
  
  ي طبقاتيهاي جديد مبارزه  شور و شوق

  مروري تحليلي بر اعتصابات و اعتراضات اخير طبقه كارگر و دانشجويان
  

  كريجليل شُ

  
  

  1397آبان 



  يك گزارش توصيفي:

داران، خيز   ، اعالم همبستگي دانشجويان با آن، اعتراضات وسيع كاميوني معلمان در سراسر كشور  ي دو روزه  پيروزمندانه اعتصاب
براي سامان دادن دور جديدي از اعتراضات و آثار و نتايج اعتراضات تأثيرگذار كارگران نيشكر هفت تپه، جملگي بازنشستگان 

جنبش اعتراضي طبقات كارگر و  تپندگي قلبمواجهه با اين كه بايد بتوانيم وراي شور و شعف ناشي از  اند بهم متصلهايي  مهره
رهنمودهايي را كه ، تحليل كنيم و بكوشيم پيدا كنيم زند  هم پيوند مي  نشاند و به  هم مي ها را در كنار  اي كه اين مهره  رشته، نيميا

، در وااليشي سياسي و نظري، در اختيار بدنه و محمل اين اعتراضات قرار ي اين مبارزات است  هاي واقعي و زيسته  ي تجربه  نتيجه
  .دهيم

خواست كه در اعتصاب  ونياز رانندگان كام يبا انتشار فراخوان 1397ي مهر از ابتدا رانيكنندگان رانندگان سراسر ا هماهنگ هياتحاد
به آنها اعتصاب خواهند  يابيدست يكه برا تيو ترانز ونيخواسته رانندگان كام ١٥فراخوان  نياز اول مهر شركت كنند. در ا يسراسر
 مهيارزان، پرداخت سهم دولت حق ب متيبا ق كيستو ال يدكيلوازم  نيمأبار، ت هينرخ كرا شياز جمله افزا است؛ هشد انيكرد، ب

دو هفته پس از شروع اين اعتراض، بيش از  راه. سيموران پلأو برخورد با فساد م يباربر يها رانندگان، كاهش نرخ تعرفه شركت
كرمان، فارس،  استان تهران، البرز، 6تن در  80. نزديك به داران بازدداشت شدند  تن از كاميون )256(در برخي روايات  100

را  يداران ونيدادستان كل كشور، مشوقان اعتصاب و كام ،يحمدجعفر منتظرمقزوين و اصفهان دستگير شدند. كار به جايي كشيد كه 
 ،كه مطابق قانون خواند،(راه زن)  قيقطاع الطر كنند، يبه اعتصاب م وستنيهم صنفان خود را وادار به پ ريها سا كه با بستن جاده

 ،يمحسن كرمتري به خود گرفت و   ي جدي  اين موضوع در استان قزوين جلوه خواهند بود. )از جمله اعدام( نيسنگ يازاتمج مشمول
از  ن،ياز احتمال صدور احكام سنگ داران  ونيتن از شركت كنندگان در اعتصاب كام ١٧با اعالم بازداشت  نيقزو يسرپرست دادستان

مهر چنين تهديداتي عليه كارگران ايران  20روز  كارگران حمل و نقل يجهان ونيفدراس. ادبازداشت شدگان خبر د هيجمله اعدام، عل
  خواند.» غيرقابل تصور«و » غيرانساني«را محكوم كرد و آن را اقدامي 

مهر در اعتراض به  23و  22معلمان سراسر كشور در روزهاي اي ديگر   اين اعتراض گسترده فروكش نكرده بود كه در جبهه هنوز
هاي   آموزشي در محل كارشان (مدرسه) به تحصن در اتاق معلمان و عدم حضور در سر كالسهاي   گذاري  وضعيت معيشتي و سياست

اي نشسته و   مديري كه در حياط روي صندلي-معلم ؛ به عنوان نمونه:تأثيرگذاري مخابره شدهاي زيبا و   كردند. صحنه درس مبادرت
و به نحوي از ايشان شكلي از  ددا  ميها گزارش   آموزان درباره چرايي تشكيل نشدن كالس  ه دانشببا خواندن موارد اعتراض معلمان، 

