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نگاهی گذرا به مبارزات و اعتصابات 

 در سال گذشته
متاسفانه فقط سختی ها در موردش صحبت . گذشت مملو از سختی ها بود سالی که

اما خیلی اتقاقات افتاد که کمتر در روزنامه ها خوانده و یا در تلویزیون دیده . میشود

افتاد که در اینجا به  واقعیت این است که خیلی اتفاقات مهم و موفقی نیز اتفاق. میشود

  . تعدادی از آنها اشاره میکنیم

زیادی نه با حقوقهای کالن یا پستهای سال سازماندهی و مبارزه بود که افراد  9102ال س

. بدست آوردند همرا سیاسی باال مقاومت کردند و حتی پیروزیهایی   
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کارگران بنادر در ایتالیا، موفق شدند بنادر را ببندند به این خاطر که بارهای نظامی برای 

. ا بهمراه داشت را گرفتندجنگ در یمن که قسط کشتار بیشتر ر  

 اتحادیه سران باالیدولت و تعداد بیشماری از  ،در سوئد مطبوعات، سازمان کارفرمایان

طرحشان شکستن اتحادیه کارگران بنادر . علیه اتحادیه بنادر سوئد وارد جنگ شدند ها،

یعه شاشروع به دروغ پراکنی و برای اعضای اتحادیه، بود و از طریق بستن محلهای کار

اما کارگران بنادر محکم در مقابل این جنگ ایستادگی کردند و با . پراکنی کردند

کمک کرون همبستگی گسترده گردهمائی وسیعی را سازمان دادند بیش از یک میلیون 

بعد از تهدیدهای فراوان از طرف کارفرمایان و . مالی در چند روز گردآوری شد

جبور شدند سرشکسته پای قرارداد دسته جمعی با صاحبان بنادر که بنادر را میبندند، م

. کارگران بنادر تن دهند  

در اوایل سال در هندوستان اتحادیه ها خواست شرایط بهتر را از طریق اعتصاب 

میلیون کارگر از ملیتهای مختلف کنار هم، که ناسیونالیستها سعی در  911سراسری که 

. رکت نمودندپراکنده کردن آنها را تبلیع کردند، در آن ش  

معلمان در . در آمریکا موج وسیع اعتصاب معلمان در آمریکا تمام کشور را فرا گرفت

لوس آنجلس موفق به برگزاری یک اعتصاب موفق شدند و خواستی که غیر قابل تصور 

در مرکز لوس آنجلس . هست، کم کردن تعداد شاگردان در هر کالس را به کرسی نشاندند

ی و به همین اندازه حامیانشان به راحتی پلیس و دولت را به عقب هزار معلم اعتصاب 01

. نشینی وادار کردند  

خلبانان در اسکاندیناوی با اعتصاباشان به تعداد بیشماری از خواسته های به حق خود 

. دست یافتند  

. در بلگراد رانندگان کامیون در اعتراض و اعتصابشان جاده را بستند  

. خیابانها را اشغال کردند در زاگرب معلمان معترض  

 نوشتندر نروژ کارگران حمل بسته پستی، دوچرخه هایشان را رها کرده و برای 

اعتصاب کردند و در مدت کوتاهی حمایت عظیمی از شهروندان  ،قرارداد دسته جمعی

. برخوردار شده و اعتصابشان با موفقیت به پایان رسید  

د، زمانی که زنان بیشماری برای برابری اختالل در امور کشور بوجود آمس یدر سو

. حقوق و اتمام تبعیض اعتصاب عمومی کردند  



در فنالند کارگران پست علیه کم کردن حقوق شان اعتصاب کردند و در مدت زمان 

کوتاهی قطارها و کشتیها بین فنالند و سوئد در همبستگی با اعتصاب کارگران پست 

. را گرفت و کارگران پیروز شدند ایستاد، اعتصاب جلوی کم کردن حقوقها  

در برلین سعی شد که خانه های اجاره ای را فروشی و خصوصی کنند، اما از آنجا که 

مستاجران در انجمن محل و خانه همگی عضو بودند، متحدن خانه را از طریق انجمن 

.  خریده و خانه ها را به شکل اجاره ای در اختیار مستاجران گذاشتند  

لت تورهای خود را خاموش کردند و به این عوم ،انندگان تانکرهای سوختدر پرتغال ر

گرچه دولت تهدید به زندان و با کمک ارتش سعی در آیند، از هواپیما ها نتوانستند به پرو

