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  کانون مدافعان حقوق کارگر

  

          

   

  

   

  حميد محوی: ازپيشگفتار ارسال و 

  ٢٠١٥ مارچ ١٣

  

متن زير توسط کانون مدافعان حقوق کارگر ارسال گرديده است که من با ضبط و درشت نمائی برخی مطالب  

گاه من و نون با ابراھيمی معلم ايرانی برای ايران و ايرانيان، از ديدموضوع مصاحبۀ کا. مجدداً آن را منتشر می کنم

من تنھا در يک مورد که به رنگ آبی در متن . ژيک داردياھميت سترات) اميدواريم برای ھمه(احتماالً بسياری ديگر 

نائی نيز مرتبط و اين مورد استث. مشخص کرده ام، با فراخواست ھای فعلی در جنبش آموزگاران ايران مخالف ھستم
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، از ديدگاه من جغرافيای فرھنگی ايران بايد يکپارچه باشد و اگر ھم نيست بايد »جغرافيای فرھنگی ايران«است به 

  .به اين سو حرکت کند، يعنی پا به پای برداشتن فاصله بين کالن شھرھا و روستاھای کوچک و بزرگ

ان حقوق کارگر مطرح شده و پاسخ آموزگار ايرانی، از که از سوی کانون مدافع» ھم سرنوشتی طبقاتی«در مورد 

  .ديدگاه من به معلم ھا وپرستاران و کارگران محدود نيست، بلکه به تمام جامعۀ ايران مربوط می شود

علت نبود چنين اتحادی، و نبود تجربۀ اتحاد و مبارزه در چشم اندازھای واالی اجتماعی به خصوصيت ھای طبقۀ 

ازی وابسته و معامله گر و خصوصيت دستگاه و ايدئولوژی اسالمی باز می گردد و اگر امروز حاکم ايران بورژو

نظر می رسد ولی در اصل دستگاه و ايدئولوژی دين اسالم ھميشه در ھمه جا مانند تمام اديان يکتا ه امر تازه ای ب

گاه ھای سرکوب و ارعاب توده ھا در کنار طبقات حاکم بوده و به دست) تورات و اناجيل و قرآن(پرست اھل کتاب 

  .تعلق داشته است

زيرا که نقد . يکی از خصوصيات اين طبقه و اين دين منع نقد و در نتيجه منع ھر گونه تحولی در نظام موجود است

تحول بی آن که به شناخت زمانه تسلط داشته باشد، قانونمند و قانون مدار باشد ممکن . موتور پيشرفت و تحول است

 عکس، هبلکه کامالً ب. ژی اسالمی نه با شناخت عينی سازگار است و نه با تحول طبقۀ حاکم ايران و ايدئولو.نيست

  .ھستند] شبه شناخت[ھر دو مبشر 

نبود اتحاد بين طبقات محروم و محکوم نتيجۀ نبود ضرورت و يا خواست نيست بلکه حاصل سياست سرکوب و 

. ھد عينی چنين واقعيتی را در جھان رسانه ھا می توانيم مشاھده کنيمشا. تروريسم طبقاتی و اجتماعی می باشد

به قول يکی از دوستان کمونيست که تنھا در مقايسه با جمھوری اسالمی مثل (سرکوب نيروھای بالنده و پيشگام 

ا راه نفوذ آن تنھ» مذھب و بازار«در ايران توسط رژيم ...) گذشته ھا در رابطه با رژيم استبدادی شاه پيشگام بودند

بخش از اپوزيسيون ھائی را ھموار ساخته است که ما آنھا را اپوزيسيون مزدور و خائن و يا اپوزيسيون ھای 

در نتيجه به روشنی می بينيم که ). اپوزيسيون خائن و مزدور پنتاگونی: و گاھی با ترکيب ھر دو (پنتاگونی می ناميم 

