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پش صّستش ّ ًیبص پش دشاست تشی ًغجت ثَ خْدسّ 

 عبصُبی خْد پیذا ًکشدٍ ّ پیذا ًخْاُذ کشد.  
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خراسان روز  -خبر اعتصاب جمع کثیری از کارگران ایران خودرو

نوزدهم آبان ماه، در صدر اخبار سیاسی ایران قرار گرفت.  ایران 

خودرو از مراکز صنعتی  معتبر و صاحب نام کارگری در ایران است و 

شعبه خراسان آن در رده دوم شبکه تولید آن قرار دارد.  اعتصاب و 

تجمع اعتراضی کارگران آن نمیتواند توجه عمومی را بخود جلب نکند.  

اخبار و شواهد گویای تعطیلی یک پارچه بخش مونتاژ است، کارگران 

سه شیفت صبح، ظهر و شب را در بر گرفته،  و کارگران در لیست 

مطالبات و اقدام اعتراضی خود یکپارچه و متحد ظاهر شده اند. 

تصاویر منتشره راه پیمایی متحد کارگران در محوطه کارخانه و تجمع 

 حق طلبانه و مصمم کارگران در کف تولید را نشان میدهد.

مطالبات کارگران دستمزد و دریافتی ها، کمبود نیرو و اضافه کاری 

اجباری عنوان شده است. حضور بالفاصله مدیر عامل کارخانه در 

جمع کارگران روز بیستم آبان داللت کافی بر اهمیت اعتصاب را داشت. 

اما پاسخ مدیر عامل سر باال، وعده ناروشن و امتناع از پذیرش 

 مطالبات کارگران بود. 

بنابه گزارشات منتشره در جراید، مدیر عامل در پاسخ به حقوق و 

مزایای  مورد مطالبه کارگران از طرح کذایی " باز نگری طرح طبقه 

دس  بندی مشاغل با هدف افزایش دریافتی کارکنان" سخن گفت که "

صال صاضش ایي طشس دس دعت تاصتیٌی اعت ّ دس آیٌذٍ ًضدیک تَ تاییذ ّ 

ُای آى اص آتاى هاٍ راسی هضاعثَ  تقْیة خْاُذ سعیذ کَ پشداختی

اص قشاس هعلْم طشح ُبی تبکٌْى ًبشٌبختَ دیگشی ًیض دس خْاُذ ؽذ".  

دعتْس هذیش عبهل ّجْد داشتَ کَ ثٌبگِبى اعتصبة کبسگشاى هذیشیت سا 

" دس خقْؿ طشس تثذیل ّضؼیت ُن ؽشکت  ثَ افشبی آًِب ّاهیذاسد:

ایشاى خْدسّ خشاعاى اّلیي ؽشکت دس گشٍّ فٌؼتی تْد کَ اص عال 

تثذیل ّضؼیت کاسکٌاى پیواًکاس سا آغاص ًوْدٍ ّ دس صال صاضش  ۶۹۳۱

ُای اتالغی گشٍّ فٌؼتی ایشاى خْدسّ ایي  ُن تش اعاط دعتْسالؼول

طشس دس صال ارشاعت ّ فمظ دس ارشا ایشادی هؾاُذٍ ؽذ کَ دس اتتذاء 

 ُفتَ تَ ّاصذ هٌاتغ اًغاًی گْػ صد کشدم تا دس فذد سفغ آى تشآیٌذ." 

ٌُْص خجشی اص ّاکٌش کبسگشاى ثَ شعجذٍ ثبصی هذیش عبهل ّ طشح ُبیی 

کَ عش ّ تَ آًشا ًویتْاى ثب یک ّعذٍ تْخبلی ُن آّسد، دس دعت ًیغت. 

دس صهیٌَ ششایط کبسی ّ اضبفَ کبسی اججبسی جٌبة هذیش عبهل اص 

ّقبدت ثَ عین آخش هیضًذ. جٌبة هذیش عبهل ضوي اعتشاف ثَ شذت 

صْصٍ تْلیذ تا کوک خْد ؽوا ػضیضاى تْاًغتین تْلیذ سا  کبسی تبکًٌْی "

دعتگاٍ تشعاًین... دس صْصٍ  ۱۵۴دعتگاٍ دس سّص تَ تیؼ اص  ۰۴۴اص 

این، تَ ػٌْاى   هغائل سفاُی ّ صمْق ّ هضایا ُن الذاهات هِوی اًزام دادٍ

تَ تیؼ  ۶۹۳۹ُضاس تْهاى دس عال  ۳۴۴ُای غیشًمذی اص  هخال پشداخت

  هیلیْى تْهاى دس عال راسی سعیذٍ اعت"!! ۰اص 

 الثذ جوع کبسگشاى اعتصبثی دُبى یبٍّ گْی هذیش عبهل ّ هٌت "

 ۰تَ تیؼ اص  ۶۹۳۹ُضاس تْهاى دس عال  ۳۴۴ُای غیشًمذی اص  پشداخت

دسصذ افضایش تْلیذ  اتْهْثیل،   06سا ثغتَ اًذ. ثَ اصاء هیلیْى تْهاى" 

هعبدل چِبس هیلیْى تْهبى پشداخت غیش ًقذی ثشای یکغبل! هعبدل پْلی 

ّ ّاقعی خشت ّ پشت ُبیی کَ دتی جْاثگْی پْل تْ جیجی ثچَ هذسعَ 

 ای خبًْادٍ ًیغت! 

