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  از فعاليت چند ماهه جنبش معلمان در ايران  جمعبندی سالم دمکرات 

 
  شارديبهشت ماه هشتاد و شهفتم  بيست                                                                              نامه سر دبير  

  
همانطور که همه خوانندگان اين سايت در طول مبارزات فرهنگيان ما شاهد بودند، ما بدون قيد و شرط از حرکت 

سوری منتشر يکپارچه ِی ايشان حمايت کرده و جزئيات مبارزات و تمامی نظرات شان را بدون هيچ سان

 در اين مدت تعدادی از خوانندگان و حتا نويسندگان اين سايت بارها به ما انتقاد کردند که بدون لحاظ  .ساختيم

 ما نيز با کمال صبوری اين  .سمتگيری های سياسی نهفته در اين عملکردها و ديدگاه ها آنها را تبليغ می کنيم

 چون در آن زمان، يعنی هنگاميکه قشری سازمان يافته رو به   چرا؟ .انتقادات را شنيديم و به روی خود نياورديم

 آنها رهبران و معتبرين  .خيابان گذاشته و در حال مبارزه ای جاری است، اين جايگاه ما نبود که اظهار نظر کنيم

 فرصت خود را داشتند و هر گونه دخالت و انتقادی از طرف ما می توانست مورد سوء استفاده ِی حکومتيان و

 تنها و تنها نقش اطالع رسانی قائل بوده و سعی کرديم با تنها  در چنين شرايطی ما برای خود. طلبان قرار گيرد

ابزاری که در دست داريم به مبارزاتشان ياری رسانده و دستيابی به برنامه ها و نظرات يکديگر و رهبرانشان را 

 اينک   .ی، به معنی تاييد نظرات و عملکرد ايشان نبوده و نيست اما اين عملکرد ما، در چنان شرايط .تسهيل کنيم

که دور اول اين تقابل به پايان رسيده و بنظر می رسد که قشر فرهنگی ما می بايست به تفکر و جمعبندی از فعاليت 

ر دقيقه های خود بپردازد، ما موقعيت را مناسب می بينيم که بعنوان افرادی که در طول اين مبارزه، هر روز و ه

را در کنارشان گذرانديم و گزارشگرانمان همراِه ايشان کتک خورده و باطوم مزه کردند، در اين زمينه نيز، تا 

 پس بدون هيچ مقدمه ديگری نظر خود را نسبت به عملکرد   .آنجايی که عقلمان می رسد به ايشان ياری رسانيم

  :معلمانمان فهرست وار ارائه می دهيم

" حکومت اسالمی"بودن شان، و اينکه گويا در " خودی"رهبری کنونی کانون صنفی معلمان ايران با توهم . ١      

دارای ارج و قربی باالتر از ديگر اصناف کارگری هستند، فکر کردند که تافته ِی جدا بافته ای بوده و برخالف 

ع کرده و ايشان می توانند با فشار اندکی، از کارگران ديگر اصناف، جناحی از هيئت حاکمه از خواسته هايشان دفا

طريق گردهمآيی ها و تحصن ها و سپس شرکت در مذاکرات ، اين جناح را تقويت کرده تا خواسته هايشان را بفوريت 

 به همين دليل بود که در طول اين مبارزه،  .در مجلس و شورای نگهبان و دولت به کرسی نشانند و حق شان را بگيرند

ه به وبالگ های متفکرين ايشان رجوع می کرديم، می ديديم که عليرغم پاسخ زوری که در خيابان می شنيدند، هنگاميک

رجوع داده و از بی " نهج البالغه"و جمالت " آيات قرآن"در حال تشکر بودند و مخالفين خود را به ... و " اعلمی"از 

 معلم ها هم از چنين ديدگاهی تسری يافته و به دنبال  درصدی از توده .بر حذر می داشتند" خشم الهی"عدالتی و 

 و بايد الحق گفت که چه اين رهبران و چه معلمانی که در اين اقدامات شرکت  .رهنمود های رهبرانشان به راه افتادند

ت کردند از خود چنان همت و شجاعتی نشان دادند که هر انسانی، حتا اگر منتقد حرکتشان است، بايد به ايشان دس

 هم اکنون نيز در سراسر کشور تعدادی از ايشان در دخمه های حکومت حامی سرمايه  .مريزاد و خسته نباشيد بگويد



 

 اما، آنچه اين دوستان از آن غافل بودند و ديدگاه وهم آلودشان نگذاشت که  . مفتخواران دولتی زندانی هستند داران و

