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 به مخاطبان هینوروز نشر کیتبر  امیپ

 

 آمده است اما  گرید یبهار

 آن زمستان ها که گذشت،   یبرا

 ست ین ی نام ست،ین ینام

 

لحن    یو آنگاه زندگ   آرد یما هجوم م   ی و لشکر غمان از هر سو بر هست  ".د یآ  ی بنفشه م  ی چلچله، ب  ی نوروز ب  یسال"

 جهان.  نی است ا ی د یهول و نوم چستانی . هردیگی به خود م  ی تراژد

بهاران   آنچنان نکه  م  زیاش  بس  زند ی سبزه را پس  ب   نیا  ی اریاز  ما  ب   هنگامی هول.  جهان    ن یبد   یپا  سرانجامی و 

 دور افتاده از هم.  ییها. واحه شیخو یانتها یب  یی. رها شده در تنهامینهاد

 

انسان.    ه ی بزرگ آلوده بود. به نام انسان و عل  یهارا که به دروغ   یخی ما تار  یزنگار خورده   یهابر لوح   د یسیبنو 

  ی های ورها و شادکه راز ش   م یو ندانست  ش یخو  ی و وادادگ  ی فی در بالتکل  م یکه ما ساکنان شهر سنگستان بود  د یسیبنو

و قدرت در پس پشت کلماتش پنهان بود. و ما    یزندگ  بهمعطوف    ی بود که اراده   یاما در معنا کردن همان قصه 

سخت    یگرفت و از دشمنانش تقاص  میرا جشن خواه  یو آزاد   ی. شادافتی  میقدرت را بازخواه  نیا  ر؛یاگر چه د 

 ستاند.  میخواه

 

 .« یسرود بوسه است/ و هر انسان با هر انسان برادر  ن یکه کمتر ی»روز 
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 زنگ اول 
  ن یآموزش نو  ی ریگبودند از شکل رانیخواهانه ااز حرکت تحول  یمعلمان همواره بخش ران یمعاصر ا خ یطول تار در

  ی نقش معلمان برجسته است. در تحوالت  یاس یس   اناتیجامعه تا حضور در احزاب و جر  یسازو نقش معلمان در آگاه 

معلمان در    یموثر بودند. حت  یچپگرا و مل  علمانو استعمار م  سمیالیشدن صنعت نفت و مبارزه با امپر   یمانند مل

  .داشتند  ی نقش قابل توجه ۵۷و انقالب   یکیجنبش چر

معلمان منتقد از مدارس    ، ینیو طرفداران خم  ان یگراو قبضه کردن قدرت توسط اسالم  یاس یاز تحوالت س   بعد 

عرصه تاخت و تاز    ۶۰و اعدام شدند. دهه    یاز آنان محاکمه ، اخراج ، زندان  یادیتعداد ز   یشدند و حت  هی تصف

  ک یدئولوژیا یهاه یکه به کمک مدرسه پا ند داشتند آنها بود ینقش اساس  هایاز معلمان بود که در پاکساز یانیجر

ند  بر عهده داشت  و نیروهای خط امام  معلمان  یبگرانه را انجمن اسالمنقش سرکو  نیرا محکم کردند ا  تیحاکم

و مقاومت    ی شرویپ  با همان هایی که بعدا در لباس اصالح طلبی دوره جدیدی از فریب و سرکوب را شکل دادند.

  ان یم  نیخواهد داد در ا  نییاصالحات از باال به پا  یسر  کی شد که تن به    یمدع  ت یمردم بعد از جنگ، حاکم

باندها  یصنف   یهاتشکل تضاد  دل  از  مس  ی معلمان  در  و  گرفتند  شکل  مطالبه   ر یقدرت  و  قدم    ی گراستقالل 

  .برداشتند 

بنا    هاتشکلاین    گذردی مصنفی معلمان    یهاکانون و    هاانجمنبیش از دو دهه از فعالیت صنفی معلمان در قالب  

بتوانند    یهاتشکلضرورت شورای هماهنگی    بر تا  دادند  اوایل دهه هشتاد شکل  در  را  ایران  فرهنگیان  صنفی 

بررسی کارنامه فعاالن صنفی در طی دو    مطالبات صنفی معلمان را در ابعاد سراسری پیگیری و ساماندهی کنند. 

  هاکانون نقد به برخی فعاالن صنفی و    نیترمهمخالی از نقد و ایراد نیست شاید    اگرچهدهه اخیر قابل دفاع است  

کوشیدند به مجلس    طلباناصالح در دهه هشتاد بود تا جایی که همراه با    خصوصبه رویکرد آنان به مقوله اصالحات  

حمایت   طلباناصالح هشتم راه پیدا کنند و ناکام ماندند و در انتخابات ریاست جمهوری کوشیدند از کاندیدای  

وجود داشت و حتی برخی از فعاالن، فعالیت خود را ذیل ستاد فرهنگیان روحانی    92انتخابات    کنند. این رویکرد تا

 تعریف نمودند.

  برخی   دور جدیدی از مطالبه گری شروع شد در  دهایوع و    عدهوبعد از انتخاب روحانی و مشخص شدن سراب   

  اصالح   ازجملهسیاسی داخل و خارج    یهاناح جاز تمام    ها کانون تاکید بر استقالل    تغییر رویکرد حاصل شد   هاکانون 

 هاکانون فعال بودند    هاتشکلکه بیشتر در حاشیه    انهیگراچپ نیروهای جوان و رادیکال با رویکردها    از سوی   طلبان

جنبشی    یهاخصلت   93را به سمتی پیش برد که فضا را برای ورود نیروهای جدید فراهم کنند. از اعتراضات پاییز  
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لمان بروز و ظهور بیشتری پیدا کرد. حضور نیروهای رادیکال جدید که حاصل کنشگری معلمان  حرکت صنفی مع

 بود طیف پیشرو فعاالن صنفی قدیمی را در موقعیت برتر قرار داد.  94و    93در سال 

 جلوروبه سر برآورده و    نژادیاحمد از سرکوب دوران  که  عضو   یهاتشکل شورای هماهنگی به همراه    در دور جدید 

به    کردند ی محرکت   امیدی  دیگر  که  امتیاز  این  مستقل    طلباناصالح با  صنفی  فعاالن  صفوف  و  نداشتند  هم 

  مطرح صنفی   یهاچهره برخی    9۶و انتخابات سال    94در جریان لیست امید در سال    اگرچه  شد ی م  ترمستحکم 

سوق دهند اما معلمان وارد فاز جدیدی از جنبش    لبانطاصالح فردی سعی کردند معلمان را به سمت    صورتبه 

 منفی بگذرد.   ریتأثاستقالل  ی وسوسمت بر  توانستی نمشده بودند و دعوت فردی افراد 

اعتراضات مشهود است تغییر فاز از حرکت اعتراضی موسمی به    9۰گری معلمان در دهه    آن چیز که در مطالبه 

اهداف و مطالبات    شیازپشی بماه اخیر، معلمان    ۷در    خصوصبه ته و  سال گذش   ۷جنبشی رو به رشد است. در طی  

صنفی    یهاتشکلو این باعث شده است که شورای هماهنگی    اند نموده   یبند تیاولوخود را عینی و ملموس و  

را از    نفعانی ذ از    یتوجهقابلمرجع فراخوان و نیروی بسیج کننده بتواند تعداد    نیتریاصل  عنوانبه فرهنگیان ایران  

  ی دهسازمان معلمان شاغل و بازنشسته تا رسمی و غیررسمی و حتی دانش آموزان را برای دستیابی به اهداف  

و از منابع  به جنبشی اشاره نمود که اهدافش مشخص است دارای سازمان بسیج کننده است    شودی منماید. حاال  

 و بدنه اجتماعی حمایتی برخوردار است. 

خود را نشان داده است اما این    یالمللن یبچه در بعد داخلی و چه در بعد    جاهمه امروز جنبش معلمان ایران در  

  ن یترعمدهو ساختار سیاسی استبدادی با مشکالت عدیده روبرو هست.    ی دارهیسرماجنبش در فرماسیون اقتصاد 

.  صنفی است اما نباید از موانع درونی جنبش غافل شد   یهاتشکل ی جنبش سرکوب مستمر فعاالن و  مانع پیشرو 

بر    یهاتشکل گسترش   برای غلبه  اولین گام  برگزاری مجامع عمومی  و عضوگیری گسترده و    ی هاضعف صنفی 

 درونی است.

دن به اهداف و مطالبات و  است اما تا رسی   شدهت یتثبصنفی    یهاتشکل حرکت صنفی معلمان در قالب  اگرچه   

  ران یگفت جنبش معلمان ا  توان ی امروز م  ارتقای کمی و کیفی جنبش راه درازی پیش روی کنشگران صنفی است. 

پشت سر    ی فراوان  ی است که فراز و فرودها  یجنبش موثر اجتماع  ک ی  یاجتماع  گاهی مشخص و پا  ی خیبا عقبه تار

حامل شعار   نک یزاده شده و ا ی ملموس و شکاف طبقات  و  ی نیع ط یجنبش از دل شرا  ن یرو دارد. ا ش یگذاشته و پ

 .است ی و برابر ی آزاد

قرار    ی موردبررس کوشیدیم از ابعاد مختلف جنبش معلمان و افق پیش روی آن را    کندوکاودر این شماره فراسوی 

دهیم و امیدواریم این فتح بابی شود برای نقد و بررسی بیشتر جنبش معلمان هم از سوی افراد درون جنبش و  

   هم افراد خارج از جنبش. 
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 شورایی   ی اب ی سازمان   ی سو به   ابانی خ   در  مجمع عمومی از  
 جعفر ابراهیمی، معلم 
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اند. معلمان با اعتراضات گسترده،  نموده   لیرا به محل اعتراض و آموزش خود تبد   ابانی خ  رانیکه معلمان ا  هاستماه

  ه یاز ال  یبخش  عنوانبه اند که  داده   نشان   با فراخوان شورای هماهنگی  نیمنظم و هماهنگ با مطالبات مشخص و مع

  ند یخود عمل نماو طبقاتی  ، تاریخی یانسان فیشده به وظا کتهید  فیطبقه کارگر قادرند فراتر از شرح وظا شرویپ

 و ظرفیت باالیی از تشکل یابی را نشان دادند.   قرار دهند   ریتأث جامعه را تحت  یو از حقوق خود دفاع نموده و حت

بلکه معلمان نشان    گردد یمحدود نم   ی و آموزش   ی مطالبات صنف  ی برا  ی گرقصه مبارزه معلمان تنها به مطالبه   اما

  ی از دموکراس  ن یو نو  ینیع  یکنند و شکل  ر یرا تسخ ابانیمستقل قادرند خ یابیتشکل ان یدفاع از ک  یدادند که برا 

 .را محقق سازند 

  ی تیامن  ر یتداب  نیدتریشد   ر یز  ، ابانیمعلمان کردستان/ سنندج در خ  ی انجمن صنف  یباشکوه مجمع عموم   ی برگزار

و   ی کنشگر ان یمعلمان در جر  ستین یآموزش  یهابه کالس  ازین یابیتشکل  ینشان داد که برا 14۰۰ ماهبهمن در 

.  دهند ی خود را شکل م  و کانون  و انجمن   شوند ی متحد م  ط یشرا  ر ییتغ   ی و برا  رسند ی م  ی طبقات  ی به آگاه  کیپرات

بر دوش دارند آنان محصول    یمنتخبان بار بزرگ   آمده است  رونینامشان از صندوق ب  یچه کسان  نکهیمستقل از ا

 . هستند  رانیخواه مردم او جنبش تحول در جنبش معلمان   ی خینقطه عطف تار کی

معلمان شاغل   یانتخابات انجمن صنف  فرهنگیان استان فارس،  یانتخابات انجمن صنف  انتخابات و  نیا  گر ید  یسو  از

کانون صنفی  انتخابات  غرب و    آباد اسالم ، اعالم موجودیت کانون صنفی معلمان هرسین و  و بازنشسته کرمانشاه

تبدیل تجمع به مجمع عمومی کانون صنفی معلمان استان بوشهر و برگزاری مجمع عمومی انجمن  ،  معلمان بیجار

پشت    د یها نباشهرها و استان  ریگذشته نشان داد که معلمان در سا  یهاهفته   و   هاماه  در  صنفی معلمان دیواندره 

  ی مجمع عموم  ی برگزار  یبرا   ی حلرا به مو محل تجمع    ابان یشده خ  ی جسورانه حت  د ی اجازه وزارت کشور بمانند و با

 .ند ینما لیتبد 

صنف  است  یکاف انجمن  از    کردستان/سنندج   یانتخابات  بیش  حضور  را  1۰۰۰با  و    فرهنگی  احزاب  کنگره  با 

اگر نگاهی  مشخص گردد.    یاتوده   گاهیپا  یتشکل مستقل و دارا  یکرد تا معنا   سهیمقا  یوابسته حکومت   یهاتشکل

نگاهی   شوند ی مبرگزار   یچنانآن   و پذیرایی  هاو با امکانات و سالن  یحکومت  تیکه با رانت و حما  ی احزابکنگره    به

عضو جذب نمایند و اکثر اعضا کسانی هستند که در رانت    1۰۰۰خواهیم دید که آنان قادر نیستند حتی    میندازیب

 هستند.  یاتوده و قدرت شریک بوده و فاقد بدنه 

در پی    ، شرایط تاریخی و معضالت تشکل یابی و سرکوب مستمر هر حرکت جمعی  گرفتننظر  برخی اما بدون در  

در مجمع عمومی کانون تهران را با    کنندهشرکت نسبت افراد که ی کوچک نشان دادن این دستاوردها هستند فعال
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ندارد.    ضره حادرک درستی از تشکل یابی مستقل در دور   کند ی مو آن را نکوهش  معلمان استان تهران مقایسه  

اینکه    به خاطرآنان    گردد ی ماین ایرادها حتی در مورد تجمعات باشکوه معلمان از سوی برخی فعاالن صنفی مطرح  

که   پردازند ی نماما به این مهم  پردازند ی مشورای هماهنگی  نقد به درصد معلمان در اعتراضات حضور دارند  ۵تنها 

شش ماه رسانده است. این به  شهر در عرض    2۰۰شهر به    ۵۰از    صعودی میزان مشارکت را  روند ک یاین شورا در  

لیوان نیست بلکه ارجاع دادن منتقدان به شرایط عینی و ملموس    یخالمه ینمعنای نادیده گرفتن نقدها و ندیدن  

منتظر    مانند ی نمکه منتظر مجوز دولت    طورهمان سیاسی حاکم بر کشور است. لذا ضروری است فعاالن صنفی  

اولیه   هسته  شهر  هر  در  و  نشوند  معلمان  تمام  و  یهاتشکلحضور  دهند  را شکل  گسترش    خود  و  عضوگیری 

 نمایند.یک برنامه جدی دنبال  عنوانبه را تشکیالت 

توجه  معلمان در فارس   به   با  بوشهرکردستان  ،مسیری که  انتظار    ،  و    هاکانون سایر    رود ی مو کرمانشاه گشودند 

هسته فعاالن صنفی در شهر و    ی ریگشکل  شکی بود نیز به سمت برگزاری مجمع حرکت نمایند  موج  یهاانجمن

معلمان بیشتری را وارد عرصه    تواند ی مو    گرددی ممحسوب    برگزاری مجمع عمومی یک گام به جلو و موفقیت

 کنشگری کند.

