
 

 
 

  

  

ی
صاد سیاس

نقد اقت
 

 :اعتراضات کارگری در ایران

 اندازهاو چشم ، راهکارهای مکملروندها

 

 لیلا رزاقی

 



 اندازهاچشمو  ، راهکارهای مکملاعتراضات کارگری در ایران: روندها 2 

ای از شدت گرفتن بحران اقتصادی، افزایش شکاف طبقاتی و رواج فاز تازه

، منجر به افزایش اعتراضات کارگری ۰۸ یهای پایانی دههرانتی در سالسازی خصوصی

ای که با گسترده شدن اعتراضات کارگری در برخی ی اخیر شد. دههدر یک دهه

آهن بافق اکریل اصفهان و سنگهای تولیدی و صنعتی همچون چادرملو، پلیکارگاه

ز ، تپه، فولاد اهوادر نیشکر هفت دار شدن آنهاهآغاز شد و با گسترش اعتراضات و دنبال

های جنوب کشور به پایان رسید. گرچه اعتراض به هپکو اراک و پالایشگاه

، نیروی کار و ناامنی شغلی تربیشسازی و تبعات آن یعنی موقتی سازی هرچه خصوصی

ند؛ ااعتراضات بود که برخی از آنان کماکان نیز در جریان فصل مشترک بسیاری از این

های ابتدایی این دهه در مقایسه با سالهای پایانی شدت و کیفیت اعتراضات در سالاما 

ها و مختصات آن، دستخوش تغییراتی شد. مطالعات موردی و مروری اجمالی بر ویژگی

دهد که چگونه متغیرهایی زمانی نشان می یهای صنفی کارگران در این بازهکنش

افزایش شکاف  قدرتمند، بحران اقتصادی ومستقل و های صنفی چون نبود تشکل

، ثبت برخی ۰۸ یهای پایانی دههو در سال گذاشتهثیر أتطبقاتی بر کیفیت اعتراضات 

سترش گهای نوظهور در پیگیری مطالبات صنفی، های موفق و استفاده از تاکتیکتجربه

 ات رادیکالنیز طرح مطالبعمومی و  هایها به عرصهاعتراضات جمعی از درون کارگاه

 سوق داده است. 

ترین های تعدادی از مهمکه فرازوفرودها و ویژگیپیش رو ضمن این یمقالهدر 

هایی در روند اعتراضات جمعی کارگران را مرور خواهیم کرد، به بررسی دگردیسی

 مکملهای پردازیم و در انتها از لزوم حرکت به سمت تاکتیکبرگزاری اعتراضات می

ه طی این دور گفتنی است کهبه هنگامِ مطالبات صنفی خواهیم گفت. برای تحققِ 

ت اعتراضات فردی نسباز اعم  ایم،بوده کارگری اعتراضات شاهد اشکال بسیار متنوعی از

هایی در بین کارگران خودسوزی و خودکشیاقدام به به حتی به وضع موجود که گاه 

های اعتراضات جمعی کارگران و کنشتنها به مرور  ی حاضراما مقالهمنجر شده است، 

 .اختصاص داردمتعاقب آن 
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 (۰۹ یابتدایی دهه یاعتراضات کارگری ) نیمه

