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 :توضیح مترجم

 و با، درود فراوان بر شما «نگ کارگریهفتگی ج   ینشریه»رفقا، دوستان و خوانندگان عزیز 
هستید. گرچه این یادداشت را به مناسبت  میالدی در هر کجای جهان که ها در سال نوبهترین  آرزوی

الی سفرستم، خوشحالی من از این کار به بیش از شش پنجاهمین شماره جنگ کارگری مییکسالگی و 
 ایم.ردهصور مختلف تهیه و تقدیم شما کدر  ،گردد که این مطالب را درباره جنبش جهانی کاربر می

 ها توجه شده است و آنچه از جنبشاز هر چیز بر محتوی تحلیلی گزارشبیش  ،در این تجربه
ه فقط در گیری برای ما در ایران بوده است. متاسفانه ندر کشورهای مختلف جهان قابل درس کارگری

ه نفی خود خارج شدصهای کارگری از شکل ها و تشکل، اتحادیهایران بلکه در بیشتر کشورهای جهان
، که سیاسی باعث شده است اند و عدم استقالل صنفی وها تبدیل شدهسیاسی احزاب و دولتو به ابزار 
 گون خویش جذب نمایند.کارگران را در مقاطع هویتی گونه ها نتواننداین تشکل
مانع از آن نشده است که  ،یشرفتههای غربی پهای صنفی و کارگری در کشور، توجه به تشکلمضافا  

کشورهای آسیایی،  یها دربارهعه غایب باشند و بسیاری از گزارشاز این مجموکشورهای پیرامونی 
، کارگران ه زنانگون از جمل. از سوی دیگر بر نقش اقشار گونهآفریقایی و آمریکای التین بوده است

های چند گیرد و بر نقش هویتتوجه ویژه صورت می ،هاهای قومی در این جنبشمهاجر و اقلیت
 ران تاکید شده است.مقطعی کارگ

در  های جنبش کاربسیار آموزنده بوده است و در نقشها ی این گزارشبرای خود من کار ترجمه
تین( و حتی الهند، آفریقا و آمریکای  یویژه در شبه قارهه طلبانه )ببازی سیاسی و مبارزات استقالل

میدوارم با ام. در خاتمه ای گرفتهمار )نمونه اسرائیل( در این کشورها دروس فراواندر تحکیم استث
 تر باشد.تر و آموختنیه سوی آینده روشناین مطالب راه ب یابراز نظر رفقای خواننده

 گودرز
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 خالصه

در مبارزه برای بازسازی دموکراسی در آن که نقش جنبش کارگری نیجریه  ،کنداین مقاله سعی می

پیشگام مبارزات  ،که نیروی کارگران در نیجریه ،دهدنشان میکشور را بررسی نماید. مقاله 

ی جامعه مدنی را در کشور شکوفایهای و دموکراتیک در کشور است تا پایهاجتماعی -اقتصادی

-های اقتصادیای در افزایش نابرابریمسئولیت عمده ،خواهیم داد که دولتتسهیل نماید. ما نشان 

ها و ی و ضد دیکتاتوری از سوی اتحادیههای ضد دولتباعث تنشداشت، و در جریان عمل،  اجتماعی

های ضد حکومتی، دولت سعی کرد با ظرگاههای جامعه مدنی گردید. برای مقابله با این نسایر تشکل

جا الزم  ها تاثیر بگذارد. هرهای این تشکلورزیها بر سیاستو مداخله در امور داخلی اتحادیه نفوذ

ها ابداع های جدید برای کنترل اتحادیهین و مقررات دست یازید و محدودیتب قواندید دولت به تصوی

مد، آگر و خودمحور پیش میود که از سوی دولت مداخلهکرد. برای مقابله با شرایط دشوار موج

های عملی به جویی را همزمان با ضعفکوشی و ستیزهارگری نیجریه توان سازمانی و سختجنبش ک

های همسو بر علیه دشمن مشترک، های گسترده با تشکل به تشکیل اعتالف، و عمال  نمایش گذاشت

 .دولت مستبد، دست زد

 پیشگفتار

ید. آشمار میه ترین مبارزین دموکراسی در کشور بسابقه عنوان باه ب جنبش کارگری نیجریه معموال  

های ویژه در ساله است، بهای دولتی بوده ترین سرکوبترین و سختپیشگام مبارزه، و هدف بیش

کنترل کامل نیروی نظامی  که دولت هنوز تحت زمانی 1970و  1960های ، در دههمبارزه یاولیه

های مبارزات در نیجریه و سایر کشورها با ارزشهای کارگری اتحادیه یبود. در واقع تاریخچه

تنیده است. با این وجود اما دموکراتیک مانند حقوق بشر، تامین حقوق اجتماعی، و برابری در هم 

در اکثر مواقع از عنوان مدافع حقوق کارگران ه خاطر مواضع ایدئولوژیک خود به جنبش کارگری ب

شود. در این مقاله سعی خواهانه در این گفتمان نادیده گرفته میراسیهای دموکسوی عناصر جنبش

 .نیجریه از زیر سایه بیرون بکشیماین سابقه جنبش کار را در مبارزات دموکراتیک  ،خواهیم کرد

 

رسی ساالرانه را مورد برمعه مدنی، حکومت و دموکراسی مردممقاله همچنین گفتمان مفهومی جا

کراتیک در مبارزه دمو ،دهد. این بخش سپس با تحقیق در تعاریف تاریخی جنبش کار نیجریهقرار می

پردازد، بخش بخش دوم به مسائل مفهومی میشده، کشور دنبال خواهد شد. مقاله به چهار بخش تقسیم 

کمیلی را تسوم به مبارزه برای حقوق کارگری توجه خواهد کرد و بخش پایانی مقاله نیز برخی نتایج 

 .ارائه خواهد کرد

 مفاهیم سیاسی –جامعه مدنی، دولت و دموکراسی 

درستی از کاربرد ساختار الزم است که مفهوم هریک ازاین موارد را بشناسیم تا بتوانیم به درک 

ساالری( داشته باشیم. دولت الت )جامعه مدنی( و تاثیر نهایی آن )مردمنمایندگی و وک ی)دولت(، پدیده

مشخصی از جمعیت، وسعت سرزمینی، و انحصار حاکمیت و استقالل،  یتوان به مجموعهرا می

به ارائه خدمات عمومی، امنیت  تشکیالت واقعی از کشورداری با ساختار امنیتی و سیاسی که قادر

 یچیز اما نکته شهروندی و وحدت سرزمینی به تمامی شهروندان تابعه باشد تعریف نمود. بیش از هر

فضایی برای تبادل قانونی بین نیروهای موجود سیاسی و  یها عرضهی دولتقابل اعتنا درباره

است. در عمل الری و مشارکت سیاسی ساتار حکومتی با اتکا به اصول مردمجابجایی قدرت در ساخ

آل تابع رقابت در میان بازیگران اجتماعی، رهبران سیاسی و تمایل شهروندان به اما این گنجایش ایده
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ی سیاست طبقه ین است که دولت نمایندهیا دفاع از حقوق مدنی خواهد بود. در این مطالعه فرض بر

بلکه یک هدف  ،ست. این یک فرض انتزاعی نیستا نها و ساختارهای کنترل کننده آحاکم و سازمان

انداز ها از چشمی مدنی، دولتواقعی نمایندگان طبقاتی و منافع آنان است. در ارتباط با جامعه

 .شوندمیشان قضاوت کنندهساختارهای کنترل

ریف تعفع متضاد نیروهای سیاسی ای که رفتار و خصایص خود را در مناه عنوان موسسهولت را بد

وشته نساختار قدرت و دولت در نیجریه  یتوان تعریف نمود. تئوری بِکَمن که دربارهمی ،کندمی

 یقهسازد که دولت منافع طبرسد که کاراکترهای اصولی دولت را چنین تبیین میاست به نظر می

صاد صنعتی را با اقت منافع همسو که عمال  -نمایدن تبلیغ میا همراه با حامیان شهرنشین آحاکم ر

ست اید حافظ منافع طبقهت در اولویت خوباره این اصل صادق است که دولکنند. در ایننمایندگی می

 دهد. که آن را برای پیشبرد اهداف مورد نظر خویش بازی می

 

حاکم  یبقهطمتضاد در سیاست  هایی مانند دموکراسی و توسعه در کنترل نیروهای گاها  بنابرین پدیده

رات و حاکم است برای دولت انتظا منافع الیگارشی ینجا که نمایندهآ دارد. در نتیجه، از قرار

ت که این حقیقت اس یرزوهای جامعه در کل از اهمیت چندانی برخوردار نیست. این توضیح دهندهآ

فاع نافع بخشی خاص از حاکمیت دهایی را پیش برده که از مستدولت از بدو استقالل تنها سیا

 کرده است.می

ازمانی دولت ستوان به فضای مشترک ما بین ساختار  میرا وسیعا   «ی مدنیجامعه»از سوی دیگر 

