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 !های جدیدی را تحمیل می کند، طبقه کارگر با مبارزه پاسخ می دهد ایثارگریبورژوازی 

ست» ست که در هفته«. دیگر بس ا صاب آنهای اخیر در بریتانیا پژواک این فریادی ا صاب دیگ یاز اعت انداز ر طنینبه اعت

کارگران را در نامیده می شود،  1979در سال  «زمستان خشم»با اشاره به  «تابستان خشم»شده است. این جنبش عظیم که 

، سپس متروی لندن، مخابرات بریتانیا، اداره پست، کارگران بارانداز هادرگیر می کند: قطارهر روزه بخش های بیشتری 

ستودر  شور ها )یک بندر حیاتی در بریتانیا(، زباله جمع کن فلیک آمازون ، ریتانیاب و رانندگان اتوبوس در نقاط مختلف ک

 و غیره. امروز کارگران حمل و نقل، فردا کارکنان بهداشت و معلمان.

شور طی دهه ها شوند که این مهم ترین حرکت طبقه کارگر در این ک سران متذکر می  ست. ا همه روزنامه نگاران و مف

بزرگی در کشییوری به برگردیم. حرکتی به این  1979برای یافتن جنبشییی مهمتر و گسییترده تر، باید به اعتصییابات عظیم 

مه بین المللی است، پیامی برای استثمارشدگان در هبا اهمیت نیست. این یک رویداد « محلی»مهمی بریتانیا یک رویداد 

 .است کشورها

 بقاتیط مبارزه :دارد وجود پاسخ یک تنها شود،می گانشد استثمار همه زندگی استاندارد به که حمالتی با مواجهه در

 شییرای  به فهوق بی ،آنها از بیشییتر و حتی یافته توسییعه کشییورهای سییایر مانند بریتانیا متوالی های دولت دهه از پس دهه

 رقابت نام هب با سییر پوشییی تر کردن اوضییا پذیر انعطاف و ناامنانگیزه آنها : اند کرده حمله انگیزه یک با کار و زندگی

 سییال از کشییور این در نوزادان میر و مرگ میزان که اسییت رسیییده حدی به اخیر هایسییال در حمالت این. سییود و ملی

 (.BJM Open پزشکی مجله از نقل به) است داشته «ایسابقهبی افزایش» تاکنون 2014

 جوالی ماه در قیمت افزایش درصد 10.1 با. است سونامی چنین دهنده نشان کنونی تورم انفجار که است دلیل همین به

سبت صد 13 انتظار قبل، سال به ن صد 18 اکتبر، در در سیب ها ژانویه، در در ستند ویرانگر آ شت سرویس. ه  ملی بهدا

 شانهایخانه کردن گرم برای روزانه یا غذایی هایوعده حذف بین شوند مجبور است ممکن مردم از بسیاری: »داد هشدار

 درصد 78 و آوریل اول در برق و گاز قیمت درصدی 54 افزایش با. «کنند انتخاب را یکی مرطوب و سرد در زندگی یا

 .است غیر قابل تحمل واقعاً وضعیت اکتبر، اول در

 در که حالی در د،هسییتن روبرو آن با آنها که اسییت حمالتی با برابر نهایت در بریتانیایی کارگران بسییی  سییط  بنابراین،

 .شکست خورده اند تاچر هایسال از هم هنوز اند،نکرده پیدا را آنها به پاسخگویی قدرت اخیر هایدهه

 «خشم مستانز» اعتصاب، روزهای تعداد اساس بر. بودند جهان کارگران مبارزترین جزو بریتانیایی کارگران ،گذشته در

سه، در 1968 می از پس ،1979 سال در ساب حتی فران  در بین جنبش ترینعظیمجزوء ، ایتالیا در 1969 «داغ پاییز» با احت

سته تاچر مارگارت دولت که بود عظیمی مبارزات این. کشورهای دیگر بود  های کستش سری یک تحمیل با بود توان
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صاب جریان در ویژه به کارگران بر کوبنده شه برای ،1985 سال در معدن کارگران اعت صابات را  همی  این. کند خفهاعت

 مبارزه ومیعم افول از حتی و در یک دوره طوالنی بریتانیا کارگران رزمندگی کاهش یعنی بود، عطفی نقطه شییکسییت

 به فریبکاری با که شییوروی جماهیر اتحاد فروپاشییی ،1990 سییال در بعد، سییال پن . داد خبر جهان در کارگران جویی

