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گاهنامه شماره چهار داوطلب   



همراهان گرامى داوطلب 
درود بر شما؛ 

با چهارمين شماره از گاهنامه داوطلب در خدمت شما هستيم كه به فاصله چند هفته از بزرگداشت  اول ماه مه، كمى ديرتر  
از روز جهانى كارگر منتشر مى شود؛ آن هم در روزهايـى كه ايران شاهـد گسـترش اعتراضات صنفى و مردمـى به افزايش  
بحران معيشت و بى توجهى حاكميت نسبت به حقوق كارگران است و سازماندهى، همچنان حلقه مفقوده بسيارى از  

كنش هاى اجتماعى و صنفى است.  
نخستين مطلب با آن چه امروز بر فضاى صنفى و مدنى ايران مى گذرد بى ارتباط نيست؛ در اين مطلب با تاكتيك هايى براى نخستين مطلب با آن چه امروز بر فضاى صنفى و مدنى ايران مى گذرد بى ارتباط نيست؛ در اين مطلب با تاكتيك هايى براى 
كنشگـرى پايدار در شـرايط محيطـى پرمخاطـره آشنا خواهيـم شد. اين 20 تاكتيك به كنشـگران صنفى و مدنـى فعـال در  
محيط هاى پرخطر و زير محدوديت ها و برچسب هاى امنيتى امكان مى دهـد كه با استفاده از هـر ميزان ظرفيتى كه در اختيار  

دارند، فرصت هاى جديدى براى پيشبرد اهداف خود خلق كنند.  
در دومين مطلب منتشـر شـده اين شمـاره اما به مـرور مهم ترين اعتراضات كارگـرى در ســال 1400 پرداخته ايم؛ از نيشـكر  
هفت تپه  كه با ممارسـت و پيگيـرى كارگرانش اندكـى آرام گرفـته تا اعتراضـات دامنـه دار معلـمان شاغـل و بازنشسـته كه  

همچنان نيز ادامه دارد.  
از درون همين اعتراضات و حواشـى آن است كه مهم ترين چاـلش هاى كارگران ايران، آشكار مى شـود و سومـين مطـلب  از درون همين اعتراضات و حواشـى آن است كه مهم ترين چاـلش هاى كارگران ايران، آشكار مى شـود و سومـين مطـلب  

منتشر شده در اين شماره به صورت خالصه مهمترينِ اين چالش ها را مورد واكاوى قرار داده است. 
براى كمى تامل و درنگ بيشتر در حـال و روز كارگر ايرانـى اما، تعمـق در كارتون «حسين نقيب» را پيشـنهاد مى كنيم كه  
طعنه اى زده به شكـاف ميـان دسـتمزد و خط فقـر؛ شـكافى كـه  مدت هاسـت به دغدغه بـخش بزرگـى از مزدبگيران ايران  

تبديل شده و از كارگر روزمزد تا پرستار و معلم را در خود فروبلعيده. 
اما دستاورد اين كنش هاى اعتراضى چيسـت؟ معلـمان كه گسترده ترين حركت هاى صنفـى ساليان اخير را ســامان داده اند،  
امروز در كجاى جغرافياى مطالبه گرى جامعه ايرانى ايستاده اند؟! شايد جز خود آن ها كسى نتواند به اين پرسش به درســتى امروز در كجاى جغرافياى مطالبه گرى جامعه ايرانى ايستاده اند؟! شايد جز خود آن ها كسى نتواند به اين پرسش به درســتى 
 پاسخ دهـد. داوطلب در اين شماره با گردآورى  ديدگاه هاى كنشـگران صنفى معلمان به نقد درونى و بيرونى اين جـريان 

 صنفى پرداخته  و تجربه آنان را از سازماندهى كنش هاى صنفى ثبت و ضبط كرده است. 
«سازماندهى» يعنى حلقه مفقوده كنش هاى صنفى و مدنى در جامعه ايرانى، نيازمنديادگيرى مستمر تكنيك ها وتاكتيك هاى 

كار مشاركتى و به روزرسانى ابزارهاى تغيير است. در اين ميان شايد مرورى بر تجربيات ثبت شده در  
كنش هاى صنفى، به فرآيند يادگيرى و سپس به كار بستن اين ابزارها بر اساس بومى سازى تجربيات آموخته شده، كمك  
كند. تجربه پر فراز و نشيب كارگران «آمازون» در آمريكا براى راه اندازى اولين اتحاديه كارگرى اين شركت،از جمله اين كند. تجربه پر فراز و نشيب كارگران «آمازون» در آمريكا براى راه اندازى اولين اتحاديه كارگرى اين شركت،از جمله اين 

 تجربيات خواندنى است كه پيشنهاد مى كنيم خواندن آن را از دست ندهيد. 
اما در آخـرين مطلـب اين شماره هم در حال و هواى ماه مه مانده ايم و سـرى به چگونگـى برگـزارى مراسـم روز جهانى  
كارگر در كشورهاى مختلف زده ايم. از هند، تركيه، كره جنوبى، فرانسه و اسپانيا تا برگزارى مراسم دولتـى خـانه كارگر  
در تهران؛ نقطه مشترك در برخى از اين كشورها، استفاده پليس از درجاتى از خشـونت در برابر كارگران معترض است. 
با اميد به اين كه آگاهى از حقــوق صنـفى و مدنـى به همراه كنشـگرى هوشمندانه، گره گشاى فرداى جامعـه ايران باشد،  

از شما دعوت مى كنيم تا با چهارمين شماره از گاهنامه داوطلب همراه شويد.  
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جنبش هـا و جريان هاى مطالبه محور و اعتراضـى تالش مى كنند تا با انتقال موثر پيام خـود بر صاحبان قدرت سياسـى و 
ساير نيروهـا و بازيگران سياسى-اجتماعى تأثير بگذارند و تحـوالت مثبتى را به صـورت پايـدار و طوالنى مدت ايجـاد 
كنند. رسيدن به اين هدف در شرايط محيطى پرمخاطره آسان نيست. سركوب، تهديد و سلطه نگرش امنيتى بر فضـاى 
فعاليت صنفى و مدنـى گرچه كنشگران را در وضعـيت مخاطره آميز قـرار مى دهـد ولى كنشـگران با پذيرش نقش هاى 
مختلف مى توانند تاكتيك هايى را آزايش كنند كه احتمال دستيابى به اهداف و پايدارى جنبش ها را بيشتر فراهم كنند.  

 براى كنشـگرى مـدنى پايدار  
در شرايط محيطى پرمخاطره  

مؤثرترين جنبش هاى اعتراضـى راه كارهايـى براى انتشـار چنـد وجهـى مؤثرترين جنبش هاى اعتراضـى راه كارهايـى براى انتشـار چنـد وجهـى 
پيام هاى خود دارند كه گروه هاى مختلف مردم را درگير كنند. انتشـار 
چندوجهى پيام امر مهمى ست، چرا كه انرژى جنبش را در بلندمدت به 
وسيله تأثيرات و ايده هـاى مختلف افزايش مى دهـد. بيان يك خواسـته 
صنفـى به شيـوه هـاى مختـلف و پياپـى رسـانـه اى و تدارك عمل هـاى 
جمعـى سـازمان يافته براى آگـاه كردن هم زمـان دولت و يا گروه هـاى 

فعال صنفى نمونه هايى از انتشار چندوجهى پيام است.  

هدف گذارى كوتاه و بلنـد مدت مستلزم داشتن چشم اندازى است كه هدف گذارى كوتاه و بلنـد مدت مستلزم داشتن چشم اندازى است كه 
از موضوعاتى كه در اصـل سبب ايجـاد جنبش شده فراتر برود و درپى 

راه هاى عملى براى دگرگونى جامعه باشد.  
تعيين اهداف مشـاركتى و شفـاف، با كسـب نظر از اعضـا به جنبش هـا تعيين اهداف مشـاركتى و شفـاف، با كسـب نظر از اعضـا به جنبش هـا 
كمك مى كنـد كه ميـزان موفقيـت و شكست اقدامـات و كمپين هـا را 
بتوانند اندازه گيرى كنند. بسـيارى از جنبش هـا با وجـود موفقيت كوتاه 
مدت يعنى بالفاصله ـپس از تحقق اهداف كوتاه مدت عليرغم پتانسيل 
باال براى ايجـاد تغييـر پايـدار، از بين مـى روند. به همـين ترتيـب، عـدم 
تحقـق اهـداف كوتاه مــدت لزوماً تأثير يك جنـبش در بلند مـدت را 

كاهش نمى دهد.  
به عنوان مثال، هـدف كوتاه مدت جنـبش دانشجويـى شيلـى، افزاـيش به عنوان مثال، هـدف كوتاه مدت جنـبش دانشجويـى شيلـى، افزاـيش 
حمايت دولت از دانشجويان از طريق بورس هاى تحصيلى، وعده هـاى 
غذايى يارانه اى و حمل و نقل بود.  با اين حال، اين جنبش در دستيـابى 
به هدف بلندمدت خود يعنى اصالح نظام سياسى كـه همچنان براساس 
قانون اساسـى نوشـته شـده در دوران ديكتاتورى پينوشـه بود، موفقيـت 
كمترى كسـب كرد. با اين همـه، به پشتوانه موفقيت هاى كـوتاه مـدت 
بدست آمــده، بســيارى از اعـضـاى جنـبش هاى دانشـجويى توانسـتند 
حمايت عمومى كافى براى تشكيل احزاب سياسى خود را كسب كنند حمايت عمومى كافى براى تشكيل احزاب سياسى خود را كسب كنند 
و در انتخـابات نامـزد شـوند. اين احزاب                            كرسى هاى 

پارلمان را به دست آوردند و بنابراين ممكن است در آينده بتوانند به 
اهــداف بلندمـدت جنـبش دسـت يابنـد و ايجـاد تغييـرات پايـدار را 

تضمين كنند. 

3- كمپين ها و استراتژى هاى متنوع 
با وجود روش هـاى مختلف انتشار جنبش، هيـچ روش واحـدى هميشه با وجود روش هـاى مختلف انتشار جنبش، هيـچ روش واحـدى هميشه 
موثر نيسـت زيرا زمينه هـاى مبارزاتى مختلف به استراتژى هاى مختلفى 
نياز دارند. مهم اسـت كه همـه عـوامل و بازيگرانى كه در ايجـاد تغيير 
نـقش دارند را در نظـر گرفـت و كمپين هـايى مناسـبى براى هـر يك، 

طراحى كرد.  
در مكزيك، جنبش رو به رشد ناپديدشدگان، كه در پاسـخ به ناپديد در مكزيك، جنبش رو به رشد ناپديدشدگان، كه در پاسـخ به ناپديد 
شدن ده ها هزار نفر از مردم به وجود آمد، از مجموعه اى از اسـتراتژى

 هاى مختلف براى برپايى كمپين استفاده مى كند.  
  

برگزارى راهپيمايى هـاى گسـترده  در مكان هـاى مختـلف، به ويـژه در برگزارى راهپيمايى هـاى گسـترده  در مكان هـاى مختـلف، به ويـژه در 
روزهـاى خـاص مانند روز مادر، جمـع آورى اطالعات در مـورد افراد 
مفقود شـده، برپايى كمپين هـاى گسـترده حمـايتى و آگاهـى بخشى و 
گسترش آگاهى در مقياس جهانى از جمله اين استراتژى ها بوده است. 
جنبش ناپديدشدگان مكزيك، همـچنين براى پيدا كردن افـراد ناپديد 
شده گروه هاى جستجو تشكيل داد و حتى با كندن زمين تالش كرد به 
گورهاى دسته جمعـى دسترسـى پيدا كـند. هـركـدام از اين راهبردهـا 
بخش معينى از جامعه را هدف قرار مـى دهند تا با تجميع همـه اقدامات بخش معينى از جامعه را هدف قرار مـى دهند تا با تجميع همـه اقدامات 

منجر به بهبود اوضاع و كشف حقيقت شود. 
ضـمن پرداختـن به اقدامـات اعتراضـى، الزم اسـت كه استراتژى هـايى 
براى اثرگذارى بر گروه هاى مصلح خشونت پرهيز درون حاكميت نيز، 
تدوين شود. گروه هاى مصلح، به ويژه در محيط هاى بسـيار سركوبگر، 
فرصتى را براى شهروندان فراهم مى كنند تا نارضايتى هـاى خود را نزد 
افراد دلسوز كه به اهرم هاى قدرت هم دسترسى دارند، ابراز كنند. 
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مشـاركت با سازمان هاى باثبات كه اهـداف مشابهـى دارند، مشـاركت با سازمان هاى باثبات كه اهـداف مشابهـى دارند، 
يك راه مهـم براى افزايش پشـتيبانى عمومـى و اعـتبار يك 
جنبش است. هم گرايى فقط درصورتى حاصل مى شـود كه 
جنبشِ نيازمند به شركاى اجتماعـى اهـداف كوتاه مـدت و 
بلندمدت خـود را بطـور واضـح تعريف كرده باشـد و بداند 
كه چگونه ايجاد مشاركت دردستيابى به اين اهداف كمك 

مى كند.  
به عنوان مثال، در جريان اعتراضات دانشجويى شيلى كه در به عنوان مثال، در جريان اعتراضات دانشجويى شيلى كه در 
كـوتاه مـدت بهبـود دسـترسـى و برخـوردارى از پشـتيبانى 
دولتى دانشگاه ها را هدف قرار داده بود، طبيعتا جنبش هـاى 
مختلف دانشجويى با يكديگر مشاركت كردند. با اين حال، 
دانشجـويان بـه دليـل خواسـته تغييـر سـياسـى بلندمـدت، با 
اتحـاديه هاى كارگرى بـخش عمومـى كه منافــع مشـابهـى 
داشتند نيز مشاركت كردند. اين امر باعث افزايش مشاركت 

در راهپيمايى ها و كمپين ها شد. در راهپيمايى ها و كمپين ها شد. 

5- ساختارهاى رهبرى و مديريتى غير متمركز 
با تمـركززدايـى از سـاختارهـاى رهبـرى و مـديريت، همـه 
صـداها در جنبش شنيده مى شوند. با تصـميم گيرى همگانى 
و  تقسيم مسئوليت هـاى مديريتى جنـبش بين تمامـى اعضـا، 
همچنين خستگى و خطر ميان همگان تقسيم مى شود.  

جنبش هاى بزرگ تر نيز با ايجاد دفاتر يا واحدهـاى مختلف 
در سطــح شهـرها و حوزه هـاى قضــايى متفـاوت مى توانند 
معترضـان بيشتـرى با اهـداف مشابه را جذب كند. به عنـوان 
مثـال، قيـام انقــراض در انگلسـتان -كه بـه تغيـيرات آب و 
هوايى، نابودى تنوع زيستـى و خطـر فروپاشـى اجتماعـى و 
زيسـت محيطـى معـترض است- به منظور گسترش جنبش، 
گروه هاى محلـى در شهـرهـا و حوزه هـاى قضـايى مختلف 
تأسيس كرد و اكنون به جنبشى جهانى تبديل شده است. تأسيس كرد و اكنون به جنبشى جهانى تبديل شده است. 

6- نفوذ به قلب و ذهن افراد 
جنبش هـاى موفـق معموال پيام رسانـى خـود را بر مـواردى 
متمركز مى كنند كه افراد را به طور شخصى تحت تاثير قرار 
دهد و آنهـا را ترغيب كند تا در مورد اهـداف جنبش بيشتر 
بدانند. پيامى با قابليت جهانى شدن، مانند منع شكنجه، تغيير 
اقليـم، مسـكن يا دسـترسـى بـه آب، برخــوردارى از حـق 
تحصــيل رايگـان و حـق برخـوردارى از سـالمت و تامـين 
اجتماعى، مى تواند حمايت از يك جنبش را افزايش دهد و 
سبب شود كه افراد با آن نزديكى بيشترى داشته باشند. سبب شود كه افراد با آن نزديكى بيشترى داشته باشند. 

7- تكنيك هاى پيام رسانى و درگيركردن احساسات 
با اســتفاده از ترفـندهـاى شــخصـى پيـام رسانـى مـى تـوان 
احساسات افراد را درگير و هدف جنبش را ملموس كرد. 
به نحوى اطالعات را با افراد به اشـتراك بگذاريد كه افـراد 
متوجـه شـوند احتمـاالً اشخاصــى كه مى شناسـند در آينده 
تحت تأثير چنين مشكلى قرار خواهند گرفت، يا حس كنند 
چقــدر خـوش شـانس بوده اند كه تاكنون تحـت تأثيـر اين 

مساله قرار نگرفته اند. با اين شيوه پيام رسانى ناديده گرفتن موضـوع به بهانه اين
  كه به آن هـا ربطـى ندارد برايشان سخت مـى شود. در مكزيك، موفـق ترين و 
بزرگ ترين راهپيمايى هاى دسته جمعى جنبش ناپديدشدگان در روزهايى مثل 
روز مادر توسـط مادرانى كه فرزندانشان ناپديد شـده اند برگزار شـد. مـردم با 
مادرانـى كه فرزنـدان خــود را از دسـت داده اند، همـدردى مى كنند. اگر اين 
گونه راهپيمايى ها در روزهـاى خاصـى كه در آن روابط خانوادگـى را جشـن 
مى گيرند برگزار شـود، تاثير دوچندان دارد. بايد به محتـواى پيام هـايى كه در 
جنبش هـا به مردم داده مى شود، توجـه كرد و محـتواى اين پيام ها بايد طـورى جنبش هـا به مردم داده مى شود، توجـه كرد و محـتواى اين پيام ها بايد طـورى 

باشند كه عموم مردم با آن ارتباط برقرار كرده و آنرا جدى بگيرند. 