صنفی فرهنگیان    یهاتشکلآن شورای هماهنگی    تبعبه صنفی و    یهاانجمنو    هاکانون ایجاد    در اوایل دهه هشتاد

تاکنون توانسته است در مطالبه گری معلمان کارنامه قابل قبولی    این تشکیالت  ایران یک ضرورتی تاریخی بود و

 هاانجمن و نقدهایی هم متوجه کنشگری دو دهه فعاالن صنفی وجود دارد اما    هاضعف  هرچند نماید    ارائه از خود  

محیط کار و کانون اصلی تحوالت توجه ویژه داشته باشند تا بتوانند    عنوانبه ی باید به مدرسه  صنف  یهاکانون و  

برداشت    جلوروبه یک گام  بایستی  در شرایط کنونی    رسد ی مبه نظر  تعداد بیشتری از معلمان را با خود همراه نمایند.  

معلمان را افزایش    ی دخالت گر قدرت    تا  د مو شورایی و از پایین به باال حرکت ن  یابیسازمان به سمت شکلی از  و  

 . یابد 

در حال حاضر در هر مدرسه شورای دبیران وجود دارد این شورای دبیران یک شورای ناکارآمد و جایی برای اعالم   

زیر را برداریم تا    یهاگامو فرمالیته است. ما معلمان باید برای تحقق مطالبات در ظرف تشکیالتی    هابخشنامه 

 محکم و استوار و متکی به فرهنگیان باشد.  تشکیالت ما

مکان برای فعالیت صنفی و آموزشی است نباید فضای مجازی ما   نیترمهم محیط کار ما  عنوانبه مدرسه  .1

مدرسه   شورای  مدرسه  هر  در  ما  است  پس ضروری  بدارد.  باز  کار  محیط  در  فعالیت  از  هدف  را  را  با 

 آموزشی و دفاع از حقوق دانش آموزان و معلمان شکل دهیم.  یهات یفعالو اجرای   یریگم یتصم
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نماینده معلمان   .2 باید  موارد    روند ک یدر  در گام دوم  اکثر  در  دبیران  نماینده  انتخاب گردد.  دموکراتیک 

های مدیر مدرسه است. نماینده معلمان در هر مدرسه    چکی  ماشین امضا  عمالًو    شدهانتخاب فرمالیته  

  مؤثر واقعی معلمان باشد قادر است هم روی مدیریت مدرسه هم در پیگیری مطالبات   ازنظروقتی برآمده 

 باشد. 

شورای معلمان شهر را شکل دهند که ضمن    توانند ی مگان معلمان در نواحی و مناطق و شهرها  نمایند  .3

نظارت کرده و از منافع معلمان در    وپرورش آموزش پیگیری مطالبات صنفی و آموزشی بر عملکرد اداره  

نت و فساد  گسترش را ع و ... دفاع نمایند و مان  های تعاونسطح شهر از صندوق وام ضروری تا انواع شرکت 

 گردند. 

صنفی و    مسائلشورای معلمان هر استان را شکل دهند و    توانند یمنمایندگان شورای معلمان هر شهر   .4

اجرایی    ئتیهآموزشی و منافع معلمان را در سطح استان پیگیری کنند در این مرحله شکل دادن یک  

 باشد. مؤثر تواند ی مبرای عملیاتی کردن تصمیمات 

مطالبات معلمان  اکثر  کارفرمای بخش آموزش عمومی است و    نیتربزرگ در ایران در حال حاضر دولت   .5

سطح   طرح  در  اینجا    ی ریگشکل پس    گردد ی مملی  در  است  ضروری  معلمان  از  کشوری  شورای  یک 

اجرایی کشوری را    ئتیه  تواند ی مشورای کشوری را شکل دهند. این شورا    توانند یم  هااستاننمایندگان  

 به باال اعمال کند. برای تحقق مطالبات ایجاد نماید و در سطح کالن نظرات معلمان را از پایین 

مستمر و انتقال آن به شورای معلمان در شهر و    صورتبه در مکانیسم فوق با برگزاری جلسات شورای دبیران  

. در  گرددی مزمینه حضور اکثریت معلمان در تصمیم سازی ها فراهم    عمالً استان و کشور و چرخش نمایندگان  

  یسادگبه   اگرچهاین مدل    معلمان و شورای مدرسه و محیط کار است.مرجع    نیتری اصلو    نیتریاه یپااین مدل  

صنفی موجود    یهاانجمنو    هاکانون فعاالن صنفی و    مدنظر  انداز  چشمک ی  عنوانبه  تواند ی مامکان تحقق ندارد اما  

 صنفی فرهنگیان ایران باشد. یها تشکل و شورای هماهنگی 

شورای برآمده از اکثریت معلمان شاغل با بازنشستگان و دانش   ارتباط و مواجهه حال پرسش اساسی این است که 

و کشوری باید چگونه باشد؟ این یک پرسش کلیدی است    یامنطقه آموزان و حتی نهادهای مدنی در بعد محلی و  

 داد. درخوردر مطالبی مستقل به آن پرداخت و پاسخ   توانی مکه 
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 های صنفی ی جریان دهه نود، دهه 
 ابراهیم خوشنویس 

 

 

 

ی طبقاتی  درخشان مبارزه های  ای که یکی از قله گذاری کرد. دهه های صنفی نام ی جریانرا باید دهه   139۰ی  دهه 

حاوی سرخوردگی پس از سرکوب جنبش سبز بود، با کلید خوردن    9۰که خود سال  در آن رقم خورد. درحالی 

، زمینه برای بازگشت »صندوق رأی« به مرکز سپهر سیاسی فراهم شد. دولت »اعتدال«  91فضای انتخاباتی جدید از  

ر جریان را با شمایلی دیگر سرعت بخشید. بر بستر این اتمسفر جدید  های نئولیبرالی دهیچ درنگی اجرای برنامه بی

ی »جنبش سبز« و افسارگسیختگی نئولیبرالیسم اعتدالی در آغاز  شدهسیاسی، نیروهای سرخورده از انرژی تمام 

 کار، اتحادهایی را جدا از یکدیگر شکل دادند: 
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ی »انجمن اسالمی/ بسیج«، راه  نه های دوگاجریان صنفی دانشجویان در واکنش به فعالیت تشکل -

بازمی  از خالل فعالیت صنفی  امر سیاسی را  ابتکار دو حرکت  اینیافت. به سومی را گشود که  به  ترتیب 

 جریان پا گرفت: 

 ی شوراهای صنفی دانشجویان سراسر کشور ی اعالم موجودیت اتحادیه بیانیه  •

 1394آذر  1۶ی فعاالن صنفی  بیانیه  •

ی معلمان نیز در قالب تحرکاتی اعتراضی دور جدیدی از فعالیت متشکل صنفی خود را آغاز  بدنه -

 کرد: 

 ؛ 1393تحصن در مدارس دی و بهمن  •

که پس از هشت سال، اولین تجمع بزرگ و سراسری معلمان    1393اسفند    1۰تجمع سکوت    •

 بود؛ 

 ؛ 1394فروردین    2۷تجمع سکوت    •

 ؛1394اردیبهشت  1۷تجمع   •

 ؛ 1394مهر   1۶تجمع   •

گیرد و پس از سرکوب فعالیت  به همین ترتیب اعتراضات کارگران سیمای جدیدی به خود می  -

 کند:ای دیگر تجربه می سندیکایی، متشکل شدن را به شیوه 

 139۰و فروردین و مهر    1389سه اعتصاب کارگران پتروشیمی بندر امامِ ماهشهر در اسفند،  •

 1391تپه در اردیبهشت شکر هفتاعتصاب کارگران نی  •

 1392سه اعتصاب معادن چادرملوی اردکان در آذر و بهمن  •

ویژه در  ی خویش )به ها برای تأمین بودجه اندازی دولت به صندوق بازنشستگان نیز با هرچه دست -

 آیند:به میدان می  9۵طرح جامع سالمت( از سال  
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 هزاران بازنشسته صنعت فوالد کشور در مقابل مجلس. فروردین: تجمع   3۰و   29 •

 فروردین: تجمع معلمان بازنشسته مقابل مجلس.  3۰ •

 مهرماه: تجمع سراسری بازنشستگان فرهنگی. 9 •

سازی  کشور مقابل وزارت کار برای همسانتجمع صدها نفر از بازنشستگان فوالد سراسر  آبان    9 •

 موقع مستمری. و پرداخت به 

 . مجلس مقابل  اجتماعی تأمین سازمان بازنشستگان تجمع   آبان:  2۵ •

 آذر: تجمع سراسری فرهنگیان بازنشسته. 14 •

  1398تا    139۶گیرد که در حدفاصل  ی متشکل صنفی قدرتمندی میان نیروهای کار شکل می ترتیب بدنه اینبه 

های همبستگی است که علیه  کنند. کارزار لغو کارورزی یکی از این جلوه هایی با یکدیگر می بادرت به همبستگی م

زند. این همبستگی بار دیگر  شود و کارگران و دانشجویان را به هم پیوند می طرح دولت برای »کارورزی« برپا می

 دهد.ان می در جریان تالش برای آزادی رضا شهابی در آذرماه خود را نش

گذاری  ، جریان صنفی دانشجویی نقشی مؤثر در نام 139۶ماه  ای است که با خروش مردم در دی در چنین زمینه 

 کند.گرا، دیگه تمومه ماجرا« ایفا می طلب، اصولخیزش با شعار »اصالح 

کارگران در اراک    کند.شود و اعتراضات صنفی پیوسته ادامه پیدا می ماه با سرکوب موقت آن کارش تمام نمی دی 

یابی،  تالش برای تشکل گیرند.  تپه و فوالد از سوی دیگر اعتراضاتشان را متشکل و منظم پی می سو و در هفت از یک 

های های مختلف کارگران و حمایت تشکل ها و گسترش فضای همبستگی در میان بخش هماهنگ کردن اعتراض 

های کارگری در سال  های مهم مبارزه و اعتراض یگر از ویژگی های دکارگران در بخش   مستقل کارگری از مبارزات 

ازپیش پرسش از آلترناتیو را به میان افکار عمومی آورده است،  ماه بیش است. در شرایطی که خیزش دی   139۷
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نامند. این امر تپه و فوالد نام تشکل مستقل خویش را شورا می گویند و در هفت ی شورایی« می کارگران از »اداره 

 شود.رو می ی دانشجویان، معلمان و بازنشستگان روبه با استقبال گسترده 

ی  گیرند و این بار در شکل و شمایلی جدید. در هفته بار دیگر اعتراضاتشان را از سر می   139۷معلمان از اردیبهشت  

 :شودای تخصیص داده می با اعالم شورای هماهنگی هرروز این هفته به خواسته  139۷معلم سال  

 اردیبهشت: همبستگی با زندانیان؛ 13 •
 زیست؛اردیبهشت: روز معلم و محیط  14 •
 آموز و اختصاص بودجه به آموزش مناسب و رایگان؛اردیبهشت: روز دفاع از دانش 1۵ •
 یابی مستقل؛ اردیبهشت: روز حق تشکل 1۶ •
 اردیبهشت: روز همبستگی مدرسه و خانواده؛  1۷ •
 .گاناردیبهشت: روز تقدیر از بازنشست 18 •

می  مدارس  در  تحصن  به  اقدام  نوبت  معلمان طی چند  سال  همین  زمستان  و  پاییز  در  که همچنین  موج  کنند 

ی زمانی اعتراضات  شود. در همین بازه کند و از سوی دانشجویان و کارگران حمایت می همبستگی زیادی ایجاد می 

اوج خود می کارگران هفت  به  نیز کارگران تپه  و  با آن   رسد و کل شهر شوش  رغم  شوند. علیها متحد می فوالد 

مانیم« از سوی جریان صنفی دانشجویان  برخورد حاکمیت با این اعتراض، طرح شعار »فرزند کارگرانیم، کنارشان می 