نبوده و )" ع(عدل علی "ود که حکومت اسالمی، حکومت نماينده ِی در طول مبارزه به اشتباه خود پی ببرند، اين ب

اتحاديه "و " کارگران نساجی"و " شرکت واحدی"نماينده ِی سرمايه داران و مفتخواران دولتی و حکومتی می باشد، و 

" ازادگان"و " جانبازان"و " جبهه رفتگان"که تقريبًا تمامشان از " اعضاِی کانون صنفی" و " اخراجی و بيکاران

 می و اصوًال منطق و زبان ايشان با منطق و زبان کارگری متفاوت بوده و فقط حرف زور    .هستند سرش نمی شود

  .زنند و حرف زور را می شنوند

 يعنی تمرکز  .طرح تاکتيکی اتخاذ شده از طرف رهبری کانون صنفی نيز بر مبنای همين توهم ريخته شده بود. ٢

دت زمانی کوتاه، برای اعمال فشار هر چه بيشتر بر بدنه حکومت و دولت در جهت رسيدن اقداماتی گسترده در م

 از آنجاييکه انتظار داشتند در مذاکرات پيآمد هر آکسيون به خواسته های خود برسند، يا متوجه  !به خواسته هايشان

را از مذاکرات بعدی " پيروزی"ريزش اعضای حامی خود پس از هر سرکوب نبودند و يا اگر هم بودند، چون 

 در صورتيکه اگر ايشان دچار توهم مذکور نبودند متوجه می شدند که در   .انتظار داشتند، به آن اهميتی نمی دادند

 در صد معلمان پايتخت برخوردار بوده که ٢٠بزرگترين گردهمآيی شان هم تنها از حمايت فعال جمعيتی کمتر از 

 اگر ايشان از همان اول ديدی واقع بينانه نسبت به حکومت و  . نفر کاهش يافتآن هم رفته رفته به يک تا دو هزار

طرف های مقابل شان داشتند، و می دانستند که مبارزه ايشان نيز همچون ديگر اقشار طبقه کارگر نياز به طرح 

 روند را طی های درازمدت و تعداد حاميان بيشتر و سازماندهی منسجم تری دارد، شايد می توانستند عکس اين

چون عادت نداريم کلی . کرده و با نيرويی قوی تر از آغاز، راه خود را برای زور آزمايی های آتی آماده سازند

 يعنی به جای گردهمآيی و تحصن و  .گويی کنيم، منظورمان اتخاذ تاکتيک هايی با هزينه کمتر به توده معلم است

بل مجلس و وزارتخانه ها از شيوه هاِی اعتصاب و تحصن در زد و خورد با نيروهای سرکوبگر حکومتی در مقا

 و درگير ساختن ديگر معلمانی که به اصالح پذيری حاکميت و دولت اعتقاد  مدارس و تبليغ و ارشاد و سازماندهی

چرا که اولين و دومين آکسيون تجمع . نداشته و حاضر به رو در رويی با نيروهای سرکوبگر حکومتی نبودند

در مقابل مجلس که بسيار موفقانه برگزار گرديد، توده معلمان را به هيجان آورد و بهترين شرايط را برای معلمان 

 اما با برگزاری تحصن ها و گردهمآيی های بعدی که مورد سرکوب شديد  .جلب حمايت ايشان فراهم ساخت

شورای سراسری " ی از طرف نيروهای سرکوبگر حکومتی قرار گرفت و اصرار به تداوم پيشبرد چنين تاکتيک

شرايط را به صورتی تغيير داد که نه تنها اقشار جديدتری جذب اين تحرکات نشدند، بلکه شاهد ريزش " فرهنگيان

  .در حاميان بالفعل کانون های صنفی بوديم

آنها را در هدف تعيين شده نيز هدفی اصالح طلبانه بود که نه تنها به انتظارات فرهنگيان پاسخ نمی داد بلکه . ٣

در طول اين دوران حتا نمايندگان مجلس هم به معلمان  . مسير تصادم با خواسته ها و منافع ديگر کارگران قرار داد

به مرحله ِی اجرا هم برسد در اضافه شدن حقوق ..." طرح هماهنگی "و نمايندگان ايشان تذکر می دادند که اگر 

بسياری از معلمانی که در پايه های پايين رتبه های دولتی هستند، . داکثريت معلمان تغييرات اساسی ای نخواهد دا

و از طرف ديگر فعاالن کارگری و سياسی نيز به معلمان و کانون  . هيچ نفعی از اجرای اين طرح نمی بردند