در شکستن اعتصاب داشت، اما کارگران موفق به دریافت خواسته های خود شدند و هیچ 

. ندیک از کارگران اخراج و یا زندانی نشد  

در جنوب سوئد زمانی که صاحبان کارخانه ها متوجه شدند که کارگران اجاره ای مهاجر 

رومانی عضو اتحادیه هستند، آنها را تهدید کردند که یا عضویت اتحادیه را پس میدهند یا 

با نیروی ود و کارگران باین فاجعه قابل تحمل نخود باید برگردند،  خانه هایاینکه به 

کار دائم  ،تمام اعضای اتحادیه ،ه برای حقوق خود را سازمان دادنداعتصاب مبارز

گرفتند و تمام حقوقهای عقب افتاده خود را دریافت کرده و موفق به نوشتن قرار داد 

. محلی شدند  

مبارزه جسورانه جلیقه زردها در مقابل سیاستهای نئولیبرالی نه تنها فروکش نکرده است 
لتر به پیش میرود و موفق شدند که تاثیرات مثبت براتحادیه ها بلکه سازمانیافته تر و فعا

گذاشته و در مقابل سیاست افزایش سن بازنشستگی اعتصاب سراسری کمر دولت را 
کننده  آخرین ماه سال جاری میالدی در فرانسه با اعتصاب فلج. ندو بی آبرو کرد هشکست

نون بازنشستگی آغاز شد که سراسری و تظاهرات گسترده معترضان به الیحه اصالح قا
کارکنان بخش آموزش و حمل و نقل . دولت امانوئل ماکرون مصمم به اجرای آن است

 ۰۴تا  ۰۴ترین مشارکت را در این حرکت اجتماعی داشتند به نحوی که حدود  بیش
اعتصاب . درصد از معلمان و کارکنان موسسات آموزشی دولتی دست به اعتصاب زدند

درصد از قطارهای بین شهری  ۰۴ل و نقل نیز سبب شد تا حدود سراسری در بخش حم
 .در هفته نخست اعتصاب ها از حرکت باز بایستند

های اقتصادی امانوئل  چنین نخستین سالگرد جنبش اعتراضی به سیاست ماه نوامبر، هم
یس جمهوری فرانسه موسوم به جنبش جلیقه زردها بود که به بهانه افزایش ئماکرون، ر

 .چنان ادامه دارد سوخت آغاز شد و همبهای 
کننده خشونت بر  در پاریس، پایتخت فرانسه هزاران نفر در اعتراض به میزان نگران

 .ضد زنان در این کشور دست به تظاهرات زدند
 



در شیلی نیز مبارزه علیه سیاستهای نئولیبرالی مبارزه و خیزش اجتماعی گرچه صدمات 
. وارد شد، اما با روحیه معترضی بیشتری به پیش رفتبیشماری بر زحمتکشان و مردم 

کشوری که برای پیاده کردن سیاستهای نتولیبرالی، خصوصی سازی، حمله به سطح 
تمام کمال به اجرا گذاشت و بعد از چند سال معیشت و فروش تمامی اموال اجتماعی را 

و در مقابل  دولت با ورشکستگی اقتصادی و جامعه ای با بی حقوقی کامل روبرو شد
مبارزه جسورانه کارگران، زحمتکشان و مردم درخیابانها و محلهای کار را شاهد بوده و 

