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 " همه"و  "کارگران"تضاد 

 (های فرهنگیان ایرانتشکل شورای هماهنگی ی مواضع)درباره

 

 رنژاد علی عسک 

 

توسط »انجمن صنفی معلمان کوردستان   -اندکی بعد از انتشار خودِ خبرتنها  -مرتبط با مرگِ مهسا امینی    ی ماه که اولین بیانیه   شهریور  25از  

بیانیه و اطالعیه توسط کانون) این متن(، تعداد بسیاری  به چهل روز گذشته )زمان نگارش  نزدیک  منتشر شد، طی  ها و سقز و زیویه(« 

شورای "خصوص کانال  ایران در فضای مجازی )به های صنفی فرهنگیان  های صنفی معلمان، فعاالن صنفی و شورای هماهنگی تشکلانجمن

در همان اولین بیانیه آمده است »خواسته این انجمن، همچون  .1در تلگرام( منتشر شده است "های صنفی فرهنگیان ایرانهماهنگی تشکل

به    قانونکه امنیت ایجاد شده برای جانیان، براساس  دهیم تا زمانی، اشد مجازات قاتالن بوده و هشدار میطلب و آزاداندیشمردم حقسایر  

آفرین همچنان ی شوم جنایات مرگسایه -نشوند های غلطسیاستمان بیشتر از این قربانی تا زنان و دختران و جوانان-ناامنی تبدیل نشود 

ی همهناامید گردند، بدون شک آتش انتقام    اقدام حاکمیت مبنی بر ستادن حق مظلوماگر مردم داغدار از  بر این سرزمین گسترده خواهد بود و  

 از من است(   ها)تاکید  2تر از اکنون، جامعه را در بر خواهد گرفت.«را فرا گرفته و خشونت در ابعادی بسیار وسیع داغداران

طلب«، یا »آزادی« و »آزاداندیش« و که وقتی کانون صنفی معلم از »حق« و »حق  کنیم به این سئواالت پاسخ دهیمدر این متن سعی می

به این خواهیم پرداخت که د؟  کنچه سیاستی را دنبال می  و  دو چرا با حاکمیت مشکل دار  کند منظورش چیست؟ یا از »ظلم« صحبت می

آید نیز  هایی که از پی این میاز طرف دیگر، در تمام بیانیه   کند؟ چرا دائم از »همه« صحبت می  ها و شورا کیست؟ های کانونمخاطب بیانیه

بیانیه  انجمنمانند  پیشین  کانونهای  پیها،  هماهنگی،  شورای  و  »بیها  چون  اصطالحاتی  از  لیستی  »فساد«، درپی  »دزدی«،  قانونی«، 

جاست که این  اند. سئوال اینمدیریت«، برای توصیف مشکالت و حاکمیت آمدهارزشی جان آدمی«، »دروغگویی«، »سوء  »اختالس«، »بی

ها کنند؟ در تمام بیانیهچیزهایی را تاریک و پنهان می را دارد و چه چیزی را روشن و چه    حاکم  اندازه توان توصیف مناسباتاصطالحات تا چه

 
های فرهنگیان ایران )که به اختصار شورای هماهنگی نیز های شورای هماهنگی تشکلبیانیهآید از همین کانال تلگرامی گرفته شده است. جدا از هایی که در ادامه میتمامی بیانیه 1

توسط شان  ترینهای اول بیشخصوص در هفتههشود که بهای صنفیِ مختلف منتشر و توسط شورای شورای هماهنگی نشر داده میها و کانونهایی توسط انجمنشود( بیانیهگفته می
آباد غرب، فارس، ن(، اسالمهای معلمانِ کردستان )سقز و زیویه، دیواندره، سنندج، کالترزان، بیجار گروس، مریوان، سروآباد(، سنندج، خوزستان، هرسین، ایران )تهرا ها و کانونانجمن

های بزرگ و با های روزانه این کانال بعضاً از خبرگزاریبته تعداد پستال کنم.ها اشاره میبوشهر، کرمانشاه، خراسان شمالی و ... منتشر شده است که با ذکر نام و تاریخ به برخی از آن
 سی و فارس بیشتر است. بیهای کالنی چون بیبودجه

 یکنند و با توسعهمیهمراهی اقوام را دنبال    ها سیاستاین هشتگ  شوند.های مختلفی تگ مین با هشتگروی زماهای منتشر شده در کانال با توجه به پیشها و بیانیهانتهای متن
 ها عبارتند از: برخی از این هشتگ ند.شوجریان، تا زبان ترکی استانبولی و انگلیسی را شامل می

،  أزأیی_ زیویش _ زن،  حریة_ حیاة _ امراة ،  آجویی_ زند_ جنین،  اوزگورلوک _ یاشام_ کادین،  ژینا_ قیام،  ئاژادی_ ژیان_ ژن،  آزادی_ زندگی _ زن،  مینی ئه-ژینا،  امینی-مهسا

 ، ... Women_Life_Freedom، آزادلیق_ یاشام_ قادین
 « انجمن صنفی معلمان کوردستان )سقز و زیویه(»توسط  منتشر شده در کانال شورای هماهنگی،   اولین بیانیه ، شهریور ماه  25 2
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بیانیه د، یا آن کننمی»مردم« معرفی    یا  ها و شورا خود را در کنار »ملت«کانون بازنشسته    یی شمارهگونه که در  یک »معلمان شاغل و 

یران، ورزشکاران مدافعان حقوق بشر، کنشگران مدنی و دلسوز ا  ،خواهان بزرگواردر کنار »ملت شریف ایران، آزادی   آمده است،  کردستان«

انسانی« دفاع می دوست و هنرمندان مردمیمیهن  کنیم به این پرسش پاسخ دهیم که این  د. باز سعی میکنن« و از »آزادی« و »کرامت 

کنم در اشارات گیرد؟ همچنین سعی میاش قرار میکند یا در مقابل کارگر را دنبال می  یموضع تا چه حد مواضع و سیاست طبقهنشینی و  هم

گرایانه  انسان  کارگریِکارگری به سیاست بورژوایی و ضدِِّ  ها، سیاست طبقاتیمختصری نشان دهم چطور در ادبیات احساسی و هیجانی بیانیه

رو شود و از اینها و شورا بدیهی و بدون نیاز به توضیح و تفسیر بیان مینضدِکارگری توسط کانو  این سیاست  ؟ شودو اخالقی تبدیل می

کارانه  رو با برداشت فریبو از این  بازنمایی کندغیرایدئولوژیک    خویش را  کند به شدتست که اتفاقاً در ظاهر خود سعی میسیاست ایدئولوژیکی

اما به شدت ایدئولوژیک و تاربین و   -دارد  "برداشت انحصارگرایانه از دین"ژی به  که سعی در تقلیل ایدئولو-ای از ایدئولوژی  نظرانهو کوته