ّ ثبالخشٍ ّقبدت هذیشعبهل دس هقبثل خْاعت اعتصبثیْى جبی تشدیذ 

اص اتتذاء عال راسی تَ دالیل هختلف ًتْاًغتین تَ ُذف ثبقی ًویگزاسد: "

تؼییي ؽذٍ ّ سفغ تؼِذات خْد دس لثال هؾتشیاى دعت یاتین اها ّلتی 

این  ؽشایظ هِیا ؽذ ّظیفَ داسین خْدسّیی سا کَ هتؼِذ تَ تْلیذ آى ؽذٍ

ای اعت کَ دس لثال  تْلیذ ًوْدٍ ّ تَ هؾتشی تضْیل ًوایین ایي ّظیفَ

هؾتشیاى ػضیضهاى تَ دّػ هي ّ ُوَ کاسکٌاى گشٍّ فٌؼتی ایشاى 

خْدسّ اعت. تذیِی اعت کَ تالػ ها دس ایي ساٍ گاُی طالت 

 فشعاعت."

ٌُْص خجشی اص پبعخ کبسگشاى خْدسّعبص خشاعبًی دس دعت ًیغت. ثبیذ 

هٌتظش شذ. ُیچ کظ ًویتْاًذ چشن ثش دشْاسیِبی پیش سّی کبسگشاى  

ثجٌذد. اهب ّاقعیت عشیبى تش ایي اعت کَ اعتصبة ایشاى خْدسّ، هصبف 

ّ هطبلجبت ایشاى خْدسّ، تصوین ّ ًجشد ایشاى خْدسّ هذذّد ثَ آى 

کبسخبًَ ّ هذذّد ثَ صف پش عش ّ صذا، خشوگیي ّ دق طلت سّص 

پٌج شٌجَ دس خشاعبى ًیغت.   صًجیشٍ اعتصبثبت ّ اعتشاض صف 

هیلیًْی کبسگشی جبهعَ ثبیذ یکجب ثَ عوت هجبسصات عشاعشی ّ 

تعشضی شکبفتَ ثشْد. دق طلجی کبسگشی دس آى جبهعَ ثبیذ گلَ هذیشاى 

عبهل اضبفَ کبسی ّ کبس اججبسی، هذیشاى دلَ دصدی اص دعتوضد کبسگشاى 

سا عش جبی خْد ثٌشبًذ... ثذث ثش عش ایشاى خْدسّ، صٌعت پش طپش 

تْلیذ ّ سًّق ّ عْد دس اقتصبد ایشاى، ثذث ثش عش چشن ّ چشاغ ّ 

تکیَ گبٍ جٌجش کبسگشی دس آى جغشافیب اعت. ُیچ گبٍ ّ ُیچ جب، طجقَ 

کبسگش لٌگش هتشکل تش، عٌجَ پش صّستش ّ ًیبص پش دشاست تشی ًغجت ثَ 

 خْدسّ عبصُبی خْد پیذا ًکشدٍ ّ پیذا ًخْاُذ کشد.  

خشاعبى ثب طفشٍ ّ جْاة  -ًبفشجبم دس خْدسّیکغبل پظ اص اعتصبة 

عشثبالی هذیش عبهل دس هقبثل هطبلجبت هشبثَ کبسگشاى )اعتصبة عبلي 

دس اعتشاض ثَ دّ عبعت اضبفَ کبسی  9911آرسهبٍ  72هًْتبژ دس 

اججبسی دس ُش شیفت( ؛ تٌِب پٌج سّص پظ اص اعتصبة دس کبسخبًَ 

دس اعتشاض ثَ ششایط کبس  9066تجشیض ایشاى خْدسّ )پبًضدُن آثبى هبٍ 

ّ دسیبفتی ُب ( اًتظبس ًبثجبیی ًیغت کَ خْدسّ عبصاى طجقَ کبسگش  

دعت ثَ اُشم ُبی اتذبد ّ ُن عشًْشتی کبسگشی خْد ثجشًذ ّ هذیش 

 عبهل ُبی یبٍّ گْ سا عش جبی خْد ثٌشبًٌذ.