کنندگان در شیلی در اعتراض به  تظاهر. کماکان اعتراضات وسیعی در جریان است
خیابان  های اقتصادی دولت، نابرابری و کیفیت نامناسب خدمات اجتماعی به سیاست

های  روز با خشونت به ها به طول انجامید و روز ا که هفتهه ادامه اعتراض. آمدند
یس جمهوری این کشور را ئرا، ر دولت سباستین پینیه. شد روبروتر نیروهای دولتی  بیش

 .مجبور کرد تا بر سر تدوین قانون اساسی جدید با معترضان به توافق برسد
جالس رهبران سازمان دنبال موج اعتراضات از میزبانی دو ا چنین به دولت شیلی، هم

و تغییرات آب و هوایی موسوم به  (APEC) های اقتصادی آسیا و اقیانوسیه همکاری
 .انصراف داد (COP25) «۵۰کوپ »

های دولت برای افزایش حقوق بازنشستگی، حداقل دستمزد و  مردم شیلی با وجود وعده
ها در  ناآرامی. ادندهای خود ادامه د چنان به اعتراض های درمانی، هم نیز بهبود بیمه

ها زخمی برجای  کشته و ده ۵۴شیلی تا روزهای پایانی سال جاری میالدی بیش از 
 .گذاشت

ی یتطلب در شیلی در اعتراض به جنسیت زدگی و خشونت جنس هزاران زن برابری
. ای پیدا کرد های اجتماعی بازتاب گسترده جنبشی را به راه انداختند که در شبکه

شما متجاور . کنم و نحوه لباس پوشیدنم نیست جایی که زندگی میتقصیر از من، »
ای است که با الهام از شعارهای جنبش زنان شیلیایی ساخته  این بخشی از ترانه« !هستید

های  شده و هزاران زن در سراسر دنیا به سبک خود آن را اجرا و بر روی وب و شبکه
 .اند اجتماعی منتشر کرده

 
سابقه تبدیل شد که سر  ها تن به یک بحران کم شدن ده ی با کشتهها در بولیو اعتراض

 .های سراسری به نتیجه انتخابات بیستم اکتبر بود منشا آن اعتراض
تر از یک ماه به دلیل اعتراضات مخالفان  یس جمهوری پیشین در کمئاوو مورالس، ر

 . کشور کرد پس از سومین دوره انتخابات ریاست جمهوری ناگزیر استعفا داد و ترک
ین نامه جدید کیفری در مجلس تظاهرات ئنویس آ تصمیم دولت برای تصویب الیحه پیش

این الیحه ضمن فراهم کردن . رهبری دانشجویان در این کشور رقم زد ای را به گسترده
یس جمهوری و نیز ئزمینه کاهش اختیارات کمیسیون مبارزه با فساد، برای توهین به ر

 .بینی کرده بود های سنگینی را پیش خارج از ازدواج مجازاتداشتن روابط جنسی 
 

تاکنون در این کشور  ۵۴۴۲خیزش اعتراضی ماه اکتبر در اکوادور که از سال 
های کشور را فلج   پیشینه بود زندگی عادی در کیتو، پایتخت، و بسیاری از استان  بی

اکوادور با آتش زدن های ریاضت اقتصادی دولت در کیتو،  معترضان به سیاست. کرد
ها در کیتو به درگیری شدید با   اعتراض. های شهر را بستند  الستیک، برخی از خیابان



های دولتی سنگ و   سمت نیروهای پلیس و نیز ساختمان پیمایان به پلیس انجامید و راه
پلیس نیز برای پراکنده ساختن معترضان از گاز . کوکتل مولوتوف پرتاب کردند

 .ستفاده کردآور ا  اشک
 

سابقه ساکنان هنگ کنگ می گذرد اما تظاهرات هفتگی،  شش ماه از آغاز جنبش بی
ها در این منطقه خودگردان از زمانی استارت  اعتراض. چنان با قوت ادامه دارد هم

خورد که دولت محلی از اجرای الیحه ای برای استرداد مظنونان ارتکاب جرائم به 
 .کشور چین خبر داد