 هاتلاش برای دفاع از حداقل

اخیر بر اعتراضات کارگری گذشته، بهتر است  یبرای بررسی آنچه در یک دهه

سال پرفراز و نشیب در  ۰برگردیم. فعالان صنفی پس از  ۰۸ یهای ابتدایی دههبه سال

های گسترده و فضای امنیتی، سرکوب تربیشهرچه ی نژاد و سلطهدولت احمدی

هایی در ساختار تشکیلاتی نهادهای صنفی از سوی دولت در آن دوره؛ به کاریموازی

مدنی  های صنفی وتتناسب شعارهایی مبنی بر بازسازی فضای امید و از سرگیری فعالی

در حال احیای ساختارهای خود بودند. با این حال تداوم و  در جامعه، مجددا  

ها و دور زدن قوانین و مقررات از سازیخصوصیو ها سپاریگرفتن روند برونشدت

نیروی کار،  تربیشسازی هرچه سازی و ناامنسوی نهادهای اجرایی و در پی آن موقتی

 ها را فراهم کرد.گسترده شدن اعتراضات کارگری در سایر بخش یزمینه

سنگ و های نساجی در گیلان و مازندران و لرستان تا معادن زغالاز کارخانه 

های صنعتی در شهرهای اراک و اصفهان و تبریز، سنگ آهن در کرمان و یزد و مجتمع

ردند که گرچه جدا از کای دنبال میهمگی اعتراضات صنفی خود را در مختصات ویژه

ها و مقاومت کارگران در سپاریسازی و برونهم و گسسته بود اما بر روند خصوصی

به نهادهای صنفی که نمایندگان کارگری در آن دست بالاتری  مندنظام یمقابل حمله

 کرد.داشتند، دلالت می

معدن توان در اعتراضات کارگران پیمانی های صنفی را میی این کنشنمونه 

)همگی  پارس در اراکاکریل در اصفهان و واگنچادرملو و سنگ آهن بافق در یزد، پلی

در این « اعتراض»مشاهده کرد. فصل مشترک فرآیند  (۰۹تا  ۰۹های سال یدر فاصله

، اعتراض به ۰۸ابتدایی دهه  یچهار مجتمع بزرگ صنعتی و تولیدی کشور در نیمه

دی بن)مثل معوقات مزدی و اجرا نشدن طرح طبقه یسازسپاری و خصوصیبرونتبعات 

که ها بود. در حالیمشاغل( و تهدید تنها نهادهای صنفی کارگری در این مجتمع

)و هستند(، سرکوب  کارگران از حق تشکیل نهادهای صنفی مستقل محروم بودند

، نمایندگان و نهادهای کارگری )ولو از نوع قانونی آن چون شوراهای اسلامی کار

 های امنیتی شدت گرفته بود و با فعالانهای صنفی و نمایندگان کارگری( با بهانهانجمن
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کردند، برخورد ها فعالیت میدر این مجتمع کارگران یعنوان نمایندهبهصنفی که 

ها و اعتراضات کارگری در قالب یکی از همین سه ی حرکتشد. با این همه، عمدهمی

ها ها نمود و بروز داشت، یا حداقل اخبار آن در رسانهدر کارگاه نهاد صنفی قانونیِ مستقر

 شد. منعکس می

بندی دهد که چگونه عدم اجرای طرح طبقهخوبی نشان میبه چادرملو ینمونه

 دبیر انجمن صنفی کارگرانمشاغل و اعتراض کارگران به این موضوع به اخراج 

پیمانکاری این شرکت منجر شد و سرانجام به اتحاد جمع بزرگی از کارگران پیمانی و 

های آنان برای بازگشت به کار این فعال صنفی و دفاع از حداقل یاعتراضات گسترده

 قانونی انجامید. 

آهن بافق هم اوضاع به همین منوال بود. این اعتراض که در بخشی از در سنگ

ترین بزرگ یروزه انجامید و در زمره ۹۸ اعتصاب صنفیبه روند برگزاری خود 

د، کار وقت را به یزد باز کر قرار گرفت که پای وزیر اعتراضات کارگری بعد از انقلاب

توسط بیش از نیمی از کارگران این شرکت که دارای قراردادهای موقت و پیمانی بودند، 

ی این معدن و واگذاری سازلغو خصوصیصورت گرفت. کارگران معترض خواستار 

روزه این مجتمع صنعتی،  ۹۸بودند و در جریان اعتصاب  سهام آن به مردم بافق

 شدند.  بازداشتدهها فعال کارگری که نماینده کارگران این مجتمع بودند، 

جا در جریان بود. در آن اکریل اصفهانپلیسوتر اعتراضات کارگری در کمی آن

و  جداسازیختیار کارگران معترض بود. آنها به روند هم شورای اسلامی کار، تحت ا

به چند شرکت اقماری معترض  اکریلپلی زیرمجموعه هلدینگ شرکتشش واگذاری 

. حمایت کارگران از تنها نهاد دیدندو امنیت شغلی خود را در معرض تهدید می بودند

ق احقاق حقوصنفی فعال در این شرکت و نمایندگانی که در اعتراضات کارگری برای 

کارگر شاغل  ۰۰۸۸از نزدیک به  هاصنفی مقاومت کردند، به حدی بود که بنابر گزارش

شورای اسلامی کار نفر از آنان در انتخابات  ۰۰۸۸، هادر آن سال در پلی اکریل اصفهان

این امر بدون درنظر گرفتن ساختار مستقل یا  .این مجتمع صنعتی، شرکت کردند

ارگران ک یاستفاده یدهندهمی کار از نگاه فعالان صنفی، نشانغیرمستقل شورای اسلا

های موجود برای تحقق مطالبات صنفی بود. در همین حال دستاوردهای از تمام ظرفیت
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های قانونی های صنفی در برابر حمله به حداقلمدت و مقاومت برخی از تشکلکوتاه

