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ها نآکنندگان شرکت( اکثر 1د که دارکاربرد یی هادر مورد اعتصابحاضر نکات 

ی ( هدف اصل2اند؛ نشدهدهی ی رسمی کارگری سازمانهایا سایر سازمان هادر اتحادیه

( 3. و ستارژیم یا ساختار اجتماعی بر بلکه  ی بالفصلبر کارفرما تأثیرگذاری نه فقط

اعتصابات »ها را ما آن یت قائل نیستند.چنین اقداماتی مشروع برای صاحبان قدرت

 نامیم.می« اجتماعی

 

 . سازمان1
ی کارگری، اندک، ضعیف، یا تحت کنترل کارفرمایان و/یا رژیم هاجایی که تشکل

سرعت در مقیاس بزرگ سازماندهی شوند. این اتفاق بارها بهاست، کارگران باید بتوانند 

در طول تاریخ رخ داده است، از لهستان گرفته تا برزیل، آفریقای جنوبی و فیلیپین، اما 

شبه برای خود ایجاد کنند و یکتوانند می پذیری نیاز دارد که افرادانعطاف به سازمان

 کنندگان جدید را وارد کنند.شرکتتوانند رهبران و یم به طور مداوم

« شورای کارگری»معموالً یکی از این دو شکل را دارند. برخی  هااین سازمان

 عنوان یکبهآیند، خود را می کنند گرد هممی هستند که در آن کسانی که با هم کار

 رویکرد این است کهکنند. از نقاط قوت این می و نمایندگانی را انتخاب گروه تعریف

 دارای مشروعیت ینمایندگانبا و  گیرددربرمیکنند می که با هم کاررا کسانی  یهمه

ضعف این رویکرد این است که زمانی که  یهمراه است. نقطه ی بودنانتخاب ناشی از

شدت متفاوت باشد، به توافق رسیدن کنند بهدیدگاه کسانی که در کنار هم کار می

 .شودممکن غیر تواندمی

های کوچکی از افراد است که در آن گروه« بستههم هایگروه»رویکرد جایگزین، 

ند گذارمی را به اشتراک هاو دیدگاه دارند( که به یکدیگر اعتماد هنفر 11تا  5)معموالً 

کنند، سپس نمایندگانی را به یک می با یکدیگر مالقات و گروهی را برای خود تعریف

 فرستند که اقدامات آنها را هماهنگمی («شورای سخنگو»)ده کننهماهنگگروه 

دهد تا در می اجازه افرادکند. این فرم فاقد مشروعیت شورای کارگری است، اما به می

دهی و ابتکار سازمانامکان است،  پدید نیامده که حمایت اکثریت هنوز ییهاموقعیت
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را  مشهودیهد تا اقدامات عمومی دمی اجازه ها. همچنین به گروهداشته باشندعمل 

 د.نشوناپدید انجام دهند و سپس برای جلوگیری از سرکوب 

 شاندهی، دعوت به تشکیل شوراهای کارگری و سازمانهادر بسیاری از موقعیت

وجود داشته باشد منطقی است، اما اگر امکان ان وجود نداشته باشد ن آاگر امکان 

 شود.می تشکیل داده بستههمی هاگروه

 

 . منابع قدرت2
( برای مالکان و 1 :اجتماعی بیانگر چند نوع قدرت مختلف است هایاعتصاب

تبلور ( با 2 کنندمی اند مشکل ایجادشدهمدیران مشاغل و مؤسساتی که تعطیل 

ای را بسیج گسترده یو منافع مخالفت با وضعیت موجود، جامعه هاارزش بخشیدن به

پذیر آسیبی رضایت دهد که در برابر حذف بالقوهشان مینبه مقامات  (3کند. می

 .هستند

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

ممکن است مقامات را بترساند اما در عین حال ممکن است بخش بزرگی  زدن نظمبرهم

ماعی، در جلب نظر عموم از مردم را نیز بترساند. بخش بزرگی از هنر اعتصابات اجت

 ، نهفته است.مقاماتمؤثر با کارفرمایان و  یمردم و در عین حال مقابله

 

 . تعیین اهداف3
 .دکرهماهنگ  را در تعیین اهداف انجام یک اقدام باید چندین معیار

  ای باشند که برای عموم مردم گستردهاهداف  یدهندهنشانمطالبات باید

 جذاب باشد.

