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 معلمان -ضدِ-کانونِ

 «ایران کانالِ صنفی معلمان» تلگرامیِ بررسی یک ماه فعالیت

 

 

شان با  در مبارزه طبقاتی با وجود دستاوردهایی اندک، های اخیر دهند که طی سال از طبقة کارگر را تشکیل می جمعیت بزرگ معلمان بخشی

با  است، پوست و استخوان خود حس کرده طور که هر معلمی با گوشتُ اند. همان های متوالی شده نشینی بعقسرمایه مجبور به  نظام حاکمِ

ان همواره معلم تر بوده و بدون اغماض باید تاکید کرد که معلمان نسبت به تورم همیشه عقبمُزد اما  ،وجود افزایش حقوقی که انجام شده

طبقة کارگر از لحظة کار در ایران بوده و هست.  سازی نیروی ارزان قرار گرفته و بخشی از جریانِ کار خویش نیروی در سراشیبی ارزشِ

. برخی از اند یابی همواره یکسان نبوده اما خودِ این تشکل. ه استکردرای مقابله با فشار سرمایه حس یابی را ب گیریِ خود نیاز به تشکل شکل

لِ دیگری برای حال هیچ بدی شوند. با این اند و برخی در مسیر تحوالت دچار انحراف می های به اصطالح کارگری از ابتدا ضدِکارگری تشکل

  وجود ندارد. کارگران یابی تشکل

عنوان نهاد برآمده  یت است. اما دولت بهمالک حافظ اصلیِ ،طبقة حاکم منافعِ پیگیرِ مثابة تشکلِ . دولت بهداردجبهة سرمایه نیز تشکلِ خود را 

خود را فراطبقاتی جا کند و  بلکه حاکمت سرمایه بر کلِ جامعه را نمایندگی می ،داند از طبقة حاکم، خود را تنها تشکلِ طبقة سرمایه نمی

ود را وابسته به جامعة مدنی موجودیت جعلی خ هسرمای رو دولتِ  از این سازد. شهروندان را می متضاد کار و سرمایه از طبقات اجتماعی ،زند می

عنوان هستی اجتماعی بشر  بشر نیز نسخة جهانی همان حقوقِ شهروندی است که درکی ایدئولوژیک از مناسبات اجتماعی را به است. حقوق

 زند. جا می

ها و  این توان و جلوگیری از شکستند به بازآرایی نتوا می ، معلمان و دیگر مبارزان آگاه طبقة کارگر،موجود در جدال طبقاتی

 شود. رو بررسی نهادهای موجود معلمان بخشی از ارزیابی توان کارگران محسوب می از این د.نده کمک کنهای آین نشینی عقب

ه: در بخش توصیفاتش آمد که است کننده بیش از پنج هزار نفر دنبالچیزی با  نام یک کانال تلگرامی "کانون صنفی معلمان ایران" 

آموزان و معلمان، قوانین اداری،  حقوق دانش"گونه نوشته است:  اش را این های موضوعی واژه و همچنین کلید "این کانال مستقل است."#

دی زیر برای ما  خود را از طریق آی  های صنفی و آموزشی، پلی بین معلمان و فعاالن صنفی، شعر، داستان، یادداشت ها، یادداشت بخشنامه

نالیم، از فرق  ما از فقر نمی»همچنین در تصویر این کانال تصویر معلمی آمده که پلکاردی در دست دارد که روی آن نوشته  "مایید.ارسال ن

 کند. کننده دارد و البته در اینستاگرام هم فعالیت می این کانال چهارهزار و چهارصد و هفتاد و یک دنبال «نالیم. می

در این  دو بیانیه از شورای هماهنگی و کانون صنفی معلمان ایران )تهران( در خود منتشر کرده است. 1400سال اواخر تیرماه در  این کانال

توسط  ها خاص آنهای  هایی با ویژگی که چرا و چگونه چنین بیانیه ها و این های این بیانیه کنیم از خالل بررسی ویژگی متن تالش می

ابتدا نگاهی  ها برای بررسی این بیانیههای خود کانون صنفی معلمان بپردازیم.  مورد جایگاه و ویژگیشود، در  صنفی معلمان منتشر می کانون

پردازیم. الزم به ذکر است که این کانال تنها راه ارتباطی  به اخبار و مطالب منتشر شده طی یک ماه گذشته توسط این کانال تلگرامی می

قطعاً بررسی سایت مرتبط به که به نحوی مرتبط است، اما انتشارات کاغذی ندارد.  دارد نیست و چند کانال و سایت دیگر وجودکانون 

تر پل ارتباطی با  های صنفی معلمان باید در مطلبی جداگانه بررسی شود. اما از آنجا که این کانال به شکلی بسیط هماهنگی تشکلی شورا

 .ندفعاالن صنفی می باشد، ظرفیت تحلیل مناسبی را فراهم می ک

شود که حجم باالیی از مطالب منتشر شده را به خود اختصاص می دهد و  وین مشخص زیر تکرار میادر این کانال روزانه مطالبی با عن

هایی قطعاً با هدف جذب فالوور صورت گرفته است تا  چنین بخش ةلزوماً سر تیتر مشترکی هم ندارند. نگاه ویژه به ارائه روزان
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معلمان نه تنها مخاطب ویژة خود را معلمان  صنفی شش تبدیل کند. به این معنی کانالای جذاب و پر کِ را به شبکهمان معل صنفی کانال

 روتین روزانة کانال به این شرح است: ةکند، از معلمان هم یک مخاطب عام بسازد. برنام داند بلکه تالش می نمی

 شود. هر روز با سالم و یک پیام انگیزشی شروع می -1

 شود. ها می به پیشخوان روزنامه نگاهی -2

موسیقی و #صبح که ذیل آن هم دو هشتک دیگر -آوای#عنوان  اب شود بعد یک موسیقی مناسب صبح در کانال گذاشته می -3

 .هنر آمده#

 با چند خطی درباره ی آن فیلم گذاشته می شود.معرفی فیلم #در طول روز هم حتماً یک  -4

 فیلم است. روال معرفیمانند  هم بهمعرفی کتاب # -5

 گیرد. نیز در کانال قرار میکتاب صوتی #همچنین بخشی از یک  -6

 گذارد ... لذت هنر که عکس و نقاشی می #بخش  -7

 پردازد. آور می که به یادآوری موضوعی تاریخی یا شخصیت نامیادآر #بخش  -8

 شود.  بار حتماً ارائه می ر چند روز یکهم نه هر روز بلکه ه ویدئو موزیک#بخش  -9

به این بخش اهمیت ویژه داده شده  باشد و ها می ترین بخش ر و پیمانکه حتماً با یک یا دو موضوع مختلف جزو پُ زنان#بخش  -10

 است.

 و...پردازد  خصوص تولد یافته می هم متناسب داشتن موضوع به معرفی فردی که در آن روز به زادروز#بخش  -11

ها جدا کردیم و متاسفانه این بخش در  صنفی از باالیی های که به دلیل داشتن رگههای باال یک عنوان دیگر هم وجود دارد  عالوه بر بخش

 !خوزستان امه سبزها بوده و دیگری هم دربارةط به نظرات یکی از کارنبوطی یک ماه گذشته تنها دوبار منتشر شده که یکی مر

 "خوزستان"و یکی هم با عنوان ، "مه سبزهای یک کارنا صحبت"اه بررسی شده دو مطلب با عنوان  صدای شما: در یک#بخش  -12

 در این بخش منتشر شده است.

ربط به موضوع صنفی  که کامالً بی خورد می کنیماخبار بر یبه برخ میمسائل منتشر شده در کانال بپرداز یکه به بررس رماهیاز دهم ت

کن، تا مهاجرین المپیکی و تمام اخبار داغی که  از جشنوارة اش به آن پرداخته شده، گیری بودن خبر یا همه و بیشتر به دلیل داغ استمعلمان 

ن آآید جز  صنفی معلمان ببینید. باز هم به نظر می کانون توانید در کانال می انعکاسی از آن را تان خورده است، طی یک ماه گذشته به گوش

عبارت دیگر  انتشار این اخبار وجود ندارد. بهب و گیری صریحی در انتخا روح کلی حاکم بر کانال که به آن خواهیم پرداخت هیچ موضع

و تنها شاید  ها تکمیل نشده است کانون صنفی نسبت به آن روشنِ  با موضع)که معموالً منبع آن نیز مشخص نشده( کدام از این اخبار  هیچ

 اشاره به آن روح حاکم را تداعی کند. ،آمیز در آخر یا هشتگی ای کنایه جمله

. از موج ه استها را پوشش داد معلمان تمام آن صنفی کانون اند که کانال تجربه کرده را یخبر چند موجِ ها ماه گذشته رسانه در واقع طی یک

سبزها، سپس موج خبریِ مربوط به کیمیا علیزاده و  بعد موجِ اخبار مربوط به کارنامهکرونا در سیستان و بلوجستان، و  مربوط به شیوعِ

نت.... موجِ بلندتر اعتراضات خوزستان و در آخر طرح صیانت از کاربران اینتر بعدهادی و تر اخبار مربوط به اصغر فر کوتاهالمپیک، موجِ 

همچنین تمام  ای داشته است. شکل ویژهاش هم  این چند موج مختلف همراهی کرده و اتفاقاً نوع همراهی معلمان با صنفی کانون کانال

ها بوده و در مورد موضوعات دیگری که بیشتر مربوط به معلمان  معلمان در مورد همین موج صنفی کانال کانون های صادر شده توسط بیانیه

 صادر نکرده است.  ماه در این یک ای شده هیچ بیانیه می

مدنی غالب است. برای بشری و  حقوقعی مطرح شده، نگاه امعلمان به اخبار و مسائل داغ اجتم صنفی کانون در تحلیل محتوای رویکرد کانال

همه از نگاه و جتماعی و حتی سیاسی مطرح شده همههای ا حتی فقر و آسیب زیست، محیط ،کانال کانون صنفی مسائل مربوط به زنان

بشری برخاسته  البته باید گفت که این نگاه حقوقگردد و نه یک کانون صنفی مشخص.  شهروندی که صاحب حقوق زندگی است مطرح می

از سوی دیگر باید  وجه خنثی و غیرطبقاتی نیست، بلکه کامالً در ضدیت با منافع طبقة کارگر است. ه هیچمدنی کانون، ب ه جامعهاز جایگا
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سطحی و  نگاهِتواند باشد و تنها به واسطة  نمیتوسط کانون صنفی منتشر شده تنها اخبار موجود جامعه نیست و  اخباری کهاذعان کرد که 

 مد نظر قرار گرفته شده است.  ،ونکان ای خاصِ رسانه

موزان و آ اداری و نیروهای خدماتی مدارس، دانش اخبار مربوط به معلمان، بازنشستگان، مدیران و کادر ،در میان اخبار منتشر شدهالبته 

ها را که طی یک ماه گذشته منتشر  برخی از آنبه شود که  ها و مصوبات مجلس و دولت و برنامه و بودجه نیز دیده می دانشجویان و طرح

کنم. در مورد این اخبار نیز اما کانال کانون صنفی معلمان که معموالً با حذف منبع خبر آمده، تنها با جمله و کنایه و  میاشاره اند  شده

یشتر نشر خبر مد نظر قرار داشته بینیم و ب گیری روشنی توسط کانونی صنفی نمی هشتگی توسط کانال تکمیل شده است و باز هم موضع

 است. اما اخبار موضوعات مطرح شده در این یک ماه از این قرار بوده است:

 ادامه از واکنش روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش،  شامل مجموعه اخباری، «کارنامه سبزها» رشته اخبار مربوط به

سبزها با هشتگ پشتیبانی و  حمایت از کارنامهو اعالم  ار گرفتها قر که بسیار مورد توجه تمامی رسانه نشینی و تحصن بست

با که بیانیه همزمان  صنفی شد. جالب این و در نهایت منجر به بیانیة کانون، را با خود به همراه داشت زدایی مسیر استخدام مانع

کانون تنها به انتشار اخبار استخدام جدید  ،منتشر شد و بعد با فروکش کردن ماجراها« سبزها کارنامه»ای  اوج فعالیت رسانه

پیگیری  باشد. در واقع بعد از بیانیه هیچسبزها نسبت به این اخبار حساسیتی داشته  که به وضعیت کارنامه ، بدون آنپرداخت

 ی خود بیانیةها ن در مورد ویژگیاند. همچنی بینیم و صرف اعالم بیانیه را کافی دانسته صنفی معلمان نمی صی از طرف کانونخا

 صادر شده در ادامه صحبت خواهیم کرد.