های موفقی از فعالیت جمعی در آن تجربهبرای دفاع از حقوق کارگران، منجر به ثبت 

آن توقف واگذاری سهام سنگ آهن بافق یا تبرئه و گرفتن حکم  یدوره شد. نمونه

 .است بازگشت به کار دبیر انجمن صنفی کارگران چادرملو

 ایدَرخود و جزیرهبه صورت عمدتا  همه، اعتراضات کارگری در این دوره با این

لافی بر سر منافع مشترک، میان کارگران یک کارگاه با سایر تر ائتشد و کمدنبال می

دار برخی از واحدهای مسئلهدر تدریج کارگران بهگرفت. گرچه بعدها ها شکل میکارگاه

ی نمونه) بر سر منافع مشترک با یکدیگر متحد شدند یا از مطالبات یکدیگر دفاع کردند.

و  وهپک هفت تپه، فولاد،ارگران کطرح مطالبه مشترک لغو خصوصی سازی توسط  آن

هزار کارگر معادن زغال ۳اعتراض ی استثنایی نمونه حمایت آنها از یکدیگر و همچنین

 (در سال گذشته به واگذاری معادن به بخش خصوصی سنگ کرمان

ه ک های اعتراضات کارگریترین ویژگیمهمبا در نظر گرفتن این شرایط،  

، است ۰۸ی ابتدایی دهه های اعتراضی در نیمهنقاط ضعف و قوت کنش یدهندهنشان

 :به این شرح است

توسط نهادهای کارگری )قانونی( و با عمدتا  تر خودجوش بود و اعتراضات کم -

 شد.ی میدهسازماننفعان بخشی به ذیآگاهی

کیفیت و دستاوردهای اعتراض صنفی در مقایسه با کمیت آن از اثربخشی  -

 توجهی برخوردار بود.قابل 

مدت کوتاهشد و اهداف اعتراض به صورت طور مشخص مطرح میبهمطالبات  -

 شد.مدت تا به نتیجه رسیدن پیگیری میو میان

ترین آوری امضا مهماعتصاب و توقف تولید، تحصن، نوشتن طومار و جمع -

 های اعتراض بودروش

برخوردار نبود و  رسمی اتکا در مراجعقابلسیاسی  یپشتوانهاعتراضات از  -

 .گری و رایزنی محدودی داشتندنمایندگان کارگری قدرت لابی

از درون کارگاه و یا تجمع در مقابل نهادها و ادارات دولتی عمدتا  تجمعات،  -

 .رفتفراتر نمی
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 یمنابع واسطه ها به عنواناز قبیل خبرگزاری و روزنامه گروهیهای رسانه -

 گرفتند. انتقال اخبار اعتراضات، مورد استفاده فعالان کارگری قرار می

صرفا  از پشتیبانی همکاران و کارگران خود واحد صنفی برخوردار  نامعترض -

ها های اجتماعی از جانب سایر گروهگیری پشتیانیتر شاهد شکلو کم بودند

 .های حاکمیت بودیمهای اجتماعی معترض به سیاستو لایه

 

 

 

 (۰۹ یدوم دهه یاعتراضات کارگری )نیمه

 سازیبا تمام قوا، علیه خصوصی
، اعتراضات کارگری دستخوش تغییراتی شد. ۰۸ یی اول دههاما با گذر از نیمه

گذاشت کارگران می قدرت خریدروز اثر خود را بر کوچک شدن بهبحران اقتصادی روز

خصوصی، کارگران بسیاری را  و معوقات مزدی و تهدید امنیت شغلی توسط بخش

نشینی و گسترش شکاف طبقاتی گرچه نسبت به آینده بیمناک کرد. رشد حاشیه

 های تعدیل ساختاریپیش و در قالب برنامهاز دو دهه کم دستای بود که پروژه

های ایجاد آن فراهم شده بود، اما در این دوره به اوج خود رسید و حالا دیگر زمینه

 ترکیمطالبات مشهای صنعتی، تولیدی و خدماتی کشور به یاری از بخشکارگران در بس

ابی یتلاش برای بقا و دفاع از حق تشکل، سازیلغو خصوصیرسیده بودند و آن 

گری در میان کارگران واحدهای صنعتی و تولیدی که در بود. اوج این شیوه از مطالبه

اعتراضات آنها منتشر شد؛ در نیشکر ی از تربیشهای مشابه، اخبار مقایسه با نمونه

های جنوب تپه، هپکو اراک، فولاد اهواز، معادن زغال سنگ کرمان یا پالایشگاههفت

 کشور، قابل بررسی است. 

