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بحران ساختاری سرمايه داری و نقش اتحاديههای کارگری
ٓؽاظ ػظئی

ثيكت ٛلتْ آغؼ 9831

پيشگفتار .سه سال از آغاز وخيم ترين بحران سرمايهداری جهانی می گذرد .قرار گرفتن سرمايهداری آمريکا در
کانون اين بحران( ،)1حتی کشورهای سرمايهداری رو به رشد را مستقيم يا غير مستقيم بدورن گردباد اين بحران
کشاندهاست ( .)2چرا که ،هر ضعفی در دالر ،به مثابه اصلی ترين ارز مبادلهی بين المللی و ذخاير کشوری،
پژواکش فراسوی چهار چوب ارضی سرمايهداری آمريکا را می پيمايد .واقعيتی که اتفاق افتادهاست .بانک های
مرکزی و خزانهداریهای های کشورها سعی می کنند ارزهای خارجی متنوع ،ازجمله طال ،انبار کنند -برای
نمونه روسيه .همين دولت سرمايهداری ايران ،برای قرنطينه کردن ارز بدست آمده از دالر لرزان ،تالش کرد آنرا
به يورو تبديل کند .ولی ،مگر يورو از طوفان بحران ساختاری سرمايهداری مصون مانده است؟
اکنون بحران ساختاری سرمايهداری با دو معضل محوری روبروست .اول ،وجود کوههای پول کاغذی( ،)3بويژه
دالر -و تريليونها تريليون دالر اوراق دارائی بی پشتوانه و مشکوک بانک ها از يک طرف ،و آب رفتن هر چه
بيشتر توليد ارزش اضافی ،که هيچ برابری يا تناسبی با کوه پول های کاغذی ندارد .اين واقعيت که ،آمريکا،
انگلستان ووو اقدام به چاپ پول می کنند ،نشانگر مشکل توليد ارزش اضافی ،يا آنچه سخنگويان سرمايهداری

شرمگينانه مشکل دارائی واقعی’ ‘Real Assetتعريف می کنند .دوم ،خصلت سوداگری يا قماربازی موسسات
مالی تروريستی( .)4اين تحول اخير ،تنها يک عارضه در بدنهی سرمايهداری نيست .بلکه ،بخش مالی توليد
کنندگان سرمايهی تخيلی يا ’ )5(‘Fictitious Capitalجايگاه برتر را در اقتصاد سرمايهداری ،بويژه آمريکا،
اشغال کرده و سياستهای رياضت اقتصادی ويرانگرش عليه طبقات کارگر را از طريق دولتهای سرمايهداری
ديکتهمی کند(.)6
با اين مختصر بايد به اين نکتهی مهم تاکيد نمود ،که اين بحران بر متن بحران ساختاری سرمايه در قرن بيست و
يکم روی می دهد .همچنين بياد داشته باشيم که ،کنگرهی بين الملل اول کارگری ،در سال  1166در ژنو،
خواهان تصويب قانون هشت ساعت کار روزانه شد .سه دهه بعد « ،سرکارگر پيشين آمريکائی  ،فردريک
تيلور )7( » Fredrick Taylor ،شيوهی مديريت صنعتی را ابداع کرد ،و «هنری فورد »Henry Ford ،با بهره
گيری از مديريت صنعتی نامبرده ،در سال  ،1115توليد کالن معروف به «خط توليد »Assembly Line ،يا
«توليد نوارنقاله ای »Conveyor production،را آغاز کرد .بدين ترتيب ،نوآوری شيوهی مديريت صنعتی
تايلور و بکارگيری اش در صنعت توليد کالن ،نيروهای مولده يا بارآوری کار را غول آسا افزايش داد .بر بستر
اين تحول در نيروهای مولده ،شعار هشت ساعت کار در روز ،در دههی دوم قرن بيستم ،برای کارگران آمريکائی