 یابد. ای می بازتاب گسترده 

شود.  ی عطفی در اعتراضات جریان صنفی بدل می ی این وضعیت، تجمع حجاب دانشگاه تهران به نقطه در ادامه 

بخشند. به دنبال  دختران دانشجو در صف مقدم این مبارزه در عمل معنای جدیدی به »صنفی، سیاسی است« می 

رغم  گیرد و علی ی دانشجویان، کارگران و بازنشستگان شکل میآن مراسم روز کارگر و روز معلم با حضور گسترده 

رسانه  بازتاب  آن،  با  امنیتی  گسترده برخورد  می ای  ماه یابد ای  طی  همبستگی.  بعد  پیرامون  های  صنفی  های 

 کند. های صنفی را آشکار می ها بار دیگر اتحاد جریان دستگیرشدگان این مراسم 
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ی قیمت بنزین  به بهانه   98، قیام آبان  9۶ماه  مانند موقعیت خیزش دی خیز درست به در تداوم این بستر اعتراض 

های صنفی  ی حرکت جریان کند. در ادامه و بعد از خود تقسیم می خورد و شرایط سیاسی کشور را به قبل رقم می 

دهند و معلمان با اعالم همبستگی  آذر تداوم آبان را نشان می   1۶خیزند و دانشجویان با برپایی مراسم  به تحرک برمی 

 های شهدای قیام. با خانواده 

گیری کرونا، شرایط شبه امنیتی و  همه اما تحت تأثیر مرگ قاسم سلیمانی، سقوط هواپیمای اوکراینی و همه بااین

  1399یابد تا اینکه در اسفندماه  کند. این رکود دستکم برای یک سال ادامه می های صنفی غلبه می رکود بر فعالیت 

شکنند و بار دیگر برای  ی رکود را درهم می شان چرخه بازنشستگان با دور جدیدی از اعتراضات علیه وضع معیشت 

صورت گذارند. از سوی دیگر در میان معلمان، نیروهای موسوم به »کارنامه سبزها« به تسخیر خیابان قدم پیش می 

ی متشکل معلمان  کنند و این بار دیگر بدنه ای را آغاز میهای صنفی اعتراضات پایدار و گسترده مستقل از کانون 

 کند.به فعال شدن تحریک می را 

شان همراه است و این  با افزایش خشم مردم نسبت به وضعیت معیشتی  14۰۰رونقی انتخابات ریاست جمهوری  بی

ی  دهد. اعتراض کارگران نفت بدل به نقطه امر تبلور خود را در »کمپین اعتراضی نفت« و »قیام تشنگان« نشان می 

ی دانشجویان  های متعددی از بدنه موازات گسترش آن، اعالم همبستگی د و به شوی طبقاتی می درخشانی در مبارزه 

کلی اقتدار  به   14۰۰ی انتخابات  گیرد. این اعتراض و قیام در هنگامه تا بازنشستگان و معلمان با آن صورت می 

 کند.های صنفی تزریق می ی جریانشکند و انرژی جدیدی به بدنه حاکمیت را درهم می 

ی  دهد، اما معلمان به اعتبار مسئله اه تحت تأثیر کرونا امکان بازیابی متشکل خویش را از دست می گرچه دانشگ 

شوند. دور جدید اعتراضات معلمان فضای سیاسی  ها ظاهر می تر از گذشته برای تسخیر خیابانبندی« متشکل»رتبه 

دستایش قرارگرفته و همچون الگویی برای  یابی اعتراضی بارها و بارها مور کند و این حد از تشکل جدیدی خلق می 

 شود.ی طبقاتی معرفی می مبارزه 
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های صنفی خواند. نیروهای مردمی حاضر در سپهر  ی جریانرا دهه   139۰ی  تردید باید دهه بنا به آنچه رفت بی 

د که  های ماندگاری را خلق کنناجتماعی کشور در این دهه توانستند از خالل مبارزات خویش، میراث -سیاسی

 ی سیاسی ایران مؤثر خواهد بود: تردید در آینده بی

 بدل شدن امر صنفی به میانجی عینی سیاست ورزی طبقاتی. -

 های حاکمیتی. رغم ممنوعیتیابی مستقل علی تشکل -

 ها و تجمعات خیابانی نیروهای متشکل صنفی. گری های مردمی از طریق استمرار مطالبه صنفی قیام   تداوم  -

ایده شکل - »اداره گیری  به ی  شورایی«  تشکل ی  توان  اعتبار  به  موجود  وضع  برای  آلترناتیوی  های  عنوان 

 ی معترض اقشار گوناگون. صنفی در نمایندگی بدنه 

می اینبه  نظر  به  آینده ترتیب  که  مواجهه رسد  و  موجود  مبارزات ضد وضع  بی ی سیاسی  با  مردم  های  کفایتی ی 

گری و ترک نکردن خیابان وابسته  های صنفی در مطالبه یابیتراضی تشکل حاکمیتی در تدبیر معیشت، به توان اع

ی  های صنفی هستند که انتظارات توده گری تر از آلترناتیوسازی، این مطالبه انداز وسیع است. همچنین در یک چشم 

ب مشروعیت  ها مشروعیت داده یا از ایشان سلسازند و به آن های سیاسی مدعی را می مردم در مواجهه با گروه 

 کنند.می 
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 سهم زنان در جنبش اجتماعی معلمان 
 امراهلل نصرالهی، معلم 
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شوند، سخت مخالفت  جوامع محسوب می   "جنس دوم"آمیز که زنان  شدت تبعیضی به سیمون دوبوار با این انگاره  

می می  نمی "گفت؛  ورزید.  دنیا  به  زن  می ما  زن  غلظت    "شویمآییم،  که  فرانسوی  فمینیست  بانوی 

های فمینیستی خود ترکیب کرده بود هرگز به زیر بار جنس دوم  اگزیستانسیالیسم)وجودگرایی( سارتر را با اندیشه 

سعداوی پزشک چپ  عصر خود را نیز به انقالبی دیگر فراخواند. نوال  سان زنان انقالبی و هم بودن خویش نرفت. این 

کمی از دوبوار نداشت. او در راه افکار فمینیستی خود چنان یکه  فمینیست و مبارز مصری نیز در جهان عرب دست 

گفت من نوال سعداوی هستم، سیمون  پذیرفت بر او عنوان و لقب سیمون دوبوار عرب بنهند. می بود که هرگز نمی 

 دوبوار نیستم. 

یای غربی و عربی نام بردم تا بگویم هم دوبوار در کنار مردی چون سارتر در تحوالت  از دو زن فمینیست و مبارز دن 

ها و  تر از آن در کنج خانه اجتماعی آن روز فرانسه نقش داشت و هم نوال سعداوی در میدان التحریر و بسیار قبل 

کمی از آنان نیز  ند اما دست ای مصر. زنان سرزمین من نیز اگرچه دوبوار و نوال نبوده نهادهای مردساالر جامعه 

ی اجتماعی بدون  توان داشت که هر جنبش مقاومتی بدون زنان عقیم خواهد بود. هر مبارزه اند. شکی نمینداشته

بر عهده بگیرد جز استبداد خروجی  حضور زنان راه به  برد. جنبشی که عقل مذکر رهبری آن را  جایی نخواهد 

ار وراجی مفتی بیش نبود. آن زن بود که به هستی و نیستی سارتر جان  دیگری نخواهد داشت. سارتر بدون دوبو

او را توش و تاب داد و به صحنه  اگزیستانسیالیسم  تا چیزی بعدها  ی مبارزه بخشید و  ی اجتماعی زنان کشاند 

ون نوال  نگاری فمینیسم از فمینیسم اگزیستانسیالیستی او یاد کند. سکوالرهای سوسیال و لیبرال مصر هم بد تاریخ

جنگید که هشتادسالگی هم  و زنان همگام و همفکر نوال یکسر شجاعتی از نوع این زن را کم داشتند. چنان می 

 .نتوانست مانعی برای حضور او در میدان التحریر مصر شود 

رشان جنبش معلمان ایران نیز اگرچه زنان متفکری چون دوبوار و نوال را در جمع خود ندارند اما حضور انکارناپذی

های مرد  زند. این جنبش بارها زنان را در اعتراضات خیابانی بلند قامت تر از معلم هر عقل مذکری را نهیب می 

کرده و  دیده است. از بیانیه خوانی تا گرفتن پالکاردهایی در دست. از کلیپ و لوگو سازی های خود تا دستانی گره 

دهد صدای زنان  ر دررفته و محتضر. جنبش اگر شعاری می وپرورشی زهوای سیستم آموزش نشانه گرفته بر چهره 

فراتر به گوش می  از جانب شورای هماهنگی صادر می از مردان جنبش  اگر فراخوانی  از  شود زنان قوی رسد.  تر 

شوند. اغراقی در میان نیست، واقعیتی آشکار و انکار ناشدنی است. پیش چشم است کنشگری  مردان ظاهر می 

کند.  فهمند. عقل خود بنیادشان دیگر خواه تر از ما مردان عمل می تر از ما می بان را شجاعانههاشان. قدرت خیا

 گفت؛ آید. وقتی شاملو می ای بر سر قدرت یکریز فرود می واهمه مداراگرند و بی ستیزه اما حنجره هاشان بی 

 ما بی چرا زندگانیم 
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 آنان به چرا مرگ خود آگاهانند 

ها که خانه و خیابان  ی آتش پای دارنده اند، به شعری بیش از مردان جنبش، زنان جنبش  یگویی مصداق این گزاره 

 .دارند را به سوخت بار هستی خویش فروزان می 

گوید لزوماً این کنشگر مردان نخواهند بود. وقتی قرار است خیابان  آلن تورن وقتی از بازگشت کنشگری سخن می 

ی اجتماعی با طبقه نسبت  این تغییر بر دوش زنان خواهد بود. وقتی اندیشه   گاه جنبش باشند بخشی ازو تغییر گره 

آیند تا جنسیت زدایی کنند. به تعبیر دوبوار از ساحت  ی زنان می های این ارتباط طبقه کند در زیر الیه پیدا می

انگاره مرد ساخته  بورزند. تزریق زنانگی  ی زن شدن دوری جویند و بی  و فمینیسم  ی جنسیت کنش اجتماعی 

به  تورن  برای جنبش معلمان امری ضروری است. ساحت متکثری که  بر آگاهی طبقاتی  ی ویژگی  مثابهبناشده 

سوی زنان نداشته باشد برنیامده شکست خواهد خورد.  برد اگر روی به های اجتماعی به کار می خاصی برای جنبش 

نیادی عقل نرینه ساالرشان جز به خودمحوری و متعاقب  خوانند تا مردانی که خود بی تساهل را زنان بهتر مینامه 

هایی که در تاریخ اجتماعی  شناسی فمینیسم نیاز دارد. به سوژه انجامد. جنبش به جامعه آن جز به استبداد نظر نمی 

اند. آنان  شدهها و سیستم جنسیت انگار قدرت دولتی پاتریمونیال )پدرساالری( سرکوب توسط مردان در درون خانه 

شان های فروخورده اند خشمشدت طبقاتی مردان زیسته ی به هایی اخته شده از چشم هوس آلوده تاریخ را با بدن 

های تاریخی به مذهب و جنسیت آلوده را قی خواهد کرد. آن نظم ایدئولوژیکی  اگر به بیرون پرتاب شود چرکابه 

ن و اجتماعش بارها بیشتر خود را حقنه کرده است.  ی خود را بر جامعه اعمال کرده بر زنان خانه و خیاباکه سلطه 

ی زنان کنشگر است در  کند و آن منازعهای دیگر را نیز بر دوش خود حمل می این جنبش در نهان خود منازعه

ای مردانه  ی اختگی زنان در نگاه فرویدی توطئه مقام دیگربودگان طبیعت علیه فرهنگ مذکر قدرت مردانه. عقده 

 .کرد ر زیرپوشش علم روانکاوی خود را مخفی میبیش نبود که د

 

کرد و  طبیعت زنان زایاتر و آفرینشگرانه تر از سنت و حتی تجددی بود که نیچه سخت آن را ضد زن قلمداد می 

که در کارناوالیسم باختینی نقش شورانگیز و وجه ویتالیستی )شور حیات( و  گفت. در اینجاست  درست هم می 

کجی خود را به سیستم یکدست ساز  زندگی ساز زنان در جنبشی اجتماعی خود را نشان می دهد. وجهی که دهن 

ند به  اند. نقابی برای طعن و نیشخهایی نشان می دهد که خود کارکرد دیگری در جنبش ایفا کرده قدرت با ماسک

آیند تا خود را، صلح و تساهل را به  هایی که می ها و سوژه های پوشالی. طبیعت و تن ها و علم ها و پرچم یونیفرم 

ی عبداهلل غذامی زنانی که با توان زبان و روایت خوی خشونت  ی خود بیاموزند. به گفته ی دیگر خود و جامعه نیمه 

گیرند. وجه مکتوم  آوری خود به چیزی نمی قدرت را با قدرت زبان کنند. شهرزادهایی که ساخت  مردان را رام می 
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ای که عینک فالوسنتریستی  ی زنان در جنبش معلمان ایران. نکته جنبش اینجاست، آن وجه تاکنون نادیده شده 

 .اند بسیاری از مردان جنبش شاید از دیدن آن غافل 

ی  حصول خشونتی است که حاکمیت مذکر به جامعه ای از این باززایی زنان در تولید ژانر حکایت م بخش عمده 

ی ذهن مردان این جامعه به شکلی ناخودآگاهانه  زمینه ی اعمال این خشونت در پسزنان تحمیل نموده است. نحوه

گونه که هدف آماج  ها دیده، آن ی ارتجاعی آسیب وجود داشته است. این تاریخ اجتماعی از چنین نگاه جنسیت زده 

