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اين جمعيت کثير، نيروی کار خود را به دولتهای سرمايه . ندمعلمان بخش قابل توجهی از طبقه کارگر جهانی هست

دستمزدی که می گيرند، صرفًا بهای بازتوليد . داری يا صاحبان نهادهای خصوصی انباشت سرمايه می فروشند

در چند و چون پروسه کار، در برنامه ريزی  با فروش نيروی کارشان از هر نوع دخالت آزاد. نيروی کار آنان است

 . د کار و در تعيين سرنوشت اين فرايند ساقط می گردندفراين

آموزش و پرورش در نظام سرمايه داری نهاد اجتماعی تربيت، آموزش و آماده سازی نيروی کار بردگان مزدی 

دولت های بورژوازی، يا صاحبان خصوصی سرمايه ها، نيروی کار کارگران معلم را می خرند تا . سرمايه است

ويند، کارگران معلم در پاره ای در پروسه مصرف آن، به نيازهای ارزش افزائی بيش و بيشتر سرمايه پاسخ گ

قلمروها مانند حوزه های خصوصی انباشت يا مدارس خصوصی، به طور مستقيم برای صاحبان سرمايه اضافه 

ارزش توليد می کنند و در ساير حوزه ها نيز از طريق کمک به پرورش و تخصص نيروی کار به صورت 

دی توسط توده های کارگر و سوداندوزی سهمگين تر سرمايه غيرمستقيم در باال بردن ميزان اضافه ارزش های تولي

در يک کالم معلمان خواه به صورت نيروی کار مولد و خواه غيرمولد  بخش اليتجزای طبقه . داران سهيم می گردند

 .   کارگر را تشکيل می دهند

قوقی آنان بخش پيوسته ای  از معلمان جزء اليتجزای طبقه کارگر بين المللی هستند و درد و رنج و گرسنگی و بيح

  معلم ايرانی از ديرباز تا امروز بار عظيم گرسنگی و بی مسکنی و ٧٠٠ ٠٠٠. دردها و رنجهای طبقه کارگر است

کار خود هيچ مايملک ديگری در بساط ندارند و زيرا  ستمکشی را بر گرده خود بار می بينند زيرا که سوای نيروی

ی کار آنان را همسان بهای نيروی کار کليه همزنجيران ديگرشان به پائين ترين که بورژوازی ايران بهای نيرو

  تومان دريافت می ٢۵٠ ٠٠٠ تا ١٣٠ کارگر معلم حقوق ماهيانه ای ميان ٧٠٠ ٠٠٠. سطح ممکن تنزل داده است

ر را تصوير بهای نيروی کار که حداکثر توحش بورژوازی در تحميل فقر مطلق بر توده های کارگ نرخی از. دارند

اينکه نظام سرمايه داری با طبقه کارگر و از جمله با معلمان کارگر چه می کند؟ موضوعی است که هر . می کند

التًا اين است که معلمان به سخن ما عج. کارگری با گوشت و پوست و خون خود لحظه به لحظه آن را درد می کشد

   مايه داری چه کرده اند؟ چه می کنند؟ و چه بايد بکنند؟مثابه بخشی از طبقه کارگر ايران در مقابل نظام سر

يک معضل اساسی جنبش معلمان اين بوده و همچنان اين است که توده های معلم علی العموم، جا و مکان خود را در 

معلمان به حکم . عرصه مصاف جاری اجباری ميان طبقات اجتماعی درون جامعه موجود به درستی تدقيق نمی کنند

ش آنها می تواند در سرنوشت کارزار ی اجتماعی شان بخش الينفکی از طبقه کارگرند و هر جنب و جوهست

اين نکته ای است که تاريخًا از سوی جنبش معلمان مورد بی مهری . سراسری اين طبقه تأثير تعيين کننده داشته باشد

ت توحش سرمايه داری همواره با حقارت و در جامعه ای که کارگر بودن به دليل شد. و بی توجهی قرار گرفته است

يا به بيان دقيق تر منطق بشرستيز سرمايه آن را اين چنين القاء کرده است، هيچ . ده استتداعی گردي!! خواری



درست به همان سان که در بسياری . عجيب نيست که مثًال معلم خود را موجودی متمايز از ساير کارگران قلمداد کند

نه همزنجيران طبقاتی خود که  ست حتی کارگران آب و برق و نفت هم کارگران بخش ساختمان رااوقات ديده شده ا

اما اينها همه القائات نامکتوب و يا مکتوب افکار و فرهنگ و ارزش های !!! مشتی فعله و عمله به حساب می آورند