 ایستد. اش میسیاست کارگری را مخدوش و در مقابل ،کنندهگمراه

سیاست کارگری تا کجا   ،های مختلفتشکل  سیاسیِ-بندی به این موضوع خواهیم پرداخت که در دعوای صنفیجمع  عنوان  به در نهایت و  

ال اصلی این است که شورای دهد؟ در واقع سؤرگری را توسعه میکا  کند و فعالیت صنفی نیز تا کجا سیاستِ عالیت صنفی حمایت میاز ف

در فعالیت صنفی ایشان   امر   دارند و این های صنفی معلمان، چه حد در راستای سیاست کارگری گام برمی ها و کانونهماهنگی و انجمن

دهد. شورای هماهنگی و ها را نشان نمیبودن سیاست حاکم بر فعالیت این کانونچیزی جز ضدِکارگریها  بررسییابد؟  چگونه بازتاب می

  سو همکامالً    کهبلکارگر را ندارند،    ی طبقهترین دشمنان  خوردهترین و قسمگیری با مترجعانهتوان موضعنه تنها    ،معلمان های صنفیکانون

کنند کنند و تالش میآرایی میهای بورژوازی، تمام قد در مقابل کارگران صفکارگر در ایران و جهان، در همراهی با جناح  یطبقهبا دشمنان  

را به انقیاد    ایشانمعلمان و کارگران ایران القاء کنند و    بهکارگری خود را  مواضع ضدِّ  ،ایها با فعالیت رسانهسیاست  پیگیری اینعنوان ابزار  به

 بیشتر سرمایه در بیاورند.

*** 

بیانیه  به زمینه منتشر شده در کانال شورای هماهنگی  ابتداییِ  های متعدددر  اشاراتی  پیش، سعی شده  باشندهای  این آمده داشته  از  از،   رو 

ه بر مهسا امینی گذشته استفاده  چدادن آنرخ  یی«، »کودک همسری«، برای شرح زمینههایی چون »قتل ناموسی«، »تجاوز جنسعنوان

 کند. را دنبال می امپریالیستیـلیبرالای های رسانههمان سیاست کهبل ،تنها توان تبیین دقیق وضعیت را نداردشود که نه می

 تر کنند: قبلی خود را کامل  موضع سیاسی رانی« کشیدن پای »حکمکنند با پیشها سعی میآن ها نیست.ما این تمام تحلیل کانون ا

ور شدن این اعتراضات و رمز رستاخیز سراسری در روزهای اخیر شده اما نارضایتی مردم از  اگر چه مرگ ژینا امینی باعث شعله 

برنامگی مدیران( مدیریتی، بیرانی نادرست حکومت که توام با )اختالس، دزدی، فساد، بیچهار دهه حکمشرایط موجود به بیش از  

از   هاکیدتأ( )1401مهرماه  1صنفی کردستان،    انجمن  ی)بیانیه  گردد.میاست بر  ی قشرهای جامعهحقوق زنان و همهتوجهی به  بی

 ما است( 

دولت جمهوری اسالمی )ج.ا(   دارانه بودن داری و سرمایه ت سرمایههای دیگر، هیچ موضعی نسبت به مناسبادر این خطوط و در تکرار بیانیه 

گونه  تمام مشکالت تنهاوتنها مربوط به جمهوری اسالمی بوده و پیش از آن از کارگران ایران هیچ  یه گویی ریشهکبلشود،  گرفته نمی

اند که برسرنوشت خویش کنترل  گرفته، مالکیت ابزار تولید در اختیار کارگران بوده و این کارگران بوده کشی و استثماری صورت نمیبهره 

ها و کانون   کهبل اما چنین خبری نبوده    !همه از دست رفته است  57و یکباره با انقالب    درت نشانده بودند اند و دولت کارگری را برقداشته

مشکالت  یداری ایجاد کنند، ریشهی برای بورژوازی و سرمایهکه مفرِّکارگری خویش برای آنری ضدِّگیشوراهای صنفی معلمان در موضع
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 که بلخاطر مناسبات سرمایه های نئولیبرالی و نه به خاطر سیاستبهکنند، نه کارگر ایران را تنها به جمهوری اسالمی مرتبط می  یطبقهامروز 

شان کارگران را با شعارهای کاریِ ضدِکارگریکنند با فریبروست که تالش میاز این  .برنامگی و ...«ها و فساد و بیتنها به دلیل »دزدی

اپوزیسیون بُشان هماهنگ کنند تا به اتحاد مقدسی که برای پیشهایبورژوایی و رسانهامپریالیستی و  ـپروهای  اپوزیسیون  های رد اهداف 

   بپیوندند.پروغرب الزم است 

عنوان یک کنند تا موضع »مدنی« خود را همواره حفظ کنند تا به های معلمان سعی میها و انجمنهمچنین شورای هماهنگی و دیگر کانون 

بشری و زنان و ... بتوانند مبارزات مدنی را در جامعه سامان دهند. »نهاد مدنی« در کنار باقی نهادهای مدنی موجود، مانند نهادهای حقوق

زد. در پرداشده می های قانونی تعیینگری در چارچوبزنی و مطالبهشود و تنها به چانهمبارزاتی که همواره توسط خود بورژوازی حمایت می

 های منتشر شده در این زمان آمده: یکی دیگر از بیانیه 

یک   در  باید  را  امینی  )مهسا(  ژینا  مرگ  ایدئولوژیکعلل  نامنعطف کالن  موج    ساختار  برابر  در  به شدت  که  ساختاری  جست. 

یکم را گذار قطعی به دموکراسی و پیدایی وکند. اندیشمندان قرن بیستمقاومت می  طلبی جهانیخواهی و دموکراسیدموکراسی

دانند. ساختار ایدئولوژیک انقالبی ایران از همان ابتدا با ارجاع به سنت و هنجارهای تحمیلی در صدد برپایی  دموکراسی جهانی می

های انقالبی بود. این ساختار از همان مطیع و وفادار به ارزش   تولید انسان متعهد وساختار هنجارین نوین بود، ساختاری که در پی

براساس سیستم هنجارین خودساخته   ای غیردموکراتیک به تهذیب اخالقی و هنجاری شهروندانرویهکارگیری  کرده با به ابتدا تالش 

، ناعادالنه و حذف اراده کنشگران ها را بهشت موهوم خود اجتماعی از طریق تحمیل هنجارهای اجباریپرداخته و زمینه ورود آن

 ( 1401)انجمن صنفی معلمان کردستان مریوان و سروآباد شهریور  باشد.سبک زندگی و هنجاری خود میدر انتخاب 

شود صحبت خواهیم کرد. اما این موضعِ مشخصاً ضدکارگری که با شعارهای چه »ساختار کالن ایدئولوژیک« گفته میدر مورد آن  ،در ادامه

