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اعتصاب به مثابه کارآمدترین روش مطالبه گرى 

درود بر همراهان گرامى «داوطلب»؛ 

هنگام نوشتن این سطور، بیش از 40 روز از شروع اعتراضات مردمى به مرگ مهسا(ژینا) امینى زن 22 ساله اى که در جریان بازداشت 

 پلیس امنیت اخالقى به طرز مشکوکى کشـته شد، مى گذرد؛ اعتراضاتى که رفته رفته هویت ضدحکومتى به خود گرفت و به عرصه اى  

براى مشارکت و همراهى گروه هاى مختلف اجتماعى تبدیل شد. 

 در این میان، خبرها و گزارش هایى نیـز پیرامون پیوستن برخى گروه هاى کارگرى و صنفى به اعتراضات سراسرى، با تاکید بر کلیدواژه 

ـى  ـن معلمان در برخ ـى  «اعتصاب» منتشـر  شده است. برگزارى تجمعات اعتراضى توسط کارگران پروژه اى در مناطق نفت و گاز و تحص ـن معلمان در برخ  «اعتصاب» منتشـر  شده است. برگزارى تجمعات اعتراضى توسط کارگران پروژه اى در مناطق نفت و گاز و تحص

 مدارس کشـور، از جمله این کنش هاى اعتراضى بود که اغلب با عنوان «اعتصاب» بازنشر شده اند. با در نظر گرفتن این پرسش محورى 

ـى آن دارند، در ویژه  نامه پیش رو به  ـى انجام شده تا چه اندازه نسبت مستقیمى با اعتصاب و کارکردهاى احتمال  که کنش هاى اعتراض

ـى پرداخته ایم. از این که چگونه یک اعتصاب را   زبان ساده به مفهوم «اعتصاب» و تاثیر آن بر پیشبرد مطالبات و اعتراضات صنفى  و مدن

 با استفاده از ابزارهاى مورد نیاز آن همچون افزایش آگاهى، پیام رسانى شفاف و جلب حمایت گروههاى مختلف اجتماعى و تامین منابع 

 مالى، سازماندهى کنیم و در نهایت چند گام به برنده شدن نزدیک شویم.   

ش دیگرى از این ویژه نامه به تشـریح «اعتصاب اجتماعى» به مثابه پیوندى میان مبارزات صنفى و مدنى پرداخته ایم و از  ش دیگرى از این ویژه نامه به تشـریح «اعتصاب اجتماعى» به مثابه پیوندى میان مبارزات صنفى و مدنى پرداخته ایم و از همچنین در بـخ همچنین در بـخ

 لزوم اتحاد گروه هاى مختلف اجتماعى براى بدست آوردن حقوق و آزادى هاى مدنى و مقابله با نابرابرى هاى اجتماعى سخن گفته ایم.  

ـى با اعتصاب کنندگان از  معلمـان پرسشگرى کرده ایم، چرا که به عنوان   ـى گذرا به نقش موثر خانواده ها در همراه در ادامه نیز با نگاه

یکى از پیشروترین جنبش هاى صنفى را در سالهاى گذشته سامان داده اند رفته ایم و با توجه به غیبت نسبى آن ها و پیشتازى دانش آموزان  

در جریان اعتراضات سراسرى اخیر پرسیده ایم «آیا دغدغه معلمان فقط مسائل صنفى خودشان است؟!»  

این ویژه نامه، تلنگـرى است به کنشگران براى بازاندیشى در مفهـوم اعتصاب، درگیر کردن هم زمان قلب و مغز در تفکـر جمعى و لزوم  این ویژه نامه، تلنگـرى است به کنشگران براى بازاندیشى در مفهـوم اعتصاب، درگیر کردن هم زمان قلب و مغز در تفکـر جمعى و لزوم  

استفاده از ابزارهاى الزم براى پیشبرد اعتصابات به عنوان یکى از کارآمدترین روش هاى مطالبه مدنى. 

 به این امید که سرآغاز بحث ها، نقدها و نظرهاى راهگشاى بعدى باشد. 



