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 ن حقوق کارگرکانون مدافعا یبیانیه

 1395ـ 96 تحصیلی سالشروع به مناسبت 

 

شود که طبق گذشته در حالی آغاز می هایسال تحصیل جدید، همانند سال

تحصیل را  یتوانایی ادامه ،میلیون از کودکان کشور 4آمار رسمی بیش از 

اند. کودکانی که تنها گناه آنان نداری و ی آموزش طرد شدهندارند و از چرخه

آموزان که هنوز . بسیاری از دانشان استهایشدرآمدهای زیر خط فقر خانواده

رین امکانات و در اند، در شهرها و روستاها با کمتاز این چرخه حذف نشده

های پرجمعیت درس ب، در کالسایمن و نامناس مدارس نا دربدترین شرایط، 

اند و ، دچار سوءتغذیهخوانند در حالی که بسیاری از آنان به دلیل فقرمی

شان چاشتی را برای آنان مجبورند از دستمزدهای اندک معلمان دلسوزشان

دن را داشته باشند. در کنار  فراهم کنند تا توان نشستن در کالس و درس خوان

های بسیار ان، نوع دیگری از مدارس با شهریهآموزگونه مدارس و دانشاین

باال و رده ، مدیرانباال، با امکانات بسیار فراوان و پیشرفته، فرزندان وکال، وزرا

 دهند. در خود جای داده و آموزش می داران راسرمایه

توان دید. درصد کمی از ی شدید را در میان معلمان نیز میاین شکاف طبقات

یک "ی خصوصی برای فرزندان هااین سیستم نابرابر، با تدریس معلمان از قِبَل

-ش و سرمایهن، آموزهای کالالتدریسبا حق "از ما بهتران"ها و "درصدی

گذاری در مدارس و موسسات خصوصی خاص درآمدهای کالنی دارند که 
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برابر باالتر از دستمزدهایشان است، قابل که خط فقر چندبرای اکثریت معلمانی 

 یهم نیست. اینان حقی برای فرزندان کارگران و زحمتکشان در زمینه تصور

کسی باید درس بخواند " کنندقائل نیستند و به راحتی عنوان میدرس خواندن 

 !؟")بخوان پولش( را دارداشو دانشگاه برود که استعداد و لیاقت

-والن آموزش و پرورش و متولیان فرهنگی کشور که وظیفهمسئو در این راستا 

سازی و خصوصی دانند، بر طبلن آموزش و پرورش میی خود را کاالیی کرد

با  طور کامل وکه به کوبند. آنانردن هر چه بیشتر خدمات آموزشی میپولی ک

یی و وقاحت اصول قانون اساسی مبنی بر رایگان بودن تحصیل را زیر پا پرو

-آموزش تنها با سرمایهباالبردن کیفیت "ی دروغینی نظیرگذارند و با ادعاهامی

، هر روز بیش از پیش اقدام به "پذیر استگذاری بخش خصوصی امکان

کنند و حتا حداقل امکانات میبخش خصوصی واگذاری خدمات  آموزشی به 

ختلف مانند خرید صندلی باقی مانده در آموزش عمومی را نیز تحت عناوین م

انتفاعی، اجاره دادن فضاهای مدارس عمومی به مدارس غیرانتفاعی مدارس غیر

 کنند و به این ترتیب بسیاری از کودکان را ازبه بخش خصوصی هبه می و... 

 کنند. شان یعنی آموزش محروم میترین حقبدیهی

توانند در قبال این نمیفرهنگی در حال وقوع است و معلمان آگاه که  یفاجعه

ی خود را فروخورده فاجعه و غارت حقوق و دستمزدشان سکوت کنند، خشم

 کنند. در مقابل،فریاد می "تجمعات سکوت"راضات و اعتصابات و اعت در

از هراس ِکاهش سودشان و از  "زش خصوصیآمو"ی داران نوکیسهسرمایه

ارعاب و  گسترده آموزش و پرورش، خواستار گسترش جوِ دست دادن خوانِ

والن طریق مسئ ای که ازخواسته شوند،میهای آموزشی وحشت در محیط
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شود. معلمان آگاه با تهدید، اخراج، ! انجام میبخش خصوصیسوز ِدولتی ِدل

وجود آوردن هکه با ب تنها به این جرمشوند روبرو میتبعید، دستگیری و زندان 

 های خود سعی در تالش جمعی برای تغییر این شرایط داشته و دارند. تشکل

 اما معلمان در این مسیر تنها نیستند.

معیت ایران از دسترسی به سوم جهای مسئوالن، نزدیک به یک بر طبق گفته 

-و در فقر و گرسنگی روزگار می نداترین امکانات زندگی محرومابتدایی

مین کنند. آموزش و پرورش فرزندان خود را تأ هایتوانند هزینهگذرانند و نمی

کشاند. به نیستی میهایشان را نیز سازی زندگی کارگران و خانوادهخصوصی

آمده و با  هاشان به خیابانحقوقآنان نیز بارها و بارها برای طلب مطالبات و 

های ها خانوادهاند. اینها روبرو شدهها و دستگیریو اخراجهمان تهدیدها 

معلمان خواستار بهبود شرایط  آموزان مدارس دولتی هستند کهدانشهمان 

 ها هستند.آموزش آن

های مشخصی برای رسیدن به تشکلهای معلمان و کارگران خواسته اکنون

کودکان فارغ از ی ، اجباری، کیفی و برابر برای همههای رایگانآموزش

ای که تنها با تالش همگانی، جنسیت، قومیت، نژاد و مذهب دارند، خواسته

دنیای "کارگران و معلمان قابل دسترسی است و رویای  یمتشکل و همبسته

کند که در آن آموزش کاال نیست و معلمان فارغ از را محقق می ی"دیگر

سرشار از  های آموزشییطمح در حقوقی،ی نان و فشارهای ناشی از بیدغدغه

 ند. ا، به پرورش نسل آینده مشغولنشاط و پویایی یادگیری

 کانون مدافعان حقوق کارگر

 1395مهر 
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 آموزش و پرورش طبقاتی و آموزش و پرورش غیرطبقاتی

 به مناسبت آغاز سال تحصیلی

 علیرضا ثقفی

 

انسانی در مقابله با طبیعت توانست زندگی جمعی را  یاز آن هنگام که جامعه

حوادث،  ی با بالیای طبیعی و زنده ماندن در برابریرودرتجربه کند و برای رو

نسل را فرا گرفت، امر آموزش از پدران و مادران به فرزندان و  یضرورت بقا

انتقال تجربه از نسلی به نسل دیگر موضوعی با اهمیت بود. هرچند آموزش 

نوعی وجود دارد،  جانداران به یزندگی از نسلی به نسل دیگر در همه یشیوه

ترین موجود زنده و دارای مغز متفکر یافتهاین امر در انسان به عنوان تکاملاما 

آمد و آموزش و پرورش را صورت امری تدوین یافته و هماهنگ درتدریج بهبه

-مقابله با نیروهای طبیعت و رام وبرای مقابله با مشکالت زندگی اجتماعی 

نسل  یتداوم زندگی اجتماعی، به امری ناگزیر برای بقا کردن جهان پیرامونی و

 و تداوم تمدن بشری درآورد.

 یوظیفه ،انسانی وجود ندارد یاین آموزش آن هنگام که طبقات در جامعه

داند. در می خود را انتقال تجربه و جایگزینی نیروی کار از والدین به فرزندان

آموزش و پرورش امری عمومی  .جوامع اولیه که در آن طبقات وجود ندارد

کس برای آموزش به نسل جدید مستثنی نیست و برای انحصار است و هیچ

امری  نآموزش توسط سالخوردگان به جوانا آید.عمل نمی اقدامی به ،دانش

کل جامعه است.  یعهدهزندگی آموزگاران بر یعادی و طبیعی است و هزینه
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اجتماعی  ی عنوان یک وظیفهاین وضعیت امر آموزش نه یک شغل بلکه به در

 موزگاران شغلی جانبی برای امرار معاش دارند. آمطرح است و از این جهت 

نسل و تمدن  یتفاوت آموزش به عنوان یك امر انسانی برای بقا

 است. با آموزش طبقاتی که مختص طبقات استثمارگر بشر

همواره اطاعت از نظم و وحشت از تخطی از  ،در آموزش طبقات استثمارگر

آموزش که در  یدر این شیوه قواعد و قوانین حاکم، امر اصلی آموزش است.

درس اول سر به راه و گوش به  ؛تمام طبقات فرادست جامعه حاکم است

باط طبقات حاکم، روی حرف بزرگتر حرف ضفرمان بودن، رعایت نظم و ان

عنوان ثروت، در رشد و گسترش مالکیت چه به ،زدن و تالش برای مفید بودنن

 ،عنوان سرمایه و سود است. در آموزش طبقاتی حفظ تسلط طبقاتچه به

های دانش بشری امری ثانوی اصلی است و آموختن علم و دستاورد یلهأمس

جا ارزش است. در نتیجه آموزش علوم و تکنولوژی از نظر طبقات حاکم تا آن

جا است که از آموزش به طبقاتی حفظ شود و از همین یدارد که نظام سلطه

-ها در دورانطبقات فرودست یا صدور تکنولوژی به برخی از کشورها یا ملت

ها همواره گزینش شود و برای آموزش در دانشگاههای مختلف جلوگیری می

سودپرستی و  ،سودآوری، از آموختن علم و دانش هدف وجود دارد و باید

 منفعت رساندن به مالکیت یا سرمایه باشد.

-در همین رابطه است که ما شاهد وجود فضای خشن تنبیهات بدنی، جریمه

های آموزشی طبقاتی هستیم. های مختلف و فضای رعب و وحشت در محیط

تنبیهات بدنی که امروزه در بسیاری از مقاطع آموزش و پرورش و حتی در 

شود هدفی آموزان اعمال میداری نیز علیه دانشز کشورهای سرمایهبسیاری ا
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طبقاتی ندارد. در حالی که  یآموزان برای یک جامعهجز سر به راه کردن دانش

ش یادگیری فنون و تجربیات زندگی اجتماعی ادر آموزش و پرورش که هدف

ن و جوانا گونه نیازی به خشونت نیست بلکه کنجکاوی کودکان واست هیچ

-حتی بزرگساالن برای شناخت محیط زندگی و کسب تجربه که ضرورت ادامه

زندگی است برای آموزش و پرورش کافی است. به همین جهت آموزش و  ی

 مسلط نباشد یحفظ حاکمیت طبقه ،پرورش مردمی و آموزشی که در آن هدف

 و در آن معیارهای انسانی برای آموزش نسل جدید مطرح باشد با این امر

 .متفاوت است

چنین بررسی کرد که تفاوت میان آموزش له را اینأتوان مسدر همین راستا می

طبقاتی و پرورش طبقاتی و غیرطبقاتی در آن است که آموزش و پرورش غیر

 جوگرِوآموز و جستهیچ نیازی به ایجاد جو ارعاب و وحشت ندارد تا دانش

داند فرا بگیرد. کنجکاوی ری نمیچه را که او خودش ضروعلم را وادار کند آن

الینفک زندگی انسان است. انسان  ءِضرورتی انکارناپذیر و جز ،و دانایی

ش آگاهی داشته اتواند به زندگی خود ادامه دهد که از محیط اطرافهنگامی می

باشد و بر آن مسلط باشد. همین نیاز کافی است تا هر نسلی از بشر برای اطالع 

جو وشناخت قوانین حاکم بر طبیعت به تالش و جستاز علم و دانش و 

جو حتی اگر دستاوردهای فعلی بشر هم نابود واین تالش و جست. بپردازد

زندگی انسانی و اجتماعی همین مسیر را طی  ،شود بار دیگرسبب می ؛شود

 کند.

زندگی اجتماعی انسان و تقسیم کار و ضرورت مشارکت افراد  ،عالوه بر آن

ر آن، تحصیل علم و دانش و کسب مهارت و تجربه را در یک محیط انسانی د
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سازد در نتیجه آموزش و پرورش آرام و آزاد برای افراد بشر ضروری می

غیرطبقاتی هیچ نیازی به جو ارعاب و وحشت و یا تنبیهات بدنی و روانی 

برای یادگیری ندارد. هر نوع محیط فشار، سرکوب، غیرانسانی و یا چیزی غیر 

سینا خوانی ندارد. بوعلیز درس و بحث و فحص با آموزش غیر طبقاتی هما

 گوید:می

 در خاطر از تغیر آن هیچ رنج نیست    لذات دنیوی همه هیچ است نزد  من    

 غیر از شب مطالعه و روز درس نیست  روز ترنم و شب عیش و طرب مرا     

بخش دادن امری لذتدهد که آموختن و آموزش خوبی نشان میاین امر به

 ،طور واقعی همچنین استبخش است که بهذتلبرای انسان است و اگر امری 

رعب و وحشت در آموزش و  پس هرگونه ارعاب و فشار و هرگونه جوِ

های فرهنگی چیزی جز عنصر غیرعلمی و خواست طبقات پرورش و محیط

 اکم نیست.ح یحاکم برای واداشتن علم و دانش به اطاعت از منافع طبقه

از همین جهت است که همواره طرفداران علم و دانش و کوشندگان کسب 

ها و مراکز علم و مهارت و تجربه با وجود هرگونه نیروی غیرعلمی در دانشگاه

آموزی و مخالفت داشتند و وجود نهادهایی همانند بسیج دانش ،تحصیل

خالف پژوهش و  های علم و دانش امری است کامالًدانشجویی در محیط

 تحقیق و بر ضد آن. 

بشری، هرچند آموزش  یداری بر جامعهبا این همه تا قبل از حاکمیت سرمایه

طبقاتی بوده است و طبقات فرودست امکان دسترسی به علم و  ،و پرورش

ارعاب  جوِ ،شزدر یادگیری و آمو ؛انددانش را همانند طبقات فرادست نداشته

ک و اطاعت از دستورات مذهبی و تبعیت از فل و وحشت حاکم و چوب و
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امر آموزش امری رایگان و طور کلی بهامری رایج بوده اما  ،فرهنگ مسلط

 متعلق به نسل بشر بوده است.

مین أجامعه و ساختن مدارس و ت یزندگی معلمان بر عهده یمین هزینهأت

از  عمدتاً علم و دانش بر دوش جامعه بوده که یآموزان و طلبهدانش یهزینه

است. تا قبل از حاکمیت نظام سرمایه شدهمین میأاوقاف و یا اموال عمومی ت

متعلق به کلیساها و  های دینی وآموزش و پرورش در اختیار نهاد ،داری

است. وجود موقوفات شدهنهادهای مذهبی بوده که از اموال عمومی اداره می

-مخارج دانشجویان و دانش مینأفراوان برای نهادهای مذهبی و آموزشی و ت

 ها بیانگر همین امر است.ین نهادآموزان در ا

 این نظام شدنِخصوص پس از جهانیداری و بهاما در دوران حاکمیت سرمایه

-داری تمام توان خود را بهنظام سرمایه ،مسپس از فروپاشی اردوگاه سوسیالی و

اختیار بازار سرمایه و ی کند و آن را در یکارگرفت تا علم و دانش را کاال

داران قرار دهد و هر روز دست طبقات زحمتکش و محروم را از آن سرمایه

داری باید تمام توان تر کند. از این جهت است که مخالفان نظام سرمایهکوتاه

علم و دانش  ،ممکن کار برده تا از آن جلوگیری کنند و به هر ترتیبِرا به خود

رو است که از همین داری بیرون آورند.م سرمایهو آموزش را از انحصار نظا

رایت که یک حق مدافعان حقوق کارگران و زحمتکشان در برابر حق کپی

ش بر عدم الفت که بنیانی برای انحصار علم و دانش است، بر حق کپییبورژوا

 ؛وردهای علمی و تجربی بشر استاگونه حق انحصاری برای دستشناخت هیچ

 کید دارند.أت



 95مهر / کانون مدافعان حقوق کارگر                                سازی و آموزشی خصوصینامهویژه

13 

 

گیرند تا مردم کار میهای بزرگ و انحصاری تمام توان خود را بهروزه شرکتام

های جدید و اکتشافات بشری جز با آورییابی به فنتحت ستم را از دست

گونه دستاوردهای علمی و ها هرپرداخت مبالغی کالن محروم کنند. آن

هند و برای خواداری میهای بزرگ سرمایهتکنولوژیکی را در آن حصار بنگاه

های کالن را خواستارند باج ،در اختیار قرار دادن آن به کارگران و زحمتکشان

بشری حفظ کنند  یخود را بر جامعه یسلطه ،تا از طریق انحصار علم و دانش

های آموزشی و کالس یتر شدن هر روزهآن را در گران یهای روزانهو نمونه

 هستیم.ها شاهد خصوصی شدن مدارس و دانشگاه

 

 آموزش طبقاتی به عنوان بازتولید نیروی کار

کنند طبقات استثمارگر به آموزش تنها به صورت بازتولید پیشرفته نگاه نمی

به همین  خواهند.تولید طبقاتی نیروی کار میبلکه این آموزش را برای باز

کند تا از ترک تحصیل گاه تالش نمیجهت است که سیستم آموزشی آنان هیچ

هر چند که در صیل جلوگیری کند. حآموزان در طی دوران تیا ریزش دانشو 

ظاهر قوانین مصوب به آموزش رایگان در دوران دولت های رفاه و در تقابل با 

داری ضرورتی برای نظام سرمایهاردو گاه سوسیالیستی آن زمان تن داده بودند. 

زیرا که در آن  افراد تحصیل کرده و دارای تخصص باشند یندارد که همه

-بندینیروی کار و الیه و سود ارزانیِ روداش باال میقیمت نیروی کار ،صورت

داری برای حفظ داران نخواهد شد. نظام سرمایهنصیب سرمایه ،های مختلف آن

-ترین الیهنیاز به آن دارد تا نیروی کار را از پائین ،های مختلف نیروی کارالیه

کار گیرد های مختلف اجتماعی بهین آن در بخشترهای اجتماعی تا متخصص
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آوری آن تعیین دستمزدی به اصطالح متناسب با سود ،برای هر بخش از آن و

 شود.داری تعیین مینظام طبقاتی سرمایه یای که به وسیلهکند. سودآوری

مراکز ای از کودکان نتوانند وارد که عدهسیستم آموزشی استثمارگرانه از این

 ،طبقاتی یبرد زیرا که همواره جامعهسود می ؛علم و دانش بشوند تحصیل

ها را با کمترین دستمزد انجام ترین شغلنیروی کاری را الزم دارد که ساده

دهند و آنان همان کسانی هستند که هیچ نیازی به تحصیالت و آموزش ندارند. 

کند و به قول اندیشد که چرا برای آنان هزینه پس سیستم طبقاتی به آن می

چی و واکسی هم نیاز دارد و این جامعه به نظافت ،داریمدافعان نظام سرمایه

امر نیازی به آموزش و پرورش ندارد. همچنین آنان که در مقاطع مختلف 

آموزانی که به دانش یها و یا کلیهتحصیالت به عنوان ریزش و یا مردودی

 ،داریشوند برای نظام سرمایهتحصیل می کط اقتصادی مجبور به تریخاطر شرا

های تحصیل آنان از دوش اول هزینه ینعمتی بزرگ هستند زیرا که در درجه

شود و و هزینه های رقابت آنان کمتر میشود و داران برداشته میدولت سرمایه

در ثانی نیروی  گیرد وامکانات بیشتری در اختیار فرزندان طبقات باال قرار می

شود. نیروی خدمات مختلف توسط کودکان کار بازتولید می کار ارزانی برای

کند داران را تضمین میسود سرمایه یوقفهتولید آن تداوم بیکار ارزانی که باز

-داری تبدیل کرده و از آنان در بخشهای نظام سرمایهو کودکان کار را به برده

 ه جست. توان بهرهای مختلف این نظام به عنوان نیروی کار ارزان می

ها کنند. آنگاه به آموزش یکسان برای همگان فکر نمیطبقات استثمارگر هیچ

بازتولیدی  د،داننمراحل آموزش را بازتولید نیروی کار در سطوح مختلف می

ی گرفته تا خدمات یکه نیروی کار را در سطوح مختلف از خدمات ابتدا
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ن اضمین کنند. از متخصصتخصصی تربیت کنند تا تداوم نظام استثمارگرانه را ت

کنند این نظام را ابدی و داری که تالش میعلوم تجربی تا مربیان نظام سرمایه

های آینده به نسل تاکنند نی را تربیت میاها متخصص. آنتصویر کنندالیتغیر 

دارانه است و این در اطاعت از نظام حاکم سرمایه یآموزش دهند که رستگار

توان زندگی کرد و چنین میتاورد بشر است و تنها ایننظام طبقاتی بهترین دس

ای بیش نیست که دشمنان سعادت بشر آن را برای افسانه"ها تساوی انسان

  "کنند.انحراف اذهان تبلیغ می

ها و مراکز دهند و به دانشگاهدر نتیجه آن نیروی کاری را تا آخر آموزش می

طور هکنند که بکارشناس میو  و ملقب به متخصص دهندتخصصی راه می

مطیع نظام طبقاتی بوده و نظم آن را همانند نظم طبیعت به رسمیت  ،کامل

ان معرفی صجهت نیست که متخصبشناسد و سرسپرده و وفادار به آن باشد. بی

-ها و ارگانشده از جانب این نظام و به رسمیت شناخته شده از طرف رسانه

مطابقه و طابق النعل بالنعل همانند طبقات داری به داللت های نظام سرمایه

کنند و همان افکار را برای بازتولید نیروی کار در سطوح استثمارگر فکر می

کردگان مخالف  لکنند. اندک متخصصان و یا تحصیریزی میمختلف برنامه

که متخصص نآبرای  شوند.نظم و نظام استثماری به راحتی به حاشیه رانده می

چوب نظام سودمحور را بپذیری و حداکثر معرفی شوی باید چارنظر و صاحب

 ی ابراز کنی. یاهن، بیانات یا نوشتهآدر جهت اصالح 

تحصیالت عالی  یشود و کسانی قادر به ادامهی مییگاه که علم و دانش کاالآن

گذاری کنند، شکی هستند که مبالغ کالنی را برای دریافت مدارک عالی سرمایه

سودمحور به صورت امری  یگذاری در یک جامعهه این سرمایهنیست که ب
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طور طبیعی دریافت این دارانه بهور نگریسته شود. این نگرش سرمایهآسود

شود. سود می ین مطالبهآدهد که از ای قرار میسرمایه یمدارک را در زمره

نش از تالش و پیگیری برای خروج علم و دا ،پس تنها راه مقابله با این امر

ی شدن از جانب مخالفان کاالیبا تمام توان  باید ی شدن و مقابله با این امریکاال

 . علم و دانش صورت گیرد

طبقات استثمارگر حتی ولگردان و دزدهای انفرادی  ،در این بازتولید نیروی کار

داری الزم دارند و برایشان اهمیت و باندی را هم برای بازتولید نظام سرمایه

ها گیرند. آنکنندگان در کجای تقسیم نیروی کار قرار میتحصیلکه ترکندارد 

با تنبیهات خشن و  دزدان و خالفکاران را از آن جهت الزم دارند که اوالً

از یک طرف نظام  سرکوب و ارعاب را رواج دهند تا جوِ ،های سختمجازات

سر به راه  کارِنیروی  سرمایه داری را حافظ امنیت معرفی کنند و از طرف دیگر

با ارعاب جامعه از وجود دزدان و آن  عالوه بردر سایر سطوح داشته باشند و 

های نظامی کالن برای گسترش نیروهای امنیتی در اختیار  بودجه ،خالفکاران

گونه اعتراضی از جانب نیروی کار و زحمتکشان به داشته باشند تا بتوانند با هر

نیروهای نظامی و امنیتی در سراسر کشورهای  د.برخورد کنن ،دارینظام سرمایه

و صدا برای برخورد  گاه نمایشی را با سر بینیم که هر از چندداری میمایهسر

در رعب و وحشت را  اندازند تا جوِبا به اصطالح اراذل و اوباش به راه می

جامعه حاکم کنند و نیروهای امنیتی و انتظامی را برای نبردهای بزرگتر که در 

ماده و مهیا نگه دارند زیرا اگر در یک آ ،داریمقابل اعتراضات به نظام سرمایه

داری برای مدتی دزدی نشود دیگر هیچ توجیهی برای سرمایه یجامعه

نیروهای نظامی و امنیتی نیست.  پس، از  های کالنِگسترش روزافزون بودجه
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ای اساسی هو خصوصی شدن آموزش و پرورش که یکی از بنیانترک تحصیل 

 دطبقاتی بای یامعهجچندان هم نگران نیستند زیرا که  ،تحصیل است این ترکِ

 بازتولید شود. 

 .حق همگان است ءآموزش رایگان و همگانی بدون حصر و استثنا

ورد تمدن بشر است و میراث خاص طبقات اگر بپذیریم که علم و دانش دستا

ها باشد و انسانی اختیار همهاستثمارگر نیست، پس دسترسی به آن باید در 

قدرت شده را از دسترسی به علم و کسی حق ندارد طبقات زحمتکش و سلب

دانش منع کند. حال این منع چه به صورت اجبار فیزیکی باشد و یا اجبار 

های مستقل معلمان و دانشگاهیان در از این جهت است که تشکلاقتصادی. 

دفاع از آموزش رایگان برای  یهوظیف ،حمایت از کارگران و زحمتکشان

 .را بر عهده دارند ءهمگان بدون هیچ حصر و استثنا

مکزیک و  ،ی مانند کرهیهای مستقل معلمان در کشورهابارز تشکل ینمونه 

وزش آم ،های مستقلکشورهای دیگر شاهد همین امر است که این تشکل

 اند.را در دستور کار خود قرار داده رایگان و همگانی

تواند نسبت به امر آموزش و هر نوع تشکلی میان معلمان نمی ، سندیکااتحادیه

له را یکی از اصول منشور تشکیالتی خود قرار ندهد. أتوجه باشد و این مسبی

آموزش و در  یآن تشکلی از معلمان است که در برابر فشارهای سرکوبگرانه

آموزش و پرورش ارعاب و وحشت ایجاد شده توسط حاکمان در  برابر جوِ

جا که قشر بایستد و همبستگی معلمان را بر این محور قراردهد، معلمان از آن

اند روشنفکر بودهـ کارگر ،روشنفکر کارگران و زحمتکشان هستند و از قدیم

کند در فروشد و با آن زندگی مییعنی کارگری که نیروی فکری خود را می
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ود فکر کنند زیرا که معیشت آنان  توانند تنها به معیشت خاین زمینه نمی

ها را تغذیه کند، وجود تواند وجود فکری آنهاست که میبخشی از زندگی آن

گونه که کمتر از وجود فیزیکی او نیست، در این زمینه همان ،فکری معلم

سانسور و سرکوب فرهنگی را  یمعیشت، دغدغه ینویسندگان در کنار دغدغه

انستند، معلمان نیز به همین امر باید توجه داشته دکمتر از معیشت خود نمی

دارانه در سرمایه یخواه و ضد سلطهباشند که وجود یک بنیان فکری آزادی

-جاست که در اساسنامهآموزش و پرورش فرض هر نوع تشکل است. از این

های معلمان همواره جای یک منشور فکری خالی بوده است و های تشکل

تشکل حول . بعد این امر نیز در دستور هر تشکلی قرار گیرد تواند از این بهمی

 یست.ن روشنفکران ـن این کارگرأمعیشتی در ش محور صرفاً

خصوص تنبیهات بدنی که عالوه بر آن مقابله با هر نوع ارعاب و تهدید و به 

های همواره از جانب تشکل دهای طبقات استثمارگر است بایمختص شیوه

مورد اعتراض قرار گیرد. همچنین هر  ،ترین وجهرحمانهبیمستقل معلمان به 

موزش طبقاتی است آنوع تبعیض در آموزش و پرورش که این امر هم مختص 

-موزش و پرورش دامن میآزیرا که حفظ منافع طبقات است که تبعیض را در 

 .بخشدن تداوم میآزند و به 
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 داغ ننگ بر پیشانی چه کسانی است؟

  ابراهیمیجعفر 

 

جنگ، بمباران، فقر، اعدام و خشونت در زمین،  یدهه ؛شصت بود یدهه

خاطر دارم به پردرد یچه از آن دههآموز روستا بودیم آنآسمان و دریا. ما دانش

کوشیدند برای ما فردای فداکاری معلمانی است که در آن شرایط سخت می

کت و رویکردشان بر مبنای شان کم بود و حربهتری رقم بزنند اگرچه توان

جایگاهی نداشت اما در  ،ن زمانهایشان در ساختار آو اندیشهفردی بود  یعلقه

های مواردی مؤثر بودند این چند جمله را نوشتم تا ضمن سپاس از این انسان

 راستین، نقدی بزنم بر ساختار مدرسه و آموزش در آن دهه و پلی بزنم به ردِ

 وز. پای آن تفکر تا به امر

هم تنبیه فیزیکی آن بر مبنای تنبیه و  60 یشاخص تربیت در مدرسه در دهه

. فضای جنگ کردمعنا پیدا می "چوب معلم گله"بناشده بود یعنی آموزش با 

خاطرم هست معلمی داشتیم وقتی کابل را باالی  ؛زدله را دامن میهم این مسأ

 برادرای"ش این بود که ابرد تا بر دستان کودکانه فرود آورد استداللسرش می

. "خوونیوقت درس نمیجنگن تو اوندارن میجبهه  یسن و سال شما توهم

در آن دوران آگاهی و توان اعتراض با این برخوردها کم بود و اگر آگاهی هم 

شرایط  یکرد به این خشونت اعتراض کند؟ در سایهت میجرأکسی  بود چه

ترین نکات شد. کوچکاین رفتارهای غیرانسانی توجیه میبسیاری از  ،جنگ
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کردند. یادم هست در تربیتی و بهداشتی به اتکای چوب و شالق معنا پیدا می

وزان آمدانش له رعایت بهداشتی ما، مسأآن موقع برای ناظم و مدیر مدرسه

آموزان و بررسی وضعیت شهای دانها و ناخندست یمهم بود. بازدید روزانه

-شد تا اینروز شنبه هر هفته با وسواس خاص انجام می موی سر در صبحگاهِ

د داشتند به بهداشت و زعم خوها بهجای کار شاید نقدی نباشد چون آن

ه موردی که ها بکردند اما واکنش آنآموزان رسیدگی میسالمت دانش

 عجیب و ترسناک بود. ،غیربهداشتی بود

و مرتب نبود تازه  هایش تمیزش کثیف بود و یا ناخناآموزی دستاناگر دانش

شد از پامرغی آموز به شدیدترین شکل تنبیه میشد دانشقصه تربیتی شروع می

آموز. این فلک کردن نهایت تحقیر را داشت و دور مدرسه تا فلک کردن دانش

کردند که پای آموزانی را مجبور میجایی بود که دانشاش نهایت نفرت

آموز خاطی)نامرتب( را برای عمل غیرانسانی فلک کردن نگه دارد تا آقای دانش

شالق بیشتر اهداف آموزشی و تربیتی  یتر شالق بزند تا هر ضربهناظم راحت

 و بهداشتی را در وجود کودکان نهادینه نماید.

ش ازدند چون دستش شالق میاکردند و بر دستانز را فلک میآمودانش 

یک قالب صابون توی دستشویی نبود تا  ،کثیف بود بعد در همان مدرسه

های آموزشی کسانی که کارگزار این سیاست ش را بشوید.اآموز دستاندانش

جا روستا است و کار به معنای واقعی رفت که اینبودند گویی یادشان می

بخشی از زندگی کودکان است و دستان کودک در یک روستای محروم  ،کلمه

دستان کودکانه را نداشته باشد.  طبیعی است که زبر و زمخت باشد و آن لطافتِ

چیز کوپنی و صفی شصت است و همه یکردند که دههگویی فراموش می
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ها ینصابون و شامپو کوپنی را نیز ندارند. ا یاست و تازه برخی حتی پول تهیه

های فرمالیته را اجرا نامهیاد گرفته بودند که در هیأت معلم یا مدیر فقط آیین

-نامهبر زیست آئین منطق حاکم یکنند آنان از جامعه بریده و خود را در ادامه

گونه وحشیانه کودکان را تنبیه این افرادی که این ؛کردندای تعریف می

اگر امروز  حتماًوزشی آن دوره بودند های آمکردند در اصل کارگزار سیاستمی

ها صحبت کنیم ولی اگر با آن ، شرمنده خواهند شدخود نگاه کنند یبه کارنامه

مان خیر بوده و شاید با همان منطق کهنه به گذشته اشاره نمایند و بگویند هدف

گونه عمل ... اما معدود معلمانی هم بودند که اینو آموزکمک به دانش

 تأسفانه تعدادشان کم بود.کردند منمی

باال بردن  یاصطالح تربیتی که به بهانهیکی دیگر از تحقیرآمیزترین رفتارهای به

گرفت و از آن دوران تا به امروز ردپایش سطح سالمت و بهداشت انجام می

آموزی ها بود. اگر دانششود خط انداختن و کچل کردن موی پسر بچهدیده می

د بود آقای ناظم و در مواردی برخی معلمان با قیچی موهایش نامرتب یا بلن

انداختند طوری که به موهای او را از وسط سر، طوری که دیده شود خط می

 و ش تابلو شود و بعد کودکان را با همان سراآموز و مویقول خودشان دانش

تربیتی و تحقیر و داغ بی یکردند تا پروسهوسط روستا می یروانه ،وضع

 فرهنگی کامل شود.بی

تحت تأثیر امواج قرارگرفته  ای که یکی از مدیران مدرسه در جبههدر دوره 

ید دور آموزان نامرتب بااین رفتارهای هیستریک بیشتر شده بود. و دانش ؛بود

-میقدر بنشین پاشو ... آنرفتند و بعد از پامرغی وخیز میتا دور مدرسه سینه

رفتند تا با تمام وجود ضرورت رعایت بهداشت را درک نمایند. آن موقع 
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زود نتراشید و کوتاه نکنید چون امکان بهاستدالل این بود که اگر موها را زود

شود. امروز من استحمام روزانه وجود ندارد باعث بیماری پوستی و شپش می

ی و در موی سر چنانسال چگونه در مدارس آن 30کنم بعد از تعجب می

-محسوب می بهترانشخصی دارند و ازما یآموزانی که ماشین و رانندهدانش

گردند در موی سر پسر و دخترها در مدارس باالتر از ونک شپش جوالن 

 دهد. می

باخته است اما ، رنگهاهای مادی آن استداللبعد از سه دهه، پایه امروزه و

آموزان الل قدیم دست به موهای دانشاستد هنوز در مدارس پسرانه با همان

شصت که حاال معلم و مدیر و ناظم و ی آموزان دههگویی همان دانش برندمی

تواند دستاویز باشد و فقدان بهداشتی نمی یلهحاال که دیگر مسأ اندوزیر شده

حمام تا حدود زیادی حل شده است و شامپو و صابون دیگر صفی و کوپنی 

-با خط انداختن به موی دانش وغریبهای فرهنگی عجیبنیست، با استدالل

این تحلیل به شدت  اما به نظر تحقیر دیروز را جبران کنند خواهندآموزان می

-کاهد دانشفردی، فرو می گشاییموضوع را تا حد عقدهگرایانه است و تقلیل

کنند ممکن است چنین عمل میآموزان امروز از معلمان و مدیرانی که این

توان شواهدی را یافت که مدیران چند میداشتی از این جنس داشته باشند هربر

دهند و ممکن صورت شخصی، واکنش نشان میهعد تربیتی بو مربیان در بُ

شد اما این استثناها نباید و است این واکنش به ناخودآگاه دوران کودکی با

 تواند مبنای تحلیل یک حرکت سیستماتیک قرار گیرد.نمی

که اکثر مدیران و معاونان از روی دستورالعمل و بخشنامه به این تحقیر و  چرا

کنند و بخشی از شرح وظایف آنان است. مثالً در موسم توهین اقدام می
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صورت مطلوب، هبرگزاری امتحانات نهایی یکی از موارد برگزاری امتحانات ب

نام و... و آموز است یا موقع ثبتوضع دانش و همین رسیدگی به وضعیت سر

-پذیری دانشرای برآورد میزان رام بودن و نظمموی سر یک شاخص مهم ب

آموزان است. این همان نقش منطق سرکوب و رام کردن است که مدرسه باید 

ها آن را با توجه به فضای دوره یوکاست در همهایفا نماید و بدون غلط و کم

مدرسه جایی برای رشد و  ،دهد. در این رویکردکلی انجام داده است و می

یاری نیست بلکه های جمعی مثل مشارکت و همبالندگی فردی و تعمیق ارزش

سو با نظم آیند و همچه بیشتر باید به انقیاد درآموزان  هرجایی است که دانش

ین نگاه به آموزش یک پذیر شوند. ارا سامان بخشند و جامعه کالن رفتار خود

وف به حفظ موجود و در تضاد با روح یک آموزش کارانه و معطنگاه محافظه

 انسانی است.

این مقدمه طوالنی را نوشتم تا به اصل قصه برسم و آن خبر تراشیدن موی سر 

پای همان منطق  ردِ ،لهاست. در این مسأکودکان کار در کرمانشاه در ماه گذشته 

... هویدا است شناسایی و قصدقصد آموزش، داغ زدن بر پیشانی بهتنبیه به

اندازد همان دستی آموزان خط میدانشهمان دستانی که در مدرسه به موی 

کند ها را خیابانی و اضافه تلقی میاست که در برنامه ساماندهی کودکان کار آن

 کند.زنی میو دست به جداسازی و برچسب

همان دستان دیروز پشت همان منطق دهه شصتی، امروز کودکان به خیابان  

کند. اما چرا رانده شده و درمانده در خیابان را با تراشیدن موی سر جدا می

کند؟ چون اعتقادی به حقوق و حرمت کودکان ندارد این گونه عمل میاین

ش امنطق، منطق سود و بازار و حفظ شرایط موجود است و هر چیزی که نظم
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. این منطق داردرمیزنی، تنبیه و جداسازی از سر راه ببزند با برچسبهمرا به

له ؛ به دنبال حل اصل مسأدنبال رفو کردن است به ؛له نیستدنبال حل مسأبه

خواهد فضا کمی تلطیف شود کمی بهداشتی و دنبال ظاهر است می نیست به

طرد کودکان از  یلهأداند که اصل تضاد و مسسالم به نظر آید. و اال خوب می

چون اعتیاد و طالق  هاییمعلول ی ازها در خیابان  ناشمدرسه و حضور آن

منطق سود و سرمایه است در ذات استثمار و  ،... نیست بلکه در ذاتوالدین و

 کشی. بهره
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 دسترنج آموزش در خدمت مبارزات معلمان کره جنوبی

 شهناز  نیکوروان

دهد. بر معلمان ادامه می جنوبی همچنان به انکار حقوقدولت کره»

 23جنوبی در کرهمعلمان  یهای اتحادیهها و بیانیهاساس گزارش

جنوبی از تصمیم دولت برای غیرقانونی ی کرهدادگاه عال 2016ژانویه 

( حمایت KTUمعلمان و کارگران آموزش ) یاعالم کردن اتحادیه

کارگران معلمان و  یی دادگاه این است که اتحادیهمعنی رأکرد. 

وانست حق آموزش وپرورش غیرقانونی خواهد بود و نخواهد ت

های مالی مایتآوری کند، مذاکره کند ، از حعضویت اعضا را جمع

وقت داشته باشد... این  آخرین ی تمامدولت برخوردار شود یا اعضا

دموکراسی در های دولت به حقوق زحمتکشان و از حمله بخش

جنوبی است. در پایان سال گذشته تعداد بسیار زیادی از معلمان کره

جمهور س)رئی "پارک"بازنویسی جعلی تاریخ توسط دولت علیه 

این است  مدارس اعتراض کردند. تالش دولت ب تاریخکره( در کت

گذشته کشور را متوقف  یبارهن انتقادی درو اندیشیدکه اعتراضات 

-های آموزش یکی از سالحاتحادیهبه حقوق دموکراتیک  کند. حمله

 «جمهور پارک است.های کلیدی زرادخانه اصالحات آموزشی رئیس

-ترین جنبش، دانشجویی و معلمان کره از فعالهای کارگریدر حالی جنبش

ی از فعالیت این باشند اما اخبار اندکویژه شرق آسیا میههای مترقی جهان و ب
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-ها منتشر میدر رسانه مترقی این کشورهای صنفی، سیاسی و اجتماعی جنبش

-ای کره شمالی و موشکو در مقابل بیش از همه، اخبار درگیری هسته شود

شود. در منتشر می متفاوت  در رسانه ها ی کامالًهمسایهپرانی و جنگ این دو 

جنوبی  ی صنعتی کرهتکنولوژی نیز اخبار بسیاری مبنی بر توسعه یزمینه

لی که با نگاهی به شرایط زندگی و اعتراضات اقشار مختلف وجود دارد؛ در حا

جنوبی در واقع منطقه آزاد درخواهیم یافت که کشور کرهجنوبی ی کرهجامعه

داران است و برای سرمایهتجاری و بهشتی برای کسب سود بیشتر برای 

شان هر روز بیشتر با فشار زحمتکشانی که برای دستیابی به نیازهای بنیادین

ت شوند، جهنمی بیش نیست. با کمی دقیق شدن بر مبارزاتصادی روبرو میاق

تبلیغات داری با این های سرمایهکه رسانهجنوبی پی خواهیم برد جاری در کره

 کنند. حرکت میآمیز در جهت منافع خودشان اغراق

جنوبی و رشد سیر تحوالت آموزش در کره در این مقاله نگاهی گذرا بر

 ی و صنفی معلمان خواهیم داشت. نهادهای مدن

جنوبی ر رابطه با آموزش و پرورش در کرهاکثر قریب به اتفاق مقاالت فارسی د

. این مطالب گاه چنان یید و ستایش از این سیستم استبراساس دفاع، تأ

آمیز و بازاری است و از حقوق و مزایای معلمان شاغل و بازنشستگی اغراق

های بسیار، به گونه ای تمجید می شود که مایه حسرت مثال یها، با ارائهآن

آواز دهل شنیدن از "اما به قول معروف  (1)بسیاری برای معلمان ایران است.