ووو شعاری کهنه گرديد .از اينرو ،به پشتوانهی باالتر رفتن بارآوری کار ،طبقهی کارگر آمريکا می بايستی ،به
عنوان يک شعار تاکتيکی ،در مبارزهی کار وسرمايه ،شعار روزکار کمتر از  1ساعت را مطالبه می کرد(.)1
اکنون ما در آغاز دههی دوم قرن بيست و يکم زندگی می کنيم .و دير زمانی است که ،سرمايهداری آمريکا به
مثابه سمبل شيوهی توليد سرمايهداری ،تمام ملزومات مادی يک زندگی اجتماعی – بر سبيل تمثيل از مارکس در
ايدئولوژی آلمانی ،من بامداد در يک موسسه کار می کنم و اگر دوست داشته باشم بعد از ظهر هم کالس موسيقی
میروم -را فراهم کردهاست .به سخن ديگر ،در آمريکا و بسياری از کشورهای سرمايهداری ،شرائط تحول از
کار اجباری به فعاليتی خالقانه و داوطلبانه مهيا شده است .پس چرا ،هنوز کارگر آمريکائی ،برابر با مصوبات
قانون کار اين کشور ،در بخش های گوناگون توليد ،ميانگين به اجبار تا  41ساعت و کارگران رانندهی حمل و نقل
تا 66ساعت در هفته کار می کنند؟ مضاف بر اين ،چرا برابر با همان قانون کار ضد کارگری ،کارگر آمريکائی
مجبور می شود با اضافه کاری تا  16ساعت در هفته کار کند .و باالخره ،کارگر آمريکائی پائين ترين تعداد
روزهای تعطيل به نسبت کشورهای اروپائی را داشته باشد؟ مشکل چيست؟
اتحاديههای کارگری يا سنديکاها ،بمثابه نيروی حراست ،يا نيروی انتظامی ،سرمايه در درون طبقات کارگر
 -1در مراحل نخستين روابط کار و سرمايه ،کارگران از سطح خواست های رفاهی و اقتصادی با سرمايه به ستيز
برخاستند .سپس ،مبارزهی کار و سرمايه ،يا طبقهی کارگر عليه طبقهی سرمايهدار ،به سطح مبارزهی سياسی در
جنبش چارتيست ها ارتقا يافت .مارکس با بهره گيری از فعاليتش در درون کارگران سوسياليست پاريس و تجربه
اش از جنبش چارتيست ها ،برنامه يا بيانيهی کمونيسم « » Communist Manifestoرا برای بهم آمدن فعالين
کارگری در تشکل

«اتحاديهی کمونيستها  »Communist Leagueتدوين کرد .برخالف باورمندان دو

تشکيالتی شرقی و غربی ،مارکس برای طبقهی کارگر دو تشکل جداگانه ،يک تشکل برای فعالين سياسی و تشکل
ديگری برای کارگران فراگير قائل نبود« .بيانهی کمونيسم» قطب نمای نظری برای ظرف عملی فعالين کارگری
در درون طبقات کارگر اروپا و آمريکا تجلی کرد.
با افت شرائط انقالبی در آلمان ،مارکس اتحاديهی کمونيست ها را ،در سال  ،1152منحل کرد .سپس،
انترناسيونال اول کارگری در سال  1164بنياد شد .انترناسيونال اول خواست های اقتصادی -سياسی طبقات
کارگر اروپا و آمريکا را موضوع کنش خود قرار داد.
 1-1در سال  ،1161اتحاديه های کارگری انگلستان به سمت راست يا رفرمسم سرمايهداری چرخيدند .چرخش
تاريخی اتحاديههای کارگری به سمت سياست های رفرم بورژوائی ،هرگز شرائط انسانی برای طبقهی کارگر
انگلستان تامين نکرد .طبقهی سرمايهدار با کاربرد سياست تفرقه بيانداز و حکومت کن به اتحاديههای کارگران
ماهر امتياز جزئی داد و همچنان شرائط کار ومعيشت بردهوار کارگران غيرماهر -اکثريت طبقهی کارگر -را حفظ
کرد .مارکس در انتقاد از چرخش به راست اتحاديههای کارگری انگلستان رسالهی «گذشته ،حال و آيندهی
اتحاديه» ها را نوشت(.)1
به دو نمونه از اوضاع کارگران غير ماهر -بخش غالب طبقهی کارگر انگستان -يا عواقب مترقب سازش تاريخی
اتحاديهها ،البته نه در همان سال  ،1161بلکه در دهههای  1116و  1116اکتفا می کنيم:

