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 توضیح مترجم

ها بهترین  آرزوی، درود فراوان بر شما و با «نگ کارگری هفتەج  »رفقا، دوستان و خوانندگان عزیز 

ین شماره در سال نوی میالدی در هر کجای جهان کە هستید. گرچە این یادداشت را بە مناسبت پنجاهم

لب را گردد کە این مطافرستم، خوشحالی من از این کار بە بیش از شش سالی بر میجنگ کارگری می

 .ایمصور مختلف تهیە و تقدیم شما کردهجنبش جهانی کار در  یدرباره

بش از جن کە ها توجە شده است و آنچەاین تجربە بیش از هر چیز بر محتوای تحلیلی گزارشدر 

ە فقط در گیری برای ما در ایران بوده است. متاسفانە ندر کشورهای مختلف جهان قابل درس کارگری

ه و خارج شدنفی خود های کارگری از شکل صها و تشکلە در بیشتر کشورهای جهان اتحادیەایران بلک

است کە این  سیاسی باعث شده اند و عدم استقالل صنفی وها تبدیل شدهبە ابزار سیاسی احزاب و دولت

 ها نتوانند کارگران را در مقاطع هویتی گونە گون خویش جذب نمایند.تشکل

 یشرفتە مانع از آن نشده است کەهای غربی پهای صنفی و کارگری در کشورجە بە تشکل، تومضافا  

کشورهای آسیایی،  یها دربارهعە غایب باشند و بسیاری از گزارشکشورهای پیرامونی از این مجمو

ن، کارگران آفریقایی و آمریکای التین بوده است. از سوی دیگر بر نقش اقشار گونە گون از جملە زنا

ای چند مقطعی هگیرد و بر نقش هویتها توجە ویژه صورت میهای قومی در این جنبشاجر و اقلیتمه

 کارگران تاکید شده است.

در بازی  های جنبش کاربسیار آموزنده بوده است و در نقشها ی این گزارشبرای خود من کار ترجمە

( و حتی در هند، آفریقا و آمریکای التین یویژه در شبە قارهە طلبانە )بسیاسی و مبارزات استقالل

وارم با ابراز ام. در خاتمە امیدشورها دروس فراوانی گرفتەمار )نمونە اسرائیل( در این کتحکیم استث

 تر باشد.تر و آموختنیی روشنسوی آیندهە این مطالب راه ب ینظر رفقای خواننده

 گودرز
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 های جنبش کارگری پس از حکم دیوان عالی ایاالت متحده )جانوس(بدیل

 2018ژوئن  27ژاکوبین  –کریس مانسانو 

 

رد کە کادر پرونده جانوس حکمی ص یماه قبل دیوان عالی ایاالت متحده در قضاوت خویش دربارهچند 

زیر از  یالەهای کارگری در بخش دولتی و عمومی تاثیرات عمده خواهد داشت. مقدر ارتباط با اتحادیە

 داختە است.ا پرها در آمریکپرونده و تبعات آن برای اتحادیە گرای جاکوبین بە بررسی اینی چپمجلە

 

 

های بخش ب برای جنبش کارگری است. اتحادیەجانوس یک شکست مخر یدرباره ،تصمیم دیوان عالی

عکس بە بسیج دهند و یا بردولتی و خدمات عمومی حاال دو انتخاب در مقابل خود دارند: بە سقوط ادامە 

 های جمعی دوران اولیە جنبش باز گردند.جوییو ستیزه

 

 کارگران فرا رسیده است روز رستاخیز

 

ها، رماندارییکائی کارکنان ایاالت، ففدراسیون آمر»، علیە در یک رای پنج بە چهار در پرونده جانوس

کار های محافظە مقررات جاری در ایالتعمال   ،دیوان عالی آمریکا «AFSCMEها و شهرداری

اری نمود. پنجاه ایالت کشور حاکم و ص یهای عمومی در همەەرا بر تمام اتحادی «کار حق»موسوم بە 

سازی این زهر موجود نیست: این یک شکست بزرگ برای یک جنبش هیچ راهی برای شیرین

قضائی  یفعالین دست راستی در قوه یزاراست و حاصل موفقیت تالش چند سالەکارگری در حال نَ

 ه است.ارگری در ایاالت متحدکە برای محدود ساختن هرچە بیشتر آخرین بازمانده از جنبش ک ،است

. شش ریکاستزخم دیده و حقیر جنبش کارگری در آم یشلیک تیر خالص بە بدنە ،نوعیە این تصمیم ب

های ارگاهک را تصویب و اجرائی کرده بودند، کە عمال   «حق کار»تاکنون قوانین  2012ایالت از سال 

کارگران  رویە ب ،ویرجینیای غربی و ایندیاناند ویسکانسین، میشیگان، هایی مانعمومی را در ایالت

از  را تصویب کرد کە فراتر 10 یکند. ویسکانسین قانون شمارهبدون عضویت در اتحادیە باز می

 کامال   ها راجمعی و تضمین حداقل دستمزد یها برای مذاکرهاست و اختیارات اتحادیە «کارگاه باز»

 ،ند سالچهر از  ،نداها مجبورەنی وضع شده است کە اتحادیقوانی سازد. در ایوا و میسوریمحدود می

ها اتحادیە ،تدر برخی دیگر از ایاال کارشان را بە رای اعتماد کارکنان بخش دولتی وابگذارند. یادامە

برای کسر حق عضویت در اتحادیە از حقوقشان  ،یک از اعضا اند تا هرسال از هرمجبور شده

 رضایتنامە ارائە دهند.

