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 اندازهاها و چشم؛ چالشمبارزات طبقه کارگر یکنون طیشرا

 ی نسرین ابراهیمیترجمه/ گاررپل مک
 

 

                                                                                               

 

 

توجهی صورت گرفته است که بازتابی از مباحث های قابل، بحثزمیالیسسو نترنشنالیا یهینشر های اخیردر شماره

 یمساله خود بخش نیا است. ایتانیدر بر یمبارزات کارگرسطحِ پیوسته رو به کاهش تر جنبش کارگری گِرد گسترده

کنندگان در شارکت، با توجه به قلمروی فعالیت اغلب مها در این نشریهاما بحث است. جهانی  تروسیع ی دهیپد کیاز 

و حمله به دستاوردهای  سیاست ریاضت اقتصادیاجرای  بین نارضایتی طبقه کارگر از آن، معطوف به بریتانیا است.

به  اتکابدون  ایدر مبارزه نشددرگیربرای های کارگری اعضای اتحادیهنفس در اعتماد به نو فقدا ،سوآنان از یک

 .پاسخ به این پرسش در کانون مباحث جاری است .وجود دارد بزرگی شکاف ،از سوی دیگر هاهیاتحاد یبوروکراس

 سویهای عنوان شده ازرخی از استداللجُستار حاضر تالشی است برای مشارکت در این بحث و درنگی بر ب

 در این بحث.کنندگان مشارکت

سایمون  .کاهش یافته است یگیرچشمو  سابقهیب طرزبه در بریتانیا یسطح مبارزات کارگرمساله روشن است. 

   از  ترکمهای کارگری ساله تعداد اعتصابهر  ،سوبه این ۱۹۹۱از سال "کند: خالصه می گونهاینمساله را  جویس

 ".بوده است ۱۹۹۱های پیش از ی سالهمه

۲۰۱۴عمومی در میدان ترافالگار در مرکز لندن، جوالیبخش  تظاهرات کارگران اعتصابِی  
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 اما .نگردمی اجتماعیدر تغییرات  عنصری کلیدی را کارگران خودکنشی مارکسیسممساله در چیست؟  ناهمیت ای

باید می اه . سوسیالیستنیست هاکارگران در کارخانه و مبارزات هااعتصابجانبه بر  یکمعنای تمرکز صرف و بهاین 

    و بازنشستگان ان،یدانشجو هایهای خیابانی و تظاهرات؛ تشکلاعتراض درگیر شوند: مقاومت یها همه عرصه در

 یمل یآزاد یجنبش براجنسی؛  دگرباشان بر زنان؛ مبارزه برای آزادی ستم های علیه نژادپرستی وکاران؛ جنبشیب

با  دیبانتحت ستم مردم  ایطبقه کارگر  یی تودهمبارزه ایمقاومت و  جنبشِ چیهم؛ و بسیاری دیگر. سیالیامپر هیو عل

  ها بیگانه باشد.ستیالیسوس

در  پیروزی اما د،نکن میمبارزات ایفا پیروزی  ربسیار مهمی د نقشخارج از محل کار  یهاو جنبش هااعتراض

ظرفیت ردن آوبه حرکت در ییتوانا از ها که آیا این جنبشبه ایندارد سیاسی بستگی  یابسیاری از مبارزات اجتماعی 

 ی طبقهمثابهای که در آن بهگستره -فعالیت کارگران در محل کار  یا نه؟ دارندبرخور کارگران در محل کار ینهفته

در کانون هر تحلیل جدی مارکسیستی قرار  -ی ما در باالترین حد خود است بالقوهقدرت شویم و کارگر تعریف می

 حتا امکان تغییر شرایط .یابنددرمیرا خود  قدرت جمعیو سازمان دادن خود،  کارگران با اعتصاب در محل کار دارد.

ها  شوند و ایده شان آگاه می کارگران از منافع جمعی ؛آید می دجوو هب ،شکل ضعیفه ب ولو ،هاترین اعتصاب چکدر کو

تری با وضوح بیش این حقیقتگیرند.  به چالش می ،کند می ملی تجزیهها را از نظر جنسی، نژادی و  که آنراتی و نظ

ها گاه به های آنکنند. ایده می ی گستردهدر مقیاس اعتصاباقدام به برپایی  نکارگراکه  هنگامیشود، نمایان می

فرآیند مبارزه منجر به تقابل واقعیت زنده با آگاهی قبلی کارگران  کهزمانییابد، سرعت در مقیاسی بزرگ تحول می

پا یافته و برسازمان یگشاید. بدون درگیرشدن کارگران در مبارزهشود و به ناگاه راه تغییر آگاهی آنان را میمی

به چالش کشیدن دهیِ خود برای سازماندهند، و میرا تغییر  نشا های ایده وگذر آن خود که از ره، داشتن اعتصاب

  .اممکن استن مسوسیالیس به سویجامعه حرکت  ،قدرتنهادهای 

 خود تغییر گیبلکه چگون اهش یافته،ک سابقهتاریخی و بیطور  هب هااعتصاب چرا که مساله  اینبنابراین نه فقط درک 

 .رود شمار میامری حیاتی به ،واقعیت این

   سیاست اهمیت

  رغم کاستی برخی از بهاست.  شده هارائ مختلفی های استداللها و علل فروکش جنبش کارگری در بررسی زمینه

بر  ،ها این بحثکنندگان در برخی از مشارکت .یاری رسانده استل مهمی یمساشناخت  ها ما را در، این بحثاهآن

 معطوف است ،در بهترین حالت ،ها استدالل این .اند تاکید نهادهانگشت  ی مشخصها هاتحادی، صنایع و کارهای محل

در آن مبارزات کارگری  قوانینی که  در چارچوب موجود یا تغییرات رکیب طبقه کارگربه تغییرات ساختاری در ت

 .گیرد صورت می

عوامل باید روی  ،اندک است هاد اعتصابتعداو  چنین نازلاینسطح مبارزات کارگری  این مساله که چرا تبیینبرای 

تعادل نیروهای  چونتری همتوان نقش عوامل بنیادی. در بحثی با اهمیت بحث حاضر نمیمتمرکز شدمتعددی 

 را نادیده گرفت. طبقه کارگر طبقانی در درون آگاهی سیاسی و وضعیت و طبقاتی
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رات در یکار و تغیدر محل ای  رک فرآیندهای پایهد. نیست ینیوتن گرایتقلیلسیاسی علم  یمشابه ،مارکسیسم

وجه کافی هیچبه اما، جدی استتحلیل هر بخش الزم  ،کنند می فعالیت ها آن اتحادیه های ساختاری که در چارچوب

 با اتحادیه ر، یا به رابطه بوروکراسیدر محل کا ایبرآیند روندهای پایهبه  توان مبارزه طبقاتی را نمی پویایی. نیست

های ایده همانا اساسی یمساله .ی موجود فروکاستقانون چارچوب ای و درونی جنبش اتحادیه ییا رابطهو  ،اعضا

های قابل  نفس بخشگاهی سیاسی و طبقاتی و اعتماد بهآهمان یعنی ، های بزرگی از کارگران بخش میانغالب در 

که  شودوط میرمش تری اجتماعی و سیاسی گسترده یهاپیشرفتطبقاتی با  هایروند گونهاین. است توجهی از طبقه

ها  های کار و اتحادیه چه در تک تک محلآنرفته، همروی ؛نیست هطرف ین روندی یکاالبته . نادیده گرفترا   آن نباید

ا نیز انکار مساله رسوی توان آن اما نمی گذارد.اثر مینفس طبقاتی اعتماد به بر چگونگی تعادل نیروها و افتد، اتفاق می

مبارزه ی وجوه را بر همه نفس طبقاتیاعتماد به و آگاهی و تر در جامعه، تردهگس های سیاسیپویاییاثرات  :کرد

 طبقاتی.