های اجتماعی ارتباطات و اکنده تعریف نمود، که در آن گروهو محیط غیر رسمی خانواده و افراد پر

نمایند. تبیین می های خود را مشخص کرده و منافع خود را در مشارکت با ارتباطات عمومیوابستگی

تماعی سازی در علوم اجشده است، اما همچنان موضوع مسالهباره نگاشته مطالب فراوانی در این

رالیسم رجوع کنید(. مناظراتی بین لیبتوانید های هربسون، راث چایلد و چازان میاست)به نوشته

سم در جریان است. در حالیکه یآلیسم و رئالیدگاه ایدهدهای بدیل آن از یک سو، و بین ازهغربی و س

ک یرسد، اگر در گفتمان خاص و محدود به گسترده و حتی مبهم به نظر می« ی مدنیجامعه»ترم 

باط با این تحقیق، رو در ارت تر خواهد بود. از اینتر و منطقی، روشنکار روده سازمان مشخص ب

ند مانند برای دموکراسی هست مبارزه گیره ویژه آنها که درمدنی محدود به اجتماعات خاص ب یجامعه

)در ارتباط با  های کارگریخواه و اتحادیهای، اجتماعات دموکراسیرفههای مدنی، جوامع حگروه

 ها( خواهد بود.دولت و سایر گروه
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ش جنب»ی مدنی است. ترم بر اساس تعاریف باال بالطبع جنبش کارگری یک بخش اساسی در جامعه

 «های کارگریاتحادیه»و یا « نیروی کار سازمان یافته»تواند جایگزین ناوب میبطور مت «کارگری

ن با کارفرما نابگیر و سایر مزایای کاری آاز حقوق کارگران دستمزدی و حقوق بشود، که برای دفاع

د جنبش کنند. چنانچه در این تحقیق روشن خواهد شد، در نیجریه ظهور و صعومذاکره و مبارزه می

، پیروزی بر های ناشی از تثبیت استقالل با سایر پدیدهن برای حقوق مدنی عمال  ی آو مبارزه کارگری

نیده است. طبقاتی در هم ت ین و تشکیل جامعه، جانشین آدارینیالیسم و سازماندهی دولت سرمایهکلو

روابط  سیرهای کارگری برای دستیابی به شرایط بهتر کاری برای اعضا از مه طور سنتی، اتحادیهب

هدید توقف کار و تمدیریت اتحادیه، فشار از طریق  یصنعتی و مذاکرات جمعی با کارفرما وسیله

 جویی در صورت لزوم همراه بوده است.اعتصاب و ستیزه

تحت حاکمیت  هایجوامع مشابه در حال توسعه، دولت با این وجود اما در نیجریه، و البته در سایر

ی ملی و های سرمایهه شکل پروتاگونیستب—ی کارفرمایانکنندهکنترلعمدتا   -خرده بورژوایی

محیط کار،  بر مبارزه در عالوه ،المللی، کمترین اعتنایی به وضعیت کارگران ندارند. در نتیجهبین

ی اسی هم فعال و از بازیگران اصلی در جامعهاقتصادی و سی-های اجتماعیها در سایر کنشاتحادیه

برای  های غیر مطلوب در کل جامعه و درخواسته ویژه هرگاه به مبارزه با سیاستب مدنی هستند.

ای از ها توده های گستردهواقع به این دلیل است که اتحادیهتغییرات دموکراتیک مربوط باشد. این در 

آن قرار دارند و ضرورتا  ها و اجحاف و ستم کنند که مورد هدف این سیاستجامعه را نمایندگی می

اصلی این تحقیق اما، خود کند. )موضوع ها تبدیل میای برای اتحادیهسازماندهی مبارزه را به وظیفه

 ولت است(. دکارگری و ارتباط آن با سایر نیروهای اجتماعی و -های صنفیاتحادیه

 یدر پایان، یک بررسی از نقش جنبش کارگری در مبارزه برای دموکراسی نیاز به تبیین اولیه

را انکار  ترین تعاریف در علوم اجتماعی باشدفرینکه شاید یکی از تضادآ-از دموکراسیتعریفی 

ساالری در علم اجتماع در یک سری ترتیبات ه عبارتی مردمسازد. دموکراسی یا بناپذیر می

شود که متضمن رقابت آزاد سیاسی باشد، مشارکت چند حزبی،حقوق سیاسی ساختاری گفته می

شمول حقوق عمومی، انتخابات آزاد ه طبق قانون، شفافیت در رفتار و قوائد قانونی ب ه برتضمین شد

گردد. به همین مردم در ساختار سیاسی را شامل می و متناوب و حق انتخاب و برکناری نمایندگان

های قانونی که ملزومات دموکراسی هستند در موکراتیزاسیون به ایجاد و تبیین آن ساختارمنوال د
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های سنتی برای رسیدن به حداکثر حقوق مدنی و ، که به هدف تحول در ساختارشودامعه گفته میج

 دموکراتیک در جامعه بیانجامد.

بازی( العمل )اعتراض، سیاستزنی، و عمل و عکسدار زیاد وابسته به مذاکره، چانهاین البته به مق

و سیاستمداران داشته باشند. به  شهروندان است که قصد نفوذ بر رفتار و کنش موسسات دولتی

همچنین دموکراسی احتمال تغییرات در حکومت را هم با خود دارد. در این بررسی تاکید بر 

جریه نی ینکه از جایگزینی دولت نظامی با سیستم مدنی، که تجربه، به دلیل آدموکراسی لیبرال است

اسی سوسیالیستی نداشته است، با کند. نیجریه هیچگاه یک دموکرپس از استقالل است، دفاع می

تی بخش کوچکی در ویژه دانشجویان، کارگران و معلمان و حه وجودیکه همواره بخشی از جامعه، ب

به انتخاب یک دموکراسی  اند. تنها زمانیکه نیجریه عمال  کردهارتش نیجریه از آن حمایت می

ژنرال بابانگیدا تحت حمایت بود که دفتر سیاسی منصوب  1986سوسیالیستی نزدیک شد در سال 

مردم به یک سیستم اقتصادی سوسیالیستی رای داد. اما این توصیه نیز با فشار فزاینده  یگسترده

 شدت رد شد.ه امرای مستقر در سطح باالی ارتش ب

 

 

 اتحادیه کارکنان دولت برعلیه فساد اداری تظاهرات میکنند  -تصویر 
 

 مبارزاتظهور و  –جنبش کارگری نیجریه 

ویژه پرولتاریا در کشور گره خورده ه گیری طبقات و بی شکلجنبش کارگری در نیجریه با پروسه

وجود ه صاحبان سرمایه ب یمتحد برای دفاع در مقابل سوء استفاده یاست. کارگران باید یک جبهه

وران بعد از استقالل اکمیت کلنیالیزم و استعمار آغاز شد و اما تا دآوردند. این روند در دوران حمی

های درسطح گیری طبقات کار و دستمزدظهور صنایع و بوروکراسی باعث شکلهم ادامه پیدا کرد. 

مهاجرین شد که ضرورت سازماندهی و تشکل را به کارگران نشان داد تا بتوانند از منافع خود دفاع 

یان کارگران راه آهن، صنایع و ویژه در مه کنند. با ورود به قرن بیستم، چندین اتحادیه در کشور، ب

ها ی این اتحادیههای برجستهکارگران دستکزدی دفاع کند. نمونهمعلمان شکل گرفته بود که از منافع 

معلمان نیجریه  یتاسیس شد، و اتحادیه 1912که در  (NSCU)کارکنان خدمات عمومی  یاتحادیه

(NTC)  اتحادیه کارگران راه آهن 1930تاسیس ،(RWU) اند. تمام نیز از آن جمله 1931سیس تا

ای بازی کردند. ی مدنی نقش عمدههای جامعهوند استقالل در کنار سایر سازماندر ر هااین اتحادیه

کار و  یآهنگ مبارزات طبقهها پیشتقالل نیز جنبش کارگری و اتحادیههای بعد از اسدر طول سال

ها رل اتحادیهدست ارتش داده است که برای کنته ای ببهانه، که اعتراضات بر علیه دولت بازی کردند

 نها مداخله نماید.و اعتراضات مردمی بارها در آ
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می فرمانی صادر نمود که بر اساس آن دولت مصمم بود که تمام دولت نظا 1978در سال 

 اهرا  ظ. رگران نیجریه( مستحیل سازدکا یهای کارگری را در یک فدراسیون کارگری )کنگرهاتحادیه

ادیکالیزم در جا کنترل گردد و رها از یکنافرمانی اتحادیهن بود که ، فرمان برای آدالیل واضحه و ب

و  جنبش به کنترل دولت نظامی درآید. ارتش در عین حال بزرگترین کارفرمای کارگران هم بود

داران خارجی پشتیبان ی سیاسی خرده بورژوا و سرمایهطبقه بالطبع در آن سهم بزرگی داشت. ثانیا  

 ر خود ازکردند و در این راه از دولت و سایر قوانین و ابزاآن منافع سرمایه را حفظ و توصیه می