الف  .در جوالی  ،1111تعداد 1466نفر کارگر دختر -بيشترشان در سنين پائين تر از  15سال -کارخانهی
کبريت سازی «براينت و می  ،»Bryant and Mayبرای خواست افزايش دستمزد و کاهش ساعات کار از
11/5ساعت در زمستان و  13/5ساعت در تابستان اعتصاب کردند .گفتنی است که در فصل زمستان ساعت 7
سحر و ساعت  4بعداز ظهر هوا تاريک است .اين کارگران دختر ستمکش در تاريکی بامداد زمستان منزل را
بسوی کارخانه ترک کرده و در تاريکی شامگاه به خانه بر می گشتند .در کارخانهی کبريت سازی ،کار با مايع
فسفردار بدون استفاده از دستکش ايمنی به دندانهای کارگران صدمه زده و اکثر کارگران دختر دندانهايشان
افتادهبودند .هم چنين ،به خاطر حمل بار روی سر ،موهايشان ريخته و طاس شدهبودند .بيندهی خارج از
کارخانهی کبريت سازی ،نه با رخسار گلگون دختران نوجوان ،بلکه با سيمای افسردهی زنان پير بی دندان و
طاس روبرو می شد .همين موجودات به غايت بينوا ،با اعتصابشان مشعل داران جنبش تاريخی اعتصابات دهها
هزار کارگر غيرماهر باراندازی ،کارگران گاز ووو انگلستان شدند .دختر کوچک مارکس’، ،النار‘Eleanor ،
يکی از کارگران فعال سوسياليست بود ،که در درون اين دريای جنبش فراگير و عظيم ،بعد از

جنبش

چارتيستها ،فعاليت اقتصادی-سوسياليستی می کرد( .)16انگلس سالمند آنچنان از پديدار شدن اين جنبش فراگير به
وجد آمده بود که حسرت میکرد ،ای کاش مارکس زنده بود تا خروش نسل جديدی از جنبش اقتصادی-سوسياليستی
در قامت کارگران غير ماهر را شاهد می شد.
ب -در بحبوحهی آغاز جنگ جهانی اول ،در سال  ،1114فرماندهان ارتش از ديدن جثههای نحيف کارگران و
فرزندان کارگران احضار شده به خدمت سربازی حيرت کردند .بعد از پايان جنگ جهانی اول ،در سال  ،1111و
در وحشت از شرائط انقالبی در اروپا ،از جمله انگلستان ،دولت انگلستان در اندازهی ناچيزی برای کارگران
منزل ساخت .اما ،در تامين مسکن ،طبقهی سرمايهدار همان سياست تفرقه انداز سال 1161را اجرا کرد.
سرکارگرها و مديران کارخانهها ،منازل را نه برابر با اجرای يک مقررات منصفانه ،بلکه منازل را به کارگران
سازشکار دادند و کارگران مبارز را از دريافت منزل محروم کردند.
 1-2طرح پيروزمند امپراطوری انگلستان در جداکردن کنشاقتصادی از کنش سياسی کارگران و محدود شدن
فعاليت اتحاديه ها به خواست های اقتصادی توجه ديگر کشورهای سرمايهداری اروپا را جلب کرد« .کارل لگن،
 »Carl Legienرئيس دست راستی اتحاديههای کارگری آلمان ،در سال  ،1116موفق شد فعاليت اتحاديهها را به
خواستهای اقتصادی تنزل دهد .بدين ترتيب ،همه جا همچون حکم يهوه-خدای قوم يهود -در داستان تورات ،که
آدم را از خوردن ميوهی درخت سيب برحذر کرده بود ،فعاليت سياسی برای اتحاديههای کارگری بازمان شد .از
اين پس ،طبقات سرمايهدار طبکارانه اعتصابات معينی از کارگران را با زدن مهر سياسی تقبيح کردند .گذشته از
اين ،همه جا باورمندان دو تشکيالتی ،در نگاه بتاريخ گذشتهی طبقات کارگر جهان ،همچون فرار جن از بسم اله،
از اهميت ،نقد و بررسی تجربه ی غنی کنش انترناسيونال اول ،به مثابه تشکل واحد سياسی -اقتصادی کارگران و
رسالهی انتقادی مارکس «گذشته ،حال و آيندهی اتحاديه ها» فرار کردند .برای نمونه« ،حزب برابری
سوسياليستی ،» Socialist Equality Party ،يک خلف از باقيماندهی «حزب انقالبی کارگرانRevolutionary ،
 »Workers Partyمنتسب به انترناسيونال  4تروتسکيستی ،که بدرستی سازشکاری اتحاديههای کارگری اروپا و

