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 ت معلمانبررسی دو دهه اعتراضا

 کندحرکت میجنبش معلمان رو به جامعه 

 گفتگو با جعفر ابراهیمی 

سال  در  از جنبشبیدارزنی:  یکی  گذشته  و  های  پر جنبش  اجتماعی  های 

مسیر    ۸۰از دهه    ژهیوبه جوش در ایران جنبش معلمان بوده؛ جنبشی که  

اس کرده  بسیاری  رشد  و  طی  را  جنبش  پرتالطمی  این  درون  در  ت. 

اعتراض  گروه به  مختلفی  )استخدامی(معلمان    ؛اندبرخاسته های    ، رسمی 

حق خدمت  س،یرالتدمعلمان  ضمن  ی،  دبستانشیپ  ان یمرب  ،معلمان 

نیز    هرکدام.  معلمان بازنشسته  تیدرنهاو    ینهضت سوادآموز  ارانیآموزش

های دید که خواسته   توان ی مهای خود را دارند اما در کلیت جنبش  خواسته 

معلمان   معاز    جیتدربهصنفی  نابرابری  فراتر  یشتیمطالبات  و  نظام   رفته 

 .هدف قرار داده استنیز آموزش را  یسازی و خصوص یآموزش

ها و  هایی دارد و از چه طریقی در پی رسیدن به این مطالبات است؟ در این راه با چه چالش هایی دارد؟ اکنون چه خواسته این جنبش چه ویژگی 

و   بوده  روبرو  درونموانعی  نهادهای  است؟  پیموده  را  راه خود  سیاسی  شرایط سرکوب  در  توانسته   چطور  چه حد  تا  ذینفعان  آن  دربرگیرنده  اند 

گیری ی و تصمیمدهسازماندهند چه جایگاهی در  خاص زنان که بیش از نیمی از جمعیت معلمان را تشکیل می   طوربه گوناگون آن باشند؟ و  

صنفی   یهاتشکل ازرس شورای هماهنگی  با جعفر ابراهیمی ب  ۱۴۰۰ما را بر آن داشت تا به بهانه خروش معلمان در سال    هاسؤال دارند؟ این  

 به گفتگو بنشینیم.  فرهنگیان ایران
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 اخیردهه  دری جنبش معلمان فرازوفرودها

 یی داشته است؟ فرازوفرودهاهای گذشته چه اعتراضات معلمان در طول دهه 

ها ائتالفی را شکل دادند که  های صنفی مستقل معلمان مجوز فعالیت گرفتند و تعدادی از این تشکلاواخر دهه هفتاد و اوایل دهه هشتاد تشکل

های  ها و انجمن شناسیم. این ائتالف متشکل از کانون های صنفی فرهنگیان ایران« می این ائتالف را اکنون به نام »شورای هماهنگی تشکل 

 کند. یعنی حداقل دو دهه، مطالبات صنفی معلمان را نمایندگی می  گرفتهشکل کهی وقتمعلمان است و از  صنفی

این مدت   و دورهفرازوفرودهاجنبش معلمان در  داشته  زیادی  این صورت که در هر دوره مطالباتی مطرح  ی  به  را سپری کرده.  های مختلفی 

رفته و بعد از مدتی دوباره  ای جنبش به محاق می کرده و یک دورهی پاسخگویی سرکوب میجاه بکردند، سیستم  شده، معلمان پشتیبانی میمی

می دورهاحیا  این  تمام  در  که  بگویم  را هم  نکته  این  کانونشده.  گرچه  انجمن ها  و  در  ها  معلمان  نمایندگی    کردن  داریبهای صنفی  و  جنبش 

ها را اند و کانونخود حرکت کرده  ی آگاهیواسطه بهی معلمان بوده که  برخی موارد این بدنهبدیلی داشتند؛ اما در  و بی   مؤثرمطالبات آن نقش  

 اند. های صنفی هزینه دادهها و انجمن بیشتر فعاالن و اعضای کانون اند. البته در زمان هزینه دادن، هم به حرکت درآورده

نژاد  دهندگان و لیدرهایمان دستگیر و زندانی شدند. در دوره احمدیکه سازمان  ،به لحاظ تاریخی اولین خیزش معلمان در زمان دولت خاتمی بود

که دولت وقت   دلیل  این  به  پا گرفت  بیشتر  ابتداجنبش  آن، در  پیرو  را پس گرفت.  قانون مدیریت خدمات کشوری  بسیار مهم  ی کار الیحه 

 ه هم روبرو شد. شکل گرفت که با سرکوب گسترد ۸۵اعتراضات گسترده معلمان در زمستان 

های مربوط به  مسائل کلی جامعه قرار گرفت و تعدادی از فعاالن صنفی دستگیر شدند، البته نه به خاطر فعالیت  ریتأثجنبش تحت    ۸۸در مقطع  

به وجود آمد، جنبش را به    ۸۸فضای سرکوبی که پس از سال    ،جنبش سبز، بلکه به این دلیل که از قبل فعال بودند و پرونده داشتند. در کل

 بعد جنبش دوباره پا گرفت.  به  ۹۳و  ۹۲از سال اما محاق برد. 

ادامه دارد    اآلنو تا    شدهشروع  ۹۳ای که از  گری بودیم با این تفاوت که از دورهما دوباره شاهد حضور گسترده معلمان در امر مطالبه  ۹۳سال  

ها ردند. معلمان از این شبکه تر شدن جنبش نقش بسیار اساسی ایجاد کهای اجتماعی مثل تلگرام، واتساپ و قبل از آن وایبر در گستردهشبکه 

 این فضا کنشگران جدیدی که مایل به فعالیت بودند با فعاالن قبلی ارتباط گرفتند.  واسطهبه استفاده کردند و 

هایی ها دوباره مجمع برگزار کنند. البته محدودیتها داد و اجازه داد که تعدادی از این تشکل دولت روحانی تن به انتخابات کانون  ۹۵و    ۹۴سال  

ها بازسازی کردند و دوباره آورد. معلمان از این فرصت استفاده کردند و به لحاظ تشکیالتی خودشان را در تعدادی از استان  به وجودهم برایشان  

 رهبری اعتراضات را به دست گرفتند. 

 در دو دهه اخیر مطالبات جنبش معلمان

 اید؟اضات اخیر به چه سمت و سویی پیش رفته های این جنبش حول چه محورهایی بوده و در اعترخواسته 

است. مطالبه اصلی در این زمینه دفاع از    آموزانحقوق دانش اعتراضات همواره پیرامون چند مسئله بوده است. یک سری از مطالبات ناظر بر  

آموزش   از  برخورداری  رایگان و حق  دانش  تیفیباکآموزش  تمام  برای  ایرا و عادالنه  دانشآموزان در سراسر  بر  تاکید  با  آموزان طبقه کارگر  ن 

بعد از جنگ آن را دنبال کردند و در دولت روحانی    هادولتهای نئولیبرالی که تمام  در نقاط محروم ایران است. با توجه به سیاست   خصوصبه 

نیز    تربرجسته مطالبه  این  مدرسه،  مراتببه شد  در  آموزشی  بُعد  در  نمود.  پیدا  تعمیق  بین کنشگران  بر   در  تاکید  و  ایدئولوژیک  ساختار  به  نقد 

بُعد فیزیکی و کالبدی مدرسه، ما انتقادی و فاصله گرفتن از سویه   وپرورشآموزش های ایدئولوژیک همواره جزئی از مطالبات معلمان بوده. در 

 تیم.و استاندارد هس خواهان مدارس ایمن
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حقوق باالی خط فقر؛ داشتن   یخواسته ازجملهمعلمان شاغل و بازنشسته است وضعیت معیشت و منزلت یک سری از مطالبات هم ناظر بر 

 از معلمان به آن دسترسی ندارند.  کیچ یهبیمه کارآمد و مفید برای معلمان؛ و برخورداری از امکانات و مزایای رفاهی و فرهنگی که 

های سیاسی است. معلمان همیشه خواستار یک تشکل صنفی مستقل از حاکمیت و جناح  یابیتشکل از مطالبات مرتبط با    ی دیگریمجموعه

این بیست سال، آزادی فعالیت صنفی،    طورن یهماند استقالل خود را حفظ کنند.  هم توانسته   تاکنونبودند و   آزادی بیان و آزادی  در طول 

 خش مهمی از مطالبات بوده است.ب بدون قید و شرط معلمان زندانی

معلمان در کنار مردم بودند و   یا رخدادهای طبیعی مثل زلزله و سیل،  ۹۸و آبان    ۹۶به بعد، در وقایع دی    ۹۵از سال    خصوصبه در دوره اخیر  

مطالبات معیشتی   است. معلمان هر جا از محکوم کردن سرکوب مطالبات عمومیایران و  دفاع از حقوق مردمهایشان یکی از خواسته 

های گذشته از طی سال  خود گفتند، در کنار آن خواهان این بودند که دستمزد تمام کارگران و مزدبگیران باالی خط فقر باشد. این مطالباتِ کلی

 است.  شدهمطرحسوی معلمان 

 ها مطرح شد؟هایی را عمده کردید، چرا و چگونه این خواسته در اعتراضات اخیر چه خواسته 

است. مطالبه الباتی که هممط بازنشستگان  و  با معلمان شاغل  رابطه  است، در  بعد معیشتی مطرح  بازنشستگان  اکنون در  به  اجرای  ی مربوط 

همسان در    سازیقانون  که  گذشته    ۱۴است  اما  نشده  اجراسال  شود؛  یکی  شاغالن  حقوق  با  بازنشستگان  حقوق  باید  قانون  این  طبق   .

 اند. این قانون را اجرا نکرده  تاکنوننژاد احمدی های مختلف از دولتدولت

بندی ها را باید ارتقا دهد. روح رتبه ی آن شتیمعاست که هم جایگاه علمی و منزلتی و هم جایگاه    بندی معلمان رتبه ی دیگر مربوط به  مطالبه

ی خودشان تفاوت داشته  پایهی همعلمئتیهاین است که طبق قانون برنامه ششم توسعه، حقوق معلمان نباید بیش از بیست درصد با اعضای  

که  .  باشد من  حقوق  برفرض  عضو    ۲۰با    سانسیلفوقیعنی  یک  حقوق  درصد  هشتاد  زیر  نباید  هستم  سابقه  مدرک علمئت یهسال  دارای  ی 

درحالی  سانسیلفوق باشد.  دیگری  دانشگاه  هر  یا  فرهنگیان  دانشگاه  معلمان    اآلنکه  در  ی  طوربه حقوق  از  کمتر  اعضای   سومکمیانگین 

 ی دانشگاه است. علمئتیه

ما در اعتراضات اخیر  های  خواسته یابی و آزادی معلمان زندانی محورهای اصلی  آموزان، تشکلدر کنار این مطالبات همچنان مسئله حقوق دانش 

آموز در سال قبل و برآوردی که از  میلیون دانش   ۳آمار رسمی وزارتخانه و ادعای مسئولین مبنی بر ترک تحصیل    بر اساسکه    ژهیوبه . بوده است 

قبل سال  اکنون حدود  آمار  داشتم،  مدرسه    ۵تر  از  آموزش  در سن  بازگشت اندشدهرانده میلیون کودک  و  مسئله  این  روی  ما  دلیل  به همین   .