 «تک خبری که بدون پیگیری توسط کانون ، «ایداران کشور مقابل وزارت آموزش و پرورشرتجمع اعتراضی خدمتگزاران و س

تشریح  ای که توسط خود معترضان خدماتی مدارس ارائه شده تمام شده است. بدون هیچ پیگیری و ارائه شده و تنها با بیانیه

 ای توسط کانون. ویژه

 های مختلف  ، همچنین قولقضائیه ، نحوة محاسبة آن، مقایسة آن با کارکنان ادارة قوة«فوق العاده ویژه» رشته اخبار مربوط به

 شدن به فیش مرداد یا عدم تامین نیازهای مالی آن... اضافهبودجه برای  ن و مسئولین برنامهنمایندگا

 اعتراضی  آ.پ(  اعالم شده و واقعاً و جملة میرزایی )وزیر وقت تک خبری که از حاجی، «جامع فرهنگیان الیحه» تدوین

 العمل نشان داده شده. های پایانی وزیر در دولت به آن عکس حرکت

 «انجام آن در سایت و... ، از زمان و نحوة«دانش آموزان انتخاب رشتة 

 ِکه در حد یک تک خبر باقی ماند، بدون بیت معلم بهبهان به عنوان ضایعاتمرکز تر های کتابخانة کتاب فروش کیلویی ،

 پیگیری و حتی بدون منبع خبر...

 ریزی مجدد  از بدقولی حاجی میرزایی برای انتقال برنامه به شهریور، تا برنامه، «واکسیناسیون معلمان» رشته اخبار مربوط به

اص تنها واکسن برکت به معلمان که بعد تغییر کرد و واکسن انتخابی اعالم برای انجام واکسیناسیون، حساسیت نسبت به اختص

 "ها حضوری شدن یا غیرحضوری بودن کالس"، همچنین اخبار مربوط به شد

 در اواخر  هم بندی به مجلس، آن ای که دوباره با ارسال طرح رتبه حاشیهوع پرموض :«بندی معلمان رتبه» مربوط به رشته اخبار

تاب و داغ است. و ز آن جلوگیری شد و همچنان پر پیچتر شد و با ممانعت مجلس دوباره ا روحانی داغ دوره ریاست جمهوری حسن

ی یک کانون صنفی  ها نه تنها در حد و اندازه اما جالب است که کانون صنفی معلمان در پیگیری اخبار این موضوع و انتشار آن

-کند. این باال برخورد میای امیدوار و روز بعد مأیوس عصبانی  لحظه زدن کردن و کنایه ررغُغُتنها با کند بلکه  برخورد نمی

خبار نشان از این دارد که هیچ تحلیل و درک درستی از این طرح و مناسبات اطراف آن نزد کانون صنفی اشدن کانون با  پایین

های سیاسی و  و کنایه ررغُغُش مسئولی ذوق کرده و با هر خبر بد تنها به خو وجود ندارد. کانون مانند هر فرد معلم با هر خبرِ

این طرح به  گذشته با توجه به ارائة ماه طور که گفتم یک پردازد. همان های مختلف دولت می مقایسه با دیگر کارمندان بخش

کدام به  صنفی منتشر شده که هیچ نونها و البته کانال کا سط رسانهمجلس و مقاومت مجلس اخبار بسیاری حول این موضوع تو

های کانون در این راستا منجر نشده است و  ای، یا برنامه و گزارش ویژه ای از فعالیت ای در این مورد یا تحلیل ویژه اعالم بیانیه

 کردند. دار آخر اخبار کفایت می های نیش معلمان باید به همان چند هشتگ و جمله
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 ن وآن را خالف قان« ج.ا. ایران قانون اساسی» دارند و با اشاره به« آموزش پولی شدن» از چند خبر متفاوت که همه حکایت

عنوان کرده  "بدون باورپذیری عمومی" و "شو کمدی"و ادعاهای مربوط به نظارت بر عدم گرفتن پول مدارس را، ، دانسته

شدگان کنکور که  عادل... یا خبر قبولتوسط حداد  "تاسیس تربیت معلم خصوصی"العمل نسبت به  طور عکس همیناست. 

 بیند.  طبقاتی و فقدان عدالت آموزشی می شکاف ن غیرانتفاعی هستند و آن را نتیجةآموزا دانش

  ها هبازنشست»چند خبر کوتاه از» 

 ریافتی حقوق د" که یا اینو  "ها افزایش حقوق سازمان زندان"ای با معلمان بدون هیچ تحلیل مشخصی پشت آن:  اخبار مقایسه

 ."میلیون تومان است 34میلیون و حداکثر  12سازی، حداقل  هیأت علمی پس از همسان

  تصاص یافته به این موضوع، خو ردیف بودجه ا "موزانآ روانی دانش سالمتِ"خبری درباره 

  کردن  طرح سئوالاعتراض به نحوة "، "فروش صندلی دانشگاه" و "فروش سئواالت کنکور"خبری درباره ها و  "کنکوری"اخبار

 اعتراض معلمان به سئواالت کنکور سراسری،، "در کنکور

 رد صالحیت معلمان اهل سنت به دست حراست آموزش و پرورش خراسان رضوی" تک خبر". 

  کار مدرن در دنیای مجازی کودکانِ"اشاره به" ، 

  های درسی رنتی کتابتخرید این"خبر"  

  9به  12های آموزشی از  ای کاهش پایهرمجلس بتدوین طرحی از سوی نمایندگان "تک خبر" 

 ای به معلمی که خودسوزی کرده بود... طور اشاره همین 

مدنی به مسائل صنفی و نگاه ةبشری و جامع رویکرد حقوقنیز همان صنفی حتی به موضوعات مرتبط به معلمان  کانون در بررسی نگاه کانال

 صنفی که در یک کانالِ دهد نه کانون کانون را تشکیل می تلگرامی است که روحِ این کانال در حقیقت. غالب است ای رسانههای  موج

ای  صنفی است، بلکه بروزات یک تالش رسانه یک تشکل ةصنفی نه یک ارگان و نه رسان کانون کند. در واقع کانال تلگرامی خود را ارائه می

زنان، کودکان، چون  از این جهت که هممعلمان  ، مسائلصنفی کانون ای کانالآید بر به نظر می خود است.خاص ویژه با دم و دستگاه 

، حیات دارند و چون شهروندان یک کشور صاحب حقوقی هستند قابل پیگیری است. پیگیری آموزش رایگان یا جانداران ةحیوانات و هم

استثمار حداکثر  ةداری بر پای سبات تولیدی سرمایهشود که منا سازی و اختالف طبقاتی برای کانون از این جهت مطرح نمی حتی خصوصی

رود و در این زمینه حفظ و تقویت مالکیت خصوصی جزء الینفک این مناسبات اجتماعی است، بلکه به عنوان مانع  کار پیش می نیروی

گاه و در  دیگر هیچ عبارت . بهتهمراه نخواهد داش . تناقضی که جز نتایجی ضد کارگران چیزی بهشود احقاق حقوق برابر شهروندی مطرح می

هم تنها در مدارس خصوصی و  داری آن ای به مناسبات سرمایه نشده است، گویا سرمایه صنفی اشاره کانون دیگری در کانال ةزمین هیچ

 اساسی است باید محکوم گردد.  چون مغایر با قانون ودهد  شدن آموزش خود را نشان می پولی

های مختلف  از سایت یاکه  ،دهد اخبار داغ منتشر شده ارائه می عمدتاً در راستایای  گاه متن تحلیلی معلمان گه صنفی کانون همچنین کانال

تک  ، ما در ادامه تکماه گذشته از این قرارند ها در طی یک اند. تمامی این متن گردیدهصورت مستقیم در کانال منتشر  به یا برداشته شده و

 :ها را بررسی خواهیم کرد آن

 تید دانشگاهاجعفر ابراهیمی: نظام آموزشی ایدئولوژیک و موضع اس 

آن ارجاع داده شده  معلمان به صنفی کانون منتشر شده است و در کانال« ض خطریاری کودکان در معر انجمنِ»در این متن که در سایت 

دهند که نظم آموزشی متأثر از  ی درسی نشان می برنامهپردازان تعلیم و تربیت انتقادی با نقد و واکاوی محتوای آموزشی و  نظریه»آمده: 

حاکم است و چگونه شکل خاصی از زندگی نابرابر را نرمالیزه و  ل بازتولید اجتماعی و فرهنگی طبقةدنبا ه مسلط چگونه بهایدئولوژی طبق

بسیار درست است و  تا اینجای بحث «کند. های خود را درونی می های ایدئولوژیک خود را محکم و ارزش دهد و پایه عادی جلوه می

حاکم بلکه  آموزشی کنیم. موضوعی که نه تنها در نظام با عنوان به انقیاد سرمایه درآوردن در نظام آموزشی از آن یاد می چیزی که همان

بر فساد و مدیریت  کیدپوزیسیون جمهوری اسالمی نیز با تأاهای  جریانت نیز تقویت شده و بسیاری از لمدنی/دو جامعه توسط دوگانة

این ارجاع  یم خودِ جعفر ابراهیمی در دنبالةببین دهند. اما بگذارید و عادی جلوه مینابرابری ناشی از مناسبات سرمایه را موجه  اصلِ ،نادرست
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اهداف نظام آموزشی  های ایدئولوژیک در نظام آموزشی ایران، به حدی در اما مولفه»گوید:  دهد. او می پردازان چگونه ادامه می به نظریه

ر تربیت معلم و بودن در ساختا گیرند. یکی از ابعاد ایدئولوژیک فرض می ن آن را پیشبود ست که برخی پژوهشگران ایدئولوژیکواضح ا

خبرگان و شورای نگهبان، پرسش در مورد شهید  ش استخدامی را لیست کرده که وظیفةجعفر ابراهیمی سئواالت گزین« گزینش است.