 امکان پذير نبوده، ولی اتحاد جمھوری اسالمی ايران و اپوزيسيون ھای اگر اتحاد کارگران و آموزگاران در ايران

  ! )اين را ھم حتماً خدا خواسته . ( مزدور و خائن پنتاگونی ممکن ممکن بوده است

بن ابی طالب با اشراف بود خاطر بيعت علی ه دين اسالم، اساساً دين اشراف نوپای عربستان بود، و ابن ملجم نيز ب

دئولوژی طبقۀ حاکم و ايدئولوژی دين اسالم به عنوان اي. ا گروھی از مخالفان او را به قتل رساندکه در تبانی ب

به اندازه ای حافظ نخبگان و برگزيدگان و افراد استثنائی و مدارس استثنائی و حقوق ) بخوانيد تروريسم طبقاتی(

است که حتی پسر »  ميليون تومانی در ماه٥٠ حقوق مديران«: ھای استثنائی و به قول کانون مدافعان حقوق کارگر 

محمد بن حنفی را به رسميت نمی شناسند، زيرا محمد بن حنفی حاصل ھمخوابگی با خوله يعنی  اين حضرت، يعنی 

 يعنی زنی که طی يکی از جنگ ھای اسالم به عنوان غنيمت جنگی به حضرت تعلق گرفته —بردۀ جنگی بوده 

). پيامبر اسالم به دنيا آمده بودندمثل حسن و حسين که از فاطمه دختر (مبر نبوده است و در نتيجه از تيرۀ پيا— 

به ھمين علت نيز ھست . ولی شيعيان امروز، می گويند علی نور بوده. محمد بن حنفی البته رھبر فرقۀ کيسانيان بود

رھا بتوانند در کانادا زندگی کنند و با که اخيراً کشور کانادا برای مھاجرھا قيمت ھا را باال برده است که تنھا نو

ما البته بخيل نيستيم، و خواستار . خودشان برای اھالی کانادا کار توليد کنند) غنيمت جنگی و طبقاتی(سرمايه ھای 

  . پيشرفت و سعادت مردم کانادا می باشيم، ولی می بينيم که اين معامله به بی کاری و فقر در جامعۀ ما انجاميده است

خدا « ، »خدا روزی رسان است«ين مورد نيز دستگاه دين اسالم در ايران در رسانه ھايش پاسخ می گويد که در ا

، و بر اساس دومين سورۀ قرآن، در سورۀ بقره، می بينيم که گاھی وقت ھا خدا به »ثروت را تقسيم می کند
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ولی عمالً اين . يا بيشتر عذاب ببينندگناھکاران و ظالمان بيشتر پول می دھد که بيشتر گناه کنند تا در آن دن

در ھر صورت گويا که . حسابداری آسمانی برای آموزگاران ايرانی در اين جھان نان و آب و کرايه خانه نمی شود

يعنی موضوعی که فروپاشی . خواست خدا بوده و جالبتر از ھمه اين است که يک عده به خواست او آگاه می باشند

زيکی برای ما تبديل بازگشت ناپذير مانند يک معادلۀ ف در ايران را به ضرورتی  ن اسالمتمام و کمال حاکميت دي

  .می سازد

در نتيجه مبارزۀ اجتماعی در چشم انداز ھای واالگرايانه در ايران با مبارزۀ ايدئولوژيک مضاعفی گره خورده 

ئولوژی و دستگاه دين اسالم در ايران در  عليه نظام سرمايه داری و مبارزه عليه ايدهاست، از ديدگاه من، مبارز

ژيک برای اسالم زدائی ايران يستراتپيوند تنگانگ قراردارد و مبارزۀ طبقاتی از اين پس بايد دارای يک طرح 

در خط مقدم فراخواست ھا ... بی گمان مبارزه برای آزادی نقد دين و آزادی برای تشکيالت کارگری . تدارک ببيند

ً مواضع خودمان را حفظ و حراست کنيم زيرا اپوزيسيون ھای خائن و مزدور و . بايد مطرح شود ما بايد دائما

