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نه، همه ی ما در یک قایق نیستیم. همه ی ما به یک اندازه از کووید 19 و پیامدهای آن متأثر نشده ایم. هامن طور 

که در اغلب موارد به اثبات رسیده تحت لوای رسمایه داری، ساملندان، تهی دستان و »اقلیت ها« نسبت به ثرومتندان، 

خود را در برابر ابتال، بیامری و مرگ شکننده تر می یابند. این امر هم در سطح بین املللی با توجه به رابطه ی میان 

شامل و جنوب جهانی، و نیز درون کشورهای منفرد صدق دارد. در عین حال، افرادی هم که معیشت شان متکی 

بر فروش کار خویش است به واسطه ی سطوح ترسیع شده ی فقر و مستمندی به دلیل کاهش دستمزدها و از 

دست دادن مشاغل متأثر شده اند. و از آن جایی که گرایش بحران ها تحت لوای رسمایه داری متضمن انتقال ثروت 

از تهی دستان به ثرومتندان است، دارایان داراتر می شوند. اما در عین حال مقاومتی هم در برابر متام این موارد 

موجود است: از زمان رشوع همه گیری کووید 19 در مارس 2020 افزایش جهانی ستیزهای کارگری نیز مشاهده 

شده است. ایاالت متحده ی آمریکا با دست کم 1170 اعتصاب رسارسی شاهد عظیم ترین موج اعتصابات از 1946 

به این سو بوده است.1  این مقاله که در بحبوحه ی موج دوم همه گیری در دسامرب 2020 نگاشته شد، رئوس کلی 

ابعاد نربد طبقاتی در طول دوران همه گیری را در چشم اندازی گسرتده مطرح می کند و رده بندی ای ابتدایی از 

ستیزهای کارگری گوناگون و یک ارزیابی مقدماتی ارائه می دهد.

 اعتصاب ها و اعرتاضات در بخش هایی رقم خورده اند که مشخصاً به خاطر همه گیری تحت تأثیر عمیق فشار کار 

فزونی یافته و خطر ابتال قرار داشته اند و خصلت نشان آن ها در اغلب موارد پیشاپیش رشایط کاری نامطلوب و 

دستمزد پایین بود: خدمات درمانی و پرستاری، انبارداری، مشاغل مربوط به سفارش کاال و مشاغل لجستیک، و 

1-بنگرید به سایت )paydayreport.com/covid-19-strike-wave-interactive-map(. رقم واقعی اعتصاب، به اذعان این سایت، حتی می تواند به 

نحو چشم گیری باالتر باشد.

http://paydayreport.com/covid-19-strike-wave-interactive-map
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نهایتاً همچنین حمل و نقل مسافران و تولید غذا، به ویژه کارخانه های فرآوری گوشت و کشاورزی. اعرتاضات و 

شورش هایی نیز در زندان های متام کشورهای جهان در واکنش به اقدامات مراقبتی ناکافی و درمان زندانیان مبتال 

به ویروس رقم خورده اند. این شورش ها وحشیانه رسکوب شده اند. بین مارس و می 2020، تقریباً 16 نفر در بیش 

از دو جین شورش در زندان های ایتالیا کشته شدند؛ در کلمبیا تعداد کشته ها دست کم 23 نفر بود؛ در رسیالنکا 

بود.  کار  پرو در  ]پایتخت[  لیام،  قتل رسیدند؛ و دو کشته هم در  به  امنیتی  نیروهای  با شلیک  زندانی  هشت 

اعرتاضات و شورش های بیشرتی مرتبط با همه گیری کووید 19 در ایاالت متحده، تایلند، فرانسه و سایر کشورها 

روی دادند. منازعات کارگری برآمده در واکنش به اقدامات مراقبتی ناکافی همچنین در بخش هایی رقم خورده که 

کارگران مجبور به ادامه ی کار و رشکت ها ناتوان از اجرای اقدامات مراقبتی مکفی بودند. همه گیری آشکارا ثابت 

کرده که رسمایه چه ارزش کمی برای زندگی آدمی قائل است. هامن طور که مارکس عنوان کرده بود: »رسمایه هیچ 

پرسشی درباره ی طول عمر نیروی کار منی پرسد. آن چه مورد عالقه ی رسمایه است، منحرصاً و آشکارا حداکرث توان 

کاری است که می تواند در یک روز کاری به حرکت درآید«. )مارکس 1992: 376(.

