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معلمان؛ بیم های واقعی، امیدهای واهی

تجمعــات اعتراضــی و مســتمر صدهــا معلــم پیش دبســتانی در تهــران در برابــر وزارت آموزش وپــرورش 

و دفتــر ریاســت جمهوری، نحــوۀ برخــورد مســئولین و دســتگاه دولتــی بــا ایــن گــروه از معلمــان آن هــم در 

آســتانه بازگشــایی مــدارس و آغــاز ســال تحصیلــی )93- 9۴( گویــای ایــن واقعیت اســت که به رغم گذشــت 

بیــش از یک ســال از اســتقرار کابینــه ی روحانــی و وعــدۀ بهبــود اوضــاع سیاســی و معیشــتی معلمــان، امــا 

نــه فقــط بهبــودی در ایــن زمینه هــا حاصــل نشــده، بل کــه حســن روحانــی و وزیــر آموزش وپــرورش وی، 

ــه  ــی کــه ب ــد. معلمان ــن گــروه از معلمــان، ســرباز می زنن ــاده ی ای ــرش یــک خواســت پیش افت ــا از پذی حت

ــاده و شــرایط دشــوار،  ــد اســتخدام در آموزش وپــرورش، سال هاســت کــه عمومــا در مــدارس دورافت امی

در ازاء دریافــت حقوق هــای بســیار انــدک و ناچیــز بــه کار مشــغول بوده انــد و اکنــون خواهــان پایــان ایــن 

دورۀ ســرگردانی و تعییــن تکلیــف شــده اند. خواســتی ابتدائــی ومحقّانــه  کــه نــه فقــط منــع قانونــی نــدارد 

کــه برعکــس، وزارت آموزش وپــرورش قانونــا مکلــف بــه اجــرای آن اســت.

ــترده در  ــی کاری گس ــه ب ــی کار از جمل ــا ب ــه از وجــود میلیون ه ــرورش سال هاســت ک وزارت آموزش وپ

ــق  ــد و در مناط ــتفاده می کن ــراد سوءاس ــن اف ــروی ای ــه از نی ــگاه ها، آگاهان ــالن دانش ــان فارغ التحصی می

و مــدارس دورافتــاده کــه بــا کمبــود پرســنل آموزشــی روبه روســت، بــرای تکمیــل کادر آموزشــی، ایــن 

ــم  ــوان "معل ــا تحــت عن ــم شــرکتی و ی ــی، معل ــم پیمان ــم حق التدریســی، معل ــوان معل نیروهــا را تحــت عن

آزاد" بــکار گرفتــه و بــا پرداخــت مبالــغ فوق العــاده ناچیــز، ســعی کرده اســت کمبــود معلــم در ایــن مناطــق 

ــی  ــد خدمت ــروی خری ــروی پیش دبســتانی و 13 هــزار نی ــد. در حــال حاضــر 30 هــزار نی ــران کن را جب

در آموزش وپــرورش مشــغول بــه کار هســتند. ایــن گــروه نســبتا پرشــمار از معلمــان کــه بعضــا تــا 10 

ــه کار شــده اند  ــاه مشــغول ب ــان در م ــوق حــدود ۴۵ هــزار توم ــا حق ــد، ب ســال و بیشــتر ســابقه کار دارن

ــل  ــف حداق ــه نص ــک ب ــی نزدی ــان یعن ــزار توم ــدود2۵0 ه ــان ح ــی  ماهانه ش ــر دریافت ــال حاض و در ح

دســتمزد تعییــن شــده توســط شــورای عالــی کار اســت. وزارت آموزش وپــرورش نــه فقــط نیــروی کار ایــن 

ــا کال از بیمــه محــروم  افــراد را بــه ارزان تریــن قیمــت می خــرد، بل کــه درعیــن حــال ایــن معلمــان را ی
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ــان 10  ــم آزاد" در پای ــد. یعنــی هــر "معل ــا در بهتریــن حالــت 1۵ روز در مــاه بیمــه می کن می ســازد و ی

ســال کامــل کار، تنهــا ۵ ســال ســابقه بیمــه دارد. ایــن معلمــان و مربیــان زحمت کــش و محــروم البتــه تمــام 

ــرورش  ــه روزی وزارت آموزش وپ ــد ک ــل نموده ان ــد تحم ــن امی ــه ای ــا را ب ــختی ها و محرومیت ه ــن س ای

بــا آن هــا تعییــن تکلیــف نمــوده ، بــه وعده هــای خــود عمــل کنــد و آن هــا را بــه اســتخدام رســمی دروزارت 

درآورد. آموزش وپــرورش 

ــف اســت  ــرورش مکل ــال 91، آموزش وپ ــه دیگــری در س ــال ۸۸ و مصوب ــس در س ــه مجل ــق مصوب طب

ــل  ــن رابطــه اوائ ــف خــود را روشــن ســازد. در همی ــی نیروهــای بالتکلی ــت تمام ــان 93 وضعی ــا ۸ آب ت

ــان  ــود کــه در 1۷ مــرداد، آزمــون مربی ــر آموزش وپــرورش وعــده داده ب خــرداد مــاه ســال جــاری، وزی

ــود ردیــف بودجــه و مجــوز اســتخدام، دولــت حســن  ــه نب ــه بهان پیش دبســتانی برگــزار شــود. امــا بعــداً ب

روحانــی و وزارت آموزش وپــرورش آن، نــه فقــط وضعیــت اســتخدامی ده هــا هــزار انســان زحمت کــش 

را کــه ســال ها در انتظــار بوده انــد، روشــن نکــرد، بل کــه فــردی بــه نــام محمــود عســگری آزاد، معاونــت 

توســعه و منابــع انســانی ریاســت جمهوری در جلســه غیرعلنــی مجلــس، ایــن معلمــان را افــرادی بی ســواد 

خوانــد! نزدیــک بــه هــزار تــن از ایــن معلمــان کــه بخــش زیــادی از آنــان از شــهرهای دیگــر، خــود را 

ــد.  ــاز کردن ــتمری را آغ ــی و مس ــات اعتراض ــهریور، اجتماع ــانده بودند، از روز 1۶ ش ــران رس ــه ته ب

ــان پیش دبســتانی، صــدور  ــف مربی ــن تکلی ــون تعیی ــه عــدم اجــرای قان ــراض ب ــن تجمعــات کــه در اعت ای

ــن  ــتخدامی و توهی ــه اس ــف بودج ــص ردی ــت از تخصی ــتنکاف دول ــان، اس ــن مربی ــراج ای ــه اخ بخش نام

معــاون رئیس جمهــور، برپــا شــده بــود، بــا حمــل پالکاردهــا و شــعارهایی چــون "مربــی می میــرد، توهیــن 

ــه تبصــره، اســتخدام حــق  ــه آزمــون ن ــد؟" و "ن ــر کــو امی ــد، کــو تدبی ــر و امی ــت تدابی ــرد"، "دول نمی پذی

منــه" همــراه بــود.

نیروهــای ســرکوب از همــان روز اول اعتراضــات معلمــان، بــه فوریــت پالکاردهــای آنــان  را گرفتنــد و 

بــه شــدت مراقــب اوضــاع بودنــد. در ادامــه ایــن اعتراضــات، نیروهــای امنیتــی و حراســت بــه شــیوه های 

گوناگــون از جملــه از طریــق تلفــن، بســیاری از اعتراض کننــدگان را مــورد تهدیــد و بازخواســت قــرار 

داده و آن   هــا را از شــرکت در تظاهــرات منــع کردنــد و از برخــی معلمانــی کــه از شــهرهای دیگــر بــه 

تهــران رفته بودنــد، خواســته شــد تهــران را تــرک کننــد و بــه شــهر خــود بازگردنــد. به رغــم ایــن اقدامــات 

ســرکوب گرانه امــا اجتماعــات اعتراضــی معلمــان تــا چنــد روز ادامــه یافــت تــا این کــه باالخــره بطحائــی 
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ــا او  ــت. ام ــن حضــور یاف ــع معترضی ــرورش در جم ــتیبانی آموزش وپ ــت و پش ــعه و مدیری ــاون توس مع

نیــز ضمــن تهدیــد معلمــان، خطــاب بــه آن هــا گفــت: بیهــوده بــرای اســتخدام تجمــع نکنیــد چــون بــه جایــی 

نمی رســید. ایــن درحالــی بــود کــه علیرضــا فانــی وزیــر آموزش وپــرورِش روحانــی از کمبــود ۵0 هــزار 

معلــم منجملــه 2۴ هــزار معلــم دورۀ ابتدایــی ســخن گفتــه و در آذر ســال 92 وعــده داده بــود پیــش از پایــان 

مهلــت مقــرر، آزمــون اســتخدامی برگــزار می شــود و بــا ۴3 هــزار معلــم پیش دبســتانی و خریــد خدمتــی 

تعییــن تکلیــف می شــود! رســیدگی بــه وضعیــت ایــن گــروه از معلمــان وتعییــن تکلیــف بــا آن هــا، یگانــه 

وعــدۀ روحانــی و وزیــر آموزش وپــرورش وی نبودکــه عملــی نشــد. بهبــود وضعیــت اقتصــادی و سیاســی 

ــان  ــه در جری ــی ک ــت معلمان ــه وضعی ــا، رســیدگی ب ــت حقوق ه ــود وضعی ــش و بهب ــان، افزای آحــاد معلم

ــا،  ــذ شــهریه از خانواده ه ــیوه اخ ــاختن ش ــف س ــد شــده بودند، متوق ــی، اخــراج یاتبعی رقابت  هــای جناح

مشــارکت دادن معلمــان در تصمیمــات کالن آموزش وپــرورش و نظیــر این هــا، وعده هایــی بــود کــه 

ــه معلمــان مــی داد! یــک ســال پــس از ایــن وعده هــا امــا  ــه ب حســن روحانــی بــرای تســلط بــر قوه اجرائی

حتــا از پذیــرش یــک خواســت ابتدایــی آن هــا ســرباز می زنــد.

ایــن البتــه فقــط نمونــه ای ازبرخــورد دولــت روحانــی بــا گروهــی از معلمــان زحمت  کــش اســت. معلمانــی 

کــه بــا حقــوق ماهانــه خــود، در مــواردی حتــا هزینــه ایــاب و ذهاب شــان را هــم نمی تواننــد تامیــن کننــد. 

ــتند و  ــان هس ــن معلم ــن و فقیرتری ــن، محروم تری ــرۀ بی حقوق تری ــه در زم ــان گرچ ــروه از معلم ــن گ ای

ــن گــروه از معلمــان  ــه ای ــد، امــا فقــر و تنگ دســتی تنهــا ب ــن ســطح معیشــتی زندگــی می کنن در نازل تری

ــر و تنگ دســتی  ــا فق ــا ب ــت آن ه ــان، اکثری ــان و فرهنگی ــی از معلم خالصــه نمی شــود و جــز قشــر نازک

ــال  ــاه س ــرورش آذر م ــر آموزش وپ ــد. وزی ــی می کنن ــر زندگ ــط فق ــر خ ــد و در زی ــه گریبان ان ــت ب دس

گذشــته وعــده داد از فروردیــن 93 وضعیــت حقوقــی معلمــان تغییــر می کنــد و بهبــود می یابــد. نــه تنهــا 

بهبــود جــدی در ایــن زمینــه حاصــل نشــد و حقــوق اکثــر معلمــان کمــاکان پایین تــر از هزینه هــای زندگــی 

و زیــر خــط فقــر اســت بــه نحــوی کــه بــرای تامیــن نیازهــا و هزینه هــای زندگــی مجبــور بــه کار دوم و 

ســوم هســتند، بل کــه بســیاری از مطالبــات معلمــان نیزمعــوق مانــده اســت. اضافــه کاری معلمــان در دی، 

بهمــن و اســفند ســال 92 هنــوز پرداخــت نشــده اســت. اضافــه کاری معلمــان در خــرداد کــه در ســال های 

قبل تــر به طــور کامــل پرداخــت می شــد، کم کــم بــه 20 روز کاهــش یافــت و بــا آمــدن روحانــی و ســپرده 

شــدن وزارت آموزش وپــرورش بــه فانــی، فعــال بــه ۸ روز تقلیــل یافته اســت. پــاداش پایــان خدمــت 
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معلمــان بازنشســته نزدیــک بــه 30 میلیــون تومــان اســت امــا تنهــا 10 الــی 1۵ میلیــون تومــان بــه آنــان 

ــه 12۵00  ــت آن ماهان ــی" معلمــان کــه از ســال ۸9 مرســوم شــد و باب پرداخــت شده اســت. "بیمــه طالئ

تومــان از حقــوق معلمــان کســر شــده اســت، کــه نصــف ایــن مبلــغ ســهم آموزش وپــرورش اســت و حداکثــر 

پــس از دو مــاه بایســتی بــه حســاب معلمــان بازگردانــده شــود. صرف نظــر از آن کــه خدمــات ارائــه شــده 

"بیمــه طالئــی" روزبــه روز کمتــر و کیفیــت آن نازل تــر شــده اســت و صرف نظــر از این کــه در بســیاری 

ــهم  ــرورش س ــا آموزش وپ ــد، ام ــت و آن را نمی پذیرن ــار اس ــی" بی اعتب ــه طالئ ــی "بیم ــز درمان از مراک

مقــرر خــود را در ســال 91 بــه معلمــان بازنگردانــده و بــه حســاب آنــان واریــز نکرده اســت.

پــوچ بــودن وعده هــای روحانــی و وزیــر آموزش وپــرورش بــه معلمــان، تنهــا بــه عرصــه معیشــتی 

ــی و آزادی  ــاع سیاس ــود اوض ــورد بهب ــی در م ــای روحان ــام وعده ه ــود. تم ــه نمی ش ــادی خالص و اقتص

تشــکل های صنفــی کــه در جلــب اقشــار زیــادی از مــردم از جملــه معلمــان و تشــکل های صنفــی آنــان بــه 

ــی از کار  ــوچ و میا ن ته ــره پ ــز یک س ــی داشــت نی ــر مهم ــش و تاثی ــی، نق ــت از روحان ــات و حمای انتخاب

درآمــده اســت.

معلمــان و تشکل های شــان کــه در دوره احمدی نــژاد مــورد شــدیدترین ســرکوب ها واقــع شــدند، در آغــاز 

روی کار آمــدن روحانــی و اســتقرار کابینــه وی، نســبت بــه ایــن ســخت گیری ها و فشــارهای امنیتــی کــه 

علیــه آن هااعمــال شــده بــود بــه روحانــی شــکایت بردند.کانون هــا و تشــکل هــای صنفــی معلمــان بــا طــرح 

ســختی هــا ومشــکالتی کــه بــرآن هاگذشــته بــود، تلویحــاً نگرانــی و بیــم خــود را از این کــه چنیــن روالــی 

ــه رو  ــت  روب ــع فعالی ــی و من ــا محدودیت هــای امنیت ــاز هــم ب ــی ب ــاالن و تشــکل های صنف ــد و فع ــه یاب ادام

گردنــد، اعــالم داشــتند. "شــورای هماهنگــی تشــکل های صنفــی معلمــان سراســر کشــور" کــه مجموعــه 

ــی و  ــن روحان ــه حس ــی ب ــام تبریک ــرد، در پی ــی می ک ــان را نمایندگ ــی معلم ــای صنف ــکل ها و کانون ه تش

ــات،  ــه، آزادی اجتماع ــان و اندیش ــکل، آزادی بی ــون آزادی تش ــی پیرام ــای روحان ــردن وعده ه ــف ک ردی

ــه دامــان  ــال آن، خــود را ب ــی و امث ــت از تشــکل های غیردولت ــی، حمای ــه ســاختن تشــکل های صنف نهادین

روحانــی افکنــد و بــه ایــن وعده هــا امیــد بســت. "شــورای هماهنگــی تشــکل های صنفــی معلمــان سراســر 

کشــور" در واقــع از ادامــه آن چــه کــه تــا آن لحظــه واقعــی بــود و در عمــل پیــاده شــده بــود و درضمــن بــا 

ــه  ــود امــا بیشــتر از آن و پیــش از آن ب ــاک ب ماهیــت نظــام حاکــم نیــز هماهنگــی و هم خوانــی داشــت بیم ن

ــی  ــکل های صنف ــاختن تش ــدود س ــورد مح ــی در م ــم و نگران ــدر بی ــدوار. هرچق ــی امی ــا ی روحان وعده ه
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خفیــف و ضعیــف بــود در عــوض امــا امیــد آن هــا بــه وعده هــا و شــعارهای روحانــی بســیار شــدید و قــوی 

بــود. گرچــه مــوج غلیظــی از توهــم، دیــد ایــن تشــکل ها را در آن مقطــع تــار می ســاخت و گرچــه گذشــت 

ــت  ــی محــک زده شــود و ماهی ــا شــعارهای روحان ــود ت ــی ب ــا همــان 100 روز اول کاف ــاه ی ــد م ــط چن فق

ــا گذشــت یــک ســال  ــر شــود، ام ــان ملموس ت ــم معلم ــن وعده هــای وی برمــال و بی ــه و دروغی عوام فریبان

ــا معلمــان و تشــکل های صنفــی آن هــا کارنامــه  ــا کافی ســت ت از دوره ریاســت جمهوری روحانــی، مطمئن

وی در زمینــه آزادی تشــکل های صنفــی و وعده هــای دیگــر وی در ایــن زمینــه را مــورد وارســی قــرار 

دهنــد و در مــورد آن قضــاوت کننــد.

ــرورش  ــی و وزارت آموزش وپ ــای روحان ــرانجام وعده ه ــاوت و س ــن قض ــدن ای ــن ش ــور روش ــه منظ ب

وی الاقــل در مــورد تشــکل های صنفــی معلمــان، بــه خــود ایــن تشــکل ها کــه مفتــون روحانــی وفرســتنده 

پیــام تبریــک بــه وی بودنــد و درحــال حاضــر نیــز جــزو حامیــان "دولــت تدبیــر و امیــد" هســتند مراجعــه 

می کنیــم.

 ســایت "ســخن معلــم" "پایــگاه خبــری تحلیلــی ســازمان معلمــان ایــران" گزارشــی از برگــزاری نشســت 

تشــکل های صنفــی حامــی روحانــی بــا علیرضــا فانــی وزیــر آموزش وپــرورش را کــه در تاریــخ ۷/ ۴/ 

93 برگــزار شــد درج نمــوده اســت. در ایــن نشســت عــالوه بــر نمایندگانــی از "ســازمان معلمــان ایــران" 

و "کانــون صنفــی معلمــان ایــران" افــراد دیگــری نیــز از تشــکل های کم تــر شــناخته شــده ای ماننــد "مجمــع 

فرهنگیــان اســالمی"، "کانــون مدیــران متخصــص"، "کانــون مدرســان دانــش گاه فرهنگیــان" و "انجمــن 

ــه تشــکل های  ــه هم ــد شــد ک ــن نشســت تاکی ــاز ای ــتند. در آغ ــز حضــور داش ــران" نی ــان ای اســالمی معلم

حاضــر در اجــالس حامــی دولــت هســتند و پــس از آن نماینــدگان ایــن تشــکل ها بــه اظهارنظــر پرداختنــد. 

اگــر از تعریــف و تمجید هــای مرســوم امــا توخالــی و فرمــال این گونــه جلســات بگذریــم، اگــر ایــن مســاله 

را نیــز کنــار بگذاریــم کــه گرداننــدگان جلســه تــالش داشــتند عــدم پاســخ گویی دولــت روحانــی و وزارت 

آموزش وپــرورش آن بــه خواســت های معلمــان را ولــو بخشــا بــه گــردن تحریم هــا بیاندازنــد، عمــده نــکات 

مطروحــه و اظهارنظرهــا در ایــن نشســت، پیرامــون بی  ســرانجامی و عملــی نشــدن وعده هــا و شــعارهای 

روحانــی دور مــی زد. در این جــا بــه عنــوان نمونــه و خالصــه وار بــه برخــی از ایــن اظهارنظرهــا اشــاره 

می کنیــم.

ــود مشــکل فعالیــت تشــکل ها به صــورت قانونــی حــل  ــرار ب ــران: ق ــون صنفــی معلمــان ای بهشــتی از کان
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ــت. در  ــده اس ــل نش ــه آن عم ــه ب ــود ک ــاب ش ــکل ها انتخ ــور تش ــر در ام ــاور وزی ــود مش ــرار ب ــود. ق ش

دیدارهایــی کــه تشــکل ها دارنــد هنــوز یــک فضــای امــن فراهــم نشده اســت. در نشســت اخیــر ایــن تشــکل  

در همــدان از ســوی برخــی نهادهــا مشــکالتی بــرای مــا ایجــاد شــد..... کنترلــی بــر شــهریه مــدارس وجــود 

نــدارد، برخــی مواقــع شــهریه آن هــا از دانشــگاه آزاد هــم بیش تــر اســت.

ــده کانــون صنفــی معلمــان کرمان شــاه در مــورد خــودش و برخــی دیگــر از معلمانــی کــه در دوره  نماین

احمدی نــژاد حکــم تبعیــد گرفته انــد ســخن می گویــد: بنــده بــه نمایندگــی از دوســتانی کــه حکــم خورده انــد 

از شــما انتظــار داریــم کــه ایــن احــکام اداری ســریعا لغــو شــود. هنــوز مدیریت هــای قبلــی ســرکار هســتند. 

انتظــار ایــن بــود کــه تغییــرات ایجــاد شــود. مگــر می شــود همــان فــردی کــه علیــه مــن رای داده و اکنــون 

هــم ســرکار اســت رایــش را عــوض کنــد؟

باغانــی از تشــکل  صنفــی معلمــان ایــران می گویــد: مــا از حامــی منتقــد بــه مســتقل منتقــد تبدیــل شــده ایم 

چــون فشــار معلمــان روی مــا زیــاد اســت. قــرار بــود مــا ناظرانــی در اتــاق تصمیم گیــری و اتــاق فکــر 

داشــته باشــیم و در آن مشــارکت کنیــم.... در مــورد مجوزهــا و پروانه هــای کانون هــا کار خاصــی انجــام 

نشــده اســت. هنــوز تــرس در مــدارس حاکــم اســت. قــرار بــود اطرافیــان خــود را تغییــر بدهیــد آن هایــی کــه 

در حــق معلمــان ظلــم و جفــا روا داشــتند..... آقــای فانــی کاری کنیــد کــه ابــزار دســت فرادســتان نشــویم و 

یــک محیــط خــالق و آزاد بــرای معلمــان فراهــم شــود. و باالخــره علیرضــا هاشــمی از ســازمان معلمــان 

ایــران می گویــد: فضــای همیــن جلســه ایــن را نشــان می دهــد کــه ایــن نارضایتــی وجــود دارد یعنــی اینکــه 

انتظــار بــرآورده نشــده اســت.... مــا در ســازمان معلمــان ایــران توقع مــان را پاییــن آورده ایــم. مــا دوســت 

ــد  ــد فضایــی ایجــاد کنی ــه داری ــای روحانــی، دســت تشــکل ها گرفته شــود. شــما وظیف ــت آق داشــتیم در دول

کــه معلمــان مشــارکت کننــد. ایــن کســانی کــه االن در وزارت خانــه هســتند، در ۸ ســال گذشــته یــک کلمــه 

ــت  ــد و شــما هــم از آن هــا حمای ــه را ادامــه می دهن ــد. االن هــم همــان روی ــت حــرف نزدن ــد آن دول در نق

ــی  ــی بابائ ــد حاج ــازه می دهی ــا اج ــد ام ــت می کنی ــما مخالف ــم ش ــه بگذاری ــم جلس ــا می خواهی ــد. م می کنی

)وزیــر ســابق آموزش وپــرورش( و دوســتانش در منظریــه جمــع شــوند و بحــث خصوصــی انجــام دهنــد 

اگــر قــرار اســت امکاناتــی داده شــود بایــد بــرای همــه باشــد.

در پایــان ایــن ســخنان کوتــاه شــده کــه مکــرر بــا نقطه چیــن از ســوی گزارش گــر قطــع می شــود، 

علی اصغــر فانــی وزیــر آموزش وپــرورش جــز حرف هــای کلــی هیــچ چیــزی تحویــل کانون هــای صنفــی 
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مدافــع دولــت روحانــی نــداد! وزیــر آموزش وپــرورش حقیقتــا هیــچ حــرف تــازه ای نداشــت بگویــد جــزء 

این کــه قــرار اســت نیــم درصــد مدارســی کــه حــدود ۶00 مدرســه می شــود، بــه طــور آزمایشــی بــه روش 

"خودگــردان" اداره شــوند و این کــه طــرح جدیــدی در دســت اســت کــه ســاعات کار در مــدارس متوســط 

بــه 30 ســاعت افزایــش یابــد و باالخــره در ارتبــاط بــا تشــکل های صنفــی معلمــان، تمــام آن چــه کــه بــه 

عقــل وزیــر رســید و در تــوان وی بــود ایــن بــود کــه خطــاب بــه آن هــا بگویــد "از ایــن وضعیــت خســته 

شــده و در خلــوت خــود از خــدا خواســته اســت تــا ایــن تکلیــف را از دوش او بــردارد"!

