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 ؛پیشگفتار
یک حرکت - و بررسی یک تجربه گزارشرو تالشی است برای  متن پیش

همانگونه  های خاص خود بوده، اما که دارای ابعاد و ویژگی -جمعی توسط معلمان
های بعدی خود معلمان  تواند در تجربه میکه خواهید دید تحلیل و درک صحیح آن 

های مجازی نقشی  . در این تجربه شبکهراهبر باشد های کارگری جریانیا دیگر 
، پردازم رگری میها و ارتباطات کا در پیگیری ها مهم دارند، پس به جایگاه آن

مطرح شده است، هر چند « نو  فرصتی»های اخیر بیشتر چون  موضوعی که در سال
یا « فرصت»که ما با  ،مشخص نشان خواهد داد این تجربةتر  بررسی دقیق که
رو هستیم که  مشخصی روبه« موقعیت»رو نیستیم، بلکه با  روبه ی«تهدید»

توان از  کند. با این رویکرد می ها را در کلیتی مشخص تعریف می ها و تهدید فرصت
های  ازی برای جنبشمج  شبکه خام فرصت دانستن یا ندانستن تجربة روابطسطح 

مجازی چه خالئی را در جنبش معلمان  رسید که شبکه تری کارگری، به سوال دقیق
گانیک معلمان و کانون خالء ارتباط ارپرکردن برای  کند؟ آیا این فرصتی پر می
را در شبکه مجازی بازتولید خود  1ای ای که در یک سطح توده یست؟ رابطهنصنفی 

طالبات صنفی خود را خواهد توانایی پیگیری م چه قدر، شناسد کند و باز می می
  داشت؟

کند  تری می گویی به سئواالت جدی احتمالً ما را وادار به پاسخاین سئواالت 
های دارند و  کارگری چیست؟ چه ویژگییابی صنفی  اصوالً منظور از سازمانکه 

باید از هر چگونه به قدرتمندتر شدن کارگران منجر خواهد شد؟ چگونه کارگران 
ها چگونه باید انباشت شود و برای جلوگیری از  تجربه خود درس بگیرند و این تجربه

                                                           
نیافته و سیالی است که حتی حدود یک جمع  در این متن روابط تشکل "ای توده"منظور از  1

شکل  دهد، بلکه چون جمعی در یک صف نانوایی یا صف اتوبوس بی نمیصنفی را در خود بازتاب 
 است.
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در واقع دغدغه این متن در جهت  تکرار اشتباهات، در گام بعدی به کار گرفته شوند؟

نحوة پیگیری  یابی معلمان و تشکل نیاز مبرم به بازنگری درنشان دادن 

است. نیازی که اگر جدی گرفته اندوزی  تجربهچگونگیِ مطالبات صنفی و 

 های بیشتری را به همراه خواهد داشت. نشود، پیامدهای مخرب و هزینه
از آغاز این تجربه گذشته و  مدتی امروز که دست به انتشار این متن می زنم 

که در این تجربه به رشته تحریر  مسائلیجالب آنکه بخش بزرگی از مطالبات و 
 «التدریسان حق» معوق درآمده همچنان باقی است. مطالباتی که مربوط به حقوقِ

ملی نیز به گوش می   گاه خبرهایی از آن در رسانه موضوعی که گهبوده و هست. 
ای دارد که در همین  رسد، اما نحوه پرداخت آن شکل ویژه و به نسبت پیچیده

های  سال ةکه بدون تسوی 98اردیبهشت  شاهد بودیم. یعنی پرداخت پرداخت انتهایی
 ةاین نحو !کردند 97طلب مهر و آبان درصد  89 اسمیِ قبل اقدام به پرداختِ

ان امکان بررسی شیوه محاسبه پرداخت باعث شده بود که برای من و باقی دوست
 شود. تر  و پیچیدهکار بسیار مشکل  ساعتیِ

 -98تا اردیبهشت  96یعنی اسفند  ،از آغاز گزارش تجربه– اما در همین ایام
تر پرداخته شود، مثل طرح  مباحث دیگری هم بوجود آمده که جا دارد به آنها دقیق

دهد چطور در مقابل  به خوبی نشان می ، طرحی که«معلم تمام وقت»موسوم به 
در تصویب  دولت سرمایههای برحقشان،  نشینی هر روزه معلمان از خواسته عقب
  کند.  کننده حقوق معلمان، پیشروی می های تضییع طرح

هایی خواهد بود که امیدوارم  این گزارش قطعاً دارای نواقص و جاافتادگی
همچنین سرتاسر متن  توسط همکارانی که در این تجربه شریک بودند مرتفع شوند.

آن  رود، که در رجوع به و نظرات همکاران در گروه تلگرامی پیش می ءبا ارجاع به آرا
 نشده ها آنگونه اصالحی از بابت رفع غلط امالیی یا رسم الخط ویژه  نظرات هیچ

 .است
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 ؛منزلت معلمی
 اگرکه  در صورتی- مد نظر قرار دهیمرا « و پرورش آموزش»نهاد اگر تنها 

متوجه  -رو خواهیم شد تری روبه بسیار وسیعدامنة با را مد نظر قرار دهیم  «وزشآم»
 دهد.ای به این حوزه می کیفیت ویژه ،درگیر آنباالیِ جمعیت بسیار  شویم که می

طور  در کشور به میلیون خانواده 25 حدود و آموز میلیون دانش 13بیش از  چیزی
که با حدود یک میلیون معلم و د، کار دارنسرو «و پرورش آموزش»مستقیم با 

 ت اضافه کرد(، جمعیتایشان را نیز به این جمعی ة)که باید خانواد کارمندان اداری
درگیر در این  های قبلی و بعدی نسل با شود که باید آن را  را شامل می فراوانی

جذابیت دارد  زیادیمنظر هنوز هم اخبار مدرسه برای طیف از این  .نیز جمع زد حوزه
آموزش و »ای به مسائل  و این یک وجهه عمومی و توده 2دهند و به آن اهمیت می

 دهد. جمع این وجهة می« آموزان دانش»و « معلمان»، همچنین مسائل «پرورش
ای از خود را در کالس به  که همواره برای معلمی که روزانه باید وجهه ای توده

و « آموزش»اجتماعی مشخص -جایگاه و اهمیت تاریخی با نمایش بگذارد
سازد که برای حاضرین این حوزه آشناست و  ی را می«منزلت»، همان «پرورش»

شغل معلمی با کار انبیاء و یا  ةمقایس است. همواره به اشکال مختلف بازتولید شده
را همواره در  مانتیک به معلمی و...تا رویکردهای ر الزمه عشق و ایثار برای این کار،

که این منزلت  توان شنید. جدای از این های مختلف می سطوح مختلف و از زبان
مشخصی در باید دانست که این موضوع نقشِ  چقدر جایگاه مادی مشخص دارد،

گرایی  ای ای از توده ویژه ان داشته و دارد. و از این منظر زمینةهمه ابعاد فعالیت معلم
 کند. را به فعالیت معلمان اضافه می عمومی نمایشِ یا گرایش به

جا اهمیت اساسی دارد آگاهی نسبت به آن و هوشیاری نسبت به  آنچه در این
فهم جایگاه طبقاتی معلمان در  و به عنوان مانع درک مادی زای آن های آسیب جنبه

                                                           
های وزیر آموزش و پرورش هم که همیشه روبه مخاطبان عام و نه  شاید علت رفتارها و صحبت 2

 فقط دانش آموزان و معلمان است از همین منظر قابل توجیه باشد.
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مدرن بعد از  آموزشِ تاریخیِ است. منزلتی که، با توجه به سبقة داری جامعه سرمایه
ها را بر درک مشخص آنها در موقعیت  تواند چشم خواهی، می جریان مشروطه

 مشخص امروز تیره و تار کند.
 

 : 3«آموزش و پرورش»آمار نیروهای درگیر در 
آموز در مدارس  میلیون دانش 13نزدیک به  97-96تنها در سال تحصیلی 

 .شکل است یندر مقاطع مختلف به ا آموزاندانش این . توزیع4اند ثبت نام کرده
نفر، تعداد  106 هزار و 629و  یلیونم 7 یی،ابتدا ةآموزان دور تعداد دانش

تعداد  .نفر 327هزار و  991و  یلیونمتوسطه اول، دو م ةآموزان دور دانش

نفر. تعداد  250هزار و  944و  یلیونم یکآموزان دوره متوسطه دوم،  دانش
دهم،  یهآموزان پا نفر و تعداد دانش 529هزار و  59 یی،آموزان مدارس استثنا دانش
 این تعداد .داریم یلهزار نفر جامانده از تحص 504نفر و حدود  994هزار و  724

 565هزار آموزشگاه با  107های تحصیلی مختلف و در حدود  آموز در دوره دانش
 از این تعداد 5.کالس درس در سراسر کشور، مشغول به تحصیل هستند هزار باب

دهند که  آموزان غیردولتی تشکیل می درصد( از کل را دانش 11/ 5هزار نفر ) 1.483
هزار مدرسه غیردولتی مشغول به تحصیل هستند و بر  14در بیش از 

 6.هستندهزار نفر  890تعداد نوآموزان دوره یکساله آمادگی  آمار اساس

نفر بدون احتساب  906.225تعداد کارکنان رسمی و پیمانی این وزارت حدود 
درصد( از  61نفر ) 554.971یان متعهد خدمت است که تعداد ونفر دانشج 40.318

                                                           
باشد، آمارهای مربوط به همان سال آورده شده  می 96از آنجا که متن گزارش مربوط به سال   3

 است.
ر. خبرگزاری آموز شنبه اول مه هزار دانش600و  ونیلیم12از  شیبا ب دیجد یلیآغاز سال تحص 4

 .1396شهریور  22 تسنیم.
 .1396آذر  8ایرنا. . سایت عملکرد دولت دوازدهم یدر ترازو یصفر تا صد نظام آموزش 5

 همان. 6
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نفر  351.254آنان، کارکنان آموزشی شامل معلم، معلم ورزش و مدیر معلم بوده و 
 . ددهن درصد( را سایر کارکنان تشکیل می 39)

درصد( از کارکنان در دوره ابتدایی، تعداد  39/ 5نفر ) 358.125تعداد 
درصد( در  24نفر ) 217.481درصد( در دوره متوسطه اول و تعداد  22نفر ) 200.581

درصد( در بخش اداری و  4/ 5نفر ) 40.342دوره متوسطه دوم اشتغال داشته و 
 .نددرصد( در بخش خدمات شاغل هست 7/ 4نفر ) 67.164

درصد( از کارکنان در شهر و تعداد  71/ 7) 649.821قابل ذکر است تعداد 
درصد( در روستا مشغول به کار هستند. همچنین تعداد  28/3نفر ) 256.404
درصد( مرد  46نفر ) 417.670درصد( از کارکنان زن و تعداد  54نفر ) 488.555

  7.هستند

هزار  70 بیش از وپرورش رآموزشیوز ةمعاون آموزش متوسطو طبق نظر 
 کمبود داریم. 96معلم تا پایان سال 

 
شک این  رویِ دیگر این جمعیت باالی درگیر نیز بسیار با اهمیت است. بی

اند، در صورتی  ه جمع شد« آگاهی»و « شناخت»، «آموزش»که گردِ  جمعیت بزرگی
مناسبات را نسبت به  خودد و آگاهی نهای شناختی خود را باال ببر د ظرفیتنکه بتوان

انباشت آگاهی و یادگیری از برای الزم  سازماندهی صنفیِو  اجتماعی تقویت کنند
د نتوان د، قطعاً مینرا در خود تقویت کن یابی و حرکت آگاهانة طبقاتی ها و هدف ربهتج

  .زدایندزنجیرهای امروز خود را از دست و پای ب
درت معلمان است. بنیادهای این نکتة بسیار مهم، درک درستِ بنیادین ق

ایشان به عنوان عضوی از طبقة  گاه طبقاتیکه درخاست ،جمعیت آن درنه  ،قدرت
. از اینجاست که گردد این طبقه جمع میشود و در جمعیت بزرگ  کارگر ناشی می

خصوص برای یک تشکل مستقل معلمی،  درک آگاهانة خاستگاه طبقاتی معلمان به

                                                           
 همان. 7
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های بورژوایی است. موضوعی  ری از انحراف و افتادن به دامترین عامل جلوگی مهم
 که باید در فرصتی دیگر به آن بپردازیم.

 
 

 ؛معلمیجایگاه 
فضای مدارس و مسائل فنی مربوط به  از کهضروری است  برای شناخت،

بندی  بندی و طبقه سطحارزیابی،  های شیوهها،  بندی کالس زمان ،بنای مدارس
های آموزشی  ها و گفتمان های درسی، نظارت و کتابآموزشی آموزان، مناطق  دانش

های آموزش و مدرسه، تا وضعیت معلمان،  و انکشاف بازار در تمام عرصه
در نسبت با  و بسیاری مسائل و موضوعات دیگر، ها، بازنشستگان التدریس حق

وضعیت  های دیگر بخش در نسبت با در درون حوزه آموزش و همهم ، یکدیگر
مورد بررسی قرار  به دقت ،اجتماعی حاکم، مناسبات سرمایه و امپریالیسم جهانی

در  یاز مناسبات اجتماع یانداز داشتن چشم یبه معنا ندیفرآ نیاز ا یبخش. گیرند
 نی. در فقدان چنکند یوپرورش را معنا م که آموزش یتر است. مناسبات کالن یسطح
به این معنی که  و ابتر خواهد بود. یا رهیجز آن یفهم مناسباتِ درون یانداز چشم

حاکم درک درستی از جایگاه  توانند بدون درکی از مناسبات اجتماعیِ معلمان نمی
به عبارت دیگر بدون آموزش و پرورش و نقش خود در این مناسبات داشته باشند. 

 درک کلیت امکان فهم اجزا ناممکن است.
انسان به واسطه کار خود را از طبیعت متمایز « .آفریدگار انسان استکار »

کند تا به  کند. روی طبیعت عمل می کند و حتی طبیعت را نیز ضمیمه خود می می
این واسطه به نیازهای خود پاسخ دهد. در این بین، قدرت انسان برای عمل بر روی 

رد. از سوی دیگر، انباشت توان ب طبیعت کامالً بستگی به ابزاری دارد که به کار می
کند که خود با کار انفرادی  انسان بر طبیعت، چون ثروتی مادی خود را نمایان می

گیرد. روابط  آید، بلکه با کار دسته جمعی نیروهای تولیدی صورت می فراهم نمی
های مادی روابط تولید یا روابط  میان افراد در روند تولید، توزیع  و مبادلة ثروت
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طور کلی موقعیت افراد در قبال وسایل تولید، جای  شود. پس به ادی نامیده میاقتص
کند. نیروهای تولید و  کار معین می محصول تولید و شیوة تقسیمِشیوة آنان را در 

دهند. اما باید توجه داشت که  هم شیوة تولید را تشکیل می روابط تولید، بر روی
وحدت و تشکیل شیوه تولید، دو جنبة مختلف نیروهای تولید و روابط تولید، در عین 

شیوه تولید هستند و کنش و تاثیر متقابل دارند. تکامل و بهبود روند تولید موجب 
ترین  شود. نیروهای تولید متحرک رشد و تکامل نیروهای تولید و روابط تولید می
ته ابزار کار ها پیوس کنند، زیرا انسان عامل تولید هستند. این نیروها پیوسته تغییر می

اندوزند. روابط تولید نیز، به تبع سطح تکامل  کنند و تجربة تولید می را تکمیل می
گذارند.  کنند و به نوبة خود در این سیر تکاملی اثر می نیروهای تولید، تغییر می

( در نسبت روابط تولید مسلط بر جامعه با نیروهای تولید 1359تین،  )ن.ب: نیکی
 تاشوند. نه نیروهای تولید از ابزار  ماعی جوامع از هم متمایز میهای اجت بندی صورت

های  نیروی انسانی و دانش و تجربه آن، نه روابط تولید از شکل مالکیت تا شکل
تولید و مناسبات حاکم اجتماعی،  روت و نظام طبقاتی، و در کل، شیوةتقسیم ث

در حرکت و تغییر است. از  کدام در تاریخ انسان ثابت نبوده و نیستند و همواره هیچ
اگر چه مناسبات و روابط  داری با تاریخ مشخص خود امروز این منظر نظام سرمایه

اما در  ثروت مادی اجتماعی را حد می زند، تولیدی حاکم بر تولید و منطق انباشت
کند. این وضعیت  ناک خود را عرضه می همواره آشوب یعین حال در پدیدار

بودن، سیال و ناهنجار نشان  یانی که خود را در عین سنگا آمیز دوگانه تناقض
ای است که به تجربه و با پوست و گوشت و خون حس  دهد، دیالکتیک روزمره می

 خواهد شد. 
دارانه با تمام  سرمایهحاکمیت داری حاکم است و  در ایران نیز نظام سرمایه

طی صد سال گذشته . جایگاه طبقاتی معلمان نیز در کند قوا از آن پاسداری می
گیری خود در  تدای شکلای که در اب از جایگاه ویژه: تغییرات جدی داشته است

های  استسی انکشاف سرمایه و داشته تا امروز که به واسطه «طبقه متوسط»اعتالی 
ه است و معلمان شدرو  های جدی روبه با چالشمعلمان  جایگاه و منزلتنئولیبرالی، 
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یژه طبقاتی و چه به لحاظ معیشتی در کنار دیگر اقشار طبقه را چه به لحاظ جایگاه و
حال در نتیجه این تحوالت، که باعث شده همواره رویای  دهد. با این کارگر قرار می

منزلتی، و ای  نمای کلیشه در کنار بازتولید نخ بازگشت به آن روزها دوباره زنده شود،
، که چه سهم باالیی از روپاو اهای شیرین از مقایسه معلمان ایران  پردازی خیال

ها همه باعث شده است که با وجود جایگاه  دهند، این بودجه را به خود اختصاص می
خوانی نداشته باشد  شان لزوماً با این جایگاه هم طبقاتی معلمان ایران، آگاهی طبقاتی
کنار کارمندان دولت و رسیدن به خاص در  یو بیشتر سعی در بازگشت به جایگاه

معلمان  طوالنی ای که سالیان . این تالش در مبارزهداشته باشندجایگاه دیوانی خود 
گاه  اند و هیچ کارمندان مبارزه کردهبا دیگر سازی حقوق  برای همسان رسمی

گری  . این شکل از مطالبهشود ، نمودار میاند در این زمینه بدست نیاورده موفقیتی
که براساس شناخت اشتباه جایگاه معلمان و تغییرات آن، در مناسبات طبقاتی غلط 

داری ایران است، بارها به محک تاریخ خورده است و پافشاری بیش از حد در  سرمایه
بارتر ازقبل خواهد داشت. در واقع باید شکل و اهداف مبارزه صنفی  آن نتایجی فاجعه

یابد و راه را برای درک منافع طبقاتی و برای معیشت معلمان راه درست خود را ب
 تضادهای اصلی اجتماعی باز کند.

