شور و شوقهاي جديد مبارزهي طبقاتي
مروري تحليلي بر اعتصابات و اعتراضات اخير طبقه كارگر و دانشجويان

جليل شُكري

آبان 1397

يك گزارش توصيفي:
اعتصاب پيروزمندانهي دو روزهي معلمان در سراسر كشور ،اعﻼم همبستگي دانشجويان با آن ،اعتراضات وسيع كاميونداران ،خيز
بازنشستگان براي سامان دادن دور جديدي از اعتراضات و آثار و نتايج اعتراضات تأثيرگذار كارگران نيشكر هفت تپه ،جملگي
مهرههايياند بهم متصل كه بايد بتوانيم وراي شور و شعف ناشي از مواجهه با اين تپندگي قلب جنبش اعتراضي طبقات كارگر و
مياني ،رشتهاي كه اين مهرهها را در كنار هم مينشاند و بههم پيوند ميزند پيدا كنيم ،تحليل كنيم و بكوشيم رهنمودهايي را كه
نتيجهي تجربههاي واقعي و زيستهي اين مبارزات است ،در واﻻيشي سياسي و نظري ،در اختيار بدنه و محمل اين اعتراضات قرار
دهيم.
اتحاديه هماهنگكنندگان رانندگان سراسر ايران از ابتداي مهر  1397با انتشار فراخواني از رانندگان كاميون خواست كه در اعتصاب
سراسري از اول مهر شركت كنند .در اين فراخوان  ١٥خواسته رانندگان كاميون و ترانزيت كه براي دستيابي به آنها اعتصاب خواهند
كرد ،بيان شده است؛ از جمله افزايش نرخ كرايه بار ،تأمين لوازم يدكي و ﻻستيك با قيمت ارزان ،پرداخت سهم دولت حق بيمه
رانندگان ،كاهش نرخ تعرفه شركتهاي باربري و برخورد با فساد مأموران پليس راه .دو هفته پس از شروع اين اعتراض ،بيش از
) 100در برخي روايات  (256تن از كاميونداران بازدداشت شدند .نزديك به  80تن در  6استان تهران ،البرز ،كرمان ،فارس،
قزوين و اصفهان دستگير شدند .كار به جايي كشيد كه محمدجعفر منتظري ،دادستان كل كشور ،مشوقان اعتصاب و كاميونداراني را
كه با بستن جادهها ساير هم صنفان خود را وادار به پيوستن به اعتصاب ميكنند ،قطاع الطريق )راه زن( خواند ،كه مطابق قانون،
مشمول مجازاتي سنگين )از جمله اعدام( خواهند بود .اين موضوع در استان قزوين جلوهي جديتري به خود گرفت و محسن كرمي،
سرپرست دادستاني قزوين با اعﻼم بازداشت  ١٧تن از شركت كنندگان در اعتصاب كاميونداران از احتمال صدور احكام سنگين ،از
جمله اعدام ،عليه بازداشت شدگان خبر داد .فدراسيون جهاني كارگران حمل و نقل روز  20مهر چنين تهديداتي عليه كارگران ايران
را محكوم كرد و آن را اقدامي »غيرانساني« و »غيرقابل تصور« خواند.
هنوز اين اعتراض گسترده فروكش نكرده بود كه در جبههاي ديگر معلمان سراسر كشور در روزهاي  22و  23مهر در اعتراض به
وضعيت معيشتي و سياستگذاريهاي آموزشي در محل كارشان )مدرسه( به تحصن در اتاق معلمان و عدم حضور در سر كﻼسهاي
درس مبادرت كردند .صحنههاي زيبا و تأثيرگذاري مخابره شد؛ به عنوان نمونه :معلم-مديري كه در حياط روي صندلياي نشسته و
با خواندن موارد اعتراض معلمان ،به دانشآموزان درباره چرايي تشكيل نشدن كﻼسها گزارش ميداد و به نحوي از ايشان شكلي از
همدلي و همراهي با معلمانشان را طلب ميكرد .فيلمهاي و عكسهاي متعددي كه از هر مدرسهاي در نقاط مختلف كشور مخابره
شد؛ در همدان زنان معلم پﻼكاردهايي در دست داشتند كه روي آن نوشته شده بود :ماهمه محمدرضا رمضانزاده )معلم بيرجندي و
مسئول شوراي هماهنگي تشكلهاي صنفي معلمان( هستيم.
در اين هنگامه ،دانشجويان دانشگاههاي تهران و عﻼمه و هنر نيز در اقدامي بينظير -عليرغم معضل جاري احكام دانشجويان -با
تعطيل برخي از كﻼسهاي خود در روزهاي بيست و سوم و بيست و چهارم ،پيام همبستگي با معلمان معترض ارسال كردند.
شعارهايي چون »راه اميد-درماني /دانشجوي زنداني« به وضوح واكنشي بود به سخنراني حسن روحاني در روز 22م مهر در دانشگاه
تهران كه حرف از »ضرورت اميد-درماني« زده بود .اصطﻼحي كه به نظر ميرسد بناست اسم رمزي باشد براي شدت بخشيدن
هرچه بيشتر به پيادهسازي شكلهاي متنوعي از سياستهاي »شوك-درماني« راستگرايانه براي مواجهه با »مسائل اجتماعي«.