و باراندازها تاثیرات  پیروزی کارگران معدنکار بریتانیا، ، در دولت حزب محافظه۱۹۷۴ و ۱۹۷۲های  در سال

)خواه خود در  نفر ها میلیون ،در هر محل کاریعات کارگری و ترین اجتما . در کوچکداشت جامعه برآفرینی  تحول

، ممکن بودنا تر پیش ها تغییر آن که چیزهایی کردند باوراحساس و  (نه خواه بودند آگاه بدان کامل طورآن لحظه به

 ،پیچد ار میهان بوی بتغییر فصل است، ناگهسان ی ما بهبرای طبقهپیروزی قاطع یک  تاثیر. است ییافتن دستاکنون 

 .شود گشوده میجدیدی  های مکاندهد و ا را تغییر می ها کارگر و افکار و احساسات میلیون

 باری بسیار پائین بود.سفطور ا هب نفس کارگراناعتماد به و  نامساعدر بسیا شرایط، ۱۹۹۰های  اوایل سال ،در فرانسه

یاب بود و معموال با شکست کم اعتصاببودند،   ضعیف ،در انگلیس رتاچ پس از دوران در مقایسه با ها، حتا اتحادیه

سبب باال آمدن جبهه  ها را تضعیف کرده بود و روحیه حزب سوسیالیست ولتِدهه فریب و دروغ د یک .شد روبرو می

هی را طرح حمله به نظام رفا نفسبا اعتماد به فرانسه ان درکارکه دولت محافظههنگامی. ه بودشد فاشیستملی 

 از  ای هیچ نشانه کهآنبی ،اشتراه دهم  هتظاهرات نسبتا خوبی را ب های کارگریتشکلفراخوان رهبران  ،اعالم کرد

( ابتدا ی از رهبران اتحادیهبا تشویق برخ) آهناما کارگران راه .شودمرسوم دیده  یک اعتراضاز رفتن فراتر تمایل به 

با  و دیگر کارگران را به حمایت از خود فراخواندند. در پاریس حتا آمدندبه خیابان  در پاریس سپسو  NREUU در

       به دست ها آن .را نداشت  آن کردن به جرات فکر ها حتا کس برای سال یچهزدند که دست به اقدامی  شجاعت

کارگران  پاریسهای صدای اعتراض آنان در خیابان انداز شدنطنینو با  ،زدند انبارهای پُست اطرافدر پیمایی راه

به از سراسر فرانسه ها کارگر  میلیون ظرف تنها چند روز. ها پیوستند و به آنند خارج شد از محل کار خود نیز ستپُ

   گسترش  هاشهر یبه همه و امواج آنگرفت  صورت می عظیمی  تظاهرات باریک چند روز ره. پیوستنداعتصاب 

را ای جمعی حول مسایل سیاسی گستردهی ، مبارزههای جدید یهال ا جذبب که شد گشوده ایتازهفضای  یافت.می

  پوسیده به چالش کشیده  هایدیگر ایدهپرستی و ادنژ داد. در چنین فضای بود که قرار میجامعه در دستور کار 

ها  که  شب امیهنگ ،در پاریس ابیتصاعتر کارگران  در آگاهی گسترده روشنیبه شداین فضا را می تاثیرات. شدندمی

های  صدها کارگر از بخشحضور یا  بخوابند، ترگرم مکانیتا بتوانند در گذاشتند  خانمان باز میبیافراد را برای  اهمترو

فضایی تنگ در  دهی اعتصابسازمان در جلسات (بسیاری دیگر کاران وبی، بهداشتست، ن، پُآهن، معلما راه) مختلف

 .گنجید تصور کسی نمیدر  هفته پیش از آنند چ هایی که تارد. صحنهو کوچک در شرق پاریس مشاهده ک
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( و تری وجود داشت پیروزی بزرگ یابی بهدست امکانهر چند ) تنشینی وا داش دولت را به عقب ،کارگران مبارزات

ی،     از رزمندگ مظهریتفاوت و م یکشور فرانسه از آن داد. تا چند سال پس رتغیی را ها نفر میلیون یروحیه

  نفس کارگران بود.جویی و اعتماد بهمبارزه

گیری تواند بر شکلی ما، میهای بزرگ برای طبقههای سیاسی و شکستنیز صادق است. پیشروی امر خالف این

 نیب یرابطه، ۱۹۷۰ یی دوم دههها کارگر موثر افتد. در نیمهها( در میان میلیونها و رخدادها )یا فقدان آنایده

 از یدیکل یهیال کی غالب در میان استیس و ،کارگر حزب و دولت یکارگری هاهیاتحاد یروکراسبو

در شکل ای کنندهتعیین، نقش با نفوذِ آن زمانِ بریتانیا( ستِی)وابسته به حزب کمونگران کار انیگوسخن/ندگانینما

و ترین  مهم .شد آغازنزولی د ن، رو۱۹۷۰های  رونق سیاسی و صنعتی اوایل سال در پی .داشت دادن به مبارزه

  که  است ۱۹۸۴-۸۵معدنچیان  اعتصاب طوالنی شکستِ های جاری در بریتانیا، ، در پیوند با بحثترین نمونه آشکار

ملوانان و  با راهدر صنعت چاپ، هم کارگران از یهای مهم دیگربخش شکستنشینی و  عقبشاهد  آن دنبالهب

  .بودیمباراندازان 

تغییر داد. را  - هارهبران اتحادیهها و شهرها گرفته تا ترین کارگاهکارگران کوچکاز  - کارگران روحیه هاکستشاین 

 ؟ در هر حال،ماند اقی میب در جنگ یت دیگرانبرای موفقچه جای امیدی د نشکست بخور  بزرگ هایاگر گردان

 .مقصر بوده استآن  و تاثیرات طوالنی هاکستاین ش بودن جدی ناچیزانگاریِدر  بریتانیاشاید چپ 

 تغییرات ساختاری

در ترکیب طبقه کارگر  ریساختادر تغییرات  هاین بودن سطح اعتصابیپا اصلی ی ریشهکه  اندکرده لبرخی استدال

روشنی نظر را بهاین  (شنال سوسیالیزمناینترصفحات این نشریه ) در نیل داویدسون. نهفته است های اخیردر دهه

از  جوزف چوناراو  جین هاردیکند. تری را منعکس میهای او دیدگاه جریان گستردهان کرده است. اما استداللبی

 ها بیفزایم.جا مایلم چند مالحظه را به آناند. در اینهای او پرداختههای مختلف به استدالجنبه

( قرن گذشته آخر عربدر ) . این تغییراتاستصورت گرفته  بریتانیا در تغییرات قابل توجهی در ترکیب طبقه کارگر 

در  نیزمشابهی  . تصویراست همراه بوده سوی بخش عمومی و صنایع خدماتی هب یتولیدصنایع ز اجایی با یک جابه

نسبی  کاهشرغم اما به .وجود دارد( از اروپای شرقی هایی، ایتالیا و بخشبلژیک، فرانسه) اروپاییسایر کشورهای 

هزار در  ۶۰۰، فضاهزار کارگر در بخش هوا  ۱۰۰ت. کننده در جهان اسنیا هنوز یازدهمین کشور تولیدبریتا، تولید

 تربیش زودی بریتانیا بهکنند.  در بخش ساختمانی کار می نفر ونمیلی ۲و هزار در الکترونیک  ۸۵۰ی، یشیمیا صنایع

خواهد  ۱۹۷۲سال را در  روخودتولید تاریخی باالترین رکورد  تولید خواهد کرد، و خودرو های پیشسال از تمامی

 شکست.

طور مستقیم در  ههزار نفر در بریتانیا ب ۱۴۳هنوز . اقتصاد بریتاتیا استدرآمد صادراتی منبع ترین  بزرگ خودروتولید 

تعداد . ستا این صنعت به وابستهمستقیما که صنایعی هزار نفر در  ۵۰۰از  شکنند و بی کار می صنعت خودروسازی

عظیم دلیل افزایش  هاما این ب ،کاهش پیدا کردهقرن پیش  آخر در مقایسه با یک ربع یخودروسازارگران در صنعت ک
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از هر زمان  کنندتولید میرا  هالیبماتوین که ا گرانیکار توانمندی هک معناست بداناین  وانگهی، .وری است در بهره

  تر است. دیگر بیش

 مراکز. این بخش افزایش یافته است وسیعی طور هتعداد کارگران صنایع خدماتی ب های اخیر در سال ،عالوه بر این

ود دهد که حد نشان میاتحادیه یونیسون  هایبررسی شود. میطبقاتی شامل  یابی سازمان یبالقوه ظرفیتبا  ی رابزرگ

 ۳۰۰کارگران در این مراکز بین  ترین تمرکز کنند که بیش میهزار مراکز تلفنی در بریتانیا کار  ۵میلیون کارگر در  ۱

مساله این  اما ،و اعتصاب وجود دارد مبارزهدهی، برای سازمان ظرفیت شک در این بخشبیکارگر است.  ۷۰۰تا 

 .واقعیت بخشید تواناییبه این  باید است که چگونه

آسای  غول تچهار شرک یاین صنعت زیر سلطه که دهدنشان می فروشی مواد غذائی به صنعت خُرده نگاهی

وپ، ویتروز، آلدی، لیدل و ا کو - دیگر پنج شرکتتقریبا  راههم به -زکو، ازدا، سینزبوری و موریسنت -ای  زنجیره