رشد خصوصی سازی بهداشت ! واقعیت امر این است که "دور خوش است

جنوبی، ایران کره ها درکه سبب رشد نابرابری و آموزش معضلی است جهانی

کند. تر کرده و میهای طبقاتی را عمیقشده و شکافجهان  و سایر کشورهای
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-هاست. اشغال شدن کرهترین این نابرابرییکی از عریانهای آموزشی نابرابری

مریکایی در این کشور، شرایط ها حضور نظامیان امریکا و سالتوسط آ جنوبی

است. ها از جمله آموزش ایجاد کرده ی حوزهای را برای مردم در همهویژه

خودبیگانگی فرهنگی مردم جنوبی ازی کرهجامعه یکی از معضالت خاص

شان در نام فرزندانوزش با تمایل شدید آنان برای ثبتآم یاست که در زمینه

 کند:نمایان میالمللی خود را مدارس بین

 نیز المللیبین مدارس در خود فرزندان نامثبت از جنوبیکره والدین استقبال»

. باشدمی جنوبیکره مدارس آموزانتعداد دانش کاهش دالیل از دیگر یکی

 شده سیستأ جنوبیکره مقیم خارجیان نامثبت هدف با که المللیبین مدارس

 (2).« گردیده است تبدیل ایکره آموزاندانش نامثبت برای مکانی به اکنون

چرا باید "که کره این باشد  های جنبش معلمانترین خواستهشاید یکی از مهم

را الگو قرار دهیم که )امریکا( سیستم کشوری و آموزشی از لحاظ فرهنگی 

، سازیرشد خصوصی "ورده است.آوجود هبرای ما برا  تمشکالاین خودش 

ویژه معلمان را هب وجنوبی، کارگران های چند ملیتی در کرهگسترش شرکت

مطالبات  یرادیکالیزم این معلمان در زمینه. چه بیشتر رادیکال کرده استهر

-به و دستمزد، بهبود شرایط کاری وحقوق بهبود  کند:صنفی خود را نمایان می

سازی و فرهنگآموزش یت کیفبهبود ، حق اعتراض در محیط کارآوردن دست

  .کره و.. یی سنتی جامعههامطابق الگو

ل و موزش مردمی، مسائآتا زمانی که ما آن شناخت واقعی و الزم را از 

 ای را نشناسیم کهی فاضلهو آن مدینه مشکالت آموزشی این کشور پیدا نکنیم

شود و چگونگی عملکرد داده میجنوبی در ایران به زحمتکشان نشان از کره
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-ای کرهاتحادیهتوانیم تحلیل درستی از جنبش نمیاین سیستم را نشناسیم، 

جنوبی ی دیگری به جنبش کارگری کرهجنوبی داشته باشیم. ما در مقاله

اول مهر و روز جهانی معلم و روز جهانی  یولی در آستانه خواهیم پرداخت

ای، هرچند نه بسیار گسترده و دانیم که بررسیضروری میکودک، الزم و 

 جنوبی ارائه کنیم.کرهوسیع، از وضعیت آموزش و مبارزات معلمان 

 آموزش و پروش در کره جنوبی یتاریخچه

گردد. برمیتاریخ آموزش در کشور کره به آموزش در دربارهای شاهان 

از قرن شانزده شروع  طور خصوصی  و از دیدگاه نئوکنفوسیوس،هآموزش ب

مدارس  (3)شدند.التحصیل از رفتن سربازی معاف میآموزان فارغشد و دانش

وجود آمده است. هب 1910ی در سال مدرن در کره با ورود میسیونرهای مسیح

ها زنان نیز مورد استقبال قرار گرفتند که در آن ،مدارس مسیحی از این زاویه

تأسیس شد که  1923ن دانشگاه در سئول در سال حق تحصیل داشتند. اولی

درصد  کرد. تنها چهلدانشگاهی امپریال ژاپن فعالیت مینظر آکادمی زیر

 ای و شصت درصد ژاپنی بودند. دانشجویان این دانشگاه کره

-سیستم آموزشی کره 1945جنوبی توسط امریکا در سال ل کرهبعد از اشغا

جنوبی همانند سیستم امریکا به شش سال ابتدایی و شش سال دبیرستان 

شد،  (Senior)بزرگ و (Junior)تغییرکرد. دوره دبیرستان شامل دوره کوچک

-ی پیشساله 2 یهای عملی و دورهساله برای رشتهی چهاردوره یعنی

جنوبی گانی تا کالس ششم ابتدایی در کرهآموزش هم یدانشگاهی. دوره

شود اجباری است. آموزش در این کشور زیر نظر شوراهای آموزشی اداره می

و ن ادارات شوند و مسئوالی آموزش و پرورش تعیین میکه توسط اداره
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شوند. سیستم آموزش در کره بیشتر در نیز توسط دولت انتخاب می مدارس

گذاری شخصی به آموزش همانند یک سرمایه دست بخش خصوصی است و

شصت قرن گذشته  یجنوبی تا دههشود. آموزش و پرورش در کرهنگاه می

شصت به بعد نگرش کنفوسیوسی یعنی  یبسیار مردانه بوده است. از دهه

 ی. در دههشودها نیز بیشتر میانسانی نسبت به دیگر رشتهه علوم گرایش ب

هشتاد  یدرصد تولید ناخالص ملی بود و در دهه 2.2آموزش  یبودجه ،هفتاد

ی دولت صرف هزینه یدرصد بودجه 27.3درصد رسید، یعنی  3.76به 

-درصد درآمد ناخالص ملی است. کره15ی نظامی کره شد. بودجهآموزش می

 3.700.000)بزرگترین نیروی نظامی را دارد.  شابه جمعیت جنوبی نسبت

 نیرو(  

معلم دوره ابتدایی و  130.142مدرسه بود که   6.531کره دارای  1987در سال 

کار بودند که از این تعداد ی دبیرستانی در آن مشغول بهمعلم دوره 150.873

جود داشت که ن وکودکستا 901 حدود 1980معلمان مرد بودند. در سال  69%

 خواندند. کودک در آن درس می  66.433

 سازی آموزش در کره جنوبیخصوصی

 1965تا  1945های جنوبی به سالی آموزش در کرهسازی خصوصیتاریخچه

آموزش در مدارس دولتی را بسیار  یدولت بودجه ،گردد. در این دورهمیبر

محدود کرد در حدی که این بودجه بسیار اندک تنها برای ابتدایی)مقدماتی( 

های آموزشی در فرصت یکافی بود و از ظرفیت بخش خصوصی برای توسعه

دولت بخش خصوصی را سطح راهنمایی و مقاطع باالتر آموزشی استفاده کرد. 

های تشویق مانند واگذاری زمین اهدایی تمتشویق به تأسیس مدارس کرد. سیس
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له سرعت به این مسأ 1949ی از اصالحات ارضی برای مدارس خصوص

گذاری آموزشی قانون و مقرراتی برای هدایت  بخشید. اما از نقطه نظر سیاست

دهد که دولت صوصی وجود نداشت و این مسأله نشان میمدیریت مدارس خ

کرده بود که چگونه مدارس خصوصی را در له فکر نطور جدی به این مسأبه

 سیستم آموزش ملی ادغام کند. 

، مدارس خصوصی به خاطر نقایص مالی و کیفیت 1968تا  1961های بین سال

پایین مورد انتقاد قرار گرفتند. این مدارس نتوانستند کمبودهای سیستم آموزشی  

ولت جدید که به سیستم آموزش ملی را پر کنند. د خألرا جبران یا بخشی از 

د سیستم سیاسی روی کار آمد تالش کر 1961کودتای نظامی در سال  یوسیله

ملی عظیمی بازسازی کند. بخشی  یهای اصالحات و توسعهکشور را با برنامه

ها، گسترش، کنترل و هدایت مدارس خصوصی بود. قانون از این تالش

قانون خودمختاری  تصویب شد. با این 1963مدارس خصوصی در سال 

ه دولت این نظارت مهار شد. با توجه به دیدگا یوسیلهمدارس خصوصی به

سازی اما زیر نظر و کنترل دولت، این بخش جدید مبنی بر ضرورت خصوصی

در سیستم آموزشی توانست با امتیازاتی مانند معافیت مالیاتی و دریافت 

ای مختلف مانند تعیین هسوبسید هر روز بیشتر رشد کند و با کمک حمایت

... های حمایتی بخش خصوصیکارکنان و استفاده از سیاست حقوق معلمان و

دولت در راستای  2008ز سال های دولت حرکت کند. اهمگام با سیاست

گذاری ت و با سرمایهسازی آموزش دست به اقدامات دیگری زده اسخصوصی

در خدمت بخش ،  ثروت عمومی جامعه را بخش عمومی در بخش خصوصی

 (4) خصوصی در آموزش مدارس قرار داده است.
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 های معلمان تشکل

 The Korean Federation of) های معلمان کرهفدراسیون انجمن

Teachers' Associations) سیس شده است. این تأ 1947 در سال

سیم جهان به دو بلوک فدراسیون مشابه دیگر نهادهای کارگری که پس از تق

های سیس شد، نه از درون محیط کار بلکه توسط بوروکراتتأشرق و غرب 

درصد معلمان کره  40دولتی و مستشاران غربی ساخته شد. در حال حاضر 

انجمن صنفی معلمان است که در  16عضو این فدراسیون هستند و ترکیبی از 

معلم عضو آن هستند. این انجمن  170.000استان فعال است و بیش از  17

کند و در راستای رشد کاری و بهتر شدن رفاه معلمان فعالیت می صنفی برای

برای )که سالی دوبار  جمعیه، قرارداد دستعلمی، دفاع از جایگاه و ارزش معلم

-، جابههمبستگی بین معلمان ـشود(، همکاریبستن آن با دولت  مذاکره می

و انتشارات مجله و  (International Exchangesالمللی معلمان)جایی بین

 "المللیآموزش بین"ند. این فدراسیون عضو کهای درسی فعالیت میکتاب

(EIمی )بازسازی  1951توان در . از دستاوردهای این فدراسیون میباشد

کارکنان مدارس  حقوق بازنشستگی برای معلمان و1973سیستم آموزشی، در 

 1995، در علمانسازی حقوق برای مسیستم یکسان 1982 درخصوصی، 

کاهش روزهای  2012درصد درآمد ناخالص ملی برای آموزش و  5تخصیص 

 (5) روز آموزش در هفته را برشمرد.کاری به پنج

گذاری آموزشی، ی سیاستند از: کمیتهاعبارتهای این فدراسیون کمیته

مواد درسی، آموزش مسئوالن آموزش و پرورش، تقویت  یادگیری آموزشی،

 (6)عدالت اجتماعی، آموزش کودکان، زنان معلم و آموزش بهداشت.، همبستگی
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از دبیرستان و  ، دو معاون کهی سه ساله استریاست فدراسیون برای دوره

 یآیند نیز انتخابی هستند و سه بازرس که به صورت دورهدوره کودکستان می

دوره تواند دو دارند که گردشی است و بازرس نمی دو ساله و یک ساله حضور

می نهاد را دربر 27است. فدراسیون  ده دالر در ماه یبماند. حق عضویت اعضا

  (7)گیرد.

سزایی بر گسترش جنبش معلمان تأثیر به 80ی رشد اعتراضات کارگری در دهه

های مستقل منجر شد. اعتراضات کارگری گیری اولین تشکلداشت و به شکل

رسید. جنبش  1989در سال  اعتراض 7056به  1982اعتراض در سال  69از 

تا  1988. از سال دانشجویی کره نیز با بسیار جنبش کارگری در آمیخته است 

-اعتراض دانشجویی و کارگری رخ می هزار 200طور متوسط هر ماه به 1992

در میان تظاهرکنندگان پرتاب ور در ماه آد. گاه پلیس تا دو هزار گاز اشکدا

و  87های اعتراضات کارگری کره مربوط به سال)منبع قبلی( بیشترین کرد.می

کردند اضات شرکت میاین اعتر است که گاه تا دو میلیون عضو اتحادیه در 88

فدراسیون  (8)داری است.میلیون روز کاری، ضرر به سرمایه 7که به معنی 

، (Federation of Korean Trade Unions) های کارگری کره اتحادیه

وجود آمد. این فدراسیون که از هب1987 سال مستقل، در سراسری تشکل اولین

ی تاریخ جنبش ما در مقالهی هشتاد شکل گرفته بود)دل اعتراضات دهه

یات آن خواهیم پرداخت( در عرض شش ماه توانست کارگری به تمامی جزئ

 وجود آورد که اتحادیه معلمان یکی از آنان بود.هتشکل مستقل ب 1500

اصالحات آموزشی با کمپین " مستقل معلمان با شعاراولین تشکل صنفی 

ملی معلمان  یتشکیل شد. اتحادیه 1989در سال  "سازی فضای آموزشیسالم



 95مهر / کانون مدافعان حقوق کارگر                                سازی و آموزشی خصوصینامهویژه

33 

 

((NTUC  )the National Teachers Union  hon'gyojo) معلمان و ییا اتحادیه 

 (Korean Teachers and Education Workers Union )کارگران آموزشی کره 

اش را شروع کرد و هدف خود را بهبود آموزش و بهتر فعالیت ،عضو 77000با 

 شدن شرایط معلمان تعیین کرد.

میالدی در سال  80 یجنوبی در دههاعتراضات دانشجویی و کارگری کره اوج

بود. معلمان نقش اصلی را در این اعتراضات بر عهده داشتند. سال  1989

ها به خیابان "همه علیه مرگ آموزش"بیش از بیست هزار معلم با شعار 1989

نفر از معترضان بر اساس  1400رحمانه سرکوب شد. آمدند. اعتراضات بی

رای بیگانگان دستگیر شدند. قانون به خطر انداختن امنیت ملی و جاسوسی ب

وزیر آموزش و پرورش، چانگ وان سیک ها کارگر بودند. بیش از نیمی از آن

(Chung Won Sik) که این افراد از که فرد دست راستی  بود با اعالم این

معلمان و اعضای اتحادیه  ، دو راه در پیش رویها هستندهواداران کمونیست

 1500در نتیجه  "شوید!کنید و یا اخراج میمیتان را لغو یا عضویت"گذاشت: 

، صاب غذای یازده روزه  زدندمعلم دست به اعت 600معلم را اخراج کرد. 

ها نه تنها اما این سرکوب عتصابیون بیست نفر را دستگیر کردپلیس با حمله به ا

سیس حزب جدیدی منجر شد و توانست به تأ سبب ترس معلمان نشد بلکه

 (9)تر کند. معلمان را متحد

گرچه وزارت آموزش وپرورش با کنترل شرایط آموزشی و پرورش، بخشی از  

ها یعنی افزایش دستمزد و بهبود شرایط کار را قبول کرد اما به های آنستهخوا

زیرا وزارت آموزش و  ی فعالیت سندیکایی نداداجازه ،ملی معلمان یاتحادیه

داند که حق اعتصاب به عنوان مستخدمین بخش عمومی می پرورش، معلمان را
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دانست دیه میندارند، دولت حق اعتصاب  را به معنی به رسمیت شناختن اتحا

آموزان نباید تحت تأثیر تبلیغات لگوی دانشو معتقد بود که معلمان به عنوان ا

شمالی رند که بر اساس قوانین سیستم کرهای قرار بگی"چپ و کمونیستی"

 "خیانت به کشور"عنوان  کنند و آن را تحتها آن را دنبال میاست و چپ

کند این است که کل وارد میکرد. انتقادی که دولت به این تشمحکوم می

مریکایی ضد آ کند و در عین حال به جوِشمالی  را دنبال میهای کرهسیاست

ان حامی دروس و که معلم ،گاه از دامن زدن به این جوزند. دولت هیچدامن می

درصدد  2005ه است. در سال روش درسی کره شمالی هستند کوتاهی نکرد

اسناد نشان دهد که این معلمان در جلسات هفتگی خودشان  یبا ارائه بود که

 کنند که شامل مباحث زیر بوده است:از منابعی استفاده می

عد از استقالل، ای استقالل در زمان اشغال ژاپن، تاریخ مدرن کره بمبارزه بر 

و... این  شمالی و ایاالت متحدهای مابین کرهبررسی ایدئولوژیک درگیری هسته

شود که آنان خواستار متحد شدن دو به معلمان زده می اتهامات از این زاویه

 (9)کره هستند. 

،پیوستن به اتحادیه درصد معلمان کره  82حدود  1989براساس گزارشات سال 

 1989دولت این عمل را بحران آموزشی نام نهاد و در نوامبر یید کردند و را تأ

های زیادی منجر شد آرامیبه ناها معلم اخراج شدند. این اخراج 1500بیش از 

آموزان از ق مختلف اعتراضاتی رخ داد و دانشو طبق گزارشات پلیس در مناط

با جنوبی بارها دولت کره 1999از سال  رفتن به کالس خودداری کردند.

تصویب قوانین جدید معلمان را از پیوستن به این تشکل صنفی بازداشته است. 

معلمان و کارگران  یاتحادیه مجوز کشور، این کار وزیر ،2013 اکتبر 24 در
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 .کرد تنظیم دادگاه در اتحادیه این علیه دادخواستی و باطل آموزشی کره را

 هازنیچانه در تواندنمی و است قانونی غیر حاضر حال در اتحادیه این بنابراین

 المللیبین نهادهای که کره کار قانون طبق بر .باشد نماینده مذاکرات و

 در بازنشستگان یا هااخراجی عضویت دانند،می وارد آن به بسیاری ایرادهای

 از نکردن جلوگیری دلیل به تنها  KTEU.است غیرقانونی صنفی هایاتحادیه

 معلم 9 واقع، در اصلی مشکل. شد مجوز لغو ها،اخراجی عضویت یادامه

 اخراج ناجوانمردانه و غیرقانونی فعاالن، و اتحادیه زعم به که بودند اخراجی

 (01) بودند. شده

های کارگری و معلمان ب قوانین ضد کارگری علیه اتحادیهفشار دولت و تصوی

معلمان تحمیل کرد.  ی، یک ریزش ده هزار نفری را بر اتحادیه2008در سال 

جدا از فشارهای حکومتی و مدیران دولتی، به  ،البته بخشی از این ریزش

را فرای اتحادیه  گردد که خودمیراست موجود در جنبش معلمان برگرایشات 

 دانند. آنان معتقدندرا محصول کشورهای سوسیالیستی می ایو تشکل اتحادیه

های کارگری نیز در درون خود اتحادیه های که معلمان کارگر نیستند. درگیری

هایی را برای معلمان سیاستثیر نبود. در مقابل شوراهای محلی تأاین میان بی

ور مثال در ایالت ژی اوال طزش انتخاب کردند. بهمقابله با این ری

آموزان و والدین ( بازسازی حمایت دانشNorth Jeolla Provinceشمالی)

، اقداماتی نظیر اعتراضات خیابانی ادند و در عین حال بارا در دستور کار قرار د

 (11)شان را بیشتر نمودند. تشکلرزمندگی  اعتصابات و...
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 های مستقل زنان کارکنان آموزش و پرورش تشکل

 کردمی محدود داریخانه به بیشتر را زنان فعالیت جنوبی کره سنتی فرهنگ

 50 هفتاد یدهه در کرده است. تغییر رویکرد این  1960 یدهه از بعد ولی

 سساتمؤ اما نددادمی تشکیل زنان را اقتصادی سساتمؤ کار نیروی درصد

 نِمهاجرا همین برای و کنند استخدام را مجرد زنان تا کردندمی سعی اداری

باوجود   اما دهندمی تشکیل جنوبیکره در را کار نیروی از بزرگی بخش ،کارگر

آمده  وجودهزنان ب کار برای رویکردی تغییر گذشته یدهه دو در شرایط این

جنوبی مخالف شرکت زنان در تظاهرات و اعتراضات فرهنگ سنتی کره  .است

سازی محیط کار زنان و کارگری است اما تفاوت دستمزد زنان با مردان و جدا

 جذب مبارزات کارگری کرد. در این زمان زنان 1990 ی، زنان را در دههمردان

زی نیز زنان ساکردند. از لحاظ جدادرصد حقوق مردان را دریافت می 54

 (21)مانند خط تولید و مونتاژ فعال شوند.فنی ه های غیرمجبور بودند در رشته

، بیشترین ا و از بین رفتن بسیاری از مشاغلآسی 1997 دنبال بحران اقتصادیبه 

صنفی زنان کره  یاتحادیهضربه به زنان شاغل خورده شد، زنان کارگر، 

(Korean Women’s Trade Union)  تشکیل دادند. این  1999را در سال

ها پراکنده شده ش را در رابطه با زنانی گذاشت که بر اثر اخراجااتحادیه فعالیت

ولید پوشاک تا تکنولوژی مشغول ت های متفاوت اقتصادی ازبودند و در بخش

-های غیرهمراه با متشکل کردن زنان در بخش ،هکار بودند. رشد این اتحادیبه

رسمی یعنی بدون بیمه و مزایا است و )منظور از غیررسمی و مشاغل موقت

، مله زنان شاغل در مدارس( بود، از جموقت هم یعنی قرارداد دائم ندارد.

دبستانی. در جریان خانه، آشپزخانه و معلمان پیشکارکنان آزمایشگاه، کتاب
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جنوبی ان، کارکنان زن آموزش وپرورش کرهت و مبارزات معلمسترش فعالیگ

 های مستقل خود را تشکیل دادند.نیز تشکل

برای مقابله با فرهنگ مردساالری در کره جنوبی زنان اقدام به تاسیس 

پرسنل زن شروع  380با  1999فدراسیون خود نمودند.  این فدراسیون  از سال 

کره به  یما در مقالهعضو داشتند. ) 5000بیش از  2004 کردند و در سال

وردهای مبارزات ترین دستاپردازیم( یکی از مهمجزئیات بیشتر این تشکل می

مریکا در ماه دالر آ 360از  ، حداقل دستمزدهای کارگری کرهفدراسیون اتحادیه

ای هگیبود.  یکی از ویژ 2004اه در سال دالر در م 630به  2001در سال 

های کوچک صنفی درست صنفی زنان کره در این است که جمع یاتحادیه

جلسات آشنایی و تبادل تجربیات کنند و همکاران صنفی یک محیط کار می

اکثر شکایات  (31)دهند.وزش میگذارند و از طریق این جلسات خود را آممی

شود و مدیریت کار به نفع زنان تمام می صنفی زنان به ادارات یاین اتحادیه

له سبب ترغیب زنان کارگر و شود انعطاف به خرج دهد و این مسأمجبور می

ه دفتر این شود. پلیس به دفعات متعدد بمعلم به عضویت در این اتحادیه می

 (41) اتحادیه حمله برده است.

 مطالبات جنبش معلمان در کره جنوبی

 مخالفت با تغییر محتوای کتب آموزشی

معلمان و کارکنان بخش  ،ر و تحوالت در سیستم آموزشی کرههمگام با تغیی

دولتی وخصوصی برای دفاع از حقوق بنیادین خود اقدام به فعالیت و مبارزه 

 ضد ماهیت و تحصیالت خصوصی هایهزینه از افزایش همچنین هانمودند. آن
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محتوای کتب درسی یکی دیگر از مطالباتی  .کنندمی انتقاد دولت دموکراتیک

 زنند.  معلمان برای آن دست به اعتراض میاست که 

 برای دولت طرح به تا ریختند هاخیابان به جنوبیکره معلمان 2012سال 

 تهدید با معترض معلمان. کنند اعتراض تاریخ درس برای واحد کتاب تدوین

 جنوبی کره معلمان یاتحادیه کارمند چهار و هشتاد. شدند روبرو قانونی پیگرد

 احضار ضددولتی، تظاهرات برگزاری خصوص در بازجویی برای توسط پلیس،

 بدون جدید، درسی کتاب با مخالفت: »گویدمی یکی از این معلمان. شدند

 طرح این خود منافع پیشبرد برای کنونی رژیم. نیست پذیرامکان دولت از انتقاد

 معتقد جنوبیکره دولت«. بمانـد قدرت در همیشه برای تا است کرده اجرا را

 در دارند؛ گرایش چپ هایسیاست به کنونی تاریخی هایکتاب است

 ،کره جنگ آغاز در راکشور  این مسئولیت و شمالیکره ایدئولوژی خصوص

 (51) کنند.می انکار

 تست های استاندارد

ر از یکی دیگهای استاندارد تستانجام مبارزه با همانند معلمان مکزیکی،  

م اطالعات ملی آموزش و سیستجنوبی است. محورهای مبارزات معلمان کره

سوابق همه   2003ست، در سال ( معروف اNEISبه ) که جنوبیپرورش کره

ی لهوسیهب، آن را 2008در کشور را ثبت کرد. در سال آموزان و معلمان دانش

، نمرات هر هاای نتایج این تستنب. برمردندهای استاندارد بیشتر اصالح کتست

هر  دررا آموزان دانش و به این ترتیب جایگاه بندی می شودآموز درجهدانش

 کند.سطح از کالس از پیش تعیین می
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 دریافتبیشتری کمک مالی  ها برآیندی این تستاز عهدهبه خوبی  مدارساگر 

فشار غیر قابل تحملی  شیوه، . اینشوندجریمه می غیر این صورت ، درکنندمی

ها یکی از عوامل این تستد. کنآموزان وارد میدانشهم بر بر معلمان و را هم 

آموزان به دلیل شود. تعداد زیادی از دانشبندی معلمان نیز محسوب میرتبه

د برای ورود به رقابت منفی و شدی ها و جوِفشار ناشی از برگزاری این تست

در یک مقاله طوالنی و اند. یکی از معلمان کشی کردهکالج اقدام به خود

های باستانی های استاندارد را با اسطورهتست ،سیستماین در مورد روشنگرانه 

 مقایسه کرد:

ای از یونان باستان بود که مسافران را با یک تخت پروکروستس قاتل زنجیره"

ها حد بلند بود آن د. اگر پاهای مسافری بیش ازسنجیآهنی واحد برای همه  می

با پتک خرد  ،بیش از حد کوتاه بود که را ، بدن شخصیکردرا قطعه قطعه می

 National Education ) سیستم اطالعات ملی آموزش و پرورش.. می کرد.

Information System (NEIS) )"دیجیتال است. این  "تسپروکروس

دهد. های آینده تنزل میترا به ربا ان)شهروندان آینده جهان(آموزسیستم دانش

که با کودکان است  "بردگان یونانی "خواه به ، معلمان آزادیاین تنزل مربیان

  "رفتند.به مدرسه می

 :گویندها چنین میاین تست یبارهدر KTUهای یکی از بخش رهبران

-آموزان در سیستم رتبهکردن مدارس و دانش استاندارد هدف با هااین تست"

آموزان برای یادگیری و درونی دانش یاثرات منفی روی انگیزه بندی است و

و  دانشگاه به ورود برای رقابت حد از کید و تشویق بیشتأدارد و  پیشرفت

 ".است فوق برنامه خصوصی تدریس شوق
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ای خود ه داده شده بود که از قضاوت حرفهاجاز به معلمان قبلی در سیستم

 2008. از سال استفاده کنند ،و کی اجرا شودکه آیا آزمون اجرا شود برای این

ایجاد ها در مقابل این تست یکمپین مقاومت جنوبیآموزگاران کره یاتحادیه

 کردند. معلمان بسیاری به این خاطرها امتناع تستاین از انجام  معلمانکرد، 

ها در اعتراض به این اخراجمعلمان نیز  یاتحادیهدبیر کل  ،اخراج شدند

تظاهرات و جنوبی معلمان کره یاتحادیه ،به دنبال آن غذا کرد. اعتصاب

اکتبر  19 و 18هایشان در آموزان و خانوادهتراضات خیابانی را همراه با دانشاع

سازماندهی کردند. در روزهای اعالم شده هزاران معلم معترض علیه  2013

ها هیت این تستما یو درباره ها ریختندهای لیبرالی دولت به خیابانسیاست

ختار قدرت در آموزان این آگاهی را دادند که ساروشنگری نموده و به دانش

 چگونه است. ،کننددنیایی که زندگی می

زمان جنوبی دستگیر شد. همی مستقل معلمان  کرهرهبر اتحادیه 2013اکتبر  27

سازی در سئول اعتصاب و صیآهن علیه خصو، کارگران راهبا این دستگیری

اعتراضات  نفر از کارگران دستگیر شدند. این 130تظاهرات کردند و بیش از 

ی های کارگری سازماندهی شده بود که اتحادیهتوسط فدراسیون اتحادیه

در این روز باشد. معلمان و کارگران آموزشی کره نیز عضو این فدراسیون می

دسامبر  28تصاب سراسری در های کارگری و معلمان برای یک اعاتحادیه

، کارگران اتحادیه ریزی کردند. در این اعتصاب تعدادی از معلمان وبرنامه

ات ای نیز اخراج شدند. از این تاریخ اعتصابدستگیر و به زندان محکوم و عده

ت و آموزش توسط سازی بهداشو اعتراضات متعددی علیه خصوصی

دولت به دنبال تا جایی که  ار شده استهای کارگری برگزفدراسیون اتحادیه
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ای کارگری است و سرانجام هین برای انحالل فدراسیون اتحادیهتصویب قوان

ی مستقل توانسته دادگاه عالی را وادار به غیرقانونی کردن اتحادیهدر سال 

چنان اعتراضات کارگری و معلمان نیز همجنوبی نماید. در مقابل معلمان کره

 ادامه یافته است.

 مطالبات صنفی

وق و دستمزد و... از دیگر ت صنفی مانند کاهش ساعات کار، افزایش حقمطالبا

ازنشستگی معلمان یکی دیگر از ب یهای معلمان است. کاهش بودجهخواسته

 آموزشی کارکنان و معلمان اتحادیه یمدیره تهیأ لی است که اعضایمسائ

. کردند ریزیبرنامه 2008 آوریل 24 در این رابطه در اعتصابی را (KTU)کره

 . داندخود می هایرا از جمله فعالیت بازنشستگان حقوق از دفاع ،اتحادیه این

 مطالبات سیاسی

ل آموزشی و دفاع از حقوق صنفی جنوبی تنها به مسائمبارزات معلمان کره

، در پی تظاهرات 2009در نوامبر  شود.علمان شاغل و بازنشسته محدود نمیم

 یاتحادیه اعضای از نفر 74 عراق، جنگ در جنوبیکره دخالت علیه هاایکره

-فعالیت در شرکت کره برای پرورش و آموزش کارگران یاتحادیه و معلمان

از  بقیه نیز اخراج و نفر از این معلمان 18مجازات شدند.  دولتی ضد های

ن را معلما اعالم شد که کره قوانین نقض ،شدند. دلیل این احکام خدمت تعلیق

اخراج . سیاسی منع کرده است اعتراضات در شرکت یا و جمعی اقدام از

 های مقابله دولت با این اعتراضات است درحالی که درمعلمان فعال یکی از راه

 شد.قطع می اعتراضات در شرکت به علت گذشته فقط حقوق معلمان
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-نفر از معلمان کره 134گویند می KTEU رهبران یکی از بخش های محلی

 ایهای سیاسی اخراج شدند. بسیاری از معلمان کرهدلیل فعالیتجنوبی به 

 Korean Teachersکارگران آموزش و پرورش) یاتحادیه (KTEUعضو)

and Edcuation Workers Union)  عضویت در به جرم(DLP )حزب 

-می آن را انکار ،هاآن از بسیاری که شوند؛ اتهامیدموکراتیک کارگر اخراج می

 .کنند

عضویت  مانند سیاسی، فعالیت قانون ممنوعیت نقض": گفت دولتی مقام یک 

ی شغلی رتبه منجر به از دست دادن ، حزب عضویت پرداخت حق و حزب در

-می KTEU رهبران (.شونددار میع این معلمان به نوعی ستارهشود. )در واقمی

است.  شده بدتر وضعیت بسیار ،2008 قبل و از سال دولت زمان از که گویند

ها با ایجاد یک فضای ارعاب و تهدید سعی در بایکوت معلمان مبارز از دولت

-یههای دولت و بیانعلیه سیاست همچنان اما معلمان شان دارندسوی همکاران

 . کنندآن فعالیت می های اضطراری

هایی دارد. طرحهای ابتکاری! هم برای مقابله با معلمان معترض ، راهدولت کره

ها های ابتکاری استفاده از رباتیکی از این طرحهای بسیار هم دارد. هکه هزین

توسط طراحان انستیتو علوم و  Engkeyرباتی به نام به جای معلم است. 

طراحی شده است تا در نقش معلم زبان انگلیسی در جنوبی هتکنولوژی کر

مختلف کار  یمدرسه 21ربات معلم در  29اکنون ابتدایی کار کند. هم یدوره

ها حدود یک متر است. سر از قد آن عهده دارند.آموزان را برتدریس به دانش

دهد. این تصویر یک معلم مجازی را نمایش مییک نمایشگر تشکیل شده که 

هایی که در زیر آن تعبیه شده به راحتی در اطراف تواند به کمک چرخبات میر
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مکالمه و آموزش  ند. در کنارآموزان صحبت ککالس حرکت کرده و با دانش

-لفبای زبان انگلیسی را برای دانشتواند شعرهای آموزش ازبان انگلیسی می

تکان دهد. طراحی  ها و سر خود رابخواند و متناسب با موسیقی، بازوآموزان 

در واقع این  آموزان ابتدایی جذاب باشد.ای است که برای دانشآن هم به گونه

شود. هر ربات را یک معلم زبان از راه دور کنترل می سیمربات به صورت بی

 کند. نگلیسی در کشور فیلیپین کنترل میا

بوده که ها این ساخت این ربات ی که دولت عنوان کرده براییکی از دالیل

رند از راه دور های خوب زبان انگلیسی که دستمزد باالیی هم ندابتوان به معلم

های اینترنت یکی از بهترین ظر زیر ساختجنوبی از ندسترسی داشت. کره

هایی در این توانایی را دارد که از معلم کشورها در جهان است و حاال

رهایی در محل تدریس حتی سنسو های دیگر برای آموزش استفاده کندکشور

 ها را به معلمهای واقعی در فیلیپین تعبیه شده که حرکات صورت آنمعلم

ای هم آموزان کرهند. به این صورت دانشکنتقل میمجازی در نمایشگر ربات م

سازی شود. پیادهتر میصرفهبهاز نظر هزینه، کار مقرونمعلم خوب دارند و هم 

 هزینه در برداشته ،میلیون دالر برای دولت کره 4/1این برنامه آموزشی حدود 

بوده  کارگیری این ربات راضیرسد که دولت کره هم از بهاما به نظر می است

شود به بسیاری از مشکالت جانبی هم حل میو معتقد است با این جایگزینی 

ها برای آموزش در روستاها و نقاط دور افتاده توان از این رباتخصوص می

  جا وجود ندارد.ها به آنکه امکان رفتن معلم استفاده کرد

متشکل وجود معلمان برای دولت عبارت است از  "جانبی مشکالت" احتماالً

 و آگاه و معترض!؟
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این کشور را  جهانیبانک و است غرب اصلی متحدان یکی از جنوبیکره  

. تجارت آسان است برای بهترین کشورها از ستاید که یکیمی تحت این عنوان

ها و نهادهای مالی مین سود کالن برای شرکتسادگی امر تجارت به مفهوم تأ

 دموکراتیک حقوق تداوم این سود المللی و داخلی است که به خاطربین

عمومی جامعه در  ثروت گیرد.مورد حمله قرار می و معلمان آن شهروندان

گیرد و کارگران، معلمان و زحمتکشان این گذاران قرار میخدمت این سرمایه

، جنوبی، کارگرانشان را بپردازند اما مردم کرهکشور باید بهای این غارت ثروت

مبارز تن به این سرنوشت نداده و نخواهند داد و در این راه از معلمان آگاه و 

 های مستقل آنان در سراسر دنیا برخوردارحمایت معلمان، کارگران و تشکل

تواند در های سراسری میالمللی و تشکلبوده و خواهند بود. همبستگی بین

 گشا باشد.این راستا راه

 

 ها: منابع و زیرنویس
 

 توجه کنید: پارک مصاحبه سایت روش تدریس با پروفسور متنهایی از به بخش (1

 Sung کوآن کیون سانگ دانشگاه استاد من جنوبیکره کشور از هستم پارک هوان جین من

Kyun Kwan  کودکان آموزش و وپرورشآموزش یفلسفه من تخصص و هستم جنوبیکره 

 .است رایگان درصد 99 میزان به و است اجباری ،کره در ابتدایی آموزش ...است

 .بگویید جنوبیکره کشور در معلمان اجتماعی جایگاه از لطفاً -

 لحاظ این از و ماست کشور در دستمزدها بهترین ایکره معلمان حقوق که بگویم همه از اول

 اجتماعی جایگاه از لحاظ و است باال بسیار حقوق یک این .هستیم جهان کشور دومین ما

 و مثبت بسیار جایگاه مردم سنت در معلمی شغل چون. باالست سطح بسیار شغل یک معلمی

است...  ایکره هایسنت از این و گذارندمی احترام معلمان به بسیار آموزاندانش. دارد باالیی

 وزارتخانه از یکسان طوربه هانآ یبودجه اما شودمی اداره محلی هایدولت توسط مدارس
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 بدو در معلمان حقوق و است باال کلی طوربه مردم زندگی سطح. شودمی ابالغ و تعیین

 است. امریکا دالر 2500 معادل استخدام

 معلم تواندمی هرکسی آیا شوند؟می انتخاب فرایندی چه با کره کشور در معلمان -

 بشود؟

 یموردعالقه شغل و آرزو معلمی شغل. باالست خیلی معلمان حقوق و اجتماعی جایگاه چون

 حتی شدن قاضی به شبیه. است سخت بسیار شدن معلم. است ایکره آموزاندانش از بسیاری

 را محدودکننده هایآزمون تمام باید هاآن معلمتربیت یدوره سال چهار. آن از ترسخت خیلی

 این برای هاآن تا کشدمی طول سالسه معموالً. است سخت خیلی این وبگذرانند  موفقیت با

 .شوند آماده امتحانات

 

 برای چوسان فرمانروایان اولین. شد سیستأ چوسان نام به سرزمینی میالدی 1392 سال در (2

 خویش هدایت فلسفه عنوان به کنفوسیوس آیین از گوریا دوران در بودایی آیین نفوذ با مقابله

-زمینه، 1895-1894سال های در  زمان با شکست چین در جنگ با ژاپنهم .کردندمی حمایت

ای رو به نفوذ چینی در فرهنگ و زبان کره ی وسازی زبانـریزی و پاکهای مؤثر در برنامه

 نوشتاری ابزار چینی نفوذ افزایش و ادامه دلیل به که ٬هنگول ٬زمانتا آنشت. زوال گذا

ای و کـتب و ای کاربرد چندانی نداشت و ادبـیات کـرهنوشتن کره در ٬نـبود بـیش ناتوانـی

 مردم ٬پس از شکست چین شد.می نوشته چینی به بیشتر ٬وشخصی دولتـی از اعـم ٬اسـناد

یافتند. در دوران  دست ادبی استقالل به و آوردند روی خود بومی و منابع هنگول الفبای به کره

 در و ای در این کشور ممنوع شده بودزبان کره 1945تا  1895اشغال کره توسط ژاپن از سال 

 جنوبیکره و شمالیکشور کره دو رسمی زبان ایکره زبان همان یا هانگوک زبان حاضر حال

 و کشور این بر آمریکا تسلط با جنوبیکره زبان چون دارند هاییتفاوت هم با گرچه .است

 است.  ساخته متمایز هم از را دو کره این زبان ای؛کره زبان در آمریکایی زبان ورود
http://persianacademy.ir/UserFiles/File/NF/10/NF-10-05.pdf 

3)              https://en.wikipedia.org/wiki/Category:Private_schools_in_South_Korea 

4)    http://www.eera-ecer.de/ecer-programmes/conference/21/contribution/38964 

5)                                                                       http://eng.kfta.or.kr 

6)                                                 http://english.kfta.or.kr/structure.asp 

http://persianacademy.ir/UserFiles/File/NF/10/NF-10-05.pdf
http://persianacademy.ir/UserFiles/File/NF/10/NF-10-05.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/Category:Private_schools_in_South_Korea
http://www.eera-ecer.de/ecer-programmes/conference/21/contribution/38964
http://eng.kfta.or.kr/
http://english.kfta.or.kr/structure.asp
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7)                                               http://english.kfta.or.kr/structure_s.asp                             

8)                               http://faculty.fordham.edu/aleman/KoreanStudies.pdf 

9)                                          
Korea Briefing: Toward Reunification By David R. McCann 79 
https://books.google.ca/books?id=tp9DA0dzroAC&pg=PA79&lpg=PA79&dq=the+Kore
a+Federation+of+Teacher%E2%80%99s+Associations+membership+Women%27s&sou
rce=bl&ots=gWXJ5qbyXy&sig=Ic6618CLKu4G4_MN_NZWKq7D7qk&hl=en&sa=X&ved=
0ahUKEwi3zsHzpvjOAhWHth4KHUBADKIQ6AEIOTAD#v=onepage&q=the%20Korea%20
Federation%20of%20Teacher%E2%80%99s%20Associations%20membership%20Wom
en%27s&f=false 

چون اعتراضات کارگری در سال  امریکبان حقوق بشر و انتقادش به دولت آرجوع شود به دید

 ر نفر در مقابل ساختمان اطالعات آمریکا در سئول تظاهرات کردند.بیش از صد هزا 1990
https://www.hrw.org/reports/1990/WR90/ASIA.BOU-10.htm#P655_145967 

10)                                   http://english.donga.com/List/3/all/26/248669/1 

 و نابجا تصمیم یک این: گفت جنوبیکره اقدام این درمورد ،ITUC دبیرکل بارو، شارون( 11

 را هااتحادیه در عضویت برای افراد طبیعی حق که است غلط مدیریتی سیستم یک از برآمده

 بالمانع بر مبنی کار جهانی سازمان هایقطعنامه از واضح تخلف یک این، .گذاردمی پازیر 

 در بازنشستگان و هااخراجی شامل شغلی یرده یک متخصص افراد یهمه عضویت بودن

 هایرده ترینپایین در کره که ندارد تعجب جای اصالً این و است صنفی هایاتحادیه یبدنه

 .قراردارد اصناف و کارگران حقوق رعایت جهانی شاخص جدول

 (ITUC) صنفی هایاتحادیه جهانی کنفدراسیون رسمی سایتوب: منبع
http://bield.info/%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87-
%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%87-
%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-

%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF/ 

http://www.koreatimes.co.kr/www/news/nation/2008/02/113_19811.html 12       )  

13)  
http://scholarlycommons.law.northwestern.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1683&co
ntext=njilb 