باز کرده است. با  هاهای قضایی بر علیە اتحادیەط راه را برای دور دیگری از چالشفق «جانوس» حکم

یا با  در بخش دولتی و عمومی، تنها باید انتظار داشت کە هر لحظە «کارگاه باز»قانون سراسری 

 د. ری یابسهم تگذاری مجلس و یا حکم دیگری از دیوان عالی تا اجرای آن بە بخش خصوصی قانون
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های ادگاهداکنون هم در اصل نمایندگی جمعی است، کە از همتهدید جدی بر  ،دیگر این حکم ،بە عبارت

های غیر سنتی مجامع مورد چالش قرار گرفتە است. نمونەهای دست راستی انجمن یوسیلە ، بەترپایین

 یاند. نتیجەار گرفتەف قرمانند مراکز کارگران و سایر تشکالت کارآمد کارگری نیز هد ،کارگری

زودی ە ب گر،کار یها و طبقەسیاسی کارگران است و اتحادیە یمحدودیت و واژگونی سرمایە ،نهایی

جمعی  یخود را با تعداد بازهم کمتری از امکانات و تسهیالت حقوقی برای تشکل صنفی و مذاکره

 سابقە بوده است.سال اخیر بی روبرو خواهند دید کە در صد

با  انداز جنبش کارگری در بخش عمومی بسیار تاریک و محدود است.هیچ شکی وجود ندارد کە چشم

دارد کە ما ندهد کە دلیلی وجود های اخیر نشان میهزار تن از معلمان در ماه هااعتصاب ده ،این وجود

 را بە شکست در مبارزه و تسلیم شدن در مقابل فشار ترغیب نماید. 

گر ت. اجنبش کارگری در آمریکا نیس یحکم مرگ باقیمانده یهای مشابە بە مثابەهو پروند «جانوس»

لوگیری جین ا توان از شرایط بدتر ازهای موجود را تشخیص دهیم، میما بتوانیم پوالریزه شدن بدیل

خیر ا یەر دهاهای چهگری بنیانی در ساختار و استراتژیکرد: بە شرایط موجود ادامە دهیم و یا بە بازن

 تر مشغول شویم؟تر و فعاالنەدقیق ،اندوجود آوردهە کە این نتیجە را ب

 

 حمله به بخش عمومی و دولتی

 

ا باید در های کارکنان بخش عمومی و دولتی رایاالت متحده بە اتحادیە یتهاجم قوای قضایی و مقننە

 هدف قرار داده ،کلطور ە یک حرکت هماهنگ مالحظە کرد کە بخش دولتی و خدمات عمومی را ب

رژیم  از دوران رکود بزرگ اقتصادی حداکثر استفاده را کردند تا ،مداران هردو حزباست. سیاست

ن را خدمات عمومی و دستمزد کارکنا یکە بخش بزرگی از بودجە ،ریاضت اقتصادی را برقرار کنند

 کاهش داد، و همچنان هم با وجود پایان رسمی بحران ادامە دارد.

ن سال بە آدهد.  از کاهش شدید نشان می 2010در همە جا تعداد مشاغل دولتی نسبت بە ماه مە  عموما  

 یسیس ادارهای کە از زمان تاپدیده ؛ارکنان بخش عمومی کاهش یافتە استهمواره تعداد ک 2014بعد تا 

ولی با  ،دهغاز شن آآهای دولتی بعد ازاکنون سابقە نداشتە است. استخدامت 1939آمار اشتغال در سال 

نان . در حال حاضر تعداد کل کارک2008نرخی بە مراتب کمتر از دوران قبل از بحران اقتصادی 

ە از سال کە بیشتر مشاغل از دست رفتحالیدر ؛است 2010هزار نفر کمتر از سال  670دولتی 

  پایان یافت. ها رسما  بحران 2009در واقع سال . تا کنون بوده است 2009

ر خدمات تر این تهاجم بن  را توضیح دهند. برای درک واضحتوانند داستاطور تجریدی نمیە بارقام 

ل توجە عمومی و اشتغال دولتی، الزم است کە بە سهم کارکنان دولتی و خدمات عمومی از کل اشتغا

م بازه 2010در سال  %17.5است کە نسبت بە رقم  %15کنیم. در حال حاضر این سهم نزدیک بە 

سال  وجود داشت. آخرین بار در 1975کە در سال  %19حتی بدون توجە بە رقم  ؛دهدش نشان میکاه

 بود کە سهم کارکنان دولت بە کل اشتغال تا بدین حد نازل رسید.  1960

پایان یافتە است، موسسات  گرچە ممنوعیت کلی استخدام در بخش دولتی و خدمات عمومی ظاهرا  

ها، کارکنان حمل و نقل عمومی، مامورین نشانداران، آتشمعلمان، کتاب سادگی از استخدامە دولتی ب

کنند و یا از ها خودداری میساختمان در ادارات راه و شهرداریانتظامی و پلیس و مهندسین راه و 

در نتیجە  ،کە همچنان شاغل هستندزنند. کسانیجایگزینی کارکنان پس از بازنشستگی سرباز می
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بە  کە این تقریبا   ،کار کنند و از مرخصی استحقاقی و استعالجی کمتر استفاده کنند ند بیشترامجبور

 شعار کارفرمایان دولتی تبدیل شده است. 