ثب جْاة صشیخ هذیش عبهل اکٌْى تٌِب یک ساٍ دس هقبثل خْدسّ عبصاى 

خشاعبًی قشاس هیگیشد. هذیش عبهل هشت ُبی ًذیف عتیضٍ جْیی ّ 

هقبّهت سا ًشبى دادٍ اعت. هذیشیت ثب ثِبًَ ُبی ثچگبًَ تصوین داسد 

عش ثذّاًذ. ُوَ هیذاًٌذ کَ هثل ُوَ اعتصبثبت خجشی اص تغلین ثَ 

هطبلجبت کبسگشاى دس کبس ًیغت. اعتصبة ّ دق طلجی ثبیذ تعویق یبثذ، 

اداهَ پیذا کٌذ، ثبیذ ًیشّی ثیشتشی گشد آّسد... اگش خْدسّ عبصاى 

 ًتْاًٌذ، پظ کذام ثخش کبسگشی ّ کی هیخْاٌُذ آعتیي ثبال ثضًٌذ؟

 خراسان تنها ميماند؟ –آىا اعتصاب کارگران اىران خودرو 
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خیزش آبان ماه در دومین سالگرد خود همچنان در هیبت یک فاکتور 

اساسی بر تحوالت سیاسی ایران سنگینی میکند. اینگونه خیزش ها  

قابل پیش بینی نیستند. زمان و مکان دقیق آنها را نمیتوان پیش بینی 

و برنامه ریزی کرد. رعد و برق در آسمان آبی و هنگامه نا بهنگام 

مردمی که ناگهان به سیم آخر میزنند برای توضیح آن زیادی بچگانه 

 است، هر چند شواهدی از هر یک را با خود حمل میکند. 

آبان یک تک رویداد جدا افتاده نبود. یک تالطم نبود، یک پرونده 

نیست که بسته شود. بازماندگان و کیفر خواست آنها، همه با هم 

کانالی برای زنده نگاه داشتن یک زخم است. سرکوب میشود، 

شکست نمیخورد. عقب مینشیند تا جلوتر بیاید. زمین میخورد، اما 

راه تازه پیشروی را پیشه میکند. فراموش نمیشود، سر التیام ندارد... 

این فصل مشترک نسل و مردمانی است که از آبان تغذیه میکنند، با 

 آن رویا میپرورند، و برای نوبت بعدی نیرو جمع میکنند. 

آبان به خاک و خون کشیده شد تا انحطاط سر تا پا و همه درز و 

ترک های دیوار حکومت را در خود بگیرد. آبان پیروز نشد. اما 

جالل و شکوه آن در چهره کریه دشمنان  "پیروز" آن هویدا است. 

خیل عظیم اوباشان، جیره خوران حقیر، ششلول بندهای جنایت پیشه، 

چماقداران کینه توز و ستایشگران حقارت و بندگی در ضیافت 

مشترک پسا آّبان شان غرق در چرک و کثافت فقر و تحقیر و 

تبهکاری الف میزنند، لگد پرانی میکنند، زور میگویند، باج 

میگیرند، افسار گسیخته دنبال بهانه میگردند... و هستند، هنوز 

 هستند!

آبان و خیزش آن یک بخش اجتناب ناپذیر آن جامعه است. آبان و 

خیزش آن در ورای ترس و تهدید و  تنهایی و نکبت حاکمین 

سرمایه، اسلحه دست مردمانی است که برای فتح حقوق مسلم خود 

از خانه بیرون میزنند. اینها مردمانی از میان همسایگان، همکاران و 

همبازی های همیشه آشنا هستند که دل به دریای هم سرنوشتی و 

اعتماد به یکدیگر زده و دیگر خدا را بنده نیستند. هر خیزش در نوع 

خود با ابتکار عمل، با  نمودهای تحسین برانگیز شجاعت و تهور 

فردی و جمعی  در یادها میماند، اما "بی انصافی" تلخ آنجاست که 

خمیرمایه اصلی این خیزش ها در دل نارضایتی ها و بحث و روابط 

و تبادل نظرهای روزمره   کمتر مورد توجه قرار میگیرد. شکوه 

آّبان در نماد آرزوهای غالب مشترک شرکت کنندگان است، باور به 

چیزی که آنچنان مرگ و زندان و دربدری را حقیر میشمارد، باور 

 به اهدافی که با قدرت خود میتوان تحمیل کرد...

بدون آبان خشت روی خشت زندگی توده های میلیونی باقی نمیماند. 