شده باشد ی زنان بوده است. اعمال انواع خشونت چه از جانب قدرت تحمیل تر جامعه یشتر و پیش ها باین آسیب

که به کدام طبقه تعلق داشته باشند  و چه از سنت مردساالر این جامعه سرچشمه گرفته باشد زنان را فارغ از این 

ه شدن این خشونت از جانب زنان  تحت ستم خود قرار داده است. یکی از دالیل خاص نهادینه شدن و حتی پذیرفت

یافتگی عدم حس مشترک نسبت به این ستم طبقاتی است که زنان را به دلیل پوشش طبقاتی متفاوت مانع سازمان 

ی مذهب، تابوها  های گوناگونی دارد. در این میانه اما الیه ها شده است. الزم به گفتن است که این خشونت الیه آن

گانه در تطور تاریخی  اند. این سهتر بوده فئودالیسم و متعاقب آن بورژوازی از همه مهم های نرینه ساالر و  و سنت

وسفید خود در حصر  اند و زنان را در دام ارتجاع سیاهاجتماعی به شکلی آشکار و خزنده به تولید خشونت پرداخته 

ی کاذب طبقات  متشکل گرد هم آورد، پرده ی نیرویی  مثابه کم به اند. روند رو به تکامل اجتماع اما زنان را کم گرفته 

های مشترک خویش متمرکز گشتند و خود  به کناری زده شد و زنان جدای از هویت طبقاتی خود بر دردها و آمال 

 .را برای دوئلی نابرابر مهیا نمودند 

جنبش دو روایت    گوید کهتوانیم به حضور زنان در جنبش معلمان بپردازیم. واقعیت به ما می حال از این نگاه می 

عنوان نیرویی اثرگذار  برد. یک روایت از آن مردان است که باپوست اندازی خودزنان را به را در راستای هم پیش می 

ی  بسا فراتر از قد و قواره پای مردان و چهی جنبش است که برابر و پا به در کنار خود دارد و روایت دیگر ژانر زنانه 

جنگند یکی ذهنیت زن مردساالر و دیگر نگاه جنسیت انگار  زمان در دو جبهه می مها همردان ظاهرشده است. آن 

کنم  اند. آنچه از روایت مراد می ی شگرف آنجاست که تولد روایت و تولد زن دو همزاد این جنبش بوده قدرت. نکته 

حنجره  تنها  آن  در  که  است  زنانه  گفتمانی  قصه تولید  زن،  صدای  زن،  ستگویی ی  خشونت  توأمان  اش،  و  یزی 

اش شنیده شود. هر زن جنبش خود را در مقام شهرزادی خشونت ستیز نمایانده تا از بستر عقلی مذکر  طلبیصلح

ستیزی  وگو آموزد. جالب اینجاست که صورتی از زن روانی سازنده بر سازد و به قدرت ادب و نزاکت و آداب گفت

روند که همچنان منفعالنه تماشاچیان که به جنگ زنانی می شود. زنانی  مثبت در خود این جنبش نیز مشاهده می 

اند. سان زنان فعال جنبش علیه این ذهنیت نیز برخاسته کنند. این این کنشگری هستند و واداده به مسائل نگاه می 

های ترافرازنده ی این جنبش است. بدین معنی که  حضور فمینیسم اجتماعی و سیاسی بخش دیگری از سویه 
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ناخواه ماسکی اجتماعی و سیاسی نیز بر چهره خواهد زد. فمینیسم  ا قدرت در چهارچوب فعالیت صنفی خواه مبارزه ب

نظریه  به  از ساحت جنبش  تا جنبش ازآنجاکه  نظریه سبب شد  این  پیدا کرد تزریق  نیز سوق  اجتماعی  های  ی 

ر مسیر مطالبات اجتماعی و سیاسی  های فمینیستی خود را تن آورده تر سازند و داجتماعی زنان با انواع تئوری 

ببرند. بی  باهم پیش  با آرای  خودآگاهی و پراکسیس را همراه  گمان در جنبش صنفی معلمان حضور زنانی که 

فمینیسم آشنایی دارند جنبش را رنگی زنانه نیز بخشیده است. کارناوال این مبارزه با پرچم این زنان تداوم جنبش  

جهت است که سوای مطالبه گری صنفی، مطالبه گری اجتماعی نیز دارند.  ست. بدینرا نیز تا حدی تضمین نموده ا 

های جنسیت انگارانه ی قدرت خود یکی از عوامل مهم تزریق این نوع آگاهی فمینیستی در جنبش معلمان  سرکوب

سخنرانی کف است.  در  اجتماعی  اندیشه  این  حضور  بر  است  دلیلی  خود  جنبش  این  تجمعات  در  زنان    های 

 .های آنخیابان

خواهم عنوان زنان لیدر را به کار ببرم اما واقع آن است که بسیاری از این زنان خود را تا سرحد چنین کاراکتری  نمی

انواع تهدیدها و  سوق داده  با  نیز آگاهی پیداکرده سعی نموده  نفوذ این زنان  بر قدرت و  ازآنجاکه حاکمیت  اند. 

ها تاکنون ناکام مانده است هرچند البته  ی این هجمه وتی منفعالنه وادارد که با همه ای امنیتی آنان را به سک اشاره

های واهی و متوهمانِ به دادگاه و ازآنجا به زندان فرستاده است. نکته اینجاست که دست  سازیزنانی را با پرونده 

های دروغین هر بار  سازیپرونده  ها رو شده و جنبش و زنان جنبش با اعمال اینسازیگونه پرونده حاکمیت در این

نموده مصمم  اقدام  برداشته و در جهت مطالبه گری خود  نکته اند. در کنشگری تر گام  به  زنان  این  ی حائز  های 

اجتماعی است که  -شناسی و مطالبه گری صنفیتوان اشاره کرد و آن پیوند میان زیباییاهمیت دیگری نیز می 

ی حال به تاریخی جاودانه  شناسی گره زدن لحظه نان خواهند بود. مرادم از زیباییاش این دسته از زبازیگران ویژه 

ی  ایم. آن لحظه گویی زنان در خاموش نمودن خشونت مردان شاهد بوده گونه که در وجه روایتگری و قصه است آن 

دارد و هم شور    گویی تعلق به ژانری هنری حال جز ویتالیسم و تزریق شور و شادی در جنبش نیست. هم آن قصه 

اند. زمان این رنگ هنری جنبش های هم سان زنان نمادها و مصداق حیات برپاشده در این نوع از کنشگری. این 

واقع در این آگورا یا میدان  نهد. بهاند بر این پیوند مهر تأیید می آگورایی )میدان عمومی(که زنان در آن قدم نهاده 

حیثیت کرد. از نان تا سیاست، از زندگی تا فرهنگ. از طبیعت تا اجتماع. هر  ی توان اعادهعمومی از هر چیزی می 

کنشی اعتراضی است از سوی این زنان به ایستایی و فرو مردگی حیات. هر اعتراضی فریادی است علیه حیاتی  

در پرتو  زدایی نموده است. در آگورای این زنان، زندگی تحت ستم در لحظه برهنه که تاکنون از سیاست، سیاست

می  پیدا  معنایی  دگردیسی  شناسانه  زیبایی  می نگاهی  دیگر  چهره  و  تجربه  کند  زندگی  آزاد  ساحت  یعنی  کند 

گیرد. رخداد  ی ژاک رانسیر مهم اتفاقی است که در ذهن انسان تحت ستم طبقاتی دولت قرار می گردد. به گفته می 
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یابد و این همان پیشامد میمونی است که  پیوند می خورد و  درنگ به پراتیک وصله می در چنین بافت ذهنیتی بی 

برای عمل در قلمروی دیگر بسیار ضروری است. رانسیر وجود چنین پیوندی را در ساحت میان آگاهی و پراکسیس  

گرفته  اش شکلگمان در ذهنیت زنانه دانسته است. این رخداد در جنبش معلمان بی مارکسی تاکنون فرو پوشیده می

شناسی آری گویی  ی بردگی و کارگر آموزشی جنسیت انگارانه بیرون آمدن و خود را از طریق زیبایی است. از حلقه 

ی چنین پیوندی تاکید دارم بدین علت که جنبش  به حیات به حیاتی عینی و واقعی گره زدن. چرا بر وجه زنانه

ن به قدرت و آری گفتن به  صورتی ماسک گرایانه و دیونیزوسیک )سرمست( دارد که شیدایی و شجاعت نه گفت

تنها اغراقی در میانه نیست بل واقعیتی است انکار ناشدنی.  زندگی و طبیعت را مدیون زنان است؛ و در این زمینه نه 

شناسی، مطالبه  اند جشن پیوند فمینیسم، زیبایی پیش برده مندانه به - هرروی آنچه زنان در این جنبش کنشبه 

پی این  است.  باسیاست  صنفی  آن  گری  اما  دارد  هستی  مردان(  )آگورای  جنبش  دیگر  روی  در  که  هرچند  وند 

توان انکار کرد و  اش هویداتر است. سهمی که نه می بندی هنری با مطالبه گری در شمایل و کاراکتر زنانه صورت

 .نه از تولید گفتمان نیرومند آن چشم فرو پوشید 
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 زنان معلم   ی مطالبات معلمان و کنشگر 
 جلوه جواهری 
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شنویم که اگر زنان )بخوانید هر گروه و طبقه  داری بسیار می های توتالیتر و سرمایه ی نظام در تبلیغات فردگرایانه 

بر مشکالتشان غلبه خواهند کرد. برای همین    طور شخصی قوی باشند،و قشر تحت ستم و فرودست( بتوانند به 

یک گزاره است که آدرسی کامالً اشتباه را برای حل مسائل پیچیده و  سازند. اینها را می ابرقهرمان   انواع و اقسام

خواهد مبارزه جمعی را با یک امر فردی تاخت بزند  گذارد؛ اما درون این گزاره که می تنیده مقابل روی ما می درهم 

اینکه مبارزات جمعی خار چشم های سلطه  واسطه آن نظام دانند به می   هایی است کهیک حقیقت نهفته است؛ 

نابرابر. نظام تدریج تضعیف خواهند شد؛ نظام به  نابرابری، انواع  های برآمده از مناسبات  هایی که برای توجیه این 

... را به کلیشه  نابرابر هستند؛  واسطه های جنسیتی/ طبقاتی/ قومیتی و  این مناسبات  نهادهای خود که حامل  ی 

 کنند. های کاری و ... دائماً بازتولید می محیط  خانواده، قوانین، مذهب، رسانه،  رورش، وپهمچون آموزش 

ای که نه  کنم؛ مسئله اشاره  -شدهکه در بین معلمان معترض هم بسیار مطرح - خواهم به ازدواج کودکان  من می 

ر است، ازجمله بازماندگی از  ی زنان بلکه یکی از مسائل پیچیده مرتبط با بسیاری از مسائل دیگ ترین مسئله مهم

کشی، شهرکشی، افسردگی، خودکشی، خودسوزی، فقر،  تحصیل، خشونت علیه زنان، خشونت علیه کودکان، زن 

دهد که عوامل متعددی بر ازدواج کودکان تأثیر دارد که یک محور اصلی آن  کار کودکان. اغلب تحقیقات نشان می

مخ مناطق  ناموزون  اجتماعی  توسعه  به  و  مربوط  باکیفیت  و  رایگان  آموزش  به  ازجمله دسترسی  ایران  در  تلف 

استاندارد در تمامی مقاطع است. ازدواج کودکان رابطه جدی با ترک تحصیل کودکانی دارد که دسترسی به آموزش  

کنند که مدرسه برای دختران در  کنند در مناطقی زندگی می ندارند. بسیاری از کسانی که در کودکی ازدواج می 

قدری دور است که نیاز به خوابگاه دارد که در این صورت ممکن  ترین مدرسه به طع باالتر وجود ندارد. یا نزدیک مقا

است خانواده توان پرداخت مخارج آن را نداشته باشد یا اساساً اجازه ندهند که دختر به فاصله دورتر برای مدرسه  

ریشه  به  است  مربوط  دیگر  اصلی  مردساالبرود. محور  درون خانواده  های  زنان  وابستگی  و  که  -ری  معنا  این  به 

اقتصادی زن وابسته  به لحاظ  باشد،  نابرابرتر  و مردان در یک خانواده  زنان  میان  مناسبات  باشد، در  هرچقدر  تر 

قدری نباشد که بتواند برای سرنوشت خود  آورد به پولی که به دست می   تری داشته باشد، اجتماع حضور کمرنگ 

 یابد.احتمال آنکه فرزند او در کودکی ازدواج کند افزایش می  - دتصمیم بگیر 

یک از این مسائل نه یک امر فردی  کنم باید بگویم که هیچ طور خاص اشاره بنابراین اگر بخواهم به مسائل زنان به 

یک  های عمیق هر  تنیده در مسائل دیگری است که باید به ریشه بعدی بلکه یک مسئله اجتماعی و درهم و تک 

تر شدن یک فرد قابل تحقق نخواهد بود و همچنین  یک از مسائل زنان با قوی توجه کرد. به همین دلیل حل هیچ 

بایست در پیوند ارگانیک  های خاص زنان نیست بلکه می های گروه یک از مسائل زنان تنها در گرو فعالیت حل هیچ
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باش ها در راستای مسائل دیگر گروه با فعالیت  برابر نیستند و  های تحت ستم  نیز با یکدیگر  د. چراکه زنان خود 

 های متفاوتی هستند. ها و ستم متحمل رنج 

های جسمی ما، سن ما، موقعیت جغرافیایی ماست که  جنسیت ما، قومیت ما، طبقه و موقعیت اجتماعی ما، توانایی

های مشترک با  من داشتن خواسته زنان معلم در جنبش معلمان ض گذارد. از همین رو، های ما تأثیر می بر خواسته 

