اول ماه مه نه روز اعتصاب عمومی متداول ،روز اشغال!
جرمی بريچير)( Jermi Brecher
مقدمه  -مترجم
اول ماه مه ،روز جھانی کارگر در شرايطی فرا می رسد که جھان تحت سلطه سرمايه
بيش ازھر زمان ديگری به دگرگونی عميق نيازمند است.از سال  ٢٠٠٧تا  ٢٠٠٩اقتصاد
جھان بحرانی ترين سال ھا را از سر می گذراند که اين بحران ھمچنان ادامه دارد.
درست در چنين سالھا ئی است که اعالم می گردد "تعداد افراد ميلياردر جھان از ۵٨٧
نفر سال گذشته افزايش يافت و به  ۶٩١نفر رسيد .ھمچنين ميزان سرمايه اين افراد با
 ٣٠٠ميليارد دالر بيشتر به  ٢ھزار و  ٢٠٠ميليارد دالر افزايش يافت ") .(١از طرف
ديگر در ھمين چند سال اخير  ٢۵٠٠٠٠ھزار دھقان ھندی بر اثر فقر و خانه خرابی
ناشی از يورش سرمايه نئوليبرال و غصب امالک زراعی شان و يأس و نااميدی دست
به خودکشی دسته جمعی می زنند و ثروتمندان ھندی وارد رده ملياردرھای جھانی می
گردند .اکنون به اندازه ای محيط زيست آلوده و ويران شده است که اعالم می گردد ،کره
زمين به طور واقعی در معرض نابودی قرار گرفته است .دولت ھای سرمايه داری
برای نجات سرمايه از بحران برنامه رياضت اقتصادی يکی بعد از ديگری از مجالس
می گذرانند وبرای اجرای آنھا ازتمام ظرفيت نيروی سرکوبگر استفاده می کنند .اما ،در
مقابل اين يورش ھا طبقه کارگر برخاسته است .اين طبقه گرچه ھنوز از سازمان سياسی
خود محروم است و تشکالت اتحاديه ای و سنديکاليستی اش بعلت سال ھا حاکميت
سوسيال دموکراسی از تشکالت مبارزه طبقاتی به تشکالت سازش طبقاتی تبديل شده اند،
ولی مبارزات از پائين توده کارگر رھبران را وادار می کند که از دفاتر به خيابانھا
کشيده شوند .ھمين چند روز پيش بود که در پرتقال  ۵٠٠ھزار کارگر ،جوان و ديگر
فرودستان با پالکارد "نه به استثمار ،نه به نابرابری نه به فقر" در ليسبون تظاھرات
کردند و با اعتصاب جامعه را از حرکت باز داشتند .درھمين پنچ شنبه ھفته قبل بنا بر
اخبار  ١٠ميليون کار و کارکن اسپانيا يک اعتصاب ھمه جانبه نموده و بيش از  ۴ميليون
نفر رژه رفتند .اين حرکت در فرانکقورت آلمان مرکز بانک اروپا و در ميالن ايتاليا با
شدت پيگيری شد .ھمه جا را فرياد سرمايه جانی و سرمايه دار جنايتکار است ،فرا
گرفته است .از سپتامبر سال گذشته جنبشی به نام "جنبش اشغال وال استريت" ،قلب
سرمايه امپرياليستی شکل گرفت .اين جنبش خود رانماينده  %٩٩در مقابل  %١می
نامد .اين جنبش خيلی زود ،نه تنھا آمريکا بلکه جھان را در برگرفت .جنبش  %٩٩از
طبقات و اقشار محتلف و با اختالفات و تضاد ھای مشخص ،اما با يک نکته اشتراک و
آن اينکه ديگر تحمل تحت سلطه بودن يک مشت سرمايه دار و دولت ھايشان ندارند،