کنندگان پلیس و همراه بود  ها که با درگیری میان تظاهر در پی شدت گرفتن اعتراض
کنندگان از  دولت از تصمیم خود برای اجرای این الیحه جنجالی عقب نشست اما تظاهر

تری را درخواست کردند که  ها مطالبات بیش آن. حرکت اعتراضی خود دست نکشیدند
های اجتماعی و حق برپایی تظاهرات و  ن آزادیهای پلیس، تضمی تحقیق درباره خشونت

 .نیز برگزاری انتخابات آزاد از جمله این مطالبات است
 

نیروهای  ، مبارزه و اعتراض علیهمبارزه علیه دولتعالوه بر در عراق و لبنان 
ارتجاعی مذهبی وابسته به جمهوری اسالمی سازمان یافت و مردم موفق شدند که توجه 

لکه دولتهای سرمایه داری ریز و درشت را به خود جلب کرده و ترس در نه تنها منطقه ب
مردم عراق مراکز نیروهای نظامی و مراکز ارتجاعی و . افتادآنها وجود همگی 

جاسوسی و وابستگان به جمهوری اسالمی را یا به اتش کشیدند و یا تخریب کردند و 
مبارزه در . کنترل خود در آورند خیابانها و شهرهایی را نیز به روزهاییموفق شدند در 

 . عراق و لبنان ادامه دارد و نیز رو به رشد است
 

ترین دالیل بروز خشم و  فساد، بیکاری و وضعیت اسف بار خدمات عمومی مهم
. نارضایتی در میان مردم عراق بود که به یک حرکت گسترده اجتماعی تبدیل شد

وسعت غیرقابل کنترلی به خود گرفته از  ترین جنبش اعتراضی در عراق که این بار تازه
کنندگان که  تظاهر. های جنوبی و مرکزی این کشور آغاز شد ماه اکتبر در استان

چیزی جز سرنگونی دولت؛ کنار رفتن حکمرانان فعلی و کوتاه شدن دست  به
دهند برای رسیدن به  کنندگان خارجی، مانند جمهوری اسالمی رضایت نمی مداخله

هاست که در خیابان با بستن معابر و آتش زدن الستیک خودرو به  دتاهداف خود م
اوج گیری تظاهرات مردمی در نهایت عادل . اند مقابله با نیروهای امنیتی برخواسته

 .عبدالمهدی، نخست وزیر این کشور را مجبور به استعفا کرد
 

گاه حاکمه در های سراسری به فساد و ناکارآمدی دست زمان با اعتراض زنان لبنانی هم
همراه داشت برای مطالبه حقوق از دست رفته  این کشور که استعفای نخست وزیر را به

تظاهرات زنان در بیروت نقطه  .های پایتخت دست به تظاهرات زدند خود در خیابان
آید که با توجه به مطالبات   عطفی دیگر در جنبش اعتراضی اخیر در لبنان به حساب می

ند معضالت ناشی از نابرابری جنسیتی و ابعاد حقوق نادیده گرفته توا  مطرح شده می
 .تر نمایان کند شدن زنان در جامعه بحران زده لبنان را بیش



ها است که برای تصویب قانونی در پارلمان برای انتقال حق   فعاالن حقوق زنان سال
خارجی خود  شهروندی به فرزندان حاصل از ازدواج با مردان خارجی و نیز به همسران

 .کنند   مبارزه می
اعتراض به وضعیت نابسامان اقتصادی و فساد در بین دستگاه حاکمه از روز هفدهم 

نخست وزیر   اکتبر سراسر شهرهای لبنان را فراگرفت و با وجود استعفای سعد حریری،
 تر از جمله تغییر ساختار سیاسی و کنار رفتن کلیه چنان با مطالبات بیش این کشور هم

 .مسئوالن دولتی ادامه دارد
 

ها اجازه  ترین مطالبه آن مهم. معترضان در روسیه، برای انتخابات آزاد مبارزه کردند
ماموران پلیس روسیه در . ها بود های اپوزیسیون در انتخابات شهرداری ثبت نام نامزد