 یها و عرصهاعتراضات از سطح کارگاهی خارج و به خیابان در بسیاری از این موارد،

شغلی  یگرانی نسبت به آیندهرفع نیازهای معیشتی و ن یعمومی کشیده شد و دغدغه

غییر تر از وضع قبلی تبرای کارگران موقت و پیمانی تواما ، مطالبات را به سطحی رادیکال

 یاداره»توان به ها میآن یای هم مطرح شد. از جملههای تازهایدهدر این میان، داد. 
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 تبین کارگران و به دست گرفتن مدیری «تقسیم سهام کارخانه»و  «شورایی

 هایی که دچار بحران بودند، اشاره کرد. شرکت

های قانونی برای ترویج در عین حال کارگران تلاش کردند از برخی از ظرفیت

 این رونداما نفعان استفاده کنند. مطالبات خود و جلب حمایت حداکثری در بین ذی

ا  در تکه نسب هپکودر شورای اسلامی کار استثنایی  یجز در مواردی همچون تجربه

اش برای ی آن تلاختیار نمایندگان واقعی کارگران است، به نتایج مطلوبی نرسید. نمونه

 ۰۹تپه پس از اعتراضات گسترده در سال در هفت مجمع نمایندگان کارگریحفظ 

بود. تلاشی که با دخالت نهادهای استانی به توقف فعالیت این مجمع، بازداشت 

 انجامید.  رای اسلامی کارِ فرمایشیشونمایندگان آن و تغییر آن به 

ها و فشار بر فعالان صنفی، ها، اعمال محدودیتگرچه به دلیل کارشکنی ،به هر روی

ی )ولو یابصنفی همچون حق تشکل یامکانات بالقوهکارگران در این دوره نتوانستند از 

سیاسی، اجتماعی  هایداراییقانونی( بهره ببرند؛ اما از هر فرصتی برای جلب حمایت 

های که تا گروه گراو فرهنگی استفاده کردند. همراهی دانشجویان )از دانشجویان چپ

های دولت، های مخالف سیاستاهالی هنر، رسانهبرخی نامیدند(، خواه میخود را عدالت

 رده بالای برخین امسئولروحانیون و مسئولین مراکز فرهنگی و مذهبی شهرها، برخی 

نمایندگان مجلس و شهروندان در داخل و خارج از کشور و ظرفیت گسترده  خیبر از قوا،

ز بسیار بیش اح وسط بسیاری ازکارگری در  اعتراضاتهای اجتماعی موجب شد؛ شبکه

بانی افکار عمومی قرار گیرد. گرچه در برخی موارد همچنان بیم آن مورد دیدهقبل 

دعواهای جناحی میان سایر قوا با ثیر أترود که رسیدگی به مطالبات کارگری تحت می

فرسایشی به خود گرفته باشد )همچون  ، روندهای خاص گروهیبرداریبهره دولت و یا

توان این نکته را نادیده گرفت که به هر روی در مسیر مورد هفت تپه و هپکو( اما نمی

 ها برایگری و جلب حمایت حداکثری، این کارگران بودند که از تمام ظرفیتمطالبه

در برخی موارد با تکیه بر تجربیات فعالیت  برداری کردند وتحقق مطالبات خود بهره

صنفی، تلاش کردند تا روند پیگیری مطالبات را با چنگ و دندان در مسیر اصلی نگه 

 دارند.

 توان به موارد زیر اشاره کرد؛های این دوره از اعتراضات نیز میاز جمله ویژگی
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نهادهای کارگری ولو قانونی و خالی کردن  تربیشهرچه تخریب و سرکوب  -

 ظرفیت این نهادها از نمایندگان واقعی کارگران، در جریان بود.

 .داشتتوجهی قابل رشدی اعتراضات به لحاظ کمّ -

سازی و لغو خصوصی کردندکارگران مطرح  که یمجموعه مطالباتدر اغلب  -

 پرداخت معوقات مزدی مشترک بود.

