
 
 

  



2 
 

ا را فرا ستتراستتر بریتانی و اعتصتتابا  رارگریتابستتتان گذشتتته مازی از اعترا تتا  

صاب های رارگری )اعتاتحادیهگرفت ره بخشی از آنها اعتصابا  خارج از رنترل 

ماج زدیدی از معروف گردید. مجددا  «تابستتتتان خشتتت »بادند ره به  وحشتتتی 

سر بریتانیا اعترا ا   سرا صابا  رارگری  ستو اعت از ترا ا  اع، را فرا گرفته ا

شت تا  ست تا آمازشبخش ، از آهنرارگران راهبخش بهدا سترش پیدا رر پ ده گ

عترا ا  اا  رارگری مختص بریتانیا نیستت بکهه اما اعترا تا  و اعتصتاب. استت

اب وحشی اعتصرارگری از آفریقا تا آمریها، از آسیا تا اروپا را در بر گرفته است. 

ب ، اعتصتتایااستتنان ییخطاط هاا رارگران تانس، اعتصتتابرارگران حمل و نقل 

صنرارگران بنادر پرتغال صاب رارگران  صاب ایع مختکف، اعت  ارگرانر ایران، اعت

مان غذااعتصتتتاب  ،راه آهن در آل اعتصتتتاب  ،یزناب یقایآفر ییرارگران مااد 

سهرارگران  صاب رارگران فرودگاهراه آهن فران شه و  های آمریها، اعت ... تنها گا

ا ر در حال ح به عبار  دیگر  راچهی از اعترا ا  و اعتصابا  رارگری است.

 شاهد احیای مبارزه طبقاتی نه فقط در بریتانیا بکهه در رل زهان هستی .

سه تحقبه گزارش  س ستههک  یالمکک نیصکح ب قا یما ی به هزینه های نظامی زهان ا

[ نهته حائز اهمیت این استتت ره این گزارش دوره 1ای رستتیده استتت. ررارد ویژه

ها صتتتعاد گیرد بعد از زنگ هزینهقبل از زنگ امنریالیستتتتی اورراین را در بر می
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ست. صاعدی به خاد گرفته ا سیاست زنگ افروزی خ فقط بریتانیا ت ستای  اد در را

یارد پاند رمک نظامی  2.3تارنان   به اورراینهای آمازشتتتی در رنار برنامهمیک

ها  به هزینه طبقه ها )رمکافروزیررده استتت و متعهد شتتده استتت ره این زنگ

 [2رارگر بریتانیا تداوم خااهد یافت. 

یه  یالیستتتتی روستتت بال زنگ امنر ناتا   –بدن   حمالزهانی بارژوازی اورراین )

تتتا بتاانتتد هزینته گستتتترده ای را بتته ستتتطح معیشتتتتت طبقتته رتتارگر انجتتام داد 

 رسامبا تارم سرا بهای زنگ زهانی طبقه رارگر  را تامین رند. هایشافروزیزنگ

تارم نه در رشتتارهای پیرامانی  رند.پرداخت میو ستتقاط استتتاندارد زندگی آور 

 رقمی شده است. 2 سرمایه از آنجمکه بریتانیا سرمایه بکهه در متروپل

ر خط فقر یره زندگی طبقه رارگر و اقشتتار تحتانی زامعه زنه در ستترمایه پیرامانی 

گرم،  بستتیاری از خانااده های بریتانیایی بین غذایبکهه در بریتانیای پیشتترفته استتت 

شتتاند ره رستتانی ه  پیدا می الایت بندی رنند.ناچار هستتتند،  گرم رردن خانه و...

ست و میشهروند بریتانیا فیکیپ هیچهدام از اینها را ندارند.  سید ره بیمار و تنها ا تر

پخش لندن  شتتررت ییایتانیبر ییایراد ستتتگاهیا بایخ بزند و بمیرد  اشره در خانه

(LBC  ست در خانه ام ": گایدمیگریه هق با هقگیرد و تماس می تنها من نه روز ا

بانک مااد  کیرمک به  یبرا من گایدمیفیکیپ  "دارم. یدیشتتد یهستتت ، ستترما
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من به حزب ": ددهمیباد ستتنس ادامه بستتته  زیمرازعه رردم، همه چ یمحک ییغذا