های  خود را نسبت به آگاهی  نگاه نقادانهبا شناخت از کلیت، معلمان باید 
پیکان خود را به نوک پیش از همه بهتر است  کاذب یا ایدئولوژیک داشته باشند و

چرا د. نچالش بکش آنها را بهد و نبگیر های به اصطالح اعتراضی خود فعالیتسمت 
خواهی و شفافیت  که با انحراف مبارزه از تضاد کار و سرمایه به هیاهوی دموکراسی

، ای جز شکست ها نتیجه ها و هزینه تمام رشادت بینی است که قابل پیش و غیره،
از  داشته باشیم باید درکیچرا که در آغاز و صرف هزینه نخواهد داشت.  مصادره

، دارد ساخته و هر روز دوباره برپایش می پیش از ما تمام آنچه هست را کهفرآیندی 
داشته  پیمانان و دشمنان ی خود و همتوانای حدود همچنین ضروری است که درکی از

   .باشیم
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 ای توده مجازی مورد نظر اتفاق افتاد منجر به تجمعِ آنچه که در تجربة
 و در همان فضای مجازی مباحث طوالنی و آرای مختلف هزار نفر، نزدیک به سی

فراخوان گسترده برای اعتصاب  با وجود نیز در نهایت کننده شد. های خسته پیگیری
بیش از  نه چندان چشمگیر و نه دستاوردیخانه،  تجمع در مقابل مجلس و وزارت و

  داشت. همراه بهنیز های بسیاری  هزینهالبته و  داشتحاصل های گذشته  تالش
بدون وجود هیچ سازماندهی صنفی  ، مطالبات معلمان،در این تجربه

نتیجه ماند.  سیال و بی ،ای با آرا و اهداف مختلف مشخص معلمان، در یک جمع توده
ها از  کردن شناخت موضوعی که با یک تشکل واقعی صنفی معلمان و با نهادینه

لی و یادگیری از وضعیت و تجربیات قبها زمینه الزم برای  وضعیت و انباشت تجربه
ها به  حدود تواناییی رسیدن به آنها و درک درست از ریزی برا اری و برنامهگذ هدف

با یکبار  یا ؛شد فعال بعد از شکست خود میآمد و مانع از سرخوردگی و ان دست می
 .تر بود داشتن گام درست بعدی فراهمشکست و عقب نشینی فرصت برای بر

ویژه که نیاز به بررسی و دقت نظر  بسیاری است اهمیت دارای این تجربه
 دارد.ای 

 

 ؟ستندمعلمان کی
بندی کلی از معلمان بیاندازیم تا چشم  هدر آغاز بهتر است نگاهی به یک دست

 داشته باشیم. قشرانداز بهتری از شرایط این 

 تر دارد( بررسی دقیق)نکته مهم: این دسته بندی بسیار ناقص و دمِ دستی است و نیاز به 

های مختلف از  که در سمت معلمان استخدامی آموزش و پرورش

آموزگاری، معلمی  تا دبیری و بعضاً در کنار فعالیت اداری از دفترداری تا مدیریت در 
مدارس دولتی موظف به خدمت هستند، به لحاظ قراردادی این معلمان در سه شکل 

، پیمانی و رسمی التدریسی، خرید خدمتی( )از جمله معلم آزاد و حق قراردادی
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شوند که در حقوق ایشان  بندی می های مختلفی درجه ها و گروه و در رتبه اند مشغول
 ثیر دارد. أت

دارای مشکالت  و مهدکودک آموزگاران ابتداییدر بین این معلمان، 
دلیل این که نظارت  طرفی بهبیشتر است و از  ها آنهستند. ساعت کاری  مضاعفی

است،  شرایط کاری سخت تری  ها آنبیشتری از طرف اولیای دانش آموزان روی 
با  استخدامی تر است. معلمان وپایشان بسته دارند و در هنگام اعتصاب هم دست

 3.5تا  1فعالیت به صورت ثابت، ماهیانه بین یک  ةتوجه به گروه و رتبه و سابق
 بدلیل عدم کفاف هزینه روزمره زندگیدرآمد دارند که ( 1398)در سال میلیون 

 مدارس در یا معلمان از گروه این عمده بخشمثالً کار دوم یا سوم هستند.  ریدرگ
آن ها که  یرسا و ،اند فعال یآموزشگاه یا التدریسی حقصورت  به ،غیرانتفاعی

و موتور تا کار در  ینکار با ماش یرنظ یگرید یخود را با کارها یشتمالزمات مع
لوازم  یراتتعم یاساختمان  یو نقاش یفروش تحریرلوازم یا یبنگاه امالک، خراز

 .کنند می مینتأ ، همچنین خیاطی و کارهای خانگیو... یو فروشندگ یکیالکترون

ای هستند که در جای  معلمان نهضتی نیز دارای مشکالت عدیدهطور  همین
 بررسی بیشتر دارد.خود نیاز به 

، تفاوت  و خرید خدمتی معلمان حق التدریس آزاد و شرکتی

معلمان حق التدریس آزاد با معلمان شاغل در مدارس غیرانتفایی در آن است که این 
که یک روز در مدارس  بندند، و به امید آن معلمان با مدیران مدرسه دولتی قرارداد می

کنند. این معلمان دارای کمترین حقوق  یت میدولتی استخدام شوند، در آنجا فعال
فشار را تحمل  نیتر شیبمادی و معنوی در نظام آموزش و پرورش هستند و 

ها و دریافتی حقوق خود دچار مشکل هستند، هر چند  کنند. همواره در پرداخت می
این شوند.  ها نادیده گرفته می فعالیت بلندمدت نیز دارند، در استخدام  سابقهکه بعضاً 

در مدارس و  شان یپراکندگشود، اما بدلیل  ها را شامل می ترین معلم گروه یک دست
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مناطق مختلف قدرت متمرکزی ندارند. از این جهت باید با همراهی سایر معلمان 
 هایشان پیگیری شود و مطالباتشان در کنار سایر مطالبات معلمان قرارگیرد. خواسته

با رشد مدارس  70از دهه  یمعلمان شاغل در مدارس غیرانتفاع

شویم که به صورت تمام وقت و  رو می ها روبه ای از معلم غیرانتفاعی ما با قشر ویژه
اند. در این بین هستند دانشجویان و  ای در مدارس غیرانتفاعی فعال حرفه

شوند و بعد دلزده و  کار گرفته میای به  عالقمندانی که یکی دو سال در مدرسه
شوند. اما در طی  شدت استثمار شده توسط مدرسه از این کار جدا مییوس و یا به مأ

 باتنها اند که عمدتاً  ای زیادی در این مدارس مشغول ها معلمان حرفه این سال
. این دسته عمدتاً به لحاظ بیمه دارای استخدام می شونده سال قراردادهای یک

دها براساس میزان سابقه . درآمباشند یممشکل هستند و دارای امنیت شغلی پایینی 
های ویژه مثل ریاضی، فیزیک، معلم از  اگر در درس .تدریس و مهارت متفاوت است

تجربه و خبرگی برخوردار باشد، امکان تمدید قرارداد با نرخ باالتر وجود دارد، امنیت 
رود. در کل  شغلی بهتری دارد و امکان برگزاری کالس تقویتی یا خصوصی باال می

به لحاظ درآمدی بسته به سابقه و پر کردن ساعت های کار در  ها معلماین دسته 
)در سال  میلیون به طور تقریبی درآمد دارند 10هزار تومان تا  400مدارس، بین 

قرارداد معمولی یک مدرسه غیرانتفاعی در تهران برابر با  1400-1399تحصیلی 
 ةتوجه به محله و مدرس . این دسته معلمان با(هزار تومان است 30تا  20ساعتی 

محل کار دارای شرایط متفاوتی هستند و از آنجا که معموالً در چند مدرسه مشغول 
. اما همچنان با امنیت شغلی گردد یمبه کار هستند در بین این شرایط تعادلی برقرار 

مدیران مدارس و حقوق و مزایای کم مشغول  االیپایین، فشار کاری باال، توقعات ب
  به تدریس هستند.

، های کنکور و زبان و هنری و ...( )مانند آموزشگاهها  معلمان آموزشگاه

، و همانند معلمان شوند ینم، عمدتاً بیمه باشند یمکه همه قراردادی، یا بدون قرارداد 
ای  شده شکل اغراق غیرانتفاعی هستند با این تفاوت که از هر دو سمت طیف به
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شرایط بدتر یا بهتری داشته باشند. این معلمان به دو دسته تقسیم  توانند یم
شوند و با حقوق ناچیزی مشغول به کار در  ای که به شدت استثمار می شوند، عده می

ای که درآمد مناسبی از کار خود  ها هستند و عده موسسات آموزشی و آموزشگاه
 دارند. 

از علمی و کاربردی تا های مختلف  قراردادی در دانشگاهمعلمان 

ی دولتی که با قراردادهای ترمی یا بدون قرارداد و با درآمد ها دانشگاهغیرانتفاعی و 
 هایهزار تومان مشغول به فعالیت هستند و پرداخت 15یا  14متوسط ساعتی 

اند، تا  خود قائل ندارند، بیمه ندارند و به واسطه منزلت خاصی که برای هم مرتبی
 آمدند. حساب نمی معلمان به ةکنون در زمر

ا نیز وجود ه شاخهدر بین این  ترکیبی فعالیت های شکل، فارغ از این

های رسمی آموزش و پرورش  ترین حالت مربوط به استخدامی دارد که در ممکن
نیز فعالیت داشته باشند و  ها توانند در مدارس غیرانتفاعی و آموزشگاه است که می

التدریسی بگیرند. این فضا که عمدتاً برای  همچنین در مدارس دولتی نیز کالس حق
های مناسبی است. به معلمان استخدامی و بازنشسته فراهم است، دارای ضمانت

 با حاضرند غیرانتفاعی مدارس در بازنشسته یا استخدامی معلمان که این خصوص
 معلمان برای فشاری اهرم شکل به جهت این از و کنند کار پایین بسیار دستمزدی

 .آینددرمی مدارس این در مشغول آزاد
 

 اعتراضی:  جریان
 دولت که بود قرار این از 1396 سال پایان در معلمان کلی وضعیت خالصة

 چه و آزاد التدریس حق چه) داشت التدریس حق معلمان به زیادی بسیار بدهی
 فشار و استخدام امید به که التدریس حق معلمان این(. استخدامی التدریس حق

 96 و 95 سال استخدامی آزمون از هستند، مدارس در کار به مجبور اقتصادی
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 جایگاهی 97 استخدامی ویژه محاسبات در که آنکه امید با نتیجه در و جاماندند
 دیگری گسترده اعتراضات همچنین. پیوستند معترضان جمعیت به بیابند، خود برای

 بودجه کمبود هم آن علت که دوش می انجام پرورش و آموزش بازنشستگان توسط نیز
 پیوندآزاد  التدریس حق معلمان اعتراضات با که بود اقتصادی فشار با مانتوأ دولت

 غیر اما تر وسیع جریان اعتراضی، جدیِ بسیار جریان دو این از جدای. خورد می
 مطالبات پی در که بود جریان در معلمان تمامی بین در نیز اعتراضات تر منسجم

 وضعیت و فرهنگیان ةذخیر صندوق وضعیت بررسی حقوق، افزایش صنفی، ترِ کلی
 .هستند و بودند خود معیشتی

 هستند حوزه این نیروهای ترین غیرمنسجم میان این در غیرانتفاعی معلمان
 معیشتی و اجتماعی جایگاه یا شغلی وضعیت بودن بهتر معنی به را آن توان نمی که
 عقب کنار در پایین شغلی امنیت و شغلی متزلزل وضعیت اتفاقاً بلکه دانست، ها آن

 از ترس تابستان، در درآمدی بی مختلف، نقدی های جریمه ها، دریافتی افتادن
 دیگر علل بسیاری و آن های هزینه از ترس و جمعی کار به اعتمادی بی و گزینش

 تر سخت و صنفی انسجام نداشتن بدلیل که داشتند تری بغرنج شرایط گفت توان می
 به الزم البته. بود نشده شان در بین گسترده اعتراضات به منجر بازآرایی، این بودن
 اما رساندند می معلمان تجمعات به را خود غیرانتفاعی معلمان از برخی که است ذکر

 ها آن ةویژ مشکالت جهت این از و بود ها زبان بر آنان ویژه منافع از صحبتی کمتر
 معلمان. زند می دامن ها آن بیشتر درخودماندگی به همین و شده دیده کمتر

 ةنتیج در. دارند غیرانتفاعی معلمان به نسبت تری یافته تشدید شکل هم آموزشگاهی
 سرمایة پشتوانة به آموزشگاهی، و غیرانتفاعی معلمان برخی که است وضعیتی چنین

 و دانش از بیگانگی سطوح ترین عالی به شده، متمرکز ها آموزشگاه در که بزرگی
 اموزشی کمک های کتاب و زنی تست و کردن حفظ های تکنیک آموزش در آگاهی،

همچنین . پرداخت آن به دیگر فرصتی در باید که موضوعی. اند یافته دست... و
به دلیل و البته مدارس فرزانگان و عالمه حلی  انتفاعی غیر مدارس از بسیاری

 ها عنوان تحت حقیقی/کاذب های افق و نمادین های جایگاهاند،  شهرتی که بهم زده
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 از موجب که دهند می قرار معلمان برابر در "ما خاص مدرسه" چون پرستیژهایی و
به طوری که تنها رزومه تدریس در  شود می روابط شدن پنهان و انسجام رفتن بین

ها و امیدهایی به همراه خواهد داشت که برخی حاضرند با  این مدارس خاص افق
سکوی پرتابشان برای حقوقی کمتر از دیگر مدارس غیرخاص در آن کار کنند تا 

نام برخی از این مدارس و جریان های منتصب به آن در جدولی که آینده باشد. 
 شد، آمده است.چندی پیش منتشر 
 میزان مبلغ دریافتی منصوب به نام مدرسه

 میلیون تومان 27حدود  سید محمد خاتمی غیردولتی حنان

 میلیون تومان 23حدود  یکی از علمای مشهور غیردولتی هاتف

 میلیون تومان 25حدود  سعید حجاریان غیردولتی سالم و انرژی اتمی

 میلیون تومان 27حدود  کاشانیاهلل امامی  آیت غیردولتی مطهری

 میلیون تومان 22حدود  اسحاق یحیی آل غیردولتی مؤتلفه

 غیردولتی احسان، علوی، روزبه، نیکان
علی اصغر کرباسچیان )انجمن 

 حجتیه(
 میلیون تومان 30حدود 

 میلیون تومان 25حدود  اهلل مهدوی کنی مرحوم آیت غیردولتی امام صادق

 میلیون تومان 27حدود  آزادینهضت  غیردولتی کمال

 میلیون تومان 25حدود  غالمعلی حدادعادل غیردولتی فرهنگ

 میلیون تومان 25حدود  زاده بیگم حائری غیردولتی منظومه خرد

 میلیون تومان 23حدود  ناصر باهنر غیردولتی رفاه

 میلیون تومان 25حدود  اکبر حسینی مرحوم سیدعلی غیردولتی پیام غدیر

 میلیون تومان 25حدود  های مشهور سیاسی یکی از چهره غیردولتی صلحا

 میلیون تومان 22حدود  اللهی حمیدرضا آیت غیردولتی میزان

 میلیون تومان 27حدود  جریان راست سنتی غیردولتی تزکیه

 میلیون تومان 26حدود  محسن هاشمی غیردولتی روشنگر

 میلیون تومان 22حدود  الیاس قالیباف غیردولتی مهر هشتم

 میلیون تومان 25حدود  چی کاظم قلم غیردولتی سرای دانش
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 ؛شبکه مجازی؟
با توجه به عقب افتادن بیش از یک سال  1396های پایانی سال  در ماه
شد. این  گیری یک تجمع صنفی زده های شکل اولین جرقه ها، یالتدریس مطالبات حق

از آنجایی که در اکثر  اما چرا تلگرام؟ها بیشتر در تلگرام کلید خورد.  جرقه

باشند، که  معلم و کادر فرهنگی مشغول به فعالیت می 50تا  10مدارس چیزی بین 
هم در  محدود به ساعات محدود زنگ تفریح و آن ها آنساعات کنار هم بودن 

تلگرامی )مجازی( در بین های  گیری گروه شکل ،درسی روزانه است، درنتیجهبرنامة
یا با مدیریت مدیر و کادر مدرسه یا معموال اعضای یک مدرسه بسیار رایج است و 

ها نه تنها برای هماهنگی بین  شوند. این گروه ساخته میمان به پیشنهاد یکی از معل
ها و بسیاری دیگر اهمیت  نامه ها، تعطیالت، بخش معلمان، از جهت تاریخ آزمون

باشد. در بین  دیگر میموضوعات دارد، بلکه فضایی برای ارسال جُک و مسایل روز و 
تواند  ها می شوند، این گروهمی تقسیم نیز ایمنطقه شکلبه که استخدامی معلمان

. فراتر رودمعلمان یک مدرسه   دامنة معلمان دیگری را نیز شامل شود و از محدوده
تجربه است، است که معلمان در بین مدارس مختلفی که در یک منطقه علت این 

تر  را در طول خدمت خود وسیع ها آنروابط  امر دامنةکنند و این  فعالیت پیدا می
تری از  شود گروهی که چند سال دوام داشته، دامنة بسیار وسیع کند و باعث می می

های  تلگرامی زیادی برای آزمون های ها و کانال معلمان را دربرگیرد. از طرفی گروه
شود که در آن تعداد زیاد اعضا متمرکز  ضمن خدمت یا خبری برای معلمان ایجاد می

 تر کوچکهای  منتشر شود به سرعت در گروه ها آناند و معموالً اگر خبری در  شده
این که در آن دوره  نکته دیگرشود و  معلمان یک مدرسه یا یک منطقه منتشر می

 بود. دنشده بود و در ایران بسیار پُر کاربر فیلترهنوز تلگرام 
چندین بار به واسطه  ،شدن تلگراماز فیلترهای گذشته و بعد  )در سال

های  های معلمان از تلگرام به شبکه یه مدیران سعی شد که گروهها و توص خشنامهب
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دیگری مثل سروش و از این دست منتقل شود که بعد از گذشت زمان جایگاه 
های  تلگرام هنوز در بین معلمان حفظ شده است، هر چند که امروز بیشتر گروه

  ل شده اند.(اپ منتق-روزانه اطالع رسانی و جدید معلمان به واتس
 

 ؛های اولیه حرکت
های  که در ماه باعث شد صنفی معلمان، تشکیالتیاد شده، و در خالء  زمینه
شکل  "پیگیری مطالبات معلمان"یک کانال تلگرامی با عنوانِ  1396پایانی سال 

عضویت و فعالیت را داشتند، از یک  نیتر شیب از معلمان در آن دو دستهکه گیرد 
ای نداشتند و همچنین  سال هیچ دریافتی یکبه  نزدیک التدریسانِ آزاد که سو حق

نیز در چنین وضعیتی بودند ولی با این ها  آنالتدریس که  معلمان استخدامی حق
تفاوت که حداقل حقوق ماهانه موظفی خود را دریافت کرده بودند. این شد که به 

و معادل ده هزار نفر رسید،  جمعیتیمرور و ظرف یک ماه اعضای این گروه به 
همزمان با اصرار و تشویق برای باالبردن تعداد اعضا و اضافه کردن همکاران به 

. شد تر می تر و گسترده متورم الرفتن جمعیت اعضا، مشکالت نیزه، همزمان با باگرو
طور شمرده شد که از طرفی با توجه به پرداخت معوقات  مشکالت عمدتاً این

عرصه تا حدی خالی شده بود و  ،تری داشتند آزاد که شرایط وخیم التدریسانِ حق
واسطه هبرطریق )ه شده بود که بهبودن مدیریت گروه باعث  دیگر در دسترس ازطرفِ

منجر این چالش ها در نهایت  .روبه رو شودچالش بزرگی با تهدید یا تطمیع( گروه 
و مطالبات خود را  آن گروه زاده شدهگیری گروهی دیگر شد، که از درون  به شکل

 کرد.متمرکز  معوقاتتر روی  صورت مشخص به
کمپین سراسری "گروهی با عنوان  1396بهمن ماه  30در تاریخ لذا 

دوستانی که در پیگیری مطالباتشون جدی »و با اولین متن آن  "مطالبات فرهنگیان
 .دشساخته « هستن عضو گروه جدید بشن
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که برخالف  اول آن به کار کرد.گروه جدید با چند سیاست مشخص آغاز 
بیشتری داشت و مدیریت دیگر قابل شناسایی نبود، جام نسالحاظ فنی  گروه قبلی به

با تمرکز روی مطالبات و نام عامی برای گروه گذاشته بودند اینکه از طرفی ضمن 
تا تعداد را به باالی ده هزار  اولویت را بر افزایش اعضا گذاشتندمشخص، به سرعت 

ه تالش یک ماهه تر گفتیم و با توجه ب ای که پیش نفر برسانند. این موضوع در زمینه
 گروه قبلی، ظرف چند روز محقق شد. 