منازعات کارگری حتی به واحدهای تولیدی ای هم رسایت کرد که تعدیل نیروی انبوه یا حتی تعطیلی های دامئی هم 

در آن ها برنامه ریزی شده بود. در شامری از کشورها همچون هندوستان، در طول دوران همه گیری اعتصاب های 

رسارسی ای در اعرتاض به سیاست های دولتی نولیربال از قبیل خصوصی سازی، محدودسازی حقوق کار و رشایط 

اشتغال بیش از پیش بی ثبات برگزار شدند.2  سایر شورش ها، هامنند آن هایی که جرقه شان با مجموعه ای از قتل های 

نژادپرستانه به دست پلیس در ایاالت متحده زده شد، در طول دوران همه گیری رس بر آوردند و تنها برای مدتی 

متوقف شدند یا اصالً متوقف نشدند، مثل شورش ضّدنولیربالی در شیلی یا خیزش علیه رژیم کودتایی در بولیوی.

نابرابری و نربد طبقاتی در چشم اندازی وسیع

طبق مطالعه ای در رابطه با سوابق 1.3 میلیون بیامر در آملان، دریافت کنندگان کمک های دولتی بیکاری و رفاهی 

)Hartz IV( 84.1 درصد نسبت به شاغالن ریسک بیشرتی برای بسرتی شدن در بیامرستان به خاطر کووید 19 

نتایج  کشورها  سایر  و  انگلستان  متحده،  ایاالت  در  پژوهش ها   .)2020  Sozialverband Deutschland( دارند 

مشابهی به دست می دهند و این نتایج را می توان به رابطه ی میان شامل و جنوب در سطح جهانی هم بسط 

2- در این ُجستار تنها امکان ارائه ی جزئیات بسیار محدودی درباره ی بسیاری از منازعات کارگری که در رسارس جهان رقم خورده، وجود دارد. تعدادی از 

ُجستارهای بین املللی را می توان در سایت های )www.labournet.de(، شبکه ی بین املللی کارگری همبستگی و مبارزات )www.laboursolidarity.org( و 

در ارتباط با ایاالت متحده در سایت )paydayreport.com( یافت. بنا به محدودیت های فضایی، ذکر منابع برای متام اعتصاب ها و اعرتاضات ذکرشده در 

این منت وجود نداشت.

http://www.laboursolidarity.org
http://www.labournet.de
http://paydayreport.com
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داد.3  عنرص دیگری که این نابرابری را تشدید می کند، رنگ پوست یا به بیان دقیق تر، قومیتی است که فرد خود 

را به آن منسوب می داند یا به او نسبت داده می شود، زیرا نژادپرستی )هامنند جنسیت( عنرصی ساختاردهنده 

درون رسمایه داری است. احتامل ابتالی »رنگین پوستان« به کووید 19 بیشرت است، آن ها شدیدتر بیامر می شوند و 

میزان مرگ ومیرشان به سبب بیامری از سفیدپوستان افزون تر است )وود 2020(. این واقعیت مسلّم در پژوهش 

بزرگ ترین اتحادیه ی پرستاران ایاالت متحده، یعنی »اتحاد ملی پرستاران« به خوبی روشن شد. بنا بر این پژوهش، 

تا سپتامرب 2020، 1718 کارگر در بخش خدمات درمانی ایاالت متحده به خاطر کووید 19 و عوارض جانبی آن 

جان خود را از دست دادند که 213 نفرشان پرستاران رسمی بودند. از این تعداد پرستاران رسمی، 124 نفر یا 58.2 

درصدشان رنگین پوستان و 67 نفر )یا 31.5 درصد از پرستاران متوفی( اهل فیلیپین بودند، اگرچه آن ها تنها حدوداً 

4 درصد تعداد کل پرستاران شاغل در این کشور را تشکیل می دادند )وایدیا 2020(. همه گیری همچنین شاهد 

رسعت یابی در مترکز ثروت بوده است. بنا به تخمین سازمان جهانی کار، درآمد جهانی کارگران در نُه ماه نخست 