در نقاط مختلف كشور مخابره  اي  هاي متعددي كه از هر مدرسه  هاي و عكس  . فيلمكرد  ميشان را طلب   همدلي و همراهي با معلمان
و  يرجنديمعلم ب(ه رمضانزاد محمدرضا اهمه: مآن نوشته شده بود يدر دست داشتند كه رو ييدر همدان زنان معلم پالكاردها؛ شد

  .ميهست) معلمان يصنف يها تشكل يهماهنگ يمسئول شورا

با  -نشجوياندا معضل جاري احكامرغم   علي- نظير  نيز در اقدامي بيو هنر تهران و عالمه  هاي  در اين هنگامه، دانشجويان دانشگاه
 .، پيام همبستگي با معلمان معترض ارسال كردندبيست و سوم و بيست و چهارم هايوزهاي خود در ر  تعطيل برخي از كالس

م مهر در دانشگاه 22به وضوح واكنشي بود به سخنراني حسن روحاني در روز » درماني/ دانشجوي زنداني-راه اميد«شعارهايي چون 
شدت بخشيدن سد بناست اسم رمزي باشد براي ر  زده بود. اصطالحي كه به نظر مي» درماني-ضرورت اميد«تهران كه حرف از 
  ».مسائل اجتماعي«گرايانه براي مواجهه با   راست» درماني-شوك«هاي   سياستهاي متنوعي از   سازي شكل  هرچه بيشتر به پياده



خيزش « در جريانهايي كه از سوي نهادهاي امنيتي   رغم ضربه  ي دانشگاه علي  رسد جبهه  در كنار اين اعالم همبستگي به نظر مي
پا اي   بار ديگر بر مدار خط اعتراضي آغاز كرده است. اين حركت جديد -اگرچه نامنسجم- حركت جديد خود را دريافت كرد، » دي ماه

 جاديآرام آرام سبب ا 93، از اوايل سال در دانشگاه يساز يو تجار يساز يتمركز بر خصوصي   كه به واسطهگرفته است 
دانشجويي  يصنف يهامانند شورا ينهاد به محوريت يصنف ييها تيدر قالب فعالو  شد انيدانشجو انيدر م اي  هاي گسترده  يتينارضا

براي سودآور كردن هرچه بيشتر حكومت در آخرين تالش  بهره گرفت. اعتراض يممكن و متنوع برا يها از انواع راهكشور سراسر 
دانشجوي ؛ است كرده اقدام يدروس جبران يروزانه دانشگاه برا انياز دانشجو هيشهر افتيدانشگاه تهران به در، »بنگاه دانشگاه«

 آن ،يپرداخت هيشهر زانيم يدانشگاه برا يامنا أتيبگذراند و ه ،كند يم نييدانشگاه تع يكه گروه آموزش را يدروس ي روزانه بايد  دوره
فارغ از پرداخت پول براي امري كه بايد رايگان اساسا –اين اقدام  برانگيز  بيشتر خشمي   نكته .رديگ يم ميتصم ،توسط دانشجو هم 

 از مجوز دفاع افتيو در انيمانع انتخاب واحد دانشجو ،يدروس جبران هيشهر افتيدر يدانشگاه تهران برااين است كه  –باشد
  .شود يم شان  هاي  نامه  پايان

كه در جواب  شود يدانشگاه تهران ارسال م سيرئ به از سوي دانشجويان امضا 200با حدود  اي  نامه امسال ريخرداد و ت يها در  ماه
. پس از آنكه شود يم نييدانشگاه تع يمعاون آموزش قيموضوع از طر يريگيپ يماه برا كيزمان  مدتاز سوي دانشگاه،    اين نامهبه 

شبانه و در  وريهرسوم ش يو تجمع اعتراض وريرشه مكي تاريخدر  يتجمع مشورت شنوند، ياعتراض خود نم يبرا يجواب انيدانشجو
 يمعاونت آموزش ،ينيحس نيبه دفتر حس داريد يبرا انينفر از دانشجو 10 وري. روز سوم شهرشود يدانشگاه تهران برگزار م يكو