 ایو مراکز بزرگ توزیع و پخش منطقه ها از کارگران را در فروشگاه شماریبیتعداد ها این شرکت است. - آیسلند

ها ، به آناین درجه از تمرکز کارگران در این بخش. اند کار گرفته هب کارگر()معموال با چند صد و گاه بیش از هزار 

 GMB» ۱۱۷» بریتانیا عمومیاتحادیه  درطور رسمی )بهها  در برخی موارد آن. بخشد میبالقوه عظیمی  و قدرتِ توان

 ۱۰۰بیش از  «USDAW» با آنان کارگران مرتبطو  گانکنند ، توزیعاه فروشگاه اتحادیه در و ،کارگران ازدااز  هزار نفر

آن برای مبارزه  ظرفیت و یار ساختار طبقه کارگبر سر مساله  نیز اج این در .اند شده دهیسازمان (هزار کارگر تزکو

ر بریتانیا د که ییها یکی از عرصه نیستند.تاثیرگذار  ها موثر/ را این سازمانچ پرسش این است که نیست، بلکه جمعی

و  ، کارگران شهرداریبخش بهداشتن، کارگران معلما است مثل بخش عمومی ،لمللی( رشد کردها بین در سطح و)

تغییر چه در پیوند با این بخش از کارگران آنشوند.  بخش مهمی از طبقه کارگر محسوب می آنانغالب که  غیره،

و اند  از دست داده اندهتر داشت پیش که آزادی عملی را که . بدان معناهاست آن "شدن پرولتریزه" یدرجه است کرده

ر متحمل های دیگ یعنی همان چیزی که کارگران بخش - یانضباط مدیریتنظم و سطح مشابهی از در عوض 

به  "خود در" ایطبقه تحول از در مسیر سم از کارگران رااین مساله، این قِ شده است. آن گزینجای -شوند می

با و  نداهیافت طور نسبی سازمان هاست که این کارگران ب واقعیتاین  ،ی آن شانهن د.ران به پیش می "دبرای خو" ی طبقه

  هایی هستند که امروزه شاهدیم.ی بخش اعظم اعتصاببرپادارنده ایاتحادیه یابیسازمانی از یدرجه باال

کار صفر ، وقتپاره، موقت کار ایجاد شده است و مشاغل اساسی در اشکال سنتیکه تغییری  دکنن برخی استدالل می

با طبقه جدید را یک  دیدهپ این کنند که می اغراقاین مساله  تبیین در چنانبرخی  ه است.ساعت غلبه پیدا کرد

، تفزایش یافته اسا تساعصفروقت و کار کارگران نیمه ند. در بریتانیا تعدادنام می (precariat) "تاکاریپر" عنوان

تری و موقعیت شغلی امن وقتکار تمام از بخش اعظم کارگران ؛شود می یینما بزرگاغلب ها  تعداد آن اوال، اما

این کارگران کار  یثباتبی .دهی شوندسازمان توانند می این است که این کارگران چگونه مساله ،ثانیا برخوردارند.

کارگران بدون ثبات  از نیشینسل پ یکه نمونهچنان. نتوانند سازمان یابند هاآنکه شود سبب نمی خودخودی هب

  گواه این حقیقت است. ایتانبری در نوزدهم قرن اواخر در بارانداز کارگران چونهم یا افتهینا سازمانو در آغاز  یشغل

 ینفس و آگاه، اعتماد بهدهیسازمان تیوضع یعنی همان است که در آغاز بدان اشاره کردیم جااصلی در این مساله

طور  هداری ب سرمایهاست.  کاهش یافته چنینهای کارگری اینچرا مبارزه و اعتصاب که نیاو  ؛در درون طبقه کارگر
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داری وجود دارد این  که سرمایه نیتا زما .کند ت مشاغل و کارها هم تغییر میسرشکند و با آن  تغییر می دایمی

مساله  .گویدارزات کارگری به ما نمیها و مباما این مساله چیز زیادی راجع به الگوهای کنش ،واقعیت نیز وجود دارد

  . این ما را به مساله اساسی سازمان یابندتوانند  هستند و یا می هیافت سازماناین است که آیا کارگران کلیدی 

 .سازدای رهنمون میجمعی و اتحادیهیابی سازمان

 کارگران یاتحادیه، بوروکراسی و توده

 مبارزات کارگریاند،  ضعیف بوده نسبتا ها وانگهی در زمانی که اتحادیه د،کن یبیان نم ضویت در اتحادیه همه چیز راع

طبقاتی  یابیوضعیت سازمان از چند تصویری درک وها  عضویت در اتحادیهی سنجهاما  صورت گرفته است. بزرگی

 .دهد میدست بهبریتانیا  نظیرای های جا افتاده کراسیوویژه در دم به انرکارگ

 ،یعنی یازده میلیون بود خود که در باالترین میزان، ۱۹۷۹به نسبت سال  هاعضویت در اتحادیه تردیدی نیست

های  . اما این رقم در بخشدنعضویت دارها  از کارگران در اتحادیهچهارم  حدود یکاکنون  .تکرده اسکاهش پیدا 

رقم  ،در واقع .صددر ۱۴در بخش خصوصی  و است صددر ۵۵عمومی  . در بخشعمومی و خصوصی متفاوت است

 دهد.  آن در بخش دیگر را نشان نمیباال بودن تمرکز در یک بخش و پائین بودن  ،یک چهارم

های قبل از جنگ  تر از سال این تقریبا بیش .ها عضویت دارند اتحادیه نفر درمیلیون  ۶.۵حدود هنوز در مجموع 

کمیت (. ها کمی بیش از امروز بودیت در اتحادیهعضو ۱۹۱۹-۲۰های  فقط مدت کوتاهی در سالت )جهانی دوم اس

بسیار نزدیک به  بریتانیا شاید که یعنی زمانیاست،  ۱۹۱۹مان میزان سال ه امروزه در بریتانیا به ها اتحادیهفعاالن 

  در هنگام پیروزی  ۱۹۲۵سال  از تر بیشها اکنون  ت در اتحادیهعضویجنبش انقالبی کارگری بود. برآمد یک 

     یها سال یا ناآرامی بزرگ در خالل ،۱۹۲۶ سالی اعتصاب عمومیا  ،(پیروزی جمعه سرخ) ها بر دولتهاتحادی

جنبش  د کهده های تاریخی نشان می نمونهاین  هاست.همان سال و جنبش نمایندگان کارگران در ۱۴-۱۹۱۰

 برخوردار است؛ ای مبارزه توده ظرفیت از وزهن ها،ظر از تعداد اعضای متشکل در اتحادیهن، صرفدر بریتانیا یا اتحادیه

کارگری در محل کار دارد که  هزار نماینده ۱۵۰از  حکایت آمار دولتی .را تغییر بدهدجامعه  تواند می ای که مبارزه

 .دهد را نشان می واقعی یاهشک ۱۹۷۹ل در سا نماینده هزار ۳۰۰ تعداد نسبت به

و  کار محل کارگران در ، نمایندگانل در اتحادیهکمتش یاعضا ی ن تودهبی ی ها رابطه کلیدی در این بحث مساله 

 شکاف فاحشی که داستان استاین نشریه زمان درازی است که با این تحلیل مشخص هم است.  بوروکراسی اتحادیه

 بوروکراسی اتحادیه وجود دارد. و اعضا ی بین توده

شود به این  ها اعمال می که توسط بوروکراسی اتحادیه کارفرمایان گری بین کارگران واجتماعی میانجی نقش

  - دهندبا رهبری مبارزات به فشار از پایین پاسخ می ند: گاهاواره متزلزل و در نوسانرهبران اتحادیه هممعناست که 

اما  یرند.را جدی بگ اه آنها رو که کارفرمایان و دولتچنین از آنشان در اتحادیه و همکم برای حفظ موقعیتدست

مناسبات  چارچوبی مذاکرات در وسیلهدرون مرزهای تعیین شده بهند که مبارزات را در اه در تالشوارهمآنان 

شامل همه رهبران اتحادیه این مساله  زنند.ساز تن میسان از نبردهای سرنوشتبدیناجتماعی موجود نگه دارند و 

به اقتضای جایگاه اجتماعی خود، وقتی مخاطرات باالست تعلل  نهایتدر  ها،ترین رهبران اتحادیهحتا چپ .شود می
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ی نمونه گویاتریندر بریتانیا شاید  ۱۹۲۶اعتصاب عمومی  .است این تحلیلموید تاریخی های ربهتمام تجورزند. می

 .باشد آن

 ها را دور بزنیم.ده بگیریم و یا آنرا نادی هیاتحاد هایمقام ایرهبران و  وانیمتمعنا نیست که می انها بدیک از اینهیچ

بخش های کوتاه انقالبی، تالش جز در دوره .نفوذ دارند یطور واقع به شان هستندها در میان کارگرانی که نمایندهآن

داری های نظام سرمایهشان در چارچوب پذیرش مرزها و محدودیتکارگران معطوف به بهبود شرایط زندگی اعظم

را بر فراز  هیرهبران اتحاد یپا یجازند و در میان اکثریت کارگران دامن می "رفرمیستی"آگاهی  این امر، به است.

