
اشاره: در آس�تانه انتخابات و در 
حالي كه تشكل هاي معلمي و شاخه 
فرهنگي�ان اح�زاب اصالح طلب در 
قالب س�تادي فعاليت ه�اي خود را 
آغاز كرده اند و ب�ه بهانه موضوع اين 
هفت�ه صفحه مدرس�ه، گفت وگويي 
انجام داديم با دو ت�ن از اعضاي اين 

ستاد. 
س�هراب قنبري مس�وول شاخه 
فرهنگي�ان ح�زب ن�داي ايرانيان و 
محمد روزبهاني نماينده فرهنگيان 
اعت�دال و توس�عه و فع�ال صنفي و 
سياسي و رسانه اي در اين گفت وگو 
ب�ه پرس�ش هاي »اعتم�اد« پاس�خ 

دادند. 
    

  به طور كل�ي و صرف نظر از موضع 
صنفي چه داليلي براي مشاركت در 

انتخابات وجود دارد؟
قنب�ري: مي داني��م ك��ه انتخاب��ات 
مجلس به عنوان ي��ك فرآيند اجتماعي 
بزرگ كه خروجي سياسي دارد در عرصه 
كالن كشور بس��يار مهم تلقي مي شود و 
محل آزمون و سنجش مشاركت عمومي 
مردم اس��ت و آحاد مردم و اقشار مختلف 
اجتماعي باي��د براي تعيين سرنوش��ت 
خود در انتخابات ش��ركت كنند. از سوي 
ديگر مي دانيم كه نس��بت مستقيم بين 
ميزان مش��اركت عمومي مردم و اقش��ار 
اجتماع��ي و انتخ��اب اف��راد كارآمدتر، 
متخصص تر، متعهدت��ر و نزديك تر به آرا 
و افكار عمومي مردم وجود دارد. يعني به 
صورت علمي هرچه مش��اركت عمومي 
باالتر باش��د امكان و احتمال اينكه افراد 
انتخاب شده برآيند دقيق تر افكار عمومي 
جامعه باشند بيشتر اس��ت. فرهنگيان و 
معلمان نيز از اين قاعده مستثني نيستند 
و بايد ب��ا حضور فعال خ��ود در عرصه، به 
انتخ��اب نمايندگاني كه برآين��د واقعي 
افكار عمومي جامعه در حالت عام و افكار 
عموم��ي معلمان و فرهنگي��ان در حالت 

خاص باشند كمك كنند. 
روزبهاني: اي��ن دوره از انتخابات به 
ب��اور من از اهمي��ت بس��ياري برخوردار 
است. بعد از جريانات س��ال 88 و فضاي 
س��نگيني كه بر عرصه سياست و جامعه 
حاكم ش��د بيش��تر كنش��گران سياسي 
و صنفي يا به اجبار يا ب��ه اختيار فعاليت 
سياس��ي و صنف��ي را محدودكردند. در 
س��ال 92 به نوعي ركود سياس��ي كمتر 
و فض��اي جامع��ه پوي��ا ش��د در نتيجه، 
همگراي��ي نيروهاي تحول خواه بيش��تر 
شد و تمركز بر حداقل هاي موجود باعث 
نتيجه بس��يار مطلوبي براي كنش��گران 
اصالح طل��ب و تح��ول خواه ش��د. پيامد 
مثبت انتخاب��ات 92 تا به ام��روز ارتباط 
مثبت ب��ا كش��ورهاي ديگر و ب��ه نتيجه 
رس��يدن مذاك��رات ب��ا 1+5 ب��وده. اين 
تجربه موفق باعث شده كه اصالح طلبان 
ب��راي تك��رار دوب��اره ان در انتخاب��ات 
مجلس بر حداقل ه��ا تمركز و هدف هاي 
دس��ت يافتني تري را تعري��ف كنن��د. به 
نظر مي رسد داليل بس��ياري وجود دارد 
ك��ه مش��اركت در انتخاب��ات اي��ن دوره 
بسيار مهم اس��ت از جمله شرايط مبهم 
و متش��نج منطقه اي. اين ش��رايط باعث 
شده است كه نياز به يك مجلس معتدل 
و اصالح طلب ب��راي كمك رس��اندن به 
دولت بسيار ضروري به نظر رسد. شرايط 
اقتصادي و اجتماع��ي جامعه نيز مزيد بر 
علت خارجي، مهم بودن اين انتخابات را 

به ما گوشزد مي كند. 

