـــوزش و پـــرورش، دربـــند و 

زنـــدانـــی هســـتند؛ در صـــورتـــی کـــه اگـــر عـــقالنـــیتی در آمـــوزش و پـــرورش حـــاکـــم بـــود، مـــی بـــایســـت ایـــن 

عـــــزیـــــزان دربـــــند را بـــــه عـــــنوان مـــــشاوران عـــــالـــــی بـــــرای بـــــهینه ســـــازی آمـــــوزش و پـــــرورش بـــــه خـــــدمـــــت 

می گرفتند. 

     انجـمن صـنفی بـازنشسـتگان کـشوری خـواهـان بـرچـیده شـدن مـدارس کـپری و کـانـکسی در 

جـای جـای کـشور عـزیـزمـان، فـراهـم آوردن آمـوزش و پـرورش رایـگان بـرای هـمه ی فـرزنـدان ایـن آب و 

خـاک، هـمچنین خـواسـتار افـزایـش سـرانـه ی آمـوزش و پـرورش، رسـیدگـی بـه وضـع معیشـت مـعلمان 
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و بـازنشسـتگان بـرابـر بـا نـرخ تـورم کـشور، خـواهـان از مـیان بـرداشـنت تـبعیض هـای نـاروا در آمـوزش 

و پرورش و خواهان آزادی فوری و بدون قیدوشرط معلمان زندانی می باشد.  

     آرزومـندیـم ۱۳ مهـری را جـشن بـگیریـم کـه هـمه ی ایـن نـابـسامـانـی هـا و تـبعیض هـا در کـشور 

عزیزمان برچیده شده و دارای آموزش و پرورشی ایده آل و درخور ملت بزرگ ایران باشد.  

                                   انجمن صنفی بازنشستگان کشوری 
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اتحاد و اعتراض معلمان با تعطیل کردن تدریس کالسهای مجازی در اعتراض 

به  کاهش ساعات  حق التدریس  

 بـــــا اجـــــرای ســـــیاســـــت خـــــصوصـــــی ســـــازی بـــــه مـــــنظور ارزان ســـــازی نـــــیروی کـــــار و بهـــــره کـــــشی از 

زحـــمتکشان  در تـــمام عـــرصـــه هـــای تـــولـــید، خـــدمـــات، درمـــان، و آمـــوزش، فـــقری هـــمه جـــانـــبه را بـــه آنـــان 

تحــمیل کــرده اســت. در ایــن راســتا، اعــتصاب مــعلمان حــق الــتدریــسی در دو روز اخــیر بــاعــث تــوقــف 

برنامه های آموزشی در برخی از مدارس شده است…. 

آمـــوزش و پـــرورش، کـــاهـــش پـــرداخـــت حـــق الـــتدریـــس را شـــایـــعه خـــوانـــده و از آن طـــرف مـــعلمان، 

اســاس و بــه وجــود آورنــده شــایــعات را وزارت خــانــه دانســته انــد. چــرا کــه پــس از حــدود یــک ســال هــنوز 

حـــــق الـــــتدریـــــس مـــــعلمان پـــــرداخـــــت نشـــــده و مـــــعیار پـــــرداخـــــت آن را مـــــتفاوت از قـــــرارداد حـــــق الـــــتدریـــــس 

فـــرهـــنگیان بـــا واژه «کـــارکـــرد» شـــرح داده انـــد. مـــعلمان مـــی گـــویـــند بـــه تـــعطیلی کـــالس هـــای درســـی تـــا 

پرداخت کامل حق الزحمه و عذرخواهی وزیر آموزش و پرورش و معاونان او ادامه خواهند داد. 

«بــرخــالف مــیل بــاطــنی کــه هــیچگاه نــخواســتم بــه آمــوزش فــرزنــدان وطــنم آســیبی وارد شــود بــه 
دلـــیل بـــدعهـــدی مـــدیـــران آمـــوزش و پـــرورش و عـــدم  پـــاســـخگویـــی در پـــرداخـــت حـــق الـــزحـــمه از اســـفند 

پـارسـال تـاکـنون کـه الـبته مـبلغ نـاچـیزی ایـن چـند روزه واریـز نـمودنـد، از ادامـه تـدریـس در کـالس هـای 

شـاد مـعذورم. لـطفا ایـن را بـه پـای زیـاده خـواهـی دبـیران تـون نـگذاریـد بـلکه مـطالـبه گـری و حـق خـواهـی 

است....». 

ایــن پــیامــی اســت کــه در چــند روز اخــیر دانــش آمــوزان زیــادی از مــناطــق مــختلف کــشور دریــافــت 

کرده اند. 