که صنفی هشدار دادند که هدف قرار دادن طرحی که نه تنها منافع ديگر بخش های کارگری را در نظر نگرفته، بل

به ضرر بخشی از ايشان نيز تمام می شود، تنها باعث ايجاد تفرقه در صفوف کارگران و منزوی شدن قشر معلم 



 

 رهبری کنونی کانون صنفی معلمان ايران که اکثريت شان با توهمی اصالح   اما کو گوش شنوا؟ .خواهد انجاميد

اصرار ورزيدند که می پنداشتند به سرعت قابل طلبانه وارد ميدان گشته بودند هدفی را اتخاذ کردند و بر آن 

 اما وقايع بعدی برای چندمين بار در طول دهه گذشته نشان داد که ديد اصالح طلبانه محکوم به  .وصول است

بهتر بود که کانون صنفی معلمان نيز هدف خود را همراه با ديگر اصناف کارگری تعيين حداقل  . شکست می باشد

 تومان، استخدام رسمی معلمان قراردادی و حق التدريسی، بيمه های درمانی و بيکاری ۴۵٠٠٠٠حقوق پايه ماهانه 

قرار می داد تا هم بتواند منافع قشر وسيعتری از معلمان را نمايندگی کرده و به صفوف خود ... و بازنشستگی و 

  .جلب کند و هم ديگر اقشار کارگری را در کنار خود قرار دهد

آخر، اما از همه مهمتر اينکه، نمايندگان کانون صنفی معلمان و ديگر رهبران و معتبرين آنها در طول اين نکته . ۴

مبارزه خطی مصنوعی بين ماهيت مبارزه خود می کشيدند و سعی داشتند که آن را صرفًا مبارزه ای صنفی و 

در . ه های صنفی و سياسی وجود ندارد اما در واقع فاصله ای بين خواست  .عاری از محتواِی سياسی معرفی کنند

باال گفتيم که طرح خواسته ها و اتخاذ تاکتيک های مطرح شده از سوی رهبری کانون های صنفی برخاسته از 

طرحی قانونی در "هنگاميکه عده ای خواهان تصويب   . ديدگاه سياسی ای مشخص، يعنی اصالح طلبی بوده است

ِی وزيری را از کابينه مطرح می سازند، خواه نا خواه درگير مبارزه ای می شوند و در کنار آن استعفا" مجلس

 اکثريت توده ِی معلمان هم اين حرکت را از ديدگاه سياسی خود جدا نکرده و با توجه به  . سياسی شده اند–صنفی 

ن صنفی و شکست سياسی اصالح طلبی در دوران خاتمی حاضر به قدم گذاشتن در ميدان نشدند و از رهبران کانو

 چرا که ايشان حامل توهم مسلط بر نمايندگان کانون صنفی نبوده و با ديدی  .تحرکات ايشان حمايت نکردند

 به عبارت ديگر، همانطور که آقای بهمن فاتحی، از  . می نگريستند  "مهرورزی" دولت   واقعگرايانه به حکومت و

 توده ِی فرهنگيان در نمايندگی کانون صنفی معلمان راديکاليسم موجود در: "فعالين جنبش معلمان مطرح کردند

 و تا زمانيکه اين فاصله ِی ديدگاه ها  ).نقل به معنی از مصاحبه ايشان با سالم دمکرات"(ايران متجلی نگشته است

از ميان نرود و نگرشی اصالح طلبانه بر نمايندگان کانون صنفی معلمان ايران حاکم باشد، ما شاهد شکست های 

   .ری و دلزدگی متناوب قشر معلم خواهيم بودادوا

 شهامت تقدير  اميدواريم که فعاالن و نمايندگان جنبش معلمان که در طول اين مبارزات از خود گذشتگی ها و

آميزی نشان دادند، نيز در جمعبندی هاِی خود به درک ايجاد تحول در ديدگاه ها، اهداف و خواسته ها ، تاکتيک ها 

سيده و از تعطيالت تابستان برای تشريک مساعی با توده ِی معلمان و دستيابی به اهداف و تاکتيک و سياست ها ر

های مناسب با خواسته اکثريت معلمان استفاده کرده و نهايتًا با انجام انتخابات محلی و سراسری کانون هاِی صنفی 

 خود را از خواسته هاِی اکثريت معلمان معلمان ايران و تشکيل مجدد شورای سراسری فرهنگيان ايران فاصله ِی

   . نداز بين برده و به نيازهای واقعی جامعه فرهنگيان ايران پاسخ ده

  !اتحاد، مبارزه، پيروزی

  !نان ، مسکن ، آزادی
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