سان روشنی و به همانها، بنا بر نقش اجتماعی خود، این آگاهی را بهرهبران اتحادیه کند.تر میسفت سر کارگران

 طلب. های سیاسی اصالحد که سازمانندهبازتاب می

س بر این تمایز ک، هراما .ی اعضاست و توده یبوروکراس یی سادهاز دوگانه تر دهیچیپ اریبس لهبا این همه، مسا

 وفان مبارزه طبقاتی گم خواهد کرد.تبندد، مکان و جهت حرکت خود را در بنیادین چشم فرو

)اغلب  هایاممق را  اتحادیه بوروکراسیِ ی اصلیهستهالزم است.  تری بیش بحث، تر بزرگ یتصویر داشتنبرای 

تشکیل ( ملی های اتحادیه در سطحو مقام برگزیده معموال دبیرکلِ) در سطح ملی وقتتمامخابی( و رهبری انتغیر

 از جمله ،اعضای اتحادیه وجود دارد ی و توده بوروکراسیمیان  بینیبینا یها الیه انواع گوناگونی از ،عالوه به. دهد می

 وجود دارد نیز دیگری ی ها رده . در اغلب اتحادیهکار هستندمشغول به ور واقعیط هب در محل کار خود کارگرانی که

اعضا  ی جزو توده و نهند ابوروکراسیاز  یکه نه کامال بخش دنبر ن معمولی نام مییا مامورا هاعنوان مقام هب  که از آن

  کار معلمیبه وقت پارهشکل  هبخشا ب شوند ومیساالنه انتخاب  ها آن ،نمعلما اتحادیهشوند. مثال در  محسوب می

دگی زندر  ایها نقش برجستهآن. دهند اختصاص میای  اتحادیه هایفعالیت خود را به وقت یو بقیهپردازند می

 در سطح اقدام یفراخوان یبرا هایریگ میتصمهای اصلی اتحادیه و مشارکت در یگیرهتجعیین ت ،درونی اتحادیه

 . کنند یم فایا یسراسر

وقت و رهبران های تمامو بیش از مقام ندتری اعضا بسیار نزدیک به تودهاتحادیه نیستند، از بوروکراسی  سمیقِها  این

ها در عین حال بخشی از اعضای عادی اما آن ی اعضا قرار دارند.تودهی واسطهاتحادیه در معرض فشارهای بی

کاران خود کار شرایطی مشابه با دیگر همشوند و در حاضر نمی بر سر کار هر روز آنانچون نیستند و هم اتحادیه

لحاظ بهدارند و  بوروکراسیبرخی از آنان پیوندهای نزدیکی با  ،همگن نیستندای  در واقع تودهها کنند. آننمی

 ایه نقالهمانند تسمبه این الیهتوان گفت می. ندرت کنزدی ااعض ی به توده نیزو برخی  سو هستندسیاسی با آن هم

 . دهد وقایع را شکل می مسیرکند و  اعضا و بوروکراسی اتحادیه عمل می ی میان توده

 اتحادیه فراخوان برای  بوروکراسی ملیِ ،شود. مثال در اتحادیه یونیسون ها دیده می مشابهی در سایر اتحادیه هایالگو

   در میان  تنهانه  یشورش ،کرد. این مساله لغورا  ۲۰۱۴ریزی شده در اکتبر  اعتصاب برنامه و ،اهمزددست بهبود

به رهبری اتحادیه وفادار  که به بوروکراسی و برپا کرد از جمله عناصری "یمیان"های  بین الیه بلکه در ،اعضا یتوده

 گرفتند، هرچندمعمولی که به بوروکراسی اتحادیه وفادار بودند تصمیم به اعتراض  هایمنچستر هم مقامدر  بودند.

شود که این  سبب نمی هاتجربهاین از  یکهیچ ،با این وجود .چندان قوی نبود ی موثراقدامکه برای تبدیل شدن به 

 .سان تلقی کنیمیک آن اعضای یتحادیه با تودهرا در درون ا هاالیه
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ورزی ی کنشبا هر ظرفیتی براها، ها و اعضای عادی اتحادیهسوی پایهجنبشی از  برای رسیدن به هدف برپاییِ

مصمم رسیدن به این هدف  راه ، راه درازی در پیش داریم. کسانی که دراههیاتحاد وروکراسی حاکم برباز مستقل 

توان ساخت، اما ای را میچنین آینده .باید با ابتکار و استفاده از هر فرصتی در راستای تحقق آن بکوشند هستند

 .اکنون واقعیت داردنباید وانمود کرد که هم

 شعار خودعنوان  هزیر را ب عبارتکه  وددر جنگ جهانی اول ب کمیته کارگران کالید، اعضا یتودهمشهورترین جنبش 

 :برگزیده بود

خود  ما ،صورت  این ردر غیدرستی کارگران را نمایندگی کنند، کنیم که به اتحادیه حمایت می هایمقام از ییجا تا "

 ".اهیم کرداقدام خو طور مستقلبه بالفاصله

 علیه بوروکراسی با بوروکراسی و

موج ی برآمد هنگامه در حتااین امر  .باشیم "هم علیه آن وهم با بوروکراسی "گوید الزم است که  می کریس هارمن

های  مبارزات اوایل سال یتجربه و کارگران کالید تهکمیگونه که شعار  همان - هااعضای اتحادیه مبارزاتبزرگی از 

  صادق است.  - دهد شان مین ۱۹۷۰

  میان یتزمخخام/ وجود دارد. در واقع تقابل  یروابط متقابل اعضا رو سایاتحادیه  هایمقاماقدامات  واره بینهم

 ی چه فعالیت تودهان رسمی به اقدام وجود ندارد. هرفراخو اعالم برای مبارزهاعضا و  ی توده "دستیکناب/ " اقدامات

تری از  بیشهرچه های  الیه خودنوبهبه که اینشود  تر می فراخوان رسمی بیش اعالم ار برایفش شدتر با بیش اعضا

طور  هنیست که ب معنا اینبه در واقع کند  می هبه آن اشار کریس هارمنای که  نکته .آوردرا به حرکت درمیکارگران 

خواهد بگوید  لکه میب .میآور یروران اتحادیه رهب تقبیحاز تشویق به و یا  یبوروکراسبا  به مخالفتمتناوب از حمایت 

وجود  نیززمان تنش و مخالفت با آن هم ،وجود داردبا بوروکراسی  کار در کنار و دایمیروند که   همان حالکه در 

فعاالن که امروزه  است هایی چالشترین بزرگو یکی از  ی دشوارهنر ،میاناین  دری مناسب تعادل ایجاد دارد.

که چشم به  یکارگران نیدر ب ها ستیالینفوذ سوس شیافزا سان کههمانبه ند.اها با آن مواجه در اتحادیه  سوسیالیست

 ای یبوروکراسی و خطیر؛ تقبیح و افشای ساده سختامری است  اند، دوخته -آن ترعناصر چپ ژهویبه - یبوروکراس

 ست. عناصر چپ آن سهل و آسان ااز  یرو در دام  دنبالهفروافتادن 

نیست.  ی چپاتخاذ مواضع انتزاعه با این دشواری، هاین است که دریابیم راه مواج هنر در عمل نیکاربست ا یالزمه

 بجنگند خواهد یکه م دهی اقلیتی برآییمدر صدد سازمانکه، آن : نخستدهیم هنگام انجام باید دو کار را هم بلکه

 که دوم این (، و صدای رسای آن باشیم.مله جناح چپ آن آگاه استو از ج یبوروکراس یها تیبر محدود)اقلیتی که 

ارتباط کار کنند آن خواهند با  هنوز تحت نفوذ بوروکراسی هستند و می که گرانکار تری ازشمار بیش با ،زمانهم

 ارتباطیر شدن و درگ لزوما به معنای این. راه کنیمو آنان را با خود همها تاثیر گذاشته  ش کنیم که بر آنتال ،گرفته

