
 نکات بحث: اعتصابات اجتماعی

( اکثر شرکت کنندگان انها در اتحادیه 1این نکات در مورد اعتصاب هایی اعمال می شود که 

( هدف اصلی نه فقط بر کارفرما 2ها یا سایر سازمان های رسمی کارگری سازماندهی نشده اند؛ 

اقداماتی را به عنوان مشروع ( صاحبان قدرت چنین 3بلکه رژیم یا ساختار اجتماعی باشد. و 

 می نامیم. "اعتصابات اجتماعی"نمی پذیرند که ما آنها را 

 

 . سازمان1

فرمایان و/یا رژیم است، اندک، ضعیف، یا تحت کنترل کار ،جایی که تشکل های کارگری

. این اتفاق بارها در طول شوندبه سرعت در مقیاس بزرگ سازماندهی کارگران باید بتوانند 

از لهستان گرفته تا برزیل، آفریقای جنوبی و فیلیپین، اما به سازمانی ، رخ داده استتاریخ 

نیاز دارد که افراد می توانند یک شبه برای خود ایجاد کنند و به طور مداوم می  یانعطاف پذیر

 .جدید را وارد کنند رهبران و شرکت کنندگان توانند

 

 هستند که در آن« شورای کارگری»ا دارند. برخی این سازمان ها معموالً یکی از این دو شکل ر

کسانی که با هم کار می کنند گرد هم می آیند، خود را به عنوان یک گروه تعریف می کنند و 

نقاط قوت این رویکرد این است که همه کسانی که با هم از نمایندگانی را انتخاب می کنند. 

که با انتخاب شدن همراه است. تند هسمشروعیتی دارای کار می کنند شامل و نمایندگان 

 کنندسانی که در کنار هم کار میک زمانی که دیدگاهاین است که  این رویکرد نقطه ضعف

 .متفاوت باشد، به توافق رسیدن ممکن است غیرممکن باشدشدت به

 5-11های کوچکی از افراد )معموالً است که در آن گروه« های قرابتگروه» ،جایگزینرویکرد 

به یکدیگر اعتماد کرده و دیدگاه ها را به اشتراک می گذارند با یکدیگر مالقات کرده و  ( کهنفر

 کنند، سپس نمایندگانی را به می گروهی را برای خود تعریف 

که اقدامات آنها را هماهنگ می  می فرستند ("شورای سخنگو"یک گروه هماهنگ کننده )

در ری است، اما به مردم اجازه می دهد تا مشروعیت یک شورای کارگ کند. این فرم فاقد

سازماندهی و ابتکار عمل کنند. موقعیت هایی  که حمایت اکثریت هنوز ظاهر نشده است، 

و سپس  همچنین به گروه ها اجازه می دهد تا اقدامات عمومی قابل مشاهده را انجام دهند

 برای جلوگیری از سرکوب به حالت نامرئی محو می شود.



اگر امکان ان در بسیاری از موقعیت ها، دعوت به تشکیل شوراهای کارگری و سازماندهی آنها 

تشکیل گروه های وابسته اگر امکان ان وجود نداشته باشد ، اما وجود داشته باشد منطقی است

 داده می شود.

 

 . منابع قدرت2

و مدیران مشاغل و ان ( برای مالک1اعتصابات اجتماعی بیانگر چندین نوع قدرت مختلف است. 

 مشکل ایجاد می کنندمؤسساتی که تعطیل شده اند 

( با تجسم ارزش ها و منافع آن در مخالفت با وضعیت موجود، جامعه گسترده ای را بسیج 2. 

 (3کند. 

 پذیر است.که نسبت به آن آسیب انصراف از رضایت را نشان می دهندها به مقامات آن

با یکدیگر تداخل داشته باشند. به عنوان مثال، اقدامات بی نظم  ممکن است تا حدی این موارد

بخش بزرگی از مردم را نیز ممکن است مقامات را بترساند اما در عین حال  ممکن است

 در جلب نظر عموم مردم و در عین حال ،هنر اعتصابات اجتماعیبخش بزرگی از بترساند. 