در كنار اين اعﻼم همبستگي به نظر ميرسد جبههي دانشگاه عليرغم ضربههايي كه از سوي نهادهاي امنيتي در جريان »خيزش
دي ماه« دريافت كرد ،حركت جديد خود را -اگرچه نامنسجم -آغاز كرده است .اين حركت جديد بار ديگر بر مدار خط اعتراضياي پا
گرفته است كه به واسطهي تمركز بر خصوصيسازي و تجاريسازي در دانشگاه ،از اوايل سال  93آرام آرام سبب ايجاد
نارضايتيهاي گستردهاي در ميان دانشجويان شد و در قالب فعاليتهايي صنفي به محوريت نهادي مانند شوراهاي صنفي دانشجويي
سراسر كشور از انواع راههاي ممكن و متنوع براي اعتراض بهره گرفت .در آخرين تﻼش حكومت براي سودآور كردن هرچه بيشتر
»بنگاه دانشگاه« ،دانشگاه تهران به دريافت شهريه از دانشجويان روزانه دانشگاه براي دروس جبراني اقدام كرده است؛ دانشجوي
دورهي روزانه بايد دروسي را كه گروه آموزشي دانشگاه تعيين ميكند ،بگذراند و هيأت امناي دانشگاه براي ميزان شهريه پرداختي ،آن
هم توسط دانشجو ،تصميم ميگيرد .نكتهي بيشتر خشمبرانگيز اين اقدام –اساسا فارغ از پرداخت پول براي امري كه بايد رايگان
باشد– اين است كه دانشگاه تهران براي دريافت شهريه دروس جبراني ،مانع انتخاب واحد دانشجويان و دريافت مجوز دفاع از
پاياننامههايشان ميشود.
در ماههاي خرداد و تير امسال نامهاي با حدود  200امضا از سوي دانشجويان به رئيس دانشگاه تهران ارسال ميشود كه در جواب
به اين نامه از سوي دانشگاه ،مدتزمان يك ماه براي پيگيري موضوع از طريق معاون آموزشي دانشگاه تعيين ميشود .پس از آنكه
دانشجويان جوابي براي اعتراض خود نميشنوند ،تجمع مشورتي در تاريخ يكم شهريور و تجمع اعتراضي سوم شهريور شبانه و در
كوي دانشگاه تهران برگزار ميشود .روز سوم شهريور  10نفر از دانشجويان براي ديدار به دفتر حسين حسيني ،معاونت آموزشي
دانشگاه تهران مراجعه ميكنند .پنجم و ششم شهريور نيز دو تجمع در مقابل ساختمان معاونت آموزشي دانشگاه و مقابل ساختمان
رياست دانشگاه برگزار ميشود.
در جبههي كارگري نيز ،ضمن اينكه سنديكاهاي كارگران نيشكر هفتتپه و شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه از مطالبات بر
حق معلمان حمايت كردند ،مجمع نمايندگان كارگران نيشكر هفتتپه كه متأثر از اعتراضات پيوستهي كارگران شكل گرفت تا
مصوبات و توافقات ميان كارگران معترض با مسئولين شهرستان اجرايي شود ،پيگير و مصرانه اين كار را ادامه دادند )كه آخرين مورد
حاكي از اخراج دو مدير كارشكن توسط اين شورا بوده است( و نامهي تشكرآميز سنديكاي كارگران نيشكر هفتتپه از اين تﻼشها،
گواهيست بر اين مدعي.
جهشها و خﻼءها:
نگاهي به ترتيب ليست مطالبات معلمان* حاكي از سياسي شدني عميق است .مطالبات صنفي )در معناي اخص كلمه( در ردههاي
آخر آمدهاند و در رديف اول بر مواردي دست گذاشته شده كه عمﻼ »حقِ پايمال شدهي تمامي آحاد جامعه« است.
اعتصاب معلمان به وضوح دو نكتهي مبارزاتي مهم را به همگان يادآور شد:
-