  .پنتاگونی نيز از آزادی بيان و خيلی چيزھای ديگر حرف می زنند

 ما ھمواره با تروريست ھای بسيار ،با آگاھی به اين امر که در مبارزه عليه نظام سرمايه داری و دستگاه دين اسالم

  .چشم انداز تاريخی مبارزاتمان را بايد در ابعاد دراز مدت در نظر بگيريم. رو ھستيمه قدرتی روبخطرناک و پر 

پايان سخن، از ديدگاه من، دست کم در يک مورد می توانم با اطمينان کامل بگويم که ھر گونه تحولی در ايران در 

يدئولوژيک دين اسالم دارد و اين امر به بستگی به درجۀ پاکسازی ايران از حاکميت ا چشم اندازھای واالگرايانه 

تا پيش از رياست  يعنی ھمان موضوعی که . عنوان يکی از مراحل قطعی مبارزۀ طبقاتی مطرح خواھد بود

ژيک و امنيت ملی جائی نداشت، ولی امروز به يستراتحانی در تحليلی ھای من به داليل جمھوری شيخ حسن رو

و نه به شکلی که اپوزيسيون ھای خائن و مزدور و تبليغات پنتاگونی (ی می دانم ھمان داليل انتقاد از دين را ضرور

ھدف سرنگونی جمھوری ). در رابطه با جمھوری اسالمی می گويند و شعار سرنگونی رژيم را مطرح می کنند

يرانی بتواند اسالمی ايران نيست، ھدف بيرونش کشيدن ايران از سيطرۀ اسالم و نظام سرمايه داری است تا جامعۀ ا

  .با آزاد سازی نيروھايش به رفع مشکالت فردی و اجتماعی بپردازد و شانس حل مشکالت را به دست آورد

   

   ٢٠١٥ چ مار١٢کانون مدافعان حقوق کارگر  

http://www.kanoonm.com/1715#more-1715  

  

  ري از معلمان در مورد اعتراضات اخیكيمصاحبه با 
 كارگران و پرستاران و به خصوص معلمان یر اعتراضات سراسري اخی در ماه ھا-كانون مدافعان حقوق كارگر 

ران ادامه داشته يمناسب و مقابله با فقر روز افزون مزد و حقوق بگ یك زندگي داشتن ی مختلف برایدر شھر ھا

ك ي موجود امكان ی ندارند با دستمزدھایگري دیزي كار خو د چیروي آنان كه جز فروش نیعني كارگر ۀ طبق .است 

و حقوق ه مزد ينه كارگران، معلمان، پرستاران و كلين زمي و باالتر از خط فقر را ندارند و در ای معمولیزندگ
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ون تومان در يلي م٥٠ش از ي به بی دولتۀرا ن وابستيحقوق مد كه یدر حال.  قرار دارندیكسانيران در شرائط يبگ

ر كارگران و زحمتكشان صورت ي اموال مردم ھر روز در جلو چشمان متحی در پی پیرسد و اختالس ھا ی مماه

 یا نه مصاحبهين زميدر ا. قاق حقوق خود ندارد  احی برای جز اتحاد و ھمبستگی كارگر چاره اۀرد، طبقي گیم

  :د يآ یر مير كه در زي از معلمان فعال، در مورد اعتراضات اخیكيم با يداشت

  

  خواھند؟  ھدف معلمان از اين تجمعات اخير چيست و آنھا چه میس؛

ھای به حق معلمان به   اين تجمعات و اعتراضات در روزھای اخير، در اصل برآيند انباشت خواسته:ابراھيمی  آقای

بخشی از .  نمود بيرونی داشت]حوت[ اسفند١٠ است که در ئیخاطر تبعيض در برخورداری از حقوق و مزايا

ھای حداقلی است مانند  ھا است که خواسته ھای دولت و عمل به وعده ھای معلمان پرداخت معوقات و بدھی خواسته