 آموزان به مدرسه مصرّیم.دانش 

و همسان رتبه نیستند.  بندی  جدیدی  مطالبات  دولت  ۱۴سازی  است  اجرای همسانسال  از  که  ها  است  اآلنسازی  قانون  می   یک  کنند.  امتناع 

  اوالا بندی را تصویب کند،  ها نیست. حاال که به خاطر مبارزات معلمان، مجلس مجبور شده رتبه دولت   موردتوجهسال است که    ۱۰بندی هم  رتبه

با رد    و  کنداجرا نمی  ۱۴۰۰را هم در سال    بندی ناقصمعلمان نیست، دوما دولت گفته که همین رتبه  رشی موردپذ که    اندکردهبندی  آن را سرهم

 اعتراضات جدید است. سازنه یزمی زده است که بندرتبه همین مصوبه ناقص تیر خالص را شورای نگهبان به الیحه 

ر دوره روحانی، تورم بسیار باال رفت و فشارهای اقتصادی بر معلمان اهمیت یافت که در اواخ  جهتآن  ازبندی  سازی و رتبهامسال طرح همسان

فرهنگیان   ابتدا  شد.  برمی  صورتبه زیاد  امسال  تابستان  به  اعتراضات  این  شروع  کردند.  اعتراض  به  شروع  شورای  پراکنده  که  زمانی  گردد، 

عده تابستان  در  بود.  نداده  فراخوان  هنوز  برای  هماهنگی  شاغل  معلمان  از  پیگیریرتبه ای  میبندی  شورای  هایی  که  زمانی  منتهی  کردند. 

سازی خواسته همسان  بیترتنیابه است و  خوردهگره هماهنگی در شهریورماه فراخوان تجمع داد، اعالم کرد مسئله شاغالن و بازنشستگان به هم 

 دهها تجمع اعتراضی برایش برگزار کرده بودند. بازنشستگان حتی در دوران کرونا  قبالا حقوق بازنشستگان را هم روی میز گذاشت که 
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فراخوان مربوط به تجمع و یک فراخوان ترکیبی از تحصن و تجمع بود. شروع این    ۶داده که    فراخوان   ۷به دنبال آن، تاکنون شورای هماهنگی  

بینید که در بار را دنبال کرده باشید، میدی بود. اگر اخ  ۲۳شهریور بود و آخرین تجمع مربوط به پنجشنبه    ۳۰  شنبهسه تجمعات سراسری روز  

منطقه، ناحیه و شهر دست به اعتصاب زدند و دست از کار   ۲۰۰معلمان در بیش از    آذر( برگزار شد،   ۲۱و    ۲۰تحصنی که روز شنبه و یکشنبه )

ها شرکت کردند.  دی در این تجمعشهر برگزار شد و جمعیت بسیار زیا  ۱۰۰آذر( تجمع سراسری در حدود بیش از    ۲۲کشیدند و روز دوشنبه )

هزار    ۱۵دهد در شیراز حدود  اما برآوردها نشان می  .بخش نبودمشارکت در تهران بهتر از دفعات قبل بود گرچه با توجه به جمعیت تهران رضایت

ت شرکت کردند. در این دوره در بسیاری در تجمعا  هزار نفر   ۳نفر و در کرمانشاه باالی    هزار   ۲هزار نفر، در همدان باالی    ۵نفر، در یاسوج باالی  

 نامشان را در تجمعات نشنیده بودیم هم در این اعتراضات نقش داشتند.  قبالابینیم که شهرهای مختلفی که ها میاز استان 

بود که دولت اعالم کرد همان مصوبه ناقص را هم در سال    نیبعدازا از سویی شروع به اجرا نمی   ۱۴۰۰تحصن و تجمعات  و  بازداشت و    کند 

اما شورای  ؛  ها و نهادهای امنیتی مختلف احضار شدند تا مانع تجمع بعدی شوندتوان گفت صدها معلم به حراست می   جرئتبه احضار فعاالن کرد.  

  منطقه به   شهر و ۱۱۰هماهنگی در اعتراض به تصمیم دولت و مجلس و خط سرکوب روز پنجشنبه دوم دی اعالم تجمع سراسری نمود و حدود  

تر شد و شعار معلم زندانی آزاد باید  شوند اما مطالبات جدی و رادیکال  فروغکم این فراخوان پاسخ مثبت دادند. احضارها باعث شد برخی شهرها  

با  دی اعالم تجمع کرد که    ۲۳گردد در صدر شعارها قرار گرفت. شورای هماهنگی به خاطر امتحانات اعتراضات را تعلیق کرد اما مجدد در تاریخ  

 تمام فضای سرکوب و ارعاب تجمع موفقی بود. 

 تنوع و دربرگیرندگی مطالبات 

های مختلف است؟ مطالبات از گروه  یها و شورای هماهنگی دربرگیرنده از سوی کانون   شدهمطرح چقدر در کل مطالبات  

های مختلف تحت ستم،  معلمان از ملیت  زنان معلم،  ازجملههای مختلف معلمان  های متنوع و خاص گروهسته چگونه خوا 

با  پایین   معلمان  شغلی  مربیان    ازجمله تر  امنیت  شرکتی،  یادبستانش ی پمعلمان  غیرانتفاعی  مدارس  معلمان  حتی    ی، 

بهدانش که  می   آموزان  اعتراضات جمعی مدیریت  را در  اشاره کردید  با چه چالش آن  زمینه  این  مواجه  کنید؟ در  هایی 

 هستید؟ 

ی فردی و تشکیالتی را بگویم. اگر شما با  گرمطالبهبرای فهم بهتر شاید الزم باشد تفاوت    باشد   ر یفراگمطالبات    کندی مشورای هماهنگی سعی  

بندی به حقوق  رتبه   رازیغبه البته هستند معلمانی که  -دیگری نداشته باشد    یبندی خواسته رتبه   جزبه یک معلم شاغل صحبت کنید ممکن است  

 بازهم البته  -سازی باشد  اش همسانغه کنید امکان دارد که تنها دغدیا وقتی با یک بازنشسته صحبت می  . دهندآموزانشان هم اهمیت میدانش 

دغدغه  که  عمومیبازنشستگانی هستند  دارندهای  می   . تر  شورای هماهنگی وسط  و  تشکیالت  پای  وقتی  خواسته ولی  مطالبات  آید،  از  فراتر  ها 

نشینی نکردیم. زش رایگان عقب گاه از بحث آموسازی بوده، هیچبندی و همسانحتی زمانی که تمرکزمان بر روی رتبه مثالامعیشتی خاص است. 

می سیاستما  همه  که  کشوری  در  رایگان  آموزش  که  سیاست دانیم  این  و  است  نئولیبرالی  اشکال هایش  در  گذشته  از  بیشتر  هرچه  ها 

به خواسته آموزش   یراحتبه توانیم با توجه به این موضوع ما نمی  .شودی نمی محقق  راحتبه  ،سازی مدارس دولتی ادامه داردی تا پولیسازیخصوص

ولی حداقل آن را به گفتمان غالب تبدیل کردیم و بین معلمان گسترش دادیم. معلمی که تا دیروز این دغدغه را نداشت    ،میابی  دسترایگان  

 کند.امروز به این مسئله جدی نگاه می 

رتبه  خب  است.  غیررسمی  معلمان  مسائل  دیگر،  بوده  نمونه  اخیر  تجمعات  مطالبه  که  معلمان  بندی  شامل  و  دارد  معنا  رسمی  معلمان  برای 

بیانیه غیررسمی نمی  دبستانی، مربیان نهضت سوادآموزی، کند همیشه مربیان پیش هایی که منتشر میشود. ولی شورای هماهنگی در مواضع و 

دهد و خواهان این است که امنیت  ی و همچنین نیروهای خرید خدماتی یا همان شرکتی را مدنظر قرار م  نیروهای خدمتگزار و سرایدار مدرسه

درخواست   بندی نوشت، ای که در نقد و بررسی الیحه رتبهدرست شود. شورای هماهنگی حتی در نامه  هاآنشغلی برایشان به وجود آید و بیمه  
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ش خصوصی )غیرانتفاعی( فشار  بندی شوند و از دولت خواست که به کارفرمایان مدارس بخاین را داد که نیروهای غیررسمی هم شامل این رتبه 

خواهد می  هرروز. دولت  ردیگینمدانیم که این کار به این سادگی صورت  بندی را برای معلمانشان اجرا کنند. ولی ما میهم رتبه   هاآنبیاورد تا  

ها است. هیچ فرقی هم از این  های دولتسیاست   ازجملهثبات کردن نیروی کار  سازی و بی اش را زیاد کند چون ارزان تعداد نیروهای غیررسمی 

احمدی و  روحانی  و  رئیسی  دولت  بین  نمیلحاظ  ما  اینکه  ولی  ندارد.  وجود  که  نژاد  نیروهای خرید خدمتی  در وضعیت حقوقی    همه نیاتوانیم 

 ی ماست.هاخواسته همواره جزء  هاآنمطالبات را فراموش کنیم، بلکه  هاآن ی تغییری ایجاد کنیم به این معنی نیست که سادگبه شوند  استثمار می

گر زنانه در زن هستند اما هنوز شاهد حضور یک ادبیاتی که ادبیات مطالبه  وپرورشآموزش درصد نیروی انسانی    ۵۳.۵  نکهیباااما در بحث زنان،  

و هم   اندمحرومسرکوب جنسیتی از آن    واسطهه بهایی در محیط کار است که  جنبش معلمان باشد، نیستیم. مطالباتی که هم برخورداری از آزادی

، مانند مرخصی زایمان، داشتن مهدکودک در محیط کار و حمایت از مادران و پدرانی که  هاستآن برخورداری از حقوقی که مرتبط با مادر بودن  

شود.  ای به نیازهای زنان معلم نمید و توجه ویژهها را ندارنفرزند کوچک دارند. این مطالبات خیلی بدیهی و ابتدایی است، اما معلمان این حمایت

گر معلم از حقوق خودشان آگاه هستند، ولی محدودند. به این خاطر که فضای سرکوبی که در مدرسه نسبت به دختران و زنان  اگرچه زنان مطالبه 

 معلم وجود دارد بسیار سطحش باالتر از پسران و مردان معلم است. 

های قبل نسبت به ساختار نظام آموزشی در  ه کردی که یکی از موارد اعتراض معلمان در سال ها به این اشاردر صحبت

این ساختار را چگونه می بوده است.  زمینه چیست؟ چشم   ی بینید و خواسته ایران  این  مدلی  معلمان در  انداز شما چه 

 است؟

ایران ویژگی در  آموزشی  نظام  اولین ویژگساختار  دارد.  را  این ساختار  های خاص خود  این است که  آن  و    شدتبه ی  منابع  یعنی  است  طبقاتی 

تعلق   داره یسرمااغلب به طبقه    کنندی مامکانات عادالنه نشده است بلکه کسانی که پول بیشتری دارند و در مدارس خاص و خصوصی تحصیل  

. حضور تعدادی از کودکان طبقه کارگر در مدارس خاص مانند سمپاد یا کنندی مدولتی تحصیل    تیفیکی بدارند و کودکان طبقه کارگر در مدارس  

ی طبقاتی نیست. طبقاتی شدن باعث شده کسانی که قدرت خرید خدمات آموزشی را دارند در  کشخط نمونه دولتی به معنای مخدوش شدن این  

 است.  دهکمک کرکنکور موفق باشند و این خود به تقویت گفتمان موفقیت تحصیلی به مدد پول 

ی هاارزش هم به لحاظ اقتصادی که مدرسه محل تربیت نیروی کار ارزان و ماهر است و هم به لحاظ    ،نظام آموزشی در ایران ایدئولوژیک است

  از .  . این دیدگاه در تمام ارکان نظام آموزشی رسوخ کرده و آشکار استکندیمسیاسی و فرهنگی که حاکمیت آن را از طریق نهاد مدرسه نهادینه  

اینجا چیز پنهانی وجود ندارد.   ،که سرکوبگر بودن مدرسه و ایدئولوژیک بودن نظام آموزشی پنهان است کیدئولوژ یای هانظام برخالف برخی  قضا

تبط  عریان و شفاف است. نیازی به تحلیل محتوا نیست، این ویژگی در همه عناصر مختلف مر  کامالادر نظام آموزشی ما این ساختار ایدئولوژیک  

 ها و قوانین، آشکار است. نامهها، آیینبه مدرسه، معلمان، دستورالعمل 

اگرچه    ،اولین مواجهه کودکان با مدرسه »از جلو نظام« است  .آموزان استتحت انقیاد درآوردن دانش  ،از پیامدهای ساختار طبقاتی و ایدئولوژیک

گیرد  صورت می  این حرکت را با حرکتی که در پادگان  .سازی کودکان استعاولین گام برای مطیدر حقیقت    اما  ،ی استبخشنظمظاهر قضیه  