همراهان مرد؛ مطالبات خاص خود را دارند. از طرف دیگر زنان در جنبش معلمان دارای شرایط یکسانی نیستند؛  

دهند، زنانی که دارای شغل غیررسمی و ناامن  آیند یا در مناطق محروم درس می زنانی که از مناطق محروم می

های متفاوتی  ها ضمن داشتن مطالبات مشترک با زنان دیگر خود نیز خواسته هستند، زنانی که معلول هستند؛ آن 

هایشان با مردان معلم از طبقات  ی فرودست هستند برخی خواسته رو برفرض زنان معلمی که از طبقه دارند. ازاین

ی مختلف  هافرودست مشترک است و برخی با زنان معلم از تمامی طبقات. تنها تضمین برای مشارکت این گروه 

گیرنده و  ها در بدنه تصمیم ها درون جنبش معلمان قبل از هر چیز توجه به دربرگیرندگی آن از زنان و دیگر گروه 

 های جنبش معلمان است. هایشان در میان خواسته عمومی شدن خواسته 

توجه به شرایط،  وجه بدون  هیچتوان به ایم که این رشد را نمی های اخیر شاهد رشد جنبش معلمان بوده در سال 

ی  درصد از بدنه   ۶۰مسائل و از سوی دیگر کنشگری معلمان زن درون این جنبش مشاهده کرد. چراکه زنان حدود  

توان  دبستانی اکثریت قاطع را دارند؛ بنابراین نمی ها مانند مربیان پیش دهند و در برخی گروه معلمان را تشکیل می 

ازپیش باید به مسائل  اند که بیشران جنبش معلمان به این نتیجه رسیده ها را نادیده گرفت؛ از همین رو کنشگ آن

آن  کنشگری  زن،  مسائل دختران دانشمعلمان  آن  پیرو  و  را می ها  آن  تبلور  کنند.  توجه  انعکاس  آموز  در  توان 

و بیانیه کانون صنفی معلمان   های صنفی فرهنگیان ایرانشورای هماهنگی تشکل  در بیانیههای معلمان زن  خواسته

های صنفی درباره مطالبات و مشکالت  های معلمان فعال در کانون به مناسبت هشت مارس و نوشته  بوشهراستان  

پیشروی جنبش معلمان به حضور مؤثر و    تنها؛ اما الزم است این نکته روشن شود که نه معلمان زن مشاهده کرد

گیری تا اقدام جمعی نیاز دارد بلکه برای داشتن یک نظام  ها از تصمیم مشارکت واقعی کنشگران زن در همه عرصه 

 هم تالش کنند.آموزشی برابر و عادالنه باید این حضور را به رسمیت بشناسند و برای رفع موانع آن 
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 هشت مارس، روز جهانی زن مبارک باد 
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های مختلف سیاسی و مدنی با صدور بیانیه و برگزاری  ها و جریان ت مارس روز جهانی زن گروه به مناسبت هش

مراسم این روز را گرامی داشتند در این میان شورای هماهنگی به نمایندگی از معلمان بیانیه مفصلی در این زمینه  

تا رسیدن به حقوق برابر برای زنان  صادر نمود و ضمن اشاره به وضعیت زنان در ایران و منطقه و جهان بر تالش  

خصوص قربانی شدن زنان و کودکان  تاکید نمود. در فرازهایی از این بیانیه به مسئله جنگ و تبعات ویرانگر آن به 

شده است که نشان از موضع مترقی نمایندگان معلمان در مرحله کنونی دارد. در ادامه متن کامل بیانیه را  اشاره

 نماییم.نتشرشده است تقدیم خوانندگان گرامی می که در کانال شورا م

 های صنفی فرهنگیان به مناسبت روز جهانی زنبیانیه شورای هماهنگی تشکل متن کامل 

رویم که زنان در ایران و جهان برای دستیابی به حقوق  امسال در حالی به استقبال هشت مارس، روز جهانی زن می

کند و  ساالر در حال مبارزه هستند. ساختاری که زن را جنس دوم تلقی می خود با ساختارهای مردساالر و سرمایه 

کند. فراتر از این نگاه مسلط جهانی، زنان در ایران تحت انقیاد قوانین  به زنان با نگاهی کاالیی و مصرفی نگاه می 

زنان می شود و    ضد زن منبعث از سنت مردساالرانه و مذهب هستند. شرایطی  که  مانع تحقق حقوق برابر برای

   .دهد آنان را در موقعیت فرودست قرار می 

ترین مسائلی بود که با تصویب آن حقوق  عنوان نمونه در طی یک سال گذشته طرح جوانی جمعیت یکی از مهم به 

به  به  زنان  توجه  بدون  است  جمعیت  افزایش  هدفش  که  طرح  این  است.  قرارگرفته  تعرض  مورد  جدی  صورت 

اقتصادی و اجتماعی برای رشد جمعیت به دنبال سلب حق مالکیت زنان بر بدن خود است    های ضروریزیرساخت

جنین ناشی از بارداری ناخواسته رفته است که عمالً زمینه  این طرح چنان به جنگ پیشگیری از بارداری و سقط 

جنین هستند تبعات  اهان سقط اند یا خوکند که ناخواسته باردار شده ها را برای زنانی فراهم می بروز انواع بیماری 

   . سادگی قابل جبران نیستهای فراوان خواهد شد که به شک در بلندمدت باعث ناهنجاریهای ضد زن بی این طرح

یکی از معضالت جدی دیگر پدیده کودک همسری است که ناشی از فقر و فقدان عدالت آموزشی است دخترانی  

ه عهده بگیرند همین کودک همسری باعث ایجاد مشکالت فراوان  جای کودکی مسئولیت همسری بکه ناچارند به 

توان گفت. زن کشی امنیت روانی زنان را در  گردد. تا جایی که می گردد و در مواردی منجر به زن کشی می می 

طی یک سال گذشته به خاطر تعدد همسرکشی و زن کشی دچار آسیب جدی نموده است. مرگ رومینا به دست  

دهد که همچنان خشونت عریان علیه زنان در جامعه ایران یک  نا به دست همسرش نشان می پدرش تا قتل مو

های فرهنگی و وضعیت روانی قاتل باید علت آن را در  هایی که فراتر از ریشه معضل اجتماعی جدی است. قتل 

اند خواه کوشیده   هاست. در یک چنین شرایطی زنان و مردان برابری ساز این قتلقوانینی جست که عمالً زمینه 

آمیز تاکید نمایند اما تا رسیدن به  برای رفع تبعیض و از بین بردن ساختارهای نابرابر و قوانین ضد زن و تبعیض 

شک آموزش حقوق کودکان و زنان و مخالفت با کودک همسری و مبارزه  حقوق برابر راه طوالنی در پیش است. بی 
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تواند مؤثر باشد نقش  ولی و فقر، در راستای تحقق حقوق زنان می با طرد دختران از مدرسه به خاطر آموزش پ

 .آموزش مترقی و پیشرو در این زمینه را نباید نادیده گرفت

المللی نیز شاهد آن بودیم که زنان از آمریکا تا ترکیه و افغانستان برای دفاع از حقوق خود خیابان را  در سطح بین 

افغانستان زنان بربریت و توحش طالبان مقاومت    از آن خود نمودند. در  نیروی مترقی بودند که در مقابل  تنها 

کردند. این در حالی بود که جهان مدعی تمدن و همسایگان افغانستان بر سر منافع خود با سرنوشت افغانستان  

ت فراوانی  ستیز فرش قرمز پهن نمودند. اگرچه زنان افغانستان قیممعامله کردند و زیر پای طالبان جنایتکار و زن 

دادند و قربانی و سر به نیست شدند اما باعث ایجاد یک موج همبستگی جهانی شدند که زنان ایرانی نیز در کنار  

های جهانی چقدر ضد  این زنان ستمدیده قرار گرفتند. این همبستگی و مقاومت زنانه نشان داد که چهره سیاست

 .زن و غیرانسانی است

 

قربانیان زنان و کودکان  المللی  در آخرین حادثه بین  اولین  اوکراین شاهد آن هستیم که  به  و در حمله روسیه 

هستند. اگرچه همواره جنگ در هر نقطه و هر زمان، جنگ میان قدرتمندان است آنان برای منافعی جنگ به پا  

نه، نتیجه تقابل  ویژه در خاورمیاکنند که اکثریت مردم در آن سهمی و سودی ندارند. اگرچه جنگ در دنیا و به می 

ازیک متحدانش  و  آمریکا  و  غرب  نمی منافع  و  است  دیگر سو  در  متحدانش  و  روسیه  منافع  و  نقش  طرف  توان 

قدرت جنگ باکلیت  افروزی  باید  و  گرفت  نادیده  را  اسراییل  و  عربستان   ، ایران   ، ترکیه  ازجمله  منطقه  های 

تاریخی باید تجاوز روسیه به اوکراین را محکوم نمود  های جنگ افروزانه مخالفت نمود اما در این شرایط  سیاست

ویژه در  چراکه هر جنگ ، جنگ علیه کودکان و زنان و زحمتکشان است. ما خواهان فیصله جنگ در تمام دنیا به 

 ویژه زنان و کودکان حمایت نمایند.اوکراین هستیم و انتظار داریم نهادهای مستقل جهانی از قربانیان جنگ به 

گردد در ایران در یک سال گذشته با فشار به فعاالن زن، سرکوب جنبش  تحوالت به موارد فوق محدود نمی   اما تمام

های اجتماعی و سیاسی نشده است. در  ها مانع کنشگری زنان در عرصه یافته است اما این سرکوب زنان افزایش 

بااینکه  ا و بازجوییجنبش معلمان زنان معلم در قامت پیشتازان جنبش ظاهر شدند و از احضاره ها نهراسیدند 

تعدادی از زنان در زندان بودند اما این موجب ترس زنان نشد و تشدید سرکوب نتوانست نقش مثبت و پیشرو  

 معلمان زن را به حاشیه ببرد. 

 

کنش روزبه  در  زنان  حضور  بر  تشکلروز  برخی  انتخابات  در  و  شد  افزوده  میدانی  به  های  زنان  صنفی  های 

حال هنوز به مطالبات خاص زنان مانند  گیری نیز قرار گیرند. بااین ها راه یافتند تا در موقعیت تصمیم یره مد هیئت



 

ه   28 ح ف  ص

 

مندی و امکانات  خصوص در بخش خصوصی، برخورداری از حق عائله حقوق برابر در برابر کار یکسان با مردان به 

 . خته نشده استگونه که شایسته است پردارفاهی مانند مهدکودک رایگان و ... آن 

 

ویژه زنان ایران و زنان  های صنفی فرهنگیان ایران به تمام زنان و مردان برابری خواه به شورای هماهنگی تشکل 

گوید و خواهان  ویژه معلمان زندانی زن روز جهانی را تبریک می معلم، زنان فعال صنفی ، زنان زندانی سیاسی به 

  .راستای برابری حقوق زنان و مردان است رفع تبعیض از ساختار حقوقی و سیاسی در 

شورا ضمن استقبال از حضور پرشور زنان معلم در عرصه کنشگری صنفی و آموزشی از تمام فعاالن زن که احضار  

کند. ما خواهان آزادی تمام زنان زندانی سیاسی  شده یا مورد بازجویی قرارگرفته و زنان زندانی معلم حمایت می 

ها ناهید فتحعلیان، زینب همرنگ ، معصومه عسگری، عالیه اقدام دوست و زهرا محمدی  خانم ویژه زنان معلم  به 

   .هستیم

ها مریم کبیری، سارا سیاهپور، فرنگیس  حکم زندان خانم نصرت بهشتی باید لغو شود و پرونده زنان معلم خانم 

   .ختومه گرددپور،  شبنم بهارفر و فاطمه بهمنی منسیم پور، مریم زیرک، فرزانه ناظران

 

ها مانع پیشروی جنبش معلمان و کنشگری زنان معلم نخواهد شد. حضور زنان در جنبش  شک این سرکوب بی

آینده ایران هیچ حرکت و تغییری بدون حضور زنان و بدون توجه به مطالبات زنان  دهد که در  معلمان نشان می 

ای آزاد و برابر همراه با شادی و رفاه و  توان به تحقق جامعه موفق نخواهد شد. با تحقق مطالبات زنان است که می 

  .یافتبدون هر تبعیض بخصوص تبعیض جنسیتی دست 

 2۰22مارس   8

 های صنفی فرهنگیان ایران شورای هماهنگی تشکل 
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 و مسائل پیش روی جنبش معلمان  افق 
 فر، معلم عبدالرضا امانی
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دانم تفاوت بین رفتارهای جمعی و جنبش اجتماعی را بیان کنم. از دیدگاه رابرتسون  پیش از هر چیز الزم می 

لعمل واحدی در موقعیت سردرگمی از خود  اکه مردم عکس رفتار جمعی کنش اجتماعی نسبتاً دفعی است؛ وقتی 

کنند. گرچه رفتارهای  یافته هستند و اهداف خاصی را دنبال می های اجتماعی سازمان دهند، اما جنبش بروز می 

اما جنبش های جمعی در مقابل شرایط مسئله های اجتماعی هر دو واکنش جمعی و جنبش  های داری هستند، 

 (Robertson, 1988: 534, 657) و ماندگارترند« تراجتماعی نسبتاً ساختار یافته

کنیم،  مطرح می   "جنبش معلمان  "عنوان  های اخیر را به خواهانه معلمان در سال بنابراین، ما وقتی کارزار عدالت

صورت روزافزونی ساختاریافته و هدفمند شده است. شاهد آن وجود و حضور  ایم. این کارزار به گزاف سخن نرانده به 

ها در شورایی به نام شورای هماهنگی معلمان کشوری  های مختلف و اتحاد آن های صنفی معلمان در استانکانون 