 .است نهفتهبا کارفرمایان و مسئوالن،  مؤثر مقابله

 

. تعیین اهداف3  

 د.ناقدام باید چندین معیار هماهنگ شواز انجام یک در تعیین اهداف 

 د که برای عموم مردم جذاب باشد.نمطالبات باید نشان دهنده اهداف گسترده ای باش

زنان، کارمندان خصوصی، کارمندان دولت،  تقاضاها باید بخش های مختلف را متحد کند )مانند

 فقیر شهری و غیره( قشرفقیر روستایی، قشر تحصیل کرده، طبقه متوسط 

ممکن است پذیرفته شده گسترده باشند. این خواسته ها خواسته ها باید متضمن هنجارهای 

، مانند حمایت از دموکراسی. ندوجود دارجامعه هنجارهایی باشند که به طور گسترده در 

در برنامه حقوق کار باشند که  و حقوق بشرممکن است هنجارهای بین المللی مانند 

 باشند هاییهمبستگی لهستانی گنجانده شده است. حتی ممکن است هنجار

 .وجود دارند، اما در عمل توسط مقامات انجام نشده انددر قانون اساسی که 

و عموماً در یک اعتصاب اجتماعی می توان چنین اهداف اجتماعی گسترده ای را با اهداف 

ترکیب کرد  که می تواند توسط کارفرمایان فورا برآورده شود ی محلیخواسته های گروه ها

 ، تغییر در قوانین کار و غیره.افزایش دستمزدکمتر، کار ساعات  مانند



که مقامات می  اهداف گسترده ای که نمی توانند فوراً محقق شوند را می توان با اهداف فوری

 . ترکیب کرد ا کنند،توانند بدون تضعیف کامل اختیارات خود آن را اعط

 

آنها می توانند از اعطای آزادی عمومی بیان، تجمع و مطبوعات خودداری کنند، به عنوان مثال 

 را مهار کنند. پارتیزانو گروه های ازادی زندانیان سیاسی آن موافقت کنند اما می توانند با 

اصالح به فرآیندی برای برپایی و اعتصابات اجتماعی و جنبش هایی که بخشی از آن هستند 

ازادانه یا بسته برگزار  ای گفتمان مشارکتی، که بسته به سطح سرکوب،تاالره ناز دارند. اهداف

 د.نباش فرایندباید بخشی از این می شوند، 

 

 . ارتباطات4

 در زمینه سرکوب، اشکال متعدد ارتباط در یک جنبش ضروری است.

بخش مهمی از اعتصابات  تبدیل بهاخیراً  "2وب "اجتماعی  اینترنت و سایر ابزارهای شبکه

، شبکه های شخصی، های شرکتی اما باید با طیف گسترده ای از تلفن اجتماعی شده اند. 

 تکمیل شوند. و غیره بین افرادارتباطات 

 ارتباطات نیاز به انجام دو عملکرد دارد که هر کدام الزامات خاص خود را دارند.

امکان هماهنگی ید و اجماع را فراهم کند. و باید باید امکان شکل گیری سریع عقاارتباطات 

 را فراهم سازد. اقدام برای یک سریع

 

 . مقابله با سرکوب5

معموالً به سرکوب روی می آورند،  یک اعتصاب اجتماعی، مقامات وقوعدر مواجهه با احتمال یا 

مقابله با سرکوب رور. اغلب موثرترین راه برای و ت از آزار و اذیت گرفته تا دستگیری و شکنجه

که در آن هر  است "سیاسیمبارزه "به معنای غیرمولد کردن آن برای مقامات از طریق یک 

اقدام سرکوب کننده ای حمایت می کند و مشروعیت مسئول آن ها را بیشتر تضعیف می کند. 

خشونت است که در آن معترضان این موضوع به طور کلی مستلزم نوعی از نظم برای پرهیز از 

خود را به عنوان حامیان صلح، نظم و قانون مشروع به مردم معرفی می کنند و مقامات را به 

عنوان هولیگان های خارج از کنترل که سعی در حفظ قدرت خود از طریق خشونت نامشروع 

 دارند، معرفی می کند.

