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   ه هشتاد و ششمابهمن  مپنج                                                                                                 نايني نودمانيپ
 

 
های فراوانی به وجود آمده  وبحث و جدل. ن صنفی را به خود مشغول کرده استمدتی است که موضوع مهمی ذهن فعالي

است صنفی بمانيم يا سياسی شويم ؟الزم به تذکر است  رپرسش اينگونه مطرح شده است که در شرايط موجود بهت .است

  .و آن ترم يا واژه سياسی است .اصال ح شود که مغلطه ای صورت گرفته که بايد

آگاهانه ای در جهت بهبود  در پاسخ بايد اذعان داشت که هر فعاليت اول بايد پرسيد سياسی بودن به چه معناست؟

اعتراض ،وضعيت معيشت هرگونه اعتراض به براينبنا .شودياسی تلقی مي،اجتماعی عمل س)معيشتی(وضعيت اقتصادی

عملی کامال تحقق واقعی عدالت باز کمبودها وهرگونه تالش عينی جهت رفعمناسبات اقتصادی بوده وبه مکانيسم و

   .سياسی است

سياسی  ،رای تغيير جايگاه اقتصادیب آغاز تا به امروز در تالش مداومبوده وازه حکم اين که انسان موجودی متفکرپس ب

   .،سنديکا ها ونهادهای اجتماعی تماماً سياسی بوده و هستند احزاب .موجودی سياسی است ،واجتماعی خويش بوده

و زندگی در  .کامالً پسنديده می باشد حال نتيجه می گيريم سياسی بودن و تحليل سياسی داشتن نه تنها مذموم نيست بلکه

گروه ها در چه مختصاتی قرار داشته وطبقات مختلف اجتماعی با  ولی آنچه مهم است اين است که .خال مفهومی ندارد

   .کسانی وارد عرصه سياسی ميشوند چه ابزارهايی وبه نفع چه

گونه بدست می آيد؟ آيا بايد ما چ منافع معلمان ،رحال بدست آوردن منافع خود هستند گروه ها دیجامعه ای که همه در

   ورشکستگان سياسی را به قدرت برساند؟ ان فرهيخته چون ابزاری تلقی شود کهمعلمشعور

را وسوسه می کند که با دادن  نواده هايشان تمام گروه های سياسی موجودباالی معلمان و دانش آموزان و خاجمعيت 

   .وعده های متعدد فعاالن صنفی را به سوی خود جلب کنند

   گروه های سياسی موجود ائتالف کرد؟ با گراين است که چرانبايديپرسش د

آيد اين شخصيت ها به شکل  قبل ازهر چيز بايد گفته شود اگر اين روزها خيلی از شخصيت حقيقی سخن به ميان می

نفر کانديد شوند کسی کاری ندارد ولی اگر اين آقايان افراد  ممکن است در ايران هزاران .خلق الساعه به وجود نيامده اند

   .وعلت انتخاب انان از سوی گروهای سياسی بر همين اصل است. موثر هستندباشند بسيار ای اجتماعیمطرح جنبش ه

 آنانکه هيچ گاه مورد حمايت جدی ،کا نونهای صنفی در بدو پيدايش با اعالم استقالل خود از منافع واقعی توده معلمان

   .قرار نداشته اند دفاع نموده است

در هر  کنار همکاران ايستاد و و نظارت زمانی معنا می يابد که در .ز پرداخته استيفی راناين راه هزينه های گزادر

در قدرت وشرکت در زد و بندهای سياسی اين امر متحقق  شرايط از حقوق سنديکايی ايشان دفاع نمود و با داخل شدن

گام حضور دولت اصالحات تمام هندر .دست داده اندحافظه تاريخی خود را از اين همکاران عزيز گويا .نخواهد شد
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گرفت و هميشه ما  دوستان مورد بی مهری شديد دولت،گروههای سياسی دوم خردادی و مطبوعات آنها قرار می فعاليت

   .انديشان اصالح طلب سانسور می شد صنفی ما توسط آزاد جناح راست به حساب آورده واخباررا از عوامل

سختترين شرايط فعالين کانونها  انمان در دورترين روستاهای ايران ديدند که دراما ما همچنان مستقل مانديم و همکار

شگفتا اينکه کسانی که  .مهم راز ماندن و اعتبار کانونها شد و اين اصل. صادقانه در جهت رفع تبعيض تالش می کنند

 ا رای همکاران حضورشانتا ما ب. جلسات ما را نداشتند امروز با ما حزب تشکيل می دهند اجازه ی حضور درهرگز

اقدام برای کانونها ايجاد شکاف وبه  اولين تاثير منفی اين.با اين خيال باطل که بيشتر بر انان نظارت کنيم .را مسجل کنيم

   .بخش از جنبش کارگری است شکست کشاندن حرکت معلمان به عنوان منسجم ترين

و در نتيجه  شدت متزلزل شد، اعتبار بعضی از دوستان بهدوم اينکه در روزهای اخير با انتشار اين خبر موقعيت و 

آنان معتقد شده اند که کانونها چونان ابزاری برای به  چون . کانونها در حال از دست رفتن استاعتماد همکاران به

درکنار  هدر نتيجه کانونها تبديل به نهادهايی ميشوند ک .سياسی از همکاران استفاده می کنند قدرت رساندن پاکباخته های

   .کانونها حادث می شود قدرت ايدئولوژی سلطه پذيری رادر طبقات فرودست نهادينه می کنند وآن سان مرگ

می به سرزنش آردن آن بر برج عاج نشينیهرو .رنگ باخته است توسط روشنفكران ماامروزه اخالق گرايی سياسی 

   .خيزد

وشی جايز بوده قدرت هرر برای بدست آوردن. تقلبی سياسی خود هستند یالبته برای کسانی که در پی فروختن آاال

 پديده ای احمقانه به نظر می رواست وانتظار اخالقی از هر تقلب ،دادن وعده های خالف واقع ،طيفیوبستن پيمان با هر

   :بايد گفت در جواب اين آقايان .رسد

  .  ادامه داده اندن صنفی تا کنون بدون هيچ چشم داشتی ودر نهايت توان به تالش خودفعالين راستي

هرگزدر مغز کاسبان سياسی امروز  ما با تمام وجود به دفاع از صداقت دانش وبچه های فردابرخاسته ايم ،چيزی که

   .دنم ماي بدان پايبندخواهو همواره. موج می زندیانسان ارزشتحليل های سياسی ما نيز کرامت وو در .نمی گنجد
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 کانون صنفی معلمان ايران

  ١٣٨٦ن بهم٤پنجشنبه 
         

   

    

  

 


