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  برگي از تاريخ

  هاي معلمانآشنايي با تشكل
  *كانون مستقل معلمان

1360-1357  
  هاله صفرزاده

هاي مستقل معلمان، هاي مختلف تاريخي، تشكلگذرانده است. در برهه جنبش معلمان در ايران فراز و فرودهاي بسياري را از سر
اند. كانون مستقل وردهاي بسياري نيز داشتهو دستا دوش كشيدههاي معلمان آگاه را براي تغيير شرايط بر بار مبارزات و تالش

  اند. هستند كه كمتر شناخته شدهها از جمله اين تشكل 60تا  57هاي هاي مستقل معلمان در ساليا بهتر بگوييم كانونمعلمان 

 ،به بعد 57از مهر آموزان عليه رژيم سلطنتي، و دانشمعلمان  يگستردهجريان اعتراضات و اعتصابات  درمستقل معلمان  هايكانون
آموزان و معلمان و يا خودداري معلمان از ها، عدم حضور و غيبت دانش. خبر تعطيلي كالسشدندسيس أتدر شهرهاي مختلف 

اين در  ه استي كانون معلمان كرمانشاه منتشر شدخبر تشكيل اولين جلسه 57مهر  16شد. تدريس در نشريات روز منتشر مي
ها مهر از رفتن به كالس 22ند كه به دليل كنترل شديد مأموران بر تاالر آموزش و پرورش تا ه بودمعلمان اعالم كرد ،جلسه

  خودداري خواهند كرد.

 تشكيل كانون مستقل معلمان تهران، اطالع از تاريخ .بود ، كانون تهرانهاي مستقل معلمان در آن دورهترين كانونيكي از فعال
كانون مستقل معلمان تشكيل شده  ،ناحيه بود و در هر ناحيه 19زمان آموزش و پرورش تهران شامل در دست نيست. در آن يدقيق

منتشر شده كه تهران  7ي نمايندگان معلمان ناحيهاي از سوي ي مبني برصدور اطالعيه) خبر57آبان  2ي اطالعات(بود. در روزنامه
ي موقت، كار خود را آغاز نفر نماينده 15تهران با انتخاب  7ي موجوديت كانون خود را اعالم داشتند. كانون معلمان ناحيه در آن

تا در صورت تشكيل كانون، موجوديت خود را به اطالع اين  ه بودكرد و از ساير همكاران آموزشي و اداري نواحي مختلف دعوت شد
ي اين بيانيه، عنوان شده كه معلمان خواهان همبستگي و تشكل واقعي معلمان تحقق پذيرد. در ادامهوسيله كانون برسانند تا بدين

آموزان زنداني و محمد معلمان و دانش ،ان سياسيي زندانيو آزادي كليه آموزش و پرورش ي حفاظتبرچيده شدن بساط اداره
  آبان دست به اعتصاب خواهند زد.  و اعالم كردند كه از دوم هستند *ي معلماندرخشش، رهبر جامعه

ي اطالعات رفتند و پيروزي اعتصاب مطبوعات را تبريك دي ماه جمعي از نمايندگان كانون معلمان مستقل پايتخت به روزنامه 21
أكيد ي معلمان در اين جلسه با اشاره به چگونگي تشكيل كانون مستقل معلمان در تهران و ديگر شهرهاي كشور، تگفتند. نماينده

  :كه كرده بود

رغم تمام اين آموزان نيست و عليي مستقل جدا از مبارزات معلمان و دانشكار بردن واژهپندارند بهمي هچبر خالف آن«
- ـهاي صنفيل معلمان، عالوه بر هدفكانون به هيچ حزب و جمعيتي بستگي ندارد ولي در كانون مستق كنونا ،هاتخطئه

سال اخير در  25تماعي نيز گنجانده شده است چرا كه براي مقابله با آثار شوم و ضدخلقي رژيم در سياسي، ماهيت علمي و اج
-ي اماكن فرهنگي پايتخت از قبيل خانهآموزش و پرورش... بايستي اقدامات اساسي انجام داد و از سطح به عمق رفت... كليه

درهاي اين اماكن را مهر و  ،سته شده است و مأموران نظاميي مدارس بر روي معلمان بي فرهنگيان و كليههاي معلم، خانه
  »زهرا گرد آيند.كيلومتر از شهر دور شوند و در بهشت 40اند و در نتيجه معلمان براي برپايي يك اجتماع بايد موم كرده



چند ماهه همگام با ت اين اعتراضاشد.  بازگشايي 57بهمن  4ي معلم در معلمان باالخره خانهمتشكل ي اعتراضات با ادامه
و از  در دو نوبت افزايش يافتهمگام با ساير كاركنان دولت، حقوق معلمان  وردهاي ديگري نيز داشت.دستااعتراضات عمومي مردم، 

  رسيد، محمد درخشش آزاد شد و... تومان  7000به تومان  1300حدود 

فعاليتسيس شده و شهرهاي مختلف تأهاي مستقل معلمان يكي پس از ديگري در پس از روي كار آمدن حكومت جديد، كانون
شد. ها در نشريات روز مانند اطالعات، كيهان و آيندگان منتشر ميسيس برخي از اين كانوني تأهاي خود را ادامه دادند. اطالعيه

ها مستقل از هر گونه ايدئولوژي و بدون وابستگي به له هم اشاره شده كه آنف به اين مسأدر اين خبرها ضمن برشمردن اهدا
هاي پس از سرنگوني رژيم شاهنشاهي و با توجه به نقشي كه اسي موجود هستند. در آن شرايط خاص سالهاي سياحزاب و گروه

ارديبهشت  8در كردند. سياسي تعريف ميـا خود را صنفيههاي معلمان در سازماندهي اعتصابات مدارس داشتند، اين تشكلتشكل
  آمده است:اين معلمان چنين عيه كانون مستقل معلمان آمل اعالم موجوديت كرد. در اطال 58

ما گروهي از معلمان متعهد با تشكل خود در يك كانون مستقل و دموكراتيك جهت غنا بخشيدن به فرهنگي پويا و مردمي، «
مان، موجوديت خود را اعالم كرده و از ي دمكراتيك و تحقق حقوق صنفي و سياسيهاكوشش در جهت بسط و تحكيم آزادي

  »يم.ينمادرخواست همكاري و همگامي مي ئولوژي و مرام،دنظر از هرگونه ايمسئول و متعهد، صرفي همكاران كليه

اهداف خود را به  ،كانون آزاد معلمان سنندج اعالم موجوديت كرد. كانون بدون وابستگي به ايدئولوژي خاص 58ارديبهشت  24در 
  شرح زير اعالم و از همكاران به شرط پذيرش اين اهداف دعوت به عضويت كرد:

 ي ضدمردميهامبارزه با نيروهاي امپرياليستي و ارتجاع داخلي و افشاي توطئه -1

ارچوب ايراني چ رد دري ايران به ويژه خلق كُهاجهت رفع ستم ملي به منظور تحقق هدف حق تعيين سرنوشت خلق كوشش در -2
 .آزاد و دموكراتيك

 .تالش در جهت پيشرفت امر آموزش و پرورش به منظور زدودن آثار فرهنگ فاسد استعماري و گسترش فرهنگ انقالبي -3

واحدهاي  يمحيط آموزشي و دفاع از حقوق صنفي و اداره جويي فردي و رفع فشار و اختناق و تفتيش عقايد درمبارزه با تسلط -4
 .آموزانو دانشتوسط شوراي معلمان آموزشي 

  

اين كانون نهادي دموكراتيك اعالم موجوديت، ي بر مبناي بيانيه. ي مستقل معلمان اهواز اعالم موجوديت كردجامعه 58خرداد  21
ل كانون مستق نمايد.معرفي شده كه به هيچ گروه و مرامي وابستگي ندارد و در راه تحقق اهداف صنفي و سياسي كوشش مي

 58خرداد  28در  ماده است، منتشر كرد. 28ي خود را كه شامل يك مقدمه و بختياري نيز اساسنامهمعلمان استان چهارمحال
  اي اعالم موجوديت كرد. در اين اطالعيه آمده است:كانون مستقل معلمان كرج طي اطالعيه

ذشته و به گواهي تجارب اجتماعي و آموزشي گشرايط طور كامل دگرگون نشده است و از آنجايي كه نهادهاي اقتصادي به«
توجه به  رود و باارتجاع وابسته به آن مي بيم بازگشت مجدد امپرياليسم و ،ايران اخير جهان مخصوصاً سالهصدتاريخي يك

آثار فرهنگ استعماري و ايجاد نظام مترقي آموزشي، تشكل هرچه بيشتر ما ضرورت  يمحو كليه رسالت تاريخي معلمان در
دست آمده، ي بههاتحكيم و گسترش آزاديحقوق صنفي معلمان،  يدفاع از كليه ،پيدا كرده است. هدف از تشكيل اين كانون



كليه مظاهر  مبارزه پيگير با امپرياليسم و شكوفايي استعدادهاي ذاتي معلمان و دانش آموزان و كمك به رشد آگاهي انقالبي و
  دموكراتيك.ـ سياسي، مستقل ـباشد: صنفياستبداد، ارتجاع و استثمار است. لذا شكل سازماني كانون به اين صورت مي

ي هاتهكه خواستوجه به اينبا  ـب. كنداز منافع صنفي معلمان دفاع مي گيرد وميبر في است زيرا قشر معلمان را درصن ـالف
معقول تحقق  طور واقعي وي صنفي بههاي سياسي خواستههاي سياسي نيست و بدون وجود آزاديهاصنفي جدا از خواسته

ي انقالب كه محو كامل امپرياليسم و ارتجاع و استبداد است، حركت هاكند، كانون سياسي است زيرا همگام با هدفپيدا نمي
دموكراتيك است زيرا اين اصول را  ـزيرا به هيچ سازمان، گروه و ايدئولوژي خاصي وابستگي ندارد. د است مستقل ـج كند.مي

  كند:رعايت مي

اصل آزادي عضويت و مشاركت معلمان شاغل و بازنشسته و كادر آموزشي و نيز كادر اداري آموزش و پرورش صرف نظر از ـ 
 .هر نوع طرز تفكر و عقيده

 .ي كانون مطابق اساسنامههاتمام ارگاناصل انتخابي بودن ـ 

كانون  يي و آزادي انتخاب شدن و انتخاب كردن براي تمام اعضا با توجه به شرايط مندرج در اساسنامهأاصل برابري رـ 
 حقوق اقليت از طرف اكثريت

 ي دموكراتيك و ضد امپرياليستي و ضد ارتجاعيهااصل حمايت از كليه جنبشـ 

تجمع سه هزار نفره از معلمان را در  تهران برگزار كرد. محمد  57در پاييز نيز فعال بود  **"جامعه معلمان"ها در آن سال
تشكيل كانون مستقل و مطابق اخبار منتشر شده با داشت بود. اما پس از روي كار آمدن دولت جديد درخشش به مدت دو هفته باز

جمعي از معلمان اصفهان كه خوانيم كه است. در خبرهاي نشريات ميكردهموافق نبوده و در برخي موارد مقابله نيز ميمعلمان 
شوند كه كانون مستقل فرهنگيان اصفهان و آن مي ديدند، برن را در راستاي منافع معلمان نمياصفها "جامعه معلمان"عملكرد 

همكاري با ديگر نيروهاي مترقي  :شودسس اعالم ميمؤهيأت حومه را بنياد نهند. در گردهمايي فرهنگيان اهداف كانون از طرف 
ل ئگان و... و نيز مساصورت رايسوادي بهي مبارزه با بيهاسيس كالسأشه و بيان و نشر در سطح جامعه، تملي، دفاع از آزادي اندي

-نامه ،دنبال اين گردهماييشود. بهرفاهي فرهنگيان از قبيل مشكل مسكن، اداره شركت تعاوني و... از جمله اهداف كانون اعالم مي
جامعه "س أاصفهان كه در ر 4 يآموزش و پرورش ناحيه ييس ادارهئر اماشود.ارسال ميموزش و پرورش اصفهان آكل  اي به مدير

 يفرستد و خواهان خوانده شدن آن در برنامهبه كليه مدارس ميعليه كانون مستقل معلمان اصفهان اي نامه ؛بود "معلمان
  گردد. آموزان ميصبحگاهي براي دانش

دند كه خبر برخي از اين جلسات در نشريات رسمي منتشر كرطور مرتب جلسات هفتگي را برگزار ميي مستقل معلمان بههاكانون
تهران از همكاران خود دعوت  آموزش و پرورش تهران وابسته به كانون مستقل معلمان 11 يگروهي از معلمان ناحيه شد. مثالًمي

برخي در  حضور يابند.(دقيقي طوسي) خرداد در دبيرستان كمال موسوي 14عصر  5ل كانون ساعت ئاند كه براي بررسي مساكرده
كانون مستقل معلمان تهران به مناسبت روز  58ارديبهشت  12 روز درشد. از اين جلسات به موضوعات روز جامعه پرداخته مي

  معلم اعالم كردند كه بايد در تدوين قانون اساسي مشاركت داشته باشند. وزير آموزش و پرورش نيز در اين مراسم شركت داشت.

