
جنبش معلمان؛ خشمگین از جمهوری اسالمی، حیران
در انتخاب لیبرالیسم چپ یا راست، هراسان از انقالب

اجتماعی

یادداشت سردبیر:

مطلب حاضر شاید نخستین نوشته ای در سالهای اخیر باشد که بر مبنای عزیمت از مارکسیسم و در جهت تعمیق انتقاد
کمونیستی و یاری رساندن به انکشاف مبارزه طبقاتی پرولتاریای ایران به ارزیابی از جنبشی می پردازد که در سپهر
نده هم از یک سو نشان دهندهسیاست ایران جایگاه برجسته ای را اشغال کرده است. مشاهدات و مالحظات رفیق نویس
ر را الزمت حاضتن یادداشه نوشدقت وی و هم از سوی دیگر اشراف وی بر روندهای کالن تحول اجتماعی است. اما آنچ
می کرد، صرفًا تأکید بر نقاط قوت نوشته حاضر نیست. یا شاید از جنبه ای دیگر، آنچه الزم است بر آن تأکید شود نقطه
م انقالبأثر از ژاکوبنیسواره متقوت نوشته از سوئی دیگر است و آن هم فراتر رفتن از درک وسیعا رایجی که در واقع هم
فرانسه بر جنبشهای کمونیستی و سوسیالیستی مسلط بود و رفیق حمید به سادگی آن را پشت سر می گذارد. نکته
هبرجسته ای که مباحثه درباره آن چیزی کمتر از یک تجدید ارزیابی از یکی از ارکان سیاست ورزی کمونیستی در برخورد ب
ر راته حاضمطالبات دمکراتیک نیست: جدائی دین از دولت. و به همین دلیل الزم است که هم به آن اشاره شود و هم نوش

به عنوان زدن کلید آغاز این مباحثه در نظر گرفت. 

رحیاما موضوع چیست؟ در بخشی از نوشته رفیق حمید به مسأله آموزش ایدئولوژیک در مدرسه ها ورود می کند و به ط
دریسکه از دو سه سال قبل مورد بحث قرار گرفته است و بر مبنای آن طلبه ها باید بتوانند پس از کسب شرایط الزم به ت
دئولوژیکالت ایدر مدرسه ها در رشته های مربوط به تخصص شان بپردازند. امری که از سوی جنبش معلمان به عنوان دخ

دولت در آموزش و پرورش مورد مخالفت قرار می گیرد. 

ه رژیمیرفیق حمید به این موضوع منتقد است و در مخالفت با این موضوع از یک طرف و انتقاد از رژیم آخوندی به مثاب
ایدئولوژیک از طرف دیگر یک تناقض می بیند. می توان در این مورد اختالف نظر داشت و مدعی شد که اینجا هیچ
تناقضی نیست. آنها دقیقا به دلیل مخالفت با رژیم آخوندی است که مخالف حضور طلبه ها در مدارس هستند. اما ممکن
هدئولوژیک رژیم و در نتیجالت اینی دخه ها یعا در مدرسه هور طلباست منظور رفیق این باشد که از دید معلمان حض
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ا رژیمالفت بود این مخمخالفت با حضور آنان یعنی مخالفت با دخالت ایدئولوژیک دولت. از نقطه نظر رفیق حمید اما خ
وردالف برخان مخود و همزمدئولوژیک نمآخوندی برخوردی است ایدئولوژیک. بر این اساس نمی توان خود برخوردی ای

ایدئولوژیک دیگران بود. این  هسته اصلی انتقاد رفیق حمید است.

ا آناقض باهرا در تنت و این ظدئولوژیک اسود امری ایحقیقتا نیز در اینجا تناقضی هست. مخالفت با رژیم آخوندی خ
هه ریشد بمطالبه غیر ایدئولوژیک بودن آموزش و پرورش قرار می گیرد. اما پرسش این است که اوالً این انتقاد تا چه ح
هعیف بت ضادی اسا در حقیقت انتقت امموضوع نزدیک می شود. به نظر من این انتقاد گرچه از نظر صوری درست اس
ذیرش این انتقاد نتیجه ای که حاصل می شودنی با پترین حالت، یعدلیل اینکه به ریشه موضوع دست نمی برد. در به
ان حقی رایز همان نرای آند و بار بگذارنه ها را کنچیست؟ یا باید معلمان آن مطالبه ممانعت از حضور طلبه ها در مدرس
وردک مقائل شوند که برای فی المثل لیبرال ها جاری است و یا مخالفتشان با رژیم آخوندی را کنار بگذارند. نمی شود در ی
اد اینذیرش این انتقورت پایدئولوژیک بود و در موردی دیگر مخالف ایدئولوژی. بر این اساس، محتمل ترین حالت در ص
نینود و در چع هم شد واقه می توانه البتاست که جنبش معلمان مخالفت خود با حضور طلبه ها را کنار بگذارد. امری ک
اه بسادی چنین انتقصورتی کل مسءله موضوعیت خود را از دست خواهد داد. دقیقًا به همین دلیل دست گذاشتن بر چ
نینورژوازی در چاف بواهد بیشماری از انعطف شورهای مختلورژوازی در کشاریخ بود. تر نشوب منجبه نتیجه مطل

مواردی را نشان می دهد. 

اما فراتر از این، مسأله حتی نتایج عملی انتقاد مزبور نیست. مشکل و در عین حال نقطه قوت درخشان برخورد رفیق
حمید این است که او از یک سو دو سطح مختلف بروز مسأله را در کنار هم قرار میدهد و از سوی دیگر با جسارتی تحسین
برانگیز بر تابوئی انگشت میگذارد که بر تمام جنبش کمونیستی و سوسیالیستی الاقل یک قرن اخیر مسلط بوده است. تا
جائی که به دوسطح مختلف برمیگردد، حضور طلبه ها در مدارس به طور مشخص مربوط می شود به امر معین آموزش و
پرورش ایدئولوژیک در حالی که مخالفت با رژیم آخوندی ربطی به ایدئولوژیک بودن یا نبودن آموزش و پرورش ندارد و
خیلی فراتر از این است. به عبارتی بهتر، میشود با نظام جمهوری اسالمی مخالف نبود اما با آموزش و پرورش ایدئولوژیک
مخالف بود. می شود حتی ضمن اعتقاد به نظام به شدت منتقد محتوای ایدئولوژیک دروس و یا حتی همان حضور طلبه
ها هم بود. بارزترین نمونه این را ایرانگرایان نشان می دهند. آن ها کامال مخالف تعالیم ایدئولوژیک و حتی دخالت آخوندها
رد. بنا بداری می کننام طرفو کال عرصه های مختلف حیات اجتماعی هستند اما شدیدا هم از نظ (در آموزش و پرورش  (

این این روند استدالل کل موضوع را توضیح نمی دهد. 