قدرت اعتصاب در محيط كار

-

اهميت كارِ رسانهاي حول يك اعتراض

در برخي از مدارس يك يا دو معلم اعتصاب كردند )و به اين ترتيب ،در روند جاري كار آن مدارس خيلي هم اختﻼل بزرگي ايجاد
نشد( ،اما كنار هم قرار گرفتن همين يك نفر-دو نفرها به همراه آن دسته از مدارسي كه معلمان به صورت گروهي در آنها مبادرت

به اعتصاب كردند ،ابعادي به حركت اعتراضي بخشيد كه بيترديد بايد آن را همچون يك نقطهي عطف بهشمار آورد .اعتصاب يعني
زير سوأل رفتن »فلسفهي وجودي« محيط كار :كارگران در محل كار حاضرند اما كار نميكنند و »مازاد«ي براي سيستم توليد
نميكنند .منطق سود تعليق ميشود .با اين وجود اما ميدانيم كه »اعتصاب«ها لزوما و بهتنهايي منجر به سياسي شدن طبقهي كارگر
نميشوند و ميتوانند اهرم فشاري باشند كه اگرچه »منطق چانهزني« را در برابر فشارهاي متوجهي معيشت ،كارا و مؤثر نگه
ميدارند ،اما ميتوانند شكلي از »درجا زدن« را در مبارزهي طبقاتي پديد آورند كه اجازه نميدهد معترضان افقي كﻼنتر را هدف
بگيرند و مشكل را ريشهايتر ادراك كنند .انگلس از همين رو بود كه در نقد چنين استفادهاي از ابزار »اعتصاب« در جنبش كارگري
انگليس ) (1879نوشت:
»جنبش كارگري انگليس سالهاست كه در مدار بستهاي از اعتصابات براي حقوق بيشتر و كاهش ساعت كار درجا ميند ،آن هم نه
به عنوان راهحل و وسيلهاي اضطراري براي تبليغ و سازماندهي ،بلكه به عنوان هدف نهايي« )به نقل از :مولريچ» ،اشكال مبارزاتي
اتحاديهها«(.
با اين همه ،نگاهي به مطالبات معلمان گواهي ميدهد كه اين »اعتصاب« به ما اجازه ميدهد كه در ايران امروز اعتراضات متشكل
معلمان را پيشروترين بخش جنبش كارگري قلمداد كنيم .خﻼئي كه امروز در مبارزات معلمان احساس ميشود فقدان مكانيزمي است
براي تشويق و برانگيختن »معلمان مدارس خصوصي« براي پيوستن به اين مبارزه و همچنين شكلي از جنبشي از »اولياي
دانشآموزان« و نيز از خود» دانشآموزان« كه به نفع مطالبهي »حق آموزش برابر و رايگان براي همه« ،از ثبتنام در مدارس
غيرانتفاعي صرفنظر كنند .در واقع آنچه باعث ميشود صرف تأكيد بر »حق آموزش رايگان« نتواند مخاطبان اصلياش )دانشآموزان