نفر را در مرکز مسکو  ۰۴۴۴جریان تظاهرات بزرگ بیست و هفتم ژوئیه بیش از 
های اخیر بر ضد  این اقدام بزرگترین سرکوب سال. تگیر و بازداشت کردنددس

 .تابند اپوزیسیونی است که استیالی والدیمیر پوتین بر قدرت در کشورشان را بر نمی
 

برای حمایت از حقوق زنان در  ۵۴۰۰های گسترده و پرشماری در طول سال  اعتراض
شهر در ایاالت متحده آمریکا و دیگر  ساکنان صدها. کشورهای مختلف جهان برگزار شد

کنندگان  شرکت. کشورهای جهان به راهپیمایی بزرگ برای دفاع از حقوق زنان پیوستند
در این تظاهرات خواستار اقدام برای رفع تبعیض و خشونت بر ضد زنان، مقابله با 

 .های نژادی و جنسیتی و احترام به حقوق مهاجران شدند نابرابری
 

کرانه باختری رود اردن در طول سال جاری صحنه تظاهرات و نوار غزه و 
بر . بار متعدد میان معترضان فلسطینی و نظامیان ارتش اسرائیل بود های مرگ درگیری

کننده در این درگیری ها کشته و بیش از دو هزار نفر  تظاهر ۰۵اساس آمارها بیش از 
مکاری حماس در سرکوب جمهوری اسالمی ایران با همراهی و ه .نیز مجروح شدند

 .فعالین و معترضان کماکان نقش ارتجاعی و یاری دهنده به دولت اسرائیل را بعهده دارد
المقدس یکی از عوامل بروز  جایی محل سفارت آمریکا از تل آویو به بیت به جا

ها اعالم کرد که برای دفاع  ارتش اسرائیل در پی باال گرفتن اعتراض. ها بود اعتراض
 .دهد کنندگان واکنش نشان می مرزی به هرگونه خشونت از سوی تظاهر از نوار

های مسکونی فلسطینیان توسط اسرائیل و اعالم موضع واشنگتن مبنی بر  تخریب مجتمع
سازی اسرائیل در کرانه باختری رود اردن از جمله  به رسمیت شناختن شهرک