گذشت، پیگیری مطالب با  ظرف ده روز که از فعالیت گروه جدید می
 مشکالتی روبرو شده بود:

همکارا  یمرتبط بعض ریو غ یتکرار یها که از پست یکیمن »
دارند بگن  یاگه راه حل عنوان گروه را بخونن و زانیعز ،...واقعا خسته شدم

 «�😄😄�....... ..اگه ندارند خواهشاً
تعداد  ،در تلگرام "گروه" ای بودن و توده مجازی بودندر واقع با توجه به 

 دش درست می ینظرات رگبار ،های ارسالی همکاران باالی اعضاء و حجم باالی متن
تکرار الت دائماً ؤابسیاری از نظرات و س از یک سو :دو پیامد مشخص داشتکه 
بر است. از  های ارسالی قبلی بسیار مشکل و زمان چرا که پیگیری متن؛ شوند می

ها و نظرات مهم همکاران در بین حجم باالی نظرات  طرف دیگر بسیاری از متن
را  ها آنباعث سردرگمی و دلزدگی برای پیگیری گردد، یا  توانست یا می شد گم می

 گاهانه و ناآگاهانه کند. های آ سازی ها و حاشیه درگیر کارشکنی
 :ه بودبه مدیران گروه برای رفع مشکل دو پیشنهاد داده شددر آن هنگام 

کسی نتواند در ایجاد نمایند که دیگر هر  «گروه»این  در کنار «کانالی»اول اینکه 
شود یک  هایی که در گروه می آن اظهار نظر کند، دو اینکه از برآیند صحبت

تا مدیران »... شدپیشنهاد  دلیل همین صورت گیرد و در کانال ارائه شود. به بندی جمع
بگیرند  م جدی در این زمینه هستند این مهم را پیزو دوستانی که دارای همت و ع

وار یا تحلیلی از  ای گزارش بندی وگو بتوانند جمع تا در کنار مدیریت فضای گفت
. چنین امری دهندرویکردها و نظرات ارائه ای از  بندی طبقهمباحث مهم روز یا 



 

20 

تواند مانع تکرار چندباره برخی مباحث شود و از طرفی هر فرد با شناخت کلیه  می
بدست  ءگاه نظر خویش و باقی آرا درک درستی از جای آرای ارائه شده بتواند به

د هایی بای پیشنهاد دیگر نیز این است که حتماً در کنار چنین گروه« »...آورد.
مباحثات و آخرین  أسیس کرد تا قوانین، اهداف، خالصةمشخصی نیز ت "کانال"

تری در کنار گروه  تصمیمات گرفته شده در گروه را در آن آورد تا پیگیری راحت
تر  بوجود آید و برای اعضای تازه پیوسته با ارجاع به کانال همسویی اولیه راحت

د، اما اعضایش به یک سوم اعضای سیس شکه کانال تأ نتیجه این«. اتفاق افتد.
نرسید،  هم هم نرسیدند، و همچنین اصالً به تولید متن یا ادبیاتی ویژه قبلی گروه

هایی که در گروه باید مدام تکرار  تنها حُسنی که کانال داشت این بود که آگهی
 تر شد. قابل دسترس گذاشته و در نتیجه شد تا بین نظرات گم نشود، اینجا یکبار  می

 

 کند؟  چگونه کار می «گروه»
 رود زمان پیش می هم ی ابتداییطورکلی در چند راستاهگروه جدید بمحتوای 

در مورد  (1: بیند ی به این مسائل را در خود نمیعو در نهایت هم امکان پاسخی واق
 که از یمرتبط اخبار و اطالعات( 2، خود گروه و مدیر آن و نحوه مدیریت گروه

وضعیت کلی معلمان و حرکت جمعی و مباحث مربوط به  (3شود،  نعکس میمبیرون 
 .ربط هایی بی گویه اخبار و گزین( 4 ها برد خواسته برای پیش یتصمیمات

این نظرات را  کنیم. آغاز می( Admin)دمین ااز مباحث حول خود مدیر یا 

گروه عمدتاً سئوال از نام مدیر گروه؟ فرهنگی بودنش؟ یا وابستگی به شهر یا 
این اند؛  دهند که با تراکم زیاد و متناوب و با فاصله تکرار شده خاصی؟ تشکیل می

مدیر این گروه / ادمین برای کدام شهر است؟ /گروه برای گروه کدام شهر است؟
ا همکاران عزیز این همکار /وقتی اسمتون رو نمی گید چطور اعتماد کنیم؟ ؟/کیه

ها و  در میان این نظرات اتهام .وگروه الکیهمدیر گروه غیرفرهنگین  ادمین و
های بسیاری نیز مطرح شده است و گاهاً برمبنای آن برای خروج یا ادامه  تهمت
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و نیتی  زهیانگشود. حال باید پرسید این سئواالت با چه  گیری می همکاری تصمیم
درک اگر بتوانیم ثیراتی را پس از خود برجای می گذارد؟ و چه تأشود؟  مطرح می

پذیر شده بود پس این  کنیم که گروه قبلی با توجه به مشخص بودن مدیر آن ضربه
موضوع که مدیر این گروه ناشناس بماند موضوع منطقی و درستی است. پس چنین 

بودن گروه و مدیر جدید پذیر برانگیزی یا از سرناآگاهی به ضربه سئواالت ابهام
اطمینان  دلیل فضای بیو یا به دن استز شود یا آگاهانه و برای ضربه پرسیده می

. عالوه بر کند وتردید را در خود حفظ می مجازی که هماره امکان کاشت بذر شک
ثیرگذاری در جریان سراسری ت و تأاین باید پرسید یک مدیر چقدر توان هدای

سازی برای ایجاد  معلمان را دارد؟ آیا وی رهبر این جریان است یا تنها زمینه
 در جواب این سئوال نوشته است:یکی از همکاران وگو؟  گفت هماهنگی و

 کنند یمالزم دونستم خدمت عزیزانی که گروه قبلی رو قضاوت 
چند نکته عرض کنم: اوال مدیر گروه و ادمین ها اشخاصی عادی مثل 

که  بدون این و ما هستند که جهت پیگیری مطالبات پیش قدم شدند. ةهم
منفعتی برای خود منظور داشته باشند وقت بسیاری را باید صرف مدیریت 

 10000، عضو 10000گروه کنند. و پاسخگوی اتفاقات گروه باشند. حاال با 
باور بفرمائید کنترل و مدیریت گروه بسیار مشکل شده ، پیام 10000، فکر

به مدیران این  . ضمن ارج نهادنکند یمو حوصله و زمان بسیاری طلب 
دوستان ة همگروه ما تا وصول مطالبات بر سر پیمان خود هستیم و از 

 ارسال مطالب نامربوط پرهیز کنیم. از تقاضا دارم
ها به مرور حذف شده، رنگ باخته و از موضوع  البته خوشبختانه این صحبت

 .اما حل نشد خارج گردیده است
باالیی برخوردار است و باید نکات مدیریتی چنین گروهی از اهمیت بسیار 

تمام اعضاء در این راستا هماهنگ و یکدل باشند. چرا که بسیاری از نظرات مثل 
خصوص  تواند مشکالتی را ایجاد کند. به کردن فضای گروه و فحاشی می سیاسی

وقتی تعداد باالیی از نظرات و آرای مختلف برای پیگیری یک هدف مشخص جمع 
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رای مختلفی توسط افراد مختلف یا ادمین ارائه شده که بد اند. در این جهت آ شده
 نیست به چند مورد اشاره کنیم:

ما فقط پیگیری حق هست نه چیز  هدف گروه رو سیاسی نکنید.
گرامی لطفا از ارسال مطالبی  ، همکاردرود/ لطفا اخالل ایجاد نکنید. .دیگه

خودداری  باشد یمکه زمینه ساز هر گونه تهمت و برچسب زنی به گروه 
حرفی بزنیم که همه همکاران موافق اون حرف باشند. و پاسخ /  کنید.

علت شکست این مدل /  مدیر: به هیچوجه مانع حرف زدن همکارا نمیشیم
دقیقا انحراف از هدف اصلی و دادن بهانه دست دیگران هست.  ها گروه

جو ندید /  باشید و بهانه دست کسی ندیم. کارهالطفا فقط پیگیر اضافه 
لطفا مدیر محترم یا /  اداره سوپر گروه الزامیه یبرا تهمکار محترم ربا

از گروه  باشد یمادمینهای عزیز این فرد بی ادب را که احتماال نفوذی 
 .حذف کنند

توان دید که چگونه اهداف و قوانین گروه نیز شکل  در همین راستا می
با و به همین دلیل  باالی نظرات گموانین نیز در حجم گیرد. این اهداف و ق می

الزم به ذکر است این قوانین و اهداف با  .8شد بار در روز بازنشر می چندین ،فاصله

                                                           

 اهداف و قوانین گروه نیز به صورت مشخص عبارتند از: 8 
 گروه:_هدف#

اوراق در  حیو تصح رموظفیغ سیشامل پرداخت مطالبات حق التدر انیمطالبات فرهنگ یریگیپ
 باشد. یم یچهارچوب قانون

 . باشدیم یاسالم یو نظام جمهور رانیکشور ا نیبه قوان بندیگروه پا نیا

 ندارد یاسیس یریجهت گ چگونهیاست و ه یگروه صنف نیا مطالبات

 گروه:_نیقوان#

 ( انیتنها در مورد موضوع گروه)مطالبات فرهنگ ارسالی نظرات -1

ممنوع است)در صورت مخالفت  یینما اهیو س یدیناام جادیا یارسال مطالب در راستا گونه هر -2
 کار است(  نیخروج از گروه بهتر
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همکاران در آن قرار  ای که همة ایام و وضعیت عمومی مانتوجه به شرایط ه
توان تفکیکی بین یک  دانند که نمی مثال همه میطورهبده است. تعیین شاند  گرفته

تنیده  همته سیاسی داشت. این امور چنان درخواسته اقتصادی یا حقوقی و یک خواس
 لیکن در این لحظات .ناپذیرند وابسته است که در یک سطح تفکیک به همو 

هرگونه  کردن گروه را باید در نصب از بحث سیاسی یا سیاسی امتناعمشخص 
نشدن فضا  از این جهت اصرار بر سیاسی فهمید.پالکارد سیاسی بر روی مطالبات 

نژاد و دعواهای  یک قرارداد است برای دوری از هرجدل بر سر روحانی یا احمدی
، که با این وجود طلب فرصت یها از مصادره شدن توسط گروه یشگیریپ و انتخاباتی

                                                                                                                               

به شدت  یو حقوق یقیبه اشخاص حق نیو توه یاسیو بحث س یاسسی مطالب ارسال با -3
 است(  یبرخورد خواهد شد)مطالبات کامال صنف

 .شودیم امیشکلک باعث حذف پ ای اموجی گذاشتن -4

 اعضاء یو یتوسط اعضاء گروه ممنوع است، چه در گروه و چه در پ غاتتبلی -5

 .شهیپاک م شینگلیدار و بلند و ف نکلی متن -6

 مثل صوت و عکس و ... شهیتوسط اعضا پاک م یارسال لفای -7

 ممنوع است. کیو استفاده از کلمات رک نتوهی -8

 (شوندیبرخورد م کسانی)هم آغاز کننده هم پاسخ دهنده 

 ها ممنوع است.  امیحجم پ لیدل یو باال بردن ب هودهبی چت -9

 .(دیسیپاراگراف بنو کیو همه را در  دیکن زیه کوتاه پرهجمل نی)از نوشتن چند

شود. اعتراض به  لنتیسا ینظم گروه کاربر جادیا یممکن است برا نیادم دصالحدی طبق -10
گروه تماس در نظر گرفته شده و  نیتماس با ادم یدر گروه ممنوع است. برا نیادم میتصم

 دیبه ان مراجعه کن دیتوانیم

 ممنوع است. یو پی به دعوت -11

 ممنوع است. یو درخواست اطالعات شخص شخصی اطالعات دادن -12

 ممنوع است. یزندگ قهیو طر یافراد، مثل محل زندگ شخصی مسائل مورد در نظر اظهار -13

 پذیرفتن و ادمین صالحدید صورت در تنها شود، اخراج یا صدا بی کاربری که صورتی در -14
 . میگردد باز عادی حالت به خود اشتباه
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شد و تنها با اتکا به این قانون کسانی که با اصرار به آن دامن  همچنان تکرار می
 دند.ش زدند حذف می می

بینید تمامی این مسائل در یک تشکیالت صنفی، ابتدایی  طور که می همان
ای نه تنها حل شده  شده است اما در یک تجمع توده آید و کامالً حل به حساب می

یک تشکل به  وجه ممکن نخواهد بود. نیست، که امکان حل شدن آن نیز به هیچ
گیرد. اعضا و اهدافش مشخص است و  شکل میواسطه عبور از این مسائل سر و 

کنند و  حدود و ثغورش تعریف شده است و به همین خاطر امکان پیشروی پیدا می
تر  های بعدی را براساس آن حساب شده توانند از حرکت خود درس بگیرند و گام می

 تر بردارند.  و آگاهانه

شده و چه تاثیراتی چه مباحثی، از چه موضعی مطرح 

 ؟دارد
ای را به نظم  مایی از جمعی با روابط تودهدر ادامه تالش خواهیم کرد تا شِ
ای هر قدر توانست جمعی از معلمان را به  دربیاوریم و نمایش دهیم. این روابط توده

حرکت وادارد، اما در تحقق  هبجوش و خروش وادارد و هیجانات زیادی را برانگیزد و 
قدر که سریع و پر سر و  آور بود. همان و یأساهداف و پیشروی خود کامالً ناتوان 

قدر سریع، خسته و  صدا شروع کرد و به حداکثر جمعیت درگیر خود رسید، همان
ای  ای که به حکم توده دلزده و ناامید شد... اما بیایید ببینیم در این روابط توده

تاب شود باز بودنش کمترین بازتاب صنفی و معلمی را در خود داشت را چگونه می
 داد و گزارش کرد.

گروه اول . شناسایی کرددسته  دواعضای گروه را در توان  در حالت کلی می
کنند و گروه دیگر که بدون ئه نظرات خود، گروه را پیگیری میکه فعاالنه با ارا
دلیل انفعال  ند و بها و یا تنها عضو گروه هستند مباحث مطرح شده اعمال نظر پیگیرِ

بودن  تر است. فعال یا منفعل مشکل ها آندر اظهار نظرها امکان فهم دقیق موضع 
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آید هم ناقص است و  ای که در پایین می دسته بندی. ه خوب است و نه بددر گروه ن
ای بین معلمان که عیناً در  های کلی روابط توده تواند از ویژگی هم نادقیق اما می

هت تا آنجا که شد و با بررسی کرار شده را دید. از این جدرون شبکه مجازی هم ت
 بندی از نظرات ساخته شده است.  نظرات نوشته شده در کانال یک تیپ عمدة

 

 

 و مصادیق طرح شده توسط همکاران: ها پیت

 "چغندر"را ناتوان و از معلمان و از جمله خودشان ای از نظرات که  دسته .1
کنند، این  خطاب می« زمینی سیب»باال دیگر معلمان را یا از دانند،  هم کمتر می

بیشتر نظرات این گروه این  گیرد. در نظر می« هیچ»گروه توان صنفی معلمان را 
 چنین بود:

کنندگان واجرا کنندگان انتخابات از قشر  شرکت 90%  ؟یدانستیامیباسالم ا* 
 9و......را نهاد اپ مراسمات 90% ، از قشر اپ هاییمایکنندگان درراهپ شرکت 90% ، اپ

 .ازماست که برماست پس ،رهیگیبرعهده م
که  مییخودمونم مبتال میدیو درس م میدرس خوند ضیمر ستمیس نیتو ا ما*

 .میزن یمو به همش  میمون یپاش نم میذاریم خودمون نیب یقرار ی یوقت
 همه آدم فروشند. ها معلم* 

 ��ننیبیتا آخر کالسو م تینها شونو ینینوک ب تا متاسفانه معلما*
 .میما ازچغندرهم کمتر نجاسیاخه مشکل ا*
همه  یک مرکزنابتماس با  کیکنند با  زیاگر بخواهند وار زیهمکاران عز *

بلند  یبخار ها معلم شتریکه از ب دوننیکه اونا هم م نهیا تیواقع یول کننیم زیرو وار
نفر عضو گروه هستند.  13000چرا فقط  میمعلم هست ونیلیم 1 کیواال ما نزد شهینم

 موقع عمل صفر. یول زنند یم فه کار و ترسو هستند حرظمحاف ها معلماکثر 

 چیدر عمل ه ی. ولزنهیساز م هیکس  . هرستین یکس چیاز معلم ترسوتر ه*

                                                           
 منظور آموزش و پرورش است. 9
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 .دانشمندن کننیفکر م . همهستین یزیچ
 وندیوبن واز نژادوپ خیازهمکاران ما واقعااصالازب یبه قول همکارمون بعض*

 نیاز ستنیدارن. کم هم ن یرابازم گرانی. دچیکه ه ستنین یاقدام چیوذات، اهل ه
که  یگو. آدم اوهیگو.  اوهیگو.  اوهی، نیب یباف، منف یتفاوت، منف یهمکاران. کامالب

 . شرم اورهکنهیرا بازگو م رسش. و تیگروه باهدف صنف کیترس داره ازحضور در یحت
گرفته بود که چرا حذف  شونیه خانم گر یها بودم معلم نیشاهده اخودم *

 .شدن از سر صندوق

 ارایاول یدوساعته. صدا یکی ی. چون هفته اادیچشم نم ادبهیز رانیدب*
درصد  99که متاسفانه اوناهم  شهیحل م ییمشکل به دست معلمان ابتدا نی. اارهیدرنم

تمام  ندهیکه تاچندسال ا نهیدولت هم ا یاستهایازس یکیترسو.  ایخانم هستن  ای
حرف  نایها اکثرن روحرف ا را ازخانمها استخدام کنن. چون خانم ییمعلمان ابتدا

 .زننینم
 عمل ندارند. هر کی به فکر خویشه کوسه به فکر... زنند یم*همه حرف 

 .از االن بگو یجا بزن یخوایاگه شما هم م دیجد ریمد*

 .میسر کار دیدولت باشن مطمئن باش انیگروه از حام ریو مد نهایاگه ادم*

 .دیزیبرخ نکهیبشرطه ا یزیتو اگر برخ زمیمن اگر بر خ *
 دیکن زیها رو تم کالس دیبمون فتیبه گن بعد دوش اگه ایسر هی یلیخدا وک*

 .....اند مونیم میدیبهتون م یزیچ هیبعد دوسال 
 

که در اعتصاب شرکت نکردن  کنندمی گیریبهانهشان  افراد در نظرات این
 یسندهنابجا خود نو یمتعم ینا در بعضی نظرات،تفاوت که  ینکنند. با ا یهخود را توج

 چون و داندمی جدا تعمیم از را خود نویسنده دربرخی دیگر، اما ،شود یمشامل  یزرا ن
. است موجه نیز نویسنده رفتارهای ،هستند انگیزهبی و همتبی و ترسو دیگران
 و یأس جز چیزی آن و است یکسان نتیجه برخوردها این دو هر در درواقع

 یِجمع کارِ توان هاگروه این دو هر. نیست کشیدن پاپس نهایت در و انگیزگی بی
 گویند یمجز آنچه خود  ها ینارفتار  یجةسفانه نتأکم گرفته و مت معلمان را دست

 و شدن تریموخ یعنی ینا ای، و با شکست محکوم این شکل از تشکل توده یستن
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 یمرا خالصه کن گویند یمدو گروه  ینآنچه ا یم. اگر بخواهیشترب هاینشینیعقب
چون همه بد هستند پس من هم بدم. پس  یمن خوبم ول یا یماست: ما همه بد ینا

 .نیستیم اییهمکار یچحاضر به ه
کنند. یعنی اول  فهم از معلمان را ارائه می نیتر انهیعاماین افراد با نظراتشان 

کنند و بعد با یک  بندی می معلمان را در یک دسته هم شکل و یکدست دسته
بین، ترسو و ... کار همه را به یک ضربت جانانه و  برچسب بزرگ مثل کوته

تصویری  شود یم، باعث زدن برچسبی و ساز ساده. این کند یمغیرمنصفانه تمام 
 ، دلسردکننده، ضعیف و خوار و ناتوان از معلمان ارائه شود.هکنند ناراحت

یافتة یک صنف در سندیکا یا هر  توانِ واقعی نیروهای تشکل

ای حتی امکان بروز  ومرج توده وجه در یک هرج تشکل صنفی، به هیچ

 نخواهد یافت.