کند، حتی های غیردموکراتیک«ِ حکومت دفاعکند از »شهروندان« در مقابل »رویهطلبی جهانی« سعی میخواهی و دموکراسیموکراسید»

ی سو همی »شهروندان« است،  سوهمبرد. او  کارگر را پیش  یطبقهکند که بخواهد سیاست طبقاتی  نمی  یک لحظه جامعه را طبقاتی درک

پنهان میهای سرمایهکاریتمام فریبی  سوهم»مردم«،   یا  را مخدوش و  مناسبات طبقاتی   هم همان  اش سازد. مخاطبدارانه که درکِ 

جایی برای درک طبقاتی تا هیچ  گویدها سخن میبا آن   مثابه شهرونداندهد به خاطب خود قرار میمحتی وقتی معلمان را    شهروندان است؛

تمام تالش خود را  کار  برای اینو  است.    «حقوق شهروندی »اش نیز در چارچوب همین  طور شکل مبارزهاز جایگاه معلمان نباشد، و همین

 کنند. آموزشی مقاومت مدنی« می یاقدام به نشر »جزوهکند و حتی می

کردستان«   و  ایران   غداردا  و  شریف  ملت#شهریور ماه، رو به »  26در تاریخ    های صنفی فرهنگیان ایرانتشکل  شورای هماهنگی  یاولین بیانیه

طلبی و هوای نفس خود«، بدون »اندیشه  و به کام قدرت  »با نام دین کاران ریاکار«  »تبه  است.  قبلی  هایمقولهمنتشر شد که باز تکرار همان  

 مرگ اند و حاال »شهروندان ایرانی« باید جلوی این »نقض حقوق بشر« را بگیرند. تا  ورزی« »علیه حقوق شهروندان« اقدام کردهو تعقل

، در پی اش لیبرالی  اخالقی و  سازی سیاستا بدیهی ، بمرتجعانه  یبیانیه  »ندا آقاسلطان، پویا بختیاری و نوید افکاری« تکرار نشود. این   امثال

هایش نیز جایی ندارد! آیا از سال ها و آسیب دیدهجا به حذف کارگران از جامعه کمر بسته است که حتی در کشتهتا آن  حقوق شهروندان

داری به شکلی سیستماتیک دست به قتل  دیگری به ناحق ریخته نشده است؟! مناسبات سرمایه  تا امروز هیچ خونِو یا پیش از آن    1388

آید! هر روز و هر شب هم خون کارگران بر خیابان ریخته شود  های ضدِکارگری معلمان نمیچشم تشکل  زند و این اصالً بهکارگران می

روز  اند تا بتوانند سیاست بورژایی را دنبال کنند. هرخواه نداآقاسلطانها خونتواند جایی در سیاست ضدِکارگری شورای هماهنگی بیابد. آننمی

دهد تا بتواند سیاست بورژایی سرمایه کمر خم کنند، شورای هماهنگی اهمیتی نمی  یوقفهمار بیو استثر فشار اقتصادی  و هر شب کارگران زی

 یدارانهطلبی دنبال کنند. هر روز و هرشب کارگران زیر فشار قوانین سرمایه کاری و قدرتعنوان تبه  و تحتاش  را ذیل سیاست اخالقیِ بورژایی
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ای از پیگیری »حقوق بشر« ورتر شود، اما شورای هماهنگی لحظهشوند، تا سرمایه بهره میتر له  بیشتر و  ریاضتی در ایران و جهان بیش

 یهشود، اما هیچ رسانها و کف خیابان ریخته میها، زیر داربستهای کارشان، زیر دستگاهآری! خون کارگران در محل نشیند.  عقب نمی

اش نیز  کارگر است که بر زمین ریخته و قاتل  یطبقه خونِ  این    کهبلرسد نام ندارد،  تل میبیند. کارگری که به قنمیرا    ای آنبورژوایی

شان را کنند و دستمیشان را با بورژوازی حفظ های صنفی معلمان تا انتها همراهیها و انجمنشورای هماهنگی و کانونسرمایه است. اما 

کارگران، در فشار و   یهار وحشیانه و هر روزدستی در استثماهم  خیانت به کارگران است، خودِکنند. این خودِ  خون کارگران آغشته میبه

 های کارگران، خودِ ارتجاع است، خودِ ایدئولوژیِ بورژوایی است. کشی از گرده بهره 

در سی بعد،  روز  شهریور  چهار  یک  1401ام  شورای هماهنگی  تحلیلی»،  می  «بیانیه  اعترامنتشر  »از  و  به  ضکند  ایران  مردم  اخیر  های 

خطاب به »معلمان آزاده و ملت شریف ایران« است، سعی   -اصطالح تحلیلی کهبه-کند. در این بیانیه  شدن مهسا امینی« حمایت میکشته

ده( بگوید و با  ملی )که میلی نوشته ش  یهگویی رسانای را مدرکی بر دروغشده است با تکیه به اظهارات پدر مهسا، نداشتن بیماری زمینه

»پرسش مهم اینجاست که اگر مهسا امینی به طور تصادفی و غیرسیستماتیک به مرگ طبیعی مرده    :دهدادامه می   ، چنینایسئوال چالشی

گاه در کشور ما قطع نشده است و از دیگر سو چرا حاکمیت برای سوگواران این  های تصادفی هیچچنین مرگ یهاست، چرا از یک سو چرخ

درکی ( اعضای شورای هماهنگی که گویا هیچ1401شهریور    30کند؟« ) ها گسیل می ساله در گذشته نیروهای سرکوبگر را به خیابان   22  جوان

نشان می ندارند،  بورژوایی هیچاز »تحلیل«  ارتجاع  که  نمیدهند  عنوان گاه  ذیل  باز کند. چه  آگاهی طبقاتی  انکشاف  برای  تواند مسیری 

ای چیز غیر از بازی رسانههیچ  یتحلیل  یه های رسمی ج.ا«. در این بیانیصنفی«، چه »سخنگوی وزارت خارجه آمریکا«، »چه تریبون»تشکل  

   3کارگر نیست. یطبقهاش، سئوال اصلی وجه سئوال اصلیو به هیچ شوددیده نمی

هایش، از درک مناسبات جهانی سرمایه تا  در تحلیل باید  و سرمایه می  اش و ایستادن بر تضاد کارگرایانهکلیت  دلیل نگاهسیاست کارگری به

فعلیت روند    در   طبقاتی با سرمایه را   ی همبارز  ،اش گیری صریح طبقاتیبندی نیروهای داخلی را مد نظر قرار دهد و سعی کند در موضعجبهه

تحلیلی شورای هماهنگی نه    یهو گامی برای تسخیر قدرت سیاسی توسط کارگران بردارد. اما در بیانی  بردببیند و پیش ب  انقالب پرولتریی