2020، در مقایسه با هامن دوره در سال گذشته کاهشی 10.7 درصدی )یا 3.5 تریلیون دالری( داشته است. عظیم ترین 

کاهش یعنی کاهش 15.1 درصدی در کشورهای با درآمد متوسط پایین ثبت شد )سازمان جهانی کار، 2020(. در 

مقابل، مجموع ثروت ترکیبی 2189 نفر از میلیاردرهای رسمی جهان تا آخر جوالی 2020 تقریباً به 10.2 تریلیون دالر 

)8.7 تریلیون یورو( رسید. برای مقایسه، در 2019، مجموع بازده اقتصادی آملان، یعنی بزرگ ترین اقتصاد اروپا، حدوداً 

  .)2020 Bender( 3.5 تریلیون یورو بود

ثروت 614 نفر از میلیاردرهای آمریکایی از اواسط مارس 2020 تا اواسط اکترب هامن سال در مجموع به 931 

سنگین شکست  »هزینه ی  نظریه ی  با  2020(. هم خوان   Stebbins and Suneson( یافت  افزایش  دالر  میلیارد 

اقتصاد« )Too Big to Fail(- که همچنین عاملی تعیین کننده در برنامه های کمک مالی دولت به رشکت های در 

حال ورشکستگی از 2008 به این سو بود- پول مالیات دهندگان احتامالً در میان رشکت های بزرگ توزیع می شود. 

و  کوتاه مدت،  بیکاری  بیمه ی  مقرری های  پرداخت  برای  مالی  تأمین  مالیاتی،  تخفیف های  دولت ها  از  بسیاری 

یارانه های مستقیم را پذیرفتند که اغلب برای بازخرید سهام ها و تداوم پرداخت سود سهام ها به کار می رفتند. 

بازارهای سهام پیشاپیش مجدداً تا اواخر 2020 در حال ثبت رکوردهای باال بودند. همه گیری همچنین مترکز رسمایه 

)که به گفته ی مارکس اساساً قانون رسمایه داری است( را رسعت می بخشد. تعداد ورشکستگی های رشکت ها در 

نتیجه ی رضرهای ناشی از همه گیری رس به فلک کشیده؛ این رضرها عمدتاً کسب وکارهای کوچک و متوسط را در 

3-در عین حال ساملندان که بخش بزرگ تری از جمعیت کل در کشورهای ثرومتندتر را تشکیل می دهند، به نحو شدیدتری از پیامدهای کووید 19 متأثر 

می شوند.
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بخش های خرده فروشی، هتل و رستوران داری و همچنین در تولید کارگاهی متأثر کرده است. از دیگرسو، گروه های 

رشکتی بزرگ، همه گیری را بهانه ای برای تعطیلی واحدهای منفرد و تعدیل نیرو کرده اند. یکی از بزرگ ترین برندگان 

در دوران بحران آمازون است که فروش های آن در طول دوران همه گیری 40 درصد افزایش یافته )فروش اقالم 

خوراکی و روزمره ی آمازون حتی سه برابر شده است(. بین ژانویه و اکترب 2020، آمازون در سطح جهان 427300 

کارمند جدید استخدام کرده که عمدتاً در مراکز لجستیک این رشکت در آمریکا، ایتالیا و هندوستان مشغول به 

 ,2020a Weise( کار شده اند. از اکترب 2020 به این سو، مجموعاً بیش از 1.2 میلیون نفر برای آمازون کار کرده اند

2020b(. سودهای آمازون به حدی افزایش یافت که بین 18 مارس و 13 اکترب 2020، بنیان گذار و مدیرعامل رشکت، 

جف بزوس، ثروت شخصی خود را 79.8 درصد یا 90.1 میلیارد دالر افزایش داد و به مجموع 203.1 میلیارد دالر 

رساند )Stebbins and Suneson 2020(. در آگوست 2020 بزوس می توانست به هر یک از 876000 نفر کارمند 

آمازون در آمریکا 105 هزار دالر از ثروت شخصی خود را بدهد و همچنان هامن قدر ثرومتند مباند که در زمان 

.)2020 Oxfam( رشوع همه گیری بود

مبارزات کارگران در بخش های »رضوری« و برای اقدامات مراقبتی

در بخش خدمات درمانی، که دست کم طی سه دهه ی گذشته یکی از هدف های اصلی سیاست های ریاضت اقتصادی 