 ،ندچه این رو کردند. با این وجود گرری برای تامین این منافع تالش میسراس یجمله اتحادیه

د را بر جنبش کارگری که حکومت نظامیان عوامل کنترل خو مشکالت خود را داشت و در حالی

ومت ترین مخالفین حکه عنوان جدیلک کارگران متشکل موجودیت خود را بذ تحکیم کرده بود، مع

ترین هم جنبش کارگری بیش کردند. به همین دلیل، هر لحظه به دولت تحمیل مینظامی در نیجریه

یروی فشار قوانین و نمداخله نظامیان در امور داخلی خود را از طریق  ها و صدمات ومحرومیت

 کرد.فیزیکی ارتش تجربه می

 

وی سویژه از ه ب ،ها تحت فشار و تهدیدات دائمی از سوی دولتدر طی سال ،جنبش کارگری نیجریه

دالت عارزه برای گاه که تظاهرات اعتراضی و مب ها هرن قرار داشت. این تهدیدات و هجمهنظامیا

هم ثبت  خواهیم دید و در مطالب آدسینا که بعدا   مانطوریافت. هیشدت می ،گرفتاجتماعی باال می

وق از حق ی در دفاعیجوبه داشتن دیدگاه ستیزه 1940ه از شده است، کارگران متشکل در نیجری

اند، حتی اگر متضمن بهبود شرایط کار و زندگی آنان معروف بوده هایکارگران و پیگیری سیاست

 یان جنبش بوده است.ها باعث انشعاب و تفرقه در مدخالت

 

  ساختار سازمانی

ته گف رهبری شده است، که قبال   (NLC)کارگران نیجریه  یکنگره یجنبش کارگری در کشور وسیله

 یهدولت نظامی تاسیس شد و بیانی یوسیلهبه  1978واحد در سال  یعنوان یک اتحادیهه ب، شد

 موضوعی آن در عین ابهامات ولی رادیکال و دستی باز دارد:

ای رگران نیجریه در تمامی صنوف حرفهکنگره به منظور سازماندهی و متحد ساختن و آموزش کا»

های مختلف برای دفاع و پیشبرد حقوق سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کارگران؛ از بخش

نها؛ دستیابی بعیضات و سوء استفاده و استثمار آقشار مردم از تا یکمک به آزادسازی کارگران و همه

ن با اتحاد کارگرا کارگری؛ تقویت ارتباط و یبه برابری و عدالت جنسیتی در محیط کار و در کنگره

بارزه برای تحول نها در داخل و خارج از جامعه نیجریه؛ و راهبری مسایر اقشار و حامیان طبیعی آ

 «عادالنه، انسانی، و دموکراتیک. یانیجریه به جامعه
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 توانمندی از اعضای یبا شبکه «مرکز ملی کارگری»تنها عنوان ه ب NLCملی کارگری  یکنگره

ای مهدر کل کشور ایجاد و پوشش برنا صنعتی و شورای ایالتی را یخود بیش از یک هزار اتحادیه

ی ی مستقل وجود داشت: کنگرهملی کارگری چهار مرکز کارگر یدهد. قبل از ظهور کنگرهمی

متحد کارگری  ی، کنگره(LUF)متحد کارگری  ی، جبهه(NTUC)های صنفی نیجریه اتحادیه

(ULC) و شورای کارگران نیجریه ،(NWC)های وابسته را پوشش ، تعدادی اتحادیهیک : و هر

اما بعد  ،شدبسیار تند میهای کارگری در دوران استعماری گاه بین این فدراسیون ما یدادند. رابطهمی

دولت و  از استقالل بسیار مرکب و در همکاری و ستیز همراه با فراز و نشیب بوده است. در برابر

  ها غلبه می کرده است.اه اختالف بر روابط این فدراسیونکارفرمایان نیز گاه اتحاد و گ

ارگران بخش خصوصی با چهار میلیون عضو و گسترش در اقشار متنوع از کارکنان دولت و ک

NLC ه کعنوان یک سازمان کلیدی کارگری در دوران بعد از استقالل نیجریه ظاهر شده است ه ب

 یکند. کنگرهمیلیون نفر در کل را نمایندگی می 50% نیروی کار در نیجریه، با تخمین 10 حدودا  

ولتی دصنایع و بخش  ای در بینیک ساختار ویژه که هر ،شورای ایالتی کار را 37اتحادیه و  29

 دهد. دارند را پوشش می

کمرانی ح به های وابستههم بین اتحادیهملی و  یهای سیاسی درونی، هم در داخل کنگرهالبته بازی

های بخش کند، اتحادیهدر اقتصاد نیجریه بازی می اینقش عمده ،توجه به اینکه صنعت نفت دارد. و با

س از لغو نتایج پهای غیر نفتی هستند. این موضوع سایر اتحادیه تر ازنفت بسیار توانمندتر و جدی

ملی کارگران  یزمان دیگر روشن شد، اتحادیه بیش از هر 1993انتخابات ریاست جمهوری در سال 

  (PENGASSAN)کارکنان ارشد صنایع نفت و گاز یو اتحادیه (NUPENG)نفت و گاز طبیعی 

یت التفورم ضد نظامیان و جنبش برای دموکراسی کشور حماپیوستند و از پ NLCملی  یبه کنگره

شارها و فت نظامی قرار داشت. تحت نفوذ و فشار دول ،زمان هیئت مدیره ملی کنگره کردند که در آن

ه بهای صنعتی کارگران نفت و گاز اقتصاد کشور را هدف گرفت و سرانجام دولت نظامی را کنش

ر این بشد. عالوه  خارج و به اصول دموکراتیک باز گردانده زانو درآورد و دولت از دست نظامیان

د نیز در ی که مناطق صنعتی کشور هستنهای بخش جنوبهای صنعت نفت و گاز اتحادیهمانند اتحادیه

 اند. جوتر و کاراتر نشان دادههای شمالی خود را ستیزهمقام مقایسه با اتحادیه

را  نه، دولت همواره سعی کرده است که آکارگری در نیجریبا توجه به توان و قدرت بسیج جنبش 

کارگران  یرژیم نظامی ژنرال اباسانجو چهار فدراسیون کارگری را در کنگره 1978کنترل کند. در 

ه کست همین اساس دولت سعی کرده ا تحت کنترل و قیمومیت دولت ادغام نمود. بر (NLC)نیجریه 

 ،ددیطور مثال قوانین متعه استراتژیک را نیز متوقف کند. بهای تشکیل اتحادیه در برخی بخش

ین ات. یکی از تشکیل اتحادیه برای کارکنان ارتش و برخی دوایر مهم دولتی را ممنوع کرده اس

 ،هصادر شده و نه تنها تشکیل اتحادی 1977در سال  «قانون خدمات ضروری»قوانین تحت عنوان 

نجا آبخش ممنوع نموده است. تناقض اما را نیز برای این  ملی کارگران یبلکه عضویت در کنگره

بخش  عنوانه نتوانست تشکیل اتحادیه در بخش صنایع نفت را نیز ب ،هویدا گشت که دولت نظامیان

ه بخدمات ضروری مانند کارکنان در خدمات آموزشی ممنوع نماید و مانع پیوستن کارکنان نفت 

 کارکنان بخش آموزش و پرورش را برای مدتی موقتا  دولت  1993کنگره سراسری شود. درسال 

 یحادیهها را در این بخش ممنوع نمود که شامل اتمات ضروری اعالم و تشکیل اتحادیهی از خدجزئ

ها را از ها شد و آنی کارکنان اداری دانشگاهسراسری معلمان و استادان آموزش عالی و اتحادیه

 ملی تفکیک نمود. یکنگره

افع ویژه کارگران شود که منها تشکیل میلطبع از ترکیب متنوعی از اتحادیهری نیجریه باجنبش کارگ

نه ها در مبارزه برای حقوق و تامین اجتماعی کارگران ازجمله دستمزد عادالننمایند. آرا نمایندگی می
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ها رسد، اتحادیهین منافع به نتیجه نگاه که مذاکرات در تامین ا کنند. هرتالش می بهبود شرایط کار و

تر مانند اعتصاب و عدم طح مبارزه و توصل به ستیزهای جدیمعروف است که به باالبردن س

بلکه کل  ،توانند تولید را متوقف نمایدحضور در محل کار، تظاهرات و اجتماعات خیابانی که می

د و هم بخش دهاقتصاد را هم از کار بیاندازند. این مبارزات هم بخش خصوصی را هدف قرار می

گذاری حفاظت سرمایه دائما مشغول قانون دولتی را و خود دولت و طبقه حاکمه را که همزمان با

های نیجریه ، تمام اتحادیهبرای کنترل کارگران هستند. عالوه بر دفاع از حقوق و مزایای کارگران

ه ویژه ب دانند.عه نیز میجام یدست و عقب نگاه داشته شده و سرکوب شدهاقشار تهی یخود را نماینده