 .های این نهاد مستقل و غیر حکومتی استو اقبال فزاینده معلمان به فراخوان

ی ایجاد  ها و شهرهای مخالف کشور ساختارها و تشکیالت صنفاین جنبش دائماً دست به نهادسازی زده و در استان 

پدیده  که  است  داده  نشان  جنبش  این  است.  ایرانکرده  سیاسی  و  اجتماعی  عرصه  در  شکل ای  و  زمین  گرفته 

نمی گسترش  که  است  به یافته  آن  کنار  از  جنبش،  توان  این  قطعاً  بست.  آن  روی  به  چشم  و  گذشت  راحتی 

ای رو به گسترش تحلیل کنند  ان پدیده عنوشناسان و اهالی علم سیاست را بر آن خواهد داشت که آن را به جامعه

های  است که قصد دارد گزینه -به نسبت ظرفیت آن  -و زوایای گوناگون آن را بکاوند. این نوشتار صرفاً فتح بابی  

 .مختلف پیش روی این جنبش را معرفی کند 

 شود: ی پیش رو و مسائل مترتب بر آن اشاره میدر ادامه به چند گزینه 

ن -1 تواند معلمان  رسد، آن است که این جنبش می ترین استداللی که به ذهن میزدیکدر وهله نخست، 

بیشتری را به خود جذب کند و دامنه آن به گستره اکثر شهرهای کشور توسعه یابد. پشتوانه این استدالل،  

  در جریان   – از شهریورماه تا اسفندماه سال جاری    – ماهه اخیر  پذیری است که در شش واقعیت مشاهده

ها بودند ولی  بوده است. در شهریورماه فقط شش شهر کشور شاهد تجمعات اعتراضی معلمان در خیابان

زودی معلمان شهرهای دیگر نیز به این اعتراضات پیوستند و کمتر از شش ماه، تعداد این شهرها از مرز  به 

 شهر عبور کرد.  12۰

به  -2 که  بعدی  میمورد  مالحظه  تشکلصورت جدی  روشود،  بر  یابی  عالوه  است.  معلمان  جنبش  زافزون 

ها دست به احیا و اعالم موجودیت خود  های صنفی استانتوجهی از کانونهای موجود، تعداد قابلتشکل

شوند. برگزاری  ها و شهرهای فارس، کردستان، بوشهر، کرمانشاه، بیجار و دیواندره میزدند که شامل استان

یابی پی  خوبی به اهمیت تشکلدهد که معلمان به قاط نشان می های صنفی در این ن مجمع عمومی کانون

خوبی تشخیص  های گوناگون پا پس نگذاشته و راه مبارزه را به رغم فضای سرکوب و ممانعتاند و به برده
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های صنفی و  طور روزافزونی سعی دارند که رفتارهای جمعی خود را در چهارچوب تشکلها به اند. آن داده

دهند و طبق تعریفی که در سطور باالیی این یادداشت آمد، اعالم جنبشی گسترده و    مستقلی سامان

شناسند و این اهداف را در شعارهایی مشخص در کف  خوبی اهداف خود را میها بههدفمند نمایند. آن 

مه  های مشخصی داریم که برای رسیدن هکنند که ما خواستهزنند و بدین گونه اعالم می خیابان فریاد می

 جنگیم.ها می آن

قالب کانون -3 در  این جنبش  نویدبخش جامعهنهادسازی  اقشار و  های صنفی معلمان  آن  ای است که در 

اصناف مختلف متشکل شوند و از این طریق، مطالعات و منافعشان را در مقابل حاکمیت مطرح کنند.  

ی و انسانی( مانع از تمرکز قدرت  ها به سبب اتحاد و توان بسیج منابعشان )منابع ماددرواقع، این تشکل

عنوان شوند. این همان چیزی است که در ادبیات علوم سیاسی و اجتماعی از آن به در دستان حکومت می

می یاد  مدنی«  توصیه»جامعه  با  و  باال  از  نه  بار  این  البته  مبتنی  شود.  و  پایین  از  بلکه  سیاسی؛  های 

که محصوبرکنش  تشکیالتی  و  دغدغه های هدفمند جمعی  و  تجربه زیسته  و  ل  گروهی  اجتماعی،  های 

افراد درگیر آن است از آن اشاره می  .فردی  به تعریفی  تا  برای تشریح این جامعه )جامعه مدنی(  شود 

 کارکرد جنبش معلمان از این منظر را توضیح داده باشد:

ای»مفهوم جامعه مدنی را می  به  از دو جنبه بررسی کرد: یکی جنبه سلبی،  باید  توان  ن معنی که قدرت دولت 

های زندگی مردم نباشد؛  های اجتماعی و نفوذ در تمامی جنبه که قادر به کنترل کلیه فعالیت نحوی محدود باشد. به 

های مستقلی وجود داشته باشند که مردم  و دیگری جنبه اثباتی، به این معنی که در جامعه باید مراکز و کانون 

عنوان کانالی برای  های گروهی بزنند و نیز به ها دست به فعالیت دز چهارچوب آن بتوانند برای حل مشکالت خود  

بیان افکار عمومی و فشار بر دولت عمل کند و همچنین حصاری باشند در مقابل تعدیاتی که علیه مردم صورت  

 .( 13۵:  13۷۶گیرد«)بیتهام و بویل، می 

سازی  اده کند و با بازداشت، زندانی کردن و پروندهحاکمیت از ابزارها و نیروهای سرکوب و تهدید خود استف -4

فرستد، سعی در ارعاب بدنه  هایی که در این مدت برای روسای ادارات و مدیران مدارس می و نیز بخشنامه

وپرورش کند و از این طریق شعله جنبش را خاموش نماید. البته حاکمیت تاکنون نیز به این ابزار  آموزش 

تر شده است. قطعاً این زورآزمایی و  و طرفی نبسته است و جنبش هرروز گسترده   ها دست یازیدهو حربه

کارگیری ابزار سرکوب و ارعاب و نیز میزان جدی بودن معلمانی دارد که  تعادل قوا بستگی به میزان به 

ین وجه  اند. چیزی که باید به اتری فریاد زدهتر و روزافزونصورت مشخصتاکنون مطالباتشان را هر بار به 

تواند دائماً از نیروی سرکوب و ارعاب استفاده کند و آن  از زور آمایی افزود این است که حاکمیت نیز نمی 

بسا این کار  را گسترش دهد؛ زیرا با مسئله مشروعیت استفاده از ابزار سرکوب مواجه خواهد شد و چه 

مثل، مثل آب  این کارزار نماید. به   دار شدن بیشتر جامعه گردد و اقشار دیگری را نیز وارد سبب جریحه 
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ماند که ممکن است تا حدودی آتش را خاموش کند ولی از سوی دیگر ممکن است  ریختن روی آتش می

خوبی درک کرده است و برای استفاده از  های دیگر جامعه بکشاند. حاکمیت نیز این را به آتش را به بخش

س. از سوی دیگر، شرایط عام اجتماعی و نیز شرایط  گذارد و پای دیگر پابزار سرکوب یک پا پیش می

جز فریاد برایشان باقی  ای است که کارد به استخوانشان رسیده و چیزی به گونه خاص معیشتی معلمان به 

 نگذاشته است.

با توجه به ماهیت طبقاتی قشر معلم که بین طبقه متوسط رو به باال و طبقه فقیر و رنجبر جامعه ایستاده   -5

مانند عدالت آموزشی و آموزش رایگان برای همه اقشار    – کند  ز اهداف و شعارهایی که مطرح میاست و نی 

پیمانانی از طبقات کارگر و محروم جامعه پیدا کند؛  جنبش معلمان ممکن است متحدان و هم  –اجتماعی  

عات اعتراضی  های اخیر و نیز تجمدار بودن جنبش کارگری و گسترش آن در سالباألخص با توجه به ریشه 

پرستاران، مزدبگیران و ... ممکن است جنبش معلمان به جنبشی فراگیر تبدیل شود. این گزینه چندان  

هایی از سوی اقشار مختلف نسبت به  اکنون نیز حمایتتواند دور از ذهن و واقعیت باشد؛ زیرا همنیز نمی

 شده است. جنبش معلمان و نیز برعکس... انجام 

های  نماید، شکاف و تفرقه بین صفوف معلمان است. فاصله نسبی کانوناز ذهن نمی  وجه دیگری که دور -6

های برخی از رهبران  طلبیها و جاهرویوپرورش، تکصنفی معلمان و شورای هماهنگی با بدنه آموزش 

افکنی و اشاعه اخبار جعلی توسط  ها، تفرقهتجمعات اعتراضی معلمان، عدم توفیق در عضوگیری کانون

زنند  های تکراری و مقطعی که در خود درجا میکمیت، خستگی معلمان از نتیجه نگرفتن و نیز کنشحا

تری  های دقیق و مفصلشناسیکشند و بسیاری از عوامل دیگر که نیاز به آسیبتر را پیش نمیو گامی پیش

بران جنبش بایستی  های جدی مواجه کند. قطعاً فعالین و رهتواند جنبش معلمان را با چالشدارد، می

 ها راهی بیابند.برای هر یک از این موارد فکری اساسی کنند و برای هرکدام از آن 

طور خاص رهبران جنبش  توان نادیده گرفت، نفوذ حکومت در بین فعالین و به عامل مهم دیگری که نمی  -7

در بین فعالین و  کند  است. حکومت اگر نتواند با ابزار سرکوب ارعاب جنبش را خاموش کند، سعی می

های  تواند به شیوهتواند باشد؛ بلکه میصورت تطمیع و تهدید نمیرهبران آن نفوذ نماید. این نفوذ صرفاً به 

تر شدن شعارها و کم اثر کردن تجمعات انجام شود. وقتی  صورت نرمتواند به نرمی انجام شود. این کار می 

صورت یک کارناوال  دهند و یا تجمعات به را از دست می شوند یا وجه رادیکالی خود  شعارها پراکنده می

آیند، درواقع این حکومت است که توانسته خطوط سیاسی خود را  خطر و گه گاهی درمی چندساعته بی

آسانی دست حکومت را در این  آنکه بتوان به های نرمی تحمیل کند؛ بیبر جریان جنبش معلمان به شیوه

 وضعیت به آشکارا مشاهده کرد. 

   



 

ه   33 ح ف  ص

 

ای مختصر به وجوه و مسائلی است که پیش روی  در پایان باید یادآوری شوم که آنچه بیان شد، فقط اشاره

ها اشاره شد،  که هرکدام از مواردی که به آن توان بر این لیست افزود. ضمن اینجنبش معلمان قرار دارد و می

 تواند موضوع مقاالتی مفصل قرار گیرد. می

 

 منابع: 

تبریزی، تهران: انتشارات  ( دموکراسی چیست؟ ترجمه شهرام نقش13۷۶ید و کوین بویل ) بیتهام، دیو -

 ققنوس. 

- Robertson, Jan, (1988), Sociology, Third ed, (N. Y. Worth Pob. Inc) 
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 جنبش معلمان و ضرورت آموزش به زبان مادری 
 ( کالترزان–مجید کریمی، عضو انجمن صنفی معلمان کردستان )سنندج  
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ظاهر امری فرهنگی است و وسیله ارتباط مردم با همدیگر است اما درواقع ابزار سلطه نیز هست،  زبان هرچند به 

ه  یابد. اگر بخواهیم به نمونه و مصداقی کبدین معنی که همراه با سلطه سیاسی زبان قوم مسلط هم گسترش می 

فهم باشد مراجعه کنیم ناخودآگاه اذهان به سمت سلطه اعراب بر ایران پس از شکست امپراتوری  برای همه قابل

شود. این مسئله بر کسی پوشیده نیست که در قرون اولیه حضور اسالم و حتی صدها سال  ساسانی کشیده می 

بی و علمی ایرانیان به زبان عربی نگاشته  بعدازآن به علت تسلط اعراب و فرهنگ عربی بسیاری از متون ادبی،مذه

ایستاد و با مراجعه  کرد و در برابر این سلطه زبانی نمی شد و اگر کسی مانند فردوسی در قرن چهارم قد علم نمی

افسانه  برنمی به  نظم  از  کاخی  قدیم  ایران  می های  کشورهایی  شبیه  نیز  ایران  سرنوشت  شاید  که  افراشت،  شد 

شد و یا شبیه کشورهای آفریقایی که تقریباً در فرهنگ و زبان عربی حل، و با  شناخته می   درگذشته به نام شام

 گذشته خود کامالً بیگانه شدند.

های مستقل ایرانی بعد از  عصر او و فرماندهان نظامی که بعدها دولت همین توجه فردوسی و شاعران و ادیبان هم 

توجه به زبان فارسی و تبدیل آن به زبان دیوان و حکومت  ردند، با بذل اسالم مانند طاهریان و صفاریان را به وجود آو

درپی همین رویه را دنبال  های پی زمینه گسترش روزافزون آن را فراهم کردند و این سنگ بنایی شد که حکومت 

 کنند.