شود مخاطب این متن اساتید دانشگاه در حوزه  ست. بعد معلوم میوظایف رهبری و عضویت بسیج در آن او نماز و حجاب و مطهری 

این اساتید را با معلمان فاقد بینش و تفکر انتقادی کنار  کنند. سپس د که از ساختار ایدئولوژیک نظام آموزشی ایران نقد نمیآموزش هستن

 گذارد و تمام...  هم می

اگر به نظر وی  بپردازد.شتری به نگارش نظر بی با حوصله و دقتنیاز است  رسد می نظر به نویسد اما قدر بد نمی همیشه اینجعفر ابراهیمی 

دهد باید گفت این درکی ناقص و  های پدیداری نظام جمهوری اسالمی بروز می ترین وجهه ساختار ایدئولوژیک حاکم خود را در این عیان

شود  نمی دروغین از وضعیت تلقی کنیم،در واقع اگر ایدئولوژی را به معنی شناخت کاذب و درکی  از ایدئولوژی است. عبارتی ایدئولوژیک به

های  ترین بخش عریان سیاسی آن، که اتفاقاً-نظام ایدئولوژیک جمهوری اسالمی که ذیل بسیج و فرهنگ شهادت و ایدئولوژی مذهبیبا 

بشر و مناسبات طبقاتی و استثمارگر سرمایه موضع نگرفت.  آزادی مدنی، حقوققابل دموکراسی، ایدئولوژی حاکم است موضع گرفت اما در م

ایدئولوژی طبقه »کند. جعفر ابراهیمی وقتی از به افشای نظام ایدئولوژیک حاکم  د کمک چندانینتوان ای نمی مایه دستی و بی چنین متون دمِ

اسباتی شکل ؟ این طبقات در چه منر از طبقة حاکم چیستدهد که منظو باید به این پرسش با صراحت پاسخ کند صحبت می« حاکم

گیرد؟ بدون پاسخ صریح به این سئواالت و تالش  د و تضاد کار و سرمایه چگونه شکل مینکن خود را بازتولید می گیرند؟ چگونه طبقة می

 ضدِکارگری خواهد بود. و قطعاًدهد و مضموم  خود معنای ایدئولوژی می ای پوشی کار و سرمایه هرگونه ابهام و پرده بندی روشنِ برای جبهه

 نقش پر رنگ اقتصاد(: زهرا عبدی: از بلندی قد تا بلندی قداره( 

سال دو تیم آمریکا و  16بسکتبال زیر  ای است بر مسابقة حاشیهصنفی فرستاده شده،  کانون که احتماالً مستقیم برای کانالاین متن 

علت این تفاوت »نویسد  و زهرا عبدی میدهد که تفاوت قد بازیکنان دو تیم بسیار فاحش است  السالوادور، تصویری از این دو تیم نشان می

ها  اجوانمردانه آمریکاییهای توییتری که نقدی به بازی ن گیری علیه برخی کامنت و در نهایت با موضع« قد، همان اقتصاد لعنتی است

تواند  این گیر دادن به جزییات است. این قد بلند اقتصاد است. هیچ چیز مانند اقتصاد نمی»گیرد  اند تا با فاصله زیاد نبرند، نتیجه می داشته

اما در آخر  ند خوب باشد،توا یا می این متن بدی نیست« ته تا بلندای قداره.فسرنوشت یک مردم یک کشور را تعیین کند؛ از بلندای قد گر

رحال متن بسیار کوتاه است و ه بندی چیست؟ یک توسعه طلبی ملی؟ یا نقد استثمار و استعمار؟ به شود که منظور از این جمع شخص نمیم

 شاید تحت تاثیر همان جو توییتری نوشته شده است. 

 های توخالی:  : جلسات طوالنی و وعده(فعال صنفی) شهرزاد قدیری 

 ه یک متن صنفی مشخص در کانال کانون صنفی معلمان ایران. باالخر

کیست؟ چه نقش و مسئولیتی در کانون  "فعال صنفی" از کجا آمده و چه معنایی دارد؟ "فعال صنفی"اول از همه باید پرسید این ترکیب 

داشته؟  یابی مبارزان کارگری نفوذ کرده و چه آثاری در پی ها از کجا در تشکل و مسئولیتها   صنفی معلمان ایران دارد؟ این سیالیت نقش

 ها خواهیم پرداخت. فعالً به سراغ متن برویم. ها سئواالتی است که در جای دیگر به آن این

بودجه و سازمان امور استخدامی، و ، سازمان برنامهستگاه قوه قضائیهبه تصویب رسید؛ سه د 1390قانون خدمات کشوری؛ که در سال  68 مادة 10طبق بند » 

 العاده ویژه از دولت دریافت کردند.  درصد فوق 50مجوز افزایش حقوق کارکنان خود را به میزان 

شان، دولت اقدام به تصویب  ویژه برای کارکنان العاده درصد فوق 50دیگر مبنی بر افزایش های  های مکرر دستگاه در پی درخواست 1393در همین راستا سال 

ویژه را داشته باشند. اما آنچه که در آموزش و  العاده فوقدرصد )براساس محاسبات طبق مصوبه(  21ها مجوز افزایش  قانونی نمود که به موجب آن تمامی دستگاه

 پرورش اتفاق افتاد شکل دیگری داشت.

ویژه، معلمان جوان از شمول طرح خارج شدند  العاده صورت ناقص فوق بندی و به زایش را به عنوان رتبهمان این افآموزش و پرورش با سوء استفاده از ناآگاهی معل

همین مساله موجبات  نداشت. ها از مزایایی برخوردار شدند که عمالً تاثیر روشنی در زندگی معیشتی آن ،درصد 21تا  9کاری از  و سایر معلمان نیز بر اساس سابقه
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د نسبت به های خو عدالتی در دریافتی خیر فرهنگیان نسبت به تبعیض و بیهای ا در ادامه اعتراضات سال ه اجرای ناقص طرح را بدنبال داشت.تداوم اعتراضات ب

با رئیس  العاده ویژه فوق اجرایدر خردادماه سال جاری جلساتی را با اهداف متفاوت از جمله  ها گروهی از معلمان و نمایندگان تشکلسایر کارکنان دولت،

ار شده بیرون آمد؛ آقای نوبخت . براساس گزارشاتی که از جلسات برگزجلساتی که با تبلیغات فراوان همراه بودکردند؛ وبودجه برگزار برنامه سازمان

 15شدن  لمان صادر شود. اما با وجود سپریویژه برای همه مع العاده درصد فوق 21تیرماه احکام بودجه متعهد شده بود که از ابتدای  و برنامه سازمان عنوان رئیس به

های  های دیگری هم داشتند که با توجه به ید طوالی مسئوالن در دادن وعده روز از تیرماه هنوز خبری از صدور این  احکام نیست. البته این جلسات خروجی

از همان ابتدا روشن بود که نتیجة این جلسات طوالنی روحانی  دولت واقع با توجه به زمان اندک در ها را نیز نداریم. ثمر به فرهنگیان امید تحقق آن بی

 )تاکیدات از من است(.« های توخالی خواهد بود و گزارشات نیز بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد بیشتر وعده

این دست متون  ایینِپ ر کند. نسبت بسیا صنفی را تشریح می ترین شکل ممکن یک مسئلة ی به صریحشهرزاد قدیر العاده در این متن فوق

بخشی پیدا  شدن و آگاهی ی دیدهفرصت چندانی براشود حتی تک موارد صنفی مشخص نیز  حجم مطالب انتشاری کانال باعث مینسبت به 

 بپردازیم.پالی دیگر گم شود. اما بگذارید به متن و بخیر و هزار آیتم پرت های متنوع روزانه از صبح بخیر و شب نکنند و به سرعت زیر پیام

دهد شکی نیست. اما چرا این تبعیض وجود دارد و  فرهنگیان با سایر کارکنان دولت تفاوت و تبعیضی را نشان می ةها مقایس که سال در این

که سرایداران  که این را با عنوان کارمند یا کارگر؟ مطرح کردیم. مگر نه تر هم آن گیرد؟ این سئوالی است که پیش از کجا سرچشمه می

عدالتی و تبعیض توان پاسخ به چرایی را ندارد زیرا  لفظ بی !اند، پس چرا ایشان به این سئوال اساسی رسیدند؟ بگیر دولت مدارس هم حقوق

این  !های دولت را نگرفته است؟ معلمان و سرایداران را گرفته و دامن برخی دیگر از بخشو تبعیض دامن  یعدالت وان پرسید چرا این بیت می

)البته نه درک گویی است.  آن قابل پاسخمهمی است که تنها با درک درست مناسبات اجتماعی حاکم و تحوالت نئولیبرالی  سئوال

 ( .شود ک بند قانونی درک میهای نئولیبرالی که تنها در ی سیاستای از  یافته تقلیل

به جلساتی با « ها دگان تشکلنماین گروهی از معلمان و»از سوی دیگر، در متن آمده با توجه به اعتراضات معلمان 

گروهی از »تشکلی این نمایندگان در چه سطحی است؟ آن  جا هم سئوال این ست که پشتوانة بودجه رفتند. اینو برنامه سازمان رئیس

های فشاری در دست  زنی چه ابزارها و اهرام ا برای چانهه نچه کسانی بودند و چگونه به این جمع مذاکره کننده راه یافتند؟ آ« معلمان

رش جلسات کافی آمد؟ عنوان گزا های داده شده به تکرار همان وعدهداشتند؟ آیا گزارشی از این مذاکرات برای معلمان منتشر شد یا صرف 

کننده آیا قبل از  ه بوده؟ تیم مذاکرهنظر گرفته شد در -غیر از اعتماد به طرف مقابل-ها  ی برای تضمین تحقق وعدهچه سطوح دیگر

دانستند تضادی بین دو سوی میز در جریان است  رو شوند؟ آیا نمی های تو خالی و تبلیغاتی روبه دانستند ممکن است با وعده مذاکرات نمی

پیش از این از معلمان،  نی کرد؟ آیاز ها باال برود و دیگر سو کامالً مخالف این نظر را دارد؟ پس چگونه باید چانه خواهد حقوق که یک سو می

طور یک موضوع از قبل شکست خورده  پس چهسوء استفاده نشده بوده است؟  ،های توخالی به تیم مذاکره کننده همین وعده واسطة به

گرفته شد با چه دانند تکرار شود؟ همین درسی که  تواند بارها و بارها حتی توسط یکسری افراد مشخص که خود را نماینده معلمان می می

م از این سئواالت کدا سفانه هیچمتأای شد تا در اتفاق مشابه آینده گامی به جلو برداشته شود؟  تری تبدیل به آموزه تحلیل و بررسی دقیق

 .سنده کردها ب رهای تکراری آخر پاراگرافمین سطح حداقلی توصیف اتفاقات و غُرغُمعلمان ندارد و باید به ه صنفی کانون پاسخی در کانال

های کارگری نه تنها مبنای بروز توان  گویی به این سئواالت را نخواهند داشت. تشکل واقعی توان پاسخ معلمان نیز بدون داشتن تشکل

عنوان یک نیروی اجتماعی بزرگ و توانمند است، بلکه محل انباشت تجربیات کارگری و پیشروی کارگری است. بدون چنین  کارگران به

 زات کارگری محکوم به ناتوانی، شکست و درجا زدن است.تشکلی مبار

 :علی قرابی 

ام صمد بهرنگی، در اما به کل خالی از هر اندیشه و مر است که قرایی برای سالگرد صمد بهرنگی نوشته است نوستالژیک و زیباییمتن 