های ایالتی و شدت بە سطح آموزش عمومی در سراسر کشور لطمە زد. دولتە ریاضت اقتصادی ب

چە ند، و گرکاهش داد 2008ی موزشی را با آغاز بحران اقتصادآمدارس و موسسات  یبودجە ،محلی

ن وز بە سطح قبل از بحراایم، بسیاری از مدارس هنها را پشت سر گذاشتەبیشترین قطع بودجە

باما وولت ادها را ندارد. دولت قصد باز نگری بە قطع بودجە اند و در بسیاری مناطق اساسا  بازنگشتە

رل کنت 2010خواهان پس از انتخابات دلیل بحران کاهش داد و جمهوریە موزشی را بآهای بودجە

اختند. در این تغییرات را قطعی و دائمی س ،هامالیات یبا کاهش گسترده و وردندآدست ە کنگره را ب

های قدیمی و استفاده تعداد دانش آموزان در کالس، کتابکارکنان مدارس و فرهنگیان با افزایش  ،نتیجە

ایل خود برای وس شوند گاه از جیبهستند و مجبور می شده و کمبود وسایل و ابزار ضروری روبرو

 موزان در مناطق فقیر هزینە کنند.آمورد نیاز دانش

 در 2015بیست و نە ایالت در سال  (CBPP)های بودجە ساس اطالعات مرکز سیاست و ارجحیتبرا

اند. در اختصاص دادهموزش عمومی آی کمتر از مقدار مورد نیاز برای هایبودجە 2009مقایسە با سال 

ودجە باز  %10بیش از  2015سال  یریزونا و فلوریدا بودجەآاز جملە  ،هفده ایالت از این میان

ر هتخصیص یافتە برای  یبودجە ،تاین تفاوت با احتساب افزایش جمعیدهد. کاهش نشان می 2009

فدرال برای امور  یو بودجەهر د ،باما و ترامپوهای ادولت .استکاهش داده  %25نش آموز را تا دا

 حتی ،موزش پرورش ترامپآوزیر  ،هش دادند. البتە بتسی دواسآموزشی و کمک بە مدارس را کا

 .موزش خصوصی و مدارس مذهبی را توسعە دهدآ ،کاهش بیشتری را خواستار است تا بدین وسیلە

 2017ا ت 2008گر است. از ویران تاثیر این وضعیت بر کارکنان بخش دولتی و خدمات عمومی حقیقتا  

پاییز  دائی و متوسطە با وجود افزایش جمعیت هرسال کاهش یافتە است. درتتعداد مشاغل مدارس اب

د، جایگزین نشده بودن 2009ادی هزار نفر از مشاغل قبل از رکود اقتص 135هنوز معادل  2017

 یافتە است. کە در همین دوره تعداد محصلین یک و نیم میلیون نفر افزایشحالیدر

ی موزگاران دولتی و بخش عمومآ یبزرگترین اتحادیە (NEA)عضویت در سازمان ملی آموزگاران 

هایی ست. این وضعیت برای سایر اتحادیەکاهش یافتە ا 2017-2009هزار نفر در دوره  230حدودا 

ها رداریها و شهکارکنان ایاالت، فرمانداری یمثل  اتحادیە ،نداموزشی درگیرآکە در بخش 

(AFSCME) جانوس یاند. تصمیم دیوان عالی دربارههمین روند کاهش اعضا روبرو بوده نیز با، 

 دامە یابد.های بعد همچنان اها و سالها در ماهکە این کاهش تعداد اعضای اتحادیەتضمین خواهد کرد 

 

 طلبیبر سر دوراهی فرصت

 

 ،العمل بیشترارکنان دولتی و بخش عمومی در عکسهای کنایت بە وسعت این حمالت، اتحادیەبا ع

 یناشی از بدنە ،ایمهایی کە در این روند شاهد بودهجوییاند. تمام ستیزهدست بە عصا حرکت کرده

ها بوده است. این ادیەهای غیر رسمی از اعضای اتحدر سطوح محلی و با حمایت شبکە ،هااتحادیە

در شهرمادیسون دیده  10 یها در اعتراض بە تصویب الیحەاتحادیەطور مثال در عملیات ە تحرک ب

ار دست بە یک اعتصاب و ترک غیر رسمی محل ک ،شود کە کمک استادیاران دانشگاه ویسکانسینمی

هم در موج  ایالت انجامید. مشابە این حرکات را اخیرا   یای ساختمان کنگرهزدند کە بە اشغال شش هفتە

 موزشی در ایاالت مختلف شاهد هستیم. آعلمان و کارکنان تراضات گسترده ماع
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حرکت ها از این پس چرا رهبران اتحادیە ،در معرض خطر انهدام است ،هااتحادیە ییندهآبا وجودیکە 

 اند؟ ها با شدت بیشتر دفاع نکرده

 ،زیک شرح حال روشنگرانە کە در نیویورک تایمز منتشر شده است و از زندگی شخص لی ساوندر

 ،کندحکایت می AFSCMEها ها و شهرداریسراسری کارکنان ایاالت، فرمانداری یدبیرکل اتحادیە

وفایل تصویر ین پرای را بە معرض دید ما گذاشتە است تا بە سوال باال پاسخ دهیم. اافشاگرانە یدریچە

ش اندرونی کە برایضو ساختار یک ع»دهد، های عمیق در واشینگتن را نشان مییک فرد با ریشە

الت عد ضمن اعتراف بە تمایالت مترقی سیاسی و اعتقاد بە «تراست تا درون سیستم حرکت کند.راحت

ن آفشارد و ن اهداف در یک استراتژی کە برایش مقبول است پا میآاجتماعی، ساوندرز بر پیگیری 

مقالە اما  یامەاد «و داشتە باشد.بسیار مهم هم گفتگ با جمع حرکت کند ولی با افراد بسیار»ست کە ا این

 جمع. دهد کە توجە وی بیشتر بر همان افراد بسیار مهم است و نە راه رفتن باوضوح نشان میە ب

ت عمومی های کارکنان دولت و خدمامنافعی برای اتحادیە ،این استراتژی ممکن است در مراحل اولیە

عین  رسید، و درطور گسترده بە همە میە و ب کە منافع اقتصادی بیشتر بود داشتە است، در دورانی

ها در تر بود. نفوذی کە رهبران اتحادیەهای بخش خصوصی هم باالحال تراکم عضویت در اتحادیە