یــکی از مــعلم هــا مــی گــویــد از ایــنکه حــق الــزحــمه مــورد نــظر هــمیشه بــا یــک ســال تــاخــیر بــه مــعلمان 

پــــرداخــــت مــــی شــــود نــــیز بــــا مــــسامــــحه مــــی گــــذریــــم امــــا از تــــغییراتــــی کــــه آمــــوزش و پــــرورش در مــــیزان 

سـاعـات تـخصیصی بـه هـر مـعلم در شـرایـط کـرونـایـی اعـمال مـی کـند، نـمی تـوان گـذر کـرد چـرا کـه حـق 

قانونی همکار شمرده می شود و تضییع حق الناس گناهی نابخشودنی است. 

اقـدام بـه کـاهـش سـاعـات حـق الـتدریـس مـعلمان در حـالـی مـطرح شـده کـه در یـکسال اخـیر بـدلـیل  

هــمه گــیری ویــروس کــرونــا بــنابــر گــفته مــسئوالن آمــوزش و پــرورش ۴۰٪ صــرفــه جــویــی در هــزیــنه هــا 

ایجاد شده است . 

لذا محدودیت مالی حداقل در زمان فعلی برای این وزارتخانه وجود ندارد . 
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کــم بــودن ســرعــت ایــنترنــت و نــیاز بــه اخــتصاص وقــت بیشــتری بــرای تــدریــس بیشــتر از آنــچه کــه 

در زمـان تـدریـس حـضوری و در کـالس از سـوی مـعلمان صـورت مـیگیرد ،سـبب تحـمیل هـزیـنه هـای 

مضاعفی به معلمان شده است . 

و این تحمیل هزینه بر معلمان خرید خدمت و قرار دادی دو چندان می شود . 

مـعلمان بـا تـعطیل کـردن سـاعـات حـق الـتدریـس تـا پـایـان بـهمن اعـالم نـموده انـد، تـدریـس مـجازی 

را فـعال تـا پـایـان بـهمن ادامـه مـی دهـیم و در صـورت عـدم پـرداخـت حـق الـتدریـس طـبق مـعیار گـذشـته 

و منطبق با تدریس حضوری ، تعطیلی تدریس مجازی را تداوم خواهند داد . 

مـعلمان در ایـران هـمچون سـایـر اقـشار کـارگـر و پـرسـتار بـا اعـمال سـیاسـت هـای نـئولـیبرالیسـتی 

و با نگاه کاالیی به مقوله آموزش بارها به این سیاستها که نتیجه ایی جز؛ 

 طبقاتی_شدن_آموزش 

کاالیی_شدن_آموزش 
بی_عدالتی_آموزشی 

تبعیض_امکانات_آموزشی 

فرق_فقر 
خصوصی_سازی_آموزش 

بیگاری_از_نیروی_کار_آموزشی 
فاصله_عمیق_تا_خط_فقر 

نــــداشــــته، بــــا تجــــمع، بــــیانــــیه یــــا  در شــــبکه هــــای اجــــتماعــــی اعــــتراض نــــموده انــــد ،امــــا  نــــه تــــنها 

پـــــــــــــاســـــــــــــخی از ســـــــــــــوی فـــــــــــــرادســـــــــــــتان حـــــــــــــکومـــــــــــــتی و وزارتـــــــــــــی دریـــــــــــــافـــــــــــــت نـــــــــــــکردنـــــــــــــد بـــــــــــــلکه مـــــــــــــورد 

سرکوب_بازداشت_اخراج_تبعید قرار گرفتند و در حال حاضر اسماعیل_عبدی 
ناهید_فتحعلیان 

محمد_رضا_رمضان_زاده 
بـــدلـــیل فـــعالـــیتهای صـــنفی و مـــطالـــبه گـــرانـــه و بـــا اتـــهامـــات واهـــی امـــنیتی  در زنـــدان بســـر مـــی 

برند .و شش تن دیگر از معلمان خراسان جنوبی ازجمله : 

حسین_رمضان_پور، 

مصطفی_رباطی، 

حمید_رضا_رجایی، 
علی_فروتن، 

حسن_جوهری 
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ســــــعید_حــــــق_پــــــرســــــت مــــــورد پــــــیگرد و صــــــدور حــــــکم قــــــضایــــــی قــــــرار گــــــرفــــــتند. هــــــمچنین آقــــــای ؛ 
محــمد_عــلی_زحــمتکش از فــعالــین صــنفی اســتان فــارس احــکام ســنگین قــضایــی(حــبس،شــالق،۱۵ 

میلیون تومان جریمه نقدی) علیه ایشان  صادر شده است . 

و در آخــریــن مــورد اعــمال فــشار بــر فــعالــین صــنفی، آقــای مهــدی_فــتحی از کــنشگران صــنفی 

اســـتان فـــارس تـــوســـط نـــیروهـــای امـــنیتی شهـــرســـتان پـــاســـارگـــاد در تـــاریـــخ ۱۹ بـــهمن ۹۹ بـــازداشـــت 

شد . 