ـى داراى راه كارهايى براى  مؤثرترين جنبش هـاى اعتراض
انتشار پيام هاى چند وجهى خود هستند تا گروه هاى مختلف 

مردم را از اين طريق هدف قرار بدهد. 

8-استفاده از پيام هاى اميدبخش 
وقتى جنبشى از دل نارضايتى از وضعيت زاده مى شود، به آسانى مى توان همه 
پيام ها را بر سرزنش و شرمسار كردن افـراد مسئول متمركز كرد. با اين حـال، 
اين اسـتراتـژى هميـشه مـوفق به جلـب حـمايت عمـومـى نمى شـود و اغـلب 
نمى تواند مسئولين را تا حـدى تحت فشـار قرار دهد كه دسـت به عمل بزنند، 
زيرا ممكن است وقيـح باشـند و اصال احسـاس شـرمندگى نكنند، يا در الك 
دفاعـى فرو بروند و يا خـود را در حلقه حاميان خـود پنهان كنند. در عـوض، 
جنبش هـا بايد در پى بسـيج امـيد باشند. زبان شناسان و روان شناسان دريافته اند 
ـت با يك هــدف،  ـت با يك هــدف، كه بهـترين راه بــراى ترغـيـب افـراد بـى طـرف به موافـق كه بهـترين راه بــراى ترغـيـب افـراد بـى طـرف به موافـق
برانگيختن احساسـات مثبـت در آن هاست. اين به معــناى شيـرين جلـوه دادن 
موقعيت هـاى تلـخ نيسـت، بلكه به معنــى يافتن روزنه امــيد در يك موقعيـت 
دلسـردى و بى عملى عمومـى است. اگر جمعـيت انبوه را به مردم نشـان دهيد، 
ممكن است بترسند. اگر به آنهـا در مورد تك تك افراد بگوييد و نشان دهيد 
كه اين افراد مى توانند خود آنها باشند، احتمال اين كه هم نوايى بيشتـرى نشان 

دهند زيادتر است.  
بنابراين به جاى نشان دادن يك زندانـى در زندان، يك كمپين مـى تواند يك 
زندانى سابق را نشان دهد كه در حال ساختن دوباره زندگى اش است. به جاى 
نشان دادن يك پناهنده در بدترين وضعيت در يك اردوگاه پناهندگـى، يك 
كمپين مى تواند پناهنده اى را كه كار و پيشه اى راه اندازى كرده و از خانـواده 
خود مراقبت مى كند نشـان دهـد. پيام اين اسـت كه انسان هـا را نشـان دهيم، نه 
فقط درد و رنج را. نشـان دهيم اگر نيروى مان را بسـيج كنيم و دسـت به عـمل 
بزنيم،چگونه اوضاع تغييرخواهدكرد وچه نوع زندگى هايى ممكن خواهد شد. 

به عنوان يك فرد معترض، مهم اسـت كه نشـان دهـيد اگرچه خـود را كامـال به عنوان يك فرد معترض، مهم اسـت كه نشـان دهـيد اگرچه خـود را كامـال 
«وقف هدف تان كرده ايد»، انسانيت خود را از دسـت نداده ايد. درك اين نكته 
مهم اسـت كه كمپين هايى كه شـما در آن نقشــى داريد، ممكن اسـت باعـث 
ــى  ايجـاد دردسـر و مشــكالتى براى ساير افراد شــود كه از عــوارض طبيـع
اعتراضات اسـت و بايد با آن  كـنار بيايند. با اين حال، مهـم اسـت كه كمپيـن 

باعث صدمه غيرضرورى به ساير افراد نشود.  
در شـرايطـى كه افراد غيردخيل در كمپيـن متحمـل ضـرر و آسيب مى شـوند، در شـرايطـى كه افراد غيردخيل در كمپيـن متحمـل ضـرر و آسيب مى شـوند، 
همدلـى كنيد و با آن شـرايط سـازگار شويد. به عنـوان مثال، در طول انقـالب 
مخملى در ارمنسـتان، معترضان عبـور و مرور اتومبيل ها را متوقف كردند. اين 
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كار آشكارا باعث دردسرها و مشكالتى براى برخى افـراد شد. با 
اين حـال، اعضـاى جنـبش در ميـان اتومبيل هـا قـدم مـى زدنـد تا 
دريابنـد كـه آيا كسـانى از ميـان راننـدگان در وضـعيت اضطـرار 
واقعـى هستند يا نه. هنگامـى كه چنيـن افـرادى شناسـايى شـدند، 
معترضين به آن ها كمك كردند تا از ميان اتومبيل ها عبور كرده 

و به مكان مورد نظرشان هدايت شوند. 

با تمركززدايى از ساختارهاى رهبرى و مديريت، همه صداها با تمركززدايى از ساختارهاى رهبرى و مديريت، همه صداها 
در جنبش شنيده مى شـوند. با تصميم گيرى همگانى و  تقسيم 
ـى اعضا، همچنين  مسئوليت هـاى مديريتى جنبش بين تمام

خستگى و خطر ميان همگان تقسيم مى شود 

10- مخاطبان خود را متحد كنيد 
مهـم است كه فعاليت جنبش را حـول مسائل اصلى متمركز كنيد مهـم است كه فعاليت جنبش را حـول مسائل اصلى متمركز كنيد 
كه افـراد بسيارى را تحت تأثير قرار مـى دهد. اين كار بهترين راه 

براى تضمين جلب حمايت گسترده از يك جنبش است.  
در برزيل در ســال 2013، در پـى پشـتيبانى گسـترده مـردمـى از 
اعتراضـات عليـه افـزايش بهـاى خدمات حمل و نقل عمومـى در 
سائوپائولو و ريودوژانيرو جنبش اهداف خود را گسترش داد تا با 

فساد دولتى هم مبارزه كند.  
اعتراضات مشابهى مربوط به حمل و نقل در ارمنستان هم رخ داد. اعتراضات مشابهى مربوط به حمل و نقل در ارمنستان هم رخ داد. 
به دليل تعداد زياد حاميان، معترضـان توانـستند با كمك رانندگان 

داوطلب يك سيستم حمل و نقل موازى راه اندازى كنند.  
اين موضوع به دولت نشان داد اگرچه بسيارى از مـردم به وسـايل اين موضوع به دولت نشان داد اگرچه بسيارى از مـردم به وسـايل 
نقليـه عمومـى وابسـته هسـتند نمـى تـوان آن هـا را به زور وادار به 
پرداخـت نــرخ باالترى كـرد. به دليـل همـين اعتراضـات دولـت 
تصميم گرفت كه افزاـيش نرخـى را كه در نظـر داشـت به مـردم 

تحميل نكند. 

11- سخن گويان و چهره هاى اثرگذار پويا و فعال 
افـراد مشـهور و شخصيت هـاى معـروف كه داراى دنبال كنندگان افـراد مشـهور و شخصيت هـاى معـروف كه داراى دنبال كنندگان 
زيادى هستند و از پشتيبانى عمومى برخوردارند، بيشتر وقت هـا در 
انتشـار پـيام مؤثـرند. در صـورت لزوم، مشـاركت با اين افـراد در 
جهـت كمك بـراى جلـب حمـايت از يك ايده يا جنـبش مفــيد 
است، به ويژه در دنيايى كه به طـور فزاينده اى تحـت تأثير رسـانه

 هاى اجتماعى بوده و به آن متكى است.  
رهبران اعتراضات در آرژانتين به منظـور اطالع رسـانى و آگاهـى رهبران اعتراضات در آرژانتين به منظـور اطالع رسـانى و آگاهـى 
بخشـى درباره جنبش هـاى اعتراضـى، به طـور فزاينده اى به افـراد 
مشهـور، كه از سـوى عمـوم به عنـوان الگو تلقـى مى شـوند، اتكا 
مى كنند. انتخاب اين كه با كدام چـهـره مشـهور مشـاركت كنيد، 
بايد همرا ه با بررسى هاى دقيق و استراتژيك باشـد. بايد واضـح و 
روشن باشد كه فرد مورد نظر نسبت به اهـداف جنـبش آگاهـى و 
عالقه دارد و فقـط درگير منافع شخصــى خــود نيست. به عنـوان 
مثال، لئوناردو دى كاپريو (بازيگر هـاليوودى) ســخنگوى جنـبش مثال، لئوناردو دى كاپريو (بازيگر هـاليوودى) ســخنگوى جنـبش 
عليه تغييرات آب و هوايى شده است و سال هاست خود را وـقف 
اين هــدف كـرده اسـت. به هميـن ترتيـب، هنـگامـى كه دولـت 
انگلستان مى خواست قانونى را براى ماليات بر پالستيك هاى يك 
بار مصـرف تصـويب كند، روزنامه نگار محـبوب طبيعت، ديويد 

آتتنبورو را براى همكارى برگزيدند و وى به ترغيب مـردم در حمـايت 
از قانون ماليات بر پالستيك يك بار مصرف كمك كرد. 

12- پوشش رسانه اى 
پوشش رسانه اى، عاملى كليدى است كه مى تواند به موفقيت يا شكست پوشش رسانه اى، عاملى كليدى است كه مى تواند به موفقيت يا شكست 
يك جنبش كمك كند. پوشش خبرى وگزارشى رسانه ها ازاعتراضات، 
اغلب عارى از صداقت و همراهى است- تجربه اين شيوه خبررسانى در 
رسانه هاى داخلـى وابسـته به حاكميت و فارسـى زبان خـارج از ايران كه 
اهـداف دولت هـا و سـاير جريان هـاى سياسـى را دنبـال مـى كنند، براى 
مخـاطب ايرانى آشناست- و بدين ترتيب جلب حمايت مردمى نسـبت 
به هدف اعتراضات را دشوارتر مى كند. بنابراين داشـتن روابط محكم با 
روزنامه نگاران و توضيـح ماهيـت و داليل اهميت جنـبش و نيـز حقـوق روزنامه نگاران و توضيـح ماهيـت و داليل اهميت جنـبش و نيـز حقـوق 
معترضان اهميت به سزايى دارد. گزارش دهى دقيق در مورد اعتراضـات 
باعث افزاـيش فشـار داخلـى و خارجـى براى رسـيدگى به خواسته هـاى 

معترضان مى شود. 

به عنوان يك فرد معترض، مهم است كه نشان دهيد اگرچه به عنوان يك فرد معترض، مهم است كه نشان دهيد اگرچه 
خود را كامال «وقف هدف تان كرده ايد»، انسانيت خود را از 
دست نداده ايد. در شرايطى كه افراد غير دخيل در كمپين 
متحمل ضرر و آسيب مى شوند، همدلى كنيد و با آن شرايط 

سازگار شويد 

13- استفاده از پخش زنده (اليو استريم) 
رسانه ها كه مطالب را ضبط و ويرايش مى كنند، اغلب اوقات خواسته يا رسانه ها كه مطالب را ضبط و ويرايش مى كنند، اغلب اوقات خواسته يا 
ناخواسته گزارش وضـعيت را به نفـع تمـايالت سياسـى خاصـى دسـت
 كارى مـى كنند. براى كم اثر كردن اين نـوع دست كارى، جنبش اِشغال 
  Ustream در اياالت متحده با دو سيستم اشتراك گذارى ويديو بنام هاى
وLivestream  وارد همكـارى شــد و از اين دو به طـور گســترده بـراى 
پخش محـتواى ويديويى زنده و عكس اسـتفاده كرد. اين سرويس ها به 
Globalrevolu- معترضان امكان مى دهند كه كانال هاى ويژه خود، مانند
tion.tv را ايجاد كنند، كانالى كه با روايت هاى مغرضانه رسانه هاى سنتى 
مقابله مى كرد. پخش زنده امـكان پوشش موضوعـاتى را كه رسـانه هاى 
جريان اصلـى گزارش نمى دهند، فراهـم مى كند و چنين پوشش هايى را 

مى توان در رسانه هاى اجتماعى مانند اينستاگرام هم منتشر كرد. 

14- روابط دوجانبه سودمند ايجاد كنيد 
روزنامه نگاران هميشـه درجستجـوى يك داستان يا روايت جديـدى از 
يك داسـتان هسـتند. اجازه دسترسـى رسانه ها به فضاهـايى كه معمـوال 
روزنامه نگاران هميشـه درجستجـوى يك داستان يا روايت جديـدى از 
يك داسـتان هسـتند. اجازه دسترسـى رسانه ها به فضاهـايى كه معمـوال 
مانع حضورشان مى شوند، ممكن است آن ها را به طرف شما جلب كند 
و مى تواند نتايج مفيدى براى هر دو طرف به همراه داشته باشد. به عنوان 
مثال، در مكزيك اعضاى خانواده ناپديدشدگان غالباً به كوه مـى روند، 
تا مـكان هـايى را پيدا كنـند كـه به قبـر شبـيه اند و ايـن گورهـا را بـراى 
جستجوى بقايـاى انسانـى مـى كاوند. اين كار هم امرى شخصى است و 
هــم يك كار بسـيارخطرناك. افراد زيـادى هنـگام انجام اين كار مورد هــم يك كار بسـيارخطرناك. افراد زيـادى هنـگام انجام اين كار مورد 
حمله قرار مى گيرند، يا خودشان ناپديد مى شوند. مردم با روزنامه نگاران 
ارتباط برقرار كردند و از آن ها خواستند كه در جست وجوى اين قبور با 
آن ها همسفر شوند و روزنامه نگاران توانسـتند از زاويه تازه اى به ماجـرا 
بنگـرند و بـراى جـويندگان نيــز محـافظـت بيشــترى فراهــم كنند. در 
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صـورت حضـور روزنامه نگاران، احتمـال حمالت كمتـر بود و غيـبت  
آن ها در صورت ناپديدشدن، توجه بيشترى جلب مى كرد. 

 به جـاى نشان دادن يك زندانى در زندان، يك كمـپين  
مى تواند يك زندانى سابق را نشان دهد كه درحال ساختن 

دوباره زندگى اش است 

15- نمايش چهره واقعى و انسانى 
حضـور افراد كليدى يك جنبش در رسانه ها هرچند كه از ديد برخـى حضـور افراد كليدى يك جنبش در رسانه ها هرچند كه از ديد برخـى 
هـزينه زا و خطـرناك اسـت ولى چنين ريسـكى مـى تواند با اسـتراتژى 
درسـت مـديريت شـود. شركت معترضـان در مصـاحبه و مناظره هـاى 
عمومـى مى تواند به جنبش چهره اى انسـانـى ببخشـد؛ مـردم با تصـوير 
انسانى فردى معترض راحت تر همدلى مى كنند تا جمعيتى معترض در 
اخبار. در ضمن، با حضـور رسانه اى مى توان بدون ترس از دسـتكارى 

در روايت ماجرا، تصوير جنبش را كنترل كرد. 
    

16- ايجاد حس تعلق به يك جامعه 
اعتراضات الزم نيست حتما شكل كليشه اى راهپيمايى داشته باشند. اعتراضات الزم نيست حتما شكل كليشه اى راهپيمايى داشته باشند. 
اعتراضات موفقيت آميز مى تواند در قالب اشغال مكان ها، تحصن و يا 
شكل هاى خالقانه ديگرى خــود را نشان دهــد. صـرف نظر از شـكل 
اعتراضات، مهم است كه افراد شـركت كننده در اعتراض، حس كنند 
بخشى از يك جامعــه هستند. اين امر باعث مى شـود افـراد بيشـترى به 
جنـبش بپيوندند و فضايـى را ايجــاد مـى كند كه افــراد براى حضـور 
طوالنى تر در اعتراضات احساس امنيت كنند. در بعضى مواقع حضور 

بلند مدت در جنبش هاى همگانى ضرورى است. بلند مدت در جنبش هاى همگانى ضرورى است. 

مهـم است كه فعاليت جنبش را حـول مسائل اصلى متمركز كنيد 
ـى دهد. اين كار بهترين راه  كه افراد بسيارى را تحت تأثير قرار م

براى تضمين جلب حمايت گسترده از يك جنبش است.  