  از منظ�ر صنف�ي به عن�وان يك 
معلم چگونه اين ض�رورت را تبيين 

مي كنيد؟
قنب�ري: معلم��ان و فرهنگي��ان به 
عن��وان راهب��ران و س��كانداران هدايت 
نوجوانان و جوان��ان در عرصه هاي علمي، 
آموزش��ي، فرهنگي و اجتماعي كش��ور 
نق��ش عم��ده و بس��زايي در مع��ادالت 
كالن كش��ور ايف��ا مي كنن��د و عرص��ه 
انتخابات نمي تواند بدون حض��ور و بروز 
مش��اركت معلمان و فرهنگيان به ش��ور 
و نشاط عمومي دس��ت يابد و معلمان به 
عنوان موت��ور محرك اجتماع��ي بايد به 
تحريك اف��كار عمومي ب��راي حضور در 
عرصه انتخابات بپردازند. اما س��والي كه 

اينجا مطرح مي ش��ود آن است كه عامل 
محرك خود فرهنگيان ب��راي حضور در 
اين انتخابات چيس��ت؟ به نظر مي رسد 
كه انگيزه و هدف تش��كيل فراكس��يون 
بزرگ معلم��ان و فرهنگي��ان در مجلس 
دهم مي تواند يكي از عوام��ل انگيزاننده 
معلم��ان ب��راي حض��ور در انتخاب��ات و 
ايج��اد همت عال��ي جهت تش��كيل اين 
فراكس��يون باش��د. به ياد داريم كه اين 
فراكسيون در صورت تش��كيل مي تواند 
كار پيگيري )برنامه ريزي، اجرا و كنترل( 
مطالبات و خواس��ته هاي صنفي معلمان 

و فرهنگي��ان را ت��ا رس��يدن و تحقق به 
آنها در داخل مجل��س به صورت حقوقي 
و قانون��ي انجام دهد. ش��كي نيس��ت كه 
كارك��رد ب��زرگ فراكس��يون فرهنگيان 
عالوه بر پيگيري مطالبات و خواسته هاي 
صنفي، معيش��تي و منزلتي فرهنگيان، 
كاهش هزين��ه پيگيري اي��ن مطالبات و 
كم كردن اصطكاك تحقق اين مطالبات 
با حاكميت اس��ت. پ��س از منظر صنفي 
فراكس��يون معلم��ان در مجل��س دهم 
مي توان��د يك نه��اد قدرتمن��د حقوقي 
و قانوني باش��د ك��ه بس��يار كارآمد تر از 
نهاد ه��اي ديگ��ر مطالب��ات را پيگيري 
مي كن��د و همچنين هزين��ه پيگيري يا 
تحقق و يا رس��يدن به اين مطالبات را به 
حداقل مي رساند. پس براي شكل گيري 
اي��ن فراكس��يون در مجلس ده��م و از 
منظر صنف��ي بايد فرهنگي��ان و معلمان 
و به طور كلي بدنه آم��وزش و پرورش به 
صورت جدي وارد عرصه انتخابات شوند 
ت��ا بتوانند كس��اني را انتخ��اب كنند كه 
با حضور خ��ود در مجلس و با تش��كيل و 
عضويت در فراكسيون معلمان مطالبات 
معيشتي، اقتصادي، منزلتي و صنفي آنها 

را پيگيري و محقق كنند. 
روزبهان�ي: فرهنگي��ان ب��ه عن��وان 
گروهي مرجع و تاثيرگ��ذار بر جهت دهي 
كنش اجتماعي و سياسي ساير شهروندان 
در انتخاب��ات پيش رو نقش بس��يار بارزي 
را مي توانن��د ايف��ا كنند. حل بس��ياري از 
مش��كالت صنفي معلمان ج��داي از حل 
مس��ائل و مش��كالت كالن جامعه نيست. 
بر اين اس��اس حضور فرهنگيان در عرصه 
انتخابات چ��ه به عنوان انتخاب ش��ونده و 
چه به عنوان انتخاب كننده كامال ضروري 
به نظر مي رس��د. ما فرهنگيان بايد بدانيم 
زماني مشكالت و مس��ائل ما به عنوان يك 
صنف حل مي ش��ود ك��ه در عرصه كالن 
سياس��ت و اقتصاد مس��ائل حل ش��وند. 
برخالف برخي از دوس��تان كه كار صنفي 
را جداي از كار سياس��ي مي دانند. به باور 
من حداقل در ايران و ش��رايط موجود اين 

سال ها در هم تنيدگي بس��ياري بين كار 
صنفي و سياس��ي ب��ه وجود آمده اس��ت. 
حضور در عرصه انتخابات ضروري است و 

فرهنگيان نبايد از اين امر غافل باشند. 
  برخ�ي پيگيري مطالب�ات صنفي 
از منظ�ر سياس�ي را مغاير ب�ا اهداف 
صنفي مي دانند ش�ما چه پاسخي به 

آنها داريد؟
قنب�ري: ب��ه اعتق��اد بن��ده پيگيري 
مطالبات صنفي معلمان ب��ه عنوان هدف 
ي��ك مقول��ه و راه هاي رس��يدن ب��ه اين 
هدف، مقوله ديگ��ري اس��ت. بدين معنا 
كه مي ت��وان مطالبات صنف��ي را از طريق 
نهاد هاي سياس��ي، حقوق��ي و قانوني كه 
عقبه، قوت و قدرت و توانايي بيش��تري در 
سيس��تم تصميم س��ازي و تصميم گيري 
كشور دارند دنبال كرد. يعني اينكه امكان 
دارد تش��كل هاي صنفي معلم��ان نتوانند 
به تنهايي از عهده به س��رانجام رس��اندن 
مطالب��ات صنفي برآيند. پس شايس��ته و 
بايس��ته اس��ت كه از حركت ها، جريان ها، 
ائتالف ها، احزاب و س��ازمان ها و نهادهاي 
ديگر سياس��ي ب��راي پيگي��ري مطالبات 
خود اس��تفاده كنند. پس اساسا پيگيري 
مطالبات صنف��ي از منظر ي��ا از روش يا از 
طريق نهاد هاي سياسي و حقوقي و قانوني 
نه تنها مغاير با اهداف صنفي نيس��ت بلكه 
باعث تحق��ق اه��داف صنفي ب��ه صورت 
كارآمدتر، دقيق تر، سريع تر و از همه مهم تر 