و خصوصی سازی بوده، اعتصاب هایی در رسارس جهان در واکنش به اقدامات مراقبتی نابسنده، نرخ های پایین 

دستمزدها، قراردادهای استخدامی بی ثبات و رشایط کاری نامناسب صورت گرفته است. برای مثال، اعتصاب هایی 

نو، و  گینه ی  پاپوا  بلغارستان، رومانی،  بلژیک،  اسپانیا،  نقاط دیگر  آمریکا، در مادرید و  از شهرهای  در شامری 

زیمباوه انجام شدند. در فرانسه، دولت مکرون پاسخ اعرتاضات رسارسی کارگران خدمات درمانی در 16 ژوئن را 

با خشونت لجام گسیخته ی پلیس داد. تصاویر ویدئویی دست به دست شده در شبکه های اجتامعی نشان می دهند 

که پلیس در چارچوب آن چه مکرون به اصطالح »جنگ با کرونا« نامید در حال کتک زدن معرتضان با باتوم است و 

پرستاری را با کشیدن موهایش کشان کشان می برد. وب سایت آمریکایی »ِپی ِدی ریپورت« که حوزه ی تخصصی آن 

پوشش مبارزات کارگران است، تنها بین 1 و 31 مارس 2020 از وقوع 260 اعتصاب با مطالبه ی اقدامات مراقبتی 

بهرت در ایاالت متحده خرب می دهد. این مبارزات شامل اعتصاب های رانندگان حمل ونقل عمومی در شامری از 

شهرهای آمریکا می شدند که اغلب شان با ابتکار خود رانندگان رخ دادند.

 در مارس 2020، رانندگان اتوبوس های حمل ونقل عمومی در دیرتویِت میشیگان موفق شدند از طریق اعتصاب 
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در   2020 ژوئن  و  می  در  سازند.  محقق  را  اتوبوس  نظافت  و  ماسک  برای  خود  مطالبات  یک روزه  ناگهانی4  

سان فرانسیسکو، مینیاپولیس، نیویورک و واشینگنت دی.سی. رانندگان اتوبوس از انتقال معرتضانی که پلیس آن ها را 

در اعرتاضات به قتل جورج فلوید بازداشت کرده بود، به زندان خودداری کردند )Moattar 2020(. در می 2020 

در بروکسل، تعداد زیادی از کارگران حمل ونقل عمومی، پس از آن که اتحادیه بدون رضایت کارگران با مدیریت به 

توافق رسید، دست به اعتصاب ناگهانی زدند. کارگران خطوط مرتو در مکزیکوسیتی، مدلین )کلمبیا( و سانتیاگوی 

ver. شیلی در ماه سپتامرب و کارگران خطوط آهن ژاپن در نوامرب 2020 دست به اعتصاب زدند. در آملان، اتحادیه ی

di در طول چندین ماه با مطالبه ی دستمزد بهرت و کاهش ساعات کاری به سبب حجم افزایش یافته ی کار دست به 

مجموعه ای از اعتصاب ها در بخش حمل ونقل عمومی زد.

به  ابتال  نرخ های  در بخش فرآوری گوشت رقم خورد، بخشی که  ابتدا عمدتاً  اعتصاب ها در صنعت غذایی در 

نیز اغلب ناگهانی بودند:  این اعتصاب ها  باال و رشایط کاری به صورت ویژه ای نامطلوب بود.  ویروس مشخصاً 

برای مثال، در مارس و آوریل، اعتصابات ناگهانی برای اقدامات مراقبتی جامع تر و پرداختی های خسارت ناشی 

از حوادث در صنعت فرآوری طیور در ایاالت جورجیا و مینه سوتا برگزار شدند. در یک کارخانه ی فرآوری گوشت 

خوک در ایالت نربسکا، کارگران پس از آن که نتیجه ی آزمایش کووید 19 برای 48 کارگر مثبت شد، دست از کار 

کشیدند و فراخوانی برای توقف تولید دادند. در ایتالیا و اسپانیا، کارگران مهاجر در بخش کشاورزی برای مراقبت 

بهرت در برابر ابتال به ویروس و نیز دستمزد باالتر دست به اعتصاب زدند و در ماه می، کارگران کشاورزی در 