گاه انتظار می رود ستيز قاطع و آنچه از يک کارگر آ. اجتماعی سرمايه داری به عنوان نظام مسلط اجتماعی است

آنان . معلمان بايد جايگاه راستين خويش را در مبارزه طبقاتی درون جامعه احراز کنند. بنيادی با اين القائات است

کليه اشکال بی حقوقی و ستمکشی و فقر و فالکت آنان از . هر چه می کشند از دست نظام بردگی مزدی می کشند

نان در وجود رابطه يروی کار می جوشد، ريشه تمامی سيه روزی ها و بدبختی های آعمق رابطه خريد و فروش ن

همان رابطه و همان شيوه توليدی که بنياد استثمار کل کارگران دنيا و فقر و محروميت و . کار مزدی قرار دارد

 .  ستمکشی کل طبقه کارگر بين المللی در آن قرار دارد

 تابعی از معضل نخست، بی توجهی آنان به اهميت هم پيوستگی طبقاتی در معضل دوم جنبش معلمان به عنوان

معلمان بيش از ساير بخش های طبقه کارگر . پيشبرد مبارزات برای تحميل مطالبات اجتماعی بر بورژوازی است

ز خانواده دانش آموز که بخش اعظم آنها ا  ميليون١٧. در چهار راه ارتباط  و همپيوندی کل توده های کارگر هستند

. های کارگری هستند، به عنوان يک حلقه مستحکم مراوده، آنها را با همه بخشهای ديگر طبقه شان مرتبط می سازد

آنها بايد هر اعتراض خود عليه سرمايه و مبارزه برای تحميل هر مطالبه خويش بر سرمايه داران را به موضوعی 

تاريخًا ما شاهد بوده ايم که خانواده های کارگری حامی . کنندتوده های کارگر با خود تبديل  برای همبستگی همه

مراد از اين سخن مطلقًا اين نيست که جنبش معلمان فقط بر . فعال،  سرسخت و پرمقاومت مبارزات معلمان  بوده اند

ل در کامًال بالعکس بايد نقشی فعا، سر بزنگاههای معين دست استمداد پيش ساير بخشهای طبقه کارگر دراز کند

 . سازمانيابی سراسری جنبش ضد سرمايه داری ايفاء نمايد

معضل سوم يا جزء مکمل معضل دوم بی تفاوتی عميقًا نابخشودنی جنبش معلمان در قبال جنبش تمامی بخشهای 

اين موضوعی است که در جای خود تا حدود زيادی رقت بار است و يک پاشنه آشيل . ديگر طبقه کارگر ايران است

در اين زمينه کارنامه معلمان . ی کندی حضور طبقاتی توده های معلم در جامعه سرمايه داری را تعيين ماساس

معلمان بسيار . بعنوان بخشی از جنبش کارگری نه فقط هيچ درخشش خاصی ندارد که به ميزان زيادی تاريک است

اين امر البته در رابطه با . برخاسته اندبندرت به هواداری از مبارزات کارگران در قلمروهای ديگر کار و توليد 

فشار . يک استثناء که با کمال تأسف تا امروز نقش نوعی قاعده را ايفاء کرده است جنبش کارگری ايران نه

ديکتاتوری هار و عريان سرمايه داری، محروميت طبقه کارگر از حداقل سازمايابی طبقاتی ضد سرمايه داری و 

ارزات جاری  و چپ رفرميستی سبب گرديده است که حمايت توده های کارگر از مبفشار راه حلهای مخرب راست

اين امر در مورد معلمان نيز به تمام . بخشهای مختلف طبقه شان در حوزه های مختلف بسيار نازل و نامحسوس باشد

 .و کمال صدق می کند

آويختن به انجمن های .  زمان حال استمعضل بعدی سلطه نوعی رفرميسم راست بر مبارزات معلمان از ديرباز تا

صنفی، دخيل بستن به قانون و قانونيت سرمايه داری، عريضه نگاری، بسنده کردن به تحصن در مقابل نهادهای 

ه دقيقًا در حکم انداختن طناب دار سرمايه بورژوازی، نه فقط حالل هيچ مشکلی نيست ک» قانون گزاری« دولتی و 

چند سال آزگار است که جنبش کارگران معلم به شکلهای مختلف خود را در . استبر گلوی جنبش طبقه خويش 



شمشير قتل عام ديکتاتوری سرمايه برای همه ما . حصار اين نوع راهکارها و راه حلها به بن بست کشانده است

ت فشار فراروی از راهکارهای سترون مبارزه نبايد به معنی بی توجهی به اهمي بسيار آشناست و طرح ضرورت

