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بــا توجــه بــه صحبتهــای روی دررو بــا دوســتان، یادداشــت هــای  کوتــاه، مصاحبــه هایــی مبنــی بــر 

اوجگیــری مبــارزات کارگــری در ایــران و بــی عملــی کارگــران اروپــا، اشــاره ای مختــر بــه رشائــط 

حــارض را الزم مــی بینــم. شــکی نیســت کــه جنبــش کارگــری ایــران در ســال هــای اخیــر گســرش 

یافتــه اســت. در ایــن ســال هــا اعتصابــات واعراضــات کارگــری  از مــرز چهــار هــزار هــم عبــور کرد . 

بارهــا دریــک روز شــاهد دههــا اعتصــاب واعــراض بــوده ایــم .انچــه مهــم و مــورد پرســش اســت 

آنســت کــه چــرا ایــن جنبــش بامتــام گســردگی اش نتوانســته اســت  خواســتها و مطالباتــش  را حتــی 

در محــدوده افزایــش دســتمزد بــه رژیــم اســامی رسمایــه تحمیــل کنــد؟ چــرا بــا متــام کارهایــی کــه 

کــرده ایــم در پلــه اول ایســتاده ایــم؟  کارگــران ضــد رسمایــه داری و فعــاالن جنبــش لغــو کارمــزدی 

ــه کــرات تجمــع وبســت نشــینی  ــد. مــا کارگــران ب در مقــاالت بســیار ایــن موضــوع را کاویــده ان

کــرده ایــم. بــا بازکــردن ســفره خالــی کودکامنــان در مقابــل بنگاههــای مالــک تریلیــون هــا تومــان 

حاصــل کارخویــش یــا کاخهــای حاکمیــت رسمایــه از رژیــم حاکــم طلــب ترحــم منــوده ایــم. در ایــن 

مبــارزات بــه عنــوان کارگــران فــان رشکــت، فــان رسمایــه دار درمحوطــه محــدود محــل کار صــدای 

اعــراض بــه آســان رســانده ایــم. 

امــا مــا هیــچ گاه بــه نــام طبقــه کارگــر، علیــه اســاس اســتثار خــود توســط رسمایــه ، علیــه تســلط 

طبقــه رسمایــه دار و دولتــش بــر کل حاصــل کار، تولیــد و زندگــی خــود کامــی بــر زبــان نیــاورده 

ایــم، مبــا رزات خــود را بــه متنــا از رسمایــه داران بــرای چنــد ریــال مــزد افزونــر محــدود ســاخته 

ایــم. همیشــه کارگــر مانــدن و همیشــه بــرای رسمایــه داران کار کــردن و رسمایــه آفریــدن را شــالوده 

زندگــی و شــعور خــود منــوده ایــم. اگــر اهــل فکــر باشــیم در مــی یابیــم کــه ســؤال اساســی ایــن 

ــارزات دســتاوردی نداشــته اســت، ســؤال واقعــی آنســت کــه چــرا بایــد  نیســت کــه چــرا ایــن مب

کمریــن دســتاوردی داشــته باشــد؟!. وقتــی کــه کل داد و قــال، اعــراض و جنــگ مــا بــر رس داشــن 



لقمــه ای نــان بــا هــدف داشــن جــان، بــرای تولیــد کــوه آســای رسمایــه طبقــه رسمایــه دار اســت، 

وقتــی مــا بــا هــر نفــس کشــیدن خــود اســاس کارگــر مانــدن خــود را تأکیــد مــی کنیــم و مقبولیــت 

رسمایــه داری را مهــر تأییــد مــی کوبیــم، پــس حــق مســلم رسمایــه داران اســت کــه فقــط بــر رس 

چگونگــی بازتولیــد شــدن و نشــدن نیــروی کار مــا بــرای تولیــد ســود و رسمایــه خودشــان وارد چانــه 

زنــی شــوند. از ایــن هــم فراتــر وقتــی مــا اســاس حاکمیــت، بقــا، استثارشــوندگی خــود و اســتثار 

کنندگــی رسمایــه را قبــول مــی کنیــم، وقتــی قانــون و حقــوق و دولــت و نهادهــای دولتــی رسمایــه 

را احــرام مــی گذاریــم و معتــر مــی دانیــم، پــس چــرا رسمایــه داران نبایــد حــق داوری در مــورد 

بازتولیــد شــدن و نشــدن یــا چگونگــی بازتولیــد نیــروی کار مــا را حــق خــاص خــود پندارنــد و در 

مقابــل مــوج اعــراض مــا اعــام دارنــد کــه خودشــان تصمیــم مــی گیرنــد؟!. 