ها اجازه داد کە نآبلکە در سطح ملی پیدا کردند، بە حزب دموکرات، نە تنها در سطوح محلی و ایالتی 

ر سال دهای دولتی و عمومی در احکام دیوان عالی ثبات کارگاه امنیتی را برای وضعیت با یحاشیە

 تضمین نمایند. 1977

نتخابات، ااند، روند کاری سنتی کار در بخش خصوصی ناپدید شده یهای طبقەاما در دنیایی کە سازمان

ن از رهبراند. بسیاری اافع و کارآیی خود را از دست دادهمن ،البیگری، و مذاکره پشت درهای بستە

کە بتوانند برای بازسازی اند را نداشتەآن اما تاکنون تمایل و یا توانایی دانند، این را می ها قطعا  اتحادیە

 های امروز اقدام کنند. چرا؟ها در شرایط جدید و با پارامتراتحادیە

ر دبینی کرده و ها را پیشاین دشواری ،کالوس اففە و هلموت وایزنتال ،شناس مارکسیستجامعە

وری تئ»تحریر نموده و در آن  «منطق دوگانە در اقدام جمعی»تحت عنوان  1980ای در سال لەمقا

 یهای طبقەطلبی در سازماندادند. برای اففە و ویزنتال، فرصت را توضیح «طلبیاجتماعی فرصت

وکراسی کار در بنیاد ناشی از ورشکستگی اخالقی در میان رهبران اتحادیە، منافع فردی در اریست

ل طلبی یک راه حفرصت ،هانآهنین الیگارشی نیست. در نظر آاصطالح قانون ە کارگری، و یا ب

 یتک واقعست.  و اما بیش از هر چیز یاهای سازمان کارگری برای دشواری «منطقی اما متزلزل»

بسیار  یفەاجتماعی زیر دست، کارگران با وظی یعنوان یک طبقەە ست کە بآن اساده و غیرقابل انکار 

 گیرند.ن درآاقشار قدرت موجود و نە در تثبیت  یدشوار مبارزه با رابطە

ها اول اتحادیە ینمایند. در مرحلەاففە و ویزنتال نمای پنج طبقە را در توسعە سازمان کارگری تبیین می

 متکی «اعضا در عمل جمعی»کە انحصارا بر تمایل  ،شوندبا حس توانمند هویت جمعی تعریف می

رف»نچە آقیم با این در ارتباط مست است. کارکنان دولت  یپرزیدنت سابق اتحادیە «جری و 

AFSCME کرد، ن صحبت میآهای عمومی از اتحادیە ی«تجربی و داوطلبانە» یبا عنوان مرحلە

 یرغهم  جویانە و عموما  های گاه ستیزهحال ساختن جنبش با اعتصاب و کنش کە کارگران درزمانی

 قانونی هستند. 

ها برای نآمتر وابستە بە کنش اعضا و تمایل کند، موفقیت یونیون ککە توان اتحادیە رشد میحالیدر

واقع امکان دست بردن بە گردد. در ن  متکی میآجمعی امکانات عملی و  توان عمل جمعی و بیشتر بر

کند، عمل اعتصاب و از کارانداختن روند تولید و خطری کە برای جریانات اقتصادی ایجاد می

ها خواهد بود. این شرایط البتە متزلزل است و با تضاد درونی رشد اتحادیە دوم یخود مرحلەخودیەب
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ن بر تداوم آاما پتانسیل  ،نترل گرددهم روبرو خواهد بود. امکان و تمایل اعضا بە عمل جمعی باید ک

 های متناوب اعضا استوار است.سازیمادهآبسیج نیرو و 

من ضالعاده قرار دارد کە تحت فشار فوق AFSCMEسراسری کارکنان دولت  یدر این لحظە اتحادیە

اه ا راز اتکای بە کنش جمعی اعضا خارج شود. و تنه ،رشد یتاکید بر استقالل ساختاری و ادامە

ت را تضمین خارجی برای ادامە حیا»ست کە ا نآشرایط بە روایت اففە و ویزنتال  رسیدن بە این

سوم ساختاری  یاین مرحلە «است.جایگزین تعهدات داخلی کند کە برایش نیازمند کنش اعض

 70و  60 یهای دهەجنبش کارگری و پیروزی یسابقەهای بیهاست کە پس از موج اعتصاباتحادیە

 دست آمد. ە در تضمین عضویت کارکنان دولت در اتحادیە ب

ترغیب  در بخش دولتی است، کە باعث تشویق و «پذیری اتحادیەمسئولیت»ها پیش شرط امنیت اتحادیە

افراد  وهایی است کە توان و امکانات اتحادیە روند رفع اختالف، و سایر مکانیزممذاکرات جمعی، 

رای ای این  شرایط بفظ رضایت حزب دموکرات نیاز حاشیەماید. در عین حال حنعضو را تضمین می

  کارکنان دولت و خدمات عمومی بود. یاتحادیە

سازی توان طور قطع بر خنثیە ساز است، و بوضوح از نگاه سوسیال دموکراسی مسالەە این ترتیبات ب

رقرار بونی اتحادیە دنە و ساختار دربسیج اعضا و در نتیجە بر خودمختاری قشر رهبری از کنترل ب

ویژه برای ەتواند منافع نسبی را تامین سازد، بنجاکە شرایط سیاسی مناسب باشد، میآاست. اما تا

)زنان و  طور نسبی بیشترین اعضا راە اقشاری کە ب  ،کارکنان بخش دولتی و خدمات عمومی یاتحادیە

های ز از حقوق و دستمزدکە کارکنان دولت هنودرحالینمایند. اقلیت رنگین پوست( نمایندگی می

ها توانست برند، عضویت گسترده در اتحادیەکمتری نسبت بە همکارانشان در بخش خصوصی بهره می