انصافــا از ایــن بهتــر نمی شــد ناتوانــی وزارت آموزش وپــرورش در بــرآورده  ســاختن مطالبــات معلمــان 

و تشــکل های صنفــی آنــان را ترســیم نمــود. اعتــراف وزیــر روحانــی بــه ناتوانــی پاســخ گویی بــه 

ــات  ــاختن مطالب ــرآورده س ــی در ب ــه روحان ــی کل کابین ــی از ناتوان ــه انعکاس ــان البت ــت های معلم خواس

کارگــران و زحمت کشــان و عمــوم توده هــای مــردم اســت. نقل قــول هــای نماینــدگان تشــکل های صنفــی 

ــا  ــن صحبت ه ــد ای ــو وزوائ ــر ازحش ــازد. اگ ــاز می س ــیر بی نی ــه تفس ــا را از هرگون ــی م ــی روحان حام

ــک از وعده هــای  ــه هیچ ی ــن اســت ک ــه، ای ــک جمل ــارات در ی ــن اظه ــام ای ــم، جوهــر تم صرف نظــر کنی

ــکل ها  ــن تش ــت ای ــت فعالی ــع محدودی ــی و رف ــکل های صنف ــت تش ــه آزادی فعالی ــور در زمین رئیس جمه

عملــی نشــده اســت. وزیــر آموزش وپــرورش در تمــام طــول ایــن یــک ســال، جــز یــک نامــه بــه رئیــس 

قوه قضائیــه و وزارت اطالعــات در مــورد "پی گیــری مشــکالت معلمــان" هیــچ اقدامــی درزمینــه 

بــرآورده ســاختن مطالبــات معلمــان و یــا  فرضــا در زمینــه جبــران خســارت های متعــددی کــه بــه صــد 

ــا  ــاتی ب ــدت جلس ــن م ــه در طــی ای ــداده اســت. گرچ ــام ن ــد، انج ــژاد وارد آم ــم در دوره احمدی ن ــا معل ه

ــه نشســت و برخاســت های  ــز ب تشــکل های صنفــی حامــی روحانــی برگــزار نمــود، امــا ایــن جلســات نی

ــت  ــا فعالی ــان ی ــت معیشــتی معلم ــود وضعی ــرای بهب ــه ای ب ــا نتیج ــر ی ــچ تاثی ــده و هی ــوده خالصــه ش بیه

ــته اســت. ــا نداش ــی آن ه ــه تشــکل های صنف آزادان

بدیــن ترتیــب در پایــان دوره یــک ســاله ریاســت جمهوری روحانــی نــه فقــط بهبــودی در وضعیــت مــادی 

ــه  ــد، بل ک ــر زندگــی می کنن ــاکان زیرخــط فق ــان کم ــت آن ــان حاصــل نشده اســت و اکثری و معیشــتی معلم

در زمینــه مســائلی سیاســی نیــز هیــچ  گام موثــری برداشــته نشــده و خواســت ها و فریادهــای معلمــان در 

ــی نرسیده اســت. به رغــم  ــه جای ــز ب ــان نی ــی آن ــت تشــکل های صنف ــت فعالی ــع و محدودی ــع موان مــورد رف

آن کــه تشــکل های صنفــی حامــی دولــت ســطح مطالبــات و توقعــات خــود را نیــز پاییــن آوردنــد، امــا بــاز 
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هــم کســی معلمــان، انتظــارات و حرف هایشــان را جــدی نگرفــت و گــره ای از بی شــمار مشــکالت آن هــا 

ــده ســرکوب و  ــه دهن ــا ادام ــی داد ام ــی م ــای سیاس ــده آزادی ه ــعار و وع ــی ش ــوده نشده اســت. روحان گش

اختنــاق بــود. 

ــی، در دل برخــی از معلمــان و  ــه روحان ــا اســتقرار کابین ــی کــه ب ــت؛ همــه آن امیدهای ــد گف بدین ســان بای

ــی معلمــان و تشــکل های  ــم و نگران ــود، نشــکفته پژمــرده اســت. بی ــه زده ب ــان جوان ــی آن تشــکل های صنف

صنفــی آنــان در آغــاز روی کار آمــدن روحانــی در مــورد تــداوم وضعیــت گذشــته و محرومیــت از آزادی 

ــز  ــل نی ــود و در عم ــی ب ــا واقع ــود، ام ــم آلوده ب ــه  وه ــه ب ــت متشــکل، گرچ ــتقل و فعالی ــاد تشــکل مس ایج

بــه واقعیــت پیوســت. امیــد آن هــا بــه معجــزات روحانــی امــا واهــی بــود. ایــن اگرچــه از آغــاز مشــخص 

بــود، امــا جریــان زندگــی نیــز بــر آن صحــه گذاشــت. اکنــون امــا در پایــان یــک ســال ریاســت جمهوری 

روحانــی مطالبــات تحقق نایافتــه معلمــان هم چنــان روی میــز اســت. اول مهــر 12 میلیــون و ۵00 هــزار 

ــد! فعالیــت  ــان آمــوزش دهن ــه آن ــم ب ــه یــک میلیــون معل ــا قریــب ب دانش آمــوز راهــی مــدارس می شــوند ت

ایــن معلمــان زمانــی می توانــد ولــو به طــور نســبی قریــن موفقیــت گــردد کــه الاقــل از معیشــت و امنیــت 

ــورم واقعــی و پرداخــت  ــرخ ت ــا ن ــوق متناســب ب ــی برخــوردار باشــند. معلمــان خواهــان افزایــش حق کاف

ــه به طــور  ــند ک ــوردار باش ــن حــق برخ ــد از ای ــان بای ــتند. معلم ــود هس ــه خ ــات معوق ــه مطالب ــوری کلی ف

ــژاد  ــه در دوره احمدی ن ــی ک ــان و فرهنگیان ــام معلم ــد. تم ــه تشــکل های مســتقل خــود را ایجــاد کنن آزادان

اخــراج و تبعیــد شــده اند بایســتی بــه ســرکار قبلــی خــود بازگردنــد و خســارات وارد شــده بــه آنــان نیزبایــد 

ــن برنامه هــای آموزشــی و نحــوه  ــه شــیوه تصمیم گیری هــای کالن ، تدوی ــران شــود. معلمــان نســبت ب جب

ــا  ــن زمینه ه ــی ای ــارکت در تمام ــان مش ــد و خواه ــی، معترض ان ــون درس ــا و مت ــم کتاب ه ــه و تنظی تهی

هســتند. دولــت روحانــی درصــدد اســت 200 هــزار معلــم و فرهنگــی را تعدیــل یــا اخــراج کنــد. معلمــان 

بایســتی متحــد و یک پارچــه در برابــر ایــن اقــدام دولــت بایســتند و ایــن نقشــه را نقــش  بــرآب کننــد. معلــم 

بایــد ضمانــت شــغلی داشــته باشــد، نــه این کــه هرلحظــه در معــرض اخــراج باشــد. تمــام افــرادی کــه در 

آموزش وپــرورش تحــت عنــوان معلــم حق التدریســی، شــرکتی، پیمانــی، معلــم آزاد و امثــال آن، از نیــروی 

آن هــا اســتفاده می شــود، بایســتی بــه اســتخدام رســمی ایــن وزارت خانــه درآینــد.

تجربــه یکســال گذشــته بــه همــه گان ازجملــه آن گــروه ازمعلمــان و تشــکل هایــی کــه نســبت بــه روحانــی 

ــم از  ــند و چش ــی باش ــش متک ــروی خوی ــه نی ــد ب ــا بای ــه آنه ــد ک ــه باش ــتی آموخت ــتند بایس ــی داش توهمات
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ــه  ــم بروند.اگــر تشــکلی ب ــوده هــای معل ــان ت ــه می ــد ب ــی معلمــان بای ــد. فعــاالن جنبــش مبارزات باالبرگیرن

جــای امیــد بســتن هــای واهــی بــه بــاال ومحــدود ســاختن مســائل معلمــان درچارچــوب منافــع و سیاســت 

ــد و  ــات واقعــی معلمــان راپرچــم کن ــوده معلمــان باشــد، مطالب ــم، متکــی برت ــاح رژی ــا آن جن ــن ی هــای ای

مبــارزه ای جــدی و مســتقل را ســازمان دهــد، تردیــدی نیســت کــه مــورد حمایــت معلمــان نیــز قرارخواهــد 

ــد. ــل کن ــت تحمی ــز بردول ــات معلمــان را نی ــود کــه پذیــرش بســیاری ازمطالب گرفــت وقادرخواهدب

برگرفته از نشریه کار ارگان سازمان فدائیان)اقلیت(- شماره۶۷۷ نیمه دوم شهریور  سال 1393
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اعتصابات سراسری معلمان، گسست از گرایش اصالح طلبی

ــا دهــم اســفند، جنبــش  ــه 30 دی ت ــا تجمعــات اعتراضــی و ســه اعتصــاب سراســری معلمــان در فاصل ب

اعتراضــی ایــن قشــر زحمتکــش و محــروم جامعــه وارد مرحلــه جدیــدی گشــته اســت. اعتراضاتــی کــه 

ــن،  ــدس، مــالرد، ورامی ــم، شــهر ق ــاط کری ــران و شــهرهایی چــون شــهریار، رب ــر مناطــق ته عــالوه ب

پاکدشــت، رودهــن، بوم هــن، اغلــب شــهرها و اســتان های کشــور از جملــه گیــالن، خوزســتان، خراســان 

)رضــوی، شــمالی، جنوبــی( سیســتان و بلوچســتان، فــارس، اصفهــان، همــدان، کردســتان، لرســتان، یــزد، 

آذربایجــان، کرمــان، ســمنان، قزویــن و هرمــزگان را نیــز دربرگرفــت و هــزاران معلــم و فرهنگــی را بــه 

اعتصــاب و خیابــان کشــاند. بــه گــزارش ســایت »حقــوق معلــم و کارگــر« ایــن اعتراضــات و اعتصابــات 

ــرار  ــان ق ــترده معلم ــتقبال گس ــورد اس ــز م ــت نی ــم جمعی ــتان های کوچــک و ک ــا در شهرس سراســری حت

گرفــت.

ــش  ــاالن جنب ــکل ها و فع ــان تش ــی می ــان و هماهنگ ــوده معلم ــال ت ــارکت فع ــات، مش ــتردگی اعتراض گس

اعتراضــی معلمــان و باالخــره سراســری بــودن اعتصابــات، حاکــی از وجــود یــک ســازماندهی بالنســبه 

قــوی، ارتبــاط فعــال میــان تشــکل ها و جمــع هــای متشکلی ســت کــه بخــش آگاه تــر معلمــان ایجــاد کرده انــد، 

هم چنیــن بیانگرارتبــاط زنــده ایــن تشــکل ها و جمع هــا بــا تــوده معلمــان اســت. بی ثمــری تالش هــا و 

ــد، تشــدید  ــد بســته بودن ــی امی ــه معجــزات روحان تحــرکات آن دســته از تشــکل های صنفــی معلمــان کــه ب

فشــارهای متعــدد و فزاینــده برگــرده ی تــوده معلمــان و بی پاســخ مانــدن مطالبــات آن هــا، زمینه هــای عینــی 

و ذهنــی شــکل گیری اعتراضــات و اعتصابــات اخیــر شــد. معلمــان زحمتکــش و مبــارز، بــا اســتفاده از 

تجــارب گذشــته و افت وخیزهــای مبارزاتــی الاقــل در طــول پانــزده ســالی کــه از ایجــاد تشــکل های صنفــی 

آن هــا می گــذرد، بــه مبــارزه ای مســتقل و متشــکل روی آوردنــد و بی آن کــه اقــدام آن هــا حالتــی رســمیت 

یافتــه داشــته باشــد، در مقیاســی گســترده و سرتاســری دســت بــه اعتــراض و اعتصــاب زدنــد و بــا طــرح 

ــر دســت وپای  ــی ب ــش اصالح طلب ــه گرای ــده ای را ک ــده و بازدارن ــای مهارکنن ــات خــود ، قیدوبنده مطالب

معلمــان بســته بــود، از هــم گسســتند. تــوده معلــم بــا اعتصــاب و اعتــراض خیابانــی، بــر یــک دوره خمــودی 
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ــاق و ســرکوب  ــترک اختن ــه محصــول مش ــان گذاشــت. دوره ای ک ــه پای ــان نقط ــش اعتراضــی معلم جنب

خشــن و عملکــرد همیــن گرایــش بازدارنــده بــوده اســت.

اعتراضــات گســترده ی معلمــان در نیمــه اول دهــه هشــتاد و ســال ۸۶ کــه در شــکل تجمعــات، اعتصابــات 

سراســری و تظاهــرات خیابانــی ده هــا هــزار نفــره تبلــور یافــت و ثمــره اتحــاد و هماهنگــی میــان معلمــان 

و تشــکل های آنــان در مقیــاس سراســری بــود، به طــرز وحشــیانه ای در دوره خاتمــی و ســپس در 

ــتگیری ها  ــان و دس ــی معلم ــش اعتراض ــن جنب ــرکوب خش ــد از س ــد. بع ــرکوب ش ــژاد س دوره احمدی ن

ــت.  ــش یاف ــدت کاه ــه ش ــز ب ــان نی ــی معلم ــت علن ــرکات و فعالی ــان، تح ــترده فرهنگی ــای گس و اخراج ه

ــف شــدند.  ــده و بســیار تضعی ــا پراکن ــود نشــدند، ام ــز گرچــه محــو وناب ــان نی ــی معلم تشــکل های صنف

بــا روی کار آمــدن روحانــی و وعده هایــی کــه کــه او در زمینــه بهبــود وضعیــت معیشــتی و آزادی 

ــز  ــان نی ــی آن ــان و تشــکل های صنف ــت معلم ــدی از فعالی ــود، دور جدی ــال آن داده ب ــان و امث تشــکل و بی

ــتن های  ــد بس ــی و امی ــه روحان ــظ نســبت ب ــی غلی ــا توهم ــا ب ــن تشــکل ها ام ــت ای ــاز فعالی ــد. آغ ــاز ش آغ

ــوی  ــا از س ــه اساس ــی ک ــه از روی توهم ــاال البت ــه ب ــد« ب ــود. »امی ــراه ب ــای وی هم ــه برنامه ه ــی ب واه

ــکل ها  ــن تش ــد. ای ــن زده می ش ــان دام ــی معلم ــکل های صنف ــی تش ــب در برخ ــب غال ــش اصالح طل گرای

ــه  ــرار گرفت ــی ق ــی و قضای ــتگاه امنیت ــرد دس ــورد آزار و پی گ ــژاد م ــه در دروه احمدی ن ــاالن آن ک و فع

بودنــد، بی معطلــی خــود را بــه دامــان روحانــی افکندنــد. نســبت بــه محدودیت هــا و فشــارهای امنیتــی کــه 

علیــه آن هــا اعمــال شــده بــود بــه رئیــس دولــت »تدبیــر و امیــد« شــکایت بردنــد و بــر ایــن پنــدار بودنــد 

ــان رســیده اســت. آن هــا بــر ایــن تصــور  ــه پای کــه دوران کنترل هــا، محدودیت هــا و فشــارهای امنیتــی ب

بودندکــه تشــکل های صنفــی و مســتقل معلمــان و فعالیــت آزادانــه آن هــا بــه رســمیت شــناخته می شــود و 

ــان و ســایر وعده هــای انتخاباتــی اش را کــه  روحانــی شــعار آزادی تشــکل، آزادی اجتماعــات، آزادی بی

بســیاری را بــا همیــن وعــده هــا و شــعارها بــه حمایــت از خــود کشــانده بــود، عملــی خواهــد کــرد.

ــی  ــئولین حکومت ــا مس ــت ب ــق نشســت و برخاس ــه از طری ــود ک ــش درصــدد آن ب ــن گرای ــه ای در حالی ک

راهــی را بــه ســوی تحقــق مطالبــات معلمــان بگشــاید، در پائیــن امــا مشــکالت فزاینــده، در حــال از پــای 

ــرای  ــاال ب ــی در ب ــن تالش های ــر چنی ــاخت. اگ ــر می س ــا را بی تاب ت ــود و آن ه ــان ب ــوده معلم درآوردن ت

ــود،  ــوس نب ــدان ملم ــان چن ــوده معلم ــرای ت ــود، ب ــت ب ــه و بن بس ــود و بیراه ــه راه نب ــی ک ــودن راه گش

بی توجهــی کابینــه روحانــی بــه خواســت های معلمــان، پوچــی وعده هــای وی کــه بــه تجربــه آن را 
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دریافتــه بودنــد، از همــه مهم تــر وخیم تــر شــدن وضعیــت حقوقــی و معیشــتی کــه بــا گوشــت و پوســت آن 

را احســاس می کردنــد، بســی ملمــوس بــود. از همیــن جاســت کــه گرداننــدگان تشــکل های صنفــی به ویــژه 

گرایــش اصالح طلــب آن از ســوی بدنــه و تــوده معلمــان تحت فشــار قــرار می گیرنــد. در نشســتی کــه ایــن 

تشــکل ها بــه تاریــخ هفتــم تیــر 93 بــا فانــی وزیــر آموزش وپــرورش و پــرورش روحانــی داشــتند، نماینــده 

یکــی از ایــن تشــکل ها خطــاب بــه وزیــر گفــت: »مــا از »حامــی- منتقــد«، بــه »مســتقل - منتقــد« تبدیــل 

شــده ایم. چــون فشــار معلمــان روی مــا زیــاد اســت«. ایــن ســخن، گرچــه بــه معنــای دل کنــدن آن هــا از بــاال 

نبــود، امــا وضعیــت پائیــن را خیلــی خــوب ترســیم می کــرد. تــوده معلــم خواهــان تحقــق خواســت ها و حــق 

و حقــوق خویــش اســت و خواهــان اقــدام و حرکتــی جــدی بــوده اســت تــا در رویارویــی بــا ســلب کنندگان 

ــب امــا ترمــز  حــق خویــش اراده و جدیــت خــود را نشــان دهــد و حــق خــود بســتاند. گرایــش اصالح طل

اســت و مانــع جــدی چنیــن حرکتــی بــوده اســت و بــه شــیوه ها و عناویــن مختلــف بــر آن مهــار زده اســت. 

ــان مــی ســازد. کشمکشــی  ــی خــود را عی ــه روحان ــن کشمکشی ســت کــه از همــان آغــاز تشــکیل کابین ای

کــه اگــر در آغــاز اســتقرار کابینــه روحانــی و ناروشــنی کارنامــه آن هنــوز مفــّری نمی یافــت، کمــی پــس 

از اســتقرار و وضــوح برنامــه، چنیــن مفــّری را پیــدا می کنــد. مفــّری کــه مشــخصه اصلــی آن گسســت و 

عبــور از گرایــش اصالح طلبــی و مبــارزه مســتقل تــوده معلمــان اســت.

نخســتین جرقــه اعتراضــی چشــمگیر معلمــان اواســط شــهریور مــاه زده شــد. نزدیــک بــه هــزار نفــر از 

معلمــان پیــش دبســتانی کــه بــه نمایندگــی ۴0 هــزار تــن از همــکاران خــود از شــهرهای مختلــف بــه تهــران 

رفتــه بودنــد، بــه مــدت چنــد روز در برابــر مجلــس، دفتــر ریاســت جمهوری و وزارت آمــوزش وپــرورش 

ــرورش  ــتخدام رســمی در آموزش وپ ــف و اس ــن تکلی ــتار تعیی ــد و خواس ــا کردن ــات اعتراضــی برپ تجمع

شــدند. اوائــل آذرمــاه در یــک اقــدام هماهنــگ، بیانیــه مشــترک 1۷ تشــکل صنفــی معلمــان پیرامــون قتــل 

ــی نظــام نابســامان  ــه در آن هــر دو، قربان ــت ک ــک دانش آمــوز انتشــار یاف ــه دســت ی ــم بروجــردی ب معل

ــدارگونه ۶  ــی هش ــار اعتراض ــد. آن گاه طوم ــده بودن ــناخته ش ــم ش ــی حاک ــی و آموزش ــی، اجتماع فرهنگ

هــزار معلــم خطــاب بــه رئیــس مجلــس انتشــار یافــت کــه معلمــان بــه زندگــی زیــر خــط فقــر و ناتوانــی 

خــود در تامیــن هزینه هــای زندگــی اشــاره نمــوده و خواســتار رفــع تبعیــض پرداخــت حقــوق کارمنــدان 

دولــت و افزایــش حقــوق شــده بودنــد. ایــن اقدامــات اعتراضــی گرچــه گویــای نارضایتــی شــدید معلمــان 

از وضــع موجــود و مبیــن وجــود تالطمــی در اعمــاق تــوده معلمــان بــود، امــا هنــوز هیــچ تبایــن و تخالفــی 
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بــا نحــوه حرکــت گرایــش اصالح طلــب نداشــت. تخالــف زمانــی عیــان گردیــد کــه معلمــان بــا اعتصــاب 

ــش  ــارزات و جنب ــدی از مب ــه جدی ــن، مرحل دوروزه و سراســری خــود در روزهــای 30 دی و اول بهم

ــتین اعتصــاب سراســری  ــن نخس ــاختند. ای ــگفت زده س ــا را ش ــد و آن ه ــد زدن ــان را کلی اعتراضــی معلم

ــش  ــا گرای ــی ب ــه برخــی تشــکل های صنف ــد ک ــق ش ــازماندهی و محق ــی س ــال جاری، زمان ــان در س معلم

غالــب اصالح طلبــی، کمــاکان در بــاال بــا مقامــات حکومتــی ســرگرم گفتگــو و بحث هــای بی فایــده 

ــدن  ــخ مان ــر بی پاس ــدند ب ــور ش ــرانجام مجب ــه س ــان ک ــد. این ــان بودن ــت معلم ــر وضعی ــر س ــی ب فرسایش

رایزنی هــای خــود بــا دولــت و مجلــس اعتــراف کننــد، تــازه بعــد از اعتصــاب سراســری معلمــان بــود کــه 

متوجــه می شــوند »جامعــه معلمــان در التهــاب و نگرانــی بــه ســر می بــرد« برخــی از این هــا کــه جــرأت 

نداشــتند اعتصــاب سراســری معلمــان را بــه صراحــت نفــی کننــد، بــه برخــوردی دوگانــه روی آوردنــد. 

بدیــن معنــا کــه از یــک ســو بــر حضــور مســتمر و پافشــاری معلمــان بــر حقوق شــان تاکیــد کردنــد و از 

ســوی دیگــر امــا بــا طــرح ایــن موضــوع کــه حرکــت صنفــی موفــق »در قالــب تشــکل های شناســنامه دار 

تحقــق خواهــد یافــت« ســازماندهندگان اعتصــاب را بــه زعــم خــود زیــر ســوال بردنــد. امــا همین هــا در 

ــات  ــور تقاضــای مالق ــه از رئیس جمه ــد، عاجزان ــن مناســبت صــادر کردن ــه همی ــه ب ــه ای ک ــه بیانی خاتم

ــال ونیم  ــی یک س ــی روحان ــو گوی ــانند! ت ــی برس ــی روحان ــه آگاه ــان را ب ــت های معلم ــا خواس ــد ت نمودن

بعــد از تکیــه زدن بــر صندلــی ریاســت قــوه اجرائــی، هنــوز از وضعیــت و خواســت های معلمــان مطلــع 

نیســت!؟

امــا موضع گیــری کانــون صنفــی معلمــان ایــران )تهــران(، از ایــن هــم افشــاگرانه تر بــود. ایــن »کانــون« 

در آغــاز در برابــر نخســتین اعتصــاب سراســری معلمــان و فراخــوان اعتصابــات بعــدی بــه کلــی ســکوت 

پیشــه کــرد. امــا از آن جــا کــه اعتصابــی بــزرگ توســط معلمــان در مقیــاس سراســری ســازماندهی شــده 

بــود و اعتصابــات دیگــری در حــال ســازماندهی بــود، کانونــی کــه نــام معلمــان بــر خــود داشــت، حتــا اگــر 

می خواســت، نمی توانســت در برابــر آن ســاکت بمانــد مگــر آن کــه پیــه ایزولــه شــدن در میــان معلمــان را 

بــه تــن خــود بمالد.این«کانــون« امــا در بیانیــه ای کــه در ایــن رابطــه صــادر نمــود، قبــل از هــر چیــز بــر 

تعهــد خــود بــه فعالیــت قانونــی تاکیــد ورزیــد تــا بــا اعتصاب کنندگانــی کــه بــی اذن و جــواز قانونــی دســت 

ــان و هــر اعتصــاب  ــد و از نخســتین اعتصــاب سراســری معلم ــدی کن ــد، مرزبن ــه اعتصــاب زده بودن ب

دیگــری کــه بعــدا ســازماندهی شــود، تبــّری جویــد. بعــد هــم در پوشــش ایــن گفتــه کــه »در فقــدان فضــای 
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ــه شــکل گیری  ــد زمین ــی و آرامش بخــش« »تشــکل هایی می توانن ــرای فعالیت هــای قانون آزاد و مناســب ب

حرکت هــای هیجانــی و تــوده وار بی شــکل و شناســنامه را فراهــم نماینــد« بــه بهتریــن نحــوی ناخرســندی 

عمیــق خــود را از بســیج تــوده معلمــان، نقش آفرینــی آن هــا در اعتراضــات و اعتصابــات و خــارج شــدن 

رونــد اعتــراض از قیــد و بندهــای قانونــی و از دســت واراده نخبــه گان ســناگوی روحانــی را بــه تصویــر 

کشــید و ســعی کــرد بــا کوبیــدن مهــر بی شناســنامگی بــر آن، از اهمیــت اعتصابــات سراســری بکاهــد!