خود ادامه دهد.  هرچند که زبان فارسی از زبان عربی بسیار تأثیر پذیرفت اما همچنان توانست به رشد و بالندگی  

های ایران نیز  های محلی زبان و فرهنگ اقوام و ملیت البته در چهارچوب جغرافیایی ایران به علت وجود حکومت

بااینکه در مکتب شد اما هیچ منعی برای  خانه عربی و فارسی آموزش داده میاز نوعی آزادی برخوردار بودند و 

های محلی که در کردستان ایران و  مثال در حکومت عنوانشت. به متعلمان جهت یادگیری زبان اتنیکها وجود ندا

ها در کردستان ایران و بابانها در کردستان عراق )یکی زیر نظر صفویه  کردستان عراق وجود داشت بااینکه اردالن 

ردالن  و دیگری تحت نظر امپراتوری عثمانی( در هر دو حکومت شاعران بزرگی مانند نالی، محوی، مولوی، مستوره ا

 ای فارسی و عربی نیز شعر گفتند. زمان به زبانه و... ظهور کردند که شعر کوردی را به اوج رساندند و هم 

با استقرار دولت متمرکز در ایران در زمان پهلوی اول به تقلید از دول مدرن اروپایی و در پیش گرفتن سیاست 

و ایجاد بروکراسی گسترده در ایران و ایجاد مدارس    بر فرهنگ و زبان فارسییک دولت یک ملت در ایران با تکیه 

و آموزش به سبک نوین، آموزش به زبان فارسی در تمام ایران رسمیت و اجباری شد؛ و از جهت دیگر دایر شدن  

مراکز اقتصادی بزرگ در شهرهای بزرگ در مرکز و مراکز آموزش عالی ضرورت آموزش به زبان رسمی و رایج را  

ای موجود در داخل این چهارچوب  بلکه ناگزیر نمود. پرواضح است که این مسئله به ضرر سایر زبانه تنها بیشتر کرد  

آن  و  منجر شد  و  جغرافیایی  اعتراض  دلخوری  و همین سبب  محروم کرد  آموزش رسمی  به  از دسترسی  را  ها 
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زبانی  که با ایجاد سیاست تک   بر این بود ها گردید. تصور نادرست حاکمیت در آن زمان نارضایتی گویشوران این زبان 

زمینه اتحاد بیشتر اقوام و ملل ایرانی را فراهم خواهند کرد، اما تبعیض زبانی و فرهنگی سبب نارضایتی شد و  

 نتیجه معکوس داد. 

این    ۵۷تنها کمتر نشد بلکه روزافزون شد. بعد از انقالب  های اتنیکی نه لذا توجه به زبان مادری در میان گروه 

حساس شد و برای توجه به این امر اصلی تحت عنوان اصل پانزدهم در قانون اساسی گنجانده شد، اما به  ضرورت ا

دلیل رسوب همان نگاه مرکزگرا در حاکمیت جدید این اصل نادیده گرفته شد و حق آموزش به زبان مادری اقوام  

کهای ایران از پرداختن و توجه به زبان  ها سبب نشد که اتنیو ملل ایرانی نادیده گرفته شد. البته این محدودیت 

ها و فضای مجازی و چاپ و نشر  گیری از ابزار و امکانات روز دنیا و استفاده از ماهواره مادری غافل شوند، لذا با بهره 

های زیادی برای آموزش زبان  های مختلف آزمودند و کالس های زبانی خود را در عرصه آثار ادبی و علمی توانائی 

ر کشور )خارج از آموزش رسمی( دایر شد و در کردستان با استقبال زیاد متعلمان روبرو شد و آثار شاعران  مادری د

 کالسیک، رمان نویسان، شاعران نو پرداز کرد موردتوجه و اقبال عمومی واقع شد. 

ه وجد آورد و  اشعار کسانی مانند شیرکوبیکس مرزهای زبانی را درنوردید و شاعری بزرگ مانند احمد شاملو را ب 

شدن اتنیکها را  شد که جهانی زمینه دوستی پایداری میان این دو شاعر بزرگ کرد و فارس گردید. ابتدا گمان می 

شوند البته این تصوری نادرست  های مسلط هضم می شدن( در زبانهای محلی )در جهانی بلعد و زبان در خود می 

 حق و حقوق خود شد. و آگاهی مردم به  بود، ارتباطات گسترده جهانی سبب تقویت اتنیکها

صورت جنبشی عمومی در میان اتنیکهای  هرچند که خواست آموزش زبان مادری و یا آموزش به زبان مادری به 

های گذشته با گسترش  شد اما طی سالایران درنیامد و این مسئله بیشتر در چهارچوبی سیاسی و حقوقی مطرح می 

ن بخشی از جنبش معلمان و در بین فعاالن پیشرو و مترقی به خواستی جدی  جنبش معلمان این مسئله در میا

 تبدیل شد.

خواه است ضمن نگاهی چندبعدی به مسئله عدالت )عدالت در  بخشی از جنبش معلمان ایران که جنبشی عدالت

دن نگاه خود از  و آموزش رایگان( به تئوریزه کر  3۰ای دولت به کارکنان، عدالت آموزشی، تاکید بر اصل  پرداخته 

عدالت پرداخت و حق آموزش به زبان مادری را تحت عنوان عدالت آموزشی مطرح کرد، بدین معنا که اگر عادالنه  

صورت عادالنه باید برای کرد،  است که یک فارس زبان به زبان فارسی آموزش ببیند به همان نسبت این حق به 

گاه عدالت محور توجه به بعد روانی و علمی ضرورت آموزش به زبان  ترک، بلوچ و... نیز محفوظ باشد. همراه با این ن
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های صنفی و شورای هماهنگی مورد تاکید  ها و انجمن های کانون های فعاالن صنفی و بیانیه مادری در یادداشت 

 قرار گرفت. 

با نگاه علمی و عداالزم است این نکته هم اشاره شود که امروز بسیاری از اساتید دانشگاه لت محور خواهان  ها 

دانند.  باره را فاقد موضوعیت می آموزش زبان مادری برای اتنیکهای ایران هستند و نگاه امنیتی و سیاسی دراین 

البته دیدگاه حاکم بر نیروهای دموکراتیک و پیشرو جنبش معلمان و معدودی از اساتید دانشگاهی که بر این امر  

سئولین و قاطبه مردم و یا همه معلمان همین نگاه حاکم است، بلکه  واقف هستند بدین معنا نیست که در میان م

 تک فرهنگی و مرکزگرا وجود دارد.   -زبانیهای انحصارگرایانه تک این واقعیت وجود دارد که هنوز رسوب نگاه

: هایهای صنفی فرهنگیان ایران به مناسبت روز جهانی زبان مادری با زبان صدور بیانیه شورای هماهنگی تشکل 

فارسی، کردی، ترکی، عربی و بلوچی نمودی از رویکرد نگاه علمی و عدالت محور در بین معلمان به مسئله زبان  

دهد که سبب دلگرمی اتنیکها از طرفی و برافروخته شدن ایرانشهرگرایان از طرف دیگر را به  مادری را نشان می 

ح این موضوعات را مانع اتحاد معرفی نموده و برخی  خواه کوشیدند طرای از مرکزگرایان تمامیت دنبال داشت. عده 

های امنیتی به این رویکرد مترقی تاختند این در حالی بود که مدافعان آموزش زبان مادری و حتی  با برچسب

عنوان زبان میانجی  آموزش به زبان مادری تاکید مکرر داشتند که نگاه آنان به معنای نادیده گرفتن زبان فارسی به 

 خواهانه و فرهنگی و آموزشی است. نیست و رویکرد آنان یک رویکرد عدالت و رسمی 

اگرچه در درون صفوف فعاالن صنفی نسبت به مسئله آموزش به زبان مادری اختالفاتی وجود داشت اما از بیرون  

برند اما  نظرها حق آموزش زبان مادری را به محاق بنمایی این اختالفاز معلمان برخی افراد کوشیدند با بزرگ 

بدیل تبدیل نمود. اعضای انجمن صنفی  های پیشرو این تهدید را به فرصتی بی هوشیاری فعاالن صنفی و تشکل

از نگاهی تکثرگرا   از قوی  - معلمان فارس درحرکتی بسیار دموکراتیک و  از دل یکی  ترین مراکز زبان و ادب  و 

خه سنندج و کالترزان، برگزاری مجمع را به دو  به مناسبت شادباش مجمع عمومی معلمان کردستان شا - فارسی 

سابقه بود ونشان از این داشت که جنبش متحد معلمان  زبان فارسی و کوردی تبریک گفتند که در نوع خود بی 

در عین اینکه بر اتحاد همگرایی جنبش تاکید دارد، تکثر قومی و زبانی جامعه ایرانی را پذیرفته و این نویدبخش  

 دهد که بر مبنای مدارا و قبول همدیگر شکل خواهد گرفت. را می  ایایجاد جامعه 

بدون تردید قبول تکثر فرهنگی و زبانی در جامعه ایران از طرفی احساس تبعیض را در این زمینه از بین خواهد  

تفاوت  قبول  و  دموکراسی  تقویت  برای  شد  خواهد  بستری  دیگر  طرف  از  و  آن.  برد  به  احترام  و  یکدیگر  های 

ای جدی است و تجربه سایر کشورهای  صورت مسئله آموزش زبان مادری/ آموزش به زبان مادری امروزه مطالبه درهر
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ناپذیر است و به جهت برخورداری  چندزبانه نشان داده است که به جهت تقویت روحیه همگرایی امری اجتناب

تقوی امر آموزش و  برابر در  از شرایطی  اعتمادبه عادالنه فراگیران و دانش آموزان  نفس و یادگیری بهتر بسیار  ت 

قانون اساسی حداقل حقوق اقوام در دسترسی به آموزش زبان مادری را شامل    1۵ضروری است. ناگفته نماند اصل  

گردد که هرگز اجرانشده است پس ضروری است فعاالن صنفی و جنبش معلمان نسبت خود را با این مطالبه  می 

 نمایند. مشخص نموده برای تحقق آن تالش 

ایران و جامعه متکثر و متنوع ایرانی گلستانی از اتنیکهای قومی و زبانی است که قبل از ایجاد دولت متمرکز با  

اند، لذا امروزه  اند و در بکار گیری زبان خود دارای اختیار بوده آزادی کامل در منطقه جغرافیایی خود زندگی کرده 

ای است که به ساحت  وجهی به اصل پانزدهم قانون اساسی ضربه تایجاد محدودیت و عدم آموزش رسمی و بی 

هایی  های ایجادشده را به گسلشود و البته زمینه واگرایی را بیشتر خواهد کرد و شکاففرهنگ و اندیشه وارد می 

 ترمیم نخواهد بود. آسانی قابل تبدیل خواهد کرد که به 
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 وپرورشبا شهریار نادری پیرامون شورای عالی آموزشگفتگو  
 

 

 

 

 

 

 



 

ه   40 ح ف  ص

 

گذاری آموزشی است که ریاست وپرورش یکی از نهادهای مؤثر در سیاست فراسوی کندوکاو: شورای عالی آموزش 

که وزارت فرهنگ  گردد  شمسی برمی  1343به سال  گیری این شورا  جمهور است. سابقه شکل آن بر عهده رئیس 

تبع آن شورای عالی فرهنگ به دو  وپرورش و سازمان اوقاف تفکیک شد و به به دو وزارتخانه فرهنگ و هنر, آموزش 

وپرورش  وپرورش« در وزارت آموزش ریزی« در وزارت فرهنگ و هنر و »شورای عالی آموزش قسمت »شورای برنامه 

بعد از انقالب  تعطیل شد.    13۵8ادامه داد و از آن زمان تا سال    به فعالیت خود  13۵۵تقسیم شد. این شورا تا سال  

  مهرماه   در   دینی  اعتقادات  مبنای   بر   وپرورش آموزش   در   تربیتی   و   ضرورت ساماندهی امور آموزشیبا عنایت به  و  ۵۷

 .رسید  تصویب   به وپرورش آموزش  عالی  شورای تشکیل قانون  ایران  اسالمی  جمهوری انقالب  شورای  13۵8

لعه شرح وظایف و اعضای شورای عالی برای معلمان و پژوهشگران دارای اهمیت فراوان است چراکه نشان  مطا 

دهند در این مصاحبه پیرامون  های کالن آموزشی و تربیتی را شکل می دهد چه کسانی با چه رویکردی سیاستمی 

های  دیم وی در این مصاحبه بر ظرفیت ترکیب شورای عالی و نقش نماینده معلمان با آقای شهریار نادری گفتگو کر

 کنند.های پنهان تاکید می ها و حتی افشای دستگیری موجود برای مشارکت در تصمیم

فراسوی کندوکاو: ممنون که وقت خود را در اختیار نشریه فراسوی کندوکاو قراردادید. مصاحبه را با معرفی خودتان  

 . کنیم لطفا برای ما از خودتان بگویید شروع می 

با تشکیل سه گروه    93کرمانشاه هستم که از سال    2شهریار نادری، فعال صنفی و دبیر فیزیک شاغل در ناحیه  

به   9و    8,  ۷تلگرامی تحت عنوان صدای معلم   وارد  با دیگر ادمین های صدای معلم در سطح کشور  طورجدی 

 دهی کردیم. سازمان 94و    93های های پرشوری را در مهروموم های صنفی شدیم و تجمعات و کمپین کنش 

وپرورش در استان و کشور به چه صورت است؟ حیطه اختیارات این  فراسوی کندوکاو: ترکیب شورای عالی آموزش 

 شورا چیست و چقدر اهمیت دارد؟ 

با استاندار است، مدیرکل آموزش ها ریاست شورای عالی آموزش در استان  وپرورش و معاونان مدیرکل،  وپرورش 

وپرورش استان  حی... و سه نفر از معلمان در مقاطع مختلف به انتخاب مدیرکل در شورای عالی آموزش روسای نوا

 حضور دارند.