در غیاب آبان تکلیف مردم با انبان نفرت و کینه از تحقیر و 

فرودستی چه خواهد بود؟ تکلیف مردم با خواستها و ایده آلها و نرم 

های شایسته انسانی و توقعات شان چیست؟ با همه اینها  تکرار آبان 

نه شدنی است و نه میتوان روی آن حساب باز کرد. آنچه اهمیت 

دارد اینست که برای رویارویی با آبان بعدی باید آمادگی داشت، از 

آن در مقابل سرکوب و توطئه پروکاتورهای دولتی حفاظت کرد و 

برای بیشترین پیروزیها آنرا تقویت کرد. اما مساله اصلی برای مردم 

آزادیخواه اینست که باید برای همه پیروزی جنگید. باید پایه های 

حکومت را ویران 

کرد. باید همه 

وابستگان و مدافعان 

رنگارنگ این نظام 

را از سوراخ موش 

بیرون کشید و به 

زانو درآورد. باید  

همه مراکز قدرت 

را بر سر شان 

خراب کرد، باید دستشان را از امتیازات کوتاه کرد، باید تمام 

موجودیت فکری و اجتماعی حاکمیت کثیف و استثمارگر را افسار 

زد... باید بسیار فراتر از خیابانها تمام ساختار قدرت در جامعه را 

در اختیار گرفت. باید نه فقط زندانها بلکه کل آزادی را تسخیر کرد. 

باید در خیابانها ماند؛ نان، تولید، بهداشت، مسکن، انبارها، مدارس و 

 آموزش پرورش همه را از چنگ  دشمنان بیرون کشید... 

برای همه پیروزی،  جبهه عظیم مردم آزادیخواه در ایران به نیروی 

بیشتر، اتحاد وسیعتر، و افق بلندتر نیاز دارند. آبان گواه تشنگی، ولع 

و ستیزه جویی آن جامعه است. جنبش کارگری وسیع و پرشتاب در 

دسترس جامعه قرار دارد تا ظرفیت ها و پتانسیل مبارزاتی در 

جامعه را در جهت یک آلترناتیو انقالبی بکار بگیرد. همه چیز در 

گرو آنست که جنبش کارگری نباید بر روی احتمال وقوع خیزش ها 

حساب جدی باز کند. برعکس، خیزش های انقالبی و توده ای پیش 

از آنکه جزو شرایط کار جنبش کارگری باشد باید از نتایج و 

   محصوالت پیشروی جنبش کارگری به حساب بیاید.

دو سال گذشت. نیاز به پیروزی و حسرت پیروزی در سرتاسر 

جامعه شعله ور است. آنچه که دست ما را همچنان از آرزوهای بر 

حق خود کوتاه کرده "غفلت" از دریای حق طلبی و مبارزه جویی 

است که ما را در هر گذر در محاصره خود گرفته است. هر روز 

پرستاران ، بازنشتگان ، معلمان و کارگران در فریاد ها و اجتماعات 

خود "آبان" تازه تری را در مقابل چشمان ما خلق میکنند اما ما کمتر 

 میبینیم، کمتر ارج میگذاریم و کمتر مورد حمایت قرار میدهیم. 

واقعیات گواه آنست که آن جامعه سر تسلیم ندارد. از پای نخواهد 

نشست. شک نداشته باشیم بجای فقر و جهل و ظلم امروز؛  روزی 

آزادی، برابری و عدالت اجتماعی خواهد نشست. راه ما از اینجا تا 

به آنجا از مسیر آگاهی کارگران به منافع طبقاتی شان، توانایی 

کارگران در دفاع از حقوق حقه شان ، از مسیر تشکل و  افزایش 

 قدرت کارگر در مسیر حکومت کارگری میگذرد. 

هیچ ارتشی با سودای پیروزی، هیچگاه از گستاخی و سرسختی و 
جسارت صفوف خود تضعیف نشده است... شهرها و شر و شور 
تبار آزادیخواهی در ایران را با روح آشوب آبان آن آذین ببندیم. در 
بزرگداشت آبان و در همان مسیر، دست همزنجیران خود را بگیریم، 
سنگرهای امروز را هر اندازه کوچک بنظر بیایند به نیروی خود 
تسخیر کنیم، در هر قدم متحدتر شویم، صفوفمان را فشرده تر کنیم و 

 آماده شویم!   

 از خيزش آبان تا جنبش کارگری
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تاسیخ هثاسصٍ تشای سّصکاس ُؾت عاػتَ تطشص ًاگغغتٌی تا خاعتگاٍ 

هٌاعثت اّل هاٍ هَ تَ ُن گشٍ خْسدٍ اعت. اُویت عیاعی پیشّصی 

هطالثَ ُؾت عاػت ّ چٌذ ّ چْى ایي تزشتَ گشاًثِا ایزاب هیکٌذ کَ 

ایي دّ سا اص ُن تفکیک کشد.  ًْؽتَ صاضش تالؽی اعت کَ تاسیخ 

رٌثؼ ػظین ُؾت عاػت کاس دس ُفتَ سا صیش رسٍ تیي لشاس دُذ. ایي 

رٌثؼ سا هیتْاى اص عالِای ًیوَ دّم لشى ًْصدُن ّ چٌذ دَُ دس اّایل 

لشى تیغتن تْضْس ّ تا صذ صیادی هتاحش اص یکذیگش تخقْؿ دس 

اهشیکا، اسّپا ّ اعتشالیا سد یاتی کشد. اها پایَ ُای افلی رٌثؼ  سّ 

 تَ رٌثؼ کاسگشی اهشیکا ّ تخقْؿ ؽِش ؽیکاگْ اؽاسٍ داسًذ. 