صنعت سیب در واشینگنت که تقریباً همه شان مکزیکی هستند، در تعدادی از مزارع بزرگ با مطالبه ی اقدامات 

.)2020 Bacon( مراقبتی بهرت و پرداخت خسارت ناشی از حوادث با نرخ ساعتی دو دالر اعتصاب کردند

منونه ی شایان ذکر مبارزه ی کارگران در بخش خرده فروشی غذا، اعتصاب یک روزه ای است که در اسپانیا کارگران 

»کمیسیون های  خدمات  بخش  اتحادیه ی  گفته ی  به  کردند.  برگزار   Lidl نام  به  آملانی ای  زنجیره ای  سوپرمارکت 

کارگران«، که بیش از نیمی از کارگران عضو آن در 600 مغازه  و تعداد زیادی از انبارهای سوپرمارکت Lidl مشغول 

به کار بودند، در اعتصاب 4 ژوئن 80 تا 90 درصد کارکنان رشکت داشتند و این اعتصاب موجب تعطیلی نیمی 

از فروشگاه های این رشکت شد. اتحادیه ی چپ گرای »کمیسیون های کارگری«، فراخوان به اعتصاب داده بود زیرا 

برای کارکنان فراهم  نابسنده  لباس و تجهیزات مراقبتی  اتخاذ کرده بود و  ناچیزی  ایمنی  اقدامات   Lidl رشکت 

کرده و از پرداخت غرامت به کارکنان به خاطر اُفت درآمدهای ناشی از ساعات کاری جدید و محدود خودداری 

اطالع  بدون  که  است  اعتصاب هایی  منظور  می گویند.  هم  پیش بینی نشده  یا  غیرقانونی  اعتصاب  آن  به  که   )wildcat strike( ناگهانی  اعتصاب   -4

اتحادیه های کارگری و سندیکاها به صورت رضبتی و با هامهنگی بین خود کارگران بدون رجوع به مراجع تصمیم گیری صورت می گیرد. م
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کرده بود. اتحادیه ی سوسیال دموکرات UGT )اتحادیه ی رسارسی کارگران( در لحظات آخر در پی رایزنی هایی با 

مدیریت Lidl از اعتصاب عقب نشینی کرد. پس از اعتصاب، Lidl با اتحادیه ی »کمیسیون های کارگری« با قید 

تأمین ماسک برای کارکنان، محدودیت ها و کنرتل های قاطع در رابطه با تعداد مشرتیان داخل مغازه ها در یک 

زمان واحد و پرداخت غرامت به خاطر اُفت درآمدها به توافق رسید.5 

انگلستان نیز شاهد شامری اعتصاب های ناگهانی در صنعت گوشت، بخش خدمات عمومی و صنایع ساختامنی و خرده فروشی 

بوده است. در مارس، 500 کارگر فروشگاه های زنجیره ای پوشاک و لوازم آرایشی بهداشتی ASOS دست از کار کشیدند 

و خواهان پیروی از اقدامات فاصله گذاری اجتامعی در محل کار شدند. در ایتالیا، موجی از اعتصاب ها در آغاز همه گیری 

تولید صنعتی را در بر گرفت. در آن زمان، کشور -به ویژه در مراکز صنعتی واقع در شامل- شاهد باالترین نرخ های ابتال و 

مرگ ومیر در جهان بود. اما به رغم قرنطینه ی منایشی، کار در کارخانه ها ادامه یافت. کارگران اعتصابی خواهان اقدامات 

مراقبتی جامع تر بودند و در برخی موارد برای تعطیلی موقت واحدهای تولید فراخوان دادند. بخش دیگری که »رضوری« 

بودن آن مشخصاً در دوران همه گیری ثابت شده، بخش توزیع و لجستیک است، بخشی که اعتصاب ها برای افزایش اقدامات 

مراقبتی در نخستین روزهای همه گیری، از اسرتالیا تا آمریکا و ایتالیا در رسارس جهان در آن انجام شد. ایتالیا در نقطه ی تالقی 

زنجیره های ارزش آفرینی شامل-جنوب و رشق-غرب قرار دارد و میزبان مهم ترین مراکز لجستیکی در اروپاست. اتحادیه های 

مردم پایه )Grass-roots unions(، به ویژه USB چندین سال است که در سازماندهی کارگران بخش لجستیک موفق بوده اند. 

