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" خودرورانيا" به مناسبت اعتصاب کارگران  ینکات  

 
هشتاد وهفتتيرم هن بيست یفرهاد شعبان  شنبه  

                                                                              
 را درداخل و  یادي بود که توجه زريچند هفته اخ دری مهم کارگریدادهايرو ازیکي"  خودرورانيا" کارگران اعتصاب

 رانيا" کارگران یاعتراضات تاکنون  ترافتهي سازمان و  تریکل عال اعتصاب شنيا.  به خود جلب کردرانيا خارج از

. استیسطح گسترده تر مبارزات کارگران دری منطقادامه و هيو سرما کارني مابیو بازتاب توازن قوا" خودرو  

نقش  است که در برپا کردن آن یشرواني و رسالت کارگران و پفهي وظشي اعتصاب و آموختن از درسهاني از ایابيارز

 یابيدست وفاکتورمهم دری دارهي سرماتي حاکمطيشراگران درمطالبات کار را درباره خواستها وی آن نکاتیبجا. داشتند

. گذرانمی تجربه از نظر متبادل مطالبات را تنها و تنها جهت انتقال و نيبه ا   

 که با ی و سود حاصل از فروش کاالهائعي توزد،ي که کارگران تولیطي به شرادني اشاره کنم که تا رسدي مقدمه بابعنوان

 یبا مبارزه ائ  ديرا با  یسنگالخ ري مسنيا. مي دارشيپ  دریدراز راه  آورند، کنند را به کنترل دری مديدستان خود تول

 مي و مشارکت مستقی مستقل کارگری و تشکلهاندگانيهمه با دخالت نماازمتر و مهدي تردیب و همدل، متحد وافتهيسازمان

.به موضوع بر گردم . بردشيکارگران در آن  پخود    

 که به آن دست یرابطه با اعتصاب در١٣٨٧ رماهي ت١۴جمعه روز"  خودرورانيا" که کارگران ی ائهياطالع ازیبخشدر

.مي جمعه را کار کنی روزهادي ما کارگران بای تا کمي گوئی مما .مي خواهیمگرما کارگران چه م" : آمده بودنيزدند، چن  

". نداردیلي کارگر روز تعطکي اي دنیدر کجا. مي کشی خجالت ممانيما از بچه ها    

 تاني از بچه هاديشما نه تنها نبا. ديکن روزجمعه را کارکي ی حتدي گفت که شما نباديپاسخ شما کارگران همسرنوشت بادر

 کار، درکنارخانواده طيالت محمشکفارغ ازکارو  جمعه رای شماست که روزهایانسان ویعي بلکه حق طبد،يخجالت بکش

. دي باشمي در آن سهی و همگیزي برنامه رخواهدي دلتان مکهي اوقات آزادتتان را آنطوری و برنامه هادي باشتانيبچه هاو

 ندارد که شما یليدل.  برخوردارندیليروز تعط روز بلکه ازدوکيطول هفته نه  کارگران دراي دنیکشورها ازیاريبسدر

.ديدار نباش حق برخورنياز ا  

 .افتندي دارنبودند، بلکه به آن دست برخوری حقوقنيچن کشورها ابتداء ازنيا ازیاري است که کارگران بسني اتي واقعاما

  اند؟افتهي خواستها دست ني به ای ائوهي کشورها چگونه و به چه شني است که کارگران انيا بحث بر سر

بوده و در  کارگران   خود افتهي و سازمان محصول مبارزات متشکل  یردهائ دستاوني  چنايتمام دندر.  روشن استپاسخ

 اي در تمام دنشاني داران و دولتهاهي توسط سرماري چند دهه اخی که طیدستاوردهائ.  استافتهي ی آن وجاهت قانوننديفرا

انه ها و کارگاهها کف دادن آنها بخصوص در کف کارخ  ازاي حفظسر بریهم اکنون کشمکشگرفته ومورد تعرض قرار

.ستي و کارخانه شما نراني تنها مختص به ای کشمکش طبقاتنيا.  استانيجردر   

 دي تولنهي کاهش هزان،ي مشترازي پاسخ به سفارشات و نهي با توجاني کارفرمای غربیکشورها ازیاريبسدرحال حاضردر
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 انتقال یاجرا وديمشخص، دست به تهدبطور کاریروي ننهي و کاهش هزی اجتماعی هامهيپرداخت باززيتا سطح رقبا، گر