های ناعادالنه دولتی قرار همانند کارگران در سمت دیگر فشارها و سیاستهای دهقانی که توده

 اند.گرفته

 

 دارایی و استقالل
خواهد دولت را کند که میای در دوام یک سازمان بازی میبع مالی مستقل و پایدار نقش عمدهیک من

رغم تعداد بیشمار متاسفانه در جنبش کارگری نیجریه به اثبات رسید. علیبه چالش بکشد. این اصل 
های دولت، ماتیک کارگران در مبارزه با فشارها و سرکوبجویانه و پراگی ستیزهاعضا و سابقه

بََرد. دو منبع مالی وجود الی مورد نیاز رنج میاز نبود یک پشتیبانی م NLCملی کارگران  یکنگره
ت است و یا کنترل کارفرمایان بخش دولتی و خصوصی. منبع اما یا تحت کنترل دولیک  دارد، هر

شود و سپس به اتحادیه پرداخت وری میآی کارفرمایان جمعوسیله به اولیه حق عضویت اعضاست که
گردد. منبع کشوری و سپس دفاتر محلی و کارگاهی توزیع می یشود. کل این مبلغ بین دبیرخانهمی

ی متنوع مالی اتحادیه در اختیار آنها قرار هاهای دولت است که در زمان دشواریه یارانهدوم مجموع
در موقع ین نیاز کنگره سوء استفاده کرده و با پرداخت رایانه ا های نظامی دائما ازگیرد. رژیممی

نها را آی در ازای همیاری در موارد لزوم های مالاخت کمکها و با پردورشکستگی اقتصادی اتحادی
 .انده خود نمودهوابسته ب

شکالت کنگره و م بر مهاست، با کمترین دلیل، رژیی مشابه در اختیار گرفتن اتحادیهبه نوع این تقریبا  

د رده و عوامل مورکها را برکنار سرمایه گذاشته و رهبران اتحادیه نهای اداری آسایر دشواری

ختالفات ار در لباس رفع است. مداخالت دولت در ظاه کار گماردهه ها باعتماد خود را در این پست

دمت تامین گیرد، اما در واقع در خها و یا در مبارزه با فساد مالی در اتحادیه صورت میبین شاخه

 ابد.یکنترل دولت بر کنگره صورت گرفته و معنی می

ه ن عطا کرده است. بدارازیادی به کارفرمایان و سرمایه های کارگری در نیجریه وزن بسیارسیاست

های توانند حق عضویتهای صنعتی کارفرمایان میمثال، در هنگام اعتراضات در محیططور 

ها خودداری کنند تا به رگران را نگه دارند و از پرداخت آن به اتحادیهوری شده از دستمزد کاآجمع

ه را اتحادی این شرایط معموال   ین وسیله رهبران اتحادیه را مجبور به سازش و بازگشت به کار نمایند.ا

ها به سازد؛ تسلیم پیشنهاد کارفرما شوند یا بدون دریافت حق عضویتبا دو تصمیم تاریک روبرو می

هاست که به عدم شفافیت مالی ی مصرف حق عضویتاعتصاب ادامه دهند. مشکل دیگر نحوه

شوند که به های مالی متهم میری اغلب اوقات به سوء استفادهسراس یگردد. رهبران کنگرهمیبر

ای بیشتر ه ویژه در سطوح محلی و منطقهزند. این مشکل بفراوان می یاتحاد و اعتماد اعضا لطمه

 ای به دست دولت برای مداخله در امور کنگره داده است.دیده شده و بهانه
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و  1970ی ای دهههویژه در ساله ب NLC یاصطالح سوسیالیستی کنگرهه از سوی دیگر مواضع ب

های اتحادیه برای دریافت کمک مالی خارجی تاثیر منفی گذاشته است. در اوج بر توانایی 1980

با  NLCکه دولت در حال استقرار مدل غربی برای ساختار صنعتی بود،  حکومت نظامیان و زمانی

مک و حمایت دریافت ک را از شانس نداری ملقب شده بود که آچسب یک تشکیالت ضد سرمایه بر

ه ویژه کارگران های کارگری غربی محروم کرده بود. تا همین اواخر و بها و کنفرانسمالی سازمان

نها المللی آاند، چرا که در نگاه موسسات بینهای مالی خارجی برخوردار نبودهیدی از هیچ نوع کمک

موسسات خارجی بیشتر اوقات نجائیکه اعانات شدند. از آرو، و سوسیالیست دیده میسرمایه، تند ضد

تالفی ایجاد های ائهای مدنی شبکهها یا با این انجمن، اتحادیهابدیبرای موسسات مدنی اختصاص می

دنبال ه زدند. ببه تاسیس جوامع مدنی وابسته و تحت کنترل خودشان دست می کردند و یا راسا  می

های ای از سازمانیز با مجموعهن NLC، 1999بازگشت نیجریه به ساختار دموکراتیک در سال 

 قدم شد.تالفی برای دریافت اعانات خارجی پیشه صورت ائمدنی ب

که شامل  CSPNمدنی برای دموکراسی  یجامعه ی، شبکه2003طور مثال در جریان انتخابات ه ب

 یعهتوس یاروپا، برنامه یچندین کمک مالی بزرگ از اتحادیه ،بود NLCکارگران نیجریه  یکنگره

 ،های مالیدریافت کرد. این کمک NED، و بنیاد ملی دموکراسی آمریکا  UNDP سازمان ملل

 زاد ساخت که با ضبط حق عضویتحدودی از وابستگی دائمی به دولت آکارگران را تا  یکنگره

رات ها نیز با تاثیداشت. با این وجود اما همین کمک کارگران قصد نفوذ و اخالل در مبارزات اتحادیه

 نان دارد.ر آهای مستقل و مورد نظها و پیشگیری از برخی اکسیونحادیهمنفی در استقالل ات

 

 دموکراسی درونی

یک چارچوب گسترده در ساختار سازمانی خود دارد که سعی  NLC یدر صورت ظاهر، کنگره

تشکیالت بزرگ اما های وابسته را تامین نماید. در مقیاس یک ی اعضا و اتحادیهدارد منافع چندگونه

کنفرانس ملی »باشد. در باالترین سطح همواره با خطر چند دستگی و انشقاق روبرو می

ورد آهای مهم صنعتی را از تمام نقاط کشور گرد میقرار دارد که نمایندگان بخش«  NDCنمایندگان

کل  خاب دبیرنماید. یکی از این تصمیمات انتو تصمیمات اساسی و کالن تشکیالتی را تصویب می

تر از آن را بر عهده دارد. در سطح پایین NLCها ی اتحادیهکنگره یاست که برای دو سال اداره

کل  های دبیرها و سیاستگیریکه مسئولیت تصویب تصمیم  است  NECانتخاب شورای ملی مدیران

، یع و دولتست. اعضای این هیئت در مذاکرات جمعی با صناا نسال ریاست او برعهده آ طی دو
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م قدرت که ارگان سوم در هر «ی مرکزی کارکمیته»ها را برعهده دارند. نمایندگی اعضای اتحادیه

دهی اذ و تصویب نماید که شامل سازمانریزی استراتژیک کنگره را اتخاست وظیفه دارد که برنامه

ط کار است.  های صنعتی از قبیل اعتصاب و کارشکنی و اعتراض در محیات برای اکسیونتصمیم

سراسری است. در نهایت یک  یناظر بر تصمیمات اجرائی اتحادیه NACشورای ملی اجرائی 

شود و مسئول امور اداری و کل اداره می دبیر یوسیلهبه مرکزی هم وجود دارد که  یدبیرخانه

 هر ،کل هم های مصوب ارکان باالست. نایب رئیس و دستیار دبیرتاجرائی روزانه و اجرای سیاس

 کل نظارت دارند. یک بر ادارات تحت نظر دبیر

حقایق دموکراسی درونی در رفتار  NLCبررسی ساختاری کنگره سراسری کارگران نیجریه  -یک

 کشند. رخ میه دهد. برخی تضادهای موجود مشکالت واقعی را بتشکیالتی کنگره را نشان می

ین اختیارات ها دارد. اای در جریان امور اتحادیه، دولت کنترل بسیار گستردهطبق قانون نکه برل آاو

های جدید بر  هم با متمموجود آمده که دائما  ه ها بای قانون کار و قانون اتحادیهبر اساس لوایح حاشیه

 تواند رسما  یشود. با این اختیارات قانونی، دولت من تاکید و تضمین بیشتر گذاشته میتوان دولت در آ

امی و ها دخالت مشروع داشته باشد. این رفتار عمومی در دوران دولت نظادیهدر تمام امور اتح

 دهشچه در عمل تحت حاکمیت نظامیان تشدید  غیرنظامی )باصطالح دموکراتیک( حفظ شده است، گر

ن جنبش تر و دستگیری و زندانی کردن رهبران اتحادیه و فعالیو همراه با خشونت و سرکوب سنگین

 کارگری بوده است. 