متام رشکت ها و انبارهای لجستیک، از جمله آمازون، تی اِن تی، دی اچ ال و یو پی اس، شاهد اعتصاب ها و غیبت های نامنتظره ی 

کارگران در محل کار بوده اند. آمازون به سبب پرداخت دستمزدهای اندک به کارکنان خود در عین اِعامل فشارهای کاری 

زیاد به آن ها -عالوه بر کنرتل شدید کارگران و جلوگیری از عضویت  در سندیکا به هر قیمتی- شهرت دارد.

پس از آن که آمازون مدت ها این ارقام را مخفی نگه داشته بود، در اوایل اکترب 2020 اعالم کرد که مجموع تقریباً 20 هزار 

نفر از کارمندان شاغل در بخش خدمات سفارش کاال و سوپرمارکت های Whole Foods در ایاالت متحده با کووید 19 در 

متاس بوده اند؛ رقمی که رشکت به آن افتخار می کرد، زیرا زمانی که بر مبنای سن نیروی کار سنجیده شود، این رقم کم تر از 

نرخ ابتال در جمعیت های اجتامعات مجاور بود )2020a Weise(. اما کارگران آمازون جور دیگری به موضوع نگاه می کردند. 

در هامن اوایل مارس 2020، کارگران مراکز لجستیک آمازون در فرانسه و ایتالیا دست از کار کشیدند و خواهان تجهیزات 

مراقبتی بیشرت شدند. چندین اعتصاب نیز بین آوریل و پایان سال 2020 در نقاط گوناگون ایاالت متحده برگزار شد، نقاطی 

که در آن کارگران بر مطالبات خود برای اقدامات مراقبتی جامع تر افزودند.

5- www.ccoo-servicios.es/lidl/.

http://www.ccoo-servicios.es/lidl/.
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مبارزات کارگران به رغم همه گیری

انواعی از خیزش ها نیز در طول همه گیری )انقالب هایی در ابتدای قرن بیستم در طول همه گیری آنفوالنزا در 

اسپانیا( و نیز چندین مبارزه ی کارگری با پیوندهای محدود یا بدون پیوند به آن رقم خوردند. دومین اعتصاب 

رسارسی در دسامرب 2020 در هندوستان در واکنش به سیاست های نولیربال و ملی گرایانه ی دست راستی دولت 

رخ داد؛ به گفته ی اتحادیه های کارگری، 250 میلیون نفر در این اعتصاب ها حضور داشتند.هامن طور که مبارزات 

کارگرانی که تا بدین جا توصیف شان کرده ایم نشان می دهد، کارگران همچنین گاهی مطالباتی را مطرح کرده اند 

که لزوماً به طور مستقیم ربطی به همه گیری نداشتند. بنابراین، اکرثاً قائل شدن متایزی واضح بین علت ها ناممکن 

است -و حتی وقتی همه گیری و پیامدهای آن عامل مستقیم اند و مطالبات کارگران مستقیامً به همه گیری ربط 

دارند، علت های این وضعیت ریشه در خود رشایط اشتغال دارند. با این وجود، در اینجا باید به تعدادی از مبارزات 

دیگر نیز اشاره کرد. در »روز حراج« سایت آمازون در 13 و 14 اکترب، کارگران آمازون در آملان، اسپانیا و لهستان 

برای دستمزد بهرت دست به اعتصاب زدند. »بلک فرای دی« در نوامرب و نیز دوره های فروش زیاد در روزهای منتهی 

به کریسمس شاهد مجموعه ای از اعتصاب های چندروزه در واحدهای مختلف آمازون در رسارس آملان بود. 