 اعتصاب "داری سرمایه قطعی پیروزی" و "کمونیسم مرگ" دروغین اعالم شد، معرفی "سوسیالیستی" رژیم یک عنوان

 نفس هب اعتماد دیدگی آسیببا  انداز،چشم بدون ،به بعد کارگران زمان آن از. کرد متوقف جهان سراسر دررا  کارگران

قرار  هالتدو همه حمالتبه طور فزاینده ای در معرض  ،بیش از هر کشور دیگری بریتانیا، در شان،طبقاتی هویت و شان

شند به قادر واقعاً اینکه بدونگرفته اند،  سخگویی با سترده تظاهرات. پا سه در گ ستثنا یراخ های سال در اغلب فران  بوده ا

 .است

 دیگر ارب که دهدمی نشییانخودی  بورژوازی حمالت برابر در بریتانیا کارگر طبقه امروز و اسییت یافته افزایش خشییم اما

ست آماده س  دائماً که هاییفداکاری از و بجنگد خود عزت برای تا ا بار  و. کند خودداری شودمی تحمیل سرمایه تو

 در. شیید آغاز همتحد ایاالت و اسییپانیا در اعتصییابات گذشییته، زمسییتان: اسییت المللی بین پویایی بازتاب ترین مهم ،دیگر

ستان سال تاب صاباتی نیز بلژیک و آلمان ام سران همه آینده، های ماه برای. کردند تجربه را اعت ضعیت" از مف  اجتماعی و

 مقیاس در زمانی چه و کجا کارگری مبارزات که کرد بینی پیش توان نمی. دهند می خبر ایتالیا و فرانسیییه در "انفجاری

 واقعیت یک بریتانیا در فعلی کارگری بسی  مقیاس است، مسلم چیز یک اما ،خواهد شد ظاهر نزدیک آینده در گسترده

 باال را رشانس کارگران جدید های نسل. است رسیده پایان به تسلیم و انفعالروزهای : دهد می تشکیل را بزرگ تاریخی

 .گیرند می

 امپریالیستی مقابل جنگ در طبقاتی مبارزه

 مانیز در مبارزات این. انفعال پایان میدهد طوالنی دوره یک به این نکته محدود نمی شیییود که به حرکت این اهمیت

ستی جنگ یک با جهان که اتفاق می افتد ست، مواجه بزرگ مقیاس در امپریالی سیه که جنگی ا  اوکراین ابلمق در را رو

 اقتصادی،حتی  ماا تسلیحاتی بسی . پیدا میکند، گستره جهانی ناتو عضو کشورهای بسی  با همه، از بیش اما ،قرار میدهد

. ستنده فداکاری خواستار «دموکراسی و آزادی از دفا » برای هادولت غربی، کشورهای در. ایدئولوژیک و دیپلماتیک

شتر را خود کمربندهای باید کشورها این یپرولترها که معناست بدان این مشخص، طور به  خود همبستگی" تا ببندند بی

 .دهند نشان غربی، کشورهای و اوکراین بورژوازی با واقع درو  ،"اوکراین با را

 غذایی مواد و انرژی کمبود خطرات و جهانی گرمایش فاجعه از برداری بهره با را خود حمالت شیییرمی بی با ها دولت

 خواسییتار آنها .کنند می توجیه( اسییت شییده شییناخته حال به تا که غذایی بحران بدترین ملل، سییازمان کل دبیر گفته به)

 اما(. سییهفران جمهور رئیس ماکرون، سییخنان ناروای از اسییتفاده با) بشییارت میدهند را "فراوانی" پایان و هسییتند "متانت"

 رسیده دالر میلیارد 2.113 به 2021 سال در جهانی نظامی های هزینه: هستند خود جنگی اقتصاد تقویت حال در همزمان
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ست شور پن  بین در نظامی های هزینه نظر از بریتانیا که حالی در! ا  راین،اوک در جنگ شرو  زمان از دارد، قرار اول ک

 !1945 الس ازپس  بار اولین برای آلمان، جمله از ،ندا بخشیده سرعت را خود تسلیحاتی مسابقه جهان در تمامی کشورها

 فق  آنها که حالی در است شوم کالهبرداری یک این. هستند "تورم با مبارزه برایو ایثار  فداکاری" خواستار ها دولت

سام افزایش با ضا  جنگ های هزینه آور سر ست ای آیندهتنها  این. کنند می بدتر را او  وازیبورژ و داری سرمایه که ا