و مقابل ساختمان  انشگاهد يدو تجمع در مقابل ساختمان معاونت آموزش زين وري. پنجم و ششم شهركنند يدانشگاه تهران مراجعه م
  .شود ياه برگزار مدانشگ استير

راني تهران و حومه از مطالبات بر   تپه و شركت واحد اتوبوس  شكر هفت  ي كارگران نيها، ضمن اينكه سنديكاي كارگري نيز  در جبهه
ي كارگران شكل گرفت تا   متأثر از اعتراضات پيوستهتپه كه   شكر هفت  ، مجمع نمايندگان كارگران نيحق معلمان حمايت كردند

(كه آخرين مورد  اجرايي شود، پيگير و مصرانه اين كار را ادامه دادند افقات ميان كارگران معترض با مسئولين شهرستانمصوبات و تو
، ها  تپه از اين تالش  شكر هفت  آميز سنديكاي كارگران نيي تشكر  و نامه حاكي از اخراج دو مدير كارشكن توسط اين شورا بوده است)

  ست بر اين مدعي.  گواهي

  :ها  و خالء ها  جهش

هاي   است. مطالبات صنفي (در معناي اخص كلمه) در رده عميق ينشد   حاكي از سياسي *نگاهي به ترتيب ليست مطالبات معلمان
  است.» آحاد جامعهي تمامي   حقِ پايمال شده«اند و در رديف اول بر مواردي دست گذاشته شده كه عمال   آخر آمده

  آور شد:ارزاتي مهم را به همگان يادي مب  اعتصاب معلمان به وضوح دو نكته

 قدرت اعتصاب در محيط كار  - 

 اي حول يك اعتراض  اهميت كارِ رسانه - 

ايجاد  بزرگيآن مدارس خيلي هم اختالل  كارجاري در روند  و به اين ترتيب،در برخي از مدارس يك يا دو معلم اعتصاب كردند (
ها مبادرت   كه معلمان به صورت گروهي در آن يبه همراه آن دسته از مدارس دو نفرها-كنار هم قرار گرفتن همين يك نفراما  ،نشد)



اعتصاب يعني  .آوردر شما  بهي عطف نقطه همچون يكترديد بايد آن را   ، ابعادي به حركت اعتراضي بخشيد كه بيبه اعتصاب كردند
ي براي سيستم توليد »مازاد«كنند و   نميمحيط كار: كارگران در محل كار حاضرند اما كار » ي وجودي  فلسفه«زير سوأل رفتن 

ي كارگر   منجر به سياسي شدن طبقه تنهايي  و بهها لزوما »اعتصاب«دانيم كه   . با اين وجود اما ميشود  منطق سود تعليق مي كنند.  نمي
مؤثر نگه كارا و  ،ي معيشت  را در برابر فشارهاي متوجه» زني  منطق چانه«باشند كه اگرچه  يتوانند  اهرم فشار  شوند و مي  نمي
تر را هدف   دهد معترضان افقي كالن  اجازه نميكه  پديد آورندي طبقاتي   را در مبارزه» درجا زدن«شكلي از  توانند  مي اما ،دارند  مي

ي در جنبش كارگر »اعتصاب«اي از ابزار   از همين رو بود كه در نقد چنين استفادهكنند. انگلس  ادراك تر  اي  بگيرند و مشكل را ريشه
  نوشت: )1879انگليس (

، آن هم نه ند  تر و كاهش ساعت كار درجا مي  اي از اعتصابات براي حقوق بيش  هاست كه در مدار بسته  جنبش كارگري انگليس سال«
اشكال مبارزاتي «(به نقل از: مولريچ، » و سازماندهي، بلكه به عنوان هدف نهايي اي اضطراري براي تبليغ  حل و وسيله  راه به عنوان

  »).ها  اتحاديه

دهد كه در ايران امروز اعتراضات متشكل   مي  به ما اجازه » اعتصاب«دهد كه اين   نگاهي به مطالبات معلمان گواهي مي با اين همه،
 استمكانيزمي  فقدانشود   خالئي كه امروز در مبارزات معلمان احساس ميمعلمان را پيشروترين بخش جنبش كارگري قلمداد كنيم. 