اما مهم تر از ایراد روند استدالل بحث آن تابو است که بسیار بسیار مهم است. پرسش بنیادی نه مسأله دخالت یا عدم
ت. هیچ کس در هیچرورش اسوزش و پانیت در آمالت روحدم دخا عالت یدخالت دولت در آموزش و پرورش بلکه دخ
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رورش در دورانوزش و پانی شدن آما همگد. برورش باشنقطه ای از دنیا نمی تواند مخالف دخالت دولت در آموزش و پ
انیتالت روحا دخسرمایه داری تنظیم آن طبق تعریف بر عهده دولت هم قرار می گیرد. اما پرسش این است که آیا باید ب
در آموزش و پرورش موافق بود یا مخالف؟ در اینجا تمام بحث دیرینه جدائی دین از دولت است که متمرکز میشود. رفیق
هایام جنبشخ تماوت از پاسه متفت که داده اسخی را ارائت و پاسده اسونه ای عملی وارد این بحث شه گد بحمی
کمونیستی و سوسیالیستی در یک قرن اخیر است. او با قائل شدن ضمنی حق تدریس برای طلبه ها در مدرسه ها این اصل
رایترده بایج گسواقب و نتا عیار مهم بدیرینه جدائی دین از دولت را زیر سؤال برده است. به عبارتی او موضوعی بس
الش عملیبازتعریف کمونیسم معاصر را به میان کشیده است اما نه از طریق طرح بنیانهای موضوع، بلکه در جریان یک چ

مبارزاتی. 

ایجا نتمسأله این است که در پرداخت به این امر آن سطح از مباحثه پاسخگو نیست. صحبت بر سر موافقت یا مخالفت ب
تعملی متخذه از جانب رفیق نیست. می توان با این دخالت دین یا روحانیت موافق بود یا مخالف. بحث مقدمتا این نیس
که کدام موضع درست است. بخصوص بعد از تجارب یک قرن گذشته این هم بحثی است که ما باید از ریشه بازتعریف
کنیم. درست به همانگونه که بحث مبارزه برای آزادیهای دمکراتیک و یا جایگاه جنبشهای مطالباتی را در پرتو تجارب
جنبش کارگری به گونه ای متفاوت بازتعریف کردیم. حقیقتًا چگونه می توان با دخالت روحانیت یا دین در آموزش و
پرورش و درسطحی وسیعتر با دخالت دین در دولت به طور کلی مخالف بود و همزمان دولت تا مغز استخوان ایدئولوژیک
کیو را به عنوان دولت غیر ایدئولوژیک به جامعه تحمیل نمود؟ چگونه می توان آموزش تمام »علوم« تی بی جی -ال - - -

اجتماعی را که مجموعه تمام و کاملی از شستشوی مغزی نسلهای آینده است به عنوان آموزش و پرورش غیر ایدئولوژیک
به رسمیت شناخت اما مخالف تدریس فقه در مدرسه ها بود؟ رفیق حمید با جسارت تمام به این موضوع ورود کرد و
هپاسخی را نیز در عرصه ای معین ارائه نمود. مشکل فقط این است که نحوه ورود بسیار ساده رفیق به بحث نیازمند مداق
اانواده توق خیرد. از حقو کنکاش بسیار وسیعتری است. این بحثی است که تمام زمینه های حیات اجتماعی را در بر میگ
حق وراثت، از سازمان اجتماعی کار تا نظام مالیاتی و تا به رسمیت شناختن یا نشناختن ارزشهای فرهنگی و هنری و
هاخالقی در جامعه همه و همه چیز به این بحث گره خورده است. به طور مشخص و در جریان همین بحث حق ورود طلب
ها به عرصه تدریس در مدارس کافی است کمی بیشتر به جلو رفت. این درست است که طلبه در حوزه فقهی مورد نظر به
. اما سؤال مهم تر این است البته اگه خود طلبه هم بورس باز نباشه (احتمال قوی از معلم بورس باز مسلط تر و بهتر است  (

که آن موضوع تدریس مربوطه اصال چرا در برنامه آموزشی دانش آموزان هست که برای تدریسش طلبه بهتر باشد یا نه.
یاریرای بسمثال چرا باید اصوالً فقه را در مدارس آموزش داد؟ و اگر نباید فقه را در مدارس آموزش داد، چرا باید راه را ب
از شاخه های »علوم اجتماعی« بورژوازی باز گذاشت؟ و اگر نباید این راهها را، چه برای فقه و چه برای آن علوم کذائی
ده را پی ریخت.ه آینی جامعبورژوائی باز گذاشت، چگونه می توان از دل نقد نظام آموزشی موجود پایه های نظام آموزش
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ترشتی را گساد کمونیسه و انتقق مباحثازکردن بحث افو این تازه فقط در عرصه نظام آموزشی است. رفیق حمید با ب
دارکگی تر همیشویت آن اموین و تقه تکت کته اسام برداشتی ای گای کمونیسنت نوپداده و در جهت تحکیم س

کمونیستی بوده است. 

1401 اردی بهشت 26

ح--یران در انتخ--اب لیبرالیس--م چپ ی--ا، جمه--وری اس--المیجنبش معلم--ان؛ خش--مگین از 
 هراسان از انقالب اجتماعیراست،

هدر یک سال اخیر خیابانهای تهران و شهرستانها شاهد تجمعاتی از معلمان بود که هم به لحاظ گستردگی جغرافیایی، هم ب
د از انقالب ات بعر در تجمعان حاضار معلما یکی از۵۷لحاظ تعداد تجمعات و هم آمه ی تنهت. دامنوده اسابقه ب بی س

 شهر و روستا را به مدت سه روز در بر گرفت. برای بررسی ابعاد200 استان رسید و نزدیک به 2۷، به 1400تجمعات در آذر 
ودمختلف موضوع ابتدا مروری مختصر خواهیم داشت به وقایعی که در یکی دو دهه ی گذشته جامعه را به سیطره ی خ

درآورده و این جنبش نیز از آن مستثنی نیست.