جهانی نیست، اما مستلزم تعهد  این امر مستلزم تعهد به عدم خشونت به عنوان یک اصل

 شرکت کنندگان به عدم روی آوردن به خشونت حتی با وجود انواع تحریکات است.



این موضوع اغلب می تواند با توافق رسمی توسط شرکت کنندگان برای اقدام غیرخشونت آمیز 

 در طول اعتصابات و سایر اقدامات اعتراضی انجام شود.

امیز  و خشونت گرایانه اعتصاب کنندگان به عدم خشونت، هر اقدام سرکوب در چارچوب تعهدِ

 درنظر گرفته شود و حتی افراد جامعه توسط مقامات می تواند به عنوان هولیگانیسم نامشروع

سرکوب که به طور کامل از اهداف جنبش حمایت نمی کنند، می توانند حول مخالفت با 

 .بسیج شوند نامشروع

 

 . تاکتیک6

می توانند در صنایع پایه یا  اعتصاباتاعتصابات اجتماعی می تواند اشکال مختلفی داشته باشد. 

توانند یک اعتصاب عمومی بزرگ یا ها می. آنباشند فعالیت های تجاری شهری یا هر دو در

و  شوندمی  از ان خارجکه گروه های مختلف یکی پس از دیگری  باشند« غلتان»های اعتصاب

، و هستند یک روز یا حتی کمترکه  باشند "سریع"می توانند  اعتراضاتاز می گردند. سر کار ب

 ،آشکار به خطر افتادن که تا پیروزی، شکست یا باشند اقدامات بی پایانهمچنین می تواننند 

 د.نادامه می یاب

 

وقتی فعاالن این خبر را پخش کردند، )انداعتصابات اجتماعی اغلب شامل اشغال محل کار بوده 

مقر حزب را نسوزانید در عوض کارخانه ها را اشغال "اعتصاب عمومی لهستان ظهور کرد: 

خشونت سرکوبگرانه را دشوارتر کنند. با این حال، توسط مقامات اشغال هایی،  .( چنین"دکنی

باعث می شود ند که به عنوان یک چالش اساسی و حتی انقالبی برای قدرت خود تلقی می شو

 در دراز مدت تمایل کمتری به سازش داشته باشند.

اعتصابات اجتماعی می تواند شامل اقدامات بی سر و صدا یا مخرب خیابانی باشد یا می تواند 

اقدامات خیابانی به اعتصاب کنندگان و دعوت کند. در خانه ماندن  ه سادگی مردم را بهب

نشان  در برابر سرکوب خود را اعتماد به نفس و مقاومت ی دهد تا شجاعت،حامیان اجازه م

 همچنین اهداف آسانی را برای سرکوب فراهم می کنند. اقدامات خیابانی،؛ دهند

که افراد مایل به انجام  این( 1 از این قبیل اتخاب شوند: تاکتیک ها باید بر اساس مالحظاتی

تاکتیک های ( واکنش عموم مردم به 2هستند ؛  چه کارهایی با توجه به وضعیت کنونی جنبش

را از سوی ( تاکتیک های مختلف ممکن است چه واکنشی 3مختلف چگونه خواهد بود؛ 

)مانند رویارویی،  احتمالی خواهند داشت نتایج( این تاکتیک ها چه 4مقامات برانگیزد. 

 مذاکرات، تغییر در افکار عمومی، انشعاب و تغییر در



 نگرش مقامات؛ و غیره(.

یک  به جنبشوانایی تغییر تاکتیک ها می تواند یک دارایی بزرگ باشد. هنگامی که یک ت

آن را به اندازه  ی ادامه ، مخالفان آن اغلب می توانند هزینه و دردِ محدود باشد تاکتیک خاص

. اگر جنبش بتواند به ابتکار خود تاکتیک ها را درنهایت جنبش شکست بخوردای باال ببرند که 

 دهد، می توان از این امر جلوگیری کرد.تغییر 

، اشغال محل نندزمانی که مقامات حاضر هستند تعداد زیادی از مردم را در خیابان ساقط ک

 کار ممکن است بهترین جایگزین برای ارائه باشد.