ترديدی نيست که بورژوازی هيچ خيزش مؤثر و راديکال طبقاتی ما را . خفقان و توحش سرمايه داری تعبير گردد

ولت بورژوازی جای هيچ شک و ابهامی نيست که د. تحمل نمی کند و با تمامی قوا در صدد قلع و قمع آن بر می آيد

اينها همه حقايق بديهی هستند، .  خونی دريغ نمی ورزدبرای به شکست کشاندن مبارزات ما از هيچ جنايت و حمام

اينکه ما نيز برای تحميل مطالبات خويش حتی ساده ترين . اما حقيقتی بديهی تر و باالتر از همه اينها هم وجود دارد

به اعمال قدرت وسيع و سراسری طبقاتی خود هيچ راه ديگری در پيش  مطالباتمان بر سرمايه داری سوای اتکاء

بورژوازی برای اجبار ما به عقب نشينی و . قدرت طبقاتی را فقط با قدرت طبقاتی می توان پاسخ گفت. ی نداريمرو

صاف انصراف از مطالبات اوليه معيشتی و سياسی و اجتماعی مان به زور متوسل می گردد، ما نيز بايد قدرت م

ه صورت نامحدود، تالش گسترده و جامع تعطيل کليه مدارس کشور ب. طبقه خود را وارد ميدان کارزار کنيم

االطراف برای جلب حمايت همه توده های کارگر از مطالبات و مبارزات جاری مان، پايداری در اعمال قدرت و 

ند اينهاست که می تواند موفقيت ما را در اتخاذ تدابير الزم برای خنثی نمودن گرايشات اعتصاب شکنانه و مان

نچه در طول اين چند سال از سوی معلمان به اجراء در آمده است متأسفانه کمتر منطبق آ. عرصه مبارزه تضمين کند

توسل به راهکارهائی را پيشنهاد و توصيه » بيانيه يزد «  موسوم به٨٢بيانيه بهمن . بر چنين رويکردی بوده است

ای توسعه و تعميق همه نواقص خود، در صورت اعمال می توانست به گشايش بستر مناسبی بر می نمود که با

اين راهکارها اما زير فشار تهديدات گسترده و تمهيدات همه نوعی بورژوازی از يکسوی و . مبارزات کمک نمايد

ک مصاف راديکال باز اتوريته رفرميسم راست و گرايش محافظه کار درون جنبش معلمان راهی به عرصه واقعی ي

 .  ی جويانه بی تأثير، از کارائی الزم باز ماندنکرد و عمًال در محدوده برخی جنب و جوشهای آشت

يکی از اساسی ترين حلقه های ضعف جنبش معلمان را بايد در رويکرد جاری اين جنبش به نوع سازمانيابی خود 

نظريه غالب تا حال اين بوده است که معلمان در انجمنهای صنفی خود متشکل شوند و از اين طريق . جستجو نمود

انيابی يعنی بستن چشم اميد به دولت سرمايه رضايت به اين نوع سازم!!!  و صنفی خود را پديد آرندتشکل سراسری

داری و فرو غلطيدن در ورطه اين توهم زيانبار که  گويا چهارچوب قانونيت و قانونمداری سرمايه ظرف مناسبی 

 هر کجای دنيای سرمايه داری گواه تمکين به اين توهم در!!! برای حصول مطالبات ما از نظام بردگی مزدی است

زه طبقاتی در باتالق رفرميسم راست اتحاديه ای است اما در جامعه ما سوای اين، نشان چشم اصرار بر دفن مبار

يک سؤال اساسی در . بستن بر کليه حقايق شفاف تاريخی و تمامی آموزه های روشن مبارزات گذشته نيز می باشد

رگر تا اين زمان در ن کارگری در سرتاسر جامعه ايران اين است که کدام کاپيش پای هر معلمی و هر انسا

چهارچوب مبارزه قانونی و از طريق توسل به قانونيت و ساختن انجمنهای صنفی و تشکل صنفی سراسری و مقيد 

ه داران شدن همه اينها به نظم اجتماعی حاکم، موفق شده است که مطالبه ای را بر دولت سرمايه داری يا سرماي

قدرت کارگران ايران تاريخًا تنها و تنها از طريق اعمال . منفی است پاسخ اين سؤال به طور قطع!! تحميل نمايد؟؟

در ايران شايد بطور . مطالبه معيشتی و اجتماعی خود را بر بورژوازی تحميل کنندخويش توانسته اند اين يا آن 

« ن ده است و اين در حالی است که اعتصاب همواره در ايرانسبی بيشتر از غالب جوامع ديگر دنيا اعتصاب ش