ائه مباحثی فضای گروه را مختل وم کسانی بودند که دائم با ارد. گروه 2
توان  را می« ها ناشناس وقت»گذاشتند. به این گروه نام  کردند و مباحث را ابتر می می

 "اخالقی"ای با طرح مباحث  شدند، عده داد، که خودشان به دو گروه تقسیم می
 بردند. مثل: وقت مباحث را به حاشیه می بی

 . شود یم*با کالس نرفتن به دانش آموزان ظلم 
 گردن ماست.*حق الناس دانش آموزان به 

 کنهیمسخره م خندد یم شنود یمرفت صدا همه کشورها  رانیآبرو مملکت ا*

بهتر که احترام  کنهیدرست نم یکار نیومسول گریکدیبه  نیدر ضمن توه*
 .تا به ما احترام بگذارند میخودمون رو حفظ کن

 ایهر اداره  ندهینما ستیسالم همکاران محترم سر کالس نرفتن راهکار ن*
در حد  دیتهد شود یصحبت کنند ومشکل حل م ریبا وز انیآقا وانکل  ریسازمان با مد

 ستین یفرهنگ کیفرهنگ 

این گروه نیز در انداختن توپ به زمینی دیگر با دو گروه باال اشتراک دارد. 
شناسی است. این گروه همچون متولیان ان اما ویژگی خاص این گروه در وقت

تند که پایه در آسمان دنبال حفظ حرمت و شأنی از معلم هس ای تخیلی، به زاده امام
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دار است و اگر توسط  معنی ها آندانند که این شأن و منزلت تنها در ذهن  دارد و نمی
شود بدلیل کارکرد ویژه آن در چنین فضاهایی است.  یید میأدیگران نیز تشدید و ت

برای دیگران نان داشته به واقع این شأن و منزلت اگر برای معلمین آب نداشته 
 است.

 "مطالبات"هایی هستند که با طرح  گروه دوم این دسته نیز وقت ناشناس
 کنند: پراکنده فضا را گنگ و پراکنده می

مجلس منطقه  ندگانیتماس با نما قیاز طر دیگروه لطف کن زیهمکاران عز*
حق و حقوق ما را  جمهور سیرئ یو حت ریوز ضاحیتا با است دیینما قیرا تشو ها آنخود 

 .آموزش و پرورش است اقتیل یب ریوز ضاحیو موثر است دیراه مف تنها .ندیمطالبه نما
کند تا کم کم  دایمعلم ب مجلس راه پ کیدر هر شهر  دیب نظر من با*

جناح تو  کی کرد غیکار کرد و تبل دیاز االن با نهیگز نیا یرواوضاع بهتر شود... 
 کرد و ب مجلس برد... یرا معرف شیتمام اعضا یانتخابات تهران ب راحت

 رسهیاست اما به نظر م یمطالبات کار خوب یبشود برا لیتشک ینیکمپ نکهیا*
 یحت ،دیکالس نرفت دینادرست؛ مثال فرض کن ایو  ستین یکاف ای ها یگذارکه هدف 

شما پر  یهمکاران محترم جا ریسا لهیو به وس کنهینم یمدرسه با شما همکار ریمد
مشکالت  ایپرداخت شد آ سیلتدرو حق ا دیدیاصال به هدف خودتان رس ای ؛شهیم

 قطعا نه  ؟معلمان حل شد دهیعد
چون  کنند ینمها رو چرا پرداخت  سیحق التدر یچ یبرا دیدونیآقا اصال م*

 تیشیحقوق و مع شیافزا یعنی یوموصوع اصل به شنموصوع  نیسرگرم ا ها معلم
 نجایا میاالن ماها داشت دادن یمبماند اگه اضافه کارهارو  هیمعلم واسکان معلم در حاش

 والسالم میکرد یمحقوق بحث  شیسر افزا

 چرا دارن؟ سیاضافه تدر ها معلمسوال دارم مگه چند درصد  یمندوستان *
 س؟یشده اضافه تدر تیاولو مطالبات و یحقوق اصل یریگیپ یجا

نه  دیو راه کار بد دیمن خبط کردم اضافه کار گرفتم شما عفو کن زمیعز*
 استاد راهکارتون رو دیی. بفرماستین ینرفتن کالس راهکار درست دیبگ نکهیا

شوند. این گروه نیز  نشناسی شناخته می این گروه نیز مشابه گروه باال با وقت
که ممکن  ندارند و با آن معلمانو مطالبات صریح  های زمانی درک درستی از ویژگی
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ای جز برهم زدن نظم و  است مباحث درست یا نادرستی نیز مطرح شود اما نتیجه
ساز مشکالتی گردد که یکی  تواند زمینه صراحت در مطالبات ندارد و از این جهت می

و  طلبان نتایج حرکت توسط فرصت ةاستفاده و مصادر ایجاد زمینه مساعد برای سوء
  نیست. کشان و دیگر زحمت به نفع معلمان شود که )ضد کارگری(های دیگر  گروه

نامید بدون  "زن سازِ مخالف"را  ها آنتوان  دسته دیگری از این گروه که می
 زنند. که برنامه خاصی داشته باشند فقط ساز مخالف می آن

ای است که با  تودههم یکی از عوارض رفتار غیر متشکل و  این
گرایی و ماجراجویی دنبال منافع طبقاتی خود را در بخت و شانس دنبال  سراسری

کند. در صورتی که نظام سرمایه همواره برای حفظ مناسبات خود با تمام قوا و  می
هماهنگی و آگاهی حاضر است. اینها آگاهی را به حداقل خود تقلیل می دهند و می 

 بس. گویند اوضاع بد است و باید یک کاری کرد. همین و

. این دسته به هر شکلی نام گذاری کردم« ها فلسفه باف»م را سو. گروه 3
کنند، خستگی و انفعال خود را توجیه کنند و به همین دلیل دائم آسمان  سعی می

 اند: د. بعضی از نظرات مطرح شده در این زمینه به این شکلبافن ریسمان می
کرد  دایپ به راش یراهکار به شهکه  ستیو امروز ن روزید تهیحکا تیحکا*

 ی.مشکالت نیچن جادیا یشده برا یزیکه برنامه ر هیانیداستان سال
 انیکه معلم بودم بارها شاهد اجتماعات فرهنگ یسال یبنده در مدت س*

 دیرس یم جهیهم داشت به نت ریاخ نیکمپ نیابتر ماندند ا ها آنکه متاسفانه همه  ام بوده
 گرید ایشد ا(هیبامعاو یجنگ حضرت علمانند )شکست خورد  ییطالکه در لحظات 

 به اهداف هست؟ دنیبه اتحاد ورس یدیام
که به دست بشر  یا یماریب یباشه درمون داره ول ی*اگه درد خودبخود

 درمون یدرد ب شهیعقبش با قصد و غرضه که م شهیمنتشر م
معلمان هست و بس  فیهدفش تضع . دولتهیخودیهمش ب ها تالش نیا*

چسبونن و  یبرچسب بهش م هی . وکننینطفه خفش م . توبزنه یهم حرف یاگه کس
 شد؟ یچ . آخرشقبل اعتراض نبود یسالها . مگهکننیم شیضد انقالب هم معرف

 نییاز هر جهت پا یکه فرهنگ و فرهنگ نهیکشور قرار بر ا نیا استیدر س*
 به شه سریتا اهداف مقررشون م به شننگه داشته 



 

30 

 کرد شهیبودنه چکار م یکشور مثل زندان نیکردن تو ا یزندگ*
بار آوردن اصال معلم دلسوز  یما را جور یمن جامعه فرهنگ به نظر*

چگونه  سوزد ینمبه خودمان دلمان  یوقت میافتاد ینمروز  نیوجودنداره اگه داشت به ا
 م،یدل بسوزان گرانیممکن است به د

 احقاق حق کنه.*کو اون قدرتی که بتونه 

های تاریخی و سیاسی و اجتماعی بیش از آن که بدانند  این گروه با سفسطه
الی این آرا گم  کنند، شرایط مشخص خود را نیز در البه از چه چیزی صحبت می

ها کمکی در مشخص شدن کند بدتر همه چیز را  آنکه این فلسفه بافی کنند و بی می
کند  این نوع اندیشه نه تنها دردی را دوا نمیسازد.  پیچیده و مبهم و نامشخص می

که خود دردی است که باید از آن پرهیز کرد. این منطق که هیچ کم از خرافات و 
بازی ندارد نه تنها توانایی توجیه درماندگی را ندارد بلکه ذهن را فلج کرده و  شعبده

 کشد. تمام توان معلمان را نیز به حاشیه می
آمیزشان و پارودی  توان با زبان کنایه ها را می گروهی از این فلسفه باف

 شان شناسایی کرد:  پایان بی
ک  خوان یازشون م نیا یودرازا دنیم قدیمجلس بهشون ا رنیم یوقت*

 خواب از سرشون بپرونن ها یب باال دست یساکت باشن.. ک مبادا با اطالع رسان
 نداره. یونبودش فرقبود  که. ستین ریوز نیا سالم.*
 همون یتومن 3000 اکیتر اما تومن 1500 شهیداره م یتومن 80 نیبنز*

اداره کشور  یبرا یشتریب تیصالحی به نظرتون دوستان قاچاقچ ایآ مونده. متیق
 ندارن؟

 گمیم میخوش یالک میخوب خودمون را سرکار گذاشت میسالم همکارا خودمون*
ها و آ پ  مدرسه هی دیگفت واه واه زود پول معلما را بد دینوبخت خزانه دار هم قورخ

 مینشه خوششششششش لیتعط

و  ها محفلو  ها خانه قهوهو  ها یتاکسی این افراد را عموماً در ها بحثمشابه 
توان یافت، که عموماً نیز برای گذران وقت است و گفتن  یی فامیلی میها یدورهم

کردن آن که صرفاً برای حضور  فهمیدن و حلهر شعار و حکم کلی است، نه برای 
، گو گندهدر بحث و به این معنا وراجی کردن برای خود وراجی است. این دسته افراد 
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دقیقاً  توانند یمبی اینکه بخواهند مفیدفایده باشند و یا بدانند که  ندیگو بذلهلُغزگو و 
 ها دلسردکننده باشند. خوان أسی هیآمثل 

هایی هستند که به شکلی صریح  ها همان ن فلسفه بافای از ای گونة ویژه
 خوانند: می« های یاس آیه»دائم 

 میزن یدست و پا م خودیب یول ستین یقصدم فاز منف*

 شیپ تیوضع نیدر ا یرییتغ چیهباشه  یجور نیکه افکارمون ا یتا زمان *
 .دی.. مطمئن باشادینم

به ما  یحقوق الباق میگیکنار م میکش یم دنیحقمونو م ایما هم مث اونا *
 .و بدون پشتوانه گوشه زندون یعبد لیاسماع میشیم ا. ینداره یربط

بودم وهستم من همان روز اول  نیگروه کمپ یاز اعضا یکیبا سالم من *
 .ستیوهمان هم شد.چون اتحاد ن رسد یرا کردم که به سر انجام نم ینیب شیپ نیا

تونیم رو دانش آموزان تاثیر جدی *هر کاری کنیم به جایی نمی رسه ما نمی 
 بذاریم چه برسه رو مسئولین.

روش  کیبا هزار و  ادیبه  شیپ یدست صدا نداره کو اتحاد اگرم انسجام ی *
 .چنانکه قبال زدن زننیناممکن به همش م

 کارینفر چ662کرد که  کاریده هزار نفر چ ره ینم شیپ ی. کاردیمطمئن باش*
حق وحقوق خودش  یریگی......هر کس مسئول پدیگروه از هم پاش امیپ هیکنه......با 

 بره کالس من نرم.. واز نرفتن من اونم به حق وحقوقش برسه یباشه ونگه چرا فالن

به  زین را بر آنان گذاشت ها کننده وستوان نام مأی این گروه که به حق می
و تمام توان خود را به  تیرا در حد نها فیکنند قدرت و توان حر یم یسع یروشن

در پاسخ به این افراد باید گفت که دقیقاً در این کمپین  دهند. لیسطح تقل نیترزیناچ
های دیگر  کنند؟ البته این افراد نسبت به گروه کنند؟ و چه هدفی را دنبال می چه می

کنند و  تر بیان می این مزیت را دارند که این یأس و ناامیدی و کارشکنی را صریح
های مختلف  بافی ها و فلسفه اند و نظرشان را پشت تعمیم تر هم قابل تشخیص احتر

 کنند. مخفی نمی

 نظراتی که برای پنهان کردن ترس، فرار رو به جلو دارند:. 4
 موظف ریغ یمنکه همه جوره حاضرم برا*
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نمره  انیکه کالس م یاون دانش آموزان و دیبزار یکالس خصوص دیتونیتا م*
 بدن یما راباز خانیم یتا ک نیبهشون بد

 تشکر . باندارم... یمطالبه ا چیبنده ه*
به لطف دولت اعتدال  مونیاوضاع مال .میاضافه کار گرفت میکرد یاقا اشتباه*
 .میخواینم . اضافهخوب شده

 .هیگروه الک و نیرفرهنگیگروه غ ریومد نیادم همکارا*
 .میشنو یمو خودمان  میگیخودمان م میزد نیکمپ نجایا*
چرا دعوت به  دیپول نداشت ؟ اگهمیچرا رفت میالزم نداشت یاگر اضافه کار*

 چچچچچچیه ؟میکن یمچکار  دیپول نده ؟ اگردیکرد یهمکار
 ...بابا یا �😄😄�مطالبات  یریگیزدن و پ نیشده کمپ مان یزندگ*

این گروهی است که برای فرار از پاسخ به سئوال مشخص سئوال طرح 
گیری صریح در یک موضوع خاص موضوع دیگری را باز  جای موضع کنند، به می
روی نابجا نمایش  روی که با پیش کنند. این گروه ترس خود را نه در پس می
ها هم  اما بعضی با ترسوها فرقی ندارد. ها آندهند و البته نتیجه نظر و رفتار  می

منطقی نیست، بلکه کنند. ترس این گروه  تر اعالم می شان را صریح هستند که ترس
ای جز انفعال ندارد. ترس منطقی باید به مالحظات امنیتی  از سر بزدلی است و نتیجه

 منجر شود.
 .مینمون فیکه سر بزنگاه بالتکل می، نگران خودمونمیستیها ن نینگران آدم*

 *آخرش دست همه مون رو می ذارن تو حنا.
پس بگید چیکار باید  *ما نمی تونیم بدون اجازه از مدیر سر کالس نریم.

 کنیم. تازه اولیا ازمون شکایت کنند معرفی میشیم اداره.

درک درستی از یک همکاری جمعی داشته باشند و به  توانند ینماین افراد 
همین دلیل هرهمکاری  کنند و به همین دلیل دائم دو دوتا چهارتای خود را می

 زند. می به همهایشان را  کند و نتیجه حساب و کتاب را مضطرب می ها آنجمعی 

 «:امنیتی ها». و در نهایت هم گروه 5
بزنند چکار  یافکار عموم کیکنند و اتهام تحر ییاگه شما رو شناسا*

که  یهست و پول کار یخواسته ما صنف گفت یمهم دائما  یقبل ریمد ؟؟؟دیکن یم
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 .میکن ینم یکار یاسیوس یقانون قیاز طر مییخوا یرو م میکرد

خود را  یپیمختلف و لحظات مختلف به هر ت یدر روزها تواند یمگروه  نیا
شروع و با جوک  یبه گروه قبل زدنغر  با توانند یم ها آندور کند.  ای کینزد

بحث به  دنیربط و کش یب اریبا ارسال مطالب بس ایکردن  تیخاص یفرستادن و ب
اندازند. البته که به  یب یدیو ناام اسی ها دلگروه را مشکل و در  یریگیانحراف پ

 ایاشاره به عواقب کار و  ای میرمستقیو غ میمستق یدهایبا تهد زیوقت مناسب ن
 ببرند. نیاتحاد را از ب یچند دستگ جادیا

 
د وجود دار دیگری نیز های گروه های ارائه شده باال بندی در مقابل تیپاما 

واری امیدپیشرو و با انگیزه و ی ها گروه ها هستند. این یا ژهیوکه دارای اهمیت 
های عمده این  ویژگی .کنند را ایجاد ری بیشتری همکا کنند که تالش می ،هستند

 توان چنین خالصه کرد: ها را می گروه

 گونه تا هر سئولینها و انتظارات وزیر و م نگاه انتقادی به وعده
های جنسیتی تا سنی و سلسله  زبندی در درون معلمان از مرزبندیمر

 معلم و... . نمثل شأ تا واژگانی پایهمراتبی و 

 هر چه و تصریح  شناخت دقیق از زمان و فضای عمل جمعی
 .مطالبات بیشتر

 به یکدیگر، به  جابر اتحاد و همبستگی و اعتمادِ به کید درستتأ
 .فهم دقیق جبهه روبرو و در مقابل فشار عنوان بهترین روش

  برای  آننظم بخشیدن به  اطالعات و دقیق اخبار وپیگیری
 رسیدن به تصمیمات جدید و دوری از درجا زدن.

 در مقابل  هر عقب نشینیبعد از عوارض و ضعف بیشتر  بررسی
 .مطالبات تحقق هر یک ازتر بعد از  شرایط مناسب

 های فشار معلمان. شناخت درست و واقعی اهرم  
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ستودنی است، خود را در  ها آناین دسته از افراد که حس همدلی و همراهی 
و  نندیب یممقابل حجم باالیی از نظرات مختلفِ دلسردکننده، تخریبی، تهیجی و ... 