 گی نکرده بود.  سازی از شخصی که فانتزی زنده راستای فانتزی

  جامعه شناس: هلیا برچسب اجتماعی و حقوق کودکسپیده اکبرپوران 



 

7 
 

گیری نظام قضایی، با هشتگ  کار در فضای مجازی بدون پی تصویر یک نوجوان بزه ةاجاز متنی در مورد مسائل حقوقی حول انتشار بی

های  العمل که خبر از عکس« هلیا کارنامه مردودی آموزش و پرورش.»با عنوان: « ن.چراغی»مطالعات زنان. در کنار متن دیگری از 

 کانال نسبت به خبرهای داغ فضای مجازی است.ای  رسانه

  :میرزایی در قامت صدارت تعلیم و تربیت ایران نیست. حاجدکتر سحر بیات 

 است.  "حرف حساب"این متن هم بازنشر مطلبی از سایت 

کانال صنفی دوبار از فراخوان همیاری با سیستان و بلوچستان در روزهای سیاه کرونا ز سوی جمعی از فعالین مدنی حمایت کرده است و 

 است.  دهیکبار هم بیانیه ای در اینباره منتشر کر

 

 های منتشر شده: بیانیه

  13) کارنامه سبزها#بیانیه کانون صنفی معلمان تهران در حمایت از تجمعات جمعی از فارغ التحصیالن دانشگاهی، ملقب به 

 تیرماه(:

نام  "وطنان جوان هم"، یا "التحصیل دانشگاه های کشور زنان و مردان جوان فارغ"را با عناوین « کارنامه سبزها»در این بیانیه با آنکه 

« ی کار ارتش ذخیره»که به نقش  شده، بدون آن "شرایط سخت و اسفبار معیشتی"و  "بیکاران"کوتاهی که به آمار  ةبرد، و با وجود اشار می

کند که  دنبال میبپردازد، مشکل را در اقتصاد بیماری « حداقل معیشتی»داشتن  و پایین نگاه« بیکاران»کارگران و ارتباط  در حفظ رقابت بین

کانون صنفی معلمان  "های زندگی انسانی؛ استخدام در مراکز دولتی است. کرده برای دستیابی به حداقل روی جوانان تحصیل تنها راه پیش"

حفظ کند، مدنی خود  ریزد تا نه تنها خود را در موضع جامعه کفایت می ها را بر سر دولت بی گناه داری همة بدون درکی از مناسبات سرمایه

با عنوان « سبزها کارنامه»رو است که اصرار دارد از  بلکه مناسبات سرمایه را از تیررس کارگران خسته و تحت فشار مصون دارد. از این

 هشدار دهد. "دولت جمهوری اسالمی"یاد کند و در مقابل به  "هموطنان"

زم را صنفی خود با مقامات آموزش و پرورش در این زمینه رایزنی ال دهد که براساس وظیفة متحصن قول میکانون در پایان به عزیزان 

. نه ای در ادامه نیست ونه پبگیریگ خبری از هیچ دولت مستعجل از آب درآمد و هیچ« سبزها کارنامه»انجام دهد. اما این وعدة کانون برای 

یابی  شان به تشکل با کانون، یا دعوت« سبزها برنامه»خود  کردن رایزنی و نه هیچ برنامه و افقی برای همراهپیگیری و هیچ گزارشی از 

تر و ایجاد تشکلی برای حفظ قدرت بیکاران، به عنوان بخشی از کارگرانی که نقشی مستقیم در استثمار  بیکاران برای پیگیری ثمربخش

سبت به بیکاران. اما نه کردن از تعهداتش ن خالی انهکار و ش ترکردن نیروی مقابل فشار سرمایه برای ارزانکار درحال استثمار دارند در  نیروی

جای شناخت درست  هم در میان نیست. کانون صنفی به ای نیست، بلکه هیچ موضع کارگری یمشخص خبری از چنین برنامة تنها هیچ

شهروند صاحب حقوق دارد،  وضعیت سرمایه و ایستادن بر کوه تجربیات کارگری در مبارزات صنفی، با اصرار سعی در ایستادن در مقام یک

در جهت تثبیت و تقویت یکدیگر هستند. از سوی دیگر کانون  ارهاما خبر ندارد که جامعه مدنی و دولت، چون دوقلوهای همزاد سرمایه، همو

. درحالی که ای و نوشتن بیانیه اکتفا کرده است رسانه یابی، تنها به مبارزة ی یعنی تشکلبا زمین گذاشتن سالح اصلی مبارزات کارگر

ه پشت بیانیه بدون قدرت ای و نوشتن بیانی یا کار رسانهزنی و مذاکره با کارفرما  مبارزات کارگری ثابت کرده است که حتی چانه

زند.  نتیجه بودن مبارزه دامن می گسترش احساس ضعف و ناتوانی و بی جای تقویت کارگران به کارگری باد هواست و به های تشکل

ها را فعال سازد، به ارمغان  که تالشی صورت بگیرد یا قدرت واقعی آن حس تلخ شکست را پیش از آن« سبزها کارنامه»ای رطور که ب همان

 آورد.  می

در کانال منتشر شد، غیر « سبزها به کجا رسید؟ ها و اعتراض کارنامه صنفی، پیگیری مصاحبه با محمدحیبی فعالِ»حتی در متنی که با عنوان 

ای از رد پای یک کانون صنفی  وپرورش هیچ نشانه های استخدامی در آموزش م دستی از مطالبات کارنامه سبزها و سیاستاز توصیفی د

 بینیم.  نمی
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ای با متن  های جدی و تفاوتآن کانون نیست  که البته نویسندةمعلمان ایران منتشر شده  صنفی کانون بیانیة دیگری در کانال در همان روز

 کانون صنفی دارد.  بیانیة

 تیرماه(: 13ر )پرورش در سراسر کشوو ران شاغل در مدارس دولتی و آموزشگزا تجمع سرایداران و خدمت بیانیة 

شان تهیه شده  در پایان تجمع سراسری "سرایداران و خدمتگزاران شاغل در مدارس دولتی آموزش و پرورش"ای است که توسط  این بیانیه

 "گرانی و تورم افسار گسیخته و حقوق دریافتی ناچیز"ی معلمان ایران منتشر شده است. در این بیانیه با اشاره به و در کانال کانون صنف

 مطالبات زیر آمده: 

 بندی برای ما سرایداران و خدمتگزاران مدارس یا طرحی جایگزین آن رتبه شدن طرح اجرایی .1

کاران آموزشی اجرا شد ولی برای قشر ما نیروهای خدماتی و سرایدار و خدمتگزار اجرا برای هم 98که در سال العاده ویژه  شدن طرح فوق اجرایی .2

 نشد.

 سازی حقوق با سایر کارکنان دولت اجرایی شدن طرح همسان .3

 تغییر رشته برای همکارانی که مدرک تحصیلی دانشگاهی مرتبط با نیازهای آموزش و پرورش دارند به آموزشی یا اداری. .4

 قراردادی و پیمانی و مردمی شاغل در مدارس به استخدام رسمی برای امنیت بیشتر شغلیتبدیل وضعیت  .5

های قبلی  صحبت ها طبق نیرو در این پست هزار نفری 40استخدام نیروی جدید در پست سرایدار و خدمتگزار با توجه به کمبود  .6

 آقای دکتر الشکی معاون حقوقی وزارت آموزش و پرورش

اگر کارمند محسوب  ی این قشر از کارکنان آموزش و پرورش که آیا کارمند دولت هستند یا کارگر؟شدن وضعیت کار روشن .7

 می شوند حقوق مزایای کارمندی دریافت کنند و اگر کارگر هستند حقوق و مزایا و دستمزد و عیدی کارگری دریافت کنند. 

کنیم و بخاطر انجام  ما به جای چندین نفر در مدارس کار میاز آور جامعه زیرا هر کدام  قرارگرفتن شغل ما جزء مشاغل سخت و زیان .8

های مفصلی، کمر درد شدید و گردن درد و ساییدگی  کمر، بیماری چون دیسک کارهای سنگین در مدارس دچار امراضی هم

مراض ریوی شده خاطر استفاده بیش از حد از مواد ضدعفونی کننده و گند زدا گرفتار ا طور به های کمر و گردن همین مهره

 دیگر توان انجام کاری دیگر برای امرار معاش نداریم. ،جای استراحت هو بعد از بازنشستگی ب

o ها این تجمعات ادامه دارد و ما هر هفته با همت همکاران این تجمع را برگزار  کنیم تا رسیدن به همه خواسته جا اعالم می ما در همین

 کنیم. می

ایران به  معلمان صنفی کانون بود که کانال تنها مواردی "گزاران مدارس سرایداران و خدمت"خبر تصویری از تجمع این بیانیه بعد از انتشار 

صنفی مرتبط است  صنفی که مستقیماً با وظایف کانون مسائل صنفی ایشان پرداخته شده است. سئوال این است که چرا این موضوعِ

تر  اهمیت سبزها کم ! چه چیز باعث شده این خبر از خبر کارنامهکرده؟ اخبار بسندهانتشار  بهچنان نظر کانون را جلب نکرده است و تنها  آن

صنفی به این مسئله  توجهی کانون است. اما برخالف بی ای این خبر کم بوده و اهمیت آن بیشتر از منظر صنفی شک نفوذ رسانه بی باشد؟!

کرده و  معلمان باید به آن ورود می واقعی صنفی هایی بوده است که یک تشکل ترین حوزه سی این بیانیه خواهیم دید که یکی از جدیدر برر

ها و انتقال  برده و با آموزش های تشکلی آن را باالتر می کرده است بلکه باید با تمام قوا ظرفیت نه تنها در جهت حمایت آن اقدام می

این بیانیه مطرح شده است کرده است. همچنین مسائل مهمی در  های بعدی کمک می ها را در برداشتن گام سندیکایی آن تجربیات فعالیت

تواند الگویی باشد برای  میاند. همچنین این بیانیه  تر بوده میتی برای پیگیری و تحلیل دقیقضوعات با اهکه قطعاً مو

آید چگونه به شکلی انضمامی و مادی به مسائل و  صنفی وقتی از اعماق مادی آن برمی ایران تا ببیند یک بیانیة معلمان صنفی کانون

ه که از آزادی ای شد کننده فشار اقتصادی و اجتماعی، جایگزین انتزاعات مبهم و گمراه روحی،و جسمی پردازد، لیست مشکالتِ مشکالت می

و ... را به  سازی بندی و همسان های رتبه رار خواستیگر حتی وقتی تکاز سوی دگوید.  مدنی شهروندان داد سخن می و دموکراسی و حقوق

که  کنیم، طرح سئوال برای تعیین تکلیف حقوقی و اجتماعی با خود برای این بینیم، گامی پیشروتر را نیز مشاهده می تقلید از معلمان می

اجتماعی  مسئلةتر بررسی شود، بلکه  دقیق منظر حقوقی از حقوقی مشخص است که باید مسئلهتنها یک  کارمندیم یا کارگر؟ این سئوال نه

کنندگان سرایداران  رو تجمع باشد که باید در یک تحلیل مشخص از شرایط مشخص توسط خود ایشان به پاسخ برسد. از این دقیقی نیز می

ن وقت خود را در مقابل ای تنها هیچ نه نمعلما صنفی کانون اند. طرح سئوال نیز گامی جلوتر از کانون صنفی معلمان برداشتهدر مدارس حتی 

توان گفت با  مینهایی  ردن آن دارد، هر چند که در تحلیلسعی در مغشوش ک طلبانه شکل فرصت ره بهاسئوال مهم قرار نداده بلکه همو
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خشی از آن را در همین متن گری شهروندی و باقی مسائلی که ب بشری و مطالبه مدنی/دولت و شعارهای حقوق جامعه بازتولید ایدئولوژی

مدنی منتقد  کند نقش خود را به عنوان یک نهادِ ایم و مقایسه حقوق معلمان با اساتید و کارمندان نظام قضایی و ... سعی می بررسی کرده

طور  رو همان . از اینداری از سوی دیگر، بازی کند مناسبات حاکم سرمایه کنندة رژیم از یک سو، و عنصر تقویت دولت و حتی گاه اپوزیسیونِ

 دهد داد از مسائل معیشتی و اقتصادی دارد، خود را حامی تپه، هپکو ، شرکت واحد یا صنعت نفت قرار می که خود را در کنار کارگران هفت

دهد و در رثای آزادی و دموکراسی و دیگر  بشر داد سخن سر می حامی حقوقعنوان  همزمان بهبیند و  می اقوامو  (بهاییت) های مذهبی اقلیت

ی  تشکل یافته مبارزة ای است، نه رسانه سواریِ موج بدیلِ ای نعمت بی کند. چنین موضع سیال و فراطبقاتی حاکم تالش میهای  ارزش

 صنفی. 