و اوليايشان( را بدل به يك جنبش كند ،اين است كه سيستم آموزش خصوصي موفق شده است با اتكا بر مشكﻼت موجود در
آموزش عمومي واقعا موجود ،از نيازهاي »آموزش باكيفيت« و »امنيت محيط آموزش« ،بطور دائم »تقاضا«هايي پولساز و
»ضرورت« كاذبي براي بازتوليد خودش بسازد .آنان مدارس دولتي را محيطهايي ناامن معرفي ميكنند كه در آنها بچهها سيگار
ميكشند ،به شيوهاي نامناسب با مسائل جنسي آشنا ميشوند ،معتاد ميشوند و نيز در معرض تنبيههاي بدني سنگيني از سوي معلمان
هستند؛ همچنين مدرسهي دولتي را جايي جلوه ميدهند كه چون در آنها پولي بابت آموزش از دانشآموزان دريافت نميشود ،لذا
جديتي براي تحت آموزش باكيفيت قرار گرفتن دانشآموزان سوي سيستم مدرسه وجود ندارد .از اين همه نتيجه گرفته ميشود كه
»با خرج كردن بيشتر براي آموزش ،به فرزندانتان احترام بگذاريد و آيندهشان را تضمين كنيد« .اينگونه است كه حتي خانوادههايي
كه تن دادن به هزينههاي هنگفت اين نوع از مدارس با درآمدشان سازگار نيست ،متأثر از تبليغات فوق حاضرند تحت فشارهاي مالي
قرار بگيرند اما فرزندشان آيندهاي تضمين شده داشته باشد.
اين يك مسئلهي واقعيست و خانوادهها با ديدن خدماتي كه مدارس خصوصي به فرزندانشان ارائه ميدهند ،حتي با درنظر گرفتن
اينكه هزينهي پرداختي بيشتر از خدمات ارائه شده ميباشد ،به نحوي رضايت دارند و خيالشان از »آينده« فرزندشان راحت .آنچه به
عنوان بديل در برابر اين وضعيت بايد پيشِ روي خانوادهها و خود دانشآموزان گذاشت يكي »فرآيند مخدوش اجتماعي شدن
دانشآموزان در مدارس غيرانتفاعي«ست ،به سبب بدل شدن ايشان به سوژهي كنكور از يكسو و نيز تقويت حسِ مالكيت داشتن
نسبت به مدرسه و معلم به سبب آنكه پولِ قابل توجهي به عنوان شهريه پرداخت ميكند از سوي ديگر؛ نكتهي ديگر اما ايجاد يك
جنبش در ميان خانوادههاي كارگري در رابطه با مسئلهي آموزش است ،به اين ترتيب كه اين مسئله در ميان ايشان بايد به يك
خواست عمومي تبديل شود كه »همهي دانشآموزان كشور« بايد از كيفيت برابر آموزش برخوردار باشند و ويژهگزيني براي گروهي

