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 ممنوع بودن اعتصاب سياسی در آلمان؛

  چرا؟ چگونه؟ چه وقت؟
 

       فريده ثابتی                                                                                جبهمن ماه هشتاد و پندوم ست يب
 

   

آلمان رجوع کنيم تا متوجه شويم که چرا اعتصاب سياسی ال بايد به تاريخ جنبش کارگری دربرای پاسخ دادن به سئو

 انتقاد به سياست دارد، آن را به عنوان اعتصاب درآن عضويتدرکه آلمان نيزا وجودی که حتی سازمان جهانی کارب

 : ن ممنوع شدداند، در آلما های اقتصادی و اجتماعی دولت مجاز می

بقه ای در مقابل طبقه کارگر به عنوان ط  طبقه  ،)مانيفست کمونيست( هر مبارزه طبقاتی يک مبارزه سياسی است 

دارد، برای پبش برد اهداف خود در مبارزه و برای حفظ، تداوم ی ابزارهای قدرت را در اختيار که همهسرمايه دار

چيزی که نه تنها شيره حياتی . دست دارد اعتصاب استترين ابزاری که درو ارتقا دستاوردهای مبارزاتی خود مهم 

اتی را تجديد و طبقه سرمايه دار يعنی جريان سيال ارزش اضافی را موقتا قطع می کند بلکه می تواند همبستگی طبق

تی مبارزه طبقاتی وقاعتصابات کارگری به عنوان مهم ترين ابزار .نمايدرا برای مبارزات آتی بازتقويت کند و مسير

 اجتماعی شود؛ به تغير دولت و  تواند سبب تغييرات مهم جنبه عمومی پيدا کند و به اعتصاب توده ای تبديل شود می

ژنرال کپ به کمک گارد ١٩٢٠مارس به عنوان نمونه وقتی در. راديکال ترين حالتش به انقالب اجتماعی بينجامددر

اعتصاب زدند و اعتصاب در ادامه به اعتصاب عمومی تبديل  يون کارگر دست به ميل١٢ارهارد دست به کودتا زد، 

ها را به مجلس برد،  گاهکار دولت به رهبری ادنائر قانون کار وقتی١٩٤٩اکتبر يا در. شد و دولت کودتا سقوط کرد

سياسی  ين اعتصاب را امریداد و انامه ای به اتحاديه اخطارادنائر در. کارگران متال و معدن اعالم اعتصاب کردند

. قانون ايجاد کنددی عقب نشينی نمايد و تغيراتی درشد که تا حدوحال مجبورشدن با حکومت خواند اما به هرو درگير

 يافت که ادنائر اعتراض به طرح های دولت يک اعتصاب کوتاه چند صد هزار نفره ترتيب دوباره در١٩۵٢سال در

طی آن اعتصابات کارگری  مجلس قانونی را به تصويب رساند که  سپس. ی شرق خواندها آن را تبانی با کمونيست

  .به دو دسته اعتصابات مجاز و غيرمجاز تقسيم شد

جمله اعتصاب در انتقاد ازو مزد خوانده شد و اعتصابات ديگرمحدوده مسايل کارشامل اعتصاب دراعتصابات مجاز

 و اشغال  دولت کارمندان  بدون مجوز، اعتصاب   نشده  اعتصاب اعالم حمايتی،  دولت، اعتصاب به سياست های 

مطلق کنار گذاشته نشد که ين نوع هيچ گاه به طوربا وجود اين قانون اما اعتصاباتی از. کارخانه ها ممنوع اعالم شد

 :کنم به مهم ترين آن ها اشاره می

 
 ها ی کارگاه هزار کارگر در اعتراض به قانون اساس٣۵٠ اعتصاب ١٩۵٢ماه مه 

 . هزار کارگر برای مساله حق تصميم گيری در صنعت ذغال سنگ٨۵٠ اعتصاب ١٩۵۵ژانويه 



 ١٩۵٨مارس تا مه . هزار نفره برای پرداخت دسمتزد به هنگام بيماری٣٠ اعتصاب ١٩۵٧ و ژانويه ١٩۵٦دسامبر 

 .اعتصاب به صورت توقف توليد برعليه تسليح اتمی ارتش آلمان

 . تحريم کار و تظاهرات عليه قوانين زمان اضطرار١٩٦٨مه 

 . هزار نفره در حمايت از ويلی برانت١٠٠ اعتصاب ١٩٧٢آوريل 

 . ضد اعتصاب١١٦ اعتصاب يک ميليونی عليه پارگراف شماره ١٩٨٦مارس 
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