ها شده و بر اساس ث شکاف و انشقاق در درون اتحادیههای سیاسی باعدر بسیاری مواقع، بحران -دوم

بل دیگری به های شغلی و صنفی حمایت از یک سیاست در مقاای، وابستگیهای اتنیکی، منطقهتفاوت

 واره برای نزدیک کردن اینهم NLCکنگره  ها کمک کرده است. مضافا  ری درون اتحادیهدرگی

 خود را در این باره نشان داده است. های متضاد با مشکل روبرو بوده و ناتوانیبندیها و گروهدیدگاه

ل کرده درونی می هایه سمت فساد و بحرانبسیاری مواقع کنگره با کمبود منابع روبرو بوده و ب -سوم

ه بسیار مشروط ب NLCهای دموکراتیک در مختاری و اکسیون نکه فضای خوداست. و در نهایت آ

-1979، 1965-1960های دموکراتیک)ر نوسان بوده است. در دوران دولتشرایط سیاسی د

طور مثال در ه عکس. ب تا کنون( کنگره نیز رفتار دموکراتیک داشت و بر 1999، و 1983

 ی رهبران موردوسیله به بیشترین استقالل عمل را داشت و ،اتحادیه 1983ا ت 1979های سال

رشد  شد و حس همبستگی و هماهنگی در میان کارگرانمند به دموکراسی اداره میاحترام و عالقه

ر ظامیان در کشور برقراکه حاکمین ن زمانی 1999تا  1985های عکس در سال باالیی داشت. بر

ضد  یشرایط دموکراتیک را تجربه کرد. گرچه مداخالت دولت به مبارزه نیز بدترین NLCبود 

متر شده کهای مستقل هم کمتر و ضای ارتباطات دموکراتیک و اکسیوندولتی انجامیده بود، همزمان ف

 بود.
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ظر نه برد. از یک سو بملی کارگران از برخی اعتبارات دموکراتیک بهره می یکنگره ،در کلیات

رتباط با اویژه در ه رفتاری دموکراتیک دارد، ب ای کامال  در سطح ملی و بین شعب ناحیهد که رسمی

 یها، سازمان و ساختار اداری و اساسنامهای، تشکیل مجامع و میتینگبرگزاری انتخابات دوره

های اساسی گیریصمیمتود است. مجامع رسمی برای ن مشههای دموکراتیک در آ، شاخصهتشکیالت

گزار شده که  برشود. انتخابات متناوبا  طور متناوب برگزار میه به اتحادیه و مسائل اجتماعی بمربوط 

طق در نمایند. نمایندگان مناای را انتخاب میضور دارند و مسئولین ملی و منطقهن اعضا حدر آ

موکراتیک د یشیوهه ای باز بین اعضا در تشکیالت منطقه مرکزی اجرائی و سایر ارکان ملی یکمیته

ب قانونی شود تا چارچونوشته و ترمیم می باز ای دارد که متناوبا  اساسنامه NLCشوند. انتخاب می

 دارد که مرتبا   «اخبار کارگری»ی روز نماید. یک تارنما و خبرنامهروابط را در اتحادیه تنظیم و به 

عث توقف امکانات مالی گاه بانکه برخی مسائل از جمله کمبود د آشود )با وجوبرای اعضا ارسال می

تعهد به  یرفتند کهذشمول اعضا و رهبری په ب ،شود(. در گذشته اما بارها اتحادیهانتشار نشریه می

کنترل  نها همر حاکمیت غیر دموکراتیک بر کشور آدموکراسی را باید کنار گذاشت و در دوران دشوا

ت ندره گذاری در اتحادیه بمع قانونسپردند و مجالین خودمحور میکنگره را به معدودی مسئو

 شدند.فراخوانده می

ی ویژه دربارهه نشان داده است که در مورد فراگیری اجتماعی ب NLCاز سوی دیگر اما کنگره 

در سطح  بین سیزده مسئول اجرائی های قومی نواقص چشمگیر دارد. در مورد زنان، اززنان و اقلیت

محلی هم به  های منفرد و شعبها در اتحادیهن عدم فراگیری اقلیتای—ملی فقط دو نفر از زنان هستند

های زنان در نیروی کار و سایر فعالیتهمین شکل وجود دارد. با توجه به نسبت باالی مشارکت 

اعتنایی به لزوم فراگیر ان از بیهای اجرایی نشجریه حضور ناچیز زنان در مسئولیتاجتماعی در نی

دنی مهای نیز مانند سایر نهاد NLCاعضاست. به عبارت دیگر در  یمیان همهها در دن مسئولیتبو

سازی نیز این ه طور مشابه در امر تفاهمدر نیجریه قدرت در کنترل مردان خالصه شده است. ب

انی، مذهبی و تضاد قومی، زبهای مسازی گروهشود که برای رفع اختالف و نزدیکضعف دیده می

ی الهمس NLCآفرین بوده است. مشکل کلیدی دیگر تا همین اواخر در مشکل بین اعضا ای مامنطقه

در  پذیری رهبری بوده است. رسوایی در فساد مالی رهبران امری عادی است.شفافیت و مسئولیت

رض دموکراتیک ف را یک سازمان عمال    NLCراحتی ه توان بنتیجه با عنایت به این مشکالت نمی

 کرد.

 یتمهدر انتقاد از خود تشکیالت بعد از خا NLCملی  یه به اعتراف خود کنگرهایرادات پیش گفت

 زیر منعکس شده است: یگونهه حکومت نظامیان ب
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آورد. می های ساختاری پدیدر نیجریه دالیل کافی برای نگرانیای د* عملیات درونی جنبش اتحادیه

ها، ه شمول اتحادیهمدنی، ب یجامعهبر  «حق است قدرت همیشه بر»حکومت نظامی و پذیرش شعار 

های این ایشر بر دارد. برخی از بدترین نمتاثیرات داشته که از جمله نوعی میلیتاریسم تقلیدی را د

اتیک در اصول دموکر فرماندهی است که معموال   یطور مثال در روابط و فرهنگ آمرانهه روحیه ب

 ندارد.های کار سابقه ها و تشکلهای اتحادیهو ارزش

های نو مناظره درونی اتحادیه و ارگا بدون مشورت ها معموال  ست* تصمیمات کالن در مورد سیا

 شود.ذیربط اتخاذ می

اال بدون آمرانه از ب ی* هماهنگی و همکاری فعال در بین رهبری و اعضا بیشتر اوقات قربانی رابطه

اعضا احساس مالکیت بر اتحادیه و مشارکت در  ،مشورت و مشروعیت شده است. در نتیجه

 خود گرفته است.ه ای جنبه تشریفاتی بو برایشان فعالیت اتحادیه تصمیمات ندارند

ث یالت وارد ساخته است و باعزیادی بر تشک یهزینه ،* مشاهده قصور و ضعف در عملیات مالی

 اعضا شده است. یگنجایش و اعتماد در بین بدنه کاهش

 ناکافی و دشوار است. ،ارتباطات درونی در اتحادیه ی* شیوه

گنجایش  با این وجود گرچه عدم وجود دموکراسی درونی تاثیرات منفی بر روند دموکراتیک مبارزه و

ه زند، باین توانایی را همچنان دارد که به بسیج کارگران و جنبش مدنی دست ب NLCتکنیکی دارد، 

 نویسد:چنین می در این مورد Aiyedeهای دولت. آییده یاستها برعلیه سویژه برای بسیج توده

جنبش کارگری اهمیت خود را بیش از روابط و ساختار دموکراتیک از توان بسیج نیرو بدست 

ابزاری در ایجاد فضای دموکراتیک برای مناظره و گفتمان سیاسی مدنی در  یمثابهه ورد که بآمی

تواند برای کنترل و متوقف کردن دولت در اعمال فشار استفاده کند. اندازد، و یا میه کار میجامعه ب

 دهد.چنین روندی در مورد سازماندهی و فشار از پایین و بدنه اعضا بر رهبری همیشه جواب می

 

 
 

از عدم وجود  NLC»ی ای، کنگرهه نفع کارگران، و کنشگری تودهرغم مواضع ضد دولتی، بعلی

این شرایط  ینشانه «برد.های مختلف تا کنون رنج میو رقابت بین بخش های درونی،اتحاد، شکاف

ی مبارزه با های درونی است حتی اگر در خط مقدم جبهه ضعف جنبش کارگری و شکافطبیعتا  

 ،ها در درون کنگرهوی دیگر باید درنظر داشت که شکافشود. از سهای دولت دیده میسیاست

ها و هم در ساختار قانونی است که دولت هم در داخل اتحادیه ی موضوعی دارد: دلیل آنریشه
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ها رقابت و خود داشته باشد. در بین اتحادیه همچنان مایل است انحصار کنترل سندیکا را در اختیار

شود و در همکاری و ناهماهنگی در کنشگری میاختالفات صنفی باعث شکاف و درگیری و عدم 

های سیاسی شود. این مشکل در زمان بحرانتمام می NLCکنگره  ثباتی و به زیانوع سبب بیمجم