 تیخادم اهم یده ، من به بقاینم تیده ، به محافظه رار اهمینم تیرارگر اهم

 [3 "تا تنها نیستی فیکیپ!":گایدمیمجری در پاسخ فکیپ  "ده .یم

چگانه طبقه رارگر و اقشتتتار تحتانی زامعه در بریتانیا با حمکه بارژوازی به ستتتطح 

ستاندارد زندگی روز به روز  شاند؟ فقط به یک مارد ره هناز به دوران فقیرتر میا

سیه شاره میاورراین)ناتا  برمی-قبل از زنگ رو صاد »به گزارش شاد. گردد، ا اقت

درصتتد راهش یافته  6دستتتمزد واقعی پرستتتاران  2011تا  2021بین ستتالهای « لندن

خیر در اعترا تتا  ا[ 4درصتتدی داشتتته اند.  20استتت و پرستتتاران با تجربه راهش 

درصتتدی دستتتمزدها هستتتند ره با احتستتاب  17یش حداقل اپرستتتاران خااستتتار افز

  درصدی دستمزد واقعی است. 5به مفهام افزایش تنها تارم 

تصتتاب از اع یناشتت یخألهابرای پر رردن  و اعتصتتاببرای مقابکه با  دولت بریتانیا

شتتتهن وارد بعناان اعتصتتتاب ستتترباز   1200 یرانندگان آمباالنس و راررنان مرز

صابا  میتااند  1200البته وارد رردن  [5د. رزامعه ر شهن  به اعت صاب  سرباز )اعت

شته باشد. ساای از شهستن اعتصاب، اگر اعتصابا  از رنترل پیام دوگانه ای نیز دا

بارژوازی بریتانیا به شتتیادی و خارج شتتدند، نیروی ستترراب، مداخکه خااهد ررد. 

اندن و به شهست رشال نامتعارف برای سرراب گری معروف است و به اشهحیکه
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به عناان آخرین راه حل به اعترا تتتا  و اعتصتتتابا  رارگری متاستتتل میشتتتاد و 

متاستتل خااهد شتتد. با این حال نخستتت وزیر متمدن و  ستترراب مستتتقی  پکیستتی

 دمهرا  بریتانیا با قاطعیت رامل به سرراب پکیسی نیز تارید ررده است.

ادار است و وف« بانای آهنین»به سنت سکف خاد  ساناک یشیرنخست وزیر بریتانیا 

سای پکیس مالقا   ست ره با رو ست و تارید ررده ا سته ا شیر خاد را از رو ب شم

داشتتتته و پکیس از حمایت رامل او برای ستتترراب قاطعانه هر گانه اعترا  غیر 

با  و قانانی برخاردار استتتتت. به غیر از اعتصتتتتا رارگران  بار  بهتر اگر   به ع

ها اعترا تتا  زدی انجام دهند، پکیس دماررا  اعترا تتا  رنترل شتتده اتحادیه

سی را درخااهد آورد و همچان پکیس بارژوازی زنایتهار اسالمی  ماسک دماررا

 گاید:می ساناک یشیر خاد را نشان خااهد داد.و رثیف ماهیت سررابگر 

عداز» با روستتتا امروز ب ها از  سیپک یظهر من  تا روشتتتن رن  ره آن مالقا  رردم 

 رند.برخاردا یرقانانیسرراب اعترا ا  غ یرامل من در اقدام قاطعانه برا تیحما

 یا مپ ریره قانان را ز یبرند و رستتتان یاختالل رنج م نیاز ا یبه اندازه راف مردم

 [6« انتظار داشته باشند ره تمام قدر  آن را احساس رنند. دیگذارند با
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گر در طبقه راراعترا تتا  و اعتصتتابا  رارگری بریتانیا در این استتت ره  اهمیت

کک یهی از زنگ افروزترین یه متروپل، در ق بال ستتتقاط  ستتترما بارژوازی، در ق

خااهد طبقه میبریتانیا بارژوازی  دهد.استتتتاندارد زندگی خاد وارنش نشتتتان می

قه رارگر سر بکند رردن طب، لذا در دفاع از دمارراسی فداراری رندبریتانیا رارگر 

ست.  ستبریتانیا از اهمیتی ویژه برخاردار ا شه سختی را به طبقه دولت تاچر  های 

تا حاال  ،رارگر بریتانیا بخصتتتار در زریان اعتصتتتاب معدنچیان تحمیل ررده باد

  قادر نباد رمر خاد را راست رند.پرولتاریای بریتانیا 

شرایط زهانی هن آمریها آغیر قانانی اعالم رردن اعتصاب در راه سیار ببا تازه به 

را به تصتتتایک رستتتاند ره به  یاحهیال مجکس نمایندگان آمریهاقابل تامل استتتت. 

مازک آن اعتصتتتاب در بخش راه آهن به بهانه اینهه تاایرا  مخرب بر اقتصتتتاد 

شار می ضای زا ر سید و به ام سنا ر صایک  ست. الیحه به ت شده ا ساند، قدغن  ر

ست.نیز بایدن  شده ا سید، به تبع آن تبدیل به قانان  شدن ای ر ن الیحه در پی قانانی 

البته الیحه درصتتد افزایش یافت.  2.5ارزش ستتهام ارثر شتتررتهای راه آهن حدود 

قرار باد صتتتد هزار رارگر ها و دولت رستتتیده باد. قبال به ناعی به تاافق اتحادیه

 فعالیت قطارها در آمریها آهن و تاقفبخش راهدر اعتصتتاب اعتصتتاب رنند. یک 
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میکیارد دالر به اقتصتتاد آمریها خستتار  وارد رند بکهه  2تاانستتت روزانه نه تنها می

 ماشین زنگی آمریها را با مشهالتی ماازه سازد.