  ی مختلف را متحد کند )مانند کارمندان خصوصی، هابخش بایدمطالبات

تحصیل کرده، قشر فقیر روستایی، کارمندان دولت، زنان، طبقه متوسط 

 قشر فقیر شهری و غیره(
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 ن کارکنا های مختلف )برای مثال، کارکنان خصوصی،البات باید بخشمط

 کرده، فقرای روستایی، فقرایی متوسط تحصیلدولتی، زنان، طبقه

 را متحد سازد. شهری و جز آن(

 هااتمطالبپذیرفته شده باشد. این وسیعاً باید متضمن هنجارهای  مطالبات 

، به آن باور داردهنجارهایی باشد که به طور گسترده جامعه  تواندمی

المللی مانند بینمانند حمایت از دموکراسی. ممکن است هنجارهای 

همبستگی  ی[ی ]اتحادیهامهحقوق بشر و حقوق کار باشند که در برن

ون که در قان هنجارهایی باشند تواندمی. حتی بودگنجانده شده لهستان 

 .اندنادیده گرفته، اما در عمل مقامات استموجود اساسی 

ای را با گستردهتوان چنین اهداف اجتماعی می عموماً در یک اعتصاب اجتماعی

اند توسط کارفرمایان فورا برآورده شود تومی ی محلی کههای گروههااهداف و خواسته

 تر، افزایش دستمزد، تغییر در قوانین کار و غیره.مانند ساعات کار کم ؛ترکیب کرد

توان با اهداف فوری که می توانند فوراً محقق شوند رانمی ای کهگستردهاهداف 

 . کرد توانند بدون تضعیف کامل اختیارات خود آن را اعطا کنند، ترکیبمی مقامات

توانند از اعطای آزادی عمومی بیان، تجمع و مطبوعات می مقاماتعنوان مثال به

زادی زندانیان سیاسی موافقت کنند و آی مطالبهتوانند با می خودداری کنند، اما

 را مهار کنند. فشار غیررسمیی هاگروه

 یبرایندی افریی که بخشی از آن هستند به هااجتماعی و جنبش هایاعتصاب

ح سط برحسب، که وگوی مستمرتاالر گفت نوعیاز دارند. یو اصالح اهداف ن تعیین

 شود، باید بخشی از این فرایند باشند.مییا بسته  بازسرکوب، 

 

 . ارتباطات4
 سرکوب، اشکال متعدد ارتباط در یک جنبش ضروری است. شرایطدر 
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مهمی از اعتصابات  اجتماعی اخیراً به بخش هایاینترنت و سایر ابزارهای شبکه

 ،ایی شبکهتلفنهای تماس ای ازگستردهاما باید با طیف  اند.شدهبدل اجتماعی 

 د.کرتکمیل آن را افراد و غیره  میان وگوگفتشخصی، ارتباطی ی هاشبکه

 .دارد که هر کدام الزامات خاص خود را دارند.کرد کارارتباطات نیاز به انجام دو 

و اجماع را فراهم کند. و باید امکان  باورگیری سریع لشکارتباطات باید امکان 

 هماهنگی سریع برای اقدام را فراهم سازد.

 

 . مقابله با سرکوب5
در مواجهه با احتمال یا وقوع یک اعتصاب اجتماعی، مقامات معموالً به سرکوب 

راه  نثرتریؤمآورند، از آزار و اذیت گرفته تا دستگیری و شکنجه و ترور. اغلب می روی

کار تهییج اف»کردن آن برای مقامات از طریق  ثمربیبرای مقابله با سرکوب به معنای 

و  حمایت باعث کاهش بیشتر یاگرانهاست که در آن هر اقدام سرکوب« عمومی

 طور کلی مستلزم نوعی نظماین موضوع بهشود. مردمی مرتکبان سرکوب میمشروعیت 

، مسالمتن معترضان خود را به عنوان حامیان برای پرهیز از خشونت است که در آ

سعی در که ناپذیری های کنترلدارودستهنظم و قانون مشروع و مقامات را به عنوان 

 کند.می معرفیمردم بهحفظ قدرت خود از طریق خشونت نامشروع دارند، 

 لکهبنیست،  فراگیربه عنوان یک اصل  پرهیزیاین امر مستلزم تعهد به خشونت

آوردن به خشونت حتی با وجود انواع کنندگان به عدم رویرکتاشمم تعهد مستلز

 تحریکات است.