 14)  
Building Feminist Movements and Organizations: Global Perspectives   /
edited by Lydia Alpízar Durán, Noël D. Payne 
https://books.google.ca/books?id=ZeYooc-
sNcAC&pg=PA157&lpg=PA157&dq=Korean+++Womens%E2%80%99++++Trade+Union
+2001&source=bl&ots=GrmAUh-WGf&sig=-

http://english.kfta.or.kr/structure_s.asp
http://faculty.fordham.edu/aleman/KoreanStudies.pdf
https://books.google.ca/books?id=tp9DA0dzroAC&pg=PA79&lpg=PA79&dq=the+Korea+Federation+of+Teacher%E2%80%99s+Associations+membership+Women%27s&source=bl&ots=gWXJ5qbyXy&sig=Ic6618CLKu4G4_MN_NZWKq7D7qk&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwi3zsHzpvjOAhWHth4KHUBADKIQ6AEIOTAD#v=onepage&q=the%20Korea%20Federation%20of%20Teacher%E2%80%99s%20Associations%20membership%20Women%27s&f=false
https://books.google.ca/books?id=tp9DA0dzroAC&pg=PA79&lpg=PA79&dq=the+Korea+Federation+of+Teacher%E2%80%99s+Associations+membership+Women%27s&source=bl&ots=gWXJ5qbyXy&sig=Ic6618CLKu4G4_MN_NZWKq7D7qk&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwi3zsHzpvjOAhWHth4KHUBADKIQ6AEIOTAD#v=onepage&q=the%20Korea%20Federation%20of%20Teacher%E2%80%99s%20Associations%20membership%20Women%27s&f=false
https://books.google.ca/books?id=tp9DA0dzroAC&pg=PA79&lpg=PA79&dq=the+Korea+Federation+of+Teacher%E2%80%99s+Associations+membership+Women%27s&source=bl&ots=gWXJ5qbyXy&sig=Ic6618CLKu4G4_MN_NZWKq7D7qk&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwi3zsHzpvjOAhWHth4KHUBADKIQ6AEIOTAD#v=onepage&q=the%20Korea%20Federation%20of%20Teacher%E2%80%99s%20Associations%20membership%20Women%27s&f=false
https://books.google.ca/books?id=tp9DA0dzroAC&pg=PA79&lpg=PA79&dq=the+Korea+Federation+of+Teacher%E2%80%99s+Associations+membership+Women%27s&source=bl&ots=gWXJ5qbyXy&sig=Ic6618CLKu4G4_MN_NZWKq7D7qk&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwi3zsHzpvjOAhWHth4KHUBADKIQ6AEIOTAD#v=onepage&q=the%20Korea%20Federation%20of%20Teacher%E2%80%99s%20Associations%20membership%20Women%27s&f=false
https://books.google.ca/books?id=tp9DA0dzroAC&pg=PA79&lpg=PA79&dq=the+Korea+Federation+of+Teacher%E2%80%99s+Associations+membership+Women%27s&source=bl&ots=gWXJ5qbyXy&sig=Ic6618CLKu4G4_MN_NZWKq7D7qk&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwi3zsHzpvjOAhWHth4KHUBADKIQ6AEIOTAD#v=onepage&q=the%20Korea%20Federation%20of%20Teacher%E2%80%99s%20Associations%20membership%20Women%27s&f=false
https://books.google.ca/books?id=tp9DA0dzroAC&pg=PA79&lpg=PA79&dq=the+Korea+Federation+of+Teacher%E2%80%99s+Associations+membership+Women%27s&source=bl&ots=gWXJ5qbyXy&sig=Ic6618CLKu4G4_MN_NZWKq7D7qk&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwi3zsHzpvjOAhWHth4KHUBADKIQ6AEIOTAD#v=onepage&q=the%20Korea%20Federation%20of%20Teacher%E2%80%99s%20Associations%20membership%20Women%27s&f=false
https://www.hrw.org/reports/1990/WR90/ASIA.BOU-10.htm#P655_145967
https://www.hrw.org/reports/1990/WR90/ASIA.BOU-10.htm#P655_145967
http://english.donga.com/List/3/all/26/248669/1
http://bield.info/%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF/
http://bield.info/%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF/
http://bield.info/%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF/
http://bield.info/%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF/
http://www.koreatimes.co.kr/www/news/nation/2008/02/113_19811.html
http://scholarlycommons.law.northwestern.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1683&context=njilb
http://scholarlycommons.law.northwestern.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1683&context=njilb
https://books.google.ca/books?id=ZeYooc-sNcAC&pg=PA157&lpg=PA157&dq=Korean+++Womens%E2%80%99++++Trade+Union+2001&source=bl&ots=GrmAUh-WGf&sig=-OmQmrrjkiseuEWVvfQgeMtHkVQ&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwjj5Ifgq_jOAhVFKCYKHaNQAtQQ6AEIHjAA#v=onepage&q=Korean%20%20%20Womens%E2%80%99%20%20%20%20Trade%20Union%202001&f=false
https://books.google.ca/books?id=ZeYooc-sNcAC&pg=PA157&lpg=PA157&dq=Korean+++Womens%E2%80%99++++Trade+Union+2001&source=bl&ots=GrmAUh-WGf&sig=-OmQmrrjkiseuEWVvfQgeMtHkVQ&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwjj5Ifgq_jOAhVFKCYKHaNQAtQQ6AEIHjAA#v=onepage&q=Korean%20%20%20Womens%E2%80%99%20%20%20%20Trade%20Union%202001&f=false
https://books.google.ca/books?id=ZeYooc-sNcAC&pg=PA157&lpg=PA157&dq=Korean+++Womens%E2%80%99++++Trade+Union+2001&source=bl&ots=GrmAUh-WGf&sig=-OmQmrrjkiseuEWVvfQgeMtHkVQ&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwjj5Ifgq_jOAhVFKCYKHaNQAtQQ6AEIHjAA#v=onepage&q=Korean%20%20%20Womens%E2%80%99%20%20%20%20Trade%20Union%202001&f=false
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OmQmrrjkiseuEWVvfQgeMtHkVQ&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwjj5Ifgq_jOAhVFKCYKHa
NQAtQQ6AEIHjAA#v=onepage&q=Korean%20%20%20Womens%E2%80%99%20%20%
20%20Trade%20Union%202001&f=false 

15)                                http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/korea_tpr_final.pdf 

16                                    ) http://www.farhangiannews.ir/view-27953.html   

 

 

 

 

 

 

 جنوبیهای درس زبان انگلیسی ـ کرهربات معلم در کالس

 

https://books.google.ca/books?id=ZeYooc-sNcAC&pg=PA157&lpg=PA157&dq=Korean+++Womens%E2%80%99++++Trade+Union+2001&source=bl&ots=GrmAUh-WGf&sig=-OmQmrrjkiseuEWVvfQgeMtHkVQ&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwjj5Ifgq_jOAhVFKCYKHaNQAtQQ6AEIHjAA#v=onepage&q=Korean%20%20%20Womens%E2%80%99%20%20%20%20Trade%20Union%202001&f=false
https://books.google.ca/books?id=ZeYooc-sNcAC&pg=PA157&lpg=PA157&dq=Korean+++Womens%E2%80%99++++Trade+Union+2001&source=bl&ots=GrmAUh-WGf&sig=-OmQmrrjkiseuEWVvfQgeMtHkVQ&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwjj5Ifgq_jOAhVFKCYKHaNQAtQQ6AEIHjAA#v=onepage&q=Korean%20%20%20Womens%E2%80%99%20%20%20%20Trade%20Union%202001&f=false
https://books.google.ca/books?id=ZeYooc-sNcAC&pg=PA157&lpg=PA157&dq=Korean+++Womens%E2%80%99++++Trade+Union+2001&source=bl&ots=GrmAUh-WGf&sig=-OmQmrrjkiseuEWVvfQgeMtHkVQ&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwjj5Ifgq_jOAhVFKCYKHaNQAtQQ6AEIHjAA#v=onepage&q=Korean%20%20%20Womens%E2%80%99%20%20%20%20Trade%20Union%202001&f=false
http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/korea_tpr_final.pdf
http://www.farhangiannews.ir/view-27953.html
http://www.asriran.com/
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 برگی از تاریخ

 های معلمانآشنایی با تشکل

 مستقل معلمان کانون

1360-1357 
 هاله صفرزاده

جنبش معلمان در ایران فراز و فرودهای بسیاری را از سر گذرانده است. در 

های های مستقل معلمان، بار مبارزات و تالشهای مختلف تاریخی، تشکلبرهه

معلمان آگاه را برای تغییر شرایط بر دوش کشیده و دستاوردهای بسیاری نیز 

های مستقل معلمان در یا بهتر بگوییم کانوناند. کانون مستقل معلمان داشته

 اند. ها هستند که کمتر شناخته شدهاز جمله این تشکل 60تا  57های سال

معلمان ی گستردهجریان اعتراضات و اعتصابات  درمستقل معلمان  هایکانون

هرهای مختلف در ش ،به بعد 57از مهر آموزان علیه رژیم سلطنتی، و دانش

آموزان و ها، عدم حضور و غیبت دانش. خبر تعطیلی کالسشدندسیس أت

 16شد. معلمان و یا خودداری معلمان از تدریس در نشریات روز منتشر می

در  ه استی کانون معلمان کرمانشاه منتشر شدخبر تشکیل اولین جلسه 57مهر 

ترل شدید مأموران بر تاالر ند که به دلیل کنه بودمعلمان اعالم کرد ،این جلسه

 ها خودداری خواهند کرد.مهر از رفتن به کالس 22آموزش و پرورش تا 

از  .بود ، کانون تهرانهای مستقل معلمان در آن دورهترین کانونیکی از فعال

در دست نیست. در  دقیقی تاریخ تشکیل کانون مستقل معلمان تهران، اطالع
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کانون  ،ناحیه بود و در هر ناحیه 19شامل زمان آموزش و پرورش تهران آن

ی ( خبر57آبان  2ی اطالعات)مستقل معلمان تشکیل شده بود. در روزنامه

منتشر تهران  7ی نمایندگان معلمان ناحیهای از سوی مبنی برصدور اطالعیه

 7ی موجودیت کانون خود را اعالم داشتند. کانون معلمان ناحیه شده که در آن

ی موقت، کار خود را آغاز کرد و از سایر نفر نماینده 15خاب تهران با انت

تا در صورت  ه بودهمکاران آموزشی و اداری نواحی مختلف دعوت شد

وسیله تشکیل کانون، موجودیت خود را به اطالع این کانون برسانند تا بدین

ی این بیانیه، عنوان همبستگی و تشکل واقعی معلمان تحقق پذیرد. در ادامه

ی حفاظت آموزش و پرورش ه که معلمان خواهان برچیده شدن بساط ادارهشد

آموزان زندانی و محمد معلمان و دانش ،ی زندانیان سیاسیو آزادی کلیه

و اعالم کردند که از دوم آبان دست  هستند *ی معلماندرخشش، رهبر جامعه

 به اعتصاب خواهند زد.

ی معلمان مستقل پایتخت به روزنامهدی ماه جمعی از نمایندگان کانون  21

ی اطالعات رفتند و پیروزی اعتصاب مطبوعات را تبریک گفتند. نماینده

معلمان در این جلسه با اشاره به چگونگی تشکیل کانون مستقل معلمان در 

 :که کرده بودتهران و دیگر شهرهای کشور، تأکید 

قل جدا از مبارزات ی مستکار بردن واژهپندارند بهمی هچبر خالف آن»

کانون  کنونا ،هارغم تمام این تخطئهآموزان نیست و علیمعلمان و دانش

به هیچ حزب و جمعیتی بستگی ندارد ولی در کانون مستقل معلمان، 

سیاسی، ماهیت علمی و اجتماعی نیز گنجانده ـ های صنفیعالوه بر هدف

سال  25رژیم در  شده است چرا که برای مقابله با آثار شوم و ضدخلقی
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اخیر در آموزش و پرورش... بایستی اقدامات اساسی انجام داد و از سطح 

های معلم، ی اماکن فرهنگی پایتخت از قبیل خانهبه عمق رفت... کلیه

ی مدارس بر روی معلمان بسته شده است و ی فرهنگیان و کلیهخانه

ند و در نتیجه ادرهای این اماکن را مُهر و موم کرده ،مأموران نظامی

کیلومتر از شهر دور شوند و در  40معلمان برای برپایی یک اجتماع باید 

 «زهرا گرد آیند.بهشت

 57بهمن  4ی معلم در معلمان باالخره خانهمتشکل ی اعتراضات با ادامه

این اعتراضات چند ماهه همگام با اعتراضات عمومی مردم، شد.  بازگشایی

همگام با سایر کارکنان دولت، حقوق معلمان  ت.دستاوردهای دیگری نیز داش

رسید، تومان  7000به تومان  1300و از حدود  در دو نوبت افزایش یافت

 محمد درخشش آزاد شد و... 

های مستقل معلمان یکی پس از پس از روی کار آمدن حکومت جدید، کانون

دند. های خود را ادامه دادیگری در شهرهای مختلف تأسیس شده و فعالیت

ها در نشریات روز مانند اطالعات، کیهان ی تأسیس برخی از این کانوناطالعیه

شد. در این خبرها ضمن برشمردن اهداف به این مسأله و آیندگان منتشر می

ها مستقل از هر گونه ایدئولوژی و بدون وابستگی به هم اشاره شده که آن

های پس یط خاص سالهای سیاسی موجود هستند. در آن شرااحزاب و گروه

های معلمان در از سرنگونی رژیم شاهنشاهی و با توجه به نقشی که تشکل

سیاسی ـها خود را صنفیسازماندهی اعتصابات مدارس داشتند، این تشکل

کانون مستقل معلمان آمل اعالم  58اردیبهشت  8در کردند. تعریف می

 است:آمده این معلمان چنین موجودیت کرد. در اطالعیه 
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ما گروهی از معلمان متعهد با تشکل خود در یک کانون مستقل و »

دموکراتیک جهت غنا بخشیدن به فرهنگی پویا و مردمی، کوشش در 

ی دمکراتیک و تحقق حقوق صنفی و هاجهت بسط و تحکیم آزادی

ی همکاران مسئول و مان، موجودیت خود را اعالم کرده و از کلیهسیاسی

ئولوژی و مرام، درخواست همکاری و دهرگونه ای نظر ازمتعهد، صرف

 «یم.ینماهمگامی می

کانون آزاد معلمان سنندج اعالم موجودیت کرد. کانون  58اردیبهشت  24در 

اهداف خود را به شرح زیر اعالم و از  ،بدون وابستگی به ایدئولوژی خاص

 همکاران به شرط پذیرش این اهداف دعوت به عضویت کرد:

ی هاا نیروهای امپریالیستی و ارتجاع داخلی و افشای توطئهمبارزه ب -1

 ضدمردمی

جهت رفع ستم ملی به منظور تحقق هدف حق تعیین سرنوشت  کوشش در -2

 .چارچوب ایرانی آزاد و دموکراتیک رد دری ایران به ویژه خلق کُهاخلق

تالش در جهت پیشرفت امر آموزش و پرورش به منظور زدودن آثار  -3

 .فاسد استعماری و گسترش فرهنگ انقالبیفرهنگ 

محیط  جویی فردی و رفع فشار و اختناق و تفتیش عقاید درمبارزه با تسلط -4

واحدهای آموزشی توسط شورای  یآموزشی و دفاع از حقوق صنفی و اداره

 .آموزانمعلمان و دانش
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نای بر مب. ی مستقل معلمان اهواز اعالم موجودیت کردجامعه 58خرداد  21

این کانون نهادی دموکراتیک معرفی شده که به هیچ اعالم موجودیت، ی بیانیه

گروه و مرامی وابستگی ندارد و در راه تحقق اهداف صنفی و سیاسی کوشش 

ی خود را بختیاری نیز اساسنامهکانون مستقل معلمان استان چهارمحال نماید.می

کانون  58خرداد  28در  ماده است، منتشر کرد. 28که شامل یک مقدمه و 

ای اعالم موجودیت کرد. در این اطالعیه آمده مستقل معلمان کرج طی اطالعیه

 است:

طور کامل دگرگون نشده است و جایی که نهادهای اقتصادی بهاز آن»

-صداجتماعی و آموزشی گذشته و به گواهی تجارب تاریخی یکشرایط 

ارتجاع  بیم بازگشت مجدد امپریالیسم و ،ایران اخیر جهان مخصوصاً ساله

 یمحو کلیه توجه به رسالت تاریخی معلمان در رود و باوابسته به آن می

آثار فرهنگ استعماری و ایجاد نظام مترقی آموزشی، تشکل هرچه بیشتر 

 یدفاع از کلیه ،ما ضرورت پیدا کرده است. هدف از تشکیل این کانون

کمک دست آمده، ی بههاگسترش آزادی تحکیم وحقوق صنفی معلمان، 

شکوفایی استعدادهای ذاتی معلمان و دانش  به رشد آگاهی انقالبی و

کلیه مظاهر استبداد، ارتجاع و  مبارزه پیگیر با امپریالیسم و آموزان و

 ـباشد: صنفیاستثمار است. لذا شکل سازمانی کانون به این صورت می

 دموکراتیک.ـ سیاسی، مستقل

از منافع صنفی  گیرد ومیبر صنفی است زیرا قشر معلمان را در ـالف

ی صنفی جدا از هاکه خواستهتوجه به اینبا  ـب. کندمعلمان دفاع می

ی های سیاسی خواستههای سیاسی نیست و بدون وجود آزادیهاخواسته
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کند، کانون سیاسی است زیرا معقول تحقق پیدا نمی طور واقعی وصنفی به

ی انقالب که محو کامل امپریالیسم و ارتجاع و استبداد هاهمگام با هدف

زیرا به هیچ سازمان، گروه و  است مستقل ـج کند.است، حرکت می

دموکراتیک است زیرا این اصول را  ـایدئولوژی خاصی وابستگی ندارد. د

 کند:رعایت می

ادر اصل آزادی عضویت و مشارکت معلمان شاغل و بازنشسته و کـ 

آموزشی و نیز کادر اداری آموزش و پرورش صرف نظر از هر نوع طرز 

 .تفکر و عقیده

 .ی کانون مطابق اساسنامههااصل انتخابی بودن تمام ارگانـ 

ی و آزادی انتخاب شدن و انتخاب کردن برای تمام أاصل برابری رـ 

کانون حقوق اقلیت از  یاعضا با توجه به شرایط مندرج در اساسنامه

 طرف اکثریت

ی دموکراتیک و ضد امپریالیستی و ضد هااصل حمایت از کلیه جنبشـ 

 ارتجاعی

ع سه هزار نفره تجم 57نیز فعال بود در پاییز  **«عه معلمانجام»ها در آن سال

تهران برگزار کرد. محمد درخشش به مدت دو هفته بازداشت از معلمان را در 

بود. اما پس از روی کار آمدن دولت جدید و مطابق اخبار منتشر شده با 

-کردهموافق نبوده و در برخی موارد مقابله نیز میتشکیل کانون مستقل معلمان 

جمعی از معلمان اصفهان که عملکرد خوانیم که است. در خبرهای نشریات می

شوند دیدند، بر آن میاصفهان را در راستای منافع معلمان نمی «جامعه معلمان»
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که کانون مستقل فرهنگیان اصفهان و حومه را بنیاد نهند. در گردهمایی 

همکاری با دیگر  :شودسس اعالم میمؤفرهنگیان اهداف کانون از طرف هیأت 

ر در سطح جامعه، نیروهای مترقی ملی، دفاع از آزادی اندیشه و بیان و نش

ل ئصورت رایگان و... و نیز مساسوادی بهی مبارزه با بیهاسیس کالسأت

رفاهی فرهنگیان از قبیل مشکل مسکن، اداره شرکت تعاونی و... از جمله 

موزش آکل  ای به مدیرنامه ،دنبال این گردهماییشود. بهاهداف کانون اعالم می

 یآموزش و پرورش ناحیه یس ادارهیئر شود.اماارسال میو پرورش اصفهان 

علیه کانون مستقل معلمان ای نامه بود؛ «جامعه معلمان»س أاصفهان که در ر 4

 یفرستد و خواهان خوانده شدن آن در برنامهبه کلیه مدارس میاصفهان 

 گردد. آموزان میصبحگاهی برای دانش

کردند که برگزار میطور مرتب جلسات هفتگی را های مستقل معلمان بهکانون

گروهی از شد. مثالً خبر برخی از این جلسات در نشریات رسمی منتشر می

آموزش و پرورش تهران وابسته به کانون مستقل معلمان  11 یمعلمان ناحیه

 5ل کانون ساعت ئاند که برای بررسی مساتهران از همکاران خود دعوت کرده

در  قیقی طوسی( حضور یابند.خرداد در دبیرستان کمال موسوی)د 14عصر 

 12 روز درشد. برخی از این جلسات به موضوعات روز جامعه پرداخته می

کانون مستقل معلمان تهران به مناسبت روز معلم اعالم کردند  58اردیبهشت 

که باید در تدوین قانون اساسی مشارکت داشته باشند. وزیر آموزش و پرورش 

 نیز در این مراسم شرکت داشت.

جلسات عمومی کانون مستقل معلمان تهران در باشگاه معلمان   58مرداد  تا

اعضای خود  یمرداد ماه کانون مستقل معلمان تهران از کلیه 17 شد.برگزار می
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ت اجرایی کانون که در باشگاه معلمان أهی یدعوت کرد که در انتخابات ساالنه

 58رایی جدید در مرداد شرکت کنند. انتخابات هیأت اج ،شودتهران برگزار می

مرداد که قرار بود برای معرفی هیأت اجرایی جدید  31ی انجام شد اما جلسه

تشکیل شود به دلیل بسته شدن درهای باشگاه معلمان به روی کانون مستقل 

وجود آمده مطرح و مشکالت به 58ی عمومی شهریور انجام نشد. در جلسه

ی مجدد از باشگاه معلمان برای استفادهن کانون ی مسئوالهاگزارشی از پیگیری

سرپرست جدید وزارت  ،ها و مالقات با آقای رجاییرغم پیگیریداده شد. به

آموزش و پرورش، اعالم شد که چون کانون مستقل معلمان تشکیالتی دولتی 

ها جا بدهد؛ این در حالی بود که تواند به آننیست، آموزش و پرورش نمی

کرد. نداشتن از امکانات آموزش و پرورش استفاده می انجمن اسالمی معلمان

جا و عدم تشکیل جلسات عمومی سبب شده بود که برای برخی از معلمان 

ی کند. در این جلسهصورت مخفی فعالیت میاین تصور پیش آید که کانون به

اش یک نامهستواند مخفی باشد زیرا بنا به اساعمومی مطرح شد که کانون نمی

  سیاسی علنی است.ـصنفیسازمان 

 

 های مستقل معلمانی کانونی ادارهنحوه

ها اطالعات دقیقی در دست نیست. ظاهراً ی اداره و سازمان این کانوناز نحوه

اند. اطالعات های مختلفی مسئولیت انجام کارهای کانون را برعهده داشتهکمیته

خبرهای اندک منتشر شده های مستقل معلمان شهرستان جز و اسنادی از کانون

در مطبوعات آن روزها در دست نیست اما در مورد کانون مستقل معلمان 

اطالعات بیشتری وجود دارد. کانون مستقل معلمان تهران توسط یک  تهران
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الی که تنظیم ـ مهای تدارکاتکمیتهشده است و انتخابی اداره میهیأت اجرایی 

و دریافت حق عضویت را برعهده امور مالی کانون، چاپ و پخش نشریه 

ی ارتباط با نواحی مختلف آموزش و پرورش ی ارتباطات وظیفهکمیته شت،دا

ها را برعهده ها، اعالمیهی کانون، پیامی مقاالت نشریهی نشر که تهیهو کمیته

ی بررسی کمیته ی فرعی به شرح زیر بود:کمیته 6ی نشر شامل . کمیتهشتدا

ی بررسی مسائل کمیته/ ی بررسی مسائل آموزشکمیته/ مسائل صنفی معلمان

/ ی فرهنگ و... و فرهنگ خلقکمیته/ ی تحقیق و ترجمهکمیته/ آموزشیدانش

 /ی خبر و گزارشکمیته

در گردهمایی کانون  58در گزارش هیأت اجرایی موقت این کانون که در آبان 

مرداد  17اجرایی در  ارائه شد، آمده است: انتخابات کانون برای تعیین هیأت

نفر به عنوان هیأت اجرایی به مدت یک سال توسط  13برگزار شده و  58

مرداد از تشکیل  31اند. اما به دلیل این که در مجمع عمومی انتخاب شده

ی عمومی کانون در باشگاه معلمان جلوگیری به عمل آمده، این هیأت جلسه

مجمع عمومی این انتخابات را مورد  اجرایی نتوانسته کار خود را آغاز کند زیرا

-ای مرکب از اعضای کمیتهی کار کانون، جلسهتایید قرار نداده بود. برای ادامه

 11تشکیل و  58شهریور  12های نشر ارتباطات و تدارکات و مالی در تاریخ 

عنوان هیأت اجرایی موقت انتخاب شدند تا تشکیل مجمع عمومی، نفر به

زنده نگه دارند. ظاهراً در این مدت برای فعالیت کانون  های کانون رافعالیت

مستقل معلمان تهران مشکالت بسیاری ایجاد شد. مدارک و اسناد مربوط به 

های هیأت ی این گزارش، فعالیتانتخابات شهریور ماه از بین رفت. در ادامه

 های مختلف ارائه شده است: اجرایی موقت بر حسب کمیته



 95مهر / کانون مدافعان حقوق کارگر                                سازی و آموزشی خصوصینامهویژه

57 

 

ای تحت عنوان ی معلم، جزوهشماره نشریه 6ن به جز انتشار ی نشر کانوکمیته

شماره خبرنامه  6ی خبر و گزارش شوراهای مدارس نیز تهیه کرده و کمیته

ی صنفی ِمسکن، ی بررسی مسائل صنفی نیز شش مسألهمنتشر کرده بود. کمیته

 های تعاونی، بیمه، مهدکودک، حقوق و مزایا، ارتقا، انتقال و سرویسشرکت

ای در این زمینه تهیه آمد معلمان را مورد بررسی قرار داده و پرسشنامهورفت

ی گزارش در نواحی مختلف تهران در دست اجرا بوده کرده که در زمان ارائه

ی ی پرسشنامه و... با کمیتهی تهیهی تحقیق و ترجمه نیز در زمینهاست. کمیته

-ائل آموزشی از معلمان عالقهی مسخبر و گزارش همکاری داشته است. کمیته

ی آموزش و پرورش مند به کار در این بخش دعوت کرده و مقاالتی در زمینه

انقالبی تهیه کرده بود. بررسی محتوای کتب درسی در دستور کار این کمیته 

ی شوراهای مدارس ای در زمینهآموزی نیز پرسشنامهی دانشبوده است. کمیته

آموزان دعوت شده بود تا نقطه نظرات و از دانش و مسائل آموزشی تهیه کرده

آموزی منتشر ی دانشها بتوانند یک نشریهآنان را نیز داشته باشند و با کمک آن

-ها و با کانونهای شهرستانی ارتباط با کانونی ارتباطات وظیفهکنند. کمیته

تخاب های نواحی مختلف تهران را برعهده داشته ، برای هر ناحیه مسئولی ان

های کانون در این نواحی بین معلمان  ها و اعالمیهشده و نشریات و اطالعیه

های دموکراتیک دیگر مانند شده است. شرکت در جلسات تشکلتوزیع می

التحصیالن، ی همبستگی زنان، کانون زندانیان سیاسی و کانون فارغکمیته

این بخش بوده های مالقات با مسئوالن آموزش و پرورش از دیگر فعالیت

ی دریافت حق عضویت، ی مالی نیز به وظایف خود در زمینهاست. کمیته

ها نیز به دلیل عدم ی خلقرسیدگی به مسائل مالی کانون پرداخته است. کمیته

 استقبال معلمان فعال نشده بود.
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موج شد. های مستقل معلمان بیشتر میبه تدریج فشارها بر معلمان و تشکل

خبرهای اعتراضات معلمان . ه بودآموزش و پرورش به راه افتادسازی در پاک

ی ها کم و بیش در نشریات عمومی و نشریهعلیه این فشارها و محدودیت

ای به چند مرجع قانونی و نامه ،نفر از معلمان میانه 22شد. معلم منتشر می

و و فشارهای وارد بر معلمان این شهر نوشته  هامطبوعات درمورد محدودیت

 د:بودنی زیر را طرح کرده هاخواسته

آزادی بی قید و شرط همکارمان از زندان تبریز که بنا بر شکایت و اتهام  -1

 ای مغرض دستگیر و زندانی شده است. واهی عده

امور آموزشی مدارس و آموزش  ول درئعدم دخالت کمیته و افراد غیر مس -2

 .و پرورش و دیگر امورات فرهنگی

 گر که با اعمال ضد انسانی و ضددستگیری افراد مفتری و اخاللتعقیب و  -3

 گردند.نفاق می انقالب واقعی خود موجب تفرقه و

دفاع از حقوق  یی متفاوتی در زمینههاکانون معلمان مستقل تهران اطالعیه

تعدادی از  58در اردیبهشت از جمله کرد. می منتشرسایر شهرها صنفی معلمان 

 یدر اعتراض به عدم انتصاب یکی از همکاران و مداخله معلمان گچساران

آموزش، پس از تحصن و عدم رسیدگی،  یلهأول کمیته در امر مسئافراد غیرمس

له را أآموزش و پرورش نیز این مس یاداره دهند.جمعی میاستعفای دسته

کار آنان ممانعت  یاز ادامه دهد، حقوق آنان را قطع کرده وای قرار میبهانه

عفی، آموزش و پرورش گچساران اقدام تی معلمان مسهاکند. پس از پیگیریمی

له أی دیگر کرد. کانون مستقل معلمان تهران این مسهابه انتقال آنان به شهرستان



 95مهر / کانون مدافعان حقوق کارگر                                سازی و آموزشی خصوصینامهویژه

59 

 

 ای تبعید این معلمان رادر اطالعیه 58خرداد  9را مورد توجه قرار داده و در 

   گشت معلمان به شهر خود شده است.محکوم کرده و خواهان باز

های معلمان در این دوران انتخاب مدیران مدارس و ترین خواستهیکی از مهم

رئیس آموزش  58در اردیبهشت ادارات آموزش و پرورش توسط معلمان بود. 

این  از طریق انتخابات معلمان تعیین شد. (هوشنگ نیازی)و پرورش شهسوار

یات عمومی خبر عملی شدن این خواست منتشر تنها موردی است که در نشر

تهران پیامی منتشر  15ی کانون مستقل معلمان ناحیه 58خرداد  20شده است. 

 توجهی به معلمان اشاره شده بود:کردند که در آن به بی

سای یک مدرسه توسط شورای معلمان ؤاند حتی رهنوز اجازه نداده»

رزش شمردن یکی از اانتخاب شود و اکنون سکوت در برابر بی

یید این اعمال نادرست أارکان اساسی آموزش و پرورش یعنی معلم، ت

ی ما به این اعمال وزارت آموزش و پرورش اعتراض است. باید همه

 «کنیم.

نامه ای سرگشاده به مهندس مهدی بازرگان نخست کانون تهران  58تیر  25در 

و در آن نسبت به اخراج و انتقال اجباری معلمان اعتراض  وزیر منتشر کرد

آموزان در سرنگونی رژیم دانش د. در این نامه ابتدا به نقش معلمان ونمو

 سپس چنین آمده است: سلطنت اشاره کرده و

گذرد، در این امروز که نزدیک به پنج ماه از حکومت دولت موقت می»

سر خود  اخته شده را باالمدت مردم جز این که شاه خون آشام و شن

تغییر محسوسی را در زندگی خود از نظر اقتصادی،  بینند عمالًنمی
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ند چرا که از یک کنی سیاسی احساس نمیهاآموزشی و آزادیاجتماعی، 

کند و از طرف گرانی همچنان سیر صعودی طی میطرف منحنی نمایش

شوند، قادر می ی فاسد گذشته ادارههادیگر ادارات که توسط همان مهره

که شعار ل سیاسی با آنئترین مشکل مردم نیستند. در مسابه حل کوچک

شود، عوامل اخالل گر و سرسپرده آزادی همه سازمانها و احزاب داده می

استعمار و ارتجاع آزادی مطبوعات مستقل را هم با اشکال روبرو کرده 

 «؟...اند

 برنامه آموزش دولت پرداخته است:نقد سپس به 

گویی و لفاظی تغییر کلمات و رویم تناقضلوتر میجاز طرفی هر چه »

اندازی و سعی در جداسازی تفرقهتوجیه لغات، سرگردانی و بیکاری، 

صفوف ملت، نگرانی مردم را از آینده افزایش داده است. در قسمت 

آموزشی دولت برنامه مشخص را ارائه نداده است. زیرا با آن که فصل 

دولت نه تنها وضع مدارس غیردولتی را مشخص ع شده، ثبت نام شرو

نکرده و در حل مشکل آموزشی رهنمودی ارائه نداده بلکه سردرگمی 

والن مدارس ئطوری که مسجامعه انتقال داده بهگویی به خود را با تناقض

شنیدیم که یک روز  و مردم را در بالتکلیفی نگه داشته است. دیدیم و

را طرح کرد و خیلی سریع  نشعار آموزش رایگاوزیر آموزش و پرورش 

گذاری در بخش رح تشویق سرمایهیس دولت با طئر یبه وسیله

آموزش  یخصوصی به صورت مبهم رها شد. طولی نکشید که زمزمه

گوش رسید. بدون این که توضیح داده شود چطور ممکن است  یکسان به

های وضع کتاببتوان بدون آموزش رایگان به آموزش یکسان رسید. 
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ها سوال دیگری است که معلمین در تهیه و تدوین آن درسی و عدم اطالع

طرح  اه درگنه تنها از معلمین آ اهیچ معلمی قادر به پاسخ به آن نیست زیر

ها از شرکت آن شود بلکه عمالًل آموزشی استفاده نمیئریزی مساو برنامه

 .شوددر پیشبرد اهداف انقالبی جلوگیری می

خواهیم شناسیم لذا میوزیر شما را معلمی متعهد میاب نخستجن

ای ضدخلقی که به وسیله افراد نظر خود را نسبت به رویداده صراحتاً

گیرد از قبیل سانسور ای صورت میطلب یا به وسیله اخاللگران حرفهجاه

، تصویب قانون ی مستبدانه سرپرست آنهادر رادیو تلویزیون و ژست

سسان، تبعیض بین زنان و مردان که در مراسم ؤجلس ماساسی بدون م

عناصر انقالبی که به  یتحلیف زنان کارآموز قضایی جلوه کرد، دستگیر

انقالب شکوهمند مردم،  نجهت به ثمر رساند شهادت ملت ایران در

ا را با خون هها سنگفرش خیاباناند و سالها نمودهترین فداکاریرگبز

آبادان و  ای از نفتگران اهواز وو تعقیب عده ...پاک خود گلگون کردند

تهران،  ای از معلمینساران و عدهمعلمین گچ کارگران نورد، اخراج

جلوگیری از اجتماع اعضای کانون مستقل معلمان نواحی تهران و 

 وار درسوزان چنگیز... کتابو اصفهان ،یی چون آبادانهاشهرستان

یا شما دخالت اخاللگران در مطبوعات و کنید؟ آیید میأرا ت هاشهرستان

راتیک و مضروب کردن حمله به اجتماعات دموک ،هاحمله به دفاتر آن

ای از مستکبرین بوده و از همه زعم عدههفروش را که بپسرک روزنامه

 ،افتادچه در پشت پرده اتفاق میخبرگذاشتن ملت ایران را از آنتر بیمهم

 «کنید؟یید میأت
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-ل روز اعالم موضع میی مختلف مسائهامستقل معلمان در زمینه یهاکانون

کانون مستقل معلمان تبریز از شهرداری شهر خواست که انقالبی عمل کردند. 

ترین رداری تصفیه کند. این کانون فوریکند و عناصر ناپاک و تحمیلی را از شه

 ییز، اجازهارگ تبر ل شهری تبریز را چنین برشمرده است: ترافیک، تعمیرئمسا

بیکار نصب شده است و وضع  هایی که توسط افرادفعالیت دادن به کیوسک

 و میادین. هاتعویض نام خیابان رانی واتوبوس

کانون مستقل معلمان تهران برای حمایت از کارآموزان قضایی متحصن در 

ل و تبعیضات علیه ی دیگری نیز به مسائپیامی منتشر کرد و در مقاله دادگستری

 خصوص در آموزش و پرورش پرداخته است.هزنان ب

 

 نشریات کانون مستقل معلمان

های مستقل معلمان در شهرهای مختلف هر کدام نشریات خاص خود را کانون

آموزان فراهان، ی کانون مستقل فرهنگیان و دانشداشتند از جمله: پویا، نشریه

ی نشریه ،ی معلمنشریه ،ی کانون مستقل معلمان تبریزریهبهمن، نش 29

 بود.و... فرهنگیان اصفهان 

ای آموزش و پرورش تهران شعبه یهر ناحیه درتهران کانون مستقل معلمان 

کرد که در آن اخبار مربوط منتشر مینامه خبر یاداشت. هر شعبه بولتن داخلی 

 ینشریه. شدو مقاالتی منتشر می هاآموزان و گزارشل معلمان، دانشئبه مسا

 ینامهانتشار ماهشد. به صورت ماهنامه در تهران منتشر می «معلم» کانون با نام

ریال  25ه بریال بود و سپس  15آغاز شد. ابتدا قیمت آن  58از بهار معلم 
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های متنوعی در های مختلف این نشریه، مقاالت و گزارش. در شمارهرسید

روز، ضرورت ایجاد تشکل های درسی، مسائل های مختلفی مانند کتابزمینه

-کانوناخبار هایی از وضعیت مدارس، آموزان، گزارشمعلمان، مشکالت دانش

 .شدها و... منتشر میهای مستقل شهرستان

ت اجرایی موقت آماری نیز از مقاالت شش شماره که تا تاریخ در گزارش هیأ

 یمقاله 9ج، مقاله مندر 61از »شده بود به شرح زیر وجود دارد:  منتشر 58آبان 

آذر، 16شهریور، کردستان،  17ریالیسم، مرداد، امپ 28سیاسی )که در موضوعات 

مقاله صنفی غیررفاهی  52ه است، بهمن بود 22دی و  26زنان، فلسطین، 

های معلمان، صنفی یا سیاسی بودن آنان، مدارس ملی، کتب درسی و تشکل)

های شده است. اخبار و گزارش اعالمیه و پیام منتشر 25ها و...( و تدوین آن

ل صنفی مانند بانک فرهنگیان و... و بیشتر در مورد مسائ ها هم منحصراًنشریه

یی از وضعیت مدارس بوده هاها و گزارشهای مستقل شهرستاناخبار کانون

 است.
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 مدارس ملی )خصوصی(

-تبعیض میان مدارس از جمله خواستهرفع برابر و اجباری و آموزش رایگان، 

 ها بود. آن سال های صنفی معلمان درهای کانون

صی تحت عنوان در زمان سلطنت محمد رضا شاه پهلوی، مدارس خصو

آموزان متوسطه از مجموع دانش 56در سال کار بودند. مدارس ملی مشغول به

درصد دختر( در مدارس خصوصی  43درصد پسر،  57نفر) 863هزار و  105

این مدارس  آموزان این مقطع بود.درصد کل دانش 17خواندند که درس می

اولین  یبه گفته گرفتند.های متفاوتی میملی انواع مختلف داشتند و شهریه

مدارس غیردولتی در رسمی  یشهریه ،دولت بازرگانوزیر آموزش و پرورش 

( تفاوت میان تیر 20آیندگان )تومان بوده است. 4600بلغ م 57-56سال 

مدارس دولتی و خصوصی همانند امروز از زمین تا آسمان بوده است. مدارس 

 2ی در شمارهعنوان مثال اند. بهدولتی از کمترین امکانات برخوردار بوده

واقع  12یه، گزارشی در مورد وضعیت دبیرستان دولتی صدیق اعلم. منطقه نشر

سیس أ، ت1310سیس أسال ت ،605در میدان ملت )شاه سابق( خیابان ری پالک 

در شرح وضعیت این مورد بررسی قرارگرفته است.  1349دبیرستان دخترانه 

متر  2500مساحت مدرسه تومان(،  2500)ماهانه ای بودن محلمدرسه به اجاره

شود چون زیربنا استفاده نمی یهمهچند که از متر آن زیربناست. هر1000که 

نفر  40)موزانآتعداد دانش و نفر 22تعداد معلمان  ،امکان ریزش آن وجود دارد

ی فرسوده و شکسته، فضای نیمه تاریک هامیز و نیمکت در هر کالس( با

روست، هباران و برف روب یی مخروبه که زمستان با چکههاها، سقفکالس

زرگ قرار دارند و پلکانی که مدرسه را از یی که گرداگرد حیاط بهاکالس
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آموز مدرسه که مبلغ آن ساالنه برای هر دانش یکند، شهریهجدا می هامغازه

 13شان به زانی که تعهد خدمت بسپارند شهریهآمودانش .تومان است 163

یابد، بدون وجود آزمایشگاه و وسایل ورزش و هنر و آموزش تومان تقلیل می

 ..فوق برنامه.

کند چه در این گزارش جلب توجه میبار مدرسه، آنبه جز شرایط اسف

ان شاه مرسوم و زم آموزان دبیرستانی دولتی است که دردریافت شهریه از دانش

نام ای دستور مربوط به ثبتنامهتیر ماه طی بخش 16در  قانونی بوده است.

مدارس مختلف نامه تمام آموزان مدارس صادر شد. بر اساس این بخشدانش

ریال شهریه  1710های دولتی باید آموزان دبیرستانبرچیده خواهد شد و دانش

طور قطعی روشن نشده بپردازند و چون میزان شهریه مدارس غیردولتی به

آموزان در نام دانشهزار ریال نسبت به ثبت 10است فعالً با دریافت حداکثر 

 معنی ابقای این مدارس بود. این این خبر به 1شودونه مدارس اقدام میگاین 

ها و های صنفی معلمان را برانگیخت و طی اطالعیهالعمل کانونسأله عکسم

 له اعالم کردند. سمینار مخالفت خود را با این مسأ ها و برگزاریبیانیه

دکتر »های خانه و مدرسه، معلمان و انجمن یبه دنبال اعتراضات گسترده 

تبعیض بین مدارس گفت  یلهأدر مورد مسوزیر آموزش و پرورش شکوهی 

طرحی  :رس مشخص کنیم. وی گفتابط خود را با مداکنیم رووشش میک

ت دولت أهی رس غیردولتی تهیه و بهابرای مشخص کردن روابط خود با مد

ایم. طرح مربوط به روابط هنوز پاسخ آن را نگرفته فانهسأایم که متکرده ادهپیشن

 وی در.. ت دولت مانده است.أروز است که در هی 40رس غیردولتی امدبا 



 95مهر / کانون مدافعان حقوق کارگر                                سازی و آموزشی خصوصینامهویژه

66 

 

مدارس در قبال  وشش ما این است کهکمورد خدمات جنبی این مدارس گفت 

 «دهند از شما پول بگیرند.خدمتی که ارائه می

 کننده نبود. ن قانعها برای مردم و معلمااین گونه پاسخ

های مستقل مواردی بود که کانونابقای مدارس ملی ) خصوصی( یکی از 

خصوصی و پولی برانگیخت. در  معلمان را به واکنش علیه آموزش و پرورش

 باره چنین آمده است:علمان تهران به نخست وزیر در اینی کانون مستقل منامه

-اختالف در مدارس شمال و جنوب شهر و یا بهتر بگوییم محله... »

جز تظاهر گوناگون منافع طبقات نشین در اصل چیزی به یی اعیانها

چه زندگی به همگان آموخته است که آن ینیست. مشاهدات روزمره

فاقد آن  هاجنوب شهری ؛دمردم شمال شهر از آن برخوردار هستن

 یباشند. تفاوت سطح زندگی در این دو منطقه را باید از دو زمینهمی

حمتکشان اقتصادی متفاوت نتیجه بگیریم. فرزندان کارگران و ز

ی هااز آن شرایط آموزشی برخوردار نیستند که فرزندان بخش مسلماً

ی اجتماعی در یک قطب و هازیرا که ثروت باشندمرفه دارای آن می

مظاهر زندگی نیز  یشوند و کلیهدر دست یک بخش متمرکز می

رس اکه مدگردند. اینبندی شده دارای معیارهای طبقاتی میقطب

ند و رامکانات بسیار نازل و ابتدایی آموزشی برخورداجنوب شهر از 

 یتوانند ادامهسختی می دان کارگران و سایر زحمتکشان بهنفرز

ت أیای امور هیلتحصیل دهند را نباید در عدم دلسوزی و رسیدگی او

طوری که در باال بیان شد باز قانون جا همانحاکمه تلقی کرد. در این
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کند طبقات تحت ستم چه چیز و می حرکت سرمایه است که تعیین

 چگونه بیاموزند.

کارگر باید  یکارگران عالوه بر سیر کردن شکم خانواده مزد...