 یدر روزها واداشتن کارگران به کاریآنها ارزان است، تالش برادرکار یروي نکهي خود به کشورهائی اقتصادیتهايفعال

 یرکتهائش (ی انسانیروي خدمات نیشرکتهابه کارگران، استفاده از موقت کاری قرار دادهالي کمتر، تحمنهي با هزليتعط

تاسف فراوان  و با  رواج داده   یسطح گسترده ائ را دریمانکاري پ ی شرکتهایريو بکارگ) دهندياجاره م  کاریرويکه ن

 به ی شغلتي امنبي ترتني اند؛ و بدرفتهي به کارگران را پذی ناامن شغلطي شراني الي تحمی کارگری هاهي از اتحادیاريبس

 طي شرانيبنابرا.  روبروستیبا مخاطره جد) ی بعنوان ضمانت اجتماعی دائم شغل قراردادکيداشتن ( آنکي کالسیمعنا

 شدن فقر ی، اجتماعی شغلی، ناامنیکاريگسترش ب.  استکساني شي کم تا بايهمه دن دردستيو مردم ته طبقه کارگریبرا

. شده استلي طبقه کارگر تبدکساني اندک به سرنوشت یهمه و همه با تفاوتهائ   

  درکاليراد و ريگي پ یمبارزات کارگر، هنوزطبقه   یدستاوردها  به ی دارهيسرما  یهاي دست درازنيباوجود همه ااما  

 اني در جریکارگران در سطح گسترده ائ  ی مبارزاتیدستاوردها  حفظ ی برایکارگر  ی هاهي از اتحادرونيدرودن و ب

نوز طبقه کارگر با مبارزه و مقاومت سنگر به سنگرش ه. ستي نی شده  و قطعتي که به آن اشاره شد تثبیطيشرااست و 

 در یمنته.  کندلي تحمی جهانی را به جنبش کارگری ضدکارگری استراتژني بتواند چنی دارهياجازه نداده است که سرما

 شتري بان دارهيمقابله اش با تعرض سرما مقاومت وِتي و متشکل است، توان و ظرفافتهي طبقه کارگر سازمانکهيکشورهائ

.ستي مستقل خود نی تشکلهای است که طبقه کارگر هنوز دارایو باالتر از کشورهائ  

 ساعت ٢۴ حق دارد که یممنوع است و هر کارگر"  اصواللي تعطیروزهادرکشورها کار ازیاريبسحال حاضر دردر

و از   مي تقسیروز  شبانه  ساعت استراحت٨ و  ساعت وقت آزاد٨،  ساعت کار٨ ساعته، ٨ به  سه بخش شبانه روز را

 ٣۶ حداقل به یجسم کارگر در طول هر هفته کار  یمل عیقاتي مطابق تحقن،يعالوه بر ا.  و خواص آن بهرمند شودايمزا

 ی دارهي به سرماشرفتهي پی از کشورهایاريبس درزيهفته ن آخریليروز تعط دو رو ني دارد و از اازيساعت استراحت  ن

. استافتهي یون قانتي شده و رسمليتحم    

 ی دارهي و سرماستيمقدرات خود حاکم ن طبقه کارگر برکهيحالدر که به آن اشاره رفت، وی نابرابرتي موقعنيادر یحت

 از اوقات ی بر بهرمندی شده کارگر مبنرفتهي حقوق پذنيبخواهد ا برد، اگری مغمايرا به  کار کارگریروي از نیسود ناش

 بپردازد؛ آنهم تنها و تنها در توافق با ی فوق العاده ائنهي آن و بابتش هزدي خریض متقاديقض کند، باآزاد و استراحت را ن

 اوقات نيا کار کارگر را دریروين  تواند ی آنهاست متي و رضالي و در صورت تمای کارگریخود کارگران و تشکلها

.دي نمایداريخر   

  داران و کارهي قدرتمند، سرمایتشکلها و ی جا افتاده کارگری سنتهایرادا  وشرفتهي پیکشورها ازیاريبس مثال دریبرا

" ديروز تول" کارگر را به لي و روز تعطنديوادار نما  ليتعط  ی در روزهای توانند کارگر را به کار اجباری نمانيفرما