 

 .اعمالی برای الگوبرداری و نمونه7

 

از کارگران آماده باشنداقدامی اعتصابات اجتماعی اغلب از رهبری الگو می گیرند. اگر یک گروه 

را انجام دهند و با خطراتی که به دنبال دارد روبرو شوند، ابتکار عمل آنها احتماالً دیگران را 

 برای انجام کاری مشابه تشویق و الهام می بخشد

 این کار می تواند بهترین راه برای مقابله با وضعیتی باشد که همه منتظر

آیا دیگران شجاعت و تعهد الزم را برای عمل کردن دارند یا خیر. زمانی هستند که ببینند که 

چنین اقداماتی می تواند مقدم بر یک اعتصاب عمومی باشد و زمینه ساز آن باشد. چنین 

 برای مبارزه ای که درحال انجام است را تاکتیک های جدیدی اقداماتی همچنین می توانند

 .معرفی کنند

 

 ازمایش ها. 8

قلمرو ناشناخته. غیرممکن است که از یک در  هایی هستند اجتماعی سرمایه گذاریاعتصابات 

ام این کار خواهند بود. همچنین امکان قبل بدانیم دقیقاً شرکت کنندگان در واقع مایل به انج

می توانند  جنبش هاخواهند داد.  چطور واکنش نشانیا عموم مردم  ندارد بدانیم مسئولین

تظاهرات مسالمت آمیز شرکت  دراگر مردم جنبش کوچک بسنجند.  اوضاع را بوسیله یک

 تعدادکه آنها را به اعتصاب دعوت کنیم. برعکس، اگر  نباشدنکنند، شاید زمان مناسبی 

صحبت  قدم بعدی چه خواهد بودهمه آنها در مورد اینکه زیادتری از حد انتظار بیرون بیایند، و 

تظاهرکنندگان را کتک  باشد. اگر مقاماتاعتصابت  مناسبی برایمی کنند، ممکن است زمان 

، سرکوب انتقاد می کنندو مردم خشم خود را ابراز می کنند و یا بخشهایی از تشکیالت از زدند 



داشته باشد حمایت  انتظارجنبش می تواند تا حدودی درک کند که می تواند از چه کسانی و 

 و چه کسانی

 د.ندارممکن است مقامات را از سرکوب باز 

 

 باخت حاصل از. برد 9

 مقامات سرکوبگر به طور کلی یک رشته طوالنی از تاکتیک ها، از جمله تمسخر، طرد،

. فقط زمانی که استفاده می کنند یک جنبش از بین بردنتفرقه، آزار و اذیت و سرکوب برای 

در سرکوب جنبش شکست خورده باشند، مقامات مجبور می شوندکه باید  همه این روش ها

به نظر می رسد . به شیوه دیگری برخورد کنندتهدید جنبش  ید باو یا با ی بدهندامتیازات

شده اند یک رشته طوالنی شکست را متحمل  پیروز می شوند،که در نهایت  جنبش هایی

 باشید( ید در آفریقای جنوبیعلیه آپارتا)برای مثال شاهد مبارزه طوالنی 

این همان چیزی ) هایی ادامه پیدا کنندچنین شکسترغم ها باید آماده باشند تا علیجنبش

هایی را به عنوان باید چنین شکست جنبش ها. شودمی یت انهاموفقباعث در نهایت که است 

تسلط پیدا  استراتژیکنشینی بر هنر عقبباید و  تفسیر کنند در مسیر پیروزی های ضروریپله

چوب یک ، شامل انجام حمالت کوچک در چاراستنشان داده همانطور که مائو ، که، کنند

 کند.پیروزی حریف را توخالی می ،آمیزنشینی موفقیتعقبتر است. یک نشینی گستردهعقب

 