امود نظام در دل خبعد از جنبش سبز، شکاف غیر قابل ترمیمی از درون نظام سربرآورد که به معنای عدم مشروعیت نظ
هبود. طبقه ی متوسط نیرومندی، به مانند ستون پنجمی در دل ارتش در حال محاصره ی نظام شکل گرفت که بی محابا ب
دشمنان نظام گرا میداد. این درست زمانی بود که خرده بورژوازی شکل گرفته در دولتهای قبل و بخصوص در دوران
اصالحات به نهایت فربه گی رسیده بود و احزاب چپ همواره به مانند سدی در مقابل هر مطالبه ای که به سمت امر
طبقاتی حرکت میکرد، ایجاد مانع میکردند. بعد از جنبش سبز، اجماعی که از قبل و از دوره ی ریاست رفسنجانی بین
طبقات متوسط و بورژوازی ایران بر روی خصوصی کردن تمامی ساحتهای آموزشی، درمانی، تولیدی و ... صورت گرفت،
نیرومندتر گردید. این ائتالف و همبستگی میان جریانات رادیکال بازار آزادی که از ارکان رسمی هسته ی مرکزی نظام تا
تمامی جناحهای اپوزیسیون داخلی و خارجی را در بر میگرفت، در واقع انتقامی بود که شکست این جنبش از طبقات

فرودست گرفت.

ونیت دادن هژما از دسا و نتیجترامپ در آمریکدن تار آمه روی کیرونی من جملواملی ببز و عت جنبش سا شکسب
جریانات برانداز و اپوزیسیون و در ادامه اعتراضاتی که این بار نه دمکراسی بلکه مسائل معیشتی بود که مردم را به

ار۹٨ و ۹6خیابان میکشاند، یعنی اعتراضات ه آثر چ و اعتصابات گسترده ی کارگری، روند کلی اعتراضات دگرگون شد. اگ
انت در هما درسد، اموب میشان جنبش محسه ی همدن دولت بنفش ادامار آمجنبش سبز هرگز از بین نرفت و روی ک
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افتر انکشروز بیشاکم روز به ی حزمان، هم در سطح جهانی و هم در سطح داخلی، شکافهای سلطه ی ایدئولوژیک طبق
ل از۹٨پیدا کرد و پرده ها یکی پس از دیگری از واقعیت ها کنار زده شدند. آبان ه قب بعنوان لحظه ای از روندی پایدارتر، ک

 آغاز شده بود ، بعنوان برآمدی ماندگار در صحنه ی سیاست ایران به پایان رسید. اگر چه این اعتراضات به سرعت۹6دی 
به اهرمی برای سرنگونی بدل گردید که خود منجر به برخورد قاطع ماشینهای سرکوب حکومتی گردید، اما تغییر رفتار هم
ی،ی، لیبرال دمکراسیال دمکراساوین مختلف سوسه های لیبرالیسم، تحت عندر سطح دولتی و هم احزاب چپ و تفال
عدالت بیشتر از هر زمانی دیگر به واژه ی مقدسی بدل شد که در لفافه ای از ابهام پنهان "سرنگون طلبی و ... مشهود بود.  "

و از آن پس از دهان دولتمردان و احزاب سیاسی چپ نیفتاد. مشخص بود که از این پس، بدون در دستور کار قرار دادن
ه یه داعیمطالباتی با داعیه ی عدالتخواهی، امکان پیشروی برای این احزاب وجود ندارد. در این بین نقش احزاب چپ ک
رایه بسوسیالستی دارند پر رنگتر شد. این تغییر استراتژی برای تمامی سبزهای تکه تکه شده، امری بدیهی تلقی میشد. چ
ه یآن دسته که آلترناتیوی غیر نظام موجود نمی یافتند و تنها به اصالحاتی درون خود نظام امیدوار شدند و بعدتر در بدن
رنگونزاب س-دولت بنفش  چه در بدنه ی بوروکراتیک و چه در جبهه ی ایدئولوژیک آن  ایفای نقش کردند و چه برای اح -

ده در جنبشرح شانی مطان و همگوزش رایگآم عار د. ش"طلبی که بدنبال بورژوازی رادیکالتر و هارتر بازار آزادی بودن "

معلمان که در ادامه بیشتر به آن خواهیم پرداخت در دل چنین شرایطی شکل گرفت.

در این بین و در لحظه ی کنونی، گفتمانهای احزاب لیبرال دمکراسی که در حال حاضر میتوان گفت رونقی و توکلی از
-سخنگویان اصلی آن محسوب میشوند، در طیف دوم قرار میگیرند. آقای نجات بهرامی  عضو تشکل سابقا موجود

ته-دانشجویان لیبرال در ایران  و از متحدین این جریان، در یک کالب هاوس بی پرده در جواب چپ سازمان یافته در دس

مگر ما چند دوره در ایران انباشت "ی اول که سندیکاهای کارگری و مدنی و معلمان آن را نمایندگی میکنند، اعالم میکند: 

سرمایه داشتیم که دوستان، بدون برنامه و دست و دلبازانه به هر ساحتی برچسپ رایگان میزنند؟ سرمایه ای که توی
کارخانه نیشکر هفت تپه خوابیده یا مال یک شخص مشخص میباشد و یا دولت. در حالت اول که تکلیف مشخص است،

"صاحب دارد و در حالت دوم بیت المال است و در هر دو حالت، مال کارگر نیست.

لیبرال دمکراتها را برای "رویکردها و نگاهها به جنبش معلمان را در چند دسته میتوان جای داد. دسته ی فوق که عنوان  "

انخود برگزیده اند و بعد از شکست جنبش سبز ایمانشان را به هر جنبشی به پیشروی طبقه متوسط از دست دادند، از هم
ر تن٨٨ابتدا در مقابل این جنبش موضع گرفتند. آن دسته از طبقه ی متوسطی که با شکست جنبش  لباس مدافعان نظام ب

هی از جنبش ارائکردند، اگر چه با کلیت آن هرگز موافق نبودند اما در مقابل آن سکوت کرده و تا کنون هیچ تبیین مشخص
نکرده اند.