های پیاپی برای خواهیم شکافت. از سوی دیگر دولت کند. که در زیر بیشتر آن رابیشتر خودنمایی می

نظامی هر  های نظامی و غیراند. دولتتالش کرده NLCسوء استفاده از ضعف و تضادهای درونی 

خودی خود باعث عدم ه ت و شکاف در درون کنگره را حفظ کنند که بدو مایل هستند که اختالفا

ها همه ای گردیده است. اینبرای ائتالف با سیاستمداران حرفهاعتماد و کاهش تمایل فعالین کارگری 

 ام.گردد که من به آن در زیر پرداختهه وضوح مشاهده میبین جنبش کار و دولت ب در بحران ما

 دولت: از تامین اجتماعی تا مبارزه دموکراتیکمذاکره و چالش با 

ی برای مبارزات سنتی خود برای حقوق کارگران و تامین اجتماع NLCکنگره کارگران نیجریه  

 حداقل نه از—سری مسائل دیگر جدا کردتوان از یکعروف است. اما این مبارزه را نمیم

خواه در جنبش مدنی. الین دموکراسیو از دیگر فع—فردیهای دموکراسی، شفافیت مالی، و آزادی

نافع ان در توسعه متجریدی عمل نکرده است: همواره در اتحاد با دیگر NLCدهد که این نشان می

ی مدنی نیجریه اعضای جامعه یکند، و همواره نیز ادعا کرده است که برای همهکارگری عمل می

دیک با و در هماهنگی و همکاری نز ،سنتی کارگران بنابرین عالوه بر مبارزات کند.صحبت می

های ها و سیاستهای دولتخواهیره پیشتاز مبارزات بر علیه زیادهها، جنبش کارگری همواآن

 کرد.می با استقالل کامل از حکومت عملهم مقتدرانه و  1980 یآن بوده است و تا دهه یناعادالنه

ا ظهور ویژه به داری در کشور برشد توان نسبی سرمایه این رفتار و عملکرد بیرونی از نزدیک با

تشکل »ه استقالل سیاسی کارگران در اصل نویسد کاقتصاد صنایع نفتی مرتبط است. عیسی آِرمو می

بود دف بهبورژوازی ملی مترقی با ه»د؛ همکاری و همیاری حساب شده با ریشه دار «مستقیم حزبی

ستفاده انیستی در جهان که به نفع حذف سوء با جنبش کمو باطدر ارت»و « شرایط زندگی و کار طبقه

کمین حا که این ارتباطات در تضاد با میل و عالقه حتی وقتی «و استقرار نظم اجتماعی نوین است،

 باشد.قوی بر استقالل عملی جنبش کار میها همه عالمت و شهادت دولتی قرار داشت. این شاخصه

 

 

استدالل برای کند. از نزدیک سیاست حزبی را دنبال میگری کنگره نیز در نزدیکی با مبارزات کار

های نزدیک به منافع کارگران در سطح ملی باید حمایت ، که سیاستن بوده استاین نزدیکی همواره آ

بخشی از جنبش کارگری حزب سوسیالیست کارگران و  1966-1960شود. درجمهوری اول نیجریه 

را بنیاد گذاشت. در جمهوری سوم که سقوط  (NLP)رگران نیجریه و حزب کا (SWAFP)دهقانان 
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به کمیسیون ملی انتخابات درخواست گذاشت  NLPبرای تاسیس حزب ملی کارگری  NLCکرد نیز 

برای بازسازی حزب زنده است و  NLCاما این تقاضا رد شد. در حال حاضر نیز جریانی در داخل 

سیاسی خود هستند.  کارگران نیجریه خواستار حزب -1ارد که کنگره نیز تاکید د یدر عمل اساسنامه

رهبری حزب  -3خود سازماندهی کنند.  یتوانند برای تشکیل حزب سیاسی ویژهکارگران می -2

کارگران وابسته باشد و در آن  یترین افراد به منافع طبقهترین ایدئولوژی و متعهدکارگر باید به مترقی

مستقل از سایر احزاب داشته  کارگر باید برنامه سیاسی کامال   یطبقه حزب -4داشته باشد. ریشه 

نه در  ،همین طبقه ادامه یابد یوسیله به کار تشکیل شود و یحزب کار باید از اعضای طبقه -5باشد. 

 شراکت با طبقات حاکمه و وابسته به منافع دیگر.

 و 90و  1980های ه ویژه در دهه، بNLCملی کارگران  یدولت، کنگره یدر ارتباط با مساله

ند. کنگره کدولت نظامیان، توانست کارگران را علیه استبداد طبقات قدرتمند سیاسی و اقتصادی متحد 

مسائل  در عین حال در بسیج افکار عمومی و اعتراض به اقدامات افراطی هیئت حاکمه در رابطه با

و پرورش، بهداشت عمومی، انرژی و  کارگری و تامین اجتماعی در سطوح ملی از قبیل آموزش

موفقیت و  تلفی روبرو بود کههای مخبا جبهه NLCامنیت اجتماعی نیز موفق بود. در این جریان اما 

 شود.ها پرداخته میدر زیر به سه نمونه از این زمینهورد. ه همراه آهایی را با خود بشکست

های ین دولت و کارگران در زمان ریاضتب یکالسیک برای مشکالت موجود در رابطه ییک نمونه

گردد. اقتصادی در سطح زندگی کارگران میهای شود که مسبب بسیاری از دشواریاقتصادی دیده می

توجه  وطور مثال رژیم بابانگیدا سعی کرد با قول ترمیم و لغو قوانین ضد کارگری انتظارات ه ب

ها، آزادی دیافت که شامل قول افزایش دستمز دامهکارگران را باال ببرد که با اعالم دولت بوهاری ا

ن شد که زودی روشه خالی ب های توشد. اما این قولکارگران، و بهبود شرایط کار و زندگی آنان می

اهش کها در اقالم حیاتی و عکس با حذف یارانه محتوایی ندارد و در سطح حرف باقی ماند و بر

منافع بازنشستگی کارگران و کارکنان دولتی بر  تعهدات حکومت در تامین اجتماعی و کاهش

 ، همه برای اقناع شرط و شروطهای کار افزود. این سیاستهای اقتصادی زندگی طبقهدشواری

های گرفت و در جریان آن حقوق و آزادی تشکلالمللی پول و بانک جهانی صورت میصندوق بین

 ممنوع گردید و سرکوب کارگران توسعه نانورد تهدید قرار گرفت و اعتراضات آکارگری هم م

 یافت.

کارگران سازی را بر ی تعادلتعادل سازی رژیم بابانگیدا سهمیه یستانهمورد دوم زمانی بود که در آ

ژیم شرایط ر 1985نها به هیچ وجه توانایی هضم آن را نداشتند. در اکتبر تحمیل کرد، در زمانی که آ

خشی از این ه قرار بود برای پانزده ماه مورد اجرا قرار گیرد. باضطرار ملی اقتصادی اعالم کرد، ک

کرد که شامل کارکنان درصد را اجرا می 20تا  2برنامه اضطراری دولت کاهش حقوقی معادل 

ی شود را به صندوق بازیابها حاصل میرژیم مدعی شد که آنچه از کاهش دستمزد  شد.دولتی می

 کرد. واریز خواهد   (NERF2)اقتصاد ملی
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م با جانبه گرفته شده بود و هیچ نوع مشورتی هه طور یکنویسد که این تصمیم بجیم آدسینا می

دی، ان سه سال بعهای صنفی صورت نگرفته بود. در جریو یا دیگر اتحادیه NLCکارگران  یکنگره

کار تحمیل شد. دفاع از حقوق  یبر زندگی طبقه ها عمدتا  دستمزد« سازیتعادل»اثرات منفی این 

ژیم رهای دائمی و مستقیم با ی مقدم درگیریبه جبهه NLCکارگران و اعضای کنگره باعث شد که 

 منتقل شود.

ین بنزهای سوخت و ژنرال بابانگیدا برای حذف رایانهشدت در مقابل اقدام ه ب NLC، 1987در 

ی حداقل دستمزد و درآمد واقعی مردم دفاع للی از رابطهالمای با آمارهای بینایستاد و با استناد مقایسه

 ن روزها روایتی اینچنین دارد:ی رژیم را رد کرد. یک کارگر میانسال از آهاو ادعا

رغم و ناکافی بود و علی هایمان بسیار ناچیزها بودیم. دستمزدقربانی اصلی این سیاست ما بخش»

ئیرا هیچ نوع مورد بازبینی قرار نگرفت. ارزش ناچندین اعتصاب و اعتراض و مذاکرات جمعی به 

بلکه قدرت  ،دها کاهش یافته بوده بود، بالنتیجه نه تنها دستمزدمه شدت پایین آ)واحد پول نیجریه( ب

صه ما فقیر طور خاله خرید هم چندین بار کمتر شده بود و استاندارد زندگی چند پله بدتر شده بود. ب

هامان گردیده ر برای ابراز خشم و فریاد خواستهتصاب و اعتراض تنها مفشده بودیم، بسیار فقیر و اع

 «بود.