برای   برداشته    یطبقه تنها  گامی  تاریک  ،شودمینکارگر  آن تر میتر و مخدوش که همه چیز  بیانیگردد.  تحلیل    یهچه شورای هماهنگی 

جا در معنای عام آن و آگاهی طبقاتی در معنای خاص آن است. و در این خیانت تا اینخواهند خیانت آشکار شورای هماهنگی به آگاهی  می

 گوید: رود که در انتهای همان بیانیه میپیش می

های مختلف جامعه را در هم نوردیدده است سرکوب معترضان، نادیده  دهد که طوفان خشم الیه»شورای هماهنگی هشدار می

تنها راه ممکن برای کاهش خشم زاینده جامعه،  افزاید...  ریف وقایع تنها بر عمیق شدن این خشم میگرفتنشان و وارونه نمایی و تح

های مافیایی در اقتصاد، پایان غارت  سازی سیاسی و اقتصادی، انهدام گعدهبازگشت به قانون، پایان دادن به خودکامگی، شفاف

آزادیسازی، رفع تبعیضختار کالن تصمیمهای سیاسی و عقیدتی در ساسرمایه ملی، مشارکت همه گروه  های سیاسی و ها و 

کالم حاکم شدن ملت بر های سیاسی، اقتصادی و معرفتی است. مطبوعات آزاد، احزاب و اصناف آزاد و در یکاجتماعی در حیطه

تواند  یاد شده فوق، نمی  حلی غیر از نکاتراهی و راه. هیچهای جمعی و عمومی استی نارضایتیسرنوشت خویش، مهر پایان همه

این    حل ملی و معلمانهراههای صنفی فرهنگیان ایران، عمیقاً انتظار دارد  ملت معترض را خاموش کند. شورای هماهنگی تشکل

های عمیق و های فوقانی قدرت برای حل معضالت کشور و پایان دادن به نارضایتیگیری کالن الیهشورا هرچه زودتر در تصمیم

 ( 1401شهریور  30دولت در دستور کار قرار گیرد.« )-عمیق ملتشکاف 

 
 شود.به آن داده می  نیز  کارگریـطبقاتیشود و پاسخی  اصلی به شکلی طبقاتی مطرح می  ی نوید سبحانی، سئوال نوشته  ، در متن »کارگران و اتفاقات اخیر بعد از مرگ مهسا امینی« 3
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»آزادی کلمه بزرگی است، ولی در سایه  :   نویسدباید کرد« می  کند، اما لنین در »چهشورای هماهنگی برای »جامعه« تجویز »آزادی« می

روست که  از این  اند...«کشان را چپاول نموده ار، زحمتپرچم آزادی ک یه ها برپا شده است و در سایترین جنگپرچم آزادی صنایع، یغماگرانه

ای است که بر روی القیدی و زبونی در بینیم که جمالت پرآب و تاب بر ضد جمود فکر و غیره پرده طریق ما میگوید: »بدین در ادامه می 

 4تواند وجود داشته باشد.« نمی... بدون نظریه انقالبی جنبش انقالبی  شودتکامل دادن اندیشه نظری کشیده می

گسترده اعتراضات مردم، پادگانی   بار »در اعتراض به سرکوبهای صنفی فرهنگیان ایران این شورای هماهنگی تشکل  یچهار روز بعد، بیانیه

ند در روزهای دوشنبه  کآموزان دعوت میآموزان و دانشجویان و معترضان خیابانی« از معلمان و دانششدن برخی مدارس و دستگیری دانش

کند. در این بیانیه  را با هشتگ »اعتصابات سراسری« کامل میمهر مدارس را تعطیل کنند و به مدرسه نروند و آن  6مهر و چهارشنبه    4

به فراخوان میشورای هماهنگی بدون آن باشد، دست  معلمان داشته  بدنه  را درون  از سازماندهی  نتیجهکه سطحی  از پیش دهد که   اش 

رد  بُبرای پیش   دهد، اما نه ها و سندیکاهای کارگری« را خطاب قرار میبار »معلمان و بازنشستهحال این بیانیه برای اولینمشخص است. با این

آن  کهبلسیاستی کارگری،   به سیاستی ضدکارگری،  کنار »ورزشکاران و هنرمندان و همهبرای دعوت  در  وثوق   هم  مورد  و  مرجع  افراد 

بورژوایی را پیش   نیروهای سرکوب درخواستی »صمیمانه و معلمانه« دارد همان سیاست اخالقیِ  از  شورای هماهنگی حتی وقتی  5جامعه«. 

  ای اخالقی به نقشی اخالقی در جامعهکارگر ندارد، اشاره  یطبقهشورای هماهنگی اشاره به بخشی از ظرفیت باالی    ه«یمعلمان»برد.  می

 کند. صحبت می «معلمانه»پدرانه، مادرانه یا برادرانه،  نقشیدارد. مانند 

توانایی اعتصاب   معلمانْ  یه دلیل قطع ارتباط کامل از بدنهای معلمان بهها و انجمنرفت شورای هماهنگی و کانونطور که انتظار میاما همان

تهییجی و تبلیغاتی در جامعه دارد، و   یهشود و تنها جنبهم اخباری مربوط به نتایج این اعتصاب در کانال مطرح نمیو بعد از آن   6را نداشته

 یه یابد تا در بیانیچنان ادامه میحال این سیاست همکارگر. با این   یطبقهبیند تا بین  سی میبیترین نفوذ خود را در اینترنشنال و بیبیش

اکتبر روز جهانی معلم و در همراهی با اعتراضات حق   5مهر »به مناسبت    12دیگر شورای هماهنگی پیرامون اعتصاب روز سه شنبه مورخ  

 ی مردم ایران« باز هم همان موضوع تکرار شود:طلبانه

دیده ایران« »امسال روز جهانی معلم یعنی پنجم اکتبر در ایران هم آموزان شجاع و مردم عدالتخواه و ستم »فرهنگیان آگاه، دانش 

آموزان  های صنفی فرهنگیان ایران از معلمان و دانشزمان شده است با یک تعطیلی سراسری، از همین رو شورای هماهنگی تشکل

، همبستگی و همراهی خود را با  تصاب در مدرسه و خودداری از کالس رفتناعمهرماه با    12شنبه مورخ  خواهد که در روز سهمی

های صنفی فرهنگیان نشان دهند.« )شورای هماهنگی تشکل  های حاکمیتعدالتیبی ، نسبت به  همه معترضان جان به لب آمده

 ( 1401مهر  10ایران، 

معترضان جان   یهمنافع طبقاتی کارگران صحبت به میان آید، از »هم  ای صریح ازکه کلمههای پیشین بدون اینو باز هم مانند تمام بیانیه

  دلی داشته باشد؛ نحوی با آن همتواند به نگ و مبهم که هر کسی می صطالحاتی گاها و  شود، عبارتعدالتی« صحبت میبه لب آمده« و »بی