17-هنر اعتراضى 
فضاهاى اعتراضى ذاتاً خالقانه هسـتند. چرا كه معترضـان به دنبال ابراز 
نارضـايتى و تصــور جهانـى بهترند. بنابرايـن اسـتفاده از خالقيت هـاى 

هنرى، غالباً يكى از ويژگى هاى اين فضاهاست.  
، نوازندگان، معترضان  در طول انقالب مخملى
و عابران را با كنسرت هاى بداهه سرگرم مـى كردند. يا مثال در جـريان 
اعتراضــات صنفـى معلمـان در ايـران، تعــدادى از فعـاالن صنفـى در 
شهرهـاى مختلف كشـور و در جريان تجمعـات اعتراضـى با خـواندن 
ترانه هايى در ميان جمعيت تالش كردند، توجه رسانه ها و مردم عادى 
را به حركت خـود جلب كنـند. حمـل كردن تابوتى با نمــاد شـركت 
هپكــو (يكـى از بزرگترين شركت هـاى توليد تجهيــزات راه سـازى) 
توسـط كارگــران اين شـركـت در اعـتـراض به خصوصــى سـازى از توسـط كارگــران اين شـركـت در اعـتـراض به خصوصــى سـازى از 
هنرهاى نمايشـى مى توان براى نگاه طنز به سياستمداران، درگير كردن 
مردم در جنبش و جلوگيرى از خشـونت پليس كه اغلـب در پاسخ به 
روش هـاى اعتراضـى متعـارف رخ مى دهد، استفاده كرد. چنين روش 
هاى خالقـى مى تـواند تصــوير يك جنـبش را شـكل دهد و روحــيه 
شـركت كنندگان را تقـويت كند . عـكس و نقاشــى اغلـب در نـقش 
تصاويرى فورى از اعتراضات عمل مى كنند كه مى توانند پيام اعتراض 

را ماندگار كنند. را ماندگار كنند. 

بايد اذعان كرد كه شركت دراعتراضات اغلب كارى خسـته كننده بايد اذعان كرد كه شركت دراعتراضات اغلب كارى خسـته كننده 
و وقت گير اسـت. بسـيارى از افـراد به دليـل مسئوليت هاى ديگـرى 
كـه دارنـد، از جمـله نيـاز بـه كـار يـا مـراقبـت از خـانواده هايشـان 
نمى توانند در حـدى كه دوسـت دارند، مشـاركت كنند. معتـرضين 
بايد تالش كنند فضاهايى را ايجاد كنندكه از اين امر آگاهى داشته 
و فراگـير و در دستـرس همــگان باشـند. اعتراضات ضـد خشونت 
مسلحانه در سـال 2018 در اياالت متحده شـامل راهپيمايى در يك 
مدرسـه بود كه باعث شـد تقريباً يك ميليـون كودك مدرسـه اى و مدرسـه بود كه باعث شـد تقريباً يك ميليـون كودك مدرسـه اى و 
دانشجويان دانشگاه ها، كالس هاى خود را ترك كنند. اسـتفاده از 
چنـيـن تاكتيك هـايـى كه گــروه هـاى سنـى مختـلف را قـادر به 
مشـاركت مى كنند مى تواند بسيار ارزشمند باشـد، اما حضــور بچه 
ها در خانه در سـاعاتـى كه بايـد در مدرسـه باشـند مـى تواند بـراى 
والديـن گرفتارى هـايى از نظر مراقبت از بچه ها ايجـاد كند. براى 
پاسخ به اين مشكالت در ارمنستان، تمهيدات ويژه اى براى مراقبت 
از كودكان در بيـن همـسايگان و در اماكن اعتراضــى برقرار شد تا از كودكان در بيـن همـسايگان و در اماكن اعتراضــى برقرار شد تا 
اطمينان حاصل شود كه والدين مى توانند در جلسات دسته جمعـى 
و راهپيمايى ها شـركت كنند. جنبش هـاى اعتراضـى بايد نسـبت به 
نيازهاى متغير اعضاى خود هشيار بوده و قابليت انطباق با شرايط و 

نيازها را داشته باشند. 

روابط دوجانبه سودمند ايجاد كنيد. روزنامه نگاران هميشه در 
جستجوى يك داستان جديد يا روايت جديدى از يك داسـتان 
هستند. اجازه دسترسى رسـانه ها به فضاهايى كه معموال مانع 
حضورشان مى شوند، ممكن است آن ها را به طرف شـما جلب  
كند و مى تواند نتايج مفيدى براى هردو طرف داشته باشد 

19- هماهنگى استراتژيك با پليس 
خشونت مانع بسيار بزرگى براى رسيدن به اهداف جنبش است. خشونت مانع بسيار بزرگى براى رسيدن به اهداف جنبش است. 
ـت كه بايد از ابتــداى جنبــش به آن  پتانسيل خشــونت چيزى اـس
ـت. برخـى از موفق ترين جنبش هاى اعتراضى با خنثى سازى  پرداـخ
خصــومت قبل از شروع راهپيمايى هاى دسـته جمعى، بطوركلى از 
خشونت اجتناب كردند. استفاده از روش هـاى مســالمت جويانه در 
مواجهه با پليس و تالش براى برقرارى ارتباط و گفتـگو با پليس از 
سوى كنشگران و رهبران يك جـريان اعتراضــى و توضـيح داليل 
برگزارى اعتراضات، اگرچه وقت گير باشد و نياز به تكرار چندباره برگزارى اعتراضات، اگرچه وقت گير باشد و نياز به تكرار چندباره 
داشته باشد، در درازمـدت بر تغيير رويكردهــاى امنيـتى نســبت به 

خرابكارانه بودن خاستگاه اعتراضات تاثير خواهد گذاشت. 

افراد مشهور و شخصيت هاى معـروف كه دنبال كنندگان 
زيادى دارند و از پشتيبانى عمومى برخوردارند، ببيشتر 
وقت ها در انتشار پيام مؤثـرند. مشاركت با اين افراد در 
ـت از يك ايـده يا جنبش  ـت كمك براى جلب حماي جه

مفـيد است 
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اگر مكانى كه در آن اعتراضات را برگزار مى كنيد، انتخابى استراتژيك اگر مكانى كه در آن اعتراضات را برگزار مى كنيد، انتخابى استراتژيك 
باشد مى تواند به افزايش تعــداد معترضـان و رشـد حمـايت سـايرين از 
كمپين منجر شود. به عنوان مثال، در جريان اعتراضات صنفى كارگران 
هفت تپه، بازار شوش به محلــى براى برگزارى راهپيمايى هاى اعتراضـى 
ـب خصوصى كارگــران تبديل شـد. كارگران كه نســبت به تاثير عواـق
 سازى بر كاـهش درآمد و قدرت خريد خانواده هــاى ـخــود معتــرض 
بودند، در بازار شوش راهپيمايـى مـى كردند تا بدين شــكل بازاريـان و 
كاسبان محلـى را هــم با يك حـركت صنفــى مسالمت جويانه هــمراه كاسبان محلـى را هــم با يك حـركت صنفــى مسالمت جويانه هــمراه 
و حمــايت آنان را نيـز كـنند. به ادعـاى رهبران اين اعتراضات صنفـى، 
همين حركت باعث افزايش آگاهى برخـى از كاسبان و بازاريان نسبت 
به تداوم بحران معيشتى هزاران كارگر در يكى از قديمى ترين كارخانه

 جات توليد شكر كشور شد. 

     فضاهاى اعتراضى ذاتاً خالقانه هستند. چرا كه معترضان  
     به دنبال ابراز نارضايتى و تصور جهانى بهترند. بنابراين  
     استفاده از خالقيت هاى هنرى، غالباً يكى از ويژگى هاى       استفاده از خالقيت هاى هنرى، غالباً يكى از ويژگى هاى  
ـى معلمان در       اين فضاهاست. در جريان اعتراضات صنف
ـى در شهرهاى مختلف و       ايران، تعدادى از فعاالن صنف
    درجريان تجمعـ,ات اعتراضى با خواندن ترانه هايى در  
    ميان جمعيت تالش كردند، توجه رسانه ها و مردم عادى  

    را به حركت خود جلب كنند 

  
   اعتراضـات الزم نيست حتما شكل كليشـه اى راهپيمايى    
   داشته باشند. اعتراضات موفقيت آميز مى تواند در قالب 
   اشغال مكان هـا، تحصن و يا شكل هاى خالقانـه ديگرى  
   خود را نشان دهد. صرف نظر از شكل اعتراضـات، مهم    
ـت كه افـراد شركت كننده در اعتـراض، حس كنند      اس

   بخشى از يك جامعه هستند    بخشى از يك جامعه هستند 

جمع بندى 
موارد مطرح شده در اين توصيه نامه، از ميـان روايت ها و تجربيات 
زيسته كنشگران صنفى و اجتماعـى به دسـت آمده، بنابراين به اين 
راهكارهـاى پيشــنهادى، مى توان مــوارد ديگرى نيز افزود. 

كنشگـران هوشمند بر حسب تجـربه مى داننـد كه اسـتفاده از يك 
ك مشابه بـراى دو موقعيت متفاوت، نه تنها سـودمند نيسـت   تاكتـي
بلكه مى تواند منجر به توـقف اين جريان اعتراضـى وكاهش سطح بلكه مى تواند منجر به توـقف اين جريان اعتراضـى وكاهش سطح 
مشاركت ذينفعـان در درازمدت شـود. بنابرايـن همواره با مشورت  
وهمكارى با يكديگر، به دنبال به روزرسانى ايده ها و تاكتيك هايى 
هسـتند كه جنـبش را به پـيش بـرده و از توـقف آن به هــر نحـوى 

جلوگيرى كند. 
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مرورى بر مهمترين اعتراضات كارگرى در سال   

از آزادسازى هفت تپه تا تسخيرخيابان توسط معلمان 

سالى كه گذشت براى جامعه كارگرى ايران، سال پر خبرى بود. كارگران در بخش هاى مختلف توليـدى، صنعتـى، خدماتـى، 
آموزشـى، درمانـى و غيـره؛ روزهـاى پر افت وخيزى سپرى كردند و تجربيات تازه اى از كنشگرى صنفـى و كارگـرى به ثبت 
رساندند. گرچه به دليل سهـم اندك گروه هاـى كارگـرى در تعيين سياست گذارى ها، تغيير عمده اى در ساختار روابط كار رخ 
نداد اما مقاومت صنفـى بخش بزرگى از جامعـه كارگرى دست كم توانست اجـراى برخى از طـرح ها و سياست هاى پيش بينى 
شـده در روابط كار را به حـال تعليـق درآورد. از جملـه تعيين مـزد منطقـه اى به عنـوان چارچوب و مدلـى براى تعيين حداقـل 
دستمزد كه با مقاومت گروه هاى مختلف كارگرى روبرو شد. اعتراضات صنفـى و كارگـرى نيز از همان ابتداى سـال 1400 با 
شدت بيشترى دنبال شد. افزايش بار تورم و فشار اقتصـادى بر زندگى خانوارهاى كارگرى، شيوع كوويد و بحران ناشـى از 
توقف يا تغيير فعاليت برخى مشاغل و همچنين عواقب ناشى از برون سپارى و خصوصى سازى منجـر به گسترش اين اعتراضات 
شد. سه گروه در اين اعتراضات پررنگ تر ظاهر شدند و توانستند به صداى غالب گروه هاى معترض مزدبگيران تبديل شوند: 

  
نمونه نيشكر هفت تپه،كارگران پيمانى نفت و كارگران معادن بخش 

خصوصى 
– معلمان: 

 اعم از شاغل (رسمى، حق التدريس و غيره) و بازنشسته 
– كادر درمان:  

اعم از پرستاران و ساير سطوح و بخش هاى كادر درمان اعم از پرستاران و ساير سطوح و بخش هاى كادر درمان 

در گـزارش پـيش رو تالش خواهيـم كرد جـزييات برخـى از 
مهم ترين جريان هاى اعتراضـى كارگرى را مرور كنـيم؛ با اين 
توضيح كه فعاالن كارگرى مـى توانند با بازخوانى دقيـق روند 
حركت جريان هاى صنفى خود در پايان سال و مرور آن چـه در 
اثر هيجان زدگى از دسـت اندازى خبرى دور مانده، چشـم انداز 
روشن ترى را براى آينده جريان هاى صنفى خود ترسيم كنند. 

روشن ترى را براى آينده جريان هاى صنفى خود ترسيم كنند. 

اعتراضات كارگرى و خلع يد مالك خصوصى از نيشكر هفت تپه 
از ابالغ فرمان اجراى سياست هاى كلى اصل  قانون اساسـى 
در سال 84 تا به امروز، نزديك به 16 سـال مى گذرد. سياسـت
 هايى كه گرچه تالش كرد با شعارهاى اقناعى همچون «شتاب 
بخشيدن به اقتصاد ملى» و «گسترش مالكيت عموم مردم» خود 
را به اقتصـاد كشـور و افـكار عمومـى تحميـل كـند اما به دليل 
فقدان سـاز وكار نظارتـى و شفافـيت در شـيوه اجرا؛ به كانالـى 
براى «رانت جويى» و «سهم برى» بيشتر نظاميان و كارگزارانى از 
درون حاكمـيت تبديـل شـد، تا آن چه از خصوصـى سازى باقى  درون حاكمـيت تبديـل شـد، تا آن چه از خصوصـى سازى باقى  
مى ماند گسترش فسـاد اقتصـادى، ويرانـى صنـايع مادر و توليـد 
ملــى، افزاـيش واردات، بيـكار كـردن و فقـدان امنيـت شـغلى 

كارگران باشد. 
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اعتراضـات به اين سياسـت ها چـنان سروصـدايى به پا كرد كه 
امروز ديگر «هفت تپه» به يكى از نمادهاى جنبش كارگرى و 
هم زمـان نقطـه ضـعف و قـوت آن تبديل شده اسـت. در يك 
سال گذشته كارگران نيشـكر هفت تپه ماموريتى مهـم را دنبال 
مى كردند و آن بازپس گيرى مجتمع از مالك خلع يد شده آن 
بود. «اميد اسدبيگى» كه با حكم قوه قضائيه (در زمان رياسـت 
ابراهيم رئيسى) به جـرم اخـالل در نظـام اقتصـادى در جـريان 
فعاليت هاى خود سلب مالكيت شـده بود، تا ـپس از برگزارى فعاليت هاى خود سلب مالكيت شـده بود، تا ـپس از برگزارى 
انتخابات رياست جمهـورى در تابستان 1400، در اين شـركت 
به فعاليت خود ادامـه داد. فقدان نهـاد صنفـى قدرتمـند، سـايه 
سـنگين اخـراج بر سـر فعـاالن كارگـرى و برخورد قضايـى با 
تعداد زيـادى از اين فعـاالن كه در جـريان اعتراضـات صنفـى 
شناخته شده بودند، به تدريج بدنه جـريان اعتراضى كارگـران 
هفت تپـه را ضعـيف كرده بـود، امـا كارگـران بـدون تـوـقف 
حركت هـاى اعتراضى خـود تالش كردند از تمـام ظرفيت هـا حركت هـاى اعتراضى خـود تالش كردند از تمـام ظرفيت هـا 
براى پيشـبرد مطـالبه اصلـى خود كه خلع يد مالك هفت تپه و 
بازپس گيرى آن از بخش خصوصى بود، استفاده كنند. 

مـوج اعتراضـات كارگران هفت تپه، به بازار شوش نيز كشيده مـوج اعتراضـات كارگران هفت تپه، به بازار شوش نيز كشيده 
شد و با اجراى حكم خلـع يد مـدير وقت، نيشـكر هفت تپه در 
اختيار شركت توسعه نيشكر و صـنايع جانبى خـوزستان (يكى 
از شركت هاى زيرمجموعه طرح هـاى هفت گـانه دولـت براى 

توسعه نيشكر خوزستان) قرار گرفت. 

ـى و كارگرى نيز از همان ابتـداى سال  ـى و كارگرى نيز از همان ابتـداى سال اعتراضـات صنف اعتراضـات صنف
1400 با شدت بيشترى دنبال شد. افزايش بار تورم و فشار 
اقتصادى بر زندگى خانوارهاى كارگرى، شيوع كوويد 19

و ... از جمله عوامل گسترش اين اعتراضات بود 

ـت ايـن  ـت ايـن هـرچنـد به باور بسـيارى از فعـاالن كارگـرى بازگـش هـرچنـد به باور بسـيارى از فعـاالن كارگـرى بازگـش
مجتمـع به دولـت دسـتاورد بزرگـى اسـت ولـى به دليـل نبـود 
تشكل مستقلى كه مطـالبات صنفى كارگـران را به شكل ويژه 
دنبال كند؛ سـرنوشت نيشـكر هفت تپه و به طور كلى مجموعه
 هاى صنعتى مادر همچون اين مجموعـه صنعتـى در هاله اى از 
ابهـام قـرار دارد و چگونگـى پيگيـرى مطـالبات كارگـرى در 
شــركتى كه كارگـران با تنـوع قـراردادى مشـغول به كـارند، 

همچنان مبهم است. همچنان مبهم است. 