 شدمدت و بلندمدت پیگیری میاعتراضات، به صورت کوتاهاهداف  -

 ی مشخصی نداشتدهسازمانرهبری و معمولا  اعتراضات،  -

 پیماییشد و به راهاعتراضات در بسیاری از موارد از محل کارگاهها خارج می -

 انجامیدها میدر خیابان

دارات و های اجتماعی، تجمع و تحصن در مقابل ارسانی از طریق شبکهاطلاع -

 های اعتراض بوددار، از دیگر روشمراکز دولتی و حاکمیتی به صورت ادامه

امکانات )اعم از  اجتماعی و بالفعل امکانات بالقوهدر این دوره، از ن امعترض -

 استفاده کردندبسیار بیش از قبل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی( 

 

های به دسااات آمده از گزارش هاای کمّی و کیفیباا درنظر گرفتن برخی مللفاه

را به  ۰۸ی های اعتراضی کارگران در دههاگر کنش ،منتشر شده از اعتراضات کارگران

پایان تا  ۰۳۰۹)ی دوم و نیمه( ۰۹تا  ۰۸های سااال)ی نخساات ی زمانی نیمهدو بازه

 آید:تقسیم کنیم، این نتایج به دست می( ۰۳۰۰

  در ۰۸ یاول دهه یهاعتراضاااات صااانفی در نیم پراکنددگیمیزان ،

 تری برخوردار بوده است.کم مقیاسدوم این دهه از  یمقایسه با نیمه

  از نظر  ۰۸ یدوم دهااه یاعتراضااااات در نیمااه گسددتردگیمیزان

 و تعداد تعداد واحدهای درگیر اعتراضات صنفی، گساتردگی جغرافیایی

برخوردار ی تربیشاول این دهه، از شدت  یدر مقایسه با نیمه نامعترض

 بوده است.
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 با  ۰۸ یاول دهه یاعتراضااات صاانفی در نیمه یدهسددازمان ینحوه

ی برخی از دهساااازماناعتراضاااات و  یتوجاه باه محادود بودن دامنه

 دوم یتر از نیمههای صنفی، مطلوبترین اعتراضاات توساط تشکلمهم

 این دهه بود.

  در  فرهنگییروهای اجتماعی، سددیاسددی و ن از ظرفیتاسددتفاده

اول  یتری در مقایساااه با نیمه، از کیفیت مطلوب۰۸دوم دهه  ینیماه

 این دهه برخوردار بود.

 مذاکره،  ،یگریلابنمایندگان کارگری از قبیل ) هدای عملیمهدارت

دوم دهه  یدر نیمه (رانیگمیارتباطات، تحت فشار قرار دادن تصم

 اول این دهه قرار داشت. یتری نسبت به نیمهدر روند مطلوب ۰۸

 نفعان )بسددیح حداکیری روابط بدا یی این دهاه، یدر هر دو نیماه

ی دهساااازمانها و امکان ها، محدودیتبا توجه به ظرفیتکدارگران(، 

 یکارگران برای پیگیری مطالبات صااانفی، مطلوب بود. گرچه در نیمه

کارگران هایی در صفوف گیری اعتراضاات، شاکافبا اوج ۰۸ یدوم دهه

 ها به وجود آمد.در برخی کارگاه

 نفویان و کارگران معترض با یی یرابطده، ۰۸دوم دهاه  یدر نیماه

تری نساابت به و افکار عمومی در شاارایط مطلوب نفعان در جامعهیی

 های ابتدایی این دهه قرار گرفت.سال

 های اسددتفاده از رسددانههای اجتماعی؛ با توجه به گسااترش شاابکه

اعتراضاااات باه افکار عمومی در نیمه دوم  برای انتقال پیامِاجتماعی 

 اول این دهه افزایش پیدا کرد. ی، در مقایسه با نیمه۰۸دهه 
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  های اعتراضی و سرعت به نتیجه رسیدن اثربخشی تاکتیکمیزان

دوم آن  یدر مقایسه با نیمه ۰۸اول دهه  یدر نیمه مطالبات صدنفی

 تر بود.مطلوب

 

 های صنفیدر کنش مکمل راهکارهایاهمیت استفاده از 
دهد که کنش صنفی در بین کنشگران کارگری مروری بر موارد مطرح شده نشان می 