کنندگان برای اقدام مشارکتتواند با توافق رسمی می این موضوع اغلب

 در طول اعتصابات و سایر اقدامات اعتراضی انجام شود. پرهیزخشونت

هر اقدام ن بر توامیکنندگان به عدم خشونت، در چارچوب تعهدِ اعتصاب

حتی  و تأکید کرد نامشروع طلبیآشوب عنوانبه مقاماتمیز آخشونتگرایانه و سرکوب

توانند می کنند،نمی افراد جامعه که به طور کامل از اهداف جنبش حمایتآن دسته از 

 حول مخالفت با سرکوب نامشروع بسیج شوند.
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 . تاکتیک6
وانند تمی هاتلفی داشته باشد. اعتصابد اشکال مخنتوانمی اجتماعی هایاعتصاب

توانند یک ها میی تجاری شهری یا هر دو باشند. آنهادر صنایع پایه یا در فعالیت

 ی مختلف یکی پس از دیگریهاباشد که گروهتوقف موقت کار اعتصاب عمومی بزرگ یا 

ند که باش «سریع»توانند می . اعتراضاتگیرندکنند و سپس ازسر میکار را متوقف می

ه تا باشد ک ی با پایان بازتوانند اقداماتمی تر هستند، و همچنینیک روز یا حتی کم

 یابند.می آشکار، ادامه خطر افتادنبهپیروزی، شکست یا 

)اعتصاب عمومی  اندبودهاجتماعی اغلب شامل اشغال محل کار  هایاعتصاب

 ستاد»: شدمین به دهان که این حرف میان کنشگران دها ظهور کرد یزمانلهستان 

یی، خشونت هاچنین اشغال.( «را اشغال کنید هاکارخانه آتش نزنید،حزب را 

ی و حتی انقالب مهم یچالش آن را کنند. با این حال، مقاماتمیسرکوبگرانه را دشوارتر 

 الحهمصتری به شود در درازمدت تمایل کممی که باعثند کنمی برای قدرت خود تلقی

 داشته باشند.

سروصدا یا مخرب خیابانی باشد بیتواند شامل اقدامات می اجتماعی هایاعتصاب

تواند به سادگی مردم را به در خانه ماندن دعوت کند. اقدامات خیابانی به می یا

نفس و مقاومت خود بهاعتماددهد تا شجاعت، می اجازه آن کنندگان و حامیاناعتصاب

شان دهند؛ اقدامات خیابانی، همچنین اهداف آسانی را برای سرکوب را در برابر سرکوب ن

 کنند.می فراهم

( این که با توجه 1: دکرتخاب نا دستباید بر اساس مالحظاتی از این  را هاتاکتیک

( واکنش عموم 2هستند؛ افراد مایل به انجام چه کارهایی به وضعیت کنونی جنبش 

ی مختلف ممکن است ها( تاکتیک3اهد بود؛ ی مختلف چگونه خوهامردم به تاکتیک

خواهند حتملی مچه نتایج  ها( این تاکتیک4 ؛چه واکنشی را از سوی مقامات برانگیزد

گرش ن و تغییر در نظرفاختالداشت )مانند رویارویی، مذاکرات، تغییر در افکار عمومی، 

 مقامات؛ و غیره(.