آمريکا را نقدمیکند ،در همان آن رهنمود می دهد که بايد به سنت اتحاديههای گذشته برگشت .اما ،خواستگاه اين
جريان به شيوه کار انترناسيونال اول و رهنمود مارکس در رسالهی «گذشته ،حال و آيندهی اتحاديه ها» نزديک
نمی شود .ما شاهديم که اين فعال يا آن فعال کارگری ،در بارهی احزاب سياسی و اتحاديههای کارگری مطلب می
نويسند .اما ،آنچه از نوک قلم اينان می گريزد ،عطف توجه به تجربهی تشکل واحد اقتصادی-سياسی در گذشته
است .در روز روشن ،اينها ادعا می کنند مارکس حرف اول و آخرش را راجع به اتحاديهها نزدهاست؛ جالب است
اينها از سخن گفتن مارکس از اتحاديهها در «فقر فلسفه» فاکت می آورند ،ولی عجبا دو فاکت باال را فراموش می
کنند! آيا اينها کمبود اطالعاتی دارند؟ به نظر من نه .چونکه ،هم پيشگفتار ،آئين نامه ی انترناسيونال اول و هم
رسالهی يادشدهی باال از مارکس ،حتی به زبان فارسی ،موجودند.
اگر «کارل لگن» رهبر اتحاديههای کارگری آلمان موفق شد فعاليت اتحاديههای کارگری آلمان را به کنش
اقتصادی تنزل دهد .در سوی نظريهپردازی« ،کارل کائوتسکی» تئوريسين سوسيال دموکراسی آلمان ،مستقل از
«کارل لگن» دکترين « کارگران ماآل آگاهی ترديونيونی کسب می کنند» را تئوريزه نمود .با اين تز« ،کارل
کائوتسکی» محمل تئوريک برای سياست راست «کارل لگن» فراهم کرد .همچنين ،کارل کائوتسکی به غلط
سوسياليسم را يک نظريه ،يا دکترينی دانست ،که محصول انديشهی دانشوران طبقات دارا بود .قطعا ،کارل
کائوتسکی توفيق مطالعهی «ايدئولوژی آلمانی» مارکس را نداشته است( .)11ولی ،بی شک کارل کائوتسکی
مطالعه کرده بود که ،مارکس پيش از رفتنش به پاريس و اختالط با محافل کارگران سوسياليست ،کمونيسم
«موزس هس »Moses Hess ،و شرکا در آلمان را تحقير می کرد ،و هنوز يک دموکرات پيگير بود .سخن
کوتاه ،تز نادرست کائوتسکی ،مبنی براينکه کارگران فراتر از آگاهی اتحاديهای دانش سوسياليستی کسب نمی کنند،
سپس وارد حزب سوسيال دموکرات روسيه شد .با هژمونی فرا-روسيهی حزب کمونيست شوروی تشکل اقتصادی
اتحاديه ،يا اتحاديهگری تکپا ،بمثابه تنها شکل تشکل يابی و مبارزهی کارگران فراگير موسسات توليدی پذيرفته شد.
اين خصلت يک بعدی اتحاديهها يا فعاليت برای خواستهای اقتصادی ،به کنش اتحاديهها در چهارچوب ساختار
سرمايهداری تکامل کرد .به سخن ديگر ،دير زمانی است که اتحاديهها مطالباتشان را ،در چهارچوب قوانين
سرمايهداری ،پيگيری می کنند .اما ،مسئلهی گرهی يا محوری اينکه ،کنش اتحاديهها در چهارچوب قوانين
سرمايهداری ،آنها را به مقدورات سرمايه ملزم کرد .اگر در شرائطی اتحاديهها عليه قوانين ضد کارگری غرولند
کنند ،آنها توقع دارند که پارلمان اين قوانين ضدکارگری را با مصوبات جديد لغو کند -نه اينکه به نيروی اعتراض
فرا-پارلمانی دولت را به عقب نشينی وادارند .نمونهای را يادآور گردم .اتحاديههای کارگری انگلستان ميليونها
پوند برای تبليغات نامزدهای حزب کارگر در انتخابات پارلمانی هزينه می کنند .دولت تاچر ،در دههی ،1116
قوانين ضد کارگری گستردهای تصويب کرد .حزب کارگر قول شيرين می داد ،و به ظاهر اتحاديههای کارگری
انتظار داشتند حزب کارگر به مجرد نشستن در مسند قدرت قوانين ضد کارگری را لغو کند( .)12باالخره ،زمان
آزمون فرارسيد .حزب کارگر به نخست وزيری تونی بلر به قدرت رسيد و آب از آب تکان نخورد؛ و تمام قوانين
ضدکارگری همچنان باقی ماندند .هم حزب محبوب کارگر و هم اتحاديهها نيک می دانستند که مقدورات سرمايه