 تواند از کارگر ی میر صورت تنها دیاضافه کار.  کنندیزيرا برنامه ر  یکار توانند اضافه ی نمانيکارفرما.  کنندليتبد

کارفرما نتوانسته باشند    نه کارگر و نه کهيبطور  کار اتفاق افتاده باشد طي در محی مترقبه ائري غداديتقاضا شود که رو

. کنندیري از وقوع آن جلوگاي و یني بشيآن را پ  

 جامعه به آن و ازيشبانه در صورت نار ک،یفتي کار شل،ي تعطی در روزهادي موارد، تولني تمام ای کارفرما برانيبنابرا

 کهي بابت آن، آنهم در صورتدي کند، بای منهي شده کارگر هزرفتهي پذی و اجتماعیحقوق انسان از آنجا که از،یاضافه کار
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. بپردازدی ترژهي ونهي هزی باشند، عالوه بر حقوق معمولیق توافني به چنی راضیکارگر و تشکل کارگر   

 خود و بودن یلي که روز تعطی کارگریعني.  باشدی عادی دستمزد روزهازانيماز کمتردي نبالي تعطی العاده روزهافوق

 حقوقش معادل   یفوق العاده ائ  ازديبا.  کندیم کار  دارهي سرمایبرا  کند وی میفرزندانش را قربان  خانواده وانيم در

 کي با حقوق در ی روز مرخصکي حق استفاده از  ازدي بالي تعطروز کي کار در ی در ازانيو همچن. برخوردار شود

. گرانتر تمام شوددي کارفرما بای برالي تعطی در روزهادي تولنهيهز.  برخوردار شودگريروز د   

 بعنوان ظهر از  بعد۶ا  صبح ت۶ساعت از  ديوجود انسان با  عتي طب مطابق  کارانيو پا آنجا که آغاز ازگر،ي دی طرفاز

 نامناسب طيفوق العاده شرا وفتيحق ش ازدي پردازد بای میفتيش که به کاری شود، لذا کارگریزي مناسب برنامه ریزمان

 مستلزم پرداخت فوق العاده دي چارچوب باني خارج از ای کارگر در ساعتهاز انجام کار ایتقاضا. برخوردار باشدزينکار

. کارگر لطمه وارد خواهد کردیدت به سالمتدراز مزمان مناسب درانجام کار خارج از ديچون بدون ترد. گردد  

سطح  دریفوق العاده ائ  ديکارفرما با  جامعه به آن ازي نصيصورت تشخاما در.  ممنوع اعالم شوددي شبانه بایکار دائم 

 پردازند یم  شبانه ی که به کار دائمی و کارگران دي بابت انجام آن توسط  کارگر پرداخت نمالي تعطیفوق العاده روزها

 نهيمعا با دقت موردديبخصوص قلب آنها با. رنديگ قراریچکاپ پزشک ونهي معارد مودي کارفرما بانهيبا هزکباريماه ۶هر

.رديگ قرار   

"  خودرورانيا " است، کارگران ی از طبقه کارگر جهانیادي زی مبارزات بخشهاندي توجه و علم به نکات فوق که فرابا

آنهم  بپردازد، دي بایشتري بنهي هزی تقاضائنيصورت چن واداشت، بلکه کارفرما دری اجباریافاض به کارديرا نه تنها نبا

استراحت  اوقات آزاد وتيرعا وی به حفظ سالمتژهي و با توجه وی مستقل کارگری آن توسط تشکلهاديصورت تائتنها در

. دارانهيکارگران و نه سود سرما   

 ی تشکلهاجادي جزء برافراشتن پرچم ای راهچي شان هی مطالبات صنفگريستها و د خواني به ادني رسی هم براکارگران

 کارگران در ی مبارزاتیتهايصدر تمام اولو دردي بای مستقل کارگری تشکلهاجادي ایمبارزه برا.  ندارندیمستقل کارگر

 یشروي پی برای مستقل کارگریها تشکلجاديا. است اصل استوارنيار بزيتجربه تمام کارگران جهان ن. رديگ قراررانيا

 یجامعه کارگر کار وطيمحدرگري حل مشکالت ددي و دولت شاه کلاني به کارفرمای خواستها و مطالبات کارگرليتحمو

.است  

 

یفرهاد شعبان  

 