اتـحاد_و_همبسـتگی_مـعلمان و سـایـر اقـشار زحـمتکش رمـز رسـیدن بـه حـقوق از دسـت رفـته و 

پـــایـــمال شـــده اســـت و بـــا حجـــم وســـیع فـــساد و دزدی هـــایـــی کـــه ســـالـــهای اخـــیر تـــوســـط  رســـانـــه هـــای 

حـکومـتی اعـالم و خـبر رسـانـی شـده اسـت ،هـیچ تـوجـیحی از جـمله محـدودیـت مـالـی و پـولـی و...بـرای 

معلمان پذیرفتنی نیست . 

آمـوخـته ایـم کـه حـق گـرفـتنی اسـت نـه دادنـی ،ایـن بـار بـا هـمدلـی و اتـحاد بـه بـخش کـوچـکی از 

حق پایمال شده خود خواهیم رسید . 

محمد حسن پوره /فعال صنفی     

منبع: کانال چالش صنفی فرهنگیان 
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نمایش تزریق واکسن،نمایش انتخابات و نمایش اعترافات  

 نــمایــش تــزریــق واکــسن مــورد تــایــید دولــت بــنا بــر اظــهارات رســمی و دولــتی بــا تــزریــق بــه فــرزنــد 

نــمکی در ایــران شــروع شــد.امــا چــرا بــا وجــود ایــن نــمایــش عــمومــی تــزریــق واکــسن، افــکار عــمومــی 

اعتمادی به آن ندارد. 

۱_هـیچ مـکانـیزمـی کـه بـتوانـد راسـت آزمـایـی را بـه درسـتی بـه افـکار عـمومـی نـشان دهـد،در ایـن 
نــمایــش بــه چــشم نــمی خــورد.نــه روزنــامــه نــگاران مســتقل در ایــن جــمع حــضور دارنــد و نــه پــزشــکان 

مـتخصص غـیر دولـتی در بـرگـزاری عـملیات واکـسیناسـیون کـمتریـن  نـقشی دارنـد و نـه احـدی حـتی 

از حــضاری کــه در ایــن نــمایــش عــمومــی حــاضــر شــده انــد، مــی دانــند کــه از داخــل کــدام بســته،چــه 

واکـسنی بـه پسـر وزیـر بهـداشـت تـزریـق شـده اسـت.شـایـد آن سـخن احـمد شـامـلو کـه گـفت صـندوقـی 

آن وســـط گـــذاشـــته شـــده اســـت تـــا مـــلت بـــگویـــد آری یـــا نـــه بـــدون ایـــنکه هـــیچ چـــیز از داخـــلش مـــعلوم 

بـاشـد،ایـنجا هـم بـه شـکلی دیـگر مـصداق داشـته بـاشـد.بسـته ای را وسـط مـعرکـه گـذاشـته انـد و الـقا 

کـــرده انـــد کـــه بهـــتریـــن نـــوع واکـــسن هســـت و خـــودمـــان هـــم اولـــین تـــزریـــق کـــنندگـــان آنـــیم. امـــا نـــه تـــنها 

شـواهـدی بـر درسـتی ایـن سـخن نـداریـم کـه اتـفاقـا عـلیه آن داریـم.مـهم تـریـن دلـیل ایـن اسـت کـه عـدم 

شـفافـیت از  مـهم تـریـن عـناصـر سـیاسـی و ویـژگـی هـای جـدا نشـدنـی حـکمرانـی در ایـران اسـت و 

در ایـن نـمایـش عـمومـی هـم آن را آشـکارا مـی تـوان دیـد.تـنها مـالکـی را کـه بـه عـنوان شـاهـد مـی تـوان 

پــذیــرفــت کــه مــقامــات از ایــن واکــسن اســتفاده مــی کــنند،تــنها و فــقط ادعــاهــای خــود آنــهاســت.آن هــم 

مـقامـات دسـت انـدر کـاری  کـه در یـک سـال اخـیر و فـقط در مـوضـوع کـرونـا آن قـدر اظـهارات ضـد و 

نـــقیض گـــفته انـــد،کـــه چـــنین ادعـــایـــی بـــا چـــنان پـــیشینه ای نـــمی خـــوانـــد.حـــسن روحـــانـــی در ایـــن بـــاره 

گـفته:«بـنده دیشـب بـه دوسـتان گـفتم اگـر نـیاز بـاشـد خـودم  هـم ایـن واکـسن را دریـافـت مـی کـنم.امـا 