سازی این است که  بندی کنند. هدف از مطیع آموزان را در مدرسه همانند سربازخانه قالبخواهند حرکات دانش مقایسه کنید و ببینید چطور می 

آموزان اگر یاد بگیرند در مدرسه مطیع باشند وقتی رفتند سر کار دیگر به دستمزد  برای بازار کار تولید کنند. دانش   راهسربه نیروی کار ارزان و  یک  

. دهندی نمبه حقوق سیاسی و فرهنگی خودشان اهمیت نشان    شوند یم کنند. اگر یاد گرفتند مطیع باشند زمانی که دانشجو  پایین اعتراض نمی

 بسیاری از معلمان از این ابزار سرکوب آگاهی ندارند.   متأسفانهگیرد که مستمر انجام می صورتبه کوب این ظرفی است که در آن سر

فردی که در خط مقدم آموزش است فقط مجری    عنوانبهی این نظام و از باال به پایین بودن آن است. معلم  مراتبسلسهویژگی بعدی ساختار  

نهادهای سیاستباال صادر میکه از    است  ییهانامهنییآها و  نامهبخش  گذاری مثل شورای عالی انقالب فرهنگی یا شورای  شود. از باال یعنی 

و تصمیمات از وزارتخانه به ادارات کل، بعد به ادارات، سپس به مدارس، از مدارس به مدیران و بعد    کنندیمی  گذاراست یس  وپرورشآموزشعالی  
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  ریغ  و   کیدموکرات  ر یغ،  این ویژگی   تبعبه شود.  گیری دیده نمی آموزان در این ساختار تصمیممان و دانش منافع معل  اصالا و    گرددی ممعلمان ابالغ  

 ی است.مشارکت

یعنی به همه کودکانی که در کردستان، سیستان و بلوچستان، مناطق    . ویژگی دیگر این نظام آموزشی، متمرکز بودن و گرایش آن به مرکز است 

دهند و تنوع جغرافیایی، فرهنگی، زبانی و  و مناطق دیگر هستند یک مواد آموزشی را آموزش می  صحراترکمنایجان و  نشین خوزستان، آذربعرب

ها است. در این قسمت نظام آموزشی ما مبتنی بر آموزش زبان فارسی و نادیده گرفتن سایر زبان جهیدرنتلحاظ نشده است.  اصالاقومی و مذهبی 

بینیم که در کنار مطالباتی  در کردستان می  مثالادر آنجایی که آگاهی نسبت به مسئله زبان باالست    خصوصبه   ،هایی صورت گرفتههم مقاومت

 شود. یک مطالبه جدی مطرح می عنوانبه ی شود همیشه بحث آموزش به زبان مادرکه مطرح می

بسیاری از    متأسفانه های مرکزگرایانه در بین بسیاری از معلمان غالب است.  برانگیز است. چون گرایش اما بین خود معلمان هم این موضوع چالش

برنمی   جزبهمعلمان   را  زبان دیگری  آموزش  فارسی،  زبان  ماآموزش  زبان  آموزش  از  تا صحبت  و  ی دموکراتی هاانسان اگر    ،شوددری میتابند 

دانند. طلبانه می های تجزیهکنند و این خواسته را دارای سویه قبول نمی  اصالا باشند و آموزش زبان مادری را بپذیرند، آموزش با زبان مادری را  

 یاد بگیرد. این حق طبیعی هر انسانی است که با زبان مادری خودش بنویسد، بخواند، یاد بدهد و  کهیدرصورت

آموزان در بسیاری از  دانش  مینیبیمکند. به همین دلیل  های منفی که در نظام آموزشی ما وجود دارد در مدرسه عینیت پیدا میتمام این ویژگی

دارند از مدرسه، خالقیت  ندارند ولی در مسائل خارج  پیشرفتی  پیشرفت می  مسائل درسی  پیدا کنند  امکانی  و  اگر فرصت  مثال   طوربه کنند.  و 

آید مشکلش را باید در همین نظام  سازی را انجام دهد ولی از پس حل یک مسئله ساده ریاضی برنمیتواند صفر تا صد آهنگآموزی که میدانش 

 آموز.دانش آن آموزشی جستجو کرد نه 

ویژگی  کنترلاین  بودن،  بودن، سرکوبگر  طبقاتی  از  اعم  ایران  آموزشی  نظام  به خاهای  بودن،  است  گر  این  و    برخاستهطر  اقتصادی  از شرایط 

. در آنجا بحث کنترل بر بدن و  شودیمدر مدرسه دخترانه، در مورد دختران و معلمان زن بیشتر دیده    هایژگیو  سیاسی خاص است، همه این 

و معلمان، مدیران و   شودنیتور میبه کنترل و مدیریت آن هستند ما  مندعالقهاز طریق نهادهایی که    شدتبهکنترل بر پوشش هم مطرح است و  

 گیرند.قرار می فشارتحتگیر باشند  معاونانی که کمی سهل

آن منفعل باشند. به    در برابرآموزان  همه این موارد که از مدرسه توصیف کردم کارکرد عام آن است و به معنای این نیست که معلمان و دانش

مقاومت   دارد  وجود  سرکوب  که  اندازه  و  می   شکل همهمان  را    واسطهبه گیرد  خود  گفتمان  نتوانسته  آموزشی  نظام  که  است  مقاومت  همین 

 غالب کند. ، در بعد پرورشی خصوصبه 

ایران   آموزشی  نظام  ساختار  اینکه  دیگر  مهم  اس  صرفاانکته  دولتی  سیاسی  و  ایدئولوژیک  بعد  ابعاد    ،تدر  سایر  مایحتاج    نیتأم  ازجملهدر 

دیگر  دانش  مسائل  و  سیاست   کامالاآموزان  سرمایهاز  پیروی میهای کشورهای  امروز  داری  باالی    جرئتبه   توانمی مکند.  که  درصد   ۹۰بگویم 

 است. دادهرخی پنهان در مدارس دولتی سازیخصوصدولتی ولی پولی شده و شکلی از  مدارسْ

 ا چه مدلی از نظام آموزشی است؟ انداز شمچشم 

به سیاست   اعتراض میوقتی  نئولیبرالی  ایران دولتی    کنندیمی عنوان  سازیخصوصشود، برخی طرفداران  های دست راستی و  که آموزش در 

کنیم ی اشتباه است. ما وقتی نظام آموزشی مبتنی بر بازار آزاد را نقد می سازدوگانه این    کهیدرصورتآورد.  فساد و تباهی چیزی نمی  جزبه است که  

ی موجود که های ژگیوای که در آن برعکس  ایدئولوژیک نیست. گزینه سوم وجود دارد، نظام آموزشی -به معنای حمایت از نظام آموزشی دولتی

گیری آموزان و والدینشان تا معلمان در تصمیمترین سطح دانش از پایینگیرد، دموکراتیک و مشارکتی است و  من گفتم از پایین به باال شکل می 

ای منطقه   صورتبه کنند. در این نظام آموزشی وظیفه دولت این است که در بعد ایدئولوژیک دخالتی نکند و اجازه دهد محتوای درسی  دخالت می

 قاط کشور تهیه شود. آموزان در اقصی نمنطبق بر نیازهای واقعی فرهنگی و جغرافیایی دانش
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توانیم از یک نظام آموزشی مشارکتی رایگان دفاع کنیم در مقابل نظام آموزشی مبتنی بر بازار آزاد و نظام آموزشی دولتی ایدئولوژیک می  جهیدرنت

آموزش بودن  پولی  دلیل  به  نه کودکی  و  است  بر آن حاکم  ایدئولوژی دولتی  نه  انتقااز تحصیل طرد می  ،که  تفکر  این شود.  اصلی  دی محور 

نهاد انجمن اولیا و مربیان و    ،مدرسه  جزبه. در این مدل مشارکتی  شودی مهای هنری و ورزشی اهمیت داده  تواند باشد و به فعالیت آموزش می

 هستند. مؤثرشورای محل و شهر بسیار 

 های دیگر ارتباط مطالبات جنبش معلمان با جنبش 

نمادین با »بستن    طوربه  مثالًاند،  گاهی ما شاهد آن بودیم که معلمان در اعتراضات خود همدلی با دیگر معترضان داشته 

ها یا گفتمان جنبش ای میان خواستهکل شما چه رابطه  طوربه چشمان« از کشاورزان معترض اصفهان حمایت کردند،  

 دارد؟ باوجود ها گانیکی هم بین این جنبش ؟ آیا رابطه اربینیدمی های دیگر معلمان و جنبش 

ها و شعارها را تحلیل محتوا کنیم. معلمان مدت زیادی  های اجتماعی به نظرم باید مواضع، دیدگاهدر مورد رابطه جنبش معلمان با دیگر جنبش

، رو به جامعه صحبت  در بین معلمان  گان برتری گفتمان آموزش رایو  خواهی تر شدن گفتمان عدالت به بعد و با عمده ۹۲از سال    خصوصبه است  

کنیم. دستاورد این کنیم داریم با جامعه صحبت میآموزان و حقوق همه زحمتکشان میکنند. هرجا که صحبت از آموزش رایگان، حقوق دانش می

های کارگری از ما اجتماعی مانند گروه های  های اخیر دید. دیدیم که مردم در قالب والدین و برخی گروه ها و تجمعتوان در تحصن ارتباط را می 

رابطه  در  کردند.  میان جنبشحمایت  این حمایت ی  تشکل ها،  از سوی  بدنه ها همیشه  و  اقشار  ها  از سایر  معلمان  و    خصوصبه ی  کارگر  طبقه 

 اند.حمایت کردهیک جریان آگاه و پیشرو همیشه از معلمان   عنوانبه و جنبش دانشجویی هم  دانشجویان و برعکس وجود داشته، 

های زنان، کارگری یا دانشجویی وجود نداشته باشد و تنها ارتباط مشخصی میان جنبش معلمان با تشکل   اآلندر مورد ارتباط ارگانیک، شاید  

بیانیه   ارتباط قالب  کانون در  برخی  سوی  از  مشترک  گروههای  برخی  با  بودهها  دانشجویان  و  زنان  کارگری،  معلم  .های  جنبش  پیوند  اما  ان 

های خوبی اجتماعی ارتباط  نیتأماند با بازنشستگان لشگری و  های بازنشستگان دارد، به دلیل اینکه معلمان بازنشسته توانسته گروه   تری باعمیق

 کنند.های خوبی از هم میگذارند و حمایتهای مشترک میبگیرند و در این راستا برنامه

دیده در مناطق شورای هماهنگی هم در مورد مسائل عام جامعه، هم در بالیای طبیعی مثل سیل و زلزله و هم در مورد کمک به کودکان آسیب 

تالش کرده. البته این را وظیفه خودش    ،برای کودکان مناطق محروم  ریو تحردورافتاده مثل کمک به تجهیز مدارس یا کمک به تهیه لوازم  

این  داند و  نمی انجام  انجام دهد.   انسان دوستانهی  هاکمکدر عین  را  بوده که دولت وظایف عمومی و اجتماعی خودش  این  همیشه خواهان 

خیریه  درواقع رویکرد  می معلمان  بلکه  نداشتند  مطالبه ای  و  بکشند  چالش  به  را  دولت  اول  گام  در  وضعیت    یخواستند  با  رابطه  در  مشخص 

 ح کنند. اجتماعی مردم ایران را مطر

می   جزبه  مربوط  هم  عمومی  اعتراضات  به  که  درمواردی  دی  این  اعتراضات  مثل  تشکل۹۸آبان    و   ۹۶شده،  هم  بدنه ،  هم  و  با  ها  معلمان  ی 

با  ها از خواسته ابتکارات خاص خودشان   نمونه آن بحث اصفهان و زخمی کردن مردم  ایستادند. آخرین  ی مردم حمایت کردند و در کنار مردم 

بودند  ساچمه   را بستند و در تهران برخی در    چشمکسمبلیک ی  صورتبه بود که به آن اشاره کردید، معلمانی که در گرگان تجمع کرده  خود 