يا در واقع همان اعمال » غيرقانونی«کارگران در پاره ای مواقع با توسل به اعتصابات . بوده است» غيرقانونی



قدرت خويش، ولو در نازل ترين سطح به موفقيت هائی دست يافته اند اما هيچ کجای تاريخ  نشان نمی دهد که 

راه چاره کار معلمان کارگر ساختن . يه کرده باشد قانونی و سنديکاليستی هيچ ديناری به هيچ کارگری هدمبارزه

آنان بايد همراه با کل کارگران ايران برای برپائی تشکل . تشکلهای صنفی منحل در قانونيت سرمايه داری نيست

ن بخشی از طبقه کارگر به صورت شورائی معلمان بايد بعنوا. سراسری ضد سرمايه داری طبقه خود تالش نمايند

شوراهائی که ظرف مبارزه ضد سرمايه داری آنها و مرکز حضور خالق و متحد همه آحاد . شوند متحد و متشکل

رفرميسم چپ تاريخًا تالش کرده است تا معلمان را به عنوان يک نيروی غيرکارگری، از بدنه جنبش . آنها باشد

معلمان به لحاظ . ی تبديل نمايدو به تسمه نقاله دموکراسی طلبی رفرميستی و فراطبقاتطبقاتی توده های کارگر جدا 

کثرت عناصر فعال سياسی در همه دوره ها، وضعيتی چشمگير داشته اند، اما فعاالن سياسی اين بخش از طبقه 

ويانه بسيار کم قادر کارگر بسان فعالين سياسی ساير بخش های آن، زير فشار توهمات سوسيال خلقی و دموکراسی ج

معلمان فعال کارگر می . ر سازمانيابی جنبش ضد سرمايه داری طبقه خود شده اندبه ايفای نقش راديکال طبقاتی د

می توانند در نقش واقعی آگاهان جنبش لغو کار مزدی طبقه شان ظاهر . توانند بر اين روند نقطه پايان بگذارند

. ری تالش کنندسازمانيابی سراسری جنبش کارگری عليه نظام سرمايه داآنان می توانند و بايد برای . گردند

مبارزات معلمان برای حصول مطالبات جاری روزشان، بايد بستر تالش فعالين آگاه آنان برای پيوند با ساير 

 . کارگران و سازمانيابی سراسری مبارزه طبقاتی گردد

تقليل اين . ت روز و افق آتی زيست همه طبقه کارگر استمطالبات روز معلمان و افق آتی زيست آنان مطالبا

هر نوع عقب نشينی . انتظارات به افزايش ناچيز حقوق ماهانه هيچ کمکی به پيشبرد موفق تر مبارزات آنان نمی کند

ات روز خويش نه تسهيل طريق تحقق آنها که از سوی طبقه کارگر در طرح خواسته های جاری و مانيفست انتظار

معلمان می .  دادن امتياز به بورژوازی برای اصرار بر توحش بيشتر خود در مقاومت عليه جنبش ماستبالعکس

توانند همراه همه بخشهای ديگر طبقه شان منشور مطالبات پايه ای ضد سرمايه داری را شالوده مبارزه متحد روز 

داشتن يک . ظام سرمايه داری سازندسنگ بنای تداوم پيکار سراسری طبقاتی برای محو ن کل توده های کارگر و

حقوق ماهانه متناسب با سطح توليد و محصول اجتماعی ساالنه طبقه کارگر، مسکن، بهداشت، دارو و دکتر و 

معيشتی و رفاهی  بيمارستان، آموزش و پرورش، مهد کودک و مراقبت از سالمندان، اياب و ذهاب و ساير امکانات

حق محرز و مسلم هر شهروند دنيای سرمايه داری و حق مفروض و مسلم کل و اجتماعی به صورت تمام رايگان 

جنبش معلمان می تواند بسان جويباری خروشان در دريای . توده های طبقه کارگر ايران و معلمان کارگر است

رائی و با افق محو نظام کاپيتاليستی متحد و وسيع جنبش سراسری کارگران حول اين مطالبات به صورت شو

معلمان از اين طريق و در گذار اتکاء به اعمال قدرت متحد طبقاتی خويش، بکارگيری اين قدرت متحد . کل شودمتش

و متشکل در تعطيل مدارس و اخالل در پروسه کار سرمايه داری است که می تواند خواسته هايشان را بر 

  . هموار سازندراه خويش را به سوی خالصی از جهنم سرمايه داری بورژوازی تحميل کنند و

  

 ناصر پايدار
  ١٣٨۵ اسفند، ١۵
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