برخورد با آن تغییر کرده است. در سالهای  یبا توجه به ماهیت اعتراضات و شیوه

ه اما گانمتمایل به حمایت از نهادهای صنفی سه تربیش، کنش صنفی ۰۸ابتدایی دهه 

ی اعتراضات به دلیل محدود دهسازماندر کنترل نمایندگان کارگری بود. در آن دوره، 

ن حال . با ایگرفتمطلوبی صورت می یشدن فضای اعتراضی به محیط کارگاه، به شیوه

در حوزه  بحران شویم،های پایانی آن نزدیک میو سال ۰۸ یدهه یهرچه به میانه

 ،تیو حاکم ی مردمطور کلبهکارگران و  نیشکاف ب افزایش حادتر شده و کارگری

 ایدر نتیجه اعتراضات در پاره .کندمی دشوارتر را ی اعتراضات و رهبری آنهادهسازمان

  رود.پیش میهای مختلف مردمی با آن و همراهی گروهموارد به سمت رادیکال شدن 

با مانع مواجه  ی مستقلهاکارگران در مسیر ایجاد این تشکل در عین حال وقتی

دهند. نکته جالب اینکه این شوند، جلب حمایت حداکثری را در دستور کار قرار میمی

نفی و های صکنشاس یمقدر « گریترویج و حمایت»تغییر تاکتیک بخشی از فرآیند 

 همزمان سیستم را درگیر وه کنشگران صنفی، یاجتماعی است که با مشارکت گسترد

ی ترویج و حمایتگری موفق، برای تحقق کند. یک برنامهآن را از درون دگرگون می

های اعتراضی مرسوم به تواند علاوه بر روشمطالبات یک گروه صنفی یا اجتماعی، می

های ایجاد شکل تجمع و تحصن که ممکن است با توجه به میزان فشارها و محدودیت

نباشد و گاه به روندی فرسایشی در ثر لمها دوره یعالان کارگری در همهشده برای ف

برای تحقق مطالبات خود استفاده  بدیلهای فرآیندهای اعتراضی تبدیل شود؛ از روش

سازی صنفی کارگران و آگاه ی؛ تداوم برنامهبدیلهای کند. هدف از بکارگیری روش

بر  این اساس، کنشگران صنفی با تکیه مطالبات صنفی است. بر تربیشپیشبرد هرچه 
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ر را د مکملهای محور، استفاده از برخی تاکتیکمطالبههای تجربیات حاصل از کنش

 از جمله؛  کنند،آمیز پیشنهاد میریزی برای برگزاری تجمعات صنفی مسالمتکنار برنامه

 تمرکز روی مسائلی با حساسیت کمتر-１

رای ب سازی مناسبیزمینهکنند، تری ایجاد میروی مسائلی که حساسیت کم در مواردی

های اجتماعی( )کارگران و سایر گروه نفعانذی تربیشکنش صنفی آگاهانه و همراهی 

. به عنوان مثال مشارکت در یک اعتراض صنفی بدون بکار بردن شعارها و است

 چنین مواردی یروندهایی که حاکی از به چالش کشیدنِ مستقیم قدرت باشد. نمونه

برخی از شعارهای کارگران در چند حتی در را در بسیاری از حرکات اعتراضی از جمله 

های ای از کنایه، نمونه«درود بر ستمگر»و « مرگ بر کارگر»ایم. ساله اخیر دیده

 غیرمستقیم در قالب شعارهای اعتراضی است.

 لابی و رایزنی-２

ک کنند، استفاده از تاکتیاسیت ایجاد میعلاوه بر تمرکز بر موضوعاتی که کمتر حس 

ی ترتوان از آنها برای موضوعات حساسگیرندگانی که میلابی و رایزنی با تصمیم

 ثرلمها تواند در مسیر کم کردن حساسیتاستفاده کرد نیز، از مواردی است که می

 دار باباشد. تشکیل کارگروه و جلساتی که نمایندگان کارگران واحدهای مسئله

نمایندگان نهادهای مذهبی و سیاسی، دفاتر نمایندگان مجلس و یا با کارگزاران و سران 

 این موارد است. یکنند، از جملهقوا، برگزار می

 المللی بین های ناشی از حقوقپتانسیلاستفاده از -３

د و کننالمللی پیروی نمیوقتی دولت و کارفرماها از تعهدات خود در سطح ملی و بین

های توان با استفاده از ظرفیتکنند، میها و حقوق اساسی کار را نقض میآزادی

ای(، نسبت به تحت فشار های منطقهو سازمان جهانی کارالمللی ) مثل سازمان بین

ها ممکن است شامل اقداماتی زد. این تاکتیکقراردادن تشکیلات متخلف دست به 

های خاص باشد. با این حال باید ترویج و حمایت از یک قطعنامه یا بیانیه یا توصیه

متوجه این نکته بود که اهداف کمپین یا دلایل اعتراض یک جریان صنفی، تا چه حد 

 المللی کار مرتبط است.با نقض حقوق بین
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 پرورش پشتیبان-４