  گِل گـرفتن درب محـل فعـاليت شـوراى اســالمى كـار در 
تابستان 1400 بر رويكرد كارگران اشاره دارد: اين تشكل شبه 
حاكميتى نمـى تواند نماينده واقعى كارگران باشد و مطـالبات 

آنان را پيگيرى كند. 

چند روز به پايان بهار                          كارگرى درپااليشگاه هاى 
نفت و گاز پارس جنوبـى، عسـلويه و كنگان آغاز شد و 13هـزار 
كارگر پيمانـى و پروژه اى شـاغل در اين مـناطق كه در سال هـاى 
اخير بارها به شرايط غيرعادالنه مـزدى و قراردادى خـود معترض 
بوده اند، در برخى از پروژه ها پياپى دست به اعتصاب زدند. 

 در ادامـه كمپـين                         اين بـار كـارگـران ســاده تـا  

كارگر متخصص و ماهـر،  كارگر متخصص و ماهـر،  
اطالع رسانى در شبكه ها و گروه هاى مجازى ازكارگران پروژه اى اطالع رسانى در شبكه ها و گروه هاى مجازى ازكارگران پروژه اى 
شاغل در ساير واحـدهاى صنعتـى نفت و گاز خـواستند به كمپين 
بپيـوندند و تا بـرآورده نشـدن مطــالبات از حضـور در پـروژه هـا 
خوددارى كنند و به خانه ها يا كمپ هاى اقامتى خود بازگردند. 
كارگران تاكيد مى كردند كه ساعات كار طوالنى (بين 12 تا 16 
سـاعـت در روز)، ايـن مـناطـق را به اردوگاه كـار اجـبارى بـراى 
كارگران تبديل كرده است؛ آن  هم در شرايطى كه به گفته آن ها 
دستمزدهاى پرداخـت شده به هيـچ وجــه تناسبـى با شـغل آنان و دستمزدهاى پرداخـت شده به هيـچ وجــه تناسبـى با شـغل آنان و 
ميزان كاركردشان ندارد و اغلب هم دير پرداخت مى شود.  

اصالح قراردادها، افزايش دستمزدها و اصالح مدت مرخصى (به 
ازاى 20 روز كار، 10 روز مرخصـى) مطالبات اصلى و محــورى 
كارگران معترض بودند. گرچه برخوردارى از حق تشكل يابى نيز 
به عنوان يكى از مطالبات كارگـران پروژه اى مطــرح شـد اما اين 
مطالبه به داليل مختلفى چون ضـعف آگاهـى در خصوص فوايد 
تشـكل يابى، نتوانسـت به گفتمانـى غالب و مـسلط در بين فعـاالن 

كارگرى اين مناطق تبديل شود. 
شواهد ميدانى نشان مى دهد اين اعتراضات پراكنده بدون رهبـرى شواهد ميدانى نشان مى دهد اين اعتراضات پراكنده بدون رهبـرى 
مشخصى نزديك به 40 روز در برخى مناطق محل كار كارگـران 
ـت. ـپس از برگزارى كمپـين 10-20 و قبــول  پيمانـى ادامـه داـش
مطالـبه كارگران يك واحد، برخى از گروه هاى مجـازى با انتشار 
فــرم قـراردادهـاى جـديد، از آن به عنـوان دسـتاورد كمپيـن ياد 
مـى كردند و از كارگران مى خـواســتند در مقـابل اسـتثمار بيشـتر 
مقاومت كنند. با وجود همراهى عده اى از كارگران به تنگ آمده 
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از شرايط حاكم بر محـيط كار در مناطـق نفتى، گروه هـايى از كارگران 
چاره اى جز ادامه فعاليت ولو در شـرايط ناپايدار و ناعـادالنه درآمدى و 
شغـلـى نيافـتند. از طـرفـى تهـديد و تطـميع كارگـران توسـط برخـى از 
پيمانكاران با عقب نشينى برخـى گروه هاى كارگرى به ايجاد شكاف در 
صفوف كارگران منجر شد. با اين حال كمـپين 1400 به دليـل موقـعيت 
استراتژيك فعاليت كارگران در مناطق نفتى توانست با فعاليت گسـترده 
رسانه اى، بر ساير جريان هاى كارگرى اثرگذار باشد و بـخش زيادى از 

گروه هاى كارگرى و مدنى را با خود همراه كند. گروه هاى كارگرى و مدنى را با خود همراه كند. 

عـالوه  بر گـروه هـايى چـون پايپـينگ، اكيپ پروژه اى و جوشـكارى، 
سـنديكـاى فلـزكار و مكانـيك و شـورايى به نام شـوراى سـازماندهـى 
كارگران پيمانى نفت كه ادعا مى كردند وظيفه سازماندهى اين اعتراضات 
را بر عهـده دارند، گروه هاى مختلف كارگرى در كارگاه هاى صنعتى، 
معلمان، دانشجويان و فعاالن مدنى داخل و خارج از كشـور نيز با مـوج 

مطالبه گرى كارگران پيمانى نفت همراه شدند. 

دستاوردهاى اعتراضات كارگران پيمانى نفت و  دستاوردهاى اعتراضات كارگران پيمانى نفت و  
– اصالح قراردادهاى شغلى و مزدى در برخـى پروژه ها (اين اصالحات 
در بسيارى موارد مقطعى بود و نتوانست براى مـدت طوالنى تـرى دوام 
داشته باشد و همچنان در بسيارى از پروژه ها شرايط ناعادالنه كار، حاكم 

است.) 
– ترغيب شدن تعـداد بيشـترى از كارگران به اطالع رسانى در خصوص 

شرايط نامناسب كار در برخى پروژه ها 

راه اندازى كانون انجمن هاى صنفـى كارگرى؛ با وجود كارشكنى هـاى راه اندازى كانون انجمن هاى صنفـى كارگرى؛ با وجود كارشكنى هـاى 
كارفرمايان اصلى و پيمانكاران. 

گسترده شدن اعتراضات معادن بخش خصوصى 

شده اند و با اوج گيرى واگـذارى  
اعتراضات كارگران اين معـادن نيز شـدت گرفته است. در سال گذشته 
عالوه بر حـوادث تلـخ كارگرى و مـرگ كارگران در اثر حوادث كار 
(همچون مرگ دو كارگر محبوس در زير آوار ناشى از ريزش يكى از 
كارگاه هاى معـدن طزره كه در بهـار 1400 اتفاق افتاد) شهرهايى چـون 
كرمان، خراسان رضوى و آذربايجان شرقى كانون اعتراض به استثمار و 
شـرايـط ناايمـن كار در يك سـال گـذشـته بوده اند. اين اعتراضـات در 
برخى موارد همچون معدن مس سـونگون در آذربايجان شـرقى و شش برخى موارد همچون معدن مس سـونگون در آذربايجان شـرقى و شش 
معدن زغال سنگ كوهبنان و زرند در كرمان به صـورت شبانه روزى در 

جريان بود. 
افزايش دستمزد و مزايا، همسان سازى حقوق مطابق با كارگران معـادن 
دولتـى، پرداخت حقـوق و معـوقات مزدى و بيمه اى، اجراى طرح طبقه
 بندى مشـاغل، برقرارى امنيت شغلـى از طريق اصالح قراردادها و ايمن
 سازى معادن از جمله مهم ترين مطالبات كارگران معترض بوده است. 

اين اعتراضات صنفى در فقدان كار تشكيالتـى و عمـدتا توسـط 
توده كارگران و در پاره اى موارد با همراهـى خانواده هـاى آنان، 
سازماندهـى مى شـد. نمايندگان كارگـرى گرچـه وظيفه اطـالع
 رسانى در خصوص بيان مطالبات را بر عهـده گرفـته بودند اما به 
دليل نبـود امنيـت شـغلى از پيگـيرى تشـكيالتى مطالبات صنفـى 
كارگران بازمـى ماندند. مهـمترين ويژگـى اين دور از اعتراضات 
كارگران معـادن بـخش خصوصـى كه در پاييز 1400 در جـريان 

بود، عبارتست از: بود، عبارتست از: 

– حضور زنان در تجمعات كارگران معادن خصوصى زغال
 سنگ كرمان: در كوهبنان و زرند، زنان و فرزندان كارگران  
به صورت شـبانه روزى در محـل تجمعـات حاضر مى شدند و 
سخنرانى ها و مطالبه گرى هاى آنان در خصوص تضييع حقوق 
كارگران در تصاوير پخش شده در پيام رسان ها و شبكه هاى 

اجتماعى به تناوب ديده شد. 

 حالـى  كه كارگران معادن كرمان در اعتصاب بودند تحصن سـه 
روزه كارگران معدن مس سونگون در آذربايجان شرقى و تجمع 
كارگران معـدن آق دربند سرخس در مقـابل استاندارى خراسـان 

رضوى خبرساز شد. 

عـالوه بر دو مـورد مطـرح شـده، نحـوه برخـورد كارفرمـايان و عـالوه بر دو مـورد مطـرح شـده، نحـوه برخـورد كارفرمـايان و 
نيروهـاى حاكميتى با مطالبات كارگران در هر نقطه متفاوت بود. 
در حالــى كه در يك نقطـه به كارگران وعــده دريافت حقـوق 
معوقه داده مى شـد، در نقطه اى ديگر كارگران معترض با تطـميع 
و تهديد به اخراج از سوى كارفرما بـراى پايان دادن به اعتـراض 
مواجه مى شدند. در كرمان حتى كار به دخالت يگان ويژه نيروى 
انتـظامـى و برخــورد خشـونت آميز با كارگـران كشـيده شــد و 

خانواده هاى آنان نيز مجروح شدند.  خانواده هاى آنان نيز مجروح شدند.  
درخواست مطالبات كارگران معترض معادن بـخش خصوصـى، 
سابقه اى چـندين سـاله دارد. كارگـران معتـرض به  قراردادهـاى 
موقت 1 ماهـه تا 89 روزه به اين نـوع قـرارداد معترضـند و آن را 
دليل اصلى ناامنى شغلـى مـى دانند. كارگـران مـى گويند قرارداد 
موقت زمينه دور زدن قوانـين كار، عدم پرداخـت كامل حق بيمه 
و اخراج كارگر را براى كارفرما فراهم كرده و باعث شده فاصله 
حقوقى آن ها با كارگران معادن هم جوار دولتـى و نيمه دولتـى به 

سه برابر برسد. سه برابر برسد. 

 گِل گرفتن درب محل فعاليت شوراى اسـالمى كار در 
تابستان 1400 بر رويكـرد كارگران اشـاره دارد: اين 
تشكل شبه حاكميتى نمى تواند نماينده واقعى كارگران 

باشد و مطالبات آنان را پيگيرى كند 

 اعتراضات پراكنده كارگران پيمانى نفت بدون رهبرى  
مشخصى نزديك به 40 روز در برخى مناطق محل كار  

كارگران پيمانى ادامه داشت 
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تضـييع حقـوق كارگـران معـادن خصوصـى در شرايطـى ادامـه دارد كه 
بسيارى از مزايا از جمله حق سختى كار، حق اوالد، حق كار در شـرايط 
بـدى آب وهوا و طــرح طبقه بنـدى مشــاغل نيز در اين كارگاه هـا اجـرا 
نمى شود. كارگران مى گويند اجرا نشدن طرح طبقه بندى مشـاغل باعـث 
شده كه برخـى با 10 تا 15 ســال سـابقه كار همــچنان با دستـمزدهــاى 
حداقلى تا زمان بازنشستگى مشغول به كار باشند و در مواردى به خاطـر 
تاخير در پرداخت حق بيمه و عدم تمديد دفترچه هاى درمان در صورت 
آسيب ديدگى در حين كار، از حمايت هاى حداقلى كارفرمايان محـروم آسيب ديدگى در حين كار، از حمايت هاى حداقلى كارفرمايان محـروم 

بمانند.  
دستاوردهاى اين اعتراضات براى كارگران اين معادن گرچه در مواردى 
به صورت مقطعى نتيجه گرا بود اما با توجه به فقدان فعاليت تشكيالتى و 
عدم انسجام در سازماندهى، در درازمدت چندان پربار نبود.به طور كلى 
در اين شيوه از مطـالبه گرى حساسيت هـاى حاكميت نسبت به خواسـت 
ايجاد تشكل هاى كـارگرى از سوى معترضان به رسميت شناخته مى شود 
و كارگـران تنهـا بر پاسـخگويـى حكومـت، بر نيازهــاى اولـيه متمـركز 
مى شـوند و همواره مطالباتــى چون حـق تشكل يابى به حـاشيه رانده و يا 

سركوب مى شوند. سركوب مى شوند. 

بازنشستگان و يكشنبه هاى اعتراض 
با وجود سابقه ده ساله اعتراضات بازنشستگان، تقاضا براى همسان سازى 
مـستمرى از يك سـال گذشــته شـدت گرفـته است. اين اعتراضــات به 
صورت پراكنـده و در فقـدان سازماندهـى مشـخص تشـكيالتى با تعيـين 
يكشنبه ها به عنـوان روزهاى اعتراضى بازنشستگان،  به صورت سراسرى 
(گاه پرشـور و گاه با جمعـيت اندك و پراكـنده) به تنـاوب ادامـه داشته 

است. 
تورم افسارگسيخته، سختـى تامـين معـاش روزمـره  
براى خانوارهـاى كارگرى در دو ساله اخـير شيوع  براى خانوارهـاى كارگرى در دو ساله اخـير شيوع  
كوويد 19 و تشديد بحران هاى اقتصادى بر شكاف  
درآمدى افزود و باعث گسترش تجمعات اعتراضى  
بازنشستگان شد. اين اعتراضات در ماه هـاى پايانـى  
پاييز و زمستـان 99 شدت گرفت ودر 1400 به اوج  
خود رسيد. معترضـان، عمدتا در روزهاى يكشنبه و  
در مقــابل ادارات ســازمان تامين اجتماعـى تجمـع  
اعتراضـى برپا كردند و در فـقــدان رهـبرى و كـار  اعتراضـى برپا كردند و در فـقــدان رهـبرى و كـار  
تشكيالتـى مشخص، عمدتا در رسانه هـاى اجتماعى 

 دست به سازماندهى اعتراضات زدند. 
معترضـان گفتند حاكميت طـى چهـار دهـه، سـفره  
بازنشسـتگـان را روز به روز كوچــك  و كوچـكـتر  
كرده و گرانى و تورم سرسام آور را به زندگى آنان  
تحمـيل كرده است. مهم ترين خواسـته بازنشستگان  

ص بودجــه مناسـب  ص بودجــه مناسـب معتـرض، متناسب سازى مستمـرى از طــريق تخصـي معتـرض، متناسب سازى مستمـرى از طــريق تخصـي
براى به حــداقـل رســاندن شــكاف مستمــرى بين بازنشستــگان تامـين 
اجتماعى و ساير صندوق هاى بيمه اى بود. به تدريج و در پى تعلل دولت 
و مجلــس در اجـراى ايـن درخواسـت هـا، اعتراضـات گستـرده شــد و 
مطالبات ديگرى از جمله پرداخت عيدى دوبرابر حقوق، تعيين حقوق بر 
مبناى هزينه هاى واقعى خانوار و افزايش آن متناسب با نرخ تورم واقعى، 
بيمه جامـع و كارآمد مطـابق با ماده 54 قانون تامين اجتماعـى، پرداخت 
بدهى       هزار ميليارد تومانى دولت به صندوق تامين اجتماعى، آزادى بدهى       هزار ميليارد تومانى دولت به صندوق تامين اجتماعى، آزادى 

بازنشستگان بازداشتى در اعتراضات هم به مطالبات اضافه شد.  
با وجـود تـداوم تجمعـات بازنشستگان تامـين اجتمـاعـى و وعــده 
دولت، تاكنون افزايش قابل مالحظـه اى در مستمرى هـاى پرداختى 
مشـاهده نشـده اسـت؛ دولت سيزدهـم وعـده داده بود كه از محـل  

ركورد گسترده ترين تجمعات صنفى به نام معلمان ايران 
احتماال كمتر كسى را مى توان يافـت كه از گسـترده ترين اعتـراض احتماال كمتر كسى را مى توان يافـت كه از گسـترده ترين اعتـراض 
صنفى 1400 اطالع نداشته نباشد. معلمان از گروه هاى مختلف سنى 
و شرايط كارى در يك سال گذشته ده ها تجـمع اعتراضـى برگزار 
كردند كه خبرساز و جريان ساز شد. به دنبال گسترش كوويد 19 و 
عـدم اجـراى به موقـع طـرح واكسيناسـيون و سـپس آناليـن شـدن 
كالس ها و كمبود و ضعف زيرساخت هـاى آموزش آنالين باعـث 
شد كه معلمان فشار كارى بيشتـرى را تجــربه كنند. در عيـن حـال 
مشاهده مشكالت ناشـى از نبود زيرساخت هاى آموزش آنالين در مشاهده مشكالت ناشـى از نبود زيرساخت هاى آموزش آنالين در 
برخى مناطق، معلمان عدالت خواه را كه عليه كااليى شدن آموزش 
مبارزه مى كردند نسـبت به تداوم وضـع موجـود نگران كرد. كانون  

 در ايران با انتشار بيانيه اى نسبت به بى توجهى حاكميت به وضعيت 
نظام آموزشـى و عـدم توجـه به خواسته هـاى معلمان، چنين هشدار 

داد: 
«اگرچه معلمان رسمى كشور همواره از پايين بودن حقـوق خـود و «اگرچه معلمان رسمى كشور همواره از پايين بودن حقـوق خـود و 
نامتناسب بود دريافتى خود با هزينه هـاى زندگـى در شـرايط مزمن 
تورمى، ناراضى و معترض بوده اند، اما در سـال هـاى اخيـر معلمـان 
غيررسمى و قراردادى كه در مدارس غيردولتى تدرـيس مـى كنند، 
عموما با وضعيت بسيار بدترى دست به گريبانند. اين معلمان نه  تنها 



ايران بوده كه ابعاد مختلفى هـم داشته و به برخوردهـاى امنيتـى با 
فعاالن صنفى معلـمان و ايجـاد محـدوديت در تشكل يابى آنان نيز 

منجر شده است. 