چرخ اقتصادى کارفرماها، مالکان بنگاه ها و  
دولت ها تنها و تنها از طریق نیروى کارشان  
مى چرخد و درآمدشان تداوم مى یابد 
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اعتصاب چیست؟ 

همیشه اعتصاب  فراگیر  و البته پایدار در هر  
مجموعه اى  باعث رسیدن اعتصاب کنندگان  
به خواسته هایشان شده و مى شود 

به زبان ساده، دست از کار کشیدن براى  
اهداف صنفى و مدنى است 

زمانى که مطالبات افراد شاغل در یک مجموعه  

توسط باالدستى ها  از طریق مکاتبه و مذاکره  

مورد توجه قرار نگیرد 

کى باید اعتصاب کرد؟ 

اعتصاب چه تاثیرى دارد؟ 



چگونه یک اعتصاب  
را سازمان دهى کنیم  
و برنده شویم؟ 

چگونه یک اعتصاب موفق داشته باشم؟ 
حاال 
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قوى ترین منبع اقدام مستقیم کارگران است  

  

 ....................

اول باید خود و همکاران  را براى  ........... 
اعتصاب آماده کنیم 

؟! 
ونه
چگ

 ...........

خود را به روش هاى جواب داده در  
اعتصابات نیمه موفق گذشته  مجهز کنید  

درباره اعتصابات گذشته تحقیق کنید 

آگاهى را افزایش دهید 

با دوستان و همکاران به طور مستقیم 
در محیط کار و به طور  غیرمستقیم 
در شبکه ها و رسانه هاى اجتماعى 

ارتباط برقرار کنید 



صندوق اعتصاب راه اندازى کنید 
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ابزارهایى براى جمع آورى کمک هاى مالى ایجـاد 
 کنید و اجـازه ندهید که فرسودگى مالى منجـر به 
 توقف اعتصاب شـود. مـرور اعتصابات کشـورها و  
جنبش هاى دنیا مى تواند به شما ایده هاى خالقانه اى  
در زمینه تامین مالى بدهد. هنگام تعامل براى تامین 
ـن است در   مالى، پتانسیل هـا و امکانات تازه اى ممک
مسـیر شما قـرار بگیرد که پیش از این هرگز گمـان  مسـیر شما قـرار بگیرد که پیش از این هرگز گمـان  
نمى کردید. به همین ترتیب، شاید به این نتیجه برسید  
که امکانات مالى همیشه وجـود داشته ولى کسـانى  
مسـیر گردش و برخوردارى شما از این امکانات را با  

جدا کردن تان از جمع چگونه بسته بوده اند 

  گفتگو کنید با صاحبخانه خود     اگر مستاجر هستید 
تا با شما همراهى کند   

دوستان 
فامیل یا 

ى در بین 
از افراد

ه هستند 
رى همرا

ز نظر فک
د با شما ا

ه مى دانی
ک

ت کنید  
صاب دعو

دوق اعت
ک به صن

براى کم



مطمئن شوید که تاکتیک هاى شما به بخش هاى مهمى، فشار وارد  
مى کند. به یاد داشته باشید، ابعاد یک اعتصاب  بسیار بیشتر از راهپیمایى 
در خیابان است پس باید پتانسیل تخریبى مخالفان خود را  برآورد کنید و 
براى محدود کردن ابعاد تخریب برنامه داشته باشید. موفق ترین اعتصابات 
زمانى شکل مى گیرند که با حدس زدن هر گام تخریبى مخالفان، آن را 

به فرصت به نفع اعتصاب کنندگان تبدیل مى کنند 
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در مورد مخالفان خود تحقیق کنید 

پیام هاى خود را با همکاران اعتصابى به نقد 
 بگذارید تا به جمالت و عباراتى دقیق و کوتاه  
برسید. پیام رسانى موثر کلید حمایت 
 دیگران از اعتصاب شماست 