ه دو بها و تحقق مطالبات در درازمدت، گذاریسیاستترویجی برای تغییر  ییک برنامه

 و پشتیبانی از درون ساختارهای حکمرانی شکل نیاز به پرورش پشتیبان دارد:

 .پشتیبانی مردمی

با افرادی که از این امر با تقویت روابط  پشتیانی از درون ساختار حکمرانی:

 درو خود  قابل قبولی برخوردار هستند های سیاسی، اجتماعی یا فرهنگیظرفیت

طبعأ برقراری روابط مالی با چنین  ، ممکن است.ها مشارکت دارندگیریتصمیم

پشتیبانانی، به صلاح جریان کارگری نخواهد بود و هرگونه پشتیبانی مالی برای تداوم 

و کنشگران حاضر در یک کنش  محور باید از طریق مشارکت اعضاههای مطالبکنش

 های سیاسی و غیره مصون بماند.برداریتراضی صورت گیرد، تا از بهرهاع

استفاده از ظرفیت نیروهای پشتیبان مردمی و فشار افکار عمومی  پشتیبانی مردمی:

هایی است که فعالان کارگری های ضدکارگری، از جمله تاکتیکبرای توقف سیاست

ابل زنی خود در مقتوان و قدرت چانه توانند با تعیین استراتژی برای ترویج آنها، برمی

 های احتمالیِ درون آن، بیافزایند.برداری از شکافساختار قدرت و بهره

 

 های دیجیتال استفاده از فناوری-５

گذاری اطلاعات به صورت شفاف، مانند اهداف و ماهیت لاین به اشتراکابزارهای آن

نگاریهای انجام شده با مسئولان و استفاده ها و نامهها، دادخواستاعتراضات یا کمیپن

نفعان و حامیان، از جمله ای از ذیبرای ایجاد شبکه اننگارروزنامه-شهرونداز بسترهای 

ی باید به آنها مجهز شوند. در این مسیر باید با هایی است که کنشگران صنففعالیت

ا برای ها رارزیابی و شناسایی نیازهای امنیت دیجیتالی، ریسک استفاده از این برنامه

 کنشگران صنفی به حداقل رساند.

 ثبت و ضبط شواهد نقض حقوق کار-６

ومی مبر افکار عثیرگذاری أتی برای ها و حقایق کمّی ترویجی دارای دادهیک برنامه

شوند که انتشار اسناد و مدارکی مدعی می است. برای مثال وقتی کارگران هپکو با

های این مجتمع داران اصلی به دنبال فروش اموال و زمینمدیران کارخانه و سهام
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صنعتی هستند و به این شکل از تعطیلی کامل این مجتمع و تهدید امنیت شغلی 

مستندسازی بر اساس شواهد را به اجرا  یاز پروژه کنند، بخشیکارگران ابراز نگرانی می

ای باورپذیر برای ادعای نقض حقوق کار و تهدید تواند ادلهاند. این شواهد میگذاشته

 امنیت شغلی و یا موارد دیگر، فراهم کند.

 در متن اعتراضات خلاقانههای استفاده از تاکتیک-７

های اعتراضی کارگری هستند. اما کارگران یک واحد صنفی، بازیگران اصلی کنش

توان سازی آنها نسبت به مسائل کارگری میبرای درگیر کردن غیرکنشگران و حساس

تواند با افراد های خلاقانه هنری استفاده کرد. این تاکتیک از یک سو میاز روش

کند و از سوی دیگر باعث بهتر دیده شدن  نفعان ارتباط برقراری از گروه ذیتربیش

ضمن  یمطرح شده از اعتراضات کارگر یهاچنانکه در نمونهکمپین اعتراضی شود. 