ورود به پروسه  یادهمجهت فرهنگی آ فرزندان کارگران را نیز از

 ،کارگیری دانش در تولیدیرا بر اثر رشد ابزار تولید و بهز تولید کند

 ثانی کادرهای نداشته درج سواد احتیاداران به کارگران بیسرمایه

. آماده ورود به بازار کار گردند ،نیز باید از این طبقه و خدمات دفتری

داران اضافی برای سرمایهسازان ارزشلذا فرزندان کارگران این آینده

اگر قرار باشد که فرزندان ل مزد پدر آموزش ببینند. بَباید از قِ

داران و دیگر بخشسرمایهکه  بروند ی کارگران نیز به همان مدارس

باید بخش عظیمی از مزد بینند در نتیجه ی مرفه در آن آموزش میها

حیات روزمره  ،کارگران به این منظور اختصاص یابد که این عمل

اندازد و یا اگر مزد کارگران به میزانی باشد که خطر میکارگران را به

 مدارس به تحصیل گذارند باید ازبتوانند فرزندان خود را در بهترین 

ین عمل تحقق یابد که این عمل داران کاسته تا امیزان سود سرمایه

سود در روابط ست. زیرا تولید بدون سود و یا کمممکن و محال اغیر

همچنین  حیات دهد و یتواند ادامهنمی ری اصوالًادتولیدی سرمایه

پس در واقع این تفاوت تولیدکنندگان را از لحاظ مادی ارضا نماید. 

نه در  دو شکل آموزشی را باید در طبقاتی بودن آن یافت و

مدارس به اصطالح ملی و .. ی حاکم.هادولت تنیکوکارتر و یا خباث
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نظام  نین مراکزی در اصل به جز قبولچفعالیت  ...در واقع خصوصی

 طبقاتی گذشته مفهومی دیگر ندارد.

اندرکاران امور، ما از دست مردان وولی برخالف منطق ایستای دولت

مان نه علیه شخص شاه بلکه علیه نظامی بود که جایی که مبارزاتنآ

 ش بود برای از بین بردن چنین اختالف طبقاتی واشاه تبلور سیاسی

خود  یدارد هنوز به مبارزهبرحو آن نظامی که چنین نمودهایی درم

تردید از داری بیسرمایه یانهبرمبارزه علیه نظام جادهیم. ادامه می

باشد. لذا از چنین موضعی است زه علیه چنین تجلیاتی جدا نمیرمبا

 «اعتراض داریم. که ما به تجدید مدارس ملی شدیداً

ای تحت عنوان نقش مدارس ملی ( مقاله58ی معلم)تیر ی سوم نشریهدر شماره

عات بیشتری در مورد اطال . در این مقالهه بوددر آموزش و پرورش منتشر شد

آمده  دستداره، شهریه، کیفیت آموزشی و مسائلی از اینا یاین مدارس، نحوه

 :هایی از این مقاله در زیر آمده است. بخشاست

چندی پیش وزیر اعالم کرد که مدارس ملی وجود نخواهند »

هایی که هرگونه تغییر بنیادی در ساخت داشت... ولی پس از فشار گروه

اجتماعی جامعه با منافع آنان در تضاد است، باعث شد که این طرح اقتصادی 

ی مشارکت بیشتر مردم در کارهای مربوط به آن هم به بهانه مردود اعالم شود

کنند اگر آموزش ی خود شایع میخود... صاحبان مدارس ملی با دید سوداگرانه

ای د در جامعهآید... باید پرسیرایگان شود، کیفیت آموزشی مدارس پایین می

ساله به  9تا  6درصد کودکان  64اند و  سواددرصد مردم آن بی 70که هنوز 
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سوئیس، اونتیت، زمین، ایرانمدرسه راهی ندارند، وجود مدارسی مانند ایران

 «کنند.رازی، پارتیان و... چه خدمتی به آموزش و پرورش این مملکت می

کند که شعار آموزش اشاره می نویس قانون اساسیپیش 10در ادامه به اصل 

 کشد:دهد و آن را به نقد میمی «یکسان»

واضعین طرح آموزش یکسان باید توضیح دهند چگونه بدون »

ی یکسان از های جامعه، امکان استفادهبرخورداری یکسان تمام افراد از ثروت

ای به گونه اشارهآموزش و پرورش وجود خواهد داشت. در این اصل هیچ

شود. از آموزش رایگان و اجباری، حرفی ی مردم نمیا سواد کردن تودهطرح ب

صاحبان  کند...آید. غیرانتفاعی بودن آموزش را مستقیماً اعالم نمیبه میان نمی

-مدارس ملی معموالً بانکدار، افسر ارتش، بازاری و در برخی موارد معلم می

گونه تجربه و اطالعاتی چطور محدود بقیه هیباشند که به جز معلمان آن هم به

صاحبان این مدارس برای استفاده از امکانات  ی آموزش ندارند...در زمینه

خانه آموزش و پرورش تعدادی از سهام خود را در اختیار مقامات باالی وزارت

از عوامل مهم جذب شاگردان به مدارس ملی  دادند...طور مجانی قرار میبه

خصوص علوم تجربی و ریاضی در تدریس بهپایین بودن بیش از حدِ سطح 

چنان وضع به هم ریخته در برخی از مدارس دولتی آن ست...مدارس دولتی

است که اگر شاگردی یک ماه غیبت نماید؛ مسئولین مدرسه از آن خبردار 

-یدگی وجود ندارد و سادهای به رسشوند... در صورت اطالع هم عالقهنمی

او را زیر کتک گرفته و یا برای مدتی از مدرسه  حل این است که یاترین راه

اخراج کنند... معلمان مدارس ملی با تشکیل گروهی از معلمان که بقای آنان 
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عنوان یکی از آموزش استعماری است ناخودآگاه بهمنوط بر تداوم سیستم 

 شوند...کش نمودار میعوامل بازدارنده در تشکل و مبارزات معلمان زحمت

تومان است...حداکثر  35تا  30علمان در بدو ورود معموالً ساعتی حقوق این م

تورم بیش از حد  هزار تومان خواهد بود که این پول در مقابل 5درآمدشان 

 ی حداقل یک زندگی متوسط باشد...کنندهتواند تأمیننمی

های اخیر برخی هزارتومان بوده است... در سال 4نام در این مدارس حق ثبت

های زبان، استخر ی خدمات جنبی مانند تشکیل کالسس ملی به بهانهاز مدار

ی استفاده از معلمان شنا، سرویس غذا، آموزش رقص و موسیقی با بهانه

ی کیاست که کنند از جمله مدرسهخارجی، شهریه را چندبرابر دریافت می

 «هزارتومان در سال بود 22ی آن شهریه

پرداخته شده که این مدارس بر خالف تصور از ی مقاله به این مسأله در ادامه

 :کیفیت آموزش باالیی نیز برخوردار نیستند

است. مدارس  17آموزان با معدل باالی درصد دانش 90ورودی »...

آموز کم استعداد نگردند معموالً همگی شرط که گرفتار دانشملی برای این

ای، شاگردان جدید خانهمعدل دارند از جمله دبیرستان البرز با مدیریت سرباز

در کنار این مدارس .. پذیرد.آن هم با امتحان ورودی می 20تا  18را با معدل 

کارند برای کسانی که چندسال های ملی نیز مشغول بهملی، تعدادی آموزشگاه

خاطر کار یا ارتقای شغلی نیاز به مدارک تحصیلی باالتر اند یا بهمردود شده

 ..«کنند.های باالیی دریافت میریههها نیز شهدارند که این آموزشگا
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-ی بیبار مدارس دولتی اشاره شده و مسألهی مقاله به وضعیت اسفدر ادامه 

گونه مقاله اینمورد نقد قرار گرفته و  ی آموزش و پرورش به آنتوجهی اداره

 پایان یافته است:

دولت  خصلت سودجویی و انتفاعی از آموزش باید برداشته شود.»...

ی امور مدرسه را در جهت دگرگونی مدارس ملی را در اختیار گیرد و اداره

آموز و معلم بگذارد. برای معلم، رفاه مادی ی دانشکیفیت آموزش به عهده

ی خاطر و ترس از آینده، تمام کوشش خود را کامل ایجاد کند تا بدون دغدغه

اید. آموزش و پرورش صرف باال بردن کیفیت آموزش و پرورش استعدادها نم

های صنعتی، فنی و کشاورزی کشور قرار گیرد. در مدارس در خدمت برنامه

 «فئودالیسم آموزشی موجود را باید نابود ساخت.

بررسی ماهیت »سمیناری با عنوان  58مرداد  10کانون مستقل معلمان تهران در 

 شعارهای ،رد. در این سمیناکرر برگزار فنصد، با حضور چند«نقش مدارس ملی

  :بر در دیوار محل سمینار نوشته شده بود ،زیر

با الغای مدارس خصوصی تبعیض در توزیع امکانات آموزشی را از میان "

با "/ "ی آموزشی در سراسر کشورهاپیش به سوی ایجاد برابری"/ "بردارید

 یاداره"/  "الغای مدارس خصوصی بساط فروش علم و دانش را برچینید

 "ی معلمان ودانش آموزان سپرده شودمحیط آموزش باید به دست شوراها

اکنون آموزش و پرورش ضمن طرح این سوال که همسمینار اولین سخنران 

 :گفت ،ی فرهنگی باید دنبال کندهایی را برای وصول به هدفهاچه روش
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، هااگر خواهان دگرگونی عمیق در آموزش هستیم. باید تمامی برنامه»

ی گذشته را از نو مورد بررسی و وسایل آموزش هاروش هاتمسیس

جانبه قرار داده و به بازسازی انقالبی آن بپردازیم. به بیان دیگر همه

میلیون 9ی گذشته هاندارند سال تحصیل آینده مانند سال قات حممقا

ها که کیفیت آموزشی آن بفرستندیی هاآموز ما را به کالسدانش

-هگذشته بود. وی افزود جوهر بسیاری از ناب همان باشد که در

دهد و سایر ی آموزشی ما را طبقاتی بودن آن تشکیل میهامانیاس

ی زنجیر با این علت هاحلقه یگیر آن به مثابهعلل و مصایب گریبان

و  گونه است که مدارس روستاهاارگانیک دارند. این یمرکزی رابطه

ان و خراسان در مقایسه با جایحتا شهرهای بلوچستان، کرمان، آذرب

-ای بیش نیست. نامی شمال شهر تهران بیغولههامدارس نورچشمی

 «گذاری مدارس ملی سرپوشی است برای فریب مردم.

-ی خود ضمن اشاره به پیشهادر صحبتیکی دیگر از سخنران این سمینار 

 دهد گفت:را می« یکسان»نویس قانون اساسی که شعار آموزش 

شدن ساخت شکستههمدر این برهه از زمان بدون درامر این "

تواند نقشی در دگرگونی وابسته نمی داریسرمایه یاقتصادی جامعه

یی که خود را خدمتگزار هال آموزشی داشته باشد. دولت و گروهئمسا

-کنند و سنگ مستضعفین را به سینه میمردم زحمتکش قلمداد می

ای باشند که یک انقالب رنامهان بچنزنند باید در فکر تدوین آن

فرهنگی مستمر در راه نابودی نهادهای فرهنگی و امپریالیستی را به 

ی زاید و هاچنان انقالبی که بتواند جنبهندنبال داشته باشد، آ
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ی فرهنگ گذشته را نابود کند و به جای آن فرهنگی بالنده سوداگرانه

باشد، جایگزین  ر اصلی آن سازندگی انسان جامعه انقالبیوکه مح

 «نماید.

 سمینار آمده است: یدر بخشی از قطعنامه

هر چه زودتر با الغای مدارس خصوصی بساط خرید و فروش ـ 1

طور برابر در اختیار برچیده و امکانات الزم آموزشی بهدانش  علم و

 تمام مدارس گذاشته شود.

تمام سطوح و اجباری شدن تحصیل  رایگان بودن مدارس درـ 2

 اقل تا پایان دوره ی راهنمایی( در قانون اساسی، تصریح شود.)حد

مدارس از طریق مدیران انتصابی در  یانتخاب از باال و ادارهـ 3

دست محیط آموزش به یآموزش و پرورش منسوخ گردد و اداره

 آموزان و معلمان سپرده شود.شوراهای دانش

چارچوب حق بان مادری در زبه  هاآموزش خلق یلهأمسـ 4

 در قانون اساسی به صراحت قید شود.ها، خودمختاری آن

خواهی از معلمان و ی درسی بدون دخالت و نظرهاتدوین کتابـ 5

 ی فرهنگی موقوف گردد.هاتشکل

 تقسیم معلمان بر مبنای تراکم و احتیاج هر منطقه صورت گیرد.ـ 6

ی هادورهاشتن معلم و منظور دعالوه بر تغییر سیستم تربیتـ 7

ای در اختیار گونه، امکانات رفاهی بهمعلمان یبازآموزی برای کلیه
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ادن به مشاغل دیگر کاری و تن دها قرارگیرد که ناگزیر از اضافهآن

 (58)آیندگان مرداد  نباشد.

ما در تندباد های بعد ادامه یافت اهای کانون مستقل معلمان در سالفعالیت

-های مستقل معلمان در کنار سایر کانونکانون 60 یدههحوادث و رویدادهای 

 ی سیاسی و اجتماعی رانده شدند.های مستقل و مردمی از صحنه

 

 

 ها:منابع و زیرنویس

 

های اطالعات، کیهان، آیندگان، پیغام *این گزارش بر اساس اخبار مندرج در روزنامه

 تهیه شده است. ی معلم، نشریه کانون مستقل معلمان تهرانامروز و ماهنامه

** جامعه معلمان، تشکلی است که دبیر و یا رهبر آن محمد درخشش بود. این 

بود که طی  1340اردیبهشت سال  12دهندگان اعتصاب معلمان در تشکل از سازمان

عنوان روز معلم آن دکتر خانعلی جلوی مجلس کشته شد و روز کشته شدن وی به

اقعه، وزیر آموزش و پرورش شد. مجله انتخاب شد. محمد درخشش پس از این و

هم فعال  57مهرگان نشریه این تشکل در آن زمان است. ظاهراً این تشکل در سال 

بوده است. مدت دو هفته محمد درخشش بازداشت شد که اعتراضات معلمان سبب 

 آزادی وی شد. اسنادی از این تشکل در دسترس نویسنده نبوده است.

ان در دستور کار دولت جدید بوده است. در خبری که پولی کردن مدارس همچن -1

 منتشر شده چنین آمده: 58فروردین  26در 

هزار ریال شد. وزارت آموزش و پرورش در مورد  5های شبانه ی کالسشهریه

های شبانه اعالم کرد چون سال تحصیلی جاری فقط چهار ماه بوده و کالس یشهریه
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شود موافقت رداخت میپالتدریس نیز چهار ماه حقهای شبانه معلمان این قبیل کالس

های شبانه شده است. در سال تحصیلی جاری استثناً از داوطلبان تحصیل در کالس

هزار ریال شهریه دریافت گردد و برای تأمین رفاه حال بیشتر این قبیل داوطلبان پنج

صورت اقساط از هزار ریال به صورت نقد نیستند پنجاگر قادر به پرداخت شهریه به

 شود.ها دریافت میآن

 

کارکنان مدارس  وضعیت معلمان و های که در آیندگان منتشر شده، بدر نامه -2

ی فرهنگی به مستخدمین و هااز جانب مدیران گروه: »ملی)غیردولتی( اشاره شده است

 عنوان مثال درشود بهی بسیار ناچیز پرداخت میهامعلمین مدارس غیردولتی حقوق

تومان و دو  1100دار مدرسه با داشتن دیپلم ماهی ردفت ،دهمدبیرستان که درس می

 9ن امعلم کنند. حقوقتومان دریافت می 900تومان و دیگری  1300مستخدم هر کدام 

ن با ساعتی اشود و سه ماه تابستان حقوقی ندارند. بعضی از معلمماهه پرداخت می

 «باشند.ن مدرسه بیمه نیز نمیاشوند. معلماستثمار میتومان در این مدرسه  30کمتر از 

 «طبقاتی بودن فرهنگ»

 1358ی معلم، سال نشریه
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 گویی در باب عدالت و برابری آموزشیوگفت

 «اکبر یزدی، جعفر ابراهیمی، هاله صفرزاده»

 

برابری آموزشی یکی از مطالبات صنفی معلمان، فعاالن حقوق 

ی روز جهانی کودک در آستانهکودک و جنبش کارگری است. 

تبعات نبود عدالت و  گویی در موردوو روز جهانی معلم، گفت

برابری آموزشی و راهکارهای رسیدن به آن انجام شده است. 

که یکی از تبعات اصلی این نابرابری « کار کودک»بحث با 

شود و موضوع از زوایای مختلف مورد بررسی است آغاز می

 شود.الی آن راهکارها هم بیان میالبهگیرد و قرار می

 ادبیات نوشتاری و گفتاری با توجه به دو قرن مبارزه برای لغو کار اکبر یزدی:

آن در بخش مهمی از کشورهای  کودک و حق کودکی و دستاوردهای مهم

-. آنبیست و یک است ها در کل قرن بیست وش شعور انسانا، حاصلجهان

 روانی و المللی متداوم شرایط زیستی ونهادهای بین های دنیا وچنان که رسانه

ک تناقض ایجاد یجا . در ایندهنداتفاقات و مصایب کودکان را انعکاس می

ویژه در عمل از کار کودک ه د اما بندهشعار کودک نباید کار کند را می ،شده

ک را ن کشورها با اندکی اغماض کار کودیتمام قوان نمایند. تقریباًوری میبهره

نمایند. از هر چهارصد میلیون کودک در جهان کار می نمایند اما عمالًمنع می
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نامه که کند. در این میان پیماندر دنیا یکی زیر خط فقر زندگی میدو کودک 

نیازهای  ق وومین حقأحق ت»را امضا نمودند گویاتر است:  نآها همه دولت

یز هست. حمایت از کودکان رایگان ن اصلی کودک که شامل تحصیل اجباری و

پیشگیری از ایراد آسیب به کودکان و حق مشارکت کودکان  در برابر استثمار و

مسببین ادبیات نوشتاری و گفتاری  ها زبان و. اینبرخورداری از اظهار نظر و

عمل است  المللی است که حامل تضاد حرف ومشکالت کودکان در سطح بین

پیشرفت انسان امروز  اشاره نمودم انعکاس شعور وگونه که اش همانکه ریشه

تواند از آن بگذرد. منافع مالی دولت که نمی کودکی ومایت از حق ح است در

ارزش ما  ،حلقه مهم در نوشتن مصایب نباید باشدجا خواهم بگویم در اینمی

وجود آمده نگاه و تعریف تشکیالتی داشته هاین است که این پیش فرض ب

ی این سطح از درک و حق کودکی که در قوانین و مدیای دشمنان باشیم یعن

قدرت جنبش اجتماعی حق کودکی است   کودکان انعکاس دارد نشان از توان و

ه یم بهاز آن تشکیالت نسازیم و نیرو سازمان ند اگر تعریف تشکیالتی نکنیم و

کشی رهسالیان دراز از گرده کودک به نشیند وکرسی نمی به عمل و ،نفع کودک

یابد در واقع این نقطه ضعف است که متأسفانه فعاالن حقوق کودک ادامه می

دهند دو ایراد مهم دارند  ی ما، کمیت خوبی را تشکیل میکه در جامعهبا این

سخنگو که دارند گزارش  :اند یکاند یعنی شدهی جامعه شدهکه نمایندهاین

شان هستند. در روزمره در گروهدرگیر کارهای : نویسند. دومیو دهند می

نیرو  با سازماندهی اجتماعی و ی تشکیالتی شما باید تأثیرگذار باشید وعرصه

های آموزشی چه بخش خصوصی و چه بخش دولتی شود روی سیاستمی

خواهند. شما اگر بخواهید نیرو ها کار تشکیالتی و نیرو میتغیر ایجاد نمود. این

ین بخش را باید تقویت کنید. اگر ما کار تشکیالتی شوید و تأثیرگذاری کنی، ا
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ی های قشنگرسد و در نهایت حرفی ظهور نمیهای ما به منصهنکنیم، حرف

نامه جهانی حقوق کودک در در ماده یک پیمانکند است. اونم همین کار رو می

که قوانین آن کشور چیز سال است مگر این 18گوید مورد سن کودکی می

شود. به نظرم یعمل عاید کودک نم باشد. و این یعنی هیچی در دیگری گفته

اش کار نشده است مثالً مهاجرین سال گذشته این قسمت بحث خیلی روی

زمان هم در افغانستان هم ظاهراً روی سازمان ملل ویک میتینگ گذاشتند روبه

ول به پ«)پی سه» این کار را کردند. شعارشان هم این بود که نه پول داریم، نه

خواهیم بریم مدرسه. این کار ماست یعنی کاری که می زبان افغانستان(

بخواهیم سازمان دهیم، نیرو باشد، توضیح بدهد و توضیح بخواهد یعنی کار 

بینیم کاری انجام جا نمیشود ولی هیچانجام دهد. این نیرو در کشور دیده می

کند برای منافع فاده میاست تر ظرفی را ساختیم که حکومت دارددهد یعنی بیش

اتفاق شهرداری برنامه گذاشته بودند در مورد منع ه ها ب N.G.Oخودش. مثالً 

شان استفاده کردند و در گزارشکار خیلی خوب سوءها از اینو آنکار کودک 

کنند. به نظرم ما یدارند با مردم برای لغو کارکودک فعالیت م ،وانمود کردند

م که روی کار تشکیالتی متمرکز شود مثالً طرحی اگر خواهیهایی را میطرح

 در مورد اولیای مدارس داریم باید روی این طرح صحبت کنیم...

ملل شروع عتراض کودکان افغان مقابل سازمانبحث را از ا هاله صفرزاده:

ترین امکانات آموزشی کردید. بخشی از این کودکان مهاجر در ایران از ساده

های بارز و مشخص نبود عدالت آموزشی باشد این از مصداقاند. شاید محروم

وس و دردناک است که که در کشور ما وجود دارد؛ به نظرم این مثال خیلی ملم

-اش از مهاجران غیرقانونی هستند از ابتداییکه والدینخاطر اینکودکی فقط به
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را های دیگر عدالت آموزشی شود. بیاییم مصداقاش محروم میترین حقوق

ها را بشناسیم و بعد هایی وجود دارد؛ وقتی مصداقهم برشماریم. چه مصداق

وقت تواند باشد و چه تبعاتی دارد؟ آنپیامد این نبود عدالت اجتماعی چه می

 .توانیم برایش راهکارهایی را هم بیابیممی

شود این بحث کنم که در ابعاد مختلفی میمن فکر می جعفر ابراهیمی:

های آموزشی را بررسی کرد. آن چیزی که رسی برابر به فرصتوضعیت دست

برای من خیلی اهمیت دارد این است که این نابرابری در بعد آموزشی را از 

شود جدا کرد. مثالً اگر بخواهیم عدم نابرابری ساختاری در جامعه نمی

های روستایی نشین یا مهاجر یا کودکانی که در محیطدسترسی کودکان حاشیه

ستند را بخواهیم برویم فقط در خود ساختار آموزشی بررسی کنیم؛ این نگاه ه

کند. بدون نگاه به ساختار مسلطی که دارد این نابرابری را زیاد کمکی به ما نمی

ها شود تیتروار به این برنامهکنم میکند. به نظرم فکر میدر مدارس بازتولید می

 اشاره کرد.

های این صحبت کنیم که چه سیستمی یا ویژگی کنم در موردمن پیشنهاد می

ای وجود دارد که این نابرابری را در مدارس و سیستم آموزشی ساختاری

خواهیم لزوماً به سیستم آموزشی کنیم آیا میکه ما نقد میکند و اینبازتولید می

دولتی ایدئولوژیک به معنای چیزی که قبالً بوده و االن نیز هست را مدنظر 

گویند سازی میراستی و خصوصیهای دست؟ چون طرفداران سیاستداریم

چیز را در ساختار دولتی تجزیه و کنید و همهیید میأشما مدل دولتی را ت

خواهید جلوی رشد و خالقیت را بگیرید. از قضا باید باز تحلیل کنید و می

 مروجتوانند ( مدارس دولتی به این شکل قطعاً نمی1شود این قضیه که 
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عنوان مدارس خصوصی یا  آن چیزی که به (2گری باشند. ی پرسشروحیه

گیرد لزومآً راه به سازی آموزش صورت میسازی و کاالییهای خصوصیایده

های اما باید توجه داشت مستقل از جناح برد.دموکراسی و آزادی جامعه نمی

که یک رویکرد  بینیمنگاه کنیم، میاند اگر عمیق در قدرت بوده ای کهسیاسی

های سیاسی در قدرت چه مجلس چه دولت، مشترک و کامالً مسلط بین جناح

ی د که در عرصهدر این وجود دار ...گرا وگرا، اصولطلب، اعتدالالحاص

مالکیت بکنند و نقش بخش خصوصی و بازار را  آموزش عمومی، سلب

ر آموزش دارد برجسته کنند. این رویکرد که در ساختار کالن وجود دارد د

خواستند به آن برسند، رسیدند و افتد، اتفاق افتاده و دستاوردی که میاتفاق می

سری تبعات خواستند تصویب کنند، تصویب کردند و این یکقوانینی که می

تواند موضوع خصوص کودکان دارد که میآمیزی برای کلیت جامعه بهفاجعه

 مان باشد.بحث بعدی

تواند باشد سازی که مطرح کردید، بحث جالبی میصیبحث خصو اکبر یزدی:

طوری که تواند باشد یعنی همینقدر اسفناک میدهد که چهو اتفاقاً نشان می

ی تاخت و تاز بخش خصوصی وارد ی مدرسه را نیز به عرصهگفتید عرصه

که وارد بحث آموزش و پرورش شویم باید کنم قبل از اینکرده است. فکر می

 500جا اتفاق افتاده است یعنی آمارهای رسمی بین ه چه چیزی تا اینببینیم ک

کند این یک ضایعه میلیون کودک بازمانده از تحصیل حکایت می 5هزار تا 

روند مدرسه در شرایط زیستی وخیمی هستند یعنی است. تازه آن بخشی که می

تغذیه ءی سالم ندارند و عمدتاً از سوشود، تغذیهشان نمیبهداشت شامل

قبل از زایمان از معضالت های برخوردارند. مسکن، نبود بهداشت، مراقبت
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ی پیشگیری انجام شده هایی که در عرصهی ماست. سیاستجدی جامعه

ها ایجاد کرد. هر کتاب در ارتباط با بچه ی هنگفتی را برای خانوادههزینه

جود دارد تا بچه آیتم و 35تا  30دانشگاهی را شما بخواهید ورق بزنید بین 

بتواند سر کالس به صورت نرمال بنشیند و شروع کند به درس خواندن. باید 

های مختلفی را باز کند تا بچه بتواند خودش را پیدا سیستم آموزشی ما عرصه

-کنند و میی ضریب هوشی را رد میکند. در مورد کودکان، امروز دیگر مسأله

اش دور شود و دوباره بتواند برگردد خانهربع از گویند هر آدمی که بتواند یک

تواند ای دارد که میاین ذهن، یک ذهن نرمال است یعنی یک ضریب هوشی

یابی و چگونگی کشف آن زیک اتمی را نیز یاد بگیرد منتها استعدادفی حتی مثالً

است که باید شناسایی و روی آن کار شود. این استعداد مشخص در کودک 

. وقتی خود دولت اخیراً اعالم ی ما حاکم نیسترد جامعهیه در مومبنای اول

کنند هزار تومان دارند زندگی می 820 میلیون خانواده با حقوق حدوداً 5کرده 

یعنی آن سی  هزار تومان( 205 هر فرد در ماه )با توجه به خانواده چهار نفری

از که صبح : خوراک، پوشاک، مسکن، اینشوداش نمیالً شاملتا شرط اص

که از مدرسه دارد رود مدرسه، اینخوشحال باشد که می ؛شودخواب بیدار می

که در خانه گردد، اینگردد خوشحال باشد که دارد به محیط خانواده بازمیبرمی

ش چهار تا آدم باشند که محرم اسرارش باشند اکه در حریمناراحت نباشد، این

خواهیم هایی که ما میکدام از نرمهیچها راحت باشد... یعنی و بچه بتواند با آن

شود یعنی دیگر ما جا پایه تبعیض شروع میخود از همینوجود ندارد. خودبه

که اصالً عدالت آموزشی توانیم در مورد این موضوع صحبت کنیم و ایننمی

کنیم در اثر تواند مفهوم داشته باشد یا نه. حاال بحث عدالت آموزشی را میمی

ها با مقتضیات نظام است که در سطح دنیا افتاده است و این اتفاق هاییاتفاق



 95مهر / کانون مدافعان حقوق کارگر                                سازی و آموزشی خصوصینامهویژه

82 

 

ها چیزی است که دولتکاسه شده است تحصیل داری همایهمزدبری یا سرم

 دارند.اش را برمیمحصول

 

 

 

 

 

 

 

کنم اگر بخواهیم در مورد هایی که شد من فکر میبا صحبت هاله صفر زاده:

عملکردش صحبت کنیم باید به این نکته نهاد آموزش و پرورش و کارکرد و 

ی خاصی  توجه کنیم که  آموزش و پرورش یک نهاد اجتماعی است که وظیفه

-داری و طبقاتی مانند کشور ما. وظیفهبرعهده دارد مخصوصاً در جوامع سرمایه

های طبقاتی است. این نظام فرهنگ، امتیازات ی این نهاد، تداوم همین نابرابری

ی دیگر کند. وظیفهرا از طریق همین نهاد به نسل بعد منتقل میهایش و ارزش

ای کردن نسل جدید است. نسل جدیدی که این نهاد خاص، اجتماعی و حرفه

قرار است به عنوان نیروی کار وارد بازار کار شود، هم باید اجتماعی شود و 

آورده کند. داری را برهای نظام سرمایها بتواند خواستهای شود تهم باید حرفه

گوییم، منافات دارد. اگر ای که ما میاین اختالف طبقاتی با آن عدالت آموزشی
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دار باشد عدالت ی ما، ادامهقرار است این تضاد و اختالف طبقاتی در جامعه

توان گفت عدالت آموزشی در این کند پس میدیگر معنایی پیدا نمی آموزشی

 یر نیست.پذامکان ساختار قابل دسترسی و اصالً

ی آموزش نیروی کار بخشی از ارزش نیروی کار از طرف دیگر هزینه 

داری در این رابطه با تناقضی روبرو است هر چه و سرمایه شودمحسوب می

روی کار از سویی به خاطر استفاده از نی برای آموزش نیروی کار هزینه کند،

ها به هر حال شود و از سوی دیگر این هزینهمتخصص به سودش افزوده می

داری بلعد. پس از طرفی دلیلی ندارد نظام سرمایهبخشی از سودش را می

تواند از زیر بار آموزش عمومی نمیها را انجام دهد، اما بخواهد که این هزینه

بحث آموزش عمومی رایگان تا سطوح بینیم میشانه خالی کند. در نتیجه 

به دلیل وجود  ووجود دارد داری اوت در بسیاری از کشورهای سرمایهمتف

داری سرمایه کاهد.میاین بخش بودجه روز از  به های عظیم مالی روزبحران

مالیات یا مستقیم از طریق  مستقیم و از طریق، غیرهای آموزشهزینه

جاست که بحث ها و مردم می اندازد و اینسازی، به گردن خانوادهخصوصی

 .کندشدن آموزش معنا پیدا میپولی

از یک طرف، سطح آموزش و امکانات را در مدارس عمومی داری رمایهس

ز بودجه آموزش عمومی دولت کم کند. از طرف دیگر آن آورد تا اپایین می

-تواند حذفلید است و نمیدیگر از آموزش عمومی را که ضروری تو بخش

 ای مدارس عمومی یا بهدر جامعهوقتی  اندازد.ها میگردن خانوادهاش کند 

شان بهره دارند و کیفیت آموزشی اصطالح دولتی از کمترین امکانات آموزشی

از مدارس خصوصی استفاده کنند شوند ها مجبور میبسیار پایین است، خانواده
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کنم این بحث شان پرداخت کنند. فکر میای را برای آموزش فرزندانهزینهو 

داری اصالً ه سرمایهکند کنبود عدالت آموزشی را برای ما روشن می اساس

 .تواند به سمت عدالت آموزشی پیش رودخواهد و نمینمی

کنیم یک ما در مورد عدالت آموزشی مطرح میببینید بحثی که  جعفر ابراهیمی:

ر کنیم یک سیستمی قرار است فرضی دارد و آن این که مثالً ما فکپیش

آموزش و پرورشی اش این باشد که نابرابری را در جامعه کاهش دهد. خروجی

شود؟ در مدرسه. می یکنیم در کجا ماداش صحبت میطور کلی دربارهکه ما به

کنید. کارکرد این نهاد بنابراین مدرسه آن نهاد اجتماعی است که شما اشاره می

در سیستم نظام سلطه و طبقاتی این  ،جا در کلیت خودشاجتماعی نه در این

ها و متُدها و... را بازتولید کند با همان ارزشاست که مناسبات نابرابر اجتماعی 

خواهانه دارند در این افرادی که خودشان دیدگاه برابری بسا خیلی ازچه

آگاهانه بخواهند یک سیستم کار کنند و کارگزار همین سیستم باشند و حاال نا

 قدر بتوانند موفق شوند یا نه، اینکه چههایی بکنند که مستقل از اینمقاومت

ای که آقای یزدی اشاره برد. ببینید این پایهرا جلو می سیستم هست که کارش

کند؛ این ساختار شود، با تبعیض هم ادامه پیدا میکردند که با تبعیض شروع می

جا تبعیض یک ویژگی دارد که در کنار تبعیض طبقاتی، مشخصاً در این

نوعی در خودش هجنسیتی، تبعیض قومی، تبعیض حاشیه و مرکز و همه را ب

کند؟ با شکل و شمایلی که به ساختار طور این کار را میکند. چهبازتولید می

 دهد. نظام آموزشی می

ای که شود و نظام ارزشیهای انسانی تخلیه مینظام آموزشی از مبانی و ارزش

خاطر همین کنکور شود؛ بهآید و جایگزین میکند، میبازار آن را تعیین می
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آموزش از اول ابتدایی که وارد مدرسه ای که یک دانشو آن نقطه آرزوشود می

خواهد برود دانشگاه و برایش تالش می کند و با توجه شود تا زمانی که میمی

افتد یا چیزی که در این پروسه دارد اتفاق میبینیم آنبه این رویکرد ما می

شدن، یک یا اجتماعی پذیریهمان چیزی که شما اشاره کردید به معنای جامعه

ی خاصی هست و این طبیعی است که شدن در راستای منافع طبقهاجتماعی

شود. حاال من این نکته را منجر به بهتر شدن شرایط زیست اجتماعی مردم نمی

افتد؛ های ما اتفاق میاشاره کردم ولی با توجه به شرایط خاصی که در مدرسه

ی تحصیلی توانیم در بحث ادامهآن را ما میی بارز خواستم بگویم که نمونهمی

ی اجباری داشت، ی تحصیلی، جنبهقدر این ادامهامسال مشاهده کنیم که چه

ریزان آن در آموزش و قدر طراحان و برنامهی طبقاتی داشت و چهجنبه

را شکل دهند که آموزش و پرورش را بر  یپرورش تالش کردند که سیستم

ها نه کند. خب این آموزش به نظر من با این ویژگیمی اساس نیاز بازار تعیین

های شود مگر جایی که ارزشدر همه جای دنیا موجب برابری نمی ،جادر این

ی جمعی مطرح شود و بیاید جای خودش را سری مطالبهانسانی به عنوان یک

ث هایی که بحاجتماعی و آنـ گران، معلمان، مربیان، فعالین مدنیبین آموزش

 کنند؛ پیدا کند. صورت رسمی و غیررسمی دنبال میمعلمان و آموزش را به

خواستم اشاره کنم وقتی ما به کودکان بازمانده از تحصیل که می ای دیگرینکته

ت وضعی« کودک بازمانده از تحصیل»کنیم گویی در این ترکیب اشاره می

القا شود  دهد حتی ممکن است طوریمحرومیت کودک را خوب توضیح نمی

کنم واژگان بهتر برای که کودکان در محرومیت خود نقش دارند. من فکر می

-سری برنامهیک است چون «ی تحصیلکودکان طرد شده از چرخه»این مسأله 
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ی تحصیل ساختاری وجود دارد که این کودکان را از چرخه های استراتژیک و

وجود ندارد. تمام این دارند و اساساً انتخابی از سمت این کودکان بازمی

شود و های دولت و مجلس نهادینه میی قانون و حمایتها به پشتوانهنابرابری

برد. این به معنای این برد االن دارد به مراتب بیشتر از گذشته پیش میپیش می

که ما ساختار دولتی آموزش و پرورش را در نیست که در گذشته نبوده مثالً این

 ی دولت اخیر استی چهارسالهکنیم و فقط این دورهید میهای قبلی تأیدوره

-ها بوده و هدف، بلکه به این معناست که در تمام دولتگونه استاین که

شود سر گذاری این بوده که شرایط نابرابری اجتماعی، بازتولید شود و حاال می

این قضیه صحبت کرد که شرایطی وجود دارد که اصالً مفری وجود دارد که 

 آموزان و معلمان از این شرایط نابرابر خارج شوند یا نه؟دانش

-ی مشروطه یکی از طرحخصوص در دورهبه البته از نظر تاریخی اکبر یزدی:

های بخش مهمی از روحانیت اساساً این بوده که اجازه ندهد مدرسه تحت 

 پدیده ضد دین یعنوان یک نهاد مستقل کار کند و با این مسأله به بهانه

گذاشتند کار کنند. یعنی متأسفانه زدند و نمیمخالف بودند، مدارس را آتش می

آموزان باید ببینند،  رویکرد این بوده که از نظر محتوایی آموزشی که دانش

ی بحران هستیم یعنی شما اگر بخواهید تحصیل را نشود. ما اکنون در یک دوره

جا اتفاقاتی اش؛ آنی نیست مفهومطورسی کنید اصالً اینرمریکا یا اروپا برآدر 

ر مورد اقتصادی داریم این که افتاده نوع دیگری است. در واقع بحثی که ما د

ای که جامعه شود بر آن فورماسیون اقتصادیحیات جامعه منطبق می هست که

شود بر کسب ارزش اضافه از حیات جامعه منطبق می»دارد. به قول مارکس: 

-تحصیل می ،رویممسافرت می گردش و ،خوریممی ،یمکننیروی کار. )کار می
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نهان( این از  نماییم البته همراه با جنگ طبقاتی گاه آشکار وتولید مثل می ،کنیم

-داری است که دولت آن را به رسمیت میهای خود سیستم سرمایهضرورت

 خواهم این را نتیجه بگیرم حکم کلی ومی کند.شناسد و ازش تعریف می

هزینه نمودن بر اساس نیاز سرمایه با حداقل هزینه اگر چه درست درست 

گیرد. جزء جزء اتفاقات و است اما مبارزات اجتماعی در تاریخ را نادیده می

حاصل این مبارزات است.  ،اجباری دیگر ها امروز تحصیل رایگان ودستاورد

رش ایجاد سد ها و قشرها در برابجناح ،های ماها را در دورهحتی این خواسته

ی گذاشتند به این شکلی که اکنون هست، اتفاق بیافتد. مثل خیلکردند و نمیمی

ل واقف است که . انسان معاصر به این اصچیزهای دیگر از جمله حق بهداشت

یعنی دیگر « حق»گوییم حق کودک است وقتی می ،بهداشت حق همه است

-است که جوامع بشری بهها جزء دستاوردهایی یعنی این ،ناپذیر استبرگشت

اش بحران ی ماست یک بخشیاند منتها این شرایطی که در جامعهدست آورده

تا االن یک تعریف از  57سیاسی و حکومتی است که نتوانسته است از سال 

داری متعارفی را نمایندگی بکند و اجباراً این خودش داشته باشد و یک سرمایه

ملل یک نشستی در تهران داشت سازمان ضات را همیشه داشته است مثالًقتنا

که اتفاقاً از ما هم دعوت کرده بودند و شرکت کرده بودیم؛ از خاورمیانه و 

داشته هایی که از تحصیل دور نگهنظرشان بود که بچه کشور مدِ 9شمال آفریقا، 

اش های نئولیبرالی اجازهشدن تعدادشان در این کشورها زیاد است و سیاست

گذارد و به آن کار انجام شود و نیرو میخواهد اینملل میهد، سازماندرا نمی

-ها آموزش دهند. یعنی حتماً از این زاویه نگاه میکنند به آنمناطق و سعی می

دردشان نخواهد خورد و حتماً یک کنند که آن بخش از نیروی کار در آینده به

ب و مناسبات بخشی از آموزش جزء ضرورت است یعنی تحصیل در چارچو



 95مهر / کانون مدافعان حقوق کارگر                                سازی و آموزشی خصوصینامهویژه

88 

 

ی دیگر که بشود شرایط برای ما را تغییر بدهد نیز داری از یک زاویهسرمایه

اش متفاوت است و شود. کشوری مثل ما که در بحران است اشکالمطرح می

شود و برایش ارزان تمام  خواهد چون چرخه انجامطوری نیست که میاین

تحصیل و  کردند که عدمها ثابت میاقاً آناتف .کندکار را می شود این

شود رشد اقتصادی یک تا دو درصد اختالف بازدارندگی از تحصیل باعث می

ریزی داشته هاش برنامایجاد کند و این اختالف کمی نیست و حتماً باید روی

ی جا که مسألهشود؛ اینجا به نظر من مرز ما مشخص میاین باشند. منتها از

گری مبنای کارمان است. وقتی مطالبه است و ل برای ما صرفاً یک مطالبهتحصی

خواهیم. مثالً اجباری را می ویژه تحصیل رایگان وه بهداشت و مسائل دیگر ب

ها باید درس بخوانند و ما هم وقت بگذاریم یک جناحی بیاید بگوید نه! بچه

هایش را هم و... انگار دیگر آن ضرورت را ندارد... االن در اروپا دارد آموزش

ه سال است که دارد ب 70، 60دهد ولی باز نیروی بیکار دارد و نزدیک می

جا کنیم تأکید را اینکند. فکر میاش را اعالم میدرصد بیکاری 14عنوان مثال 

شود به دلیل بحرانی ای که وجود دارد، دیده نمیبگذاریم که اگر این چرخه

نی است که اش هم بحرااست که در جامعه هست و سراسری است و بخشی

د. حاال جایگاه ما نرا اعمال کن انهایشد سیاستنتواند و نمیندار هامتحکو

 ی بحث به آن بپردازیم.ایم؟ اگر خواستید در ادامهکارههچ شود وجا چه میاین

گردد به تناقضی که خود نظام آموزش کنم این برمیفکر می هاله صفر زاده:

برالیسم برای بازتولید نیروی کارش نیاز به داری نئولیدارد از آن طرف سرمایه

و  ها آموزش ببیندخواهد اینآموزش و نیروی کار متخصص دارد و می

بر اساس و فراهم کند سری امکانات هم آموزش بدهند در نتیجه باید یک
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اما  ؛کنندالمللی در این راستا دارند حرکت میداری بینهای سرمایهسیاست

گذارد؛ خودش ها میتأثیر دیگری را هم روی آدم نفسه یکخود آموزش فی

افرادی که  کند کهو شرایطی را فراهم می کندتضاد طبقاتی را تشدید می

هایشان را بینند آگاه شوند به قول معروف خودآگاه شوند؛ خواستهآموزش می

دهد و این قسمت ها میمطرح کنند و معترض بشوند و آموزش این را به آدم

دهد داری آن قشری از جامعه را ترجیح میخواهد. سرمایهداری نمیرا سرمایه

سواد و مطیع است و هر چه بگویند انجام دهد و تسلیم باشد تا آن که بی

اش را نیروی خودآگاه معترض که احتماالً بیاید در خیابان، شورش کند و حق

 آورد.وجود میهبخواهد.این تضادی است که آموزش ب

داری اجباراً قبول است. مکانیزم خود سرمایهکلیت  در اتان ربحثاکبر یزدی: 

آورد و این گری میتکنیک با خودش مادی .شودوارد همچین تضادهایی می

بیشتر است   هامخالفت ی ما اعتراضات وشود اما مثالً در جامعهمی «مسأله»ماده 

ی ما رفته و جامعه های آموزش باالی ما هزینهی اروپا... در جامعهتا جامعه

ما بر اساس  شرایط جامعهداری جهانی نیست. منطبق بر استانداردهای سرمایه

داری جهانی با جاهایی سرمایهتا یک ، هآمدهایی به این صورت در یک بحران

آن مطابقت داشت اما اجباراً حاال مطابقت ندارد و بر اساس معیارهای سرمایه  

های متعارف منطبق بر ضرورت زده است وانبحر جامعه .تعریف نشده است

خواهم بگویم که زیاد بحث آگاهی پُر رنگ نیست به نوعی می سرمایه نیست.