له مشکل داشته اند که دھا سر اين مس معلمان با دولت جديدی نيست و ھمواره ۀ اضافه کاری که خواستۀالزحم حق

چون به اين ترتيب با آزادسازی . گيرند که بسيار ظالمانه است کنند و بعد از يک سال دستمزد می يک سال کار می

ھا معلمان ھمواره متضرر  ھا و افزايش تورم و کاھش ارزش پول و عدم پرداخت به موقع توسط دولت قيمت

، بر ئیدر مرحله ای که اين اعتراضات را شاھد ھستيم، معلمان فراتر از اين حقوق حداقلی و ابتدااما . شوند می

ھای اصلی معلمان افزايش   يکی از خواستهمثالً . کنند کيد میأحقوق انسانی و متناسب با يک زندگی شرافتمندانه ت

 خط فقر را دو ميليون و ششصد ی رسمی ھای از خبر گزاریكيدر ھفته گذشته ايسنا .دستمزد باالی خط فقر است 

ن يخواھند و معتقد ھستند که فقط ا معلمان به صورت شفاف دستمزد حداقل باالی فقر را می. ھزار تومان اعالم کرد

. و ھر نوع افزايش ساالنه حقوق بايد بيشتر از نرخ تورم واقعی باشد. تواند به معيشت آنھا سر و سامان بدھد مبنا می

کنند خواھان برخورداری از يک بيمه تکميلی کارآمد ھستند  ن با توجه به حق بيمه ای که پرداخت میھمچنين معلما

 معيشت خودشان محدود مسألهالبته تنھا خواسته معلمان در تجمعات اخير به . که کيفيت و پوشش مناسبی داشته باشد

   .شود و خواھان تحول در نظام آموزشی ھستند نمی

  

   است؟ئی معيشت ھست به دنبال تحقق چه چيزھامسألهراتر از ھا که ف  اين خواسته

 در بعد آموزشی معلمان مثالً . گ دارندھای معلمان با ھم رابطه تنگاتن  البته من اشاره کنم خواسته:آقای ابراھيمی 

در اين رويکرد آموزش و پرورش بايد در اولويت اول دولت قرار . خواھان يک آموزش کيفی و استاندارد ھستند

 معيشت امکان پذير مسألهمين و تخصيص يابد، اين امر بدون توجه به أبگيرد و بودجه تعليم و تربيت متناسب با آن ت

 نفره ٤٠ھای  وقتی تراکم کالس. بينند آموزان می  حقوق خودشان را در پيوند با حقوق دانشیئمعلمان از سو. نيست

سازی ،  سازی مدارس و مقاوم ايمن. کنند کشند در اصل در راستای منافع دانش آموزان حرکت می  میير سؤالزرا 

معلمان بر اين باورند که اگر . يکی ديگر از مقوالتی است که معلمان در آن به دنبال حقوق شاگردان خود ھستند

تحول جدی در امر معيشت معلمان رخ ندھد ھر برنامه ديگری که در ظاھر به دنبال تحول در نظام آموزشی باشد، 

محقق مانند ھمين تحول نظام آموزشی که در دوره احمدی نژاد کليد خورد و در دوره روحانی . عقيم خواھد ماند

. ثمر بوده است ا از نظام آموزشی حل کرده است؟ نظر شخصی من اين است که ھيچ، بی کيفی رۀمسألشود، چه  می

شود  مگر می. کند  را مسموم و متھوع میءدھد بيشتر فضا کننده يعنی معلم بھا نمی نظام تحولی که به عنصر متحول

ريزی  وزان برنامهھای ضروری متناسب با آموزش و پرورش نوين برای کيفيت دانش آم بدون توجه به زيرساخت
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گيری در نظام آموزشی ھستند و  ھمچنين معلمان خواھان مشارکت فعال در امر تصميم. اين کار شدنی نيست. نمود