 .بیشتر بدبختی ،ویرانی بیشتر  ،بیشتر  استثمار ،های بیشتر جنگ: است داده وعده آن رقیب ملی

 امتنا : باشندن آگاه آن از کامالً همیشه کارگران چه اگرحتی  ،در ذهن دارد بریتانیا در ی اعتصابیپرولتاریا که موضوعی

نا  ،حاکم طبقه منافع برای خود کردن قربانی از نا ا جنگی، تالش و ملی اقتصیییاد برایخود  کردن قربانی از امت  از مت

 .دهد می سوق آن نابودی نهایت در و فاجعه سوی به را بشریت که سیستم این منطق پذیرش

 .بشریت نابودی یا سوسیالیسم: استاین  آلترناتیو تنها

 بورژوازی های تله کردن خنثی ضرورت

 مقابل در را شوندگان اراستثم که پوپولیستی، ایدئولوژی توس  اخیر هایسال در بریتانیا در کارگر طبقه اینکه به توجه با

 است، وردهخ ضربه کند،می تقسیم سفیدپوست و پوستانسیاه ،«هاخارجی» و «هامحلی» به را آنها و دهدمی قرار یکدیگر

 حل راه دتوان می )خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا( برگزیتمجزای  خروج که میرسیییاند باور این به را مردم که جایی تا

 .است چشمگیر پیش از بیش و سر را باال گرفتن ایستادن توانایی اینباشد، 

 .هدد می قرار پرولتاریا اتمبارز راه سر بر بورژوازی که دارد وجود نیز دیگری خطرناک و مضر بسیار های تله اما

 ضروری ازمانیس را خود ترتیب این به که اندشده فراخوان هااتحادیه توس  کنونی هایاعتصاب اتفاق به قریب اکثریت

 از فا د برای اما هسییتند، ضییروری بله، ها، اتحادیه. کنندمی معرفی شییدگان اسییتثمار از دفا  و مبارزه سییازماندهی برای

 .کارگر طبقه شکست سازماندهی و بورژوازی

 ،1984 مارس در. شیید ممکن ها اتحادیه تا چه حد با کار خرابکارانه اچرییییییت پیروزی کهکافی اسییت به خاطر بیاوریم 

 از :بود کننده خیره معدنچیان واکنش ،از بین رفت سنگ زغال معدن بخش در شغل 20000 ناگهانی طور به که هنگامی

 از یآهن کمربند یک توسیی  بالفاصییله کنندگان اعتصییاب. شیید حفاری تعطیل 184 از حفاری 100 اعتصییاب، اول روز

صره ها اتحادیه  دیهاتحا. کردند حمایت جنبش از افالطونی طور به ملوانان و آهن راه کارگران های اتحادیه .شدند محا

 از( ملی کارگری اتحادیه مرکز) TUC. ندا کرده بسییینده دیرهنگام اعتصیییاب فراخوان دو به بندر کارگران قدرتمند

 ها هاتحادی خالصه، طور به. کردند مخالفبا آن  فوالد و برق کارگری های اتحادیه. درک خودداری اعتصاب از حمایت

 کار این( NUM) معدن کارگران ملی اتحادیه همه، از باالتر اما. کردند خراب را جمعی مبارزه امکان هرگونه فعاالنه
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انجام  به ،سنگ زغال معادن در!( سال یک از بیش) پایان بی و سترون اشغال در معدن کارگران کردن حبس با را کثیف

شغال این خاطر به اتحادیه، خرابکاری این لطف به. رساند  هر خشونت اب سیاسی توانست سرکوب پایان، بی و سترون ا

 .بود کارگر طبقه کل شکست ،شکست این. را سرکوب کندی اعتصاب کنندگان بیشتر چه

 هابخش ینب همبسییتگی از که کنندمی وانمود و کنندمی اسییتفاده رادیکال زبان از هااتحادیه همین بریتانیا، در امروز، اگر

 طبقه کارگر هاینگرانی به آنها که اسییت دلیل این به کنند،می تأکید عمومی اعتصییاب تهدید بر حتی کنند،می حمایت

صوی آنها مبارزه جویی آنها، خشم ،را تحریک میکند کارگران که آنچه کنندمی تالش آنها اند،چسبیده ر بکشند را به ت

 روی واقع، در .مبارزه کنیم پویایی این سازی و منحرف کردن بهتر عقیم هم برای با باید ما اینکه بر مبنی آنها احساس و