 
 . 1384 چاپ اول، تهران،  محمد پورهرمزان،  مجموعه آثار لنین، جلداول، ترجمة 4
اعتراض به وضعیت حاکم به ویژه پادگانی شدن برخی مدارس، دفاع در  های صنفی فرهنگیان ایران ضمن محکومیت شدید سرکوب حکومتی علیه مردم بی»شورای هماهنگی تشکل 5

 4آموزان درخواست دارد در روزهای دوشنبه  آمیز اخیر، از همه فرهنگیان شاغل و بازنشسته و دانشآموزان، دانشجویان و مردم در تجمعات مسالمتدستگیری و زندانی کردن دانش

های صنفی فرهنگیان ایران از تمامی نیروهای انتظامی صمیمانه و در سراسر کشور خودداری نمایند .... شورای هماهنگی تشکلهای درس مهر از رفتن به کالس 6مهر و چهارشنبه 

از تمامی معلمان ش نکنند... همچنین  و به جان آمده خود شلیک  به سوی مردم دردمند  و  بازنشسته، پیشمعلمانه درخواست دارد که تفنگ خود را زمین گذاشته  و  کسوتان و اغل 

تقاضا دارد که در این روزهای سخت  بازنشستگان کشوری و لشکری و تامین اجتماعی، سندیکاهای کارگری، ورزشکاران و هنرمندان و همه افراد مرجع و اثرگذار و مورد وثوق جامعه

 ( 1401مهر  3وطنان ما بردوش بکشند.« )آسیب کمتری را فرزندان و هم طلب ایران زمین قرار گیرند تاآموزان و دانشجویان و مردم حقو البته امیدانگیز، در کنار دانش
 . منتشره در فضای مجازی، 1398اردیبهشت ی جمعی معلمان در تلگرام )گزارش یک حرکت صنفی مجازی(«، علی عسکرنژاد، ی »تجربهبنگربد به نوشته 6
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جاست که در رف دیگر سرمایه ایستاده است. جالب اینهای متناقض و متضاد، متضاد وقتی که یک طرف کار و طحتی با تفاسیر و برداشت

شمرد. و این ائتالف ای برای بشریت« برمیکارگر را با عنوان »راه تازه  یطبقهانجمن فرهنگیان هرسین، همین خیانت آشکار به    یهبیانی

 ستاید: ذیل عنوان »مردم« میفتخار شود را با انامیمون فراطبقاتی را که همواره منجر به بازتولید برتری بورژوازی می

. مردم، تبدیل به یک نام شکوهمند شده است:  تنوع، تکثر و اختالفگشوده که    برای بشریتای  های ایران راه تازه»امروز خیابان

هرسین، کنیم.« )انجمن فرهنگیان  مهرماه را اعتصاب در مدارس اعالم می   12شنبه  ... همگام با شورای هماهنگی ایران روز سه

 ( 1401مهرماه  10

های سال است توسط تمام نمایی سالعنوان »راه تازه« جا بزند. چنین سیاست نختواند چنین تحلیلی را بهاما این ارتجاع ورشکسته نمی

ا همان شود و به گوش همه آشناست. از ریاست جمهوری آمریکا و اسرائیل، تا تجسم ورشکستگی سیاسی یهای بورژوازی تکرار میجناح

دانم چطور این واژه برای انجمن فرهنگیان د. نمینستایپهلوی، و خودِ ج.ا نیز هر بار این ائتالف فراطبقاتی »مردم« یا »ملت« را می  یهشاهزاد

های م دهانتما  یه، این واژه لقلقشودهای تلویزیونی این واژه دوباره کشف میبار در تمام کانالهر نیم ساعت یکهرسین تازه آمده است!  

 . است لیبرال

آموزان ن و دیگری رو به دانش شود که یکی روبه معلمادو اطالعیه توسط شورای هماهنگی منتشر می  در راستای همین فراخوان به اعتصابْ

 های صنفی فرهنگیان ایران آمده است:شورای هماهنگی تشکل 2شماره  یهدر اطالعی است.

آموزان عزیز، جوانان دهه هشتاد و نود، شجاعت شما ستودنی است. ما معلمان از شما درس شجاعت، زندگی و آزادگی  »دانش

اد زدید؛ شما در حال مقاومت در برابر  را فری درس رهایی، برابری و آزادیترین زبان، در انظار جهانیان آموزیم. شما به شجاعانه می

با معلمان خود شرایط و اتفاقات روز را بحث و    -هستید... الف  های سرکوب تاریخ معاصر خاورمیانهترین دستگاهیرحمیکی از ب

بیان، آزادیهای درس را تبدیل به  تحلیل کنید و کالس  نید به  تواکنید. از این طریق می  خواهیخواهی و  عدالتسنگر آزادی 

ای، بسیجی، ترسو و خائن به ببرید و معلمان سهمیهکنند پیخواه که مواضع خود را شفاف اعالم میماهیت معلمان شجاع و آزادی

. سرود برابری را هر کجا خواهد و آزادی و رهایی، برای زن و برای مرد و برای همهاین خیزش برابری می -. بمردم را بشناسید

 مهرماه(  11انی کرده و آن را به سرود مقاومت و رهایی کنید.« )خوتوانید همکه می

کارگر،   یطبقه کارگران، خیانت به فرزندان    یه کارگر، خیانت به معلمان، خیانت به خانواد  یطبقهکشانِ  آری! این است درس خیانت به زحمت

 یطبقهاعضای   عنوان بهخود را،  یهاند، تا خود و خانوادهتی که کارگران برای بهبود وضعیت خویش داشتاخیانت به تمام مبارزات و مجاهد

داری رهایی بخشند. آری! امروز شورای هماهنگی در فریب »برابری، آزادی و رهایی، برای زن سرمایه  یهکشانکارگر از چنگ مناسبات بهره 

کاذب  یهجای تضاد کار و سرمایه، دوگانتا به دهدار میو فرزندان این طبقه قر کارگر یطبقهروی  و برای مرد و برای همه« سرابی را پیشِ

این فراخوان نیز جز در چند شهر مشخص و با ابعادی بسیار   یهنتیجالبته  دهد.  شان قرار میپای  ای را پیشِخواه و بسیجی و سهمیهآزادی

ای در سقز، سنندج، مریوان، دبیرستان معلمان مدرسهچند عکس از تحصن    1401مهرماه    12. در  اقدامات خاصی را در پی نداشتمحدود  

 تیزهوشان شیراز منتشر شده که در برخی تصاویر تنها یک یا دو نفر با کاغذی در دست اعالم اعتصاب کرده بودند.