ت بهداشتی ها، کارکنان بهداری و خدمااجتماعی معلمان، کارکنان شهرداریها و منافع افزایش دستمزد

 جبران نمایند. ،ها بودندنیان محدودیتقربا کە و سایر کارمندان دولت را

ی نمایند، توانند تضمین خارجی را جانشین تمایل اعضای خود بە کنش جمعها میکە اتحادیەحالیاما در

ولین ان قرار دارند کە با تغییرشرایط سیاسی همان منافع قربانی آشدت در خطر ە در عین حال ب

قابل سیاست سازی تاثیر و توان سرمایە در مخنثی یمثابەە حمالت مخالف باشند )مرحلە چهارم(. این ب

 یادیەرفت فرا رسیده است. آن روز برای اتحنچە انتظار میآولتی است. روز رستاخیز زودتر از د

اند: و شدهبینی اففە ویزنتال روبرپنجم پیش یها با مرحلەنآنان دولت هم اکنون رسیده است، و کارک

 ود.بساختاری جنبش  یمرحلە یبازگشت معکوس کنش جمعی کە تبیین کننده ادامە سقوط سازمانی، و

 

 د کارکنانبهترین امی

 

یلی بە بە رهبران اتحادیە نیست. برخی ممکن است هیچ تما «آری و یا نە»این البتە یک پیشنهاد 

ی اگر حتست گویی بە شرایط نوین نداشتە باشند. دیگران هم ممکن اشان برای پاسخبازسازی سازمان

های واقعی کنش توان «یونیونیسم مسئوالنە»ها ە کنند. دهەالعملی مناسب عرضبخواهند، نتوانند عکس

ن کارگاه از بسیج اعضا در درو ها عمال  کە بسیاری از اتحادیەطوریەمحل ساختە است، بضجمعی را م

 منع شده و قادر بە فراخواندن ایشان بە اعتصاب نیستند.

جز هزینە برای تبلیغات انتخاباتی و البی برای منافع ە انوس آن بود کە بجحادیە دربرابر دفاع اولیە ات

ست کە هرنوع آن ایر سیاسی بوده است. واقعیت اما های اتحادیە غسایر کنش ،کارگران عضو

ن آهای زندگی کارگران و تحول سازی تمامی جنبەش کارگری کارکنان دولتی در سیاسیبازسازی جنب
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جنبش وابستە بە سازماندهی دموکراتیک در  ینیروی فعال و دینامیک برای دفاع و توسعە بە یک

 باشد.ساختار بخش دولتی و خدمات عمومی می

 

 آل چگونه باید باشد؟ساختاری این ایده یچهره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .2013اعتصاب کارکنان و استادان دانشگاه اورگرین در ایالت واشینگتن ماه مە  -1

های اتحادیە کارکنان دولت در ابتدای تاسیس آن بهترین مدل برای بازسازی آن بنا جوییتاریخ ستیزه

 خواهد بود.

بە یک  (SSEU)کارکنان خدمات اجتماعی  ینام اتحادیەە ، یک اتحادیە رادیکال ب1965در زمستان 

تامین اجتماعی را در ایالت نیویورک برای یک ماه تمام از  یاعتصاب غیر قانونی دست زد کە اداره

دست ە های بزرگی را بکنندگان پیروزیعتصابها و تهدیدها، ارغم تمام ضعفکار انداخت. علی

 گیری ساختار نوین مذاکرات جمعی در نیویورک انجامید.وردند کە در نهایت بە شکلآ

تر از و مهم ها ابتدائا  کند، این پیروزیذکر می «های شهراتحادیە»کە مارک مایر در کتابش طورینآ

های یک و تعهد بە شرکت در کنشهای دموکراتگیریمدند کە تصمیمآدست ە ن روی بآ چیز از هر

ها بە رای دادند، روندی کە در اتحادیە ای در میان اعضا گسترده بود. نە تنها اعضا بە اعتصاباتحادیە

( از همان SSEUشود، اما اعضای اتحادیە کارکنان خدمات اجتماعی )جام میای انضرورت اساسنامە

نوشتە بودند، در  های اتحادیە را مشترکا  تقاضاآغاز در روند مذاکرات جمعی حضور فعال داشتند و 

واگنر شهردار نیویورک شرکت نموده و در نهایت بە  ،تنظیم پاسخ اتحادیە بە پیشنهادات رسمی

 دادند.اعتصاب رای مثبت 

کارکنان تامین اجتماعی  ی، اتحادیە1969در سال  AFSCMEاتحادیە  37تا هنگام ادغام در حوزه 

عنوان یک اصل اساسی بر روی میز مذاکره ە همواره سعی داشت سطح و کیفیت خدمات اجتماعی را ب

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi1qJjNwpveAhXHj1QKHfPPDV8QjRx6BAgBEAU&url=https://www.afscme.org/now/archive/blog/evergreen-college-employees-strike-for-job-security-and-fair-pay&psig=AOvVaw1XEmAhieVHyGzB2ggJpu2X&ust=1540348123207014
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ماعی بە حفظ کند و سعی داشت اتحاد و هماهنگی نیروهای سیاسی را در اصول مربوط بە تامین اجت

امعە با استفاده کنندگان و جدست الت اجتماعی برای اقشار تهیمثابە بخش اساسی در تامین عد

خاطر وسعت و گسترش تمایالت سوسیالیستی و ە نە فقط ب وران از این خدمات شریک باشد. قطعا  بهره

های دموکرات تماعی. این سنت موجود در اتحادیەطرفداران چپ نوین در اتحادیە و صنعت خدمات اج

جو در بخش دولتی و خدمات عمومی تاریخی بوده است کە در دوران اخیر با و در عین حال ستیزه

ویژه باید دوباره بازسازی شده ە کاهش امنیت شغلی فراموش شده است. سنتی کە در شرایط امروزی ب

 و توانمند گردد. 