اگش چَ هطالثَ افضایؼ دعتوضد هْضْع افلی اػتقاتات تضسگ 

کاسگشی دس اهشیکا سا تؾکیل دادٍ اعت، اها اػتشاك تَ عاػات کاس 

طْالًی ّ ؽشایظ غیش لاتل تضول کاس سا دس تغیاسی اص هشاکض تْلیذی 

هیتْاى عشاؽ گشفت. دس ًیوَ دّم لشى ًْصدُن ٌُْص عاػات کاس "اص 

طلْع آفتاب تا غشّب آفتاب" دس اهشیکا تغیاس ػادی تَ صغاب هیاهذ. 

سّص کاس چِاسدٍ، ؽاًضدٍ ّ ُزذٍ عاػتَ غیش هؼوْل ًثْد. عالِای 

پش اص اػتقاتات تا هطالثَ سّؽي صْل کاُؼ عاػت  0281ّ  0281

کاس اعت. هؾخقا هطالثَ دٍ عاػت کاس سّصاًَ اص طشف "اتضادیَ 

کاسگشاى هکاًیک فیالدلفیا"، آًچَ هیتْاى آًشا ًخغتیي اتضادیَ 

ًخغتیي اػتقاب تا   0281کاسگشی رِاى  ًاهیذ، هطشس گشدیذ. عال 

ُواى خْاعت اص طشف کاسگشاى عاختواًی دس فیالدلفیا حثت ؽذٍ 

اعت. دس یک گضاسػ اص اػتقاب کاسگشاى ًاًْایی ُای ؽِش 

ًیْیْسک هٌؼکظ اعت کَ ایي کاسگشاى دس ؽشایظ تذتش اص تشدگاى 

 فشاػٌَ هقش سّصاًَ ُزذٍ تا تیغت عاػت هزثْس تَ کٌاس تْدٍ اًذ.  

 01ایي اػتشاضات خیلی صّد  ّعؼت یک رٌثؼ گغتشدٍ صْل هطالثَ 

اص تة ّ تاب آى  0281عاػت کاس سا تخْد گشفت. تضشاى التقادی 

کاعت ّلی تْاًغت عاػت کاس دٍ عاػتَ سا تشای کاسکٌاى دّلتی تَ 

اهضاء سئیظ روِْس ّلت، "ّاى تْسى"، تَ کشعی تٌؾاًذ. رٌثؼ 

کاُؼ عاػت کاس دس اتؼاد تیي الوللی گغتشػ یافت ّ پشچن ُؾت 

تة ُؾت عاػت کاس دس  0281عاػت کاس سا تشافشاؽت. عالِای 

هیاى اتضادیَ ُا ّ عاصهاًِای کاسگشی تاال گشفت. ایي رٌثؼ لثل اص 

هْلتا اص ًفظ تیافتذ، یک عال  0281آًکَ تا عذ تضشاى التقادی عال 

لثل تش دس اعتشالیا پیشّصی ؽکُْوٌذ "ُؾت عاػت کاس، ُؾت 

 عاػت اعتشاصت، ُؾت عاػت آًچَ خْد تخْاُین" یک ّالؼیت تْد.