 جدی است. یشکل هبجناح چپ آن خصوص  هبا بوروکراسی و ب

تحت نفوذ  کارگرانِ و رها کردنِ دیجد یتشکل گدرنیو ب یفور ییبرپا جود ندارد. نه جدا شدن وبری و راه میان

تحت  هنوز کارگرانی کهو درخواست مستقیم از  سادگی محکوم کردن بوروکراسینه به و راه چاره است بوروکراسی
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اش  نوشته تروتسکی دراست که رئوس آن را  ی بر نگرشینکرد جدی همانا مبتیک روی .رار دارندقی بوروکراسنفوذ 

  .کرده است مطرح متحد یتاکتیک جبهه یباره در

مستقل از و  هتوجدر ابعاد قابل  اعتراضاقدام به  ظرفیت از عموماکارگران  ی حاضردوره این واقعیت که در

 یدهد که مساله دهند، نشان می پاسخ عالی میعمدتا  رسمی های فراخوانهنوز به  و برخوردار نیستند بوروکراسی

ی که یها اگر اتحادیه ،کردبازنشستگی را تصویب  یهکه دولت الیح هنگامی ۲۰۱۱در سال  است. ویژه مهمهرهبری ب

 ی متفاوتاامکان به بار آمدن نتیجه، دادندمیراخوان اعتصاب ف ،شده با هم متحد شدندها رهبری میاز سوی چپ

اتحادیه سراسری و مدیران ن وچ هماتحادیه  هایبرای مقام اه ستسوسیالیکه نامزدی  روستاز همینوجود داشت. 

توجه به  های اقدام را تضمین کند و بافراخونبیش از پیش اعالم  توانداین امر می زیرا .کار درستی است مشابه آن

 هایکسب مقام البته .کند فایا آنانحرکت در آوردن  در به ینقش اساس سطح آگاهی موجود در میان کارگران

مین ه به ،دبه عناصر بوروکراتیک بدل شون را دربر دارد که خود ریسک این وارههمها سوسیالیستبرای  ایاتحادیه

     طبقه کارگر اجتماعی یسوی پایههو ب دنگو باش پاسخ اندتهبرخاسکه از آن پایگاهی  باید به شبکه/همیشه  دلیل

 .دنکنگیری تهج

 جنبش اجتماعی ی اتحادیه

بیان  که امروزه مورد نیاز است گراییهیاتحاددر پیوند با مدلی از های خود را  ها ایده تر اتحادیه بسیاری از رهبران چپ

 .اند کرده

 community) اجتماعی عضویت، ایده شود هدایت می کلوسکیمک وسیله  هکه ب "متحد تمقاوم"رهبری 

membership)  این  کند. و دیگران را مطرح می آموزان دانش، نکاران، بازنشستگابی اتحادیه بر رویو باز کردن

بستن اساسی در مبارزه علیه  نقشو  ،است پذیر ساخته ت و اقدامات بسیار خوبی را امکاناسجدی  بتکاریا ،تدبیر

های سیاسی ابتکار عمل در کلیدی نقشچنین هم "مقاومت متحد". کرده است بازی "اضافی خواب اتاق"یات بر مال

 .مهمی را رهبری کرده است هایبو اعتصا ایفا کرده "علیه ریاضت اقتصادی مجامع مردمی" نظیر

 ،ناتحادیه ملی معلما ویژه هو ب ،(لتاتحادیه کارکنان دو) اس .سی .پی ،اهآن نتریاز جمله شاخص ،ها در دیگر اتحادیه

. صورت گرفته است جنبش اجتماعی ی اتحادیه با ها در پیوندآن متفاوتی از سوی رهبران چپنسبتا  هایتاکید

کشورهای در حال  جنبش کارگری یتجربه در را باید گذشته ی ی در یک دههیگرا مدل از اتحادیهن های ای ریشه

 اای بریتانی در جنبش اتحادیهامروزه  اما .جو کردوجستکره جنوبی، برزیل و فیلیپین توسعه مثل آفریقای جنوبی، 

خصوص  هب ،در ایاالت متحده آمریکا آن اخیر های نمونهبا  اغلب ییگرا هیمدل از اتحاد نیا آشکار هاییهمانند

 از مدلاین  ،نپیترس باب، نویسکانسن . رهبر اتحادیه معلماشودمقایسه مین و شیکاگو معلمان در ویسکانس

 بردهی در محل کار، فشار  سازمان ای، به معننامدمی "سه پایه زیرپاییِ"مدل  روشنیبهای را  دهی اتحادیهسازمان

اتحادیه  یوسیله ههمین مدل بدر واقع، . تر ستردهگ (community) هایجماعتمداران، و دسترسی به  سیاست

افزوده  دهیسازمان کرد بهرویاین به اعتبار  ۲۰۱۲سال  نبردی در ها در نوزی آپیر ، ون شیکاگو تکرار شدمعلما

 .است
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بلکه دربرگیرنده ، ای نبوده است نظرانه و فرقه تنگ عمنافی هرگز محدود به یگرا اتحادیه اه سوسیالیستما  منظراز 

های زیست کارگران محل دهم آن را)ترجیح می "یتیونیکام" رهای دیگ محل کار را به بخشو  است مسائل سیاسی

ها  ساختن اتحادیه هستیم. اییابی اتحادیهسازمان ممکن بهترین نوعایجاد  باموافق  ما همواره. دهدبنامم( پیوند می

تغییر به  منجر ییبه تنها جنبش اجتماعی یاتحادیه مدلِو ناگفته پیداست که . نیست پذیر بدون مبارزه امکان

   .شد.. نخواهد .و  ،کارگران گاندها، انتخاب نماین یهاتحادعضویت در  میزاندر  بنیادی

سراسری و  هایطح باالی اعتصابپیوستگی تاریخی محکمی بین سکند که  ستی استدالل میدر هب توندارلینگرالف 

در  ویژه هباین امر در بریتانیا وجود دارد. نیرومند جنبش نمایندگان کارخانه  سنتهای رشد سریع اتحادیه و  دوره

در متن ها  از ساخته شدن اتحادیه نمایان بود و گیرینحو چشمبه ۱۹۶۸-۷۴و  ۱۹۳۵-۴۳، ۱۹۱۰-۲۰های سال

از این کا در الهام گرفتن بین بریتانیا و ایاالت متحده آمریهای قابل توجهی  . تفاوتکند حکایت می مبارزه و ستیز

. فراروید "یتیونیکام" سویو به بیرون به یه صورت گرفتی در پادهن کار سازمانمثال در ویسکانسمدل وجود دارد. 

و  ستیگونه ننیا اما ، در بریتانیارود شمار می بهشهری باالترین اقدام  و یاای  محلی، منطقه ی مبارزهدر آمریکا معموال

را  یسراسر موثر در سطحیِ اقدام فراخوان تِیظرف اند(فراوانی نشان دادههای اخیر بهلطور که در سا)همان هاهیاتحاد

اقدام در اهمیت  رنگ کردنکمنباید باعث  ،اقدامات محلی برتاکید  به هاتمایل برخی از رهبران چپ اتحادیه .دارند

 .نادیده گرفته شود اه فراخوان در اعالم هااتحادیه مسئولیت رهبری سراسری یا و شود، سطح ملی

 مارکسیسم محاسبه احتماالت نیست

 ،ریخی  مهم استتا ی ر لحظهموجود در ه هایدرک امکان اه هرچند برای مارکسیست"نویسد:  می سجوی مونیسا

چیزی که ممکن است  هر آن برجسته کردننه  توانیم ارائه دهیم می کارگریما به جنبش  هک ترین خدمتی اما مهم

  "وع یابد.بیش از همه محتمل است وق چه کهاز آنو درک  یآگاه یارتقا اتفاق افتد بلکه

این  همیشه .گویی پرهیز کنیم از اغراق داشته باشیم و رخدادهاترین  محتملاز  ایارزیابی هوشیارانه باید وارههمالبته 

    یم. یبپما اغراق ابعاد آن راه یبنگریم و در بارهرآمد یک پیروزی بزرگ د دارد که هر مبارزه را پیش دوجوخطر 

 سویبهخطر او را  این مقابله بابرای  جویس درست اما تالشاند.  ر این دام افتادهکه د اندهای بسیاری بودهچپ

 گذاری بر جریان وقایع است.  در پی تاثیرتا یک فرد فعال که  کشاندمیگر  نظاره مفسریک  به شدن لیتبد

     من کامال با این استدالل  باشیم. وقایعدر پی تغییر جریان ما رزمنده و انقالبی هستیم و باید که فراتر از همه این