ربی ی غمعلمان در ویرجینیا یبینی نشدهویژه اعتصاب پیشە امواج جدید اعتصاب در محیط آموزشی ب

 زنده شدن های سنتی بود و اوج دادن بە امکانیادآور صدای اتحادیە ،کە آغازگر اعتصابات بعدی بود

اتحادیە  یی بدنەن و شبکە غیر رسمی کە مابین اعضان در زمان ما. نوع رهبران و مسئولین محلی آآ

ان بخشید. وجود آمده بود این بسیج نیرو و مبارزات را جە آموزان بدانش یو در ارتباط با خانواده

تری را پافشاری معلمان برین اصل بود کە مبارزه فقط برای دستمزد معلمان نیست بلکە اهداف واال

فیت سطح کیآموزان در کالس درس باعث باالرفتن از جملە اینکە تعداد کمتر دانش ؛کنددنبال می

ت تحصیالت ولیبرالیسم دائما بە پایین افتادن کیفیئکە با رشد ن ایەمسال ؛مدارس دولتی خواهد بود

شت عمومی انجامیده کە در رقابت با مدارس خصوصی کە تنها در توان الیت جامعە است بە سرنو

 ،جینیازوال هر چە بیشتر خدمات عمومی انجامیده است. تاثیر گسترده سیاسی مبارزات معلمان ویر

گیری نسل انوس، اوججینده جنبش، پس از آنبش کارگری بە آینده است. در د جنشان از بهترین امی

 ها ضرورت بیش از پیش دارد.سیج کارگران در حمایت ازین خواستجوان و رادیکال و ب

 

 

در نیویورک و عضو حزب  های کارگرییتور مجلە ژاکوبین، فعال اتحادیەکریس میسانو، اد  -1

 آمریکاست.های دموکراتیک سوسیالیست
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 تنها راز بقا بعد از ژانوس

 آلکساندرا بردبری 

 labornotes.org 30  (1) 2018مارس 

 

 وضوع حکم دیوان عالی آمریکا و ازمقالە زیر بقلم آلکساندرا بردبری در رایطە با م

 نشریە آنالین کارگری در آمریکا ترجمە شده است:   labornotes.orgبولتن

ن متحد های بهار برای کارگرابی تمام نشده بود کە اولین نشانەبرف در ویرجینیای غرهنوز بارش 

شت. های آزالیا در هر گوشە سربردالمان ویرجینیای غربی مانند شکوفەپدیدار گشت. اعتراض مع

م خبر گرفت. معلمان از کالس درس و با فیسبوک بە هاعتصابات خودانگیختە بود و از ریشە پا می

وجە باید تگیری در محل کار را سازمان دادند و بعد در پایتخت ایالتی بست نشستند. دادند و رایمی

کس بە هیچ ت کنترل را در دست نداشتند.وقولی هیچ ،داشت کە رهبران اتحادیە دنبالە رو اعضا بودند

ر دل محلی دار تشکخزانە ،غربی وقعی ننهاد: جی اونیلغیرقانونی بودن اعتصاب در ویرجینیای 

 «مان را اخراج کنند؟خواهند بکنند، همەچکار می»گفت فرمانداری کوانا می

 

 2018بهار  -ینیای غربی اعتصاب معلمان در ایالت ویرج -1

ها بر دل همە نآە ایالت دیگر هم سرریز کند. کنش مدت کمی طول کشید تا این انرژی و حرکت بە س

رد. گری اهمیت ویژه داحکایت از اصلی داشت کە در شرایط حاضر برای بقای جنبش کارنشست و می

یرجینیا ولمان طور کە معهمان ،دهی اعضا باید درونی و از پایین باشدست کە سازمانا نآو این اصل 

 شان بە آن دست زدند.در اعتراض

 

 ستاکنترل اعضا بر اتحادیه ضرورت کلیدی 

 

ت. بیست و هفت ایالت بحران خطرناکی اس یدانند، جنبش کارگری در میانەکە همە میطوریهمان

 «حق کار»انوس کل کشور را محل اجرای جدارند و حکم دیوان عالی درباره  «حق کار»حاال قانون 
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 ش فقط بە این معنی است کە هیچااندازرغم اسم غلطعلی «حق کار»کە قانون نآرد. توضیح خواهد ک

 .تواند کارگران را مجبور بە پذیرش عضویت در اتحادیە کندخدمات عمومی نمی کارگاه دولتی و

این  یطور مساوی از حقوق مذاکره شده وسیلە اتحادیە منفعت خواهند برد. نتیجەەب ،کە همەوجودیبا

ساسی برای ها بیش از هرزمان دیگر بە یک اصل ادموکراتیک در اتحادیە یست کە رابطەا نآشرایط 

ها تبدیل شده است. دموکراسی تبلور یک فرهنگ است کە کنترل را بە توانایی اتحادیە تضمین

گذارد. تنها تشریفاتی مانند حق رای دادن و برگزاری انتخابات ین مورد اعضا، وا میا شهروندان، و در

 دموکراسی نیستند.  یاما تضمین کننده ،عادالنە گرچە مهم هستند

ر دجمعی بگذارند و یا  یهای بزرگی را روی میز مذاکرهتوانند درخواستها میرهبران اتحادیە

ن وقعی نە کارفرما بە سخن گفتگذاری پیاده کننده، اما در عمل نە دولت و راهروهای مجلس قانون

ن آیرجینیا بە نچە معلمان وآمانند  ؛کنش و عمل جمعی است ،داردفکر وامیە ها را بنآگذارند. آنچە نمی

