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 اعتصاب لوکوموتيورانان آلمانمالتی برأت
 

 ششماه هشتاد و چهارم شهريور بيست                                                                                        بهمن شفيق  

     

اروپا و حتی در سطح ، اعتصاب لوکوموتيورانان آلمان در هفته های گذشته توجه گسترده افکار عمومی در آلمان

اين اعتصاب در چپ ايران نيز انعکاس نسبتا قابل توجهی يافت و روشن است که اين . جهان را به خود جلب نمود

 از اين اعتصاب و تبيين آن به مثابه عملی راديکال در مقابل بوروکراسی حاکم بر توجه نيز اساسا از زاويه حمايت

اما به ويژه درج مطالبی در رابطه با اين اعتصاب در سايت اينترنتی رفقای . اتحاديه های بزرگ صورت گرفت

صاب اکنون مدتی از خود اعت. سنديکای کارگران نقاش ساختمانی تامالتی بيشتر را بر اين اعتصاب ضروری ميکند

اما اين درگيری هنوز خاتمه نيافته است و چه . است که ميگذرد و طرفين با وساطت دو ميانجی در حال مذاکره اند

ميتواند حاوی نکاتی باشد که ، چنانکه خواهيم ديد، برخورد دقيق تر به موضوع. بسا باز هم به اعتصاب کشيده شود

  .از حد معمول حمايت از يک اعتصاب به خود ميگيرنددر مواجهه با موارد مشابه اهميتی بيش 

اولين نکته اين . قبل از هر چيز اشاره به مواردی که باعث چنين توجه گسترده ای به اين اعتصاب شده اند الزم است

، که اعتصاب  لوکوموتيورانان بالفاصله پس از انعقاد قرار داد تعرفه دو اتحاديه بزرگ ديگر کارگران راه آهن

اين دواتحاديه که از نظر وسعت دايره شمول اکثريت بزرگ کارکنان . به وقوع ميپيوست"  GDBA"و " انس نتتر"

يورو  ۶٠٠و نيم درصد اضافه دستمزد از سال آينده و  ۴طی قرارداد تعرفه با دريافت ، راه آهن را در بر ميگيرند

ادامه اعتصاب از . داری خود را متوقف کردنددريافتی مازاد در سال جاری توافق کرده و اعتصابات کوتاه و هش

جانب لوکوموتيورانان ميتوانست به معنای راديکاليزه شدن بخشی از کارگران راه آهن آلمان تعبير شده و به ويژه در 

  .صفوف چپ موجب جلب سمپاتی شود

 ٣٠واستار افزايش دستمزد و نيم درصد توافق اتحاديه های ديگر خ ۴دوم اين که اتحاديه لوکوموتيورانان در مقابل 

اين خواست . امری که در هيچ يک از اعتصابات کارگری سالهای گذشته در آلمان سابقه نداشت. درصدی شده بود

درصدی نيز ميتوانست شاهد ديگری بر راديکاليسم رو به تزايد کارگران و مايه جلب سمپاتی مضاعف از  ٣٠افزايش 

  . جانب چپ شود

اتحاديه ، اکتيکهای رايج در جنبش کارگری آلمان مبنی بر دست زدن به اعتصابات کوتاه مدتسوم اين که بر خالف ت

لوکوموتيورانان اعالم اعتصاب نامحدود برای رسيدن به درخواستهای خود کرده و به اين ترتيب نشان داده بودند که 

  .ودن لوکوموتيورانان نزد چپدليلی ديگر برای سمپاتيک ب. برای دستيابی به خواستهای خود قاطعند و پيگير

چهارم و باالخره اين که مبارزه لوکوموتيورانان در آستانه ورود سهام شرکت راه آهن آلمان به بازار بورس در سال 

آينده صورت ميگيرد و راه آهن آلمان نيز در همين راستا در سالهای گذشته با اتخاذ سياستی سخت نسبت به اتحاديه ها 