تشکيل شده است.اکنون بحق دارد توجه می يابد که مبارزه طبقاتی کارگران برعليه
سرمايه داران ھسته اصلی نيروی تحول مورد نياز است .فراخوان اعتصاب عمومی در
اول ماه مه ،از طرف اين جنبش جواب به اين درک و نياز است .جنبش اشغال با اعالم
اول ماه بعنوان روز اعتصاب عمومی ،انسان کارگر را مورد خطاب قرار می دھد.
طبقه ای که با سازماندھی خويش ،سپيده دم خورشيد خوشبختی انسان را در زمين و نه
آسمان بشارت می دھد .چيزی که جرمی بريچير ،در ھر جمله و کلمه خود می خواھد
انتقال دھد ،ھمين اميد به"خود رھائی" انسانھای کارگراست.
سخنرانی جرمی در پارک زوکوتی نيويورک ،برای جنبش "اشغال وال استريت" به
نام "دانشگاه را اشغال کنيد"  ،آرزو و ھدف واقعی برای تغيير بنيادی در اوضاع
نابسامان کنونی به نفع انسانيت را می پراکند .اواين باور واقعی را به شنونده و خواننده
خود می دھد که طبقه کارگر می تواند و قادر است ،با متشکل شدن و درک نيروی
طبقاتی اش ،جھان را حقيقت ان وبه نفع انسان و ھستی زمين تغيير بنيادی دھد .ھمين
مرا تشويق به اين ترجمه نمود.
او سخنان خود را چنين پايان می دھد " :اين اول ماه مه می تواند به روزی تبديل گردد
که امکان پيشبرد دو وظيفه را به موازات يکديگر و دررابطه با ھم فراھم آورد .به روز
نمايندگی کردن منافع مشترک جھانی انسان توليدگروکارکن و مبارزه برای ايجاد کار و
شغل برای ھمه ،ھمچنين ادامه مبارزه برای اينکه اقتصاد جھانی را به سوئی تغيير
بنيادی دھد و طوری بازسازی نمايد که حا فظ و نگھبان زمين باشد تا وسيله ويران
کردن آن.".
من سعی کرده ام که ھسته اصلی مطلب نويسنده را برسانم .اميدوارم که در اين کار
موفقيتی حاصل کرده باشم .با اميد و باور به مبارزه ھمبسته و متدوام طبقه کارگر متشکل
و متحزب ،تنھا راه و مسير خوشبختی انسان.
حميد قربانی ٢٠١٢ -٤ -٣

اول ماه مه نه روز اعتصاب عمومی ،روز اشغال!
جرمی بريچير)( Jermi Brecher
  ٢٧مارس  ٢٠١٢منتشر شده در نشريه اينترنتی ضدمتن سخنرانی جرمی بريچير در پارک زوکوتی با نام دانشگاه را اشغال کنيد!

در دسامبر سال قبل جنبش اشغال در لوس آنجلس پيشنھاد اعتصاب عمومی در
اول ماه مه را با خواستھای زير مطرح نمود" :برای حق پناھندگی ،کار برای
ھمه ،ممنوعيت تصرف و سلب مالکيت) بانک ھا خانه ھای مردمی که نمی
توانند اقساط بانک را بپردازند ،تصرف می کنند -مترجم( ،صلح و برسميت
شناختن اينکه حق داشتن مسکن مناسب ،آموزش ،بھداشت و درمان از حقوق
انسانی ھر فردی است" .اين پيشنھاد فوران در سراسر کشور پخش شد و
سمپاتی در جنبش اشغال جلب کرد ،تا اينکه در ھمين اواخر جنبش وال استريت
را اشغال کنيد در نيويورک ،از آن پشتيبانی نموده و اعالم يک روز اعتصاب
عمومی را کرد" .يک روز اعتصاب عمومی برای  %٩٩درصد و اقدامات
بيشتر" ،بر اساس " نه کار ،نه مدرسه  ،نه خريد ،نه کار در خانه ،خيابانھا را
از آن خود کنيد ،ميادين را بگيريد" .عکس العمل از طرف حاکمين و مرتجعين
مسخره کردن و محکوم کردن و از طرف محکومين و استثمار شدھگان اعالم
ھمبستگی ،ھمراه با پشتيبانی بوده است .چنين اقدامی به چه شيوه و شکلی
انجام خواھد گرفت و به چه نتايجی منجر خواھد شد؟
اعتصابات عمومی و اعتصا ب توده ای پرندگان!
يک چيزرا از ھمين اآلن با اطمينان می شود گفت :اقدامات اول ماه امسال با
احتمال زياد خيلی شبيه آن اقدامات ،اعتراضات و بويژه اعتصابات عمومی و
توده ای خواھد بود که در تاريخ جنبش کارگری و بازار کار آمريکا مانند
سياتله ،اوکلند و استام فورد ،سی تی بوقوع پيوسته اند ،خواھد بود .يا آن
اقداماتی که تأثيرگذار وعمده بوده و ھستند ،مانند اعتصابات واعتراضات
سياسی موجود در اروپا .اقدامات بزرگی که بوسيله اتحاديه ھای کارگری
سراسری درخواست شده و اعالم گرديده اند و يا از سوی شوراھای مرکزی
نيروی کار فراخوان داده شده اند .اما در آمريکا فقط  %١٢از کارگران
سازمان يافته وعضو اتحاديه ھای کارگری می باشند و از آن گذشته ،اگر که
کارگران عضو و يا رھبران اتحاديه ھا فراخوان چنين اعتصابی را بدھند و آنرا
برسميت بشناسند با ريسک محاکمه شدن و زندان و جريمه روبرو ھستند.
بيشترين کسانی که نيرو کذاشته و مدافع اعتصاب عمومی در اول ماه مه