قوانين ضد کارگری را الزام آور کرده بود .مقدورات سرمايه ،خصلت و هويت پايهای اتحاديههای کشورهای
ديگر ،از جمله ترکيه همسايهی ايران ،را تعيين می کند.
با توضيحات باال ،اتحاديههای کارگری چه واکنش و موضعی نسبت به عظيم ترين بحران جهان سرمايه داری
اتخاذ کردند .در بحران ساختاری سرمايهداری حاضر ،دو ديدگاه فکری در برخورد با بحران پديدارشدند .يک
نظريه با اعتقاد به ليبراليسم اقتصادی يا مکانيسم بازار آزاد بحث کرد ،اگر کارخانهای سود نمی داد درش بسته
می شد ،بهمين دليل ،اگر بانکی قرض باال می آورد ،میگذاشتند ورشکست شود .در مقابل ،نمايندگان فکری
خدايان وال استريت و بورس لندن ووو استدالل کردند ،نه خير بايد بانک ها را نجات داد .به سخن ديگر ،اين
دومی ها غير مستقيم شعار مرگ بر مکانيسم بازار و عدم دخالت دولت را سردادند .در بحران های سرمايهداری
گذشته ،دولت ها با کاربرد سياست کينز در برون رفت از بحران دخالت می کردند .اکنون قرار شد ،بر خالف
تئوريسين های نئوليبراليسم ديروز ،که ادعا می کردند دولت مدير بد است ،دولت های سرمايهداری به نجات
موسسات مالی و بانکی بشتابند .و باهمين درجه از قاطعيت و شتاب ،همين دولت های سرمايهداری به سطح
معيشت و کار کارگران يورش بردند .نجات موسسات مالی ،در آن طرف خط طبقاتی ،تحميل بدبختی ،فالکت،
بيکاری ،بی خانمانی ،کاهش دستمزدها ،طوالنی شدن ساعات کار ،باالتر رفتن سن بازنشستگی ،کاهش حقوق
بازنشستگی ،بخطر افتادن پس انداز بازنشستگی کارگران ،مصادرهی منازل ووو را به طبقات کارگر ارمغان
آورد.
پس با غرش طوفان بحران ،از اتحاديه ها انتظار می رفت کارگران را به صف می کردند .رهبران اتحاديه ها
سريعا کنفرانس جهانی تشکيل می دادند( ،)13همچنان که برای نجات سرمايه ،رهبران 26دولت سرمايهداری
چنين کردند .اتحاديهها طرح های مشترک برای مقابله با يورش سرمايهداران تهيه و تدارک می ديدند .اعالم می
کردند ،اين بحران محصول کارکرد سرمايهداری و شخصيت انسانی اش سرمايهدارانند .اگر شما به بهانهی ضرر
درب کارخانهها را می بستيد ،اکنون نوبت تسويه حساب با بانک ها و موسسات مالی است .مديران کل بانک ها
را اخراج کرده و به دادگاه بکشانيد .برويد هزينهی اين بحران را از اين مافياها و تروريست های مالی بگيريد
ووو .ولی ،اين ها انتظارات انسانی و به حق ما و امثال ماست .آيا می توان چنين توقعی از اتحاديهها داشت؟
در خالل کنفرانس ساالنهی «کنگرهی اتحاديههای کارگری» انگلستان تلويزيون کانال شماره  4مصاحبه ای با
آقای « دريک سمسن ، Derik Simpsonدبيرکل اتحاديهی يونايت » Unite،پر عضويت ترين اتحاديهی کارگری
انگلستان برگزار کرد .آقای سيمسن پيکری درشت و فربه دارد .خيلی آرام حرف می زند و لباس شيک می
پوشد( .)14حداقل به برداشت من ،آقای سيمسن به مدير کل يک موسسهی مالی شباهت دارد تا رهبر کارگری.
مصاحبهگر خطاب به آقای سيمسن می گويد ،شما ساليانه  266666پوند حقوق دريافت می کنيد؛ اتحاديه منزل
 166666پوندی و اتومبيل با شوفر در اختيار شما گذاشتهاست .هم چنين شما يک دفتر کار بزرگ با دکور زيبا
داريد .آيا فکر نمی کنيد حقوق شما و امتيازاتتان با حقوق يک کارگر متوسط اتحاديه قرابتی ندارد؟ همسان مدير
کل يک موسسهی مالی ،آقای سيمسن در دفاع از خودش چنين جواب می دهد .من کارم بسيار زياد است و اغلب
ساعات طوالنی کار میکنم! الهی بميمرمت ،فدات شم ،چقدر زحمت می کشی و درد و سر داری!