در  ،تواند اتفاق بیفتد که می نهفتهنامد، یعنی ظرفیتی می "فعلیت اعتصاب "چه را او موافقم که آن انیبرااومارک 

دهی این خطر وجود دارد که پیشاپیش با نادیده گرفتن اهمیت مبارزه برای سازمان وگرنه ؛قرار دهیم نتفکرمامرکز 

و یا آن را با تمرکز بیش از حد در جای دیگر نظیر سالمتی و ایمنی  را به سطح تبلیغات فروبکاهیماعتصاب، مبارزه 

  گزین کنیم.هایی از این دست جایکار و نمونه

 ۲۰۱۱سال 

پس  روزهب یکترین اعتصا بزرگبر سر حقوق بازنشستگی در بریتانیا  کارگران بخش عمومی ۲۰۱۱ نوامبر ۳۰اعتصاب

 های تکوین این اعتصاب بزرگ واجد اهمیت است.رو شناخت زمینهود. از اینب ۱۹۲۶ سال از
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 با وجودی مقاومت در میان کارگران علیه سیاست ریاضت اقتصادی دولت اندک بود. روحیه ،۲۰۱۰ سال تا اواخر

 د زیراگیر بوای سخت و نفس، اما این مبارزهبودندمقاومت در مقابل ریاضت اقتصادی  خواهان ها که چپ آن

و نیاز به کاهش کسری بودجه متقاعد شده بودند که دولت پول ندارد  ایتا اندازه از طبقه کارگر ی بزرگیها بخش

های فوران ناگهانی اعتراضبلکه های کار نبود یابی کارگران در محیطسازمان ،ه بودبه تغییر کردآغاز  چهند. آدار

 را گاه این ایدهانطبقه کارگر گذاشت و ی از یها الیه بر شگرفیکه تاثیر  بود، دبان میلی در ۲۰۱۰رنوامب دردانشجویی 

علیه ریاضت  ها مارس اتحادیه ۲۶ تظاهرات ،پس از آن. در فضای عمومی پراکندپذیر است که مقاومت امکان

و اعتصاب ( ردندشرکت ککه نیم میلیون نفر در آن ها در تاریخ بریتانیا  ترین تظاهرات رسمی اتحادیهبزرگ) اقتصادی

اعتصاب بدون تالش مصممانه " :گوید که درست می ورنل شون .از راه رسید ۲۰۱۱اتحادیه دانشجویان در مارس 

 ".توانست اتفاق بیفتد در درون اتحادیه نمی اه ی از سوسیالیستیها یهال

اوایل و  ۲۰۱۰در اواخر  انقالب تونس و مصر .موثری ایفا کردنقش  نیزفضای سیاسی جهانی تغییر  ،در این میان

 سرنگون کنند را ها توانستند مبارک اگر آن رساند.اصلی سوخت می از فعاالن ییها هیال کمبه احساسات دست ۲۰۱۱

نیرنگ را با شستگی ندر مورد بازکه دولت رئوس توافقات  این اما به محض توانیم با کامرون مبارزه کنیم. ما هم می

معامله کردند و کارگران  بر سر باریر فاجعهطو هب بنا به عادت مالوف ران اتحادیهرهب ،مطرح کرد تر چه تمامهر

توانست  که می ؛ پیروزییاز دست رفتشانس پیروزی سان، تحمیل نمودند. بدینجنبش  رب سنگینی راشکست 

این  آیاباره که  در این ورنل شون و اوبراین  ،نودلیافرادی مانند  تغییر دهد.ای  تا حد قابل مالحظهشرایط را 

تر است مراتب مهمچه بهآن اما ،اندبندی نمود بحث کردهخصلت روکراتیکای بو اعتصاب توده  یکباید را اعتصاب 

 است: کریس هارمنلزوم توجه به این هشدار 

است که های اتحادیه ممکن  . بوروکراتدداری وجود ننفوذ قابلغیر بندی تقسیمیا  و ییجدا جاری در اغلب مبارزات"

گران کارتحمیل خواست خود به ها در موفقیت آنبه معنای واره . اما این همکنندآغاز  شده کنترل و حرکتی را از باال

به  در جریان نبرد ،کنندحرکت خود را آغاز می کارگران . وقتیاند( نیست مثبت داده ها جواب که به فراخوان آن)

در واقع، این دلیل  .شود محسوب میبرای بوروکراسی اتحادیه  ییدتهد همیشهو این  شوند آگاه میظرفیت خود 

ران رهب ،افتند کارگران به وحشت می طبقاتی ز نمایش قدرتفرماها اکار کهمحکمی است که چرا درست در هنگامی

  ".کنندبه مبارزه تالش میها برای خاتمه دادن اتحادیه

 در دانمارک ابتدا توسط ۱۹۸۵ای در سال هاعتصاب تود :است هارمننظر  یگواه درست زین یواقع هاینمونه

در خارج و کشور فلج شد. سی چند روز کنترل از دست بوروکرا تنها در ظرفاما  ،شدی اتحادیه کنترل میبوروکراس

 چیزی بود که رهبران اتحادیه تصورش بسیار فراتر از آن دهندبه خرج میکه توده کارگران  یابتکارات، طی این دوره

از سوی رهبران  ،شد تر اشارهپیشکه  هگون که همان ،فرانسه بود ۱۹۹۵ ایتوده دیگر اعتصاب ینمونه کردند. را می

های بوروکراسی اما پویایی حرکت کارگران سبب شد که برای مدتی کامال خود را از قید محدودیت اتحادیه آغاز شد،

   برهاند. 

شده  نتعیی یفراتر رفتن از محدوده امکانِ ی احتماالت،با محاسبه ن استممک ها ستیالیسوس ،مبارزه واقعیدر هر 

برای عدم دخالت فعال ای  این امر بهانه هرآینه خطا است اما .را نامحتمل بدانندرهبران اتحادیه  از سوی
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 ی ز محدودهکه ا استای  تودهت اها و ابتکار اکثر رساندن فعالیتبه حد اه سوسیالیستوظیفه . شود اه سوسیالیست

که در سال  دهدارائه می هایی های جالبی از تالش مثال برایاناو در این باره، .اتحادیه فراتر رود بوروکراسی رهبری

روز  هایتجمع بلکه ها نه تنها پیکت محلی نیورپول صورت گرفت. مثال در شرق لندن فعاالل و ،در لندن ۲۰۱۱

 دجوو های ب تنیدههای محلی درهم را دور هم جمع کردند و شبکه یتصاباعهای مختلف  ، گروهاعتصاب را سازمان دادند

چند ره پیمایی پرداختند.به راهمرکز اصلی تظاهرات لندن برای رسیدن به  ی لندناه صدها نفر در خیابان .آوردند

 .بود با این وجود تالش آنان برحقولی  سد کندرا  اتحادیه نشینی رهبران عقب راهِاین حرکت نتوانست 

 ۲۰۱۱پس از  شدهطی  راه

ست یورش توان که می برد نیاز ب مقیاس بزرگ را در اعتصاب برپایی شانس، ۲۰۱۱ها در اواخر  نشینی اتحادیه عقب

 یرشد جنبش اعتصابی حول مساله جریاندر  .هم بشکندحقوق بازنشستگی بخش عمومی را در دولت به

نشینی به  عقبجدیدی از مبارزه وجود داشت.  هایگشودن افقو  یتنیروهای طبقاتعادل تغییر  امکان بازنشستگی

الگوی مبارزه پس از آن اما  ما متحمل شکست شد. یتحقق پیدا نکرد و طبقه بود که این ظرفیت بالقوه این معنا

ست با وجود شک موقعیت پیچیده و متناقض است. همهکلی از چند اعتصاب وجود دارد. با این  یتصویر ؟گونه استچ

سطح  به وقفهتعرض بی .اند نشکستهدر هم  بخش عمومی های بزرگِ ا اتحادیه، امبازنشستگی یمساله مبارزه بر سر

 این بخش باعث شده است که بسیاری از کارگران ،شاغل در بخش عمومیسازی م خصوصی و ادامه دارد اهمزددست

 .تتر شده اس بسیاری از کارگران سخت زندگیط رایوضعیت خدمات بدتر شده و ش ؛دهندبرا از دست  نشا مشاغل

 مستقل برای اقدام ینفسرهبری از باال اعتماد به تکیه به بدونسراسری ای است که کارگران در مقیاس  گونهاوضاع به

 یدست نخورده باقمرکز اعتصاب بودند،  ۲۰۱۱که در سال  یدر قلب نقاط یکارگر یهاتشکل ،وجود نیا با ندارند.