پیام اعتصابتان را شفاف و روشن به همه برسانید  

دقت در جزییات پیام  
   

از  ابزارهاى مهم  
همراهى مردم با شماست  



متحـد 
ـى  مى کند    اعتصاب اجتماعى پیوندى میان مبارزات صنف

و مدنى گروه هاى مختلف اجتماعى است که یک  

ملت را در مبارزه براى به دست آوردن حقوق و  

آزادى هاى مدنى و شهروندى، مقابله با اشـکال  

مختلف  بهـره کشى، گسترش شـکاف طبقاتى و  

                                  مزدى و مواردى از این دست  
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مى کند   متحـد 

 ...........
 صحبت از اعتصاب مى شود، عمدتا نگاه ها به سمت گروه هاى  
کارگرى مى چرخد. اما آیا همه چیز وابسته به کارگران است؟! 

وقتى 

اعتصاب اجتماعى  
سالحى در دست همگان 



بنابر این اعتصاب اجتماعى به مثابه   
است که همه باید بتوانند آن را در دست بگیرند  

و از آن استفاده کنند 

اعتصاب اجتماعى در هدف نهایى خـود به دنبال آن است تا  
به شبکه  و ائتالفى براى همکارى و تعامل گروه هاى مختلف 

با یکدیگر و بر سر منافع مشترك تبدیل شود 

ـى نباید به یک     بازیگران اعتصاب اجتماع
حوزه مثال حوزه تولیـد یا ارائه خدمـات  
محدود شوند، بلکه کسانى هستند که دائماً  
در حال تغییر شـغل هستند، دانشجـویان،  
زنان، بیکاران، بازنشستگان، مهاجران و در  

گروه هاى مجموع  
ـف  مختل
اجتماعى  

ـى ماندگار یا   از این رو، اعتصاب اجتماعى اغلب به عنوان بخش
پاسخى به یک فرآیند کلى تر توصیف مى شود که منعکس کننده  
ـى و سیاسى ست و   تحوالت سـریع در زمینه اقتصادى، اجتماع
مى تواند با به اشتراك گذارى خود با سـایر جنبش هاى فراملى  

ماهیتى بین المللى نیز پیدا کند 

نیز شامل مى شود 
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مسائل صنفى خودشان است؟ آیا دغدغه ى معلمان فقط  

آیا مسائل معیشتى معلمان،  
تنها مشکالت بخش آموزش کشور است؟ 
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از دانش آموزان خود عقب نمانیم! 



 ...........
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 ...........
  در حمایت از فرزندان خود 
در اعتصاب اجتماعى 

حمایت فکرى خانواده ها از اعضاى در  
حال اعتصاب، تاثیر مستقیمى در تداوم  

اعتصاب آنها دارد 

عالوه بر همدلى با فرزندان خود   

پدران و مادران 

 مى توانند دغدغه هاى معیشتى آنها را  
در دوره ى اعتصاب رفع کنند 

چیست؟ 

خانواده ها 
نقش و تاثیر  

در صورت بازداشت فرزندانتان  
به سرعت اطالع رسانى کنید  

این بهترین روش حمایت از آنهاست 



اعتصاب اصناف حمل ونقل 
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همچنین خارج شدن از حوزه کارهاى همیشگى  
ـى تواند انرژى عظیـم و خالقانه اى به جنبش   م
کارگـران تزریق کند که اگر نادیده گرفته شود  
ش   به همان نسـبت ممکن است به ضـرر جنـب

کارگران تمام شود 

ـى   بزرگ ترین نگـرانى هاى مالى و امنیت شغل
کارگـران مى تواند به بزرگترین نقطه قوت یک  
اعتصاب تبدیل شود و الگویى از آگاهى و پویایى 
 به جا بگذارد که به عنوان سرمایه گذارى جنبش 

 در آینده نیز به کار گرفته شود 

تصمیم اعتصاب باید با برنامه ریزى  
و پوشش گسترده پیش از اعتصاب  

همراه باشد 

در یک اعتصاب قلب و مغز  

  
هم زمان درگیر شوند 
باید 

نتیجه 