ھستند ،اين را بخوبی درک نموده ومی فھمند که يک اعتصاب قانونی و
قراردادی را پيشروی ندارند و چنين چيزی کارت بازی نيست .برعکس چيزی
که آنھا مدافع و در پی انجام اش ھستند ،اقداماتی است که اعضای جنبش %٩٩
انجام می دھند تا بدان وسيله يک روز ،خود را از زندگی عادی و کار در اين
سيستم ظالمانه و شرايط موجود بيرون بکشند -.آلترناتيو چنين است :آنھا تصميم
می گيرند که بعنوان استثمار شونده ،اين روز کار نکنند ،اما آنھا،ھمچنين
تصميم می گيرند که در اين روز خريد از مغازه ھا نکنند ،به بانک ھا مراجعه
ننمايند و از کارھای "نرمال" و معمولی خود داری کنند و حتی کار در خانه را
نيز تعطيل کنند ،مغز ھا و دست ھا از کار آزاد شوند و فعاليت ھای روزمره را
خود خواسته به دوراندازند .يک روز را در خيابانھا ،در تظاھرات ،اعتراضات
دسته جمعی ،با ھم بودن،بحث کردن ،خرابکاری نمودن ،مارش رفتن ،سرود
خواندن ،اعالم ھمبستگی نمودن با کل بشريت توليد کننده در جھان و ديگر
فعاليت ھای توده ای را در دستور گذاشتن است .ترتيب دادن چنين فعاليت ھای
بھم پيوسته ای شغل اتحاديه ھای معمولی و سازمانھای رسميت يافته و تحليل
رفته در سيستم ،حتی راديکال نيز نيست .اين کاری است که بھمه ما مربوط
است و وقوع آن ھمت دسته جمعی و ھمبستگی کارگری را می طلبد.
اگر خواسته باشيم از الگوئی پيروی کنيم،الگويش اعتصاب عمومی است که در
نوامبر سال قبل در اوکلند به قوع پيوست .آنھائی که مايل بودند اعتصاب نمايند
و به سر کار نروند ،يک گروه خيلی کوچک و دراقليت بودند .اما چيزی که در
راآلی اتفاق افتاد يک مشارکت توده ای ،مارش ھا ،آموزش و اقدامات ھنری و
نمايشی ،سرود خوانی و در نھايت يک نھار خوری دسته جمعی و مشترک
مجانی بود .در آخرنيز يک تظاھرات و مارش عظيمی بود که به بندراوکلند ختم
شد.آن "اعتصاب عمومی" در اصل صلح آميز اوکلند که بعد به خشونت و
برخورد کشيده شد ،پيروز و موفق گرديد که شرکت کنندگان بسياری از اقشار
مختلف طبقه کارکن و پشتيبانی وسيع توده ای را به خود جلب نمايد.
برای اينکه درک کرده و بفھميم که چنين اتفاقی کدام تأثير را روی زندگی ما
خواھد داشت ،نگاه کردن روزا لوکزامبورک به اعتصابات عمومی و پريود
زمانی چنين اعتصاباتی کمک کننده است .دوره ی "اعتصابات توده ای" " ،

اين دوره فقط شامل اتفاقات تک و تنھا و جدا افتاده از يکديگرنيست ،بلکه تمام
دوره شامل و انباشته شده از مبارزات متنوع طبقاتی تشديد شونده ای است که
انسانھای کارگر شروع می کنند بر طبق منافع مشترک طبقاتی خود انجام می
دھند و با مبارزه مشترک خويش اقدامات مختلف و در ھم تنيده مبارزاتی را
در دستور قرار می دھند .اين اعمال و فعاليت ھای بزرگی که پرولتاريا بر
اساس منافع مشترک طبقاتی و درجه رشد آگاھی خويش در ابعاد بزرگ دست
به آنھا می زند  ،عبارتند از اعتصابات عمومی ،اعتصابات توده ای  ،اشغال ھا
و درگيری ھای راديکال و ميليتانتی".
چنين دوره ھای زمانی از اعتصابات توده ای به دفعات در تاريخ بازار کار و
جنبش کارگری آمريکا تکرار شده اند .بعنوان مثال:
سال  ،١٨٧٧درست در وسط کسادی عميق اقتصاد وبازار که نزويک به ،به
ريشه کن کردن اتحاديه ھای کارگری است ،کارگران درصنايع مسلط بر اقتصاد
کشور کارخانه ھا را می بندند ،راه آھن ھا از کار می افتند ،در دھھا شھر
کارخانه ھای صنايع مھم بسته می شوند ،در اين زمان است که نيروھای پليس و
ديگر نيروھای انتظامی با کارگران درگير می شوند ،ولی زمانی که نيروھای
پليس نمی توانند جلوی اعتصابات و اعتراضات را بگيرند ،ارتش آمريکا
کارگران را در شھرھای مختلف به رگبار می بندد که در نتيجه صدھا اعتصاب
و تظاھرکننده و تماشاچی به قتل می رسند.
در دو سال  ١٨٨٤تا  ١٨٨٦اعضای کارگران اعتصابات کننده از  ٧٠ھزار
به  ٧٠٠ھزارعضو می رسند ،يعنی  ١٠برابر می شوند .در اول ماه مه ١٨٨٦
بيشتراز نيم ميليون کارگر با خواست اصلی ٨ساعت کار روزانه درشھرھای
زيادی اعتصاب و تظاھرات نمودند .اين جنبش اعتصابی در ھمه جا با دخالت
سرکوبگرانه پليسی ،ھمچنانکه معمول است روبرو گرديد ،اما مھمترين واقعه
آن ،به " "Haymarket riotمعروف است .اول ماه مه بعنوان روز جھانی
کارکرو جشن کارگری به احترام ،يادبود و افتخار جان باخته گان و دستگير
شدھگان "قربانيان در ھای مارکت ريوت " که رھبران آنھا در يک دادگاه با
قضات وابسته محکوم به اعدام گرديدند که از آن ،بعنوان "مرگ عدالت" نيز
ياد می شود ،بنياد گذاشته شد.