ر شد و این بار باز هم اکتبر، روز جهانی معلم منتش   5مهر/  13ای توسط کانون صنفی معلمان ایران به مناسبت  فردای این روز، دوباره بیانیه 

 کند: کاری دیگری را پیشِ روی کارگران اجرا میبا تأکید بر »ایدئولوژی« فریب

های وابسته پرورشی و بحران-بست آموزشیهای بیشتر، تنها راه برون رفت از بنکنیم، برای جلوگیری از آسیب»... ما تاکید می

انسانگرا و محترم  #فراگیر،  # علمی،  #ارگرایانه در آموزش و گسترش نگاه  انحص#غیرعلمی و  #ایدئولوژیک،  #به آن، حذف نگاه  
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های دینی و مذهبی فرزندان خود است.« )بیانیه کانون صنفی معلمان ایران به مناسبت آغاز  ها در آموزش شمردن جایگاه خانواده

 ( 1401-1402سال تحصیلی 

مورد   گراییِاند از »حذف نگاه ایدئولوژیک« صحبت کند؟ آیا خود این انسان توچیست؟ چطور شورای هماهنگی می  ایدئولوژیاز    رمنظواما  

 ستایش کانون صنفی معلمان ایدئولوژیک نیست؟ 

ها را تنها به زور عریان شمشیر وادار به کار انی بر تضاد طبقاتی برپا شده بودند، اربابان برده جتماعی پیش از سرمایه به شکل عریمناسبات ا

شان اصرار داشتند و اما اشراف و اربابان فئودالی نیز بر مرزهای طبقاتی  تر بود. ها شرایط کمی پیچیدهفئودالیسم وخان  یهکردند. در دورمی

اما کرد.  کردند و شمشیر از مالکیت دفاع میها طبقات را توجیه میها و فرهنگدانستند. سنتیا ارث خونی اشرافی می  وندخدا یاین را هدیه

پردگی نابرابری اجتماعی ناشی از مناسبات سرمایه، از برابری حقوقی همه و برابری همه در کند در مقابل بیداری همواره سعی میسرمایه

به عبارت دارد.    طبقاتی نیروهای کار در برابر سرمایه  یهزدن مواجهشکال مختلف سعی در برهمبه اَ  ی،برابر قانون صحبت کند. ایدئولوژ 

تواند چیزی باشد جز برهم زدن این  کارگر است، پس ایدئولوژی نمی یطبقهداری مبنای تمام مشکالت اگر مناسبات اجتماعی سرمایه گردی

بگذارد،   را پنهان، تار و مخفی و یا کنار  طبقاتی کار در مقابل سرمایه. هر رویکردی که این تضاد بنیادین  یهدوگانه، این مرزبندی و جبه

این  ولوژیکایدئ از  در کتاباست.  پیاده شده  ایدئولوژی  تأکید کرد  باید  ج.ا  روست که  توسط  مراتب  های درسی  بینخبه  و  از نماتر  ثمرتر 

ای ایدئولوژی فراطبقاتی نهادهای مدنی  است.لمان  عهای صنفی مهای شورای هماهنگی و کانونشده در خط سیاسی و بیانیهایدئولوژی پیاده 

تواند موضع صحیح شود و نمیکریمی از تصویر کودکان فقیر سیستان یا هر جای دیگر، همراه می علی  یه گرایانهیجان انسانکه با شور و  

 یابد. کارگر معنای دیگری نمی یطبقهضدیت با جز چیزی جز پیاده نظام بورژوازی نیست و چیزی کارگری بگیرد، 

های وسطایی« پرداخت؟ راز این تحلیلهای قرونسازی آموزش« صحبت کرد و هم به نقد »ایدئولوژی »کاالییشود هم از  چطور میاما  

بهمن   3ای که  تقریباً دو ساعته  یهدرمصاحب  ی کانون صنفی معلمان،شده، از اعضای شناختههای »محمد حبیبی«متناقض را باید در صحبت

« کند که شورای هماهنگی قصد دارد تا با شعار »آموزش ایدئولوژیکْ می  به عنوانیبی در این مصاحزمانه داشت شنید. محمد حب  با رادیو  1400

تواند اقوام کارگر را جذب خود کند. همچنین شعار »آموزش به زبان مادری« نیز می  یطبقهمتوسط و با شعار »آموزش رایگان«    یطبقه

 1400ماه  آبان نشان داده و حتی در    1388سال  جنبش بورژوایی  رها گرایش خود را به  بامختلف را جذب کانون کند. البته همین محمد حبیبی  

ای رو در جامعه ایجاد کنه، حتماً باید طبقه متوسط باشه، تجربهای که قراره تحول عمیقی  عنوان کرده بود که »طبقه   یمجاز  یدر یک جلسه

]زندانیان آبان[ داشتم من رو به این باور رساند که حتماً باید هر تحولی به پیشتازی طبقه  که در زندان تهران بزرگ و زندگی با این دوستان 

های »پایهشود منظور این است. شورای هماهنگی از  کاری نهادهای بورژوایی میآری! وقتی صحبت از ریاکاری و فریب  «متوسط اتفاق بیافته.

در تضاد با یکدیگرند   کهبل ،  باشندشود طبقاتِ مختلف این »مردم« برابر  د که نمیگویکند و نمیاش صحبت میمردمی« و »وجاهت مردمی«

ای اخالقی به  اش پوستههای بورژوایی»مردم« را برابر دوست داشت! شورای هماهنگی برای پیشروی سیاست  یهتوان همرو نمیو از این

تواند فراطبقاتی باشد. یک بورژوا وقتی به استثمار کارگر  الق نیز نمیگوید که اخ« است و نمیشرفباشرف/بیاش »دهد که مرزبندیآن می 

دار سرمایه  در اخالق بورژوایی این مصداق لطف به کارگر است که از سر خیرخواهیِ  کهبلکند،  ای نمیوجه کار غیراخالقیهیچپردازد بهمی

انسان انسان می  یه که همه چیز را از دریچ  بورژوازیصورت گرفته است.   کرده و به حکم ها را در طبقات مختلف تقسیم بیند، پیشاپیش 

جاست که دفاع شورای این   کشی از طبقه کارگر بپردازد.تا بتواند به صورت روزمره به بهره است  شان کشیده  مرزهای محکمی بین  مالکیتْ

تواند دعوت از کارگران به  کارگر«، تنها می  یطبقه، در مقابلِ »انقالب اجتماعی  ن برای آزادی«»انقالب دموکراتیک مردم ایراهماهنگی از  

 .  کشی، استثمار، گرسنگی، ناامنی و...بهره یه دارانه باشد، دعوت به اداماین بردگی سرمایه  یه ادام
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ی صنفی فرهنگیان ایران درباره شرایط حاکم بر کشور و اهتشکلبیانیه شورای هماهنگی ، در 1400های محمد حبیبی در اما همان صحبت

، اما دیگر تعادلی بین آموزش رایگان و آموزش ایدئولوژیک شودتکرار می  1401مهر    15، در  شکست آموزش و پرورش ایدئولوژیک حکومتی