مرداد ماه كانون مستقل معلمان  17 شد.لسات عمومي كانون مستقل معلمان تهران در باشگاه معلمان  برگزار ميج 58تا مرداد 
 ،شودت اجرايي كانون كه در باشگاه معلمان تهران برگزار ميأهي ياعضاي خود دعوت كرد كه در انتخابات ساالنه يتهران از كليه



مرداد كه قرار بود براي معرفي هيأت اجرايي  31ي انجام شد اما جلسه 58ر مرداد شركت كنند. انتخابات هيأت اجرايي جديد د
 58ي عمومي شهريور لسهجديد تشكيل شود به دليل بسته شدن درهاي باشگاه معلمان به روي كانون مستقل انجام نشد. در ج

رغم دد از باشگاه معلمان داده شد. بهي مجهن كانون براي استفادي مسئوالهاوجود آمده مطرح و گزارشي از پيگيريمشكالت به
سرپرست جديد وزارت آموزش و پرورش، اعالم شد كه چون كانون مستقل معلمان تشكيالتي  ،ها و مالقات با آقاي رجاييپيگيري

آموزش و  ها جا بدهد؛ اين در حالي بود كه انجمن اسالمي معلمان از امكاناتتواند به آندولتي نيست، آموزش و پرورش نمي
كرد. نداشتن جا و عدم تشكيل جلسات عمومي سبب شده بود كه براي برخي از معلمان اين تصور پيش آيد كه پرورش استفاده مي

اش نامهستواند مخفي باشد زيرا بنا به اساي عمومي مطرح شد كه كانون نميكند. در اين جلسهصورت مخفي فعاليت ميبهكانون 
   اسي علني است.سيـيك سازمان صنفي

  
  هاي مستقل معلمانكانون ياداره ينحوه

ام كارهاي كانون را وليت انجي مختلفي مسئهاكميته ها اطالعات دقيقي در دست نيست. ظاهراًاداره و سازمان اين كانون ياز نحوه
مستقل معلمان شهرستان جز خبرهاي اندك منتشر شده در مطبوعات آن روزها هاي اند. اطالعات و اسنادي از كانونبرعهده داشته

اطالعات بيشتري وجود دارد. كانون مستقل معلمان تهران توسط يك  در دست نيست اما در مورد كانون مستقل معلمان تهران
ش نشريه و دريافت كانون، چاپ و پخ الي كه تنظيم امور ماليـ مهاي تداركاتكميتهشده است و انتخابي اداره ميهيأت اجرايي 

ي ي نشر كه تهيهي ارتباط با نواحي مختلف آموزش و پرورش و كميتهي ارتباطات وظيفهكميته شت،عهده داحق عضويت را بر
بررسي  يكميته ي فرعي به شرح زير بود:كميته 6ي نشر شامل . كميتهشتعهده داها را برها، اعالميهانون، پيامي كمقاالت نشريه

ي كميته/ ي تحقيق و ترجمهكميته/ آموزشيدانشي بررسي مسائل كميته/ ي بررسي مسائل آموزشكميته/ مسائل صنفي معلمان
 /ي خبر و گزارشكميته/ فرهنگ و... و فرهنگ خلق

براي تعيين  ات كانوندر گردهمايي كانون ارائه شد، آمده است: انتخاب 58ت اجرايي موقت اين كانون كه در آبان در گزارش هيأ
-ت اجرايي به مدت يك سال توسط مجمع عمومي انتخاب شدهنفر به عنوان هيأ 13برگزار شده و  58مرداد  17ت اجرايي در هيأ

ت اجرايي مان جلوگيري به عمل آمده، اين هيأعمومي كانون در باشگاه معل يمرداد از تشكيل جلسه 31اند. اما به دليل اين كه در 
اي مركب ي كار كانون، جلسهكار خود را آغاز كند زيرا مجمع عمومي اين انتخابات را مورد تاييد قرار نداده بود. براي ادامهنتوانسته 

ت اجرايي موقت عنوان هيأنفر به 11تشكيل و  58شهريور  12 هاي نشر ارتباطات و تداركات و مالي در تاريخاز اعضاي كميته
در اين مدت براي فعاليت كانون مستقل معلمان  هاي كانون را زنده نگه دارند. ظاهراًعمومي، فعاليتانتخاب شدند تا تشكيل مجمع 

ي هافعاليت ،ي اين گزارش. در ادامهر ماه از بين رفتاسناد مربوط به انتخابات شهريو تهران مشكالت بسياري ايجاد شد. مدارك و
   :رائه شده استهاي مختلف ات اجرايي موقت بر حسب كميتههيأ

خبر و  ياي تحت عنوان شوراهاي مدارس نيز تهيه كرده و كميتهي معلم، جزوهشماره نشريه 6نشر كانون به جز انتشار  يكميته
هاي تعاوني، صنفي ِمسكن، شركت يلهي بررسي مسائل صنفي نيز شش مسأشماره خبرنامه منتشر كرده بود. كميته 6گزارش 

اي در اين زمينه مورد بررسي قرار داده و پرسشنامهآمد معلمان را وسرويس رفت و مزايا، ارتقا، انتقال و بيمه، مهدكودك، حقوق
 يتحقيق و ترجمه نيز در زمينه يگزارش در نواحي مختلف تهران در دست اجرا بوده است. كميته يتهيه كرده كه در زمان ارائه

مند به كار در اين ي مسائل آموزشي از معلمان عالقهگزارش همكاري داشته است. كميته خبر و يپرسشنامه و... با كميته يتهيه
آموزش و پرورش انقالبي تهيه كرده بود. بررسي محتواي كتب درسي در دستور كار اين  يبخش دعوت كرده و مقاالتي در زمينه



-هاي مدارس و مسائل آموزشي تهيه كرده و از دانشي شورااي در زمينهآموزي نيز پرسشنامهي دانشكميته بوده است. كميته
آموزي منتشر كنند. ي دانشها بتوانند يك نشريهآموزان دعوت شده بود تا نقطه نظرات آنان را نيز داشته باشند و با كمك آن

براي هر ناحيه  ،ه داشته دعهي نواحي مختلف تهران را برهاها و با كانونهاي شهرستانارتباط با كانون يارتباطات وظيفه يكميته
شده است. شركت در هاي كانون در اين نواحي بين معلمان توزيع مي ها و اعالميهاطالعيه ولي انتخاب شده و نشريات ومسئ

مالقات با التحصيالن، نون زندانيان سياسي و كانون فارغهمبستگي زنان، كا يهاي دموكراتيك ديگر مانند كميتهجلسات تشكل
ي دريافت حق مالي نيز به وظايف خود در زمينه يهاي اين بخش بوده است. كميتهوالن آموزش و پرورش از ديگر فعاليتمسئ

  ها نيز به دليل عدم استقبال معلمان فعال نشده بود.خلق يل مالي كانون پرداخته است. كميتهعضويت، رسيدگي به مسائ