گذارد برای هایی که دارد این مبلغ کمی را میمنتها دولت ما به دلیل بحران

دانید االن معیارها تغییر کرده و فقط که سطح آموزش باال بیاید، البته میاین

جا اش اینن و نوشتن جزء معیارهای آموزشی نیست. یک بخش مهمخواند
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توجه به این نکته است که به دلیل بحرانی که دارند اساساً زیرساختی به وجود 

-کار نمی کنند وقتیبلکه زیرساخت را هم دارند خراب می ،آورند که هیچنمی

وجود  هایی است که در جامعهاش بحرانکه علتی تحصیلی کنند در عرصه

 دارد.

تر شود باید که این قضیه روشنکنم برای اینمن فکر می هاله صفرزاده:

داری جهانی جایگاه کشورهایی مثل ایران را نیز در سیستم اقتصادی سرمایه

کاری ایران و کشورهای مشابه شده و  ببینیم. چه تعریفی برای ایران و نیروهای

آگاهی و سواد را باید داشته باشند یا چه مردم این کشورها چه میزان اطالعات، 

-سرمایهبه نظر من در کشورهای جهان سوم،  میزان سواد و آموزش باید ببیند.

خصوص ه خواهد نه نیروی کار متخصص را بنیروی کارِ ارزان بیشتر میداری 

. شما ببینید سیستمی که در مورد نیروی متخصص در ایران دارند در ایران

جا آموزش دیده جرت. نیروی کار متخصصی که اینست؟ جذب و مهایچ

هیچ  . به این ترتیبکندشود و در آمریکا و اروپا برایشان کار میجذب می

. حاال امکان دارد کندش پرداخت نمیاداری برای آموزشای را سرمایههزینه

کارهای غیر تخصصی هم بکند. مثالً یک راننده تاکسی با  نیروی کار متخصص

تواند آن وظیفه را انجام داده و به آقایان، خیلی بهتر میان سومی جهسواد 

خواهیم سواد. حاال وارد این قضیه نمیخدمات ارائه دهد تا یک نیروی بی

دهد. در جا هم خودش را نشان میبشویم. این بحث عدالت آموزشی این

یی با های ما از چه امکاناتی برخوردارند؟ چه برخوردهاهای ما بچهدانشگاه

گیرند. امکان تحقیق، شود؟ مورد تحقیر و خشونت این سیستم قرار میها میآن

خالقیت فعالیتی برایشان فراهم نیست و بعد یک درِ باغ سبزی از  پژوهش و
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هایی مانند بی بی سی بیشترشان در پی سودایی که رسانهدهند و جا نشان میآن

شوند. آن چیزی جذب می سازند،مریکا و من و تو و... برایشان میو صدای آ

ماند چیست؟ یک قشر وسیع از کودکان است که به قول دوستان از که باقی می

اند که با اند و امکان تحصیل را ندارند نیروی کاریی تحصیل طرد شدهچرخه

حداقل قیمت حاضرند هر کاری را انجام دهند؛ یک بخش دیگری هم که 

-هایی که برای این منطقه تعریف شده میخانهاند در ادارات و کارآموزش دیده

که دستمزدها را پایین نگه  هم وجود دارد قشر وسیع بیکار . یکتوانند کار کنند

جا ش را ایناجا واحدهای تولیدیای مثل بنز بیاید ایندارد. مثالً وقتی کارخانه

وی کاری که خواهند دستمزد باالیی بپردازند و این نیرمسلماً نمی راه بیاندازند

کاربردی برایشان کافی ـزش دیده مثل دانشگاه جامع علمیدر این حد آمو

توانند این خدمات را تر از کشور خودشان میاست. با قیمتی بسیار پایین

 بگیرند و سودشان تضمین شود.

-درصد بی 50دهد این است که آماری که دولت می 57در سال  اکبر یزدی:

بگویم که بسته به ضرورت سرمایه دارد. کارکرد  خواهمسواد هستند. می

ی جهانی شود که منطبق بر کارکرد سرمایهی ما وقتی متعارف معرفی میسرمایه

ی ولید شود. چرخهداری در ایران زمانی منطبق بر تباشد. امکان دارد سرمایه

بندی این مسأله کمی نقص دارد. اگر بخواهیم  یک جمع سرمایه بر اساس

گری است. بحث ما متفاوت از کاری است که محور بحث ما روی مطالبهبکنیم 

un گذارد کند؛ و بودجه میریزی میکند و برنامهدهد شناسایی میانجام می

کار را در کند منتها اینی تحصیلی پرداخت میحتی به خانواده کمک هزینه
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اش باید پایه زمینه ودهند. این تحصیل با پیششرایط خاص اجتماعی انجام می

 که این پدیده چرا نیست و چرا باید باشد.مبنای مطالبات ما باشد تا این

مطالبه  ،ای که شما اشاره کردید که باید به عنوان حقآن نکته جعفر ابراهیمی:

مان را از نگاهی که ما باید نوع نگاهمطرح کرد دقیقاً درست است به لحاظ این

گویید؛ جدا کنیم یعنی همانی است که شما می داری به آموزش داردکه سرمایه

گوییم ضرورت پذیریم و میی تولید بگذرد نمیکه چرخهما این را برای آن

داری نیست بلکه دستاورد انسانی است. به قول معروف لطف نظام سرمایه

ی اش. نکتهها مبارزه کرده برای بهتر شدن زیست اجتماعیبشری است که سال

کنیم، کیفیتِ حق را چگونه مطالبه می قتی داریم یک حق راکه ودیگر این

توانیم بگوییم االن انواع مدارس وجود دارد بیایید راحتی ما میمطالبه کنیم؟ به

یک بچه اصالً باید از تحصیل باز بماند؟ چون این ادعا  چرا .نام کنیدبروید ثبت

ست که متفاوت از آن وجود دارد. ما باید بگوییم چه نوع آموزشی مد نظرمان ا

هایی شود گفت آموزشی که مد نظر ماست چه تفاوتخاطر همین میاست. به

باید داشته باشد؟ چگونه باشد که این ساختار نابرابری را بازتولید نکند یا این 

کار را شود اینیط موجود میبازتولید در سطح کمی صورت بگیرد؟ آیا در شرا

 کرد؟

االن صنفی، مدنی و حقوق کودک کمتر به این مسائل کنم که بین فعمن فکر می

و بعدش هم چرا؟ و  هایی کردیم که بله نابرابرهبحث شود. ما یکبها داده می

آید به جز آن بحثی که در مورد جواب. حاال این نابرابری از کجا می

جوری بازتولید ساختارهای کالن کردم؛ در خود مدرسه هم این نابرابری چه

آموزان. بین ناسبات بین مدیر و معلم. مناسبات بین معلم و دانششود. ممی
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-ها را که میآموزان. آن مناسکی که در مدرسه وجود دارد. تمام اینخود دانش

رکت گیریم که فقدان یک نوع نگاه مشارکتی که افراد بتوانند مشابینیم نتیجه می

خاطر رد مشارکتی بهکشود. حال فقدان این رویکنند در بُعد مدرسه احساس می

نفعان آموزش یعنی دخالت از پایین برای ذی یاست که اجازهآن ساختاری 

دهد و ساختار مشارکت از پایین)بعد آموزان نمیها، معلمان و دانشدهخانوا

محلی( شکل نگرفته است و فقدان مشارکت واقعی و آزادی فعالیت طبیعی 

آموزش تا ه در آن رویکرد است در نظام آموزشی رویکردی مسلط باشد ک

یابد و بر اساس مدل رفتارگرایان که ساختار مبتنی سطح تکنیکی شدن تنزل می

بر پاداش و تنبیه است و از پیش از انقالب وجود داشته و با این همه تغییر و 

گسیخته رشد و  بینیم تغییری پیدا نکرده است یک فردیت افسارتحول نیز می

دهد در مورد تعداد چرا آموزش و پرورش اجازه نمی شود.به جامعه تزریق می

صورت گران مستقل این مسأله را بهکودکان طرد شده از تحصیل، پژوهش

های نابرابری و علمی و تحقیقاتی بررسی کنند؟ چون آن موقع دقیقاً ریشه

ها کنیم، در این پژوهشها اشاره میاش یعنی چیزهایی که ما به آنعوامل

-شود با شعار توسعه و عدالت آموزشی و بحثدیگر آن موقع نمیآید و درمی

 ی نابرابری را الپوشانی کرد و از کنارش گذشت.دست، مسألههایی ازین

که  عدالت آموزشیهمان اگر بخواهیم برویم روی بحث  هاله صفر زاده:

این نیز شوند هایی که وارد مدرسه میبچه حتا برای ؛دهندشعارش را می

، فیزیکی مدارسفضاهای کیفیت در زمینه عدالت آموزشی یکسان نیست. 

ها و خیلی مباحث دیگر،  سطح سواد و به اصطالح ورزیدگی معلم امکانات،

 ی کوچک و بزرگشهرهادر یک شهر و در تفاوت را ما بین مدارس مختلف 
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های مانها در زبه تدریج بچه که شودخودش منجر می ها. این تفاوتبینیممی

ی شوند یا از چرخهمختلف وارد بازار کار شوند؛ بیشتر افرادی هم که طرد می

ت آموزشی و آن ساختارهای آیند بیرون به دلیل همین نبود عدالآموزش می

ی کارگر های طبقهاجتماعی که در کل جامعه وجود دارد، بچهـ اقتصادی

 تواند باشد؟یت چه میهستند. این وضعیت موجود است. حاال پیامد این وضع

های نابرابر، بازتولید آن و مشخصاً در  مورد پیامدهای سیاست جعفر ابراهیمی:

برای من اهمیت دارد این است که کودکان در آن سنی  آن چه در مورد کودکان

نیستند که خودشان متشکل شوند و از حقوق خودشان دفاع کنند و بتوانند 

ریزان هایی که توسط برنامها این سیاستب ی خودشان را تعیین کنند.آینده

شود یعنی کودکان آید، آینده کودکان به نوعی تباه میوجود میمسلط به یطبقه

-ای که میتوانند شغل مورد نظرشان را داشته باشند و به آن اندازهدر آینده نمی

یر ای تحت تأثی تاریخیکه در یک دورهخاطر اینتوانستند رشد پیدا کنند به

های ساختاری هم داشته به یک سمت های خاص آموزشی که ریشهسیاست

ثیرات أجز ته ب اند.ی تحصیل، طرد شدهاند یا از چرخهخاصی هدایت شده

 ها بر والدین نیز تاثیر منفی دارند وقتیلوب در زندگی کودکان، این ناکامینامط

ای مردگیها یک دلضیشوند تحت تأثیر تبعرو میهبا این ساختار نابرابر روب

مان یتوانیم این را در جامعه و زندگی روزمرهکه ما می آیدوجود میبرایشان به

گیری یک نوع ، نابرابری آموزشی باعث شکلمشاهده کنیم. به جز این قضیه

شود. وقتی گران، آموزگاران و معلمان هم مینابرابری در بین مربیان، آموزش

-دهد که مدارس خاص تعریف میودش را نشان مینابرابری به این صورت خ

مند و برخوردار در مقابل شوند و معلمان بهرهشوند؛ معلمان خاص تعریف می
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-کنند. متوجه میمعلمانی که با حداقل امکانات در مناطق محروم دارند کار می

 .الشی نیست که در حدِ مدرسه بماندچ ،شویم که این چالش نابرابری اجتماعی

دهد بالفاصله به ی کودک چگونه خودش را نشان میحاال بگذریم که در آینده

ا پنج درصدی که کند به جز آن یک درصد تتمام سطوح جامعه تسری پیدا می

 گونههایشان اینها در این مدارس نیستند و بچههای آنبچهبرخوردار هستند؛ 

جا برای ما دغدغه هست د چیزی که ایننبیند و اصالً نیازی ندارآموزش نمی

های نابرابری آموزشی ی سیاستبرایشان دغدغه باشد. این سه بعد از عرصه

شان به نوعی، روی آموزگاران و آن ها، روی کودکاناست یعنی روی خانواده

شود جوری میکه چهنیروی کار بخش آموزش. حاال دوستان در مورد این

 حبت کنند...نابرابری آموزشی را کاهش داد، دوستان ص

آید در این نابرابری آموزشی و نبود عدالت آموزشی وقتی می هاله صفر زاده:

دهد که چرا باید بحث عدالت آموزشی از گیرد؛ نشان میبُعد معلمان قرار می

های صنفی خود معلمان نیز باشد؛ به اصطالح در ظاهر قضیه نگاه کنیم خواسته

طوری ببینیم، به معلمان ولی وقتی این امکان دارد بگوییم این چه ربطی دارد

ی صنفی توانیم در زندگی معلمان ببینیم و کامالً یک خواستهتأثیرش را می

هایی هرچند معدود ی معلمان باید این را پیگیری کنند. من با معلماست و همه

ی کارگر گفتند چه دلیلی دارد بچهمواجه بودم که از رفاه برخوردار بودند و می

طوری ساخته؛ آن دانشگاه؟! آن سیستم نابرابرِ آموزشی، این معلم را این برود

های در سیستم آموزشی با شهریه غرق شدنمعلم پنج سالِ پیش، این نبود. 

های فالن وزیر و وکیل و قشرهای خاصی هستند گزاف و شاگردهایی که بچه

ی کنکور هاکالسکنند، و برای فالن ساعت آموزش، پول زیادی پرداخت می
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های کمک درسی و کنکور، لیف و چاپ کتابساز تأچنانی و صنعت پولآن

نباید های کارگر و اقشار پایین چنان تصوری برایش درست کرده که بچه

د و... این قشر از معلمان ایجاد تفرقه و نببینتخصصی و دانشگاهی آموزش 

یک قشر خاصی  شان به عنوانکنند بین خود معلمان و از جمعِ شدنشکاف می

کنند و این خودش به نفع سری مطالبات مشخصی دارد، جلوگیری میکه یک

 ساختار حاکم است.

 

-شود فکر کنیم تمام معلمان یکاوالً صفت معلمی باعث نمی جعفر ابراهیمی:

آموزش و پرورش ای خارج از ساختار ی مشخص دارند. عدهسری خواسته

خاطر به .ساختار آموزش نیستتغییر شان اصالً درآمدهای کالنی دارند و مسأله

اش برایشان اهمیت دارد؛ همین هم هست که در آموزش، آن بعد تجاری

-شان به عنوان آبای وجود دارند که به قول معروف به شغلمعلمان رسمی

زند . ضمناً آن چیزی که رقم میکنندشان نگاه میای برای بازنشسته شدنباریکه

محوری از دلِ تضادهای بنیادین یابی و حرکت به سمت مطالبهبحث تشکل

تواند حامل آن آید؛ کسی که درگیر آن تضادها نیست، نمیاجتماعی بیرون می

مطالبات باشد. به خاطر این گفتم که روی این نکته تأکید کنم که خیلی تالش 

جاد شغل موازی حل سری کارها مثل ایرا با یک معلمانل مسائشده است که 

سته
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توانند درآمدشان را خارج از بخش آموزشی کنند که معلمان میکنند و القا می

شان نیست ولی عمالً به دلیل افزایش دهند و اصالً نیازی به پیگیری مطالبات

معلمان تواند راه حل باشد و بحرانی که کالً نیروی کار در جامعه دارد، این نمی

که در این مسیر قرار بگیرند و وقتی دارند به منافع ای ندارند به جز اینچاره

ای ندارند که تضادهای کالن نظام آموزشی را ببیند کنند چارهخودشان نگاه می

ی نابرابری که که همان بحث نابرابری است و اگر بخواهند از کنار قضیه

-رسد رد شوند و فقط مسألهجامعه می ها وآموزان و خانوادهاش به دانشآسیب

ماند و شان ابتر میطلبیی معیشتی خودشان را ببینند آن موقع دیگر خط مطالبه

شان به جریان اجتماعی تبدیل شود تا جریان اجتماعی توانند مطالباتنمی

شان را جلو ببرد. این معلمی که اشاره کردید، درسته ها و مطالباتبتواند آن

باشند و به ضد م است و از یک وضعیت رفاهی برخوردار میتعدادشان ک

کننده تعییناما کنند آن نقش را بازی کنند، شوند یا سعی میجنبش تبدیل می

ه که باید مسیری را باز کند و ای ایستادیعنی جایی که تضاد در نقطه .نیستند

ت و کننده است که پایش روی زمین اسجلو برود، آن نیرویی تعیینبهرو

ها اش، مطالبات عینی و واقعی است. این رو درست اشاره کردید معلممطالبات

ی عدالت آموزشی فراتر از بحث دستمزد خودشان نگاه با این رویکرد به مسأله

های بینیم که در دو سال اخیر بحثطوری هم بوده ما میکنند و همینمی

ی قرار گرفته است. ما خواهانه در جنبش معلمان، جزء مطالبات اصلبرابری

طلبی جدا کنیم و اصالً توانیم از این بحث برابریبحث دستمزد معلمان را نمی

ای هست؛ مثالً معلمی که حتی دارد صرفاً برای دستمزد و له پایهأیک مس

خواهی را و آن ی برابریکند یک سطحی از مطالبهمعیشت خودش تالش می
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آورد. اش را دارد یک سطح باالتر میخواهانه است، کلیتجنبشی که برابری

 این خیلی مهم است که از این نقطه به موضوع نگاه کنیم. 

ی و فراگیر عاجتما مبارزات صنفی معلمان اکنون یک حرکت جدی اکبر یزدی:

هایی که آمادگی شود با بچهاست. اساساً نیروی کار معلمی که دارد استثمار می

نه ندارند و ، تغذیه ندارند، بهداشت ندارند، خاروانی الزمه را ندارندـ جسمی

کند و ، نیست خود به خود آن چرخه را معیوب میشرایطی که باید باشد

 ایآید مثالً من خودم در زمان انقالب در کارخانهجا به معلم میفشارش در این

نفر  کردم پیش از انقالب که یک دستگاه را داده بودند به یک نفر و دوکار می

-اند به یک نفر و همهحاال سه تا دستگاه را داده ؛انددو هم سر دستگاه ایستادهپا

اش های شرایط کاریی کارها را باید خودش انجام دهد و اصالً جزء خواسته

تاندارد زندگی در نُرم اس ی تن دهد کهحقوقی و این شرایط کار هاست که ب

گذاریم که حاال به نظر من و نیم میلیون ب 3. خط فقر را اگر جامعه را ندارد

ای داشته باشند که بچه بتواند ی چهار نفری که بخواهند خانهبرای یک خانواده

در آن زندگی کند برای مسکن فقط باید سه میلیون هزینه بدهیم؛ این کمترین 

ی چهار نفره که سه اتاق داشته باشد یکی برای ای است برای یک خانوادهخانه

یلیون خیلی پایین است. در ها. پس سه و نیم مهم برای بچه پدر و مادر و دو تا

، منتها به دلیل فشارهایی که دارد به آن وارد ای که دستمزدها پایین استجامعه

که حقوق پایینی رغم اینشود و به دلیل بیکارهایی که هستند طرف علیمی

این به آن دلیل جا. ماند آنگیرد میکند و یا حتی حقوق نمیگیرد، تحمل میمی

خواهد در آن شرایط باشد؛ به دلیل نیست که شرایط را پذیرفته و می

اش هایش را مطرح کند. علت نداشتنتواند خواستهدیکتاتوری است که نمی
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-اند. دانشنادانی نیست بلکه به این علت است که او را به عقب هل داده

شود که فاقد اوراق میکه مهاجرانی را شامل « طرح فرمان»آموزانی که  با 

هویت هستند و دارای ایرادات اجرایی اساسی با توجه به تحصیل رایگان 

در کالسی که گنجایش ندارد و این اجباری است، وارد مدرسه نمودند، و

 ای هستندکودکان به دلیل دور بودن از آموزش، نیازمند آموزش و توجه ویژه

-کار هزینهکند و به معلم برای اینمیتر ختها شرایط کاری معلم را ساین ...و

ها باید از معلمان ن کودک و خانوادهشود. باید بگوییم فعاالیای داده نم

 حمایت کنند تا بتواند در این کار، پر قدرت عمل کنند.

دهد در مورد ملل االن چندین سال است که  این شعار را میخود سازمان

کردند هایی را تعریف میو پروژه« یتتحصیل با کیف»کشورهایی مثل کشور ما: 

هایی بیش هران که کالسای در جنوب غربی تها یک مورد مدرسه N.G.Oبا 

ها برای دارند و بدون استانداردی که در کشور خودشان دارند. ایناز ظرفیت 

میلیون  90میلیون تومان  پول داده بودند که این  90ی سوادآموزی سه پروژه

)نقل به گفتار( برای ها گرفته بودندی جایی بود که آنتومان فقط هزینه

کند تا کار را میاین unامور تأمین نشده بود. نهاد  یسوادآموزی یعنی بقیه

 آمار بسازد. بگوید و

گردد به کیفیت آموزشی. آموزشی برمی برابریجا بحث این هاله صفر زاده:

. دارد یفیت ابعاد مختلفتواند باشد؟ این کحاال این کیفیت آموزشی چه می

ها و کالسبرخی کیفیت  اما اکنونیکی کیفیت فضای فیزیکی مدارس است. 

و معلم و ریزد اش فرو میاست که به تلنگری ساختمان ایگونه، بههاساختمان

باال بردن ؟ و... گیرندهایش آتش میشوند یا بخاریآموز زیرش کشته میدانش
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ت باشد. خودِ آن چیزی که در تواند یکی از مطالباکیفیت فیزیکی مدارس می

ی مهمی شود هم برای کیفیت آموزش نیز مسألهها آموزش داده میکالس

این عدالت آموزشی باید ربط س نیز به آموزان کالاست. پس تعداد دانش

-کالسمدارسی مجهز، تواند یکی از مطالبات معلمان باشد و می داشته باشد

آموزانی زیر بیست نفر با یک یا دو معلم. بخش دیگر نشهایی مناسب با دا

که بتواند آموزش بدهد باید بینند؛ معلم برای اینها میآموزشی است که معلم

-روز شود چون در قرن بیست و یک دارد آموزش میآموزش ببیند و مرتب به

 رود سرِ کالس درسپس زمان کار معلم فقط آن زمان کاری نیست که می .دهد

وه یخ وسطِ آب است همان کزمان کار معلم  دهد. اگر بخواهیم مثال بزنیمیم

ی این هرم بیرون آمده. قاعدهساعاتی که سرکالس است( )اشکه فقط قله

زیر آب است؛ چیزی که )زمانی که باید آماده شود برای تدریس سرکالس( 

شود، معلم شود و چون حقوقی پرداخت نمیحقوقی برایش پرداخت نمی

دهد پس میزان ساعتی که معلم دارد سرِ کالس کاری برای آن بخش انجام نمی

کند، بخش کوچکی از کارش باید باشد و بخش بزرگ باید آن تدریس می

گذارد برای بهبود وقت می ،شود برای آموزشباشد که دارد آماده می زمانی

باال اش را و کیفیت تدریسکند روز مرتب بهرا کیفیت تدریس که خودش 

آن کند به نظر من کمک میببرد. این هم یکی دیگر از مطالباتی است که به

 تر شویم.عدالت آموزشی، نزدیک

آموزان و معلم. ل با کیفیت برای دانشیالبته صحبت کردیم. تحص اکبر یزدی:

کار سختی نیست فقط کافی است دوربین را برداریم برویم مثالً دانمارک ببینیم 

-چه شرایطی دارند از نظر مطالعه و معلم کالس اول چه ویژگیجا ها آنبچه
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طور دیگر مقاطع و این چیزهای و به رسمیت شناخته شده هایی دارد و همین

-دهند و کارگر اعتصاب میای که نمیهای کارگریاست متأسفانه مثل حقوق

 اش را بگیرد و هنوز حق ندارد؛ انگار در اینکه حقوق گذشتهکند برای این

 اند.ها دور کردهها ما را از آن خواستهایم و فرسنگطور شدهعرصه نیز ما این

-های شما که اصالً نمیدر مورد آموزش کیفی در تأیید حرف جعفر ابراهیمی:

توانیم از کیفیت آموزشی صحبت کنیم و بعد بگوییم یک آموزشی که کیفیت 

نه! نیست. وقتی رویکرد  خواهانه است،ندارد یا مطلوب و علمی نیست، برابری

محور در آموزش باشد دیگر آن آموزش کیفیت ندارد. با فردگرایانه و تکنیک

های آموزشی وجود دارد، هر کسی هایی که در مورد کیفیتتوجه به سیاست

لی را بعد مسیر موفقیت تحصی ،کندآن پول را دارد این کیفیت را خریداری می

سری کند. این کیفیت آموزشی باید یکطی میهم از ابتدایی تا دانشگاه 

-ها اشاره کردید. من میسری از آنهایی داشته باشد که شما به یکویژگی

شود موفق شد یعنی ما جوری میخواهم به این قضیه اشاره کنم که حاال چه

های ضمن خدمت با کیفیت را برای آموزش معلمان توانیم دورهطور میچه

اش( در تدوین آن دورهدون مشارکت معلمان)ذینفعانداشته باشیم؟ این مگر ب

ای دارد پس باید به تنیدههمی متقابل و درپذیر است؟ این یک رابطه، امکانها

-شوند و خواستهاین ظرفی فکر کنیم که چگونه این ذینفعان در آن متشکل می

-های خودشان را مستقل از  قدرت  به عنوان یک جریان اجتماعی پیگیری می

ها را است که این واسطیی آشیل یا نبود حلقه یکنند؟ این دقیقاً همان پاشنه

بینیم آموزش در ایران یک کنیم میطوری نگاه میبه هم متصل کند. وقتی این

ی ویژگی از باال به پایین دارد و خیلی هم تشابه دارد به ساختارهایی که در بقیه
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و بر اساس نیازهای  گیردن شکل نمیها وجود دارد. این ساختار از پاییعرصه

 کودکان نیست.

کنیم حتماً باید به این قضیه نگاه حاال وقتی ما از عدالت آموزشی صحبت می

هایی که در سیستان و بلوچستان و زابل و... ای بچهکنیم؛ امکانات آموزشی

کنند، نیاز دارند خیلی متفاوت است از کسی است که دارد در زندگی می

ای که دولت باید و وظیفه دارد اختصاص کند و بودجهفرشته زندگی میخیابان 

ی که سرانهجا منطبق باشد. ایندهد قطعاً باید درخور و با شرایط زیستی آن

اش است؛ حقی که کنند این عدالت نیست بلکه حقآموزی را مطرح میدانش

که هیچ نیروی  رود، جاییدارد و باید به او بدهند و کجا این حق به یغما می

خاطر همین است که ای وجود ندارد تا بتواند از آن حق، دفاع کند. بهاجتماعی

هایی که در مدارس به عنوان نهادهای ما باید به این قضیه فکر کنیم که ظرفیت

 .دنتواند شکل بگیرد، آموزش کیفی را به عنوان یک مطالبه بخواهآموزشی می

روند و با مدیر چانه زنی ن میی تهران، والدیدر مدارس حاشیه نگاه کنید االن

هزار سی ،هزار تومانی اول سال را که ندارندی صدکنند که کمک مدرسهمی

کنند، که تحصیل رایگان را دیگر طلب نمیجدا از این  .تومان پرداخت کنند

اند که بحث برخورداری از یک آموزش با ها فراموش کردهاصالً گویی خانواده

یک حق است یک حق غیرقابل معامله. به همین دلیل این مشکل  هم  کیفیت

شوند. این ها یا حتی تالش فعالین حقوق کودک حل نمیتنها با تالش معلم

ی عمومی تبدیل شود یعنی برخورداری از مطالبه باید به صورت یک مطالبه

  خواهانه و رایگان.های برابرییک آموزش مطلوب و در عین حال با ویژگی
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گیرد و آموزش ای سراغ دارم که چند میلیون پول میی مشارکتیمن مدرسه

دهد. چند درصد اصالً در همین تهران دسترسی به آن نسبتاً با کیفیتی ارائه می

ی عمومی یک مطالبهعنوان آموزش دارند چه برسد به ایران. این مطالبه باید به 

-انتخابات به صورت عوامسری در زمان ای که یکمطرح شود و نه مطالبه

که تنور ستاد انتخاباتی کنند برای اینها را مطرح میآیند آنای میفریبانه

بینیم که بعضی از فعالین مدنی و اجتماعی خودشان را داغ کنند و متأسفانه می

ن شکل نگیرد ها سوق پیدا کنند. تا زمانی که این ظرف معیهم به سمت این

اش بعد محلیمن برای متشکل شدن هم روی د. شودفاع از حق کامل نمی

ای برای بعد سراسری و کالن باشد. نقش فعالین مدنی، تأکید دارم تا زمینه

حقوق کودک، معلمان و... همان چیزی است که شما اول بحث اشاره کردید 

کند. پس ما منتظر یک  بلندگویی خواهد که با صدای بلند، دردها را اعالم می

م و از هر ظرفیتی که داریم برای شکل دادن و متشکل شدن، برای دیگران نمانی

 پیگیری این مطالباتی که حق هست، تالش کنیم.

که تا حدی به بحث اختصاص بودجه را مطرح کردیم برای این هاله صفر زاده:

در  ،ی بیشتری به مناطق محروم داده شودبودجه دعدالت اجتماعی برسیم بای

شان داشته که دستمزدی متناسب با شرایططور برای اینمورد معلمان هم همین

هیچ عنوان اختصاص ای که بهای اختصاص داده شود؛ بودجهبودجه دباشند بای

شود این است که آموزش و شود و یکی از دالیلی که مطرح میداده نمی

-ی کمتری به آن اختصاص میپرورش کارایی اقتصادی ندارد در نتیجه  بودجه

توانیم دستمزدشان را که چون تعداد معلمان زیاد است ما نمیاین دهند یا

خُب »شود بین مردم که ای این تبلیغ میافزایش دهیم و  به شکل خیلی گسترده
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اش باید کارایی اقتصادی نداره، دولت همه آموزش و پرورش استراست 

ی که دارطوری نیست حتی در سیستم سرمایهدر صورتی که این .«هزینه بکنه

-گذاری در بخش آموزش چهاربخواهیم نگاه کنیم، بازدهی اقتصادی سرمایه

سال طول حدود بیست ،! منتها در طوالنی مدتهاستگذاریبرابر دیگر سرمایه

ی هایی که االن وارد چرخهگذاری نتیجه دهد. چون بچهتا این سرمایه کشدمی

اجتماعی شوند و وارد  یشوند، بیست سال دیگر قرار است سرمایهآموزش می

بازار کار شده و جامعه را پیش ببرند. این چیزی است که باید فعالین معلمان و 

 دیگر فعالین اجتماعی روی آن کار کنند.

ی ما رتبه»ی یکی از مسئوالن در نشست وزارت کار بنا به گفته اکبر یزدی:

بریزیم، چیزی بیرون و این یعنی هرچی « دومین فساد اداری در جهان را داریم

افتد این است که چون آید. در مورد آموزش و پرورش اتفاقی که مینمی

آورند از آموزش و بازدهی مشخص زود بازده و آنی ندارد، هر جایی که کم می

ای که هست، درصد بودجه 98تا  95دارند االن نیز طبق آمارها پرورش برمی

در واقع خود این بودجه از  ی مهمی است کهنکته شود.صرف پرسنل می

های اش بحث کنیم. در مورد بچهای است که باید دربارههای مطالباتیخواسته

چیز یعنی لباس، یعنی همه ،رایگان و اجباری بودن است یتر جنبهکار مهم

کان را باید پرداخت کنند. جیبی کودتووشاک، مسکن، غذا و... حتی پولپ

ی خانواده خیلی آیند دربارهکند مثالً میح میملل یک بحثی را مطرسازمان

قدر کسی بخواهد به بچه کمک کند و هر چه» :گوینددهند و میشعار می

و یک عنوان مقدس هم به آن  «توانددوستش داشته باشد به اندازه خانواده نمی

جاست که پایه اش باید با خانواده باشد. اینگویند مسئولیتچسبانند و میمی
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 820ای با حقوق ای که در خانوادهکنند یعنی بچهض را تعریف میتبعی

-کنند. چون نمیکند، علناً از تحصیل محروم میهزارتومانی دارد زندگی می

اش اجباری و رایگان، مفهوم های تحصیل بر بیاید.از پس هزینهتوانند عمالً 

اش با یلکند، باید مسئولیت تحصاین است که بچه تا زمانی که تحصیل می

کند در کدام شمول است یعنی تفاوتی نمیدولت باشد. حقوق کودک جهان

اجرایی هر  است. این یکی از شعارها و دستور کار عملی و فوری و کشور

ی تحصیل کودک با دولت ی باید باشد. مسئولیت زندگی و هزینهعفعال اجتما

ایم .اگر به حرف نرسیدهدست بیاوریم عمالً به جایی است. اگر نتوانیم این را به

عالوه مشکالت بر شمرده در ه باشد در قانون اساسی ایران هم داریم. ب

 گردد به توان وجا بحث تحصیل رایگان و اجباری برمیمان، اینهاصحبت

 نیرو...

بحث این است که االن نه تنها بحث تحصیل رایگان به محاق  جعفر ابراهیمی:

آموزان زیر پوشش درصد از دانش 14د رفته؛ بحث سر این است که حدو

مدارس خصوصی هستند ولی آن اتفاقی که در مدارس دولتی افتاده، فراتر از 

یعنی درسته که مدرسه، دولتی  ؛بخش خصوصی، کاالیی شدن آموزش است

تحت عناوین و اشکال مختلف پول  ،آموز دارد برای آناست ولی دانش

های نام در کالسموقع گرفتن کارنامه، ثبتنام، پرداخت می کند مثالً موقع ثبت

خواهد برود شبانه؛ ردی شده و مینام در زمانی که دیپلمجبرانی شهریور و ثبت

ترین ی تهران از فرودستترین نقطهایبینیم این پول را از حاشیهوقتی می

گیرند، یعنی این یک سیاستِ حاکم ها به اشکال مختلف دارند میخانواده

گذریم از مدیران، مسئوالن و معلمانی که استثناً در این وسط، نقش است؛ ب
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کنند. این ربطی به سیاست آموزان میگیری از دانشکنند و دستفردی بازی می

یر مدرسه با کمک معلمان، آموزش و پرورش ندارد. من در برخی مدارس مد

کار ربطی به دهند. اینکنند یا حتی عیدی میزمند کمک میموزان نیاآبه دانش

توانیم آموزش و پرورش ندارد و سیاست آن، این است که تا جایی که می

-ه دانشهای آموزشی را بندازیم گردن خانواده. پیک بهاری به اجباری بهزینه

کدام با اصول انسانی ها هیچکند؛ که اینبرگزار می دهد کالس یا اردوآموز می

کنند که در را به یک بنگاه تبدیل میسو نیست یعنی در اصل دارند مدرسه هم

های تجاری مطرح سال گذشته نیز دیدیم طرح واگذاری حیاطِ مدرسه به بنگاه

-ب کارتشد، من خودم بحثی داشتم روی کارتی شدن مدارس که اصالً نص

شان ها بحثکند. خیلیسازی میها را عادیخوان در مدارس همین سیاست

آموز برای بیمه یا کتاب بخواهند پول ارد دانشاین بود که حاال چه اشکالی د

نرود تا سر کوچه کارت بکشد؟! من نقدم این بود که اصل قصه مشکل  ،بدهد

نباید پول پرداخت  چیز، کتاب، بیمه و... برای هیچ ،آموز دارا یا نداردارد، دانش

ر د به عنوان نماد مبادله دکنیجا نصب میخوان را آنکند و وقتی شما کارت

کنید. االن قرار دارید مدرسه را به یک مکان بازاری و تجاری تبدیل می ،بازار

کنند که این طرح شماره است شماره حساب متمرکز داده شود. فرافکنی می

کند از فساد مدیران و دولت، اشراف کامل دارد. حساب متمرکز جلوگیری می

این است که هیچ  بحث ما این است که اصل قضیه زیر سوال است؛ اصل قضیه

 آموزی نباید هیچ مبلغی پرداخت کند. دانش

بار از موضع حمایت از کودکان کار و سازی اینباز هم طرفداران خصوصی

کنند که چرا نباید یک آدمی که وضعیت مالی آیند مطرح میی کارگر میطبقه
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اش را نبرد به مدارس خصوصی پول بدهد و بخشی از بار خوبی دارد، بچه

وزش و پرورش از دوش برداشته شود؟ جواب خیلی آسان است؛ دولت آم

های نجومی را و هزینه کند و جلو اختالس و فیش مالیات را درست وصول

های نظارتی گونه کاهش دهد یعنی بحثنیازی نیست که بار مالی را این ،بگیرد

رو پس باز با یک بحث ساختاری روبهگیرد. ای باید صورت خیلی جدی

یم که بدون یک حرکت جمعی و اجتماعی که بتواند موثر باشد و بتواند هست

مطالبه کند و آن مطالبه را پیگیری کند؛ نتیجه بگیرد، نتیجه را به افکار عمومی 

دهی کند که اعالم کند، بازخوردش را بگیرد و دوباره آن مطالبه را از نو سازمان

 وجود ندارد.

طور ها و بهها، خانوادهکودک، فعالین معلمفعالین  ،پس حاال به زعم خود من 

خاص زنان چون بخشی از تبعیض سیستم آموزشی مرتبط است با بحث 

تبعیض جنسیتی و همچنین کارگران روی این مطالبات مشترک، حرکت 

دهند، خب شاید دستاوردهای مقطعی و کوچک داشته ای انجام نمیجمعی

شود. این را لحاظ کنیم ت جامعه نمیباشد ولی منجر به تغییر در شرایط اکثری

که در مقابل در آن سمت، اقلیت برخوردار دارای ثروت و قدرت خیلی 

شان به کند یعنی جایی که منافع اقتصادیسازماندهی شده و متشکل عمل می

گذارند و شان را کنار میافتد، دعواهای سیاسی و عقیدتی و شخصیخطر می

ی بارزش را بخواهم مثال بزنم محمدعلی ونهکنند. نگاه کنید نمحمایت می

سازی آموزش در ایران است و اوست که نجفی وزیری است که پدر خصوصی

چون مقایسه  ،بنیان این نابرابری را گذاشته و بین معلمان هم طرفدارانی دارد

کنند کنند او را با دیگران. ولی وقتی او را در مجلس وادار به عذرخواهی میمی
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که دوباره پذیرد برای اینکند و او هم مینشینی میاش عقبع سیاسیموضو از 

پرسند تو چرا گرا هستند از او نمیاش که اصولبتواند وزیر شود همان مخالفان

-...؟! اینشدن را فراهم کردی وهای پولیکردی و زمینه ها را خصوصیمدرسه

 جا محل دعوایشان نیست. 

-ای مشترک بین جنبششود مطالبهت آموزشی میدر واقع عدال هاله صفرزاده:

ها نسبت به این مسأله و آن بخشی ی جنبشهای اجتماعی مختلف و اگر همه

شود، حساسیت داشته باشند و در این راستا فعالیت کنند ها مربوط میکه به آن

 به نتایج و دستاوردهای مهمی دست پیدا خواهند کرد.

شان فعاالن کودک را دعوت کرد و بحث  N.G.Oی قضاییه قوه اکبر یزدی:

-تان میگری داشته باشید و ما کمکاین بود که شما نه تنها باید خودتان مطالبه

گری را داشته باشند. ما در حضور ها هم باید این مطالبهکنیم بلکه خانواده

که کارگرها را گری چیست ایندانیم منظور شما از مطالبهخبرنگاران گفتیم نمی

زنند و با وجود کانون صنفی رسمی معلمان برای اعتراض به کمی ق میشال

تان در این قضیه چیست بگویید ما کنند... ؛ شما موضعاش میحقوق  زندانی

شود روی این مسائل تأثیر گذاشت قانون این هم بدانیم. نظرشان این بود که می

ید؟! که بحث را ها اظرفیت را دارد، که ما گفتیم پس شما مخالف این حکم

تواند بر اساس مستندات حکم دهد ولی قابل منحرف کردند که قاضی می

مطالبه گریش، خیلی بارز و مشخص است و  پیگیری است. به نظرم جامعه و

ی کودکان البته ما کودکانی باید سازماندهی اجتماعی را تقویت کنیم. در زمینه

شان های تحصیلی تأمین هزینهخوانند براکه درس میداریم که عالوه بر این

ص در سطح جهانی است. برای کنند. موضوع کودکان یک مطالبه مشخکار می
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در و  کارگران فعال هستند ،کودکانلغو کار  یدر زمینهنمونه در افغانستان 

کند این ملل سعی میباشد سازمانمی شایبیکارجنبش  مطالبات ءِجزقعطنامه 

تواند نیروی ما باشد؛ خودش قرار گیرد ولی این نیرو میها را تحت نظر نیرو

 .چرا نباید نیروی ما باشد..