آیــا همــه اینهــا بــدان معنــی نیســت کــه مبــارزات مــا و جنبــش جــاری مــا بــا ایــن راهــرد در ذات 

خــود شکســت آمیــز و محکــوم بــه تحمــل شکســت بعــد از شکســت اســت؟. پاســخ منفــی بــه ایــن 

ســؤال فقــط خودفریبــی وعوامفریبــی اســت. اگــر بناســت شکســت نخوریــم و دســتاوردی داشــته 

باشــیم بایــد ریــل پیــکار مــا دچــار تغییــر بنیــادی گــردد. در ایــن مــورد بــه انــدازه کافــی بحــث 

کــرده ایــم و هــر روز بحــث خواهیــم داشــت. عجالتــا از واقعیــت تیــره و تــار مبــارزات روز خــود 

صحبــت کنیــم. اندکــی شــعور خــود را بــه کار اندازیــم تــا دریابیــم کــه در چــه منجابــی غوطــه 

مــی خوریــم. بــه وضــع کارگــران آمــوزش و مبــارزات آنهــا نظــر اندازیــم. دردنــاک و فاجعــه آمیــز 

ــد  ــی دهن ــی را تشــکیل م ــک میلیون ــم ی ــت عظی ــک جمعی ــا ی ــران م ــن بخــش همزنجی اســت. ای

و بــا افــراد خانــواده خــود 10 درصــد کل نفــوس جمعیتــی طبقــه کارگــر ایــران را بــه وجــود مــی 

آورنــد. از ایــن ویژگــی مهــم برخوردارنــد کــه هــر میــزان مبــارزه و اعراضشــان بــه طــور طبیعــی و 

جــری قالــب رسارسی احــراز مــی کنــد. معلــان بنــا بــه نــوع کار خــود بــا ســایر بخــش هــای طبقــه 

کارگــر در ارتبــاط فعــال هســتند و اعراضــات آنــان از گســرده تریــن و بــی دریــغ تریــن حایــت 

هــای کل تــوده طبقــه برخــوردار مــی شــود. کارگــران آمــوزش چنیــن وضعــی دارنــد امــا هنــوز کــه 

هنــوز اســت بخــش غالــب ایــن جمعیــت غــرق در افــکار منحــط و خرافــه هــای پوشــالی ســاخته 

ــه  ــت موهــوم و مریخــی »طبق ــرای خــود هوی ــد، ب ــر منــی دانن ــه، خــود را کارگ ــه رسمای و پرداخت

متوســط« جعــل مــی کننــد، از تــوده هــای کارگــر فــرار مــی مناینــد. بــا مبارزاتشــان همراهــی منــی 

کننــد، حتــی یــک دقیقــه در جانبــداری از هــزاران اعتصــاب آنــان چــرخ کار را تعطیــل نکــرده انــد، 

بــه زبانهــای مختلــف از جملــه بــا زبــان وزارت اطاعــات رسمایــه و زبــان اطاعــات ســپاه پاســداران 



کثیــف تریــن و بــی رشمانــه تریــن اهانــت هــا را نثــار کارگــران عاصــی و بــه ســتوه آمــده از فشــار 

ــد(  ــت کنی ــر دق ــی ضــد کارگ ــه ســخرنانی حبیب ــد. )ب ــوده ان ــه داری من ــت رسمای ــتثار و بربری اس

آنچــه ایــن بــه اصطــاح معلــم بــی فرهنــگ، فاشیســت و عملــه فکــری رسمایــه در کاب هــاوس بــر 

زبــان رانــده، مــو بــه مــو حرفهــای اطاعــات ســپاه در مــورد میلیــون هــا کارگــر گرســنه، خشــمگین 

و مبــارز اســت. او ایــن ترهــات شــوم را بــه عنــوان چکامــه خورشقصــی و قصیــده آستانبوســی در 

ــن رسزنشــی  ــچ کجــا کمری ــچ معلمــی هــم در هی ــورژوازی رس داده اســت و هی آســتان قــدرت ب

نثــار او ننمــوده اســت!!       

ــر از  ــت و متأث ــه ای زمخ ــه گون ــان، ب ــی معل ــون صنف ــه کان ــوم ب ــه موس ــپرده رسمای ــاد رسس نه

مهندســی افــکار بــورژوازی، کارگــران اموزشــی را »طبقــه متوســط« مــی خوانــد. پدیــده ای کــه بــه 

عــامل افســانه هــا تعلــق دارد و در شــیپورها ســاز مــی شــود تــا بــر روی آرایــش قــوای طبقاتــی درون 

جامعــه موجــود و جنــگ طبقــه کارگــر علیــه رسمایــه داری پــرده اندازنــد. هــر کــدام ازرسدمــداران 

ــا معلــان را خــدم و حشــم یکــی از جنــاح هــای بــورژوازی ماننــد  کانــون صنفــی مــی کوشــند ت