. ه بودسازي در آموزش و پرورش به راه افتادموج پاكشد. مستقل معلمان بيشتر ميهاي به تدريج فشارها بر معلمان و تشكل
نفر از  22شد. معلم منتشر مي يبيش در نشريات عمومي و نشريهكم و  هاخبرهاي اعتراضات معلمان عليه اين فشارها و محدوديت

و فشارهاي وارد بر معلمان اين شهر نوشته و خواسته هااي به چند مرجع قانوني و مطبوعات درمورد محدوديتنامه ،معلمان ميانه
  د:بودني زير را طرح كرده ها

 اي مغرض دستگير و زنداني شده است. ه بنا بر شكايت و اتهام واهي عدهآزادي بي قيد و شرط همكارمان از زندان تبريز ك -1

 .و پرورش و ديگر امورات فرهنگي امور آموزشي مدارس و آموزش ول درئعدم دخالت كميته و افراد غير مس -2

 گردند.نفاق مي انقالب واقعي خود موجب تفرقه و گر كه با اعمال ضد انساني و ضدتعقيب و دستگيري افراد مفتري و اخالل -3

در ه از جملكرد. مي منتشرساير شهرها دفاع از حقوق صنفي معلمان  يي متفاوتي در زمينههاكانون معلمان مستقل تهران اطالعيه
ول كميته در امر ئافراد غيرمس يتعدادي از معلمان گچساران در اعتراض به عدم انتصاب يكي از همكاران و مداخله 58ديبهشت ار

اي له را بهانهأآموزش و پرورش نيز اين مس ياداره دهند.جمعي ميي دستهآموزش، پس از تحصن و عدم رسيدگي، استعفا يلهأمس
عفي، آموزش و پرورش تي معلمان مسهاكند. پس از پيگيريكار آنان ممانعت مي ياز ادامه قطع كرده ودهد، حقوق آنان را قرار مي

 9داده و در له را مورد توجه قرار أتهران اين مسي ديگر كرد. كانون مستقل معلمان هاگچساران اقدام به انتقال آنان به شهرستان
    كوم كرده و خواهان بازگشت معلمان به شهر خود شده است.مح اي تبعيد اين معلمان رادر اطالعيه 58خرداد 

در هاي معلمان در اين دوران انتخاب مديران مدارس و ادارات آموزش و پرورش توسط معلمان بود. ترين خواستهيكي از مهم
اين تنها موردي است كه در  از طريق انتخابات معلمان تعيين شد. )هوشنگ نيازي(رئيس آموزش و پرورش شهسوار 58ارديبهشت 

تهران پيامي  15ي كانون مستقل معلمان ناحيه 58خرداد  20نشريات عمومي خبر عملي شدن اين خواست منتشر شده است. 
  توجهي به معلمان اشاره شده بود:منتشر كردند كه در آن به بي

ارزش د و اكنون سكوت در برابر بيساي يك مدرسه توسط شوراي معلمان انتخاب شوؤاند حتي رهنوز اجازه نداده«
ي ما به اين اعمال ييد اين اعمال نادرست است. بايد همهأشمردن يكي از اركان اساسي آموزش و پرورش يعني معلم، ت

  »وزارت آموزش و پرورش اعتراض كنيم.

در آن نسبت به اخراج و انتقال و  نامه اي سرگشاده به مهندس مهدي بازرگان نخست وزير منتشر كردكانون تهران  58تير  25در 
سپس  دانش آموزان در سرنگوني رژيم سلطنت اشاره كرده و د. در اين نامه ابتدا به نقش معلمان ونمواجباري معلمان اعتراض 

  چنين آمده است:



شناخته شده را گذرد، در اين مدت مردم جز اين كه شاه خون آشام و امروز كه نزديك به پنج ماه از حكومت دولت موقت مي"
ي سياسي هاآموزشي و آزادي، سر خود نمي بينند عمال تغيير محسوسي را در زندگي خود از نظر اقتصادي، اجتماعي باال

كند و از طرف ديگر ادارات كه احساس نمي كنند چرا كه از يك طرف منحني نمايش گراني همچنان سير صعودي طي مي
شوند، قادر به حل كوچكترين مشكل مردم نيستند. در مسايل سياسي با آنكه اداره ميي فاسد گذشته هاتوسط همان مهره

شود، عوامل اخالل گر و سرسپرده استعمار و ارتجاع آزادي مطبوعات مستقل را هم شعار آزادي همه سازمانها و احزاب داده مي
  "؟...با اشكال روبرو كرده اند

  است:برنامه آموزش دولت پرداخته نقد به  سپس

تفرقه اندازي و سعي ، رويم تناقض گويي و لفاظي تغيير كلمات و توجيه لغات، سرگرداني و بيكاريلوتر ميجاز طرفي هر چه "
در جداسازي صفوف ملت، نگراني مردم را از آينده افزايش داده است. در قسمت آموزشي دولت برنامه مشخص را ارائه نداده 

دولت نه تنها وضع مدارس غيردولتي را مشخص نكرده و در حل مشكل ، م شروع شدهاست. زيرا با آن كه فصل ثبت نا
آموزشي رهنمودي ارائه نداده بلكه سردرگمي خود را با تناقض گويي به جامعه انتقال داده به طوري كه مسووالن مدارس و 

را طرح كرد و  نرورش شعار آموزش رايگاشنيديم كه يك روز وزير آموزش و پ مردم را در بالتكليفي نگه داشته است. ديديم و
خيلي سريع به وسيله رييس دولت با طرح تشويق سرمايه گذاري در بخش خصوصي به صورت مبهم رها شد. طولي نكشيد 

گوش رسيد. بدون اين كه توضيح داده شود چطور ممكن است بتوان بدون آموزش رايگان به  كه زمزمه آموزش يكسان به
معلمين در تهيه و تدوين آنها سوال ديگري است كه هيچ معلمي  هاي درسي و عدم اطالعوضع كتابآموزش يكسان رسيد. 