نیازی دیگر  کارگر    یطبقهکه برای همراه کردن  تر شده است، به این معنی  کفه به شدت به نفع آموزش ایدئولوژیک سنگین  کهبلهم نیست،  

 د: بینها هم نمیشعارهای آن به تکرار تظاهر به

کردن در کنار تعطیلای و حکومتی  نامه های تحمیلی خود را به صورت بخش»آموزش و پرورش ایدئولوژیک که اصرار برآموزه 

آموزان ها به مردم سرزمین ما تحمیل کرده بود، این روزها پاسخی کوبنده و رسا از سوی دانش، سالو آموزش رایگان  30اصل  

را به چالشی  های ایدئولوژیک حاکمیتسبک از زندگی و حجاب اجباری و آموزهدریافت کرده است. این نسل آگاه و طغیانگر این 

دانند و این امر از یک سو شکست کمان و ظلم بیشتر بر عموم مردم میهای انقیاد حااند و آن را نشانه تحکیم پایهجدی گرفته

با باورهای ایدئولوژیکی خود را به درستی    سوهمآموزش و پرورش و از سوی دیگر شکست کلیت دستگاه حکومتی در تربیت انسان  

لوچ پس از نماز جمعه در زاهدان با گلوله ها نفر از شهروندان و نمازگزاران بنشان داد.... از سوی دیگر در جمعه خونین گذشته ده 

خدا و قرآن و نماز دنیوی و غارت بیشتر ملت و سیاست مستقیم قاتالن سرکوبگر کشته شدند. امری که به درستی نشان داد که  

   مهرماه(  15است.« ) هایشان بر آفتاب افکنده شدهامروز دستشان رو شده و فریب. گرچه خوشبختانه مبتنی بر تحمیق است 

های صنفی فرهنگیان ایران در محکومیت سناریوسازی صدا و  سیما در خصوص نمایش شورای هماهنگی تشکل  یه مهرماه در بیانی   16

توان حتی که »با این میزان پول در تهران نمیهزاریورو پول اشاره شده است و این   20گیری از دو معلم فرانسوی، به ناچیز بودن مبلغ  اعتراف

اجاره کرد چه برسد به انقالب و تدارک مالی برای اعتصابات سراسری معلمان و کارگران و تهیه و تدارک اسلحه!!!« و در ادامه  یک خانه هم  

 :نویسدمی

ترین فعاالن صنفی را به اتهام واهی جاسوسی نما، سرشناس توان با روشی نخشک، عزت و احترام، امری ذاتی است و نمیبی»

افراد این    ترین، معتمدترین و دلسوزترینشریفهمگان، فعاالن فرهنگی و کارگری دستگیر شده جزو    به اعتراف  منسوب کرد.

کار نرفته است...«  به   ای شرف و وجدانذره کند که در تدوین این سناریو،  جامعه هستند... شورای هماهنگی ... قاطعانه اعالم می

شود »قابل ذکر است که براساس موازین حقوقی، عرفی و قانونی،  توضیح داده می گونه  در این بیانیه ارتباط با دو معلم فرانسوی این

ها هیچ چیز پنهانی های قانونی ارتباط و همکاری داشته باشد و در این روابط و همکاریهر تشکل مجاز است که با دیگر تشکل

  (1401مهرماه  16ای وجود نداشته است.« )و مخفیانیه

های جاسوسی در ارتباط است )جدای از درستی و غلط بودن این ادعا و فقط در شود که با شبکهشورای هماهنگی متهم مییعنی حتی وقتی  

به اتهام(،  فعالیتسطح  توضیح  روابطجای  و  و  ها  معلمان  برای  این   یطبقهاش  به  تنها  یا اکتفا میکارگر،  و  بوده«  ناچیزی  کند که »پول 

این توهم   دانسته نیستوجه عزت و احترام امری ذاتی نیست.  هیچطور نیست. بهوجه اینهیچبه  .ی ذاتی است«شک، عزت و احترام، امر»بی

ترین، ها »شریف»همگان« تا کجا در مغز و تفکر بیانیه نویسان شورای هماهنگی رخنه کرده است؟! اما این اعتراف همگان که دستگیر شده

کاری است. باید از همگان پرسید: معتمد برای چه کسی؟ مگرنه  هستند« خود، عین ریاکاری و فریبمعتمدترین و دلسوزترین افراد جامعه  

کنید که دلسوزش هستند/هستید؟ کنید؟ و از کدام جامعه صحبت میها است. از کدام شرافت صحبت میتر یادآور شعار بانک»اعتماد« بیش

 کارگر است.   یطبقهکاری برای ز فریباش لبریتی است که تمامئاعالم برا یه این چه بیانی

، با مهرماه  19زاده است که در تاریخ  ترین متنی که در این مدت در کانال شورای هماهنگی منتشر شده است، مربوط به عزیز قاسم اما مهم 

   شده است:منتشر ترین وظیفه معلمان اکنون چیست؟«  ترین و تاریخی»صنفی عنوان 
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ایران می»آنچه بر خیابان  راستی معنای صنفی بودن یک  در این میان به   ...  ست که تفسیربردار باشدتر از آنروشنگذرد،  های 

گری شجاعات در مسیر حق  اند که سقف مطالبه ...  جوانان، امروز معلمان راستینی برای معلمان خود شدهتواند باشد؟ کنشگر چه می

نفی به در این شرایط تقلیل دادن مفهوم فعالیت صاند و تاریخ تمام قد به احترامشان خواهد ایستاد.  خشیدهو عدالت را معنایی تازه ب

با  از قضا  برد، یک  همین مدیریت ویران و خانه   امری معیشتی که  به جایی هم نخواهد  پای بست ویران است و ره  از  ای که 

سیاسی مشخصی را بر دوش نکشد   م هیچ اندیشهلَنبش معلمان عَمراد صنفی بودن امروز این است که ج؟« »خودفریبی نیست

چنانچه خوشبختانه چنین نکرده اما مراد هرگز این نیست که در سمت درست تاریخ نایستد و در مقابل جوانان به خاک و خون 

کپارچه صنفی بودن خود  غلتیده وطن به دنبال منفعت معیشتی خود باشد. خوشبختانه اکثر کنشگران صنفی سراسر کشور، امروز ی

بی در  نمیرا  معنا  منفعالنه  می   کنند.طرفی  دانش مگر  صدای  بیشود  و  آنان  با  برخورد  و  در  آموزان  جوانان  بهترین  ساحت  به 

های یک معلم موضع نداشت؟ اگر قرار باشد از گروه  عنوان  به وِیژه در دانشگاه صنعتی شریف را دید و  های کشور و بهدانشگاه 

کنشگران صنفی معلمان باید  تردید  ای صنفی و اخالقی و تاریخی برای بیان موضع داشته باشند، بیمختلف جامعه کسانی وظیفه