سال  ١٩٣٧صد ھا ھزار کارگر در يک " اعتصاب نشسته" کارخانه ھا و محل
ھای کار خود را اشغال کردند و زنان خانه دارو دانشجويان و خيلی از انسانھای
ديگر به پشتيبانی از اين اعتصابات بر خاسته وبا ھمين تاکتيک بر عليه
وضعيت موجود اعتراض و مبارزه کردند.
سال  ،١٩٧٠زمان جنگ ويتنام و تغييرات در سطح ملی و منقسم و قطب بندی
شدن جامعه بر اثر اين جنگ ،جنبش حقوق شھروندی و شورش ھای ھمه گير
جوانان درھمه جا شروع به اعتراض برعليه جنگ نمودند .رانندگان کاميونھا و
ديگران ،موجھائی از اعتصابات تا آن زمان رخ نداده وحشيانه بوجود آوردند که
مھمترين آنھا اعتصاب کارگران معادن در ويرجينای غربی بود که يک ماه
اعتصاب سياسی و مترقی برای عدالت برای قربانيان سرطان شش بود.
چنين دوره ھا ئی از اعتصابات عمومی را روزالوکزامبورگ  ،دوره ھائی می
نامد که در آنھا" دريائی مملوو مداوم از پديده ھا و اعمال در حال تغيير و تبديل
مداوم " که ھر يک به نوبه خود نو و بديع و در حال پيشرفت و توسعه ھستند به
وقوع می پيوندند اما ھمه اين رخداد ھا و اتفاقات در يک چيز مشترک ھستند و
آن اينکه تھديد ات محکمی ھستند برعليه مقامات ،يک ھمبستگی در حال
پيشرفت بين گروھھای مختلف انسانھای کارگر و اينکه کارگران را برای آگاه
شدن از اعمال خويش و تحت کنترل خود در آوردن اقدامات خويش آماده می
کنند .طبقه کارگردرچنين دورانھائی در می يابد که از چه نيروئی عظيم
برخوردار است وبا متشکل کردن خويش در اشکال مختلف می تواند دست به
چه اقدامات عظيم ) ھرکولی مترجم( بزند".
در دوره ی اعتصابات توده ای انسانھای کارگر به اين واقف می شوند که گروه
بزرگ انسانھای توليد کننده با شرايط مشترک ،مسائل ،مشکالت مشترک
ومقاومت مشترک ھستند .آنھا خود را با اشکال و شيوھھای متعدد سازمان می
دھند .آنھا درمی يابند و آگاه می شوند که قدرت و توان اعمال و اقدامات و
دخالتگری مشترک را دارند .آنھا از قدرت نھفته در دورن خود برای در دست

قدرت سياسی برای اداره جامعه و تسلط بر سرنوشت خويش آکاه می شوند .و
خواستار دخالت مشترک در ھمه امور مربوط به جامعه می شوند.
ھر قدر که گروھھا ی فراخوان دھنده قوی و راديکال فعال باشند و کار بکنند و
اعالميه بدھند و تلفن بزنند ،ممکن نيست که چنين اعتصاب توده ای را سازمان
داده و امکان آنرا فراھم سازند .اين کارازعھده قھرمانان کارگر و زحمتکش
درمحل کار ،کارخانه ،شرکت  ،دانشگاه ،بيمارستانھا ،مدارس و ..بر می آيد.
چنين اعتصاب توده ای ممکن خواھد شد بوسيله بحث ھای قانع کننده و پر
شورو نشان دادن نيروی مان به يکديگر ،نيروئی که محرک تاريخ بوده است.
اين آن چيزی است که شما درجنبش اشغال وال استريت انجام داده و می دھيد.
اين نگاه و شيوه کار آن اعتصاب توده ای و عمومی اول را ماه مه را که ھمه
انتظارش را داريم ،فراھم می آورد و ممکن اش می کند.