بلکه ، های غير سود ده حمل و نقل از سوی ديگر نه تنها از زيان دهی به سوددهی رسيده استاز يک سو و حذف خط
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به يک سمپاتی عمومی ، ابعاد سودآوری آن همراه با کاهش خدمات ضروری در شبکه حمل و نقل راههای نزديک

ميشد که حمايت از اين همه اين داليل باعث . نسبت به لوکوموتيورانان و به زيان شرکت راه آهن منجر شده بود

هم در آلمان که حزب جديدالتاسيس چپ به حمايت از . اعتصاب در چپ امری بديهی تلقی شود و چنين نيز شد

  .لوکوموتيورانان برخاست و هم در ايران که مطالب مندرج در اين رابطه به همين سياست روی آوردند

زم است؟ آيا همه اينها برای اعالم حمايت بی شائبه از اين اما چرا تاملی بيش از اين بر اعتصاب لوکوموتيورانان ال

نگاهی دقيق تر به زمينه ها و اهداف اعتصاب جلوه های ديگر و نگران کننده . اعتصاب کافی نيست؟ به نظر من نه

ريخ جنبش به ويژه اين که چنين مواردی محدود به آلمان نيستند و تا. ای را می نماياند که هشياری بيشتری را ميطلبند

  .کارگری سرشار از موارد مشابه بوده است

اتحاديه لوکوموتيورانان در جدال تبليغاتی و در مذاکرات و مبارزات خود بارها و به کرات خواسته ديگری را نيز 

اين . درصدی افزايش دستمزد اعالم شد ٣٠طرح کردند که اهميت آن برای اين اتحاديه به مراتب بيش از خواست 

والتر شل دبير اتحاديه لوکوموتيورانان . خواستار انعقاد قرارد داد تعرفه ای جدا از دو اتحاديه ديگر گرديداتحاديه 

درصدی دستمزد را اعالم کرد تا بالفاصله تاکيد کند که  ٣٠بارها آمادگی اتحاديه برای کوتاه آمدن از خواست افزايش 

 در پرتو اين مطالبه و بر متن تحول عمومی در جنبش کارگری .خواست قرارداد جداگانه تعرفه عير قابل مذاکره است

برای روشن شدن . آلمان اعتصاب لوکوموتيورانان معنای متفاوتی از آنچه می يابد که در نگاه اول به نظر ميرسد

  .موضوع الزم است به زمينه های اعتصاب و تحوالتی مشابه اعتصاب لوکوموتيورانان نگاهی انداخته شود

اعتصاب خلبانان نيز . اتحاديه خلبانان خطوط هوايی آلمان نيز در اقدامی مشابه دست به اعتصاب زد ٢٠٠١در سال 

در فاصله کوتاهی پس از انعقاد قرارداد تعرفه توسط اتحاديه های بزرگ فعال در شرکتهای هواپيمايی صورت 

 درست –درصد  ٩٨ستمزد به ميزان خلبانان نيز با قاطعيت اعتصابی نامحدود را با خواست افزايش د. ميگرفت

درصد دستمزد به پايان  ٣٠ آغاز کرده و پس از مدت کوتاهی با موفقيت و افزايش –خوانديد نود و هشت درصد 

سال گذشته نيز نوبت به پزشکان . آنها همچنين قرارداد تعرفه ای جدا از اتحاديه های ديگر دريافت کردند. رساندند

نيز در اعتصابی سنگين موفق به کسب مزايايی بيش " ماربورگر بوند"ه پزشکان موسوم به اتحادي. بيمارستانها رسيد

اعتصاب لوکوموتيورانان در . از ساير اتحاديه ها گرديد و مهم تر از آن به عنوان طرف حساب کارفرمايان تثبيت شد

،  از افزايش راديکاليسم جلوه گر ميشودادامه اين روند معنايی متفاوت می يابد و آنچه در نگاه اول به مثابه نشانه ای