نـــمکی گـــفت پـــارســـا دوســـت دارد روی او امـــتحان شـــود.» واقـــعا چـــنین ادعـــایـــی بـــدون فـــراهـــم کـــردن 

مـقدمـات بـسیار در بـه وجـود آوردن شـرایـط راسـت آزمـایـی و اعـتماد سـازی بـهینه در افـکار عـمومـی 

چــرا مــطرح مــی شــود،حــسن روحــانــی کــه در جــریــان بــنزیــن چــنان ســخن مــضحک و تمسخــر آمــیزی  

گـفت کـه شـنبه بـا مـردم افـزایـش بـنزیـن را از اخـبار شـنیده و یـا در جـریـان بـورس بـخشی از مـردم را 

بـه خـاک سـیاه نـشانـد، چـه تـوقـعی دارد کـه مـردم سـخن او و دولـتش و صـد الـبته مـقامـات بـاالتـر از 

او را بپذیرند؟ 
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۲_آنــــــچه از عــــــناصــــــر مشــــــترک در نــــــمایــــــش انــــــتخابــــــات،نــــــمایــــــش اعــــــترافــــــات و اکــــــنون نــــــمایــــــش 
واکـسیناسـیون مـشاهـده مـی شـود، بـایـد آن را نـمایـش «فـربـهی ظـاهـر و رنـجوری بـاطـن» نـامـید.در 

انـــتخابـــات هـــمه ی عـــناصـــر ظـــاهـــری آن فـــراهـــم مـــی شـــود.شـــعبات مـــختلف در دورتـــریـــن نـــقاط ایـــران 

ایــجاد مــی شــود.شــعبه هــای ســیار بــرای مــناطــق بــی شــعبه و افــراد کــهنسال و بــیمار در نــظر گــرفــته 

مـی شـود،بـرگـه هـای رای بـه مـیزان کـافـی در تـمامـی شـعبه هـای اخـذ رای وجـود دارد.عـوامـل اجـرایـی 

و نــــظارتــــی بــــه تــــفکیک در تــــمامــــی شــــعبه هــــا مــــشاهــــده مــــی شــــونــــد و از قــــرار مــــعلوم آرمــــانــــی تــــریــــن 

انـتخابـات را بـر گـزار مـی کـنیم.امـا ایـن تـمام حـقیقت نیسـت کـه پـروپـاگـانـدای رسـمی هـمواره سـعی 

در تـبلیغ آن داشـته اسـت.بـلکه ایـن نـمایـش تـنها  «فـربـهی ظـاهـر» در امـر انـتخابـات اسـت و قـبل از 

آن نــه احــزابــی بــرای مــعرفــی کــانــدیــداهــای مــتنوع و مــتکثر حــضور دارنــد و نــه روزنــامــه هــای آزاد و 

مســتقل حــق تــبلیغ بــرای کــانــدیــداهــا دارنــد و  مــهم تــر ایــنکه نــهادی بــه نــام شــورای نگهــبان اســاســا 

تـعبیه شـده تـا اتـفاقـا جـلوی انـتخابـات آزاد را بـگیرد نـه ایـنکه بـا نـظارتـش مـانـع از دسـت انـدازی بـه 

آن شود. 

۳_هـــر از گـــاهـــی افـــرادی پـــس از دســـتگیری بـــر صـــفحه تـــلویـــزیـــون حـــاضـــر مـــی شـــونـــد و عـــلیه 
اعـتقادات پـیشین خـود شـهادت مـی دهـند.«بـنگاه بـانـگ و رنـگ» هـم سـعی در الـقای ایـن نـکته دارد 

کـه آنـچه مـردم مـی بـینند، سـخنان فـرد اعـتراف کـننده در شـرایـط خـود خـواسـته هسـت و ظـاهـراً هـم 

هــمه چــیز درســت اســت فــردی جــلوی دوربــین نشســته و آن ســو هــم فــردی در حــال پــرســش و پــاســخ 

اســت.مــصاحــبه شــونــده ظــاهــراً نــمی دانــد مــصاحــبه کــننده قــرار اســت دربــاره کــدام مــوضــوع بــپرســد 

چــون هــمه چــیز در ظــاهــر مــرتــب و آراســته اســت ولــی آنــچه کــه ایــن اعــترافــات را دچــار تــردیــد جــدی 

مـی کـند،مـصداق نـداشـنت یـک نـمونـه آن بـا حـضور روزنـامـه نـگاران مسـتقل و در مـیان جـامـعه هسـت 

و همه ی آنها کاالیی هستند که فقط در پروپاگاندای رسمی توزیع می شوند. 