با هزينه كمتر مي شود. 
روزبهاني: پاس��خ من به اين گروه اين 
است؛ ش��ايد در جوامع ديگر اين دو مقوله 
ب��ه دليل ش��فافيت عرصه هاي سياس��ت 
اقتصاد فرهنگ و حتي ام��ور صنفي از هم 
قابل تفكيك باش��د اما در فضاي سياسي 
و اجتماعي اي��ران امكان پذير نيس��ت. در 
شرايط سياسي و اجتماعي ايران امروز هر 
كسي بخواهد كارهاي صنفي و سياسي را 
از ه��م تفكيك كند راه ب��ه جايي نمي برد. 
من به ش��خصه با اين وضع موافق نيستم 
و خواس��تار فضايي تفكيك يافته بين اين 
عرصه ها هستم اما به هر صورت ما در يك 

جامع��ه اي زندگ��ي مي كنيم كه ش��رايط 
خاص خودش را دارد. عرصه هاي مختلف 
از هم تاثيرپذير و بر هم تاثيرگذار هستند. 
از اين رو ب��ا توجه به ش��رايط بايد برخورد 
كرد. در نتيج��ه در دس��ترس ترين راهي 
كه وجود دارد پيگي��ري مطالبات صنفي 

فرهنگيان از كانال سياسي آن است. 
  در واقع شما مي گوييد ميان صنف 
و سياس�ت همخواني وجود دارد، چه 

داليلي براي اين ادعا داريد؟
قنب�ري: به نظر بنده بلي، بين صنف و 
سياس��ت همخواني وجود دارد و مي توان 
داليل و به طور مش��خص تر نقاط اشتراك 
و محل تالقي ه��اي ذيل را ب��راي اين امر 

برشمرد: 

- صنف ه��ا در واق��ع بركه ه��اي آب 
تش��كيل و تحقق خرد جمعي هس��تند، 
براي تحق��ق اه��داف صنفي و سياس��ت 
درياي خ��رد جمعي اس��ت ب��راي تحقق 
اه��داف جمع��ي، پ��س واضح اس��ت كه 
صنف ها در ذات و ماهيت و ش��كل )فرم و 
محتوا( به جهت استفاده از خرد جمعي با 
سياست ورزي و احزاب سياسي همخواني 

و تطابق دارند. 
- نمي توان اهداف صنف��ي را پيگيري 
و محقق س��اخت بدون اينكه نس��بت به 
نهاد هاي تصميم س��از و تصميم گير كالن 

كش��ور كه اتفاقا در فرآيند هاي سياسي و 
اجتماعي ش��كل مي گيرند بي تفاوت بود. 
پس باز هم صنف و سياس��ت نقطه تالقي 

مشترك دارند. 
- عرصه سياس��ت بس��تري پرقوت تر، 
پرقدرت ت��ر و كارآمد تر براي تحقق اهداف 
جمعي را به طور كلي فراه��م مي كند كه 
يكي از اين اهداف جمعي در حالت خاص 

اهداف صنفي است. 
- محت��واي صنفي مي توان��د به عنوان 
يك مظ��روف در ظرف يك نهاد سياس��ي 
ريخته ش��ود و اين نهاد سياس��ي با هزينه 
كمت��ر و اصط��كاك كمت��ري نس��بت به 
حاكميت مطالبات صنفي را پيگيري كند. 
پس باز هم صنف و سياس��ت نقطه تالقي 

مشترك دارند. 
- به ي��اد داريم ك��ه بس��ياري از افراد 
و فع��االن تش��كل هاي صنف��ي معلمان و 
فرهنگيان اف��رادي با آگاهي سياس��ي يا 
فعاليت سياس��ي يا س��ابقه طوالني مدت 
سياسي هستند. پس نمي توان اين افرادي 
را كه دس��تي بر آتش سياست دارند صرفا 
به دليل حض��ور در يك تش��كل صنفي از 
فعاليت سياس��ي محروم كرد پس باز هم 
صنف و سياس��ت اين ب��ار از طري��ق افراد 