ک د. هنگامی که یک جنبش به یباش مهمبسیار تواند می توانایی تغییر تاکتیک

ی آن را به توانند هزینه و دردِ ادامهمی تاکتیک خاص محدود باشد، مخالفان آن اغلب
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ای باال ببرند که درنهایت جنبش شکست بخورد. اگر جنبش بتواند به ابتکار خود اندازه

 توان از این امر جلوگیری کرد.می را تغییر دهد، هاتاکتیک

، کنند شلیکتعداد زیادی از مردم در خیابان به حاضر هستند  زمانی که مقامات

 باشد. آناشغال محل کار ممکن است بهترین جایگزین 

 

 سازیسرمشق.7
ان از کارگر ی. اگر گروهبرندگرفتن بهره میاز سرمشقاجتماعی اغلب  هایاعتصاب

مل ند، ابتکار عروبرو شودرپی دارد و با خطراتی که  دست بزننداقدامی به  آماده باشند

 .بخشدمی آنها احتماالً دیگران را برای انجام کاری مشابه تشویق و الهام

مانی ز تواند بهترین راه برای مقابله با وضعیتی باشد که همه منتظرمی این کار

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

ساز آن باشد. چنین زمینهاند مقدم بر یک اعتصاب عمومی و تومی چنین اقداماتی

 ،انجام در شرفی مبارزهی جدیدی را برای هاتوانند تاکتیکمی اقداماتی همچنین

 معرفی کنند.

 

 هاآزمون. 8
. هستند یی در یک قلمرو ناشناختههاگذاریاجتماعی سرمایه هایاعتصاب

کنندگان در واقع مایل به انجام این کار رکتشغیرممکن است که از قبل بدانیم دقیقاً 

یا عموم مردم چطور واکنش نشان  مقاماتخواهند بود. همچنین امکان ندارد بدانیم 

یک جنبش کوچک بسنجند. اگر مردم  از راه توانند اوضاع راها میخواهند داد. جنبش

تصاب ا را به اعآمیز شرکت نکنند، شاید زمان مناسبی نباشد که آنهمسالمتدر تظاهرات 

ر آنها د یاز حد انتظار بیرون بیایند، و همه بیش یدعوت کنیم. برعکس، اگر تعداد

کنند، ممکن است زمان مناسبی برای  که قدم بعدی چه خواهد بود صحبتمورد این

 و مردم خشم مبادرت کنندتظاهرکنندگان وشتم به ضربباشد. اگر مقامات  اعتصاب

تواند تا می کنند، جنبش از سرکوب انتقاد حکومتهایی از شو یا بخ خود را ابراز
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 تواند از چه کسانی انتظار حمایت داشته باشد و چه کسانیمی حدودی درک کند که

 ممکن است مقامات را از سرکوب باز دارند.

 

 توان پیروز شدتنها بعد از شکست خوردن می. 9
، ، از جمله تمسخرهااز تاکتیکطوالنی  ایرشته ازمقامات سرکوبگر به طور کلی 

 کنند. فقطمی تفرقه، آزار و اذیت و سرکوب برای از بین بردن جنبش استفاده طرد،

 ناگزیربهدر سرکوب جنبش شکست خورده باشند، مقامات  هازمانی که همه این روش

 ره نظدیگری برخورد کنند. ب یباید امتیازاتی بدهند و یا باید با تهدید جنبش به شیوه

سر ازشکست را از طوالنی  ایشوند، رشتهمی یی که در نهایت پیروزهارسد جنبشمی

 (ه کنیدتوجطوالنی علیه آپارتاید در آفریقای جنوبی  یمبارزه به )برای مثال اندگذرانده

هایی ادامه پیدا کنند )این رغم چنین شکستها باید آماده باشند تا علیجنبش

باید چنین  هاشود. جنبشمیها نآیت باعث موفقیت همان چیزی است که در نها

شینی نهای ضروری در مسیر پیروزی تفسیر کنند و باید بر هنر عقبهایی را پلهشکست

طور که مائو نشان داده است، شامل انجام استراتژیک تسلط پیدا کنند، که، همان

نی نشیعقبتر است. یک نشینی گستردهحمالت کوچک در چارچوب یک عقب

 کند.می ثمربیآمیز، پیروزی حریف را موفقیت

 

 از شکاف بین مقامات برداریبهره. 11
نشان داده است، چیزی که  یبسیار درخشانبه شکل همانطور که جین شارپ 