وراهایر و شدسته ی سوم که طیف بسیار وسیعی از سندیکاها، جامعه ی مدنی، فعالین محیط زیستی، فعالین حقوق بش
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صنفی را شامل میشوند، تمام قد پشت این جنبش ایستادند و از جان گرفتن دوباره ی خیابانها به وجد آمدند. 

یرویر کس نه ون "احزاب گوناگون چپ نیز در نقش تئوری پردازان جنبش، مجددا با ادبیات قدیمی و اغتشاش آمیزی چ

، وارد میدان نبرد شدند. حمایت آنها از جنبش معلمان غالبا تحت تئوری پردازی "کارش را میفروشد، کارگر محسوب میشود

یز به مانندلب و آنان نمعلمان دستمزد میگیرند، ابزار تولید از آنان س "هایی صورت گرفت که خالصه ی آنها چنین است؛ 

آ. پ: آموزش و د. ا  قرار دارنوان کارفرم]کارگران به فروش نیروی کار خود بوده و نهایتا تحت استثمار  وزیر آ.پ بعن " - -

  منجنیق و... با اتکا به همین استدالها، غالبا معلمان را، نقد اقتصاد سیاسی  ، مجله هفته "پرورش سایتهای خبری چپ  " " " " " ]

کارگران آموزشی زیر سلطه و استثمار قلمداد کرده و با معلمان همدل و همصدا شدند.

مروری کوتاه به چارت سازماندهی جنبش معلمان:
ا وزارت آ.پ-از همان آغاز، فراخوان این تجمعات خیابانی که به لحاظ مکانی و جغرافیایی در مقابل مجلس در تهران و ی -

شوراهای صنفی معلمان در تهران و شورای هماهنگی تشکالت صنفی فرهنگیان کشور و  "تعیین شده بود، توسط  " "

ل از"شهرستانها که نقش هر کدامشان از عنوان آنها مشخص است، ابالغ گردید. گروهها و کانالهای زیر نظر آنها از مدتی قب

ه واردی بته و در معودی داشیری صا ساربران آنهداد کده و تعال شوارد از۵0شروع تجمعات، فعام مید. تمزار رس ه
طده و توسخه پیچی شا نسدیره هات مه هیمطالبات، شعارها، محل تجمع و ... قبال در اتاقهای فکری بسته و محدود ب
ه درت کان عده ی محدود داشبری هماکی از رهیز حشوراهای صنفی دیکته میشد. فضای حاکم بر گروههای تلگرامی ن
ادامه، اسامی بانفوذترین آنها به همراه پیشینه و سوابقشان را بیان خواهیم کرد. تعداد گروهها در نسبت با کانالها بسیار کم
انبه از جو امکان گفتگو در آنها نیز به ساعات خاصی محدود است. در این گروهها، غالبا بعد از دهها و صدها گفتگویی ک
هد جملدایت و در چنکاربران صورت میگیرد و گاها به اختالف نظراتی منجر میشود، مدیر گروه وارد بحث شده، آن را ه
موضوع را سرهم میکند. میتوان گفت ایجاد این گروههای تلگرامی، نه با هدف تبادل آرا و نظرات بلکه بیشتر با هدف

تامین بخش مالی تجمعات صورت گرفت.

در میان رهبران جنبش معلمان نقش افرادی چون اسماعیل عبدی، محمود بهشتی، رسول بداقی، محمد حبیبی، عزیز قاسم
وندود چواردی محورد. بجز مم میخزاده، رادا مردانی، شهرزاد قدیری، ژاله روح نژاد، نصرت بهشتی و ... بیشتر به چش
اسماعیل عبدی که مدتهاست در بازداشت میباشند، بیشتر این فعالین از همان آغاز تجمعات، یک پایشان در بازداشت و پای
هنال در یکی از برنامدیگرشان در جنبش بوده است. ابتذال این قضیه تا جائی پیش رفت که شبکه ی خبری ایران اینترنش
دنت شهایش پیرامون تجمع معلمان، در حال مصاحبه ای زنده با رسول بداقی بود و همزمان در زیر نویس شبکه، بازداش
رکوهی،رج سون فی چدا اشخاصان ابتهمین فرد به دست نیروهای امنیتی را گزارش میداد. به لحاظ تئوریک نیز از هم
هگاه و روزنامتاد دانشاعی، اسجامعه شناس، پژوهشگر ارشد علوم اجتم )آصف بیات و بخصوص فردی بنام سعید مدنی 

6



ه درود کی بردا  و کسران فای ده ی ف شریه ی توقی"نگار  به این جنبش خط میدادند. سعید مدنی از بنیانگذاران نش " )

سال  سال حبس10( به 1۳۹0)جریان جنبش سبز در پی اعتراض به نتیجه انتخابات، مدتی از تدریس محروم و دو سال بعد 
-و تبعید محکوم شد. جنبش و تمایز آن از خیزش نیز نامی بود که ایشان، به حرکت آغاز شده ی معلمان عطا کردند.  -

 درصد از جمعیت یک میلیونی۳0-معلمین درگیر در تجمعات  بر اساس گزارشاتی که از کانالهای شورای صنفی داریم حدود 
معلمین کشور را شامل میشوند.

آموزش ایدئولوژیک
رایال اجه در حوزان کایی از دانش آمار کلیپ ها انتشدای جنبش، بت از ابتیون راسدین اپوزیسه متحالی کدر ح
هعار  ن"مراسمات مذهبی و ملی هستند، معلمان را به آموزشهای ایدئولوژیک و حکومتی متهم میکردند، جنبش معلمان، ش

ی سر میدادند که توضیح آن را از زبان یکی از فعالین جنبش بازگو خواهیم کرد. "به آموزش ایدئولوژیک

د:ه اعالم میکنو زمانا رادیاحبه ای بران در مصان اینفی فرهنگیجعفر ابراهیمی بازرس شورای هماهنگی تشکل های ص
ت.دئولوژیک نیستی  ایوزش دولام آمایت از نظای حمنیم بمعن-اینکه ما نظام آموزشی مبتنی بر بازار آزاد را نقد میک "

تگزینه ی سومی وجود دارد. نظامی آموزشی که دمکراتیک و مشارکتی است. در این نظام آموزشی وظیفه ی دولت اینس
"که در بعد ایدئولوژیک آن دخالت نکند.