گرایــش راســت و اصالح طلــب کــه همــواره تــالش کــرده اســت معلمــان و جنبــش اعتراضــی آن هــا را بــه 

ســیاهی لشــکر و عقبــه ی سیاســی جناحــی از حکومــت مبــدل ســازد واکنــون می کوشــد مشــکالت معلمــان 

را صرفــا بــه دوره خــاص احمدی نــژاد خالصــه و محــدود ســاخته و ناکارآمــدی دارودســته روحانــی را 

توجیــه کنــد، بــا »سیاســی« خوانــدن حرکــت اعتراضــی معلمــان تــالش کــرد مانــع اعتصــاب سراســری و 

حرکــت مســتقل معلمــان شــود.

ــه  ــز هــر جــا کــه توانســتند ب ــع و محدودیت هــا، نیروهــای امنیتــی و حراســتی ها نی ــن موان ــر ای افــزون ب

ــاب  ــتقل و اعتص ــت مس ــع حرک ــده مان ــور ش ــر ط ــا ه ــد ت ــان پرداختن ــران و معلم ــد مدی ــاب و تهدی ارع

ــان شــوند. سراســری معلم

به رغــم تمــام ایــن موانــع، تهدیدهــا و ترفندهــا و در حالی کــه گرایــش اصالح طلــب در کریدورهــای کاخ 

ــا مشــکالت معلمــان را بــه اطــالع وی برســاند، امــا  ریاســت جمهوری در بــه در دنبــال روحانــی بــود ت

ــان  ــوذ اصالح طلب ــر نف ــود را از زی ــه خ ــکل هایی ک ــان و تش ــکل معلم ــای متش ــارز، جمع ه ــان مب معلم

خــارج ســاخته اند، مســتقال وارد عرصــه مبــارزه شــدند و اعتصــاب دوم را ســازمان دادنــد. ســوم اســفند 

ــر اداره  ــز در براب ــهرها نی ــی ش ــدند و در برخ ــاب ش ــاره وارد اعتص ــور دوب ــر کش ــان در سراس معلم

آمــوزش و پــرورش دســت بــه تجمــع زدنــد و بدین ترتیــب، »آرامــش« »شناســنامه داران«ی کــه در خیــال 

خــود بــا »فعالیــت قانونــی و آرامش بخــش« دل خــوش بودنــد، بــر هــم زدنــد و بــر شــگفتی آنــان افزودنــد. 

معلمــان ایــران کــه ســنتا اعتراضــات واعتصابــات خــود را به طــور معمــول بــا فاصلــه و در چنــد نوبــت 

ــه دو اعتصــاب سراســری را  ــد. درحالی ک ــل کردن ــیوه عم ــن ش ــه همی ــز ب ــار نی ــن ب ــد، ای ــام می دهن انج

ــدارک آن  ــه ت ــرده و ب ــز صــادر ک ــفند را نی ــم اس ــع ده ــد، فراخــوان اعتصــاب و تجم ســازمان داده بودن

ــن و مانع تراشــان  ــای سراســری، مخالفی ــان و ســازماندهندگان اعتصاب ه ــوده معلم ــری ت شــتافتند. پی گی

از نــوع »کانــون« را بــه کلــی عاجــز ســاخت. ایــن بــار حتــا از جانــب آن تشــکل هایی کــه دو اعتصــاب 
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سراســری قبلــی را بــه ســکوت برگــزار نمــوده و یــا از آن تبــّری جســته بودنــد، اعــالم شــد کــه در تجمــع 

دهــم اســفند، گرچــه تحت عنــوان »تجمــع اعتراضــی ســکوت« شــرکت خواهنــد کرد.البتــه می شــد تجمــع 

ــات سراســری  اعتراضــی ســکوت برگزارکــرد، اماســکوت بیشــترازاین دربرابراعتراضــات و اعتصاب

دیگرامــکان نداشــت. چراکــه کم تریــن عواقــب آن،ایزولــه شــدن بیشــتر و ریــزش بدنــه بــود.

بدین ترتیــب فعــاالن جنبــش اعتراضــی معلمــان، تشــکل ها و جمع هــای متشــکلی کــه خــود معلمــان ایجــاد 

کرده انــد و تــوده معلمــان کــه بــه مبــارزه ای جــدی روی آورده انــد و توانســته بودنــد دو اعتصــاب سراســری 

را ســازماندهی و بــا موفقیــت برگــزار نماینــد، ســومین اعتصــاب و تجمــع سراســری را نیــز بــا موفقیــت 

پیــش بردنــد و تمــام مرددیــن و کســانی را کــه نســبت بــه حرکــت مســتقل معلمــان و اعتصــاب سراســری 

روی خــوش نشــان نمی دادنــد، بــه دنبــال خــود کشــاندند.

 در ایــن اجتماعــات و اعتصابــات سراســری، معلمان از مشــکالت خود ســخن گفتند، بــرای بهبود وضعیت 

آمــوزش و پــرورش راه حل هــای خــود را ارائــه دادنــد و بــه طــرح خواســت های خــود پرداختنــد. افزایــش 

الاقــل 30 درصــد حقــوق بــرای ســال 9۴ و ســال های بعــد متناســب بــا نــرخ واقعــی تــورم از مهم تریــن 

خواســت های معلمــان اســت. افزایــش بودجــه آمــوزش و پــرورش و ســرانه دانش آمــوزی، برخــورداری 

از امتیــازات و مزایــای شــغلی مشــابه ســایر کارمنــدان دولــت، افزایــش حقــوق بازنشســتگان، پرداخــت 

اضافه کاری هــای معوقــه، رفــع مشــکالت فضاهــای آموزشــی و نوســازی مــدارس، از دیگــر مطالبــات 

معلمــان اســت. معلمــان هم چنیــن خواســتار آزادی همــکاران زندانــی خــود، لغــو احــکام قضایــی پیرامــون 

منــع تدریــس و تبعیــد، حــق ایجــاد تشــکل مســتقل، مشــارکت در تصمیم گیری هــای کالن آموزشــی، 

مشــارکت در انتخــاب مدیــران و مســئولین آمــوزش و پــرورش می باشــند. معلمــان بــا خصوصی ســازی 

ــم شــدیدا  ــی 300 هــزار معل ــر اخــراج 200 ال ــی ب ــت مبن ــرورش و طــرح دول ــوزش و پ ــدارس و آم م

ــتند،  ــی هس ــرکتی، آزاد و پیمان ــی و ش ــان حق التدریس ــمی معلم ــتخدام رس ــان اس ــتند. خواه ــف هس مخال

ــون  ــی چ ــن مختلف ــه تحــت عناوی ــتند ک ــدارس هس ــا از م ــب و آخونده ــدن دســت مذه ــاه ش ــان کوت خواه

معــاون پرورشــی، معــاون آموزشــی، مبلــغ مذهبــی و پیشــنماز در مــدارس جــا خــوش کرده انــد. معلمــان 

ــیدگی  ــان رس ــه خواست های ش ــه ب ــد چنان چ ــدار داده ان ــود هش ــن اعتصــاب سراســری خ ــران در آخری ای

نشــود، در اردیبهشــت مــاه، اعتصــاب سراســری دیگــری را ســازمان خواهنــد داد.

ــان در ظــرف ۴0  ــزرگ و سراســری معلم ــه ســه اعتصــاب ب ــدارد ک ــاله وجــود ن ــن مس ــدی در ای تردی
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روز، چــون برگ هــای زرینــی در تاریــخ جنبــش مبارزاتــی معلمــان ثبــت خواهــد شــد. اعتصاباتــی کــه 

ــه اول دهــه هشــتاد اســت، بلکــه در  ــان در نیم ــارزات پرشــکوه معلم ــادآور اعتراضــات و مب ــط ی ــه فق ن

ــان  ــور از جری ــی آن، عب ــارزات اســت کــه شــاخص اصل ــن مب ــدی از ای ــه جدی ــده ی مرحل عین حــال زاین

اســتقالل! و  اصالح طلبی ســت 

زنده باد مبارزه مستقل توده معلمان، زنده باد اعتصاب سراسری!

برگرفته از نشریه کار ارگان سازمان فدائیان)اقلیت(- شماره۶۸۸ نیمه اول اسفند  سال 1393
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درس های اعتصاب و اعتراضات سراسری معلمان

۵ شــنبه 2۷ فروردیــن هــزاران معلــم در بســیاری از شــهرهای کوچــک و بــزرگ کشــور هم چــون 

تهــران، کــرج، ســنندج، مشــهد، ســاوه، شــهرکرد، کرمانشــاه، خرم آبــاد، یــزد، ســبزوار، رشــت، ماهشــهر، 

بجنــورد، زنجــان، بندرعبــاس، بوشــهر، قزویــن، زاهــدان، همــدان، ابهــر، داراب، شــهرضا، شــاهرود، 

ــا،  ــرورش، فرمانداری ه ــوزش و پ ــر ادارات آم ــروه، اراک، الیگــودرز و بروجــرد در براب ــوان، ق مری

ــز اســتان خوزســتان  ــن نی ــد. روز یکشــنبه 23 فروردی ــراض زدن ــه اعت ــس دســت ب اســتانداری ها و مجل

ــود. شــاهد اعتــراض معلمــان در شــهرهایی هم چــون اهــواز و اندیمشــک ب

ــژه در برخــی از شــهرها  ــراض بوی ــن اعت ــان در ای ــار منتشــره، اســتقبال و حضــور معلم براســاس اخب

بی ســابقه بــود. در شــهر مشــهد ۴ هــزار معلــم در اعتــراض ایــن روز شــرکت داشــتند. ســنندج نیــز شــاهد 

ــه  ــی این گون ــان در حال ــع اعتراضــی معلم ــود. تجم ــرض ب ــم معت ــزار و پانصــد معل ــا 3 ه حضــور 3 ت

ــا  ــت ت ــه دول ــت ب ــران خواســتار دادن وق ــان ای ــی معلم ــون صنف ــه کان ــزار شــد ک وســیع و پرشــکوه برگ

ــد. ــا آن زمــان از برگــزاری اعتــراض خــودداری کنن ــم« شــده و از معلمــان خواســته بــود ت ــه معل »هفت

اعتــراض اخیــر معلمــان در ادامــه اعتراضاتــی صــورت گرفــت کــه از دی مــاه ســال گذشــته و بــا امضــا 

و ارســال نامــه از ســوی شــش هــزار معلــم بــه مجلــس اســالمی آغــاز گردیــد. پــس از ارســال نامــه و در 

حالــی کــه تشــکل های رســمی هم چــون کانــون صنفــی تنهــا نظاره گــر تــالش معلمــان بــوده و حتــا برخــی 

ــالش  ــه ت ــه تخطئ ــدام ب ــی اق ــت روحان ــت از دول ــران در حمای ــان ته ــی معلم ــون صنف ــای کان از چهره ه

معلمــان بــرای ســازماندهی اعتــراض کــرده بودنــد، روزهــای 29 بهمــن و 3 اســفند هــزاران معلــم دســت 

بــه اعتصــاب و اعتــراض زدنــد. روز 10 اســفند و در حالــی کــه معلمــان خــود را بــرای مبــارزه ای دیگــر 

آمــاده می کردنــد، کانــون  صنفــی معلمــان تهــران نیــز بــه میــدان آمــده و بــا شــرکت در اعتــراض هــزاران 

معلــم بــه دنبالــه روی جنبشــی آمــد کــه دیگــر قابــل انــکار نبــود.

اگرچــه طیف هــای گوناگــون و حتــا رادیکالــی در کانون هــای صنفــی معلمــان حضــور دارنــد امــا 

ــرادی  ــان تهــران در دســت اف ــی معلم ــون صنف ــژه کان ــت برخــی ازآن هــا به وی ــری و هدای متاســفانه رهب
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قــرار دارد کــه به شــدت بــه دولــت روحانــی و اصالح طلبــان متوهــم هســتند و ایــن را به خوبــی در 

مواضعــی کــه اتخــاذ کرده انــد، می تــوان دیــد. همیــن طیــف بــود کــه در ابتــدا بــا تخطئــه حرکــت معلمــان، 

ریشــه اعتــراض آن هــا را رقابت هــای جناحــی درون حاکمیــت و بــرای تخریــب دولــت روحانــی ارزیابــی 

کــرد. آن هــم در حالــی کــه اعتراضــات اخیــر، هــم یکــی از بی ســابقه ترین اعتراضــات معلمــان از حیــث 

تــداوم و هــم یکــی از مســتقل ترین اعتراضــات آن هــا بــود. ایــن طیــف هم اکنــون نیــز در تــالش اســت تــا 

از بَُرندگــی اعتراضــات معلمــان بکاهــد، توهــم بــه اصالح طلبــان و دولــت روحانــی را تــداوم بخشــیده و 

بســیاری از مشــکالت معلمــان از جملــه مشــکالت معیشــتی و اســتخدامی را بــه دولــت احمدی نــژاد نســبت 

دهــد. غافــل از آن کــه مبــارزات معلمــان و عــدم پاســخ گویی بــه خواست های شــان از دولــت خاتمــی 

شــروع شــد و بــاز همیــن طیــف بــود کــه در ســال ۸0 و در حالــی کــه هــزاران معلــم خیابان هــای تهــران 

را بــه تصــرف درآورده و در برابــر دفتــر ریاســت جمهوری تجمــع کــرده بودنــد، اعتراضــات معلمــان را 

در راســتای تخریــب دولــت خاتمــی دانســته و بــه تخطئــه آن پرداختنــد!!

آن هــا کودکانــه فکــر می کننــد کــه جنبــش معلمــان فاقــد هرگونــه تاریخچــه بــوده و همــه فرامــوش کرده انــد 

ــژه از دولــت اصالح طلــب خاتمــی آغــاز شــد  ــه خواســت های معلمــان به وی کــه ســرکوب و بی توجهــی ب

و خواســت های امــروزی معلمــان هم چــون حــق داشــتن تشــکل های مســتقل و معضــالت معیشــتی همــان 

ــی  ــت خاتم ــه در دول ــت. همان طــور ک ــرار گرف ــت ق ــی دول ــورد بی توجه ــه م ــوده اســت ک ــز ب ــان نی زم

ســرکوب ســندیکای کارگــران شــرکت واحــد کلیــد خــورد.

آن هــا بــاز خــود را بــه حماقــت می زننــد وقتــی کــه می بیننــد امــا انــکار می کننــد کــه دولــت روحانــی نــه 

ــد بلکــه  ــه می ده ــرورش را ادام ــوزش و پ ــژاد در آم ــه احمدی ن ــای پیشــین از جمل ــا سیاســت  دولت ه تنه

حتــا هارتــر و وحشــی تر از آن هــا همــان سیاســت  را بــه اجــرا درآورده اســت. سیاســت خصوصــی ســازی 

ــی آمــوزش کــودکان از  ــه اســت کــه هــم چگونگــی و ســطح کیف ــی یــک نمون ــت روحان مــدارس در دول

خصلــت  طبقاتــی  پــر رنــگ تــری برخــوردار شــده   و هــم کــودکان بیشــتری را از دسترســی بــه آمــوزش 

ــت  ــدن وضعی ــر ش ــا بدت ــی تنه ــه روحان ــت کابین ــال سیاس ــل دو س ــازد. حاص ــروم  می س ــرورش مح و پ

معیشــتی معلمــان و سیســتم آموزشــی کشــور بــوده و بی شــک دو ســال آینــده نیــز سیاســت دولــت ادامــه ی 

همیــن روال خواهــد بــود. درک ایــن موضــوع نیــز کار دشــواری نیســت. نگاهــی بــه بودجــه آمــوزش و 

پــرورش و مقایســه آن بــا بودجــه ارگان هــای ســرکوب و مذهبــی و نیــز میــزان افزایــش حقــوق و مزایــای 
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معلمــان در طــی ایــن دو ســال کــه حتــا بــه نصــف تــورم واقعــی نیــز نمی رســد گویــای همــه چیــز اســت.

ــت  ــان اســت. اگرچــه وضعی ــت خواســت های معلم ــر، جامعی ــته اعتراضــات اخی ــکات برجس یکــی از ن

معیشــتی معلمــان و زندگــی اغلــب آن هــا در زیــر خــط فقــر یــک مســاله ی اساســی در اعتراضــات اخیــر 

ــی خــود، از دیگــر  ــان خواســت های معیشــتی و رفاه ــن بی ــان ضم ــا معلم ــد ت ــن باعــث نش ــا ای اســت ام

خواست های شــان غافــل بماننــد.

اســتخدام رســمی معلمــان حــق  التدریســی و پیمانــی یکــی از خواســت های  معلمــان در ایــن اعتراضــات 

اســت. معلمانــی کــه بــه صــورت پیمانــی و حــق التدریســی کار می کننــد کمتریــن مــزد را دریافــت 

ــا خواســت  ــان ب ــتند. معلم ــه هس ــان آب باریک ــرض خطــر از دســت دادن هم ــواره در مع ــد و هم می کنن

ــه  ــن گــروه را ب ــن گــروه از معلمــان، از حقــوق همــکاران خــود حمایــت کــرده و ای اســتخدام رســمی ای

ــل وضعیــت واقعــی زندگی شــان، بیشــترین  ــه دلی ــد، گروهــی ازمعلمــان کــه ب طــرف خــود جلــب می کنن

ــد. ــازمان داده ان ــر س ــال های اخی ــات را در س اعتراض

گرفــت.  قــرار  معلمــان  اعتــراض  مــورد  کــه  مواردی ســت  از  دیگــر  یکــی  خصوصی ســازی 

خصوصی ســازی مــدارس به عنــوان یکــی از سیاســت های اقتصــادی نئولیبــرال کــه دولــت روحانــی بــه 

شــدت پیگیراجــرای آن اســت اساســا شــغل و ماهیــت کار معلمــی را به خطــر انداختــه اســت. در نتیجــه ی 

همیــن سیاست هاســت کــه مســاله تعدیــل نیــرو مطــرح شــده و وزیــر آمــوزش و پــرورش روحانــی در 19 

مــرداد ســال گذشــته اعــالم کــرد کــه حداقــل 200 هــزار نفــر از کارکنــان ایــن وزارتخانــه مشــمول طــرح 

ــل  ــن عام ــه را »مهم تری ــن وزارتخان ــان ای ــل کارکن ــام تعدی ــت تم ــا وقاح ــوند!! وی ب ــرو می ش ــل نی تعدی

ــدارس، پررنگ ترشــدن  ــه ی دیگــر خصوصی ســازی م ــان دانســت«!! جنب ــزه ســایر کارکن رشــد و انگی

خصلــت طبقاتــی  آمــوزش اســت. معلمــان بــا ایــن خواســت، حمایــت میلیون هــا دانش آمــوز و والدیــن آن هــا 

را کــه تحــت فشــار هزینه هــای سرســام آور آموزشــی قــرار گرفتــه و اغلــب از میــان کارگــران و دیگــر 

ــد. ــه هســتند، بدســت می آورن زحمتکشــان جامع

حــق برابــر کــودکان بــرای آمــوزش در یــک ســطح و کیفیــت یــک مســاله مهــم اجتماعی ســت. کــودکان 

جــدا از آن کــه والدیــن آن هــا در چــه شــرایط اقتصــادی و شــغلی قــرار دارنــد بایــد ایــن حــق را داشــته باشــند 

کــه از شــرایط آموزشــی برابــر برخــوردار باشــند. تمامــی خدمــات آموزشــی، از جملــه کتــاب، دفتــر و 



23  برگرفته از نشریه کار      سازمان فدائیان)اقلیت(

ــا در برخــی از  ــون حت ــرد. هــم اکن ــرار گی ــار کــودکان ق ــگان در اختی ــد به صــورت رای ــوازم بای دیگــر ل

کشــورهای ســرمایه داری کودکانــی کــه والدیــن آن هــا از درآمــد کمتــری برخــوردار هســتند، بــرای تامیــن 

هزینه هایــی چــون دفتــر و کتــاب از کمک هــای مالــی دولــت برخــوردار می شــوند. مســاله تغذیــه کــودکان 

ــل  ــه دلی ــودکان ب ــد اجــرا شــود. بســیاری از ک ــه بای ــم اســت ک ــک مســاله مه ــز ی در ســاعات مدرســه نی

گرســنگی و ســوءتغذیه کــه نتیجــه ی فقــر اســت، در هنــگام حضــور در کالس درس نمی تواننــد بخوبــی 

درس هــا را فــرا گیرنــد. از همیــن رو برخــورداری همــگان از آمــوزش برابــر، رایــگان و بــا کیفیــت یکــی 

از خواســت های معلمــان در ایــن اعتراضــات بــود . 

روش آموزشــی در مــدارس نیــز یکــی از مشــکالت معلمــان و سیســتم آموزشــی کشــور اســت کــه بــا ایجــاد 

ــن روش  ــش می ســازد. ای ــا معلمــان، فضــای مــدارس را دچــار تن ــان دانش آمــوزان و حت اســترس در می

آموزشــی کــه نتیجــه ی تدویــن آن از بــاال و عــدم دخالــت معلمــان اســت، بایــد برچیــده شــود. از همیــن رو 

معلمــان خواســتار حضــور نماینــدگان واقعــی خــود در تدویــن کتاب هــا و برنامه هــای آموزشــی در مــدارس 

هســتند کــه ایــن موضــوع نیــز مــورد توجــه و حمایــت دانش آمــوزان و والدیــن آن هــا می باشــد و حمایــت 

آن هــا را به همــراه مــی آورد. قتــل معلــم بروجــردی توســط یــک دانش آمــوز و دیگــر اخبــار ناگــواری کــه 

از تنــش در مــدارس و حتــا تنبیــه کــودکان منتشــر می شــود، همــه نتیجــه ی روش عقب افتــاده ی آموزشــی 

ــا  ــه تنه ــاط شــبه نظامی ک ــک انضب ــا ی ــر منعطــف ب ــده، غی ــران هســتند. روشــی خشــک، تحقیرکنن در ای

یکــی از نتایــج  منفــی اش بوجودآمــدن مشــکالت و بحران هــای روحــی بــرای دانش آمــوزان اســت.

ــه  ــا آمــوزش اســت ک ــن ب ــق دی ــدارس، تلفی ــم آموزشــی در م ــه یکــی از مشــکالت مه ــه پیداســت ک ناگفت

بســیاری از مشــکالت کنونــی آمــوزش و پــرورش ریشــه در آن دارد و مــا در شــماره های گذشــته نشــریه 

کار به طــور مفصــل و جداگانــه بــه آن پرداختــه و برضــرورت جدائــی کامــل سیســتم آمــوزش و پــرورش 

از مذهــب تأکیــد کــرده ایــم.

ــا آن را  ــوان حت ــک منظــر می ت ــان اســت و از ی حــق تشــکل مســتقل یکــی دیگــر از خواســت های معلم

ــتن  ــا داش ــان ب ــق خواست های ش ــرای تحق ــان ب ــدرت معلم ــه ق ــا دانســت. چــرا ک ــن خواســت آن ه مهم تری

ــر  ــوی دیگ ــد و از س ــاع کن ــی دف ــان به خوب ــت های معلم ــویی از خواس ــد از س ــه بتوان ــوی ک ــکالت ق تش

بتوانــد معلمــان را در ابعــادی وســیع ســازماندهی و بــه حرکــت درآورد، بســیار فزونــی خواهــد گرفــت.

آزادی معلمــان دربنــد و لغــو تمامــی احــکام تنبیهــی یکــی دیگــر از خواســت های مهــم معلمــان در 

اعتراضــات اخیــر بــود. دفــاع از معلمــان دربنــد، دفــاع از حــق معلمــان بــرای اعتــراض و تشــکل اســت. 
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ــتند. ــد هس ــت ها دربن ــن خواس ــق ای ــرای تحق ــه ب ــت ک ــاع از کسانی س دف

ــر از  ــی دیگ ــز یک ــرورش نی ــوزش و پ ــتگان آم ــورد بازنشس ــض در م ــتی و تبعی ــع معضــالت معیش رف

خواســت های معلمــان اســت. بازنشســتگان آمــوزش و پــرورش  نیــز ماننــد معلمــان بــا مشــکالت معیشــتی 

و تبعیــض روبــرو هســتند و خواســت رفــع مشــکالت معیشــتی و تبعیــض بیــن آن هــا و دیگــر کارمنــدان 

ــش  ــه جنب ــتن ب ــه پیوس ــز ب ــته( را نی ــان )بازنشس ــزرگ از معلم ــم و ب ــروه مه ــن گ ــت، ای ــته دول بازنشس

ــد. ــرا می خوان ــان ف معلم

امــا دور جدیــد مبــارزات معلمــان دارای ویژگی هــای مهمی ســت کــه می تــوان بــه دلیــل همیــن ویژگی هــا 

از ایــن مبــارزات بــه عنــوان مرحلــه ای جدیــد از جنبــش اعتراضــی معلمــان نــام بــرد.