پذیرد کودک به جای تحصیل، کار کند. ما باید خالقیت به خرج کس نمیهیچ 

ها در سطح وسیعی در یابی کنیم. در گذشته وقتی شنیدیم معلمدهیم و تشکل

امروز  کردند.ردم تعجب میاند، ماصفهان برای افزایش دستمزد فعال شده

ای در سطح دنیا و کشورمان داریم و باید اوضاع تغییر کرده و ما نیروی جدی

ای پذیرد که بچهتر باشیم. هیچ انسانی این شرایط را اکنون در جهان نمیفعال

های که یک معلم در شرایط سخت با کالسگرسنه سر کالس درس برود یا این

 فعال کودکان وی معشیت بدی داشته باشد. وظیفهنفری کار کند و  50، 40

هر  و شان هستندافزایش معیشت که درگیردیگران این است که با معلمان 

یابی در ر، در ارتباط باشند، تا بتوانیم با تشکلیدست، جهت تغیجنبشی از این

 گذار داشته باشیم.سطح جهانی فعالیتی تأثیر

ی قانونی ه ما چندتا ظرف داریم که جنبهدر مورد نهاد مدرس جعفر ابراهیمی:

ی آموزندارد مثالً ظرف شورای دانشدارد ولی محتوایش، محتوای پیشرویی 

شود یا انجمن اولیا و مربیان، که اش صوری برگزار میوجود دارد و انتخابات

ی انجمن اولیا و مربیان باید تخصیص بودجه در مدرسه را امضا کند نماینده

ن سیستمی که مشارکت معنای واقعی خودش را ندارد، به ماشین ولی او در ای

ای شود یا شورای دبیران یک نهاد قانونی است و در هر مدرسهامضا تبدیل می

بار تشکیل جلسه بدهد ولی عمالً فرمالیته وجود دارد و حداقل باید ماهی یک
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ایی که کنم یکی از کارهاست و به کارهای سطحی می پردازد یعنی من فکر می

نهادی مشارکتی در مدرسه و دمیدن یک روح تازه در  شود کرد، احیای اینمی

 ای نیست چون موانع خیلی جدی است.های موجود است. این کار سادهظرف

شدنی هست ولی خب کار نشده است. کانون صنفی معلمان چند  اکبر یزدی:

های اخیر در سالهای قبل کم کار و سال، در سال 15این   سال سابقه دارد؟

های آگاه. موضوع این است که این نگاه را تر شده است با تکیه بر معلمفعال

جایی ما موفق هستیم که کاری انجام دهیم و بتوانیم بگوییم این داشته باشیم. آن

-کند برای این است که به مجامع بینآید تصویب میکار ماست. دولت اگر می

کار را تحت فشار فعالین لیغات نماید البته اینالمللی پاسخگو باشد و یا تب

جا رسید دیگر سال به این 15دهد. اگر کانون صنفی معلمان بعد از انجام می

ه از نظر کمی و کیفی پیش کافی است ما نگاه دیگری را داشته باشیم. نگاهی ک

 .رودمی

-ی با همگاهی نیز خالقیت باید داشته باشیم و راهکارهای نوی جعفر ابراهیمی:

دست بیاوریم آن هم با رویکرد برابرخواهانه. آن چیزی که در اندیشی جمعی به

های مشخص سری خواستهمورد عدالت آموزشی باید مشخص شود تعیین یک

اش برای مردم خیلی قابل سازی مدارس. این درکاست برای مثال نه به پولی

بانی برای مردم مطرح افتد این است که عدالت به زفهم است. اتفاقی که می

 شود. می

 کانون مدافعان حقوق کارگر : با تشکر فراوان از دوستانی که وقت گذاشتند برای این گفت وگو.
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 تأسیس بانك فرهنگیان

 ی فرهنگیانصندوق ذخیره« سازیصیاصتخا»

 میالد جنت

 

هزار میلیارد تومان و عضویت بیش  10به ارزش  ،ی فرهنگیانصندوق ذخیره

است.  هامتعلق به آنداران عنوان سهام فرهنگی بههزار فرهنگی و غیر 800از 

تقویت توان مالی و معشیتی فرهنگیان عضو در دوران »با هدف این صندوق 

ی وری مطلوب و حداکثری از سرمایهبهره»و همچنین « خدمت و بازنشستگی

 شکل گرفت. « گذاران و بازگشت عواید و منافع آن به آنانهاعضا و سپرد

 «نخستین بانک فرهنگیان»، خبرهایی مبنی بر تأسیس کنونسال پیش تا از یازده

د. مهدی حاجی وشمنتشر میی فرهنگیان هر از گاهی صندوق ذخیرهتوسط 

از  1384ماه سال ی فرهنگیان در اردیبهشتمدیر عامل وقتِ صندوق ذخیره

به عنوان نخستین بانک « سود»با نام اختصاری « سرمایه و دانش»سیس بانک تأ

نمایندگان مجلس شورای اسالمی با یک  1395فرهنگیان خبر داد. مرداد ماه 

تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش »فوریت طرح 

پس از طی ی فرهنگیان مکلف شد موافقت کردند و صندوق ذخیره« و پرورش

واقعاً برای اولین بار است آیا اما  مراحل قانونی، بانک فرهنگیان را تأسیس کند.
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بینیم می چندان دورای نه؟! با نگاهی به گذشتهتأسیس می شود چنین بانکیکه  

 طور نیست:که این

و به صورت شرکت سهامی عام تأسیس  1356بانک فرهنگیان ایران در مرداد 

اساسنامه، موضوع بانک و فعالیت آن در دوازده بند آمده  2 یشد. در ماده

 و کوچک اندازهایتجهیز و جذب پس ،این اساس موضوع بانک است. بر

 مربوط هایفعالیت در گذاریسرمایه برای خصوصبه کشور سطح در پراکنده

ی فرهنگیان و تحقق بخشیدن به سایر اهداف رفاهی آنان بود. سرمایه مسکن به

 افزایش ریال میلیارد 12 به بعد هایمیلیارد ریال بود و در سال 6ابتدا بانک در 

ی بانک از سوی فرهنگیان کشور از طریق سهام درصد سرمایه 60. یافت

تعهدی که  درصد باقی را دولت متعهد به پرداخت شد 40پرداخت شد و 

ی معلمان و کارمندان آموزش و پرورش با فروش اثاثیهگاه انجام نشد. هیچ

ند. در تهران ه بودمنزل، قرض گرفتن و نزولِ کالن، اقدام به خرید سهم کرد

صد و بیست میلیون تومان، ی مرکزی به مبلغ یکبرای ساخت ساختمان شعبه

ها نیز با پول ها در شهرستانعمارتی را بنا کردند و همچنین برای دیگر شعبه

 1700انک فرهنگیان ب. های عریض و طویل دایر گردیدتگاهفرهنگیان، دس

 داد. درصد می 12 یشعبه در سراسر ایران داشت و وام با بهره 250کارمند با 

 نخستین بانک فرهنگیان آمد؟! این اما چه بر سر

که داد. با اینداران سود میدرصد به سهام 5/5این بانک پیش از انقالب به مبلغ 

هنگیان کار کند ولی بانک ی بانک متعهد بود که در راه خدمت به فراساسنامه

ه کشیده شد داران بزرگسرمایه حمایت از توسط مدیران به طرف تجارت و

هایی مانند دیش ایران، شاره زیست ایران، گازر و چهار دیواری شرکتبه . بود
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توانسته بودند فرهنگی  1000تنها  بود ومیلیون ریالی داده  300، 130وام های 

 رند. یگباز این بانک وام 

های بانک فرهنگیان که شعبهاعالم شد  58خرداد  17در تاریخ  ،پس از انقالب 

 ستتوانکه نمی در این دوران این بودکارند. یکی از مشکالت این بانک بهآماده

 گیرندگان دریافت کند.های خود را از این وامبدهی

 ر بانک تهرانمدیت مَدر سِ مدیر بانک بهمن بهزادی بود که قبالً ،قبل از انقالب

نصیری و ثابتی و هویدا این پست را  خاطر دوستی بابود و به کارمشغول به

کارمندان وی را بیرون کردند و از طرف دولت  ،ه بود. در زمان انقالبتگرف

بعد هم دکتر علی اکبر مدنی  .فردی به نام رفعت به ریاست بانک منصوب شد

با  علناً کهاست بانک رسید با حمایت شکوهی وزیر آموزش و پرورش به ری

 ،ورزید و با توطئه و ایجاد اختالف در بانکمخالفت می هاها و سندیکااشور

 شورای واقعی بانک را به انحالل کشاند. 

داران بانک فرهنگیان پس از سرنگونی رژیم سلطنت توقع داشتند که بانک سهام

ه بانک ملی به جای اواخر خرداد ماه اعالم شد کبه صاحبان اصلی آن وام دهد. 

دهد؛ زمانی که معلمان برای گرفتن وام بانک فرهنگیان به معلمان وام می

مرداد  6شود! شان وام داده میا دو برابر حقوقمراجعه کردند، فهمیدند که تنه

فرهنگیان در اعتراض به قطع پرداختِ وام مسکن و فرستادن متقاضیان وام به 

مرکزی بانک فرهنگیان اجتماع و تحصن ی های بانک ملی، در شعبهشعبه

معلمانی بودند که در سال از نفر  300کنندگان بیش از کردند؛ در میان اعتراض

شان فرا رسیده بود و بانک فرهنگیان رسماً اعالم گذشته، نوبت پرداخت وام

ماه به  6کرده بود که پس از انتخاب واحد مسکونی مورد نظر، حداکثر ظرف 
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مبالغی خرید خانه نامه قول بااما  روزی که معلمان  اجعه کنندی وام مراداره

 توجهیهایشان شدند، با بیدرخواست وام و پیگیر پول پرداخت کردند

-وام ندادند بلکه بر اثر مراجعات پی تنهانه ها رو شدند آنهروبمسئوالن بانک 

پاسدار، معلمان آقای مدنی به همراه تعدادی  58مرداد  6خواهان روز پی وامدر

 هایشان را از بانک بیرون کردند.و خانواده

 های فرهنگیان به شرح زیر بود:خواسته

های سپه، کشاورزی و رفاه ابقای موجودیت بانک فرهنگیان مانند بانک -1

های تأمین مسکن و... ی خواستهکارگران)که از طریق بانک فرهنگیان کلیه

 برآورده گردد.(

کن از طریق بانک فرهنگیان با شرایط همین بانک با حذف پرداخت وام مس -2

 های دیگر.مقدار زیربنا و محدودیت

 گیرنده.ی عمر برای وامصورت ساده و ایجاد حق بیمهی وام بهتقلیل بهره -3

 ی شرکت تعاونی مسکن عمل گردد.ی وام مسکن انفرادی مطابق بهرهبهره -4

 شاغالن قائل گردند. برای بازنشستگان شرایط مساوی با -5

ایجاد تسهیالت جهت دریافت وام مسکن برای فرهنگیانی که حقوق کافی  -6

 ی زندگی خود ندارند.جهت اداره

 سال باشد. 20مدت بازپرداخت و استهالک وام به مدت  -7
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های پیشین، خواستار در روز پنجم این تحصن، فرهنگیان عالوه بر خواسته

سط شورای کارکنان)تحت نظارت نمایندگان ی بانک فرهنگیان تواداره

ها را ای سیاست سابق بانکفرهنگیان( شد. فرهنگیان متحصن در اطالعیه

 مردود دانسته و خواستار لغو آن شدند:

ی این بانک، توسط فرهنگیان پرداخت گردیده که تمامی سرمایهنظر به آن»

به بانک رفاه فرهنگیان است، بنابراین ما خواستار ابقای بانک و تغییر نام آن 

ی شورای کارکنان بانک، تحت نظارت وسیلهباشیم. امور بانک باید بهمی

 نمایندگان فرهنگیان اداره شود.

ی بانک کامالً مغایر با مسائل رفاهی فرهنگیان بوده شتهذکه سیاست گنظر به آن

خواهان  ا ماداران وابسته به رژیم سابق بوده است لذو صرفاً در خدمت سرمایه

میلی وی بانک بوده تا اگر حیفمالی گذشته تبررسی و رسیدگی وضعی

مورد محاکمه قرار  ،صورت گرفته باشد، مسئوالن مربوطه در پیشگاه ملت

ی گیرند. بانک رفاه فرهنگیان باید در جهت تأمین وام مسکن برای کلیه

شستگان فرهنگی، نماید. شاغالن و بازن لفرهنگیان با حداقل کارمزد، اقدام عاج

ی با شرایط یکسان از امکانات دریافت وام برخوردار بوده و حقوق کلیه

فرهنگیان اعم از شاغالن و بازنشسته توسط بانک پرداخت گردد. شرط 

محدودیت زیربنا و نوع ساختمان برای وام گیرنده حذف گردیده و مدت 

گونه بانک هیچ ،هگیرندسال منظور گردد. پس از فوت وام 20بازپرداخت وام، 

 «گیرنده نخواهد داشت.ی وامحقی نسبت به اقساط معوقه از خانواده
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کنندگان روز ی تحصنروز تحصن داشتند. نماینده 20معلمان معترض بیش از 

مرداد در گفتگویی با خبرنگار پیغام امروز علت تحصن معلمان را چنین  20

 توضیح داد:

متقاضیان برای گرفتن وام به بانک مراجعه کردند ای از گذشته که عده یهفته»

ما را از بانک  3ساله با ژ 17موران أرو شدند و مهاعتنایی کارکنان بانک روببا بی

داران و معلمان آموزش و پرورش را مرداد سهام 6ن کردند. روز شنبه وبیر

 دعوت کردیم تا تکلیف خودمان را روشن کنیم.

ای به مرکزی اجتماع کردیم و قطعنامهنگیان شعحدود هزار نفر در بانک فره

جهت رفاه طبقات محروم  تنظیم کردیم که طی آن خواستار سیاستی نوین در

ط فرهنگیان پرداخت شده که تمامی سرمایه این بانک توسشدیم. نظر به این

این ما خواستار ابقای بانک و تغییر نام آن به بانک رفاه فرهنگیان است بنابر

نان بانک تحت نظارت  کشورای کار یر بانک باید به وسیلهشدیم. امو

مغایر با  نمایندگان فرهنگیان اداره شود و چون سیاست گذشته بانک کامالً

داران وابسته به رژیم نگیان بود و رفاه در خدمت سرمایهل رفاهی فرهئمسا

اسبق بود لذا ما خواهان رسیدگی و بررسی وضعیت مالی گذشته بانک هستیم 

محاکمه قرار  ولین مربوطه موردئمیلی صورت گرفته باشد مسوا اگر حیفت

 یمین وام مسکن برای کلیهأجهت ت ردرفاه فرهنگیان باید  کگیرند. بان

اجل نماید و شاغلین و بازنشستگان فرهنگی عفرهنگیان با حداقل کارمزد اقدام 

 یقوق کلیهسان از امکانات دریافت وام برخوردار باشند و حکبا شرایط ی

فرهنگیان اعم از شاغلین و بازنشستگان توسط بانک پرداخت شود. شرط 

و مدت بازپرداخت ف ذگیرنده حنا و نوع ساختمان برای وامبمحدودیت زیر 
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بانک هیچ حقی نسبت به  ،گیرندهساله منظور گردد. پس از فوت وام 20وام 

 مورد  صدایک ،مهقطعنا . ایناقساط معوقه از خانواده وام گیرنده نداشته باشد

توجهی که با بی ی. پس از انتخاب نمایندگانتحصن کنندگان قرار گرفتقبول 

ها آخرین امید فرهنگیان را که بانک رفاه بود از آندولت ، ندرو شدهروبدولت 

 گرفت.

ساله در این تحصن  85ماهه تا پیرمرد  5غاز شد. از کودک آپس از آن تحصن 

یم به ما اهانت کردند و گفتند شتوزیری دانخست با دفتر هستند. در تلفنی که

کارتان. ما فرهنگیان  مگر شما کی هستید؟ یک معلم که بیشتر نیستید بروید پی

ملت دادیم تا فریادمان را به گوش آیی تشکیل هممهری دیدیم. گرداز دولت بی

گاه از نند و آها نوشتشنبه جریان را در روزنامهمبارز ایران برسانیم. روز یک

های ضد دولتی ی کنید افراد و گروهعکردند و گفتند که سوزیری تلفن نخست

که با  هایتان رسیدگی کنیم و قول دادندتا ما به خواسته دوارد جریان نشون

ت بوزیری صحمهدی بازرگان( معاون نخست یابوالفضل بازرگان)برادرزاده

تحصن را به  یگان گذاشته شد. انگیزهوزیر بازرگو با نخستوکنیم... قرار گفت

ی این بانک از خون معلم گذاشته سرمایه یم که کلیهیاطالع رسانیدم و گفت

رفاه معلم باشد. آقای بازرگان از  باید در خدمتِ شده و متعلق به معلم است و

هایتان را اجرا د خواستهرصد 80 اری داشتند و گفتند اگر ماکما قصد سازش

درصد  80درصد کدام و  20جواب دادیم  د؟داریمیدست از تحصن بر ،کنیم

بانک درصد وام مسکن است که از طریق بانک رهنی یا  80گفتند  ت؟کدام اس

است که  خود بانک درصد موجودیت 20کنیم و ملی با شرایط ساده فراهم می

رند و یها و وزارت دارایی و اقتصاد باید تصمیم بگت دولت و شورای بانکأهی
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خواستند که ما راهپیمایی و  گانراین مستلزم وقت زیادی است. آقای باز

-ایی نمیمراهپی ،کنونی جامعه به خاطر جوِ متحصن نکنیم. ما در جواب گفتی

 .دهیمصن خودمان تا جواب دولت ادامه میکنیم ولی به تح

و  شگام، کانون صنفی معلماننون معلمان پیتاکنون کانون مستقل معلمان، کا

مان به ما ای از دیگر همکاراناند و عدهپشتیبانی کردههای مختلف از ما کانون

 و... قزوین ،رودسر ،مشهد ،جان، اصفهاننز های تبریز،انتاند. از شهرسپیوسته

هزار معلم هستیم که  400همبستگی خود را اعالم کردند. ما در سراسر کشور 

-سرمایه وام مسکن دادند و بقیه را بهتنها به هزار نفر از ما وت غدر زمان طا

 «داران دادند.

انون مستقل معلمان تهران در پیامی ضمن حمایت از تحصن فرهنگیان اعالم ک

 داشت:

از  ،ما یهها از طرف دولت موقت، زحمتکشان جامعبه دنبال ملی شدن بانک»

ما هستند آزادی خود را  یترین اقشار جامعهجمله فرهنگیان از زحمتکش

ر داشتند که بانک با تسهیالت اظتیافته تصور نمودند رو به همین علت انتحقق

 موجبات خدمت به اقشار زحمتکش را فراهم نمایند. بیشتر

 ه استآن توسط قشر معلم پرداخت گردید یایهمبانک فرهنگیان که تمامی سر

علمان قرار گیرد اما این بانک مین رفاه مأطور کامل در خدمت تبایستی بهو می

ای طوری که عدهگرفت. بهپیشی آنان را درهامتضاد با خواست سیاستی کامالً

اند. حقوق طبیعی خود دست به تحصن زده یابی بهخاطر دستاز فرهنگیان به

داران سرمایه یسرمایه یمصادرهکمتر تردیدی وجود دارد که بدون  اما جای
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های بانکی و  ثر بهرهؤداخلی و بدون تقلیل م یان وابستهدارخارجی و سرمایه

ر وضع توان تغییرات مثبتی را دوجه نمیهیچها بهیستم کارکرد بانکنیز تغییر س

وری که ما امروز با خودداری بانک از پرداخت طزندگی مردم انتظار داشت به

 بینیم. م میدیگری از این سیاست را به چش یبهره به فرهنگیان جلوهوام کم

دی در سیستم های بنیاکید بر دگرگونیأکانون مستقل معلمان تهران ضمن ت

یان متحصن در مورد های برحق و طبیعی فرهنگبانکی کشور از خواست

 «کند.بهره پشتیبانی میدریافت وام کم

متأسفانه این بانک در عمل نتوانست به اهدافی که برای آن تعیین شده بود 

بانک در نهایت ای نرسید. داران نیز به هیچ نتیجههای سهامتالشدست یابد و 

های کوچک و تشکیل پس از ادغام بانک .با بانک ملت ادغام شدفرهنگیان 

ها مدت ،های آنان تشکیل شده بودلت، فرهنگیانی که بانک با سرمایهبانک م

پس  بازهای خود را به اقساط ودند تا توانستند بخشی از سرمایهسرگردان ب

بخشی از  ؛نرسید ،دارانی که وام گرفته بودنددولت که زورش به سرمایهگیرند. 

سهام معلمان را پرداخت نکرد و بخش دیگری از بدهی بانک به معلمان را به 

 شکل اقساط طوالنی مدت پرداخت کرد.

سازی پرسید چه تضمینی وجود مند به خصوصیحال باید از مسئوالن عالقه

 ن روندی تکرار نشود و به جیب معلمان دستبرد زده نشود؟!دارد تا چنی

ی فرهنگیان، کردن صندوق ذخیره فرهنگیان و در واقع اختصاصی تأسیس بانک

درصد  70بیش از کند. در حال حاضر تر میی نظارت بر آن را محدودحیطه

ی فرهنگیان است و با وجود متعلق به صندوق ذخیره ،سهام بانک سرمایه
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هنوز مسئوالن صندوق  ،های کالن توسط بانک سرمایه از این صندوقاختالس

های دزدیده شده اند پولی بانکی نتوانستهگرانهبه دلیل قوانین آهنین و چپاول

 از صندوق را بازگردانند.

ین بانک عنوان ششمین بانک خصوصی ایران و اولبانک سرمایه که به

 میلیارد تومان بر 353در کشور به مبلغ  ی اولیهخصوصی با بیشترین سرمایه

صادره از سوی بانک مرکزی  18/10/1384/ه مورخ 4613اساس مجوز شماره 

ی بانکداری کشور آغاز جمهوری اسالمی ایران عمالً فعالیت خود را در عرصه

کنون دچار تغییرات متعدد و پیاپی مدیریتی شده به از بدو تأسیس تا .نمود

مدیرعامل یا سرپرست در این بانک در   10د تغییر حدود نحوی که تاکنون شاه

پایان آن به . عدم ثبات مدیریتی و تغییرات بیایمسال بوده 10مدت بیش از 

-گاه بانک بدل شده و صدمات جبرانیکی از عوامل تخلف و تضعیف جای

تغییرات بدون  ناپذیر و مهلکی را بر پیکر آن وارد کرده است و دور باطل

رفت از مشکالت  راهکار در جهت برون یشناسی و ارائهو عدم آسیبمطالعه 

ییر مدیران له و تغرین کار یعنی پاک کردن صورت مسأتاین بانک با راحت

 220ی درخشان اعطای وام بانک سرمایه دارای سابقهروزگار گذرانده است. 

ترین رگمیلیارد تومانی به یکی از بز 125میلیارد تومانی به بابک زنجانی و 

 تومان میلیارد 3200 از ی الزم است. بیشبدون دریافت وثیقه ،بدهکاران بانکی

 سرمایه به بانک قانونی، در مقررات دقیق رعایت معلمان، بدون هایدارایی از

است همچنین بانک  نشده گرفته بازپس هنوز و است شده وام داده تنی چند

ی کمتر و در فاصلهتقریباً با یک سرمایه سرمایه در مقایسه با بانک دیگری که 

درصد آن بانک  10ای حدود بازدهی ،اندکار نمودهاز یکدیگر آغاز به از یک ماه
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ی فرهنگیان، صندوق ذخیره 95 اردیبهشت ماه گزارش به را داشته است! بنا

 صندوق اکنونهم. است تومان میلیارد 7700 از آن، بیش هایدارایی کل ارزش

 طوربه که شودمی مشخص ساده تقسیم یک با. دارد عضو هزار 900 حدود

 سرمایه صندوق، در تومان میلیون 9 تا 8 بین چیزی صندوق عضو هر میانگین

 اند.دارد اما متأسفانه فرهنگیان تاکنون تسهیالتی دریافت نکرده

جاست در سیستمی که کمر به چپاول حق فرهنگیان بسته است حال سوال این

 کند پول فرهنگیان را در کدام جیب خود بگذارد؟!تفاوت میآیا 
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 اریمورانِ شهردمأ ای که در آنمدرسه

 خواننددرسِ تصرف و تخریب می

 )پل مدیریت(گزارشی از مسائل آموزشی در شهرک نیایش

 ای در دل تهرانحاشیه

 سما اوریاد

 

ای ام و محلهبینم که بارها دیدهپلی را می ؛شومآرتیِ مدیریت که پیاده میاز بی

جا کنار هم قرار دارد. هرکس با محله ی قدیمی یکپل که تعدادی خانه زیرِ

جای خطرناکی است که حتا نباید  جا حتماًکند اینآشنا نباشد با خود فکر می

بینم که به سمتِ پایینِ پل سرازیر از کنارش رد شد. تعدادی پسربچه می

 شوم.شان سرازیر میدنبالِشان. من هم هایروند سمتِ خانهشوند و میمی

شناسند. محلی از آباد نیز آن را مینامِ محله شهرک نیایش است که به اسالم

کنند و جا زندگی میاز چهل و پنجاه سال پیش آن است که زندگی مردمانی

جاست. این شان آنواقع خانه و کاشانه جا دارند و درهای زیادی از آنخاطره

درکه واقع شده است از ـ گراهِ چمران و در مسیر اوینمحله که در امتداد بزر

ید شاهدِ اولین ساکنینِ خود بوده است. در آن زمان ساکنین با خر 1340سال 

ای که عرفِ آن زمان بوده یا سندِ رسمی مالکِ آن صورت قولنامههاراضی یا ب

ی خودِ اهالیِ محل زمانی آغاز ها شدند و مشکالتِ این محله به گفتهزمین

شده است که بزرگراهِ پارک وی)شهید چمرانِ امروزی( ده ونک را به 
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ی و در کسانی که در بخش غربهای شرقی و غربی تقسیم کرده و بخش

ی مسیل سکونت داشتند دچار مشکل شدند بدین صورت که در سال حاشیه

ای از سوی شهرداری اعطای سند به ساکنین این محل ممنوع طی نامه 1384

 اعالم شد.

ها به منظورِ پاکسازی این محله شهر تهران نیز در این سال 2شهرداریِ منطقه 

عالم داشته که این محل همواره در محل حضور داشته است و طیِ طرحی ا

ای سبز تبدیل شود. همچنین شرایطی از باید خالی از سکنه شود و به پهنه

ها از سوی شهرداری به ها یا خریدِ آنسوی شهرداری برای تملک زمین

ی خودشان ناعادالنه و غیرمنطقی ساکنین پیشنهاداتی شده است که به عقیده

مورینِ أر دارند در حال کشمکش با مخاطمحله از زمانی که بهاهالیِ است. 

شان را تعمیر یا بازسازی یهاگذارند ساکنین خانهشهرداری هستند که نمی

 کنند.

ی آموزش ی شهرکِ نیایش، مسألهیکی دیگر از مسائل بغرنجِ ساکنینِ محله

 با حضور«  مجمع حق بر شهرِ باهمستان»است. در نشستی که به همتِ 

کاربردی و امور ترویجی شرکت مادر تخصصی عمران مدیرکل دفتر مطالعات 

ماه برگزار شد مسائل شهریورِو بهسازی و مشاور وزیر راه و شهرسازی در 

-ها با آن دست و پنجه نرم میسال زیادی پیرامونِ مشکالتی که مردمِ محل طی

ی آموزش بود. یکی از لهها مسأترینِ آنمطرح شد که یکی از مهم ،کنند

از سوی شهرداری  «شهید عارف نسب»مشهودِ آن تصرف مدرسه  هاینمونه

هفتاد به اهالی  یدر دهه «صمد کمپانی»توسط مهندس  بود. زمین این مدرسه

منظورِ ساختن مسجد، مدرسه متر بوده که به 2000اعطایی  زمین اعطا می شود.
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شود. مترِ آن مدرسه  100و درمانگاه به محل اعطا شده بود که قرار بوده 

ی نوسازی این مدرسه ساخته شد اما پس از چند سال شهرداری به بهانه

مدرسه را برای مدتی تصرف کرده و سپس آن را به ستاد حریم تغییر کاربری 

ها و وجود آمدن مشکالتِ زیادی برای خانوادههداده است. همین امر باعث ب

در مدرسه شاغل  ن معلمانی کهشان شده است. عالوه بر اینام فرزندانثبت

 اند. بیکار شده ،اندبوده

ی آموزش داشتم، در دیداری که با اهالی محل در روزی دیگر پیرامون مسأله

ها به همراهِ یکی از اهالی محل که خود فردی فرهنگی و مسن بود و سال

کنند با ناراحتی تعریف جا زندگی میی خود آنکردهخانواده و دو پسرِ تحصیل

سال هفتاد و نه، هشتاد ما زمین دو هزارمتری را که صمد کمپانی » :د کهکرمی

به ما داد گرفتیم و خواستیم مسجد و مدرسه بسازیم. من خودم آنجا بودم و 

ی ساخت مدرسه نداد. ما اما ساختیم اما چه شاهد بودم که شهرداری اجازه

جا در انمان همهایساختنی! ما مدرسه را به صورت کانتینری ساختیم و بچه

 «کانتینرها مشغول به تحصیل شدند.

او با افتخار از دکترها و مهندسینی گفت که در همان کانتینرها و با شرایط 

-اند. همین موضوع بهدشان کسی شدهسخت درس خواندند و االن برای خو

وجود آورده هدهد که شهرک نیایش نه تنها برخالفِ دیدی که بخوبی نشان می

کاران نبوده و دار کند، محلِ اوباش و خالفمحله را خدشهی شده تا وجهه

متولد شده،  جانیست بلکه محلِ رشد و زندگی کودکانی بوده که در همان

 طور ادامه داد که: اند. او اینسواد شدهبزرگ شده، درس خوانده و با
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ی نوسازی گرفته پنج سال یا حتا بیشتر است که شهرداری مدرسه را به بهانه"

  ".ستا

پرسم آموز دارند میهایی که دانشی مسائل آموزشیِ خانوادهوقتی از او درباره

 گوید که: با لحنی ناراحت می

بینم اما دور و اطراف می اندهایم بزرگ شدهم گذشته و بچهامن دیگر از سن"

روند و برای حمل و ها به مدارس عالمه و امام صادق و یا حتا ونک میکه بچه

ی مدارس حتا شکل دارند. مشکالت مالی دارند. شهریه ها باالست و بعضنقل م

-محلههای پایین شهر و ها از محلکنند اینکند چون فکر میشان نمینامثبت

جا خانه و ، اینجاییمهاست اینسالکه ما  حالی آیند! درمی «نشیناوباش»های 

 "هامان را تعمیر کنیم...دهند خانهماست، اما حتا اجازه نمی یمحله

یکی دیگر از اهالی محل که مردی جوان و موقر است و با ماشین تا محل 

ی درس درباره ؛رساندم را میاکشد و من و دوستانآرتی زحمت میایستگاه بی

 گوید:خواندنِ خودش در همان کانتینرها می

جا درس خواندند االن م همیناخواندیم. دوستان جا درسما خودمان همین"

روند مشکالت های کوچکی که االن به مدرسه میاند... اما بچهمهندس شده

ها از درس های خیلی دوری بروند و خیلیبیشتری دارند چون باید به محله

ی های محلهدوست دارند با بچه ها احتماالًشوند. آنخواندن سرخورده می

شان پراکنده ،یک کالس بنشینند و درس بخوانند و نداشتنِ مدرسه خودشان سرِ

کند. اگر یکی از همین کند و امکانِ تعامل و دوستی را ازشان دریغ میمی

تواند از تکالیف درسیِ آن روز ازش بیند، نه میاش را بدر کوچه همسایهها بچه
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ه بزند. یکی از های مدرستنطی شیتواند حرفی دربارهو نه می چیزی بپرسد

بینند و در را می چیزی دیگر. همدیگر ،ها آمده است نان بخرد و آن یکیآن

شده  2ی ی قدیم که حاال ستاد حریمِ شهرداری منطقهحالی که از محلِ مدرسه

 : کنند کهگذرند، به این فکر میمیاست 

شان جایی نزدیکِ شد اگر همکالسی بودند و مدرسه و کالسچه خوب می"

 "شان بود.انهخ
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 دزدیِ قانونی یا اختالسِ غیر قانونی! مسأله این نیست...

 میالد جنت

 

ای از صندوق از آن، عده و پیش 92 های موجود  در سالبر اساس گزارش

و به عبارتی بر  اند که بازپرداخت نشده استهایی گرفتهی فرهنگیان وامذخیره

-ها بیاصالح واماین صندوق، این به  یی قانونی اساسنامههاساس محدود

اند. متأسفانه در طول بیش از سه سال، هنوز پیگیری مثبتی از بازگشت شده

 سوی مسئوالن صورت نگرفته است. 

ی فرهنگیان در مورد مرتضی حاجی، عضو هیأت امنای صندوق ذخیره

شهریور  14اختالس از این صندوق در مصاحبه با خبرگزاری مهر)یکشنبه، 

اتفاقات رخ داده مربوط به بانک سرمایه است و خود این »( اعالم کرد: 1395

های به کسانی وام یا تسهیالت با رقم های دیگری بانکبانک همانند بقیه

اند های حقوقی که از این تسهیالت استفاده نمودهدرشت داده است. شخصیت

موقع اند و وام خود را به ی خود در بازپرداخت عمل نکردهبه وعده

ت مدیره و مدیرعامل در شروع کار هیأ» وی تصریح کرد:« .اندبرنگردانده

های این ی بیشتر بود و کل سوابق و پروندهاین رقم خیل ،جدید صندوق

 «.است 92تسهیالت موجود است که مربوط به قبل از سال 

ولتی است و اکنون در لغت به معنی برداشتن شیء یا مال یا وجوه د« اختالس»

که فرهنگیان حق مدیریت و نظارت مستقیم بر صندوق خودشان را ندارند 
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جای تعجب ندارد چنین دزدی یا اختالسی البته از نوع قانونی آن رخ داده 

از اختیار  های اختالسی حتیگیری بانکیِ وجهباشد چرا که در شرایطی که پی

توانند ای هستند که میبستهمسئوالن صندوق، خارج است؛ همواره افراد وا

 های کالن دریافت کنند.بدون وثیقه و بر اساس رابطه، وام

ا در هکه بنا به قوانین بانکی، بانکت امنای صندوق با اشاره به ایناین عضو هیأ

حتی مدیران فعلی صندوق ذخیره »کید کرد: تصمیمات خود مستقل هستند، تأ

نظارت بر بانک را در صندوق تشکیل  یکه در آغازِ راه تالش کردند کمیته

اما این پیشنهاد با های بزرگ پیشگیری نمایند این پرداخت وام دهند تا بتواند از

ن بانک مرکزی استدالل کردند که مخالفت بانک مرکزی مواجه شد. مسئوال

نهایت، تشکیل  دخالت صاحب سهم در مدیریت بانک مجاز نیست و در

 «صندوق متوقف شد.

راستی چه کسانی شود این است که بهای که مطرح میسوال اساسی بنابراین

ها و دولت! صاحب صندوق هستند؟! البته که در حرف معلمان و در عمل بانک

هایی که با عدم شفافیت و کمبود نظارت بر صندوق، از جیب معلمان به بانک

ی صندوق بر اساسنامه دهند و دولتی که  بناافرادی نامعلوم وام بالعوض می

کنند؛ موظف به پرداخت بوده است اما برابر با درصدی که معلمان پرداخت می

متأسفانه در سه سال گذشته دولت از پرداخت سهم خود به صندوق خودداری 

ی دوم تا چهارم توسعه برای دولت سهمی در نظر هادر برنامهکرده است. 

 ز سهم دولت نیست.ی پنجم و ششم، خبری اگرفته شده است اما در برنامه

و  شود. رئیس آموزشأت امنا اداره میتوسط هیصندوق بازنشستگی فرهنگیان 

هیأت امنا نایب رئیس  ، معاون پشتیبانی وزارتخانه،پرورش رئیس هیأت امنا
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دیگر عضوهای هیأت امنا )بین پنج تا هفت نفر( نیز به پیشنهاد وزیر و ؛ هستند

)پنج  یمدیرهشوند. هیأت امنا، هیأتین میتعی« واجد شرایط»از میان عضوهای 

از آغاز صندوق تاکنون، هیچ که گزیند. شگفت آنبرمی فر( راتا هفت ن

ای از میان فرهنگیان که خودشان برگزیده باشند در میان هیأت امنا یا نماینده

مدیره حضور نداشته است. در آغاز دولت یازدهم، برخی فرهنگیان، هیأت

ی صندوق را دادند اما این پیشنهاد پذیرفته نشد و اساسنامهپیشنهاد تغییر 

در ابتدای »چنین آورده است:  95مدیرعامل صندوق در گزارش درآمد سال 

های اقتصادی جاری متأثر از ها و آشفتگیسامانیهامر، مشکالت فراوان، ناب

عملکرد دولت پیشین در کشور، این مجموعه را نیز درگیر مسائل متعددی 

 «ده بود.کر

-در همان آغاز به کارِ دولت یازدهم، پیشنهاد یک حسابرسی از صندوق و ارائه

 .ی گزارش آن به فرهنگیان داده شد که متأسفانه این پیشنهاد نیز پذیرفته نشد

مدیره کانون صنفی نژاد، فعال صنفی فرهنگیان و عضو هیأتمحمدرضا نیک

های آن به ق و فعالیتگیری صندوشکل یتاریخچه یمعلمان، درباره

عنوان رئیس صندوق چندی پیش آقای قندالی به»اظهار داشت: « اتفاقیهوقایع»

ا سروسامانی به اوضاع ها دعوت کردند و در پی آن بودند تاز نمایندگان تشکل

عنوان ناظر هم که شده از کم بهما از ایشان خواستیم دستصندوق بدهند. 

فرهنگیان، نمایندگانی برای نظارت بر صندوق معلمان کنشگر و فعاالن صنفی 

انتخاب شوند تا به این شکل، فعالیت صندوق به آن شکل که باید سامان پیدا 

بودن صندوق را مطرح کردند و کند اما ایشان در جواب ما بحث خصوصی

که بتوانیم از گفتند چون صندوق متعلق به بخش خصوصی است، امکان این

ن در هیأت مدیره یا هیأت ناظر استفاده کنیم، وجود فعاالن مستقل فرهنگیا
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ه هم اشاره کردند که حتی ندارد. آقای قندالی در آن جلسه به این نکت

تواند مدیرعامل صندوق را تعیین کند و باید یک پرورش نیز نمیوآموزش

شخص حقیقی که از فعاالن اقتصادی است از بیرون برای مدیریت صندوق 

نظارت بر فعالیت صندوق تابع شرط و شروط  یاین نحوهانتخاب شود؛ بنابر

 «کند.ها سلب مینظارت معلمان را از آن یخاصی است که اجازه

گذاری در با سرمایه ود کهاز ابتدای تأسیس این صندوق وعده داده شده ب

توانند دو برابر حق عضویتی پردازد معلمان میصندوق و سهمی که دولت می

د، سود دریافت کنند و این سودها به صورت ماهانه و کننکه پرداخت می

 شود و همچنین این وعده که این سودها درشان واریز میساالنه به حساب

همراه بهشود که گذاری میای سرمایهرانیعمـهای اقتصادیها و فعالیتپروژه

عمل  گیرد؛ دری معلمان قرار میاصل پول در هنگام بازنشستگی، مورد استفاده

 ها به انجام نرسید. کدام از این وعدهاما هیچ

-بنگاه بزرگ اقتصادی است و پروژه صندوق ذخیره فرهنگیان یک یسسهمؤ

بورس، بانک، بیمه،  یهایی در سطوح مختلف داخلی و خارجی در حوزه

ای آن، این صندوق ماهیت ماده 3 یصنعت و ... دارد. بر اساس اساسنامه

نقدی دارد.  در شرایط فشارهای اقتصادی کنونی و مشکالت  ـی تعهدیدوگانه

در مورد صندوق  چیز چه بیش از هرمعیشتی حاکم بر زندگی فرهنگیان، آن

ی فرهنگیان باید مورد توجه قرار بگیرد این است که اساساً با وجود این ذخیره

دهد. با چنین جریان صندوق چه تغییری در وضعیت اقتصادی معلمان رخ می

ای هنگفت و ارقام درشتِ پولی موجود در صندوق اگر بخواهیم گردش سرمایه

منطقیِ سرمایه و سود بر ماهیت نقدی صندوق تأکید کنیم و بر اساس منطقِ بی
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صورت ماهیانه، سود گذاران به خص است که باید سرمایهجلو برویم مش

اهیم بر ماهیت هایشان را دریافت کنند اما چنین نیست. همچنین اگر بخوسپرده

های کالنی که در تعهدی صندوق تکیه کنیم باید بپرسیم با وجود چنین سرمایه

ی فرهنگیان است آیا حق معلمان بازنشسته بعد از سی سال کار صندوق ذخیره

فرهنگیان، در  یدرصد از حقوق و مزایایشان به صندوق ذخیره 5و پرداخت 

 ن در زیر خطِ فقر است؟!خط فقر، همچنان ماند شرایط اقتصادیِ زیر

شویم که بر ی فرهنگیان متوجه میی صندوق ذخیرهبا نگاهی گذرا به سابقه

این  گیرالن در مورد فسادهای گریبانمردان و دیگر مسئوچه دولتخالف آن

ای نیست بلکه فساد از نوعِ سیستماتیک گویند؛ فساد از نوعِ دورهصندوق می

ای باید در ابتدا ز چنین روند غارتگرانهاست بنابراین برای جلوگیری ا

طوری که حق عضویت ی فرهنگیان تغییر کند بهی صندوق ذخیرهاساسنامه

فرهنگیان و سود حاصل از آن تبدیل به سهام شود؛ در این صورت فرهنگیان 

ای که خود در ایجاد عالوه بر سهیم بودن در سود صندوق، سهمی از سرمایه

ی نظارتی مستقل از اهند داشت همچنین بایستی کمیتهاند، خوآن نقش داشته

ی صندوق و نظارت بر آن ی ادارههای صنفی فرهنگیان، وظیفهنمایندگان کانون

دار شود چرا که صاحبان ها را عهدههای اقتصادی صندوق با بانکو فعالیت

ی صنفی از خود معلمان اصلی صندوق، معلمان هستند و باید هیأت نماینده

 معلمان ای نظارت مستقیم بر صندوق انتخاب شود. بدیهی است که مشارکتبر

 نیست. پذیرامکان مستقل، یابیتشکل بدون خودشان سرنوشت در
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 صمد بهرنگی یکندوکاو در مسائل تربیتی نوشته

 یبهروز دهقان

 

ش نجوشیم، اتا محیطی را از نزدیک نبینیم، در آن محیط زندگی نکنیم، با مردم»

جاست که برای آن محیط و هایشان را ندانیم، بیصدایشان را نشنویم و خواسته

-ها حتی داستان بنویسیم که آن فالنیِ فرنگش دلسوزی کنیم و برای آنامردم

. نویس ایران استترین داستانشود که بزرگنویسد و باورش مینشین می

باال را  دستِ اشته باشیم واگر گذشت د ـ معلوم است که حرف این دسته

 کتاب(  69 - 68)ص  «کشک است. ـبگیریم

که ـصناعت نفت و خیلـی چیزهای دیگر آهن و اگر برای صناعت ذوب

سف و أنیا و فرنگستان وارد کنیم، جای تد متخصص و مشاور از ینگه ـداریم

م با ماشین دانیکاریم و هنوز نمیها تازهتعجب نیست. چرا که در این رشته

داشته باشیم  زمین احتیاجها به مغربو شاید تا مدت فتار باید کردچگونه ر

ها و ها و جاری کردن نفت به کشتیراه انداختن ماشین برای راه بردن و به

ا . امها در خدمت انسانکار گماشتن آنرهاندن فلزات از دل تاریک زمین و به

کتاب تربیتی آمریکا و تر از آن، انتخاب یک یا چند ینیمشاور تربیتی؟ حتی پا

مان؟ انسان ماشین های مدارسی برای خودمان و بچهیعنوان الگویا اروپا به

توانند راهنمایان نیست و هرگز کسانی که در دستکاری ماشین استادکارند نمی

توانند به درستی دیگران های دیگر بشوند. کسانی میخوبی برای تربیت انسان
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شان روشی در پیش را نیک بشناسند و مطابق روحیهها را تربیت کنند که آن

ش پرداخت. طبیب آگاه پیش از اتوان به درمانرد را نشناخته نمیند. دگیر

ش اپرسد و سپس درمانآلود به مداوا، از حال بیمارش میدست زدن شتاب

نویسنده کوشیده است چنین روشی پیش گیرد. یعنی  ،در کتاب حاضرند. کمی

خورد بیماران فرهنگی گرفته از دیگران را بههای وامی که نسخهیرغم فضالبه

قول  که بهـاست نخست روستا و روستازاده را  دهند، کوشیدهکه ما باشیم می

بشناساند و سپس در فرصتی دیگر  ـدرصد مردم ایران هستند 75اولیای امور 

کوشند و ه میکم برای دیگرانی که در این راو یا دست ید کردبگوید که چه با

 .راه را نشان دهد ،پویندراه نادرست می

است که  نخست، مدخل، سخن بر سر این یمقاله دارد. در مقاله 8کتاب 

توانند مالک کار معلمان شهرها ی نمییمربیان آمریکا یشده های ترجمهکتاب

پرسد: چرا معلم خوب حکم دوم می یدر مقاله. و روستاهای ایران بشوند

-های بیمار و رئیسگوید رئیسشمارد و میها را میدارد؟ و خود علتکیمیا 

آزارند که به را می «کار امروز رهای جوشی و پُمعلم»آزار چنان های مردم

آیند میشوند و به صورت ماشینی درتبدیل می «کاریاعتنا و کهنههای بیمعلم»

-ر باشد برای کالساگر قراند. دهنشینند و درس میی میکه فقط روی صندل

-باید حتماً از وجود معلمان کالس ؛های خوب نوشته شودکتاب ،های ابتدایی

دکتر علوم تربیتی  یوسیله های ابتدایی روستاها استفاده شود. کتابی که به

-ا تهیه شود، به درد همان دانشگاههای اروپا و آمریکالتحصیل از دانشگاهفارغ

 .له مطرح شده استأاین مس ،سوم یمقاله در .خورندهای اروپا و آمریکا می

که رود و ایندر مقاالت دیگر از تدریس زبان فارسی در آذربایجان سخن می
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. آیدخوبی به دست می یحتماً نتیجه ،اگر کتاب مخصوص هر استان تهیه شود

نویسنده  ،در این مقاله. ترین بخش کتاب استنشیننظر من دل آخر به یمقاله

شان را مطالعه سکوپ گذاشته و طرز زندگی و معتقداتومعلمان را زیر میکر

رفتنی اگر جلوـ برد چه جلوشان میو آن آلوده، اختیاری ندارندلجن. کرده است

پوشند، مثل لباس می «دیگران»خواست و میل دیگران است. مثل  ـدر کار باشد

 یکنند و آیا این شیوهز نو فرار میکنند. از هر چیدیگران اعتقاد پیدا می

شود که مخصوص گروهی نیست که به زبان فرانسه بورژوازی نامیده می

ند و هر سکونی را، حتی اامروزشان بهترین روزهاست و از هر تغییری گریزان

 دهند؟ اگر سکون زندان هم باشد، بر آن ترجیح می

امعه که نقش رهبری فکری جآرزو داشته باشیم که روزی معلمانی داشته باشیم 

درستی درک کرده باشند و به جای چنگ زدن به به ،یشان واگذار شدهه ارا که ب

به اکنون توجه کنند و به  ،ودهبیههای تهی از افتخار و به زندگی پوچ گذشته

شناسیم که آگاهانه تالش منطقی آن است. چند تنی را می یی که ادامهیفردا

که تنها چند گل شاداب داشته باشد و دیگر هیچ، گلستان کنند اما گلستانی می

مجامله باید گفت تاکنون بی .نیست. سرزمین هرزی است با چند شاخه گل

رو خواندن آن  درباره مسائل تربیتی ایران چنین کتابی منتشر نشده بود. از این

 (1344شهریور . )ی، الزم استیی همه کسانی که سری دارند و سودابرا
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 های روستاهای آذربایجانیاد دادن زبان فارسی در کالس

  صمد بهرنگی

 ش داردربسیار برای آموزش و پرو یهای تازهمعلمی که هنوز حرف

 هایی از کتاب کندوکاو در مسائل تربیتی ایرانبخش

ی آموز جدا باشد وگرنه نتیجهتواند از زندگی دانشکتاب درسی نمی»

 «خوب نخواهد داشت.