وپرورش  جمهور رئیس شورای عالی است. وزیر آموزش نفر است که رئیس 21در سطح کشور ترکیب شورای عالی 

اده، محمود مهر محمدی و نمایندگانی از  و معاونان و چهرهایی فرهنگی چون آقایان حداد عادل، طیبه ماهرو ز

ای و  وبودجه، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان فنی و حرفه وزارت فرهنگ و ارشاد، صنعت و معدن، برنامه 
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وپرورش( و یک نفر مجتهد آگاه به مسائل تعلیم و تربیت و سه نفر از منتخبین  اصغر فانی )وزیر پیشین آموزش علی

 ضور دارند. معلمان در آن ح

ها، بررسی، تصویب و اجرای سند تحول بنیادین،  ترین آن شده که مهم موضوع اعالم   23در شرح وظایف این شورا  

طرح  آموزش بررسی  قانونی  لوایح  و  خط ها  تعین  مجلس،  در  طرح  از  قبل  وزارت  وپرورش  آموزشی  مشی 

 ات و...است. وپرورش, بررسی و تصویب مقررات آموزشی و انضباطی و امتحانآموزش 

وپرورش از چه زمانی شروع شد؟ این شورا در  فراسوی کندوکاو: انتخاب نماینده معلمان در شورای عالی آموزش 

   شود؟سطح استانی و کشوری به چه صورت انتخاب می 

عنوان نماینده معلمان  سه نفر به   1398شده است تا سال  وپرورش تشکیل که شورای عالی آموزش   134۷از سال  

وپرورش  از سه مقطع متفاوت بودند انتسابی بودند ولی برای اولین بار به پیشنهاد شورای معاونان وزیر آموزش   که

صورت الکترونیکی بود انتخاب  ی اول آن به ای که مرحله سه نفر نماینده معلمان با انتخابات دومرحله   1398در سال  

 شدند. 

نفر تعیین شد و    9تا    3هایی از  بازنشسته هر استان سهمیهتناسب جمعیت فرهنگیان شاغل و  در مرحله اول به 

که   اول  مرحله  منتخب  افراد  اردیبهشت    1۶3درنهایت  در  بودند  به   98نفر  را  نفر  تهران سه  نماینده  در  عنوان 

 وپرورش انتخاب کردند. فرهنگیان در شورای عالی آموزش 

رو و  انتخاب شدند  استان شما چه کسانی  بود؟ چه  فراسوی کندوکاو: در  نمایندگان کشوری چگونه  انتخاب  ند 

 کسانی انتخاب شدند؟

نفر از فعاالن صنفی باهدف اینکه بتوانند در مرحله دوم، به کسانی که سابقه مطالبه گری    ۶در استان کرمانشاه  

لیست    نفره در انتخابات شرکت کردند و از این  ۶صنفی دارند، برای ورود به شورای عالی کمک کنند، با یک لیست  

نفر انتخاب شدند، آقای محسن مرادی، سرکار خانم امیری و بنده از لیست فعاالن صنفی به همراه آقایان تونک،    3

 محمدی و امیرخانی منتخبان مرحله استانی در استان کرمانشاه بودیم. 

 عنوان منتخبان نهایی انتخاب کردند،منتخب مرحله استانی، سه نفر را به  1۶3در مرحله دوم  

اهلل گودرزی از استان اصفهان )مقطع  آقای جواد نوبختی از استان آذربایجان شرقی )مقطع ابتدایی(, آقای حبیب  

 آمیزی طوسی از استان خراسان رضوی )مقطع متوسطه دوم( متوسطه اول( و سرکار خانم مریم رنگ 
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فراسوی کندوکاو: با توجه به اینکه انتخابات صندوق ذخیره فرهنگیان غیر دمکراتیک بود و امکان رأی دادن با کد  

 پرسنلی افراد وجود داشت آیا انتخابات شورای عالی دمکراتیک بود؟ 

انتخابات   انتخابات صندوق ذخیره فرهنگیان چون تجربه اول انتخابات الکترونیکی بود دارای اشکاالتی بود که در

های  شورای عالی این ایرادت رفع شده بود و امکان هرگونه تقلب را بسته بودند البته شرایط سخت و ارسال پیامک

کردند، باعث شد شده بود و اآلن همکاران استفاده نمی هایی که قبالً در سامانه ثبت ای و شماره موبایل چندمرحله 

 موفق به ثبت آرای خود نشوند. های چندباره رغم تالش بعضی از افراد علی 

 ها در این انتخابات چگونه بود؟ گری آن فراسوی کندوکاو، نقش احزاب و البی 

حزب مجمع فرهنگیان ایران اسالمی از همان مرحله اول در چند استان با لیست انتخاباتی ورود کرده بود و سازمان  

را   خود  موردنظر  افراد  که  کرد  سعی  دوم  مرحله  در  هم  البی معلمان  ولی  کند.  عالی  شورای  مجمع  وارد  گری 

در   مجمع  که  نفوذی  و  باهنر  شهید  اردوگاه  در  کمیجانی  آقای  غیرقانونی شخص  به حضور  توجه  با  فرهنگیان 

هایی که به منتخبان مرحله اول داد هر سه نفر منتخب  وپرورش داشت و وعده هایی میانی وزارت آموزش پست

 د.نهایی از لیست مجمع انتخاب شدن

کنند این ها دعوت نمی فراسوی کندوکاو: با توجه به اینکه منتخبان مرحله اول را به جلسات شورای عالی استان

 ای دارد؟ انتخابات دیگر چه فایده 

اندیشی با مدیران کل داشتند )منتخبان کرمانشاه با توجه به  ها جلسات هممنتخبان مرحله اول در بعضی از استان 

ای دعوت نشدند( ولی به جلسات شورای عالی  ز همان ابتدای انتخابات، تا امروز به هیچ جلسهها اموضع صنفی آن 

ها دعوت نشدند، به نظر شخص من، با توجه به بازخورد وزارت آ.پ و نیروهای امنیتی که در آنجا حضور  استان

درپی  های پیزیر و تشویق های غالب منتخبان مرحله اول از معلمان زندانی در حضور شخص و داشتند، از حمایت

کردند باعث شد منتخبان مرحله اول را به رسمیت  همه منتخبان از سخنرانانی که از معلمان زندانی حمایت می 

 ها دعوت نکنند. نشناسند و به جلسات شورای عالی استان 

رش برگزارشده است و  وپروالبته استداللشان این بود که این انتخابات باهدف ورود سه نفر به شورای عالی آموزش 

 منتخبان مرحله استانی رسمیت ندارند.

 نفره اثر دارد؟  21فراسوی کندوکاو: آیا حضور سه معلم در ترکیب  
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گری در  تأثیر نیست و اگر افراد توانمند و فعال صنفی انتخاب شوند با البی حضور سه معلم در شورای عالی بی 

رئیس  به حضور  توجه  )با  کالن  تعد سطح  و  شورای  جمهور  با  مشورت  و  عالی(  شورای  جلسات  در  وزرا  از  ادی 

وپرورش  توانند فضا را به نفع اصالحات اساسی و ساختاری در آموزش های صنفی فرهنگیان، می هماهنگی تشکل

وپرورش و مجموعه حاکمیت را به چالش  توانند شورای عالی آموزش تغییر دهند، در غیر این صورت با استعفا می 

 بکشند. 

 وی کندوکاو: آیا این انتخابات باعث ایجاد رانت در سطح استان و کشور برای فراس 

 برخی نشده است؟ 

ها تا جایی که بنده در جریان هستم  شوند. ولی در سطح استاننوعی باعث ایجاد رانت می اکثر انتخابات در دنیا به 

در تهران که بر محوریت آزادی معلمان    های منتخبین رانتی ایجاد نشده و عمالً با توجه بازخورد سیستم از صحبت

زندانی، حتی در حضور خود وزیر و حراست وزارت خانه و نیروهایی امنیتی بود باعث شد که منتخبین استانی را  

 به رسمیت نشناسند و حتی به جلسات شورای عالی استانی دعوت نکنند.

 فراسوی کندوکاو: اگر نکته تکمیلی یا پایانی دارید بفرمایید.

های صنفی اگر در انتخابات شورای عالی و صندوق ذخیره فرهنگیان ورود کنند بهتر است. با ه نظر من تشکل ب

های شفافی از این صندوق دست  توانیم به داده های صنفی معلمان به صندوق ذخیره می ورود نمایندگان تشکل 

 در این صندوق بگیریم.  ها راها و رانتپیدا کنیم و ممکن است بتوانیم جلوی خیلی از اختالس 

 که به ما دادید.فراسوی کندوکاو: با سپاس از وقتی 

باید از هر فرصت برای    ها تاکید نمودند. اگرچهدر این مصاحبه آقای نادری بر استفاده از تمام ظرفیتنوشت:  پی

واند به تغییرات جدی  تگری استفاده نمود اما باید به این سؤال اساسی پرداخت که این سطح از مداخله می مداخله

 در نظام آموزشی منجر گردد؟ این موضوعی است که بعدها به آن خواهیم پرداخت. 
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 یک معلم، یک شعر 
 

 

 

 

 

 باورهای نو 

 شعری از شیرین احمدی  

 

 سخن از رنج عشق  

 فراوان 

 بوهااز ارغوان و شب 

 گیسوی بلند شب 

 مهتاب ...

 نه 

 ها کاری نیستدلم را با این 

 آرامم جایی دیگر 

 

 تپد ای می دل من در برکه  

 که ماهی سیاه کوچکی 

 رود تا به دریا برسد می 

 و بشوید صورت خفتگان را 

 

 ستچشم من به راه رود بزرگی 

 ی شورآید از سرچشمه که می 

 شوید رخوت رامی 

 های ناپیدابرد با خود تا دوردست و می 

 

بادست در  همسایهغچه هایم  کوچک  بذر ی  تا  ست 

 عشق بکاریم

 ی هستی خویش را و قسمت کنیم همه 

 آری جان من 

 خورده در خاک سبزی گره 

رویاندی باورهای نو می که غنچه 
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 یک معلم یک نویسنده 
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در رشته دبیری    13۷۵در قم است وی بعد از اتمام دوران دبیرستان سال    13۵4محمدرضا رهبریان متولد سال  

کار خود را  در اسالمشهر  به عنوان معلم  ادبیات فارسی در دانشگاه زنجان پذیرفته شد و پس از فارغ التحصیلی  

کنار معلمی به عنوان پژوهشگر فعالیت  همزمان در مقطع کارشناسی ارشد ادامه تحصیل داد و در    وشروع کرد  

،  «احمد شاملو( ی میتقد   یبه شعرها  یهنگام )نگاه ی ب ی ترانه ها تاکنون آثاری چون   داد.  های علمی خود را ادامه 

به بازتاب مدرسه    یقفس )نگاه  ایمدرسه  »،  « (در اثار صادق چوبک  ی دوست  وانیبه ح  یبر خاکستر ققنوس )نگاه  »

 از این معلم نویسنده منتشر شده است.  « یهیاصغر فق  یشناختنامه استاد عل   »و    « (یس یدر متون کهن و داستان نو

 ۶38در    ثالث  نشرتوسط  «  ی( منزو  نیو شعر حس  یزندگ)  وامانامن سراب    در»  کتاب    آخرین اثر این نویسنده

 است. منتشرشده  صفحه 

 « ی(منزو  نیو شعر حس  یزندگ) وامانامن سراب  در»  معرفی کتاب  

پابرجا   یچهرهااز    ی کی  ی منزو  ن یحس  گمانیب و  است  یاستوار  معاصر  شاعر شعر  از    ی فراوان  ی که سطرها  ی، 

  ی اریاست که بس  یانکته   نی و ا  کرده است.  ر یرا تسخ  یفارس شعر    مندانعالقه از    یاو، ذهن و دل شمار  یهاسروده 

 .است هزمانه را در حسرت و خشم فرونشاند  روزمستِیو پ ی از شاعران پرگو

شاعران  یکی  ی منزو نادر  اتوب  ی از  شعرش  که  منزو  یوگراف یاست  شعر  اوست.  از    یاریبس  یبازگوکننده   ی خود 

از    یاستوار   نیکه شعرش در ع  م یرا سراغ دار  یاوست و کمتر شاعر  یاس یو س   ی، اجتماعیمهم فرد   یشامدهایپ

حوادث    ز ینقاب و ن  دوراز به و    ن یراست  ی دگزن  ینه ییآ  تواند ی م  ی شعر منزو   رون یازادردآلود آکنده باشد.    یهاهیال

 .دوران او باشد 

از کارنامه او، با    ی کامل   یو مقاله شناس   یکتابشناس مفصّل،    ینامه ی زندگافزون بر  «    وامانامن در سراب  »    کتاب

  ی همراه شده است. شناختنامه منزو  یمنزو   کیو دوستان نزد  نظرانصاحباز    یاز برخ  ییوگوهاگفت و    هانوشته 

  ی هابخش   نهی شتری، بگرددی مو نونگاشت فراهم    شدهچاپمقاالت    یبا گردآور   صرفاًمرسوم که    یهاادنامه یبرخالف  
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(  نظران صاحب  زیبه خود شاعر و ن  کیاز اشخاص نزد  وجوپرس )گفتگو و    یدانیم  یهاپژوهش   هیمجموعه بر پا  نیا

شهرام    ان،یمحمدرضا شجر  ،یکدکن   ی عیموحد، محمدرضا شف  ایاز هوشنگ ابتهاج، ض  ییگفتگوها  است.  گرفته شکل

و    نوربخش و بهمن زدوار   درضایحم  ، ی بهروز منزو  ،ییغما یکوروش    ، ییطبا  رضایعلماکان،    یی امحمد بق  ،یناظر

اخوان    ، یسرام  ی قدم علکاردگر،    یی حی   ،یعابد   ار یکام  ، یمحمود درگاه  ،یکاخ  یمرتض  ، یاز منوچهر آتش  ی مقاالت

بهمن   ،ی، محمود لشکر یعمران صالح  ،یبهمن یمحمدعل ، یکزاز نیالد جالل  ،یلیسه ی مهد  ، ینیثالث، مفتون ام

 .یو بهروز رضو  یاریاله نیرحسیام ،یاراض یلیاسماع م یابراه ،یزدوار، عاصم اسد 
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