 اعضاتعداد مدارس  نظیر ها بخشدر برخی حتا  و نشده است فیتضع طور کاملبه، هانشینیرغم عقبو بهست مانده ا

 . تر شده استها بیشنمایندگان آنو 

های بزرگ بخش عمومی قادر شدند برای  در اتحادیه ۲۰۱۴ و ۲۰۱۳های  در سالدر بسیاری موارد، فعاالن کارگری 

و هرگاه فراخوانی برای اقدام در مقیاس بزرگ داده شده است با د. فشار وارد کنن تحادیهرهبران ااقدام به فراخوانی 

مزد و قدامی مشترک برای دستدر ا ندو اتحادیه معلما ۲۰۱۳. در سال رو  شده استبهی کارگران روپاسخ شایسته

 اما، ن شدکاری معلما طبه شرای تر کارفرماها هر چند این اقدام مانع حمله بیش .کردنداعتصاب بازنشستگی  شرایط

 یآوردها کسب دست نشینی کردند، و امکان دو اتحادیه عقب هر رهبران و م به شیوه آشنا اعتصاب تقویت نشدباز ه

 تر از میان رفت.شیب

وسیله رهبران  هوجود آمد که ب هنیروهای طبقاتی ب تعادل فرصت بزرگ دیگری برای پیروزی و تغییر ۲۰۱۴در سال 

، کارکنان مدارس و بخش خدمات برای اه شهرداریکارگران  یک و نیم میلیون نفر ازژوئیه ماه در  عقیم ماند.یه اتحاد

و تاثیر توانست به پیروزی واقعی برسد  می جنبش که ندینمتوادیگری از  ینمونه اعتصاب کردند. نشا مزدهایدست

 نشینی کردند. و رهبران اتحادیه عقبیت نشد بار دیگر اعتصاب تقو اما  ه باشد،داشت ایگسترده طبقاتی

 بخش بهداشت نیم میلیون کارگرکه  هنگامی ،دیگری بودیم یمشابه یکنندهشاهد الگوی ناامید ۲۰۱۴یز یدر پا

 .دها پیوستن به آن نیزها برای اولین بار ماما و دادند مثبت مزد پاسخبرای دستبه فراخون اعتصاب نحو درخشانی  به
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با  بودآن  یساز یخصوص ی علیه تالش دولت برایخدمات بهداشت مله در عین حال نماد دفاع از این حرکت ک

م بازه هناما متاسفا ،تری باشدهای بیشتوانست سرآغاز حرکتاین اعتصاب می رو شد.ی مردم روبهاستقبال گسترده

           د واکنش افتضاح رهبران اتحادیه در برابر شاه، ۲۰۱۵در پاییز  ،ترین نمونهتازهباالخره، در و  اتفاق نیافتاد.این 

تظاهرات و اقدامات گره  ، وکه یک کمپین اعتراضی مصمموقمع مشاغل در بخش صتعت فوالد بودیم؛ در هنگامیقلع

 توانست وضعیت را تغییر دهد.سازی، میخورده با یک مبارزه سیاسی علیه خصوصی

مقاومت برای  اتحادیه، ینیپا هاین و مقامکارگران، فعاالکه است  گونه بوده نواره بدیهم اعتراضی هایکتی حرالگو

اند و فراخوان و در پی آن رهبران اتحادیه رای به اعتصاب داده اند فشار آوردهکارفرمایان و دولت  در مقابل تعرض

تر و ز به اقدامات رادیکالایطی که نیاا درست در شرما رو شده است.ی کارگران روبهاعتصاب با استقبال گسترده

اند. کشاندهبه شکست را ند و حرکت اهبرف کرد ریسرشان را ز هیرهبران اتحادی مصمم برای ادامه حرکت بوده، اراده

    مخالفکارگران غالبِ ن و فعاال موارد یدر همه. ه استدکر دامینا آزرده و فعاالن و کارگران را زبسیاری امساله این 

 هیرهبران اتحادند ، یا بتوابه اقدامی مستقل فرارویدکه  هنبودقدرتمند  چنانآناین مخالفت  ، امانداهدبونشینی عقب

بوده است، راه هایی همپیروزی های موجود بااعتراض البته .دقرار دهفشار  تحتی دیگر اقدام اعالم فراخوان برای را

 است در پیوند با ییها درسحاوی  دهد. این نبردهاتغییر که تعادل طبقاتی را نبوده  در حدی اهیروزیپاما این 

 تواند در مبارزات آتی پدیدار شود.  های کلیدی در هر تحولی که میو مولفه ،چگونگی فعالیت در محل کار

نشان از آن دارد که  ،ر سال گذشتهو الگوی مبارزات در چها هابا وجود تعداد کم اعتصاب ،پذیری کارگران انعطاف

         نتایجی ابعاد و با  ینبرد دام از این مبارزات بهمساله این است که آیا هر ک .ی ماسترواپیش رهای مهمیپیکا

 در ۲۰۱۵ه در پائیز اتحادیه کجدید ضد  قانون ؟از طبقه کارگر را تغییر دهدبخش وسیعی  یکه روحیه رویدمی فرا

انداز مقاومت  چشم در برابر تدبیر طبقات باال ترس و از الدر عین ح باشد گیرانه سخت چقدرمطرح شد، هرپارلمان 

  .کند حکایت میر طبقه کارگ

 های سیاسی زمینه

صورت و قانونی در چارچوب ساختاری که تغییرات مهمی  شود،درستی یادآور میبه جویسسایمون  طور کههمان

یر اعضا تاث ی ها، نمایندگان و توده ی اتحادیهراسبوروک ها و هم بر مناسبات میانبر تعداد اعتصاب گرفته است، هم

 ساخته است.  دشوارمقاومت را سخت  شرایط است که  ۱۹۸۰های  مساله عمدتا نتیجه شکست سال این .گذاردمی

قانونی اعتصاب را  دهی رسمی/ن، سازماذشته به تصویب پارلمان رسیده استسال گ ۲۵ای که در  اتحادیه قوانین ضد

 قاین طریهدف قرار داده و از  قانون(در صورت نقض ) را ها . این قوانین منابع مالی اتحادیهستکرده اتر  مشکل

با ای  اتحادیهسوق داده است. قوانین جدید ضد  کارگری هایحرکتتر  کنترل بیشسوی  هبوروکراسی اتحادیه را ب

  ریزی شده است.حاعتصاب طر دهیسازمان تر کردن شرایط مقاومت وهدف سخت

تا  هاکه چرا تعداد اعتصاب دست دهدای برای این مساله بهکنندهقانعتواند توضیح ییر در قوانین به تنهایی نمیغاما ت

 "نفساعتماد به"و  "وضعیت آگاهی سیاسی و طبقاتی" ترمهم و بااهمیت یهمسالِ است. افت کرده حد نیا
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رهبران اتحادیه که  بدون توجه به این)که کارگران   داردوجود  ییها امروزه نمونه کارگران است. یتوده نمایندگان و

 .اند ز قانون سرپیچی کرده و پیروز شدهابتکار را در دست گرفته، ا راسا (گویند چه می

  نقش ای  ی بوروکراسی اتحادیهیتوانانه و  ای اتحادیه نه قوانین ضد، هستند حرکت خود مصمموقتی کارگران در 

برای اقدام مستقل از نفس اعتماد به رفته ازهمروی کارگران آیا . مساله مهم این است کهکندیفا نمیای اکنندهتعیین

یک از ندی کارگران است، اما هیچنمهای کارگری گواهِ تواحرکت. یا نه برخوردارندقانون  سرپیچی ازبوروکراسی و یا 

و  بگذاردتاثیر  بر فکر و عمل بخش وسیعی از کارگرانو یا  دبکه بتواند عمومیت یا است ای نبودهها در حد و اندازهآن

د این اتفاق بیفت که برای این .هم زندطبقاتی را بر قوای تعادلدر مجموع که ایجاد کند یک نیروی مادی متمایز 

هم در شکل گرفته استگذشته  سال ۲۵ن در کارگران و فعاال ذهن بسیاری ازکه در ی را یها چیزی الزم است که یخ

 .ترا منجمد کرده اس اتحادیه هایبسیاری از رهبران و مقام ذهنی که یها یخ ؛بشکند

سطح هایی توان گفت که در دورهتنها با اطمینان میوجود ندارد.  ایالگوی یگانه ،هدرخ میکه این تغییر چگونه این

 دهد. تاریخی این مسیر را نشان می هایربهبلکه تمام تج ،نیستاندیشی . این صرفا خیالیابد افزایش میها اعتصاب