مشترك محل تالقي دارند. 
روزبهاني: بله در اي��ران ميان صنف و 
سياس��ت همخواني وجود دارد. در سوال 
قبل گفتم كه كنش��گر سياس��ي و صنفي 
در خأل نمي تواند كن��ش انجام دهد بلكه با 
توجه به شرايط موجود سياسي، اقتصادي 
تنظي��م  را  كنش هاي��ش  اجتماع��ي  و 
مي كند. به عن��وان نمونه در بين اقش��ار و 
اصناف مختل��ف ش��رايط متفاوتي حاكم 
است. مسائل و مش��كالت قشر فرهنگي با 
كارگران بخش خصوصي و دولتي متفاوت 
اس��ت. پرس��تاران با كارگ��ران دو دنياي 
متفاوت دارند. حت��ي با توجه ب��ه زمان و 
مكان اولويت ها فرق مي كن��د از اين رو در 
شرايط حال حاضر جامعه ما، جدايي بين 
موضوع��ات صنفي و سياس��ي امكان پذير 
نيست و نمي توان اين دو عرصه را تفكيك 

كرد. 
  آيا ساختار ستاد فراگير را مناسب 

براي تحقق اين منظور مي دانيد؟
قنب�ري: به نظر بنده س��اختار ائتالف 
فراگير فرهنگيان اصالح طلب براي تحقق 
هدف كلي حضور و مش��اركت گس��ترده 
معلمان و فرهنگي��ان در انتخابات مجلس 
دهم مناسب است. اين س��اختار با انگيزه 
جذب حداكثري تمام افراد و عالقه مندان 
به عرصه انتخابات ايجاد شده است و هدف 
آن سازماندهي فراگير و كارآمد و موثر تمام 
افراد، جريان ها، تش��كل ها و ش��اخه هاي 
فرهنگيان احزاب در تهران و سراسر كشور 
براي حضور، بروز و مش��اركت گسترده در 

عرصه انتخابات مجلس دهم است. 
روزبهان�ي: ب��ه نظر م��ن فرهنيگان 
تحول خ��واه بهتر اس��ت زي��ر مجموعه 
ش��وراي سياس��تگذاري اصالح طلب��ان 
باش��ند. فرهنگي��ان به صف��ت صنفي به 
تنهايي قادر ب��ه ايجاد م��وج اجتماعي و 

انتخاباتي نيستند. 
بهت��ر اس��ت س��اختار س��تاد فراگير 
اصالح طلب��ان اصالح طلب را ب��ه عنوان 
نماينده قش��ر فرهنگي به جامعه معرفي 
كنند تا جامعه فكر نكند ك��ه فرهنگيان 
ب��ه عن��وان يك صن��ف تنه��ا ب��ه خود 
مي انديش��ند و نه ديگر اقش��ار و اصناف 
جامعه. همگرايي با شوراي اصالح طلبان 
و اعتداليون بهتري��ن گزينه ممكن براي 

فرهنيگان است. 
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مدرسه

انتخابات و نقش مدني معلمان 
در نتيجه»ح��ق انتخ��اب« و ش��كل گيري رابطه 
»دولت« و »مل��ت« و اداره امور جامع��ه در ذيل اين 
فرآيند تحت اعمال قواي س��ه گانه مجري��ه، مقننه و 
قضاييه، مدرن ترين و پايدارتري��ن جلوه مدنيت بروز 

و ظهور مي يابد. 
جلوه اي ك��ه با وج��ود تفاوت ه��اي آن در جوامع 
مختلف همچنان تنها راه جلوگي��ري از هرج و مرج و 
سلطه و استبداد است. تجربيات بشري و تاريخ نشان 
مي دهد كه پذيرش اي��ن اصل و ايجاد نگرش ها و بينش ه��اي مثبت در اين 
راستا مبني بر فلس��فه كارآمدي نظام انتخابي بر پايه »حق انتخاب« جوامع 

را در مسير ثبات و آرامش و پيشرفت و توسعه قرار داده است. 
اما اين تجربيات نش��ان مي دهد عالوه بر پذيرش نظري و تبيين تئوريك 
و فلسفي آن توسط انديشمندان و روش��نفكران جامعه الزم است كنشگران 
مدني و سياسي بتوانند الگويي از كنش��گري معطوف به نهادينه كردن اين 

حق و اين مسير و شيوه را ارايه دهند. 
س��بك زندگي  سياس��ي و اجتماعي مبتني بر »حق انتخ��اب«  با ابزار 
»نهادسازي« ممكن مي ش��ود به اين معنا كه نهادهاي سياسي و اجتماعي 
قالب و بستري هس��تند تا نظرات و س��ليقه ها و انتظارات و خواسته ها را كه 
منجر به انتخاب هاي متفاوت مي شود كاناليزه كرده و در مسيري قرار دهند 
كه حداكثر منافع ف��ردي و جمعي به دور از هرج و م��رج و بي عدالتي تامين 

شود. 
اين فرآين��د نيز امري نس��بي اس��ت و جوامع ب��ه تدري��ج و گام به گام 
توانسته اند به نسبتي از مدنيت دس��ت يابند اما سرعت دستيابي آن بستگي 
به نقش آفريني درس��ت و ب��ه موقع انديش��مندان و روش��نفكران در حوزه 
نظري و كنشگري هوش��مندانه و آينده نگرانه فعاالن مدني در حوزه عملي 
داش��ته اس��ت. در واقع اين دوگانه تضمين كننده كميت و كيفيت موفقيت 
در دس��تيابي به يك س��بك زندگي دموكراتي��ك و مدني و ترس��يم كننده 