 یدر طول دوره ینکته پرداخته شد که کنشگران صنف نیفراز و فرودها به ا یبررس

 انیب یبرا یمختلف یهابه روش ،یصنف یمطالبه کی یریگیپ یخود برا یاعتراض

از جمله حمل تابوتی، منقش به لوگوی هپکو توسط کارگرانی  .زدندیاعتراض دست م

ات ی غیرکارگری، در اعتراضیا در یک نمونه که نگران توقف فعالیت این شرکت بودند.

 ایم.کشاورزان شرق اصفهان شاهد ابتکاراتی بسیار خلاقانه بوده

 رییاست که با توجه به تغ یدرون از یدر واقع بخش مکمل یهاکیاستفاده از تاکت

 ،ریمس نی. در اشودیم یراتییمواجه با آن دستخوش تغ وهیو ش هاتیمحدود ط،یشرا

اضات بر اعتر زیاز جمله پرستاران و معلمان ن انریمزدبگ ریسا یاعتراضات صنف یوهیش

 یومتحک یالارده ب نی. مثلا استفاده از شعارها و سخنان مسئولگذاردیم ریثأت یکارگر

پرستاران و  یاز تجمعات اعتراض جیکه به تدر یتجمع صنف کی یدر طول برگزار

 د.ظاهر ش نیز در تجمعات کارگران ییهانوشته معلمان آغاز شد و سپس در قالب پارچه

 

 های مردمیشبکه یتوسعه-８

تپه، زغال سنگ کرمان و برخی دیگر از اعتراضات کارگری در اعتراضات هپکو، هفت

های اجتماعی به جمع سایر گروه شهروندان اعم از دانشجویان، کسبه ودیدیم که 

توان نتیجه گرفت که اند. از این نکته میهایشان پیوستهکارگران معترض و خانواده
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 هایاند تاحدودی پیام مطالبات خود را به گروهگردانندگان این اعتراضات توانسته

رای ب اجتماعیمردمی، پایگاهی از حامیان  یمختلف اجتماعی برسانند و با ایجاد شبکه

ها از طریق ایجاد یک ساختار ارتباطی برای تعامل و گفتگو خود ایجاد کنند. این شبکه

پیرامون مسائل و مشکلات صنفی کارگران، قابل تقویت و فراگیر شدن است و این 

به  تواندپیام، میترین ابزارهای انتقال های اجتماعی به عنوان یکی از مهمروزها، شبکه

های یک کنش صنفی، مورد ها و ماموریتعنوان منبع اصلی بیان اهداف، استراتژی

 برداری فعالان کارگری قرار گیرد.بهره

 

 بندی: جمع

 یاجتماع یهاگروه ریسا با ائتلافضرورت 
ابه به مث ،نفع اجتماعیهای ذیبگیران و گروهمزدسایر با  ایجاد یک ائتلاف متنوع

 تلفملیک  .تحقق پایدار اهداف اعتراضی استبهترین روش برای  «استراتژیک»هدفی 

که با منافع و اهداف کنش صنفی اشتراکاتی دارد، باشد.  تشکلی باشدتواند هر فرد یا می

گری و محافظت از آن کمک کند. کمپین ترویج و حمایت تربیشتواند به کارایی او می

تلاف توانند با یک کنش صنفی ائنفوذان و حامیان مینفعان، ذیذی ییهبا این تعریف کل

ویژه معلمان و پرستاران، به بگیرانهای کارگری و سایر مزدتشکلایجاد کنند. 

، و موارد دیگر در صورتی که نگرانی غیردولتی هایسازمان های دانشجویی،تشکل

تواند حامی و شناسایی شود، میها و مطالبات کارگران و آنها مشترکی بین خواست

ها و نهادهای گروه مورد ائتلاف تلقی شود. با این حال در صورت ائتلاف با سایر گروه

و  ،استمشترک های اجتماعی باید توجه کرد که اشتراک با آنها بر سر اهداف و برنامه

 حفظنفوذ در همه حال باید نفع و ذیهای ذیاستقلال تشکل کارگری از سایر گروه

 .شود

غلب امعنادار  راتِییتغ به یاد بسپاریم، مقالهعلاوه بر تمام موارد مطرح شده در این 

با حرکت و تلاش مداوم و پیوسته و دوری از نومیدی و یا امیدهای کاذب و زودگذر 

به  طیف بزرگی از مخاطبانِ یک کنش اعتراضی،بر  یو اثربخش تواند رخ دهدمی

 دارد. ازین طولانی یزمان یهامداوم در بازه یهاتلاش