ن هم از روی کتابی آـ  های روستاهای آذربایجانفارسی در کالسدادن زبانیاد 

کاری پُرزحمت است. روشن کنم که  ـزبانان نوشته شده باشدکه برای فارسی

های دیگر که سوز است. وگرنه معلمین کار پُرزحمت فقط برای معلم دلا

ای بابا، تو این » :گردند که بگویندمی بهانهشان هم کم نیست، همیشه پیعده

ه ها بهانه را چها و تبعیضکشیو با این حق «سوزی رو ولش!آب و خاک دل

کتاب اول یکی دو سال پیش جا از این . دردست آوردتوان بهزود و فراوان می

سواد آن را نوشته بودند. خواهید ظاهر خیلی باسه آدم به آورم که دومثال می

-شان فرو رفته بودهمؤلفان تا چه اندازه در الکدید که وقت نوشتن این کتاب 

ی تر خوان ایرانی یعنی چند صد نفر بچهی درساند که بچهکردهاند و خیال می

 .و تمیز خود و آشنایان

اما تناقض  عیب استهای پیش کمکتاب اول سال گذشته نسبت به کتاب

اند کتابی تألیف ستهمؤلفان خوا آن راه یافته است. واضح است چرا عجیبی در
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های شهری و روستایی که در تمام نقاط ایران استفاده بدهد. کنند دارای مطلب

، هم در تهران که پایتخت است و کاباره، کلبه، ته دانسان، سینه راما، شمال شهر

که  «آخیرجان» ی اسپانیولی دارد و هم درارکستر خارجی و رقاص و خواننده

ی ایران و کدخدایی نند هزاران ده ناشناختهاست مامحل کار من است و دهی 

قتی که بارندگی نشود ش برای نذر و نیاز وافوق «اولیا»دارد و منی و یک باب 

در آن کتاب تصویری بود که آذر، دارا و پاپا و . ها را سرما بزندیا سر درختی

-یداد: میزی در وسط با رومیزشان را در حال شام خوردن نشان میماما جان

ها تنگ ،های چینیبشقاب ،چنگال ...اتاق بزرگ و ن.ها دور و بر آصندلی، اش

-پرسیدم: بچهم میاهای بلور و چه و چه. آن وقت من که از شاگردانو لیوان

گفتم که مقدمه میبرد. اگر هم بیشان میکنند؟ همه ماتکار میهها چهای این

ین پنداشتند. آخر مگر نه اصد دروغگویم می در خورند، صددارند شام می

-نشیند و ننه پایینگسترند و دده باالش میاست که وقت شام خوردن سفره می

گذارند و ننه ی سفالی را وسط میها این ور و آن ور و کاسهش و بچها

کند و اول پدر و بعد دیگران ریزد و تلیت مییا شوربا را توش می آبگوشت 

-جور شامخورند؟ خوب، پس این چهیو م کنند تو کاسههاشان را میدست

زیر این  یها بقبوالند؟ چهار جملهخواهد به آنخوردنی است که معلم می

خورد. آذر شام دارا شام می. خوردخورد. مادر شام میتصویر بود: بابا شام می

ن بیشتر از یک ساعت وقت خورد. برای تدریس این چهار سطر ساده ممی

-این که در این شکل دارند شام می بودم برای قبوالندن ام. مجبورصرف کرده

ی دیگر را هم از این جمله. م را آماده کنماچینی کنم و شاگردانخورند، مقدمه

شان کارت تبریک آن کتاب داشته باشید تا بگویم: آذر و دارا برای آموزگاران

با ساعت وقت الزم است که  د. خوب، کارت تبریک یعنی چه؟ یکفرستنمی
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ی فرستادن آن. ماند مسألههزار دوز و کلک این دو کلمه فهمیده شود. حاال می

به یکی دیگر ش بگیرد و بدهد اآیا مسخره نیست که آدم یک تکه کارت دست

-بدهد؟ در این ـی آموزگارخانهـ شانروی خانهبهی روکه آن را به در خانه

ول کند و دو ساعت تمام  جاست که معلم باید یک بار دیگر کار و بارش را

ام، چارهی بیقسم بخورد که آخر طفل روستازاده غزل بخواند و آیه بیاورد و

ها از جا پست است، خانهو شهرهای بزرگ جور دیگری است. آنوضع تهران 

شهر و قابل فهم های کتاب مخصوص تمام نوشته. هاهم دورند و از این قصه

ی بود. گفتم اعیان و اشراف. بچهو اشراف زبانان اعیان آن دسته از فارسی

فرستد و شام را با هم برای آموزگارش کارت تبریک نمیچیز زبان بیفارسی

خورد. شاگرد که از زندگی خود د و چنگال و روی میز و صندلی نمیکار

شود یاد شن است. به زور مته و اره که نمیتکلیف رو ؛چیزی در کتاب نیافت

 ...داد

کند. شاگرد دهی مثل آن که غرض دارا سر شانه می نوشته بود مثال دیگر: 

ماست، هرگز جسارت این را ندارد که سر شانه کند. اصالً این کار پیش او بد 

ن حرام است. بد است. حتی بارها از آخوند شنیده است که سر شانه کردن مردا

چنین  ینیز زلف گذاشتن قدغن است و نتیجههای شهر اصالً در خیلی مدرسه

تر مدیر محترم است. برای قدغن بودن زلف گذاشتن بخش جسارتی چوب

که اش را دیده است گاهی ننهست داریم. شاگرد روستایی فقط گاهنامه هم در د

ای که در کالس اول است کند. مگر پسر بچهاز حمام در آمده و سر شانه می

-اپ کردهاز دارا چ قدر مو دارد که بتوان آن را شانه کرد؟ عکسی همسرش چه

ی روستایی دروغ است. تنها سر شانه زعم بچهکند، بهاند که سر شانه می
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است. مگر با  آید دروغ وارش تا باالی زانو میکه شلش دروغ نیست. ایناکردن

صالً آدم از آورد. امیه رفت؟ آموزگار پدر آدم را درشود به مدرساین وضع می

ها تی به کوچه و بازار بیاید، بچهچنین لخت و پتواند زور خجالت و شرم نمی

وستایی ها یافت که با زندگی رتوان چیزی در کتابندرت میگویند؟ بهچه می

زنند و از گاو و اش میگاهی گریزی به ده و زندگیجور در بیاید. اگر هم گاه

-نویسند با دیدی شهری است. طبقیر دوشیدن و صدای گوسفند چیزی میش

به روستا برای گردش و رود خیال شهری میآسوده و بیی ک خانوادهمعمول ی

شود که جا هم چیزهایی شرح داده میگردد. در اینمیبیند و برچیزهایی می

ی شهری چه که بچهخیال جالب است. آنی شهری آسوده و بیبرای خانواده

ت برای کند ممکن اسافتد و ذوق میش راه میابیند و آب دهاندر ده می

های بد بد و مزه باشد و همراه خاطرهکننده و بیده چیزی خستهروستازا

ی درس خوب و یی روستاس شرح چنین چیزهایی باز برای بچهآزارنده. پ

 .شود. فکر اساسی باید کردخوشایند نمی

کنند نامه هم صادر مینامه روی بخشهای قرائت، بخشها و کتاببا این برنامه

 ....فارسی حرف بزنید، از ترکی حرف زدن خودداری کنید که در کالس،

ب و آشنا و آداهای ناکند و شاگردش را میان لغتمعلمی که خوب درک می

یزهایی در بیند که مجبور است چیابد و میرسوم عجیب و غریب سرگردان می

بخش هم هست، دائم در کدام برایش الزم نیست و زیانمغز او فرو کند که هیچ

گیرد کند و چیزی یاد نمیهم اگر فشار بیاورندش، لج می ج است. شاگردرن

 گفته است، حاال مجبورشمی «بابا»وقت به پدر پدرش چرا؟ چون مثالً همه

بگوید مادر. یک عمارت خیلی  «ننه»را پدر معنی کند و به  «بابا»کنند که می
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چون . تماً دروغ استاند: این دبستان، این حاند و نوشتهقشنگ تو کتاب کشیده

 «حسینیه خانه»آن را هم از  .گلیی خودشان دو اتاق است کاهکه مدرسه

کند آید. شاگرد لج میزنی خاک یک وجب باال میاند و پا که به زمین میگرفته

دار را باور نکند و یاد های شاخم به خود بگوید که هرگز این دروغو شاید ه

گیرد. کند و یاد میا زود باور میعینی ر ایدانیم که کودک چیزهمی. نگیرد

 رباوطوری گلی ده خودش جلو چشم است چهی کاهی دو اتاقهوقتی مدرسه

ی آذربایجان پس از چنین است که بچه. شودکند که مدرسه غیر از این می

های عریض و طویل که باید فارسی حرف زد، از نامهها با آن همه بخشسال

ف زدن و عرض حال عاجز است. این هم که بگویند هر دو کلمه فارسی حر

که از ده کمتر نمره بگیرد در فارسی امتحان تجدیدی باید بدهد، عالج درد 

داد که قبول ی هفت میلمی که پیش از این به شاگرد نمرهنیست. چون مع

ن را بلد نباشد، دهد. شاگرد که فارسی حرف زدی ده میبشود. اکنون هم نمره

ها را هم که به زبان فارسی است نخواهد توانست یاد بگیرد دیگر درسبه طمع 

ش را به سیاق قرائت فارسی او پس بدهد. دبیر تاریخ هم مجبور است درس

بدهد و اگر پا داد شاگردان هم یک دفتر لغت مخصوص تاریخ داشته باشند. 

کردم. پیش از شروع درس قتی در کالس هفتم تاریخ تدریس میمن خود و

نوشتم و نگ قرائت فارسی روی تخته سیاه میهای درس را درست مثل زلغت

-ها بتوانند کتاب تاریخکردند که پس از حفظ کردن آنشاگردان رونوشت می

کردند، طور ازبر میهشان را قرائت بکنند و زور بزنند که ازبرش کنند. حاال چ

 .دانداین را شیطان هم نمی
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روحی بزرگی هم شده  زدن یک عامل شکستاین ناتوانی در فارسی حرف 

شوند و زبان مواجه میی فارسیویژه وقتی که با یک بچهها. بهاست برای بچه

های سال کنید همین شکست اثرش را سالشوند. فکر نمیکالس مییا هم

داده است، های ابتدایی درس نفالن دکتر که شاید هرگز در کالس حفظ کند؟

شناسی را در فالن دانشگاه خوانده است و اصول آموزش انکه روبه اعتبار این

اد دانشگاه دیگری و پرورش را در بهمان دانشگاه، خودش هم سالی چند است

-ی ابتدایی با معیار خودش کتاب میهادارد و برای کالسمیشده است، بر

اند. کتاب تاریخ و جغرافیای های درسی از این قبیلنویسد. خیلی مؤلفان کتاب

نه در تاقچه و  نه در کیف «آل احمد»آورم که به قول ا مثال میپنجم و ششم ر

ام و با شاگردان در پنج شش دبستانی که تدریس کردهگیرد. نه روی میز جا می

کم ک نفر بتواند این دو کتاب را دستام که یام هرگز ندیدهها تماس داشتهآن

گویید؟ . چه میش را نگفتماردنرائت فارسی روخوانی کند . ازبر کقمثل کتاب 

-های تینفس و بچهاو در اشتباه است که با قیاس به ند یااشاگردان کودن اآی

ها نویسد؟ آیا تمام اینوطنان کتاب میمامانی قوم و خویشان برای همتیش

ابتدایی های خصوص کتابهای درسی بهدهد که باید در تألیف کتابنشان نمی

ر نظر گرفت و برای هر استان کتابی جداگانه پرداخت و اقتضای محلی را د

دانم در ای نیکو گرفت؟ من نمیقابل فهمی در آن گنجاند تا نتیجهمواد آشنا و 

کنند یا نه، اما خود استنباط کار را میرهایی مثل انگلستان و آمریکا اینکشو

فرهنگ مند هگوییم که عالقه این کار باید بشود. اگر جدی میکنم کمی

مان و و اگر اظهار عالقه و جوش و خروش اید بشودکشورمان هستیم این کار ب

خاطر خالی نبودن عریضه و برای این است که حرفی هامان تنها بهکشیکباده

های الکن و ها قالب بزنیم، همین کتابه باشیم و خود را در سلک پیشرفتهزد
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هم برای  گیرم. اگررا پس میم اهشلهف هم از سر ما زیادی است و من سخنان

، استان آذربایجان کتاب شودزبان یک نوع کتاب نوشته میهای فارسیاستان

خصوصی باید داشته باشد که امکان و اقتضای محلی را در نظر گرفته فارسی به

 .باشد با روشی آسان و ساده

-میشود، نهای تهران نوشته میی مدرسهکتاب اولی که برای تدریس نه ماهه

های آذربایجان درس داده شود و یاد داده شود. مدت در مدرسه تواند در همین

ثالً کشیده است که از این مثال ساده را بخوانید و بفهمید که چرا: در کتاب م

زبان این را که ببیند ی فارسیریزد و زیرش نوشته است: آب. بچهجایی آب می

ی زیر فهمد که نوشتهمی ،ش کنداخواهد گفت: آب. و معلم هم که هدایت

ی ترک همین تصویر را است و کار هم تمام است. اما اگر بچه «آب»شکل هم 

ت و باید نباید گف «سو»خواهد گفت: سو. بعد معلم خواهد گفت که  ،ببیند

همان  «سو»گفته و شنیده، تا یاد بگیرد که  «سو»اش گفت: آب. بچه هم که همه

-ی کالسو وسیلهین هم هست که امکان آب است یک ساعت گذشته است. ا

ها یکی نیست. حاال فرض کنیم که همان های تهران با روستاها و شهرستان

 «سو»رود باز است. به خانه که می «آب»همان  «سو»ساعت یاد گرفت که 

بیچاره معلم . ی آب را فراموش خواهد کردخواهد گفت و شنید و تا فردا کلمه

قدر نیرو مصرف کند و نیرو از شاگردان بگیرد و تکرار کند که مجبور است آن

از همین  .باز کند و بماند «سو»هم در مغز کوچولوی کودک جایی کنار  «آب»

های آذربایجان و تدریس چنان ر ساده قیاس کنید که معلم دبستانمثال بسیا

ی جهر زحمت اندازد و تازه نتیقدر باید رنج بکشد و شاگرد را دهکتابی چ

کارش هم قابل مالحظه نباشد. بازرسانی که از تهران به شهرهای آذربایجان 
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شاگردان : انداند، همیشه یک ایراد گرفتهها بازدید کردهاند و از کالسآمده

وقتی من تو کالس . اند که چرازدن بلد نبودند و هیچ فکر نکرده فارسی حرف

یم که تدریس چنان کتابی نم بگوتوازبان هم داشتم و مییی فارساول یک بچه

من در کالس، آخرهای . قدر ساده و آسان استزبان چههای فارسیمیان بچه

ی فارسی ی مجلهیاد به هر یک از شاگردان یک صفحهسال، برای تمرین ز

د توانند بخواننهایی که میگفتم که بگردند و دور کلمهدادم و به ایشان میمی

شش سطر را خط کشیده و حسابی ـدیدی که، پنجبکشند آن یک بچه می. خط

 یهای دیگر هیچ، تنها دو سه نفر شاگرد زبدهفهمد. اما بچهخواند و میمی

کردند. آن بچه به کالس دوم که رسید به ای با تلفظ غلط پیدا میهای تازهکلمه

بخرد و پسرش پدرش سفارش کردم و نام چند کتاب مناسب را گفتم که 

های ترک در ها را بچهخواند. همان کتابدیدم که او هم قشنگ مییبخواند. م

واضح  توانند بخوانند و گناهی هم ندارند. چرایش پُرسختی میکالس چهارم به

ها آیا شما هم با این سخن وزارتیان موافقید که در مهرماه با این تفصیل. است

ای درسی وجود هلی به نام مشکل کتابسال گذشته فریاد برداشتند: مشک

رها ها سر وقت به شهید که مشکل تنها این است که کتابکنندارد؟ فکر می

ی ها را دربارهتازه همین حرفها نیست؟ برسد؟ آیا حرفی در چگونگی آن

 ...شود گفتی متوسطه نیز میهای دورهکتاب

 تدریس زبان فارسی در آذربایجان

 طرح مختصر کتاب اول با روش خاص آذربایجان 

روش ترکیبی در آموزش الفبای ـ کتاب درسیتدوین دخالت آموزگار در 

ها و رسوم ویژگیـ اهای از آنهای شناخته و نمونهاستفاده از لغت  ـفارسی
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اختالف اساسی دستور ـ های دستوری ترکیاشاره به خصوصیت ـزندگی محل

گویی و راه گ مکالمه و قصهاهمیت زن ـروش تدریسـ ـفارسی و ترکی

 .دعایی خیر ـگوییروش من در قصه ـدرست آن

های آذربایجان هم داد. اما باید ی نیست که باید فارسی را یاد بچهدر این شک 

ها سر نخورند، زود از نه و صحیح کار را دریافت که بچهجست و راه عاقال

ی مهمی است و شکست روحی نخورند. این مسأله دمیدان در نروند، رنج نبرن

های که تدریس کتاب پیش از این، مشکالتی .و محتاج شرح و تجزیه و تحلیل

آورد، وجود میخصوص کتاب اول در آذربایجان بهقرائت فارسی فعلی به

که خاص هر استان معلوم شد برای این هایی کتاببررسی شد. نیز لزوم تهیه

ای شهر ههایی که برای بچهشد که کتابیریم و دانسته ی خوب بگنتیجه

قدر هی آذربایجان چدور افتاده شود، در فالن دهِبزرگی مثل تهران نوشته می

-روش تدریسی که برای کتاب بآید. حتی کتامیآور از آب درمسخره و زیان

-تنها برای کالس «آمادگی»ی ی فعلی تهیه شده است و آن کتابچههای ابتدائ

ارسی حرف زدن بلد باشند خوبی معلم فشاگردان هم به هایی مفید است که

 .خوردهای آذربایجان نمیهای مدرسههای راهنما به درد معلماین کتاب

در این مقاله حرف بر سر این است که اگر روزی قرار بر این شود که برای  

کتاب چگونه شود، آن فارسی تهیه میآذربایجان کتاب مخصوص قرائت زبان

ی خوبی هامان نتیجهها و کوششکردنخرجخواهیم از پولد. اگر میباید باش

ی در این دیار پیش گیریم؟ آیا فارسریم، چه روشی باید در تدریس زبانبگی

ریم که فارسی گیهایی میی بچههمان روش را پیش گرفت که درباره شودمی

نظرم جواب باید منفی  گرفت؟ بهی یکسان زنند و نتیجهرا مثل بلبل حرف می
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و کتابی مخصوص بار دیگر آشکار باشد. پس لزوم پیش گرفتن روشی دیگر 

 .باید فرهنگیان آذربایجانی باشند هامعلوم است که مؤلفان این کتاب. شودمی

آموزگاران که  کاره.کاره و هیچعض دبیران و استادان دانشگاه همهالبته نه ب

ی ابتدائی هستند باید در این کار دخالت کنند و هامسئول مستقیم کالس

مأمور این کار کرد به اعتبار دار را نباید سالوان محترم باشد. هر دبیر سننظرش

که استخوان خرد کرده در فرهنگ و مثالً تجربه دارد و صاحب تألیفات این

ب فارسی و ترکی را خوکسانی باشند که هر دو زبان، زباناست. مؤلفان باید 

باشند که بتوانند ها آشنایی کامل داشته ی آنر و سوراخ سمبهبدانند و به دستو

ی آموزش فارسی را پیدا کنند. نیز ادبیات فارسی را نیک راه سهل و ساده

 .لکلوروحتی ف ،نامهاز نثر و شعر و داستان و نمایش ،معاصر و گذشته ،بشناسند

یه دارد. البته نه این است که حقیر طرح مختصری از چنین کتابی در دست ته 

-ی راهمهم بدانم. کوشش من فقط به منزلهخودم را شایسته و یارای این کار 

در . گشایی است و کارم صورت پیشنهادی دارد و برای دادن نمونه است

های اول فارسی کار رفته در کتابفارسی من همان روش بهآموختن الفبای زبان

روش »اند ش را گذاشتهادهم که مؤلفان اسمترجیح میرا  44ـ43سال تحصیلی 

ی اول یکی دو حرف الفبا را کودک در همان صفحه ،در این روش. «ترکیبی

ی بیست و سی، که تا صفحه یتواند نوشتن را شروع کند. روشمی شناسد ومی

و هجی که تجزیه  آن قط از روی شکل کلمه بشناسد بیهایی را فکودک کلمه

های ها را بشناسد و به نوشتن کلمهحرف یواشکار باشد بعد یواشکردن در 

 ـهایش را یاد نگرفتهچه را که خوانده و بعض حرفنه هرـ خاصی بپردازد 

تواند تا آخر سال در نوشتن با این روش شاگرد نمی .برای من قابل قبول نیست
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که تمرین شود ها را خوب بشناسد. یعنی فرصت نمیمهارت پیدا کند و حرف

-چه را که در کتاب میعالوه بچه دوست دارد که هرود. بهو تکرار کافی ش

ها یاد داده این کار ممکن نیست. چون حرف ،بنویسد. با این روش ،خواند

ی ار ممکن است چرا که از همان صفحهاین ک «روش ترکیبی»اما در  اندنشده

گنجد که تمام ر متن میهایی دشود و کلمهاول شروع به یادگیری الفبا می

مقصود از روش ترکیبی روشی . ها پیش از وقت یاد داده شدههای آنفحر

شود و در قالب کل کلمه، است که در آن کل کلمه به کودک نشان داده می

ی کلمه»ای که آن را در چنین کلمه .شودی مورد نظر آموخته میحرف تازه

کلمات آشنای کودک است، فقط یک حرف تازه وجود  ءِخوانیم و جزمی «کلید

های دیگر، با وجود ندانستن حرف دک با استفاده از عکس و راهنماییدارد. کو

 «روش تدریس کتاب اول دبستان»)نقل از کتاب  .خواندآن کلمه را می ،تازه

در اساسی را باید در تألیف کتاب  ییک نکته(. 23. ص بانتألیف ثمین باغچه

ی فارسی دارند و در ه یا ریشههایی است کگرفت و آن استفاده از لغتنظر 

روند و در مکالمه جای کار میای بهاند و با گویش دیگر گونهترکی وارد شده

اند و یا ی ترکی دارند و در کالس وارد شدهاند و یا ریشهشان را گرفتهترکی

های د. از این نوع کلمهرونکار میی عربی دارند و در هر دو زبان بهریشه

یان شهری شناخته فراوان داریم. زبان فارسی به قدری در حرف زدن آذربایجان

-کار میهای غلیظ فارسی بهسوادان هم گاه لغتوارد شده است که حتی بی

اصالً این کار به صورت تظاهر به چیز فهم بودن و امل نبودن رواج دارد. : برند

 دهد که بگوید! ترجیح می«گون آیدین»ن که بگوید یک متظاهر به جای ای مثالً

که به مدرسه بیایند با این ها هم خواه ناخواه پیش از آن! بچه«صبح به خیر»

کنند. پس چرا نباید در تألیف کتاب از این آشنایی ها آشنایی پیدا میلغت
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ل اهمیت دارد. باید تا از دست خصوص در کتاب اواستفاده کرد؟ این نکته به

شود سر ها که در خانه و کوچه شنیده میکلمه آید شاگرد تا مدتی با همانمیبر

فکر کند که در مدرسه هم همان دفعه رم نکند و و کار داشته باشد تا یک

 هاست که در خانه بود. این خوب نیست؟ حرف

 -صابون  -صندلی  - آورم: میزجا میها را در اینمقداری از این نوع لغت

 -حیاط کوچه -اتاق  -شیشه  -کاغذ  -قلم  -پنجره  -شلوار  -جیب  -حوله 

 -انار  -شفتالو  -هلو  -گل  -ماشین  -دستمال  -جوراب  -کتاب   - خیابان

 – آش - چنگال - بشقاب - کاسه –منقل  -چلوکباب   -خورش  -پلو 

ـ آهک –گچ  -دیوار  -لیوان  -دنبک  -سنتور - تار - نی - تور - توپ -آشپز

 -پسته  -بادام  -فندق  -چیت  -بازار -متر  -جاجیم  -گلیم  -فرش  -قالی

 -قیقاج  -قهوه  -قوش  -قوچ  -قابلمه  -لوبیا -نخود –کشمش  -حلوا

 -آالقزل  -قصاب –بنا  -بانگ  -خان  -آقا  -خانم  -قیماق  -قیمه  -قیمت

ـ قره -قزاق  -قرقی  -آبی  -قرمز  -حمام  -مدرسه  -زنجیر  -دوات  -حمال

 -روزنامه  -دفتر  -قبول  -قایق  -قدیم  -قدر  -مداد  -تخته  -قراول  -نی 

 -نظر  -نعمت  -نعلبکی  -م نظ - قاشق –)قاچ زین(  -قاپوچی قاتمه

 م. کنیم. از هر قسم که بخواهییاسمن... و بگردیم، باز هم پیدا می

جا داریم و بهمیخور هستند و قلمبه نیستند بردردها را که بهها آناز این لغت

های دوم و سوم و... استفاده گذاریم و یا در کتاببریم، بقیه را کنار میکار میبه

ای توان دستهها گفتم، میه نوع لغت که پیش از برشمردن این. از هر سکنیممی

ترکی فارسی شده و عربی  ،یافت. لغت فارسی ترکی شدههای باال را میان لغت

ها و رسوم زندگی محلی نظر گرفتن ویژگی ی دیگر درنکته .مشترک در هر دو
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طبع  شود بهدر کتاب از چیزهای آشنا صحبت می بیند کهاست. بچه وقتی می

-ی ممقان اگر ببیند که در کتابشود. مثالً یک بچهاش به کتاب زیاد میعالقه

-قدر سر ذوق میپانزده کیلو چاپ شده، چهر یک دههای هش تصویر هندوانها

ی یادگرفتن نوشتهببیند و عالقه بهغیرممکن است که این شاگرد تصویر را  .آید

ی شود. یا وقتی یک بچهنکند. خود به خود به کتاب جلب میزیر آن را 

کنند، ... بازی می «توشهبنؤشه بنده »ش دارند اهای کتابتبریزی ببیند که آدم

 .غیرممکن است که وقت درس دادن آن قسمت کتاب فکرش پیش معلم نباشد

های توی کتاب هم خوب است به گوش بچه آشنا باشد. این های آدماسم

توانست به ی آذربایجان تا چند روز نخواهد خیلی مهم است. مثالً هرگز بچه

ی نکته. بچه باشد اسم یک پسر تواندمی «دارا»ی خودش بقبوالند که کلمه

وف و مضاف الیه قبل از موضدر ترکی برخالف فارسی صفت و مضافدیگر: 

ی پوست گاو. ترجمه=ئوکوز دریسی -آدم بزرگ=آید. مثال: بویوک آداممی

بینید که شود، ئوکوز دریسی برک اوالر. می. می«پوست گاو سفت است»ترکی 

های را و بعد برویم سراغ کلمه «پوست»م. بعد را معنی کنی «گاو»مجبوریم اول 

ر هر کلمه را در ی کالس اول سخت است. البته اگبعد. این کار برای یک بچه

-های اول سابق در همان صفحهآسان بود. در کتاب ،کردجای خود معنی می

کار رفته بود: عروسک الیه بهنخست، صفت و موصوف و مضاف و مضافهای 

توانستند بدانند که چرا شدند و نمیشاگردان من گیج میذر، توپ بزرگ. آ

دادند. اما رفتار و البته و چیزی بروز نمی. کنیمها را پس و پیش معنی میکلمه

 داد که کجای کار خراب است. هاشان نشان میکاریها و اشتباهپرسش
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ی بیست از این نظر خوب است که تا صفحه 44-43کتاب اول سال تحصیلی 

-کسره. دانم که عمدی است یا االبختکیفت از این چیزها ندارد. حاال نمیو ه

الیه هم( در ترکی به شکل پسوند و آخر مضاف)و گاه مضافی اضافی فارسی، 

اول صفت بعد . ی موصوف، در ترکی محل و معادلی نداردچسبد و کسرهمی

-20 یصفحهتا . شودد و تغییری در اصل کلمه داده نمیشوموصوف گفته می

ان ه این است که کتاب اول نداشته باشد و تا آن زمعاقالنها از این حرف 25

قت هم در معنی تازه آن و .های ساده ذهن او را آماده بکندمعلم با مکالمه

 الیه و صفت و موصوف جدا از هم معنی نشود. دو جزءِکردن، مضاف و مضاف

گردی خیلی کنجکاو شد و شود. اگر هم شاجمله مانند یک کلمه معنی می

گویید که خواست که علت پس و پیش معنی کردن را بداند فقط کافی است ب

ی بعد را دارد باید کلمه)کسره(  «زیر»ای دیدند که حرف آخرش هر جا کلمه

الف اش در خفارسی :گفتمم میاپیش از آن معنی کنند. من خودم به شاگردان

ها و ند که غرض چیست و با تمام مضاففتیامیجهت معنا کنید. خوب هم در

بیان یک شان هم با کنجکاویبه عالوه حس  .کردندها این کار را میموصوف

حتی باید تا چندی از آوردن حرف اضافه . شدعلت سطحی و ساده ارضا می

-کی به شکل پسوندی به آخر کلمه میهم خودداری کرد. حرف اضافه در تر

آید. است که حرف اضافه در اول کلمه میی چسبد و این خالف دستور فارس

فارسی و ترکی وجود دارد. ی یک اختالف اساسی است که میان این امر زاییده

ها در موارد در لغات این زبان»های ملتصق است که گروه زبان ءِترکی جز

اشتقاق بر ریشه هجاهایی افزوده ولی ریشه از افزایش هجاهای دیگر ابداً 

و  «تر به آخر ریشه چسبیدهسالم مانده و نیز هر چه افزوده وتغییری نکرده 

ها بر ریشه یا در لغات این زبان»های پیوندی است و گروه زبان ءِفارسی جز
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ماده هجاهایی افزوده، ولی نه فقط به آخر ریشه بلکه به ابتدای آن هم و دیگر 

چه افزوده جوش تغییر کرده، گویی که ریشه با آن این که ریشه بر اثر افزایش

ی خورده، اما در لغات بان ملتصق... مثل آن است که فقط به ریشه چسبیده ب

ه در کالس اول گیرم که خوب است کنتیجه می .«که جوش خورده باشداین

را مثل یک  «از خانه»ی مربوطه خوانده و معنی شود . مثالً حرف اضافه با کلمه

حتی ممکن است  طور.رجمه هم اینردان تکرار کنند در تکلمه بگوییم و شاگ

با . های اضافهدیگر حرفطور یعنی چه؟ و همین «از خانه»: از شاگردان بپرسیم

این وصف شاگرد پس از مدتی بی آن که خود متوجه باشد اضافه وصف را 

  .های اضافه را هم به جا و درستکار خواهد برد و تمام حرفرست بهد

که ممکن است طرح ـ حه از کتاب اول رافص پنج من مطلب شدن روشن برای

ه صورت طور که گفتم این پنج صفحآورم. همانجا میدر این ـو نوشته شود

آش  :یک فحهص. ی و دادن نمونه استیی راه گشاپیشنهادی دارد و به منزله

 / داداش آش/ داداش /ش س م : دو  -فحهص -آ ا / آش آش شام / شام شام 

/ داداش آب / آش / بابا بادام / آب :سه  فحهص -د د / داداش / شام داداش 

گیریم. با این حساب پدر می را به همان معنای پدرِ «بابا». ب ی / بابا بادام 

ها شود از این جملهی چهار میدر صفحه .برای بچه ناآشناست« آب»فقط لغت 

ام داد. داداش آش بابا بادام داد. بابا آش داد. بابا آب داد. داداش باد :استفاده کرد

تمرین و  ی پنج برایبا شام داد. داداش شام داد. صفحهداد. داداش آب داد. با

ای است که تمام های تازههای خوانده شده و یاد دادن کلمهی کلمهتجزیه

ها را شود؛ این کلمهده شده است. باالی صفحه نوشته میها یاد داهای آنحرف

. من کندالی میخمفهوم عبارت را برای شاگردان لم . معبخوانید و تجزیه کنید
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فهمیدند که ها زود میکردم و بچهی میمعن «داغیدین» را «کنید زیهتج»خودم 

: ی پنج این استنمای صفحه .آمدشان میچه باید کرد و از این اصطالح خوش

آباد شام شاد آبادان شام  هایاین کلمه: ها را بخوانید بخوانید و تجزیه کنیدکلمه

های تواند بنا به ابتکارش تمریناداش آبادان آبان آب شاد معلم میآتش بادام د

ی پنج بشمارند. یا که ها را در صفحهی بدهد. مثالً بگوید که شین کوچکدیگر

زیر هر کلمه که ب کوچک دارد خط بکشند. یا که یک نفر پا شود و از حافظه 

سیاه بنویسد، معلوم است که ین داشته باشد، یا در تختهد که شدو کلمه بگوی

 شناسیم و با دال و میم و صاد گفتن بیگانه ایم.ها را میهنوز فقط صدای حرف

ها شناسد و بر آنها را میاین مال وقتی است که شاگرد صدای تمام حرف

ری در سه درس اول با جمله کا ند.کاست و کلمه را به آسانی تجزیه میمسلط 

ی خواند و یک فعل بسیار سادهنها در درس چهارم است که جمله مینیست. ت

کارهای  ـبیست سی روز اول سال تحصیلیـ  مادگیی آها در دورهفارسی. بچه

توانند از همان اند و میآمیزی و نقاشی یاد گرفتهمقدماتی نوشتن را ضمن رنگ

امالء گفتن را  شودهم میز درس چهارم ا .درس اول شروع به رونویسی کنند

استفاده شده است. یاد دادن صداهای  «آ»جا تنها از صدای شروع کرد. تا این

 .دیگر کار بعد از این است

ـ  کی باید باشد. در یک ماه اول سالتدریس کتاب به هر دو زبان فارسی و تر

. باشندی فارسی های سادهشاگردها باید قادر به ادای جمله ـی آمادگیدوره

ش امکالمه خوب است به زبان محاوره نباشد. همان کتاب فارسی یاد دادن راه

آماده کنیم. حتی است. البته غرض این است که شاگرد را برای فهم زبان کتاب 

های کتاب به های نخستین صفحهی آمادگی لغتهای دورهباید ضمن مکالمه
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ی از گاهترکی است، گاه ش بهاگوش شاگرد بخورد. معلم در حالی که تدریس

کند. یا خود هایی به فارسی میگیرد و پرسشمعلومات فارسی شاگرد کمک می

کالمه اهمیت زیادی اش کند. زنگ مگوید بعد ترجمهی میای به فارسجمله

نای چند درس بعد کتاب را های ناآشها لغتتواند در این زنگدارد. معلم می

صورت امکان تصویر مربوط به کلمه را هم  هایی بنویسد و درکارتروی تکه

پشت همان کارت بچسباند. با نشان دادن تصویر و کارت، شاگرد پیش از وقت 

کار ه شود. من خود این روش را بهای آینده آشنا میا تلفظ و شکل کلمهب

روش و حقه توان گفت که با این ام. میرفتهی خیلی خوبی هم گام و نتیجهبرده

های فارسی خصوصی در شرایط بچههای بهرا در مورد کلمه های ترکبچه

هایی که در یک کتاب غتل. شوداین کار یادگیری آسان میگذاریم. بنابرزبان می

 گاهی بیاید. های بعدی هم گاهرود باید در کتاببه کار می

 شود. شاید به ایناغلب این نکته در نظر گرفته نمی های ابتداییدر تألیف کتاب

چه توجه به دانش پیشین شاگرد. هرکند بیعلت که هر کدام را آدمی تألیف می

-ته است دو کالس باالتر فراموش میشاگرد به زور معلم و خون جگر یاد گرف

آید. های تازه به میان میرود و گروهی لغتهای قدیمی از یاد میشود. لغت

. می پژوهش این را بفهمدک اتواند بآوری نیست. هر معلم میاحتیاج به مثال

ی لکلور آذربایجان گنجینهوها بگنجانیم فخواهیم داستانی در کتاباگر می

های آذربایجان و در شود از افسانهگذارد. میی در اختیارمان میپُرارزش و مفت

راوغلو استفاده کرد. البته های کوی فارسی داستانهای باال حتی از ترجمهکالس

 آموز.  های آشنای دانشاز لغتنه خالی یار ساده باشد و ها باید بسترجمه
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رح و آموزنده کند. گذشته از مفیی در کالس کمک بزرگی به معلم میگوقصه

ه در کالس اول فقط ی یاد دادن زبان در کالس است. البتبودن، بهترین وسیله

من روش خود . آموزی کردی زبانگویی استفادهشود از قصهآخرهای سال می

گذرم. شان میها و جلب توجهاز آماده کردن بچه: گویی این استدر قصه

-ای را ساده میکنم. یا خودم قصهیای را انتخاب می فارسی بسیار سادهقصه

کوشم که گویم. میرین میبعد از بیرون قصه را به ترکی و شی. نویسمکنم و می

حاال گوش کنید فارسی آن را گویم: قصه که تمام شد می .ی ابهامی نماندنقطه

بدین  .فهمید یا نهقدر است میهتان چخواهم ببینم سواد فارسییم .بخوانم

برم. نیز شان فایده میها هم برای جلب توجهتحریک حس غرور آنوسیله از 

که هر کار  ی دو دفعه خواندن چیست. معتقدمدهم که فایدهتوضیح کافی می

ش را هم روشن کنیم. یا خودش را اباید علت شود،که به شاگرد تکلیف می

آن وقت شروع . واداریم و به پرس و جو بگیریم که خودش علت را دریابد

های سخت و جاهای ی قصه را یواش یواش بخوانم. جملهکنم متن فارسمی

نم یا وسط قصه معنای کلمه و که را هم دوباره به ترکی ترجمه میحساس قص

دانم کنم که میرسم. اغلب شاگردانی را انتخاب میپمیای را از شاگردی جمله

کنم. غفلت نمیالبته از بقیه . جواب درست خواهند داد و شرمنده نخواهند شد

ممکن است فردا و پس فردا  در کالس اول .رسدبدین ترتیب قصه به پایان می

-کالس رها پرسش کرد. دمتن فارسی آن را خواند و از بچه بار دیگرقصه یک

اید چه که شنیدهشود گفت که با استفاده از آنتی میح... های دوم و سوم و

د موضوع انشاء. این بهترین قصه را خود روی کاغذ بیاورند و همین باش

ش بیشتر از هر جنبه اهای پایین است که هدفی انشاءنویسی در کالسطریقه

های درسی و دیگر کتابهای با استفاده از لغت. آموزی باید باشدمتوجه زبان
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های داستانی غیرکالسی هم ترتیب داد و... . توان حتی کتابهای آشنا میلغت

 .آرزو بر جوانان عیب نیست

شود با البته موضوع با این اهمیت را نمیدهم. سخن را بیشتر از این طول نمی

نظران و صاحباین چند سطر حالجی شده انگاشت. لیکن امید است که 

کنم: تا من باز هم تکرار می. گشا باشدندان را سر شوق بیاورد و راهمعالقه

ها تهیه نشود، همان آش است و همان کاسه و همیشه وقتی که این نوع کتاب

 ش عاجزاتی نهم از قرائت کتاب تاریخح خواهیم دید که شاگرد کالس هشتم

، اما تا کندی هندسی را پیش خود ثابت میاست. خواهیم دید که هر نوع قضیه

-افتد و خرش در گل میپته میش به تتهاشود، زبانپای تخته سیاه کشیده می

و بعد از  ـز همان نخستین کالس از درس فارسیماند. از همه بدتر، شاگردان ا

کننده و وقت هدر فایده، خستهشوند و آن را درسی بیبیزار می ـادبیات فارسی

از ادبیات هم انگارشان را قوت خبر بیات بیانگارند. بعض دبیران ادن میردک

شان. روشان هم که زیاد است بخشند، با آن طرز تدریس و چیز یاد دادنمی

 !زیادتر باد
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را برای ی خود مدرسه زاپاتیستا سیستمِ مستقل آموزشی در

 .گذاردکشور و جهان به نمایش می

 سما اوریاد یترجمه، آمبر هاوارد

 

کنترل زاپاتیستها، جوامع محلی نسبت به گذشته بدون حمایتِ در مناطق تحت »

مالیِ دولت و استفاده از معلمان دولتی، مدارس بیشتری ساخته و به کودکان 

 .«اندبیشتری آموزش داده
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ی همگانی خود را در مبارزه بخش زاپاتیستا فازکه ارتش ملی آزادیزمانی

که  را در دستور کار خود قرار دادآغاز کرد، یازده مطالبه  1993ابتدای سال 

بود.)و دیگر مطالبات کار، زمین، مسکن، غذا،  «آموزش»یکی از آن مطالبات 

سالمتی، استقالل، آزادی، دموکراسی، عدالت و صلح بودند.( سیزده سال بعد 

مردم شاهد تغییرات فاحشی نسبت به گذشته در وضعیت بهداشت، مسکن و 

های چیاپاس بودند. دولت مکزیک یا هر کوهستانها و سایر مطالبات در جنگل

نهاد دیگری در سازماندهی این تغییرات مشارکت نداشتند؛ آنها این کار را برای 

در حالی که پیش از شورش، در این سرزمین روستایی خودشان انجام داده بودند. 