چشم انداز روشن پيشرفت و توسعه در سايه آزادي و امنيت است. 
اقش��ار و اصن��اف مختلف ه��ر ق��در از توده گراي��ي فاصله بگيرن��د و با 
تش��كل دهي به نهادهاي مدني نقش و كاركرد خود را عميق تر، گس��ترده  تر 
و پايدارتر كنند به اين فرآيند س��رعت خواهند داد و از سويي هزينه ها را هم 

كاهش خواهند داد.
معلمان در اين راس��تا مي توانن��د نقش آفريني نظ��ري و عملي موثري 
داش��ته باش��ند چرا كه اين صنف به عنوان يكي از تحصيلكرده ترين اصناف 
و يكي از برجس��ته ترين گروه هاي مرجع هم مي توانند حلقه واس��طي ميان 
انديش��مندان و توده مردم باش��ند و هم به عنوان پيش��تاز كشنگران مدني 

الگوي عملي نقش آفريني در اين راستا باشند.
معدود تش��كل هاي معلمي كه در عرصه صنفي و سياس��ي فعال هستند 
ثاب��ت كرده اند كه اين نق��ش دوگان��ه را با وجود ف��راز و فروده��ا به خوبي 
توانسته اند ايفا كنند. اين تشكل ها با تاكيد بر نهادسازي از يك سو و تقويت 
رفتارهاي مدني در قالب نهادها از س��وي ديگر در واقع س��هم قابل توجهي 

داشته اند.
فصل انتخاب��ات فرصتي اس��ت تا تش��كل هاي معلمي به ط��ور خاص و 
معلمان به ط��ور عام وارد ميدان ش��وند تا ضمن تاثيرگ��ذاري مثبت و موثر 
در نتايج انتخابات بتوانند از اين فرصت به��ره الزم را ببرند و يك گام جامعه 
معلمي را به سوي سبك زندگي سياس��ي و اجتماعي نهادمند و مدني سوق 
دهند تا به پشتوانه جامعه معلمي شرايط جامعه نيز متاثر شود و ما در مسير 

زندگي سياسي و اجتماعي مبتني بر »حق انتخاب« گامي به جلو برداريم.
بي ترديد براي اينك��ه انتخاباتي به دور از هياهوهاي عوام گرايانه داش��ته 
باش��يم و مردم از اين حق به نحو شايس��ته اي بهره ببرند، معلمان در ايفاي 
نقش مدني خود بايد فعال و منسجم و هدفمند عمل كنند؛ شيوه و مسيري 
كه توسط برخي از تش��كل ها و احزاب در پيش گرفته ش��ده است تا توان و 
ظرفيت جامعه معلمي را در خدمت نظام آموزشي و تحقق مطالبات معلمان 

قرار دهد.
٭مسوول صفحه مدرسه اعتماد

»تلفيق راهگشا«
پ��س از دوم خ��رداد 76 و فراه��م ش��دن فضاي 
سياس��ي و  اجتماعي مناس��ب، معلمان ني��ز از انزوا 
خارج شدند و با تاسيس تشكل هاي صنفي و سياسي 
فعاليت هايي را انجام دادند كه به دليل انباشته شدن 
مطالبات و ي��ك دوره طوالن��ي نااميدي و ان��زوا، به 
يكباره خواس��ت آنها فوران كرد وشكل هاي نوپا را در 

همان آغاز كار با بحران مواجه ساخت.
اواخر دهه هفتاد و اوايل دهه هشتاد اين تشكل ها 
در ميان موج و توفان به حيات خود ادامه دادند چرا كه س��ماجت و پشتكار 
معدودي از فعاالن اثرگذار اين نهادهاي نورس مانع از فروپاشي و حذف آنها 
شد و از سويي فضاي عمومي مشوق اين نهادها بود واز سوي ديگر دولت هم 

حمايت گر خوبي بود لذا  اين بذر كاشته شد و به رشد خود ادامه داد.
هجوم ت��وده مطالبه گر كه بي��ش از هر چي��زي مش��كالت اقتصادي و 
معيش��تي كمر او را خم كرده بود بزرگ ترين و س��خت ترين مشكلي بود كه 
فعاالن تش��كل هاي معلمي بايد براي آن چاره اي مي انديشيدند، فعاالني كه 
با نيت س��ازمان دادن معلمان وخروج از ان��زوا و توده گرايي، اي��ن نهادها را 
تاس��يس كرده بودند هم از داخل تش��كل و ه��م از خارج آن ب��ا اين هجوم 

گسترده و عميق مواجه شدند.
برخي كه فضاي توده گرايي را براي جلب محبوبيت و ش��هرت مناس��ب 
ديدند متاسفانه باژستي مدني و ظاهري تشكل گرا در واقع با ادبياتي عوامانه 
بر ش��دت موج و توفان افزودند و كش��تي تش��كل خود را هم به اين درياي 
پرتالطم انداختن��د، دريايي كه دراختيار كش��تي بانان نبود بلكه كش��تي و 
سرنشينان آن بي هدف و س��رگردان دراين دريا باال و پايين مي رفتند و اين 
تحرك بي حاصل و بي مقصد براي عده اي رضايت بخش بود چون از س��كون 
خارج ش��ده بودند و تحركي ايجاد شده بود و خوش��حال بودند و هيجانات 
پاس��خ داده ش��ده آنها را ارضا مي كرد اما غافل از بي ثم��ري و بي طرفي اين 