اه در طرح و برنامه ريزي مسايل آموزشي استفاده نمي شود بلكه عمال از گنه تنها از معلمين آ اقادر به پاسخ به آن نيست زير
  .شودشركت آنها در پيشبرد اهداف انقالبي جلوگيري مي

خواهيم صراحتا نظر خود را نسبت به رويدادهاي ضدخلقي كه به شناسيم لذا مينخست وزير شما را معلمي متعهد ميجناب 
ي هاگيرد از قبيل سانسور در راديو تلويزيون و ژستوسيله افراد جاه طلب يا به وسيله اخاللگران حرفه اي صورت مي

موسسان، تبعيض بين زنان و مردان كه در مراسم تحليف زنان مستبدانه سرپرست آن، تصويب قانون اساسي بدون مجلس 
انقالب شكوهمند مردم،  نجهت به ثمر رساند عناصر انقالبي كه به شهادت ملت ايران در يكارآموز قضايي جلوه كرد، دستگير

قيب عده اي از نفتگران و تع ...ها را با خون پاك خود گلگون كردند، ها سنگفرش خيابانرگترين فداكاريها نموده اند و سالبز
معلمين گچساران و عده اي از معلمين تهران، جلوگيري از اجتماع اعضاي كانون مستقل  اهواز وآبادان و كارگران نورد، اخراج
كنيد؟ آيا را تاييد مي ها... كتاب سوزان چنگيز وار درشهرستانو  اصفهان ،يي چون آبادانهامعلمان نواحي تهران و شهرستان

دخالت اخاللگران در مطبوعات و حمله به دفاتر آنها حمله به اجتماعات دموكراتيك و مضروب كردن پسرك روزنامه شما 
زعم عده اي از مستكبرين بوده و از همه مهمتر بي خبرگذاشتن ملت ايران را از آنچه در پشت پرده اتفاق ميه فروش را كه ب

  كنيد؟ تاييد مي ،افتاد

كانون مستقل معلمان تبريز از شهرداري شهر كردند. ي مختلف مسايل روز اعالم موضع ميهاان در زمينهي مستقل معلمهاكانون
خواست كه انقالبي عمل كند و عناصر ناپاك و تحميلي را از شهرداري تصفيه كند. اين كانون فوري ترين مسايل شهري تبريز را 

هايي كه توسط افراد بيكار نصب شده است و وضع اليت دادن به كيوسكچنين برشمرده است: ترافيك، تعميرارگ تبريز، اجازه فع
  و ميادين. هااني وتعويض نام خياباناتوبوس ر



در مقاله ي ديگري نيز كرد و پيامي منتشر  كانون مستقل معلمان تهران براي حمايت از كارآموزان قضايي متحصن در دادگستري
  به مسايل و تبعيضات عليه زنان بخصوص در آموزش و پرورش پرداخته است.

  نشريات كانون مستقل معلمان

  
ي كانون مستقل ، نشريه”پويا“خاص خود را داشتند از جمله: هاي مستقل معلمان در شهرهاي مختلف هر كدام نشريات كانون

 ”ي فرهنگيان اصفهاننشريه“ ”ي معلمنشريه“ي كانون مستقل معلمان تبريز و ، نشريه”بهمن 29“آموزان فراهان، فرهنگيان و دانش
  بود.و... 

كرد منتشر ميخبرنامه  يادرهر ناحيه آموزش و پرورش تهران شعبه اي داشت. هر شعبه بولتن داخلي تهران كانون مستقل معلمان 
به صورت  ”معلم“ كانون با نامنشريه . شدو مقاالتي منتشر مي هاكه در آن اخبار مربوط به مسايل معلمان، دانش آموزان و گزارش

. در رسيدريال  25بهريال بود و سپس  15آغاز شد. ابتدا قيمت آن  58از بهار  معلمنامه انتشار ماهشد. ماهنامه در تهران منتشر مي
هاي درسي، مسائل روز، ضرورت هاي مختلفي مانند كتابهاي متنوعي در زمينههاي مختلف اين نشريه، مقاالت و گزارششماره

- ها و... منتشر ميهاي مستقل شهرستانانونكاخبار هايي از وضعيت مدارس، آموزان، گزارشايجاد تشكل معلمان، مشكالت دانش
  .شد

از  "منتشر شده بود به شرح زير وجود دارد:  58آماري نيز از مقاالت شش شماره كه تا تاريخ آبان در گزارش هيات اجرايي موقت 
دي  26زنان، فلسطين، آذر،  16شهريور، كردستان،  17مرداد، امپرياليسم،  28مقاله سياسي (كه در موضوعات  9، مقاله مندرج 61
تشكلهاي معلمان، صنفي يا سياسي بودن آنان، مدارس ملي، كتب درسي و تدوين مقاله صنفي غيررفاهي ( 52، و...)بهمن  22و 

هم منحصرا در مورد مسايل صنفي مانند بانك  هاي نشريههااعالميه و پيام منتشر شده است. اخبار و گزارش 25آنها و.. .) و 
  يي از وضعيت مدارس بوده است.هاو گزارش هاي مستقل شهرستانهاو... و بيشتر اخبار كانون فرهنگيان

  
  دارس ملي (خصوصي)م

   ها بود.ي صنفي معلمان درآن سالهاي كانونهاتبعيض ميان مدارس از جمله خواستهرفع برابر و اجباري و ، آموزش رايگان

 از مجموع 56در سال در زمان سلطنت محمد رضا شاه پهلوي، مدارس خصوصي تحت عنوان مدارس ملي مشغول به كار بودند. 
درصد  17خواندند كه درصد دختر) در مدارس خصوصي درس مي 43درصد پسر،  57نفر( 863هزار و  105آموزان متوسطه دانش



وزير آموزش اولين به گفته  .گرفتندميي متفاوتي هااين مدارس ملي انواع مختلف داشتند و شهريه آموزان اين مقطع بود.كل دانش
تفاوت  )تير 20آيندگان (تومان بوده است. 4600مبلغ  57-56دارس غيردولتي در سال مرسمي شهريه دولت بازرگان و پرورش 

ميان مدارس دولتي و خصوصي همانند امروز از زمين تا آسمان بوده است. مدارس دولتي از كمترين امكانات برخوردار بوده اند. به 
واقع در ميدان ملت (شاه  12دولتي صديق اعلم. منطقه يه، گزارشي در مورد وضعيت دبيرستان نشر 2در شماره ي  عنوان مثال 

 1349 به سال تاسيس دبيرستان دخترانه شد و  1310سالمنتشر شده است . اين دبيرستان در  605سابق) خيابان ري پالك 
مساحت مدرسه ، تومان) 2500اجاره اي بودن محل (ماهانه ت: موارد زير اشاره شده اسدر شرح وضعيت اين مدرسه به . گرددبرمي

تعداد  ،)ر چند كه از همه زيربنا استفاده نمي شود چون امكان ريزش آن وجود دارده( متر آن زيربناست1000متر كه  2500
ها، ي فرسوده و شكسته، فضاي نيمه تاريك كالسهاميز و نيمكت نفر در هر كالس) با 40تعداد دانش اموزان ( و نفر 22معلمان 

اگرد حياط بزرگ قرار دارند و پلكاني كه مدرسه را يي كه گردهاي مخروبه كه زمستان با چكه باران و برف روبروست، كالسهاسقف
دانش آموزاني كه تعهد خدمت  .تومان است 163كند، شهريه مدرسه كه مبلغ آن ساالنه براي هر دانش آموز جدا مي هااز مغازه