  .ھای اقليمی غيرمتمرکز باشد جغرافيای فرھنگی ايران و ويژگیخواھند نظام آموزشی با توجه به  می

  

  ھا چيست؟ راھکار تحقق اين خواسته: س

ھای  چون تشکل. ھای صنفی مستقل بود کيد بر نقش تشکلأ يکی از شعارھای محوری معلمان ت:آقای ابراھيمی 

ھيچ .  قدرت و ثروت ھستند اين اعتراضات را محکوم يا بايکوت کردندیھا و باندھا  وابسته به جناحموجود که اکثراً 

  .تپذير نيس ھای مستقل امکان ی در ساختار نظام آموزشی بدون تقويت اين تشکلتغيير

 و حمايت کنشگران مستقل ءتر بودند ولی با درايت برخی اعضا ھای صنفی در قضايای اخير از معلمان عقب کانون

آيد  ھايشان بر می االن آن طوری که از برنامه. ھای معلمان ھمگام نمايند  اسفند توانستند خودشان را با خواسته١٠در 

در . ھا ھستند و اقبال مناسبی برايشان بوجود آمده است نونھا برای تقويت و گسترش کا به دنبال يکسری برنامه

شوند چون بينابينی  ھای معلمان موفق می مورد کانون بايد منتظر ماند و ديد چقدر در نزديک شدن به بدنه و خواسته

  .ثروتو حرکت زيگزاگی معنا ندارد يا شما بايد طرف بدنه اجتماعی معلمان باشيد يا حامی منافع صاحبان قدرت و 

تواند اين حق را از معلمان سلب  اما مستقل از کانون ، حق تشکل يابی يک حق اجتماعی است و ھيچ چيزی نمی

  .ھای مشخص ندارند  حق خود چاره ای جز متشکل شدن مستقل حول خواستههمعلمان برای احقاق حقوق ب. نمايد

  

 ئیھا  چرا اين خواسته در کنار خواسته.سازی آموزش و پرورش يکی از اين شعارھا بود س؛شعار لغو خصوصی

  مانند رفع تبعيض و افزايش دستمزد مطرح شده بود؟

 نمود تبعيض و نابرابری در ساختار نظام ،سازی آموزش عمومی و رايگان  چون خصوصی:ابراھيمی  آقای

به تبعيضی که در توانند نسبت   و کسانی که دغدغه رفع تبعيض دارند نمی تسآموزشی در ارتباط با حقوق کودکان ا

يکی از تبعات خصوصی سازی آموزش ، خارج کردن .  باشندءدھد بی اعتنا ارتباط با آموزش کودکان رخ می

سياستی که بعد از . کودکان طبقات فرودست از چرخه آموزش و افزايش تعداد کودکان بازمانده از تحصيل است

اش ھموار شد و دولت اصالحات  ھاشمی مسير قانونی ولتانقالب ادامه پيدا کرد و به خاطر شرايط بعد از جنگ در د

ھای نئوليبراليستی دولت روحانی در بعد  ھای آن را مستحکم نمود و سياست آن را ادامه داد و احمدی نژاد پايه

ھای مردمی در عرصه آموزش  البته با نام فريبنده جلب مشارکت. آموزش در قاالب ھمين سياست متبلور شده است 

دھند در کنار آن بر مشارکت در ساختار آموزشی   را میسازی اصل معلمانی که شعار نفی خصوصیدر . و پرورش

طبيعی است اقليتی از معلمان که منافع خودشان را در . کيد دارندأو مدرسه و نيز آموزش کيفی و برابر ت

  .عقيده نباشندبينند با اين شعار و خواسته ھمراه يا ھم   می شدن آموزشئیکاالسازی و  خصوصی

ھا مثل وزارت نفت بدھيم اما برای  توانيم شعار برابری دستمزد برای معلمان مانند ساير نھادھا و ارگان ما نمی