 جٌجش ُشت عبعت کبس دس اهشیکب

پایَ ُای رٌثؼ اػتشاضی کاسگشاى اهشیکا کَ هغتمیوا پایَ ُای 

هٌاعثت اّل هَ سا ؽکل داد سا تایذ دس تغیذ عشاعشی کاسگشی 

رغتزْ کشد. ُغتَ یک ُوکاسی عاصهاى یافتَ عشاعشی تا  0221عال

ّػذٍ یک هثاسصٍ هیلیتاًت هْسد اعتمثال ػوْهی لشاس گشفت. تؼذ اص 

ُوکاسی چٌذ اتضادیَ کاسگشی هضلی اص  0280عالِای رٌگ داخلی 

رولَ اتضادیَ هاؽیٌیغت ّ اتضادیَ رْؽکاساى  اهیذ یک صشکت 

دس ارالط  0288گغتشدٍ عشاعشی سا داهي صد. تیغتن هاٍ اّت عال 

تالتیوْس اص طشف ًوایٌذگاى چِاس اتضادیَ کاسگشی "اتضادیَ عشاعشی 

کاسگشاى اهشیکا" تٌیاى گزاؽتَ ؽذ. اتتکاس ػول سا سُثش کاسگشی 

عشؽٌاط ّ رْاى تٌام ّیلیام عیلْیظ تؼِذٍ داؽت ّ خْد اّ ّاعطَ 

هیاى اتضادیَ عشاعشی تا اًتشًاعیًْال اّل گشدیذ. ارالط 

 لطؼٌاهَ صیش سا تَ تقْیة سعاًذ4 0288اًتشًاعیًْال اّل دس عال 

"ًخغتیي ّ هِوتشیي ّظیفَ دس ساٍ ًزات کاسگشاى اهشیکا اص تشدگی 

عشهایَ ایزاب هیکٌذ کَ کاس ُؾت عاػتَ تؼٌْاى لاًْى ّ سّال 

هؼوْل کاس دس عشاعش اهشیکا تَ ارشا دس آیذ. ها هقون ُغتین توام 

 تْاى خْد سا تا صقْل ایي ًتیزَ ؽکُْوٌذ تَ کاس تگیشین." 

ارالط اًتشًاعیًْال اّل الذاهاتی  هثٌی تش ُوکاسی کاسگشاى هقون 

ّ هتؼِذ تشای ًوایٌذگی  طثمَ کاسگش تا اتکا تَ هْاضغ  عیاعی هغتمل  

دس کٌگشٍ ژًْ اًتشًاعیًْال  0288سا دس دعتْس گزاؽت. عپتاهثش عال 

اّل دس طی یک لطؼٌاهَ ُؾت عاػت کاس تؼٌْاى هشص لاًًْی سّص 

 کاس رِاًی طثمَ کاسگش هْسد تقْیة لشاس گشفت.  

، تخقْؿ 0281هاسکظ تا اًتؾاس رلذ اّل کتاب "عشهایَ" دس عال 

دس فقل دُن دس تشسعی هْضْع سّصکاس، تَ هثاسصات کاسگشاى 

اهشیکا تشای کاُؼ عاػت کاس هیپشداصد. ایي رٌثؼ سا هیٍْ  رٌگ 

داخلی ّ هشگ تشدٍ داسی هیٌاهذ کَ ًیشّی هتضذ کاسگشی دس ّسای 

سًگ پْعت سا تش فشاص الیاًْط آسام، اص اًگلٌذ رذیذ تا کالیفشًیا تَ 

فْست عشیغ الغیش تَ صشکت دس آّسدٍ اعت.   دس ػیي صال هاسکظ 

دّ هقْتَ یکی دس ژًْ تْعظ تیي الولل ّ دیگشی دس تالتیوْس تْعظ 

اتضادیَ عشاعشی کاسگشی تذّى ًمؾَ لثلی دس فافلَ فمظ دّ ُفتَ سا 

 دلیلی تش سؽذ رٌثؼ طثماتی کاسگشی تشهیؾواسد. 

 شتبة ًْیي دس جٌجش ُشت عبعت کبس

دس کٌْاًغیْى چِاسم اتضادیَ عشاعشی کاسگشاى اهشیکا ّ  0221عال 

 کاًادا 

(Federation of Organized Trades and Labour Unions 

of the United State and Canada  تقْیة لطؼٌاهَ صیش )

رٌثؼ کاُؼ عاػت کاس سا ّاسد هشصلَ تاصٍ ای عاخت4 " اص طشف 

فذساعیْى اتضادیَ ُای کاسگشی سّص کاس ُؾت عاػتَ تؼٌْاى هشص 

همشس هیگشدد.   0228لاًًْی کاس کاسگشاى  اص تاسیخ اص اّل هَ عال 

ها ُوَ عاصهاًِای کاسگشی سا تشای تغییش همشسات صاکن تش هضیظ 

 فؼالیت خْد ّ تضمك هقْتَ ُؾت عاػتَ فشا هیخْاًین." 

 مروری بر بسيج طبقه کارگر حول کاهش ساعت کار
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ایي لطؼٌاهَ چیضی دستاسٍ هتذ ّ سّؽِای ػولی ّ ارشایی سا سّؽي 

ًویکشد. اها ًاگفتَ سّؽي تْد چٌیي هقْتَ ّ ادػای تلٌذپشّاصاًَ آى 

اص راًة یک عاصهاى کاسگشی کَ تؼذاد اػضای آى صذاکخش اص پٌزاٍ 

ُضاس ًفش فشاتش ًویشفت، تٌِا هیتْاًغت یک فشاخْاى هثاسصاتی ّ 

یک پشچن تغیذ اػتشاك کاسگشی تاؽذ. ایي دلیما ُواى چیضی تْد کَ 

تْلْع پیْعت. اتضادیَ ُا ّ ُوَ طیف هتٌْع عاصهاًِا ّ تؾکلِای 

کاسگشی ّ عْعیالیغتی اص "ؽْالیَ ُای کاس"، آًاسؽیغتِا تا 

ُای ؽٌاختَ ؽذٍ تا سّؽِای سفشهیغتی تا تذاسک  گغتشدٍ تَ  اتضادیَ

 اعتمثال فشاخْاى ؽتافتٌذ. 