كه توانگري مالي بيشتري دارند ،مصداق »طبقاتي كردن آموزش عمومي«ست .از اينروست كه شايد بتوان گفت »مسئلهي آموزش
عمومي« ميانجي مناسبي براي پيوند خوردن »جنبش معلمان« با »جنبش كارگران« و »دانشجويان« و نيز افقي گشوده در ادامه به
نام »جنبش دانشآموزان« است.
در جبههي كارگري هم به همين سياق ميتوان دور جديد مبارزات در نيشكر هفتتپه را كه از آذر ماه  1396آغاز شد ،به عنوان
جهشي نسبت به اعتراضات مداومي كه دستكم از نيمهي دههي  ٨٠به مدد فعاليتهاي »سنديكاي كارگران نيشكر هفتتپه« در
آنجا برپا شده ،ارزيابي كرد» .جهش« خواندن اين دور جديد يكي از آنروست كه كارگران در فواصلي كم سه دور اعتصاب را سازمان
دادند كه در مورد آخر به نزديك  15روز كشيد و از دل آن نهادي جديد تحت عنوان »مجمع نمايندگان« شكل گرفت كه خود
كارگران بر آن نام شورا را گذاشتند .اسماعيل بخشي يكي از نمايندگان كارگران در اين »مجمع« در مصاحبهاي در خصوص چگونگي
تشكيل اين شورا و معناي آن ميگويد:
»برخي گمان ميكنند كه اين شورا همان شوراي غاييست كه به حد اعﻼ رسيده.خير! ما ابتداي راهيم و زمان ميبرد كه حتي بين
خود كارگران هفتتپه اين موضوع تفهيم شود كه كار شورايي چه هست .ما قادر به برگزاري مرتب مجمع عمومي نيستيم؛ براي
همين به جاي يك انتخابات چندين انتخابات برگزار شد در تمام ادارات در جغرافياي هفتتپه و ٢٢نماينده انتخاب شدند كه در جريان
مستقيم خواستها و مطالبات كلي كارگران قرار بگيريم .من مدعي نيستم كه شوراهاي كارگران هفتتپه عينا منطبق بر تئوري و
تعريف شوراهاست كه درمورد آن به تفصيل صحبت شده؛ بلكه طبق روانشناسيِ فضاي فكري و فرهنگي و واقعيتهاي موجود در
فضاي كارگري هفتتپه ،تفكر شورايي خودش را نشان داد و غالب شد« )نشريه گام» ،شوراي كارگري هفتتپه حاصل انتخابات آزاد
و مستقل است«(.
سخنراني او در جريان اعتصاب كارگران و طرح ايدهي »ادارهي شورايي« كافي بود تا در هنگامهي مانور اپوزيسيون راست )به ويژه
جريان »پانايرانيست و سلطنتطلب«( براي معرفي خود به عنوان »آلترناتيو« ،بار ديگر اين زمزمه در ميان نيروهاي چپ شكل بگيرد
كه ميتوان حول محور شعاري كﻼسيك ،يعني »قدرت به دست شوراها« ،دست به سازماندهي و گفتمانسازي زد تا چپ نه به
عنوان صرفا مخالفخوان وضع موجود ،بلكه به عنوان يك ايدهي آلترناتيو پا به عرصه گذارد .اخيرا ) 17آبان  (1397سخنراني
ديگر او در ميان كارگران هفتتپه عمﻼ سطح باﻻتري از آگاهانه شدن و ايجابي شدن مبارزات كارگران را به نمايش گذاشت و با
منتفي اعﻼم كردن هر شكلي از واگذاري مالكيت به بخش خصوصي ،آشكارا از »خودگرداني« سخن به ميان آورد.
آنچه به ميانجي اين حركت باعث بروز برخي ابهامات ميان گروهي از فعاﻻن كارگري و نيروهاي چپ شده است اين است ،كه آيا
طرح چنين مقولهاي در شرايطي كه چپ از حيث سازمانيابي در ضعيفترين دوران خود بهسر ميبرد ،زودهنگام و ايجاد كنندهي
توهمي نيست كه در صورت مواجهه با شكست ،از نو برخاستن را بسيار دشوارتر خواهد كرد؟ همچنين ،اين نكتهي مهم ،كه نسبت
ميان »سنديكا« با »مجمع نمايندگان« چيست؟
اين نگرانيها البته بيراه و بياهميت نيستند ،اما استناد دائم به آنها و درغلطيدن به دركي »مرحلهاي« از مبارزه كه بر آن است ابتدا
بايد مدتي طوﻻني صرف »تمرين دموكراسي« در ميان كارگران شود ،سپس »سطح توسعهي صنعتي« به فﻼن حد برسد و  ...نيز
فراموش ميكند كه خود جريان مبارزه و طرح ايدهها حين آن» ،تمرين دموكراسي« و تجلي »پراتيك خود-زاينده« است.
از اين نظر ،مبارزات كارگران هفتتپه بيشك طﻼيهدار كار گفتمانسازي در مجموعهي جنبش كارگري ايران است.