که اين شعار طبقات فرودست جامعه  ضمن اين. برخورداری دانش آموزان خود از آموزش کيفی و برابر دفاع نکنيم

ھای مرسوم و  پاشی کند و بسياری از سم پشتوانه اجتماعی ما تبديل میمانند پرستاران، کارگران و زحمتکشان را به 

ما با اين . کند شود، خنثی می ھا شايعه سازی می  در سطح جامعه را، که با ھدف مشخص از طريق رسانه دار جھت

 از ما مخالف پولی شدن مدارس دولتی ھستيم و دولت حق گرفتن پول. دھيم  شعار يک پيام مشخص به جامعه می

خواھند با پولی شدن مدارس مشکالت خود را رفع   معلمان از اين پول بھره ای ندارند و نمی.ھا را ندارد خانواده

دولت اگر کسر بودجه دارد بايد بودجه بخش تعليم و تربيت را فقط به آموزش و پرورش اختصاص دھد و . نمايند
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. شی نيز نيازی به مدرسه فروشی و تعديل نيرو نيستباالترين بودجه را به آن اختصاص دھد و در ساختار آموز

سياستگذاری درست انجام دھد و حجم نيروھای منفعل ستادی خود را کاھش دھد و بھای بيشتری به معلمان به 

  .عنوان پيشتازان آموزش بدھد

  

 حقوق کند، با توجه به اين که حداقل  خصوص سازی که بخش بزرگی از جامعه را درگير میلۀأبه جز مس: س

وخط فقر برای معلمان وکارگران، پرستاران و بخش بزرگی از مزد و حقوق بگيران يکسان است و کارگران نيز 

 اعتراضات معلمان و کارگران و پرستاران را چگونه  ۀھای اخير اعتراضات زيادی داشته اند، رابط در ماه

  بينيد؟ می

مان و ساير زحمتکشان به عنوان نيروی کار که بار اصلی کارگران، پرستاران، معل من معتقدم :آقای ابراھيمی 

يعنی تا مادامی که . برند بخش توليد و خدمات را در جامعه به عھده دارند در يک ھم سرنوشتی طبقاتی به سر می

دولت در . رسيم  معلمان را در يک فضای محدود به اين قشر ارزيابی و بررسی کنيم به پاسخ روشن نمیۀمسأل

 ۀا معلمان و پرستاران به عنوان کارفرما و در ارتباط با کارگران به عنوان حامی کارفرمايان، منافع طبقارتباط ب

دولت به عنوان کارفرمای اعظم، از سازماندھی قوی . دھد  مسلط را بر منافع طبقات فرودست ارجحيت می

صوصی ھم در کنار حمايت دولتی برخوردار است پول و رسانه و قدرت اعمال خشونت دارد و کارفرمايان بخش خ

ای به جز اتحاد   پس ما برای مصونيت خود در برابر کارفرماھای بزرگ و کوچک، چاره.بسيار متشکل ھستند

حق آنھا دفاع  هھای ب  را درک کردند و از تجمعات معلمان و خواستهمسألهبخشی از کارگران به درستی اين . نداريم

  .از سوی معلمان و پرستاران به سمت جامعه کارگری نيستيم ئیاما ھنوز شاھد يک ھمگراکردند 

  

   داشته باشد؟ئیتواند چه پی آمدھا ھا می علت اين امر چيست و اعتراضات ھماھنگ اين بخش: س

 داليل متعددی وجود دارد اولين دليل اين است که سنت مبارزات کارگری در ايران ريشه دار و :ابراھيمی  آقای 

 تعيينھای سياسی نقش  لمان از بدو شکل گيری احزاب در ايران، در ساختار احزاب و گروهعميق است اگر چه مع

. ھای سياسی را نداشته اند يا کمتر از کارگران بوده است کننده و حضور فعال داشتند و تجربه تشکل مستقل از جناح

اھی يک تشخص کاذب شغلی از سوی ديگر در بين معلمان و پرستاران به خاطر برخورداری از تحصيالت دانشگ