  "..برنامه.يابد، بدون وجود آزمايشگاه و وسايل ورزش و هنر و آموزش فوق تومان تقليل مي 13بسپارند شهريه شان به 

به جز شرايط اسف بار مدرسه، آنچه در اين گزارش جلب  توجه مي كند دريافت شهريه از دانش آموزان دبيرستاني دولتي است كه 
آموزان مدارس صادر نام دانشاي دستور مربوط به ثبتنامهطي بخش58تير ماه  16در  زمان شاه مرسوم و قانوني بوده است.  در

ريال شهريه  1710هاي دولتي بايد آموزان دبيرستاننامه تمام مدارس مختلف برچيده خواهد شد و دانششد. بر اساس اين بخش
هزار ريال نسبت به  10طور قطعي روشن نشده است فعالً با دريافت حداكثر بپردازند و چون ميزان شهريه مدارس غيردولتي به

اين خبر به معني ابقاي اين مدارس بود. اين مساله عكس العمل كانون 1"شود.ونه مدارس اقدام ميگآموزان در اين نام دانشثبت
  و برگزاري سمينار مخالفت خود را با اين مساله اعالم كردند.  هاو بيانيه هاي صنفي معلمان را برانگيخت و طي اطالعيهها

در مورد مساله تبعيض موزش و پرورش وزير آدكتر شكوهي "ي خانه و مدرسه، هابه دنبال اعتراضات گسترده معلمان و انجمن 
طرحي براي مشخص كردن روابط خود با  :رس مشخص كنيم. وي گفتابط خود را با مداكنيم رووشش ميكبين مدارس گفت 

ايم. طرح مربوط به روابط با  كرده ايم كه متاسفانه هنوز پاسخ آن را نگرفته ادههيات دولت پيشن رس غيردولتي تهيه و بهامد
وشش ما اين است كمورد خدمات جنبي اين مدارس گفت  وي در.. روز است كه در هيات دولت مانده است. 40غيردولتي رس امد
  "دهند از شما پول بگيرند.مدارس در قبال خدمتي كه ارائه مي كه

  براي مردم و معلمان قانع كننده نبود.  هااين گونه پاسخ

ي مستقل معلمان را به واكنش عليه آموزش و پرورش خصوصي و هابود كه كانونابقاي مدارس ملي ( خصوصي) يكي از مواردي 
  پولي برانگيخت. در نامه ي كانون مستقل معلمان تهران به نخست وزير در اين باره چنين آمده است:

ر گوناگون يي اعيان نشين در اصل چيزي به جز تظاههااختالف در مدارس شمال و جنوب شهر و يا بهتر بگوييم محله... "
 دمنافع طبقات نيست. مشاهدات روزمره زندگي به همگان آموخته است كه آنچه مردم شمال شهر از آن برخوردار هستن

باشند. تفاوت سطح زندگي در اين دو منطقه را بايد از دو زمينه اقتصادي متفاوت نتيجه فاقد آن مي هاجنوب شهري
ي مرفه داراي هااز آن شرايط آموزشي برخوردار نيستند كه فرزندان بخش بگيريم. فرزندان كارگران و زحمتكشان مسلما

شوند و كليه مظاهر زندگي نيز ي اجتماعي در يك قطب و در دست يك بخش متمركز ميهاباشند. زيرا كه ثروتآن مي
ابتدايي آموزشي  قطب بندي شده داراي معيارهاي طبقاتي ميگردند. اينكه مدراس جنوب شهر از امكانات بسيار نازل و



توانند ادامه تحصيل دهند را نبايد در عدم دلسوزي و دان كارگران و ساير زحمتكشان به سختي مينند و فرزربرخوردا
ياي امور هيات حاكمه تلقي كرد. در اينجا همانطوري كه در باال بيان شد باز قانون حركت سرمايه است كه لرسيدگي او
  چيز و چگونه بياموزند. كند طبقات تحت ستم چهتعيين مي

ورود به پروسه  ادهمجهت فرهنگي آ كارگران عالوه بر سير كردن شكم خانواده كارگر بايد فرزندان كارگران را نيز از مزد...
نداشته در ج سرمايه داران به كارگران بي سواد احتيا ،توليد كند. زيرا بر اثر رشد ابزار توليد و به كارگيري دانش در توليد

نيز بايد از اين طبقه آماده ورود به بازار كار گردند. لذا فرزندان كارگران اين آينده سازان  و خدمات دفتري كادرهاي ثاني
ارزش اضافي براي سرمايه داران بايد از قبل مزد پدر آموزش ببينند. اگر قرار باشد كه فرزندان كارگران نيز به همان 

بينند در نتيجه بايد بخش عظيمي از مزد كارگران به مرفه در آن آموزش ميي هاسرمايه داران و ديگر بخشكه مدارس 
اندازد و يا اگر مزد كارگران به ميزاني باشد اين منظور اختصاص يابد كه اين عمل حيات روزمره كارگران را به خطر مي

يه داران كاسته تا اين عمل تحقق كه بتوانند فرزندان خود را در بهترين مدارس به تحصيل گذارند بايد ازميزان سود سرما
ري اصوال نمي ايابد كه اين عمل غير ممكن و محال است. زيرا توليد بدون سود و يا كم سود در روابط توليدي سرمايه د

تواند ادامه حيات دهد وهمچنين توليدكنندگان را از لحاظ مادي ارضا نمايد. پس در واقع اين تفاوت دو شكل آموزشي را 
مدارس به اصطالح ملي و در واقع .. ي حاكم.هادولت تنه در نيكوكارتر و يا خباث قاتي بودن آن يافت وبايد در طب
  نظام طبقاتي گذشته مفهومي ديگر ندارد. نين مراكزي در اصل به جز قبولچفعاليت  ...خصوصي 

ان نه عليه شخص شاه بلكه عليه جايي كه مبارزاتمنولي برخالف منطق ايستاي دولتمردان ودست اندركاران امور، ما از آ
محو آن نظامي كه چنين نمودهايي در  نظامي بود كه شاه تبلور سياسيش بود براي از بين بردن چنين اختالف طبقاتي و

زه عليه چنين تجلياتي رمبارزه عليه نظام جابرانه سرمايه داري بي ترديد از مبا. دهيمبر دارد هنوز به مبارزه خود ادامه مي
  "نمي باشد. لذا از چنين موضعي است كه ما به تجديد مدارس ملي شديدا اعتراض داريم.جدا 

 . در اين مقالهه بوداي تحت عنوان نقش مدارس ملي در آموزش و پرورش منتشر شد) مقاله58(تير  ي معلمي سوم نشريهدر شماره
يي از اين ها. بخشآمده است ي و مسايلي از اين دستاطالعات بيشتري در مورد اين مدارس، نحوه اداره، شهريه، كيفيت آموزش