 آموزان با ساچمه اعتراض کردند. یی که در دست داشتند به کور شدن چشم دانش هاشعارنوشته 

 است؟سته های مردمی های معلمان با خوا چه چیزی باعث پیوند خواسته 

می اصفهان  مثل  اتفاقی  وقتی  است.  ویژه  شغل  یک  معلمی  که  است  این  گلولهحقیقت  با  مردم  به  که  ساچمهافتد  میهای  حمله  یا ای  شود 

بینند. وقتی یک سرپرست خانواده، یک مادر یا پدر در این آموزان ما هستند که آسیب می صورت گرفت، این دانش   ۹۸هایی که در آبان  حمله

کنند که در و محاکم قضایی ما را متهم می   های تیامنآموزان دارد. از این جنبه خیلی مواقع  شوند، تبعات مستقیمی بر دانش کشته می   اعتراضات
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قرار   ریتأثمشخص است، هر اتفاقی که در جامعه بیفتد مستقیم کودکان را تحت    هانیاکنیم. پاسخ به  ی که به ما مربوط نیست دخالت میمسائل

ها برویم و برایمان مهم  آموزان معنا ندارد. اگر قرار باشد ما فقط عین ربات به سر کالسشغل معلمی بدون توجه به کودکان و دانش  .دهدمی

یا نه؛ با تعریف معلمی در تضاد است. معلمان   دهیدبیآسآموز چه وضعیتی دارد و در این اعتراضات  آموز یا خود این دانشنباشد که پدر این دانش

 قابل دفاعی در همراهی با مردم و مشکالتشان داشتند.  یتمام مشکالت معیشتی که داشتند کارنامه با

باشیم. چون این    تفاوتی بنسبت به پدیده کودک همسری که امروز جامعه ما با آن درگیر است    میتوانیم یک نمونه دیگر ما چگونه    عنوانبه 

کند، ها و دخترانشان حمایت نمیخوبی از خانوادهبه  وپرورشآموزشدر بسیاری از مناطقی که    دارد.  وپرورشآموزشارتباط مستقیمی با    مسئله

شوند. بسیاری از این دختران  جاهایی که مدرسه متوسطه اول )راهنمایی( برای دختران نیست، بسیاری از دختران مجبور به ترک تحصیل می

ی  سالگزده یسشوند. یک دختر در سن  های فقیر نداشته باشند مجبور به ازدواج در سن پایین می برای خانواده   ایبرای آنکه در خانه نمانند و هزینه 

شود. دختری که باید مدرسه را تمام و  دار میسالگی که باید در کالس نهم باشد بچه   ۱۵کند و در سن  که باید کالس هفتم باشد ازدواج می

های کارگری و  و تحمیل فقر و فالکت به خانواده  وپرورشآموزشگذاری غلط در  سیاست کرد، به خاطر  اش را انتخاب میخودش مسیر زندگی

ها کشیده  ها یا کارگاهشوند، به سمت خیابان شود. در مورد پسران هم وقتی از مدرسه رانده می تهیدست، مجبور به ترک تحصیل و ازدواج می

قرار  می سوءاستفاده  مورد  مواقع  از  بسیاری  در  و  درصد  گیرشوند  میتوجه قابلند.  مواجه  تجاوز  با  خیابان  و  کار  کودکان  از  درگیر ی  یا  شوند 

 های خاص واگیردار هستند. بیماری

بازمانده از تحصیل نداشتیم.    همهنی اکرد  آموز به مدرسه را مانیتور می داشتیم که علت نیامدن دانش  محورانسان  وپرورشآموزشاگر ما یک نظام  

کنند که چند هزار کودک به چرخه آموزش اعالم می   هرسالکنند ندارد.  آموزانی که ترک تحصیل میی برای پیگیری دانش امدارس هیچ برنامه 

ی که از چرخه آموزش خارج شدند در چه وضعیتی هستند. به این صورت حتی اگر بخواهیم وارد حوزه مسائل ونیلی مپنجگویند  بازگشتند ولی نمی

کنیم. در دخالت   میخواهیمها بینیم حرفه و شغل معلمی چقدر اهمیت دارد. ممکن است بگویند ما در همه حوزهمی بشویم  ی اجتماعیهابیآسو 

های دیگر وارد شویم؛ حتی در مورد آموزش و  مان را تنها به معیشت معلم محدود کنیم، نباید در حوزهاین صورت اگر بخواهیم فعالیت صنفی

 من امر صنفی در پیوند با بقیه ساختارهای کالن اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی است.  ازنظرولی . کیفیت آموزشی

 داشته است؟ چه پیامدهایی تاکنوننگری در طرح مطالبات چندجانبه این رویکرد 

تنها در خدمت صنف معلمان های اجتماعی کمک کرده و  این نگاه هم به بالنده شدن جنبش معلمان و هم به پیوند این جنبش با سایر جنبش

ی یک ساختار دموکراتیک و سوبهتواند کلید حل بسیاری از مشکالت و حرکت  نیست بلکه در خدمت کلیت جامعه است. چنین رویکردی می 

 شادی و رفاه هم برای مردم به ارمغان بیاورد.   صلح و حالنیدرعگیری باشد و مبتنی بر مشارکت واقعی مردم در تصمیم

خواهند جامعه به این سمت حرکت تابند. هم در درون قدرت افرادی هستند که با این رویکرد مشکل دارند و نمیها برنمیرویکرد را خیلیاما این 

خواهند جامعه معلمان به این سمت حرکت کند. چون وقتی این  های وابسته خارج از قدرت یا در حاشیه قدرت نمیکند و آگاه شود، هم گروه

توانند از یک طرف دست در جیب  شود و دیگر نمی ب شود دکان کسانی که از هر طرف در حال ارتزاق از منافع مردم هستند، بسته میرویکرد غال

 مردم بکنند و از طرف دیگر الف دفاع از حقوق معلمان را بزنند. 

 های صنفی معلمان گیری در کانون ی تصمیم هام سیمکان

معلمان. تعریف خود را از جنبش معلمان بگو، آن را به چه شکل   اعتراضاتتر برای فهم ما از  ابتدایی   سؤالبرگردم به  

 کنی؟چرا آن را با لفظ جنبش خطاب می اساساً بینی و می
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نیروی   نیروی رهبریکنندهجیبساگر نخواهم خیلی وارد تحلیل دانشگاهی شوم، هر جنبشی چند وجه دارد؛  معین که و مطالبات مشخص و    ، 

بیندازیم،    هرکدام به جنبش معلمان  نگاه کلی  به جنبش دیگر متفاوت است. اگر یک  ایران  یک  از جنبشی  شبکه اجتماعی گسترده در سراسر 

شود. جالب است  داریم که قائم به هیچ فردی هم نیست. هر فردی که نقطه اتصال این شبکه است اگر حذف شود فرد دیگری جایگزین او می

و همیشه یک پایگاهی در   کنیمها قشری هستیم که در تمام نقاط کشور حضور داریم. در مناطق سردسیر و گرمسیر، با مردم کوچ میکه ما تن

 بین مردم داریم. این شبکه اجتماعی معلمان بسیار گسترده است و هیچ صنفی چنین جایگاهی در میان مردم ندارد.

مطالبات    اآلنبه مطالبات اشاره کردم،    نیازاشیپکند.  ای وجود دارد که یک سری مطالبات معین را نمایندگی میگسترده، شبکه   یدر این شبکه 

رتبه  همسانفوری  تشکل بندی،  حق  مشترک سازی،  نقطه  و  وفاق  مورد  مطالبات  این  است.  زندانی  معلمان  آزادی  و  رایگان  آموزش  یابی، 

 ها و فعاالن صنفی معلمان و شورای هماهنگی است.  ها در میان تشکل دگاهترین دیترین تا چپراست 

در برخی مواقع ما    مثالاگیرد و گاهی از باال.  کننده گاهی از پایین شکل می کننده هم مشخص است. نیروی بسیجکننده و رهبرینیروی بسیج 

پایین، از  موضوعی  یک  که  هستیم  این  و    شاهد  میدهسازمانطرح  هماهنگی  شود  ی  شورای  رهبری  عنوانبهو  پوشش نیروی  را  آن  کننده 

می می حرکت  یک  آغازگر  هماهنگی  شورای  هم  اوقات  برخی  تشکل دهد.  و  اجتماعی  شبکه  این  به  توجه  با  و  و  شود  شهرها  در  که  هایی 

وجود دارد به این معنا که   هانیارگانیک بین  بنابراین یک ارتباط ا  .بردکند و پیش میهای مختلف دارد یک خواسته را مطرح و عمومی میاستان 

بر هم    باهم و  دارند  از سایر جنبش زیچک ی  گذارند.می   ریتأثتعامل  را  و گروه ی که جنبش معلمان  احزاب  و  اجتماعی  متمایز  های  های سیاسی 

جاهایی هم سلسله مراتبی است. ساختار    ی که رهبری دارد اما رهبری آن جمعی است، در عین داشتن شبکه افقی حالنیدرعکند این است که  می

آید تبدیل به یک شبکه با رهبری جمعی ، دبیرکل است. وقتی همین ساختار داخل شورا می رهیمدئت یههای صنفی دارای مجمع عمومی،  تشکل

 شود. می

امکانات    93از سال   ادمین هاگروهی مجازی گسترش یافت  هاشبکه که  استانی که توسط  این    .شکل گرفتند  شدند یمایت  ها هدی کمپینی و 

در تعامل با   کهیهنگامی دارند و  سازشبکهی خاص نقش مهمی در  هادورهاما در    ،مانند تشکیالت شورای هماهنگی پایدار نیستند  اگرچه  هاگروه

 .دهندی میک شبکه سراسری گسترده را شکل  رندیگی مشورای هماهنگی قرار 

های در همین برنامه  مثالًکند؟  عملی پیدا می  یجنبه   جنبش معلماننهادهای    در  هاگیریتصمیم چطور  با چنین تنوعی،  

بینیم،  ها را میی بیرونی این حرکت اخیری که دو روز تحصن و روز سوم تجمع اعالم شد، در چنین اعتراضی ما لحظه 

 هایی مواجه بودید؟عملی کردید و با چه چالش  دانیم چطور به این تصمیم رسیدید، آن رااما نمی

برآوردی از وضعیت معلمان در تابستان نداشتیم،   فرضاایعنی اگر  .گیردهای ما بر پایه شرایط مادی، عینی و واقعی معلمان صورت میگیریتصمیم

مطالبه مقطع  آن  در  معلمان  موفقیت یعنی  این  ما  خب  نبودند  نمیگر  دست  به  را  کنونی  اصل   جهیدرنتوردیم.  آهای  در  تصمیم  این  مبنای 

های مختلفِ شهر، ی ما فعاالن صنفی در گروهشود. همهی معلمان است که به اشکال مختلف به شورای هماهنگی منتقل میگری بدنهمطالبه

کنیم ی مشکالت صحبت می درباره  هایی که در این رابطه در فضای مجازی داریمهای مدرسه و گروهی خود هستیم. ما در گروهاستان و مدرسه 

آزادی    اآلنسازی و  بندی و همسانبندی که در رابطه با رتبه گری چیست. این اولویتاولویت ما برای مطالبه  اآلن  مثالاشود که  و مشخص می

 ی همین مطالبات واقعی و عینی و ملموس معلمان است. ریزی کردیم، بر پایهیابی طرح معلمان زندانی و حق تشکل 

هایی یعنی تشکل یا تشکل  .در یک بستر دموکراتیک و شورایی عمل کنیم  میکنی مسعی    اما برای اینکه یک مطالبه تبدیل به کنش جمعی شود، 

تشکل تهران و    مثالای دارند فرقی ندارد چه جمعیتی باشد  رأها یک حق  ی تشکلکنند. همهی هماهنگی مطرح می پیشنهادهایشان را در شورا

رسد، در شورا به  ها هم مستقل هستند و پیشنهاد خودشان را دارند. وقتی پیشنهادی به شورا میی دارند. نمایندگان تشکلرأ یک    هرکداممریوان  

، اغلب موارد چون شورا  اگرنهگیرد.  گیری صورت میوجود داشته باشد و به اجماع برسند، تصمیم  نظراتفاق موقع  شود. اگر همان  بحث گذاشته می 

کنند. ها روی آن پیشنهاد شور میمدیرهگردد. هیئتها برمیمدیرهای قوی بگیرد، آن پیشنهاد به هیئتیک تصمیم جمعی را به پشتوانه   خواهدیم
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شود و هر تشکلی که آورد، به مصوبه شورا تبدیل میی میرأ دهند. وقتی یک پیشنهاد  آیند و نظر تشکلشان را میمی  نمایندگان در جلسه بعدی

کاری کند باید در مقابل مجمع عمومی شورای هماهنگی مخالف هم باشد موظف است طبق اساسنامه شورا آن تصمیم را اجرا کند و چنانچه کم

 پاسخگو باشد. 