اول ماه مه می تواند به چه ختم شود؟
در مرتبه نخست چنين اول ماه مه ای شانس بزرگ برای  %٩٩است که خود را
نشان دھد ،خود را ببيند و مطرح نمايد ،که بتواند خود را نمايندگی کند و ديگران
را نيز .ھمان پالنھا و برنامه ھائی را که امروزه جنبش اشغال پيش می برد،
ولی در ابعاد بزرگتر و اينکه اقدامات و فعاليت ھای زيادی را در دستور می
گذارد که ھر انسانی آنچه را می تواند و توان و تمايل دارد انجام دھد .ھمواره
در چنين دوره ھائی است که برنامه ھا و فعاليت بديع و تازه ای به منصه ظھور
می رسند که ھيچکس) حزب و تشکل ھر چند راديکال و توده ای نيز -مترجم(
قبل از انجام اش نمی تواند پيش بينی نمايد .که می تواند  %٩٩را به آنھا دعوت
کند و در دستورش قرار دھد .می تواند يک دريچه ھائی را برای نفوذ جنبش
اشغال وال استريت به مکانھای کارو توليد ،جامعه و محيط ھای ديگرباز کند.
می تواند به نيازھای واقعی جواب دھد ،می تواند حلقه واسط بين خيابان و
کارخانه باشد .می تواند ھمدلی ،ھم منافعی بودن و اينکه نيروی رسيدن در
کجاست را نشانمان دھد .چنين اول ماه مه ای می تواند آئينه ای برای نشان دادن
اختالفات و اشتراکات واقعی موجود بين خودمان باشد.

اول ماه مه می تواند لحظاتی برای آموزش باشد .اين امکان را خلق کند که
ميليونھا انسان را به بنياد نھادن قدرتی دعوت کند که از منافع مشترک واقعی و
روزمره و آينده شان سرچشمه می گيرد ،می تواند نيروی حل درد مشترک را
به ميان کشد ،اول ماه مه می تواند ھمکاری و ھمفکری و حس مشترک انسان
بودن را بما برگرداند .می تواند خود سازماندھی را بوسيله برگذاری متينگ ھا
و نشست ھای بزرگ به انسان کارگر نشان دھد .می تواند قدرتی از انسانھای
معمولی توليد کننده را فراھم آورد که قدرت آنھائی که ماھر ناميده می شوند را
به مصاف به طلبد و تھديد کند و اخطار دھد .قدرتی را از انسانھای شھرھا و
حاشيه ھا ،فرودستان و ھيچ بودھگان ھمه چيز باشندگان ،سياھان ،آمريکائی
التينی ھا ،سفيدھا و آفرو آمريکائی ،سازندگان واقعی کشور به وجود بياورد،
می تواند پل بزند و اميد را بپروراند ،می تواند امکان برآورده شدن آرزوھای
لگد مال شده ی ساليان طوالنی را نشان دھد .می تواند وحشت و ھراس را
فراری دھد و به جای آن تھور و شھامت و شجاعت توده ای جانشين کند .اول
ماه مه می تواند بدنھای جدا مانده ،دست ھای گسسته شده را به يک ديگر پيوند
دھد ،می تواند امکان گروه مشترک ويژه ،با منافع مشترک برای  %٩٩فراھم
آورد .امکانی برای نشان دادن و به عمل در آوردن ھمبستگی واقعی بين
انسانھای کارکن باشد .می تواند فرق ھا و اشتراکات واقعی را بر مال کند .اول
ماه مه ،می تواند ھمبستگی جھانی ايجاد کند ،زيرا که اول ماه مه يک حرکت
جھانی ،يک مراسم جھانی و مبارزاتی طبقه کارگر است .اين روز ،روزی است
که در کشورھای مختلف بوسيله طبقه کارگر جشن گرفته می شود .دراين روز
ھزاران ،ميليونھا ،بلکه ميلياردھا انسان فقط به خاطر کارگر بودن ،به خيابانھا
می آيند و ميادين بزرگ را برای بيان خواست ھا ،آرزوھای خود و جستجوی
راه حل ھا تسخير می کنند .اين يک تعطيلی جھانی طبقه کارگر است .اول ماه
مه ،روز نمايش قدرت طبقه کارگر جھانی ،روز اخطار جھانی است .در اين
عمل مشترک جھانی و طبقاتی نيرو و توانی نشان داده می شود و باور می کنيم
و به آن قانع می شويم که از فرد فرد ما بعنوان افراد گرفته شده است .به ما اين
نکته را يادآوری می کند که ما عضو يک طبقه با نيازمندی ھای مشترک ھستيم.
می تواند ،گروھھای مختلف که در کارخنه ھا ،شرکت ھا ،ادارات و مؤسسات
عمومی و خصوصی از يکديگر جدا کرده اند را ،به يکديگر پيوند دھد .می