اگر چه بارژوازی آمریها با غیر قانانی رردن اعتصاب مافق شد فعال زکا اعتصاب 

رد اما نشتتریا  و مجال  بارژوایی خاد آهن بگیرا در یهی از  صتتنایع رکیدی، راه

ستتتال اعتصتتتابا  رارگری در آمریها خااهد باد.  2023اعالم میهنند ره ستتتال 

زنگ رارگر و روستتتا در »ناشتتتت:  ییهایآمر تجاری معتبر مجکه کیفارچان 

 تیتر« خااهد باد یسال اعتصابا  رارگر 2023» [7«. آمریها تازه شروع شده است

 [8آمریها است. یهی از مقاال  تایمز 

ستان گذشته  صابا  رارگری تاب ه بخشی از ردر بریتانیا بر خالف اعترا ا  و اعت

های رارگری و به شهل اعتصابا  مستقل )اعتصاب وحشی  آنها خارج از اتحادیه

 یهایهدتاستتتط اتحا یبه اتفاق اعتصتتتابا  رنان یکقر ارثریتشتتتهل گرفتند، 

زنگ خطری برای طبقه رارگر بریتانیا و این  فراخاان داده شتتتده استتتت یرارگر

اه استتتت و طبقه رارگر بریتانیا آگ غال خفته، بارژوازی بریتانیا به پتانستتتیل .استتتت

تالش  تمامبارژوازی بریتانیا  آن استتتت رههای رارگری بیانگر فراخاان اتحادیه

اعترا تتتا  رارگران را رانالیزه های رارگری با رمک اتحادیهرند تا خاد را می



8 
 

 خشت  نهفته رارگران را تهی ،ریزی شتدهررده و از طریق اعتصتابا  از پیش برنامه

 . گیری اعتصابا  مستقل و مبارزه مستقل رارگری شاندررده، مانع شهل

ستتازماندهی اعتصتتابا  زداگانه )هر بخش زدا  های مقطعی وها با فراخااناتحادیه

اند، شتتته رردن اعترا تتتا  مانع همبستتتتگی طبقاتی رارگران میو رانالیزاز ه  ، 

یه حاد ههات رارگر بک قه  بارزه طب نه م رارگری  رارگر را  های  قه  شتتتهستتتتت طب

  رنند.سازماندهی می

نقل  و حمل و دریاناردی آهن، راه رارگران ستتتراستتتری اتحادیه "رادیهال" رهبر

(RMT،  به  وبه خاطر خارسناری مکهه بریتانیا اعتصابا  را تعکیق ررد  لینچ میک

نشان داد در راستای منافع طبقاتی، ردام طبقه ازتماعی چاپکاسی مکهه پرداخت. او 

 :رنداحترام می رند. او به سمبل بارژوازی این چنین ادایمی تالش

قل )" مل و ن یه ح حاد هه به احترام ادای   درRMTات بت مک م به الیزا کت امت  م

 تعکیق حالت به ستتنتامبر 17 و 15 در آهن راه شتتده ریزی برنامه اعتصتتاب .پیانددمی

مد یت ترین عمیق ما .درآ تان خانااده، به را خاد تستتتک  ابراز رشتتتار و دوستتت

 [9 ".داری می

، بزرگتتترین بکهتته در رشتتار دمهراتیتتک و متمتتدن بریتانیتتا دیهتتتاتاریدر نتته 

 ، رارمنتتدان اتحادیتته لیستتت ستتیاهی از Uniteاتحادیتته یعنتتی اتحادیتته یانیتتت )
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دادنتتتد رتتته در آن رتتتارگران تهیتتته رتتترده و در اختیتتتار رارفرمایتتتان قتتترار می

رتتتارگران بتتته لحتتتاا سیاستتتی نامناستتتک تشتتتخیص داده متتتی شتتتد، رتتته نبایتتتد 

 [ 10شدند، تا امنیت تالید و صنعت تامین شاد! استخدام می

های مختکف و رادیهال در اعتصتتابا  اخیر بین بخش هاهمبستتتگی ظاهری اتحادیه

ستای این استشدن زبان اتحادیه های ها به عناان سازمانره اتحادیه ها صرفا در را

یش وظایف خاد را پتر بتاانند تا راحت رارگری مارد قبال رارگران قرار گیرند

ی مختکف هااتحادیه به شتتد  مراقک هستتتند ره راچهترین بحثی بین بخش ببرند.