که در سال    در همین اعتراضات اخیر   مثالابگذارند.   ریتأثها  توانند بر تصمیمها نمیهای خارج از کانون این روند به این معنا نیست که افراد و گروه 

ها که ادمینهای  ههایی بودند به اسم گرو فعال هستند آن موقع فعال صنفی نبودند. آن زمان گروه  اآلنهم داشتیم، خیلی از کسانی که    ۹۳-۹۴

در یک    مثالاهم فعال هستند.    اآلنفعال شدند و تا همین    بارهکیبه ها به خاطر شرایط خاص  هسابقه فعالیت صنفی هم نداشتند. افراد این گرو

جع در استان خودشان های مرمند پیدا شدند، گروه واتساپی یا تلگرامی ایجاد کردند، گروه استانی تشکیل دادند و به گروهاستانی چند معلم دغدغه

ها ارتباط گرفتند و نظراتشان را گفتند. در اعتراضات اخیر هم ادمین های استانی و کشوری در انتقال مطالبات و  تبدیل شدند. بعد آمدند با تشکل 

 اجرای برنامه نقش مهمی دارند. 

بدنه معلمان نیست و مطالبات    بیترتنیابه  از  این فرآیند که با کار فردی و  خواس  شدهمطرحشورای هماهنگی جدای  اکثریت معلمان است.  ته 

کنند  معلمان شورای هماهنگی را متهم می  اوقاتیبعضگیر و حساس است. طوری که  طوالنی، وقت   حتی با کار تشکیالتی ساده هم فرق دارد،

ین سادگی نیست و باید چه فرایندی طی شود تا  گیری در چنین ساختاری به ادانند که تصمیمچون شاید نمی   دارندحق که چاالک نیست. البته  

 تبدیل شود.  اجراقابلی یک پیشنهاد به یک مصوبه 

گیری جمعی مسیری طوالنی است ولی فردی  تصمیم   معموالًبری تصمیم جمعی که به آن اشاره کردی،  در رابطه با زمان

به نظر    طورنیااز بیرون    خصوصبه عملی بروز کرده؟    صورتبه تر است. این چالش چقدر در میان فعاالن صنفی  راحت

،  شدهمطرحها  کردند و اقدامات فردمحور در رسانه هایی، برخی افراد از طرف معلمان صحبت میآید که در یک دورهمی

 چنین چالشی در میان معلمان طبق این تصویر که دارم بوده یا نه؟ و اگر بوده چطور با آن مواجه شدید؟آیا 

متفاوت از  کارسبکبود. بسیاری از افراد که  زیبرانگچالشکه گفتم اینکه شورای هماهنگی بتواند تصمیم بگیرد خودش یک بحث  طورهمانخب 

آفرینی کنند. ولی آنقدر هژمونی شورا  های صنفی هستند، امکان دارد که در این فضا بیایند و نقش فعالیت  کار جمعی و شورایی دارند، یا مستقل از

افرادی   اگر  زمان  فرضااباالست که  فرایند  برنامه به خاطر همین  بیایند  اعالم کنند ما میبر تصمیم شورایی،  را  نظر شورا اعالم  ای  بینیم وقتی 

کنند. چون شورا تنها تشکل فراگیر صنفی معلمان است و  گیرند یا خودشان را ذیل شورا تعریف میرا پس می  شانامهبرنآیند  می  هاآنشود یا  می

 هم دارای مرجعیت فراخوان است هم مورد اقبال فرهنگیان است.  

و اگر فراخوان   دهندی نماین است که فراخوان    مسئلهفراخوان بدهند اما    توانندیمهم    ها آنی سیاسی هم مدعی هستند که  هاتشکلافراد یا  

معذوریت داشته باشند و نتوانند در موضع فراخوان باشند باز اگر    هاتشکلی که شورا یا  درزماناما    .بدهند معلوم نیست چقدر مورد اقبال قرار گیرند

از فعاالن صنفی   باشد جمعی  از افراد  از م  شدهشناخته صحبت فراخوان  به معلمان دارندهاگروه و    روتک رجعیتی باالتر  این    ، ی سیاسی منتسب 

 است.  شدهثابت مسئله

گیری تصمیم   رساختا  ها توضیحات خوبی دادی، اما جنبش معلمان تا چه حدودی به لحاظدرباره دربرگیرندگی خواسته 

زنان، معلمان بومی، معلمان غیررسمی و دیگر    ازجملههای مختلف  ی گروهرندهیدربرگ  ،ها و شورای هماهنگیدر کانون

 هاست؟گروه

باال روند تصمیم به  از پایین  به تشکل وقتی قرار است  را  بگیرد، معلمان نظرات خودشان  به شورا دهند و تشکلمیخود    هایگیری صورت  ها 

می تصمیممنتقل  از  شکل  این  در  مرحله  اثرگذارترین  مرحلهگکنند.  لحظهیری،  یعنی  است،  هماهنگی  شورای  از  پیش  تصمیمی  در ی  گیری 

ای دارند. ما اگر بخواهیم مطالبات کنندهسازی نقش تعیینگیری و تصمیمها در تصمیمی این تشکلمدیرههیئت   خصوصبه های صنفی.  تشکل
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ی یا مطالبات خاص زنان را داشته باشیم مهم این است  سوادآموز  نهضتدبستانی یا  مشخصی در رابطه با حمایت از نیروی خرید خدماتی یا پیش

  توانند ی می صنفی در حیطه فعالیت خود استقالل دارند و  هاانجمن و    هاکانون هرچند    ،در شورا بتوانند به مصوبه تبدیل کنندرا    هاکه این مطالبه

 ببرند.  شیپبه یی را مطرح و هاطرح

ها بیشتر ها وجود ندارد؛ اما اعضای آنی در کانون دبستانشیپمنعی از عضویت معلمان غیررسمی و مربیان    نکه یباااما در مورد معلمان غیررسمی  

ترسند؛ چون  ها میبه دلیل ناامنی شغلی از نزدیک شدن به کانون   هاآن ی آن این است که  ها هستند. دلیل عمدهاز معلمان رسمی و بازنشسته

وقتی کارنامه سبزها در تهران تجمع کرده بودند و یک    مثالای این را داشتیم  تجربه   قبالااند. ما  امنیتی و سیاسی جلوه داده  هاآنها را نزد  کانون

ها نزدیک  کرده بودند که به کانون  دشانیتهدرساندیم. چون می هاآنآذوقه به  شدیم و کمک ونزدیک می هاآن به  اطیبااحتماه در تحصن بودند، 

ها باید بیشتر از قبل اما به اعتقاد من نباید این فضای امنیتی را عمده کنیم بلکه کانون   .نشوند. این فضای امنیتی را حکومت ایجاد کرده است

 ها کنند. های مختلف آموزشی را جذب کانون تالش کنند که این گروه 

امروز    کهیطوربه حضور زنان در جنبش معلمان ایران بالنده و رو به رشد بوده.    ،سال  ۲۰در مورد معلمان زن، حقیقت این است که در تمام این  

شویم. شما  با یک خأل بزرگ روبرو می  دهندگان تجمعاتِ چند ماه گذشته حذف کنیم،اگر زنان کنشگر معلم را از دایره فعاالن صنفی و سازمان

بینید که در بسیاری از این شهرها زنان حضور عادی ندارند بلکه در حال سازماندهی،  های مختلف را در شهرها بررسی کنید می اگر تجمعاتِ سال

ح داخلی و  کنیم که یکی از علل بسیار حائز اهمیت که باعث شد جنبش در سطخواندن بیانیه و قطعنامه هستند. درواقع ما فکر می   سخنرانی و 

 . ه استها را جلب کند، حضور و تاثیرگذاری زنان بودالمللی بدرخشد، دیده شود و حمایتبین

های صنفی و شورای  کننده در تشکلمدیره و رهبریدالیل مختلف در کادر هیئت بنا بری میدانی پیشتاز هستند ولی هادرحرکت هاآن اما با اینکه 

ها که افکار  تواند به چند علت باشد؛ یکی بافت پدرساالرانه و مردساالرانه در نزد برخی تشکل مسئله می  فروغ هستند. اینهماهنگی خیلی کم

ها منع و محدودیتی هایی هم که این شرایط نیست یعنی مردان در این تشکلدر کانون  اما  های جدید آشنایی ندارند.قدیمی دارند و با اندیشه

ندا  زنان  فعال شدن  یا  زنان  برای عضویت  بر رند،  تاریخی  بنا  دارد اجتماعی دیگری که کالن -دالیل  بررسی جداگانه  به  نیاز  و  این    تر است  در 

 . حضور ندارندها تشکل

هیئتدرهرصورت در  باید  زنان  تعداد  تصمیم-ها  مدیره،  که  میگیریجایی  انجام  آن  در  خاص   -شودها  مطالبات  بتوانند  تا  کند  پیدا  افزایش 

های باال قرار دهیم  و از این مطالبات دفاع و آن را به یک مطالبه جدی تبدیل کنند. اگر بخواهیم این مطالبات را در اولویتخودشان را مطرح  

گیری هم داشته باشند و بتوانند مطالبات های اعتراضی دارند، نقش تصمیمی را در تجمعات و دیگر کنش دهسازمانکه نقش   طورهمانباید زنان  

 ده کنند.خاص خود را عم

مربیان   مقابل مجلس می دبستان ش یپزمانی که  تهران  به  اعتراض  برای  لحاظ جنسیتی مطرح  ی  به  آمدند، مشکلی که 

مسئولیت می بچه کردند  تقسیم های  شما  نظر  به  بود.  چه  داری  جنسیتی  در  ری تأثکار  آنان  حضور  و  زنان  فعالیت  بر  ی 

 باید کرد؟  کارچه ها دارد؟ برای حل این مسئله گیریتصمیم 

یابی را سرکوب کرده و مردم ایران هم بابت آن خیلی  از این است. ساختار استبدادی همیشه مشارکت و تشکل  کنم مشکل فراترمن فکر می  

زمان شود. آن زن ممکن است هم می   چند برابرکنیم این مشکل  مشکل کلی است ولی وقتی در مورد یک زن صحبت می  کینیااند.  هزینه داده

دانیم در ساختار اقتصادی و اجتماعی موجود، به دلیل  افتند و می می  همی روها بر  اشته باشد. این نقش د  بر عهده  های همسر، مادر، معلم رانقش 

ی تن به این  نوعبه رود و بستگی به این دارد که زنان چقدر این ساختار را به رسمت بشناسند و  های چندگانه از زن انتظار زیادی میهمین نقش

از زنانی که در خط مقدم کنشگری هستند نسبت به مسائل جنسیتی آگاه هستند یعنی زنان مستقلی هستند که ی  توجه قابلساختار بدهند. تعداد  

 بر موانع غلبه کنند، ولی تعداد این زنان در اقلیت است. توانند ی متوانند که می
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شان  به برابری جنسیتی باور دارند باید در برنامه شود حضور زنان را فراتر برد کاری است که هم زنان پیشرو و هم مردانی که  اما اینکه چطور می 

در اینجا  -مردان    یعنی به همان نسبت که زنان باید برای به دست آوردن حقوق خود تالش کنند، ؛  قرار دهند. کار سختی است اما شدنی است

  هاآن به    ناحقبه ختار سرمایه ساالر و مردساالر  هم باید یاد بگیرند که از حقوقی که ساختار مذهبی، سنتی و اجتماعی و در کل سا  -مردان معلم

 های دیگر عادالنه صورت گیرد،کار در خانه، محیط کار و در حوزهنشینی کنند و در یک موضع برابر با زنان قرار گیرند. اگر این تقسیمداده، عقب 

توانند فعالیت  فراغت بیشتری خواهند داشت و بیشتر می   بنابراین زنان اوقات؛  زنان نخواهد بود  بر عهدهآن موقع وظیفه نگهداری کودک فقط  

 کنند.