های معلمان  اول که به تقلید از بیانیه تری را نسبت به سه مطالبة مادی تر و گیری دقیق بودن قطعاً موضعپاسخ به سئوال کارگر یا کارمند

 ةگری و مبارز ها را در طرح مطالبه دادند وضعیت آن کند. سئوالی که اگر معلمان نیز آن را مطرح و به آن پاسخ می آورده شده ایجاد می

های مجلس و سازمان  مان با تجمع پشت دربهای سال است که معل داد. سال چه هست قرار می صنفی در جایگاه بهتری از آن

ای و  بازی رسانه نتیجة هگاه از بررسی وضعیت خود برنیامده بلک پرورش سعی در پیگیری مطالباتی دارند که هیچو بودجه و آموزش و برنامه

این میان قطعاً  بکشند. در های مختلف بوده تا معلمان را چون ارتش حامیان خود به دنبال خویش خرمن دولتهای سرِ وعده

قطعاً  ،معلمان و به چالش کشیدن این مطالبات نکرده دادن وضعیتِ دن و پاسخکشی معلمان اگر کاری در جهت به پرسش صنفی کانون

 دست وضعیت حاکم است.  هم

جا اعالم  ما در همین»گویند  میها  پرورش آمده نیز جای بررسی بسیار دارد، آن و سرایداران آموزش ةدیگری که در بند آخر بیانیاما مطلب 

تیرماه  13اما از « کنیم. ها این تجمعات ادامه دارد و ما هر هفته با همت همکاران این تجمع را برگزار می خواسته ةکنیم تا رسیدن به هم می

یز ی تجمعات ن اشد، گویا ادامهکه خبری از موفقیت در رسیدن به مطالبات سرایداران مدارس ب که این بیانیه منتشر شده تا امروز بدون آن

. تا !مبارزان کارگری روشن است: نبود تشکل تاریخِ خالی از آب درآمده است! چرا؟ پاسخ به صراحت تمامِمحقق نشده و این تهدید نیز تو

را از قبل  چنین تهدیدینیازهای الزم برای یک مشخص درنیاورده و  صنفیِ مدارس خود را در قامت یک تشکلِ وقتی که سرایدارانِ

داند  اند، امکان پیگیری و تداوم مبارزه ناممکن خواهد بود و کارفرما از قبل می بررسی نکرده و مبارزه را در یک نظم مشخص سامان نداده

ذر گیرد توان مقاومت ندارد و چون خبری زودگ می  کارگری که قدرت خود را از بدنه منسجم تشکل ةترین تجمعات هم بدون پشتوان که بزرگ

گیری صحیح در طرح مطالبات خود  سئوال مطرح کرده و موضع به از این منظر پیگیری واقعی این مطالبات و حتی پاسخاز بین خواهد رفت. 

 ی منسجم آن محقق خواهد شد.  یابی و مبارزه در جریان مبارزه برای تشکل

 کشوری: بازنشستگان صنفی انجمن ةبیانی 

 مجلس )الیاس نادران( ةمنتشر شده است که خطاب به نمایند« انجمن صنفی بازنشستگان کشوری»معلمان از  صنفی دیگری در کانال ةبیانی

انجمن صنفی بازنشستگان ضمن  "حقوق بازنشستگان باعث تورم اقتصادی کشور  شده است؟!"است که در گفتگوی زنده تلویزیونی گفته 

شود که دولتی  تورم و اقتصاد فروپاشیده ایران زمانی حل می»کند  انتها اشاره میدهد در  توضیحاتی که نادرستی این موضوع را نشان می

بندی این  سفانه پایانأمت« د، دولتی که خدمتگذار مردم باشد نه در خدمت رانتخواران ایران ستیز.یمت به ملت بر سر کار آِدخ ةملی، با اندیش

و « ممرد»قدر مفاهیم ها ندارد. هر در منافع طبقاتی آنای  شود که هیچ پایگاه مادی میغریبی بسته  و های عجیب گیری بیانیه نیز با موضع

های موضع  تر، حال جنبه تر و انحرافی ارتجاعی« خدمتگذار مردم»و « دولت ملی»است، اصطالحات  مبهم، فراطبقاتی و فریبنده  «ملت»

کند چگونه در انتها سر از چنین ناکجاناآبادی سر در  ز موضوعی روشن آغاز میای ا به کنار. عجیب است وقتی بیانیه« زیست ایرانی» ةمرتجعان

شود  خاطی می ةکه تحلیل درستی از موضوع تورم باشد و این تضاد را ساختاری ببیند خواستار استعفای نمایند بدون آن هدر آخر بیانی آورد. می

گمانم  به تر گردد که چنین مشکالتی پیش نیاید. اش عوام فریبانه اش عوض شود، ادبیات تا جانشین بعدی اگر حتی قرار نیست نگاه

جا که برخی  که در این متن جا ندارد، اما از آن تری دارد نیاز به بررسی دقیق« انجمن صنفی بازنشستگان کشوری»یابی این مشکل در  ریشه

 تواند در بررسی آن نیز کمک کند. یم تکرار شده،معلمان نیز  صنفی کانون های این موضوع و مواضع در کانال جنبه
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 21) پرورش مهاباد و آموزش ةخانی، معلم بازنشست حسن کردستان )سقز و زبویه( در دفاع از آقای حسین معلمان صنفی انجمن ةبیانی 

 (1400تیرماه 

این بیانیه نیز سعی شده تا جایگاه در کردستان است و تنها در کانال صنفی معلمان ایران منتشر شده است.  صنفی این بیانیه به قلم انجمن

ی زندانی  زنی برای حکم تخفیف و آزادی معلم بازنشسته به چانه و های حاکم تعریف کند معلم را از منظر نقش تربیتی آن در تثبیت ارزش

کند، بلکه تکرار موضعِ  میمعلمان کمک ن صنفی تقویت تشکل ایستادگی بر این موضع نه تنها بهپردازد.  )با توجه به وضعیت جسمانی وی( می

کارگری معلمان در انقیاد جامعه ذیل نظام آموزشی حاکم است. تغییر در این وضعیت ابتدا باید در شناخت جایگاه مادی معلمان صورت  ضد

 گیرد.

 تهران: معلمان صنفی کانون  ةاطالعی 

در مضیقه  دروغین در مورد برخی همکاران زندانی و اعالمِ اخیراً در فضای مجازی دیده شده است افرادی با جعل بعضی اخبار و ادعاهای»

نمایند.  این همکاران می ةآوری پول برای کمک به خانواد هایی تقاضای جمع شماره حساب این عزیزان، با اعالمِ  ةخانواد بودنِ

معلمان دربند با   حمایت مالی از خانوادههای صنفی و یاری همکاران بزرگوار،  دارد، به همت کانون تهران، اعالم می معلمان صنفی کانون

همکاران مسئول و عالقمند که تمایل به  ةطور مداوم انجام گرفته و ادامه خواهد داشت. لذا  از هم شان به شده پرداخت کامل حقوق قطع

شورای هماهنگی #حمایت، #ه هایی که از طرف گرو شود، تنها از طریق حساب های مذکور را دارند، در خواست می حمایت مالی از خانواده

 های باقیمانده از تالش مانده چه در این اطالعیه آمده ناشی از ته آن...« شود، اقدام به حمایت نمایند  کانون تهران اعالم می#یا 

لمان با اگر تشکل معهر چند های صنفی در آنجا است.  ماندن کانون معلمان تهران و حساسیت جهت صنفی« تهران معلمان صنفی کانون»

ای  تامین مالی حمایت از معلمان دربند اطالعیهة شد نیازی نبود که برای تامین مالی و شیو عضوگیری و حق عضویت مشخص اداره می

  . صادر شود

 شود: حال نوبت طرح صیانت می

  فضای مجازیصیانت از کاربران در »بیانیه کانون صنفی معلمان ایران )تهران( در مخالفت با تصویب طرح موسوم به» 

  باشد. )واتسالف تیو واقع قتیحق رهیدادر  ستنیآن ز یبرا دیتهد نیتر ندارد که مهم یشگفت ینظام باشد، پس جا یدر چنبره دروغ ستون اصل ستنیاگر ز»

 هاول(

اند و تنها به  قطع ارتباط کرده شان رامونیپ اتیو واقع یهستند. با جهان واقع « رْجِعُونَیَفَهُمْ ال  یٌصُمٌٌّ بُکْمٌ عُمْ»که مصداق  ستین یمتن خطاب به آنان نیا

 یکش آب لوله میخود، خط تحر یدتیعق اکانین ریدر مس( همچنان عْقِلُونَیَمْ الَ فَهُ …) دنیشیو ناتوان از اند شندیاند یم قدرت و ثروت شتریانحصار ب

. برند یبه انحصار کامل قدرت، برسر شاخ نشسته، بن م دنیو برخالف توهم رس کنند می دنبال را … و،یدیو ون،یزیتلو و،یراد د،یجد یشده، چراغ برق، مدرسه ها

 .آورد یها به ارمغان نم آن یبرا یتیمصون چیطرح ه نیا بیتصو

و  یکره شمال یحکمران یالگوو تحول است،  رییبه طور دائم و با سرعت در حال تغ شان رامونیکنند جهان پ درک توانند یاست که م یسخن با آنان یرو

 .ستیو راهگشا ن یکشور شدن نیا یبرا نیچ یحت

آزاد به اطالعات  یقانون دسترس نیسوم، اصل نهم، همچن و اصل چهل 2اصل دوم، بند  6بند  ،یروح قانون اساسبا  ریمغا« …انتیص»موسوم به  طرح

 .است …و

 کنیاند، ل خود داشته یساختن هدف واقع در پنهان ی، سع(تری)توتال خواه تیتمام یها  حکومت ة ویشمفهوم واژگان به  یساز آن اگرچه با وارونه طراحان

با مشکالت و  یربط چیکه ه نیجامعه دارد، دوم ا یبا منافع و مصالح عموم ریمغا یتیها ماه که طرح آن دانند یم یبه خوب اوالً دهد یاقدام نشان م نیخود ا