حركات بودند.
در اين مي��ان برخي، از معلمان فاصله گرفتند و كش��تي تش��كل خود را 
به س��احل دوري بردند و سكوت پيش��ه كردند. اين تش��كل ها به كنشگري 
سياس��ي بيش��تر پرداختند و كاركرد خود را در ق��درت و حاكميت تعريف 
كردند. از سويي برخي از فعاالن و تشكل ها راه ميانه را پيش گرفتند؛ درواقع 
اين راه نتيجه عملي حاصل از يك نگرش��ي بود، نگرشي كه در ميان رويكرد 

يا صنف يا سياست، رويكرد هم صنف هم سياست را برگزيد.
رفته رفته براي تش��كل ها ثابت ش��د كه اين رويكرد و اين تلفيق راهگشا 
اس��ت چرا كه نه باب ارتباط با توده معلم را مي بندد و نه تعامل با حاكمان را 

بي نتيجه مي داند و نه از هدف نهادسازي و كنشگري مدني نااميد مي شود. 
لذا در سال هاي اخير همه آنهايي كه وادي افراط و تفريط يا يگانه صنف 
يا سياست را برگزيده بودند بر س��ر ميز تلفيق و تعامل نشستند و توان خود 
را به اشتراك گذاش��تند تا قدرت خود را يگانه س��ازند و الگويي از كنشگري 
صنفي و سياسي و نقش آفريقي مدني موثر و كارآمد را ارايه دهند كه نمونه 
آن در آستانه انتخابات و در قالب س��تادهاي فرهنگيان نمود و بروز موثري 

داشته است.
 ٭ فعال صنفي و مدني - كارشناس ارشد مديريت آموزشي

مشق نخست

دريچه

محمد داوري٭

شهين دخت ميان دشتي٭

»اعتماد«بررسيميكند

تلفيق صنف و سياست و الگوي كشنگري معلمان
گروه مدرس�ه اعتماد| معلمان از جمله اقش��اري هس��تند ك��ه در عرصه اجتماعي 
حضور گسترده و پررنگي دارند. آنها كمتر اهل قهر و خالي كردن ميدان هستند. با وجود 
نارضايتي هاي عميق و گسترده در عرصه هاي مختلف حضوري موثر و معنادار داشته و 

دارند.
اين قش��ر در دو دهه اخير نوعي از زيس��ت متفاوت را هم آغاز كرده است و به دنبال 
احياي نقش مدني و منس��جم خود بوده؛ نقش��ي كه قبل از انقالب و از آغاز دهه 40 در 
فضاي كش��ور تاثيرگذار بود. حاال كه بيش از 50 س��ال از ظهور و بروز سياسي و صنفي 
معلمان مي گذرد و اين قشر انقالب، جنگ، سازندگي و اصالحات را هم در كشور تجربه 

كرده است احساس مي كند بايد در شرايط جديد كشور نقش متناسبي را داشته باشد.

به همين منظور و در همين راس��تا فعاالن صنفي و سياس��ي و تشكل هاي معلمي و 
شاخه هاي فرهنگيان احزاب در آستانه انتخابات در تعامل با يكديگر نقش آفريني ويژه اي 
را آغاز كرده اند. در اين ميان اختالف نظرها و اشتراك ديدگاه هايي وجود دارد كه مي تواند 
با طرح در فضاي عمومي و بحث و گفت وگو پيرامون آن در بستري كه چشم ها و گوش ها 
حساس تر شده است گامي در مسير تبيين اين نظرات برداشته شود. يكي از مقوله هاي 
مورد اختالف، تلفيق يا تفكيك صنف از سياس��ت اس��ت كه عده اي بر تلفيق و برخي بر 
تفكيك تاكيد دارند. حال كه اين تجربه در آستانه انتخابات در واقع الگويي از تلفيق صنف 
و سياست در عرصه كنشگري معلمان و تشكل هاي معلمي است ما نيز در گروه صفحه 

مدرسه به بررسي اين موضوع پرداختيم.

قنب�ري: مي ت�وان مطالب�ات 
صنف�ي را از طري�ق نهاد هاي 
سياس�ي، حقوق�ي و قانون�ي 
ك�ه عقب�ه، ق�وت و ق�درت و 
توانايي بيش�تري در سيس�تم 
تصمي�م س�ازي و تصميم گيري 
كش�ور دارن�د دنب�ال ك�رد

روزبهاني: در ايران ميان صنف 
و سياست همخواني وجود دارد. 
كنشگر سياسي و صنفي در خأل 
نمي توان�د كنش انج�ام دهد 
بلكه با توجه به ش�رايط موجود 
سياس�ي، اقتصادي و اجتماعي 
كنش هاي�ش را تنظيم مي كند

