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یستيلاکي سندسمي از کارنامه رفرمیگريبرگ د  

  ١٣٨٧ اسفند ٦ شنبهسه                                                                                            هماهنگی   کميته  
 

 
 اعالميه از احتمال وقوع اعتصاب معلمان .اعالميه ای از سوی کانون صنفی معلمان بوديمهفته گذشته شاهد انتشار 

انتشار آن در همين سايت و  در سراسر ايران در هفته نخست اسفند خبر می داد و ما درست ساعاتی پس از صدور و

صنفی معلمان به عنوان يکی از تشکل های طيف  که کانون در همين ستون سخن روز به تفصيل توضيح داديم 

اتخاذ تصميم و اعالم اعتصاب است اما خطری بسيار جدی و تعيين  رفرميسم راست سنديکاليستی هر چند که نهاد

بسيار   تأکيد متذکر شديم که احتمال لغو تصميم اعتصاب از سوی کانوندر آن جا با. آن است کننده بر سر راه تحقق

فراتر از آن، وضعيت جهنمی  اين رويداد و،. جدی است، حادثه ای که دو روز بعد با کمال تأسف به وقوع پيوست

سی تر سوزند ضرورت گفتگوهای بسيار جدی تر و اسا بسيار مرگباری که توده کثير يک ميليونی معلمان در آن می

جنبش ضدسرمايه داری طبقه کارگر در طول چند سال اخير بارها . می دهد  در پيش روی همه ما کارگران قرار  را

. دارد بحث حاضر در امتداد مستقيم همان گفتگوها قرار. مبارزات روز آن ها بحث کرده است درمورد معلمان و

  :  استپای بفشاريم اين هانکاتی که می خواهيم يک بار ديگر بر آن ها تأکيد کنيم و 

عبارت پردازی هايی که مدام درمورد جداسازی و . از کل طبقه کارگر ايران هستند معلمان بخش پيوسته و مهمی. ١

موارد از سوی خود   و متاسفانه در بسياری از-اين توده وسيع از بدنه عظيم طبقاتی اش به چشم می خورد  جراحی

ذات شيوه توليد سرمايه داری است که انواع  اين. يار گمراه کننده و زيانبار استبس  -معلمان نيز مطرح می شود 

اما اين مطلقًا نافی اين . تفکيک می کند و ميان افراد مختلف تقسيم می کند کار يدی و فکری را از هم کار و از جمله 

طبقه  رک کار همه آحادمسلم نيست که محصول اجتماعی کار در يک جامعه و سراسر جهان محصول مشت واقعيت

خرد و در هر دو شکل مولد  معلم نيروی کار خويش را می فروشد و سرمايه است که اين نيرو را می. کارگر است

که معلم دريافت می کند بهای نيروی کار اوست  دستمزدی. و غيرمولد در روند توليد ارزش اضافی مصرف می کند

ه را خوب توجه کنيم که نظام سرمايه داری در همان حال که نکت اين. که از سوی سرمايه پرداخت می شود

های  حاصل استثمار توده های کارگر را به سرمايه تبديل می کند، نهادها، مؤسسات و بنگاه دستاوردهای کار بشر و

زرعه کارخانه و تجارتخانه و م اين فقط. معين اجتماعی را سازماندهی می کند و در مقابل طبقه کارگر قرار می دهد

بيمارستان و مدرسه و دانشگاه و اين يا آن مرکز علمی  .نيست که به صورت سرمايه در برابر کارگر قرار می گيرد

هر کدام اين ها سرمايه . همه اجزای پيوسته سرمايه کل جامعه را تشکيل می دهند اين ها. نيز همين حالت را دارد

است نيروی کارش  کارگر ممکن. روی کار مزدی و سرمايه استمقابله ميان ني تقابل ميان کارگر و آن ها  است و

باشد و نيروی کارش پس از خريده  ممکن است مولد. را به سرمايه دار خصوصی يا دولت سرمايه داری بفروشد

ممکن است غيرمولد باشد و نيروی کار او در . شود شدن توسط سرمايه مولد در توليد محصول مادی معين مصرف

کارگر می تواند در همه اين حاالت قرار گيرد و معلم نيز می . کار گرفته شود د کل سرمايه جامعه بهروند بازتولي
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نيروی کار خويش  معلمی که. جريان فروش نيروی کار خويش به سرمايه تمامی اين حاالت را داشته باشد تواند در

خصوصی می فروشد به طور مستقيم برای  را به يک سرمايه دار صاحب دبستان و دبيرستان غيرانتفاعی يا دانشگاه