مبارزات كاميونداران را اما بايد ابتدا از منظر برخورد حاكميت با آن تحليل كرد .دستگيري گسترده و مطرح شدن اتهامي كه حكم
اعدام را در پسِ خود دارد ،حاكي از استراتژيك و حساس بودن جايگاه اين گروه از كارگران در ساختار توليد كشور است )جايگاه حمل
و نقل در دسترس قرار دادن كاﻻ و بهاي تمام شدهي آن( كه باعث ميشود سيستم لحظهاي هم آن را برنتابد .مطالبات اين گروه اما
شديدا صنفي و در راستاي مرتفع كردن وضعيت خودشان است .مرور نوبت قبلي اعتراضات ايشان )به خصوص تمركز بر مورد برخورد
معتصبين با اعتصاب شكنان( گواه استعداد قابل توجهي براي سازماندهي ميان آنهاست .برخورد با اعتصابشكن يعني برخودر با
كسي كه به وجدان جمعي آسيب زده است و اين نشان از بههمپيوستگياي دارد كه هنگام مورد هجوم قرار گرفتن هرچه بيشتر به
عنوان يك »ما« خود را مينمايد .از اينرو »برخورد با اعتصابشكن« در جريان مبارزهي طبقاتي را ميتوان نشانهي مهمي دال بر
وجود استعدادي قابل توجه براي فراروي از سطح آگاهي صنفي به سياسي ارزيابي كرد.
معضل اصلي تحركاتي اعتراضي نظير اعتصاب كاميونداران )يا موارد ديگري چون »پتروشيميها«» ،معادن« و جاهايي چون
»اراك«( ،وجود استعداد قابل توجهي براي سازماندهي اما بدون وجود شكلي از »هويتيابي جمعي مستمر« است؛ يعني مجموعهاي
كه تحت عنوان »شورا«» ،سنديكا«» ،اتحاديه« و  ...اعﻼم موجوديت كند و در فضاي صنفي-سياسي ارتباط بگيرد ،از كار و محيط
كارش خبررساني كند و آرام آرام در ميدام مبارزات كارگري بدل به نامي آشنا شود .بدون وجود چنين نهادي ،نميتوان انتظار تأثير
سياسي از مجموعهي اعتراضات اين گروهها داشت.
بازنشستگان كشور با دست گذاشتن بر وضعيت اسفانگيز مستمريهايي كه از تأمين اجتماعي دريافت ميكنند ،و اينكه مقصر اين
وضعيت اختﻼسگران و طبقه كﻼن سرمايهدار هستند ،در روز  24مهر مبادرت به تجمع اعتراضي در برابر سازمان برنامه و بودجه
ميكنند كردند تا بار ديگر موج اعتراضياي را كه از آغاز سال  96ايجاد كرده بودند -و مهر  96نقطهي اوج آن بود -احيا كنند .آنان
خواهان اجراي مواردي چون »قانون مديريت خدمات كشوري مصوبهي سال  «1386و »درمان رايگان« و »شفافسازي وضعيت
صندوقهاي بازنشستگي«اند ،و نظر به اينكه بسياري از ايشان نيز خود در زمرهي »فرهنگيان بازنشسته« هستند ،فراموش نميكنند
خواهان »آزادي بيقيد و شرط« همكارانِ زندانيشان باشند.
اساسا نفس متشكل شدن اعتراضات گروهي از بازنشستگان را بايد بينظير دانست .اگر عنوان كتاب نوربرت الياس را بهياد بياوريم
)»تنهايي محتضران« كه در فارسي »تنهايي دم مرگ« ترجمه شده( متوجه ميشويم كه تيپ بازنشسته ميتواند يكي از
نمونهنماترينهاي »مسئلهي الياس« باشد :موجودي بيرون گذاشته شده از كار ،خانهنشين ،پير و خسته با مستمري بخور و نميري در
شرايط بحران اقتصادي كنوني كه به موقع هم پرداخت نميشود و در مجموع شكلي از تجربهي عميق حس طردشدگي و بيمصرف
بودن .حال با چنين توصيف آشنايي چطور ميشود انتظار داشت »بازنشسته« ،خود را به »امر سياسي جمعي« بياويزد؟ چنين است كه
وجود يك هويت جمعي سياسي )هر چقدر هم كوچك( در اين جبهه در وهلهي اول خود مصداق گفتن يك »نه«ي بزرگ به
سرنوشت كليشهاي بازنشسته در جهانِ ماست .با درنظر گرفتن اين نكته ،آنچه ميتوان به عنوان يك خﻼء در مبارزهي فعلي
بازنشستگان بر آن دست گذاشت و اميدوار بود كه در افق ادامهي مبارزات پر شود ،عبارت است از بدل كردن اين جنبش به يك
»تجمع عظيم خانوادگي« .بازنشستگان كشوري هر يك بازنشسته از شغلياند )عموما معلم يا كارگر( و ميتوانند به ميانجي كاري كه
به آن مشغول بودند با جنبشهاي حاضر در صحنهي متوجهي سپهر كار اعﻼم همبستگي كنند )چنانكه بازنشستگان با معلمان چنين
كردند و در جريان بحث »حداقل دستمزد« ،گروهي از ايشان )اتحاد بازنشستگان( با ديگر تشكلهاي كارگري بيانيهي مشترك
دادند(.