یابی صنفی باید  . تشکلدهند یمبخشی زیادی از توان خود را در این تقابل از دست 
این گروه صورت گیرد. این دسته افراد هرقدر هم توانمند و شریف باشند  با تکیه بر

ای امکان بروز و راهبری ندارند و هر تالش آنها محکوم به  الیت تودهعاما در محیط ف
 شکست خواهد بود.

 
های کلی نظرات آشنا شدید، برای درک بهتر از آنچه در  اکنون که با تیپ

هزار  )که نزدیک به سیافتاد باید این نظرات را به نسبت اعضای گروه  اتفاق گروه
ای که گروه  دیگر در هر چند دقیقه عبارت کنید. بهکرده و مدام تکرار  ضرب (بود عضو

های مختلف،  های مختلف و تیپ بارها نظرات مشابهی از آدم ،کردید را چک می
رو بودیم و بهترین  روبه« ای ودههمهمة ت»شد. به عبارت دیگر ما با یک  تکرار می

 ها در این فضا ناتوان بود.  ترین تالش نظرات و جدی

 های طوالنی در گروه چه شد؟  نتایج بحث
از فعالیت گروه، تعداد خروجی اعضا نسبتاً باال رفت.  بعد از گذشت یک ماه
 در توصیف وضعیت گروه آمده:

ای بیش از  نتیجهدر واقع این کمپین پس از تالش تقریبا یک ماهه 
کند به جای  نداشته که همین ما را هدایت می 95دریافت معوقات سال 

فایده دانستن حرکت جمعی که نتیجه تالش خواسته یا  نشینی و بی عقب
شدن  هاست، تالشی برای دقیق ها، نفوذی زن ناخواسته مأیوسان، سازمخالف

طالبات خویش ها داشته باشیم و در جهت رسیدن به م ها و قوت بر ضعف
 95لبه معوقات سه ماهه تر بیاندیشیم. رضایت دادن به مطا ای جدی چاره

ییدی بر ادامه همین روال است. اما پیگیری مستمر و جدی نیز مهر تأ
هایی زمینه را برای  دادن نشدن در مقابل چنین صدقه مطالبات و سست



 

35 

که  ننشست، اینسازد، پس باید از پا  دیگر حقوق معلمان فراهم می ةمطالب
چنان بسیاری از اعضاء از گروه  حتی پس از واریز اندکی از مطالبات هم

اند هم مهر تاییدی بر همین موضوع است. البته که خروج  خارج نشده
شان به جریان اصلی پیگیری  خستگان از گروه یا پیوستن مأیوسان و دل

 .مطالبات را همواره باید به فال نیک گرفت

ین چند تصمیم کلی برای انجام دو ماه فعالیت این کمپ باًیتقر اما پس از
 اعتراضی گرفته شد:کنش 

اگر با پشتوانه تشکیالتی این تصمیم که  نرفتن به کالس درس: .1
به  ، بدون آن پشتوانهتوانست نتایج مهمی داشته باشد میصورت می گرفت 

از  گروه که دلیل اصلی شکست این طرح این بود دالیلی شکست خورد.
یسان، سعی التدر مطالبات مشخص، یعنی طلب معوقه حقطرفی با تمرکز بر 

اعتصاب با این تمرکز باعث شده بود  طرف از آن ، ودر انسجام اولیه داشت
های  چند معلم حق التدریسی که به صورت پراکنده در مدارس متنوع و زمان

حتی  ند.قدرت اعتراضی آن را شکننده و کم اثر ک ،مختلف حضور داشتند
شدند یا  وقتی که همکاران دیگر هم به جای وی در کالس حاضر نمی

های  رفتند، تعداد کالس معاونین و مدیر مدرسه هم به کالس نمی

دلیل نبود  هدرواقع ب ثیرگذار باشد.أقدر زیاد نبود که ت التدریس آن حق

 نفعانِ تشکیالت اعتراض به هر مشکلی تنها توسط ذی

که در یک تشکیالت صنفی این  . درحالیشد پیگیری میآن  واسطة بی

آید که هر مشکلی که متوجه فردی یا  وجود می درک از منافع طبقاتی به
تشکیالت  توسط گردد و باید ش به همه برمیا افرادی از آن صنف شود، نتایج

 و به نمایندگی از طرف تمام آن صنف پیگیری شود.

لس و معاون یر، نمایندگان مجتماس تلفنی یا پیام تلگرامی به وز .2
کار  )برای اینرئیس جمهور و امثالهم که این طرح نیز به شدت شکننده بود. 
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لیست نمایندگان مجلس در گروه ارائه می شد و از اعضا خواسته می شد که 
ها پیام فرستاده شود. اما بازخورد ملموس و  با آنها تماس بگیرند یا برای آن

تنها ها  درواقع این نوع فعالیتآمد(.  دست نمی مشخصی از این ارتباط به
ها و ابزارهایی هستند که اگر توسط تشکیالت صنفی نیز از آنها  تکنیک

نشیند و   کند، اما با شکست و توقف آن کل مبارزه از پا نمی استفاده می

وقتی بدون تشکل صنفی تمام شوند.  ابزارهای دیگر جایگزین می

ثیرگذاری تأشود، هم  گذاری می سرمایهامیدها در یک حرکت 

انرژی بسیار زیادی هم و  سازد کوچک می علمان رام باالی توان

س به أدهد و به همان نسبت در پی شکستش ی را به هدر می

  .آورد همراه می

تر شدن  ای ها همواره برای رسانه طوفان نی: ایریتئطوفان تو .3
پاسخ به این سئوال این شدن به چه منظوری؟ معموالً  تر ای هرسانهستند. اما 

قدرت بیشتری  میتوان یماست که با بهتر دیده شدن و در معرض قرار گرفتن 
 اما حقیقت آن است که ،ها بیاوریم از رسانه بگیریم تا فشار بیشتری به قدرت

 مواره علیه شما اقدام خواهند کرد،گیرند ه ها با قدرتی که از شما می رسانه
اند )موضوعی که در جای خود نیاز به  چرا که در جبهه روبروی شما ایستاده

ی از قدرت رهای توییت که طوفانان همچن بررسی و تحلیل بیشتر دارد(.
های معلمان را در حد یک خبر  شوند و خواسته فربه می معلمانامثال 

کار  شتر بهبی کهسازند،  موقتی و شکننده میتوییتریِ تِرند شده تقلیل یافته، 
در واقع درگروه بعد از برنامه ریزی برای  خورد تا معلمان. می ها سی بی بی

ایجاد چند طوفان توییتی من متوجه نشدم چه بازخوردی گرفته شد و حداقل 
 نبود.برای من و همکاران در دسترس امکان رصد نتایج آن 

گیری  تصمیمبرای تجمع چندین مرحله  اقدام به تجمع اعتراضی: .4
و بحث شد. هم در مورد روزهای اعتراضی که آیا در طول هفته باشد یا آخر 
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محل تجمع، که بین مجلس، هفته و روز تعطیلی مدرسه؟ هم در مورد 
اختالف بود و به سختی ها  خانه در تهران و ادارات در شهرستان وزارت

گیری هم، که عمدتاً با سیستم  شد و به محض تصمیم گیری می تصمیم
گیر  شد، یا همه بود، تصمیم دوباره عوض میتلگرامی گیری در گروه  یرأ

ای در نرسیدن به  توده ترین چالش یک جمعِ مهم شد. نمی

که اینبار هم همین اتفاق  دهد تصمیم نهایی خود را نشان می

که کانون صنفی معلمان با طرح بیانیه و تعیین روز و برنامه  تا این .افتاد

توانست تصمیم نهایی را اعالم کند: تجمع اعتراضی پنج اعتراضی سراسری 
ها  وبودجه و در استان مقابل سازمان برنامهدر تهران اردیبهشت ماه،  20شنبه 

حال سئوال این است، کانون صنفی معلمان  .مقابل ادارات آموزش و پرورش
که یکباره در انتهای این تجربه ظهور کرد، در تمام طول این ماجراها چرا 

اگر معلمان دارای تشکیالت  :غایب بود؟ در واقع سئوال اصلی این است
هستند یا هر تشکیالت واقعی دیگر، « معلمان کانون صنفی»ای به نام  صنفی

شان دست به چنین تجربیاتی بزنند؟ اگر  یری مطالباتپس چرا باید برای پیگ
سوال اصلی این، پس پاسخ واقعی هم در خود آن نهفته است. موضوعی که 

 تر آن خواهیم پرداخت. در جای خود به بررسی دقیق
 

که بدون  آنچه در تمام خطوط این گزارش مشخص است، این است
و پیگیری خواهد بود و  لی بدون پشتوانهدیابی مشخص هر تکنیک و هم تشکل

 محکوم به شکست و مصادره است. 

ثیرگذاری گروه کمتر شد و به مرور اعضای خود را از أاز اینجا به بعد دیگر ت
داد را  که روال اتفاقات را از دست ندهیم به اختصار آنچه رخ دست داد، اما برای این

 آوریم. می
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تجمعات مختلفی شکل اردیبهشت در نقاط بسیاری از ایران  20در روز 
عناوین مطالبات  نیتر مهم« صدای معلم» یکی از معلمان در تماس با»گرفت که 

 :را به شرح زیر اعالم کرد معلمان
 .یابی مستقل و آزاد حق ماست تشکل *

 آموزش رایگان، باکیفیت و عادالنه * 

 .کارآمد حق فرهنگیان شاغل و بازنشسته است ةمیب * 

 .نیستجای معلم زندان  * 

 .حقوق و دستمزد باالی خط فقر حق معلمان بازنشسته و شاغل است * 

 .نشستگان و شاغلین اجرا کنیدبازقانون مدیریت خدمات کشوری را برای  * 

 .سازی آموزش را متوقف کنید سازی و خصوصی پولی * 

 .عدالتی مخالف هستیم با هر نوع تبعیض و بی*

 .کنیم میهر نوع خشونت در مدارس را محکوم  *

 .پرداخت به موقع حق الزحمه اضافه کار وظیفه دولت است *

رفع هر گونه تبعیض )جنسیتی، قومیتی، مذهبی و طبقاتی( از  خواستارما  * 
 .نظام آموشی ایران هستیم

ما خواستار امنیت شغلی برای نیروهای حق التدریس آزاد و شاغل در مدارس  * 
 .خصوصی هستیم

حق التدریس باید بیمه درمانی و تامین اجتماعی کارآمد نیروهای آزاد و  * 
 .داشته باشند

  .اند شدهشر کت کنندگان بازداشت  از تعدادی تجمعات  حاکی است در این ها گزارش

 یعل بداقی، رسول ، یبیحبدر این تجمعات محمد   ار دریافتیاخب  بر اساس

 آقای دوست، اقدام عالیه گرامی، آقای ،یفالح یتق محمد پوره، حسن محمد ،یزولف
  10«.اند شده بازداشت که هستند یکسان جمله از یشهرستان معلم دو و نورایی

در تجمعاتی که  97اردیبهشت  20به گزارش ایسنا، محمد حبیبی »
 -97مرداد ماه  1 -فرهنگیان به مناسبت هفته معلم داشتند بازداشت و روز دوشنبه 

شد. این شعبه محمد حبیبی را به اتهامات دادگاه انقالب محاکمه  26در شعبه 
                                                           
10 yon.ir/EtwsH 
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اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و اخالل در نظم 
 کرد محکوم شالق ضربه 74 و حبس ماه 18 ،  سال و نیم حبس، 7به ترتیب به 

نیم سال و  7ات اسالمی، مجازات اشد یعنی مجاز قانون 134 ماده اساس بر البته که
 .حبس درباره او قابل اجرا خواهد بود

سال  2دادگاه همچنین به عنوان مجازات تکمیلی، محمد حبیبی را به 
های سیاسی و اجتماعی و ممنوعیت  ها و دسته ممنوعیت از فعالیت در احزاب، گروه

 .11«خروج از کشور محکوم کرده است

مرکزی کانون صنفی تی که افتاد و هزینه بسیاری که به اعضای هیئت ااتفاق
قدر که نشان از قدرت سرکوبگر دولت سرمایه برای  ، همانمعلمان وارد آمد خود

دیگری از  ةتواند نشان می ،داردتضعیف و نابودی نهادهای کارگری و از جمله معلمان 
چرا که در تشکیالت ارگانیک باشد.  نیز با بدنه معلمانفاصلة ایجاد شده بین کانون 

نشیند،  های دولتی و کارفرمایی، مبارزه از پا نمی برخورد با ضربه کارگری، حتی در
تر بر بدنة  شده تر و حساب های بعدی را محکم تر، ضربه تر و خشمگین بلکه آتشین

سندیکا صرفاً هیئت »نظام سرمایه خواهد زد. در واقع در یک تشکیالت کارگری 
 «ری واحد.دبیره آن نیست. سندیکا یعنی کل کارگران در قالب پیک

کند و تا کنون چه کرده و باید به چه  که کانون صنفی معلمان چه می این)
سمتی برود تا از سطح مبارزات مدنی پا را فراتر بگذارد و بتواند به درستی در 

ای بیابد و از مشکالت امروزش فارغ شود، نیاز به متن  پیگیری مطالبات نقش ویژه
 به آن پرداخت.( ید در فرصتی دیگردیگری دارد که با

 
 و اما بعد...

شد که  مبنی بر این ییها صحبت، 1397پس از تجمع بیستم اردیبهشت ماه 
در امتحانات حاضر نشویم و یا اعتراضات دیگری شکل بگیرد، که هیچ کدام به ثمر 

                                                           
11 https://www.isna.ir/news/97053016107/ 
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پس از های گرفته شده،  و بدون انباشت تجربیات گذشته و خبری از درسنرسید. 
تلگرامی برای ایجاد یک اعتصاب سراسری  یگروههم باز  1397در مهرماه تابستان 

مهرماه معلمان به مدرسه بروند اما  23و  22بین معلمان ایجاد شد که برای روزهای 
روز اعتصاب مدیر تر هم بود و  این بار حتی تجربه شکنندهالس حاضر نشوند. در ک

انعکاس  ها شهرستانود اما در رمق ب گروه دستگیر شد. اعتصاب در تهران هم بی
 بیشتری داشت.

فرهنگیان  «کار تمام وقت»آموزش و پرورش با طرح  1397آبان ماه  20
آبان ماه  22سعی به پیش روی داشت، تا فشار بیشتری به معلمان بیاورد. که در 

اما طرح اجرا شد و برخی معلمان )به خصوص ، طرح تحصن سراسری برقرار شد
گذراندند( بدون توجه به منافع اکثریت  های آخر خدمت خود را می سالمعلمانی که 

 ..از آن استقبال کردند.
تا باز هم جای خالی یک همبستگی صنفی و تشکل منسجم بیشتر و بیشتر 

 احساس شود.

 

 ...تجربة شبکه مجازی  بندی جمع
 

باال آمده کامل نیست  گزارش تجربه تلگرامی معلمان در عنوان چه به البته آن
ای  ، یا هر کس که تجربه حضور در یک جمع تودهتلگرامی گروه آن اما هر فرد از

و یا  تر کند با تجربه خود کاملرا  ها بندی ن گروهآتواند  می واقعی یا مجازی را دارد،
اینجا در  . درتری به دست آورد در مورد جایگاه و تاثیرات آرای خود شناخت دقیق

 کنیم:  می یبندی مختصر همین سطح یک جمع

  نخست باید تمام تالش خود را صرف ایجاد جمعی از متعهدان و
های الزم برای ایجاد یک  پیگیران قابل اعتماد و شناخته شده کرد تا زمینه
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تشکل صنفی فراهم شود. در زمانی که معلمان دارای کانون صنفی هستند 
 باید دید که آیا کانون رابطه خود را با بدنه معلمان حفظ کرده است یا خیر

باید تشکل و آیا این جدا شدن قابل ترمیم هست؟ در غیر اینصورت 

های محکم در  با پشتوانه معلمان و پایه صنفی معلمان حتماً

های  بدنه صنفی خود، استقالل خود را حفظ کند و زمینه

یادگیری خود و آموزش به اعضا را فراهم کند. تا بتواند به 

اری و گذ هی و هدفاصل اول مبارزه صنفی یعنی شناخت و آگا

ریزی برای رسیدن به هدف نائل شود. در صورتی که  برنامه

ای حتی توان  این اتفاق نیفتد همانگونه که دیدیم، جمع توده

 یک گام برداشتن به پیش را ندارد.

 کند و  عنوان و موضوع مشخصی را دنبال می ،تشکل صنفی
تماد و امنیت اعضای آن دارای نام و چهره مشخص هستند. در تشکل اع

مین و مورد توجه قرار بگیرد تا ظرفیت پیشروی محکم و اعضا دائماً باید تأ
نشود کنترل  هستند که تا حلبا پشتوانه فراهم شود. اینها مسائل مهمی 

 افتد. اوضاع به دست کارگران نمی

  باید اشاره کرد که برای پیگیری درست اهداف و رسیدن به
کامل و مصمم گام برداشت و از هرگونه مطالبات خود باید با آگاهی 

دیگران جلوگیری نمود.  چنین از سوی از سوی خود و همکردن  شعاری
های مختلف که امروز با شعارهای مبهم و گزاف منتظرند تا هر  بسیار گروه

 مصادرهرا  اند باز گذاشته طلبانیفرصت گروهی که زمینه را برای چنین
همین دلیل آگاهی کامل از این موضوع و  کنند. تا عاقبت کار چه شود! به

طلبی که با شعار  های صریح با هر نیروی فرصت گیری پرهیز و اتفاقاً جبهه
اند باید راه مشخص  راه نشسته نیکمدموکراسی و آزادی تا عدالت و ... در 
دانند که تمام این واژگان چقدر مبهم  خود را پیش گرفت. معلمان خوب می
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د فریبنده باشند، از زندگی روزانه و نتوان قدر که می همانو رازآلودند و 
درت دست قکه خصوص اکنون  دور است. به مشخصشانمشکالت 

است و همه چیز فراهم است تا تمام تالش نیروهای  12گران مصادره
کردن بازار آنان شود تا این بار  گرم کش و خشم طبقاتی آنان هیزمِ زحمت

م، آزادی، مدیریت صحیح، عدالت و انواع با نام دموکراسی و سکوالریس
 رنگ و جالیی نو بگیرد.رهای دیگر همین مناسبات اجتماعی شعا

 
تلگرام حامل تجربیات  این مدت و به خصوص در تجربه صنفی معلمان در

که برای  اند شدهمتوجه ها  آنپیش از همه . غنی بسیاری برای ایشان است

ایجاد یک تشکل و مطالباتشان باید اقدام به  ها خواستهرسیدن به 

ای  یابی و تن دادن به رفتار توده واقعی نمایند. جدا افتادن از تشکل

گویی به اعتماد و  قطعاً محکوم به شکست است و حتی توان پاسخ

امنیت و پیگیری و حفظ دستاوردهای احتمالی را هم ندارد. فضای 

. به همین دلیل هم در سطح ای بهترین فضا برای مصادره است توده

و دولتی مردم را بدون احتساب  اپوزیسیونسیاسی دائماً نیروهای 

کشند و باز فراتر از  ای به خیابان می طبقات متخاصم به شکلی توده

 .برند چی سود می آنان این الیت مشخص مصادره

                                                           
های انحرافی برای  ای هستند که با برقراری نسبت گران نیروهای اجتماعی منظور از مصادره  12