اولياي «بارزه و همچنين شكلي از جنبشي از براي پيوستن به اين م» معلمان مدارس خصوصي« و برانگيختن تشويقبراي 
در مدارس نام   از ثبت ،»حق آموزش برابر و رايگان براي همه«ي   كه به نفع مطالبه» آموزان  دانش«خود از و نيز » آموزان  دانش

موزان آ  (دانشاش   نتواند مخاطبان اصلي» حق آموزش رايگان«صرف تأكيد بر شود   در واقع آنچه باعث مي. كنند  نظر   غيرانتفاعي صرف
بر مشكالت موجود در  است با اتكا) را بدل به يك جنبش كند، اين است كه سيستم آموزش خصوصي موفق شده شان  و اولياي

ساز و   هايي پول»تقاضا« دائم بطور ،»امنيت محيط آموزش«و » آموزش باكيفيت«آموزش عمومي واقعا موجود، از نيازهاي 
ها سيگار   ها بچه  آنكنند كه در هايي ناامن معرفي مي  . آنان مدارس دولتي را محيطبراي بازتوليد خودش بسازدي كاذب» ضرورت«

معلمان  هاي بدني سنگيني از سوي  شوند و نيز در معرض تنبيه  ، معتاد ميشوند  اي نامناسب با مسائل جنسي آشنا مي  ، به شيوهكشند  مي
شود، لذا   آموزان دريافت نمي  آموزش از دانشها پولي بابت   در آن كه چون دهند  مي   جلوه   جايي را ي دولتي  ؛ همچنين مدرسههستند

شود كه   موزان سوي سيستم مدرسه وجود ندارد. از اين همه نتيجه گرفته ميآ  جديتي براي تحت آموزش باكيفيت قرار گرفتن دانش
هايي   گونه است كه حتي خانواده  اين». شان را تضمين كنيد  تان احترام بگذاريد و آينده  ، به فرزندانزشوآمر براي با خرج كردن بيشت«

آمدشان سازگار نيست، متأثر از تبليغات فوق حاضرند تحت فشارهاي مالي هاي هنگفت اين نوع از مدارس با در  كه تن دادن به هزينه
  تضمين شده داشته باشد.اي   قرار بگيرند اما فرزندشان آينده

، حتي با درنظر گرفتن دهند  شان ارائه مي  ها با ديدن خدماتي كه مدارس خصوصي به فرزندان  ست و خانواده  ي واقعي  اين يك مسئله
به فرزندشان راحت. آنچه » آينده«شان از   ، به نحوي رضايت دارند و خيالباشد  ي پرداختي بيشتر از خدمات ارائه شده مي  اينكه هزينه

فرآيند مخدوش اجتماعي شدن «آموزان گذاشت يكي   د دانشها و خو  عنوان بديل در برابر اين وضعيت بايد پيشِ روي خانواده
تقويت حسِ مالكيت داشتن سو و نيز   ي كنكور از يك  ست، به سبب بدل شدن ايشان به سوژه»موزان در مدارس غيرانتفاعيآ  دانش

ي ديگر اما ايجاد يك   از سوي ديگر؛ نكته كند  پولِ قابل توجهي به عنوان شهريه پرداخت مي نسبت به مدرسه و معلم به سبب آنكه
آموزش است، به اين ترتيب كه اين مسئله در ميان ايشان بايد به يك ي   هاي كارگري در رابطه با مسئله  ن خانوادهجنبش در ميا

گزيني براي گروهي   و ويژه كيفيت برابر آموزش برخوردار باشندبايد از » آموزان كشور  ي دانش  همه«خواست عمومي تبديل شود كه 



ي آموزش   مسئله«روست كه شايد بتوان گفت   ست. از اين»طبقاتي كردن آموزش عمومي«، مصداق كه توانگري مالي بيشتري دارند
افقي گشوده در ادامه به  و نيز »دانشجويان«و  »جنبش كارگران«با » جنبش معلمان«ميانجي مناسبي براي پيوند خوردن » عمومي