بسیار قلیلی از  امروز بخش    وسوی درست خود را مشخص نمایند.هایی باشند که با نگرش مصلحانه و معلمانه خود سمتاز اولین

معنایی از کار  ایم، شانه خالی کند. نخست اینکه  خواهد نسبت به وضعیتی که اکنون قرار گرفتهجامعه معلمان در دو حرکت می

صنفی و فعالیت صنفی ارائه دهد که معلم را یک روح سرد معیشت خواه بریده از جامعه معنا کند. دوم با اعالم عدم گرایش فکری 

که    طرفی غیرمسئوالنه و سکوت رزیالنه را گسترش دهدای خاص از جریان فکری سیاسی، اساساً نوعی از بیلهکنشگران به نح

 البته این تفکر بسیار حداقلی پایگاهی در کلیت کنشگران کشور ندارد.«

 : است هم در متن دیگری بدون نویسنده، که در کانال شورای هماهنگی منتشر شده آمده پیش از آن  البته

های صنفی باشند، ... معلمان بدانند شتر سواری دوالدوال نمیشه، معلمان دیگر در اینجا نباید منتظر شورای هماهنگی و تشکل»

 (1401 مهرماه 11 ،اند؟ زیرا حوادث امروز دیگر در چهارچوب صنفی نیست. « )معلمان کجا ایستاده 

روی آگاهی  جا که در جهت پیش های صنفی کارگران تا آن را ثابت کرده است که فعالیت  یاین حکم تاریخ  کارگرانتاریخ مبارزات طبقاتی  

رفرمیستی   یو جز ارتجاع  قابل دفاع نیستاین حکم    کارگر و در جهت اعتالی سیاست طبقاتی کارگری باشد قابل دفاع است. برعکسِ  یطبقه

کارگر که ریشه در درک مشخص و انضمامی وضعیت اجتماعی   یطبقهیگر مبارزات سیاسی  به عبارت د  از آن چیز دیگری ناشی نخواهد شد.

تر بازآرایی نشیند و هربار خود را قویرود، به نقد خویش میمیپیش  ،و  تضاد کار و سرمایه دارد، و در دل زندگی مادی کارگران حیات دارد

اش های انحرافیجنبهبخش این مبارزات از  بر حدود اعتال  کهبلآید،  ارگران در نمیوجه به قید مبارزات اقتصادی و معیشتی ککند، به هیچمی

 زند.  حد می

 ش دکشد، هم دروغ است و هم از بنیام هیچ جریان سیاسی« را بر دوش نمیلَها و شورای صنفی معلمان ادعا کنند که »عَکه کانون این

طلبانه  و در وضعیت مشخص ایران در دام سیاست سرنگونی  ورژواییکارگری، قطعاً در دام سیاست ب. مطالبات کارگری بدون سیاست  یانحراف

بازانه و ایدئولوژیکی چیزی بیشتر  ای صنفی معلمان به شکل ریاکارنه و دغلهکه کانونحال آن است چه بخواهد چه نخواهد؛ و امپریالیستی

سازی خواست یک ابزاری برای همگامهای خود میاز طریق رسانه  لیبرالیسماگر  نیست.    اخیر  یطلبانهی سرنگونیغایلهکن برای  از سرباز جمع

مدنی را دنبال کند و یهاطوارهای جامعو  ادا    یتمام  نون صنفی معلمان برایش مناسب بود، تا وجود بیاورد قطعاً چیزی شبیه به کامعلمان به

اش به تهییج نیروهای کارگری گرایانه های انسانکاریشرف صادر کند و با دغل های اخالقی باشرف/بیادی و دموکراسی حکمزدر ستایش آ

   شان اقدام کنند.خالف جهت منافع کالن طبقهبپردازد تا 
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انفعال و فعالیت تعریف میارانهکفریب  یهزاده دوگانقاسم از  مناسبات سای  با تعهد  رمایهکند که دو طرف آن حفظ  تنها  به  داری است و 

زاده امثال قاسم  شدن توسطی کارگران دارد و با نادیده گرفته کارگری اما ریشه در مبارزات طوالن  یه جبهکند.  لیبرالیسمدست به مرزبندی می

کارگر را تشخیص دهد، از    یطبقهمستقل    یهسمت کارگران بایستد و نه جبه  در  کند نهزاده سعی میکه قاسمشود، ایناز میدان خارج نمی

که در ضدیت با آن و حذف مبارزات طبقاتی   ی طبقاتی،و مبارزه  کارگری  یه تالش ایشان نه برای گشایش بیشتر جبه  آید.موضع ایشان برمی

 کارگران در ایران است.

حقیرانه  "، چطور به راحتی از    "آزادی"اش  مثل  های فریبنده و دروغیندر مقابل وعده   لیبرالیسم  کهدهد  زاده، به سادگی نشان میقاسم

قدر حقیرانه است چرا بورژوازی از مالکیت ابزار اگر مطالبات معیشتی در مقابل آرمان واالی آزادی اینزند.  مطالبات معیشتی دم می  "بودن

شود؟ زاده مطرح نمیه از مالکیت ابزار تولید و آزادسازی مناسبات تولید برای قاسمن سرمایستدست ش  گاههیچ  ؟ چرادارد تولید دست بر نمی

و   زادهبشویند و سینه سپر کنند؟ چرا قاسمادی دستزشان در برابر آمعیشتی  یه کارگران هستند که باید از مطالبات حقیران  چرا همیشه این

 شود، مخاطب  ستهبار هم که شده وقتی قرار است دست از مطالبات معیشتی شیکد؟ چرا  نکنوری غش میهمیشه آن  شورای هماهنگی

شان و شورای ها و فعاالنکانونو ضدیت  کاری چه آگاهانه باشد چه نباشد از زشتی خیانت  این فریب  ؟ ندداران نیستشورای هماهنگی، سرمایه

کنند و حاضرند در این راه جان خود را نیز فدای و به کارگران خیانت میجنگند  ها مجاهدانه برای حفظ سرمایه میکند. آنهماهنگی کم نمی

 ها مدال افتخار خواهد داد. هم به آن  ی متوسط، بورژوازی و طبقهامپریالیسم  داری کنند.حفظ سرمایه

های بخشی از فعالیتکه در هیچ گذرد و شورای هماهنگی بدون این از مرگ مهسا امینی می   نزدیک دو ماه   شودنوشته میامروز که این خطوط  

به اصطالح صنفیهایش، در هیچبیانیه  یکجاخود، در هیچ از مواضع سیاسی و حتی  با  کدام  را   یطبقهاش، جز در ضدیت  کارگر چیزی 

چگونه غیاب سیاست کارگری، هر نیت، هر اقدام و  باید دید رودمی کارگران  جلدیم بورژوازی چگونه به ببین  که بایددر کنار این  برد.نمیپیش

 کند! ضدِ کارگری تبدیل میاقدامی عملی را پیشاپیش به 
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