  . در نگاه دقيق تر حکايت از انشعابی خزنده و آرام در جنبش اتحاديه ای آلمان ميکند

هم خلبانان و هم پزشکان به روشنی خود را شايسته افزايش دستمزدی بيش از کارگران رشته های مربوطه خود 

 هست که شرايط کار و امکانات رفاهی آنان به سرنوشت عمومی ساير ميدانند و مهم تر از آن تاکيدشان بر اين بود و

مساله اساسی در مورد هر سه گروه . لوکوموتيورانان نيز در اين مسير حرکت کرده و ميکنند. کارکنان گره نخورد

 ساير اين بود که آنها با تاکيد بر نقش کليدی خود در رشته مربوطه اشان حقوق و مزايايی بيش از و متفاوت با

اين يک . اينجا ديگر صحبتی از راديکاليسم طبقاتی نميتواند در ميان باشد. کارکنان رشته خود را درخواست ميکنند

نخبه گرايی است که با جدا کردن صفوف خود از ديگر کارگران در صدد کسب امتيازات ويژه برای گروه خودی 

پزشکان بيش از هر چيز " مابورگر بوند" خلبانان و اتحاديه اتحاديه لوکوموتيورانان نيز مثل همان دو اتحاديه. است
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قوانين حاکم بر رابطه اين اتحاديه ها با ساير . البی خودی هاست و نه تشکل طبقاتی کارگران در شاخه ای معين

  . کارگران بخشهای خودی انعکاسی است از قوانين رقابت بازار سرمايه داری و نه قوانين همبستگی طبقاتی

نخست اين که دو اتحاديه ديگر فعال . رد اتحاديه لوکوموتيورانان به ويژه تاکيد بر دو نکته نيز حائز اهميت استدر مو

نيز در " وردی"هستند و ، اتحاديه خدمات عمومی و حمل و نقل آلمان، "وردی"در راه آهن آلمان هر دو متعلق به 

و اتحاديه " وردی"موضعگيری های متقابل . دجنبش اتحاديه ای آلمان بخش چپ اين جنبش را تشکيل ميده

مساله . لوکوموتيورانان در عين حال نشانه ای از مبارزه بين دو گرايش در درون جنبش اتحاديه ای آلمان نيز بود

بلکه از موضع راست صورت ، اساسا نه از موضع چپ" وردی"اساسی اين است که تقابل اتحاديه لوکوموتيورانان با 

در " وردی"درصد دستمزد البته آن را در مقابل  ٣٠ اتحاديه لوکوموتيورانان بر خواست افزايش تاکيد. ميگرفت

در جريان مبارزات " وردی"اما مساله اينجاست که از قضا اتحاديه ای مثل . موضعی به ظاهر راديکالتر قرار ميدهد

زنه گروههای کم درآمدتر کارگران نسبت مربوط به دستمزدها و قراردادهای تعرفه اساسا تمايل به سنگين تر کردن و

به گروههای پردرآمدتر دارد و همين نيز سرمنشاء نارضايتی هايی است که در ميان گروههای پردرآمدتر حوزه 

تصادفی نيست که در مورد پزشکان و خلبانان نيز . منجر به افزايش روندهای انشعاب طلبانه ميشود" وردی"فعاليت 

بيمارستانها و شرکتهای هوايی و فرودگاهها را نمايندگی ، د که ساير کارکنان اين بخشهابو" وردی"اين اتحاديه 

نکته دوم در مورد اتحاديه لوکوموتيورانان نيز اين که اين اتحاديه از نظر سياسی نيز به اردويی غير از ساير . ميکرد

يه واحد متکی است و اتحاديه های متشکل در جنبش اتحاديه ای در آلمان به اصل اتحاد. اتحاديه های آلمان تعلق دارد

درون آن نيز در درجه اول تحت تاثير سوسيال دمکراسی آلمان و در درجه بعد متاثر از حزب چپ و گرايشات چپ 