یکی از موانع مهم کسب آگاهی نسبت به    سرکوبگر و در خدمت وضعیت موجود است،   نهادکاز طرف دیگر، خود نهاد آموزش و پروش که ی

نابرابر را بازتولید    شود،که در آن زن جنس دوم قلمداد می  برابری جنسیتی است. مدرسه در قالب ساختار نظام آموزشی، این ساختار اجتماعی 

گری حول این مسئله بسیار جزئی مطالبه  آموزان هستیم اماهای خوبی از سمت معلمان آگاه یا حتی در مورد دانش کند. اگرچه شاهد مقاومت می

اما از  ؛  ها را بیشتر مطرح کردتوان این خواسته در دوره ابتدایی، می   ژهیوبه آموزان دختر و سهم باالی زنان معلم  است. به دلیل تعداد باالی دانش 

شود تا از دایره مدنظر حکومت خارج  شود، بر تمام وجوه معلمان زن نظارت میها و مناسکی که در مدارس اجرا مینامهها و آییننامهطریق بخش 

 نشوند. 

شبکه   حالنیباا اوقتی  به  و  کنید  نگاه  را  اجتماعی  می های  بزنید  سری  انقالبی  ینستاگرام  انگار  که  نظرات    آالن.  دادهرخ بینید  که  زنانی  تعداد 

 خصوصبه کنند نسبت به ده سال پیش غیرقابل مقایسه است. تعداد بسیار زیادی از زنان  خودشان را یا نوع پوشش خودشان را آزادانه انتخاب می 

شاید نتوانند پوشش رسمی    هاآنکنند.  شکال مختلف در برابر پوشش اجباری مقاومت می زنان معلم به بحث پوشش اختیاری باور دارند و به ا 

کنند و همین سبک زندگی و سبک پوشش روی  طور که دوست دارند زندگی می بینیم که همانولی خارج از مدرسه، می   مدرسه را پس بزنند، 

 گذارد.یی گذاشته و می سزابه  ریتأثو حتی همکاران مرد و کل جامعه  هاآنآموزان دانش 

اند به مدیریت  نوعی وفاداری خودشان را ثابت کردهکار که بهدر نظام آموزشی ما انتخاب مدیر و معاون از باال به پایین است و افراد بسیار محافظه

  اکثرااآنکه فضای مدرسه    واسطهبه.  گرانه نسبت به زنان و دختران هستندهای سرکوبکننده همان سیاست رسند و این مدیران و معاونان پیادهمی

شوند، ما خیلی فاصله زیادی با وضعیت مطلوب به  دست این تیپ افراد است که مانع آن رشد و شکوفایی و آزادی و تفکر انتقادی در مدرسه می 

این معنا نیست که معلمان مردی هم که   به  البته  برابری جنسیتی داریم.  ا  همهنیالحاظ  نه  ز خانمفشار رویشان نیست  باشند،  ها خیلی جلوتر 

 همین مشکالت، یعنی عدم آگاهی و شناخت در بین ما مردان نیز وجود دارد و باید یک تالش همگانی انجام دهیم که شرایط را تغییر دهیم.

 های اعتراض در جنبش معلمان شیوه 

از سال    خصوصبه به اعتراض است.  دهی  کارگیری تنوعی از ابتکارات برای شکل های جنبش معلمان به یکی از ویژگی 

ی مختلف درون جنبش به چه  کارهاسبک های صنفی معلمان بودیم.  اقدامات متنوعی از سوی کانون   به بعد شاهد  ۹۳

 اید؟با چالشی هم در این زمینه مواجه بوده  تاکنونشود؟ آیا  ی میده سازمان شکل است و چطور  

اشاره کردید، طی سال  ابتکارات خارق شما درست  از  العادههای گذشته  داشتیم.  از معلمان  تا   جنازهعییتشای  پروش  و  آموزش  تابوت  سمبلیک 

ی آن از یک بیانیه رسمی بیشتر است. بسیاری از شعرها هم توسط زنان معلم سروده شده رگذاریتأثکه -به شعر  هیانیبتبدیل کردن یک مطالبه و 

 اشعار خوبی را هم نوشتند.  که

هیچ دخالتی در نوع    باایتقردر مورد این ابتکارات الزم است بگویم درست است که شورای هماهنگی نقش رهبری را در صدور فراخوان دارد ولی  

هزار معلم در تجمع شرکت در شیراز پانزده    مثالای صنفی و فعاالن صنفی در هر منطقه است.  هاتشکل کند و این وظیفه  اجرا و سازماندهی نمی

ی این امر است که در آنجا یک انجمن صنفی شود نتیجه آید و به این باشکوهی هم تجمعشان برگزار می کنند و خون از دماغ کسی نمیمی
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  اصالا و بویراحمد    هکنند. در استان کهگیلویریزی میبرنامه   باهممسائل    تکتکشوند و برای  جمع می  دورهموجود دارد. فعاالن معلمان در آنجا  

گیرد و معلمان با خالقیت از طراحی پوستر گرفته تا استفاده از  بینیم در آنجا هم چقدر منظم این تجمع صورت می تشکل فعال نداریم ولی می 

ارهایی که بعد از  و هم ک  تهییجی که قبل از تجمع نیاز است، هم کارهایی که در حین تجمع نیاز است -شعرخوانی و ...، هم به کارهای تبلیغی

دهند. بخشی از این کار مستندسازی است. البته مشکلی که داریم این است که در این بخش مستندسازی خیلی تجمع الزم است را انجام می 

 قوی نیستیم.

کنند و گری میکه مطالبههای مختلفی هستند  ما افراد و گروه  جزبه گری تنها نیستیم و  ما در مسیر مطالبه  درباره سبک کارها باید بگویم که

از سبکمسیمکانبا ما متفاوت است. با توجه به    شانی کارهاسبک ارائه دادم می ی که  این سبککار شورایی  از هم تفکیک کرد و  شود  را  کارها 

ضایتی زیاد است با  شوند و در شرایطی که نارکار مبتنی بر فرد است به این صورت که افرادی پیدا می هایشان را درک کرد. یک سبکتفاوت

این سبک  رگذاریتأثتوانند بر جمعی  تالش و فعالیت فردی می ادبیات  افراد ماجراجو  باشند. منتها  به دو صورت است. یک گروه  کارِ فردگرایانه 

می تند  و  رادیکال  ادبیات  با  که  عدههستند  امنتوانند  نیروهای  طرف  از  وقتی  اغلب  افراد  این  کنند.  جمع  خود  دور  را  تهدید  ای    شوند یمیتی 

دهند و ای هم با استفاده از ادبیات خاص، معلم را در موضع مظلوم قرار می عمل کنند. عده   ضد جنبشو حتی ممکن است    کنندیمی  نینشعقب 

را دور و بر خودشان جمع کنند و  توانند عدههم می   هاآن به این وآن    کوشندی مای  التماس  نامه و  مشکالت را حل کنند در    مسئولاز طریق 

ضد تشکیالت و کار جدی    تیدرنهاماندگاری ندارد و    کارسبک . این  شوندی ممانند کف روی آب محو    هانیا  شودی مموقعی که جنبش جدی  

 است. 

ح  کارسبکیک   یک  را  میدانی  کنش  و  حرکت  نوع  هر  که  است  افرادی  به  متعلق  و  دیگر  رادیکال  غیرمسالمت  کیدموکرات  ریغ رکت  آمیز  و 

آمیز این است که بنشینند پشت کامپیوتر، کنند تنها کار مسالمتفکر می   هاآن آمیز درک درستی ندارند.  دانند. این تیپ افراد از کلمه مسالمتمی

کنند همه مشکالت را قادر هستند به این شکل  فکر می  هاآن اس بفرستند.  امها اسشان و مطالب را الیک کنند و برای نمایندهتبلت یا گوشی 

ها در دوران اوج کرونا دست باال را داشتند.  های سیاسی حاکم بچسبند. این گروه این ظرفیت را دارند که به یکی از جناح شدتبه  هاآن حل کنند.  

ی زیادی به پا  و سروصداایجاد کردند    -اعضایشان هم هست  که البته شائبه فیک بودن-ای را  های سیصد چهارصدنفرهگروه  اوقاتیبعض  هاآن

را کشتند    هاآن خیانت کردند و وقت    هاآن یی نبردند و حتی بخشی از معلمان آنان را به چشم کسانی که به  جابه کردند، ولی خب دیدیم که راه  

 . کنندی منگاه 

تنها   هاآن منتسب به معلمان دارند.    -طلباناین موقع وابسته به اصالح حاال تا  -های سیاسی وابسته  ی است که تشکلکارسبکدیگر،    کارسبک

را البی   برآورده شدن راه   امتیاز می مطالبات  و گرفتن  و دادن  برای معلمان  گری  و معینی  نشدند یک گام مشخص  امروز موفق  به  تا  اما  دانند 

ای در نظام  کنندهجمهور، نوبخت که نقش ویران کردند با معاون رئیس می   هر موقع اراده  های سیاسی وابسته بردارند. در دولت روحانی این تشکل 

ها که انجمن اسالمی معلمان، مجمع  ها جلسه با نوبخت گذاشتند. ولی اگر از این تشکل ده  هاآن گذاشتند.  آموزشی و بحث بودجه داشته، قرار می

ی ندارند. سریع هم این برچسب را به  اارائه قابل اسالمی فرهنگیان و سازمان معلمان است بپرسیم دستاورد شما چه بوده، هیچ دستاورد ملموس و  

 .کنندیمنه است و زمینه سرکوب را فراهم های میدانی شما ساختارشکنازنند که حرکتما می

معلمانی که در حال مطالبهطی سال   هاآن علیه  انحرافی  های گذشته  یا شعار  دادند  بیانیه  بودند  از سوی   شدهمطرح)مطالبه    نظام معلمیگری 

ت را در مقابل شعار اصلی معلمان که  وابسته اس  کیدموکرات  ریغسازمان معلمان ایران که تریبون آن صدای معلم است( که یک ساختار عمودی  

ترویج می  یابی مستقل تشکل  و  تبلیغ  ناخواسته روی مطالبات صنفی  است،  یا  دارند خواسته  بین    ریتأثکنند و سعی  البته در  بگذارند.  منفی 

تشکل  این  تشکل اعضای  این  سازمانی  موضع  مورد  در  من  بحث  اما  باشند،  خوبی  افراد  است  ممکن  در  ها  این  س  ۸هاست.  روحانی  دولت  ال 

اما دریغ از گام    ،گیرندهم به عملکرد دولت اعتراض نکردند و امروز ]در دولت رئیسی[ یک ژست اعتراضی و موضع دیگر می  بارکها یتشکل

خود مانند    ی همسو باها دولتهستند از طریق توئیت زدن مسئوالن را نصیحت کنند و نسبت به عملکرد    مندعالقهامروز بیشتر    هاآنعملی.  