یکــی از ویژگی هــای مهــم ایــن دوره از مبــارزات معلمــان، گــذر از توهمــات اصالح طلبــی و چشــم داشــتن 

بــه »الطــاف« باالیی هاســت. ایــن موضــوع را نیــز می تــوان در جــا مانــدن کانون هــای صنفــی معلمــان 

از مبــارزه معلمــان به خوبــی دیــد. نشــریه کار در اولیــن شــماره ی خــود بعــد از اعتصــاب و اعتراضــات 

ــا نــام »اعتصابــات سراســری معلمــان، گسســت از  ــه ای ب ماه هــای بهمــن و اســفند ســال گذشــته، در مقال

ــی آن اعتراضــات را  ــح داده و مشــخصه اصل ــن موضــوع را توضی ــی ای ــی« به خوب گرایــش اصالح طلب

ــود.  ــته ب ــان دانس ــوده معلم ــتقل ت ــارزه مس ــکل گیری مب ــی و ش ــش اصالح طلب ــور از گرای ــت و عب گسس

اعتراضــات سراســری 23 و 2۷ فروردیــن و حتــا نامــه اعتراضــی 9 هــزار معلــم کردســتان بــه روحانــی 

و مجلــس کــه ۷ اردیبهشــت انتشــار یافــت، نمونه هــای دیگــری از ایــن گسســت هســتند. بعــد از اعتصــاب 

ــه دولــت بــرای  ــا دادن وقــت ب ــه ای ب ــا انتشــار اطالعی و اعتــراض 10 اســفند، کانــون صنفــی معلمــان ب

ــان  ــا آن زم ــه ت ــود ک ــته ب ــان خواس ــم«، از معلم ــه ی معل ــا »هفت ــان ت ــت های معلم ــه خواس ــخ گویی ب پاس

از هرگونــه اعتراضــی خــودداری کننــد، اطالعیــه ای کــه تنهــا نتیجــه ی آن ُکنــد کــردن ســالح اعتــراض 

معلمــان می توانســت باشــد. امــا معلمــان بــدون توجــه بــه ایــن اطالعیــه، بــار دیگــر دســت بــه اعتــراض 

و حرکــت زدنــد. ایــن اعتراضــات نشــان داد کــه معلمــان این بــار بیــش از هــر چیــزی بــه نیــروی خــود 

متکــی هســتند و حاکمیــت را بــه عنــوان یــک کل واحــد مــورد خطــاب قــرار داده انــد.

ــات  ــازماندهی و اعتراض ــوع س ــت، ن ــان داش ــارزات معلم ــن دوره از مب ــه ای ــری ک ــم دیگ ــی مه ویژگ

سراســری آن هــا بــود. اعتــراض سراســری معلمــان در نبــود یــک تشــکل صنفــی سراســری شــکل گرفــت، 

آن هــم در شــرایطی کــه دســتگاه های امنیتــی و ســرکوب رژیــم همــه ی حرکت هــا را رصــد می کننــد. امــا 
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ــا  ــان ب ــان شــوند. معلم ــراض سراســری معلم ــع شــکل گیری اعت ــع، نتوانســتند مان ــن موان ــدام از ای هیچ ک

ســازماندهی خــود از طریــق شــبکه های اجتماعــی و دیگــر ارتباطاتــی کــه در بیــن خــود دارنــد، توانســتند 

ــد  ــن اعتــراض سراســری را ســازماندهی کنن ــن – چندی ــا 2۷ فروردی ــاه – از 29 بهمــن ت ــی کوت در مدت

و ایــن تجربــه ای ارزشــمند هــم بــرای معلمــان و هــم بــرای دیگــر جنبش هــای اجتماعــی می توانــد باشــد. 

ــه  ــع ســازماندهی و اعتراضــات سراســری اســت. البت ــه ســرکوب مان ــوده ک ــن ب ــت از ای ــواره صحب هم

شــکی نیســت کــه ســرکوب یــک مانــع مهــم در راه گســترش اعتراضــات و سراســری شــدن آن هاســت، 

ــع  ــی مان ــد به طــور قطع ــه ســرکوب نمی توان ــرد ک ــت ک ــر ثاب ــای اخی ــان در ماه ه ــا اعتراضــات معلم ام

ــق خواســت های  ــرای تحق ــارزه ب ــوان در مب ــه می ت ــد ک ــت کردن ــان ثاب ــراض سراســری شــود. معلم اعت

برحــق خــود، از یــک کارخانــه، یــک مدرســه، یــک بیمارســتان و یــا یــک شــهر فراتــر رفــت و نیــروی 

بزرگــی را بســیج کــرد، نیرویــی کــه حکومــت قــادر بــه عقب رانــدن آن به ســادگی نباشــد. شــکی نیســت 

ــرد،  ــکل گی ــران ش ــا کارگ ــان و ی ــیع تری از معلم ــای وس ــرکت توده ه ــا ش ــات ب ــدر اعتراض ــر ق ــه ه ک

ــد. ــم بــرای ســرکوب اعتــراض نیــز کاهــش می یاب قــدرت رژی

ــا پرســتاران یــک  ــار اعتراضــات اخیــر معلمــان و حت ــات و اعتراضــات اخیــر کارگــری در کن اعتصاب

نتیجــه ی مهــم دیگــر نیــز دارد و آن شکســت جــو ســکوت و رعــب و وحشــت اســت. شــکل گیری ایــن همــه 

اعتــراض و از جملــه اعتــراض سراســری معلمــان در شــرایط اختنــاق و ســرکوب نشــانه ی ایــن اســت کــه 

حکومــت بــا تمــام دســتگاه های ســرکوب و امنیتــی خــود قــادر نیســت صــدای کارگــران و زحمتکشــان را 

خفــه کنــد و ایــن صــدا مــدام رســاتر و باشــکوه تر می گــردد. صدایــی کــه کار، نــان و آزادی را می طلبــد. 

صدایــی کــه در تظاهــرات و اعتصــاب آینــده معلمــان در 1۷ اردیبهشــت رســاتر و باشــکوه تر از گذشــته 

بــه گــوش خواهــد رســید.

برگرفته از نشریه کار ارگان سازمان فدائیان)اقلیت(- شماره۶92  نیمه اول اردیبهشت  سال 139۴
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معلمان؛ ناکامی ۳۱ تیر و ضرورت یک خانه تکانی

ممانعــت دســتگاه حکومتــی از تجمــع 31 تیــر، بــار دیگــر و بــه روشــنی بــر ایــن نکتــه صحــه گذاشــت کــه 

امیــد بســتن بــه وعده هــای انتخاباتــی حســن روحانــی وقــت تلــف کــردن اســت. آن دســته از معلمــان و یــا 

اعضــای تشــکل های صنفی شــان کــه تاکنــون بــه وعده هــای پــوچ روحانــی از جملــه در زمینــه »حقــوق 

شــهروندی« و »حمایــت از تشــکل های غیردولتــی« دل بســته بودنــد، اگــر بخواهنــد در صــف معلمــان و 

فرهنگیــان زحمتکــش بماننــد، بایــد بــه طــور قطعــی از ایــن توهمــات دســت بشــویند و از امیدهــای واهــی 

دل برکننــد. جنبــش اعتراضــی معلمــان زمانــی قریــن موفقیــت خواهــد شــد کــه گرایــش »اصالح طلــب« 

درون خــود را کامــال ایزولــه و منفــرد ســازد و بــا تجهیــز، دخالت گــری ومشــارکت بیــش از پیــش تــوده 

معلمــان درفعالیت هــا و تشــکل هــای مســتقل معلمــان، راه را بــه طــور کامــل بــر نفــوذ ایــن گرایــش ســد 

کنــد تــا مســیر پیشــرفت و تعالــی خویــش را همــوار ســازد. گرایــش اصالح طلــب کــه نماینــدگان فکــری 

ــد  ــا ح ــفانه گاه ت ــغولند و متاس ــت مش ــال سیاس ــه اعم ــان ب ــی معلم ــکل های صنف ــی تش آن در رأس برخ

رهبــری حرکت هــای اعتراضــی معلمــان را نیــز در دســت می گیرنــد، مهم تریــن مانــع پیشــرفت و تکامــل 

جنبــش اعتراضــی معلمــان اســت. گرایشــی کــه نــه فقــط تــالش ، مبــارزه و پتانســیل مبارزاتــی معلمــان 

را بــه بی راهــه و انحــراف می کشــاند، بلکــه بــادل بســتن بــه وعــده هــای ســرخرمن و اتخــاذ روش هــا و 

ــرخوردگی در  ــردی و س ــذر دل س ــت، ب ــت و ناکامی س ــی و شکس ــه آن بی حاصل ــه نتیج ــت هایی ک سیاس

میــان تــوده معلمــان نیــز می پاشــد.

»شــورای مرکــزی تشــکل های صنفــی فرهنگیــان سراســر کشــور« از ایــن پــس »شــورای مرکــزی« در 

اطالعیــه ای کــه 2۷ تیــر انتشــار داد، معلمــان سراســر کشــور را بــه تجمــع در برابــر مجلــس فراخوانــد. 

ایــن تجمــع کــه قــرار بــود روز چهارشــنبه 31 تیــر و در اعتــراض بــه »نحــوه برخــورد دســتگاه قضائــی 

ــان روا داشــته می شــود«، برگــزار گــردد،  ــر آن ــر ســتمی کــه ب ــت در براب ــان و ســکوت دول ــا فرهنگی ب

نتوانســت پــا بگیــرد . چــرا کــه نیروهــای رنگارنــگ ســرکوب از ســاعات اولیــه صبــح همــان روز، محــل 

تجمــع و خیابان هــای اطــراف آن را بــه اشــغال خــود درآوردنــد. مــزدوران حکومتــی اعــم از نیروهــای 
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ــد و ضــرب و شــتم و  ــا ارعــاب و تهدی ــدام پیشــگیرانه، ب ــاس شــخصی ها، در یــک اق گارد و پلیــس و لب

ــان را بازداشــت  ــا اســتفاده از باتــوم و دســتبند، نزدیــک بــه 1۵0 تــن از فرهنگی ــه معلمــان و ب اهانــت ب

کردنــد و مانــع برگــزاری تجمــع معلمــان شــدند. ایــن درحالــی بــود کــه »شــورای مرکــزی« در اطالعیــه 

خــود، بــا نرم تریــن کلمــات و عبــارات ممکــن ومالحظاتــی چــون »حرکــت در چارچــوب قانــون و اســتناد 

بــه مــاده 2۷ قانــون اساســی«وغیره، تاکیــد کــرده بــود کــه هــدف آن اســت کــه بــا »اعتــراض خامــوش« 

ــرای  ــد. »شــورای مرکــزی« ب ــراز دارن ــان اب ــی معلم ــاالن صنف ــا بازداشــت فع ــت خودشــان را ب مخالف

نشــان دادن حســن نیت خــود تاکیــد کــرده بــود کــه در ایــن گردهمائــی، صرفــا »ســکوت« خواهنــد کــرد 

و هیــچ برنامــه ای بــرای ســخن رانی یــا خوانــدن مقالــه ندارنــد، جلــوی شــعار و ســرود گرفتــه می شــود و 

هــر پــالکاردی کــه بــه صــورت خودجــوش تهیــه شــده باشــد و حــاوی مضامیــن غیرصنفــی و »افراطــی« 

باشــد، جمــع آوری خواهــد شــد. و بــاز هــم بــرای نشــان دادن حســن نیت بیشــتر »شــورای مرکــزی« در 

اطالعیــه خــود چنیــن قیــد کــرده بــود در صــورت آزادی اســماعیل عبــدی قبــل از 31 تیــر، ایــن »شــورا« 

نیــز تجمــع را لغــو خواهــد کــرد! )1(

ــا  ــود، ام ــناخته نب ــی ناش ــته روحان ــر دار و دس ــه ب ــابقه و البت ــه بی س ــن نیت ها ک ــن حس ــام ای ــم تم به رغ

معلمــان تهــران و معلمانــی کــه از شــهرهای مختلــف خــود را بــه میــدان بهارســتان رســانده بودنــد تــا بــه 

ــی« خــود  ــای صنف ــن تجمع ه ــی، یکــی از »مدنی تری ــن تشــکل های صنف ــول عضــوی از یکــی از همی ق

ــد  ــاوری« دیدن ــال ناب ــدند و »در کم ــرو ش ــن« روب ــی و خش ــای امنیت ــا »برخورده ــد، ب ــزار کنن را برگ

کــه دســتگاه ســرکوب، از تجمــع آن هــا جلوگیــری به عمــل آورد و بعــد هــم محمدرضــا یوســفی مدیــرکل 

ــم  ــال بره ــه دنب ــته اند! ب ــع نداش ــرای تجم ــوزی ب ــه مج ــان هیچ گون ــت؛ معلم ــران گف ــتان ته ــی اس سیاس

ــه ای، شــکوه کنان  ــا صــدور اطالعی ــزی« ب ــان روز »ریاســت شــورای مرک ــع معلمان،هم خــوردن تجم

ــا ســکوت خــود  ــط و ب ــی و منضب ــاری کامــال مدن ــا رفت ــه چــون همیشــه ب ــان فرهیخت نوشــت، »فرهنگی

اعتراض شــان را فریــاد می زدنــد ولــی گویــی ســکوت نیــز بــرای گــوش مســئوالن بســی ســنگین و 

ــود«! )2( ــل ب ــل تحم غیرقاب

»ریاســت شــورای مرکــزی«  و امثــال وی به رغــم آن کــه ایــن اقــدام ســرکوب گرانه و نظائــر آن را 

ــی را در  ــی دار و دســته روحان ــم را می شناســند و بی اعتنای ــل رژی ــد، آســتانه تحم ــه چشــم خــود دیده ان ب

مالقات هــا، گفتگوهــا و التماس هــای مکــرر بی حاصــل بــرای صــدور مجــوز فعالیــت تشــکل های صنفــی 
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ــتگاه  ــه دس ــند ک ــه باش ــام را دریافت ــن پی ــتی ای ــا می بایس ــد، و قاعدت ــاهد بوده ان ــک ش ــان را از نزدی معلم

حکومتــی مخالــف تشــکل یابی و تشــکل های مســتقل معلمــان و در برابــر خواســت های توده هــای کارگــر 

و زحمتکــش از جملــه معلمــان و فرهنگیــان زحمتکــش بی گذشــت اســت، امــا بــاز هــم ســعی می کننــد ایــن 

ــا  ــد، ت ــای »عــدم تســلط الزم دولــت بــر برخــی وزارت خانه هــا و نهادهــای خــود« بگذارن ــه پ ــدام را ب اق

ماهیــت رژیــم حاکــم در ضدیــت بــا آزادی هــای سیاســی منجملــه آزادی تشــکل های مســتقل را پرده پوشــی 

کننــد. آری »ســکوت« و »اعتــراض خامــوش« معلمــان بــرای »مســئوالن بســی ســنگین« بــود، ســنگین تر 

ــه در اقدامــات ســرکوب گرانه آن مکــرر  ــی را ک ــام دســتگاه حکومت ــه پی ــا گــوش کسانی ســت ک از آن ام

ــه  ــاره و ب ــکات اش ــن ن ــه ای ــزی« ب ــورای مرک ــه »ریاســت ش ــه در اطالعی ــنوند. اگرچ ــود، نمی ش می ش

ــود  ــرورش وج ــالت آموزش و پ ــل معض ــرای ح ــاال اراده ای ب ــطوح ب ــه »در س ــود ک ــراف می ش آن اعت

ــان حاکــم اســت« و »حاکمــان تنهــا راه حــل را دربرخــورد  ــط گذشــته هم چن ــدارد«، کــه »نگاه هــای غل ن

ــر این کــه حاضــر  ــد و مهم ت ــد« امــا بازهــم دســت از توجیه تراشــی برنمی دارن ــا معلمــان می دانن ســخت ب

نیســتند از ایــن حرکــت اعتراضــی نــاکام درس گرفتــه و راه و روش صحیــح مبــارزه و واقعــا مســتقل از 

ــد! ــد و آن را ســازمان دهن جناح هــای حکومتــی را پیــش گیرن

امــا ایــن هنــوز تمــام مســئله نیســت. برخــی عناصــر وابســته بــه همیــن گرایــش کــه چشــم بــه بــاال دوختــه و 

در کانون هــای صنفــی معلمــان نیــز عضویــت دارنــد، بیــش از آن کــه از برگــزار نشــدن »تجمــع ســکوت« 

ــا، و  ــوع حرکت ه ــن ن ــزاری ای ــت از برگ ــه ممانع ــد ک ــن نگران ان ــند، از ای ــده باش ــت ش ــان ناراح معلم

ــان  ــای اعتراضــی معلم ــکال شــدن خواســت ها و روش ه ــی و خشــن«، باعــث رادی ــای امنیت »برخورده

شــود و«فضــای حرکت هــای آرام و مدنــی را از میانه روهــا گرفتــه و بــه تندروهــا بســپارد«! )3 ( 

این هــا کــه ســازماندهی اعتراضــات در روزهــای پنجشــنبه و ســاعات تعطیــل مــدارس را از نشــانه های 

ــه روزهــای  ــن اعتراضــات ب ــد کــه ای ــم دارن ــد از آن بی هوشــمندی رهبــری اعتراضــات معلمــان می دانن

ــوف دانش آمــوزان  ــه صف ــان ب ــراض معلم ــش اعت ــه آت ــل و مــدارس کشــیده شــود! نگــران آن ک غیرتعطی

ــاده اشــتعال اند  ــاروت آم ــا ناراضــی و چــون ب ــر آن ه ــه اکث ــی ک ــه خانواده های ــق ب ــدارس و از آن طری م

بیفتــد! نگــران از این کــه ترمز هــا و قیــد و بنــد هــای بازدارنــده ای کــه ایــن هــا بردســت و پــای معلمــان 

می پیچنــد، کار آئــی خــودرا ازدســت بدهنــد و جنبــش اعتراضــی معلمــان بــا پشــت سرگذاشــتن ایــن نــوع 

تشــکل ها ، وارد مرحلــه تکامــل یافته تــری شــود! از ایــن روســت کــه دســت بــه دامــان روحانــی شــده اند 
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ــان تعطیــالت تابســتانی، راهــی بــرای پاســخگویی بــه خواســت های  کــه چــاره ای بیاندیشــد و قبــل از پای

معلمــان پیــدا کنــد!

امــا از ایــن نکتــه کــه بگذریــم، برخــی دیگــر از این هــا بــا ناشــی گری ســعی کردنــد حرکــت اخیــر معلمــان 

را وارونــه جلــوه داده و آن را یــک »پیــروزی« قلمــداد کننــد. ولــی هــر کــس، و قبــل از همــه هــر معلمــی 

کــه خــود از نزدیــک شــاهد ایــن حرکــت بــود و یــا در جریــان آن قــرار گرفتــه باشــد، ایــن واقعیــت را نیــز 

می دانــد کــه »تجمــع ســکوت« 31 تیــر کــه »شــورای مرکــزی« آن را ســازمان داده بــود، چیــزی جــز 

شکســت و ناکامــی درپــی نداشــت. گرایــش راســت و اصالح طلــب غالــب در »شــورای مرکــزی« – و 

برخــی کانون هــای صنفــی معلمــان – کــه پیــش از ایــن نیــز ناخرســندی خــود را از حضــور فعــال تــوده 

معلمــان و نقش آفرینــی آن هــا در اعتراضــات پرشــور و سراســری معلمــان ابــراز کــرده بــود، کوشــید بــا 

ســازماندهی یــک حرکــت آرام و کنتــرل شــده، درعیــن مهــار اعتراض هــای سراســری و کشــاندن معلمــان 

سراســر کشــور بــه مقابــل مجلــس، همــه معلمــان را به طــور یک جــا زیــر چتــر کنتــرل خــود گــردآَوَرد و 

آن را وســیله رقابت هــای جناح هــای حکومتــی قــرار دهــد. امــا ایــن حرکــت کــه از بــاالی ســر معلمــان و 

فعــاالن آگاه و رادیــکال جنبــش اعتراضــی معلمــان ســازماندهی شــده بــود، مســتقل از آن کــه چــه کمیتــی از 

فرهنگیــان و معلمــان در آن شــرکت نمودنــد، بــا شکســت کامــل روبــرو شــد و حتــا در همــان محدوده هــای 

ــرود و  ــخن رانی، بی س ــه و س ــدن مقال ــدون خوان ــی ب ــزی« یعن ــورای مرک ــه »ش ــده در اطالعی ــر ش ذک

شــعار و در شــکل »ســکوت« و »اعتــراض خامــوش« نیــز برگــزار نشــد!

ســازماندهندگان ایــن حرکــت نــاکام، چنــان نســبت بــه وعده هــای روحانــی پیرامــون »حقــوق شــهروندی« 

و بــه رســمیت شــناختن »اعتراض هــای مدنــی« متوهــم بودنــد کــه حتــا پیش بینــی نکــرده بودنــد کــه اگــر 

از »اعتــراض مدنــی« آن هــا در مقابــل مجلــس جلوگیــری شــود، چــه کننــد و اقــدام بعــدی آن هــا چــه باشــد! 

حــال آن کــه آن هــا می توانســتند اجتمــاع اعتراضــی خــود را بــه محــل دیگــری انتقــال داده و بــه فــرض در 

برابــر وزارت آموزش وپــرورش تجمــع کننــد و یــا از میــدان بهارســتان در یکــی از خیابان هــا، دســت بــه 

راه پیمایــی بزننــد و غیــره. تاکتیک هــا و روش هایــی کــه در جنبــش اعتراضــی معلمــان ســابقه داشــت و 

در نیمــه اول دهــه هشــتاد نیــز از آن اســتفاده شــده بــود.

 شکســت ایــن حرکــت امــا در واقــع شکســت گرایشی ســت کــه ســطح فعالیــت و خواســت های معلمــان را بر 

ــه تالشی ســت  ــد و البت ــم می کن ــی تنظی ــای حکومت ــان خــود در جناح ه ــق خواســت ها و کشــش هم جنس وف
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بــرای بازگردانــدن جنبــش اعتراضــی معلمــان بــه ســطح و اندازه قبــل از سلســله اعتصابــات و اعتراضات 

سراســری معلمــان در فاصلــه 30 دی تــا 10 اســفند 93 و ادامــه آن در فروردیــن و اردیبهشــت 9۴، کــه 

ــان در  ــوده معلم ــه ت ــی ک ــوده اســت. اعتراضات ــی ب ــش اصالح طلب ــی آن گسســت از گرای مشــخصه اصل

برگــزاری آن مشــارکت و نقــش فعالــی داشــتند و آن را از پاییــن کنتــرل و هدایــت می کردنــد. اعتراضاتــی 

کــه شــعارها و خواســت های آن نیــز از دل تــوده معلمــان و بدنــه تشــکل های موجــود درآمــده بــود! 