۴_ایـن روزهـا نـظام پـزشـکی رسـماً اعـالم کـرد کـه واکـسن روسـی مـورد تـایـید سـازمـان بهـداشـت 
جـــهانـــی نیســـت.نـــکته ای کـــه مـــینو محـــرز عـــضو رســـمی ســـتاد مـــلی مـــبارزه بـــا کـــرونـــا هـــم بـــر آن پـــای 

فشـــــرد.بـــــخشی از جـــــامـــــعه پـــــزشـــــکی هـــــم طـــــی نـــــامـــــه نـــــگاری هـــــایـــــی مـــــغایـــــرت  ایـــــن واکـــــسن را بـــــا 

اســــتانــــداردهــــای ســــازمــــان بهــــداشــــت جــــهانــــی اعــــالم نــــمودنــــد.هــــمچنین در مــــطالــــبه واکــــسیناســــیون 

بـسیاری از تـشکل هـای صـنفی مـعلمان کـشور و تـشکل هـای کـارگـری تـایـید سـازمـان بهـداشـت را 

در خــریــد واکــسن بــه جــد یــادآور شــدنــد.طــبیعی اســت کــه در مــقابــل ایــن مــطالــبات دو راه مــی تــوان 

مــتصور بــود.مــهندســی ایــن مــطالــبات بــه حــق و اعــتنا بــه آن و راه دوم اســتفاده از پــروپــاگــانــدا بــرای 
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نـشان دادن حـقانـیت تـصمیم هـای نـادرسـت و خـطرنـاک کـه اغـلب، مـقامـات راه دوم را بـرگـزیـده انـد 

فارغ از اینکه این مسیر هرگز اقناع عمومی را فراهم نیاورده است. 

عزیز قاسم زاده، معلم  

منبع : كانال صنفي معلمان 
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اسفند ۱۳۹۹ 

به مناسبت ۲۱ فوریه روزجهانی زبان مادری  

امپریالیسم زبانی ،جنایتی علیه کودکان 

ایـران سـرزمـینی بـاجـغرافـیایـی وسـیع وتـنوعـی،مـلی، قـومـی و  زبـانـی  کـه درنـتیجه نـزدیـک بـه یـک 

قـــــرن ســـــیاســـــت هـــــای یـــــکسان ســـــازی زبـــــانـــــی صـــــدمـــــات زیـــــادی بـــــخود دیـــــده اســـــت ، وجـــــود چـــــنین 

ســیاســتهایــی ازطــرف نــظامــهای ســلطه گــر و غــیر دمــکرات مــوجــب شــده اســت ،حــدود بیســت زبــان 

ازمجموعه گویش های فعلی رایج درکشوردرمعرض خطرنابودی قرارگیرند، 

نـــژادپـــرســـتها ونـــاســـیونـــالیســـت هـــای افـــراطـــی هـــمواره کـــوشـــیده انـــد ،زبـــان مـــادری قـــومـــیتها را از 

زندگی آنان حذف وسیاست یکسان سازی زبانی را به آنها تحمیل نمایند ، 

بــدون تــردیــد هــمه انــسانــها نــیازمــند زبــان مشــترکــی  هســتند تــابــتوانــند بــاکــسانــی کــه خــارج از 

حـــیطه زبـــان مـــادری آنـــها قـــرارمـــی گـــیرنـــد ، تـــعامـــل وارتـــباط زبـــانـــی بـــرقـــرارکـــنند  ، امـــا احـــساســـات، 

انــدیــشه هــا  ،عــواطــف  و ارزش هــا زمــانــی مــیتوانــند بــه بهــتریــن شــکل تــاثــیرگــذار بــاشــد کــه تــوســط 

زبان مادری هریک ازافراد اجتماع به دیگران منتقل شود ، 

عـدم آمـوزش بـه زبـان مـادری ونـبود فـرصـتهای بـرابـر آمـوزشـی مـوجـب مـیشود کـودکـان بـی سـواد 

وفـاقـدمـهارت هـای الزم درزنـدگـی بـاربـیایـند ،وجـود چـنین امـری درواقـع جـنایـتی آشـکار عـلیه کـودکـان 

می باشد، 

هــمچنین محــروم کــردن کــودکــان ازشــروع آمــوزش بــه زبــان مــادری بــرتــوانــایــیهای ذهــنی ،قــدرت 

یادگیری ،جامعه پذیری وروحیات انان تاثیر پایدارخواهد گذاشت ، 

اضـــظراب کـــودک ازایـــنکه بـــازبـــانـــی نـــا آشـــنا کـــه تـــا پـــایـــان عـــمر بـــااو هـــمراه اســـت ،وایـــن زبـــان 

نـاآشـنا وغـریـبه کـه هـیچ گـونـه هـمخوانـی بـازبـان مـادر،پـدر، وخـانـواده اونـدارد ، درواقـع حـس امـنیت 

کودک را متزلزل کرده واضطرابی پایدار همراه او خواهد ماند . 