 وضعیت اینین باشد، اما یپا هااعتصاب طوالنی سطح ایدوره غیرمترقبه برایی ا گونه هممکن است که در بریتانیا ب

اکنون برای ها باید همچه سوسیالیستو آن که چگونه این اتفاق خواهد افتاد، از پیش مقدر نیست.. اینکند تغییر می

از گذرد. ها از مسیرهای متفاوتی میبرآمد و گسترش جنبش ظهور آن انجام دهند، نیازمند تفکر دقیق است.تسریع 

 همواررا های بعدی پیشرویساخته شود که راه تشکلی تواند  می ،در این یا آن نبرد و پیوسته های کوچک پیروزی

بود که   ۲۰۱۱انفجار مبارزات در سال  گر،ید اینمونه در بریتانیا اتفاق افتاد. ۱۹۷۰ یدههگونه که برآمد  همان ؛کند

پا گرفتن  ،یالملل نیو در سطح ب ایتانبری در تر،گسترده یاسیس یها جنبش ی دهیچینشان داد که چگونه تعامل پ

قرار داشت، و ابتکار و تحرک و دولت  انیفشار کارفرما ریکه خود ز هاهیاتحاد یبوروکراس قیاز طر هاحرکت یبرخ

 ی دهه یانهیدر م ایو گیری با ظرفیت تغییر وضعیت خلق کند. ی چشممبارزهدیگر توانست در ترکیب با یکپ، چ

ها که فرانسه اعتصاب . اینکرد رییناگهان تغ به ۱۹۳۶ژوئن  یا توده هایبفرانسه با اعتصاوضعیت  ،قرن گذشته یس

های پیشین شکل این مبارزه نه از درون جنبش ه ارمغان آورد.بکارگران  یبرااندازه مهمی بی یها یروزیپ را لرزاند،

  علیه فاشیسم بود که اعتماد آمیز بر موفقیت آورد یک بسیج سیاسیِبلکه رههای کار، گرفته بود و نه از داخل محیط

ی مردمان را روحیه یانتخاب دولت جبهه مردمو سپس با  وجود آورد بهی از طبقه کارگر یها در الیهای  نفس تازهبه

ای که به تمامی موقعیت حاضر را دگرگون ی گستردهچون اخگری آتش مبارزه را برافروخت؛ مبارزهتغییر داد و هم

 کرد. 

بار رهبران در پی واکنش اسفروبرو هستیم که  ریاضت اقتصادی امانو بی با یورش جدید در شرایطی ،امروزه

 یها سال های واقعی درپنج سال گذشته و بر باد دادن شانس پیروزی در یاقتصاد اضتیربه اجرای سیاست اتحادیه 

 یاسیس دیانداز جد چشم نشان از امکان یک طع جرمی کوربینپیروزی قا .مقاومت نازل است ، سطح۲۰۱۴و  ۲۰۱۱

ر حرکت درآوردن کارگران دو به برای ساختن تشکل  را فرصتی هرباید  اه سوسیالیست و مقاومتی امیدبخش دارد.

. چنان جاری و زنده استاما مبارزه هم، استنازل سطح عمومی مبارزه  د که. هر چنغنیمت شمارند های کارمحیط

 .امری حیاتی استها  فعالیت و رهبری در پایهابتکار، 
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 برقراری پیوند میان ها و ساختن شبکه ،اول: از ستعبارت است دیگر که امروزه از اهمیتی ویژه برخوردار یدو نکته

  بستگی با هم ضرورتِ تبلیغ؛ ای کلیدی است بستگی مسالهکه هم معناستبدان  این .اه مقاومتو عمومی کردن ها آن

امری اخالقی بلکه یک کار که ممکن است، نه صرفا  هایمحیط تعداد از هر در اندگیر مبارزههایی که دری آنهمه

 ،پشتیبانی هایفرستادن پیام قاومت و مبارزه ممکن است؛؛ گسترش این ایده که ماستی سیاسی اساسی وظیفه

( که بخش بسیار مهمی از این picket linesاعتصاب ) هایتظاهرات و صف ، سر زدن بههای مالیآوری کمکجمع

تواند دیگر، که میها به یکآن وصل کردنبستگی و های محلی با روح همشبکه و ساختنشکل دادن وظایف است؛ 

 هر برآمد ناگهانیِ بزرگ در مبارزه داشته باشد. تداومساز در نقشی کار

بلکه این کار  ،اخالقیصرفا از دیدگاه  نههم باز و  ،کار هایدر محیط ی گستردهاسیمسائل س دامن زدن بهدوم، 

که جز در بسیج کارگرانی  چنینهمو  های کار محل مابیندر درون و  دهیسازمان ها و ایدهبه  شکل دادن در تواند می

لزوم  طرح؛ نقش اساسی ایفا کند اند،ت زدن به اعتصابسنفس برای درهبرانِ اتحادیه فاقد اعتماد به صورت فراخوانی

    )عالوه بر آن که خود دارای اهمیت است( ، کههای کارها و محلدهی علیه نژادپرستی به درون اتحادیهسازمان

ا ی ،گانمحل کار از پناهندحمایت جمعی در  تری بکشاند.های بزرگفعالیتی تواند بخشی از کارگران را به عرصهمی

و   نفسبازسازی اعتماد به بهتواند  یپرستی، مضدنژادهای  فعالیت در محل کار درگیر شدن تعدادی از کارگران در

جدی سوسیالیستی ی اصلی هر رویکرد گرایی سیاسی باید رگهامروزه اتحادیه حل کار کمک کند.در م یابی سازمان

 ها باشد.ی اتحادیهبه مساله

بهداشت و آموزش، این است  ویژه برای کارگران بخش عمومی از جملهیک ویژگی اساسی مبارزه در شرایط حاضر، به

مبارزه  یخدمات را به موضوع مرکز نیاز ا یاسیدفاع س دهند،یکارگران ارائه م نیکه ا یبه خدمات حملهچگونه که 

ست که معنا نیآموزش به ا نظیر بهداشت و یکردن خدمات یها و بازاریسازیخصوصاعتراض به  است. کرده لیتبد

 دارد که "یاحرفه" هایویژگیدر  شهیکه ر) باشد دیخدمات با نیا چهنسبت به آن متفاوت یگاهدید یمبارزه برا

نه فقط مبارزه این مقاومت است.  جِیبس در سازموضوعی سرنوشت( شمارندمی شمندارزرا  کارگران آن نیا بسیاری از

تری یافته بیش ، اهمیتاست ضروریکارگران  نیکه به اعتقاد ا یخدمات ظفح یبرا دیبامشاغل بلکه حفظ  یبرا

 است.

ی تبیینو قدرت  آمیز استاغلب اغراق، مهم است دهرچن ساختار طبقه کارگر رییتغناظر بر  هایبحث و سرانجام،

 در ها قانونی که اتحادیه های چارچوبتغییر  های مربوط بهبحثطور  همین ؛دارد حاضر یتدرک موقعبرای  کمی

 یعنی شناختِ - گرهی سیاستی دو مولفه کننده نیست.است اما تعیین واجد اهمیت، گرچه کنندآن عمل می درون

قعیتی که برای درک مو - نکارگرا انیدر م "یو طبقات یاسیس یآگاه تیو وضع"و  طبقاتی نیروهایتعادل  واقعیتِ

 بریم، اهمیتی اساسی دارد.سر میدر آن به

های کار عبارت است ها در محلهای اصلی استراتژی سوسیالیستتوجه به تحلیل ارائه شده در باال، اولویت عطفِبا 

 یاسیدن به مسائل سدامن ز؛ در هر محل و منطقه یبستگهم هایشبکه جادیا یمبارزه برا ؛ها هیدر پا یدهسازماناز: 

منجر  از کارگران ییها بخش هایایدهو شکل دادن به  یده به سازمان تواند یم امر نیا های کار.محیطتر در  ه گسترد

ها در این راه بسته به این است که سوسیالیست شروییپ نقشی کلیدی در مبارزات آینده ایفا کنند. قادرندکه  شود
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را رصد کنند، در پی شکل دادن  مسیر وقایعترین لممحتچون مفسرانی منفعل صرفا هم محل کار در کهبه جای آن

شعار " :یادآور شد ۱۹۱۸هایش در سال رانیگونه که رزا لوکزامبورگ در یکی از آخرین سخن همان به وقایع برآیند.

 ".در آغاز عمل بود ،ما این است

 

و تغییراتی  حاضر اندکی تلخیص شده است یر آدرس زیر ببیند. ترجمهتوانید دمتن اصلی و منابع آن را می* 

 جزیی در آن راه یافته است. 
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