ــکل  ــای متش ــکل ها و جمع ه ــط تش ــا توس ــب و اساس ــالح طل ــش اص ــتقل از گرای ــن، مس ــر از ای و مهم ت

معلمــان آگاه و پیــش رو ســازماندهی شــده بــود. اعتراضاتــی کــه مویــد فعالیت هــای ســازمان گرانه بخــش 

ــا گرایــش اصالح طلبــی درون برخــی از تشــکل های صنفــی  آگاه تــر معلمــان و فرهنگیانــی داشــت کــه ب

ــواره  ــه هم ــب ک ــش راســت و اصالح طل ــه گرای ــود ک ــوده نب ــد. بیه ــتند و دارن ــرز داش موجــود خــط و م

ــده  ــداف و مقاصــد وزائ ــق اه ــزار تحق ــه اب ــا را ب ــش اعتراضــی آن ه ــان و جنب ــرده اســت معلم ســعی ک

جناحــی از حکومــت تبدیــل کنــد، در همــان مقطــع، از ایــن اعتراضــات و اعتصابــات سراســری تبــّری 

جســت و کانــون صنفــی معلمــان ایــران )تهــران( ســعی کــرد بــا عناوینــی چــون »حرکت هــای هیجانــی و 

تــوده وار بی شــکل و شناســنامه« از اهمیــت آن بکاهــد. این هــا کــه بــه قــول خــود »بیشــترین حمایت هــا را 

ــت  ــد« از این کــه »مجموعــه دول ــه عمــل آورده ان ــرورش ب ــر آموزش وپ ــت و وزی از رئیس جمهــور، دول

نظاره گــر« بازداشــت و پرونده ســازی بــرای معلمــان اســت، گله گــذاری می کننــد و در اطالعیــه مــورخ 

ــی  ــرای رهائ ــی ب ــری تمامــی ســاز و کارهــای قانون ــون می نویســند »مــا ضمــن پی گی ۶ خــرداد 9۴ کان

ایــن عزیــزان، اعــالم می نماییــم درصــورت بی نتیجــه بــودن ایــن تالش هــا، مســئولیت رهــا شــدن پتانســیل 

ــت  ــن وضعی ــده چنی ــود آورن ــه وج ــای ب ــده نهاده ــه عه ــان ب ــه معلم ــده در جامع اعتراضــی ســرکوب ش

ناخواســته ای اســت«! )۴( }تأکیــد ازماســت{

ــی معلمــان ایران)تهــران( خــود را  ــون صنف ــن اســت کــه اگــر کان ــه به طــور روشــن ای ــن جمل ــای ای معن

ــد،  ــار نکن ــان را مه ــی معلم ــیل مبارزات ــود، پتانس ــی خ ــیوه های تاکنون ــا و ش ــه روش ه ــد و ب ــار بکش کن

ــد  ــد می آی ــی پدی ــان وضعیت ــود و چن ــان آزاد می ش ــوده  معلم ــی ت ــیل اعتراض ــی و پتانس ــرژی مبارزات ان

ــداردهنده  ــه هش ــک جمل ــن ی ــت«! همی ــه دول ــه خواســت »مجموع ــه خواســت » کانون«اســت و ن ــه ن ک

»کانــون«، گویــای ایــن واقعیــت اســت کــه کانون هــای صنفــی از ایــن دســت، تــا چــه حــد درمیــان معلمــان 

ــد. ــوده معلمان ان ــده پتانســیل اعتراضــی ت ــد و مهارکنن ــز دارن ــش ترم نق
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ــته  ــی وی گذش ــای انتخابات ــی و وعده ه ــن روحان ــوری حس ــت جمه ــال از ریاس ــش از دو س ــون بی هم اکن

اســت، امــا حتــا یکــی از مطالبــات اصلــی معلمــان هــم پذیرفتــه و محقــق نشــده اســت. معلمــان و فرهنگیــان 

زحمتکــش کــه اکثــر آنــان زیــر خــط  فقــر زندگــی می کننــد، کمــاکان خواهــان افزایــش حقــوق بــه بــاالی 

خــط فقــر و برخــورداری از همــه حقــوق و مزایــای ســایر کارکنــان دولــت هســتند. بیمــه درمانــی موثــر 

ــی،  ــه رســمیت شــناخته شــدن تشــکل های صنف ــدارس، ب ــی م ــت انتخاب ــون مدیری ــد، اجــرای قان و کارآم

تبدیــل وضعیــت نیروهــای قــراردادی و پیمانــی، مشــارکت در ســاختار آموزشــی و آزادی معلمــان زندانــی 

ــای  ــد از وعده ه ــال بع ــم و فرهنگی ســت. دو س ــون معل ــک میلی ــش از ی ــات بی ــن مطالب ــه مهم تری از جمل

ــه  ــتی ک ــط خواس ــه فق ــده و ن ــرآورده نش ــت ها ب ــن خواس ــک از ای ــچ ی ــط هی ــه فق ــی ن ــگ روحان رنگارن

هیچ گونــه هزینــه ای بــرای دار و دســته روحانــی نــدارد، یعنــی آزادی معلمانــی چــون مســعود باقــری و 

رســول بداقــی کــه از قبــل در زنــدان بودنــد، محقــق نشــد، بلکــه پرونده ســازی ها و احــکام پیشــین علیــه 

علی اکبــر باغانــی و علی رضــا هاشــمی نیــز اجرائــی شــد و ایــن دو معلــم نیــز بازداشــت و روانــه زنــدان 

شــدند. بــرای رســول بداقــی کــه آخریــن روزهــای محکومیــت زنــدان خــود را می گذرانــد و همیــن روزهــا 

بایــد آزاد شــود، پرونــده جدیــدی تشــکیل شــده اســت. اســماعیل عبــدی دبیرکانــون صنفــی معلمــان ایــران 

)تهــران(، نخســت بــا اعمــال فشــار دســتگاه امنیتــی و ســرکوب، وادار بــه اســتعفا از ســمت خــود شــد و 

بعــد در ۶ تیــر بازداشــت و بــه ســلول انفــرادی زنــدان اویــن منتقــل شــد. ســوای پی گــرد دائمــی فعــاالن 

جنبــش اعتراضــی معلمــان، چنــد روز قبــل از همیــن حرکــت نــاکام 31 تیرنیــز، تعــداد زیــادی از معلمــان 

و اعضــای تشــکل های صنفــی آن هــا بازداشــت شــدند و شــمار دیگــری از طریــق تماس  هــای تلفنــی مــورد 

تهدیــد و ارعــاب قرارگرفتنــد. 

ــکوت  ــان باس ــای معلم ــت ه ــود. خواس ــان نگش ــده معلم ــکالت عدی ــره ای از مش ــی« گ ــراض مدن »اعت

و خاموشــی بــرآورده نمی شــود. آزادی معلمــان زندانــی و تحقــق ســایر مطالبــات معلمــان، در گــرو 

اتحــاد و مبــارزه جــدی معلمــان اســت. معلمــان و فرهنگیــان زحمتکــش، راه دیگــری ندارنــد جــز آن کــه 

اعتراضــات و اعتصابــات سراســری خــود را مســتقل از گرایــش اصالح طلبــی ســازمان داده و گســترش 

دهنــد. معلمــان آگاه و پیشــرو بایســتی تشــکل های جدیــد و مســتقلی را بــا اتــکاء بــه نیــروی تــوده معلمــان 

ایجــاد کننــد کــه قــادر بــه ســازماندهی اعتراضــات سراســری و رادیــکال معلمــان باشــد. همــراه بــا آن بایــد 

تشــکل های صنفــی موجــود را از پاییــن تحــت فشــار قــرار داد و عناصــر »اصالح طلــب« و متوهــم، یــا 
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هم دســت جناح هــای حکومتــی را کــه در رهبــری ایــن تشــکل ها جــا خــوش  کــرده  و مانــع ارتقــاء ســطح 

ــای آگاه و  ــی نیروه ــار گذاشــت وباجایگزین ــان شــده اند، کن ــش اعتراضــی معلم ــل جنب ــارزات و تکام مب

مســتقل و مــورد اعتمــاد و مرتبــط بــا بدنــه معلمان،ایــن تشــکل هــا را بــه تشــکل های واقعــاً مســتقل معلمــان 

ــد تشــکل هایی  ــی جــدی  هســتند. بای ــه تکان ــک خان ــد ی ــی موجــود نیازمن ــود. تشــکل هــای صنف ــل نم تبدی

ــارزات و  ــه مب ــق آن، ب ــان باشــد و در راه تحق ــر جــدی خواســت های معلم ــه پی گی ــرد ک ــزی ک را پایه ری

تاکتیک هــای موثــری از نــوع تعطیلــی کالس هــای درس و اعتصــاب سراســری متکــی باشــد و نــه تنهــا 

ــان نهراســد، بلکــه پرچــم دار و ســازمان گر آن  ــی معلم ــکال شــدن خواســت ها و اشــکال مبارزات از رادی

باشــد. معلمــان و فرهنگیــان زحمتکــش کــه در زمــره نزدیک تریــن اقشــار زحمتکــش بــه طبقــه کارگرانــد، 

به طــور فعــال بایــد ازمبــارزات و اعتصابــات کارگــران حمایــت، و حمایــت هــای متقابــل آن هــارا جلــب 

کنند.ســالح و شمشــیر برنــده در اختیــار معلمــان اســت کــه بایــد آن را ازنیــام برکشــند.

تنهــا بــا ایجــاد تشــکل های مســتقل و مبــارز، تشــدید و گســترش مبــارزه و اتخــاذ یــک رشــته تاکتیک هــا 

و اشــکال موثــر مبارزاتــی بــه منظــور تشــدید و تقویــت فشــار علیــه دولــت اســت کــه می تــوان آن هایــی 

کــه خــود را بــه کــری زده و »فریــاد ســکوت« معلمــان را نمی شــنوند، وادار نمــود، پنبــه را از گوش هــا 

درآورنــد و خــروش معلمــان را بشــنوند!

زیرنویس ها

1 – اطالعیه شورای مرکزی تشکل های صنفی فرهنگیان سراسر کشور مورخ 2۷ / ۴ / 9۴

2 – اطالعیــه ریاســت شــورای مرکــزی تشــکل های صنفــی فرهنگیــان سراســر کشــور مــورخ 31 / ۴ 

 9۴ /

3 – سایت حقوق معلم وکارگر: اعتراض 31 تیر، پیامدها و رویکردها

۴ – اطالعیه کانون صنفی معلمان ایران)تهران( مورخ ۶ / ۴ / 9۴ 

برگرفته از نشریه کار ارگان سازمان فدائیان)اقلیت(- شماره۶9۸  نیمه اول مرداد  سال 139۴
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جنبش اعتراضی معلمان و شورای مرکزی تشکل های 
صنفی فرهنگیان

شــورای مرکــزی تشــکل های صنفــی فرهنگیــان در روزهــای گذشــته بیانیــه ای بــه مناســبت آغــاز ســال 

تحصیلــی انتشــار داد. بیانیــه ای کــه بــار دیگــر ضعف هــا و ناتوانی هــای ایــن تشــکل صنفــی بــرای 

ــاخت. ــان آشــکار س ــه عی ــا را ب ــش اعتراضــی آن ه ــری جنب ــان و رهب ــری خواســت های معلم پیگی

شــورای مرکــزی در ایــن بیانیــه ضمــن بیــان مهم تریــن خواســت های معلمــان، از دولــت »تدبیــر و 

ــه( را  ــندگان بیانی ــه نویس ــه ن ــان )و البت ــه معلم ــت ک ــوس نوش ــرت و افس ــا حس ــرد و ب ــکوه ک ــد« ش امی

ناامیــد کــرده اســت. از این کــه در دو ســال اخیــر، نــه تنهــا اقدامــی در جهــت رفــع فضــای امنیتــی، بهبــود 

فضــا و کیفیــت آموزشــی و معیشــت معلمــان نشــده کــه بدتــر از گذشــته نیــز شــده اســت. شــکوه از ایــن 

کــه معلمانــی را کــه بــه ســتوه آمــده و دســت بــه اعتراضــات »قانونــی« زده انــد بــه حراســت و نهادهــای 

امنیتــی احضــار کــرده و ســپس بازداشــت کرده انــد. در نهایــت نیــز شــورای مرکــزی از معلمــان خواســت 

کوشــش بیشــتری بــرای انجــام وظایــف شــغلی خــود نشــان داده و در اعتــراض بــه بازداشــت همــکاران 

و فعالیــن صنفــی، اولیــن هفتــه آغــاز ســال تحصیلــی را بــا »لبــاس ســیاه« در مــدارس حاضــر شــوند!! 

ایــن اســت همــه ی تدبیــر شــورای مرکــزی، شــورایی کــه ادعــای رهبــری جنبــش اعتراضــی معلمــان را 

دارد! شــورای تشــکل هایی کــه بعضــی از تشــکل های تاثیرگــذار آن وقتــی بــا حرکــت مســتقل معلمــان در 

دی و بهمــن مــاه ســال گذشــته روبــرو شــدند در ابتــدا حتــا بــه تخطئــه آن پرداختنــد. بعــد هــم گفتنــد بایــد 

ایــن اعتراضــات شناســنامه دار باشــد، یعنــی این کــه تحــت رهبــری و سیاســت اعــالم شــده از ســوی ایــن 

تشــکل باشــد.

البتــه ایــن تنهــا مــورد از سیاســت های یکــی بــه نعــل یکــی بــه میــخ ایــن تشــکل نیســت. حداقــل در طــول 

ــم،  ــت ها بوده ای ــن سیاس ــاهد ای ــا ش ــون باره ــال ۸0 تاکن ــان از س ــی معلم ــش اعتراض ــات جنب ــدت حی م

سیاســت هایی کــه نتیجــه ی توهــم ایــن افــراد بــه حاکمیــت اســت، به ویــژه بــه بخشــی از آن کــه نــام 

»اصالح طلبــان« را بــا خــود یــدک می کشــند.
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دی مــاه ســال ۸0 بــود کــه تجمــع معلمــان در یکــی از مراکــز تربیــت معلــم )مجمتــع ورزشــی( در خیابــان 

حافــظ پاییــن تــر از چهــارراه کالــج برگــزار شــد. همــان روز معلمــان بــا شــعارهایی چــون »معلــم نــان 

ــم  ــه پرچ ــع ک ــازماندهندگان تجم ــا س ــود را ب ــاوت راه و روش خ ــاب« تف ــاب اعتص ــدارد« و »اعتص ن

ــم  ــه رغ ــه ب ــی ک ــاختند. معلمان ــان س ــوح عی ــه وض ــیدند، ب ــر دوش می کش ــی را ب ــات اصالح طلب توهم

ــا  ــان آمــده، و ب ــه خیاب ــی ســروصدای محــل، ب ــرای تــرک آرام و ب ــدگان تجمــع ب درخواســت برگزارکنن

خواســت اســتعفای وزیــر کابینــه خاتمــی تــا ســاختمان وزارت آمــوزش و پــرورش دســت بــه تظاهــرات 

ــد. در اعتــراض  ــه اعتــراض زدن ــال آن معلمــان در روزهــای 2۸ دی و 2 بهمــن دســت ب ــه دنب ــد. ب زدن

دوم بهمــن در برابــر مجلــس حــدود 10 هــزار معلــم شــرکت کردنــد. همیــن تجمــع پـُـر تعــداد معلمــان بــود 

کــه باعــث شــد تجمــع ۶ بهمــن مــاه معلمــان در برابــر دفتــر خاتمــی در میــدان پاســتور در اثــر یــورش 

ــب  ــان اصالح طل ــت جری ــرد. وقاح ــکل نگی ــان ش ــتم معلم ــرب و ش ــی و ض ــی و امنیت ــای انتظام نیروه

حاکمیــت کــه آن موقــع کابینــه و مجلــس را در اختیــار داشــتند در برخــورد بــه اعتراضــات معلمــان بــه 

حــدی بــود کــه اعتــراض معلمــان را کــه بــر بســتر خواســت های واقعــی و عینــی آن هــا هم چــون وضعیــت 

معیشتی شــان اســتوار بــود بــه جنــاح رقیــب خــود در درون حاکمیــت نســبت می دادنــد و مضحک تــر آن 

کــه حامیــان ایــن جریــان در تشــکل های معلمــان نیــز ســکوت اختیــار کــرده و فرامــوش کردنــد کــه بایــد 

ــه ســرکوب معلمــان و ضــرب و شــتم آن هــا  ــود و ب حامــی خواســت های معلمــان و اعتراضــات آن هــا ب

اعتــراض کننــد.

بازپس گیــری الیحــه »مدیریــت خدمــات کشــوری« از ســوی کابینــه احمدی نــژاد در پاییــز ۸۵، زمینــه  ی 

دور جدیــدی از اعتراضــات معلمــان را فراهــم ســاخت. اگرچــه بــا بلنــد شــدن صــدای اعتــراض معلمــان، 

ــا در  ــن نکــرد ت ــرای اجــرای آن تعیی ــچ بودجــه ای ب ــا هی ــرد، ام ــه ســرعت عقب نشــینی ک ــژاد ب احمدی ن

عمــل الیحــه پــا در هــوا باقــی بمانــد. همیــن مســاله بــود کــه آتــش خشــم معلمــان را فــروزان کــرد و منجــر 

ــم دســت  ــه نحــوی کــه در نیمــه دوم اســفند ده هــزار معل ــد ب ــه اعتراضــات معلمــان از بهمــن ۸۵ گردی ب

ــا اعتراضــات وســیع معلمــان روبــرو شــد، ســالح  ــت ب ــز وقتــی کــه دول ــار نی ــد. این ب ــه اعتــراض زدن ب

ــم بــرای شــرکت در  ــی کــه روز ۵ شــنبه 23 اســفند هــزاران معل ســرکوب خــود را تیــز کــرد و در حال

تجمــع اعتراضــی درمقابــل مجلــس اســالمی، رهســپار میــدان بهارســتان شــده بودنــد، نیروهــای انتظامــی 

و امنیتــی بــا یــورش بــه معلمــان و دســتگیری و ضــرب و شــتم آن هــا مانــع شــکل گیری تجمــع اعتراضــی 
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ــه  ــه ب ــه البت ــدند ک ــم بازداشــت ش ــزار معل ــن روز حــدود ه ــار منتشــره در ای ــدند. براســاس اخب ــا ش آن ه

ــع  ــز مان ــرکوب نی ــن س ــا ای ــدند. ام ــردای آن آزاد ش ــا ف ــان روز ی ــه در هم ــدود بقی ــدادی مع ــر از تع غی

ادامــه اعتراضــات معلمــان نشــد و اعتراضــات معلمــان بــه شــکل اعتصــاب در فروردیــن و اردیبهشــت 

۸۶ ادامــه یافــت، هــر چنــد کــه هم چــون اعتراضــات اســفندماه فراگیــر نبــود. در جریــان ایــن ســرکوب 

ــز احــکام اداری دیگــری دریافــت  ــد شــدند. بســیاری نی ــا تبعی ــاده و ی ــدان افت ــه زن بســیاری از معلمــان ب

کردنــد. یکــی از دالیــل عــدم نتیجه گیــری معلمــان در ایــن دور از اعتراضــات بــاز بــه رهبــری تشــکل های 

صنفــی معلمــان برمی گــردد کــه بــه دلیــل دســت بــاال داشــتن افــرادی کــه بــه حاکمیــت چشــم امیــد داشــته و 

از هــر کاری کــه ُمهــر »فراقانونــی« بــا خــود داشــت، وحشــت داشــتند، در عمــل مانــع تــداوم و گســترش 

اعتراضــات معلمــان شــدند. آن هــا نتوانســتند بعــد از ســرکوب 23 اســفند معلمــان را بــه میــدان مبــارزه 

بیاورنــد چــرا کــه خــود در ایــن میــدان بــا تردیــد و تزلــزل وارد شــده بودنــد.

امــا اعتراضــات ســال گذشــته کــه از طومــار معلمــان بــا ۶ هــزار امضــا خطــاب بــه الریجانــی و مجلــس 

ــر  ــز بیان گ ــر چی ــش از ه ــه بی ــد زد ک ــان را کلی ــی معلم ــش اعتراض ــدی از جنب ــد، دور جدی ــروع ش ش

گسســت تــوده معلمــان از توهمــات اصالح طلبــی بــود کــه بســیاری از تشــکل های موثــر معلمــان بــه آن 

گرفتــار بــوده و هســتند.

ــت.  ــان شــکل گرف ــراض معلم ــن اعت ــار، اولی ــس از ارســال طوم ــه ی کوتاهــی پ ــه فاصل ــاه و ب 30 دی م

اعتراضــات 30دی، اول بهمــن، 29 بهمــن، 3 اســفند، 23 فروردیــن )خوزســتان( و 2۷ فروردیــن 

اعتراضاتــی بودنــد کــه برخــالف میــل بســیاری از همیــن اعضــای شــورای مرکــزی تشــکل های صنفــی 

معلمــان شــکل گرفتنــد. حتــا تجمــع 10 اســفند نیــز کــه مــورد حمایــت ایــن تشــکل قــرار گرفــت تنهــا از 

ایــن جهــت بــود کــه احســاس کــرد از جنبــش اعتراضــی معلمــان بســیار عقــب افتــاده اســت. در تجمــع 10 

اســفند بــار دیگــر هــزاران معلــم دســت بــه اعتــراض زدنــد. در مشــهد ۴ هــزار معلــم در تجمــع شــرکت 

ــق  ــه از طری ــی ک ــید. اعتراضات ــر رس ــه 3۵00 نف ــز ب ــنندج نی ــرض در س ــان معت ــداد معلم ــد. تع کردن

ــود. ــه ب ــان شــکل گرفت ــی معلم شــبکه های اجتماعــی و ارتباطــات درون

امــا ایــن بــار نیــز حاکمیــت به جــای توجــه بــه خواســت های معلمــان، همــان راه و روش قبلــی را 

برگزیــد. ابتــدا احســاس همــدردی نشــان داد، بعــد نالــه کــرد کــه بودجــه و پــول نــدارد و بعــد از خوابانــدن 

ــرد. ــان ک ــی معلم ــد قضای ــه احضــار و بازداشــت و تهدی ســروصداها، شــروع ب
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اگــر نگاهــی بــه جنبــش اعتراضــی معلمــان از ســال ۸0 تــا امــروز بیاندازیــم، بــه ایــن نتیجــه مهم می رســیم 

کــه متاســفانه معلمــان در طــول ایــن مــدت نتوانســته اند بــه خواســت های خــود دســت یابنــد. در واقــع بایــد 

گفــت کــه شــرایط از همــه نظــر بدتــر نیــز شــده اســت.

ــری از  ــای کارگ ــودکان در خانواده ه ــیاری از ک ــه و بس ــش یافت ــا افزای ــرای خانواده ه ــوزش ب ــه آم هزین

آمــوزش محــروم شــده اند، جمعیتــی کــه حداقــل 3 میلیــون و پانصــد هــزار نفــر بــرآورد می شــود. دولــت 

بــه بهانــه ی نداشــتن پــول از هزینه هایــی چــون آمــوزش و پــرورش می کاهــد در حالــی کــه بخــش مهمــی 

ــال آن کــه جــزو مفت خــوران و دشــمنان  ــی و امث ــی، دین ــان نهادهــای نظامــی، امنیت از بودجــه را هم چن

مــردم هســتند می بلعنــد. در حالــی کــه بودجــه آمــوزش و پــرورش بــا داشــتن بیــش از یــک میلیــون معلــم و 

کارمنــد تنهــا ۵/ 2 درصــد از کل بودجــه کشــور اســت، بودجــه ایــن نهادهــا و وزارتخانه هــا ۴0 درصــد 

از کل بودجــه را شــامل می شــود. بودجــه آمــوزش و پــرورش در حالــی 23 هــزار میلیــارد تومــان تعییــن 

ــی کــه یــک قطــره نفــت نیــز  ــا ایــران و در حال ــا جمعیتــی حــدودا برابــر ب ــه ب شــده کــه در کشــور ترکی

بــرای فــروش نــدارد تــا بودجــه را از آن طریــق تامیــن کنــد بودجــه آموزشــی 110 هــزار میلیــارد تومــان 

اســت. ســرانه هــر دانش آمــوز )هزینــه ای کــه دولــت بــه نســبت تعــداد دانش آمــوزان می کنــد( در ایــران 

در حالــی 1 میلیــون و 300 هــزار تومــان اســت کــه ایــن ســرانه در کشــورهای اروپایــی معــادل 3۵ تــا 

۵۷ میلیــون تومــان اســت. در واقــع خصلــت طبقاتــی نظــام آموزشــی در طــول ایــن ســال ها ازهــر زمــان 

دیگــری برجســته تر شــده و دولــت روحانــی بــا دامــن زدن بــه سیاســت خصوصی ســازی مــدارس و حتــا 

واگــذاری آن هــا بــه حوزه هــای علمیــه بــه ایــن وضعیــت دامــن زده اســت.

بــه همیــن ترتیــب کیفیــت آموزشــی نیــز پایین تــر آمــده و نــه تنهــا نحــوه و روش آموزشــی در ایــران بســیار 

ــا انگیزه هــای سیاســی  ــا ب ــد ارزش علمــی و تنه ــا بســیاری از کتاب هــای فاق ــاده می باشــد کــه حت عقب افت

ــل مشــکالت  ــه دلی ــا ب ــل و ی ــن دلی ــه همی ــی در مــدارس تدریــس می شــود. بســیاری از کــودکان ب و مذهب

بیشــماری کــه بــا آن در زندگــی روزمــره خــود درگیــر هســتند، از مدرســه رانــده شــده و یــا عالقــه ای بــه 

ــن  ــل یکــی از نشــانه های همی ــرک تحصی ــردودی و ت ــاالی م ــار ب ــد. آم ــری دروس نشــان نمی دهن فراگی

موضــوع می باشــد. گرســنگی )و نیــز تغذیــه نامناســب( در طــول ســاعات مدرســه یــک معضــل بســیار 

ســاده ای اســت کــه بســیاری از دانش آمــوزان بــا آن روبــرو هســتند.