اگر فردی -در طيف جنبش کارگری -از ساختار اتحاديه ها آگاهی نداشته باشد ،شايد فکر کند ،که اين يک مورد
استثنائی است .و از استثنا نمی توان حکمی استنتاج کرد .نه خير .همه جا ،زير آسمان سرمايهداری ،رهبران
اتحاديهها حقوق هائی بسيار باالتر از بدنهی اتحايه دريافت می کنند( .)15در حالی که کارگران با ديو بيکاری،
کاهش دستمزد ووو مواجهند ،مقامات اتحاديهها تامين شغلی دارند ،و فارغ از فشار محيط کار .اما ،اينهمه معرف
تمام موقعيت ممتاز آن ها نيست .بنا به بزرگی و اهميت اقتصادی صنايع ،رهبران اتحاديهها شانه به شانهی مقامات
باالی طبقات سرمايهدار میسايند .اخيرا ،صدر اعظم آلمان ،خانم «آنگال مرکل »Angela Merkel ،در جشن
تولد رئيس «فدراسيون اتحاديههای آلمان »German Trade Union Federation, DGB ،آقای «مايکل سومر،
 - »Michael Sommerدر برلين برگزار شدهبود -شرکت کردند و شخصا تولدش را باو تبريک گفتند .اکنون
شما می توانيد خوب حدس بزنيد که آقای رهبر اتحاديه با چه تصميم راسخ با سرمايه مبارزه خواهند کرد! از
همهی اينها بگذريم ،قرار نيست مقامات اتحاديهها مجانا وظيفهی حراست طبقات کارگر را به عهده بگيرند.
اکنون برپايهی شرح باال ،ببينيم اتحاديههای کارگری در مقابل تصميمات دولت ها برای تحميل بار بحران
سرمايهداری چه طرح هائی را برنامه ريزی کرده و چگونه از طبقات کارگر کشورهای اروپا و آمريکا دفاع
کردهاند:
 -1اتحاديهها هيچ برنامه عملی تدارک نديدند .دولت ائتالفی انگلستان ،پيش از رسيدن به قدرت در ماه جون
امسال ،در مبارزهی انتخاباتی اعالم کرده بود ،همهی ما بايد برای مبارزه با بحران و کسری بودجه فداکاری کنيم.
با تشکيل دولت ائتالفی ،گزارشگر بی بی سی از خبرنگار اقتصادی پرسيد ،آيا احتمال دارد که اعتصابات و
اعتراضات زمستان  1171تکرار شود؟ خبرنگار جواب داد ،رهبران اتحاديهها شرائط بحرانی را تشخيص می
دهند .دولت از جانب اتحاديهها خيالش راحت است .اکنون ،بعد از شش ماه حملهی دولت به سطح معيشت و کار
کارگران ،ما مشاهده می کنيم که گفتهی خبرنگار اقتصادی کامال صحيح بودهاست .اتحاديهها کامال با احساس
مسئوليت به موقعيت بحرانی دولت سرمايهداری برخورد کردهاند .اتحاديهها همه جا احساس مسئوليت و وجدان
تعهد به بقای روابط سرمايهداری را از آمريکا گرفته تا آلمان ،فرانسه ،ايتاليا ،اسپانيا ،پرتقال ،مجارستان ،ايرلند،
ايسلند ووو بجا آوردهاند .پيش از پرداختن به جنبهی دوم وظيفهی اتحاديهها به مثابه نيروی حراست سرمايه در
درون طبقات کارگر ،واقعا بی انصافی خواهد بود به نمونهی اتحاديههای کارگری ايرلند اشاره نکنم .ايرلند
بدترين شرائط