نيروی کار توده وسيع معلمانی که به دولت سرمايه داری فروخته  اما. اين سرمايه دار ارزش اضافی توليد می کند

 ما بر اين نکات تأکيد می کنيم، زيرا بسيار. افزائی کل سرمايه اجتماعی قرار می گيرد می شود در خدمت ارزش

کارگر ايران و جنبش  ن معلم شاغل ايرانی مکان واقعی خود را به عنوان بخشی از طبقهمهم است که يک ميليو

اين تأکيد . طبقه خوب درک کنند و بشناسند خويش را به عنوان جزء جدايی ناپذيری از جنبش ضدسرمايه داری اين

همه، . ردازی ها شده استاين موضوع تاريخًا دچار بدترين وارونه پ به ويژه از اين لحاظ ضروری است که واقعيت

طبقات  معلمان، سعی کرده اند تا برای اين بخش از طبقه کارگر پروانه تعلق به طبقه متوسط و و ازجمله خود

نکته مهم پای می فشاريم که  فقط بر اين. در مورد علت اين رويکرد وارد بحث نمی شويم. غيرکارگری جعل کنند

معلم ضربات بسيار کوبنده ای بر پيکر کل جنبش کارگری  ن توده های وسيعرواج اين نوع استنباط و دريافت در ميا

اين پندارهای بی اساس را بايد به دور . بخشی از طبقه کارگر وارد ساخته است و الجرم جنبش معلمان به عنوان

به صورت بايد  اهميت وحدت همه بخش های طبقه کارگر در پيکار عليه سرمايه و نظام سرمايه داری را افکند و

  .بسيار جدی و عملی مورد توجه قرار داد

جامعه ما به ويژه در طول چند دهه اخير حتی به لحاظ بهای نيروی کار و مشکالت  يک ميليون کارگر معلم در  . ٢

همزنجيران  معيشتی و اشکال گوناگون بی حقوقی های اجتماعی نيز هيچ وضعيت بهتری در قياس با ساير حاد

جمعيت يک ميليونی در چهارچوب   هزار نفر از اين۶٠٠بر اساس گزارشات، . ه اند و ندارندکارگر خويش نداشت

استثمار » حق التدريسی« قراردادهای موقت و در اين جا زير نام  قراردادهای حداکثر سالخی نيروی کار موسوم به

 مام به طور واقعی برای نظام ماه ت٣ ماه دستمزد می گيرند و ٩ ماه کار فقط ١٢در طول  اين معلمان. می شوند

 ماه کار ٣اين معلمان در اين  اين تصور که گويا. سرمايه داری بيگاری می کنند، يعنی کار بدون مزد انجام می دهند

معلم کارگری است که بر اساس محاسبات خود همين . است نمی کنند وارونه پردازی سرمايه و دولت سرمايه داری

تدريس خويش بايد ساعاتی را نيز به آموزش و تجربه اندوزی و مطالعه و  اعاتنظام بردگی مزدی در قبال س

کوتاه  مرخصی ساالنه يا روزانه. کسب توانائی های الزم برای انجام امور آموزشی اختصاص دهد پژوهش و کًال

و صد در صد فراغت اضطراری  تر کار معلمان در مقايسه با ساير همزنجيران کارگرشان صرفًا از نوع همان ايام

سطح دستمزد . مجدد فروش اين نيرو به سرمايه است الزامی مورد نياز برای بازتوليد نيروی کار و آماده سازی

درصد انبوهی از اين کارگران دستمزد ماهانه ای . کارگر بسيار پائين است کارگران همانند همه بخش های طبقه

معيشتی را   همين دليل وخيم ترين و مرگبارترين شرايطهزار تومان دريافت می کنند و درست به ٢٠٠کمتر از 

بهداشت محيط کار، شمار بيش از  فقدان. فشار کار معلمان سخت مرگبار و بسيار طاقت فرسا است. تحمل می کنند

امکانات مورد نياز آموزشی، اجبار به پرداخت هزينه اياب  حد دانش آموزان هر کالس، نبود ابتدايی ترين وسائل و

مستمر حجم قابل توجهی از دستمزد اندک آنان را می بلعد و کوه عظيم معضالت و  اب روزانه که خود به طورو ذه

انگيز ديکتاتوری  از اين ها که بگذريم، فشار رعب. ديگر همه و همه بر گرده حيات آنان سنگينی می کند مشقات