 زبـــــان مـــــادری هـــــویـــــت افـــــراد راشـــــکل مـــــی دهـــــد وحـــــامـــــل فـــــرهـــــنگ افـــــراد بـــــه آیـــــنده مـــــی بـــــاشـــــد، 

ودرصــورت عــدم اســتفاده از آن درآمــوزش مــحتوای درســی ،انــتقال بــخشی از ایــن فــرهــنگ بــه نســل 

های آینده با مشکل جدی روبرو خواهد شد ، 

ســـیاســـتی کـــه نـــظامـــهای ســـلطه گـــر دربـــرخـــورد بـــافـــرهـــنگ قـــومـــیتها اتـــخاذمـــی کـــنند ، ســـیاســـت 

یــــکسان ســــازی زبــــانــــی اســــت کــــه زبــــانــــشناس بــــرجســــته ای بــــنام "رابــــرت فــــیلیپسین " ازآن بــــعنوان 

امـپریـالـیسم زبـانـی یـادمـی کـند ،گـویـای ایـن واقـعیت  اسـت کـه درسـاخـتارسـیاسـی نـظام هـای سـلطه 
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گـر وجـود تـنوع زبـانـی را بـه نـفع خـود نـمی دانـندو هـمواره درانـدیـشه مـحونـمودن زبـان مـادری قـومـیت 

های زیرسلطه خود هستند  

وقـتی زبـان گـروه مسـلط وحـاکـم درجـایـگاه بـرتـری قـرار گـیرد ودرحـوزه هـای اجـتماعـی ، اداری ، 

ســـــیاســـــی وســـــازمـــــانـــــی زبـــــان ســـــلطه گـــــر بـــــراقـــــلیت هـــــا تحـــــمیل شـــــود ، نـــــتیجه ایـــــن تحـــــمیل نـــــوعـــــی 

تـــقدســـگرایـــی نســـبت بـــه زبـــان رســـمی ایـــجاد مـــی کـــند ، وازآن بـــعنوان زبـــانـــی کـــه دارای ارزشـــهای 

واالی انــسانــی اســت نــگریســته مــی شــود ، وجــود هــمین نــگرش هــا درحــقیقت مــبنای نــابــرابــری هــای 

اجتماعی وساختاری درجامعه می گردد، 

پـرواضـح اسـت تـوجـه بـه آمـوزش بـه زبـان مـادری هـیچ گـونـه تهـدیـدی بـرای زبـان رسـمی کـشورهـا 

درپـی نـداشـته ، امـا حـاکـمان جـمهوری اسـالمـی عـمدتـا بـه مـسالـه اقـوام ومـلیت هـای غـیراز فـرهـنگ 

حــاکــم ،جــنبه ســیاســی مــیدهــند ،درایــن راســتا مــطالــبه زبــان مــادری هــم مــاهــیت ســیاســی پــیداکــرده 

وبـــانـــگاه امـــنیتی بـــه آن نـــگریســـته مـــی شـــود ،تـــصور حـــاکـــمان درجـــمهوری اســـالمـــی ایـــن اســـت کـــه 

چــــنانــــجه دانــــش آمــــوزان بــــه زبــــان مــــادری آمــــوزش بــــبینند ،ازضــــریــــب امــــنیت مــــلی کــــاســــته خــــواهــــد 

شــد ،وایــن مســله بــاعــث تــقویــت احــساســات تجــزیــه طــلبانــه مــی شــود ،درصــورتــیکه چــنین محــدودیــت 

هــایــی کــه دراثــرتــبعیض حــاکــمیت عــلیه قــومــیت هــا اعــمال مــی شــود، بــه مــراتــب بیشــتربــاعــث تهــدیــد 

امنیت ملی ،همبستگی واتحاد می شود، 

گـــروهـــهای بـــسیارتـــندرو وپـــان ایـــرانیســـت هـــمواره مـــخالـــف گســـترش فـــرهـــنگ هـــایـــی کـــه درارتـــباط 

بــازبــانــهای غــیر فــارســی درایــران هســتند، مــعتقدنــد: تــوجــه بــه زبــان مــادری اقــوامــمريــوان غــیرفــارس 

درتـــضاد بـــا مـــصالـــح مـــلی ودرضـــدیـــت بـــازبـــان فـــارســـی مـــی بـــاشـــد ،عـــلیرغـــم ایـــنکه آمـــوزش بـــه زبـــان 

مــادری  مــطالــبه قــانــونــی تــمام کــودکــانــی اســت کــه زبــان مــادریــشان غــیرفــارســی اســت ، نــهادهــای 

ذیـربـط  بـدون تـوجـه بـه اصـل 15 قـانـون اسـاسـی وبـا نـادیـده گـرفـنت آن درمـقیاس عـمل وجـود آمـوزش 

به زبان مادری را توطئه ای درجهت تجزیه کشور می دانند .  