ــزار  ــه برگ ــی ک ــا ســازند. در تجمعات ــوع اینه ــان و ن ــی، ســلطنت طلب ــه مل دوم خــردادی هــا، جبه

شــده اســت هــر کارگــر اموزشــی، صنعتــی، »خدماتــی« کــه مــی خواســت از معلــان حایــت کنــد، 

رسدمــداران کانــون بــه شــدت جلوگیــری مــی کردنــد. انجــا کــه معلمــی از همبســتگی واتحــاد بــا 

ــازور و نفــرت از صحبــت کــردن او جلــو  ــد، کانــون چــی هــا ب ــران ســخن مــی ران دیگــر همزنجی

گیــری مــی منودنــد. اگــر دســت کارگــری بــرای گرفــن تریبــون دراز مــی شــد تــا صــدای طبقــه خــود 

را بــه گــوش عمــوم رســاند، عوامــل  کانــون او را طــرد و لعــن مــی منودنــد، عواملــی کــه از قبــل 

خــود را ســازمان دهــی کــرده بودنــد، کارگــری را کــه بــر ســکو ایســتاده بــود بــه زیــر مــی کشــیدند. 

ــال  ــه دنب ــتانها ب ــک صداهــای اعراضــی را در شهرس ــه  ت ــون البت ــز کان ــرت انگی ــن سیاســت نف ای

آورد تــا انجــا کــه کارگــران معــرض درتجمــع هــا، ازهمبســتگی بــا دیگــر کارگــران ســخن گفتنــد.

ــا امــروز از ســوی قاطبــه معلــان نقــد  امــا کانــون صنفــی منحــل در سیاســت هــای بــورژوازی ت

نگردیــده اســت . 

 یکــی از کارگــران  اموزشــی مــی گفــت: در ایــن مــدت فقــط  متریــن متکیــن بــه قانــون رسمایــه 

کردیــم. بــه مــا آموختنــد کــه حریــم نظــام کارمــزدی را پــاس داریــم. مطالبامتــان را بــه نظــم رسمایــه 

میــخ کــوب کنیــم و از همبســتگی بــا ســایر کارگــران مــزدی دوری گزنیــم. تحــت تعالیــم کانــون از 

مناینــدگان بــورژوازی و پاســداران رسمایــه درخواســت حایــت کردیــم، همــه راههــا را رفتیــم و تنهــا 



کاری کــه هیــچ گاه نکردیــم مبــارزه طبقاتــی ضــد رسمایــه داری بــود. اعضــای کانــون کــم یــا بیــش 

متوجــه زاویــه داشــن کارگــران بــا مشــی بــورژوازی نســخه پیچــی خــود شــده انــد. آنــان از ایــن کــه 

اعراضــات رادیــکال شــود و منجــر بــه کنــار گذاشــن کانــون صنفــی شــود وحشــت دارنــد. ســخت 

بــه تکاپــو افتــاده انــد تــا جلــو هــر جهتگیــری رادیــکال را بگیرنــد. رؤســای کانــون صنفــی معلــان 

بــرای حفــظ زعامــت خــود بــر کارگــران امــوزش بارهــا بــه شهرســتانها ســفر کردنــد و بــا فعــاالن ایــن 

بخــش کارگــری گفــت وگــو منودنــد.

بیانیــه کانــون در رابطــه بــا اول مــاه مــه و فایــل صوتــی منتــره آنــان کپــی بیانیــه ســایر احــزاب 

ــه  ــن بارق ــورژوازی اســت. در رشائطــی کــه ســناریوی رســوای دموکراســی دهــه هــا اســت آخری ب

هــای متایــز خــود بــا فاشیســم و ســایر رویکردهــای را تســلیم بایگانــی تاریــخ کــرده اســت، نبــش 

قرشــدگان کانــون صنفــی از والدیــن دانــش آمــوزان مــی خواهنــد تــا در برابــر کاخ قانــون گــذاری 

جمهــوری اســامی مراســم اســتغاثه دموکراســی بــر پــا کننــد و بــرای اجابــت نــذر و نیازهــای خــود 

بــه نیایــش پردازنــد. کانــون هیــچ علقــه و پبونــدی بــا طبقــه کارگــر نــدارد. از کارگــران مــی خواهــد 

ــزاری  ــکان برگ ــد. م ــر کنن ــرده خــود مســتحکم و مســتحکم ت ــر گ ــه را ب ــی رسمای ــه طــوق بردگ ک

مراســم اول مــاه مــی توانســت جلــوی یکــی از کارخانــه هــا ویــا فضــای بــاز بــاغ انــاری درب ایــران 

خــودرو باشــد. امــا کانــون چــی هــا حــارض بــه ایــن کار نیســتند، زیــرا مــی داننــد کــه چنیــن اقدامی 

مــورد رضایــت حاکــان رسمایــه نیســت و آنچــه مــورد تأییــد حــکام رسمایــه نیســت خــط قرمــز 

رؤســای کانــون اســت.