با وجود پيشتازى جنـبش صنفـى معلمان در حركت هاى اعتراضى با وجود پيشتازى جنـبش صنفـى معلمان در حركت هاى اعتراضى 
و تداوم اين حركت ها، اما همچنـان مطالبات وصول نشده بسيارى 
باقى مانده است كه دولت ها با وجـود وعـده هاى مختلف به آن ها 
پاسـخ نداده اند. معلـمان در سطوح مختلف مطالبـات گســترده اى 
دارند. اجـراى سـريع رتبه بنــدى با همتـرازى حـداقل 80 درصـد 
حقـوق هيات علمــى دانشگاه هـا، رايگان بودن آمـوزش در تمـام 
سطوح بر اساس نص صريح اصـل سى ام قانون اساسى، رسـيدگى 
به وضعيت صندوق ذخيره فرهنگيان، اجـراى فوق العـاده ويژه 50 
درصـد، افزايــش پايه حـقوقـى معلمان خصـوصا معلمـان جـوان، 
اجــراى سريع قوانين مصـوب شـده و معـوقـه، گسـترش دانشگاه 
فرهنگيان، عدم دخالت سياست در آموزش و پرورش و همسان سازى 
حقوق بازنشستگان و شاغالن، بخشى از اين مطالبات است. 

مهم ترين دستاوردهاى جنبش صنفى معلمان در پايان 
سال 1400 عبارت است از: 

    

 اكنون ده ها گروه، صفحه و شبكه مجـازى براى اطـالع رسـانى در 
خصوص مطالبـات معلـمان و ارتباط تعـداد بيشــترى از معلمـان با 
يكديـگر راه اندازى شــده كه ظرفـيـت بالـقـوه اى براى گسـترش 

فعاليت تشكيالتى محسوب مى شود. 

 اليحه رتبه بندى معلمان پس از كش و قوس هاى فراوان و در پى  اليحه رتبه بندى معلمان پس از كش و قوس هاى فراوان و در پى 
گسترده شدن اعتراضات صنفى معلمان سرانجام تبديل به قانون 
شد. گرچـه مجـلس وعـده داده بـود در 6 ماهـه دوم 1400 ضـمن 
اجــراى اين قانـون، معوقـات آن را نيز پـرداخـت كنـد، اما در 23 
اسـفند 1400 بـود كه اجـراى رتبه بنـدى معلـمان از سـوى رئـيس 
دولت به آموزش و پرورش ابالغ شد. بر اسـاس اين طـرح كلـيـه 
معلمان رسمى، پيمانى و افرادى كه حكم معلمى دارند شامل اين 
رتبه بندى خواهند شد. با اين حـال اين قانون ـشامل بازنشـستگان رتبه بندى خواهند شد. با اين حـال اين قانون ـشامل بازنشـستگان 

نمى شود. 

  تجمعات معلمان در حالى به دعوت جمعى از معلمان برگزار 
  شد كه كانون هاى صنفى و برخى گروه هاى مجازى معلمان،  
 صرفا به پوشش اخباراين تجمعات اكتفاء كردند و سازماندهى  

  اين تجمعات را بر عهده نداشتند 
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حقوق ناچيزى دريافت مى كنند كه 
است، بلكه به دليل بيكارى گسترده در سطح كشور به خصوص در ميان 
جوانان تحصيلكرده، از امنيت شغلى الزم نيز برخوردار نيسـتند و همواره 
بايد پاسخگوى انتظارات بسـيار بيشترى از جانب مديران مدرسـه و حتى 
والدين دانش آموزان باشـند. عالوه براين اغلب بيمـه نمى شوند و ناچـار 
هسـتند كه در قراردادهـاى واقعـى و نـه صورى كـه به ناچار با موسـسين 
اين مـدارس مــى بندند به هميـن حـداقل هـا رضــايت دهـند و اعتراضى 

هم نكنند.» 

در اين بيانـيه همـچنين نسـبت به مواردى چون قرار گرفتن ســهميه براى 

هم نكنند.» 

در اين بيانـيه همـچنين نسـبت به مواردى چون قرار گرفتن ســهميه براى 
اسـتخدام و حضــور طـالب در آمـوزش و پرورش، وضــعيت حقـوقـى 
ـت آن، عــدم  صندوق ذخيره فرهنگـيان و عـدم شفافيـت مالـى در فعالـي
اجراى قانون مديريت خـدمات كشورى در مورد همسان سازى مستمرى 

بازنشستگان هشدار داده شده بود. 

   با و جود سابقه ده ساله اعتراضات بازنشستگان، تقاضا براى 
  همسان سازى مستمرى از يك سال گذشته شدت گرفته است   همسان سازى مستمرى از يك سال گذشته شدت گرفته است 

با روى كار آمدن دولت ابراهيم رئيسى و در حالـى كه با عـدم موافـقت با روى كار آمدن دولت ابراهيم رئيسى و در حالـى كه با عـدم موافـقت 
مجلس با وزارى پيشنهادى آمـوزش و پرورش تا مدت هـا اين وزارتخانه 
بدون وزير اداره مى شد؛ روز يكشـنبه چهاردهـم شـهريور ماه جمعـى از 
معلمان شـاغل و بازنشسته با تجـمع در مقابل مجلس شـوراى اسـالمى و 
سازمان برنامه و بودجه، خواستار رسيدگى سريع به مطالبات صنفى خود 
از جـمله اجراى طرح پرحاشيه « رتبه بندى معلمان » شدند كه اجراى آن 

بيش از يك دهه به تعويق افتاده است. 
در اين تجمــع سـه گروه از معلمـان بازنشسـته، معلمان با سـابقه ى باال و در اين تجمــع سـه گروه از معلمـان بازنشسـته، معلمان با سـابقه ى باال و 
گروهى كه خــود را «معلمان جـوان» مـى نامند، به اجرا نـشدن نظام رتبه
 بندى معلمان، عدم اجراى همسان سازى و هم ترازى حـقوق و دستمزد با 
اعضاى هيات علمى و معلـق مانـدن فوق العـاده ويژه و دسـتور به تغيير و 

كاهش احكام صادره قبلى، اعتراض داشتند. 
اين تجمعات در حالى به دعوت جمعى از معلمان برگزار شد كه كانوناين تجمعات در حالى به دعوت جمعى از معلمان برگزار شد كه كانون
 هاى صنفى و برخى گروه هاى مـجازى معلـمان، صـرفا به پوـشش اخبار 
اين تجمعـات اكتفاء كـردند و سـازماندهـى ايـن تجـمعات را بر عهــده 
نداشتند. ـپس از برگزارى اين تجمع اما، شـوراى همـاهنگى تشـكل هاى 
صنفـى فرهنگيـان كه نهـادى متشـكل از كانون هـا و انجمن هـاى صنفـى 
معلمـان است با انتشـار بيش از 8 فراخوان ظـرف 6 ماه از معلمان سراسر 

كشور خواستند تجمع صنفى برگزار كنند. 
دو خواسته اصـلى معيشتى يعنى: رتبه بندى شاغالن هشتاد درصـد حقـوقدو خواسته اصـلى معيشتى يعنى: رتبه بندى شاغالن هشتاد درصـد حقـوق
 هيات علمى و همسان سازى  حقوق بازنشستگـان مبتنى  بر قانون مديـريت 
خدمات كشورى، عدالت آموزشـى براى داـنش آموزان وآزادى معلمان 
دربند پا به ميدان عمل گذاشتند و اعتراضات ميدانـى گسـترده اى را رقم 
زدند. گروه هاى مختلفــى از معلمـان از جملـه معلمان بازنشـسته، شـاغل 
رسمى، غيردولتى، نهضـتى، پيش دبستانى، ضمن خدمت، حق التدريس و 
اين اواخر گروهى به نام كارنامه سـبزها (قبول شدگان آزمون استخدامى 
آموزش و پرورش كه به داليل نامعلومى اين سـازمان از اسـتخدام آن هـا آموزش و پرورش كه به داليل نامعلومى اين سـازمان از اسـتخدام آن هـا 
سر باز مى زند) در زمـره گسـترده ترين اعتراضـات صنـفى-كارگرى در 
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پرستاران، كم رنگ اما مطالبه گر 
يكى از جريان هاى صنفى كه در سال هاى اخـير در اعتـراض به يكى از جريان هاى صنفى كه در سال هاى اخـير در اعتـراض به 
ض و بى عدالتـى تجمعـات گسـترده اى را سـامان مى دهـد،  تبعـي
گروه هـاى پرـستارى و كادر درمـان هسـتند. عدم اجراى قانون 
تعـرفـه گـذارى خدمـات پرسـتارى كه ازسـال 86 به تصـويـب 
مجلس رسيده اما به دليل كارشكنى در اجراى قانون -به زعـم 
پرستاران- به تعويق افتـاده و افزايش بيش از ظرفيتِ فشـار كار 
بر پرسـتاران در مـوج هـاى مخـتلف همـه گيرى كوويد 19، از 
مهمترين داليل افزايش شدت اعتراضـات پرستاران در دو ساله مهمترين داليل افزايش شدت اعتراضـات پرستاران در دو ساله 
اخير بود. گرچه به نسبت سال هاى گذشـته، اعتراضات ميدانـى 
آنها كاهش يافته اما گروه ها و طيف هاى مختلف پرسـتارى در 
كمپين هاى مختلف مجازى به شكاف مزدى و افـزايش فاصـله 
درآمـدى بين پزشـكان و پرسـتاران اعتـراض دارنـد و تنهـا راه 
چـاره را در اجراى تعـرفـه گذارى خدمـات پرسـتارى، اجـراى 
كامل قانون ارتقاء بهره ورى، پرداخت فوق العاده خاص به كادر 
درمان، تبديل وضعيت كلـيه نيروهـاى غيررسمـى از جمـله   

روزه و حـذف كليـه اشـكال بنگـاه دارى در وزارت بهداشـت عنوان مى
 كنند.  

در طول سـال گذشته و به دنبال تاخير در واكسيناسيون كوويد 19 در ايران 
و افـزايش مـرگ ناشـى از نداشتـن حداقل هاى حفاظت فيزيكى براى كادر 
درمان، كمپين هايى چون «كمپين تسريع واكسيناسيون كوويد 19، كادر سالمت 
ايـران» يـا «كمپـين خون نامـه پرسـتاران» نيز برگزار شـد كه نسـبت به تداوم 
وضع موجود، به وزارت بهداشت و مسوالن كشـور هشـدار مى داد.  

با وجـود تشكيل اين كمپين هاى مجازى، چنان كه اشاره شد در يك سـال با وجـود تشكيل اين كمپين هاى مجازى، چنان كه اشاره شد در يك سـال 
گذشـته پرستاران نتوانستند تجمعات صنفى پرشورى برگـزار كنند. عـدم 
هماهنگى و ضعف فعاليت جمعى در ميان بدنه پرستارى، تفاوت مطالبات  
و شرايط حـرفه اى در مـيان بـخش هـاى رسمـى و غيررسـمـى و همـچنين 
ضـعف تشـكل هـاى صنفـى موجــود در سـازماندهـى مطالبـات محـورى 
پرستاران، از جمله مواردى است كه به نظر مى رسد سطح مشاركت صنفى 

ميان پرستاران را تحت الشعاع قرار مى دهد. 
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ايرانـ 

بازخوانى

مهمترينـ   

فرارويـ 
چالش هايـ  

جنبشـ  
كارگريـ  

سال هايى كه مى گذرد براى جنـبش كارگرى ايران، سال هاى 
پر فـراز و نشيبـى اسـت. از قـرارگرفـتن در معـرض نوسـانات 
اقتصادى و تحميل فقر بر زندگى ميليون ها خانوار كارگرى تا 
مقاومـت در برابر تبعات خصوصى سازى رانتـى و تالش بـراى 
دسـتيـابـى به مزد و حقوق عادالنه، همگى در شـرايطى اسـت 
كـه جنـبش كارگـرى ايران با چالش هـاى بسيارى روبروست. 
هم زمـان با اول ماه مى روز جهانى كارگر، بخشى از مهم ترين 
چالش هـاى جنبش كارگـرى ايـران را مرور خواهيم كرد. چالش هـاى جنبش كارگـرى ايـران را مرور خواهيم كرد. 

چالش دستمزد 
يكى از عمده ترين چالشهاى فراروى جنبش كارگرى در ايران؛ 
چالش دستمزد است كه به عنـوان پروژه اى مشترك ميان همه ى 
دولت ها دنبال شده اسـت. پروژه اى كه به دليل عـدم توازن قـوا  
ميـان نمايندگان كارگـرى و كارفرمايى در شورايعالى كار و در ميـان نمايندگان كارگـرى و كارفرمايى در شورايعالى كار و در 
راس آن سياست هاى كلـى اقتصـادى، به عميق تر شـدن شـكاف 
طبقاتى و افزايش جمعيت خانوارهاى كارگرى كه زير خط فقر 

زندگى مى كنند، دامن زده است. 

موقتى سازى نيروى كار 
موقتى سـازى نيروى كار، دومين چالشـى است كه مـى توان به آن موقتى سـازى نيروى كار، دومين چالشـى است كه مـى توان به آن 
اشاره كرد. به استناد آمار رسمى، اكنون بيش از 90 درصد نيروى 
كار كشور را نيروى كار داراى قرارداد موقت تشكيل مى دهند. 
طرحـى كه مجـوز آن از ابتـداى دهــه 70 و در پى سياسـت هـاى 
مربوط به آزادسازى اقتصـادى صـادر شـد، بعـد از سـال ها به پاى  
ثابـت روابـط كار به ويـژه در بـخش خصـوصـى و پيمانكارى هـا  
تبديل شـد و در پى آن كارگـران زيادى با تهـديد امنـيت شغلـى  
خود مواجه شدند. كاهش توان چانه زنى جمعـى و عـدم دسـتيابى  خود مواجه شدند. كاهش توان چانه زنى جمعـى و عـدم دسـتيابى  
به حداقل هاى حقوق كار، از اثرات سوءِ موقتى سـازى نيروى كار 

بود كه در تمام بخش هاى شغلى وجود دارد. 

خارج كردن كارگاههاى زير ده نفر از شمول قانون كار 
سومين چالشى كه در اين گزارش به آن اشاره شده، خـارج كردن سومين چالشى كه در اين گزارش به آن اشاره شده، خـارج كردن 
كارگاه هاى زير ده نفر از شمـول قانون كاراست. طرحـى كه ابتـدا 
قرار بود به صورت آزمايشى با خارج كردن كارگاههاى زير 5 نفر 
از شمول قانون كار در اواخر دهه هفتاد اجرا شـود، با تثبيت شـدن 
پايه هاى آن در ابتداى دهه ى 80 ، به خارج كردن كارگاههاى زير 
10 نفر از شمـول قانون رسـيد تا كارگران بيشترى از چتر حمايتـى 
قانون كار خارج شوند. استيالى اين قانون بر مناسبات كار و خارج 
شدن اين كارگاه ها از نظـارت مستمر و موثر بازرسان كار، بيش از شدن اين كارگاه ها از نظـارت مستمر و موثر بازرسان كار، بيش از 
هـر چـيز زنان و كودكان كارگر را كه جمعيت بيشـترى از نيـروى 
كـار در كارگاه هـاى زير 10 نفـر را تشـكيل مى دهـند، در معـرض 

خطر قرار داده و زمينه بهره كشى و استثمار نيروى كار را به 
اشكال مختلف فراهم كرده است. 