کنند. مثالً اعتراضات  اعتراضات و انتقادات کارگری، آن را به جریانی ضدکارگری تبدیل می
های جامعه داشت،  که ریشه در فقر و معیشت قشرهای محروم و ضعیف با آن 98و  96های  سال

سی و  بی هایی چون بی های کارگری در زبان نیروهای حاکم و رسانه یل نداشتن تشکلدل اما به
های  های کارگری آن تضعیف و به نفع ضدیت با جمهوری اسالمی یا سیاست اینترنشنال، ریشه

 شود. یابد و به ضد منافع طبقة کارگر تبدیل می المللی تقلیل می خارجی آن و انزوای بین



 

43 

 یابی صنفی با هیچ چیز دیگر دانند که تشکل معلمان مانند سایر کارگران می
برای آنها قابل معاوضه نیست یا قابل پرش از آن نیست. هر چند که فعالیت 

ها فقط با انجام  های خود را دارد اما عبور از این محدودیت سندیکایی هم محدودیت
توان  یابی صنفی برای کارگران دارد را نمی هایی که تشکل آید. درس آن بدست می

توان آن را  ای است که نمی این دوره هیچ جای دیگر بدست آورد. به عبارتی دیگر
یابی را باید با  دانند که  هر تعویق و انفعال در تشکل جهشی خواند. کارگران می

 نشینی بیشتر و فالکت و سختی بیشتر از گذشته جبران کنند. عقب
های  صورت متمرکز یا پراکنده تالش به هاست که همکاران عزیز! ما سال

ایم و در این راه نیز تنها  کاری و زیستی خود انجام دادهایط بسیاری برای بهبود شر
شود که اگر در راه پیگیری مطالبات خود عزم  این تجربه به ما یادآور می. ستیمنی

های  نشینی ای جز عقب تواند نتیجه مینهایی  گاه چنین تجربه اشیم آنجزم نداشته ب
  داشته باشد.بعدی را 
 
نشینی را  هر عقب ةجینت درستی را که بهدر ادامه نظر یکی از همکاران  

 :آورم می ،داده نشان

 ر!یسال اخ 15در  رانیا انیفرهنگ شتیرشد و ارتقا آموزش و پرورش و مع

 انیضمن خدمت فرهنگ لیحذف تحص_1

وقت در هنگام  مهیتمام وقت و ن یحذف استفاده از حق مرخص_2
 لیتحص

 ساالنه یسنوات شیافزا درصد 5حذف _3

 ساالنه یابیدر ارزش یقیرتبه تشوحذف _4

 یجیبس انیفرهنگ یقیحذف رتبه تشو _5

 (یساالنه )برجستگ یابیدر ارزش یقیحذف ده درصد تشو_6

 (ی)برجستگ.ساالنه یابیارزش یقیتشو درصد 20حذف _7

 ازدواج  نهیحذف پاداش و کمک هز _8
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 انیدر گروه ضمن خدمت فرهنگ لیحذف تعج_9

 انیدر ضمن خدمت فرهنگساعت  176حذف پاداش  _10

 و معاونان ریمد یحذف اضافه کار ساعت _11

مدرسه در سه ماهه  ینوبت دوم عوامل ادار یاضافه کار پرداخت _12
 تابستان 

 یآموزش یها سرانهحذف  _13

 و بن کاال ارانهیحذف  _14

 حمل و نقل معلمان وحق مسکن یسهایحذف سرو _15

 سال 20 یساعت معلمان باال لیحذف پرداخت اضافه کار تقل _16

 یساعت یحذف اضافه کارها_17

 دارانیحذف اضافه کار نوبت دوم سرا_18

 حذف پرداخت حق الزحمه اردوها _19

 و احترام معلمان تیحذف شخص_20

) البته این یک مورد اتفاق میمونی و اعداد یکم یها نمرهحذف  _21
 بوده است.(

 یضمن خدمت حضور یحذف کالسها _22

 یحضور ریضمن خدمت غ یحذف کالسها _23

 زودتر از موعد یحذف بازنشستگ _24

 یبازنشستگ یحذف پرداخت پاداش نقد _25

 مدارس ریحذف ش _26
 و...

 
معلمان همزمان حق نیروهای حق التدریسی  «کار تمام وقت»امروز طرح 

که باید استخدام شوند و در کنار آن نیروی جدیدی که باید استخدام شود و پیگیری 
فرستد. از می هوا به یکجا را دیگر مطالبات برای بهبود وضعیت معیشتی و بسیاری
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النه عمل توانند و نباید برای رسیدن به مطالباتشان منفع این بابت معلمان دیگر نمی
 .کنند

رس اتفاق نظر به راحتی که در مدا است ها همچنین نشان داده اما تجربه
اصرار ، پس منطقه یا استان و ...افتد چه رسد به جمعیت بزرگی در سطح  اتفاق نمی
. نباید کرد، شوند خورد و یا مصادره می که دائماً شکست میهای سراسری  بر تحصن

های تفریح دور یکدیگر  آگاه در زمانی جدای از زنگ پس چه باید کرد؟ باید معلمان
جمع شوند و خود را برای مبارزه مسلح نمایند. چه به لحاظ نظری و چه به لحاظ 

های گسترش این هماهنگی در  های فشار، راه بررسی توان و قدرت مبارزاتی، اهرم
حالت است که مدارس دیگر، تولید و انتشار متون مرتبط و روشنگر و... تنها در این 

نه انتظار هماهنگی وگرجایگاه ویژه خود را پیدا کند.  تواند یمنیز  های مجازی شبکه
تواند  گیری در گروه تلگرامی انتظاری اشتباه است. تلگرام می ریزی یا تصمیم و برنامه

هم با لحاظ موازین امنیتی الزم برای جلوگیری  ها را گسترش دهد، آن دامنه فعالیت
تواند اعتماد بیافریند، در واقع هیچ  ، اما نمیاحتمالی برای مدیر گروهاز مشکالت 

های صنفی مشخص که با هم در ارتباط باشند و به  پایی روی زمین ندارد. جمع
یکدیگر ارتباط داشته باشند و مالحظات امنیتی الزم را نیز داشته باشند و درک 

گری  پاهای واقعی هر مطالبهستی از نیروهای درون مدرسه و منطقه خود دارند، در
 است.

گرامی شده بود همین بود. چه باعث برتری کانون صنفی در مقابل گروه تل آن
گیری و  که عده مشخصی دور هم جمع شده و با هماهنگی اقدام به تصمیماین 

درون مدارس  ها از یابی و هماهنگی اگر این تشکلزی کردند. اما ری برنامه

د تا به جای هیاهوی بسیار و ده صورت گیرد قدرتی به اعتصابات می

، در جهت منافع کند یممحدودی که کانون دائم آن را تکرار  نتیجة

برای جبران معلمان  کانون صنفی اکنون طبقاتی خود گام بردارد.

ها و مفاهیم و  سعی در چنگ زدن به رسانه روابط ارگانیک نداشته،
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میل به  دارد. و از این جهتکارگری  ضدِپسند و  شعارهای اپوزیسیون

از این جهت  .کند شدن را با قدرت بزرگ و واقعی عوض می طعمه

ها  برای رسیدن به خواسته -به اصطالح- است که، کانون صنفی

آزادی، دموکراسی،  ای چون معلمان، دست به دامن شعارهای فریبنده

. شود اد و حتی عدالت و از این دست میفس مبارزات مدنی، مبارزه با

عدالت و هر مفهوم دیگری مثل انسانیت و آزادی و ... باید جای خود 

و به محک تضاد کار  و واقعی و مشخص دهدعینی را به خواست 

. باید خواست مشخص معلمان با خواست مشخص وسرمایه بخورد

ت و مفاهیمی دیگر اقشار زحمت کش جامعه پیوند بخورد و نه در کلما

به عهدی آسمانی تبدیل  ،13، چون آزادی و دموکراسیو مبهم گنگ

 شود.

وقتی که کارد به استخوان برسد، هیچ ضجه و فریادی از درون 

تواند به دادمان برسد. تنها وقتی این فریاد  هیچ پستویی نمی

مشخص با وضعیت و درد مشترک  یها آدماثربخش خواهد بود که 

 خواهند.     کنارهم ایستاده باشند و بدانند چه چیزی را و چگونه می
 
 
 

                                                           
آزادی و دموکراسی برای چه کسی؟ یا برای »وقتی به پرسش کشیده شود که این کلمات تنها   13

این قابلیت را دارد که از آسمان به زمین بیاید و نسبت خودش را در تضاد طبقاتی حاکم « چه؟
 نشان دهد.
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 ای چه کسانی هستند؟ های توده حامیان اصلی تجربه
 

هایی با افتخار از این صحبت  ایم که جریان های اخیر بارها شنیده در سال
و یا کامالً « یابی بدون سازمان»و « بدون رهبر»کنند که فالن جنبش  می
 خود را حفظ کرده است! « سیالیت»بوده و « خودجوش»

، هر بار 1398، 1396تا اعتراضات  1388های مختلف از سال  بارها در سال
ای بودن و سیال بودن، آن را  ها با حمایت از توده شود که برخی جریان شنیده می

شدن و یا « تر گسترده»شمرند که ظرفیتی برای  ها برمی یک برتری این جنبش
 است. آنان « ناپذیری ضربه»حداکثری بین تمام نیروهای معترض و « ائتالف»

زدگی  ا هیجانخوریم که ب متونی بر می در مورد همین تجربة معلمان نیز به
کنند. آنان به  یابی معلمان استقبال می نشدن سازما ای از توده ناپذیری وصف
گذرند و به  یابی معلمان می ز تشکلصبری تمام ا ترین شکل و با بی صریح

فقط کف »شعارهایی مثل کنند. امروز،  طلبی، کمک می گرایی و هیجان سراسری

. یافته است روی کار تشکل هدقیقاً روب« خیابون، به دست میاد حقمون!

یابی  چگونه ممکن است بدون سازمان گونه هستند؟ اینطلبان  و سرنگون 14براندازان
 آوردها بتوان دفاع کرد؟ از دست -حتی-

در پاسخ به این سئوال باید به همین تجربه تلگرامی نگاه کرد! در این 
و در نهایت در گیری ساده وجود نداشت  ، حتی امکان یک تصمیم«همهمة نظرات»

لیم است. در همین تجربه آمده، ای کامالً تس یابی از پیش آماده مقابل هر نوع سازمان

                                                           
ها و نیروهایی هستند که از موضع فراطبقاتی و لذا ضد کارگری خواستار  براندازان دیدگاه  14

رژیم دارند. مشخصة ویژه سیاست براندازی این  -اصطالح به–اکنونِ  الوقوع و هم یبسرنگونیِ قر
است که هیچ ربطی به مبارزة طبقاتی و اعتالی آن ندارد که هیچ، درست در مقابل آن و علیه آن 
است. لذا کارگران و زحمتکشان باید علیه آن ایستادگی کنند و تنها مبارزة طبقاتی خویش و 

ا اصل قرار دهند. در این متن هر جا که از سرنگونی طلب و براندازی صحبت به میان اعتالی آن ر
 هایی هستند. ها و نیروهها و سیاست آورده شود مراد چنین دیدگاه
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نیروهایِ  در مقابلفعالیت خاصی رت بزرگ معلمان به سادگی، بدون نیاز به قد
کنند و  سرکوبگرِ دولت سرمایه، شکننده خواهد بود. پس چرا براندازان از آن دفاع می

 زنند؟! به آن دامن می
سر و شکل  1398که بعد از اعتراضات « خواه معلمان عدالت»کانال تلگرامی 

کند این  گرایی دارد، سعی می گرفته است و تمام تالش خود را برای سراسری
ا با پوشش سراسری هر گونه اعتراضی که ممکن است دنبال کند. از سیاست خود ر

اعتراضات مال باختگان بورسی تا 
بازاریان و دالالن دالر و طال تا کارگران 

 .  تپه و ... هفت
های  های این جریان اما وعده

کار و حل  براندازی برای رهایی طبقه
مشکالت معیشتی کارگران که از زبان 

های  از تفاله ،اجتماعی ترین نیروهای رذل
دوران پهلوی تا جریان منحط مجاهدین 

تری  هایی که ظاهرسازی موجه تا جریان
خواه،  دارند مثل کانال معلمان عدالت

 چگونه تضمین خواهد شد؟!
یابی  کارگران چگونه بدون تشکل

ای  های توده گرایی و جمع و با سراسری
 توانند بروز دهند؟ توان خود را می

چه براندازان از  آندر واقع 

کنند، در  آن با افتخار دفاع می

ترین تجربیات تاریخ مبارزات کارگری قرار دارد.  واقع در مقابل اصلی

ها و  ترین سیاست براندازان )آگاهانه یا ناآگاهانه( با مزورانه
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یابی کارگران،  برخورد با تشکلی، در یترین ترفندهای بورژوا ریاکارانه

گیرند. و به جای دست گذاشتن  ی قرار مییم بورژادر کنار دولتِ حاک

صحبت « مردم»بر تضاد کار و سرمایه، دائماً از انتزاعی به نام 

همچنین  شان باشد. کنند، تا پوششی برای ائتالف فراطبقاتی می

والسا نیز در این زمینه خواندنی  تجربة تاریخی کارگران لهستان با لخ

 است.

 

 دیگر از این تجربهبررسی و نقد دو تحلیل 
 

1. 

شبکه »در ادامه بد نیست که نگاهی به دو تحلیل دیگر از تجربه معلمان در 
 »کامل شود. اولین تحلیل به قلم تجربه داشته باشیم. تا گزارش ما از این « مجازی

بررسی »ریاضی است که در مقاله بلندی با نام  بازنشسته معلم« غالمعلی حسینی
در  94 ماه در تاریخ فروردین« ان از جنبش تنباکو تا کنونتحلیلی مبارزات معلم

کنیم،  بررسی کلیت این متن را در اینجا رها می فضای مجازی منتشر شده است.
 .های درخشانی است دارای گوشه کلیتی که نقدهای جدی به آن وارد است و البته

که در  پرداختههای مجازی  به صورت مشخص به استفاده معلمان از شبکهاین متن 
 :کنیم اینجا به آن اشاره می

استفاده معلمان از شبکه های مجازی و ابزارهای ارتباطی نوین 
های مجازی ،منجر به  واتساپ برای ایجاد ارتباط تلگرام و نظیر وایبر،
نتیجه چنین  های گسترده کشوری میان معلمان شد. هماهنگی
آمیز در بهمن  موفق نسبتاًگیری دو تحصن  های گسترده، شکل هماهنگی
براساس  هایی که بدون متولی مشخص وصرفاً تحصن بود. 93واسفند 
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های بدون متولی در  این تحصن ارتباطات مجازی شکل گرفت.
 که چرا .بود سابقه بی اخیر دهه دو طول در معلمان مدنی اعتراضات تاریخ
 و اعتراضات همواره هشتاد دهه های درسال خصوص به و نآ از پیش

 صنفی کانون ازجمله و صنفی های تشکل فراخان نتیجه در ها تحصن
فی معلمان به عنوان صن کانون که بود آن از پس .گرفت می شکل معلمان

های فراگیر درخواست برگزاری تجمع برای دهم اسفند را  یکی از تشکل
تجمع دهم اسفند با وجود مخالفت مسئوالن  روانه وزارت کشور کرد.

وپرورش به صورت فراگیر در سراسر کشور انجام  موزشآدولتی و وزارت 
های اخیر تبدیل  به نقطه عطفی در اعتراضات مدنی معلمان درسال شد و
نچه که بیش از همه در این اعتراضات مشهود بود اتحاد صنفی و آ شد.

 .ن بودآگستردگی جغرافیایی 

گیری از  سازماندهی خودجوش با بهره انسجام جمعی و مدنی،بلوغ 
گستردگی  های موثر این تحرک جمعی بود. های مجازی از ویژگی شبکه

جنبش  توان، ای بود که به حق می این اعتراضات در سراسر کشور به گونه
 کنونی جامعه در مدنی و مطالباتی –پیشتاز اعتراضات اقتصادی  معلمان را،

 ...کرد تلقی ایران

حرکت معلمان طی سال های اخیر در زمینه سازماندهی نیز 
دستاوردهای بسیاری داشت که بخش های دیگر جنبش های اجتماعی نیز 
می توانند از آن استفاده کنند . سازمان یابی یک قشر اجتماعی از درک 
مطالبات مشترک شروع شده و در ارتباط کاری بین قشر این مطالبات می 

ه تر شده و به مطالبات عموم قشر تبدیل شود . استفاده از وسایل تواند پخت
ارتباط جمعی نوین از فیس بوک تا وایبر و واتس آپ به ارتباط بین بخش 

 های مختلف این جنبش یاری می رساند .
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رهبری جریان جزئی از بدنه جنبش بوده و تنها مطالبات را کانالیزه 
ضی نیز تنها با اهداف ارتقاء توان و دسته بندی نموده است . حرکت اعترا

جنبش و کسب دستاورد ها صورت گرفت . رهبری تشکل ، از اتخاذ 
 همچنین و ندارد ارتباط ماعی اجت –اقداماتی که با متن مطالبات اقتصادی 

 باشد، جنبش بدنه توان و ظرفیت از خارج که اعتراضی اقدامات از
 افزایش هدفش تنها تشکل رهبری که منظور بدین.  است نموده خودداری

  بهتر بعبارت.  است بوده مطالباتی جنبش توان ارتقاء

راهکارها ، شعارها و مبانی نظری حرکت از متن جنبش اجتماعی 
معلمان بیرون آمد و پس از اجرا به رشد همان جنبش کمک کرد یعنی به 

 .عمل تراز باالتری تبدیل شد

ن ، کارگران کارخانجات و این دستاورد ها می تواند در بین پرستارا
خدمات نیز مورد استفاده قرار گیرد. بخش هایی از فعالین کارگری درگیر 
این بحث ذهنی هستند که سندیکا یا شورا و یا .... بهتر می تواند به 
سازماندهی منجر شود . حرکت معلمان نشان داد که اساسا به این بحث 

ام داشته باشد و یا از کدام های ذهنی و بی ثمر نیاز نیست که تشکل چه ن
پیوند با جنبش اجتماعی و درک  بلکه  سازماندهی الگو برداری کند،

مطالبات مشترک ، عمومی کردن این مطالبات، گسترش ارتباطات و 
 منجر سازماندهی و تشکل نوعی به خود ، جنبش اعضای بین  همبستگی

 .... رساند کمک اجتماعی جنبش آن رشد به تواند می که شود می

ای که از  که در گزارش تجربه صنفی در باال آمده است، افسانهطور همان 
که  استسازماندهی خودجوش و ارتباطات گسترده ساخته شده است، تبلیغی پوچ 

شود در  ها هم مشاهده می ای گرایی است و همانطور که در همین تحلیل نتیجه توده
موفقیت حضور گسترده است. این مالک  های خودجوش تنها مالکِ این سازماندهی

از آنکه امکان رفتاری آگاهانه و مبتنی بر استراتژی و تاکتیک صنفی معلمان را  بیش
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داشته باشد و حتی امکان تضمین دستاوردهای احتمالی را داشته باشد، تنها به 
 ای اکتفا کرده است.  نمایش رسانه

شود تا حدی حرف  ه مینمایی صنفی معلمان خواند در مجموع آنچه قدرت
نشان « سازماندهی تجمع خودجوشی بی»معنایی است که خود را در  پوچ و بی

های صنفی زیر فشار سرکوب ارتباط خود  دهد و بهترین گواه این است که کانون می
را قرار  یحقیقی خود انتزاعی از شبکه مجاز ةجای بدن اند و به را با بدنه از دست داده

بین خوشبینی به این سازماندهی مجازی برای جبران زمین واقعیت  اند. در این داده
 سازد.  سربازان پیاده نظام بورژوازی میخوشخیالی عجیبی است که از معلمان 

2 . 