امتياز و برتري 
انس��ان نس��بت به 
ديگر موجودات در 
آفرينش،  گس��تره 
او  بهره من��دي 
اراده،  ق��درت  از 
تعق��ل  اختي��ار، 
وخردورزي اس��ت 
كه اگر باقدرت اعتماد به نفس و فكر او همراه 
و همسو شود اتفاقات بسيار خوشايند و حتي 
اعجاب آميزي در حياتش روي خواهد داد. اگر 
اين ويژگي هاي انحصاري وجود انسان ناديده 
گرفته شوند اورا به موجودي زمين گير، ناتوان 
و سس��ت عنصري بدل خواهد كرد كه حتي 
از برآورده ك��ردن نيازهاي مادي وس��طحي 

زندگي خود درمانده خواهد شد. 
ريش��ه اكثر ناكامي ه��ا و گرفتاري هاي فرد 
و جامعه در انتخاب هاي نادرس��ت و نسنجيده 
اوست و چه بسا آثار زيانبار وتلخ آن تا پايان عمر 
آدمي ماندگار مي شود و درغير اين صورت نتايج 
س��ودمند انتخابش مادام العمر قرين توفيقات 

وكاميابي هايش خواهد بود. 
رس��الت واقعي معلم و آم��وزش و پرورش 
تربيت انسان هاي انديشمند، كنجكاو، پرسشگر، 
بانش��اط و آش��نا به مهارت هاي زندگي فردي و 
اجتماعي است؛ ازاين منظر تربيت سياسي آنها 
و سرمايه گذاري هاي علمي و عملي در اين مسير 

هم قابل توجه و توجيه عقالني و منطقي است 
و غفلت و بي اعتنايي به اين موارد سبب خسران 

و آسيب هاي جبران ناپذير درآينده خواهد بود. 
در كن��ار آموزه ه��اي م��دون ومنس��جم 
برنامه هاي درس��ي مدارس، معلمان بايد بدون 
سياسي كاري و پرهيز از بازي هاي رايج سياسي 
درانتخاب دقيق و موثر دوس��ت كتاب، رش��ته 
تحصيلي، نمايندگان مجلس و... هدايتگري هاي 
روشنگرانه اي به عمل آورند تا جوانان در آينده نيز 
بتوانند در شكل گيري يك جامعه متكثر، پويا و 
دموكراتيك، مشاركت سياسي فعال و سازنده اي 
داشته باشند و از حق انتخاب و قدرت سنجش 
و تشخيص قانوني خودشان بتوانند بهره مندي 

بايسته و شايسته اي داشته باشند. 
متاس��فانه چندي اس��ت با ش��يوه هاي نا 
متعارف مستقيم وغيرمستقيم، ورود معلمان، 
دانش��جويان و دانش آموزان را ب��ه فعاليت هاي 
انتخاباتي و دس��ته بندي هاي سياسي نادرست 
مي دانن��د وحتي با خط ونش��ان كش��يدن به 
اين طي��ف از گروه هاي پر ان��رژي جامعه نوعي 
سرخوردگي و يأس اجتماعي را دامن مي زنند. 
البته اصول متعدد قانون اساسي -كه ميثاق ملي 
ماست - و روياي شيرين وآرماني مردمساالري 
هم دخالت هريك از آحاد جامع��ه را در تعيين 
سرنوشت خود امري پسنديده والزم مي شمارد. 

وقتي در يك فراخوان ملي وعمومي، همگان 
به مشاركت در سرنوشت سياسي كشور وملت 

دعوت مي شوند بسيار طبيعي است كه در بين 
همه اقشار و گروه هاي اجتماعي ودر هر كوي و 
برزني گفت وگوهايي شكل مي گيرد؛ در فضاهاي 
آموزشي وعلمي هم اظهارنظرهاي دامنه داري 
آغاز مي ش��ود تا بعد از فراز و فرودهاي مختلف 
به يك نقطه نظر واحد رس��يده واز ماحصل آنها 
خانواده ها و ديگران هم متاثر مي ش��وند. انتظار 
مي رود معلمان در صف اول اين روشنگري ها و 
داغ كردن تنور انتخاباتي نقش كليدي ومحوري 

داشته باشند. 
بنابراي��ن در تربيت سياس��ي دانش آموزان 

بايد زمينه هاي رش��د و آگاهي و ارتقاي 
قدرت تشخيص و مس��ووليت پذيري و 
مشاركت جويي آنها را چنان فراهم كرد 
تا فارغ از فضاي هيجاني، آش��وب طلبي، 

التهاب آفريني و احترام به حقوق مخالفان فكري 
يادبگيرند به وظايف فردي واجتماعي و قدرت 
تعيين سرنوشت خودشان متعهد وپايبند باشند. 
ذكراي��ن نكت��ه ض��روري اس��ت ك��ه اگر 
دانش��گاهيان ومعلمان ب��ه عنوان قش��ر آگاه 
وفرهيخته ازاين مسووليت سنگين خود شانه 
خالي كنن��د يا كوت��اه فك��ران و تنگ نظران به 
داليلي مانع از فعاليت هاي مفيد وسالم آنهاشوند 
موج سواران و فرصت طلبان سياسي با تصاحب 
راي وانديش��ه مردم، آمال وآرزوه��اي فردي يا 