ھای دانشگاھی تحت تحقيقات فرماليته کمی و  شناسی و در پروژه وجود دارد که سيستم مسلط از طريق مفاھيم جامعه

شما تعداد تحقيقات دانشگاھی را يک . ھای سطحی به آن جھت داده و نھادينه کرده است ھا و شاخص با مقياس

 دستمزد لۀأ در مورد منزلت معلمان صورت گرفته است در حالی که مسمروری بکنيد تا ببينيد چه تعداد تحقيق

  .ھا بوده است معلمان مورد ھجمه دولت

وقتی که . طبيعی است که برخی معلمان که آگاھی طبقاتی نسبت به وضعيت خود در ساختار جامعه طبقاتی ندارند

 برای اينکه زندگی روزمره خود را سپری گيرند و زير خط فقر ھستند ، مسکن مناسب ندارند ، دستمزد کافی نمی

ھا و   مثل منزلت و کرامت معلمی راضی نمايند و رسانهئیشوند خود را با تعاريف و تمجيدھاينمايند مجبور م

کنند که معلمان خواھان ارتقای منزلت  کيد میأھای داخل و خارج از صدا وسيما تا بی بی سی بر اين نکته ت شبکه

نيست به آنان بگويد انسانی که از داشتن امکانات و استانداردھای عينی يک زندگی خود ھستند و ھيچ کس 

ھای زندگی برای  آيد و انسانی که از مناسبات انسانی به حداقل شرافتمندانه بی بھره است منزلت به چه کارش می

در .  را تحقير کندخود رسيده باشد مگر ممکن است خود را درگير تضاد سطحی مثل تشخص شغلی نمايد و ديگران
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ھای خصلتی و تشکل يابی مستقل تحولی در بين کارگران و معلمان و  ھر صورت اگر به لحاظ برخی ويژگی

پرستاران رخ دھد خواه نا خواه ما شاھد يک اتحاد سراسری بين نيروھای کار، که در ارتباط با کاِرمزدی استثمار 

ستاورد آن به يک صنف و قشر خاص محدود نخواھد شد و نتايج آن اين اتحاد اگر محقق شود د. شوند خواھيم بود می

  .ثير خواھد گذاشتأھای اجتماعی و اقتصادی در راستای رفع تبعيض ت بر عرصه

 عطفی در حرکات معلمان دانست اتحاد معلمان آنان را در مدار جديدی از ۀتوان نقط  اسفند را می١٠و سخن آخر؟ 

تک تک معلمان نسبت به حفظ اين .  از آن به عنوان جنبش نوپای معلمان نام بردتوان حرکت قرار داده است که می

 ۀول ھستند و وضعيت فعاالن صنفی مستقل و کانون صنفی که به واسطؤجنبش و ارتقای کمی و کيفی آن مس

به باندھای ھا و جريانات منتسب  در مقابل گروه. مجوزدار بودن در موقعيت فراخوان قرار داشت از بقيه بيشتر است

ھوشياری معلمان بر . ھا جھت داده ، آنرا متوقف يا سوءاستفاده نمايند کوشند به اين خواسته قدرت و ثروت می

ھای قدرت و ثروت   از بلوکئیھا حرکت بر مدار خواسته به حق صنفی و پرھيز از پيوند خوردن با بخش يا بخش

 ئیقق شعارھا ايستادگی و مقاومت کرد و برای شکوفادر کنار اين ھوشياری بايد برای تح. امری ضروری است

امری مھم و خطير که در شرايط کنونی . و عملياتی اتخاذ نمود ستراتيژيک ۀظرفيت ناشی از اتحاد سراسری، برنام

  .ھای صنفی در سراسر ايران است متوجه کانون

  شانۀکشان به حقوق حقزحمت ۀيابی ھم با تشکر فراوان از شرکت شما دراين مصاحبه و آرزوی دست
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