 یک صهیي لشصٍ کبسگشی:

 آهبدگی ثشای اعتصبة "ُشت عبعت کبس" دس اّل هَ 

تطْس کلی یک دّسٍ  0231ّ  0221اگش چَ فافلَ یک دَُ هیاى 

سًّك کن عاتمَ تْام تا سؽذ فٌؼتی ّ گغتشػ تاصاس داخلی ؽٌاختَ 

ّ تیکاسی ػظین  0218هیؾْد، اها هتاحش اص تضشاى فلذ کٌٌذٍ عال 

ًاؽی اص آى یک رٌة ّ رْػ پش صشاست کاسگشی صْل ُفت عاػت 

کاس سا تَ اسث تشدٍ اعت. هثاسصٍ تشای ُفت عاػت کاس ًتیزَ هغتمین 

هثاسصات کاسگشی ػلیَ تیکاسی تْد ّ دس اّد خْد دس اػتقاتات 

تاسیخی تخؾِای هؼذى،  ساٍ آُي ّ فْالد تزشتَ سصهٌذگی ػویمی سا 

دس کل طثمَ کاسگش تزا گزاؽت. هطالثَ ُؾت عاػت کاس دس ُفتَ تش 

تغتش فضای اػتشاضی گغتشدٍ کاسگشی تشای کاُؼ عاػت کاس، 

تٌْتت خْد هْد ّعؼی کاسگشاى تغْی تؾکل یاتی سا تِوشاٍ آّسد. 

آهاسُای غیش سعوی اص عاصهاى ؽْالیَ ُای کاس صکایت اص افضایؼ 

ُضاس دس عالِای  111تؼذاد اػضای کاسگش آًِا اص دّیغت ُضاس تَ 

داسد کَ  هذیْى تالػ گغتشدٍ هثاسصاتی ایي عاصهاى  0228صْالی 

 کاسگشی سّی هْضْع کاُؼ عاػت کاس اسصیاتی هیؾْد.  

ؽاُذ یک صهیي لشصٍ اػتقاب ّ صك طلثی  0228ّ  0228عالِای 

هتؾکل دس اهشیکا اعت کَ تا ُیچ دّسٍ دیگشی دس تاسیخ هثاسصٍ 

طثماتی کاسگشی لثل همایغَ ًیغت. آهاس اػتشاضات کاسگشی دس 

هْسد اعت  811صکایت اص تؼذاد  0221تا  0220عالِای پش التِاب 

ُضاس کاسگش سا ؽاهل ؽذٍ اعت.  081ّ تطْس هتْعظ عاالًَ 

 881هْسد سا ًؾاى هیذُذ کَ  111تؼذاد  0228اػتقاتات عال 

اػتقاتات دّ  0228ُضاس کاسگش سا ؽاهل ؽذٍ اعت. عال تؼذ، عال 

تشاتش ؽذٍ ّ صکایت اص دعت کن صوایت ّ ؽشکت فؼال ًین هیلیْى 

 کاسگش داسد. 

اػتقاتات ّ هؾخقا تذاسک اػتقاب تضسگ اّل هَ دس پی هطالثَ 

"ُؾت عاػت" تیؾتش اص ُش را سّی ؽیکاگْ هتوشکض تْد، اها رٌة 

ّ رْػ دس تغیاسی اص ؽِشُای دیگش، ًیْیْسک، تالتیوْس، 

ّاؽٌگتي، عي عیٌاتی، پیتضتْسگ دیتشّیت ّ تغیاسی ؽِشُای دیگش 

سا ًویتْاى اص للن اًذاخت. اص هؾخقات اػتقاتات ایي دّسٍ اص رولَ 

دس رزب فؼال کاسگشاى غیش هاُش ّ غیش اتضادیَ ای ًام تشدٍ هیؾْد. 

سعاًَ ُای طثمَ صاکن اص یک سّس عتیضٍ رْی کاسگشی، اص ًفشت 

گغتشدٍ اص عشهایَ اص یک فضای رٌگ ارتواػی غالة تش اػتقاتات 

 عخي ساًذًذ. 