تا ها کم و دور از هم قرار داشتند. جوامع اشتراکی زاپاتیستعداد مدرسه فقیر

های خود آموزش دادند و ایطبقهمدارس جدیدی ساختند؛ معلمانی از میان هم

که به فرزندان خود چه نوع آموزشی بدهند؛ گسترش دیدِ خود را نسبت به این

ها این کار را بدون دریافت هیچ مبلغی حتی یک پزو از دولت، انجام دادند. آن

 دادند. 

از اعضای زاپاتیستا و بازدیدکنندگان از ، هزاران نفر 2006سی و یکمِ دسامبر 

آیی مردمِ گردهم در کوهستانِ شهرِ اُوِنتیک در 1سراسر مکزیک و جهان

زاپاتیستا و مردم جهان دورِ هم جمع شده بودند. موضوع محوری یکی از 

های غیرنظامی از اختصاص داشت و نیرو 2«آموزش از نوع دیگر»ت به جلسا

که چه ایندادند توضیح میهایشان را برنامهبخش سرتاسر قلمروی ارتش آزادی

خواهند اند و چه کارهایی میدهآموزش انجام دا یحال در زمینهه ب کارهایی تا

تدریسِ تاریخ، زبان  «آموزش از نوعی دیگر»انجام دهند. محور اصلی در خلق 

ی دهند تا برای جامعهها آموزش میو فرهنگِ مردمی به جوانان است و به آن
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ش نیست. اخود چیزی را تدارک ببینند که دولت هرگز قادر به انجام دادن

 طور توضیح دادند:این 3لوسیو، ماگدالنا، نمایندگان کاراکولِ دوم

به این دلیل که آموزش دولتی کیفیت پایینی دارد، ما شروع به تولید مدل »

دولتی تنها در خدمت تخریب  آموزشی خودمان کردیم. مدلِ آموزش و پرورش

زمین و تمام بشریت است تا آموزشی را توسعه دهد که سود صاحبان قدرت 

 «کند.را تأمین می

 

شان را در ارتباطی نزدیک با ها خواستار نوعی آموزش بودند تا جوانانآن

شان قرار دهد تا برای منافع مشترک گروه اثربخش باشد. گوستاو از جوامع

از سال نداد و ما  هایمان را به مادولت مدرسه»کند: م بیان میکاراکولِ سو

دولت به  ها از طرفمجبور بودیم خودمان مدرسه بسازیم. این مدرسه 1998
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مان برپا جا در جنگل، برای مردمها را همینشوند. آنرسمیت شناخته نمی

حال رشد های بسیاری دربرداشت. اما این مدارس درداشتیم. این تصمیم، هزینه

 1994گوید که از سال طور میسائول، یکی از معلمان زاپاتیستا این «هستند.

چنان سعی دارند به قلمروی خودمختارِ و شورشی راه بیابند معلمان دولتی هم

ها بیایند ببینند بگذارید آن: »گوید. سائول می"جاسوس"عنوان بار بهاما این

« کنند؟جا چگونه عمل میجنبشی است و آنکنند، چه نوع پاتیستا چه کار میزا

معلمان دولتی با کمک ارتش و هلیکوپتر مواد اولیه و ابزار مدرسه و غیره را  

ورود  یها گفتیم: این دیگر نه! همین که به شما اجازهبه منطقه آوردند. ما به آن

خودِ ما کافی است؛ این درست نیست. خب انجام این کار آسان نبود.  ،دادیم

-اما هرلحظه که می ای باید داشته باشیمی مطالعاتیدانیم چه برنامهنوز نمیه

توانیم فرهنگ، تاریخ و گیریم.  در حال حاضر میشویم و یاد میگذرد بهتر می

 «مان را آموزش دهیم.زبان

وجود هحال، باین است. با "آموزش از نوعی دیگر"این آغازی کوچکِ برای 

های زاپاتیستا هم اذعان برانگیز است و فرماندهچالشآوردنِ آموزشِ مستقل 

ها ی مردمی شکل گرفته است، آندارند که سیستم از پایین با دانش جامعه

-ز کاراکولِ پنجم اینگیرند. کانسپسوین ایاد می ،همچنان که در حرکت هستند

رویم  در کنار کار آموزش طور که پیش میما همان»دهد که: طور توضیح می

مان خواهیم آموزشمی ر حال یادگیری هستیم، ما به این فکر کردیم کهد

 «چگونه باشد؟

های فرهنگی ، بازیافتنِ ارزش"آموزش از نوعی دیگر"های مهم یکی از جنبه 

های بیان و درکِ یکدیگر درونِ جوامع محلی است. این موضوع همان و راه
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و مردم بسیار هیجان  امری است که در آموزش دولتی از دست داده بودیم

های زبانمورد  خصوص دراند تا دوباره این موضوعات را از سر بگیرند، بهزده

توان به زوتزیل، زلتال، توخوالبال و کول اشاره کرد. شان میمحلی که از میان

ها به زبان محلیِ منطقه برگزار این موضوع بسیار ضروری است که کالس

از نظر فرهنگی دارای اهمیت هستند، بلکه  شوند نه تنها به این دلیل که

ها به های آنهایی هستند که پیش از هرچیز توسط مردم منطقه و در خانهزبان

توانند با آن زبان ارتباط خوبی مین بهشود و کودکاصحبت می هااین زبان

 گوید:ای هجده ساله است؛ میکردهلوسیو که تحصیلبرقرار کنند. 

-کنیم. آموزشِ ما به ما یاد میمی کنیم. مقاومتخودمان صحبت میما به زبان »

دهد که نئولیبرالیسم چیست؛ معنی خودمختار بودن چیست. معلمان دولتی ما 

ها آمدند. آنشان کافی نبود دیگر نمیاکثراً بعد از مدتی، به این دلیل که حقوق

علیه دولت مقاومت کردند به ما بگویند به تنهایی کار پیدا کنیم و تالش می

دهیم. ما مینکنیم؛ اما ما باور داریم که هرکاری می کنیم، برای همه آن را انجام 

 «همراهِ یکدیگر انجام دهیم.باید آن را به

ی تاریخ و فرهنگ و زبانِ محلی، نمایندگان عالوه بر اهمیت یادگیری درباره

محیطی و برابری کاراکولِ سوم همچنین نیاز مبرم به منظور مطالعات زیست

 گوید: طور میجنسیتی از طریق آموزش را مطرح کردند. او این

را  ی زندگی است، باید چگونگیِ حفظِ تنوعِ زیستیزیست سرچشمهمحیط»

کند تا از تی باور داریم که ما را حمایت میزیسبیاموزیم. ما به آموزشِ محیط

خواهیم ه مراقبت کنیم. میمل برانگیز و منتقدانبه نحوی آگاهانه، تأ طبیعت
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مان آزادی و راهکارها را آموزش دهیم. همچنین خواستار آن هستیم تا فرزندان

 «چه زن و چه مرد ارزش قائل شوند. هاوقار را بیاموزند و برای انسان

موارد زیر « آموزش از نوعی دیگر»چهار بخشِ اصلیِ مورد مطالعه در مدلِ 

 هستند:

 محلی، تاریخِ مبارزات زاپاتیستا، مردم مکزیک و جهان. یتاریخ: تاریخِ منطقه

 .زبان: زبان های محلی و زبان اسپانیایی

 .ریاضی

زیست با کشاورزی چگونگی حفاظت از محیط شناسی:کشاورزی-زیست

 های دیگر.های هورمونی و روشارگانیک و استفاده نکردن از دانه

زمانی که در مدرسه هستند،  تقویت جوامع خود را هایآموزان نیز راهدانش

ها، تولید محصوالت، شناسایی مشکالت زمین و آموزند مانند پروررش باغمی

ها. از این راه، ها، گوسفندان و خوکچگونگی پرورش حیوانات از جمله مرغ

مدی کسب کنند تا کسب کنند و حتا درآها قادر خواهند بود تا دانشی عملی آن

ی معلم( تفاده شده از سوی زاپاتیستا به جای کلمه)اصطالح اس "گرآموزش"از 

گیرند و کارِ آموزش را خارج از و حقوقی نمیجا هستند که افرادِ محلیِ آن

 های خود باال بیاورند،دهند تا آگاهی را درونِ انجمنخود انجام می یاراده

 حمایت کنند.

اند. به تدریس نیز مشغول ،کنندکه زندگی میآموزشگران در همان کمونی 

فهمند و بهتر از گ و زبان محلی و تاریخ خود را میخوبی فرهنبنابراین به
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های زیستنِ های فرهنگی و شیوهفردی که از بیرون با عقاید و دیدگاه

آموزانِ خود منتقل کنند. مخصوص آمده باشد، قادرند تا این دانش را به دانش

آموزان چه چیزی یم بگیرد که دانشبدین صورت کمون قادر است تصم

 طور می گوید:بیاموزند. سائول از کاراکولِ اول این 

-ها چیزهایی که میپیش از این ما معلمان دولتی داشتیم. متوجه شدیم آن»

دهند. این یکی دیگر از ابزارهای دولت نمیمان آموزش خواهیم را به فرزندان

 کند:اضافه مینیز ی کاراکولِ چهارم نماینده «فدرال بود.

عنوانِ یک کردند. بنابراین ما بهتی فرهنگ و زبان ما را تدریس نمیمعلمان دول»

هایی با مالقات کمون و به عنوان والدین شروع به سازماندهی خودمان از طریق

ریزی کنیم. را طرح "آموزش از نوعی دیگر"دیگر اعضای زاپاتیستا کردیم تا 

این توافق رسیدیم تا فرزندان خود را از مدارس  ها، بهپس از این مالقات

نام  خودمان ثبتهای آموزشگران ها را در کالسدولتی بیرون آورده و آن

 «کنیم.

بینند و به نسلِ دیگری از افراد خبره، آموزش میاین آموزشگران توسط 

دهند. اهمیت دارد که توجه داشته ی خود آموزش میبرای جامعهآموزشگران 

گیرند. آموزش ما آن آموزان یاد میکه این آموزشگران در کنار دانش باشیم

ها ها نادان باشند. بلکه آننوعی از آموزش نیست که معلم، دانای کل و بچه

آموزشگران هستند، مردمانی از درون کمون هستند که انواع گوناگونی از کار و 

 دهد:ییح مای از کاراکولِ اول توضنمایندهبرند. دانش را پیش می
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-را آماده به گرآموزش 20ایم و جدید تأسیس کرده ی خودمختارمدرسه 72ما »

اولین نسل از  ند ونفر آموزش داد 80به  نفر نیز بعداً 20ایم. این کار کرده

وجود آوردند. هم اکنون ما در نسل سوم آموزش و پرورش مستقل ما را به

 دهند. آموز درس میدانش 1726گر به آموزش 147آموزشگران هستیم و 

شوند و مانندِ مدارس دارس بر اساس نمره سازماندهی نمیآموزانِ مدانش

آموزان دانششوند. یابی نمیهای پایانی ارزشسواالت و نمره یدولتی به وسیله

شوند. اما در بیشتر موارد تنها یک بندی میی سن و میزان دانش تقسیمواسطهبه

آموزان صورت وه وجود دارد و تقسیمی میان دانشگرگر برای آن آموزش

ود دارد که های مختلفی از دانش و سطح سواد وجگیرد و کالسی با درجهنمی

ها این مدرسهدهند. تر درس میتر به معلمان جواندر آن معلمان باتجربه

ان آموزلتی دارند زیرا در آن مدارس دانشهای زیادی با مدارس دوتفاوت

بان محلی خود مورد شوند و برای صحبت کردن به زحاشیه رانده میمحلی به 

 گیرند. تمسخر قرار می

مفهومِ کارِ جمعی یکی از بخش های اصلی زندگی زاپاتیستاست. هر عضوی از 

دهد و انجام می داری، حمل و نقل و ... راگروه کاری همانند آموزش، مزرعه

شود. مسیح از کاراکولِ چهارم می تراک گذاشتهی کار میان گروه به اشنتیجه

 :گویدمی

مان یمان اصول اشتراکی زندگی را برای حمایت از جامعهخواهیم فرزندانمی»

به درستی بدانند و برای ارزشِ زندگی به پاخیزند و جایگاهی را بشناسند که 

فرهنگ خود را از دست  روند،که به مدرسه میدر دنیا دارند. کودکان هنگامی 

در مدارس  شان ندارد.گیرند که ارتباطی با زندگیدهند و چیزهایی یاد میمی
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شود تا در کار خودش موفق تشویق می دولتی برخالف مدارسِ ما، هر فرد

شود و این اغلب بدین معناست که به شهر رفته و در تجارتی بزرگ مشغول 

 «کار شود.هب

 کند:کاراکولِ چهارم نیز تأکید میای از نماینده

ها از روند تا کار فردی خود را ادامه دهند، بلکه آنفرزندان ما به شهر نمی»

 «دهند.را آموزش می کنند و کودکان  دیگری خود حمایت میجامعه

آموزان بعد از پایان تحصیالت زاپاتیستا بدین معناست که دانش این امر برای

-آموزش به دیگران یاری میدر شناسند و میمیانی، نیازهای فوریِ جامعه را 

شود که چگونه چیزی یا غذایی را آموزان آموزش داده میبه دانشرسانند. 

هایی در رابطه با آموزشای دور از دسترس، ها به جای آیندهتولید کنند و به آن

جا که شود. از آنازهای مرتبط مردمِ ناحیه داده میمزرعه، هنرها، سالمتی و نی

ودمختار بیرون از قلمروی شورشی به رسمیت شناخته آموزش و پرورشِ خ

گو که والدینِ یکی التحصیالن قادر به ادامه تحصیل نیستند. دیهنمی شود، فارغ

 گوید: مدرسه است، میآموزانِ از دانش

ش ای میانی خودمختار و شورشیِ محلی که نامشته پسرم از مدرسهسال گذ»

ای است که در و اولین مدرسهاست  "یستادبیرستانِ شورشیان خودمختار زاپات"

خواست ادامه او میالتحصیل شد. قلمروی شورشی در اُوِنتیک ساخته شده فارغ

 «تحصیل دهد اما نتوانست و در همان مدرسه به تدریس مشغول شد.

این است که روزی  "آموزشِ از نوعی دیگر"ترین رویاهای یکی از بزرگ

آموزان بتوانند تحصیل خود را اشته باشد تا دانشدبیرستان و دانشگاهِ خود را د
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آموزش از نوعی "ادامه دهند. اگر چه جوامع با اشتیاق درحال فراهم آوردن 

برای فرزندان خود هستند، این راهکار با کشمکش همراه بوده است.  "دیگر

های این یکی از دشواری االن خواندن و نوشتن بلد نیستند.بسیاری از بزرگس

موزشگرانی است که خود از این جوامع برخاسته باشند. همچنین بسیار یافتن آ

ی تدریس و آموزشِ دیگران آید که آموزشگران خود قادر به ادامهپیش می

ی های خود از قبیل تهیهنیستند. به دلیل اجبار برای رفع نیازهای خانواده

د و بسیاری از پوشاک و تغذیه، تعدادِ کمی قادر به تکمیل فرایندِ آموزش هستن

گویند. راهم آوردنِ آموزشی منسجم ترک میآموزان را بدون فها دانشآن

دشواریِ دیگر در رابطه با کمبودِ منابع است. زمانی که تصمیم بر آن شد تا 

پایین و بدونِ کمک از سوی دولت ساخته شود، کشمکشی برای  همه چیز از

آموزان کردنِ آن برای دانشدرسه و آماده آوریِ مصالح برای ساختنِ مجمع

 گوید: ی کاراکولِ چهارم میشت. نمایندهوجود دا

های اما داشتنِ آزادی برای آموزشِ مستقل ارزشش را دارد و ما کالس»

کنیم و این موضوع چندان ا در خانه یا زیر درخت برگزار میمان رفرزندان

دانیم چگونه به ما می اهمیتی ندارد. ما دیگر نیازی به پولِ دولتِ بد نداریم.

ه به کلِ جامعه کمک آموزشگرانِ خود در امرِ آموزش کمک کنیم تا در این را

 «کرده باشیم.

-که همه چیز و حتا مدارس با سقفی اینپاتریشیا از کاراکولِ سوم نیز درباره

گوید. تعهد به ونه توسطِ خودِ مردم ساخته شد میهای حلبی و حصیری چگ

ی ی روزانهاست. والدین جیره "آموزش از نوعی دیگر"یقیِ اساسِ حق ،جامعه
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دهند تا نشان میهای خوراکی و ذرت و هیزم را به فرزندامواد الزم از دانه

 هنگامی که در مدرسه هستند غذا داشته باشند.

های بین المللی از نروژ، سوئد، دانمارک، یونان، ایاالت متحده بسیاری از گروه 

وه های دیگر از جنبش زاپاتیستا حمایت کرده و درآمد و منبع و بسیاری از گر

 "یگرآموزش از نوعی د"اند تا مدارس بیشتری بسازند. در اختیارشان گذاشته

ای مانندِ هستی و هستیِ غیرمالکیتی بنا های اولیهبر اساسِ دنیایی نو با ارزش

ن است تا و در پیِ آا یی باور دارد:گراشده است. جنبش زاپاتیستا به واقعنهاده 

-ه چه چیزی نیازمند است و به دانشب اش حقیقتاًبفهمد جامعه برای آزادی

ی کانسپثیون طور که فرماندهدهد. همانآموزان حولِ همان موضوع آموزش می

 گوید: می

جا آموزش در اختیارِ های آن، اینتمامِ کمبودهای پیشِ رو یا چالش حتا با»

ماست. مانند دیگر افرادِ زاپاتیستا، ما خودمان را درونِ قلمروی خودمان 

 و این مشابهِ موضوع برایمان مشکل ساز بوده استسازماندهی کردیم و این 

ها ما را کم متوجه شدیم. آندهد و این را کمآموزشی نبوده که دولت ارائه می

و ما مقاومت  بیاموزیمخواهند، ها میکه آن چه راکردند تا هرآنمجبور می

وب نبود. ما باید تغییر دادند خها به فرزندان ما آموزش میطور که آنکردیم. آن

 «موزش از نوعی دیگر را خلق کنیم.کردیم تا آایجاد می

های متفاوت به نوعی اولین این گفتگوهای انجام شده میان نمایندگانِ کاراکول

ز سوی بسیاری از افرادِ جهان در رابطه با جوامع شورشی و دیدگاهِ عمومی ا

های زیادی از سراسر جهان گردِ هم مستقلِ زاپاتیستا را فراهم آورد. مخاطب

ای که محل برگزاری این دشان آنقدر زیاد بود که در مدرسهآمده بودند و تعدا
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این فرصتی به فضای بیرونی انتقال دادند. گردهمایی بود جا نشدند و جلسه را 

شان بود و یناتِ عجیب و غریبهای سیاه و تزئمحلی با ماسکبرای دیدن افراد 

آموزان و معلمان و کسانی که از سراسرِ جهان همگی همچنین مالقات با دانش

ی آلترناتیوی از آموزش به جای سیستمِ دولتی و جمع شده بودند تا شاهدِ ارائه

ردمی از شود زمانی که مهایی ممکن میکه چه کارکاپیتالیستی باشند و این

 ی خود کاری بکنند. شوند تا برای جامعهپایین متحد می

بسیاری از مردم از جمله بئاتریس گوتیرِس که معلمی محلی اهلِ اواخاکا است 

خواهم می»گوید: هاست. او میطرح درس ینگرانِ پیش رفتنِ نحوه ارائه

 «شان در کالس درس را ببینم.ی بیان شدنشوند و نحوهکلماتی را که بیان می

ی فرهنگی را داد که در آن معلمان به همراه او پیشنهاد برگزاری انجمن ویژه

هایی را ارائه دهند که آموزان حضور داشته باشند و راهگروه پانزده نفره از دانش

ای نو برای برند و از این طریق شیوههایشان به پیش میدر کالس درس

های کوچکتری د که گروهطور پیشنهاد کردنکنند. دیگران اینخلق میآموزش 

-از تجارب مختلفِ بسیاری از شرکت ها حضور داشته باشند تادر مالقات

گوید: یکی از افرادِ محلی زاپاتیستا میکنندگان بیاموزند. اگرچه گوستاو، 

در جهان ش استانداردی وجود ندارد و هیچ کتابی نیست که راهِ صحیحِ آموز»

 «در آن نوشته شده باشد.

ند اهای خودمان را با مردمی که آمدهحلیادگیری ادامه خواهیم داد و راهما به 

 گذاریم.تا گوش فرا دهند به اشتراک می
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 ها:منابع و زیرنویس

 

* 

http://www.schoolsforchiapas.org/library/showcasing-autonomous-

education/ 

آیی بار گردهمها هر چند وقت یکها برای آشنایی مردم جهان با جنبش زاپاتیستزاپاتیستـ 1

 کنند.برگزار میبا دعوت از مردم مکزیک و جهان 

 The Other Educationـ 2

-خود استفاده می بخش برای پنج مرکز خودگردانکاراکول اصطالحی است که ارتش آزادیـ 3

 .کند

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.schoolsforchiapas.org%2Flibrary%2Fshowcasing-autonomous-education%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF8vGClosLFa9475_N8IcF0kHxuiQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.schoolsforchiapas.org%2Flibrary%2Fshowcasing-autonomous-education%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF8vGClosLFa9475_N8IcF0kHxuiQ
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 آینههای قاب

 مسعود حسینی

 

-رنگ را به سنگروز دستگاه فرزِ ثابت ندیده بودم. حیدر قاب طالییتا آن 

گنده در پشت  یتیلهی کوچکی که مثل یک گردان فرز نزدیک کرد و زائده

های نارنجی رنگ، موازی با هم به گردان، چسباند. جرقهقاب بود را به سنگ

از پیچیدن در محافظِ فلزیِ باالی  آمدند و بعدگردان به حرکت دردور سنگ

-قبل از رسیدن به زمین ناپدید می هابه سمت زمین پرتاب شدند. جرقه فِرِز

ها در هم تنیده شدند و ، نورزدیک کردمهایم را به هم نی چشمشدند. حدقه

-مثل چرخ و فلک بزرگ پارک ارم نور، ها نرم و رویایی شدندتیزی جرقه

 .کردندافشانی می

ای است و بار گفت که کار سادهقاب دیگری برداشت و برای چندمین حیدر

و ها ج کنم و از بغل نگاه کنم که جرقهم را کافقط باید مراقب باشم که صورت

فرز ی کوچک به نرمی در برخورد با سنگام نخورد. زائدهها به صورتپلیسه

از روی قاب چیده قدر نرم نکرد. آافشانی میشد و نورشد، ناپدید میآب می

-ا از روی کیک تولد با انگشت برمیای رهای خامهگل حیدر، شد که انگارمی

 . دارد

هایش بود، ساعد دست هایش کشیده و زمخت، دستحیدر الغر و قد بلند بود

زد اش سیلی میهایی که اگر به زندستترسناک بود؛ پهن و عضالنی، از آن
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ادرشان را از رسید که میش هم زورشان نمیهاشد، و بچهاش کر میحتماً زن

ش هم ابود و زن طورهم همین نجات بدهند، حتماً های قلدر حیدردستزیر

کس حریف حیدر نیست، ، چون هیچکه از حیدر شکایت کند ترسیدباید می

گیرد و ش را میاحیدر از آن مردهایی است که انتقام احتماالً .هاحتی پلیس

-اش را میرود و گوش پدر زنش باال میای پدر زنخانهنصف شب از دیوار 

پیچد و از در در یک دستمال ابریشمی می و چاقوی خونی را هم احتماالًبُرد 

ی طراف را هم نگاهی بیاندازد و یقه، شاید ازنداش بیرون میی پدر زنخانه

ها تاریکیش را در یقه مخفی کند و در میان اش را هم باال بکشد و گردناکت

 کن است حتی آن شب بارانی هم باشد.... مممحو شود

ای را از روی کیک تولد های خامهافشانی کنم و گلحاال نوبت من بود که نور

لحظه ام داد، یکه خوردم، بازوهایم برای یک. حیدر قاب را به دستبچینم

و جور  ، خودم را جمعام به زمین بیافتدخالی کرد و نزدیک بود قاب از دست

ی قاب را به سنگ که زائده . همینبردم فرزسمت سنگکردم و قاب را به 

وی م لرزیدند و قاب پرت شد راهایم و بدنای دستچسباندم، برای لحظه

هایش را رویم ایستاده بود و چشمهفرز مثل یک گاو خشمگین روبزمین. سنگ

م را پاره اایش شکمهخواست که با شاخرده بود و گویی میرو به من بُراق ک

که باید ی تکراری و اینو باز همان جمله کند. حیدر نگاهی به من انداخت

 .تر بگیرمقاب را محکم

شدن هنوز مرداد بود و تا باز  .گذشتیک هفته از حضور من در کارگاه می

کردم تا شاید حیدر سفارش من را ها دو ماه وقت. باید خوب کار میمدرسه

آقا من را  ، بعد از ساعت مدرسه هم حاجبعد از ظهرها سال،بکند و در طول 
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کنند های حیدر کار میدانم بچهها را فرز بزنم. نمیقاب، وقتقبول کند که پاره

. شاید هم هر آیدمیها برکه حیدر خودش به تنهایی از پس مخارج آنیا این

پول را به  ی تقسیمگذارد و وظیفهروز صبح حیدر مبلغی را روی طاقچه می

انداز مختصری از خرجی هر روز حیدر پس . شاید زنِها سپرده استمادر بچه

، تصمیم سفید شده ش هماپول است و شاشبی دزدد و وقتی پسر حیدرمی

سازی کار کند ناگهان پولی را از پستوی گیرد که برود و در یک کارگاه قابمی

ی م تو برای کارگری خیلدهد که پسربه او می ،کشدش بیرون میالباس

 .و جنسی بخر و کنار خیابان بفروش ، بیا این پول را بگیرکوچکی

یا جای بدی. همیشه  جای خوبی است «سازیقاب آینه»کارگاه دانستم که نمی

. گاهی خوب است و حال آدم گاهی بد ، حال آدمجور هستندی جاها یکهمه

ی شیرازی . زیر زمین حسینیهبودیمتر از سطح زمین ه پله پایینسیزده یا چهارد

های کارگاه مماس با سطح خیابان بودند. بیست سانتیمتر مانده به پنجره . ها

کرد اما شد حساب شدند. روی نورشان نمیارگاه شروع میهای ک، پنجرهسقف

متری دیوار رو بیست سانتیه. وقتی یک نفر در پیادد پای رهگذران را دیدشمی

 . دید ،دشاش را میشتکایستاد تا خمی

-گاو مثل روز اول دیگر خشمگین نبود. یک کار تکراری باید با گاو انجام می 

ها و ام را کج کنم که پلیسهش بچسبانم و صورتاگرداندادم، قاب را به سنگ

ولی  هایم مثل حیدر نشده بودندساعد دست. ام نپاشدها روی صورتجرقه

ها را قابستمال، با دی کارگاهنفری گوشه . چندندافتادام نمیها از دستقاب

ی کارگاه با من های گوشهبچه .دادندانداختند و رادیو هم گوش میمیبرق 

گفت که قبل از آمدن من به شان به من بار یکی، یکزدندف نمیخیلی حر
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بر سر این  و معموالً نفر موظف بوده که پای فرز باشد، هر روز یککارگاه

های داغ بایستد د از صبح تا شب جلوی پرتاب پلیسهکه چه کسی بایموضوع 

، دعوا میشده. ولی از وقتی من آمده بودم همیشه های سنگین را فرز بزندو قاب

کرد هربان بود و خیلی من را تشویق می. حیدر مروی این گاو بودمهجا روباین

. یک و دلگیر بودکارگاه تار ! ماشاال که تو خستگی حالیت نمیشه گفتو می

حاج آقا  شد گاهی پای رهگذران را دید زد.جا کنار این گاو حداقل میاین

و کارگاه  آمد پایینآمد. مییزده یا چهارده پله را پایین می. سد پایینآمگاهی می

د . شاید حاج آقا دختر کرپچ میدر معموالً با حاج آقا پچکرد . حیرا نگاه می

توانست داماد . حیدر هم میباشد و بخواهد حیدر دامادش باشد بختی داشتهدمِ

 ،را پاسداری کندش اخوبی باشد و هم برای حاج آقا که پسر نداشت که اموال

ا یک روز دعوت کرده باشد به . شاید حیدر ردتوانست پسر خوبی باشمی

ش به اقا افتاده باشد و دختر چشمآش به دختر حاج ااش و حیدر چشمخانه

های یدر با بچه. حاش به حیدرش به دختر و دختر چشماحیدر و حیدر چشم

. اما اگر یک روز باشدکارگاه مهربان بود شاید با دختر حاج آقا هم مهربان 

دیگر مهربان نیست و ممکن ، حیدر داری برای دختر پیدا شودخواستگار پول

-ماشین خواستگار پولجلوی  احتماالً بریزد.هم ها را بهی آنی محلهاست همه

ش ای آبدار زیر گوشتا کشیدهند، او را از ماشین بیرون بکشد و چبگیرددار را 

ها حیدر از پلیس . کنداش بزند کَرَش میها که اگر به زن، از آن کشیدهزندب

 .ترسدحیدر از زندان نمی .ترسدنمی

 بعد از ظهر در. هر روز هفت صبح تا پنج اه اول آشناییِ من با گاو گذشتم

. البته همیشه تا پنج نبود و دو بار حیدر من را کارگاه و در کنار گاو گذشته بود
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های بیشتری را فرز کنم. کارگاه نگه داشته بود تا قابدر  تا دو ساعت بیشتر

ش اها را به مشتریانهای حاج آقا زیاد بود و باید آنشد کرد. سفارشکاری نمی

-شناختم ولی باید دلِ حیدر را بهاج آقا را من نمیهای حرساند، مشتریمی

-ه پارهدست بیاورد که من از مهر ماآوردم که حیدر دل حاج آقا را بهدست می

ی کارگاه بود که اطاقک کوچکی گوشه .وقت در کارگاه بمانم و فرز کنم

روز . آنکشیدجا سیگار میزد و اغلب حیدر در آنهمیشه سماور آن قل می

ن را صدا کرد و از توی کشوی میز کوچک داخل اطاقک یک دسته حیدر م

پول به من داد و گفت این هم مزد این ماهِ تو ، پاهایم سست شده بود و 

-هقدر است و مزد من چهت نکردم بپرسم که این پول چلرزید جرأم میادست

جا، . پول را که گرفتم حیدر فوری گفت کلی کار یاد گرفتی اینقدر باید باشد

. از پیچ اولین کوچه های کارگاه را باال آمدمشی! تشکر کردم و پلهداری مرد می

شاید یک روز زنِ . ز انتظار من بودتر اها را شمردم؛ خیلی کمپول ،که رد شدم

ت داده باشد و به حیدر گفته باشد که این پول که هر حیدر به خودش جرأ

مبلغی را هم هر روز از آن باید  ، زنِ حیدرگذاری کم استروز روی طاقچه می

اش هم سفید پول بود و شاشید که شاید روزی اگر پسر حیدر بیدزدپول می

سازی، پولی به او برود کارگری کند در کارگاه قابخواست که شده بود و می

. اگر زن حیدر به فروشی کندی کارش کند و در خیابان دستبدهد که سرمایه

ش توی گوش زن بزند اهای سنگینیدر با آن دستاعتراض کند شاید ح مبلغ

ها از خانه بیرون برود و شکایت کند. حیدر از پلیس و کَرَش کند و زن

 .ترسدیدر از زندان نمی. حنمیترسد
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. همیشه باید کردمبه کارهایی که یاد گرفته بودم فکر می بغضم گرفته بود و

ها به صورتم نپاشد. ا و جرقهههسرم را کنار بکشم و از بغل نگاه کنم که پلیس

رفتم و امید داشتم که دکتر بشوم و خیلی . مدرسه میمن با حیدر فرق داشتم

 خواستم از آن دکترهای خوب باشم که هر وقت زن حیدر ازپول دربیاورم. می

ش را هم که داده بود به پسر حیدر ا، پولحیدر سیلی خورد و آمد بیمارستان

، به پذیرش حاال پول بیمارستان نداشت و ش سفید شده بوداکه شاش

ش کر شده بیمار من است و ابیمارستان زنگ بزنم که این خانم که گوش

ی داشتم که دکتر بشوم که گوش بریده. امید ن بزنیدش را به حساب مامخارج

-حاج دارِ دخترِهای خواستگار پولزخمپدر زن حیدر را سر جایش بچسبانم و 

پانسمان کنم. حتماً که من با  ،الش به بیمارستان آمده آش و آقا را که خونین و

 . حیدر فرق داشتم

زده یا چهارده پله را . سید. ماه دوم آشنایی من با گاو آغاز شده بوشنبه بود

. حیدر در اطاقک ی کارگاه هنوز نیامده بودندهای گوشهپایین آمدم. بچه

ها کنار . کوهی از قابدکشیزد سیگار میکوچک، کنار سماوری که قل می

روب دانه به دانه بچسبانم دستگاه فرز چیده شده بود که من بیایم و همه را تا غ

فید شده در ش سا. شاید زودتر از من پسر حیدر که شاشگردان گاوبه سنگ

است  ماهها را کنار گاو حاج آقا چیده. گاوی که من یککارگاه بوده و آن قاب

زند. شاید دوشم. حیدر خیلی محکم به سیگار پک میآن را برای حاج آقا می

-ش شده که هر روز مبلغی از خرجی را میای شوم زنی نقشهحیدر متوجه

را به  هاکه زن بتواند پولکند و قبل از آنانداز میبرای پسر حیدر پس دزدد و

ش زده و ای راه ظاهر شده و سیلی آبداری به زنپسر برساند؛ حیدر در میانه
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ها تا صبح در ش سفید شده شبازن کر شده است و پسر که حسابی شاش

آمدن  کشاند و قبل ازکند و پای دستگاه فرز میها را مرتب میکارگاه، قاب

 .کندحیدر کارگاه را ترک می

کنم. زورم کم شده. خیلی کم. قاب اول را به ی دستگاه را روشن میدکمه

م اکنم دستم و تمام بدناش مین نزدیکگردادارم وقتی به سنگمیسختی بر

ها هم مثل ما هستند. مثل من، مثل شود. قابلرزد و قاب به زمین پرت میمی

ی پدر زن های بریدهسفید، مثل زن حیدر، مثل گوشاش، مثل پسرک شحیدر

ی کارگاه. احتماالً همین قاب که زمین خورد دور های گوشهحیدر، مثل بچه

-دار که هنوز زخمگیرد و دختر و پسر پولحاج آقا قرار میی عقد دختر آینه

 . بیننداش خوب نشده، خودشان را در آن میهای روی صورت

گویم که اندازم و میبه او نگاهی می دارم ومیست پسر افتاده برقاب را که از د

-ها به صورتها و جرقهط باید از بغل نگاه کنی که پلیسهای هست فقکار ساده

گردان حاج آقا تر بگیری. قاب را به سنگکه باید قاب را محکمنپاشد و این تا

هایش را به هم ی چشمپایم، حدقهکنم، زیر چشمی پسر را مینزدیک می

 .کندمخصوصی آب شدن زائده را تماشا مینزدیک کرده و با کِیف 
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 م!ها سالبچه ...بابا آب داد

 

جا شب و روز با خیال و خاطرات شده، این شما تنگ یم برای همهادل

خیر سرایم، هر روز به جای شما به خورشید روزبهتان شعر زندگی میشیرین

خندم و با شوم، با شما میگویم، از الی این دیوارهای بلند با شما بیدار میمی

کاش  گیرد.وجودم را می یهمه« چیزی شبیه دلتنگی»خوابم. گاهی شما می

نامیدیم، و مانند گذشته خسته از بازدید که آن را گردش علمی میشد می

 یهایمان را همراه زاللی چشمهخسته از همه هیاهوها، گرد و غبار خستگی

مان را به شد مثل گذشته گوشسپردیم، کاش میروستا به دست فراموشی می

با سپردیم و همراه مان را به نوازش گل و گیاه میو تن« صدای پای آب»

دادیم و کتاب ریاضی را مان را تشکیل میسمفونی زیبای طبیعت کالس درس

گذاشتیم چون وقتی بابا نانی برای تقدیم مجهوالت زیر سنگی می یبا همه

ا صد ممیز ید کند، پی سه ممیز چهارده باشی میکردن در سفره ندارد چه فرق

کی دنیا به کناری تغییرات شیمیایی و فیزی یچهارده، درس علوم را با همه

های ابر را در لکه« عشق و معجزه»گذاشتیم و به امید تغییری از جنس می

م که کورش یدمانکردیم و منتظر تغییری میمی آسمان همراه با نسیم بدرقه

کارگری نکند و در نوجوانی  کالسی پرشورتان را از سر کالس راهیِهمان هم

مان نکند، همیشه سقوط ننماید و ترکاز بلندای ساختمان به دنبال نان برای 

منتظر تغییری که برای عید نوروز یک جفت کفش نو و یک دست لباس خوب 

شد کاش می و یک سفره پر از نقل و شیرینی برای همه به همراه داشته باشد.

مان را دوره دوباره و دزدکی دور از چشمان ناظم اخموی مدرسه الفبای کردی

خواندیم و بعد سرودیم و آواز میزبان مادری شعر می کردیم و برای هم بامی

 ...رقصیدیم.رقصیدیم و میرقصیدیم و میدست در دست هم می
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 به «خاک فراموش شده خدا»داند اگر شما در این گوشه از راستی چه کسی می

آمدید، مجبور نبودید در سن سیزده سالگی با چشمانی پر از اشک و ینم دنیا

قصه »برای آخرین بار با مدرسه وداع کنید و « زیر تور سفید زن شدن»حسرت 

 را با تمام وجود تجربه کنید. « تلخ جنس دوم بودن

 

 بنشینید، هایتانهمکالسی با توانیدنمی دیگر دانممی آفتاب طبیعت پسران

 شما گریبان «نان غم» تازه «شدن مرد مصیبت» از بعد چون بخندید و بخوانید

تان تان، به رویاهایباشد که به شعر، به آواز، به لیالهای یادتان اما گرفته، را

شان برای امروز و فرداها تان یاد بدهید برای سرزمینپشت نکنید، به فرزندان

تان تا سپارمباشند به دست باد و آفتاب می« شعر و باران»فرزندی از جنس 

 .نم شویدمان مترفردایی نه چندان دور درس عشق و صداقت را برای سرزمین

 تانکودکی دوران معلم و بازیهم رفیق،

 هایی از نامه()بخش9/12/1386 کرج شهر رجایی زندان-کمانگر فرزاد
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 های سوختهغنچه

توسط معلمی گمنام سروده شده است؛ شعری که  1345این شعر در زمستان سال 

برای برخی اش را حفظ کرده گویی که زمان و شرایط آموزشی هنوز طراوت و تازگی

 قرن رخ نداده است.بسته و تاکنون هیچ تغییری در این نیمآموزان یخاز دانش

 

 روز بارانی است

 مدرسه مخروبه و نمناک حیاط

 ها نمور و توسری خوردهاتاقک

 بوی سنگفرش کهنه و نمناک

 ی داالنو بوی آبریز گوشه

 مردگیبا فضایی مملو از دل

 گردد...روز من آغاز می

 در کالس درس

 های کوچک منبچه

 تنگِ هم از سوز سرما

-رنگ از یک درد بیها بیچهره

 درمان

 کبود از باد 

 آجر فرش ایوانام روی نگاه

 ماندخیره می

 به پایی کوچک و ناقص

 مرتضی سالنه سالنه

 آیداز راه می

های مات، ها از ماورای شیشهبچه

 دلواپس!؟

 هایشروی لب

 نشیندهمان لبخند پر اندوه دائم می

 باز

 کُت نپوشیده است

 های کوچک و سردشدست

 به بند کیف کهنه سخت چسبیده

 اشنگاه پاک و معصوم

 انتظار سرزنش دارد 

 ـ مرتضی لُخت آمدی؟

 توی این سرما! 

-اش محو میلبخند محزون از لبان

 گردد...

بخاری سرد و خاموش دریغ از 

 ای نفت استقطره

 کالس درس در نجواست

 حسن، آهسته زیر میز
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کشد نان خشکی را به دندان می

 آرام

 ام سخت ترسیدهاز نگاه

 کند آن راشرمنده پنهان می

 معصومکودک 

 هفت یا هشت سال دارد

 پاشدام میآتشی سوزان به قلب

-یک آنام خیره روی یکنگاه

 هاست

 پایمها را از ورای اشک میچهره

 شان صورتی شادابدر میان

 یابمیا خالی ز بیماری نمی

 شان یکسان،و بیماری

 غذایی، بینوایی، فقربی

 دانم چه باید کردنمی

 های کوچک من!غنچه

 های سوخته!غنچه

 ام راغب به کاری نیستدل

 چه بیهوده است این تدریس

 برای کودکانی این چنین خاموش

-که اکنون آخرین نیروی باقیمانده

 شان را

 بلعددرس می       

 بازی تلخی استچه دلقک

 "پیکار با جهل و جهالت"این 

 از سوی غارتگران خلق...

و من با بغض در نای و لهیب کینه 

 در اعماق

 کنم آغاز:درس خود را می

ـ بابا نان داد؟!

 ای در سیستان و بلوچستانمدرسه
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