اشكال تازه خصوصى سازى 
افزايش واگذارى فعاليت هاى اقتصـادى به بـخش خصوصـى با 
توجيـه كوچك سازى دولت، چهارمين چالشـى اسـت كه ايـن 
روزهـا با حمـايت از دولـت از كسـب و كارهـاى نوپا وارد فاز  
تازه اى شده است. اگر در دوره اى اين سياست با صدور مجوز تازه اى شده است. اگر در دوره اى اين سياست با صدور مجوز 
واگذارى صـنايع بزرگ دولتى به بـخش خصوصـى (عمدتا به 
صورت رانتير) صورت مى گرفت، در سالهاى اخير حمايت از 
كارآفرينـى و كسـب وكارهـاى نوپا (استارتاپ ها) به يكـى از 
استراتژى هـاى دولـت بـراى خـارج كـردن تعــداد بيشـترى از 
مزدبگيران از چتر حمايتى خود تبديل شده است. اين سياست  
به دليل عدم وجود سازوكارهاى نظارتى و قانونى كه ضمانت به دليل عدم وجود سازوكارهاى نظارتى و قانونى كه ضمانت 
اجراء داشته باشند، به استثمار و بهره كشى هرچه بيشـتر نيروى 
كار و كاهش قدرت چانه زنى در ميان نسل جديدِ كارگران و 

كارجويان منجر خواهد شد. 

حق تشكل يابى 
قانون كار ايران، حق تشكل يابى را تنها براى سـه تشكل شوراى قانون كار ايران، حق تشكل يابى را تنها براى سـه تشكل شوراى 
اسـالمـى كـار، انجـمن هـاى صنفـى و نمـايندگان كارگـرى بـه 
رسميت مى شناسد و بر خالف مقاوله نامه هاى بين المللى، به طور 
سيستماتيك به نقض گسترده ى حق تشكل يابى مستقل كارگران 
مـى پردازد. ايـن تشـكل هـاى سـه گـانه بـه واسطـه ى وابســتگى 
سـاختارى به دولـت، از ماهيـت مطـلقا دمـوكراتيك برخـوردار 
نيستند( گرچه تجربه نشـان داده، نفوذ برخـى چهـره ها مـى تواند 
عملكرد اين تشكل ها را به صـورت مقطعى، دستخوش تغييرات عملكرد اين تشكل ها را به صـورت مقطعى، دستخوش تغييرات 
مثبت كند) و سال هاست كه جمـع عظيمـى از كارگران ايران به 
واسـطه اين انحصــار تشـكيالتـى و از سـوى ديگـر نـبود بديـل 
مناسـب، از حــق چانه زنـى بر سـر حداقل هـاى قانـونـى چــون 

برخوردارى از «دستمزد مناسب» محرومند. 
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كارتون انتخابى ماه 

اثر: حسين نقيب 



بررسى مختصات
آن و نيم نگاهى به آنچه پيش روى جنبش معلمـان 
قرار دارد، از جمله محورهاى اصلـى اين بحث سه 
ساعته را تشكيل مى داد. در ميـان سخنرانان اصلـى 
اين جلسـه، كنشگران صنفـى از تشكل هايى چـون 
شـوراى هماهنگـى تشكل هـاى صنفـى فرهنـگيان، 
سـازمان معلمـان ايـران، كانـون صنفـى معلمـان، و 
انجمن صنفـى معلمـان فارس حضور داشـتند كه با انجمن صنفـى معلمـان فارس حضور داشـتند كه با 
رويكردهـاى مختلـفى به تحـليل مـوقعيـت جنـبش 
معلمان در شـرايط فعلـى پرداختند. در اين نشـست 
برخى از كنشگران صنفى به تحليل ماهيت جـريان 
اعتـراضـى معلـمان پرداخـتند و تالش كـردند كـه 
ابهامـات موجـود در خصـوص خاسـتگاه و ماهيت 
اين جريان را مورد واكاوى قـرار دهـند. از جمـله 
اين ابهامات مـى توان به موارد زير اشاره كرد: اين ابهامات مـى توان به موارد زير اشاره كرد: 

– سياسى يا صنفى-سياسى بودن 
– جنبشى يا غيرجنبشى بودن 

– نسبت اين جريان با بدنه صنفى معلمان 
– نسبت اين جريان با حاكميت و گروه بندى هاى 

سياسى 
مرورى بر مجموعه اظهارنظرها نشان مى دهـد كه 
جريان صنفى معلمان به باور كنشگران حاضـر در 
اين نشـست كه برخــى از آنـان در متـن جـريـان 
اعتراضـى سـال ها و ماه هـاى اخير معلمان حضـور 
فعال داشته اند، داراى ويژگى هايى است كه آن را 
از ساير جريان هـاى مطالبه محـور فعلـى در فضـاى 

اجتماعى ايران، متمايز مى كند.  
برخـى از اين ويژگى ها، مورد توافق فعاالن صنفى برخـى از اين ويژگى ها، مورد توافق فعاالن صنفى 

است. از جمله: 
– صنفى، مدنى و سياسى بودن 

– كنش گرا بودن 
– طبقاتى بودن (از حيث منزلت و پايگاه اجتماعى 

 تعلـق به طبقـه متوسـط دارد و از حيـث سـطح 
درآمدى در رسته طبقه كارگر قرار مى گيرد) 

– مطالبه گر بودن 
– متنوع و متكثر بودن 
– فراجنسيتى بودن 

– فراگير و متشكل بودن 
– مستمر و پويا بودن 

گرچـه ويژگى هـاى ديگـرى نيـز به اين ليسـت گرچـه ويژگى هـاى ديگـرى نيـز به اين ليسـت 
اضافه شده، اما كمتر مـورد توافـق حاضـران در 
نشـست قـرار گرفـت. از جمـله مــوارد چاـلش
 برانگـيز در گفتگـوى اخيـر كنشـگران صنفـى، 
بحث بر سر تعريف و تبيين ماهيت حركت هاى 

اعتراضى معلمان بود. 

كنش هاى معلمان سياسى است يا صنفى؟! 
جـدال بر سر سياسـى يا صنفى-سياسـى بودن و جـدال بر سر سياسـى يا صنفى-سياسـى بودن و 
همچنين جنبشى يا غيرجنبشى بودن اين حركت
 ها، تا بدانجا كشيده شد كه برخى از كنشـگران 
صنفى، ادامه روند فعلى و عــدم تعييـن ماهـيت 
جـريان مطـالبه گرى معلمان توسـط تشـكل ها و 
كنشگران پيشـروى صنفـى را عاملـى در جهت 
كاهش سطح مشاركت و عدم امكان استفاده از 
حداكثـر ظرفيـت بدنـه براى فشـار بر حاكميت حداكثـر ظرفيـت بدنـه براى فشـار بر حاكميت 
جهت پيگيرى و تحقق مطالبات صنفـى ارزيابى 
كردند. نقد اين گروه از كنشگـران عمـدتا ناظر 
بر آسيب پذير بودن مــوج مطالبه گـرى بـود كه 
تشكل هاى صنفــى همچون شـوراى هماهنگـى 
تشـكل هـاى صنفـى فرهنگيـان بـه راه انداختــه 

بودند. 
به باور اين طـيف، حركت مطالبه گرانه معلمـان 
به دليل خاستگاه تماما صنفـى، نسبتى با سياست 
به معنـاى راديكـال آن يعنى تغيير نظام سياسـى 
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كنشگران صنفى و مدنى، وضعيت جنبش معلمان را بررسى كردند 

كنش جمعى پيشرو اما شكننده و آسيب پذير 

در ماه هاى اخير گفتگو و اظهارنظر پيرامون اعتراضات معلمان، به پاى ثابت بحث هاى برخى محافل صنفى و مدنى در شبكه اجتماعى تبديل 
شده است؛ به نحــوى كه كنشگران صنفـى، تقريبا به مـوازات برگــزارى هـر تجمــع اعتراضـى به تحليل ابعـاد و زوايـاى درونـى و بيرونـى  
كنشگرى هاى صورت گرفته پرداخته اند و سياسيون وكنشگران مدنى نيز روايت ها و تحليل هاى خود را متاثر از حركتِ به زعم آن ها فراگير 

معلمان، با مخاطبان به اشتراك گذاشته اند. 
 در ادامه اين روند، شنبه 20 فروردين ماه در شبكه اجتماعى كالب هاوس بحثى با عنوان «جنبش معلمان در موقعيت كنونى» با حضور 

جمعى از كنشگران صنفى و مدنى برگزار شد. 



سياسى با حاكميت تبديل كرد. اين منافاتـى با نوع نگاه يا نقد ما نسـبت 
به عملكـرد حاكميـت ندارد، بلـكه بايد فضـايـى را فراهـم كنيـم كـه از 
فعاليت صنفى در جهـت منافـع و يا تنازعـات سياسـى استفاده نشود و با 
مشـاركت بيشـتر بدنـه، شاهــد تحقـق مـطالبات صنفـى و قدرت گيـرى 

نهادهاى صنفى و مدنى باشيم.» 
اين كنشگر صنفـى در عين حـال وظيفه مهـم نهادهـاى صنفـى را تالش اين كنشگر صنفـى در عين حـال وظيفه مهـم نهادهـاى صنفـى را تالش 
براى افزايش دانش، آگاهـى و توانمندسـازى معلمان براى مشاركت در 
فعاليت هاى صنفـى دانسـت و گفت: در بهترين حالت در حـال حاضـر، 
تنـها 3 درصـد از معلمـان در حركت هـاى صنفـى و ميدانـى مشـاركت  
مى كنند و بايد با آموزش و آگاهى رسانى به معلمان، بر ميزان اثربخشى 

حركت هاى اعتراضى افزود. 

   حجـم قابل توجهى از بدنه معلمان، نه فعاالن كارگرى،  
ـى   ـى     نه كنشگران سياسى و نه جريان هاى مختلف اجتماع    نه كنشگران سياسى و نه جريان هاى مختلف اجتماع
   را نمى شناسند و تنها چيزى كه مى خواهند بهبود وضعيت  

   صنف و معيشت شان است 

با وجود اين اظهارنظرها اما گروهى ديگر از كنشگران صنفى معلمان، با با وجود اين اظهارنظرها اما گروهى ديگر از كنشگران صنفى معلمان، با 
تاكيد بر حساس سازى جامعـه و پيوند مطـالبات معلمـان با سـاير اقشـار، 
تالش مـى كنند حركت هـاى اعتراضـى معلمـان را با مختصاتِ جنبشـى 
مورد ارزيابى قرار دهند. اين گـروه از معلمـان، معتقدند مطالبات صنفى 
معلمان در پيوند با مطالبات مدنـى معنا پيدا مـى كند و در اين راسـتا بايد 
هم زمان با پيگيرى بهبود اوضـاع معيشتى و صنفـى معلمان؛ سياست هايى 
چـون كااليى سـازى آمـوزش و بى عـدالتـى در دسـترسـى به خـدمـات 
آموزشـى را كه بـخش زيادى از جامعـه دانش آموزى كشور درگير آن آموزشـى را كه بـخش زيادى از جامعـه دانش آموزى كشور درگير آن 

است را زير سوال برد. 

دغدغه معيشت، ذيل مطالبات مدنى تعريف مى شود 
«محمد حبيبى» كنشگر صنفى سخنگوى كانون صنفى معلمان تهران با 
بيان اين نكتـه گفت: جــريان صنفـى معلمـان بسـيارى از ويژگى هـاى 
جنبشـى شـدن را از حيث گسـتردگـى، تداوم، سـازماندهى و انسـجام 
داراسـت و اطــالق «جنبش» به ايـن حـركت مطـالبه گرانـه، درسـت و 

آگاهانه است. 
او نگرشى را نقد كـرد كه اعتراضـات ميدانـى معلمان را به مطــالبه در او نگرشى را نقد كـرد كه اعتراضـات ميدانـى معلمان را به مطــالبه در 
راستاى بهبود اوضاع معيشتى يك صنف تقليل مى دهد. به گفته حبيبى، 
چنين نگرشى مى تواند از شدت تاثيرگذارى جنـبش معلمان در سـطح 

جامعه بكاهد. 
اين فعال صنفى جنـبش معلمان را هم زمان سياسى و غيرسياسى معرفى اين فعال صنفى جنـبش معلمان را هم زمان سياسى و غيرسياسى معرفى 
كرد و ادامه داد: در ارتباط با موقعيت كنونى جنبش معلمان بايد گفت 
كه ما با جـريان پويا و مطالبه گرى مـواجه هسـتيم كه توانسـته قدرت و 
توان خود را به جامعه اثبات كند. به اين معنا جنبش معلمان يك جنبش 
سياسى است. از طرفى در فضاى كنونى جامعه ايران و به دليل سـاختارهاى 
غيردموكراتيكى كه وجود دارد، هر كنشـى و هر عملـى كه در عرصـه 
مدنى صـورت مى گيرد يك كـنش سياسـى محسوب شـده و از طـرف 

حاكميت تحمل نمى شود. حاكميت تحمل نمى شود. 
از سوى ديگر نوك پيكان مطالباتى كه جنبش معلمان مطـرح مى كند، 
به سوى حاكميت اسـت و ما خواستار پاسخگويى حاكميت به مجموع 

اين مطالبات هستيم. 

حاكم ندارد و حركت اعتراضى معلمان يك حركت صرفا صنفـى 
و معيشتـى كه با درك ظرفيت هـاى واقعا موجـود و توانمندى بدنه 
در چارچوب قانون و با درك الزامات سـياسـى و حقوقـى كشـور 
امكان تداوم دارد. به باور آن ها، جنبشى خواندنِ حركت اعتراضى 
معلمـان، ضـمن آن كه حاكميت را نسـبت به فعاليت مسالمت آميـز 
صنفـى معلمان حسـاس كرده و بدنه صنفـى معلمـان را از پيگيـرى 
خواست هاى خود در چارچوب قانون بازمى دارد؛ انتظارات جامعه 
و افـكار عمومـى را نسـبت به آنچــه معلمـان به دنبـال آنند، باالتر  و افـكار عمومـى را نسـبت به آنچــه معلمـان به دنبـال آنند، باالتر  

مى برد. 
«مژگان باقرى» كنشـگر صنفى فارس با تاكيد بر ظرفيت هاى فعلـى «مژگان باقرى» كنشـگر صنفى فارس با تاكيد بر ظرفيت هاى فعلـى 
جريان اعتراضى معلمان، از فاصله معنادار آن با تعاريف مصطلح و 
معمول از جنبش هـاى اجتماعـى مـى گويد و اضـافه مـى كند كه به 
داليلى حركت هاى ميدانى و اعتراضى معلمان در شرايط حاضر، با 
وجود برخى شباهت هـا به جنبش هـاى اجتماعـى و مدنـى، جنـبش 

نيست.  
اول اين كه اسـم يك فعـاليت صنفـى را نبايد جنـبش گذاشـت. در اول اين كه اسـم يك فعـاليت صنفـى را نبايد جنـبش گذاشـت. در 
بسيارى از كشورهاى دنيـا اين مطالبه گرى ها وجود دارد و نام جنبش 
روى آن ها نمى گذارند. از طرفـى وقتـى به اين كـنش هـاى صنفـى 
«جنبش» مـى گوييم، انتظـارات از ايـن جـريان افزاـيش مـى يابد و 
به تبـعِ آن هـزينه فعاليت هـاى صنفـى نيـز باالتر خواهد رفت. 

چراكه حاكميـت همـواره نشـان داده روى فعـاليت هـايـى كـه نـام 
«جنـبش» به آن هـا اطـالق مى شـود، حساس اسـت و تالش مى كند 

تا اين جريان ها را متوقف كند. تا اين جريان ها را متوقف كند. 
اين فعال صنفى در عين حال تاكيد مى كندكه برخى جهت گيرى هاى 
سياسى درسـاختار تشكل هاى صنفـى به ضــرر جريان مطالبه گـرى 
معلمان بوده و نبايد از تريبون هاى صنفى در جهت منازعات سياسى با 

نظام حاكم استفاده كرد. 
در همين رابطه، او چالش هاى فعاليت صنفى معلمان در سال 

را بيشتر ناظر بر عملكرد شوراى هماهنگى تشكل هاى صنفى فرهنگيان 
مى داند كه بانىِ بسـيارى از تجمعات اعتراضـى يك سـال گذشـته 

بوده است. « اين چالش ها شامل موارد زير است: 
– چالش پيشگيرى از درافتادن در فعاليت هاى سياسى:  

كنشگران صنفـى معلمان بايد تعريف مشخصـى از كنش صنفـى و كنشگران صنفـى معلمان بايد تعريف مشخصـى از كنش صنفـى و 
تفـاوت آن با كـنش سياسـى ارائه دهـند. وقتـى به عنـوان كنشـگر 
صنفـى وارد مـيدان فعاليـت مـى شـويم، بايـد در چارچـوب نظـام 
حقوقـى ايران فعاليـت كنيم و بدانيم كه درافـتادن با نظـام سياسـى 
براى بدنه صنفى معلمان هزينه زاست. نبايد معلم به اين نتيجه برسد 

كه با آمدنش به خيابان، انگ «برانداز» بر او خواهد خورد. 
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اما با اين حال جنبش معلمان از حيث تبرّى از جريان هاى حاكميتى وسياسى 
داخل و خارج كشور، مستقل است و به هيچ يك از آن ها وابستگى ندارد. به 
اين معـنا جنـبش معلمـان جنبشى غيرسياسى است كه به جريان هـاى سياسـى 

وابستگى ندارد. 
او تاكيد مـى كند كه بر اسـاس اين صـورت بـندى؛ مطــالبات اين جنـبش را او تاكيد مـى كند كه بر اسـاس اين صـورت بـندى؛ مطــالبات اين جنـبش را 
نمى توان به مطالبات معيشتى تقليل داد و با اشاره به بيانيه ها و مواضع شوراى 
هماهنگى تشكل هـاى صنفـى فرهـنگيان تاكيد مـى كند كه اين مطـالبات در 
صدد پيوند با مطالبات جامعه مدنى است. مطالبه آموزش رايگان، باكيفيت و 
برابر براى همه داـنش آموزان يا مطالبـه مـخالفت با آمـوزش ايدئولوژيك يا 
دفـاع از آمـوزش زبان مـادرى، مطـالبات معيشتـى نيسـتند و مجمــوعه اى از 
مطالبات عمومى و كالن را دنبال مى كنند كه در پيوند با مطالبات ساير گروه

 هاى جامعه مدنى قابل پيگيرى و به نتيجه رسيدن هستند.  هاى جامعه مدنى قابل پيگيرى و به نتيجه رسيدن هستند. 