»جريان صنفي دانشجويي« بهرغم تحمل هزينههاي سنگين پس از دي ماه )به ويژه در دانشگاه تهران( ،همچنان در صحنه است و
به كنشگري ادامه ميدهد .قطعا موضوعاتي نظير »سنوات«» ،شهريههاي شبانهها و دروس پيشنياز«» ،تسهيﻼت خوابگاهها« و نيز
»احكام دانشجويان« ،همچنان ميانجيهاي مهمي براي كنشگري جنبش دانشجويي )در معناي طﻼيهداري »جريان صنفي«( است،
اما خود دانشجويان فعال صنفي واقفاند كه تنها با پيوند زدن روح حاكم بر مسائل صنفيشان با مسائل صنفي ساري و جاري در بين
كارگران و معلمان ميتوانند مانع بدل شدن مسائلي چون »تنوع طبقاتي دانشجويان«» ،حضور گذراي ايشان در محيط دانشگاه به
اعتبار مدت محدود تحصيل« و »استعداد باﻻي بدل شدن كوچكترين اختﻼفات تاكتيكي به انشعاب و اضمحﻼل كنش جمعي در
فضاي كار دانشجويي« در مقابل استمرار جنبش دانشجويي )با طﻼيهداري »جريان صنفي«( بشوند .كارزاري چون »لغو كارورزي« در
سال  96تﻼش مؤثري بود )هرچند با عمري كوتاه( در پيدا كردن ميانجي مناسبي براي تقويت پيوند سه جنبش »كارگران«،
»معلمان« و »دانشجويان« .شايد »حق آموزش رايگان« و »حق ادارهي محيطهاي كار و تحصيل توسط ذينفعان آن محيطها«
مؤثرين ميانجيهاي حال حاضر براي يك پيوند عيني )و نه صرفا ذهني و ناشي از آموزههاي تئوريك( باشد.
آنچه هنوز جوشش و خروش قابل توجهي از آن ديده نميشود» ،جامعهي پرستاران« است .با آنكه شاهد تجمع  ٣٠٠تن از كاركنان و
پرستاران بيمارستان فوق تخصصي امام خميني كرج به خاطر  11ماه حقوق معوقه بوديم و عليرغم نامهي  ١٧هزار پرستار در ٣٠
خرداد به وزارت كشور با مطالباتي چون اجراي قانون تعرفهگذاري خدمات پرستاري ،سامان دادن به اضافهكاري و كارانه ،كاهش
اختﻼف در پرداختها بين گروههاي مختلف پزشكي و پرستاري ،تبديل قراردادهاي موقت به قرارداد دائم ،واگذاري صﻼحيت حرفهاي
به سازمان نظام پرستاري ،به رسميت شناختن كار پرستاران به عنوان كار زيانآور و منظور كردن آن در بازنشستگي ،اجراي قانون
همسانسازي ،تأمين مطالبات دانشجويان پرستاري و ايجاد محيط امن براي خدمت پرستاران ،حتي شكلي از اعتراضات متعدد و
پراكنده را هم در بين ايشان شاهد نيستيم .البته نوع كار )و حساسيتها و مسئوليتهاي اخﻼقي در خصوص دادن خدمات به بيماران(
امكان جوشندگي را در اين گروه كاهش ميدهد؛ با اين حال بايد اميدوار بود كه جداافتادگي »جامعهي پرستاران« از فضاي
»همسرنوشتي« با همگنانشان در »آموزش و پرورش« و »كارخانه« ناشي از فقدان فهم خود به عنوان »نيروي كار« در جامعهي
پرستاران نباشد و امكان كنش صنفي-سياسي طبقاتي در ميان آنها را تضعيف نكند.