 .یان منجر شدگیری خشم فلسطین هایی بود که به تشدید تنش و اوج تصمیم
 

مبارزین در روژاوا با چنگ و دندان در جنگ دوباره نابرابر رژیم فاشیستی ترکیه  

مقاومت کردند و از خود مدیریت شورایی که خاری در چشم نه تنها دولتهای منطقه 

خاورمیانه است، بلکه دیگر دولتهای سرمایه داری نگرانی خود را با اشکال مختلف نشان 



دولتها . ت کامل کرده اندکوشیگری و جنگ افروزی دولت ترکیه سوح داده و در مقابل

در  .این نوع از اداره و مدیریت جامعه را خطر جدی برای نوع حکومت خود میدانند

. حالی که پشتیبانی بین المللی به شکل وسیعی در حال رشد و پیشروی است  

ق تشکل و اعتصاب و در ایران کارگران  و زحمتکشان و مزدبگیران در شرایطی که ح

اعتصاب در جریان بوده است و  0 حداقل به طور نسبی تجماعات موجود نیست، روزانه

کارگران علیه خصوصی سازیها . جسورانه خواسته ها و مطالبات خود را فریاد زده اند

دست به اعتراض و اعتصاب زده اند و مشکالت بیشماری را برای این سیاست 

کارگران موفق شدند فرموله تر خواست . مربوطه ایجاد کرده اندنئولیبرالی و ارگانهای 

معلمان، بخشهای درمانی، بازنشستگان . نان، کار، آزادی و اداره شورایی را طرح نمایند

و دانشجویان گردهمائی های اعتراضی و مبارزاتی بیشماری را سازمان دادند و توجه 

مردم در ادامه اعتراضات . ناتر نمودندجامعه را به خواسته ها و مطالبات به حق خود آش

در آبانماه خیزش اعتراضی سراسری خود علیه کلیت رژیم سرمایه داری اسالمی دوباره 

عظیمی را در بیش از صد شهر سازمان دادند و لرزه سنگینی را به وجود رژیم کشتار 

جا را به  شدهدستگیر 0111و بیش از کشته  0011، گرچه ندجمهوری اسالمی انداخت

 اعتراضاتگذاشت، اما ادامه مبارزه علیه این نظام گندیده به اشکال مختلف ادامه دارد و 

. شکل سازمانیافته تری به خود میگیردجنبشهای اجتماعی   

به در ایران ... مبارزه کارگران، معلمان، بازنشستگان، بخش درمانی، دانشجویان و 

و در گردهمائی اول ماه مه  ده استگذشته بیوقفه در جریان بو اشکال مختلف در سال

  . دستگیریهای بیشماری از میان کارگران و حامیان آنان صورت گرفت

در کشورهای ... و جنبش کارگری، جنبش زنان، جنبش دانشجویی  هدر سالی که گذشت
های  مختلف جهان بر علیه ستم، سرکوب، تبعیض و استثمار، اعتراض و اعتصاب

  .بزرگی را سازمان دادند
 

ها و یا صحنه بروز  دستخوش اعتراض ۵۴۰۰بسیاری از کشورهای جهان در سال 
. های اجتماعی و سیاسی بود گیری جنبش های سراسری و اوج تظاهرات، اعتصاب
داری و در  های سرمایه کنندگان برای رساندن صدای خود به دولت معترضان و تظاهر

خطر  ماعی جان و سالمتی خود را بههای اجت راه مبارزه با خشونت، فساد و نابرابری
 .انداختند

خواهی و یا در  ها برای آزادی، برابری و عدالت ها و ماه ها گاهی روزها و هفته آن
 .ها آمدند داری در تغییرات آب و هوایی به خیابان اعتراض به نقش سیستم سرمایه

خود،  های سراسری و یا دیگر اشکال مختلف اعتراضی معترضان گاهی از اعتصاب
ها گاهی با مداخله  تظاهرات و اعتراض. های خود استفاده کردند برای رسیدن به خواسته

 ...شد های خونینی کشیده ماموران امنیتی به خشونت و ناآرامی



و جنبشهای  و پیشرویهای جنبش کارگری ، اعتراضاتاینها بخش کوچکی از مبارزات

و یا انعکاس  دیا انعکاس پیدا نکردبود که در مطبوعات و می 9102در سال  اجتماعی 

. جدی صورت نگرفت  

در سطح جهانی اعتراضات و اعتصاب بیشماری را  و جنبشهای اجتماعی جنبش کارگری

و سال جدید با شواهد عینی، نشان از پیشروی و رشد  نددر این سال پشت سر گذاشت

. اعتراضات و اعتصابات را بهمراه خواهد داشت  

خبار و انعکاس وارونه از واقعیات تا آنجا که به مطبوعات و میدیا زیر باید آگاه بود که ا

نفوذ دولتها و صاحبان سرمایه است تمامی ندارد، نباید توجه ای به آنها داشت، تمرکز به 

مبارزه و سازماندهی هر چه بیشتر در محل کار و زندگی بهترین راه برای مقابله و 

سازماندهی وسیعتر و اتحادمان قوی تر کردن پیروزی ما در گرو . تغییر مثبت است

تنها آلترناتیو واقعی در مقابل دولتها و حکومتهای حاکم هدایت جامعه بدست . است

تضمین کننده یک زندگی هدایت و اداره جامعه با خود مدیریت شورایی . خودمان است

  . انسانی است

!جنبشهای اجتماعیو  زنده باد همبستگی جهانی کارگر ان  

!ده باد خود مدیریت شوراییزن  
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