 در آنها همه، برای دسییتمزد افزایش یکپارچه شییعار پشییت در. کنند می سییازماندهی را جداگانه اعتصییابات آنها زمین،

 بین واقعی بحثهر گونه  از تا هسییتند مراقب بسیییار آنها همه، از مهمتر. شییوند می تقسیییم و منزوی شییرکتی مذاکرات

ناب مختلف های بخش در کارگران ند اجت ندارد عمومی مجامع هیچ. کن  هب. بین حرفه ای واقعی در هیچ کجا وجود 

اجازه  » شود، وزیرنخست اگر که گویدمی جانسون، بوریس جایگزینی پیشتاز نامزد تراس، لیز وقتی که است دلیل همین

 خود، ی از الگویبه سادگ او. مبخوری گول نباید ،«شود گرفته گروگان به هایاتحادیهفعالین » توس  بریتانیا« داد نخواهد

 طور به تا بخشییید می اعتبار کارگران نمایندگان ترین مبارز عنوان به ها اتحادیه به این. کند می پیروی تاچر مارگارت

 .کنند هدایت شکست به را کارگر طبقه جمعی دسته

 ازدر دفا    قبالً ها اتحادیه ،ها نسیییل بین همبسیییتگی موج و مبارزات افزایش با مواجهه در ،2018 سیییال در فرانسیییه، در

 خیابان در که معترضیانی آن در که واحد، جنبش سیازیشیبیه بودند، کرده اسیتفاده حیله همان از ،"مبارزات همگرایی"

 .شدند تقسیم شرکت و بخش اساس بر کردند راهپیمایی

 زندگی شرای  به امان بی حمالت برابر در سازد می قادر را ما که قوا توازن ایجاد برای دیگر، جای هر مانند بریتانیا، در

و بحث و  شویم، دور هم جمع توانیم می که کجا هر باید کنیم، مقاومت ،بود خواهد بیشتر خشونت با فردا که کارمان و

صمیم مبارزه هایروش مورد در. گفتگو کنیم  مانند دهد،یم اجازه آن به و کندمی قوی را کارگر طبقهاین  که مبگیری ت

  :کند متزلزل را آن سیستم و بورژوازی تاریخ، از خاصی هایبرهه

 ؛«ما کشور » ،«ما منطقه » ،«ما شهر » ،«بخش ما» ،«شرکت ما » از فراتر همبستگی و حمایت جستجو 

 ایه اتحادیه به کنترل سییپردن بدون عمومی، مجامع طریق از ویژه به کارگری، مسییتقل مبارزات دادن سییازمان 

 .آنها سازماندهی و مبارزات «متخصصان» اصطالح به این کارگری،
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 اه شییکسییت از همچنین و اتمبارز از ی کههای درس مبارزه، کلی نیازهای مورد در ممکن بحث ترین گسییترده 

ست زیرا ،میتوان آموخت شت خواهد وجود هایی شک ست بزرگترین اما دا  واکنش بدون حمالت تحمل شک

 . استشدگان  استثمار پیروزی اولین مبارزه به ورود است،

شان بریتانیا در گسترده اعتصابات بازگشت اگر  همچنین باشد، هانیج پرولتاریای اتمبارز بازگشت گرن

: ، اشییاره کردزدند رقم را 1985 سییا  در آن شییتسییت که هاییضیی   بر که اسییت مهم بسیییار

ستقل کارگری. ای اتحادیه توهم و گراییتییییشرک ستگی و اتحاد ،مبارزه م  عط  قاطن مبارزه، همب

 !است فردا اتمبارز سازی آماده ضروری برای

ضوی را خود بایدمبارزه  برای و سی طبقه همان از ع شنا ستگی با که ای طبقه ،مب  متحد مبارزه در همب

ست شده  هویت این یگیر پس باز برای بلکه حمالت، برابر در از خود دفا  برای تنها نه امروز اتمبارز .پرولتاریا: ا

 .ستا ضروری مختلف فجایع و فالکت با مترادف نظام این سرنگونی سازی آماده برای جهانی، مقیاس در طبقاتی

 یا اامنین برای نه بیکاری،برای  نه جنگ،برای  نه زمین، کره نابودی برای نه: ندارد وجود حلی راه هیچ داری سییرمایه در

شدگان و ستمدیدگان همه با جهانی پرولتاریای مبارزه فق . فالکت ستثمار  هموار رناتیوآلت برای را راه تواند می جهان ا

 .کند
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