پیامن های جمعِی  رسمیت یابی  کریسمس،  پاداش های  برای  ver.di هستند،  اتحادیه ی  که عضو  آمازون  کارگران 

منطقه ای-بخشی در بخش خرده فروشی و سفارش کاال و استقرار پیامن جمعی برای رشایط کاری مطلوب و سامل 

مبارزه کردند. در کارخانه ی فوالد ای مایدن هلند که مالک آن رشکت چندملیتی فوالد هندوستان به نام »تاتا استیل« 

است، کارگران دست به اعتصابی سه هفته ای زدند و در نتیجه مانع از اخراج هزار نفر از 9 هزار کارگر شدند و 

ضامنت اشتغال تا سال 2026 را به دست آوردند. این رشکت پیش از همه گیری تصمیم به اخراج گسرتده ی کارگران 

فرانسه  در  مارسی  حاشیه ای شامل  مناطق  در  رستوران مک دونالد  یک  سابق  کارمندان  این میان،  بود.در  گرفته 

)بخشی که شامل حومه های شاملی می شود(، پس از آن که رستوران بعد از رشوع همه گیری اعالم ورشکستگی کرد، 

محل کار سابق خود را تسخیر کردند. این افراد در طول همه گیری با هدف همبستگی به همراه ساکنان محلی 

دست به سازماندهی توزیع روزانه ی صدها وعده ی غذایی برای عموم مردم زدند. تا مارس 2020، مناطق شاملی 

مارسی تحت حکومت »جبهه ی ملی«6  بود که موفق شد در 2014، 36 درصد آرا را از آن خود و این منطقه را تبدیل به 

بزرگ ترین شهرداری تحت حکمرانی خود در فرانسه کند. جبهه ی ملی محله های تهی دست در شامل مارسی، که برای 

تشکیل یک شهرداری واحد ادغام شده بودند، را به حاشیه های جامعه راند. در دسامرب 2020، تسخیرکنندگان مک دونالد 

6-  اصلی ترین تشکیالت حزبی راست افراطی در فرانسه با گرایش های مشخصا فاشیستی و تحت رهربی مارین لوپن. م
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اعالم کردند در مکان مغازه یک همربگرفروشی گیاهی را افتتاح خواهند کرد که در عین حال یک کانون یا مرکز اجتامعی 

مدنی خواهد بود. مک دونالد مذاکره با تسخیر کنندگان را منی پذیرد و حرکت شان را به عنوان عملی غیرقانونی مردود 

می شامرد. متصدیان تعاونی که به اتحادیه ی محله )»سندیکای مناطق کارگرنشین مارسی«( تعلق دارند، نگذاشتند این 

.)2020 ,.Guemari et al( موارد مانع شان شود و مبارزات کارگران را »درخواست مدنی« رضوری تلقی می کنند

نتیجه گیری های مقدماتی

اگرچه گزینش ستیزهای کارگری ای که در اینجا طرح کلی شان مطرح شد به ناگزیر ناقص خواهد بود، و تعمیم دهی های 

امکان پذیر است. در طول دوران همه گیری،  نتیجه گیری ها  این حال به دست دادن برخی  با  جهانی دشوار است، 

گفتامن حول مفهوم وحدت ملی که اغلب در مواقع بحراِن شدید تأثیرگذار است، یا به زحمت توانسته گسرتش یابد 

یا کامالً ناتوان از گسرتش بوده است. مناقشات موجود در محیط های صنعتی و مبارزه ی طبقاتی تعطیل یا مختومه 

نشده اند، برعکس: ما شاهد تشدید جریانی جهانی به سوی افزایش این مناقشات در محیط های صنعتی بوده ایم. 

هامن طور که در سالیان گذشته چنین بود، گرایش مناقشات موجود در محیط های صنعتی در طول همه گیری کووید 

اتحادیه های  نوین در بخش های  با رویکردهای  یا  اتحادیه های مردمی  یا  کارگران،  ابتکارات خود  از  به رشوع   19

تثبیت شده بوده است )Azzellini/Kraft 2019(. در مواردی که شامل اتحادیه های سنتی بزرگ تر می شود، این امر 

تقریباً همواره به سبب فشار ناشی از پایه های مردمی یا جنبش های بیرونی وقوع یافته. در اکرث موارد، این اتحادیه ها 

ابتال به  برابر  انداخنت هزینه های بحران به دوش کارگران و مطالباتی برای مراقبت کافی در  بیانیه هایی علیه  به 

ویروس بسنده کرده اند. اتحادیه های سنتی تر و بزرگ تر جهان در اغلب موارد از گسرتش فعاالنه ی مبارزات کارگران در 

جبهه ای گسرتده خودداری منوده یا حتی موضوع اعتصاب های رسارسی را اصالً محل بحث ندانسته اند اگرچه رشایط 