دانشگاه و  دیاسات ان،یدانشجو یامکان ارتباط علم رساند، یم تیاز جامعه را به نها یعیوس یها مشکالت بخش قاًیمصائب روزافزون ملت نداشته، تحق

 که الزاماً کند یم نیامقدرت را ت یباندها یو تنها منافع برخ برد یم نیرا از ب یمجاز یفضا قیاز طر یالملل نیب یمعلمان با مراکز علم

 .ستیهم ن تیمنافع کل حاکم ةکنند نیمأت
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 فیاز مردم گره خورده، جز تضع یعیبخش وس شتیو مع یآن چه با زندگ یبرا ژهیو ببند به و ریو بگ تینشان داده که ممنوع چهار دهه گذشته ةتجرب

 شیافزا ،یشهروندان عاد یگذاشتن قانون برا رپایزشدن  عرف و عادت، گذار قانون و قانون یاعتبار یحاکمان، ب تیو مشروع تیمقبول

 ندارد. حاصلی …حکومت با مردم،  انیشده م جادیشدن شکاف ا تر قیعم ،یدر حد انفجار کنون یها یتیو انباشت نارضا

مختلف،  یها در حوزه یمدن ینهادها ةهمطرح، از  نینمودن ا ییو اجرا یاحتمال بیبا ارائه، تصو یمعلمان ضمن ابراز مخالفت جد یصنف کانون

 یممکن، برا یها بونتری همه از دارد انتظار …و اند رانده نشده رونیب ،یکه هنوز از قطار قدرت انحصار یینظران، دلسوزان و عقال صاحب

در  دیبا قطعاً م،ینشان شک نک که اگر به صداقت خواه تیتمام یا مجموعهمخاطرات  ریاس نیاز ا شیطرح استفاده کنند و کشور را ب نیمخالفت با ا

 ]تمام تاکیدات از من است[ ()تهران(رانیمعلمان ا یصنف کانون،  1400مرداد14« )نکنند. م،یکن دیامور ترد ریدر تدب شان تیعقالن

، ای همیشه در صحنه و حاضر است العمل نشان داد تا ثابت کند در خبرهای رسانه کانون صنفی معلمان به طرح صیانت هم بالفاصله عکس

صحبت  "حقیقت و واقعیت"لوحی از  دستی و ساده به خصوص که موضوع به شاهرگ حیاتی ایشان وصل است: اینترنت. کانون که با خام

پردازد. گویا برای ایشان نیاز به هیچ تالشی برای رسیدن به حقیقت و  کند، در طرحی ساده به تحلیل مسائل مربوط به این طرح می می

خواه )توتالیتر( که به دنبال انحصار   ای تمامیت کانون این است، عده اند. تحلیل سته روی حقیقت و واقعیت نشستهواقعیت وجود ندارد و در

 ةها از جمله هم خوب ةخواهند کارهای بدی بکنند، که اعتبار قانون و حاکمیت را زیر سئوال ببرد. پس هم قدرت و ثروت هستند، می

انگیز است! از  باید با این بدها مخالفت کنند. واقعاً باید گفت این همه پیچیدگی در تحلیل حیرت ها تریبون ةنهادهای مدنی و... از هم

گیرد.  توانی حذف کنی، بلکه موضوع بیانیه را نیز حذف کنی هیچ تغییری صورت نمی موضوع این بیانیه نه تنها نام کانون را می

، اما شود ها تولید می مشخص نیست در چه فرایندی این بیانیه هر چند ای است که نویسی  بیانیه ةایران )تهران( کارخان معلمان صنفی کانون

بندی باید محسوب شود، چرا که مواد  کامالً معلوم است که وقت و فکر زیادی صرف تولید این بیانات نشده و صرفاً وقت تایپ و صفحه

 ار.شود و انتش اولیه و ترتیبات آماده است، جای خالی موضوع پر می

 "نگران مقبولیت و مشروعیت حاکمان"بیشتر همچون تمام نهادهای مدنی به عنوان سوپاپ اطمینان دولت و حافظ مناسبات حاکم، کانون 

که  رو با وجود آن و از این "یشهروندان عاد یگذاشتن قانون برا رپایشدن ز عرف و عادت"، و یا "گذاری اعتباری قانون و قانون بی"است، یا 

که هنوز از  یینظران، دلسوزان و عقال صاحب"گیرد، باز هم در کنار دیگر نهادهای مدنی، دست به دامن همان  های اپوزیسیونی می ژست

 شود.  یا همان نهاد حاکمیت سرمایه )دولت( می "اند رانده نشده رونیب ،یقطار قدرت انحصار

رو  ِ های پیش ها نیز در بیان افق خود تجربیاتی برای پیش از این چهل سال دارد؟ چرا که شاید آن ةد آیا در چنتهمچنین باید از کانون پرسی

تر تجربیات ممکن است  کند. احتماالً بررسی بزرگ هایش اکتفا می سال برای بررسی کمک کند. اما به صورت معمول اشاره به همین چهل

ک رَمقدس تَ خللی ایجاد شود و این ائتالفِ "معترضان"طلب خود را از دست بدهد و بین خیل  نتباعث شود آن دسته از اپوزیسیون سلط

داشته  "های معترض گروه"رسد که بیشترین مخاطب را بین تمام  تجربیات مورد بررسی به نتایجی می کردن دامنة بردارد. پس با محدود

 باشد. 

دهد که حداقل  چنین نمایش می "غرب پرو"خود را با جریان گیری  موضعرویی خاصی  با کمایران )تهران(  معلمان صنفی دیگر کانون ازسوی

کره  یحکمران یالگو"دهد که  گیری کند. کانون صنفی معلمان ایران )تهران( با ژستی دلسوزانه و متواضعانه پیشنهاد می با چین موضع

ای از  اش هیچ نشانه گرایانه و جنبش  بشری که سراپا با شعارهای حقوقکانون  ".ستیو راهگشا ن یکشور شدن نیا یبرا نیچ یو حت یشمال

سوی آن توتالیتاریسم،  دهد! که یک معلمان و کارگران قرار می پایای چنین کاذب را پیش  دوگانه ،معلمی را در خود ندارد یک تشکل

  بشر.  آوردهای غرب دموکراتیک، چون نهادهای مدنی و حقوق شمالی و چین ایستاده و طرف دیگر، دست خواهی و کره تمامیت

 که فراموش نکنند.ای بزنند  مایه های بی باشد روزی که کارگران با نمایش قدرت خود چنان بر دهان چنین خود فروخته

 خوزستان:و اما مسئلة 

 دهم تیرماه خبری در مورد وضعیت آب خوزستان کار شد. زاز دوا
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ها  این "اعتراضات مردمی"، "اعزام نیروهای سرکوب"، "مدیریت بحران"، "در کنار کربالی خوزستان"، "جنایت علیه انسانیت"

اهیمی نیز به جعفر ابر آید. میمعلمان  صنفی کانون در کانالها و ویدیوهای مرتبط به خوزستان  ها و عکس هایی هستند که پای متن هشتگ

 شود: سرعت دست به قلم می

 جعفر ابراهیمی: ما آب می خواهیم 

رداخت نمایند و شکالت یک میلیون و نیمی هزار تومان پ 280آب آشامیدنی صرفاً به خاطر مارکش #اضرند برای حفاسد و دزد قرار دارند که  یکسو اقلیتی زالو،»

 بخورند.

آبی از دست  شود کشاورزی و دامداری خود را به خاطر بی افزوده میهایشان  که هر روز بیش از پیش بر رنجدر سوی دیگر محذوفان و مطرودانی قرار دارند 

توانی عمق فاجعه را دریابی به  ها، اگر آنجا نباشی نمی دردآور که با تمام همدلیدهند و حتی از دسترسی به آب آشامیدنی محرومند وضعیتی چنان بغرنج و  می

 ایم. خصوص برای ما که در مرکز نشسته

کسانی که طی چهار دهه بالیی بر سر  ،شان و مدیران ناکارآمد و مافیای آب ارتباط تنگاتنگ وجود دارد البته بین آن اقلیت فاسد نو کیسه با زندگی الکچری

رو  آبی و تشنگی و تبعات آن روبه ند که امروز از سیستان و بلوچستان تا خوزستان و آذربایجان مردم ستمدیده را با بیا زیست و آب این سرزمین آورده محیط

شدگان است کسانی که  شیه راندهچیزی که باید بر آن تاکید نمود عاملیت به حا اند. اما آن کشاندهاند و هامون و هورالعظیم و دریاچه ارومیه را به خشکی  نموده

گویند ما آب  اینک مطرودان خود صدای خویش هستند زمانی که می .است  اعتراض و کنشگری کشانده ةآنان را به عرص ،زندگی بهتر داشتنِ امید و حقِ

 «خواهیم. می

بار دیگر جعفر ابراهیمی نشان داد چگونه استاد این است که موضوعی مثل اختالف طبقاتی و مناسبات طبقاتی سرمایه را به سطح مسائل 

شدگان نه صراحت الزم  کید بر فساد و دزدی و ناکارآمدی مدیران در مقابل محذوفان و مطرودان و به حاشیه راندهتأبورژوایی تقلیل دهد. 

 لحاظ سیاسی ظرفیت آگاهی بخشی طبقاتی را. جعفر ابراهیمی ادا اطوارهای پست مدرنیِ چه در جریان است را دارد و نه بهبرای بیان آن

 مدنی را برای خود فراهم کند. کشد تا سیالیت مقاومت بر هر موضوع و هر بستری میرا   ها و نقد سلطه صدای حاشیه

 ها: کشته 

 برانداز کانالِ چپ یکی از یا بازنشر بدون ارجاع از "کانال اتحادیه آزاد کارگران"ا ارجاع به ایران ب معلمان صنفی در ادامه کانال

دهیم.  دهیم. برای نام جان می برای آب جان می: »آمده آنشده از دهد. در پوستر بازنشر  شدن مصطفی نعیماوری را پوشش می کشته

 ...«مادری، برای حقوق انسانی، برای برای هوا، برای آزادی، برای آٌّن، برای برابری، برای زبان 

کفایتی  بی خروش خوزستان نیست، اعتراضات خوزستان آبی تنها دلیلِ بی»آمده:  همان کانالدیگری از  ارجاعِ بازنشر بدونِ یا در

 «بریم... ما از آن رنج می ةحکومتی را نشانه رفته است که هم

کند  گرایانه توان بورژوایی الزم را برای عبور از تضاد بنیادین کار و سرمایه فراهم می سانبشری و ان مشترک تمام این جریانات حقوق خرجم

بورژوازی ایران، علیه ج.ا.ایران  پروغربِ نفع جریانِ ، بهدر جدال درون بورژوایی ،گیردبی که مناسبات سرمایه را نشانه و به جای رویکرد انقال

بورژوازی قدرت  مشکل اصلی نه دولت سرمایه که رویکرد خاص ةدهه حکومت ج.ا. که نشان دهند هم با تاکید بر چهار گیرند. آن موضع می

جا که با دیگر  کند. این وجه مشترک آن های خارجی بیرون از مدار آمریکا تعریف می  است که خود را در سیاست 57گرفته بعد از انقالب 

گیرد همه حاکی از  آید، مواضعی که نسبت به کوبا و چین، یا طالبان می نشیند جور در می ایران کنار می معلمان صنفی مواضع خارجی کانال

کند، برای گردانندگان کانال  نه تنها تکلیف کانال صنفی معلمان را روشن می طلب چپ سرنگونلذا این بازنشر مطالب همین موضوع است. 