منظور ایشان و سایر معلمان از آموزش ایدئولوژیکی که خود را در مقابل آن میبینند، طرحی است که در یکی دو سال
گذشته مبنی بر حضور طلبه ها در مدارس اجرا شد و از همان زمان بارها توسط جامعه ی مدنی و اپوزیسیون و بخصوص
دوزوی، معادل کارشناسی و کارشناسی ارشه ی حمعلمان محکوم گردید. مطابق این طرح برای یک طلبه، سطح دو و س

ورد2٨دانشگاهی در نظر گرفته میشود. سایر شرایط عمومی و آزمونی از طریق ماده ی  اساسنامه دانشگاه فرهنگیان در م
آنها نیز قابل اجراست.

 بعبارتی از نقطه نظر آنها، اینکه طلبه ای که نه منبر دارد و نه هیچ حرفه و درآمدی، اگر در کنار سایر داوطلبان در آزمون
 شرکت کند و در صورت قبولی و طی سایر مراحل استخدامی به تدریس دروس مرتبط با حوزه مشغول2٨ورودی ماده 

شود، بمنزله ی دخالت ایدئولوژیک حاکمیت در آموزش است اما اگر همین دروس توسط معلمی با مدرک دانشگاهی و
هتفکرات لیبرالی ارائه گردد و این معلم از اول تا آخر کالس سرش در گوشی باشد و باال و پائین رفتن سهام بورس را لحظ

ای رصد کند و برای دانش آموزانش از فضیلتهای غرب صحبت کند، ایدئولوژیک نیست. 

ده ازره آکنتگی و یکسالبته انتظار نداریم آقای ابراهیمی از محتوای کتابهایی صحبت کنند که مطالب آنها در نهایت گسس
مفاهیم علم بورژوایی است. مشخصا از کتابهای تاریخی که یکسر تحریف شده و تقویمی است، از ادبیاتی که یک سرش به
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عرفان و سر دیگرش به مفاهیم ایدئولوژیک بورژوایی گره خورده است و یا از اقتصادی که بنیان آن نه بر پایه ی اصول
ان وعلمی اقتصاد، بلکه در چارچوب علم اقتصاد بورژوازی چون شاخص بهای کاال، تورم و ... نگارش شده اند.  منظور ایش
سایر نمایندگان جنبش از عدم دخالت دولت و سیستم آموزشی مورد نظرشان را کمی بازتر میکنیم. فعالین جنبش، ادعایی
هه چگوندیم کیر دیمبنی بر نقد آموزش مبتنی بر بازار آزاد را بارها بکار گرفته اند. این در حالی است که در چند سال اخ
هرده و بد، رحم نکتی از آن برخوردارندارس دولدودی از مداد محه تعال کای فوتسالنها و زمینهه سان بهمین معلم
ربیتیران درس توص دبیران، بخصتر از دبخصوصی کردن آن همت گماشتند و برای تحقق این امر مقدس، چه کسی به
اغلی را به ی شان طبقا همبدنی که مدتهاست بیکارگی خود در مدارس و دریافت حقوق باالتر از معلمان سایر رشته ها ب
تان اسافتخار بیان میکنند و اولین نتیجه ی این اقدام، محروم کردن همان بچه های محروم، از همان تک ساعت ورزشش

که سنگشان را به سینه میزنند. 

گ زنیدای کلنت، از ابترده اسا کوق و کرنوزش را در بازی آمجنبش معلمان که شعارهایی در جهت توقف خصوصی س
رفت ور آن قرار نگز در برابت، هرگمدارس غیر دولتی که اکنون به بیش از پانزده هزار واحد در سطح کشور رسیده اس
اند. این همق نمیشی آن محقادر آموزشحتی اجرای این پروژه ها بدون نقش معلمان از مدیریت این مدارس گرفته تا ک

نظام آموزشی دمکراتیک و مشارکتی مد نظر ایشان است.

ی در دورهدمات آموزشد خخری "نظام آموزشی مبتنی بر بازار آزاد را نقد میکنید؟ معلمانی هستند که تحت عنوان طرح  "

 که به معنای تامین آموزگاران مدارس توسط شرکتهای خصوصی و۹2 و ۹1ی دوم ریاست احمدی نژاد و در سالهای 
پیمانکاری بود، بکار گرفته شدند که در جهت همان خصوصی سازی ها، بر دولت عدالتخواه تحمیل گردید. این معلمان فاقد
انه همراه معلمبیمه، اکنون به مرز پانزده هزار نفر رسیده و دریافتی زیر یک میلیون تومانی دارند. این دسته از معلمان، ب
نهضتی و حق التدریسی، اگر در ابتدای جنبش معلمان، بخشی از آن محسوب میشدند، اکنون کجایند؟ غیر آنست که
ذفارش حتور کیز از دسا را نجنبش به مرور و بعد از قدرت گرفتن، آنها را محو و مطالبه ی استخدام رسمی این نیروه
دام انگیزه وقتی هما کت برار اس-کرد. حتما طرح خرید خدمات آموزشی را مبتنی بر بازاد آزاد نمیدانید. این معلمان ق

-جامعه و هم دولت حتی،  نام آموزگاری را نیز از آنان سلب میکند   در همان مدارس تخریبی تدریس کنند که شما مدام در

ماور شد. منظ-ویدئوهایتان و از طریق رسانه هایتان  ایران اینترنشنال وضعیت اسف بار آنها را به کرات نمایش داده ای -

از جنبش معلمان، کدام معلمین است. آیا این معلمان که غالبا دو برابر وظیفه ی کاری یک معلم استخدام رسمی، آنهم در
شرایطی بسیار سخت تر را بر گردنشان انداخته اند، معلم نیستند؟ اینکه تنها بدنبال آن باشید که جای یک طلبه در مدارس
صوزوی تخصه در دروس حود کر شد منکنیست، همه ی این مشکالت را حل میکند؟ آنهم در شرایطی که کسی نمیتوان
گاههایا از دانشهمین طلبه ها بسیار باالتر از معلمانی است که مدرک تحصیالت تکمیلی از دانشگاه ها دریافت کرده یا گاه
غیر دولتی خریده اند. در جامعه ای که افراد آن حاضر نیستند تن به ورود یک طلبه به سیستم آموزشی در دروس مرتبط
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ا رابا رشته ی خودش را بدهند، جای تعجب است که آقای رسول بداقی مدام صحبت از رژیم آخوندی را پیش بکشند و آنه
مسبب تمام بدبختی های جامعه قلمداد کنند.