وضعیــت معیشــتی معلمــان نیــز کــه گفتــن نــدارد، معلمانــی کــه ســال بــه ســال فقیرتــر می شــوند. میــزان 
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ــه انجــام  ــور ب ــن رو معلمــان مجب ــر نمی شــود و از همی ــا نیمــی از خــط فق ــی متوســط معلمــان حت دریافت

ــران  ــی می گــذارد. معلمــان ای ــر منف ــت کار آن هــا در مدرســه تاثی ــر کیفی کارهــای دیگــر می شــوند کــه ب

نیــز نســبت بــه همقطــاران خــود در کشــورهای دیگــر از حقــوق بســیار کمتــری برخــوردار هســتند بــرای 

مثــال در حالــی کــه حقــوق متوســط معلــم در ایــران یــک میلیــون و پانصدهــزار تومــان اســت در برخــی 

از کشــورهای اروپایــی و آمریــکا ایــن حقــوق بــه طــور متوســط حتــا بــه 2۸ میلیــون تومــان می رســد.

بنابــر ایــن بــا آن چــه کــه گفتــه شــد، زمینه هــای مــادی جبنــش اعتراضــی معلمــان نــه تنهــا کــم رنــگ نشــده 

کــه در طــول ایــن ســال ها قوی تــر نیــز شــده اســت. ایــن همــان موتــور واقعی ســت کــه جنبــش اعتراضــی 

ــد.  ــق آی ــش فائ ــن جنب ــر ای ــد ب ــز نمی توان ــرکوبی نی ــد و س ــچ بگیروببن ــد و هی ــداوم می بخش ــان را ت معلم

ــه  ــا ب ــه موجودیــت خــود ادامــه داده و حت ــن جنبــش ب ــراز و نشــیب هایی، ای ــه رغــم ف همــان طــور کــه ب

امــروز رســیده اســت کــه دولــت از تــرس آغــاز دوبــاره ی اعتراضــات معلمــان، اقدامــات ســرکوب گرانه 

خــود از جملــه احضــار و دســتگیری تعــدادی از معلمــان را پیــش از شــروع ســال تحصیلــی آغــاز کــرد.

واقعیــت ایــن اســت کــه جنبــش معلمان در ســال گذشــته قــدم مهمی بــه جلو گذاشــت. معلمــان در اعتراضات 

ــع اعتراضــات سراســری شــود.  ــد مان ــاق نمی توان ــه ســرکوب و اختن ــد ک ســال گذشــته خــود نشــان دادن

آن هــا در همیــن شــرایط توانســتند چندیــن اعتــراض سراســری را ســامان دهنــد. 

دعــوت معلمــان کــه در مجمــوع از قشــر آگاه و روشــنفکر جامعــه تشــکیل می شــوند بــه پوشــیدن پیراهــن 

ســیاه بــه نشــانه ی اعتــراض، تمســخر آن هاســت. دامــن زدن بــه توهمــات مذهبی ســت کــه سرشــت حاکمیــت 

ــا  ــه و ی ــده شــده اســت. ایــن شــکل از اعتــراض آگاهان ــه تنی ــودش بامذهــب و خراف ــار و پ کنونی ســت وت

ــارت را  ــر اس ــد زنجی ــه می خواه ــت ک ــدن جنبشی س ــه عقب ران ــت و ب ــت حاکمی ــا در خدم ــه تنه ناآگاهان

ــن  ــان بارهــا در طــول ای ــی معلم ــن کار را متاســفانه شــورای مرکــزی تشــکل های صنف ــد. و ای ــاره کن پ

ســال ها کــرده اســت و معلمــان از ایــن تحــرکات تجربــه ی خوبــی دارنــد. بــه همیــن دلیــل بــود کــه فراخــوان 

پوشــیدن پیراهــن ســیاه بــا شکســت کامــل روبــرو شــد و بــاز بــه همیــن دلیــل بــود کــه اعتراضــات ســال 

گذشــته مســتقل از ایــن تشــکل ها صــورت گرفــت.

ــکیل  ــان تش ــور را زن ــان کش ــت معلم ــه اکثری ــی ک ــود. در حال ــوش ش ــد فرام ــز نبای ــم نی ــه مه ــک نکت ی

می دهنــد امــا در تشــکل های موجــود زنــان از موقعیــت چندانــی برخــوردار نیســتند. جالــب آن کــه فراخــوان 

اعتراضــی شــورای مرکــزی نیــز کامــال مردانــه بــود. چــرا کــه معلمــان زن در ایــران بــا مانتــو بــر ســر 
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کار حاضــر می شــوند و پیراهــن مختــص مــردان معلــم اســت و اعتــراض بــا پوشــیدن پیراهــن ســیاه در 

واقــع تنهــا معلمــان مــرد را در نظــر داشــت.

 معلمــان بــه تشــکلی احتیــاج دارنــد کــه بیانگــر خواســت ها و مطالبــات آن هــا باشــد و تکیــه اش بــه نیــروی 

معلمــان باشــد نــه حاکمیــت. تشــکلی کــه بــرای بقــا و موفقیــت نــه فقــط بــه معلمــان، بلکــه بــه وحــدت بــا 

دیگــر جنبش هــای اجتماعــی اعتراضــی بویــژه کارگــران تکیــه کنــد.

ــر شــدن اعتراضــات،  ــد کــه توده ای ت ــن را ثابــت می کن ــر ای ــارزات معلمــان حداقــل در دو دهــه ی اخی مب

تــداوم آن هــا تــا رســیدن بــه نتیجــه دلخــواه و داشــتن تشــکلی کــه بیان گــر مطالبــات آن هــا بــوده و بتوانــد 

در شــرایط کنونــی ایــن مبــارزه را بــه پیــش ببــرد، 3 عنصــر حیاتی ســت کــه می توانــد جنبــش اعتراضــی 

معلمــان را پیــش ببــرد.

ــان  ــارزات گذشــته ی معلم ــت، نتیجــه و حاصــل مب ــاه ســال گذشــته شــکل گرف ــه از دی م ــی ک اعتراضات

اســت، مبارزاتــی کــه بی شــک در ســال جاری شــاهد گســترش و عمق یابــی آن خواهیــم بــود.

برگرفته از نشریه کار ارگان سازمان فدائیان)اقلیت(- شماره۷02  نیمه اول  مهر سال 139۴
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جنبش اعتراضی معلمان، سه سال بعد!

از  هیچ یــک  هنــوز  و وعده هــای رنگارنــگ وی،  زمــام داری حســن روحانــی  از  پــس  ســال  ســه 

ــن گرایــش  ــه ای ــرآورده نشــده اســت. گرایــش اصالح طلبــی و عناصــر وابســته ب خواســت های معلمــان ب

کــه در برخــی تشــکل ها و کانون هــای صنفــی معلمــان بویــژه در رهبــری آن النــه کرده انــد و کلیــد نجــات 

معلمــان را در دســت روحانــی دیــده بودنــد، از همــان آغــاز، خــود را بــا ســر بــه دامــان »دولــت تدبیــر و 

امیــد« افکندنــد. ایــن گرایــش در ایــن ســه ســالی کــه بــه  زعــم خویــش بــه »تعامــل ســازنده« بــا دارودســته 

روحانــی مشــغول بــوده اســت، بــه عنــوان یکــی از موانــع اصلــی رشــد و ارتقــای مبــارزات معلمــان و 

تحقــق مطالبــات آن هــا، نقــش مخربــی ایفــا کــرده اســت.

ــی دل خــوش  ــا مقامــات دولت ــه گفتگوهــای فرسایشــی، تکــراری و بی نتیجــه ب ــش ب ــن گرای در حالی کــه ای

کــرده و در تمــام طــول ایــن دوره، بی وقفــه بــه نقــش خویــش در بازدارندگــی جنبــش اعتراضــی معلمــان 

ادامــه داده و تمــام تــالش خــود را بــکار بســته اســت تــا تــوده معلمــان را منفعالنــه در انتظــار معجــزات 

روحانــی و وزیــر آموزش وپــرورش وی نــگاه دارد، بخــش آگاه و پیشــرو و مبــارز معلمــان و فرهنگیــان، 

قاطعانــه دســت رد بــه ســینه ایــن گرایــش و حامیــان آن زده، اعتراضــات و اعتصابــات سراســری، مســتقل 

و پرشــوری را ســازمان داده انــد. تــوده معلمــان مبــارز، بــا دو سلســله اعتراضــات و اعتصابــات سراســری 

و مســتقل خــود در زمســتان ســال 93 و فروردیــن ســال 9۴ آشــکارا از تشــکل های موجــود عبــور کردنــد 

و مرحلــه جدیــدی از جنبــش اعراضــی معلمــان را کلیــد زدنــد.

ــی  ــد اراده و پتانســیل مبارزات ــی« کــه نتوانســته بودن ــب »اصالح طلب ــش غال ــا گرای ــی ب تشــکل های صنف

ــت  ــوج نخس ــر م ــکوت در براب ــا س ــد، ابتــدا ب ــوق دهن ــه س ــه بیراه ــار و آن را ب ــان را مه تــوده معلم

اعتصابــات، ســپس تبری جوئــی و مخالفــت بــا آن ســعی کردنــد از اهمیــت ایــن حرکــت جدیــد و مســتقل 

بکاهنــد. امــا گســتردگی ایــن حرکــت مســتقل تــوده ای و ســازماندهی شــده از پاییــن، ســرانجام ایــن تشــکل ها 

و مرددهــا را کــه در بهــت و حیــرت فــرو رفتــه بودنــد، بــه دنبــال خــود کشــاند.

شــیفته گان »دولــت تدبیــر و امیــد« هنــوز از ســرگیجه ناشــی از قــدرت متشــکل و مســتقل معلمــان در مــوج 
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ــات سراســری و مســتقل  ــن مــوج اعتصاب ــد کــه دومی ــه  بودن ــی نیافت ــات سراســری رهائ نخســت اعتصاب

معلمــان بــه خــروش آمــد. ده هــا هــزار معلــم و فرهنگــی در تهــران و اغلــب شــهرها و اســتان های کشــور، 

ــن طــرح  ــتان داری ها، ضم ــا و اس ــرورش، فرمانداری ه ــس، ادارات آموزش وپ ــر مجل ــع در براب ــا تجم ب

خواســت های خــود، جنبــش اعتراضــی و مســتقل معلمــان را گام دیگــری بــه جلــو ســوق دادنــد. معلمــان 

آگاه و پیشــرو بــا ایجــاد شــبکه های ارتباطــی و ســازماندهی ایــن اعتراضــات و اعتصابــات سراســری، نــه 

فقــط از جهــت خــارج ســاختن تــوده معلمــان از زیــر نفــوذ گرایــش اصالح طلبــی گام موثــری برداشــتند 

ــان  ــتقل معلم ــکل یابی مس ــال در راه تش ــه عم ــاختند، بلک ــه س ــدی ایزول ــا ح ــه را ت ــکل های مربوط و تش

نیــزگام نهادنــد. فرامــوش نبایــد کــرد کــه آغــاز بــه خــارج ســاختن تــوده معلمــان از زیــر نفــوذ گرایــش 

ــد  ــه بای ــت ک ــزی اس ــی از آن چی ــوز نیم ــلبی وهن ــت  س ــه، اقدامی س ــکل های مربوط ــی و تش اصالح طلب

انجــام شــود. ایــن پروســه بــا انجــام نیمــه دیگــر آن کــه وجــه ایجابی ســت یعنــی ایجــاد تشــکل های واقعــی 

و مســتقل معلمــان بایســتی تکمیــل و قطعــی شــود. پوشــیده نیســت کــه غفلــت معلمــان آگاه و پیشــرو در ایــن 

زمینــه وغفلــت از اســتمرار و تــداوم ایــن تــالش، ادامــه حیــات و فعــال شــدن تشــکل های یــاد شــده را کــه 

مــدام در تــالش بــرای بنــد و بســت بــا جناحــی از حکومت انــد، تقویــت می کنــد.

ــی  ــش اصالح طلب ــف گرای ــال بیشــتر و تضعی ــه انفع ــان ک ــات سراســری و مســتقل معلم ــس از اعتصاب پ

ــگاه  ــس، جای ــل مجل ــر در مقاب ــا »تجمــع ســکوت« 31 تی ــود ب ــالش نم ــش ت ــن گرای ــی داشــت، ای را درپ

تضعیــف شــده خــود را مرّمــت کنــد. ایــن تجمــع امــا برگــزار نشــد و نتیجــه معکــوس ببــار آورد. به رغــم 

ــنی  ــه روش ــور« ب ــر کش ــان سراس ــی فرهنگی ــکل های صنف ــزی تش ــورای مرک ــوان »ش ــه در فراخ آن ک

ــه ای در  ــچ برنام ــرد و هی ــد ک ــکوت« خواهن ــا س ــت »صرف ــن حرک ــان در ای ــه معلم ــود ک ــده ب ــد ش تاکی

ــد کــه اگــر پــالکاردی بطــور  ــد کــرده بودن ــا قی ــد و حت ــه ندارن زمینــه ســخن رانی و شــعار و قرائــت مقال

ــتگاه ســرکوب  ــم دس ــه می دانی ــا چنان ک ــرد، ام ــد ک ــع آوری خواهن ــد آن را جم ــده باش ــه ش خودجــوش تهی

مانــع برگــزاری ایــن تجمــع شــد. نتیجــه »تجمــع ســکوت« حضــرات، ضــرب و شــتم، اهانــت و بازداشــت 

ــا اســتفاده از زور و باتــوم و دســتبند بــود! »شــورای مرکــزی« کــه می خواســت  1۵0 تــن از معلمــان ب

در حــد یــک »اعتــراض خامــوش« خــودی نشــان دهــد نــه فقــط نــاکام مانــد، بلکــه ایــن حرکــت، تاثیراتــی 

منفــی بــر روحیــه معلمانــی کــه بــه ایــن فراخــوان لبیــک گفتــه بودنــد نیــز برجــای گذاشــت. فراخــوان ایــن 

»شــورا« بــه مناســبت روز جهانــی معلــم در مهــر مــاه 9۴ کــه بطــور محــدودی در چنــد شــهر آن هــم از 
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نــوع »تجمــع ســکوت« برگــزار شــد نیــز نتوانســت تضعیــف شــدگی ایــن گرایــش را ترمیــم کنــد. ســرانجام 

ــال  ــتانه س ــی آن در آس ــازماندهی اعتراض ــت و س ــطح فعالی ــه س ــید ک ــا کش ــه آن ج ــورا« ب ــن »ش کار ای

تحصیلــی 9۵ – 9۴ بــه ایــن خالصــه شــد کــه از معلمــان بخواهــد در هفتــه اول ســال تحصیلــی، بــه نشــانه 

ــا لبــاس ســیاه در مــدارس حاضــر شــوند! اعتــراض بــه بازداشــت ها، ب

»تجمــع ســکوت« و  تشــکل های مربــوط بــه ایــن شــیوه کار، جــز کشــاندن معلمــان بــه بیراهــه ســرگردانی، 

ســرکار گذاشــتن معلمــان و فرســتادن آن هــا پــی نخودســیاه، نتیجــه دیگــری نداشــته اســت. چنان کــه آویــزان 

ــان  ــاندن معلم ــرای کش ــوچ او ب ــای پ ــه وعده ه ــپردن ب ــی و دل س ــاح روحان ــه جن ــکل ها ب ــن تش ــدن ای ش

ــز، جــز دل ســردی و  ــان« نی ــزار دســت »اصالح طلب ــه اب ــل معلمــان ب ــاح و تبدی ــن جن ــر پرچــم ای ــه زی ب

ســرخوردگی، ثمــر دیگــری بــرای معلمــان و فرهنگیــان نداشــته اســت! از هــر جهــت کــه بــه موضــوع 

نــگاه کنیــم، عملکــرد ایــن تشــکل ها بخصــوص در یــک ســال اخیــر، تاثیــرات مســتقیم و مهمــی بــر افــت 

مبــارزات معلمــان برجــای گذاشــته اســت.

البتــه نبایــد ایــن واقعیــت را نادیــده گرفــت کــه در طــول یــک ســال اخیــر و حتــا بعــد از ناکامــی »تجمــع 

ســکوت« 31 تیــر، تشــکل ها و کانون هــا و انجمن هــای صنفــی معلمــان در شــهرهای مختلــف و بــه 

ــه  ــد و در ایــن زمین ــادی زده ان ــه هــای زی ــه هــا و اطالعی ــه صــدور بیانی مناســبت های گوناگــون دســت ب

ــه  ــه و بیانی ــا اطالعی ــه ده ه ــوان ب ــورد می ت ــن م ــد. در ای ــان داده ان ــود نش ــتری از خ ــبی بیش ــرک نس تح

اشــاره کــرد کــه عــالوه بــر »کانــون صنفــی معلمــان ایــران« و »شــورای هماهنگــی تشــک های صنفــی 

فرهنگیــان سراســر کشــور«، توســط تشــکل های دیگــری ماننــد »کانــون صنفــی معلمــان اســتان قزویــن«، 

»کانــون صنفــی فرهنگیــان اســتان چهارمحــال وبختیــاری«، »کانــون صنفــی معلمــان البــرز«، »انجمــن 

صنفــی معلمــان کردســتان – مریــوان«، »فعالیــن صنفــی فرهنگیــان ســنندج«، »کانــون صنفــی معلمــان 

ــال آن اشــاره کــرد. ــی معلمــان اسالم شــهر« و امث ــون صنف گیــالن«، »کان

به رغــم تعــدد ایــن اطالعیه هــا و بیانیه هــا، امــا ایــن هــم واقعیتــی اســت کــه اکثــر قریــب بــه اتفــاق این هــا 

از حــد یــک موضع گیــری ســاده فراتــر نرفتــه و تقریبــا هیچ کــدام بــا یــک اعتــراض عملــی و ســازماندهی 

حرکــت مبارزاتــی همــراه نشــده اســت. بعــد از اعتراضــات و اعتصابــات سراســری فروردیــن مــاه 9۴، 

ــان  ــع فرهنگی ــتان،  و تجم ــتان و گلس ــتان لرس ــتانی در اس ــش دبس ــان پی ــدود معلم ــع مح ــد تجم ــز چن ج

ــز  ــر چی ــن بیان گ ــت و ای ــداده اس ــی رخ ن ــات مهم ــات و اعتصاب ــس، اعتراض ــل مجل ــته درمقاب بازنشس
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دیگــری جــز این کــه مبــارزات معلمــان دچــار افــت موقــت شــده ، نیســت.

ــدید، احضــار و  ــن دوره، ســرکوب ش ــان در ای ــارزات معلم ــت مب ــر اف ــم دیگ ــیار مه ــای بس از فاکتوره

بازداشــت و بازجویی هــای گســترده معلمــان و فعــاالن و ســازماندهند گان اعتراضــات و اعتصابــات 

اســت. پــس از »تجمــع ســکوت« 31 تیــر، »آفتــاب« بــه نقــل از معــاون امــور حقوقــی مجلــس نوشــت در 

حــال حاضــر حــدود هــزار معلــم بــه دالئــل مختلــف در زنــدان هســتند. در طــول ســال 9۴، هــزاران معلــم 

در سراســر کشــور توســط حراســت ها و نیروهــای امنیتــی احضــار شــدند و ضمــن ارعــاب، رســما تهدیــد 

بــه اخــراج شــدند. دامنــه ایــن موضــوع بــه قــدری وســیع بــود کــه حتــا »کانــون صنفــی معلمــان ایــران« 

نیــز از احضارهــای گســترده معلمــان و هــزاران ســاعت بازجوئــی آن هــا ســخن گفتــه اســت!

بازداشــت های گســترده و صــدور احــکام زنــدان و حبــس معلمــان نیــز در عین حــال بــه یکــی از 

موضوعــات مهــم اطالعیه هــا و بیانیه هــای معلمــان و تشکل هایشــان مبــدل شــد. محــدود شــدن فعالیــت بــه 

صــدور اطالعیــه و محــدود شــدن خواســت ها و مســائل عنــوان شــده در ایــن اطالعیه هــا، یــا تحت الشــعاع 

قــرار گرفتــن ســایر خواســت ها و غفلــت از طــرح خواســت های عمومی تــر تــوده معلمــان، بویــژه عــدم 

ســازماندهی عملــی مبارزاتــی در راســتای تحقــق آن، از عوامــل دیگــر عــدم ورود گســترده معلمــان بــه 

صحنــه مبــارزه تــوده ای و افــت مبــارزات معلمــان در ایــن دوره اســت. 

بــا ایــن همــه معلمــان زحمتکــش و محــروم دســت از مبــارزه برنداشــته اند و بیــش از پیــش بــه ایــن نکتــه 

پی برده انــد کــه هیــچ دســتی از عالــم غیــب نجات بخــش آن هــا نیســت و بــرای تحقــق مطالبــات شــان، جــز 

اتــکا بــه نیــروی خــود و جــز مبــارزه متحــد و متشــکل و مســتقل راه دیگــری ندارنــد.

بعــد از »آزادی« مشــروط بــه کلــی بــی اعتبــار ســه تــن از فعــاالن تشــکل ها و کانون هــای صنفــی معلمــان 

ــانی از  ــا و کس ــیار محفل ه ــدی، بس ــماعیل عب ــتی لنگــرودی و اس ــود بهش ــی، محم ــای رســول بداق بنام ه

طرفــداران جنــاح روحانــی و »اصالح طلبــان«، بــا ذوق زدگــی آن را نشــانه وفــای روحانــی بــه برخــی 

ــال  ــد! ح ــی می دانن ــان زندان ــر آزادی معلم ــی ب ــان مبن ــی از خواســت های معلم ــام یک ــش و انج وعده های

آن کــه موضــوع اصــال چنیــن نیســت و ایــن مانورهــا ربطــی بــه آزادی معلمــان زندانــی وســایر زندانیــان 

سیاســی نــدارد و بــه جرئــت می تــوان گفــت به رغــم آن کــه ســه ســال از ریاســت جمهــوری حســن روحانــی 

ــق نشــده  ــز محق ــا یکــی از خواســت های متعــدد معلمــان نی ــم حت ــد می کنی ــا یکــی! تاکی گذشــته اســت، حت

اســت.
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 در مــورد ایــن ســه معلــم مبــارز نیزنخســت  بایــد گفــت رســول بداقــی بعــد از ۷ ســال حبــس حتــا بــدون 

ــت  ــد. وی روز 19 اردیبهش ــدان آزاد ش ــروط از زن ــور مش ــت بط ــی، در 9 اردیبهش ــک روز مرخص ی

ــود، مــورد  ــا محمــود بهشــتی لنگــرودی کــه در بیمارســتان »امــام خمینــی« بســتری ب ــات ب ــگام مالق هن

ضــرب و شــتم شــدید مامــوران امنیتــی قــرار گرفــت و بــار دیگــر بازداشــت و بــه مــکان نامعلومــی منتقــل 

گردیــد. گفتــه می شــود کــه روز بعــد از ایــن حادثــه، یــک جلســه بازپرســی در دادســرای زنــدان اویــن، 

برایــش یــک وثیقــه ۷0 میلیــون تومانــی صــادر نمــوده اســت.

محمــود بهشــتی لنگــرودی کــه پــس از اعتصــاب غــذا راهــی بیمارســتان شــده بــود، پــس از ترخیــص از 

بیمارســتان بــه مرخصــی فرســتاده شــد. وی بــه 1۴ ســال حبــس محکــوم شــده اســت.

 اســماعیل عبــدی کــه از ششــم تیرمــاه 9۴ بازداشــت و در 13 بهمــن حکــم ۶ ســال حبــس برایــش صــادر 

ــه  ــا 300 میلیــون وثیقــه، ب شــده روز 2۵ اردیبهشــت 9۵ در شــانزدهمین روز اعتصــاب غــذای خــود ب

مرخصــی فرســتاده شــده اســت. 

بنابرایــن  نــه فقــط ماجــرای بــه اصطــالح آزادی، هیچ یــک از ایــن ســه نفــر قطعــی نیســت و رژیــم هــر 

ــان  ــی  ازآزادی معلم ــچ حرف ــد، بلکــه اساســا هی ــدان برمی گردان ــه زن ــاره آن هــا را ب ــد دوب ــه اراده کن آین

دربنــد درمیــان نیســت .