مل از خود عکە در  ست و توانیا نآاتحادیە در تعداد کنشگران تابع  دند و نتیجە گرفتند. قدرتدست ز

 دهند.بروز می

 مدل»و  «مدل خدمات»ای سعی میکنند تفاوتی بین شنویم فعالین جنبش اتحادیەمدتهاست کە می

 ،دیەضا در اتحاتعریف نمایند.  مدل خدمات بر این اصل استوارست کە نمایندگان اع «سازماندهی

این خدمت پیگیری شکایات و دریافت خسارت از  ینمونە ؛کنندخدماتی را بە اعضا عرضە می

حادیە کارفرماست. مدل سازماندهی از سوی دیگر بر این اصل قرار دارد کە اعضا را دور محور ات

رفرما اجتماع بل دفتر کابرای راهپیمایی در مقا مثال   ؛های جمعی باشندیر خواستەدهد تا پیگسازمان می

 کنند.

کارفرما هر  ابل دفترپردازد. پیگیری شکایت و اجتماع در مقتفاوت در عمل بە ریشە مسالە نمی اما این

 قدرتمند است. یهای بسیج جمعی یک اتحادیەدو از ضرورت

 

 این فقط تقابل خدمت در مقابل سازماندهی نیست!

 

 قدر در تامین خدمات ضعیف هستند کە درزده همانخوابهای های کارگری محلی در اتحادیەجمع

سیاری از ردسرساز شدند بهایی کە اخیرا برای دولت دو بسیج کارگران. در میان اتحادیەسازماندهی 

ها را مطرح ە اعتراضمان را راضی کنیم کتوانستیم نمایندهکاش می گفتند ایما میە امید باعضای نا

 .کند و پیگیر شکایات باشد

اند ازماندهی شدهساز باال بە پایین  اند نیز محتمال  ایی کە بر مدل سازماندهی طرح شدههبرخی از اتحادیە

ها یغ دربمع دعوت شوند، یا برای تبلشوند. اعضا ممکن است برای تجکارکنان اداره می یوسیلە بە و

 های اتحادیە نقشی ندارند.و سیاست ، اما در تعیین استراتژیرا بزنند و در بازاریابی تلفنی شرکت کنند

ە کند، ن را باز و بستآتواند وقت بخواهد می شوند کە رهبری هرکە اعضا بە شیری تبدیل می وقتی

خواهند ماند ناند بلکە فقط بسیج شده اند. اعضا برای مدت طوالنی فعال ها در واقع سازماندهی نشدهنآ

بیشتر  این مشکل را «کارگاه باز»نقش نداشتە باشند. یک استراتژی  ها و تعیینگیریتصمیماگر در 

انتظار  وقت باید نآاعضا داشتە باشد، و نە در عمق،  سازد. اگر اتحادیە ارتباط سطحی باروشن می

 از بند پرداخت حق عضویت خود را آزاد کند. بتواند،داشت کە یک عضو، هر وقت 

است، اما شرکت در اعتصاب و  «کارگاه باز»غربی در واقع یک ایالت با قانون ایالت ویرجینیای 

اعتراض معلمان همە را دربرگرفت و عضویت در اتحادیە در آن نقش بازی نکرد. رهبران اتحادیە 
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روز بە یک اعتصاب سراسری دو  معلمان را ظرف دو یتوانستند همەخواستند نمیحتی اگر می

ن را طراحی کردند، استراتژی آن موفق بود کە معلمان آاب سراسری برای عتصاای فراخوانند. هفتە

آن را صاحب شدند و بە اجرا گذاشتند، بدان اعتقاد داشتند و مالکیت خود را تا پیروزی کامل اعمال 

 نمودند. 

ی م. اعضاما برای ادامە بقا بدان نیاز داری ؛دموکراسی تنها سوالی اخالقی نیستین روست کە ا از

هبری را در ها باید بە ضریب هندسی تعداد افراد مطلع، مطمئن، با اعتماد بنفس و قادر بە ردیەاتحا

ها نآگویند نە بها باید بە پیشنهادها و ایدههای اعضا خوش آمد خود افزایش دهند. رهبران اتحادیەدرون 

مان، یا کن، در صف بهبری ر»رسیدن بە این هدف سرباز نزنند.  را دفع نمایند و از هر کوششی برای

 «سِد راه نشو!

 

 اهداف ما نباید نامربوط با شرایط روز باشد.

 

م کە در کند آنست کە بر این باورییکی از اصولی کە ما را در ارتباط با مسایل کارگری هدایت می

کار  نبشخواهند در بسیج کارگران موفق باشند، موضوع سازماندهی جها میشرایط امروز اگر اتحادیە

 ها تاثیر بگذارد. نآ یباشد  و بر زندگی روزانە باید مربوط بە محیط کار ضرورتا  

 ند: اخورداردستمزد و منافع البتە از بدیهیات هستند، اما آنچە در زیر میاید هم از اهمیت ویژه بر

 کند؟ آمیز شما را اذیت میآیا سوپروایزر شما با اظهار نظرهای توهین

 های امنیتی تحت نظر هستید؟ دوربینبا  ید کە دائما  کنآیا احساس می

مدت  کامل کنید؟ فرصت دارید کە برای یتان استفادهکنید کە از وقت استراحتآیا فرصت پیدا می

 کوتاهی بە پا ها و دستان و مغزتان استراحت بدهید؟

 د؟ار تنها هستیتان گپ کوتاهی بزنید و یا در محل کآیا فرصت دارید در طول روز با همکاران

 شوید.یمکە حتی دچار فشار خون و ناراحتی قلبی طوریەابد؟ بیآیا فشار کارتان دائما افزایش می

تال بە کند؟ و یا محیط کار آنقدر آلوده است کە خطر ابآیا مچ دستتان حتی درطول شب هم درد می