د ازر نبودیرد، حاضبه فکر دانش آموزان محروم مدارس دولتی هستید؟ چرا در دوره هایی که بیماری کرونا فروکش میک
"مهمانی شبانه تان بگذرید اما در طرف دیگر کمپین  نه به آموزش حضوری راه می انداختید؟ "

آموزش رایگان
آموزش رایگان و حمله به آموزش خصوصی در سال  "این شعار به شکل  ارگری۹۷"ابات کا اعتص برای بار اول و همزمان ب

هفت تپه و شرکت فوالد از سوی آکسیونهای دانشجویی دانشگاه تهران و جهت همبستگی با اعتصاباتی مطرح شد که نفوذ
زوده ایاحزاب چپ در آن اعتصابات بسیار پر رنگ بود. علت اصلی این شعار در آن دوره مشخص بود. این شعار تنها در اف
ای متنوع و گسسته ای، از جانبان به بعد این شعار در فرمه. از آن زم ورایینان، کار، آزادی، اداره ی ش "بود به شعار  "

انب جنبش و هم ازتمر هم از جورت مسه بصود کاحزاب مختلف چپ تکرار شد. در جنبش اخیر معلمان در سال جاری ب
جانب نهادهای صنفی و سندیکایی، در صدر شعارها قرار گرفت.

رد وو نه ممنوعیت خصوصی سازی آموزش را نیز به آن اضافه ک  که بعدتر جنبش معلمان، توقف ، آموزش رایگان (شعار  ( " "

رازغالبا در ویدیوهایشان به شکل ترحمی نمود میافت که طبقه متوسط معلمان نسبت به فرزندان طبقه کارگر و محروم اب
ود.ان بورد معلماجرای قانون خدمات مدیریت کشوری در م "میکردند، از همان ابتدا در تناقضی آشکار با مطالبه و شعار  "

ت.ده اسدر فصل دوم و ماده ی سیزدهم این قانون به صراحت هدف از این الیحه، گسترش خصوصی سازی ها عنوان ش
ارعار، یکبا این شا حقیقتد امحالی باشاگر چه وجود این شعار روی پالکاردها و در دست معلمان میتوانست باعث خوش

دیگر به صورت درافزوده ای برای تحقق سایر مطالبات و اهداف در آمد. 

بدیهی است که سیستم حاکم بر نظام آموزشی در جوامع سرمایه داری همواره انعکاسی از رقابت حاکم بر مناسبات
سرمایه داری است و روح رقابت در این جوامع تمام آموزش را به تسخیر خود درآورده است. سیستم ارزشگذاری در
انمدارس و آزمون ورودی دانشگاهها از نمونه های روشن در این خصوص میباشند. در نظام آموزشی که خانواده ها از هم
ترقی اجتماعی راهی رقابتی نابرابرانه میکنند، "ابتدا فرزندانشان را نه با هدف جستجوی علم، بلکه جهت به اصطالح  "

آموزش رایگان گره خورده با ممنوعیت کامل آموزش "قطعا در صورت تحقق صورتبندی کامل و دقیق شعار یعنی 

"خصوصی در تمام سطوح نیز، بعد از وقوع انقالب اجتماعی، تغییر بنیادی در این سیستم، از ضروریات خواهد بود. 

فرض را موقتا بر تحقق این شعار میگذاریم و فرض میکنیم آموزش، تماما در مراکز دولتی صورت گیرد. بعبارتی، فرزندان
وز درا این دو دانش آمه آیدارا و ندار روی یک نیمکت بنشینند و از یک امکانات برخوردار شوند. این سوال باقی میماند ک

9



بیرون از مدرسه نیز از یک امکانات و از شرایطی یکسان برخوردارند؟ آیا در جامعه ای که سرنوشت افراد چه به لحاظ
جسمی و ظاهری، چه روانی و هوشی، در شکم مادرشان رقم میخورد میتوان اصال از امکاناتی برابر صحبت کرد؟ در دوره
ی همه گیری کرونا بچه های مدارس دولتی نسبت به مجازی بودن این مدارس و حضوری بودن آموزش در مدارس
انیل برایشغیرانتفاعی گالیه داشتند، بعد از بازگشایی کامل مدارس، کم نبودند دانش آموزانی که چاره ای جز ترک تحص
نمانده بود چرا که پیشتر، در طول روز سر کار میرفتند و شبها مجازا درس میخواندند و حاال این امکان از آنان سلب شده

بود.

اه یحمل ه وعیت و نممن ول بندی دقیق آن و استفاده از واژه ی ه در فرم"تمام اینها به معنی آن نیست که این مطالب " " "

وزشوعیت آمانی و ممنان و همگوزش رایگد. آمرای آن جنگید بود و الزم نباشذف شار حتور کد از دسف بای"توق "

ورده ی ت ختاوردهای انقالب شکسی از دسه پیش از انقالب ۵۷خصوصتی کیر دولدارس غود. موان۵۷ ب تحت عن
ه از"مدارس ملی پا گرفته بودند و بابت تحصیل در آنها شهریه پرداخت میشد، با وقوع انقالب، منحل اعالم شدند. هر چ "

اصزولی اختصیر نود. یکی باساد نمر آن ایجدی را در برابانقالب دور شدیم، بورژوازی ایران دو مانع عمده و رو به رش
ا درمشارکت اولی رای پرداخت شهریه در قالب عباراتی چون ار به اجبر ب"بودجه از طرف دولت به مدارس، که منج "

ر کسمدارس دولتی شد. این خود به معنای تحقیر دانش آموزان محروم و خانواده اش بود چرا که تلقی عمومی آنست، ه
داالتری دارنالی بایی مه توانا کنتواند در این امر شرکت کند به منزله ی اهمیت ندادن به آینده ی فرزندش میباشد و آنه
یرای بخش خصوصوزش، راه را بر آموه دادن دولت در امد جلا ناکارامری بد. و دیگه تن کردنیر را بدس خلباس مق

آموزش با ایجاد سیر صعودی مدارس غیر انتفاعی باز کردند.