 ای به ابتذال بورژوایی خود شک دارند آن را برطرف کنند.  تواند روشن کننده باشد تا اگر ذره هم می ها آن

 آورم: ها را می ا متن کامل بیانیه، در ابتدهای معلمان تشکل ةمنتشر شدة برسیم به دو بیانیحال 

 دفاع خوزستان: های صنفی فرهنگیان ایران علیه کشتار مردم بی بیانیة شورای هماهنگی تشکل 

 نام خداوند جان و خرد.  به»
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 ،یاجتماع ،یاسیسی ها سرکوبکه پس از  کردیم گمانی چه کس قرار گرفته است. خودی خیتار سرشت نیتر ، امروز در غمناکما سرافراز رانیا

ی گوش ناشنوااند، تا  فغان بلند کرده و ادیفر روزها نیا خوزستان تشنگان باشد؟ دهیو تشنه رس پناه یب دمنوبت به سرکوب مر نباریا ،یمذهب ،یتیقوم ،یدتیعق

از  آب،ی ا جرعه یو تشنه پ عطشان نیچن ،امروز انهیخاورم و رانیا استان نیتر دهند که چگونه پرآب دوبارهی را انذار نامتعهد و زیگر تیمسئول حاکمان

و هر  ندارند امیها فرصت الت زخم است! نمانده رانیا کریکردن دشنه بر پفروی برایی جا .ندینشیتماشا م به شیخو قهیرا بر شق سرکوبی ها سمت حکومت، گلوله

نان با  تکه کیآوردن  دست بهی بران و کولبران برا بلوچستان و کردستان سوخت و ستانیس در روزی. اگر تا دزند یسر باز م تازهی زخم جان،مهین کریپ نیدم از ا

ی روزها نیاند و در ا برآورده ادیفری آب یب و  یاصفهان از فرط تشنگ خوزستان و کشاورزان دفاع یمردم ب نباریا دند،یغلت یخود م ندر خو حکومتگرانی ها گلوله

ی صدا روزید تا اگر .کند یم افتیپاسخ خود را با گلوله و باتون در بار نیهشت سال جوانمردانه در مقابل حکومت بعث عراق مقاومت کرد ا کهی خوزستان ن،یخون

ی مردم برا امروز د،یکردیو... سرکوب م استکبار ن،یمعاند کیسو،استفاده و تحر همچون ،یواهی ها با بهانه را رانیا ملت یگر مطالبه وی خواهی آزاد

روز  وی دهند اما گستردگ نسبت گانهیب اند که اعتراضات به حق مردم را به تحرکات حکومتگران همواره در صدد بر آمده .خواهندیو آب م کنندیم مبارزه اتیح

 بقای حاکمان برا نزدی راهکار و هیرو  سرکوب معترضانتوسط حکومت، نشان داد که  آن انیمطالبه آب و سرکوب عر در ژهیبه و اعتراضات نیای افزون

ی هااستیس .است افتهیتوسل به ابزار خشونت و درتقابل با ملت خود هرگز به بقا دست ن بای حکومت چیداده است که ه نشانی بشر اما تجربه .شود یمحسوب م

 نیبردارد و ا ترکی آب یلبانش از ب امروز ،ینیسرزم وی نیزم ریز مواهبی جهان نیانگیم  ازی برابر برخوردار 9 بای نیو خرافه  سبب شده  سرزم جهل بری مبتن

 ! بدارد غیگسترده، ساکنانش را از مهر وجود خود در خوان

 یها استخوان شکستن یو هر روز صدا رفته نیاز ب موجود یهالیپتانس و ریسبب شده است که تمام ذخا خارج از مرزها به تیحاکم یتوجهات افراط

از جمله  کشور یها استان نیتر پرآب و نیزتریکه حاصل خ است رانیجهل حاکمان ا و یریتدب یب یهیسا در تنها فلک را کر کند. گوش دهید زجر کریپ نیا

 را رانیا نقاط گریخوزستان، کردستان و د در یگذارهیکشور که سرما نهاد نیتریعال و گرد و خاک، نفس مردمان آنجا را بند آورد. مصوبات شود ابانیخوزستان ب

در خارج از  ،یمل یهاهیاز سرما دالر اردهایلیم دهد،یم اجازه یعقل و یعلم اریمع نیهدر رفت آن، منع کرده، با کدام و گرید یجنگ وقوعی  به بهانه

 بارها رانیمردم ا که بدانند مسئوالن راه نجات مستبدان نبوده و نخواهد بود. مقابل شهروندان درت یجبار ؟!باد هوا سپرده و پودر شوند بهمرزها 

 یها توطئه و کشت و کشتارها نخواهند شد. ها ییها، زورگو ستم میاند تسل اند و باز هم خواهند کرد، چرا که نشان داده کرده یرا خنث  "النصر بالرعب" یتئور

از  مردم یاساس یازهایدادن ن نشان تیاولویب ،یساختگ یطبقات قیعم ها و شکاف فاصله جادیکردن مردم، ا متفرق یبرا یاردیلیم یهانهیهز با افتهی سازمان

هر  کهبل بگسالند، را دگانیدستم یوندهاینتوانسته پ تنها نه ،یاعتراض هر دنیحاکمان و توطئه نام مدام یزیست اعتراض ،یحکومت یو پروپاگاندها نهادها قیطر

بلند  .«دیرا نکش و سوختبران کولبران» یادهایفر رانیا درسراسر اکنون ساخته است. هموارتر شیپ از شیبه ستوه آمدگان را ب و دگانیدستم  یروز اتحاد و همدل

 یکه حق طلب ادعاست نیا دیمو خود نهایا ی بر بام افالک قدم گشاده است و همه خوزستان ی دهیمردم ستمد از تیحما یصدا کشور یجا یشده است و در جا

محکوم کردن  ضمن رانیا انیفرهنگ یصنف یهاتشکل یهماهنگ یشورا .است یخاموش شدن است و نه با سرکوب بردار لیتعط نه یگر مطالبه و یحق خواه و

 نیا یجلو شهیهم یو برا کباری خواهدیو از مسئوالن مربوطه م بوده انیعر خشونت نیبه ا دادن انیخوزستان، خواهان پا دفاعیب مردم ی رحمانهیکشتار ب

 ]تمام تاکیدات از من است[ «.شود گرفته اتیجنا

که مفهوم طور کاری نداریم  معلمان نیست! همین صنفی ترین ردپایی از یک تشکل کجای این بیانیه کوچک کاری نداریم که چرا هیچ

قطعاً با  توانند داشته باشند! معترض و معترضان چه تنبان گشادی است که خیل عظیمی را در خود گنجانده که با یکدیگر تضاد بنیادین می

های صنفی  اما اگر شورای هماهنگی تشکل رفت. معلمان انتظاری بیش از این نمی صنفی های پیشین کانون گیری ها و موضع بررسی متن

کارگری برای  های کنیم بگوییم چرا اتفاقاً نقش تشکل در ادامه سعی می جا خواهد بود. ایران قرار بود برای خود شأنی قائل باشد اتفاقاً همین

علمان خصوص برای م ها برای طبقة کارگر و به بررسی این بیانیهخواهیم بگوییم چرا  عبور از این وضعیت مهم و حیاتی است. همچنین می

 دوم: اما بیانیة د.نتر بگیر یابی کارگری را جدی تر کنند و نقش و وظایف تشکل مهم است تا بتوانند مواضع کارگری خود را دقیق

 آمیز مردم شریف خوزستان: تهران در اعتراض به سرکوب تجمعات مسالمت معلمان صنفی کانون ةبیانی 

 به نام خداوند جان و خرد»

 انیکرونا قربان ،یمسئوالن حکومت یتیکفا یب ةجیهر روز در نت که یشان تازه است. در حال بر دل مادران و پدران 98آبان  انیقربان یها هنوز داغ کهیدر حال

 نیسنگ ةیسا که یحال . درستنده شان زانیعز ةگسترد ریوم شاهد مرگ ؛یدرمان یفقدان ملزومات حداقل جهیو بلوچستان در نت ستانی. و مردمان سردیگ یم یشتریب

و گلوله پاسخ  افتند یبار در خوزستان به خاک م نیا نیسرزم نیاز ا گرید یجوانان نشانده است. یاهیرنگ غم و س زمانیعز هنیم ةفقر و فالکت بر چهر

 .؟دهد یرا با گلوله م نشیمردمان سرزم یکدام حکومت پاسخ تشنگ یبراست آب. یعنی یانسان ازین نیتر یاست. آن هم مطالبه حداقل شان یگر مطالبه

را جهت  یدفاع خوزستان، موارد یضمن اعتراض به کشتار هموطنان ب داند یخود را موظف م ینهاد مدن کیمعلمان تهران به عنوان  یصنف کانون

 اعالم دارد. زیعز انیفرهنگ ژهیو بو رانیخطاب به ملت ا شتریب یروشنگر
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همچون کرخه، دز، کارون و  نیسرزم نیخروشان ا یاز رودها یاریگذشته بوده است. بس انیو پر آب در سال زیخ حاصل یها از استان یکی. استان خوزستان کی

 یها یگذار استیس ها سال جهینت.  اند بوده رانیا نیدر کل سرزم یو آبادان اتیاز ح یا استان خوزستان، که جلوه یسرزندگ همای تنها نه که است ها قرن…

 نیا یخشک ،یطیمح ستیآب، خاک و ز یها غلط در حوزه یها استیارشد و س رانیگ میمسئوالن و تصم یتیکفا یمرکز محور، ب

مناطق  ریسا بانینه چندان دور گر ندهیکه احتماال در آ یتی. وضعو فقر روزافزون مردمان خوزستان است ستیز طیمح یخروشان نابود یرودها

 را هم خواهد گرفت. رانیا یها انو است

 نیمردم ا دیعوا که یاستان کشور است. در حال نیو ثروتمندتر نیتر یغن ، عمالًنفت و گاز کشور یکننده اصل نیاستان خوزستان به عنوان تام. دو

 هنوز. شود یم نظام یا طقهمن یها ییماجراجونبوده است. ثروت بدست آمده، صرف  یسال جز فقر، گرد و غبار و خشک یزیثروت سرشار چ نیاستان از ا

سال  4۲بعد از شهرت داشتند. امروز  انهیبه عروس خاورم 57که قبل از انقالب  ییاست. شهرها دایخرمشهر و آبادان هو یجا یآثار جنگ هشت ساله در جا

 اند. شده لیمحروم تبد یعمال به مناطق ،نیحکومت به نام د

 شناخته است. تیرا برسم زیآم حق تجمعات مسالمت یقانون اساس 27. اصل  سه

از جمله  رانیحق همه مردم ا نیگلوله و سرکوب بوده است. ا رانیمردم ا انهیمسالمت جو یگر مطالبهها، همواره پاسخ  سال نیا یهمه در ط نیا با

 یاما برخوردها ریهفته اخ کی یاعتراض کنند. در ط یو کشور یمسئوالن استان یتیکفا یچهاردهه ب جهیاست که به نت یهموطنان خوزستان