زبـــانـــشناس و مـــتخصص ســـیاســـت هـــای زبـــانـــی دردوران پـــسا اســـتعمار بـــاانـــتقاد از ســـیاســـت 

یکسان سازی زبانی می گوید :  

" اگــرشــما آمــوزش وتــرویــج یــک زبــان را قــدغــن وغــیرقــانــونــی کــنید ، درنــهایــت آن زبــان را حــذف 

مــی کــنید ،وبــا ازبــین رفــنت آن زبــان فــرهــنگ آن گــروه زبــانــی را نــیز نــابــود مــی کــنید ،ودرنــهایــت خــود 

آن مـردم راحـذف وازبـین مـی بـریـد ، مـمکن اسـت آنـها بـصورت فـیزیـکی ازبـین نـرونـد ،امـا آنـها دیـگر 

خودشان نیستند بلکه تبدیل به دیگرانی شده اند که به زبان وفرهنگ دیگری تعلق دارند ،  

 بــزعــم نــگارنــده راه بــرون رفــت از چــالــش مــوجــودکــه گــویــشهای محــلی وزبــان مــادری را بــاخــطر 

حذف مواجه ساخته است در: 
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١-  بـــرداشـــنت نـــگاه هـــای امـــنیتی و تـــبعیض آمـــیزنـــظام هـــای ســـلطه گـــر نســـبت بـــه زبـــان مـــادری 

اقوام  

  ٢- تـوجـه و تـخصیص اعـتبارات و بـودجـه مـناسـب بـرای حـفظ و گسـترش فـرهـنگ قـومـیتها  ٣-

بــرخــورداری دانــش آمــوزان از آمــوزش بــه زبــان مــادری حــتی االمــکان تــا پــایــان دوره ابــتدایــی مــی 

باشد. 

ماخذ، م ،ع، توفیقی 

صالح آزادي عضو انجمن صنفى معلمان  

منبع :کانال_صنفی_معلمان  
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 1399/11/08

واکسیناسیون رایگان، استاندارد، فوری و همگانی حق مردم است 

ســـال هـــاســـت کـــه جـــان و مـــال مـــردم چـــپاول شـــده و بـــه غـــارت مـــی رود، حـــقوق فـــردی و اجـــتماعـــی 

آن هـا زیـر پـا گـذاشـته شـده و بـه اشـکال مـختلف سـرکـوب، زنـدانـی و اعـدام مـی شـونـد. مـردمـی کـه در 

یـــکی از پـــردرآمـــدتـــریـــن کـــشورهـــای جـــهان بـــه فـــقر وفـــالکـــت افـــتاده، زبـــالـــه گـــردی مـــی کـــنند، اعـــضای 

بـــدنـــشان را مـــی فـــروشـــند، تـــن  فـــروشـــی مـــی کـــنند، خـــودکـــشی مـــی کـــنند، امـــا خـــیابـــان هـــا را زنـــده نـــگه 

داشته اند. 

ســـودجـــویـــی سیســـتم ســـرمـــایـــه داری قـــرون وســـطایـــی، حـــد و مـــرزی نـــدارد: چـــوب حـــراج بـــه آب و 

خـاک، کـوه و هـوا، نـفت، گـاز و کـل طـبیعت و زیسـت انـسانـی زده. مـازوت مـی سـوزانـد و نـیروگـاه هـای 

بــرق را عــلنی و غــیرعــلنی در اخــتیار تــجارت «بــیت کــویــن» قــرار مــی دهــد و ســودهــای کــالن بــه جــیب 

آقـایـان واریـز مـی کـند. و آنـچه در ایـن مـعامـله نـصیب مـردم مـی شـود فـقر و دربـدری و انـواع بـیماری  

اســـت. گـــویـــا اشـــکاِل تـــاکـــنونـــیِ کشـــتار کـــافـــی نـــبوده حـــال در روزهـــای کـــرونـــایـــی بـــا انـــکار و کـــتمان 

آمـــارهـــای واقـــعی قـــربـــانـــیان بـــیماری و محـــروم کـــردن مـــردم از امـــکانـــات پـــیشگیری و درمـــان ســـبب 

شـیوع لـجام گـسیخته و غـیرقـابـل کـنترل بـیماری شـده اسـت. اکـنون نـیز کـه تـمامـی جـهان بـه اسـتقبال 

واکـسیناسـیون عـلیه بـیماری مـی رود بـا نـظرات و اقـدامـات ضـدانـسانـی، مـرگ و زنـدگـی مـردم را بـه 

بـازی گـرفـته اسـت: نـوعـی از واکـسن را مـمنوع کـرده و نـوعـی دیـگر را آزاد مـی کـند و در اتـخاذ ایـن 