به جناح ، حتی آن بخشهايی از جنبش اتحاديه ای آلمان که متاثر از حزب دمکرات مسيحی اند. درون سبزها هستند

در مورد اتحاديه . رند که از جانب محافل دست راستی به سوسيال دمکراتيسم متهم ميشوندچپ اين حزب تفلق دا

اين اتحاديه تحت نفوذ حزب دمکرات مسيحی است و دبير کل آن مانفرد . لوکوموتيورانان اما قضيه خالف اين است

اين . لمان آلمان بودشل نيز عضو اين حزب است و تا سالهای ميانی دهه نود عضو فراکسيون اين حزب در پار

حکم های انتخاب شده از . نزديکی را حتی در جريان انتخاب حکم مورد اعتماد طرفين برای مذاکره نيز ميتوان ديد

  . هر دو به حزب دمکرات مسيحی تعلق دارند، کورت بيدنکپف و هاينر گايسلر، جانب کارفرما و اتحاديه

درست مثل نقشی که خلبانان در .  در شرکت راه آهن برخوردارندروشن است که لوکوموتيورانان از نقش کليدی ای

آنها ميتوانستند و ميتوانند از اين نقش ويژه به مثابه اهرمی . شرکتهای هوايی و پزشکان در بيمارستانها ايفا ميکنند

 از جمله در تاريخ جنبش کارگری و. برای بهبود وضعيت عمومی کارگران و کارکنان رشته های خود استفاده کنند

در خود ايران نيز موارد بسياری بودند که در آنها کارگران ماهر و با تخصص بيشتر نقشی کليدی و پيشرو در 

سازمانيابی کل کارگران رشته های خود ايفا کرده و خود نيز به مثابه نمونه های برجسته مبارزه و همبستگی طبقاتی 

اما ايفای چنين نقشی فقط نيازمند يک پيش . از اين نمونه هاستنمونه کارگران چاپ در ايران يکی . شناخته شدند

نه خلبانان و نه پزشکان و نه لوکوموتيورانان اما چنين . برای چنين کاری بايد سوسياليست بود: است" کوچک"شرط 

 قبال بلکه اقدامی در راه افزودن به سهم خود در، حرکت آنها نيز نه گامی در جهت تقويت جنبش کارگری. نيستند

  .ساير بخشهای کارگران است
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مخالفت شرکت . روشن است که همين نيز در برخوردهای احزاب سياسی به اعتصاب لوکوموتيورانان بازتاب يافت

تاکيدی ، برخالف برخی تحليلها، راه آهن و احزاب سوسيال دمکرات و دمکرات مسيحی با اعتصاب لوکوموتيورانان

اين مخالفت اساسا از آن روست که مدل مناسبات .  لوکوموتيورانان نبود و نيستبر هيچ گونه راديکاليسم در حرکت

سرمايه داری . کافرما و کارگر در آلمان بر عقد قراردادهای واحد بين اتحاديه های کارفرمايان و کارگران متکی است

از کشورهای حوزه سرمايه آلمانی عليرغم تفاوتهايی محسوس با سرمايه داری در اسکانديناوی اساسا  به آن دسته 

تاچريسم عريان ضد . داری در غرب تعلق دارد که مناسبات کار و سرمايه را بر اساس اجماع دو طرف تنظيم ميکنند

بلکه به مثابه اهرم فشاری برای ، اتحاديه ای هيچگاه در آلمان به خط حاکم بر مناسبات بين کار و سرمايه تبديل نشد

اين مدلی است با . عقب نشينی و پذيرش داوطلبانه کاهش سطح دستمزد به کار گرفته شدوادار کردن اتحاديه ها به 

ارزش برای سرمايه داری سازماندهی شده در آلمان که نظم و ثبات الزم برای برنامه ريزی های درازمدت تر را 

ديکال چپ نيست که مبارزه به همين دليل نيز نمايندگان اين خط فقط با کمونيستها و گرايشات را. امکانپذير ميکند