  :مقاله در زير آمده است

هايي كه هرگونه تغيير بنيادي در چندي پيش وزير اعالم كرد كه مدارس ملي وجود نخواهند داشت... ولي پس از فشار گروه“
ي مشاركت ن هم به بهانهآ دود اعالم شودساخت اقتصادي اجتماعي جامعه با منافع آنان در تضاد است، باعث شد كه اين طرح مر

كنند اگر آموزش رايگان شود، ي خود شايع ميبيشتر مردم در كارهاي مربوط به خود... صاحبان مدارس ملي با ديد سوداگرانه
تا  6دكان درصد كو 64سواد اند و درصد مردم آن بي 70اي كه هنوز آيد... بايد پرسيد در جامعهكيفيت آموزشي مدارس پايين مي

سوئيس، اونتيت، رازي، پارتيان و... چه خدمتي به آموزش و زمين، ايرانساله به مدرسه راهي ندارند، وجود مدارسي مانند ايران 9
  ”كنند.پرورش اين مملكت مي

  شد:كدهد و آن را به نقد ميمي ”يكسان“كند كه شعار آموزش نويس قانون اساسي اشاره ميپيش 10در ادامه به اصل 

هاي جامعه، امكان واضعين طرح آموزش يكسان بايد توضيح دهند چگونه بدون برخورداري يكسان تمام افراد از ثروت“
ي مردم اي به طرح با سواد كردن تودهگونه اشارهي يكسان از آموزش و پرورش وجود خواهد داشت. در اين اصل هيچاستفاده

صاحبان  كند...آيد. غيرانتفاعي بودن آموزش را مستقيماً اعالم نميحرفي به ميان نميشود. از آموزش رايگان و اجباري، نمي



باشند كه به جز معلمان آن هم به طور محدود بقيه مدارس ملي معموالً بانكدار، افسر ارتش، بازاري و در برخي موارد معلم مي
ين مدارس براي استفاده از امكانات آموزش و پرورش صاحبان ا ي آموزش ندارند...گونه تجربه و اطالعاتي در زمينههيچ

از عوامل مهم جذب شاگردان به  دادند...طور مجاني قرار ميخانه بهتعدادي از سهام خود را در اختيار مقامات باالي وزارت
خي از در بر ست...خصوص علوم تجربي و رياضي در مدارس دولتيمدارس ملي پايين بودن بيش از حد سطح تدريس به

- چنان وضع به هم ريخته است كه اگر شاگردي يك ماه غيبت نمايد؛ مسئولين مدرسه از آن خبردار نميمدارس دولتي آن
ترين راه حل اين است كه يا او را زير كتك گرفته و يا اي به رسيدگي وجود ندارد و سادهشوند... در صورت اطالع هم عالقه

معلمان مدارس ملي با تشكيل گروهي از معلمان كه بقاي آنان منوط بر تداوم سيستم براي مدتي از مدرسه اخراج كنند... 
  شوند...كش نمودار ميآموزش استعماري است ناخودآگاه به عنوان يكي از عوامل بازدارنده در تشكل و مبارزات معلمان زحمت

هزار تومان خواهد بود كه اين پول در  5درآمدشان  تومان است...حداكثر 35تا  30حقوق اين معلمان در بدو ورود معموالً ساعتي 
  2ي حداقل يك زندگي متوسط باشد...تواند تأمين كنندهمقابل تورم بيش از حد نمي

ي خدمات جنبي مانند تشكيل هاي اخير برخي از مدارس ملي به بهانههزارتومان بوده است... در سال 4نام در اين مدارس حق ثبت
ي استفاده از معلمان خارجي، شهريه را چندبرابر دريافت تخر شنا، سرويس غذا، آموزش رقص و موسيقي با بهانههاي زبان، اسكالس

  ”هزارتومان در سال بود 22ي آن ي كياست كه شهريهكنند از جمله مدرسهمي

  :يي نيز برخوردار نيستندي مقاله به اين مسأله پرداخته شده كه اين مدارس بر خالف تصور از كيفيت آموزش باالدر ادامه

آموز كم استعداد نگردند كه گرفتار دانشاست. مدارس ملي براي اين 17آموزان با معدل باالي درصد دانش 90ورودي ... "
آن هم  20تا  18اي، شاگردان جديد را با معدل خانهمعموالً همگي شرط معدل دارند از جمله دبيرستان البرز با مديريت سرباز

كارند براي كساني كه هاي ملي نيز مشغول بهدر كنار اين مدارس ملي، تعدادي آموزشگاه.. پذيرد.ان ورودي ميبا امتح
هاي ريههها نيز شخاطر كار يا ارتقاي شغلي نياز به مدارك تحصيلي باالتر دارند كه اين آموزشگاهاند يا بهچندسال مردود شده

  "..كنند.بااليي دريافت مي

مورد نقد قرار  ي آموزش و پرورش به آنتوجهي ادارهي بيبار مدارس دولتي اشاره شده و مسألهمقاله به وضعيت اسف يدر ادامه 
  گونه پايان يافته است:مقاله اينگرفته و 

را در ي امور مدرسه خصلت سودجويي و انتفاعي از آموزش بايد برداشته شود. دولت مدارس ملي را در اختيار گيرد و اداره... “
ي آموز و معلم بگذارد. براي معلم، رفاه مادي كامل ايجاد كند تا بدون دغدغهي دانشجهت دگرگوني كيفيت آموزش به عهده

خاطر و ترس از آينده، تمام كوشش خود را صرف باال بردن كيفيت آموزش و پرورش استعدادها نمايد. آموزش و پرورش در 
  ”ني و كشاورزي كشور قرار گيرد. فئوداليسم آموزشي موجود را بايد نابود ساخت.هاي صنعتي، فمدارس در خدمت برنامه

ر برگزار فبررسي ماهيت نقش مدارس ملي، با حضور چند صد ن"سميناري با عنوان  58مرداد 10كانون مستقل معلمان تهران در 
   :د. در اين سمينار شعارهايي زير بر در ديوار محل سمينار نوشته شده بودكر

ي آموزشي هاپيش به سوي ايجاد برابري"/ "با الغاي مدارس خصوصي تبعيض در توزيع امكانات آموزشي را از ميان برداريد"
اداره محيط آموزش بايد به دست /  "با الغاي مدارس خصوصي بساط فروش علم و دانش را برچينيد"/ "در سراسر كشور

  شوراهاي معلمان ودانش آموزان سپرده شود. 