تواند نمايش دھنده قدرت مشترکی باشد که ھيچگاه به تنھائی نمی توانيم حس و
درک اش کنيم .می تواند امکان ،درمان درد مشترک را که در فعاليت مشترک
و متشکل نھفته است را ،افشاء کند و نشان دھد .می تواند ،ما را به ما و ديگران
نشان دھد.
حاال با فگر کردن به اين امکانات ،ما می توانيم ببينيم که چه پيشرفت ھائی را
برای قله کوه ايجاد می کند؟ درپائين به چند تا ازاين اميد و امکانھای پرارزش
به طور ويژه اشاره می کنم.
 نشان می دھد که  %٩٩جنبشی خيلی گسترده تر و عميق تر ازگروھھائی است که تظاھراتھا را فراخوان داده و با پليس درگير می
شوند .اعضائی که شب ھا روی نيمکت ھا در مراکز و پارک ھا می
خوابند.
 انسانھائی زياد ی را فراخوان دھد که تا کنون نتوانسته اند درھيچ عملو اقدام مشترک با "جنبش  "%٩٩شرکت نمايند.
 سئواالت پروژه  %٩٩را بميان تودھھا برده و در مال عام و درصحن عمومی جامعه قرار دھد.
 سطح خواست ھا و مشکالت زيست محيطی  %٩٩را که تا کنونجوابی به آنھا داده نشده است را باال برده و شرکت ھای مونوپل و
سازمانھای توليد ی و مالی سرمايه داران را مورد نقد قرار داده و آنھا را
وادار به جواب در برابر اين ھمه خرابی و ويران سازی که برای محيط
زيست و کره زمين در حال و آينده ايجاد می کنند ،وا دارد.
 در صورت امکان خود سازماندھی را بوسيله متينگ ھا و مجامععمومی در محيط ھای کار بين رفقای کارگر ايجاد کند و در صورتی که
اين امکان نباشد در پارکينگ ھا و يا مکانھای ديگر .
· زيرا که اول ماه مه يک مراسم وجشن جھانی است ،آگاھی جھانی بودن
 %٩٩را در نزد يکايک ما به وجود می آورد
اتحاديه ھای کارگری و اول ماه مه
اتحاديه ھای کارگری در آمريکا خود را به قوايين بسته اند .اين قوانين

طوری نوشته شده اند که آنھا را از اعتصابی خارج از مسائل محيط کاری
کارگران محروم کرده اند .اتحاديه ھا حق شرکت و فراخوان اعتصابات
پشتيبانی و سياسی را ندارند .حتا کارگران عضو اتحاديه حق اعتصاب
برای مسائل صنفی ،مسائل مربوط به محل کار در ايام قرارداد را ندارد.
اتحاديه ھائی که چنين ممنوعيت ھا ومقررات را زيرپا بگذارند و
بشکنند ،مورد اتھام قرار گرفته و دادگاھی و جريمه شده و حق چانه زدن
در زمان بستن قرار دادھای دسته جمعی را نيزاز دست می دھند.
رھبران آنھا را به زندان می اندازند .حتی با اين حال گاھی پيش آمده است
که اتحاديه ھا چنين کاری انجام داده اند .و اما ،در اعتصاب عمومی اول
ماه مه ،آنھم در شرايطی که کارگران حاضرند که چنين نتايخی را بپذيرند
و اعتصاب عمومی را به درجه درگيری برسانند ،کاری از چنين اتحاديه
ھائی ساخته نيست .آنھا توان تبليغ و ترويج و تشويق کارگران به شرکت
در چنين اقدام راديکالی را ندارند.
تاريخ ان اتحاديه ھای کارگری درآمريکا بر عليه کارگران عضو اتحاديه
که دراعتصابات سياسی و اعتصابات غير اتحاديه ای شرکت کرده اند،
اقدام نموده اند ،زيرا که آنھا می خواھند که کارگران را زير رھبری و
سلطه انحصاری خويش داشته باشند .آنھا نمی خواھند و مايل نيستند که
کارگران مستقيمن خود وارد عمل شوند .آنھا حقيقت ان از عمل مستقيم
کارگران وحشت دارند .به زبان جنبش کارگری چنين اعمال و اقدامات
اجازه داده نشده را " دوئل اتحاديه" دانسته و در نزد رھبری محکوم شده
ھستند.اتحاديه ھای آمريکائی با ديسلپين سخت عمل می کنند و در خيلی
مواقع کارگرانی را که خارج از اتوريته رسمی آنھا دست به اقدامی می
زنند را جريمه نموده و به دادن خسارات وادار کرده اند  .چنين کارگران
نافرمان را در ليست سياه گذاشته وبه سختی با آنھا به مخالفت بر خاسته
وباصطالح نقره داغشان می کنند .آنھا اغلب اعضای خود را وحشت زده
می کنند که بخواھند در اعتصابات توده ای شرکت نمايند که از طرف
حاشيه نشينان و فرودستان جامعه و حتی ھمکارانشان اعالم می شوند.
اين وظيفه بر عھده جنبش است ،در ھر صورت نمی توان اين را وظيفه