  است.» آموزان  جنبش دانش«نام 

، به عنوان آغاز شد 1396آذر ماه تپه را كه از   شكر هفت  توان دور جديد مبارزات در ني  ي كارگري هم به همين سياق مي  در جبهه
در » تپه  شكر هفت  گران نيسنديكاي كار«هاي   به مدد فعاليت ٨٠ي   ي دهه  كم از نيمه  كه دست اعتراضات مداوميجهشي نسبت به 

روست كه كارگران در فواصلي كم سه دور اعتصاب را سازمان   خواندن اين دور جديد يكي از آن» جهش«، ارزيابي كرد. شده برپاجا   آن
شكل گرفت كه خود » مجمع نمايندگان«روز كشيد و از دل آن نهادي جديد تحت عنوان  15آخر به نزديك  ددادند كه در مور

اي در خصوص چگونگي   در مصاحبه» مجمع«بر آن نام شورا را گذاشتند. اسماعيل بخشي يكي از نمايندگان كارگران در اين  كارگران
  گويد:  آن ميتشكيل اين شورا و معناي 

 نيب يكه حت برديو زمان م ميراه ي! ما ابتداري.خدهيكه به حد اعال رس ست ييغا يشورا همان شورا نيكه ا كنند يگمان م يبرخ«
 يبرا م؛يستين يمرتب مجمع عموم يچه هست. ما قادر به برگزار ييشود كه كار شورا ميموضوع تفه نيتپه ا خود كارگران هفت

 انيانتخاب شدند كه در جر ندهينما٢٢تپه و  هفت يايبرگزار شد در تمام ادارات در جغراف تخاباتان نيانتخابات چند كي يبه جا نيهم
و   يمنطبق بر تئور نايتپه ع كارگران هفت يكه شوراها ستمين يمدع  . منميريكارگران قرار بگ يها و مطالبات كل خواست ميمستق

موجود در  يها تيو واقع يو فرهنگ يفكر يفضا يِشناس روان طبقصحبت شده؛ بلكه  ليشوراهاست كه درمورد آن به تفص فيتعر
تپه حاصل انتخابات آزاد   هفت يكارگر يشورا«(نشريه گام، » را نشان داد و غالب شد خودش ييتپه، تفكر شورا هفت يكارگر يفضا

  »).و مستقل است

ي مانور اپوزيسيون راست (به ويژه   كافي بود تا در هنگامه» ي شورايي  اداره«ي   سخنراني او در جريان اعتصاب كارگران و طرح ايده
، بار ديگر اين زمزمه در ميان نيروهاي چپ شكل بگيرد »آلترناتيو«خود به عنوان براي معرفي ») طلب  ايرانيست و سلطنت  پان«جريان 
سازي زد تا چپ نه به   ، دست به سازماندهي و گفتمان»قدرت به دست شوراها«، يعني توان حول محور شعاري كالسيك  كه مي

) سخنراني 1397آبان  17اخيرا ( صه گذارد.آلترناتيو پا به عر ي  ايده ، بلكه به عنوان يكخوان وضع موجود  عنوان صرفا مخالف
عمال سطح باالتري از آگاهانه شدن و ايجابي شدن مبارزات كارگران را به نمايش گذاشت و با تپه   ديگر او در ميان كارگران هفت

  سخن به ميان آورد. » خودگرداني«آشكارا از  ،منتفي اعالم كردن هر شكلي از واگذاري مالكيت به بخش خصوصي

كه آيا  ،گروهي از فعاالن كارگري و نيروهاي چپ شده است اين استه به ميانجي اين حركت باعث بروز برخي ابهامات ميان آنچ
ي   زودهنگام و ايجاد كننده ،برد  سر مي  ترين دوران خود به  يابي در ضعيف  اي در شرايطي كه چپ از حيث سازمان  طرح چنين مقوله

كه نسبت  ،مهم ي  اين نكته ،همچنين خواهد كرد؟ تردشوار، از نو برخاستن را بسيار شكستبا  مواجههتوهمي نيست كه در صورت 
  چيست؟» مجمع نمايندگان«با » سنديكا«ميان 