 . استفاده از شکاف بین مقامات11

جنبش کثر چیزی که باعث موفقیت ارپ بسیار درخشان نشان داده است، همانطور که جین شا

 و حامیانشان مخالفان اینکهبلکه ، نسبت به مخالفانشان نیست بیشتر قدرت داشتن ها می شود

که معموالً شکل ظهور  ،ادامه مبارزه خیلی باالستبه این نتیجه برسند که هزینه را وادار کنند 

 .به خود می گیردقدرت  از طرف افراد دررا « صلح»

 هایی یک هدف استراتژیک کلیدی برای اعتصاب اجتماعی است.ترویج چنین شکاف

این امر ابتدا مستلزم ساختاریست  که جنبش و چالش آن از بین نرود. همانطور که شارپ می 

 گوید، سرسختی، کلید موفقیت مقاومت غیرخشونت آمیز است.

جناح "در تشکیالت به سمت « جناح صلح»القوه ثانیاً مستلزم آن است که عناصر ب

کشیده نشوند. که به طور کلی به این معنی است که حل و فصل مسالمت آمیز و "جنگ

 دوستانه باید انجام شود، حتی در مواجهه با سرکوب.
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سرنجام اعتصاب اجتماعی چگونه پایان می یابد؟ اگر مقامات نتوانند آن را سرکوب کنند، 

اروپای دیگر در  مناطقد. در لهستان و ناحتماالً به نوعی مذاکره ضمنی یا رسمی روی می آور

 بین رژیم و مخالفان بود. که در« مذاکرات میز گرد»به شکل  امر شرق این

با نمایندگی  ANCبین رژیم و  یمذاکرات ،COSATUبزرگ  باعتصاآفریقای جنوبی پس از 

مذاکره  با مخالفان خود . حتی رژیم هایی که سوگند یاد کرده اند هرگزانجام شد نلسون ماندال

به احتمال زیاد این کار را در نقطه ای انجام می دهند که گزینه های دیگر حتی بدتر به ، نکنند

 نظر می رسند.

وجود حتمال انشعاب و فروش همیشه ناراحت کننده است. همیشه  "مندش"ایده مذاکره با 

اجتماعی و منجر به تغییرات جدی ها و اعتصابات دارد. اما عموماً این گونه است که جنبش 

 اجتماعی شده است.

، به احتمال زیاد به مذاکره مؤثر حرکت خود بدانندبه عنوان هدف اصلی  مذاکراتها اگر جنبش

انحراف گیج  ه طوری که آغاز مذاکرات به عنوان یک پیروزی تلقی شود، نه یکپردازند، بمی

 .کننده

اهداف مشترکی را ایجاد کرده باشد ، به طوری که گروه های مختلف با  در صورتی که جنبش

 .، به احتمال زیاد مذاکرات مؤثر خواهد بودپیشنهاد امتیازات محدود از هم جدا نشوند

 

منجر به کنندگان ایجاد کنند. )مذاکراتی که هایی برای پاسخگو کردن مذاکرهها باید راهجنبش

( شد، برگزاری گدانسک، لهستان ،امروزه،ایالت آزاد دانتسیگ) Gdanskپایان یافتن اعتصابات 

ری ده ها هزار کارگ برایکه تمام جزئیات را بود در مقابل دوربین های تلویزیونی  این اعتصابات

 .(کارخانه کشتی سازی بیرون منتظر بودند پخش می کرد که در

به جای الزام به تسلیم رسند که در نهایت، مذاکرات به احتمال زیاد در صورتی به موفقیت می

مستلزم  امر نشینی دلپذیر فراهم کنند. اینابزاری برای عقببی قید و شرط توسط مقامات، 

چه موارد اتفاقی بر سر و  خود داشته باشد واسته هایخ درک روشنی از  این است که جنبش

 می تواند مصالحه کند.

معموال  مذاکراتمذاکره جایگزینی برای مبارزه نیست، بلکه راه دیگری برای انجام آن است. 

و به  آماده شوند فاصله بگیرند بی نتیجهاز مذاکرات باید  جنبش ها، منقطع و پراکنده هستند
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  برچر جرمی: نویسنده

رشیدی عرفان :ترجمه  