جمعبندي كنوني
روح اعتراضي حاكم بر »دي ماه« با آگاهي ،انسجام و تشكل تكامل يافته است .اگر در خود لحظهي دي به اعتبار فُرم حضور مردم و
تجلي شعارها ،خروش خشماگينِ شورشگونه و نامتشكل و مستعد براي جوﻻندهي اپوزيسيون راست را شاهد بوديم ،سلسلهي
متشكل اعتراضات پس از آن ،شعارهايش و فُرمهاي حضور معلمان ،كارگران ،بازنشستگان و دانشجويان گواه وجود ارادهايست كه
بهگونهاي نمادين ميتوان آن را »گذار از فرودستان به طبقهي كارگر« ناميد .همچنين نشاني است از »شكلگيري بدنهاي آگاه از
تودههاي مردم« كه امكان برآمدن احزاب و سازمانهاي چپي كه به نحوي بتوانند آنها را نمايندگي كنند تسهيل ميكند .اين
نكتهايست كه ميتواند نويدبخش روندي معكوس و فاقد ايراد مهم جنبش كارگري دههي  ١٣٢٠باشد :فهم اهميت هماهنگ شدن

منافع طبقاتي در روندي از پائين به باﻻ ،در جريان گفتگوي خود كارگران با يكديگر تضمينكنندهي پايداري تغييراتيست كه بناست
به دست مبارزه كنندگان صورت گيرد.
آنچه ضرورت جنبش كنونيست يكي »شكل دادن به هويتهاي جمعي در حوزههاي اعتراضي مستعد« است و ديگري »تجميع اين
هويتها مبتني بر كارزارهاي عيني مشخص مشترك« .آنچه بيش و پيش از ايجاد تشكيﻼت و سازمانهاي سياسي چپ در اين برهه
به آن احتياج است ،تقويت امكان متشكل شدن پيشگامان جبهههاي مختلف سپهر كار است .بدون وجود پيشگاماني آگاه و متشكل
در هر رديف از جبههي كار ،هر شكلي از سازمان و حزب چپِ با ديدگاه راديكال ،گرفتار بحرانِ بيبدنگي و بحران نمايندگي خواهد
بود.

منابع:
* در بيانيه ها و اطﻼعيه هاي شوراي هماهنگي تشكل هاي صنفي فرهنگيان ايران كه به مناسبت اين تحصن سراسري نوشته شده
است بخشي از مطالبات و اعتراضات معلمان اينگونه اعﻼم شده است:
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