  . شرح آن مثنوی هفتاد منی خواهد شد ت کهبه نوبه خود موضوعی اس سرمايه بر هر نفس کشيدن اعتراضی معلمان 
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بيدار و بسيار اثرگذاری از طبقه کارگر را تشکيل می دهند، هرچند با کمال تاسف معلمان بخش درس خوانده و . ٣

سرمايه ستيز  رويکرد ضدسرمايه داری جنبش آنان می تواند کفه جنبش. کارگران ديگر فاصله می گيرند خود از

با همه همزنجيران ديگر درون  آنان به صورت خودجوش. به صورت بسيار جدی سنگين سازدتوده های کارگر را 

ارتباط طبيعی روزمره که می تواند بستر فعال ترين جنب و  شبکه ای از. طبقه خود در ارتباط تنگاتنگ قرار دارند

  .گيردسازمانيابی سراسری ضد سرمايه داری کل توده های کارگر قرار  جوش های طبقاتی برای

معلمان از لحاظ دامنه . ايران شاهد مبارزات مستمر توده های کارگر معلم بوده است تمامی سه دهه گذشته تاريخ. ۴

معضل اساسی  .وسعت و شمار اعتصابات، تحصن ها و خيزش های اعتراضی همه جا نقشی فعال ايفا کرده اند و

سنديکاليستی بر روند اين مبارزات  ی رفرميسم راستکار در تمامی اين سال ها و در همه اين ميدان ها، استيال

نهاد موسوم به کانون صنفی معلمان يک نهاد . صحبت کنيم اجازه دهيد در اين زمينه کمی بيشتر و دقيق تر. است

سخن مطلقًا بر سر اين نيست که . کانون، اتحاديه ای متشکل از شماری سنديکا است .رفرميستی سنديکاليستی است

بحث اينجا است که  . سرمايه داری مجوز تشکيل کانون و پروانه فعاليت آن را صادر کرده يا نکرده استدولت آيا

طور کامل يک نهاد سنديکايی، قانونی،  کانون همسان تمامی نهادهای ديگر سنديکاليستی و رفرميستی خود را به

بانی نظم توليدی و سياسی و اجتماعی و دولت قوانين و قرارها و م مؤمن به نظام سرمايه داری، مقيد به رعايت کليه

مزدی معرفی کرده است و فقط در اين چهارچوب حاضر به ابراز حيات و پيشبرد  و حاکميت نظام بردگی

اتوبوس  سنديکای شرکت واحد. اين وضع اصًال خاص کانون صنفی معلمان نيست. کارگران معلم است اعتراضات

در اين ميان و در . همين است  سنديکای کارگران نيشکر هفت تپه نيز دقيقًا.رانی نيز عين همين وضعيت را دارد

اين ها به درد هر چيزی بخورند و مشکل : روشن است  باره اين سنديکاها و نهادهای سنديکاليستی يک چيز بسيار

را حل نکرده و گرهی از مشکالت توده های کارگر و از جمله کارگران معلم  هر دار و دسته ای را حل بکنند، هيچ

دهد، اين که  اين که دولت سرمايه داری حتی همين نهادها را هم آماج پيگرد و زير فشار قرار می. کرد حل نخواهند

مجوز فعاليت برای همين تشکل ها هم  سران همين سنديکاها را هم روانه زندان می کند، اين که حاضر به صدور

معلمان يا اين و آن سنديکا واقعًا ظرف پيشبرد مبارزه و اعتراض  ینيست، هيچ کدام نشان نمی دهد که کانون صنف

 که هر گونه نفس کشيدن در  به خاطر داشته باشيم که ما در جهنمی زندگی می کنيم . است کارگران عليه سرمايه

ال بدبختانه و با کم در چنين جامعه ای. مقابل قدرت سياسی حاکم مستوجب مجازات شالق و شکنجه و زندان است

مزدی خيلی راحت با سر دادن مشتی  تأسف هر رفرميست، حتی هر رفرميست عاشق سينه چاک حفظ نظام بردگی

جنبش کارگری برای خود حيثيت و آبرو و اعتبار مبارز  شعارهای دروغين کاسبکارانه و از جمله کاسبکاری با

ازات اين رفرميست ها نيز از نظر ما بدون هيچ ترديدی، حتی مج. کسب می کند بودن و مدافع حقوق کارگر بودن

نهادهای   نيز حق دارند رفرميست ها. است و دولت سرمايه داری حق ندارد اينان را مجازات کند کامال محکوم

جمله معلمان کارگر اين است که اين  نکته موردنظر برای ما آحاد طبقه کارگر و از. رفرميستی خود راتشکيل دهند