 مان شده است. از هموطنان ی، منجر به شهادت تعدادمردم خوزستان یاعتراضات مدنبا  یو نظام یتیامن

کرده و به  تیکه از مطالبات مشروع مردم خوزستان حما دارد یبه مردم خوزستان، اعالم م تیو عرض تسل یمعلمان تهران ضمن اعالم همدرد یصنف کانون

 شگاهیخود را در پ تیمشروع ش،یاز پ شیغلط گذشته، ب یها استیو لجاجت بر ادامه س دفاع یکه با ادامه سرکوب و کشتار مردم ب دهد یهشدار م تیحاکم

« نظام ج.ا است. یاصل رانیگ میمتوجه سردمداران و تصم رانیز مردم اشده و فالکت امرو ختهیر یها خون تیمسئول شک یاز دست خواهد داد. ب رانیملت ا

 ]تمام تاکیدات از من است[ (1400/4/30 ،) تهران( رانیمعلمان ا یصنف کانون)

طور  در برد! همین شکند تا سرمایه جان سالم به کفایتی مسئوالن می ها بر سر بی طور تمام مسائل و مصیبت نداریم که چه بازهم کاری

گیرد اما تا کنون توجه نکرده که در تمام  ها تعلق می گاز به خوزستانی و معلمان حق نفت صنفی طور برای کانون نداریم که چه کاری

کنند اما همیشه توسط طبقة  اند که تولید ارزش می کارگران  های تولیدی در هر سطحی، این کارخانجات سرتاسر کشور و در تمام بنگاه

شود، تا نظام جهانی  طور بر سر همین دولت شکسته می ای چه نداریم که حتی مسائل منطقه شود! باز هم کاری می دار تصاحب سرمایه

تواند  دهد آگاهانه/ناآگاهانه نمی نشان می اش گیری و بیانیه در هر موضع مانلمع صنفی آمریکا از گزند دور بماند، کانون سرمایه و امپریالیسم

 دارد. و تنها بر ضد معلمان و کارگران قدم برمیبخشی کارگران بردارد!  ای آگاهیسطحی بر گامی، درهیچ هیچ

صنفی نیست بلکه برعکس در این بیانیه با  خبری از تشکل اول نیست، اینجا هم هیچ  ای با بیانیه طور که دیدید هیچ تفاوت محتوایی همان

روییم. حال سئوال این است که این تاکید بر  مدنی روبه عنوان عضوی از جامعهتهران، بر درک خود به  معلمان صنفی تر کانون تاکید صریح

آورد؟ تفاوت یک نهاد مدنی با تشکل کارگری چیست؟ و آیا معلمان  موضع نهاد مدنی برای کانون صنفی معلمان چه نتایجی به همراه می

 مدنی؟  تشکلد یا نمانند دیگر کارگران نیاز به تشکل صنفی دار

دستاوردی جز شکست و  معلمان هیچ صنفی ترین پاسخ به این سئوال است. تاریخِ فعالیت کانون معلمان خود صریح صنفی ارزات کانونتاریخ مب

های کارگری و ناتوان سازی آن ها،  ضدِکارگری و نفوذ در جریان  ناامیدی برای معلمان و طبقة کارگر نداشته است. تبلیغ و نشر آگاهی

صنفی است. معلمان، چون دیگر کارگران باید تاریخ مبارزات  از نتایج عمل کانونمعلمان همگی  واقعی صنفی تشکل گیری ممانعت از شکل

کارگری را بخوانند و با تکیه بر دستاوردهای مشخص طبقة کارگر که همانا تشکلِ مستقلِ کارگری است، گام های محکمی در مواضع خود 

 نسبت به جریانات بورژوایی بردارند.

 

 معلمان روشن است: صنفی کانون در این میان تکلیفِ

 ای هم اشاره کنیم: الی خبرهای باال بگذارید به بعضی اخبار حاشیه در البه
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 حبیبی در کنار نرگس محمدی )فعال حقوق بشر و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر( و احمد حائزی )فعال حقوق بشر( در  حضور محمد

 ...نفس، در کالب هاوس،  چهلمین روز جان باختن ساسان نیکداشت  مراسم مجازی گرامی

 دهد بر مزار پدرش داد نفرت از ج.ا. ایران سر میکه های ستاره ملکی بازیگر تئاتر  نشر صحبت زبا ... 

 بکشد. ما  زن بودن باید این بار سنگین را به دوش#که یک دختر جوان تنها به جرم "کیمیا علیزاده  های های حمایتی و عکس متن از

 "مصیبت زدگانیم...

 یک باید ببازی"سعید موالیی  حمایت از"... 

  از بابت تمام حقوقی که از این »گوید  ها را شناخته و می که هم بند چند بهایی بوده و تازه آن "علیه نفرت پراکنی"یا متن فرهاد میثمی

کنم صرف احساس شرم کافی  کنم، اما فکر نمی احساس شرم می عنوان یک ایرانی شود، به هموطنان عزیزمان تضییع شده، و همچنان می

نه چندان دور اثری از ة های اجتماعی همه ی ایرانیان، در آیند دارد. امیدوارم در اثر تجمیع تالش است یا بار مسئولیت را از دوش ما بر می

با حقوق انسانی و اجتماعی برابر باشد. چنانش « انیانهمه ی ایر»این تبعیضات ناروا بر جای نماند و ایران عزیز ما به حق جایی برای 

 «خواهیم ساخت.

بشری بورژوایی دارد که از در  حقوق همه نشان از یک اپوزیسیونِو دیگری که آوردیم همه چه در باال آوردیم و اشارات مختصر بندی آن جمع

چه در این کانال اشتباه است نام آن است. چرا که نام  ریزد. تنها آن میخواهی  دوستانه و دموکراسی گرایانه، ایران ش شعارهای انسانو دیوار

گرفته امروز باید برای  می اش را پی های صنفی معلمان جایگاهی داشته و اگر دغدغه این کانال یادآور تالشی صنفی است که در مبارزان

کرده است. اما اکنون چیزی که از  معلمان را پیگیری می ریخته و جای آن مطالبات مادی بشری را دور می های حقوق همیشه این لفاظی

 . کارگری را به انحراف بکشد ةکارگری است که تمام تالش خود را دارد تا جریان مبارز ش باقی است یک جریان انحرافی ضدِتمام آن تال

و به تقویت دولت سرمایه  اندازد مدنی سالح می مدنی به نفع جامعه جامعه-مستعجل دولت ةکانون صنفی معلمان ایران در دوگان

 کند. طبقاتی خویش دفاع می ایستد و از موضع .کارگران ر مقابل این دوگانة جعلی میپردازد می

تا همچون سویة دیگرش  مقاومتی، به نفع بورژوازی پروغرب کنارمحور بورژوازی پروغرب و ة دوگان برخورد با درمعلمان  صنفی کانون

جا نیز در مقابل هر دو جبهة بورژوایی پروغرب، محور مقاومتی، به نقد مواضع  کنند. طبقة کارگر این ا حفظشان ر مواضع ضدِکارگری

 یابی کارگران سعی در تقویت نیروی کارگران در مقابل این دو جبهه دارد. پردازد و با تأکید بر تشکل داری جهانی و امپریالیسم می سرمایه

اختالف طبقاتی است، به نفع  کار و سرمایه که منشا استثمار روزافزون نیروی کار و فقر و بنیادینِ ر تضادِدمعلمان  صنفی کانونو در نهایت  

سرمایه  ةکردن آنان با جبه کارگران سعی در همراه  پردازد و با فریبِ ای می کشد. به کار رسانه کارگران صف میسرمایه، در مقابل  جبهة

کند و به جای نیرو بخشی به کارگران آنان را مأیوس و  یابی کارگران، سعی در ایجاد تجمعات سیال و نمایشی می به جای تشکلدارد. 

پردازد و مطالبات کارگری را در کنار  جنبشی می ها و فعالیت یابی کارگران سعی در تقویت جنبش به جای تشکلکند.  خسته از کار جمعی می

گرایانه  موکراتیک و انسانموجود از بین ببرد. با شعارهای د وضع کار و سرمایه را به نفع حفظ دهد تا تیزی تضادِ رار میق یبشر مطالبات حقوق

سعی قومی، مذهبی و ...  با جریانات انحرافی و ارتجاعیصریح بندی به جای مرزکند.  بندی کار را مخدوش و سیال می بشری جبهه و حقوق

قاتی سعی تالش برای تقویت آگاهی طبجای  کشد. به را با خود یدک می "معترض"ا هر جریانی دارد که عنوان طلبی و همراهی ب در فرصت

ها را  تهییجی اپوزیسیون دارد. با ادعای نمایندگی معلمان مطالبات آن-های غالب تبلیغی و همراهی جریان ای در شوآف و هیاهوی رسانه

 کشاند.  ود به شکست میخ ةمای های بی زنی بدون پشتوانه در چانه

یابی مستقل خود بپردازند. نهادهای مدنی در کنار  باید همچون دیگر کارگران به تشکل ،ازیوبورژ های کاذبِ برای عبور از دوگانهمعلمان 

دهند. تفاوت تشکل  میآوری تقلیل  زنی/تاب انجامند و مبارزات کارگری را در حد چانه دولت و در تقویت یکدیگر به حفظ مناسبات موجود می

دهند.  اتحاد و کار جمعی را شکلة یابی بپردازند و زمین کارگری و یک نهاد مدنی در این است. معلمان باید از سطح مدارس خود به تشکل

یدن به یابد. تالش معلمان برای رس تواند بدون داشتن پایگاه متشکلی در مدارس به توان واقعی معلمان دست ای نمی سراسری هیچ تشکل

ها آموزش خواهد داد که تا چه مباحث مذهبی و قومی و مباحث سیاسی باب روز در اتحاد آنان ایجاد اختالل   تشکل در یک مدرسه به آن

ربط به وضعیت  دوستانه و ... نیز مسائلی انتزاعی و بی طور که شعارهای حقوق بشری و انسان کند و باید دور ریخته شوند. همان می

تاکید بر تضاد کار و سرمایه ها است که معلمان آموزش خواهند دید که به مسائل اقتصادی و به خصوص  است. در این آموزششان  معیشت
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متعهد بمانند تا در جریان مبارزه به انحراف نروند. و در پیگیری همان تضاد است که معلمان خواهند توانست به یک تشکل سراسری بین 

ای فوالدین قدرت خود را تحمیل نماید و در  در سطح ملی خواهند رسید. چنین تشکلی قادر خواهد بود با اراده معلمان در مناطق یا استان و

 ،شفاف دولتِ، پاسخگو دولتِ ةی امور را به دست بگیرد. غیر از این هرگونه حرافی دربار های کارگری ظرفیت اداره اتحاد با دیگر تشکل

کارانه است برای  هایی فریب همه بهانه غیره،غیرانزواطلب، دولتِ غیرایدئولوژیک و  مدیر، دولتِ دولتِ سکوالر، ، دولتِخوار غیررانت دولتِ

های خشک و مکانیکی توتالیرالیسم و استبدادی هر جا کار بیخ پیدا کند دولت  کانون با قالبی کارگر.  های سرمایه برای طبقه توجیه ویرانی

 .نیست بین دیکتاتوری عریان و پنهان سرمایه یی کارگر تفاوت برای طبقهکند، اما  را متهم به دیکتاتوری می
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