طبقه رارگر بازاد نیاید و مجامع عمامی واقعی و بخصتتتار فرا صتتتنعتی بازاد 

بحث، مجامع عمامی،  ،هانیاید در حالیهه در اعتصتتتابا  خارج از رنترل اتحادیه

و اعتصاب تاسط رمیته اعتصاب خاد رارگران  گیرندرمیته اعتصاب و... شهل می

 .شمال یایرارگران نفت در در برای مثال رارگران آمازون یا ،شادسازماندهی می

سرآغاز مهمی با تازه به تا یحا  باال اگر چه  صابا  در بریتانیا  اعترا ا  و اعت

ریتانیا ره در مقابل طبقه رارگر باصتتکی معضتتل ، اما برای طبقه رارگر بریتانیا استتت

 و اتمیزه رردن رارگران در مقابل تهه تهه رردنچگانه ره قرار دارد این استتتت 

در مقابل تهه تهه رردن رارگران . وارنش نشتتتان خااهد دادها تاستتتط اتحادیه

ما تنها با گستتترش مبارزه به دیگر صتتنایع و رستتک همبستتتگی  ها،تاستتط اتحادیه
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های خاد را به بارژوازی تحمیل تاانی  خااستتتهبرادران و خااهران طبقاتی خاد می

مبارزه و همبستتتگی طبقاتی استتت ره خالقان نعما  بشتتری میرنی . تنها در ستتای  

تاانند نه تنها از سطح معیشت خاد دفاع رنند بکهه زمینه را برای محا بردگی مزدی 

 مهیا سازند.

سرمایه داری هست، زهن  زمینی در انتظار طبقه ما،  تا بردگی مزدی هست، تا نظام 

ست. مبارزه طبقاتی ت سخ و افقنها در انتظار بردگان مزدی ا ست ره پیپا ش روی ی ا

ست ره بارژوازی بیش از هر  شبح مبارزۀ طبقاتی ا طبقه ما قرار دارد. چرا ره همین 

چیزی از آن وحشت دارد، بخاطر آن ره مبارزه طبقاتی در روند تهامکی خاد منجر 

داری خااهد شتتد. باید این نظام بربر و رثیف ستترمایه به انهدام انقالبی نظام ستترمایه

 داری را به زیر رشید.

 !طبقه علیه طبقه باد جنگزنده 

 صدای انترناسیانالیستی

 1401دی  18
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 ها:یادداشت

 استههک  یالمکک نیصکح ب قا یماسسه تحق[ 1 
 زنگ افروزی بریتانیا در اورراین [2 
  LBCشررت پخش لندن ) ییایتانیبر ییایراد ستگاهیا[ 3 
 دستمزد شیدهه فرسا کی [4 
 سیبیبی [5 

 ساناک یشیر[ 6 
  فارچان [7 
 تایمز آمریها[ 8 
 اتحادیه حمل و نقل [9  

رتته بتتیش از ستتیاهی از رتتارگران تهیتته رتترده بادنتتد  [ رارمنتتدان اتحادیتته یانیتتت لیستتت10 
شتتررت تهیتته شتتده بتتاد. مقامتتا  اتحادیتته،  40رتتارگر را شتتامل متتی شتتد و در رابطتته بتتا  3200

هشتتدار و "و  "دردستتر ستتاز"، "میکیتانتتت"رتتارگران را در لیستتت ستتیاه ختتاد بتته ستته گتتروه 
تقستی  رترده بادنتد. نتیجته لیستت ستیاه منجتر بته ایتن شتده بتاد رته بستیاری از  "مااظک باش

االنی را بیهتتار بماننتتد. بیهتتاری طتتاالنی متتد  مشتتهال  دردنتتاری رتتارگران متتد  هتتای طتت

بریتانیتتا ببتتار آورده بتتاد. گتتزارش و متمتتدن ررا  ارا بتترای ایتتن رتتارگران در رشتتار دمتت
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https://www.sipri.org/media/press-release/2022/world-military-expenditure-passes-2-trillion-first-time
https://commonslibrary.parliament.uk/research-briefings/cbp-9477/
https://www.lbc.co.uk/radio/presenters/ben-kentish/emotional-cold-caller-helped
https://londoneconomics.co.uk/blog/publication/a-decade-of-pay-erosion-the-destructive-effect-on-uk-nursing-staff-earnings-and-retention-october-2022/
https://www.bbc.com/news/uk-64012800
https://twitter.com/rishisunak/status/1598393086832697344
https://fortune.com/2022/12/19/worker-boss-conflicts-labor-unions-intensify-2023
https://time.com/6240846/2023-workers-strike/
https://www.rmt.org.uk/news/rmt-reaction-to-the-death-of-queen-elizabeth-ii/
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