 دولت خاتمی و روحانی پاسخگو نیستند. 
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تشکل  از  وابستهوقتی صحبت  اصالحهای  تشکل طلبان میی  بودن  بهتر  معنای  به  اصولکنم،  نیست.  های  چندان   هاآن گرا  روحانی  دولت  در 

بعد   به  این  از  اما  نداشتند،  بود.    هاآن شاهد ظهور    احتماالابروزی  به همین شکل است، گرفتن پستهم سبک   هاآن نیز خواهیم  ها در کارشان 

طریق  وزارتخانه  ادارات،   این  از  وابسته رگذاریتأثو  سیاسی  جریانات  این  معلمان.  بدنه  به  پاسخگویی  بدون  آموزشی  نظام  کل  بر  ی ی 

از مخاطرات تشکل طلب/اصولاصالح با آن هستگرا یکی  و در تضاد  بدنه یابی صنفی  البته  ند و خوشبختانه در  ندارند.  پایگاهی  ی معلمان هم 

 اصولگرا دیگه تمومه ماجرا مشخص کردند.  طلباصالحتکلیف خود را با شعار تاریخی   ۹۶معلمان جدای از جامعه نیستند و مردم ایران در دی 

تشکلسبک در  که  جمعکاری  تصمیم  بر  مبتنی  دارد،  وجود  هماهنگی  شورای  و  صنفی  شورای  های  آن  بر  عالوه  است.  جمعی  رهبری  و  ی 

نگاری، مذاکره یا حتی تحصن و تجمع اندازی کمپین درباره یک موضوع، نامههماهنگی خود را محدود به یک روش خاص مثل تهیه پتیشن، راه

بلکه  نمی بیست  واسطهبه کند.  اتجربه  تلفیقی  دارد،  سر  پشت  در  که  جهانی  تجربه  پشتوانه  به  و  خود  روشساله  تمام  مذاکره، ز  گفتگو،  های 

که حقوق معلمان در دو مرحله زیاد    ۹۴دهد. تا اینجایی که ما تجربه کردیم هم سال  میهای میدانی را در دستور کار قرار  نگاری و حرکتنامه

رتبه باالخره  که  امسال  هم  و  تصویب شدشد  ناقص  این صورت  به  است.  نتیجه   ،بندی  بوده  میدانی  فشار  خاطر    کوشدیمدولت    هگرچی  به 

 شود. خواهادهیزرعیت   اندنگران اعتراضات امتیاز ندهد گویی  

گری در انحصار هیچ فرد و گروهی نیست، ما نماینده تمام معلمان ایران نیستیم بلکه نماینده بخش اعظمی از معلمان هستیم که نسبت  مطالبه

باشند و هزینه بدهند.    حضورداشتهها حاضرند  دهند و پای این خواسته پاسخ مثبت می های آن  به شورای هماهنگی سمپاتی دارند و به فراخوان 

های باز را به جریان  کند، یا پروندهگیرد، اولین اقدام از سوی حکومت این است که یا فعاالن صنفی را دستگیر می اعتراضات باال می  کهیوقت مثالا

نشینی کنند. ولی در این  رود با گسترده شدن سرکوب فعاالن، معلمان بترسند و عقب ب انتظار می کند. خاندازد یا احکام صادرشده را اجرا میمی

بیش از همه شعار    آذر،   ۲۲بیشتر سرکوب شدیم، حمایت بیشتری از بدنه معلمان گرفتیم. معلمان معترض در روز    هرچقدردور جدید از اعتراضات  

 »معلم زندانی آزاد باید گردد« را سر دادند.

 هاهدیدها، موانع و مقاومتت

 های سرکوب حکومت در مقابله با جنبش معلمان به چه شکل بوده؟ واکنش شما نسبت به آن چگونه بوده؟ شیوه 

گیریم، مواجهه حکومت با ما متفاوت است. اولین کاری که تا حاال انجام داده این بوده که تا  ی را در پیش میکارسبک اینکه ما چه    تناسببه 

همین بحث نظام   آالنسازی است.  یایی صنفی مستقل را به اشکال مختلف سرکوب کرده. یکی از این اشکال سرکوب، موازیه تشکل توانست

دانیم که در ایران و دنیا این شکل  صنفی است که از باال به پایین است و می   مثالایک ساختار    معلمی اگر محقق شود شبیه نظام پرستاری است، 

ما که یک ساختار دولتیِ رانتی است این    وپرورشآموزش در ساختار    خصوصبه ای نداشته و در خدمت قدرت بوده است.  از نظام صنفی نتیجه 

 کند و دربردارنده امتیازهایی برای افراد خاص است. انت و فساد میهای از باال به پایین مثل سازمان معلمان فقط ایجاد رشکل از تشکل 

با ترجیح منافع حزبی و سیاسی مسیر مطالبات   کنندی مسعی    اندقدرتهای سیاسی وابسته است که وقتی در  از جانب تشکل   یک مخاطره دیگر، 

نوبخت که  کاری  مثل  کنند  منحرف  می -را  هم  وقتی  کردند  بازنشستگان  با  داده  کمیجانی  بازی  یا  شدند  گذاشته  کنار  سیاسی  قدرت  از  بینند 

باندی خودشان را به منافع صنفی  -آورند. ولی به دنبال منافع سیاسی خودشان هستند و منافع جناحی به کار صنفی روی می  ظاهربه شوند  نمی

محدود به یک جناح  هاآن. انددادهی صنفی مستقل بیانیه هاها علیه تشکلاند و حتی در مراحلی این تشکلهم این را گفته پارهادهند. ترجیح می

میان   در  بلکه  جناح  هاآن نیستند  به  وابسته  اصالحهم  هم  و  اصولگرا  و های  آزادی  ادعای  اصولگراها  که  است  این  تفاوت  فقط  طلب هست. 

 ای مستقل است.هعلیه تشکل  هاآن ها این ادعا را دارند ولی خروجی عمل طلبدموکراسی ندارند ولی اصالح 

ی واسطه به یکی دیگر از اشکال سرکوب این است که امکان دارد از افراد نفوذی استفاده کنند و بخواهند حرکت یا تشکیالت را منحرف کنند. ما  

 خوریم چون چیزی برای پنهان کردن نداریم.اینکه فعالیتمان علنی و شفاف است، از این زاویه خیلی کم لطمه می
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خود را بازسازی کنند. البته ناگفته نماند فعاالن ابتکاراتی    هاتشکلدهند مجامع ما برگزار شود و  مخاطرات این است که اجازه نمییکی دیگر از  

ی صنفی خودشان مجمع برگزار کردند امسال هم اعضای »انجمن صنفی معلمان استان فارس« با  هاانجمن  و سقزدارند عنوان نمونه در مریوان  

  ب یترتنیابه ایی را اجاره کردند و نماینده شورای هماهنگی هم در آنجا حاضر شد و انتخابات یک استان زیر نظر شورا برگزار شد.  هزینه خود فض

 توانند منتظر مجوز وزارت کشور بمانند و انتخابات خود را برگزار کردند. معلمان نشان دادند که تا ابد نمی 

ترین اشکال سرکوب،  های صنفی هستیم. از بدیهیدهندگان و افراد اثرگذار در تشکل فعاالن و سازمان این موارد ما شاهد سرکوب مستقیم    جزبه 

باالست و خیلی    هاشارف  گونهنیاها، گزینش و ... است. البته آگاهی فعاالن صنفی در برابر  قرار دادن توسط وزارتخانه از طریق حراست   فشارتحت 

بایستند. به همین دلیل امکان دارد تندتر   هاآنتوانند در برابر استدالل  نیروهای وزارتخانه نمی   کهیطوربه   توانند از خودشان دفاع کنند خوب می

اند. اگر این مواجهه اثربخش نباشد، نیروهای این برخوردها را کرده  رهاموقت از کار معلق کنند که با  صورتبهبرخورد کنند، معلم را تبعید کنند یا  

هایی که در اختیار دارند، کنش کنند و توسط رسانهدهند، حکم را اجرا میحکم می هاآنکنند، به سازی میکنند، پروندهدستگیر میامنیتی افراد را 

کنند و در برخی موارد هم دهند تا زمینه صدور احکام سنگین فراهم شود. در برخی موارد معلم را اخراج میصنفی معلمان را امنیتی جلوه می

 کنند.را بر معلم تحمیل می هاشارفز این تلفیقی ا

توان دید. با  می   جانیهمشنویم این است که جنبش معلمان قائم به فرد نیست و نشانه آن را  چیزی که ما بارها در بین گفتگوهای معلمان می 

دهد. امکان دارد فراز و نشیب پیدا کند، کند شود، کمی به این حجم از دستگیری و اخراج، شاهد آن هستیم که جنبش به مسیر خودش ادامه می 

 کند.حرکت می جلوروبه عقب برگردد، ولی باالخره 

گیرد. مثل سناریویی این سرکوب پیچیده صورت می اوقاتیبعض. کنمارهاش جانیهمای در پرسیدید جا دارد به نکته  هاسرکوبشما که درباره نوع 

ای که صدای معلم در کند مثل حملهای مطلبی را از زبان یک معلم علیه تشکل صنفی منتشر می که در حال حاضر در جریان است، یک رسانه 

آموزی را برای اهداف خودشان  رد که فضای مدرسه و دانش واکنش به تحصن و تجمع معلمان به شورای هماهنگی وارد کرد و شورا را متهم ک

صدای معلم است و   همآنوضعیت معلمان دارد و اسم    شوی کلی گزارش و مقاله دربارهاند. وقتی وارد سایت صدای معلم میگروگان گرفته

آورد. مشرق علیه شورای هماهنگی درمی  شود و بولتننویسند. همین مطلب خوراک مشرق نیوز می برخی فعاالن صنفی هم در آنجا مطلب می

کند که باید با این افراد برخورد کند و بعد حکم صادر میگر خطاب میرا با القاب شرور و اغتشاش  شدهشناختهنیوز فعاالن صنفی زندان رفته و  

کند و عنوان گروهک را به  ی منتشر میصورت گیرد. روز بعد کیهان همسو با مشرق نیوز یک بولتن علیه تشکل رسمی و قانونی شورای هماهنگ

را فراهم میزند و زمینهی صنفی میهاکانوناین تشکل و   با  سازی سرکوب  بازهم همسو  بعد روزنامه جوان که  به میدان    هاستآنکند. روز 

  سال است قانون   ۱۴که    هاآن پرسد  ب  هاآن های معلمان اشاره کنند. کسی هم نیست از  کند بدون اینکه به خواسته آید و به معلمان حمله می می

کنید اند یا شما که تشویش اذهان عمومی میبندی را اجرا نکرده و امنیت روانی معلمان و جامعه را برهم زدهسال قانون رتبه   ۱۰سازی و  همسان

 باید محاکمه شوید یا معلمی که خواهان اجرای قانون است؟

  عنوان به نفره از یک شهر کوچک را   ۴۰جمعیت    ی پوشش واقعی اعتراضات، جابه   مایصداوساخبار    شود،سازی سرکوب فراهم می وقتی این زمینه  

گویند اگر حقوق معلم زیاد  کند که میخواه هستند و با افرادی مصاحبه میکند که معلمان زیادهدهد و طوری القا میجمعیت معترضان نشان می

این روشود تورم در جامعه زیاد می برای سرکوب تشکلشود. همه  بینیم که احکام قضایی  های معلمان است. در همین حین میند فضاسازی 

روزیخواه صادر   لطیف  و  زادگان، محمود مالکی  امین  اصغر  برگزار    شودی مآقای  دادگاه من  تعداد    شودیماحضار    زادهقاسمعزیز    شودی میا  و 

برای به عقب راندن جنبش    باهمهمه این برخوردها را باید    کنندیمکانون تهران را اجرا    کل  ریدبحکم    تی درنهاو    شوندیمزیادی معلم احضار  

 معلمان تحلیل نمود.