جناحي خودرا تعقيب  خواهندكرد. 
٭ دبير ادبيات  شاغل در تبريز 

س�����ي  ر ب��ر
مش��اركت سياسي 
افراد ي��ك جامعه، 
الگوهاي راي دادن 
و انگيزه هاي حاكم 
ب��ر راي دهندگان 
ت  ع��ا ضو مو ز ا
م��ورد توج��ه در 
جامعه شناس��ي سياسي اس��ت. اينكه 
آث��ار و پيامده��اي انتخاب��ات پيش رو 
براي كش��ور محدوديت يا فرصت هاي 
جدي��دي پدي��د خواه��د آورد 
ديدگاه ه��اي مختلف��ي در اي��ن 
باره وجود دارد. به س��بب اهميت 
موضوع، نظريه پ��ردازان و جامعه 
شناس��ان در چن��د م��اه اخي��ر درباره 
آن گفت وگوه��اي بس��ياري كرده اند 
وفرصت ها وتهديدهاي احتمالي آن را 

به بحث گذاشته اند. 
دو  از  انتخاب��ات  مقول��ه  ام��روزه 
نظر ب��راي حكومت ه��ا داراي اهميت 
اس��ت. يكي از نظ��ر داخلي ك��ه براي 
بقا، مش��روعيت و مقبوليت ب��ه نتايج 
انتخابات توجه مي ش��ود. ديگر اينكه از 
نظر جهاني نحوه عملكرد هر كش��وري 
در چگونگ��ي انج��ام انتخاب��ات درجه 
اعتب��ارش را در عرص��ه بين الملل��ي 

نشان مي دهد. مش��روعيت و مقبوليت 
ع��ام و داخل��ي ي��ك حكوم��ت رابطه 
مس��تقيم با مي��زان مش��اركت مردم 
در انتخاب��ات دارد. ب��ه همي��ن لحاظ 
مسووالن و رس��انه هاي ارتباط جمعي 
به ط��رق و ش��يوه هاي مختل��ف اعالم 
مي كنن��د كه نف��س حضور م��ردم در 
پاي صن��دوق راي، از نتيج��ه اي كه در 
انتخاب��ات رق��م مي خ��ورد اهميتش 
بيش��تر اس��ت. واضح اس��ت ش��ركت 
گس��ترده مردم در پ��اي صندوق هاي 
راي زماني تحقق پيدا مي كند كه بحث 
عدالت، آزادي و رقاب��ت حداكثري در 
انتخابات به رس��ميت ش��ناخته شود. 
در ضم��ن بي طرفي و ع��دم جانبداري 
حكومت ه��ا از حزب يا جن��اح خاصي 
نزد مردم به اثبات برسد. خالصه اينكه 
مردم بپذيرند حكومت ها از راي ملت از 
آغاز تا پايان انتخابات بدون جانبداري 
از جري��ان يا گ��روه خاص��ي حفاظت 

خواهد كرد. 
اگر شرايط حضور گسترده مردم از 
همه گروه ها و س��اليق فراهم شود هم 
مش��روعيت حكومت ها محق��ق و هم 
تعادل و ثبات اجتماعي و سياس��ي در 
جامعه برقرار خواهد ش��د و راي دهنده 
به عنوان ي��ك مصرف كننده عاقل و در 

شرايط مناسب بهترين گزينه را جهت 
تامي��ن خواس��ته هاي خ��ود، انتخاب 

مي كند. 
الزم به اشاره اس��ت كه در سه دهه 
اخيرانتخابات در كشورمان از نظر كمي 

روندي رو به رشد داشته است. 
ي��ك  نتاي��ج  جهان��ي  ن��گاه  در 
انتخابات س��الم و منطبق با معيارهاي 
دموكراتي��ك و حق��وق بش��ر، فرصت 
جديدي براي كش��ورها جه��ت تعامل 
اقتص��ادي،  زمينه ه��اي  در  بيش��تر 
عرص��ه  در  سياس��ي  و  فرهنگ��ي 
بين المللي ب��ه وجود م��ي آورد. اما اگر 
عكس اين حال��ت رخ دهد، يعني مردم 
احس��اس كنند نماين��دگان راه يافته 
به مجلس ت��وان و اختيار پاس��خگويي 
به مطالب��ات وخواس��ته هاي جامعه را 
ندارند، روز به روز فاصله وش��كاف بين 
مردم و نظام هاي سياس��ي بيشتر شده 
وفض��اي بي اعتمادي و س��رخوردگي 
بر جوامع حاك��م مي ش��ود. در نتيجه 
افراد جامعه به ش��هرونداني بي تفاوت 
تبديل خواهند شد كه داراي هيچ نوع 
ارجعيت خاص سياسي نيستند. اينك 
در آس��تانه ورود به مجل��س دهم قرار 

داريم. 
٭معلم و فعال صنفي و سياسي 

انتخابات يك فرصت استمعلمان، تربيت سياسي و فرصت انتنخابات
نقد ونظرقلم و سخن معلم
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