 و گذر از بحران6۷با گذشت تنها یک دهه از انقالب و بعد از  پاکسازی و کشتارهای وسیع نیروهای چپ آرمانخواه در سال 
جنگ با عراق، در دولت سازندگی و با مصوبه ی شورای عالی انقالب فرهنگی مدارس غیر دولتی باری دیگر جان گرفتند و
انی ازر زمون بیش از هه اکنیزی کاش آمای اغتشارغ از بحثهد.  فام دادنیر ناعی  تغیغیرانتف ه ملی ب ا از "تنه " " "

دان،شارالتانیسم چپ بر سر کار مولد و غیر مولد، کار یدی و کار فکری صورت میگیرد و با این کار تمام روشنفکران، هنرمن
اساتید دانشگاه و معلمان را در صف کارگران قرار میدهد، کار معلمان را میتوان در دو دسته جای داد. دسته اول معلمان
مدارس دولتی که پرولتر تربیت میکنند و معلمان مشغول به تدریس در مدارس غیر دولتی که کارشان بازتولید نیروی
لمسلط بر جامعه است و به این شکل در بازتولید مناسبات سرمایه داری نقش خود را ایفا میکنند. طرحی که چند سال قب
وددم وجالف بعلت عدگان مخه نمایند اگر چی در مجلس مطرح شان انگلیسار از درس زبع انحصرف وان "تحت عن "

زیرساختها جهت اجرای آن، اجازه ی تصویب ندادند، اما به گویاترین شیوه در همین راستا نگارش یافته بود. سوال
دهچه لزومی دارد برای دروسی که پرولترهای آین "نمایندگان موافق طرح را میتوان بطور خالصه چنین فرمول بندی کرد؛ 

دنرای خواندایی بای ابتروف و واژه هد حا در حد و نهایتدا نمیکننار پیازار کا و به هه آن در کارخانازی بهیچ نی
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دستورالعمل ها، الزم دارند، دولت هزینه ی اضافی پرداخت کند؟ آنهم برای دانش آموزان مدارس دولتی و بخصوص
"هنرستانها که تکلیفشان قبل از ورود به مدرسه مشخص است؟

تندایی هسبخش عظیمی از معلمان که در دوره ی وفور نعماتی که در سایه ی بورس بازی بر سرشان نازل شده بود، همانه
که اکنون، خواسته یا ناخواسته و آگاهانه یا ناآگاهانه تجمعات معلمان را هر چه بیشتر به سمت سرنگونی طلبی و دور
راجان را حی شای شخصشدن از خواسته های معیشتی هدایت میکنند. آنها در زمانی که پشت سر هم، خانه و ماشین ه
انه برایشیزی کا چرد، تنهیز گل میکر کالس درس نان سمیکردند تا در بورس سرمایه گذاری کنند و بورس بازی هایش
د وار میگرفتنرورش کنوزش و پا از آمیرفت، بخشاهمیتی نداشت حقوق پائینشان بود و اگر اوضاع به کامشان پیش م
درست بعد از زمانی که آبها از آسیاب افتاد و حباب بورس ترکید و انبوهی از بدهی ها روی دستشان مانده بود تازه به فکر
حقوقهای زیر خط فقر خود افتادند. برایشان قابل تصور نبود که روزی توانایی پرداخت شهریه های مدارس فرزندانشان را
ایود. در کانالهیری واقعی بافتن تعبال یارگر، در حه ی که طبقنداشته باشند. کابوس سقوط طبقه ی متوسط معلمان ب
الحاتل را در اصه راه حشوراهای صنفی، پیامهایی از این دست که نشانه ی عجز و درماندگی طبقه ی متوسطی است ک
ه ید ریخت و طبقرو خواهیز فه چطبقه متوسط که نابود شود، هم "میدید و روز بروز از آن نا امیدتر میشد کم نبودند: 

ک وهای دمکراتیل ارزشه حاما اینکمتوسطی دیگر باقی نمیماند تا کتاب به دست بگیرد، سفر کند، یاد بگیرد و یاد دهد ی
"فرهنگی باشد.  

 تشکل مدنی و صنفی26شورای هماهنگی شوراهای صنفی مدام در بیانیه هایش تکرار میکرد که خیابان از آن ماست. 
مستقل در حمایت از این تجمع بیانیه ی مشترک صادر کردند. بیانیه ها، شعارهای رادیکال تری را پیش روی جنبش قرار
میداد. معلمان حاضر در تجمعات اخیر، بجای مطالباتی که از ابتدا برای تحقق فوری آنها به خیابان آمده بودند، شعارهای
اشک نکنید این ظالمان را م  ، رئیسی، قالیباف این آخرین پیام است، جنبش فرهنگیان آماده قیام است "زیر را سر دادند:  " "

. "از میدان خارج میکنیم

د و در آن محمد حبیبی در2۹ در الی ناشناس درج میکن فروردین فایلی صوتی و بریده شده از یک کالب هاوس و از کان
نشستی مربوط به شش ماه قبل، که بعد از آزادی وی از زندان صورت گرفته است، تجربه ی شخصی خویش با هم بندیان

 و ترسش از خیزش طبقات محروم را بدین گونه بازگو میکند:۹٨آبان 

د وی نبودند. سیاسر دیپلم بودند. اغلب زی"اغلب معترضان آبان را مردم حاشیه های شهر و کارتن خواب تشکیل میدادن
اره یورد اشی م المپن پرولتاری ه اصطالح ک کالم، بتند. در یذایی را نمیدانسایی و غتم قضاوت بین سیستی تف"ح "

مارکس بسیار نزدیک بودند. الزم است با واقعیت نیروهای درگیر آبان آشنا شویم تا به مانند افغانستان دچار شوک طالبان
ه جنبش رادی کد. افرهنگی و٨٨نشویم. هر تحولی باید به پیشتازی طبقه ی متوسط اتفاق بیفتاظ فه لحد ب را رقم زدن
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 قابلیت بسیج شدن بر اساس دیدگاههای افراطی۹٨طبقاتی متفاوت بودند. هشدار میدهم که نیروی درگیر در آبان 
"ناسیونالیستی و فاشیستی را دارد.