شود داشتن قدرت بیشتر نسبت به مخالفانشان نیست، ها میباعث موفقیت اکثر جنبش

 یرا وادار کنند به این نتیجه برسند که هزینهکه مخالفان و حامیانشان است  بلکه این

را از طرف افراد در « مصالحه»مبارزه خیلی باالست، که معموالً شکل ظهور  یادامه

 گیرد.می قدرت به خود

هایی یک هدف استراتژیک کلیدی برای اعتصاب اجتماعی ترویج چنین شکاف

 است.
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ور طآن از بین نرود. همانکه جنبش و چالش  این امر ابتدا مستلزم ساختاریست

 یز است.پرهگوید، سرسختی، کلید موفقیت مقاومت خشونتمی که شارپ

ت در تشکیالت به سم« مصالحهجناح » یثانیاً مستلزم آن است که عناصر بالقوه

کشیده نشوند. که به طور کلی به این معنی است که حتی در «طلبجناح جنگ»

 .آمیز و دوستانه انجام شودلمتمساباید  مصالحه ،مواجهه با سرکوب

 

 کنید. وگوبازهم بجنگید، بازهم گفت. 11
یابد؟ اگر مقامات نتوانند آن را سرکوب کنند، می اعتصاب اجتماعی چگونه پایان

آورند. در لهستان و مناطق می یا رسمی روی تلویحی ینجام احتماالً به نوعی مذاکرهاسر

ود. ب نشستن رژیم و مخالفان بر سر میز مذاکره لاین امر به شک یدیگر در اروپای شرق

ی کنگره ، مذاکراتی بین رژیم وCOSATUآفریقای جنوبی پس از اعتصاب بزرگ  در

 یی که سوگند یادهانمایندگی نلسون ماندال انجام شد. حتی رژیم هب ANC ملی افریقا

ای هکه بدیل طعیمق اند هرگز با مخالفان خود مذاکره نکنند، به احتمال زیاد درکرده

 .زنند دست میاین کار  به رسدنظر میتر بهدیگر وخیم

حتمال انشعاب و اکننده است. همیشه ناراحتهمیشه  «دشمن»مذاکره با  یایده

اجتماعی  هایاعتصابو  هاوجود دارد. اما عموماً این گونه است که جنبش ریزش نیرو

 شده است.منجر به تغییرات جدی اجتماعی 

خود بدانند، به احتمال زیاد به  ه را یکی از اهداف صریح اقدامها مذاکرجنبشاگر 

شود، میبه عنوان یک پیروزی تلقی  همذاکرپردازند، به طوری که آغاز مؤثر می یمذاکره

 کننده.گیجنه یک انحراف 

اهداف مشترکی ایجاد کرده باشد، به  طی فرایندی مؤثر در صورتی که جنبش

محدود از هم جدا نشوند، به احتمال  هایامتیازی مختلف با پیشنهاد هاطوری که گروه

 زیاد مذاکرات مؤثر خواهد بود.

کنندگان ایجاد کنند. )مذاکراتی گو کردن مذاکرههایی برای پاسخها باید راهجنبش

شد، برگزاری این  در لهستان Gdanskهای گدانسک اعتصابکه منجر به پایان یافتن 
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گری هزار کار های تلویزیونی بود که تمام جزئیات را برای دههامقابل دوربیندر  مذاکرات

 کرد.(می سازی بیرون منتظر بودند پخشکشتی یکه در کارخانه

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

کنند.  فراهم قبولابلقنشینی قیدوشرط مقامات، ابزاری برای عقببیالزام به تسلیم 

بر سر چه موارد این که ی خود و هاخواسته این امر مستلزم این است که جنبش از

 داشته باشد. درک روشنی ،تواند مصالحه کندمی اتفاقی

 مبارزه نیست، بلکه راه دیگری برای انجام آن است. مذاکرات معموالً بدیلمذاکره 

آماده شوند  ،نتیجه فاصله بگیرندبیاز مذاکرات باید  هامنقطع و پراکنده هستند، جنبش

 .«یدبجنگ بازهم، وگو کنیدبازهم گفت»طور که مائو گفت: و به مبارزه بازگردند. همان

 