معلمان؛ هم مسئله، هم راه حل! 
بدنـه معـلمـان، تشـكل هـاى صنفـى آمـوزش و پرورش و نسـبت ايـن دو با 
حاكميت، سه محور اصلى بحثـى بودند كه «طاهره نقى ئى» دبيركل سـازمان 
معلمان ايران به آن پرداخت. او با اشاره به اين موارد در ارتباط با چالش هاى 
فراروى جنـبش معلمان در ايران گفت: معلمان هم مشـكل هسـتند و هـم راه 
حل. به اين معـنا كه با پيگيرى بسـيارى از مسـائل آموزش و پرورش متوجـه 
مى شويم كه بسيارى از اين مشكالت در ميان بدنه معلمان نيز وجود دارد. 
او با اشاره به صورت بندى بحـث خـود گفت: در ارتباط با بدنـه معلمـان بايد او با اشاره به صورت بندى بحـث خـود گفت: در ارتباط با بدنـه معلمـان بايد 
بگويم كه تجـربه ما در سال هـاى اخير نشان داده كه اصوال بين خواسـته ها و 
فعاليت هايمان تناسبى وجود ندارد. يعنى هم زياده خـواهى داريم و هم انتظار 
داريم در زمان كوتاهى به اهدافى كه تعيين كرده ايم، دست پيدا كنيم. عالوه 
بر آن در فضاى تشكيالتى نيز با مجموعه اى از تشكل هاى مجـوزدار و بدون 
مجوز مواجهيم كه -جدا از اين كه چقدر با اين موضوع گرفتن مجوز موافق 
باشـيم يا نه!- در نوعـى ناهماهنگـى و عدم ثبات فعـاليت مـى كنند. از سـوى 
ديگر نيز با چالش نگـرش امنـيتى حاكمـيت به فعاليـت صنفـى و تشـكيالتى ديگر نيز با چالش نگـرش امنـيتى حاكمـيت به فعاليـت صنفـى و تشـكيالتى 
مواجهيم كه از هـر امكانى در جهـت محدودسازى فضـاى فعالـيت اسـتفاده 
مى كند. حال بايد ببينيم كه در اين چارچوب، چگونه مسائل مان را حل كنيم. 
اين فعال صنفى نتيجه گيرى مى كند كه «در چنين شرايط، گروهى از معلمان اين فعال صنفى نتيجه گيرى مى كند كه «در چنين شرايط، گروهى از معلمان 
از كنشگرى فاصـله مـى گيرند و تنها در محـدوده وظايف شغلى خــود ادامه 
فعاليت مى دهـند. تعــداد ديگرى بدون سـازماندهى مشخص و اصـطالحا به 
صورت خودجوش در عرصه كنشگرى ظاهر مى شوند و چارچوب مشخصى 
براى طــرح مطالبات شان ندارند. گروه ديـگرى نيز وجــود دارند كه شـامل 
فعاالن صنفى و سياسى مى شوند و داراى شناسنامه مشخصـى در سـازماندهى 
هسـتند. تكـثر و متـشكل بودن ويـژگى مثبت اين گروه هاسـت اما اشـكاالتى 
همچون تك روى و ناهماهنگى با يكديگر هم در فعاليت آن ها وجود دارد. همچون تك روى و ناهماهنگى با يكديگر هم در فعاليت آن ها وجود دارد. 
دبيركل سـازمان معلمان ايران در بـخش ديگرى از صحبت هاى خود با اشاره 
به اينكه «تالش جمعى ما نبايد تنها به حضور در خيابان محدود شود - گرچه 
سازمان معلمان ايران حضـور خيابانى را به عنوانى بخشـى از روند كنشگرى، 

«محمد حبيبى» كنشگر صنفى سخنگوى كانون صنفى معلمان تهران   
 با بيان اين نكته گفت: جريان صنفى معلمان بسيارى از ويژگى هاى  
جنبشى شـدن را از حيث گستردگى، تداوم، سازماندهى و انسجام  
ـن حركت مطالبه گرانه، درست و   داراست و اطـالق «جنبش» به اي

 آگاهانه است 
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�Ǟ�{�Y{��ZÌ¿�,Äf/�~³�µZ/��®Ë�Ö¿Y|Ì»�ÕZÅ�dÌ·Z §�¾f�Y~³����d�a
�ÕZÅ�¶°�e�½Z³|ÀËZ¼¿�¾Ì]�|ËZ]��Z̄�¾ËY�ÕY�]��|À̄��°§�Ã�̄Y~»�Ä]��f�Ì]
�Z/�u��]Y�]��{�½ÂÀ̄Y�Z»��{Â��{Z/nËY�Ö�Z�»�®Ë��e�Ö̈À��¦f̧z»
�|¿Á��¹ÁY|e�Z]�|ËZ]�Á�ºÌ·ÂX�»�½Z/¼̧ »�dÌ/ �Á�Ä]�d̂/�¿�Ä/ »Zm�Õ�Z��

��ºË�Y{�]��Ìa�Ä]�¹Z³�®Ë�,�f�Ì]�Ö́f�̂¼Å�Á�Õ�³�Ä̂·Z�»

«طاهره نقى ئى» دبيركل سازمان معلمان ايران: در ارتباط با بدنه «طاهره نقى ئى» دبيركل سازمان معلمان ايران: در ارتباط با بدنه 
معلمان بايد بگويم كه تجـربه ما در سال هاى اخيـر نشان داده كه 

اصوال بين خواسته ها و فعاليت هايمان تناسبى وجود ندارد 

��À̂/m�dÌ¬§Â»�ÕY�]�½Z/¼̧ »�Z»�¦ËZ�Á��{�̄�Ä§Z�Y�Ö/̈À��µZ/ §�¾ËY
��d�Y�{�YÂ»�¾ËY�Ä]�¶¼��¶»Z��Ã|ÀËM��{�½Z¼̧ »

�Ö ¼m��Z̄�Ä]��Âm{Ây�½Y�́�À̄�Á�ZÅÁ�Ì¿�\Ì£�e�–
�Äf§ZË�½Z»�Z��Ì£�5½Y�́�À̄�Á�ZÅÁ�Ì¿�5ÖÅ|¿Z»�Z��–

�ZÅ�¶°�e���Âe�½Z¼̧ »�Õ�Z�|À¼¿YÂe�Á�[~m�,��Â»M�–
��́Ë|°Ë�Z]�ZÅ�¶°�e�|À»�Ã|�Z«�Õ�Z°¼Å�–

�Á�Ã|��¹Zn¿Y�Äf�~³�µZ���{�Ǟ�ÖËZÅ��Ôe�Ö¿�ËY��Á�Õ�Ì́Ìa�–
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؟ رمز پيروزى كارگران آمازون چه بود 

كارگران آمازون در استاتن آيلند به مهمترين پيروزى كارگرى در اياالت متحده از دهه 

پس از چندين دهه افول اتحاديه ها، كارگران شركت آمازون در استاتن آيلند با راى گيرى درباره تشكيل اتحاديه رسمى آمازون و برنده شدن در 
اين راى گيـرى به مهمترين پيــروزى كارگـرى در اياالت متحـده از دهـه 1930 دسـت يافتند. صـرف نظـر از اين كه سـكان رهبـرى اين جنـبش 
كارگرى را چه كسى به دست گرفته، كنترل بر آمازون و شكست دادن آن كمتر از شكسـتن شاخ غول نيسـت. اين حركت موفـق از انبار توزيع 
موسوم به JFK 8 با تالش اتحاديه كارگرى آمازون كه تشكلى مسـقل، برخاسته از كارگران و بسيار جوان و نوپاست شروع شد و به نتيجه رسيد. 

(كارگران استاتن آيلند نيويرك با 2,654 راى موافق در برابر 2,131 راى مخالف به تشكيل اتحاديه رسمى آمازون راى دادند.) 

شروع؛ وقتى به جنبش اتحاديه سازى دعوت شدم، معطل نكردم 
مالـدونادو، يكـى از فعـاالنـى كه تـازه چـند مـاه پيــش وارد انبـار  
استاتن آيلند شده بود و از شادى برنده شـدن در انتخابات زبانش بند 
آمده بود، درباره شروع فعاليتش براى تشكيل اتحاديه مى گويد:  

«يك روز موقـع تعطيلـى بعـد از شيفـت طـوالنى 12سـاعت و سـى 
 دقيقه اى يك سازمان دهنده تشكل كارگرى آمازون به سـراغم آمد 
 و به من اطالع داد كه چه خبر است. راستش من بالفاصله وارد ايـن  و به من اطالع داد كه چه خبر است. راستش من بالفاصله وارد ايـن 
كار شدم. قبالً هرگز عضو اتحاديه نبودم، اما مادرم از زمانـى كه بـه  
ياد دارم عضو اتحـاديه 1199SEIU بوده است. بنابراين وقتـى شـنيدم 
شركت آمازون هم مى تواند اتحاديه  داشته باشد، به تجربه مى دانستم 
كه اين امر چقـدر براى كاركنان و خانواده ها سود خواهد داشت. از 
آن نقطه به بعد، اساساً مشاركت تمام قد خود را شروع كردم.» 

اتحـاديه كارگـرى آمـازون با نام 
مسـتقل تشكيل شـده بود دوره اى از تالش بى وقفـه را طـى كرد تا ديگـر كارگران شركت آمازون را قانع كند كه نياز به اتحـاديه دارند. كسانـى 
پرچمدار اين جنـبش بودند، مثل كريستين اسمالز كه اولين اعتصاب را با گروه كوچكى از كارگران انبار سـامان داده بود و اخراجش در مقطعى 
خبرساز شد. اما كسـان ديگـرى هم بودند كه مثل اسمالز از ناامنى شغلـى در اضطراب مداوم بودند و عالوه بر اين باور داشتند كه در شيفت هـاى 
طوالنى سرپا در داخـل انبـار استاتن آيلند با آن ها مثل انسان رفتار نمى شود. نگاه ابزارى به كارگران باعث شد كه در تالش براى تشكيل اتحـاديه 

رسمى، در پى احقاق حقوق جمعى خود برآيند.  
گفتگوى اريك بالن از نشريه ژاكوبين (نشريه چپ وابسته به صداى امريكا) با دو تن از رهبران كارگرى جنبش تشكيل اتحاديه آمازون مى تواند گفتگوى اريك بالن از نشريه ژاكوبين (نشريه چپ وابسته به صداى امريكا) با دو تن از رهبران كارگرى جنبش تشكيل اتحاديه آمازون مى تواند 
نكات ارزنده اى براى كنشگران مدنى و فعاالن حقوق كارگر حاوى نكاتى در بر داشته باشد كه چگونه مى توان براى اولين بار جنبشـى را سـامان 
داد و اتحاديه ساخت. بخش هايى از اين  دو  مصاحبه مستقل را كه يكى قبل و ديگرى بعد از راى گيرى انجام شد براى اين مطلب برگزيده ايم. 

ولى متن كامل هر دو مصاحبه در تارنماى داوطلب منتشر شده است.  

او به غير ازنگرانى براى آينده شغلى اش مى دانست كه تنها از راه تشكيل 
اتحـاديه مـى تواند بيمه درمانـى همگانى را در مطـالبات جمعـى پيگيرى 
كند. هزينه بيمـه درمـانى هفته اى 54 دالر براى خـودش و پسـرش مبلـغ 
كمرشكنى بود؛ در حالى كه خودش تا بيست وشش سالگى تحت پوشش 

بيمه مادرش نياز نبود هزينه بيمه بدهد. 
  

غذاى مشترك، فرهنگ مشترك! 
مالدونادو، تفـرقه كارگرانـى از زمـينه هـاى مختـلف نژادى، فرهـنگـى، مالدونادو، تفـرقه كارگرانـى از زمـينه هـاى مختـلف نژادى، فرهـنگـى، 
جنسـيتـى را مـى ديد و البـته كارگـران سـالخورده تر به چنــد تا جـوان 
بلندپرواز چندان خوشبين نبودند. گروه آن ها مجبور بود براى برقرارى 
ارتبــاط و گرد هــم آوردن اين همه كارگر گوناگون حـول مطـالبات 

مشترك، واقعا خالقانه عمل كند.  
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او مى گويد: «ايده اى داشـتم كه در نهايت خيلـى خوب جواب داد: به 
همسايه ام كه او نيز آفريقايى است و در غذاخورى كار مى كند گفتم: 
«ما اين همـه غـذا توزيـع مـى كنيم؛ چـرا غذايى ندهـيم كه با فرهـنگ 
كارگـران آمـازون در ارتبـاط باشـد؟ بنابـراين يك روز از همسـايه ام 
خواستم براى ما برنج سرخ شـده آفريقايى درست كند؛ اين كار واقعاً 
يك دسـته كامل از كارگران آفريقايى را به سمت ما جذب كرد و ما 
چند سازمان دهنده جديد از ميان آنان جـذب كرديم. مى توانم بگويم  
كه داشتن سازمان دهنگان از نژادهاى مختلف نيز بسـيار مهـم بود. من كه داشتن سازمان دهنگان از نژادهاى مختلف نيز بسـيار مهـم بود. من 
خودم نيم اسپانيايى هستم اما اسپانيايى صحبت نمى كنم، بنابراين بـراى 
يكى از سازمان دهندگان ما كه اسـپانيايـى صـحبت مـى كند، راحت تر  
بـود كه با كارگــران اسـپانيـايـى تبـار صـحبت كنــد و پاسـخـگـوى  

پرسش هاى شان باشد.» 
مالدونادو و دوسـتان فعال اتحاديه با تك تك كارگران سـخن گفتند. 
مالدونادو هـر بار چهــره  تازه ى مى ديد جـلو مـى رفت و پرس و جو  
مى كـرد كه آيا از ـشــرايط راضـى اند و از اتحاديه كارگران آمازون  مى كـرد كه آيا از ـشــرايط راضـى اند و از اتحاديه كارگران آمازون  

چيزى شنيده اند؟  
ـت  مالدونادو تاكيد مى كند: «به هر كسـى در سـاختمان كه مى خواـس
سازماندهى كند اجازه داديم تا سازماندهى كند. و اين واقعاً به نفـع ما 
شد زيرا اعضاى كميته در حال حاضر يك گروه متنوع ساخته اند.»  
اما شركت آمازون حتى با ترفند و دروغ سازى و هم نتوانست آن ها را اما شركت آمازون حتى با ترفند و دروغ سازى و هم نتوانست آن ها را 
وادار به عقب نشينى كند. به گفته مالدونادو، «آمازون واقعاً ترس را به 
كارگران القا مى كند. نه تنها همه جا پوسترهاى ضد اتحاديه چسبانده 
بودند كه شركت آمازون «شكارچى اتحاديه» اجير كرده بود كه دائماً 
در اطراف ساختمان قدم مـى زدند و با كارگران صـحبت مى كردند تا 

مبادا كارگران به اتحاديه بپيوندند.»  