و مسئوليت اتحاديه ھا تلقی کرد .اين مربوط به شرايط بين يک گروه
ازکارگران با کارفرمايانشان نيست .اين مربوط به قراردادھای دسته
جمعی نيست .حتی گرچه مربوط به داشتن حق کارگران در سازمان دادن
خود است ،ولی ربطی به حقوق اتحاديه ھا ندارد .اين مربوط به مسائل و
مشکالت گسترده اجتماعی و جامعه است .اين يک عمل جنبش طبقاتی
است ،اين مربوط به داخل %٩٩است و نه صنفی کارگری و اتحاديه ای.
اتحاديه ھا در نيويورک و جاھای ديگر مشتاق ھستند که با جنبش در
اقدامات مشترک شرکت نمايند -آنھا برنامه ھائی برای اول ماه مه دارند و
اعالم کرده اند .اما اينکه انتظار داشته باشيم که آنھا اعضای خود را
فراخوان دھند که در اعتصاب عمومی راديکال که خواھان تغيير قوا است
شرکت کنند ،مثل اين است که خواسته شود که آنھا خودکشی نھادی
نمايند.
اتحادديه ھا در آمريکا در وضعيت دشواری خود را گرفتار کرده اند،
زيرا که آنھا نمی توانند اعضای خود را برای شرکت در چنين اعتصاباتی
فراخوان دھند ،ولی اعضای آنھا در زير قانون اساسی آمريکا زندگی می
کنند که مقرر می دارد کسی را نمی توان بر خالف ميل او از کاری منع
و يا به کاری وا دار نمود.آنھا انسانھای آزاد ھستند و برده نيستند.
بوسيله نرفتن به سر کاراين اعضای اتحاديه ھا ھستند که در اقدامات اول
ماه مه شرکت می کنند .اتحاديه ھا می توانند بگويند اين درست است که ما
قانون ان حق فراخوان شرکت اعضای خود درچنين اقداماتی را نداريم،
ولی حق اين را ھم نداريم که کسی را برخالف خواست او مجبور به
کارکردن نمائيم .در اين رابطه می توان به يک سايقه تاريخی اشاره کرد:
زمانی که کارگران معادن الينيوس) (Illinoisبه دفعات دست به اعتصاب
وحشی طوالنی مدت زده بودند ،رھبر آنھا اسکندر ھووات) Alexander
 (Hovatرا مجبور کردند که آنھا را به کار برگرداند .او گفت که نمی
تواند چنين کاری بکند ،زيرا که او آنھا را تشويق به اعتصاب نکرده
است ،دراين صورت او حق ندارد که آنھا را مجبور به برگشت به سرکار
نيز نمايد.

شرايط کارسازمان يافته ی کارگران را بايستی تغيير داد ،و فعاليت ھائی
چون فراخوان اول ماه مه و شرکت عملی در آن می تواند ،به اين تغيير
واقعن کمک کند .اما ،کارگران می توانند با اقدامات مستقيم خود برای
رھبران اتحاديه ھا شرايط را مشکل کنند ،بوسيله الھام گرفتن و الھام
دادن ،مثلن بوسيله ھمبستگی کردن و دادن آلترناتيو به کارگران عضو
اتحاديه ھا.
اعتصاب توده ای جھانی
ما امروز خود را در ميان موجی از اعتصابات عمومی و توده ای جھانی
می يابيم -شاھد اين ھم تحول عطيمی است که اتفاق افتاده است و ھر روز
بوسيله اخباراز آن با خبر می گرديم .اينکه اعتصابات عمومی و توده ای
سراسر جھان را فراگرفته اند .روزی نيست که در کشورھای مختلفی از
جھان مبارزه و اعتراض و اعتصاب توده ای و عمومی نباشد .ھيچ
کشوری از اين مصون نيست .اعتصابات ويسکانسن ،اوکلند و جنبش
اشغال وال استريت اولين اقداماتی بودند که کارگران آمريکا را به اين
حرکت جھانی پيوند دادند .اول ماه مه  ٢٠١٢می تواند واقع ان و حقيقت
ان به يک واقعه جھانی تبديل گردد ،و اين بدين معنی است که برای
 %٩٩امکان جھانی بودن اش را فراھم می آورد که خود را در يک عمل
جھانی و مشترک ببيند و جايگاه جھانی خود را ھم برای خود و ھم برای
ديگران رسميت دھد.
در حالی که اوضاع کنونی برعھده جنبش می نھد که خود را با مسائل و
مشکالت و بی عدالتی ھای اقتصادی در گيرد کند ،اين امکان را نيز
فراھم می آورد که  %٩٩چون چشمه ی جوشانی بجوشد ،بلی ،بوسيله
ھمه انسانھا -مرزھای ملی را در نوردد و عمل ان جھانی گردد .در
ژانويه يک قطعنامه درمجمع عمومی اشغال وال استريت به تصويب
رسيد که چنين می گويد" :ما ھم اکنون در يک مقطع حساس وخيلی
خطرناک تاريخی قرار گرفته ايم .ويرانی کره ما و تغييرات آب و ھوائی
تقريب ان به نقطه غير قابل برگشت رسيده است" .ھر چند که در آمريکا