اینها جمالتی بود که لو رفتن آنها در ناکامی جنبش های اخیر بخصوص تجمع اول اردیبهشت سال جاری بی تاثیر نبود.

دط بعدرست بعد از انتشار این فایل، حمالت به جنبش معلمان آغاز گردید. اصحاب سرنگون طلبی که افسانه طبقه متوس
انان آباز جنبش سبز برایشان تمام شده بود و در غیاب رهبری طبقه کارگر، در صدد هدایت و رهبری نیروی عظیم معترض

د.۹٨ان تاختنتی معلمه این جنبش و حه بتر از بقید، بیشده ان میباشند و تا حد باالیی نیز عمال به تریبون آنها تبدیل ش
اند. از معلمغالب آنان با تاکید بیشتری معلمان را متهم به شستشوی مغزی بچه ها بر اساس تعالیم ایدئولوژیک نظام کردن
اکمیترکوبگر حمحافظه کاری صحبت میکردند که معتقدند یک با یک برابر نیست و نهایتا معلمان را بخشی از سیستم س
معرفی نمودند. اما این اقدام به منزله ی رو شدن دست جنبش برای آن دسته از معلمان نیز بود که تنها به سبب وضعیت بد
یروی اینار بخش مهمی از نا این کرده و بمعیشتی شان به تجمعات پیوسته بودند. آنها نیز صف خود را به سرعت جدا ک
تهل، در رشد از پخش فایله بعجنبش باالخص در پایتخت، بعنوان قلب جنبش تحلیل رفت. اگر چه محمد حبیبی بالفاص

 و هم جنبش معلمان عذرخواهی کرد اما تمام آنها در حکم پاشیدن نمک به زخمی بود۹٨توئیتی هم از خانواده های آبان 
که دیر یا زود سر باز میکرد. 

حمله ی وحشیانه ی نیروهای "تجمع پنجم اردیبهشت معلمان در مقابل سپاه فتح یاسوج در پی انتشار ویدیوئی با عنوان

"سرکوبگر به آقای علی حسن بهامین جلوی دانشگاه یاسوج که واقعی یا نمایشی بودن آن جای سوال است نیز در حکم

نفیوراهای صه شتنفسی مصنوعی ظاهر شد که نتوانست قلب جنبش را دوباره به تپیدن وادارد. در یازدهم اردیبهشت ک
افت. اینه یت خاتمر از اول اردیبهشهمراه شو عزیز به تجمع فرا خوانده بودند، با کارنامه ای ناکام ت "معلمان را با شعار  "

تجمع در تهران که قرار بود مقابل مجلس صورت گیرد، به حضور ده دوازده خانمی که ظاهرشان بیشتر شبیه به نرگس
محمدی ها بود تا معلمان، آنهم در یک فضای سبز خالصه شد. هر چه از آغاز جنبش معلمان گذشت، این جنبش به مانند

جنبش خرده بورژوازی خشمگین از بورژوازی و هراسان از انقالب اجتماعی بیشتر تجسم یافت.

سخن پایانی:
هابه در حیطآموزش رایگان همراه با ممنوعیت کامل آموزش خصوصی در تمام سطوح و شعارهای مش "شعارهایی چون  "

ا به-ی بهداشت و درمان، اگر چه باید همواره جزو مطالبات کارگران  و نه طبقات متوسط که سعی شان در گره زدن آنه

-سایر مطالباتی است که تنها منافع خودشان را تضمین میکند باشد، اما همواره این امکان وجود دارد که این مطالبات در

ته داشد توجکوتاه مدت در جهت منافع طبقه ی کارگر عمل کرده و نهایتا و در دراز مدت نتیجه ی عکس آن رخ دهد. بای
که اگر این شعارها محقق شوند، بورژوازی هر زمان در توازن قوای بین طبقاتی دست باال را داشته باشد، مجددا آنها را پس
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ه ازه دو نمونوع با رجرفت. بد گدمت خواهه خود بلطه ی ختر سبیت بیشا را در جهت تثا آنهرفت و ید گخواه
حق تشکیل اتحادیه های کارگری این موضوع شفاف تر گرفتن حق رای و  "دستاوردهای تاریخی مهم کارگران مانند  " " "

میشود. اگر چه این مطالبات در دوره هایی از مبارزات طبقاتی، دستاوردهای مهمی برای کارگران محسوب میشد، لیکن
تمرور در سیسه میز به ای را نارگران اتحادیرفت و کار گانی بکی پارلمبیت دمکراسورژوازی اولی را در جهت تثب

بوروکراتیک دولت بورژوای حل نمود.

رمایهود نظم سق، در درون خکافهای عمیاف شبا تمام اینها سوالی که میماند آنست که در حال حاضر و با توجه به انکش
داری در سطح ژئوپلیتیک جهانی و در زمانی که هر روز بیشتر شاهد فرو ریختن ایدئولوژی پانصد ساله ی لیبرالیستی
افهستیم و در زمان افول سرمایه داری هار غربی به رهبری آمریکا که بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی امکان انکش
مبارزات طبقاتی را تقریبا در همه جا سلب نموده بود، چرا مبارزات کارگران تنها به سطح شعار و مطالبات محدود مانده
است؟  آنهم مطالباتی که در بسیاری موارد، آنها را در پیوندی مشترک با سایر جنبشهای غیر کارگری قرار میدهد. مسلما
نمیتوان به این دل خوش بود و بسنده کرد که فالن جنبش یا جریان، فالن گوشه از یک امر طبقاتی را گرفته است.
میدانیم منافع طبقه ی کارگر نمیتواند و نباید با منافع خرده بورژوازی گره بخورد. چرا در این برهه ی مهم تاریخی،
کارگرانی که تا همین چند سال گذشته با جسارت و قدرت درب شوراهای اسالمی کار را گل گرفتند و در مبارزه با
خصوصی سازی کارخانه شان، جسورانه در مقابل تمام بورژوازی ایستادند، اکنون مبارزاتشان در دوری باطل از مطالبه

گری افتاده است؟ آنهم درست در زمانی که در سطح جهانی شاهد برافراشتن هر چه بیشتر پرچم های سرخ هستیم؟ 

حمید سلطانزاده

2022–  مه 1401اردی بهشت 
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