از مبارزه كه بر آن است ابتدا » اي  مرحله«درغلطيدن به دركي  وها   آن استناد دائم بهاما  نيستند،اهميت   و بيراه   بي البتهها   اين نگراني
سد و ... نيز به فالن حد بر» ي صنعتي  سطح توسعه«، سپس شودميان كارگران  در» تمرين دموكراسي« صرف دتي طوالنيبايد م

  است. »زاينده-پراتيك خود«و تجلي » تمرين دموكراسي« ،آنها حين   د جريان مبارزه و طرح ايدهكند كه خو  فراموش مي

  ي جنبش كارگري ايران است.  سازي در مجموعه  دار كار گفتمان  شك طاليه  تپه بي  مبارزات كارگران هفت ،از اين نظر



را اما بايد ابتدا از منظر برخورد حاكميت با آن تحليل كرد. دستگيري گسترده و مطرح شدن اتهامي كه حكم داران   مبارزات كاميون
است (جايگاه حمل در ساختار توليد كشور  اين گروه از كارگران حاكي از استراتژيك و حساس بودن جايگاه ،اعدام را در پسِ خود دارد

مطالبات اين گروه اما آن را برنتابد. اي هم   شود سيستم لحظه  آن) كه باعث ميي   كاال و بهاي تمام شده قرار دادن   و نقل در دسترس
بر مورد برخورد  مرور نوبت قبلي اعتراضات ايشان (به خصوص تمركز خودشان است.   شديدا صنفي و در راستاي مرتفع كردن وضعيت

شكن يعني برخودر با   برخورد با اعتصاب. ستها  آندهي ميان   توجهي براي سازماناستعداد قابل  گواهمعتصبين با اعتصاب شكنان) 
هنگام مورد هجوم قرار گرفتن هرچه بيشتر به اي دارد كه   پيوستگي  هم  آسيب زده است و اين نشان از بهكسي كه به وجدان جمعي 

ي مهمي دال بر   توان نشانه  ي طبقاتي را مي  در جريان مبارزه» شكن  برخورد با اعتصاب«رو   نمايد. از اين  خود را مي» ما«عنوان يك 
   آگاهي صنفي به سياسي ارزيابي كرد.وجود استعدادي قابل توجه براي فراروي از سطح 

و جاهايي چون » معادن«، »ها  پتروشيمي« ونيا موارد ديگري چ(داران   كاميوناعتصاب نظير    اعتراضي ياصلي تحركات معضل
اي   است؛ يعني مجموعه »جمعي مستمر يابي  هويت«، وجود استعداد قابل توجهي براي سازماندهي اما بدون وجود شكلي از »)اراك«

ار و محيط ك ازسياسي ارتباط بگيرد، -و در فضاي صنفي و ... اعالم موجوديت كند» اتحاديه«، »سنديكا«، »شورا«كه تحت عنوان 
 تأثيرتوان انتظار   . بدون وجود چنين نهادي، نميكارش خبررساني كند و آرام آرام در ميدام مبارزات كارگري بدل به نامي آشنا شود

  ها داشت.  ي اعتراضات اين گروه  سياسي از مجموعه

 نيمقصر ا نكهيو ا كنند،  يم افتيدر ياجتماع نيكه از تأم ييها  يمستمر زيانگ  اسف تيبازنشستگان كشور با دست گذاشتن بر وضع
در برابر سازمان برنامه و بودجه  يمهر مبادرت به تجمع اعتراض 24هستند، در روز  دار  هيگران و طبقه كالن سرما  اختالس تيوضع

كنند. آنان  اياح -اوج آن بود ي  نقطه 96و مهر -كرده بودند  جاديا 96را كه از آغاز سال  يا  ياعتراض موج گريكردند تا بار د كنند يم
 تيوضع يساز  شفاف«و  »گانيدرمان را«و » 1386سال  ي  مصوبه يخدمات كشور تيريقانون مد«چون  يموارد يخواهان اجرا

 كنند يهستند، فراموش نم» بازنشسته انيفرهنگ« ي  خود در زمره زين شانيااز  ياريبس نكهيو نظر به ا اند،»يبازنشستگ يها  صندوق
  باشند. شان  يهمكارانِ زندان» و شرط ديق  يب يآزاد«خواهان 