ی من به شورای  اما این جنبش به افراد که قائم نیست حتی به عقیده ؛  بنابراین یک هماهنگی برای خاموش کردن صدای معلمان وجود دارد

نشین شوند شکی ندارم که  ی خانهنوعبه ای هماهنگی سرکوب شود، اگر این افراد معترض زندانی یا  هماهنگی هم قائم نیست. اگر همین شور
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،  ۸۸،  85  یهاسال  هایی مثل سرکوببحران   های صنفیکنند. شورای هماهنگی و کانون کنند و ساختار جدید ایجاد میمعلمان راه جدید پیدا می

زندان رفتند یا منتظر احکامشان هستند، اما تشکیالت به حیات خود ادامه    هاآن دهندگان  و سازمان  اند، بسیاری از لیدرهارا سپری کرده  ۹۶،  ۹۴

داده و هنوز پابرجاست. هر برخوردی در هر سطحی صورت بگیرد امکان دارد شورای هماهنگی زمین بخورد ولی جنبش راه اعتالی خودش را  

که حامل یک آگاهی صنفی است و این آگاهی صنفی در تجمعات    قرارگرفته. چون در مسیری  افتدگری بر زمین نمی کند و پرچم مطالبه پیدا می

 شود چشم بر این توانمندی جنبش بست.نمی   اصالادر شش ماه گذشته عینی و مادی شده و  خصوصبه و تحصنات 

 های حکومت چه موانع و مشکالتی در سطح جامعه داشتید؟ سرکوب  رازیغبه

ولی اینجا نشان   دانندی نمیی که خود را حکومتی  هاروزنامه ، حتی  هارسانه مشکل فضاسازی علیه معلمان و سانسور اخبار ما توسط    نیتریاصل

سایر اقشار اجتماعی را علیه معلمان قرار دهند اما معلمان در   کنندیمکه چقدر وابسته هستند و وجدان کاری ندارند تا جایی که سعی    دهندیم

 .افتندی نمتقابل  دام این 

هایی که معلمان داشتند این بود بندی معلمان بود. طبق قانون یکی از خواسته یکی از این مشکالت نحوه مواجهه اساتید دانشگاه با مطالبه رتبه

ش جامعه دانشگاهی توضیح دادم. واکن نیازاشیپمتناظر باشد که  صورتبهی دانشگاه علمئتیهبندی حداقل هشتاد درصد حقوق اعضای که رتبه

تشکیالت   بود.  خیلی عجیب  مطالبه  این  تشکل   هاآن به  نام »شورای هماهنگی  اعضای  به  دانشگاهعلمئتیههای صنفی   یها پژوهشگاهها  ی 

به  رانیا این استدالل که کار ما پژوهشی و کار معلمان آموزشی است شروع  با مجلس و وزیر علومنامه « با    د یخواهی مکه چرا    کردند  نگاری 

گفتند حقوق معلمان را زیاد ای مثل استادیار معلم یا دانشیار معلم استفاده کنید. البته می خواهید از کلمهبندی کنید و چرا میمعلمان را با ما رتبه 

بحث حقوق و    طرفکیازدی  بنبه این موضوع دقت نکرده بودند که روح رتبه   اصالا کنید ولی از این القاب که معانی خاصی دارند استفاده نکنید.  

رود. جایگاه ما زمانی کنیم که اگر به ما استادیار معلم بگویند جایگاهمان باال میمزایاست و از طرف دیگر بحث منزلتی است. ما معلمان فکر نمی

می یباال  و حقوقشان  شود  ما حفظ  منزلت  و  شأن  که  تصمیم  سومکرود  در  بتوانند  و  نباشد  زندگی  فقر  و  هسازیخط  به خودشان  مربوط  ای 

 آموزانشان مشارکت کنند.دانش 

کنند به ساختار ایدئولوژیک دانشگاه اعتراض کنند. یا وقتی استادی از البته الزم به ذکر است که این تشکل دانشگاهی منفعل است و جرئت نمی 

اخراج می  ندارند.  دانشگاه  را  او  از  بسیج کردن در حمایت  آنکه    هاآن شود قدرت  پاسخ بدهند، برخالف  بدون  را  نتیجه عملکرد خودشان  بیایند 

و   شدند  قائل  خاصی  منزلت  خودشان  برای  ایستادند،  معلمان  از  در حمایت  که  زحمتکشان  سایر  و  چالش رتبه   هاواژه  سرکارگران  به  را  بندی 

رتبه جابه  کاشیاکشیدند.   بر  حساسیت  خودشانی  صنفی  حقوق  از  که  داشتند  را  این  توان  مسائل    بندی،  خاطر  به  وقتی  و  کنند  دفاع  هم 

مسئله حقوق خودشان که اکنون دو   جزبهنشان دادند    هاآن طلبانه نداشته باشند.  شود انقدر ادبیات تسلیمایدئولوژیک یکی از اساتیدشان اخراج می

یندگان بخش اعظمی از اساتید دانشگاه چنین یی که نمادرجای دیگری ندارند.  دغدغه   متأسفانهاست،    وپرورشآموزشدر    فانشانیردهمسه برابر  

شود و این اساتید جرئت دفاع از دانشجویان و اساتید منتقد را  بینیم که چطور دانشگاه بیشتر از قبل پولی و تبدیل به بنگاه میرویکردی دارند، می 

 منفی بگذارد.  ریتأثتواند در داشتن روحیه آزادگی دهد که چقدر وابستگی می هم ندارند. این مسئله نشان می 

 جنبش معلمان اندازچشم دستاوردها و 

 بینید؟آن را چگونه می اندازچشم ها و اعتراضات جنبش معلمان چه بوده و دستاوردهای مقاومت

گرفت. البته    کمدست دانم. نباید این دستاوردهای کوچک را  بندی مثبت میرتبه   ینه یدرزمهم نتیجه اعتراضات را    جانیهمیک مورد اینکه تا  

از خواسته  باعث شود که  این  تنها مادی نیست،    ینباید  برویم. مورد دیگر اینکه دستاورد  دستاوردهایی است که    اوقاتیبعضاصلی خود عقب 

و قبل از کرونا وجود    جادشدهیاای که در این سه ماه اخیر  ن شبکه گستردهگیری ایکند. شکل برای جنبش سرمایه اجتماعی و فرهنگی ایجاد می 

 نداشت، یک دستاورد مهم و امیدبخش است. 

https://www.isna.ir/news/1400080503425/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86
https://www.isna.ir/news/1400080503425/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86
https://www.isna.ir/news/1400080503425/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86
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باید از همان زاویه بررسی کرد. اگر به لحاظ تشکل   هرکدامدستاوردها متنوع است و    بیترتنیابه  یابی بخواهیم ببینیم شورای هماهنگی در  را 

را در نظر بگیریم، در هیچ زمانی    ها آن   وحقوق حق امروز با معلمان پیوند نداشته است. اگر در بحث آزادی معلمان زندانی و    اندازهبه ای  هیچ دوره

  چیدر هآن جامعه نبوده. اگر از بعد نقش و مشارکت زنان بخواهیم ببینیم    تبعبهبدنه معلمان و    موردتوجهمثل حاال معلمان زندانی به این اندازه  

کنند در انتخابات بعدی در مجامع عمومی به ی میداردانیم  طورنیامعلمان زنی که    قطعااای تا به این اندازه سطح مشارکت باال نبوده و  دوره

ی خودشان را که مبتنی بر برابری جنسیتی است را  های زنانه دیدگاه  حتمااوارد شوند    هاآن گذارند. وقتی  می  ر یتأثکنند و  راه پیدا می  هارهیمدئتیه

را    آموزانماندانش گری دستاورد بسیار مثبت خواهد بود. ما در هیچ زمانی تا به این اندازه حمایت  دهند. این دخالتها دخالت میگیریدر تصمیم

 آموزان خود را به مطالبه اصلی تبدیل کنند. ن و والدینشان در گام بعدی باید مطالبات دانشآموزاحمایت دانش واسطهبه نداشتیم. معلمان 

توانیم این دستاوردها را ارتقا دهیم به عوامل بسیار زیادی بستگی  اما اینکه ما چقدر می؛  بنابراین دستاوردها متکثر و در ابعاد مختلفی بوده است 

، این دستاوردها را جادشدهیاگردد که چگونه با استفاده از ظرفیت  ها و فعاالن صنفی( برمیا )تشکل دارد. یک سری عوامل درونی است و به م

ترین عامل و مشکل بیرونی که ما اصلی  ازجملهارتقا بخشیم. یک سری عوامل هم بیرونی است که چطور بتوانیم بر عوامل بیرونی غلبه کنیم.  

 ی کردن مطالبات صنفی و سرکوب توسط نهادهای امنیتی است.گیری آن نقش نداریم، رویکرد امنیتدر شکل 

 ؟ خواهید مطرح کنیدای را میدر پایان چه نکته 

معلمان نسبت به این دستاوردها نباید مغرور یا قانع شوند بلکه باید در جهت ارتقای آن بکوشند. دوم اینکه از این نگاهی که هنوز   اوالابه نظر من 

تر به امر صنفی داشته باشند.  دانند عبور کنند و نگاه جامعدر بین برخی از فعاالن صنفی وجود دارد که امر صنفی را امر معیشتی صرف خود می 

نکته بعد اینکه معلمان باید    وانیم امر صنفی را جدا از امر سیاسی بدانیم. کما اینکه باالترین سطح کنشگری، کنش سیاسی آگاهانه است.تنمی

 توانند سر مسائل عینی و ملموس با سایر اقشار اجتماعی پیوند برقرار کنند. تاکید من بر عینی و های اجتماعی خود را بدانند و تا میقدر حمایت

دهند و این را تعبیر به اتحاد    به هم ملموس بودن است. چون ممکن است یک فعال صنفی معلم یا یک فعال دانشجویی یا کارگری دست اتحاد  

توانیم از اتحاد اقشار اجتماعی صحبت  ی کارگری و معلمان نداشته باشد. زمانی می این اتحاد ربطی به بدنه   کهیدرحالمعلمان و کارگران کنند.  

که شایسته    طورآن توانم در میان دانشجویان و معلمان ببینم ولی  از همدیگر حمایت کنند. من این پیوند را می  هاآن ی اجتماعی  یم که بدنه کن

 ها ارتباط برقرار کنند. و سایر جنبش هایستیزطیمحگران زن یا اند با بدنه کارگری، با مطالبهمعلمان نه توانسته  متأسفانه است 

ولی    یابی مستقل یا دستمزد وجه مشترک داردکند با ما سر تشکلتر است. کارگری که کار میمن در این زمینه وظیفه ما معلمان سنگینبه نظر  

تا زنان مطالبه از کارگری  با همه فعاالن  بر سر مطالباتی مانند آموزش رایگان  با آموزش  ما  رابطه  و عادالنه و   تیفیباکی مشترک داریم. در 

های اجتماعی معلمان توانیم با تمام اقشار اجتماعی پیوند برقرار کنیم و این به معنای همان مرجع بودن گروهآمیز به لحاظ جنسیتی میض غیرتبع

 است. 

ست،  دار کرده ابه داشتن شغل دوم و سوم، منزلت و جایگاه معلم را خدشه هاآنهای ریاضتی در معلمان و واداشتن در آخر، اگرچه تحمیل سیاست 

بنابراین چه ما بخواهیم یا نخواهیم این رسالت اجتماعی بر دوش ما است که  ؛ ترین گروه اجتماعی مرجع در جامعه هستندولی هنوز یکی از اصلی 

اذعان کرد   منفی، باید به این  نقاطی نرفته و  هاراه در تغییر و تحوالت آتی باید نقش اجتماعی و فرهنگی خودمان را ایفا کنیم. در عین اقرار به  

یافته و دارای برنامه و هدف مشخص نیست، ضمن احترام  جنبش امروز معلمان متشکل، سازمان   اندازه به که هیچ جنبش اجتماعی در حال حاضر  

ک خوانش  ، اگر کسانی که خارج از جنبش معلمان هستند یتیدرنهاتوانند از این تجربه درس بیاموزند.  می   هاآن ی دیگر،  هاحوزه به تمام فعاالن  

تواند به کلیت فضای می   دوطرفهتواند به بالندگی جنبش معلمان کمک کند. انتقال تجربه و نقد می  همآن انتقادی از حرکات معلمان داشته باشند  

ند منجر  انتقادی جامعه کمک کند و به تحقق آزادی و برابری در جامعه و دگرگون کردن ساختارهایی که مانع تحقق این دو آرمان انسانی هست

 شود. 

 .گذاشتیدما از فرصتی که برای این گفتگو در اختیار  یمبسیار ممنون