تــصمیم هــا نــه ســالمــت مــردم و کــیفیت واکــسن بــلکه ســیاســت هــا، روابــط بــا ســایــر کــشورهــا و مــنافــع و 

مــصلحت هــای خــودش تــعیین کــننده اســت. آن هــم در شــرایــطی کــه خــود از پیشــرفــته تــریــن امــکانــات 

درمـانـی داخـلی و خـارجـی اسـتفاده کـرده و بـرای درمـان بـیماری هـای ریـز و درشـت خـود در بهـتریـن 

بــیمارســتان هــای کــشورهــای اروپــایــی بســتری شــده و از پیشــرفــته تــریــن دســتاوردهــای پــزشــکی بهــره  

می گیرد. 

ســـوال مـــردم ایـــن اســـت: بـــه کـــدامـــین حـــق یـــک نـــفر در راس قـــدرت و اقـــلیتی در حـــاکـــمیت بـــرای 

ســـــالمـــــت و بـــــیماری، مـــــرگ و زنـــــدگـــــی مـــــیلیون هـــــا انـــــسان بـــــدون تـــــوجـــــه بـــــه نـــــظر خـــــود مـــــردم تـــــصمیم 

مـــی گـــیرنـــد؟ در شـــرایـــطی کـــه خـــود حـــتما از بهـــتریـــن نـــوع واکـــسن اســـتفاده مـــی کـــنند. ایـــن حـــق مـــردم 

اســـت کـــه بهـــتریـــن امـــکانـــات در اخـــتیار آنـــان قـــرار بـــگیرد و حـــق انـــتخاب داشـــته بـــاشـــند کـــه واکـــسن 

بزنند یا نزنند، یا اینکه نوع واکسن خود را تعیین کنند. 
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ســــودجــــویــــی نــــظام ســــرمــــایــــه داری، حــــاکــــمیت کــــارتــــل هــــای جــــهانــــی دارو، کــــاالیــــی کــــردن درمــــان، 

فـــرآورده هـــای دارویـــی و تـــجهیزات پـــزشـــکی و اســـتفاده ابـــزاری از جـــان تـــمامـــی مـــوجـــودات زنـــده از 

جـمله انـسان هـا از یـک سـو، و خـودکـامـگی سـران داخـلی، تخـریـب سـاخـتارهـای بهـداشـتی و درمـانـی 

بـواسـطه ی خـصوصـی سـازیِ نـظام درمـان، ضـعف هـا و کـاسـتی هـای فـراوان، عـمیق و سـاخـتاری نـظام 

درمـان را هـرچـه بیشـتر عـیان کـرد کـه تـبعات آن را در بحـران کـرونـا در تـمامـی جـهان از جـمله ایـران 

شـــاهـــد هســـتیم. در ایـــران نـــشانـــه هـــای ایـــن ســـیاســـت هـــای ســـودجـــویـــانـــه و غـــیرانـــسانـــی را بـــه خـــوبـــی 

مـــی تـــوان در انـــحصارات دارویـــی مـــشاهـــده کـــرد، چـــنان کـــه گـــاه دســـت «دخـــتر وزیـــر» در آن هـــا رو 

مـــی شـــود و گـــاه دســـت «پســـر نـــمایـــنده». ســـودجـــویـــی، انـــحصار و احـــتکار دارویـــی، و بـــازار ســـیاه 

ســــیاســــی و غــــیرســــیاســــی، مــــلغمه ای  مــــی ســــازد کــــه نــــتیجه ی آن تحــــمیل بحــــران، در خــــطر قــــراردادن 

تمامی مردم و مرگ هزاران انسانی است که به این امکانات دسترسی ندارند. 

مـنع ورود واکـسن هـای اسـتانـدارد، مـوثـر و تـایـید شـده، مـجوز دادن بـه واکـسن هـای کـم تـاثـیر، از 

جمله واکسن چینی با تاثیر ۵۰ درصد، یا واکسن هایی  

غـیراسـتانـدارد و تـایـید نشـده (اجـرای مـرحـله ی سـوم تسـت انـسانـی واکـسن کـوبـایـی در ایـران )، 

در واقع حکم قتل عمد مردم است. 

خــــواســــت واکــــسیناســــیون رایــــگان، اســــتانــــدارد، فــــوری و هــــمگانــــی تــــنها یــــک حــــق نیســــت، بــــلکه 

اعـتراض بـه عـملکرد جـنایـت کـارانـه عـلیه مـردم و بـازخـواسـت سـران قـدرت اسـت: حـق نـداریـد زنـدگـی 

مردم را به خطر بیاندازید. 

زنان آرزم   

واکسن بخرید  

جان مردم مهم است  
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