ي فرهنگي هايي را براي وصول به هدفهاضمن طرح اين سوال كه هم اكنون آموزش و پرورش چه روشسمينار اولين سخنران 
  :گفت ،بايد دنبال كند

و وسايل آموزشي گذشته را از نو  هاروش ها، سيستمهااگر خواهان دگرگوني عميق در آموزش هستيم. بايد تمامي برنامه "
ندارند سال تحصيل آينده مانند  قات حمهمه جانبه قرار داده و به بازسازي انقالبي آن بپردازيم. به بيان ديگر مقا مورد بررسي

كه كيفيت آموزشي آنها همان باشد كه درگذشته بود. وي  بفرستنديي هاميليون دانش آموز ما را به كالس 9ي گذشته هاسال
دهد و ساير علل و مصايب گريبانگير آن به شي ما را طبقاتي بودن آن تشكيل ميي آموزهامانياافزود جوهر بسياري از نابس

و حتا شهرهاي بلوچستان،  گونه است كه مدارس روستاها ي زنجير با اين علت مركزي رابطه ارگانيك دارند. اينهامثابه حلقه
بيغوله اي بيش نيست. نام گذاري مدارس ي شمال شهر تهران هاان و خراسان در مقايسه با مدارس نورچشميجكرمان، آذرباي

  "ملي سرپوشي است براي فريب مردم.

را مي"يكسان "ي خود ضمن اشاره به پيش نويس قانون اساسي كه شعار آموزش هادر صحبتيكي ديگر از سخنران اين سمينار 
  دهد گفت:

تصادي جامعه سرمايه داري وابسته نمي تواند نقشي در اين امر در اين برهه از زمان بدون در هم شكسته شدن ساخت اق"
كنند و سنگ يي كه خود را خدمتگزار مردم زحمتكش قلمداد ميهادگرگوني مسايل آموزشي داشته باشد. دولت و گروه

ودي زنند بايد در فكر تدوين آنچنان برنامه اي باشند كه يك انقالب فرهنگي مستمر در راه نابمستضعفين را به سينه مي
ي زايد و سوداگرانه ي فرهنگ هاچنان انقالبي كه بتواند جنبهننهادهاي فرهنگي و امپرياليستي را به دنبال داشته باشد، آ

  ر اصلي آن سازندگي انسان جامعه انقالبي باشد، جايگزين نمايد.وگذشته را نابود كند و به جاي آن فرهنگي بالنده كه مح

  است: در بخشي از قطعنامه سمينار آمده

هر چه زودتر با الغاي مدارس خصوصي بساط خريد و فروش علم ودانش برچيده و امكانات الزم آموزشي به طور برابر در  -1
 اختيار تمام مدارس گذاشته شود.

رايگان بودن مدارس درتمام سطوح و اجباري شدن تحصيل (حداقل تا پايان دوره ي راهنمايي) در قانون اساسي، تصريح  -2
 شود.

از باال و اداره مدارس از طريق مديران انتصابي در آموزش و پرورش منسوخ گردد و اداره محيط آموزش به دست  انتخاب -3
 شوراهاي دانش آموزان و معلمان سپرده شود.

 در قانون اساسي به صراحت قيد شود.، بان مادري در چارچوب حق خودمختاري آنهازبه  هامساله آموزش خلق -4

 ي فرهنگي موقوف گردد.هابدون دخالت و نظر خواهي از معلمان و تشكلي درسي هاتدوين كتاب -5

 تقسيم معلمان بر مبناي تراكم و احتياج هر منطقه صورت گيرد. -6

ي بازآموزي براي كليه معلمان، امكانات رفاهي به گونه اي در هاعالوه بر تغيير سيستم تربيت معلم و منظور د اشتن دوره -7
 )58(آيندگان مرداد  ادن به مشاغل ديگر نباشد.اگزير از اضافه كاري و تن داختيار آنها قرارگيرد كه ن

مستقل  هايكانون 60دهه  در تندباد حوادث و رويدادهاي ادامه يافت اما سالهاي بعد در فعاليت هاي كانون مستقل معلمان 
  .رانده شدندو اجتماعي ي سياسي صحنه ي مستقل و مردمي ازهادر كنار ساير كانون معلمان



  

  منابع و زيرنويس ها:

و ماهنامه معلم، نشريه كانون مستقل  ، آيندگان، پيغام امروزبر اساس اخبار مندرج در روزنامه هاي اطالعات، كيهان*اين گزارش 
  معلمان تهران تهيه شده است.

 12دهندگان اعتصاب معلمان در جامعه معلمان، تشكلي است كه دبير و يا رهبر آن محمد درخشش بود. اين تشكل از سازمان **
عنوان روز معلم انتخاب شد. كشته شدن وي بهجلوي مجلس كشته شد و روز بود كه طي آن دكتر خانعلي  1340سال ارديبهشت 

اين تشكل  وزير آموزش و پرورش شد. مجله مهرگان نشريه اين تشكل در آن زمان است. ظاهراً ،محمد درخشش پس از اين واقعه
از هم فعال بوده است. مدت دو هفته محمد درخشش بازداشت شد كه اعتراضات معلمان سبب آزادي وي شد. اسنادي  57در سال 

  دسترس نويسنده نبوده است. اين تشكل در

  منتشر شده چنين آمده: 58فروردين  26پولي كردن مدارس همچنان در دستور كار دولت جديد بوده است.در خبري كه در  -1

هاي شبانه اعالم كرد چون سال هزار ريال شد. وزارت آموزش و پرورش در مورد شهريه كالس 5هاي شبانه ي كالسشهريه
شود موافقت شده هاي شبانه نيز چهار ماه حق التدريس گرداخت ميتحصيلي جاري فقط چهار ماه بوده و معلمان اين قبيل كالس

هاي شبانه پنج هزار ريال شهريه دريافت گردد و براي تأمين است. در سال تحصيلي جاري استثناً از داوطلبان تحصيل در كالس
ها ن اگر قادر به پرداخت شهريه به صورت نقد نيستند پنج هزار ريال به صورت اقساط از آنرفاه حال بيشتر اين قبيل داوطلبا

  شود.دريافت مي

از جانب ": وضعيت معلمان وكاركنان مدارس ملي (غيردولتي) اشاره شده است هدر نامه اي كه در آيندگان منتشر شده، ب -2
شود به عنوان مثال در مي ي بسيار ناچيز پرداختهامدارس غيردولتي حقوقي فرهنگي به مستخدمين و معلمين هامديران گروه

تومان و ديگري  1300تومان و دو مستخدم هر كدام  1100دهم دفتدار مدرسه با داشتن ديپلم ماهي مي دبيرستاين كه درس
ندارند. بعضي از معلمين با ساعتي  شود و سه ماه تابستان حقوق يمي ماهه پرداخت 9كنند. حقوقم علمين مي تومان دريافت 900

  باشند. شوند. معلمين مدرسه بيمه نيز نميمي تومان در اين مدرسه استثمار 30كمتر از 

  