ياد بياوريم   عنوان كتاب نوربرت الياس را به. اگر ستنادنظير   بيبايد را  بازنشستگاناعتراضات گروهي از  نفس متشكل شدن اساسا
ز تواند يكي ا  شويم كه تيپ بازنشسته مي  ترجمه شده) متوجه مي» تنهايي دم مرگ«كه در فارسي » تنهايي محتضران(«

بخور و نميري در    نشين، پير و خسته با مستمري  باشد: موجودي بيرون گذاشته شده از كار، خانه» ي الياس  مسئله«هاي   نماترين  نمونه
مصرف   ي عميق حس طردشدگي و بي  شود و در مجموع شكلي از تجربه  شرايط بحران اقتصادي كنوني كه به موقع هم پرداخت نمي

بياويزد؟ چنين است كه » امر سياسي جمعي«، خود را به »بازنشسته«انتظار داشت شود   شنايي چطور ميتوصيف آ چنينحال با بودن. 
ي بزرگ به »نه«يك  گفتن ي اول خود مصداق  وجود يك هويت جمعي سياسي (هر چقدر هم كوچك) در اين جبهه در وهله

ي فعلي   توان به عنوان يك خالء در مبارزه  نچه ميبا درنظر گرفتن اين نكته، آاي بازنشسته در جهانِ ماست.   سرنوشت كليشه
عبارت است از بدل كردن اين جنبش به يك  ،شود پري مبارزات   ادامهدر افق آن دست گذاشت و اميدوار بود كه بازنشستگان بر 

ند به ميانجي كاري كه توان  (عموما معلم يا كارگر) و مياند   بازنشستگان كشوري هر يك بازنشسته از شغلي». خانوادگيعظيم تجمع «
ي سپهر كار اعالم همبستگي كنند (چنانكه بازنشستگان با معلمان چنين متوجهي   هاي حاضر در صحنه  به آن مشغول بودند با جنبش

ي مشترك   هاي كارگري بيانيه  گروهي از ايشان (اتحاد بازنشستگان) با ديگر تشكل ،»حداقل دستمزد«كردند و در جريان بحث 
  . دادند)



(به ويژه در دانشگاه تهران)، همچنان در صحنه است و  هاي سنگين پس از دي ماه  رغم تحمل هزينه  به» جريان صنفي دانشجويي«
و نيز » ها  تسهيالت خوابگاه« ،»نياز  و دروس پيش ها  ي شبانهها  شهريه«، »سنوات«دهد. قطعا موضوعاتي نظير   به كنشگري ادامه مي

است، ») جريان صنفي«داري   هاي مهمي براي كنشگري جنبش دانشجويي (در معناي طاليه  يانجيهمچنان م ،»احكام دانشجويان«
شان با مسائل صنفي ساري و جاري در بين   اند كه تنها با پيوند زدن روح حاكم بر مسائل صنفي  اما خود دانشجويان فعال صنفي واقف

حضور گذراي ايشان در محيط دانشگاه به «، »طبقاتي دانشجويانتنوع «بدل شدن مسائلي چون  مانع دننتوا  كارگران و معلمان مي
استعداد باالي بدل شدن كوچكترين اختالفات تاكتيكي به انشعاب و اضمحالل كنش جمعي در «و » اعتبار مدت محدود تحصيل

در » لغو كارورزي«چون  . كارزاريبشوند») جريان صنفي«داري   استمرار جنبش دانشجويي (با طاليه در مقابل» فضاي كار دانشجويي
، »كارگران«تالش مؤثري بود (هرچند با عمري كوتاه) در پيدا كردن ميانجي مناسبي براي تقويت پيوند سه جنبش  96سال 

» ها  آن محيط نفعان  كار و تحصيل توسط ذي هاي  ي محيط  حق اداره«و » حق آموزش رايگان«شايد ». دانشجويان«و » معلمان«
  ) باشد.هاي تئوريك  ال حاضر براي يك پيوند عيني (و نه صرفا ذهني و ناشي از آموزههاي ح  مؤثرين ميانجي