آيا فعاالن نمى ترسيدند؟  

مالدونادو مى گويد: «وضـعيت ترسناكـى بود. آن هـا اساساً به دروغ به مالدونادو مى گويد: «وضـعيت ترسناكـى بود. آن هـا اساساً به دروغ به 
همكاران مان گفتند كه ما اعضـاى اتحاديه كارگرى آمازون نيستيم و  
مى گفتند كه شخص ثالث هسـتيم و از بيرون شركت آمده ايم تا توى 
شـركت نفـوذ كنيم؛ در حالى كه ما هم مثل بقيـه، كارگـر بوديم و از  

جاى ديگرى نيامده بوديم.»  
شركت آمازون حتى جلسـه اجبارى توجيهى براى برخى از كارگـران شركت آمازون حتى جلسـه اجبارى توجيهى براى برخى از كارگـران 
ترتيب داد كه با ارعاب و تهديد و جوسازى از پيوستن آنان به فعـاالن 
تشكيل اتحاديه جلوگيرى كند. مالدونادو توضيح مى دهد كه مزدوران 
ضد اتحاديه، كارگرانى را به صورت تصادفـى از شيفـت كارى خـود 
جدا مى كردند تا در جلسه توجيهى اجبارى شـركت كنند. او توضـيح  
مى دهد كه فعاالن چگونه بدون دعـوت در اين جلسه حاضر شـدند و مى دهد كه فعاالن چگونه بدون دعـوت در اين جلسه حاضر شـدند و 
جلوى حضار ترس خورده تمام توان و شجاعت خود را جمع كردند تا 
دروغ گردانندگان جلسه را درباره هويت خود برمال كنند. آن ها پيش 
از آن از طـريق ديـگر فعاالن با وكيل مشـورت كـرده بودند كه بدانند 

حضور ناخواسته شان در جلسه توجيهى غير قانونى نباشد.  
او توضيح مى دهد كه «مدير جلسـه هشـدار داد كه اگر جلسـه را ترك او توضيح مى دهد كه «مدير جلسـه هشـدار داد كه اگر جلسـه را ترك 
نكنيم به دليل «سركشى و نافرمانى» توبيخ خواهيم شد. اما ما ايستادگى 
كـرديـم، مانديـم و حقـيقـت را بـه هـمـكاران مـان گفتيـم. بايد خطــر  
مـى كرديم. در آن موقــعيت همـه ما كمـى ترسيده بوديم، اما بايد اين 

صـرف نظـر از اين كه سكان رهبرى اين جنبش كارگرى را 
چـه كسى به دست گرفته، كنترل بر آمازون و شكست دادن 

آن كمتر از شكستن شاخ غول نيست 

خطر را مى پذيرفتيم، زيرا همكاران مان بايد ايستادگى ما را مى ديدند.» 
  

با هر كسى آشنا مى شديم سريع شماره تلفنش را مى گرفتيم و در با هر كسى آشنا مى شديم سريع شماره تلفنش را مى گرفتيم و در 
شبكه هاى اجتماعى او را وارد گروه مى كرديم 

مالدونادو به حافظـه خـود اطميـنان داشـت و چهـره هايـى كه قبال توى مالدونادو به حافظـه خـود اطميـنان داشـت و چهـره هايـى كه قبال توى 
گفـتــگوهـا نديـده بـود را بـه خاطــر مـى آورد ولـى با ايـن حـال او و 
همكارانش از شروع فعـاليت داوطلبـانه خــود سيستمـى از جمـع آورى 
اطالعات شخصـى و مديريت دقيق شبكه هـاى اجتماعـى و اخبار به راه 
انداختند. اين گونه، به همه كارگران چند راه دسترس داشتند. اطالعات 
جمع آورى شده در بانك اطالعاتـى به آن ها كمك مـى كرد كه حتـى 
در روزهاى تعطيل از راه تلفن زمينى بتوانند با خانه كارگران تماس بگيرند 
كنند.   و رد و بدل 

 آن ها همچنين براى تشكيل اتحاديه تصميـم گرفتند كه هـرگز محيـط 
ـب بودند كه از شيفت كارى خـود  انبار را خالــى نكنند و هرچند مراـق
براى فعاليت تشكل استفاده نكنند ولى در استراحت هاى كوتاه بين كار 
وحتـى قبل و بعـد از كار و روزهـاى تعطيل بر اسـاس برنامه اى دقيق با 
ديگر فعاالن حضور مداوم خود را به همكاران شان ثابت كردند.  

مالدونادو، گاهى بايد پس از رساندن پسرش از مدرسه به خانه به جاى مالدونادو، گاهى بايد پس از رساندن پسرش از مدرسه به خانه به جاى 
وقت گذراندن با خانواده دوباره به محـل كار بر مى گشـت، جايـى كه 
دوازده ساعت دشـوار كارى را در شـرايط غـير انسانى گذرانده بود. او 
مى گويد اگر ايثار و ايمان عظيم شان نبود، سنگر حتما خالى مى ماند.  
آن ها با پخش تى شـرت با تصـوير اتحـاديه كـارگران آمازون تقريبا از 
دو هفته مانده به انتخابات مى ديدند كه استقبال زياد است و حتما برنده 

خواهند شد.  

تاثير يك عضو واقعا باسواد در جنبش اتحاديه سازى تاثير يك عضو واقعا باسواد در جنبش اتحاديه سازى 

اما قلـب تالش تشـكيل اتحـاديه، بريما سيال، يك مهاجـر پنجـاه و پنج اما قلـب تالش تشـكيل اتحـاديه، بريما سيال، يك مهاجـر پنجـاه و پنج 
ساله ليبريايى بود كه در شيفت صبح در JFK8 كار مى كند. كسى كه با 
وجود مدرك دكتراى سياست عمومـى از دانشگاه والدن نتوانـست در 
دوران همه گيرى به شغل معلمى خـود ادامه بدهد و در نهـايت مجبـور 
شد در آمازون مشغول به كار شود. بريما سيال به خاطر تسلط بر چندين 
زبان توانست با كارگران زيادى از فرهنگ هاى مختلف گفتگو كند. 
او معـروف اسـت كه با آراـمش و تداومـى عجيـب نشـان مــى داد كـه 
مى دانسـت چــه دارد مـى كند. بريما سيال در گفتـگوى خـود با اريك مى دانسـت چــه دارد مـى كند. بريما سيال در گفتـگوى خـود با اريك 

بالن- قبل از راى گيرى- مى گويد: 
«ما مرتباً يكديـگر را مـى بينيم، چه در وقـت ناهار، چـه در تعـطيالت يا 
گاهى در بيرون از محل كار. اما صادقانه بگويم، بسـيارى از كـارگران 

اين جا از ابتدا تحت تأثير تالش  ايجاد اتحاديه نبودند.»  
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مدير جلسه هشدار داد كه اگر جلسـه را ترك نكنيم به 
ـى و نافرمانى» توبيخ خواهيم شد. اما ما  دليل «سركش
ايستادگى كرديم، مانديم و حقيقت را به ديگر همكاران

 گفتيم. بايد خطر مى كرديم! 

گفتگوهايى ساده، پيگير، همه فهم و موثر 
بريما سيال تاكيد مى كندكه خودش هم مثل بسيارى از همكارانش بريما سيال تاكيد مى كندكه خودش هم مثل بسيارى از همكارانش 
از رويارو شدن با منابع قدرت مى ترسـيد و حتـى مطـمئن نبود كه 
تى شرت (اتحـاديه كارگـرى آمازون) ALU را بپوشـد يا نه. امـا به 
تدريج شـجاع تر شد و با رعايت قانون، فقط در ساعت غير كارى 
با همكارانش سـخن گفت، از حـال و روزشان و كار در آمـازون 
جويا مى شد. زندگى براى همه دشوار بود. گفتگوها به شيوه بسيار 
ساده، رو در رو و با زبانى برابر و البته پيگيرانه انجام مى شد. 

بريما سيال مى پرسيد:  «مى خواهـى ساعتى سى دالر درآمد داشـته بريما سيال مى پرسيد:  «مى خواهـى ساعتى سى دالر درآمد داشـته 
باشى؟» و هـر بار مــخاطب مى گفت معلـوم اسـت! او اين گـونه به 
همكاران خود مى گفت كه بايد عضو اتحاديه شوند زيرا به تنهايى 

كارى از پيش نخواند برد.  
بريما سيمال و گروـهش چنـد ابتكار كليدى به خـرج دادند؛ بـراى بريما سيمال و گروـهش چنـد ابتكار كليدى به خـرج دادند؛ بـراى 
دسـترس بـه هـر چهـار شيفـت كارى، با كميتـه گفتگـو كـردند و 
تصـميم گرفـتند كـه همـگام با ديگـر اعضـا، آگهـى هـاى دوزبانه 
اتحـاديه را به دسـت كارگـران برـسانند و با آن ها جلـوى ورودى 
ساختمان صحبت كنند و با تشكيل گروه هاى واتس اپى با همديگر 

در ارتباط قرار بگيرند. مى گويد:  
«اين بار دليل موفقيت كمپين اتحاديه بر خـالف سـاير دفعـات اين «اين بار دليل موفقيت كمپين اتحاديه بر خـالف سـاير دفعـات اين 
بود كه ما تيـم بزرگى از سازمان دهندگان داشـتيم كه سـخت كار 

كردند و به كارى كه انجام مى داديم اعتقاد داشتند.» 
جديدترين كارى كه براى اتحاديه انجام دادم اين بود كه به عنوان جديدترين كارى كه براى اتحاديه انجام دادم اين بود كه به عنوان 
ناظـر شـمارش آرا عمـل كنم. من آفـريقايـى هسـتم و ديـده ام كه 
چگـونه كسـانى كه در قدرت هسـتند مـى تـوانند در راى ها دسـت 
ببرند و راى گيرى را خراب كنند، مى خواستم مطمئن شوم كه اين 

موضوع در اين جا تكرار نمى شود. 
او مى دانست كه تشكيل اتحـاديه گريزناپذير است و راى خـواهند او مى دانست كه تشكيل اتحـاديه گريزناپذير است و راى خـواهند 
آورد.او پيامـى  كه در گـروه منتشـر كرده بـود را نشـان خبرنـگار 
مى دهد: «به لطف خدا تاريـخ سـاخته خـواهد شـد. مـردم صحبت 
خواهند كرد و آمازون موظف خواهد شد وارد معامله جمعى شود 
و اين نبرد ديگرى خواهد بود كه ما براى آن آماده خواهيم بود. 
تقريباً همه مهاجرانى كه با آن ها صحبت كردم موافقند كه وضعيت 
بايد تغييـر كند. به همين دليل اسـت كه اكثـريت از ALU حمـايت 

مى كنند.»  مى كنند.»  
  

او درباره همكارى شان با ديگر گروه هـاى كارگرى مـى گويد: «با 
همـه، از انبـارهـا در بروكلين و مانهاتن گرفتـه تا سـراسـر كشـور، 
تجربه خـود را به اشتراك مى گذاريم و به آن ها كمك مى كنيم تا 
مـوفـق شــوند. ما از اتحـاديه هـاى ديـگر آموخته ايـم، از ســازمان
 دهنـدگان مجـرب اتحـاديه ها ياد گرفته ايم، و براى حمـايت از ما، 
اتحاديه اى حتى دفتر خود را به ما داد تا از آن استفاده كنيم. 

اكنون نوبت ماسـت كه همـين كار را براى كارگـران آمـازون در 
همه جا انجام دهيم.» همه جا انجام دهيم.» 

من آفريقايى هستم و ديده ام كه چگونه  
كسانى كه در قدرت هستند مى توانند در  
راى ها دست ببرند و راى گيرى را خراب  
كنند، مى خواسـتم مطمئن شوم كه اين  

موضوع در اين جا تكرار نمى شود 

وضعيت ترسناكى بود. آن ها اساساً به دروغ به همكاران  ما  
گفتند كه ما اعضـاى اتحـاديه كارگرى آمازون نيسـتيم و  
مى گفتند كه شخص ثالث هستيم و از بيرون شركت آمده ايم  
تا توى شركت نفوذ كنيم؛ در حالى كه ما هم مثل بقيه كارگر 

بوديم و از جاى ديگرى نيامده بوديم 



روز اول ماه مه در بيشتر كشورهاى جهان به عنوان روز كارگر 
گرامـى داشـته مى شـود. اين روز فرصتـى اسـت كه كارگران 
ابراز همبستگى كنند و در سـايه پوشش گسترده خبرى بتوانند 
به طـرح مطالبات جمعـى بپردازند و افـراد بيـشترى را با خــود 
همـراه كنند. روز اول ماه مه از دهــه دوم قرن بيستم در برخى 
كشــورهـا «مى دى» نام گرفتـه، تركيبـى كـه با هشـدار، بـوق، 
سوت، كمك و پريشـانى پيوند دارد. اين اصـطالح از عبـارت 
فرانسوى در صنعت هوانوردى به معنى هشـدار فورى «كمك» فرانسوى در صنعت هوانوردى به معنى هشـدار فورى «كمك» 
هنـگام احتمـال فاجعــه، از دهــه دوم قـرن بيســتم بـه ادبيـات 
كارگرى راه يافتـه است. در حالـى كه رسانه هاى جهان بيشـتر 
عالقمند پوشش اخبار خشونت و مسائل فوق العاده در اين روز 
هستند ولى فعاليت هاى مختلفى در   به صورت دولتى و محلى 

سطح واحد اقتصادى، فراخوانى از سوى فعاالن كارگرى و يا به 
صورت دولتى و محلى حتى در تاالر شهردارى هـا و به صـورت 
هماهنگ در مقياس كشـورى نيز ممـكن است در اين روز انجام 
بگـيرد . موسيقـى و جشـن هـاى كوچك و دعــوت كارفـرما بـه 
گفتگو بر سر ميـز كارگـران، و كاردستى سـازى و اطالع رسانـى 
درباره موضوع فعاليت يك جنبش حتى در كشورهـايى كه روز 
ديگرى رسما روز كارگر نامگذارى شده از جمـله فعاليت هايـى
 ست كه در نقاط مختلف جهان انجـام مى شود. مثال امسـال يك  ست كه در نقاط مختلف جهان انجـام مى شود. مثال امسـال يك 
كلوب موسيقـى جاز در ديترويت آمريكا اعـالم كرد كه برنامـه 
ويژه اى به مناسبت كارگرى مى دى تدارك ديده، در حالـى كه 
با نگاهى به تاريخچه سياسـى اين روز، اولين دوشـنبه ماه سپتامبر 

روز كارگر در آمريكا نامگذارى شده است.  
مجموعه عكس هايى از تالش هاى كارگران در كشورهاى مختلف، بازتابى از تالش براى احقاق مطالبات صنفى است و در ضمن  
مى تواند مبناى مقايسه قرار بگيرد كه در هر كشور، كارگران به چه مطالباتى برترى مى دهند و در چه مرحله اى از مطالبات صنفى  

قرار دارند. 
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روز كارگر در كشورهاى مختلفـ 

مجموعه عكس هاى منتخب، بازتابى از تالش كارگران در احقاق مطالبات صنفى 

از فروردين سال گذشته كه پرستاران با جمع آورى هفت هزار امضا، خواسته هاى شان را طـى كارزارى با نام «خون نامه پرستاران»  به  
سران سه قوه وقت اعالم كردند، يك سال مى گذرد. حاال با فروكش كردن كرونا سايه سياه اراج و تعديل نيرو بر پرستاران و كادر  
درمان سنگينى مى كند. گرچه زمـان و مكان دقيق اين عكس معلوم نيست ولـى مطالبات كادر درمان همين مواردى ست كه در اين  

تصوير پيداست. 
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            شعارهاى امسال: "كارگر كارگر اتحاد اتحاد.... شاغل و بازنشسته اتحاد اتحاد"، "كارگر بيدار است.... از تبعيض بيزار است"، "امنيت شغلى ايجاد بايد گردد....  
                                       قرارداد موقت ملغى بايد گردد"، "حادثه حادثه براى جان كارگر"، "حقوق ما رياليه ... هزينه ها دالريه"، "امنيت معيشت حق مسلم ماست"،  

                                             "سرمايه دار حيا كن... كارگرو رها كن"، "گرانى تورم بالى جان مردم" و "تا حق خود نگيريم از پا نمى نشينيم" 

طرح مطالبات جمعى كارگران در خانه كارگر 

در ايران اجازه برگزارى تجمع در روز كارگر داده نمى شود و تنها تشكل هاى دولتى و شبه دولتى مى توانند نشست هاى محدودى برگزار كنند.  

كره جنوبى: اتحاديه هاى كارگرى كره جنوبى خواهان شرايط بهتر كارى شدند. اين راه پيمايى به دعوت  
كنفدراسيون اتحاديه هاى كارگرى كره برگزار شد.  



آلمان: ... ولى در فرانكفورت معترضان از فشفشه و دودهاى رنگى استفاده كردند.  
كنفدراسيون اتحاديه هاى كارگرى آلمان موسوم به DGB راهپيمايى گسترده اى در  
    بسيارى از شهرهاى آلمان ترتيب داد و در اليپزيك، تظاهركنندگان براى ابراز  
                همدردى با كارگران اوكراينى از نمادهاى پرچم اوكراين استفاده كردند.  
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هند: در راجستان، آرونا راى، سخنگوى اتحاديه ها و رييس كنفدراسيون زنان هند در سخنرانى به مناسبت روز كارگر اعالم كرد كه كارگران  
                   كشاورزان فقير با مصيبت هايى كه پشت سر گذاشته اند قوانين زيادى را در اين كشور به تصويب رسانده اند. 

اسپانيا- مادريد: صدها تن در راهپيمايى روز كارگر شركت كردند. 