ی حاکم و نخبگان ل طبقهکارگران قابل قیاس با زندگی سوررئااسفناک باال در میان  شرایط واقعا  

گوید جنبش کارگری است که می ینها نبود. مشاهدات فردی ذیل از یک فعال بازنشستهوابسته به آ

-1980ه های تا سقوط به قهقرا در ده 70و  1960های ی کار از زندگی مرفه در دههطبقهانتقال »

 :«را شاهد بوده است. 90

مداران زندگی ها، و سیاستچیی ارتش، کنتراتسازی، افسران رده باالهای تعادلدر اوج برنامه»

های لوکس توموبیلجناس گران قیمت، خانه و اشان ای داشتند، برای خودشان و فرزندانمرفه

کردند و گذاشتند. برای خرید به خارج سفر مینمایش میه ها بشان را در خیابانثروت خریدند، ومی

شد، چرا که غیره می بردند که شامل درمان، امنیت، وع تامینات اجتماعی خصوصی بهره میاز مناف

شدت نازل ه ب نابود شده و به هیچ تقلیل یافته بود. از سوی دیگر شرایط زندگی ما خدمات دولتی عمال  

 «زدیم.های ارتجاعی رژیم در فقر و ناتوانی دست و پا میه خاطر سیاستشده و ب

ه فشار زیادی برای اعتراضات ماند کای میشرایط زندگی در نیجریه به متروکهطور خالصه، کل ه ب

های ساختاری بر اقشار صنفی و سازیی اثرات تعادلکرد. مطالعهوارد میای به کارگران توده

های سازیی تعادلبرنامه»گیری کردند که: ه، سینا کاونیز و همکارانش نتیجهکارگری در نیجری

« در محیط سیاسی بکشاند.، در جهت مخالف باعث شد شهروندان را به کنشگری  SAPساختاری 
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دهی )سومین نمایندگی سه ساالنه در کنفرانس بنین( بیشترین جریان سازمان» نویسدچنانچه ا توبو می

، SAPسازی اقتصادی ی تعادلتاثیر برنامه نفوذ را از وقایع درونی اقتصاد دریافت داشت، مشخصا  

  «به آن. NLCالعمل طور عام و عکسه شهروندان ب ین بر مزد بگیران و تودهو تاثیر آ

قابل اقدامات منظرات مخالفی را در  NLCملی کارگران  یکنگره»نویسد: باره می ا توبو در این

ن دولت های کارکنای دستمزدهای رژیم قرار داد که شامل کاهش یک جانبه تمام سیاستدولت و عمال  

زندگی، ادعاهای رسمی دولتی در  یکاری در نرخ کاهش ارزش پول و هزینه، دست1987در سال 

، دخالت در نرخ تبدیل ارزی واحد پول سازی ساختاری دستمزدهاهای تعادله از سیاستی حاصلبهره

عادالنه، تبعیضات حقوق بشری،  رهای آموزشی غیهای سوخت و انرژی، سیاستنهحذف یارانائیرا، 

 «شد.و تا انتصابات سیاسی می

 

 

های اعتراضات کارگری وکنشد. رژیم با گیری باعث نارضایتی بسیار شدید بابانگیدا شاین موضع

 1988را خنثی سازد. در  NLCای را در پیش گرفت. در ابتدا سعی کرد خود صنعتی برخورد تازه

که در  عرضه نمود. در انتخاباتی «نقش آفرینی»برنامه جدیدی برای این  NLCکنفرانس نمایندگان 

 NLCبرای رهبری کنگره  جریان کنفرانس صورت گزفت، رژیم کاندیدای خود، تاکای شامانگ، را

ده شمعرفی نمود. او با رای قاطع اعضا شکست خورد، با فقط چهار رای در مقابل رهبر انتخاب 

های دیگر هم ت کرد. کاندیداهای رژیم برای پسترای دریاف 280اعضا، رفیق علی چیروما، که 

 ه فکرشد رژیم بسرنوشت بهتری نداشتند و همه شکست سنگینی تجربه کردند. این نتایج باعث 

 رده است:کتری بیافتد. آدسینا این شرایط را چنین روایت های تندالعملعکس

ای را فوریه، تغییر عمده 29در دوشنبه  نیروهای امنیتی یوسیلهبه  NLC یپلمب کردن دبیرخانه»

ادی صاضطراری اقت یهای علنی رژیم ورق زد. این عملیات با فرمان اعالم شرایط ویژهدر سیاست

دنبال شد. سپس یک مدیر تسخیری از طرف  NLCرژیم بابانگیدا و انحالل هیئت رهبری  1985

 «کنگره ملی کارگران منصوب گردید. دولت برای اداره امور

به زیر کنترل کامل دولت با انحالل هیئت رهبری  ،ملی کارگران نیجریه یوردن کنگرهه دنبال آب

آن  منتخب آن، دولت نظامیان دست به برگزاری انتخابات دستکاری شده برای رهبری جدید زد که در

چین شده و مورد حمایت دولت عنوان تنها کاندید دسته مورد نظر رژیم پاسکال بافیاو ب ینماینده

سایر اعضای هیئت رهبری سوگند خورده و منصوب شدند. دسامبر بافیاو و  30انتخاب شد و روز 

علیه کاهش  کارگران بر 1988های رژیم در امور کارگری، در فوریه رغم فشارها و دستکاریعلی
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عکس  شدید شرایط زندگی کارگران دست به اعتراض زدند و نه تنها اعتراضات متوقف نشد که بر

کارگران و  یوسیله به یل یک سری اعتصاباتدائما گسترش یافت. در نتیجه در مارس و آور

دولت مجبور شد با همان  ،نتیجه علیه افزایش نرخ سوخت سازمان داده شد که در دانشجویان بر

یک  یوسیله به کهبودند مذاکره کند. با این وجود آنطور  زور برکنار شدهه که شش هفته قبل ب کسانی

 در ذیل روایت شده است: NLCکنشگر 

رژیم و  و نصب رهبران دستچین NLCی و فساد دولت بعد از تصرف رهبری دروغگوی»

نتوانست مانع از این شود که ما پرچم  «سازی ساختار اقتصادیتعدیل»های ناشی از برنامه دشواری

ه جای ب .درضایت ما بو یاعتصاب را در اهتزاز نگه داریم، ما به اعتصاب ادامه دادیم چرا که مایه

  «رسنه سرکار حاضر شویم.ه با شکم گنکآ

 ر معمول با رژیم و دفاع ازکرد به کسب و کاو سعی میکه کنگره تحت کنترل بافیا درحالی

ا های رژیم ادامه دهد، اما اعتراض و اغتشاش در سطوح صنعتی و در میدان کارگاهی بسیاست

ندر بتا سوکوتو و ، از لوگوس 1992یافت. در عمل در سال کت کارگران و دانشجویان ادامه میشر

کرد یمصنعتی بود. این اعتصابات ثابت های ات و کنشهارکورت تا میدوگوری، نیجریه پر از عملی

هوری در اصلی در نیجریه بودند که برای انتخابات ریاست جم یکه کارگران هنوز محور تعیین کننده

 شد.آماده می 1993سال 

 

-عیشد، در جریان تغییرات دردناک اجتمارد مین خی کارگری زیر فشار نظامیاکه کنگره درحالی

دفاع از  یمبارزات دموکراتیک مصمم به ادامه یثابت کرد که در زمینه NLCاقتصادی موجود، 

 یزهحقوق طبقاتی اعضای خود است. این البته بدین معنی نیست که جنبش کارگری در جریان مبار

مق چند عدهند که کارگران در این دوران در شان میمتحد بود. در واقع شواهد ن دموکراتیک کامال  

ایجاد  ر نیجریهسیاست د یدستگی و اختالفات حزبی و درگیری سکتاریستی بودند که بهمنی در زمینه

انحالل  های ساختاری و فردی در جنبش دامنه بخشید. در عین حال وقایع بعد ازنمود و به انشعاب

ر تحت فشار از سطح کف کارگاهی مجبو NLCنشان داد که  1993نتایج انتخابات ریاست جمهوری 

ارمند سال که هنوز کتصاب صنعتی شده بود. یک زن میانبه این مبارزه بر ضد حاکمیت از جمله اع

در  NLCدهد که روش مردانه، توضیح می دولت فدرال است، از محدود زنان فعال در سیستم عمدتا  

 تغییر کرد. 1993درگیر کردن دولت پس از انتخابات دوازده ژوئن 

ما داشتند.  یهای زیادی برای بازی در مراحل آغازین مبارزهبابانگیدا و وابستگان فاسد او کارت»

ه چیز در چیزی در چنته نداشت. همهایش را استفاده کرده و یک دوازده ژوئن اما او تمام کارتنزد

ار بیاید. او بود و بابانگیدا دیگر قادر نبود که با صدماتی که به نیجریه زده بود کن سقوط یستانهآ