تن از كاركنان و  ٣٠٠ تجمع شاهدآنكه  بااست. » ي پرستاران  جامعه«، شود  آنچه هنوز جوشش و خروش قابل توجهي از آن ديده نمي
 ٣٠هزار پرستار در  ١٧ي   نامه عليرغم معوقه بوديم وماه حقوق  11كرج به خاطر  ينيامام خم يفوق تخصص مارستانيپرستاران ب

و كارانه، كاهش  يكار سامان دادن به اضافه ،يخدمات پرستار يگذار قانون تعرفه ياجرابه وزارت كشور با مطالباتي چون خرداد 
 يا حرفه تيصالح يئم، واگذارموقت به قرارداد دا يقراردادها ليتبد ،يو پرستار يمختلف پزشك يها  گروه نيها ب اختالف در پرداخت

قانون  ياجرا ،يو منظور كردن آن در بازنشستگ آور انيكار ز وانشناختن كار پرستاران به عن تيبه رسم ،يبه سازمان نظام پرستار
، حتي شكلي از اعتراضات متعدد و خدمت پرستاران يامن برا طيمح جاديو ا يپرستار انيمطالبات دانشجو نيتأم ،يساز همسان

در خصوص دادن خدمات به بيماران) اخالقي  هاي  و مسئوليت ها  اكنده را هم در بين ايشان شاهد نيستيم. البته نوع كار (و حساسيتپر
از فضاي » ي پرستاران  جامعه«جداافتادگي  با اين حال بايد اميدوار بود كه؛ دهد  كاهش مياين گروه در امكان جوشندگي را 

ي   در جامعه» نيروي كار«فقدان فهم خود به عنوان  ناشي از» كارخانه«و » آموزش و پرورش«ر شان د  با همگنان» سرنوشتي  هم«
  .تضعيف نكند را ها  آنسياسي طبقاتي در ميان -كنش صنفي امكان نباشد وپرستاران 

   

  

  جمعبندي كنوني

به اعتبار فُرم حضور مردم و ي دي   لحظهتكامل يافته است. اگر در خود  با آگاهي، انسجام و تشكل» دي ماه«روح اعتراضي حاكم بر 
ي   ، سلسلهدهي اپوزيسيون راست را شاهد بوديم  مستعد براي جوالنگونه و نامتشكل و   گينِ شورشخروش خشماتجلي شعارها، 

ت كه س  اي  معلمان، كارگران، بازنشستگان و دانشجويان گواه وجود اراده هاي حضور  متشكل اعتراضات پس از آن، شعارهايش و فُرم
آگاه از اي   گيري بدنه  شكل« نشاني است ازهمچنين  .ناميد »ي كارگر  گذار از فرودستان به طبقه«آن را  توان  اي نمادين مي  گونه  به

اين  كند.  تسهيل مي ها را نمايندگي كنند  هاي چپي كه به نحوي بتوانند آن  كه امكان برآمدن احزاب و سازمان» هاي مردم  توده
هماهنگ شدن  تيفهم اهم : باشد ١٣٢٠ي   ايراد مهم جنبش كارگري دهه فاقدو  تواند نويدبخش روندي معكوس  مي ست كه  اي  نكته



كه بناست  ست  يراتييتغ يداريپا ي  كننده  نيتضم گريكديخود كارگران با  يگفتگو انيبه باال، در جر نياز پائ يدر روند يمنافع طبقات
  .رديصورت گ مبارزه كنندگانبه دست 

تجميع اين «است و ديگري » هاي اعتراضي مستعد  هاي جمعي در حوزه  هويت به دادنشكل «ست يكي   ضرورت جنبش كنوني آنچه
ه ههاي سياسي چپ در اين بر  آنچه بيش و پيش از ايجاد تشكيالت و سازمان». مشتركهاي عيني مشخص ها مبتني بر كارزار  هويت

مختلف سپهر كار است. بدون وجود پيشگاماني آگاه و متشكل هاي   گامان جبههتقويت امكان متشكل شدن پيش ،به آن احتياج است
بدنگي و بحران نمايندگي خواهد   ، هر شكلي از سازمان و حزب چپِ با ديدگاه راديكال، گرفتار بحرانِ بيي كار  در هر رديف از جبهه

   بود.
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