وضــع جنبــش معلــان بــه عنــوان 10% کل جنبــش کارگــری ایــران چنیــن اســت. معلــان تاریخــا 

محافظــه کارتریــن بخــش طبقــه کارگــر را تشــکیل داده انــد، بــه لحــاظ تحصیــات و ســواد مکتبــی 

از ســایر کارگــران جلوترنــد امــا اگــر آگاهــی را هســتی آگاه طبقاتــی انســانها بدانیــم - کــه یقینــا 

چنیــن اســت – آنهــا علــی العمــوم از بقیــه همزنجیــران عقــب تــر و سازشــکارترند. بــا همــه ایــن 

هــا یــک بخــش کامــا کلیــدی جنبــش کارگــری مــی باشــند و قفــل شــدن آنهــا بــه نســخه پــردازی 

ــک  ــه یکای ــر اســت. وظیف ــوده کارگ ــی ت ــکار طبقات ــر پی ــر پیک ــر ب ــه ای ویرانگ ــون رضب هــای کان

معلــان اســت کــه بــرای خــروج مبــارزات خــود از دســت انــدازی کانــون و ره بــردن کارزارهــا بــه 

ســمت مبــارزه واقعــی ضــد رسمایــه داری تــاش کننــد. هــر گام پیــروی پیــکار تــوده هــای کارگــر 

ــر کل  ــدی نیرومندت ــتخوان بن ــذار در اس ــم و اثرگ ــی مه ــد نقش ــی توان ــتا م ــن راس ــوزش در ای آم

جنبــش کارگــری داشــته باشــد. معلــان بایــد هــر چــه فعــال تــر و رادیــکال تــر دســت همپیونــدی 



بــه ســوی کل تــوده همزنجیــر دراز کننــد، مقــدم بــر هــر چیــز بایــد رس بــورژوازی را از روی تنــه 

خــود بردارنــد و از وصلــه پینــه کــردن خــود بــا طبقــه رسمایــه دار یــا »طبقــه متوســط« خوانــدن 

خویــش دســت شــویند. بایــد بــا صــدای بلنــد فریــاد زننــد کــه کارگرنــد. بخشــی از طبقــه کارگــر مــی 

باشــند، گردانــی از لشــکر کارزار ضــد رسمایــه داری جنبــش کارگــری مــی باشــند. بایــد فریــاد زننــد 

کــه دســت در دســت همــه کارگــران آمــاده جنــگ علیــه رسمایــه انــد، آمــاده تــاش بــرای ارتقــاء 

طبقــه خــود بــه یــک قــدرت متحــد، ســازمان یافتــه، شــورائی، آمــاده کارزار علیــه رسمایــه در کلیــه 

عرصــه هــای زندگــی اجتاعــی مــی باشــند. آمــاده مبــارزه بــرای محــو نظــام بردگــی مــزدی هســتند.  

مــا از تــوده وســیع کارگــران آمــوزش مــی خواهیــم کــه روز اول مــاه مــه را روز اعــام ایــن آمادگــی 

هــا ســازند. همــه جــا تریبــون هــا را از دســت کانــون چــی هــای عملــه فکــری رسمایــه بگیرنــد، 

همصدائــی ضــد رسمایــه داری خــود را بــه گــوش همــه کارگــران برســانند. کل تــوده کارگــر را دعوت 

ــران هشــدار  ــه متامــی همزنجی ــد. ب ــه کنن ــه رسمای ــه همســنگری، همرزمــی و جنــگ متحــد علی ب

دهنــد کــه بایــد بســاط مبــارزه قانونــی را جمــع کــرد، مبــارزه بــرای چنــد ریــال مــزد افــزون تــر 

یــا تکــدی آزادی، حقــوق انســانی، رفــع ســتم جنســیتی از دولــت بــورژوازی را بــا جنبــش رسارسی 

شــورائی بــرای تســلط بــر حاصــل کار، تولیــد و زندگــی جایگزیــن منــود. بایــد بــاور بــه کارگــر مانــدن 

را از وجــود خــود پاالیــش کــرد، بــاور بــه مانــدگاری رسمایــه داری را از شــعور خــود جــاروب منــود. 

بایــد یــک قــدرت ســازمان یافتــه شــورائی ضــد کار مــزدی گردیــم. بیائیــد چنیــن کنیــد و اول مــاه را 

رسآغــازی بــرای برپائــی یــک جنبــش واقعــی رادیــکال کارگــری ســازیم. 