 نماید؟سرطان شما را تهدید می

 نید؟ز سلیقە و ابتکار شخصی برای پیشبرد کار استفاده کآیا در جریان کار اجازه دارید کە ا

مشتری  احترامی و توهین از طرفرود در مقابل هر بیاگر با عموم سرکار دارید از شما انتظار می

 لبخند بزنید؟

 

د، مطمئن باشید وجود آورید کە بتواند بە این سواالت پاسخ راهگشا بدهە اگر شما بتوانید سازمانی را ب

هائی در باشد و چە نباشد. اتحادیە «کارگاه باز»چە  ؛کشید مردم برای عضویت درآن صف خواهندکە 

گشا اسخ راهپتوانند نیروی مستحکم ایجاد کنند کە برای مسایل روز کارگاهی می «کارگاه باز»آمریکای 

ا تعداد زیادی از هروز کارگران است حاضر بە نبرد باشند و در آن ینچە مسالەآداشتە باشند و برای 

 اعضا و کارگران حاضر بە درگیری در مبارزه باشند، و آن را متعلق خود بدانند.

ست بزنند دهای ما باید بە یک خانە تکانی بزرگ دهی بسیاری از اتحادیەبرای رسیدن بە چنین سازمان

 و از پایین تا باالی اتحادیە را از نو بسازند.
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 تغییرات از پایین به باال

 

جو یزههای عضوگردان و ستبە ساختن چنین اتحادیە ایها عالقەاسفانە برخی از رهبران اتحادیەمت

بینند. در وجود چنین تشکیالتی را خطری برای منطقە نفوذ کوچک خودشان می ها احتماال  ندارند. آن

 است.این شرایط، تالش برای شرکت در انتخابات درونی و جایگزین کردن این افراد ضرورت 

در  UPSرانندگان  یاتحادیە یسیلەبە و -ران معاصرها در دوز همین رو است کە مهمترین اعتصابا

ت تغییرادنبال مبارزه برای ە همە ب -2016، و ورایزن در 2012ن شیکاگو ، معلما1997سال 

 ها صورت گرفت.دموکراتیک در آن اتحادیە

 

ە ستوه آمده شان در مقابل بستە شدن مدارس بلی اتحادیەل، معلمان کە از بی عمطور مثاە در شیکاگو ب

ا رها رهبرشان  نآکارشوند. کمی بعد ە بودند، در یک تجمع صنفی تصمیم گرفتند خودشان دست ب

خاب های عملی و انتگیری و نوع کنشن و اعضا را بیش از بیش در تصمیمجایگزین کردند و معلمی

آغاز  2012زودی بزرگترین اعتصاب را در سال ە ن شد کە بآاتژی اتحادیە شریک کردند. نتیجە استر

های دیگرشان نها را گرفتند بە خواستآمدارس و ادغام  یرویەکە جلوی تعطیل بینآن کردند و ضم

ثیر اتهای اخیر معلمان در ایاالت دیگر هم نیز دست یافتند و همین موفقیت در موج اعتصاب سال

 گذاشت.

صمیم گرفت تتنها بعد از یک اعتصاب کوتاه در مدرسە کاساندرا دومینگز معلم اریزونیایی بود کە او 

، چرا کە بە اتحادیە معلمان بپیوندد. او و سایر معلمان مدرسە از عضویت در اتحادیە ترس داشتند

قی کارفرما از صورت تجاوز حقو دراتحادیە بتواند  «کارگاه باز»ن نبودند کە در ایالتی با قانون مطمئ

 ها دفاع کند.نآ

دلیل نیست. چە دلیلی دارد کە بخواهی سرت را در جمع بلند کنی و بە سازمانی بپیوندی، این نگرانی بی

ها باید خود را بتواند از تو دفاع کند. اتحادیە قدر قدرت دارد کەنآن تشکل آکە مطمئن باشی کە آن  مگر

 ییم پس از حکم دیوان عالی دربارهنە فقط حرف. از همین روست کە ما معتقددر عمل بشناسانند و 
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باید در عمل نشان دهند کە پرداخت  ،جای تبلیغ عضویت و سعی در فروش آگهیە ها بانوس، اتحادیەج

را با دل و جان بپردازند. آنچە باعث شد آن ت منافعی دارد کە کارگران باید حق عضویت در نهای

از شراکت در ای بود کە ن اعتماد کنند تجربەآمعلمان بپیوندند و بە  ییگران بە اتحادیەدومینگز و د

ن دست یافتند.  برای رشد در این دوران اتحادیە باید بە ساختار از پایین بباال رو آکنش عملی یونیون بە 

 رخ بکشد.ە کند و در کنش جمعی منافع وجودی خود را ب

آوری امضا پرداختند کە ها در بخش عمومی از قبل بە جمعبرخی از اتحادیە ،انوسجدر انتظار تصمیم 

کارکنان  یدادند در اتحادیە باقی بمانند حتی اگر دیوان عالی بر علیە اتحادیەدر آن کارکنان تعهد می

رای دهد. تاکید ما بر این است کە کارگران در این دوران باید از چهار رهنمود  AFSCMEدولت 

 کنند:پیروی 

 .اطالع پیدا کنید ها مستقیما  نآن کارگران گوش دهید و از مشکالت بە سخ -1

 .در جلسات عمومی بە تبادل افکار و نظرخواهی برای اقدام و کنش جمعی دست بزنید -2

را برای کنش  نآد کنید تا در موقع ضرور بتوانید های موازی و افقی را در میان کارگران ایجاشبکە -3

 ل نمایید.جمعی فعا

 اجتماعی اتحادیە بپردازید. یوارد عمل شوید و در جریان کنش مستقیم بە اعتمادسازی در میان بدنە -4
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