دوم این کــه عــالوه بــر ایــن ســه معلــم، فرهنگیــان دیگــری چــون؛  محمــد بهلولــی و محمدرضــا نیک نــژاد 

ــس محکــوم شــده  ــه ســه ســال حب ــد. علی رضــا هاشــمی ب ــدان گرفته ان ــه ۵ ســال زن هــر یــک حکــم اولی

ــد  ــس و دو ســال تبعی ــک ســال حب ــه ی ــی ب ــر باغان ــرد. علی اکب ــدان بســر می ب ــک ســال اســت در زن و ی

محکــوم شــده اســت. طاهــر قــادرزاده 91 روز حبــس تعزیــری گرفتــه اســت. مزیــد بــر این هــا و عــالوه 

ــرد  ــت پی گ ــدان تح ــرون زن ــا دربی ــد وی ــدان ان ــا درزن ــری ی ــاالن کارگ ــادی ازفع ــداد زی ــه تع ــر این ک ب

ــش  ــال جنب ــم و فع ــا معل ــی، صده ــاالن مدن ــادی ازفع ــداد زی ــن تع ــد، همچنی ــی قراردارن ــب دائم و تعقی

ــه پی گیــری حقــوق  ــه فعالیــت در زمین ــع شــده اند کــه اگــر ب ــد واق اعتراضــی معلمــان رســما مــورد تهدی

و مطالبــات معلمــان ادامــه دهنــد، از کار اخــراج و زندانــی می شــوند. حتــا بــر طبــق داده هــای رســمی، 

ــی، از دو  ــس معلمــان در ســه ســال ریاســت جمهــوری روحان ــد، بازداشــت و حب ــزان احضــار، تهدی می

دوره ریاســت جمهــوری احمدی نــژاد بیشــتربوده اســت. بنابرایــن هیــچ بحــث و نشــانی از آزادی معلمــان 

دربنــد و زندانیــان سیاســی درمیــان نیســت.
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نــه فقــط خواســت آزادی معلمــان زندانــی و زندانیــان سیاســی، بلکــه ســایر مطالبــات معلمــان نیــز چنان کــه 

ــم توســط  ــه مناســبت روز معل ــاه ب ــه در اردیبهشــت م ــی ک ــده اســت. بیانیه های ــرآورده نش ــد، ب ــاره ش اش

تشــکل های صنفــی معلمــان انتشــار یافتــه اســت گویــای همیــن واقعیــت اســت. هم اکنــون اکثریــت قریــب بــه 

اتفــاق معلمــان و فرهنگیــان شــاغل و بازنشســته زیــر خــط فقــر زندگــی می کننــد. معلمــان خواهــان افزایــش 

ــه بــاالی خــط فقــر هســتند. نظــام هماهنــگ پرداخــت حقوق هــا کــه یکــی از خواســت های  پایــه حقــوق ب

دیریــن عمــوم معلمــان اســت، بصــورت واقعــی اجرائــی نشــده اســت. درحــال حاضــر مجموعــه دریافتــی 

ــر  ــه از نظ ــت ک ــدان دول ــر کارمن ــه دیگ ــبت ب ــرورش نس ــتگان آموزش وپ ــان و بازنشس ــاالنه فرهنگی س

ــا ۵ برابــر  اســتخدامی دارای شــرایط مشــابهی بوده انــد بســیار کم تــر و در بســیاری مــوارد دســت کم ۴ ت

کم تــر اســت! درآمــد فرهنگیــان بازنشســته بســیار ناچیــز و حــدود نصــف همتــرازان شــاغل اســت. بیمــه 

ــا هیچ یــک از ادارات دولتــی دیگــر کــه چنیــن  ــان نیــز از نظــر کیفیــت و مداومــت، ب معلمــان و فرهنگی

خدماتــی ارائــه می دهنــد قابــل قیــاس نیســت و در نازل تریــن ســطح قــرار دارد. معلمــان خواهــان ایجــاد 

ــران و  ــرورش هســتند. مدی ــرای شــاغالن و بازنشســتگان آمــوزش و پ ــر و کارآمــد ب ــی موث بیمــه درمان

موسســان مــدارس بخــش خصوصــی و »غیرانتفاعــی« بدلیــل نبــود مقــررات و ضوابــط دربــاره معلمــان 

ایــن بخــش، بــا سوءاســتفاده از بیــکاری گســترده در جامعــه، شــرایط دشــوارتری را برآنــان تحمیــل مــی 

کننــد و حقوقــی کم تــر از حداقــل دســتمزد بــه برخــی معلمــان ایــن بخــش پرداخت می کننــد. معلمــان خواهان 

تدویــن قوانیــن مشــخص بــرای ایــن گــروه از همــکاران خویــش و پایــان ایــن اجحافــات هســتند. اختصــاص 

بودجــه کافــی بــه آمــوزش و پــرورش، ایجــاد ســازمان های رفاهــی بــرای شــاغالن و بازنشســتگان، آزادی 

ــت از  ــدارس، حمای ــی م ــت انتخاب ــون مدیری ــا، اجــرای قان ــام از آن ه ــع اته ــی و رف ــاالن صنف ــی فع تمام

ــه تشــکل های موجــود، توقــف خصوصی ســازی  ــی ب ــگاه امنیت ــی و حــذف ن ــی غیردولت تشــکل های صنف

واجــرای آمــوزش رایــگان، برنامه ریــزی در جهــت ارتقــای کیفیــت آموزش وپــرورش، شــرکت معلمــان 

معلمــان  مطالبــات  مهم تریــن  جملــه  از  آموزش وپــرورش  در  سیاســت گذاری  و  تصمیم ســازی ها  در 

هســتند کــه هیچ کــدام پاســخ مثبتــی نگرفتــه اســت.

بدیهی ســت کــه ایــن خواســت ها و خواســت های دیگــری نظیــر آن، فقــط در شــرایطی می توانــد ولــو بخشــا 

بــر رژیــم تحمیــل و بــر ســران آن قبوالنــده شــود کــه ســمبه مبــارزات معلمــان پــر زور باشــد. توده هــای 

معلــم بــا حضــور فعــال و مســتقل در صحنــه و بــا اســتفاده از شــیوه های گوناگــون و موثــر مبــارزه اســت 
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ــی از ایــن خواســت ها دســت  ــه بخش های ــد و ب ــه عقب نشــینی وا دارن ــم را ب ــدم رژی ــه ق ــدم ب ــد ق کــه قادرن

یابنــد. بخش هــای پیشــرو و آگاه معلمــان، طــی ســال های گذشــته بویــژه ســازماندهی دو رشــته اعتصابــات 

سرتاســری و اعتراضــات باشــکوه در اواخــر ســال 93 و اوائــل ســال 9۴، نشــان دادنــد کــه می تواننــد بــا 

ــه  ــد و مســتقل از تشــکل هایی کــه افــق دیدشــان ب ــوده معلمــان، آن هــا را بســیج کنن طــرح خواســت های ت

»جلســات مشــترک« بــا اعضــای کابینــه و مجلــس ارتجــاع محــدود می شــود و »اعتراض«شــان از دایــره 

»ســکوت« و »خاموشــی« فراتــر نمــی رود، بــه اعتــراض متشــکل و گســترده و سراســری بکشــانند.

بگــذار آن هــا در بیراهه هــای تاریــک و پــر پیــچ و خــم توهمــات خــود ســرگردان و بــه دیــد و بازدیدهــای 

بی نتیجــه بــا »مســئوالن عالــی رتبــه نظــام« ســرگرم باشــند!

بگــذار هــرز بــردن انرژی هــا و لولیــدن در زیــر دســت و پــای فــالن مقــام و مســئول حکومتــی را »تعامــل 

ســازنده« بنامنــد، بــه وعده هــای تکــراری آن هــا دلخــوش باشــند و از مرکــز ظلــم »تظلم خواهــی« کننــد!

ــه  ــت این گون ــتی ماهی ــش بایس ــش از پی ــان، بی ــش معلم ــاالن جنب ــان آگاه و پیشــرو و فع در عــوض معلم

تشــکل ها را کــه مانــع عمــده ارتقــاء ســطح مبــارزات و تکامــل جنبــش اعتراضــی معلمــان هســتند برمــال 

ســازند. فعــاالن آگاه و پیشــرو جنبــش اعتراضــی معلمــان بــا بســیج تــوده معلمــان و اعمــال فشــار از پاییــن 

ــن تشــکل ها  ــا متوهــم و هم دســت جناح هــای حکومتــی در رهبــری ای ــد عناصــر »اصالح طلــب« ی قادرن

را کنــار زده و نیروهــای جــوان، رادیــکال، مســتقل و مــورد اعتمــاد و مرتبــط بــا تــوده معلمــان را 

جایگزیــن ســازند و ایــن تشــکل ها را بــه تشــکل های واقعــا مســتقل و مبــارز معلمــان تبدیــل کننــد. مهم تــر 

آن کــه هــم پــای ایــن پروســه بایــد تشــکل های مناســب و مســتقل جدیــدی را پی ریــزی کــرد کــه متکــی بــر 

تــوده معلمــان و فرهنگیــان و پی گیــر جــدی مطالبــات آن هــا باشــند.

پوشــیده نیســت کــه ریشــه تمــام نابســامانی های موجــود در آمــوزش و پــرورش و ریشــه تمــام بدبختی هــا، 

بی حقوقی هــا، فقــر، نــداری و چنــد شــغله بــودن معلمــان، ارتجــاع اســالمی و نظــام ســرمایه داری حاکــم 

ــم ارتجاعــی جمهــوری اســالمی و کل نظــام ســرمایه داری ســرنگون  ــه رژی ــادام ک ــر کشــور اســت. م ب

ــدید  ــز تش ــکل و ج ــد و متش ــارزات متح ــازماندهی مب ــتقل و س ــکل های مس ــاد تش ــز ایج ــت، ج ــده اس نش

ــدارد! ــه نظــم موجــود راه دیگــری بــرای تحقــق خواســت های معلمــان وجــود ن ــارزه  علی مب

برگرفته از نشریه کار ارگان سازمان فدائیان)اقلیت(- شماره ۷1۷ نیمه  دوم اردیبهشت سال 139۵
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تشکل های مستقل وچشم انداز جنبش اعتراضی معلمان

ــی در برخــی  ــر( فراخوان ــا 1۴ مه ــر ب ــم )براب ــی معل ــر روز جهان ــم اکتب ــل از پنج ــد روز قب ــال چن امس

ــه در آن از  ــت ک ــار یاف ــان انتش ــی معلم ــکل صنف ــای 2۸ تش ــا امض ــی ب ــانه های اینترنت ــایت ها و رس س

ــام  ــت مق ــن گرامی داش ــی، ضم ــع و گردهم آئ ــی تجم ــا برپای ــن روز، ب ــود در ای ــده ب ــوت ش ــان دع معلم

معلــم، بــار دیگــر خواســت های خــود را مطــرح و بــرای تحقــق آن پافشــاری نماینــد تــا توجــه دولتــی را 

ــد! ــب کنن ــه وضعیــت معلمــان جل ــت محــوری« ســرداده اســت ، ب کــه پیوســته شــعار »عدال

درعیــن حــال تاکیــد شــده بــود کــه ایــن فراخــوان، در نشســت 23 و 2۴ شــهریور نماینــدگان کانون هــای 

ــن فراخــوان، یکــی  ــل، تصمیم گیــری شــده اســت. یــک روز بعــد از انتشــار ای ــی معلمــان در اردبی صنف

ــن  ــه ای، ای ــز در مصاحب ــان مشــهد )هاشــم خواســتار( نی ــی معلم ــون صنف ــره کان ــات مدی از اعضــای هی

فراخــوان و برگــزاری تجمــع را تاییــد کــرد. امــا تشــکل های صنفــی معلمــان و از جملــه کانــون صنفــی 

معلمــان ایــران )تهــران( کــه یکــی از تشــکل های اصلــی معلمــان اســت، نــه اصــل ایــن فراخــوان را تاییــد 

و نــه آن را تکذیــب، بلکــه ســکوت کامــل پیشــه کــرد. برخــی دیگــر از تشــکل های معلمــان در اســتان ها 

نیــز به رغــم آن کــه بــه مناســبت روز جهانــی معلــم بیانیــه هائــی صادرکردنــد، امــا درایــن مــورد هیچگونــه 

ــورای  ــر، »ش ــی 13 مه ــم یعن ــی معل ــل از روزجهان ــک روز قب ــت ی ــه درس ــد تااینک ــی نگرفتن موضع

هماهنگــی تشــکل های صنفــی فرهنگیــان سراســر کشــور« بــا صــدور بیانیــه مفصلــی بــه مناســبت همیــن 

روز، اعــالم کــرد »شــورای هماهنگــی برنامــه ای بــرای تجمــع در روز جهانــی معلــم نــدارد.«

ــود، دو روز بعــد از  ــا پیــش از ایــن ســکوت کــرده ب ــز کــه ت ــران )تهــران( نی کانــون صنفــی معلمــان ای

روز جهانــی معلــم، بــه یــاد ایــن روز افتــاد و در 1۶ مهــر بیانیــه ای بــه مناســبت 1۴ مهــر روز جهانــی 

معلــم صــادر کــرد. به رغــم ایــن و به رغــم ناروشــنی ها و ابهامــات موجــود دراصــل فراخــوان، معلمــان 

در برخــی از شــهرها از جملــه در مشــهد و شــیراز در روز 1۴ مهــر تجمعاتــی بــه ایــن مناســبت برگــزار 

نمودنــد.

ایــن وضعیــت کــه شــاید بتــوان آن را بیــان نوعــی اختــالف و بالتصمیمــی در مــورد نحــوه گرامی داشــت 
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ــورده  ــره خ ــود و گ ــورده ب ــره خ ــری گ ــم دیگ ــیار مه ــوع بس ــه موض ــا ب ــت، ام ــم دانس ــی معل روزجهان

ــدارک و برگــزاری  ــر ت ــن روزهــا مشــتاقانه درگی ــارز و زحمتکــش، ای ــان مب ــان و فرهنگی اســت. معلم

مجامــع عمومــی خــود، انتخــاب هیئــت مدیره هــای جدیــد و نوســازی تشــکل های خویش انــد. خبرگــزاری 

جمهــوری اســالمی )ایرنــا( ســه مــاه پیــش از ایــن در 1۴/ ۴/ 9۵ از قــول محمدامیــن رضــازاده، مدیــرکل 

ــی  ــرای 1۶ تشــکل صنف ــاده 10 احــزاب، اعــالم کــرد؛ ب ــر کمیســیون م بارزســی وزارت کشــور و دبی

معلمــان پــس از حــدود 12 ســال بالتکلیفــی، جهــت برگــزاری مجمــع عمومــی، بــه شــرح زیــر مجــوز 

صــادر شــده اســت: کانــون صنفــی معلمــان تهــران، مجمــع صنفــی فرهنگیــان اســتان ایــالم، کانون هــای 

صنفــی مســتقل فرهنگیــان اســتان آذربایجــان شــرقی و تهــران، کانون هــای صنفــی فرهنگیــان اســتان های 

لرســتان، اصفهــان، فــارس، گلســتان، زنجــان، البرز، گیــالن، کهکیلویــه و بویراحمد، بوشــهر، مازندران، 

خراســان رضــوی و خراســان شــمالی.  برخــی تشــکل ها فرصــت را مغتنــم شــمرده مجمــع عمومــی خــود 

ــمالی،  ــان ش ــالن، خراس ــد. در گی ــاب کردن ــره را انتخ ــات مدی ــد هی ــای جدی ــوده و اعض ــزار نم را برگ

آذربایجــان غربــی و برخــی شــهرها و اســتان های دیگــر، ایــن مجامــع برگــزار شــده یــا بــزودی برگــزار 

ــد شــد. کانــون صنفــی معلمــان ایــران )تهــران( کــه بزرگ تریــن و درعیــن حــال تاثیرگزارتریــن  خواهن

تشــکل معلمــان اســت، مجمــع عمومــی خــود را در 2۷ مهــر در کانــون فرهنگــی تربیتــی ُحرمنطقــه 11 

ــن  ــزاری ای ــد از برگ ــرد. بع ــد ک ــزار خواه ــی برگ ــان شــوش غرب ــدان راه آهــن خیاب ــع در می ــران واق ته

ــات شــورای هماهنگــی تشــکل های صنفــی معلمــان سراســر  مجامــع عمومــی اســت کــه بایســتی، انتخاب

کشــور نیــز برگــزار  شــود. مطابــق اطالعیــه دبیرخانــه »شــورا« دورۀ ریاســت فعلــی شــورای مرکــزی 

)کانــون صنفــی معلمــان همــدان( بــه پایــان رســیده اســت و ریاســت جدیــد ایــن شــورا در هفتــه آخــر آبــان 

انتخــاب خواهــد شــد.

صرف نظــر از این کــه صــدور مجوزهــا تــا چــه زمانــی پابرجــا باشــد و بــا چــه پیش شــرط ها و یــا اهــداف 

ــوری صــادر شــده  ــات« ریاســت جمه ــدۀ »انتخاب ــان در دور آین ــب آرای فرهنگی ــرض جل ــی و بف تبلیغات

ــودۀ معلمــان  ــی فراهــم شــده اســت کــه تعــداد هرچــه بیشــتری از ت ــون موقعیت باشــد، امــا درهرحــال اکن

وارد صحنــه شــوند و بــا انتخــاب افــرادی مبــارز، آگاه، پیگیــر مطالبــات معلمــان و مســتقل از جناح هــای 

ــند.  ــازه ببخش ــی ت ــا، جان ــکل ه ــن تش ــه ای ــد و ب ــازمان دهن ــش را س ــتقل خوی ــکل های مس ــی، تش حکومت

ــه  ــاظ درج ــه لح ــی ب ــی خوب ــه از آمادگ ــوان ک ــای ج ــان، نیروه ــان و فرهنگی ــه معلم ــت ک ــت آن اس وق
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ــن تشــکل ها، در  ــری ای ــرای رهب ــد، ب ــان برخوردارن ــات معلم ــری مطالب ــرای پی گی آگاهــی سیاســی و ب

شــهرها و اســتان ها برگزیننــد. بــر ســینۀ تمــام عناصــری کــه افــق دیــد و فعالیت شــان از چارچــوب منافــع 

ــد،  ــن تشــکل ها جــا خــوش کرده ان ــر نمــی رود و سال هاســت در رهبــری ای ــی فرات ــان حکومت اصالح طلب

ــا آن ، هــر اندیشــه ای را کــه بخواهــد اســتقالل تشــکل معلمــان را  ــا بایســتی دســت رد زد و همــراه ب قوی

خدشــه دار و جنبــش اعتراضــی فرهنگیــان را بــه بیراهــه ی بازی هــای جناحــی بکشــاند، بایســتی ایزولــه 

و طــرد نمــود. نماینده هــا و اعضــای هیــات مدیــرۀ تشــکل های خــود را بایســتی از میــان آگاه تریــن، 

ــه خاطــر منصــب و  ــان کــه تنهــا ب ــم و مراقــب باشــیم آن شــجاع ترین و درســت کارترین معلمــان برگزینی

مقــام وارد ایــن تشــکل ها می شــوند تــا آن را وســیله ای بــرای ارضــای تمایــالت و منافــع شــخصی خــود 

ســازند و بــا گرفتــن یــک امتیــاز و »کارت ناهــا«ر و غیــره، منافــع معلمــان را بــه فراموشــی می ســپارند، 

بــه ایــن تشــکل هــا راه پیــدا نکننــد.

ایــن یــک واقعیــت انکارناپذیــر اســت کــه مشــکالت متعــدد و خواســت های اقتصــادی و سیاســی معلمــان 

ــرات و  ــود در مذاک ــکل های موج ــب« درون تش ــش »اصالح طل ــت. گرای ــده اس ــخ مان ــت بی پاس سال هاس

دیــد و بازدیدهــای مکــرر و بی ثمــر خــود بــا عوامــل روحانــی، نــه فقــط بانــی و مبتکــر بــرآورده شــدن 

ــا ســایر  ــان ب ــای فرهنگی ــوق و مزای ــد همسان ســازی حق ــی معلمــان مانن ــا یکــی از خواســت های اصل حت

کارکنــان دولتــی نشــده اســت، کــه برعکــس، انــرژی مبارزاتــی معلمــان را در داالن هــای پرپیــچ و خــم 

ــر از آن، پتانســیل اعتراضــی و  ــرده، مهم ت ــه هــرز ب ــی ب ــرد حکومت ــاح و ف ــا آن جن ــن ی ــا ای ــد ب زد و بن

تراکــم یافتــه تــودۀ معلمــان را بــا ترفندهایــی چــون »تجمــع ســکوت« و »اعتــراض خامــوش« مهــار کــرده 

اســت بی آن کــه بــه ایــن پرســش صــد هــا هــزار معلــم و فرهنگــی پاســخ دهــد کــدام کارفرمــا بــا »ســکوت« 

کارگــران و کارکنــان موسســه خویــش، مطالبــات آن هــا را بــرآورده ســاخته اســت کــه »دولــت تدبیــر و 

امیــد« دومــی آن باشــد؟

ایــن تنهــا مبــارزه ســازمان یافتــه و متشــکل اســت کــه قادراســت دولــت را عقــب برانــد و خواســت معلــم 

راعملــی ســازد. تنهــا تــودۀ معلمــان هســتند کــه قادرنــد بــا دخالــت موثــر خــود و بــا فشــار از پاییــن ترکیــب 

ــر  ــه پی گی ــود را ک ــی خ ــدگان واقع ــازند و نماین ــون س ــش دگرگ ــع خوی ــه نف ــکل ها را ب ــن تش ــری ای رهب

مطالبات شــان باشــند بــه ایــن تشــکل ها بفرســتند و یــا تشــکل هــای نوینــی را پایــه ریــزی کننــد. معلمــان 

زحمتکــش و فرهنگیــان پیشــرو و آگاه و مبــارزی کــه در زمســتان ســال 93 و بهــار ســال 9۴، قــادر شــدند 
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مســتقل از برخــی تشــکل هایی چــون کانــون صنفــی معلمــان تهــران و »شــورای هماهنگــی« و به رغــم 

مخالفــت آن هــا، اعتصابــات و اعتراضــات سراســری پرشــکوهی را ســازمان دهنــد و گسســت از گرایــش 

اصالح طلبــی در مقیــاس سراســری را اعــالم دارنــد و اســتعداد و شایســتگی خــود بــرای در دســت گرفتــن 

رهبــری تشــکل های مســتقل معلمــان را نیــز بــه ثبــوت رســاندند، اکنــون بایــد بــا مداخلــه فعــال و جــدی، 

ــا  ــد و ب ــر آن را بزداین ــم ب ــتی حاک ــوت و سس ــد و رخ ــاروب کنن ــکل ها ج ــش را از درون تش ــن گرای ای

حضــور فعــال و بموقــع خــود، چــه در رهبــری و چــه در بدنــه ایــن تشــکل ها، خــون تــازه ای در رگ هــای 

آن  جــاری ســازند. تمــام کســانی را کــه تحــت عنــوان نماینــده در راس ایــن تشــکل ها قــرار گرفتــه و درپــی 

مصالــح »دولــت تدبیــر و امیــد« انــد و پیــش از آن کــه دغدغــه معیشــت معلــم و آمــوزش و پــرورش داشــته 

باشــند، درگیــر مســائل و پیشــبرد منافــع حکومت گران انــد و در قبــال امتیــازات شــخصی گاه حتــا جزئــی، 

بــه ابــزار دســت آن هــا تبدیــل شــده اند، بایســتی کنــار گذاشــت.

معلمــان و فرهنگیــان آگاه و پیشــرو بایســتی بداننــد و آگاه باشــند کــه بــدون پشــتوانۀ تــوده ای و حمایــت فعال 

بدنــه، کانــون صنفــی یــا هــر تشــکل دیگــر معلمان فاقــد کارآیــی الزم خواهد بــود. از این رو ضروری ســت 

کــه تــودۀ معلمــان را بیــش از پیــش بســیج و آمــاده ســاخت و شــمار هــر چــه بیشــتری از آن هــا را بــه میــدان 

ــارزه متشــکل کشــاند. اگــر مــا در شــهرها و اســتان ها، کانون هــا و تشــکل های محکــم و  اعتــراض و مب

مســتقلی را متشــکل از افــراد مبــارز و آگاه و نماینــدگان واقعــی و مــورد اعتمــاد خــود بنــا کنیــم، نــه فقــط 

می توانیــم مطمئــن باشــیم کــه نماینــدگان مــا در ســطح مســائل محلــی و منطقــه ای، اهــداف و خواســت های 

ــان  ــن اطمین ــم از همی ــز می توانی ــری نی ــاس سراس ــه در مقی ــد، بلک ــری می کنن ــی و پی گی ــا را نمایندگ م

ــراد  ــه اگــر در کانون هــا و تشــکل های شــهری و اســتانی، اف ــه روشــن اســت ک برخــوردار باشــیم. ناگفت

ــکل  ــک تش ــکل گیری ی ــار ش ــوند، انتظ ــی وارد ش ــای حکومت ــه رو جناح ه ــا دنبال ــر آگاه ی ــف و کم ت ضعی

ــر خواســت های معلمــان، انتظــاری بیهــوده  سراســری و یــک شــورای هماهنگــی فعــال و چابــک پی گی

اســت. در غیــاب حضــور فعــال و جــدی تــوده معلمــان و فعــاالن آگاه و مبــارز، »شــورای هماهنگــی« یــا 

تشــکل سراســری بــاز هــم معلمــان را بــه ســراب »اعتــراض خامــوش« و« تجمــع ســکوت« و شــعارهای 

بــی فایــده  و تجــارب شکســت خورده خواهــد کشــاند.