دس ؽیکاگْ اػتقاب ّ ارتواػات پش ؽْس ّ سادیکال تا صولَ 

هغلضاًَ پلیظ ّ هضدّساى هغلش تاًذ عیاُی سّتشّ گشدیذ. ارتواع 

چٌذُضاس ًفشٍ دس پاسک هشکضی ؽِش تا ُذف اعتمثال ّ تذاسک 

تظاُشات تضسگ تا تیش اًذاصی هغتمین پلیظ ؽؼ کؾتَ اص هیاى 

کاسگشاى تزا گزاؽت. سّص تؼذ دس چِاسم هاٍ هَ ارتواع تاصٍ تش 

کاسگشی دس تضسگذاؽت کؾتَ ؽذگاى سّص لثل تا ُزْم هزذد پلیظ 

هْارَ گشدیذ. یک توة دس صیي سّیذادُا تَ عوت پلیظ پشتاب ؽذ. 

ػاهل اًفزاس ُشگض ؽٌاختَ ًؾذ. اها دس یک پشًّذٍ هاالهال عاختگی 

چِشٍ ُای فؼال عشؽٌاط آًاسؽیغت هزشم للوذاد، ّ چِاس ًفش تَ داس 

آّیختَ ؽذًذ. ّلایغ عْم ّ چِاسم هاٍ هَ، صًذگیٌاهَ ّ دفاػیات فؼالیي 

اػذام ؽذٍ تخؼ تفکیک ًاپزیش تاسیخچَ هثاسصٍ سّص رِاًی  کاسگش 

 ؽٌاختَ هیؾًْذ.   

فشف صدّدى آحاس صوالت پلیظ ّ طثمَ صاکوَ  0228ًیوَ دّم عال 

ّ تشای تاصعاصی رٌثؼ ُؾت عاػت کاس گشدیذ. فذساعیْى کاس 

، سا تشای فشاخْاى ارتواػات کاسگشی 0231اهشیکا اّل هَ عال 

توٌظْس تزلیل هثاسصٍ تش عش ُؾت عاػت کاس هٌاعة تؾخیـ داد. 

هتؼالثا اص طشف آًچَ دس اداهَ اًتشًاعیًْال دّم کاسگشی ًام گشفت 

دس کٌگشٍ پاسیظ خْد تا تقْیة یک لطؼٌاهَ تضشک تیي الوللی تاصٍ 

ای سا صْل هطالثَ ُؾت عاػت ّ یک سّص رؾي رِاًی کاسگشی 

ؽِشُای تضسگ اسّپا ّ اهشیکا تَ فضٌَ  0231تٌیاى گزاؽت.  عال 

سژٍ تضسگ کاسگشی ّ تا پشچوِای ُؾت عاػت کاس تثذیل ؽذ. 

دس تشّکغل اّل هَ ّ  0230کٌگشٍ عال تؼذ اًتشًاعیًْال، عال 

خْاعت ُؾت عاػت کاس سا تا ُذف تمْیت ُن عشًْؽتی هیاى 

کاسگشاى کؾْسُای هختلف دس هماتل رٌگ افشّصی طثمات صاکوَ ّ 

تؼویك هثاسصٍ طثماتی هْسد تاکیذ لشاس داد. لطؼٌاهَ هضتْس خْاُاى 

 تؼطیل اّل هَ تْعظ کاسگشاى  تْد.  

اًگلظ دس همذهَ خْد تَ چِاسهیي ًغخَ آلواًی هاًیفغت 
هٌتؾش ؽذ، دستاسٍ اُویت سّص  ۶۹۳۴کوًْیغتی کَ دس اّل هَ 

 گْیذ4رِاًی کاسگش هی

"ُواًطْس کَ هي ایي خطْط سا هی ًْیغن، پشّلتاسیای اسّپا ّ 
آهشیکا  تشای اّلیي تاس تَ ػٌْاى یک استؼ ّاصذ صیش یک پشچن، 
تشای یک ُذف فْسی هؾتشک، یؼٌی یک سّص کاسی ُؾت عاػتَ، 
کَ تش پایَ ُای لاًًْی اعتْاس اعت تغیذ هی ؽًْذ . . هٌظشٍ ایکَ 
اکٌْى ؽاُذ آى ُغتین تاػج خْاُذ ؽذ کَ عشهایَ داساى ّ صهیي 
داساى توام کؾْسُا هتْرَ ؽًْذ کَ اهشّص پشّلتاسیای رِاًی، دس 
ػول  هتضذ ّ دس کٌاس ُن ُغتٌذ. اگش فمظ هاسکظ تا هي تْد  تا آى سا 

 تا چؾواى خْدػ تثیٌذ!"
 

 ًششیَ علیَ ثیکبسی

 هصطفی اعذپْس عشدثیش:

 هذیش هغئْل: عیْاى سضبیی                                                       

 bikari.com-info@a توبط: آدسط ایویل  

هقبالت ایي شوبسٍ تْعط هصطفی اعذپْس ًْشتَ شذٍ اعت. 

 اعتفبدٍ اص هطبلت ثب رکش هٌجع آصاد اعت. 

mailto:info@a-bikari.com
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