ان زده را از دست داد و ما نیز به توده معترضین عصی  NLC سراسری ما یسرانجام کنترل اتحادیه

 «گیری او بودند.پیوستیم که خواستار کناره

لسه جدر الگوس تشکیل  CWCمرکزی کارگران  یژوئن، کمیته 26دنبال لغو نتایج انتخابات در ه ب

بحث  یدامهاای نکوهش کرد. در ی سرگشادهداد و تصمیم دولت برای لغو نتایج انتخابات را در بیانیه

ن و ر جامعه که زندگی کارگراهای اقتصادی دکه تشدید بحران سیاسی بر دشواری گفته شده بود

 نویسد:این بیانیه ژولیوس ایهونبره می رها را مختل کرده بود افزوده است. دتوده

«NLC مرکزی کارگران  یطور ویژه کمیتهه و بCWC  نشان داد که با حکومت نظامیان مخالف

کند، و آماده است های مبارز را تایید میساالری و سایر گروههای جنبش مردمتر خواستهاست، بیش

نها از میدان سیاست و بازسازی سیستم وج آرای انحالل حکومت نظامیان، خرگسترده ب یدر مبارزه

 «ک بر کشور شرکت فعال داشته باشد.دموکراتی
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 ر بندر هارکورت، لیستی ازد NECشورای ملی مدیران  یدنبال جلسهه ب ،بالنتیجه در ژوئیه

اگر این هدید که د با این تبه او اعالم کردن ،های کنگره را که باید ژنرال بابانگیدا بپذیرد راخواسته

ه کشور کیک اعتصاب سراسری اعالم خواهند نمود. کنگره تاکید کرده بود  ،ها پذیرفته نشودخواست

ود را ن بدیگری را که ارتش مایل به انجام آگزاف برای برگزاری انتخابات  یتوان پرداخت هزینه

 یبیانیه NLC، ماه ژوئیهندارد و باید بالفاصله کل نتایج انتخابات قبلی اعالم و تایید گردد. در نهم 

واقعی  یروز فرصت داد تا برنده 12اعالم اعتصاب سراسری را منتشر کرد و به دولت نظامیان 

ج خواست شده بود که به موین درا زاد نماید. عالوه بر، مشود ابی هللا را آانتخابات چیف

خاتمه  ریعا  آغاز شده بود سژوئن وسیله نظامیان  12های فعالین سیاسی که بعد از انتخابات دستگیری

عوت را برای مذاکره د NLCها را نپذیرفت و در عوض درخواستین ا داده شود. رژیم هیچ یک از

الم دیگری بر تصمیم بر اع یسراسری کارگران نیجریه در بیانیه یکرد. روز پانزده اوت کنگره

کنگره در  یفشرد. در ادامهاوت پای  27ها تا ورت عدم تمکین دولت به این خواستاعتصاب در ص

 1989 خواست جدیدی را ارائه داد که در آن خواسته شده بود ضمن بازگشت به اجرای قانون اساسی

 قدرت بالفاصله به مجلس سنا واگذار شود.

ا استعفا سراسری کارگران ژنرال بانگید ی، درمقابل فشار و تهدید کنگره1993در بیست و هفتم اوت 

وقت پذیرش شکست در مقابل خواست کارگران و مردم، رژیم قدرت را به دولت مجای ه داد. اما ب

ی و سایر نیروها NLCنکه طبق قانون اساسی به مجلس سنا تحویل دهد. ه جای آب ،واگذار کرد

گره اوت شدند. کن 28ای این اقدام را رد کرده و خواستار شروع اعتصاب سراسری از روز توده

ا به بق جزئیات مصرح در قانون اساسی چیف ارنست شونکان باید قدرت رکارگران تاکید کرد که ط

 مجلس سنا منتقل سازد.

شکوفایی در  یتوانست جبهه NLCست که ا شود آنهای باال استنتاج میی کلیدی که از روایتنکته

این وجود  خواهانه بسیار بود. باهای دموکراسیها و کنشت حاکم ایجاد نماید که بانی حرکتمقابل دول

ال ژنر شادمانی و اشتیاق عمومی دانست. استعفای یتوان مایهندرت میه دست آمده را به پیروزی ب

دموکراسی  باید شناخت، حداقل به این خاطر که NLCهای بیشتر برای بابانگیدا را آغاز دوران چالش

ت اقتصادی، و گر ریاضهنوز هدفی بسیار دور از دسترس بود. یک رژیم نظامی و هشت سال دی

تا سرانجام در ماه مه  ( طول کشید98-1994امان در دوران آباکا خونتا )ی بیرزهسرکوب و مبا

 ، استقرار یک  رژیم دموکراتیک اعالم گردید.1999

ملی کارگری اعتماد اعضا و سایر اقشار مردم نیجریه را کسب  یبعدی نیز کنگره یدر دوران مبارزه

ترین جبهه در مبارزه برای دموکراسی را ا در عین حال به طور قطع با نفوذامکرد و یا از دست داد، 
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ی شد، نیز مبارزهه خاطر اختالفات درونی تضعیف میب NLCکه  عرضه نمود. در واقع وقتی

ملی کارگران نفت و گاز  یویژه اتحادیهه اعضا در صنایع نفتی ب یهای عمدهکارگری به همت بخش

با   PENGASSANمهندسین و کارکنان ارشد صنایع نفت و گاز یادیهو اتح  NUPENGطبیعی

 شد.تمام تهدیدات جانبی پیش برده می

 

 

 گیری پایانینتیجه

مدنی در  ینیروهای جامعه یدهد که جنبش کارگری نیجریه در خطوط مقدم جبههاین تحقیق نشان می

 نی دیگر آن کشور قرار دارد. نتیجهجدد حاکمیت مدنی و دموکراتیک در آمبارزه برای استقرار م

و ایدئولوژیک  ست که این تجربه ادعای نئولیبرالیسم را که مدعی است عدم وابستگی حزبیا

ها را به سازمان های خواه است، و کنشگران این جنبشهای مدنی دموکراسیضرورت بنیانی جنبش

این فرضیات  یدو گری نیجریه هربرد. جنبش کارسازد را زیر سوال میغیردولتی مدنی محدود می

حزبی در مسائل سیاست گیری کند. در مورد اول جنبش کارگران نیجریه همواره بر موضعرا رد می

های عمومی تاکید کرده است، و حتی به تاسیس حزب سیاسی کارگران اقدام کرده است، ملی و سیاست

 گرچه در این زمینه هنوز موفقیتی حاصل نشده است.

رای ای در مبارزه ببی، جنبش کارگری نیجریه نقش عمدهرغم مواضع سیاسی حزدوم، علیدر مورد 

های مدنی امیان و چه در دوران حاکمیت دولتاستقرار مجدد دموکراسی چه در دوران حکومت نظ

خواه، که های مدنی دموکراسیم سازمانعنوان پیشگاه ب ،بازی کرده است. در این اجرای نقش جنبش

 NLCه هشتاد ظهور کرده بود، خدمت کرد تا مبارزه برای دموکراسی با نام کنگر یای دهههدر سال

 گره بخورد.

 . این بخشا  مدنی نیجریه دارد یامروزه، جنبش کارگری نیجریه جایگاه ویژه و قابل احترامی در جامعه

مبارزه  شناخته شده درن عنوان یک سازماه کنگره ب یتاریخی و تجربه یبه این خاطر است که سابقه

 قابت کند. گرن رتواند با آهای دولت امری انحصاری است که هیچ تشکل دیگری نمیخواهیبا زیاده

های جنبش هنوز کنگره و تناسب منافع و تاثیر کنشساختار دموکراتیک درونی  یچه درباره

، از یهارگری نیجرخروجی با دولت، جنبش ک یپاسخ وجود دارد، اما در مبارزههای بیسوال

ال با مشتقات و اختالفات درونی بسیار های اجتماعی مدنی کشور و در عین حترین تشکلیافتهتوسعه

 شود.دیده می

جنجالی در به چالش کشیدن حکومت در  از سوی دیگر باید توجه داشت که مشخصات همگون و گاها  

—سازی و غیرهوق بشر، دموکراسیمین اجتماعی، حقجمله: حقوق کارگران، تا امور متنوعی از

نیجریه  یها مبارزه است. چنانچه در پروندهدر جریان سال NLCهای موفقیت و شکست شناسه
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ری و قوام گیی شکلداری نشان دهندهاز استعمار تا نفوذ و رشد سرمایهشود، ظهور دولت مشاهده می

بورژوازی برای کنترل رقابت طبقاتی اتفاق رده در درون خ داری و بعدا  حکومت در دامان سرمایه

-عدالتی اجتماعیبود که دولت نقش کلیدی در رشد بیاین معنی  افتاده است. این همچنین تاکیدی بر

 باعث کنشگری جنبش کارگری نیجریه  بر ضد حکومت و بر اقتصادی و سیاسی بازی کرد و عمال  

 علیه هژمونی دولت گردیده است. 
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