گويند، برای تحميل اين مطالبات بر نظام سرمايه داری چه  و اعتراضات ما چه مینهادها درباره مطالبات 

 چه افقی را در پيش روی جنبش ما قرار می باالخره و به عنوان يک نکته بسيار مهم  راهکارهايی پيش می کشند و

 در جنگ و ستيز داری ما کارگريم، فروشنده نيروی کاريم و به حکم کارگر بودن خويش با نظام سرمايه. دهند
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سرمايه . تا اقالم سود خود را به اوج برساند سرمايه است که بهای نيروی کار ما را اين سان تنزل می دهد. هستيم

تا هزينه بهبود آن را صرف افزايش هر چه نجومی تر اضافه ارزش  است که شرايط کار ما را مرگ آور می سازد

 ه است که هر اعتراض ما را در هم می کوبد تا بهای نيروی کارمانسرماي. نوين خود کند های خود و انباشت های

سرمايه است که برای  .را در نازل ترين ميزان و شرايط کار و معيشت مان را در مرگبارترين حالت نگه دارد

. دهشت را در برابر چشمان ما کور می کند ماندگاری خود هر نوع افق رهايی از اين جهنم خون و گند و وحشت و

اين وضعيتی است که بر . اين انتخاب ما نيست. سرمايه داری درگيريم ما در بند بند زندگی خويش با سرمايه و نظام

زنده بمانيم  بنابراين، ما برای آن که. ما چشم که باز کرده ايم خود را در اين وضعيت ديده ايم ما تحميل شده است و

بايد سرمايه داران و دولت سرمايه . کنيم  توليد ارزش اضافی حملهبه شيرازه حيات سرمايه داری، به روند مجبوريم 

بيشتر و بازهم بيشتر از ميزان اضافه ارزش های مورد انتظار خويش  را مجبور کنيم تا هر چه بيشتر و بيشتر و

 يهما مجبوريم دولت سرما. زندگی ما هر چه بيشتر و بيشتر و باز هم بيشتر تأمين شود عقب نشينند و در عوض

برای تمام شهروندان سازيم  داری را مجبور به قبول بهداشت و دکتر و داروی رايگان برای همه آحاد طبقه کارگر و

ما مجبوريم افزايش دستمزد، اماکن . سرمايه کسر کنيم و هزينه اين کار را از ارقام اضافه ارزش ها و سودهای

زشی و تربيتی، کتب درسی و متون آموزشی پيشرفته، ی دارای مايحتاج آمو مسکونی دارای امکانات، مدرسه ها

مرفه  ايام پيری و کهولت، مهد کودک های دارای امکانات و همه آنچه را که برای يک زندگی زندگی مرفه در

سرمايه تحميل کنيم و اين  انسانی و تضمين تام و تمام آسايش جسمی و فکری توده های طبقه مان نياز داريم بر

لکوموتيو جنگ و ستيز ما عليه سرمايه بايد بر . دهيم  فقط با کاهش سود سرمايه ها می توانيم انجامکارها را فقط و

به ناچار بايد ظرف اعمال قدرت متحد و هر چه سراسری تر و هر چه شورايی  اين ريل به چرخ درآيد و تشکل ما

توانيم گام به گام  سازمانيابی است که میدر ادامه چنين مبارزه و چنين نوع . پيشبرد اين پيکار باشد تر ما برای

متحدتر و سازمان يافته تر و افق دارتر کنيم و  سرمايه داری را به عقب رانيم، خود را نيرومندتر و آگاه تر و

کانون صنفی معلمان و به طورکلی نهادهای سنديکاليستی . مزدی آزاد سازيم سرانجام از شر موجوديت نظام بردگی

سان کارگران  بايد همگی به. کارها و ظرف پيشبرد اين نوع مبارزات و جنبش ها و خيزش ها نيستاين  ابدًا جای 

داری خود را تشکيل دهيم و قدرت  حول منشور مطالبات پايه ای طبقه کارگر متحد شويم، شوراهای ضدسرمايه

بايد در مسيری گام . ل کنيمو دولت مدافع آن اعما  سرمايه  متحد و سراسری شورايی خود را عليه رابطه اجتماعی

از رابطه خريد و فروش نيروی کار و برپايی يک زندگی آزاد انسانی فارغ از استثمار  برداريم که مسير رهايی بشر

  . ستم و طبقات و دولت استو

یهماهنگی برای ايجاد تشکل کارگر کميته  

١٣٨٧ اسفند ۶  
www.hamaahangi.com 
khbitkzs@gmail.com 

  