بدیهی ســت کــه در جریــان برگــزاری ایــن مجامــع و انتخــاب هیــات مدیره هــای جدیــد و یــا حتــا بزرگداشــت 

مراســم هایی چــون روز معلــم یــا روز جهانــی معلــم، عوامــل حکومتــی و دست نشــاندگان جریــان 
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ــد و چــون  ــد و چن ــم زنن ــه ســود خــود رق ــد کــرد ماجــرا را ب ــدال« و »اصالح طلــب« ســعی خواهن »اعت

ــن رو معلمــان آگاه  ــد. از ای ــار خــود بگیرن ــه مراســم ها را در اختی برگــزاری مجامــع عمومــی و این گون

و تشــکل های مســتقل فرهنگیــان بــا هوشــیاری کامــل بایــد مراقــب دخالت هــا و خــراب کاری کارگــزاران 

ــات  ــی مجامــع عمومــی و انتخــاب هی ــا برپای ــه مراســم ها و ی ــان برگــزاری این گون ــت، چــه در جری دول

مدیــره، چــه در فعالیت هــای بعــدی تشــکل ها، باشــند و از آن جلوگیــری کننــد. هرگونــه مداخلــۀ دولــت در 

پوشــش »نظــارت« و یــا تحــت هــر نــام و عنــوان دیگــری، مخــل ســالمت و مغایــر اســتقالل عمــل فعــاالن 

ــت. ــان اس و تشکل هایش

ــذار  ــده و تاثیرگ ــکیالت زن ــک تش ــه ی ــه مثاب ــد ب ــی می توانن ــان زمان ــتقل معلم ــی و مس ــکل های صنف تش

ــد ارگانیــک داشــته باشــند و راه اعمــال  ــه پیون ــا بدن ــد کــه ب ــای نقــش کنن ــود وضعیــت معلمــان ایف دربهب

ــل و  ــه سرنوشــت تشــکل های بی عم ــد ب ــر نخواهن ــن تشــکل ها اگ ــوار ســازند. ای ــن را هم ــرل از پایی کنت

خنثــا بــدل شــوند، بایســتی لیســتی از مهم تریــن مطالبــات معلمــان را در برابــر دولــت قــرار دهنــد و مجدانــه 

خواســتار تحقــق آن شــوند. رفــع تبعیــض فاحــش میــان حقــوق و مزایــای فرهنگیــان شــاغل و بازنشســته بــا 

ســایر کارکنــان دولــت، افزایــش حقــوق  پایــه بــه بــاالی خــط فقــر، بیمــه  کارآمــد، اختصــاص بودجــه کافــی 

بــه آمــوزش و پــرورش، تاســیس مــدارس جدیــد، نوســازی مــدارس و بهبود امکانــات تحصیلی و آموزشــی 

و آزمایشــگاهی مــدارس دولتــی، کاهــش تراکــم دانش آمــوزان در کالس و رعایــت اســتانداردهای جهانــی، 

توقــف خصوصی ســازی مــدارس و آمــوزش و پــرورش، منــع فشــار و پرونده ســازی و پی گــرد امنیتــی، 

ــع از ســر راه  ــه مان ــه فعــاالن جنبــش اعتراضــی معلمــان، برداشــتن هرگون ــی و تبرئ لغــو احــکام قضای

ــان، مشــارکت معلمــان در برنامه ریزی هــای کالن  ــی و مســتقل فرهنگی ــه تشــکل های صنف ــت آزادن فعالی

آمــوزش و پــرورش، از جملــه مهم تریــن مطالباتــی اســت کــه بیــش از دو دهــه اســت معلمــان زحمتکــش 

ــوده  ــت ت ــر آن، خواس ــری نظی ــت های دیگ ــا و خواس ــد. این ه ــارزه نموده ان ــرای آن مب ــخت کوش ب و س

ــان اســت. بخــش آگاه و پیشــرو معلمــان متشــکل درتشــکل  ــاق فرهنگی ــه اتف ــب ب معلمــان و اکثریــت قری

هــای موجــود و یــا تشــکل ها مســتقلی کــه خــود ایجــاد می کننــد، بــا اتــکاء بــر همیــن تــوده و ســازماندهی 

اعتصــاب و مبــارزه اســت کــه می بایــد و می توانــد راه تحقــق ایــن خواســت هــا را همــوار ســازد.

یکــی دیگــر از عرصه هــای فعالیــت تشــکل های مســتقل فرهنگیــان، دفــاع و حمایــت جــدی از معلمــان و 

فرهنگیــان بازنشســته و مطالبــات آن هاســت. فرامــوش نکنیــم کــه وضعیــت امــروز فرهنگیــان بازنشســته، 
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ــا  ــب بیانیه ه ــبختانه در اغل ــد. خوش ــر می کش ــه تصوی ــاغل را ب ــان ش ــردای فرهنگی ــه ف ــت ک ــه ای اس آین

ــده،  ــه ش ــز توج ــته نی ــان بازنشس ــه خواســت های فرهنگی ــان، ب ــی معلم ــای تشــکل های صنف و اطالعیه ه

ــی و  ــتگاه های دولت ــایر دس ــا س ــرورش ب ــوزش و پ ــتگان آم ــی بازنشس ــدن دریافت ــراز ش ــه از همت منجمل

افزایــش مســتمری ها کــه یکــی از خواســت های محــوری بازنشســتگان اســت، دفــاع و حمایــت بــه عمــل 

آمــده اســت. امــا ایــن ســطح از دفــاع و حمایــت هنــوز کافــی نیســت. بازنشســتگان فرهنگــی طــی حــدود 

ــات  ــف تجمع ــتان های مختل ــهرها و اس ــار در ش ــن ب ــده، چندی ــپری ش ــال 9۵ س ــه از س ــی ک ــت ماه هف

اعتراضــی برپــا کــرده و اعتراضــات پرشــکوه و سراســری را ســازمان داده انــد. جــا دارد کــه تشــکل های 

ــش را  ــاد خوی ــاخته، اتح ــری برقرارس ــای نزدیک ت ــد ه ــته پیون ــان بازنشس ــا فرهنگی ــان، ب ــتقل معلم مس

مســتحکم تر ســازند و از مبــارزات و اعتراضــات آن هــا بــه نحــو جدی تــر و شایســته تری حمایــت بعمــل 

آورنــد.

و امــا موضــوع بســیار مهــم دیگــر، مشــارکت دادن زنــان در تشــکل ها و رهبــری آن اســت. زنــان 

معلــم و فرهنگــی اعــم از شــاغل و بازنشســته، بــدون اســتثناء در تمــام اعتراضــات فرهنگیــان حضــور 

داشــته اند. بــا ایــن همــه، در ایــن راه و بــرای حضــور فعال تروگســترده تــر زنــان، هنــوز بایــد کارهــای 

ــان  ــی زن ــیل  مبارزات ــتگی ها و پتانس ــتعدادها، شایس ــرد. اس ــورت بگی ــری ص ــای زیادت ــتر و تالش ه بیش

ــر  ــه کم ت ــه هیچ وج ــاخته اســت، ب ــدود س ــدن آن را مس ــش درآم ــه نمای ــیر ب ــیتی، مس ــه تبعیضــات جنس ک

از مــردان نیســت کــه بــه خاطــر همیــن تبعیــض، گاه حتــا بیشــتر هــم هســت. بایــد مســیر درخشــش ایــن 

اســتعدادها و شایســتگی ها را تــا حــد ممکــن گشــود و ســهم بیشــتری بــه زنــان اختصــاص داد. در مجمــع 

عمومــی کانــون صنفــی فرهنگیــان گیــالن کــه پانزدهــم مهــر برگــزار شــد، 1۵ نفــر بــه عنــوان اعضــای 

اصلــی هیــات مدیــرۀ ایــن کانــون انتخــاب شــدند کــه در میــان آن هــا 3 زن )1 بــه ۵( وجــود دارد. جالب تــر 

اینکــه نفــر اول بــه لحــاظ میــزان آراء نیــز یــک فرهنگــی زن اســت!اگرچه متأســفانه هنوزحضورزنــان 

در تشــکالت صنفــی معلمــان بــه نســبت مــردان نیســت، امــا همیــن حضــور نســبی هــم بــه خــودی خــود 

پدیــده ای بســیار مثبــت و نویدبخــش حضــور و دخالــت پررنگ تــر زنــان در کانون هــا و تشــکل های 

مســتقل معلمــان اســت. گامــی اســت بــه پیــش کــه بایــد آن را تقویــت و بــا گام هــای بعــدی تکمیــل کــرد.

در پایــان بــه نکتــه  ی دیگــری بایــد اشــاره کــرد کــه هرگــز نبایــد از آن غافــل شــد. ایــن نکتــه  همانــا ایجــاد 

اتحــاد و هماهنگــی میــان تشــکل ها و حفــظ ایــن اتحــاد اســت. صرف نظــر از تالش هایــی کــه از بیــرون 
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بــرای ایجــاد تفرقــه و نفــاق میــان معلمــان و تشــکل ها و بــرای دامــن زدن بــه اغتشــاش درونــی آن هــا انجــام 

می شــود، امــا ماجــرای روز جهانــی معلــم )۵ اکتبــر( و پروســۀ عضویــت و شــرکت در مجامــع عمومــی 

در برخــی از کانون هــای صنفــی حاکــی از وجــود برخــی اختالفــات، نارســایی ها و ناروشــنایی هایی در 

ایــن زمینه هاســت. نیروهــای آگاه و معلمــان مبــارز و پیشــرو، قادرنــد بــا کار و تــالش و آگاه گــری، بویــژه 

بــا بــه میــدان آوردن بیــش از پیــش زنــان و تــوده  معلمــان، ابهامــات و ناروشــنی ها و موانــع را برطــرف 

ســازند. معلمــان و فرهنگیــان زحمتکــش را حــول اساســی ترین و عام تریــن خواســت ها متشــکل ســازند، 

تشــکل های اســتانی خــود را مســتحکم ســازند، تشــکیالتی مبــارز و سراســری ایجــاد کننــد و بدین وســیله، 

چشــم انداز نویــن و امیدبخشــی را فــراروی جنبــش اعتراضــی معلمــان بگشــایند.

تجربــه بیــش از ســه ســال دوره ریاســت جمهوری حســن روحانــی، بایســتی بــه همــه فرهنگیــان و فعــاالن 

ــر و  ــت تدبی ــوچ و معجــزات »دول ــای پ ــه وعده ه ــد ب ــه نبای ــه باشــد ک ــان آموخت ــش اعتراضــی معلم جنب

امیــد« دل  خــوش کننــد و بجــای امیــد بســتن های واهــی بــه بــاال، بایــد بــه نیــروی تــوده ای خویــش متکــی 

باشــند. همین کــه دســت از زانــوی خویــش بگیرنــد، قادرنــد قامــت راســت کننــد.

برگرفته از نشریه کار ارگان سازمان فدائیان)اقلیت(- شماره ۷2۷ نیمه  دوم مهر سال 139۵
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»وای از این بیداد، وای از این توفان!«

در روز 19 اســفند بــار دیگــر هــزاران تــن از معلمــان زحمتکــش کــه کاســه ی صبرشــان از ظلــم و بیــداد 

حاکــم ســرریز شــده در شــهرهای مختلــف کشــور از جملــه، تهــران، مشــهد، شــیراز، اصفهــان، اهــواز، 

خرم آبــاد، تبریــز، زنجــان، ســاری، قزویــن، بجنــورد، شــهرکرد، اردبیــل، ســنندج، بندرعبــاس و اراک 

ــم شــاغل و بازنشســته در برابــر مجلــس  ــد. در تهــران نیــز صدهــا معل ــه تجمــع اعتراضــی زدن دســت ب

تجمــع کــرده و فریــاد رســای اعتــراض خــود را ســر دادنــد: “مــی زنــم فریــاد، هــر چــه بادابــاد، وای از 

ایــن بیــداد، وای از ایــن توفــان”. 

بــرای معلمانــی کــه بــه خیابــان آمدنــد، روشــن اســت کــه دیگــر دســت روی دســت گذاشــتن و تنهــا گالیــه 

کــردن چــاره ســاز نیســت. آنــان نیامدنــد تــا بــا خواهــش و تمنــا حــق خــود را گدایــی کننــد. لحــن گفتارهــا 

و شــعارها تغییــر کــرده بــود. اعتمــاد بــه نفســی در ایــن حرکــت دیــده می شــد کــه نشــان از هوایــی تــازه 

در جنبــش معلمــان دارد. 

ــم تــر شــده اســت،  امــا دو عامــل   اگرچــه وضعیــت معیشــتی معلمــان در ســال های اخیــر همــواره وخی

اصلــی موجــب گردیــده کــه حرکت هــای اعتراضــی معلمــان بــه نتیجــه مطلــوب نیانجامیــده، بــه انحــراف 

ــن عوامــل، ســرکوب و ارعــاب در جــو  ــی شــود. یکــی از ای ــه آن بی اعتنای ــا اصــوالً ب کشــیده شــده و ی

امنیتــی حاکــم اســت. فضایــی کــه در دوران دولــت »تدبیــر و امیــد« نــه تنهــا بهبــودی نیافــت، بلکــه ادامــه 

یافــت. عامــل دیگــر، نفــوذ گرایــش اصــالح طلبــی در تشــکل هــای صنفــی معلمــان اســت کــه همــواره 

تــالش داشــته انــد، نارضایتــی معلمــان و حرکت هــای اعتراضــی را کانالیــزه کننــد و بــا ســوار شــدن بــر 

مــوج ایــن اعتراضــات از رادیکالیــزه شــدن ایــن حرکت هــا جلوگیــری کننــد. آنــان بــه بهانــه ی ســرکوب، 

خودســرکوبی را تبلیــغ می کننــد و در حالــی کــه بــر بی فایــده بــودن اعتصــاب و حرکت هــای اعتراضــی 

تــوده ای تأکیــد مــی کننــد، جایــی کــه از آنــان ســؤال مــی شــود، مگــر عجــز و التمــاس شــما و بــه اصطــالح 

»تعامــل« بــا حکومــت نتیجــه ای بــه بــار آورده، پاســخی ندارنــد. 

یکــی از آخریــن نمونه هــای ایــن مــورد، کمپیــن »بودجــه عادالنــه بــرای افزایــش حقــوق معلمــان و بهبــود 
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کیفیــت آمــورش در مــدارس« اســت کــه در نیمــه ی دوم بهمــن مــاه ســال گذشــته شــکل گرفــت و جمعــی 

از معلمــان اقــدام بــه جمــع آوری امضــا کردنــد.  در مجمــوع 140 هــزار امضــاء جمــع آوری شــد کــه 

110 هــزار امضــاء از طریــق شــبکه های مجــازی و 30 هــزار امضــا دســتی انجــام گرفتــه بــود. روز 9 

اســفند چنــد معلــم در مجلــس حضــور یافتــه و ایــن امضاهــا را عرضــه کردنــد. نتیجــه  ی از پیــش معلــوم 

ــود، نمایندگانــی کــه  پیــش از ایــن کار را  ــم در مجلــس ب ــدگان رژی ــی نماین آن، وعده هــای پــوچ و توخال

ــی  ــد.  ب ــرده بودن ــن ک ــه تعیی ــا 3 درصــد کل بودج ــرورش را تنه ــوزش و پ ــه ی آم ــرده و بودج ــام ک تم

حاصــل بــودن اقدام هــای ایــن چنینــی، تنهــا فایــده ای کــه شــاید بــه بــار آورد، ایــن اســت کــه معلمانــی کــه 

بــه گشــایش مشــکالت شــان از ایــن طریــق امیــدی بســته بودنــد، دریابنــد کــه تــا زمانــی کــه بــه نیــروی 

خــود تکیــه نکننــد، روز بــه روز وضعیــت وخیــم تــر مــی شــود. از ایــن روی بایــد بــرای یافتــن اشــکال 

ــر  ــل دیگ ــتی و ح ــت معیش ــودی در وضعی ــر و بهب ــاً تغیی ــه حقیقت ــد ک ــالش کنن ــارزه ای ت ــای مب و راه ه

معضــالت شــان ایجــاد کنــد. ایــن اشــکال مبــارزه در صــورت لــزوم از تشــکل هایــی کــه سیاســت شــان 

در مجمــوع مهــار مبــارزات و بــه بیراهــه کشــاندن شــان اســت، عبــور خواهنــد کــرد. ایــن همــان چیــزی 

اســت کــه هــراس در دل کســانی می انــدازد کــه دررهبــری چنیــن تشــکل هــای صنفــی فعالنــد، امــا دغدغــه 

ی واقعــی شــان ایــن اســت کــه حتــی تلنگــری نیــز بــه دولــت و مجلــس و ارگان هــای حکومتــی آقاهــا و 

آقــازاده هــا وارد نیایــد. همین هــا چمــاق برمــی دارنــد و بــر ســر کنشــگران و معلمــان معترضــی می زننــد 

کــه از چانــه زنــی هــا و کرنــش و التمــاس بــه تنــگ آمده انــد و حــق شــان را گرفتنــی مــی داننــد. 

در بیانیــه ی ســازمان معلمــان کــه در روز ۷ اســفند منتشــر شــد،  بــه خوبــی ایــن هــراس تشــریح شــده 

اســت. در جایــی از ایــن بیانیــه آمــده اســت »از تعامــل و رایزنــی غافــل نباشــیم و بدانیــم کــه آبــی را کــه 

در پشــت ســد اعتــراض و انتقــاد جمــع می کنیــم بایــد بــه صــورت هدایــت شــده بــه دشــت حاصل خیــز و 

نتیجــه بخــش توســعه ســرازیر کنیــم و نــه بــه کویــری کــه ثمــره ای نداشــته باشــد و از ســویی بایــد بدانیــم 

کــه انباشــت ایــن اعتــراض و انتقــاد بــدون هدایــت بــه کانــال رایزنــی یــا ســد را می شــکند و تخریــب بــه 

بــار مــی آورد و یــا ناامیــدی را گســترش می دهــد و چشــمه هــای اعتــراض و انتقــاد را مــی خشــکاند.«

مهــدی بهلولــی، عضــو هیــات مدیــره کانــون صنفــی معلمــان ایــران در تهــران، پیــش از برگــزاری تجمــع 

19 اســفند در کانــال تلگرامــی خــود هشــدار می دهــد کــه »برخــی از معلمــان فعــال کــه برخــی از آن هــا 

در برخــی تشــکل هــای صنفــی هــم حضــور دارنــد، بــا ســوار شــدن بــر مــوج نارضایتــی فرهنگیــان، گویــا 
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ــد و ســکان هدایــت آن هــا را عمــالً  ــد کــه تشــکل هــای صنفــی را پشــت ســر خــود بیندازن بدشــان نمی آی

در دســت بگیرنــد. بــه ویــژه اگــر ایــن نکتــه را هــم در نظــر بگیریــم کــه برخــی از ایــن فعــاالن صنفــی 

بــا رویکــرد ایدئولوژیــک عمدتــا چــپ کارگــری و ســتیزه جویانــه بــه کنــش هــای صنفــی مــی نگرنــد.« 

بهلولــی بــا ایــن اظهارنظــر در واقــع از ســوی خــود و همفکرانــش چــراغ ســبز بــه نیروهــای امنیتــی نشــان 

می دهــد کــه بــه خــودی خــود همــواره در پــی جــرم تراشــی و دســتگیری و ســرکوب فعــاالن آگاه جنبــش 

معلمــان مــی باشــند. 

ــی کــه وی  ــدازد، در حال ــه راه می ان ــی را ب ــام، ایشــان بحــث جامعــه ی مدن ــن پی در جــای دیگــری از ای

یــا بــی اطــالع اســت یــا خــود را بــه  نادانــی مــی زنــد و در ایــن مــورد ســکوت مــی کنــد کــه جامعــه ی 

مدنــی ملزوماتــی دارد کــه بــا والیــت فقیــه و ســرکوب و دیکتاتــوری عریــان مذهبــی در ایــران فرســنگ 

هــا فاصلــه دارد. امــا مهمتــر از ایــن، انــگار ایــن آقــا کــه ادعــای دفــاع از حقــوق معلــم را دارد، نمی فهمــد 

ــم امــروز گرســنه اســت. خــرج  ــم امــروز، بحــث هــای انتزاعــی ایشــان نیســت، بلکــه معل ــه درد معل ک

خانــواده اش را بــا کار و زحمتــش در نمــی آورد. هشــتاد درصــد معلمــان در زیــر خــط فقــر زندگــی مــی 

کننــد. بخشــی از معلمــان حــق التدریســی مــاه هاســت کــه حقــوق نگرفتــه انــد.  آن هــا خواهــان بازگردانــدن 

پول هــای دزدیــده شــده از صنــدوق ذخیــره فرهنگیــان مــی باشــند، خواهــان اصــالح ســاختار بیمــه معلمان، 

پرداخــت به موقــع پــاداش پایــان خدمــت فرهنگیــان و اصــالح حقــوق هــا و هماهنــگ کــردن آن بــا حقــوق 

ســایر کارکنــان دولــت هســتند. آنــان بهبــود وضعیــت آموزشــی در مدرســه ها را می طلبنــد و... خواهــان 

آزادی فعــاالن معلمــان و رفــع تبعیــد از معلمــان معتــرض تبعیــدی مــی باشــند. 

تجربــه ی 19 اســفند نشــان داد کــه معلمــان مــی  تواننــد بــا اتــکا بــه نیــروی خــود راهکارهــای مبارزاتــی 

را تجربــه کننــد، از ایــن تجربیــات آموختــه و حرکــت خــود را غنــی ســازند. اگرچــه اعتراضــات معلمــان 

در زمســتان 93 و فروردیــن و تیرمــاه 94 نیــز بــا ســکوت و یــا مخالفــت علنــی جریانــات دنبالــه روی 

ــان  ــوش معلم ــای خودج ــذر حرکت ه ــا ب ــد، ام ــرکوب ش ــز س ــت نی ــد، و در نهای ــه گردی ــت مواج حکوم

کاشــته شــد و حرکــت اعتراضــی 19 اســفند را نیــز می تــوان ادامــه ی همیــن رونــد دانســت. 

نتیجــه ای کــه از ایــن تجربیــات می تــوان گرفــت ایــن اســت کــه جنبــش معلمــان چــاره ای جــز رادیکالیــزه 

شــده نــدارد و نیــروی آگاه و پیشــتاز جنبــش معلمــان بــا هوشــیاری نبایــد اســیر جوســازی هــای اصــالح 

طلبــان گــردد. در ســازماندهی حرکت هــای اعتراضــی تــا زمانــی کــه رژیــم جمهــوری اســالمی برپاســت،  
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ســاده اندیشــی محــض اســت، اگــر فکــر کنیــم بــا فشــارهای امنیتــی مواجــه نخواهیــم شــد. بــه همیــن دلیــل 

نبایــد بــه برگــزاری یــک تجمــع بســنده کــرد. جلــب اتحــاد دیگــر اقشــار معتــرض و بــه ویــژه کارگــران 

ــدید  ــازد.  تش ــی س ــوارتر م ــرکوب آن را دش ــرده و س ــر ک ــی را قوی ت ــای اعتراض ــرض حرکت ه معت

فعالیــت در تشــکل هــای صنفــی و کنــار زدن کســانی کــه ایــن تشــکل هــا را تیــول خــود مــی داننــد، نیــز 

یکــی از راه هــای مبــارزه مــی باشــد. در صــورت لــزوم بایســتی تشــکل هــای خــود را بــه وجــود آورد. 

اســتفاده ی هــر چــه بیشــتر از فضــای مجــازی و آگاهــی دادن بــه والدیــن و دانــش آمــوزان در رابطــه بــا 

مشــکالت معلمــان و سیســتم آموزشــی و جلــب حمایــت آنــان از ضروریــات گســترش ایــن جنبــش اســت.  

رعایــت تدابیــر امنیتــی بــرای حفــظ هســته هــای اصلــی ســازمانده یکــی دیگــر از ملزوماتــی اســت کــه 

تــداوم مبــارزه را تضمیــن مــی کنــد. جمــع آوری تجربیــات، تبــادل نظــر و بــر ایــن اســاس برنامه ریــزی 

ــد.  قدم هــای آتــی، اســتمرار مبــارزات را تضمیــن مــی کن

همانطــور کــه گفتــه شــد، راه دیگــری جزمبــارزه بــرای معلمــان نمانــده اســت. در غیــر ایــن صــورت، 

وضعیــت هفــت ســینی کــه فرهنگیــان شــیرازی در پوســتر هفــت ســین خــود وصــف کــرده انــد، روز بــه 

ــر، ســرگردانی و  ــد شــد: ســرافکندگی، ســرکوب، ســیه روزی، ســرخورده، ســخره گ ــر خواه روز بدت

ســتم. 

نقل از نشریه کار ارگان سازمان فدائیان)اقلیت(- شماره ۷3۸ نیمه اول فروردین 9۶



57  برگرفته از نشریه کار      سازمان فدائیان)اقلیت(

کار، انن، آزادی
حکومت شورائی



58  برگرفته از نشریه کار      سازمان فدائیان)اقلیت(

تهیه و تنظیم:   هواداران سازمان فدائیان)اقلیت(

http://www.fadaian-minority.org
info@fadaian-minority.org/

 