. آنها همچنين با مدافعان آشکار تاچريسم نيز مرزبندی دارند و هر از گاهی حمالت آنها را نيز به عقب ميرانند. ميکنند

اين اعتصاب از جانب نمايندگان خط رسمی بورژوازی آلمان مورد . در مورد اعتصاب لوکوموتيورانان نيز چنين بود

که خطرات ناشی از شکست مدل کنونی و تالطمات گذار به مدلی متفاوت و شبيه کشورهای چرا، انتقاد قرار گرفت

آنها با حفظ همين . آنگلوزاکسن برای بورژوازی آلمان به مراتب بيش از تغييرات تدريجی در همين مدل کنونی است

 در آلمان را کاهش داده و مدل همکاری متقابل با اتحاديه ها موفق شدند که در ده سال گذشته سطح دستمزد عمومی

  . سرمايه آلمانی را در موقعيت مناسب امروز قرار دهند

در درون شرکت راه آهن نيز روال مناسبات بين کارگران و کارفرما بر همين اصل استوار بود و تمام اقدامات دولت 

 ٢٠٠١کوموتيورانان در سال اتحاديه لو. و مديريت راه آهن برای خصوصی سازی با توافق هر سه اتحاديه همراه بود

بدون آن که مخالفتی با سياست عمومی حاکم بر راه آهن آلمان ، از ائتالف تعرفه ای بين سه اتحاديه خارج شده بود

درصد دستمزد را طرح کرده  ٣٠حال که اين اتحاديه تحت فشار رانندگان لوکوموتيو خواست افزايش . داشته باشد

مخالفت اتحاديه های . انعقاد جداگانه قرارداد همراه کرده بود تا انشعاب رسميت بيابداين خواست را با مطالبه ، بود

با اتحاديه لوکوموتيورانان نيز اساسا بر همين مبنا و برای حفظ موقعيت خود " جی دی بی ای"رقيب ترانس نت و 

  .  ه ها نبودصورت ميگرفت و به خودی خود بيانگر هيچ تفاوتی در جهتگيری های عمومی اين اتحادي

قطب نمای اصلی ای که ميتواند به عنوان شاخص قابل اتکای شناخت تاثيرات مخرب اين روند در جنبش اتحاديه ای 

موضعگيری جريانات آشکارا تاچريستی و ضد اتحاديه ای در قبال اعتصاب لوکوموتيورانان و ، آلمان قرار گيرد

ه دبير کل حزب دست راستی ليبرال آلمان از همان نخستين روز گيدو وسترول. حمايت آشکار آنان از آن بود و هست

اعتصاب به حمايت از آن برخاست و روزنامه های نئوليبرال نيز شادمانی خود را از اين اعتصاب هيچگاه پنهان 

 بلکه نتايج عميق و دراز مدت تر آن بود که مورد حمايت اين جريانات، روشن است که اين نه خود اعتصاب. نکردند

قرار ميگرفت و اين نتايج نيز چيزی نبودند جز انشعاب در جنبش اتحاديه ای آلمان و تضعيف آنچه که ليبراليسم هار 

اعتصاب لوکوموتيورانان از اين . بازار آزادی به مثابه عقبه ای سوسياليستی همواره مورد حمله قرار داده و ميدهد
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ن به مراتب بيش از خلبانان و پزشکان ميتوانند شاخص چنين لوکوموتيورانا. زاويه نقطه عطفی به حساب می آيد

  . انشعابی به شمار آيند و اين همان چيزی است که تاچريستها را به وجد آورده است

شروع شده است و با اعتصاب لوکوموتيورانان ميرود که به " وردی"و با تشکيل  ٢٠٠١اين روندی است که از سال 

حاصل وحدت چهار اتحاديه عضو اتحاديه " وردی. "اتحاديه ای آلمان تبديل شودتحولی کامال متفاوت در جنبش 

" اتحاديه مديا"و " خدمات عمومی و حمل و نقل"، "تجارت و بانکها و بيمه ها"، "پست"اتحاديه های ، سراسری آلمان