 یابی سازمان ندِیفرا»است که با عنوان « یاریبخت سیفرنگ»از  تحلیل دیگر
نقد این متن نیز نیاز به  در سایت نقد منتشر شده است. 1399در تاریخ  ،«معلمان

حوصله دیگری دارد که به زودی باید برای آن وقت گذاشت. فرنگیس بختیاری در 
کند، الغا کند که  ها دارد سعی می ها و هیوالها و گرگ رویایی که در جنگ با پلیدی

ای نزدیک  جنبش معلمان به چنان درک طبقاتی از خود رسیده است که درآینده
 که اندازیم به این  رخ سوسیالیسم را برافشاند. اما بگذارید نگاهیکافیست تا پرچم س

یابد، به همین دلیل  برای فرنگیس بختیاری تضاد حاکم بر جامعه چگونه معنا می
ایم تا  روی هم قرار داده بیند را در یک جدول روبه نیروهایی را که در تضاد با هم می

 پرده از رویاهای ایشان برداریم:
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 فهمد و نه چیز دیگری.  بندی نیروها، تضاد بنیادین را استبداد می جبهه این شکل از

 های صنفی آنها، فعاالن صنفی. معلمان عزیز، تشکل 

 و گچِ    شان نیروی کار کارگرانی که تنها دارائی
 .شان بود دست

  بخش زیادی از معلمین مصطلح به جانباز نیز که از
این معلمین قادر ها پیوستند.  جنگ برگشته بودند به آن

خاص « ایدئولوژی ایثار و فداکاری»نبودند به سرعت 
جنگ را کنار بگذارند و سر سفره رانت و جاسوسی 

خواستند، درهای نظام  بنشینند، حتی اگر می
ها درونش نبودند باز  ها که سال بوروکراتیک به روی آن

 .نبود

 «دست معلم گچ به» 

 نامولد(،  انشجو، پرستار، معلم، کارگر )مولد ود
 بازنشسته، بیکار، زن، دگرباش و غیره

  ،دانشجو، آموزگار، راننده، پرستار یا کارگری که حیات
اش در یک نظامِ  حیثیت و شأن جایگاه اجتماعی

اش، علیه «مبارزه»شود،  فعالیت اجتماعی لگدمال می
ش، لغو و دگرگونی این «شعار»این نظام است و 

 .است« نظام»

  ها چشم درچشم نمایندگان گرگ  نمایندگانِ کار 

 نظام تمامیت خواه 

 بسیجی، امنیتی، )حکومتی   های رانت
 (   گرایی،  طلبی، اصول اصالح

 در برابر هیوالی استبداد 

 های عمیق  معلمان نیز با گسترش شکاف
اجتماعی، یک دهه پس از جنگ، از نسل 

ی جاسوس و نان به نرخ روز  زده بوروکراتیک
 .ندبود خور متمایز شده

 گوهای تمام عیار بوروکراسی، که به  قربان بله
 .معروف شدند« ها چشمی نور»

 هیوالی سرکوب 

 نظامِ سلطه 

 ها، شکاف باریکی     شکاف سیاسی بین گرگ
 .بود  برای اعتراض کارگران ایجاد کرده

 دولتیان 

 ها با حضور در مجمع  نمایندگان گرگ
 عمومی معلمان

حبت از مارکسیسم و خود ص باشد و بیبهتر است بختیاری با خود صادق 
گوید که تزئینات  ند. درک او و تحلیل او چیزی دیگری میداری نک سرمایه

. اما جدای از این بحث باید دید که بختیاری از کند دردی از آن دوا نمیمارکسیسی 
یابی معلمان در پی چیست؟ و چگونه در این بررسی نادقیق  نگارش تاریخ سازمان

آورد نیز حتی نیم نگاهی ندارد. بلکه همه چیز  آنچه به عنوان فکت می خود حتی به
 یابد. در ذهن او شکل و معنایی دیگر می

ه چگونه خط نقد با نشان دهد ک تواند یمتن م نیگوشه از ا نیخواندن هم
 .کند یم لیتحم تیخود را به واقع یچشمان بسته آرزوها
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 انیصدا یب ادیقدرتمندان، فر ی کابوس شبانه ،یا شبکه یکنشگر

تلگرام استفاده  ی از رسانه جیبه تدر 1394ها از اواخر سال  کانون
 دهیرس ستیمعلمان به دو یتلگرام یها شمار گروه 1394. اسفند کنند یم

متعدد عضو است، در  یها که در گروه کسوت شیو پ ریگیپ یاست. معلم
 یرامتلگ یها تعداد گروه»: سدینو یدر تلگرام خود م یمقطع زمان نیهم

 دایپ یفیک یها ارتقا گروه نیاست. اگر ا 150از  شیکنم ب فکر  انیفرهنگ
 ونیلیم کی یرسان مشکل اطالع یکنند، جذاب و متنوع شوند، تا حدود

شود،  نهیبه ی ها استفاده گروه نیبرطرف شود. اگر از ا تواند یم یفرهنگ
است. از  دیها مف تنوع گروه نی. هممیندار مایبه صداوس یازیفکر کنم ن

موانع را کاهش  «یمشارکت تیریمد»با طرح  شود یهمکاران تقاضا م
ها را  گروه نیسال، ا انیدر پا د،یجد یقیمعلم در تحق نیهم«. دهند

و  سندهینو ی تجربه یایها گو چت یبرخ .... کند یمورد اعالم م ستیدو
 گاهیچپ در جا یروین تیفعال دیها، نو نوع چت نیگذران سن اوست. ا

. پس دهد یرا م «یا حرفه ونیانقالب»شدن نگرش   خود و کمرنگ یاجتماع
 جی، به تدر1395در سال  ها کانون یاز اتمام چالش انتخابات مجامع عموم

از  تیو فراخوان عضو یمجاز یریگ یبه رأ کالیراد یها کانون یبرخ
کانون که همچنان  یمیاز مؤسسان قد یکی. کنند یاقدام م نترنتیا قیطر

 امیاست، در تلگرام پ دهیمتمرکز چسب ییِگرا وسخت به تشکل سفت
یا گروه تلگرام در ارتباط  یمجاز یدر فضا ها یگیر یرأ ی کلیه: »دهد یم

 ،یمرکز یشورا ی یا شوراى هماهنگى، بدون مصوبه یمرکز یبا شورا
«. اردد یمرکز یشورا یبرا یمشورت ی جنبه یگیر یتخلف است؛ این رأ

سو در مقابل  کیتشکل متمرکز، از  ستمیس افتگانی ها و پرورش مسن
با  گرید یاز سو کنند، یمقاومت م رمتمرکزیغ یابی گسترش سازمان

متفاوت به  یها کنش نی. همکنند یم تیآن را حما دیمف یشنهادهایپ
 رانیدر ا یابی سازمان رمتمرکزیکارکرد اشکال متمرکز و غ یستیهمز



 

55 

را  ییتمرکزگرا سته،یز ی تجربه لیکه به دل یمیهمان معلم قد .انجامد یم
همکاران در : »سدینو یهنگام م هم کند، یدنبال م یمجاز یایدر دن
اند.  را احساس کرده یمجاز یها شبکه  یگذار اخیر اهمیت و تأثیر یها سال

شکست  یمجاز یها ترکیه که با کمک شبکه یآخرین آن، همین کودتا
 یتیغ دولبه است، بستگ یمجاز ی ام که شبکه نده تذکر دادهخورد. البته ب

ها و  شهرستان کنم یپشنهاد م -1ها دارد.  این شبکه ی کننده استفاده به 
گروه  -2به نام شهرستان خود ایجاد کنند.  یگروه تلگرام ها تاناس

اگر مدیریت تلگرام  -3.دهد یبه معلمان آن شهرستان هویت م  شهرستان
مختصر و کوتاه،  یاجرای ی نامه آیین -4باشد، آسیب کمتری دارد.  یگروه

 یها کننده تهیه شود تا قانونمند باشد. شهرستان طبق اهداف گروهِ ایجاد
هم باشد، من خبر  یدیگر یها در تلگرام گروه دارند؛ البته شاید گرو یرز

ش در که معلمان برد یشهرستان را نام م 18، 1395در سال  شانیا«. ندارم
 ،یگروه تلگرام کیدر  1395فعال هستند. اواخر سال  یتلگرام یها گروه

 رمنتش یصنف یها کانون یاسیس یریگ جهت هیساده عل یمتن یخانم معلم
خود با موافقت با آن، هشدار  لیمعلم با ذکر نام و فام 120از  شیکرد که ب

ها را تحت  آن یمجاز یایدن که نیبر ا یها دادند، مبن به کانون یمهم
 یمجاز یها نقش شبکه تیاست. به علت اهم  بدنه قرار داده دیکنترل شد

الزم  آندرج  نده،یآ یها ها در سال فعاالن و تشکل زمیکالیدر رشد راد
 یاسیس یریگ با هر گونه جهت یمستقل و کانون یما فعاالن صنف»است: 
لمان در صدور مع یصنف یها مخالف بوده و اقدام کانون یصنف یها کانون
با  ی. ما مخالفتمیکن یرا محکوم م یاسیفوت اشخاصِ س یبرا هیاطالع

معلمان به عنوان  یاما کانون صنف م،یندار یشخص یها هیصدور اطالع
 تیو خروج از ماه یاسیس یها یریگ حق جهت یاسیرسیو غ یصنف ینهاد
 تیحما ،یروند نیچن ی ادامه ی جهیرا ندارد و در نت یصنف یها تیفعال
 یها معلمان از کانون ی بدنه تیداد. حما معلمان را از دست خواهد  ی بدنه
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است که معلمان  ییها نهیهز ی جهیصنف، نت نیا یو دستاوردها یصنف
 نیما محافظت از ا ی فهیاند و وظ در سراسر کشور داده اکارفد

 یها از گروه یاریاست که در بس یهشدار مهم نیا« دستاوردهاست
 .شود یم ریمعلمان تکث یتلگرام

 
ها )توسط  تا اینجا صحبت بر سر این است که گرایشی در برخی کانون

اند و  شان( شکل گرفته که انتخابات مجازی را جایگزین حضوری کرده های جوان
ط که توس . این موضوعاند تری را نسبت به قبل پیش گرفته گرایش سیاسی

را تاکید  وجود آمده ، شکاف بهاز دست دادن بدنه معلمان هشدارنامة چند معلم دربارة
 کند. می

 
 یهماهنگ یشورا یگروه تلگرام نیاول «یهماهنگ یگروه شورا»

گروه پس از انتخابات مجدد مجامع  نیبود که در تلگرام فعال شد. ا
در  ق،یتحق نیطور که در قسمت اول ا . همانشود یم لیها تعط کانون

ده  ی ها، گفته شد، طبق ماده تشکل یهماهنگ یشورا یریگ بخش شکل
 شد یبرگزار م دیدو بار در سال، در اسفند و مرداد، با شورا، مجمع  اساسنامه

 یجلسات شورا نیچن . همشود ینم لیبعد تشک به  1385که از سال 
که از  شد یم لیتشک دیبا کباریمنتخب شورا( هر دو ماه  رانی)مد یمرکز
 یمانند سلف قبل یاست. دولت روحان  نشده لیتشک1396تا  1392سال 

بلکه به دنبال کنترل  کند، یمخالفت علنی نم صنفىهاى  خود، با تشکل
وزارت »، 96اردیبهشت  21است. در  یساز یهاى مستقل و مواز تشکل

صنفى  هاى  شوراى مرکزی تشکل ی مانع تشکیل جلسه« اطالعات
که  زیمعلمان همدان ن. کانون شود یفرهنگیان ایران در کردستان م

را در چند سال گذشته بر  ها کانون یمرکز یشورا ی رخانهیدب تیمسئول
 لیتشک یها را برا کانون تواند ینم «یتیفشار امن»عهده داشت، تحت 
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اندیشى هیئت  نشست هم»دعوت کند. دوم تیرماه خبر  انهیمجمع سال
در چابکسر هاى صنفى و فعاالن فرهنگیان سراسر کشور  کانون ی مدیره
صادر  یا هیانیب اام شود، یم دهید یتلگرام یها گروه یدر برخ« گیالن

 .شود ینم
 یشورا ی العاده مجمع فوق لیبا تشک 1396 وریشهر11باالخره در 

توسط کانون خراسان در بجنورد، در  رانیا یصنف یها تشکل یهماهنگ
پست،  نیاول در. شود یمجدد شورا شروع م یتلگرام تیفعال د،یجد یگروه

. رعب و وحشت شود یمنتشر م یعکس گروه کیمجمع با  لیخبر تشک
مجمع  نیاست. ا شده  لیها پس از ده سال تشک تشکل جمعو م ختهیفرو ر
. از جمله با کاهش تعداد گردد یمثبت در اساسنامه منجر م یراتییبه تغ
 ماتیاتخاذ تصم یبرا رانیبودن مد امکان چابک ره،یمد  ئتیه یاعضا
معلمان خراسان  ی. انجمن صنفشود یاختناق فراهم م طیدر شرا یفور

و  یمیجعفر ابراه انیشورا، و دو فعال جوان آقا یا دوره استیبه ر ،یشمال
گزارش جلسه  وریشهر 16به سمت بازرس انتخاب شدند.  یاسکندر لطف

جلسه را نقد  نیگزارش ا یمجاز یایدن کیدموکرات یشود. فضا یمنتشر م
ها که خارج از کشورند و  مخصوصاً آن ،یفضا معلمان سنت نیا . در کند یم

 ی مفاد اساسنامه قیدق یدارند، اجرا یتیامن یفضابر آتش  یاز دور دست
 .نندینش یعقب نم یو گام کنند یم غیرا تبل یا رهیمد ئتیه التیتشک

کانون صنفی  1396تا سال  1385اینجا نیز صحبت سر این است که از سال 
ها حتی بدون تجمع شورای مرکزی در واقع با  بدون هیچ گونه مجمع شورا و سال

سازی و تغییرات  رو بوده و به یکباره با چابک ارتباط حداقلی با بدنه خود روبه
نمایند که نه در پی بازسازی این ارتباط با  حلی می ای سعی در ایجاد راه اساسنامه

ییراتی است که در ادامه خواهیم دید. اما تر شدن و تغ بدنه که در راستای سیاسی
 فهمد. داد میببختیاری این را تغییری مثبت در جهت ایستادگی در مقابل است
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 رانیمد یدر برخ یگر یو الب سمینگارنده اثر مخرب بوروکرات 
 حال نیدر ع یول کند، یمخرب آن در جذب بدنه را رد نم ریها و تأث کانون

 یکشورها یها کایها و سند در شرکت ها امهمفاد اساسن یمعتقد است اجرا
شده  نهینهاد« ارزش» یِدئولوژیا قیاز طر یکتاتوردی ها آن در که – یغرب

 ه،یسرما بقای ضامن  –نهادها اصل، و سرکوب فرع است  تیو مشروع
و  افتهین توسعه یاست. اما در کشورها یستمیس درون التیدولت و تشک

فرع  ک،یدئولوژیا تیو مشروع ن،حاکما تیمانده که سرکوب هو عقب
ها و قانون،  با مفاد اساسنامه یمجبورند با باز روابستهیغ یها است، تشکل

 یدر اساسنامه، ضرورت راتییتغ دیشا نیخود تالش کنند. بنابرا یهست یبرا
 ،یآت یها در ماه یهماهنگ یشورا کِیدر تقابل با استبداد بوده است! پرات

 .ها خواهد بود و قضاوت دهایشا نیا طرف یداور ب نیبهتر
 

 ی با استناد به ماده یهماهنگ یفوق، شورا یپس از مجمع عموم
تجمع  یمعلم، فراخوان سراسر یمهر، روز جهان 13در  ،یقانون اساس 27

 27 ی فراخوان با عبارت ماده نی. ادهد یبازنشسته و شاغل را م انیفرهنگ
 یمجاز یها گروه تر شیها با فونت بزرگ، در ب و درج خواسته یقانون اساس

با هشتگ و پست  یهماهنگ ی. شوراشود یم ریتکث انیها و فرهنگ کانون
. در دهد یمورد خطاب قرار م زیعالوه بر معلمان، بازنشستگان را ن یتلگرام

است که  «یاست، نه دادن یحق گرفتن»عبارت  یتجمع، شعار محور نیا
 نیا غاتیتقابل با قدرت حاکم و فرا رفتن از رفرم و تساهل است. تبل ینوع

 دیها با تهد شهرستان یو در برخ ردیگ یاستان صورت م ستیفراخوان در ب
. رسد یو به انجام نم شود یها متوقف م  کانون یاعضا ی شبانه یریو دستگ

 ،یهماهنگ یرام شورادر تلگ 1396مهر  لمی. در فشود یاما، تجمع برگزار م
تجمعاتِ  یفعال هر چند به گستردگ یها ها و استان تجمعات شهرستان

 تیتجمعِ محصول فعال نیاما چون اول ست،ین 1394و  1393سکوت 
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ها،  آمدن مجدد کانون بازتاب گردهم توان یهاست، م کانون یتلگرام
ها وارد  آن. دیرا د ینترنتیا یزیر ها با برنامه آن دیبرخاستن و حرکت جد

به  ند؛ا گرفته یجا یمجاز یها شبکه ریاند و در کنار سا شده یمجاز یایدن
گر نروم،  روم، یهستم اگر م»مهر  13 یقول خودشان و در پالکاردها 
در تجمعاتِ سکوت،  یاقشار کارگر ری. خواسته وحدت معلمان با سا«ستمین

بازنشستگان و دادن  است که با خطاب قرار  یهماهنگ یشورا یبرا یدرس
از  تیحما ربعد د یها هیانیمهر اِعمال شده و در ب 13در فراخوان  انیفرهنگ

ماه،  در آبان  یهماهنگ یاقشار، ادامه دارد. شورا ریمشترک سا یها خواسته
مسئله و مشکالت »که:  دهد یم هیانیاز تجمع بازنشستگان ب تیدر حما
[ و 13] ،«ستین گریاز همد کیتفک بازنشسته و شاغل قابل  انیفرهنگ

آذر  16. ردها را در کانال خود منتشر ک آن  سپس قطعنامه و عکس تحصن
مشترکِ  ی با دست گذاشتن بر خواسته یهماهنگ یشورا 1396
روز را به  نیا»برخاست:  انیاز دانشجو تیمستقل، به حما ییِگرا تشکل

 یصنف یاهادر شور ییخصوص فعاالن جنبش دانشجو به ان،یتمام دانشجو
 از و … دیگو یم کیتبر شرویمستقل و پ یها و تشکل انیدانشجو
و اخذ مجوز  جادیا یبرا ییدانشجو یصنف یشوراها یبردراه ی مطالبه

 .«کند یم تیقاطعانه حما« کشور انیدانشجو یصنف یشوراها ی هیاتحاد»
 

قرار داد.  ری، تجمعات را تحت تأث1396سرپل در آبان  ی زلزله
ها به دولت،  کمک لیمردم و عدم تحو میمستق یها کاروان کمک