از کشوری به کشور دیگر متفاوت اند، دلیل این امر رصفاً این نیست که اتحادیه های سنتی اغلب بورکراتیک شده اند 

و به این امید که در امر وساطت میان کار و رسمایه رسمیت یابند، از قواعد فعالیت نهادمند در محیط صنعتی پیروی 

می کنند )ولو آن که طرف کارفرما از این قواعد پیروی نکند(. از این منظر، [در رابطه با اتحادیه های سنتی] مورد اعتامد 

قرار گرفنت آنها بر حسب توانشان در زمینه ی کنرتل نیروی کار هامن قدر بخشی از این روند است که مشخص شدن 

مسئولیت پذیری آنها در قبال اقتصادهای ملی )و رقابت پذیری شان(. نزاع و اشتیاق فزونی یافته ی کارگران برای ابتکار 

در پیکار در محیط صنعتی بی شک نقطه ی عطف مثبتی است. با این حال، این را باید به نحوی واقع گرایانه با اشاره به 

این مسئله ارزیابی کرد که در اکرث کشورها و بخش های جهان، این فعالیت ها -با توجه به آن چه در خطر افتاده- بسیار 
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از آن چه برای تغییر موازنه ی قدرت بین کار و رسمایه، به نفع کار، چیزی مطلوب و رضوری تصور می شود، فاصله 

دارند.بی میلی اتحادیه های کارگری را نیز در نتیجه می توان به فقدان آمادگی از سوی کارگران برای درگیر شدن در نزاع 

نسبت داد )که به هر ترتیب، توجیهی برای اتحادیه ها نیست زیرا وظیفه ی اتحادیه ها دقیقاً گسرتش و تقویت این قبیل 

آمادگی هاست(. منونه های متعدد ]...[ ثابت می کنند که اتحادیه های کارگری و مبارزات کارگران مسلامً از ُمد نیفتاده اند. 

با این حال، به نسبت گذشته آن ها باید درهم تنیدگی نیرومندتری بین خود و سایر جنبش ها داشته باشند. در پرتو موج 

پیش بینی شده ی ورشکستگی ها و تعطیلی واحدها که از پیش اعالم شده، تسخیر کارخانه ها و تداوم دادن به فعالیت 

آن ها تحت خودمدیریتی کارگران منطقی و مطلوب خواهد بود. فقط در طول 20 سال گذشته در آرژانتین، بیش از 400 

رشکت ثابت کرده اند که این کار در واقع شدنی است و می توان در متام بخش ها انجامش داد. چند صد رشکت دیگر در 

سایر کشورهای آمریکای التین نیز همین مسیر را در پیش گرفته اند؛ از بحران 2008 به این سو، رشکت های بسیاری در 

 .)2018 Azzellini( جنوب اروپا، ایاالت متحده و سایر کشورهای جهان نیز چنین کاری کرده اند

مشخصاً اتحادیه های کارگری سنتی تر در شامل جهانی باید از رسسپاری قاطعانه ی خود به اجرای نقش بی قید ورشط 

وساطت بین رسمایه و کار و پرداخنت به مسائل عملیاتی، از مترکز بر منایندگی کردن کارمندان و از سازگاری اکید با 

الگوهای نهادینه ی نربد کارگری )الگوهایی که رسمایه از مدت ها قبل آن ها را رها کرده( دست بردارند. ابعاد بحران و 

مبارزه ی طبقاتی راه حل های سیاسی فراگیر را ایجاب می کنند. برای دست یابی به این راه حل ها، اتحادیه های کارگری و 

کارگران باید به لحاظ سیاسی به نسبت گذشته بیشرت درگیر شوند و از فعالیت های هامهنگ شده در متام بخش های 

جامعه به منظور طرح بدیل ها استفاده کنند. زمان برای چنین چیزی نه تنها فرارسیده بلکه زمان مساعدی است. به 

شکل انکارناپذیری مشخص شده که مداخله ی دولت و بدهی ملی مسائلی سیاسی هستند. وظیفه ی ما اکنون جلوگیری 

از این است که بحران رسمایه و بحران چندگانه ی رسمایه داری یک بار دیگر رصفاً به عنوان بحران بدهی بازتعریف شوند.
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