ھنوزازتأئيد خطر آب و ھوائی به طور گسترده خود داری می شود و از
اين بحث به شدت جلوگيری می شود ،ديگر کشورھا اين خطر را برسميت
شناخته اند و اعالم می دارند که بايد ھر چه زودتر سيستم اقتصادی حاکم
بر جھان را به سيستمی آب و ھوا دوست و قابل دوام تغيير داد .اوضاع
جھانی نيازبه تغييرات بنيادی را گوشزد و اخطار می دھد .جنبش
کارگری در کشورھای ديگر جھان خود را وابسته به تغييرات بنيادی
اقتصادی نموده است که برای نجات آب و ھوای زمين ضروری اند .اين
دگرگونی می تواند ھسته اصلی برنامه ای جھانی برای آفريدن دنيائی
باشد که اقتصاد آن نه در برابر طبيعت و بر ضد آن بلکه موزون با آن
باشد و يک آينده مطمئن برای زندگی انسان در آينده را فراھم آورد .ھمه
نيروی انسانی را برای تغييراتی بسيج کند که آلوده کردن محيط زيست را
تحت کنترل انسانھا قرار دھد ،شيوه يک زندگی با دوام و متوازن را
بوجود آورد.
اول ماه مه يک تعطيالت وکارزار بين المللی در بازار کار برای بيشتراز
يک صده يوده است .اما ،برای ھزاران) ،ميليونھا ،حتا ميليارد ھا-
مترجم( ،نفر انسان کارگر اين روز به يک جشن معمولی و طبيعی تبديل
شده است .اين برداشت را می توان تغيير داد و بھتر که ھر چه سريعتر
تغيير يابد .روز اول ماه مه را بايد به روزاعالم خواست ھا و اھداف
طبقاتی طبقه کارگر تبديل نمود .روز اول ماه مه می تواند به روز برآورد
کارھای انجام شده در يک سال و کارھای انجام نشد ،به روز سنجش
توازن نيروی طبقات اجتماعی ،اعالم چگونه گی تغيير درآن و نقش و
جايگاه طبقه کارگر در تغييرات اجتماعی ،در روند مبارزات جاری تبديل
گردد .چنين اول ماه مه ای می تواند ،حقيقت ان به روز ياد بود
جانباختگان کارگرو محاکمه و اعدام رھبران آنھا در ""Haymarket riot
تبديل گردد .اول ماه مه امسال در شرايط موجوديت مبارزات حاد جواب
نگرفته از ميدان التحرير قاھره و ميدان دروازه خورشيد مادريد تا بندر
اوکلند ،ويسکانسن و ...برگذار می گردد .چنين اول ماه مه ای می تواند
به روزی تبديل گردد که امکان پيشبرد دو وظيفه را به موازات يکديگر

و در رابطه با ھم فراھم آورد .به روز نمايندگی کردن منافع مشترک
جھانی انسان توليدگر و کارکن ومبارزه برای ايجاد کارو شغل برای ھمه،
)برای يک زندگی امن و مرفه و شاد -مترجم( و ھمچنين ادامه مبارزه
برای اينکه اقتصاد جھانی را به سوئی تغيير بنيادی دھد و طوری
بازسازی نمايد که حا فظ و نگھبان زمين باشد تا وسيله ويران کردن آن.
کتاب جديد جرمی بريچير) (Jermy Brecherبه نام نجات دادن انسانھا؟
حافظين معمولی در فعاليت ،که از سوی مؤسسه موازی به تازگی به
چاپ رسيده است ،در اين باره صحبت می کند که چگونه جنبش ھای
اجتماعی می توانند جامعه را تغيير دھند .جرمی بريچير بيشتراز دو جين
کتاب در باره ی کار و جنبش ھای اجتماعی نوشته است که از جمله
اعتصاب و ادغام :اين دموکراسی اقتصادی در براسل والی ،برنده شدن
 ٥گانه منطقه ای امی ادوارد برای کاراوبرای ساختن فيلم واقعی اش.
جرمی ھم اکنون در يک شبکه مربوط به بازار کار برای توسعه پايدار به
کار مشغول است.
لينک اصلی مطلب
http://www.zcommunications.org/occupy-may-day-not-yourusual-general-strike-by-jeremy-brecher
) (١به نقل از سايت زير:
http://rabeaa.blogfa.com/8901.aspx