اتحاديه آلمان تبديل شد و با تشکيل خود به بزرگترين " وردی. "از يکسو و اتحاديه کارمندان آلمان از سوی ديگر بود

کارگران و کارکنان بيش از هزار " وردی. "هزار عضو اتحاديه فلز را پشت سر گذاشت ٩٠٠ميليون و  ٢با بيش از 

حرفه را در خود متشکل کرده بود و برای جنبش اتحاديه ای آلمان گامی بزرگ در جهت مقابله با تضعيف مداوم به 

ز همان آغاز موجبات بدبينی گروههای ماهرتر و متخصص تر کارگران و کارکنان اما اين گام بزرگ ا. شمار ميرفت

از هجموعه گروههای همان اتحاديه " کوک پيت"هم اتحاديه خلبانان و هم گروه معروف به . را نيز به همراه داشت

 در شمار همين نيز" ماربورگر بوند"گروه نامبرده پزشکان . کارمندان آلمان بودند که به اين حرکت نپيوستند

اکنون نيز اتحاديه لوکوموتيورانان در همين . جدا شد" وردی"از  ٢٠٠۵گروههای ناراضی قرار داشت که در سال 

جای اتحاديه های . در يک کالم ساختار واحد جنبش کارگری آلمان در حال درهم شکستن است. مسير گام برميدارد

د که در تقابل با ناتوانی جنبش اتحاديه ای در دفاع مؤثر از منافع واحد را اتحاديه های کوچکتر نخبه گرايی ميگيرن

تا امروز اين روند فاقد هرگونه شائبه . به تامين اهداف ويژه گروه کوچکتر خود رو می آورند، طبقاتی کارگران

نين تحولی چ. اين تحولی است به راست در جنبش اتحاديه ای آلمان. سوسياليستی يا حتی همبستگی طبقاتی بوده است

نميتواند مورد تاييد سوسياليستها باشد و هيچ درجه از حقانيت اعتصاب لوکوموتيورانان در تالش برای بهبود زندگی 

مساله اين است که پيروزی چنين اعتصاباتی پيروزی گروه کوچکی . شان در ماهيت اين تحول تغييری ايجاد نميکند

برخورد . کستی برای جنبش کارگری به حساب خواهد آمداز کارگران خواهد بود در حالی که شکست آن ش

  .سوياليستی به اين نوع حرکات نميتواند اين وضعيت متناقض را در نظر نگيرد

مباحثات فوق ممکن است برای جنبش کارگری ايران که امروز درگير جدالی بر سر بود و نبود تشکل مستقل طبقاتی 

اما حتی همين امروز هم عالئم اين نخبه گرايی را در بخشهايی از . اموری غير واقعی به نظر برسند، خويش است

اوضاع امروز جنبش . بودن خود مبتنی ميکنند" فرهيخته"حرکت معلمان ميتوان ديد که حقانيت مطالبات خود را بر 

. را نشان ميدهدآينه ای که فردای آن . اتحاديه ای در آلمان ميتواند آينه ای در مقابل جنبش کارگری ايران نيز باشد

برای اجتناب از اين آينده ميتوان و بايد از همين امروز . فردايی که سوسياليسم و آگاهی سوسياليستی در آن غايب باشد

سوسياليسم را به کار گرفت و سوسياليسم نيز در درجه اول و قبل از هر چيز تعهد به منافع عمومی طبقه در مقابل 

به کارگرفتن اين اصل در عمل چندان . ازمدت آن در مقابل منافع کوتاه مدت استمنافع ويژه و تعهد به منافع در

فقط بايد بدان باور داشت و مشاهده دقيق و همراه با تعقل تجربيات جنبش کارگری در کشورهای ديگر . دشوار نيست

  .ان آلمان گرفتاين درسی است که بايد از اعتصاب لوکوموتيوران. نيز از ابزارهای رسيدن به اين باور است
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