. دیگسترده و خاموش، به چالش کش یانیرا در ب تیحاکم تیمشروع
را که  یریها مس . آنستادندیقد کنار مردم ا چالش تمام نیها در ا کانون

بار به صورت  نیمردم شروع کرده بودند، ا عتراضاتاز ا تیحما یبرا
در هر شهر و روستا،  ،یمردم یها جذب و انتقال کمک یِبا راهبر ،یعمل

 یشنهادیبا ابتکار پ انیزدگان فرهنگ زلزله انیحام نیادامه دادند. کمپ
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 ی باعث حضور گسترده ،یهماهنگ یتوسط شورا یده معلمان و سازمان
 یزده، مقر زلزله یمعلمان در شهرها یها مردم شد. کانون انیم انیفرهنگ

با  نیچن کردند. هم جادیا یرنقدیغ یها و پخش کمک یآور جمع یبرا
را  یکمک مال نیتر شیها ب کانون نیا یها شماره حساب نترنت،یدر ا غیتبل

 یموقع، نقش معلمان را ورا و به ینیع یها کنش نی[ ا14جذب کرد.]
  میو تعم یابیبرد و به باز یشغل یتینارضا نگت یها و مرز یمطالبات صنف

 .منجر شد یحس تعلق اجتماع
 

گرایی کانون و معلمان  ای از بدنه و تودهگونه که دیدیم این جدا شدن  همان
شود. دیگر هیچ خبری نه از مجمع  ها دیده می گیری ها و موضع به وضوح در حرکت

تر  یابی، آنچه به وضوح مشخص است هر روز سیاسی است و نه سازماندهی و تشکل
ای برای به خیابان آوردن معلمان است. بدون اینکه هیچ  ن تودهداد شدن و فراخوان

برنامه مشخصی داشته باشند و حتی ظرفیتی برای حفظ و انباشت تجربیات و 
تر  تضمین حفظ دستاوردها. در ادامه خواهیم دید که صحبت از معلمان و مردم بیش

ی مشخص دور شود. پیوند منحوسی که هر چه بیشتر از آگاهی طبقات تر می و بیش
 افتد. شده به دامن مصادره بیشتر درمی

 
 زشیخ نیمعلمان تماماً به دفاع از ا ماه، ید زشیبا شروع خ

و  یفقر و گران ریناگز ی جهیرا نت زشیخ نیا یا هیانیو در ب زندیخ یبرم
 ی. معلمکنند یشدت رد م را به گانهیدادن آن به ب فساد اعالم و نسبت

« معلمان و بازنشستگان و کارگران» یها خواسته تیاگر حاکم: »سدینو یم
آن  وندند؛یپ یم ماه یزود به معترضان د ای ریها هم د پاسخگو نباشد، آن را

رو خواهد شد. مردم در  روبه یبا مشکالت فراوان تیوقت است که حاکم
نداشتند! « گرا طلب و اصول اصالح»به  یدیام گرید 96 ماه یتجمعات د

خود را نشان  دیدر تجمعاتِ سکوت، قطع ام 1393طور که ما در  همان
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 یها تشکل ی خچهیطور که تار همان: »سدینو یم یگری. معلم د«میداد
که از تجمع و  یآن کار کارستان دهد، ینشان م ریاخ ی در دو دهه یصنف
است. اگر « اعتصاب»شدن و  متشکلتر و کارآمدتر است،  مهم ییمایپ راه

از کارکردن و  ستیبا یهستند، م یاساس یرییدنبال تغ به رانیمردم ا
که به آن معترض هستند، دست بردارند، واال تنها در  یستمیبا س یرکا هم
صبح  ش،یو بعد بالفاصله، فردا کردن هیو احساسات خود را تخل رفتن ابانیخ

 چیه ماتیدر تصم یخلل چیزدن، ه اول وقت سر کار حاضرشدن و کارت
 یابی  فرهنگ تشکل نیچن . همکند ینم جادیا ایدن یجا چیدر ه یاستمداریس

انجمن  ه،یاتحاد کا،یشود. تشکل، سند غیدر مدارس تبل دیبا یو کارِ گروه
ها  و آن دهد یاست که به معلمان و کارگران قدرت م« گروه»طور کل  و به
 ی. پنجم بهمن شورا«کند یم یاری یصنف یها به خواسته یابیدست یرا برا

 خواناز فرا ،یاقشار کارگر ریبا اعتراضات سا وندیدر روند پ یهماهنگ
شاغل و  انیفرهنگ ی و از همه کند یم تیتجمع بازنشستگان کشور حما

 یگر در مطالبه  که به همکاران بازنشسته کند یکشور دعوت م ی بازنشسته
 .برسانند یاریمقابل مجلس،  ، در 1396ماه  خود در هشتم بهمن

 
جای خالی تر شدن روابط معلمان  ای طور که خواهیم دید با هر چه توده همین

گیری خود  ریزی و قدرت شود و توان برنامه یابی صنفی آنها بیشتر احساس می تشکل
که در موضوع انتخابات صندوق ذخیره فرهنگیان،  دهند. طوری می را کامالً از دست

. در اینجا نیز بختیاری با شود دیده نمیهیچ خبری از سر و شکل یک تشکل 
 کند. یا رویابینی خود آن را تفسیر به رادیکال شدن شورای هماهنگی میبینی  خوش

 
 شورا یتلگرام یمجاز ی بار در صفحه نیاول یبرا 1396در بهمن 

 یو معلمان برا شود یخاص برگزار م یموضوع یبرا یمورد یمجمع
 ی رهیرو در صندوق ذخ  شِیانتخابات پ رامونیپ ماتیشرکت در تصم
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. مخالفان و شوند یم فراخوانده  یاستان ندگانینما دنیبرگز یبرا ان،یفرهنگ
. پردازند یم یریگ بحث و موضع به یمجاز یایفراخوان در دن نیموافقان ا

تخلفات صندوق است و  یبرا یانتخابات سرپوش نیا: »ندیگو یمخالفان م
وزن مخالفان  شدن نی. با سنگ«ستینفع معلمان ن عرصه به نیحضور در ا

و درخواست  ندینش یفراخوان عقب م نیاز ا یهماهنگ یشورا ،یا شبکه
 نی. ارساند یموجود را به اطالع معلمان م یرادهایو رفع ا اتانتخاب قیتعو

 ماتیتصم شدن کالیو فعال معلمان در راد رمتمرکزیواقعه نقش حضور غ
 ئتیاز فعاالن عضو ه یکی. دهد ینشان م یخوب را به یهماهنگ یشورا

و از مخالفان فراخوان فوق، در  النیگ انیفرهنگ یکانون صنف ی رهیمد
 نیا یدر ط»است:  کرده نییها را تب مخالفت یفضا ،یکوتاه ادداشتی

انتخابات و  نیا یچگونگ هیعل ایله  یمتعدد یها هیروزها، مقاالت و اطالع
و  فیشر یفرهنگ سندگانیو نو دیآن، توسط اسات یتیریساختار مد

طرح با  نیمنتشر شد. مخالفان ا یو مجاز یقیحق یها گر، در رسانه مطالبه
 نییو مبهم آن را تب کیتار یایزوا ی کننده و روشن، همه قانع لیدال

داشته و  بر حذر  یباز نیپاکدست را از ورود به ا انیو فرهنگ کنند یم
 یو دزد ییآبرو یها جز ب سال نیرا که در طول ا ییایشدن در باند ماف هضم

 شود، یمشاهده نم شان یکار ی در رزومه یگرید ی و اختالس، پرونده
 ،یمجاز یاقدام مثبت شورا در نظرخواه نی. متاسفانه ا«دهند یهشدار م

 .تکرار نشد
 

از حقوق معلمان و  تیضمن حما یهماهنگ یبهمن شورا یدر س
 41 ی خواستار اعمال بند دوم ماده ،یبخش خصوص یکارکنان آموزش

 نییتع یصورت توأمان برا  تورم به یقانون کار و در نظر گرفتن نرخ واقع
که سرنوشت  لیدل نیو با ا شود یم 1397سال  یحداقل دستمزد برا

 ریو سرنوشت کارگران و سا ،یبخش خصوص یِآموزش ارک یرویمعلمان و ن
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 ی تهیحداقل دستمزد توسط کم نییکشان مشمول قانون کار، به تع زحمت
مستقل  یها تشکل ی ندهیجانبه گره خورده است، خواهان حضور نما سه

جانبه  سه ی تهیدستمزد در کم نییتع ی معلمان و کارگران در پروسه
حداقل دستمزد کارگران با  نییدر تع تهیکم نی. محرز است که اشود یم

از کارگران، هرگز امکان  ندهینما کینظام سلطه و  ی ندهیحضور دو نما
 عیبازتوز ی نهیکارشان با هز یرویبرابر ن ی اِعمالِ حق کارگران در مبادله

دارد که  تینظر اهماز آن  یهماهنگ یآن را نخواهد داشت، اما اقدام شورا
منظور اِعمال درخواست معلمان  و به ،یبا جنبش کارگر وندیشورا در روند پ

با اقشار  یکار هم ی وارد حوزه ،یمجاز یها در گروه یسیالتدر آزاد و حق
 یصنف یها است. کانون دستمزد شده  نِییتع ی در محدوده یکارگر گرید

را  یرسم انِیدر اساسنامه، صرفاً فرهنگ ینیدر ماده مع سیدر زمان تأس
در  کالیاما با نقد معلمان راد کردند، یم تیو حما آوردند یعضو به حساب م

کرد  رییاساسنامه تغ ی ماده نی، ا95سال  یدر مجامع عموم ،یمجاز یایدن
ها  عضو کانون یسیالتدر و حق یررسمیغ ،یمعلمان اعم از رسم ی هیو کل

نکرد، اما  دییتأ گاه چیت کشور هنامه را وزار اساس نیشدند. گرچه ا
 یبه خواست معلمان، آن را عمل هیندادند و با تک یتیاهم گرید ها کانون

 .کردند
 

و  کالیمعلم راد ،یبیسپاه، محمد حب یروهایسال ن نیا انیدر پا
و عضو کانون تهران را در محل  سینو نقاد و مقاله ار،یمردم شهرمحبوب 

با  دیفلفل، تهد یاسپر دنیآموزانش، پاش با کتک در حضور دانش سیتدر
در  یبیبا محمد حب انهی. برخورد وحشکنند یم ریکلت و دستبند، دستگ

و بدون فراخوان  کند یم جادیاز خشم و نفرت ا یموج یمجاز یایدن
 یشخص یها ادداشتیو  هیانیمعلمان در اشکال مختلف با تجمع، ب ،ینیمع

وارد  1395که در سال  یبی. محمد حبدهند یمواکنش نشان  نترنتیدر ا
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و  کردن  یها قبل در نقد روند پول کانون تهران شد، از سال ی رهیمد ئتیه
معلمان  ژهیو اکثر معلمان، به یو برا نوشت یشدنِ آموزش مطلب م  ییکاال

است. پخش نظرات و مقاالت  شده  تهران، شناخته ی هیآموزان حاش و دانش
. کند یمطرح م یمجاز یایصورت گسترده در دن او را به خ،یتار نیاز ااو، 

دهد  یم هیانیب یدر رابطه با معلمان زندان (EI) الملل نیسازمان آموزش ب
شد و طبق گزارشات  ریاش دستگ در مدرسه یبیسوم مارس محمد حب»که 
المللى با  است. آموزش بین صورت گرفته  انهیوحش اش یریدستگ ،یمحل
طور که به  مخالف و نسبت به آن معترض است؛ همان یبیحب کردن  یزندان
معترض است.  زین الملل نیآموزش ب ی هیاتحاد یاعضا گریزندان د ی ادامه

اند که  راه انداخته یکارگر، مبارزات ی همراه با طبقه الملل نیآموزش ب
را  یصنف ی هیاتحاد یاعضا گریو د یرا وادار کنند تا عبد یرانیامقامات 

اند، آزاد  شده یزندان ه،یاتحاد نیدر ا شان یقانون یها تیفعال لیدل که به
. شود یتکرار م بمرت ترییدر تو «دیرا آزاد کن یبیمحمد حب»هشتگ «. کنند

حکم، آزاد  تیموقتاً و تا زمان قطع قه،یبا وث یبیماه بعد محمد حب کی
 .شود یم

 
محمد حبیبی را آزاد »اینجا دیگر مهم نیست که چه کسانی در هشتگ 

ای  بالشک توده ةشود. این نتیج حضور دارند و مرز معلم و مردم شکسته می« کنید
بشری که  ا معلمان است. کانون صنفی چون یک جمع حقوقشدن رابطه کانون ب

کند، تمام مواضع  تکرار میود ادعاهای جامعه مدنی و حقوق بشری را در تریبون خ
های اقتصادی و  دهد. هر چند که به دلیل ویژگی خود را از دست می طبقاتی

اجتماعی حاکم دیگر هر گروهی در جامعه پیوند خود را با کارگران در بوق و کرنا 
داند که از محرومان و مظلومان جامعه  کنند، کانون نیز وظیفه بشری خود می می

یابی  کید بر بازسازی رابطه با بدنه و تشکلجای تأوضعیت به حمایت کند. در این 
کند. اما  مشخص، بختیاری نیز در رویاهای خود از سیاسی شدن کانون استقبال می
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دلیل  ریا نیست. کانون صنفی معلمان بهکند که هر سیاستی سیاست پرولتا توجه نمی
هایش از  ا و حمایتتنها به حکم شعارهنه ارتباط ارگانیک با بدنه معلمان  عدم

ها و حمایت از  ها و اقلیت معلمان و کارگران و دانشجویان و زنان و دیگر جنبش
که سیاست تواند ادعا کند  المللی معلمان نمی های حقوق بشری و کانون بین سیاست

طبقاتی صحیح پیش گرفته است، بلکه درست به همین دلیل سیاست ضدپرولتری را 
 برد. پیش می
 

 

 :انیسخن پای

 
آوردن جامعه و نهادینه کردن نظام آموزش حاکم، جهت به انقیاد در

کردن  کند. تالش در نهادینه عمل می های یک نظام طبقاتی و استثماری ارزش
های  پروری و هدایت کودکان به شاخه های ملی و مذهبی، رقابت و نخبه ارزش

توان به مسائل بسیاری در  کند. می آموزشی که نظام طبقاتی را در خود بازتولید می
ترین بخش نظام آموزشی حاکم سعی  این زمینه اشاره کرد اما در نهایت ایدئولوژیک

 داری و تضاد بنیادین حاکم کار و سرمایه دارد. سازی نظام طبقاتی سرمایه نهاندر پ
شنویم باز  رو حتی وقتی هیاهوی معترضان به نظام ایدئولوژیک ایران را می از این
دموکراسی،  که در آنی هستند نظام ایدئولوژیک دیگردر ادامه جایگزینی هم 

ها زیر سایة نظام قانون و پرچم در کنار  و جنسیت ها بشر و قومیت مدنی، حقوق جامعه
مگر هم به خوبی و خوشی زندگی خواهند کرد! این است شعبدة نظام ایدئولوژیک! 

اش  آید اگر توان بر دل نشستن نداشته باشد که بسیاری چه در کتاب درسی می نه آن
باید گفت که تواند نظام ایدئولوژیک قدرتمندی باشد. در نهایت  گونه است نمی این

آری! نظام آموزشی ما به شدت ایدئولوژیک است و این نظام ایدئولوژیک در پی به 
رو هر معلمی که  از اینانقیاد در آوردن نیروی اجتماعی جامعه به بند سرمایه است. 

کند در خدمت  ها و امتحانات خود بازتولید می ها را با درس در کالس خود این ارزش
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داری در فرآیند پیشروی خود به  کند. حتی وقتی نظام سرمایه ینظام حاکم فعالیت م
کارگرسازی نیروهای فعال در این حوزه پرداخته است. به این معنی نظام آموزش 

کار را  خواهد بر علیه خویش اقدام کند. اما کدام کارگر است که این حاکم از معلم می
فروشد تا نانی به کف  دار می کند! هر کارگری که نیروی کار خود را به سرمایه نمی

کار مرده پردازد، به بزرگتر و بزرگتر شدن  اضافی می آرد، هر روزی که به تولید ارزش
دارد. )موضوعی که جا دارد  می )سرمایه( برای استثمار هر چه بیشتر کار زنده گام بر

 فرصتی دیگر با حوصله بیشتر به آن پرداخت و بررسی کرد(. اما این وضعیت تناقض
دارد،  آمیز و پر تنش همان نظام تضادآمیز بنیادینی است که تاریخ را به حرکت وامی

 دهد.  شود و انقالب را معنی می منشاء آگاهی می
اند که بین فرم و محتوای  کارگران در تاریخ مبارزات خود به درستی دریافته

ت و از سوی ریخ توان هر محتوایی را در هر ظرفی مبارزه ارتباط وجود دارد و نمی
توانند انتظار داشته باشند که نتایج هر شکلی از مبارزه منتج به  دیگر کارگران نمی

شود. بسیاری از اشکال مبارزه پیشاپیش در قبضة  برآورده شدن خواست آنها می
 داری است و پیروزی و شکست در آن به نفع کارگران نخواهد بود. سرمایه

ها یاد کرد و به  توان از آن ست که میهای مختلفی از مبارزه امروز ه شکل
گیری کرد. باید به این نکته تاکید  ها موضع آن باهای غیرکارگری باید  عنوان فرم

تواند به ذات غیرکارگری یا کارگری باشد، اما هر فرم  که هیچ فرمی نمیکرد 
تواند کارگری/  مشخص در نسبت با تحلیل مشخص از شرایط مشخص می

رو ضرورت دارد که درکی از وضعیت کلی موجود ضمیمه  باشد و از اینغیرکارگری 
مبارزه کارگران ایران باشد. درکی از جمهوری اسالمی و امپریالیسم آمریکا، )که 

طلبی در ایران شده است(، در کنار درکی از تضاد کار و  گیری سرنگون منتج به قدرت
کارگری/غیرکارگری در ایران  های کند تا به درکی از فرم تواند کمک سرمایه می

تر دارد و در متنی دیگر به آن  برسیم. موضوعی که در جای خود نیاز به بررسی دقیق
 خواهیم پرداخت. 
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یابی مستقل کارگری، هر گونه تالش برای به  آنچه مسلم است بدون تشکل
های ضدکارگری مشخص،  گرایی، با هرگونه وعده خیابان آوردن کارگران و سراسری

، "یابی بپردازیم بگذار اول به دموکراسی و حقوق مدنی برسیم بعد به تشکل"که 
از زبان هرکس و ناکسی که نظام ایدئولوژیک سرمایه است. حال های  افسون افسانه

 جاری شود.
کانونِ صنفی معلمان با سابقة طوالنی خود نیاز دارد به چنین 

ای از فرم مبارزه بپردازد و تا وقتی که چنین نکند بیشتر و بیشتر به  شناسی آسیب
های معلمی باید از درون  انحراف آمیخته خواهد شد. بازسازی بدنة صنفی تشکل

توان دنبال  های تلگرامی و اینستاگرامی نمی ا کانالمدارس صورت گیرد و ب
 جایگزینی برای تشکل صنفی بود. 

تجربة زیستة معلمان در مدارس پر از خاطراتی است که حتی سر 
ترین مسائل موجود در مدرسه در برخورد با مدیر یا کادرها توافقی اولیه بین  کوچک

تواند اعتماد و  علمان در مدارس مییابی م رو تشکل آید. از این معلمان به وجود نمی
 همتای مبارزات کارگری است. اتحادی را شکل دهد که گوهر بی

 
 ماه اردیبهشت
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