بحران سرمايهداری را تجربه می کند .به همين دليل طبقهی کارگر ايرلند مورد وحشيانهترين

حمالت طبقهی سرمايهدار اين کشور قرار گرفته است .رهبران اتحاديههای کارگری ايرلند اعتصاب را برای مدت
چهار سال ممنوع کردهاند .در قبال بحران جاری ،دولت ايرلند با دو راه کار روبرو شد؛ اعالم ورشکستگی بانک
ها( )16و جلوگيری از تحميل بار بحران روی دوش طبقهی کارگر ،و يا برعکس ،نجات بانکها.
 -2اين بديهی است که بنا به ساختار اتحاديهها ،موقعيت معيشتی و شرائط کار بدنهی کارگری با مقامات اتحاديه
فرق فاحش دارد .حملهی سرمايه نه متوجه رهبری بلکه آماجش بدنهی کارگریاست .کارگر بيکار می شود،
دستمزدش کاهش می يابد ووو .به اين دالئل آشکار ،يورش سرمايه به بدنه با انفعال کارگران روبرو نمی شود.
بدنه می خواهد به جنگند .مهارکردن نيروی اعتراض از يک طرف ،و هرز دادن انرژی و پتانسل مبارزاتی

کارگران وظيفهی ديگر اتحاديههاست .زمانی که رهبری اتحاديه مشاهده می کند تمام ظرفيت و مهارت کالمش
کارگران را اغنا نمی کند و آنها حاضر نيستند تسليم مقدورات سرمايه شوند ،رهبری اتحاديه راه کارش را تغيير
می دهد .او درمی يابد ،اگر ،در اين مرحله ،عليرغم روحيهی اعتراض و مبارزهجوئی کارگران مقابل آنها
ايستادگی کند اعتبارش را از دست خواهد داد .اينجاست که رجز خوانی کرده و قيافهای مبارزهجو بخود می گيرد.
معموال ،اتحاديهها يک روز اعالم اعتصاب می کنند -در مواردی چند بار و يا چند روز پيوسته .اين کنش
اعتصابی نقش سوپاپ اطمينان را بازی می کند .از اين اعتصابات محدود ،مقطعی و قسمتی کارگران سودی نمی
برند ،انرژی شان تخليه می شود ،سپس بی افق و نااميد به قربانی شدن در مسلخ سرمايه گردن می نهند .نکتهی
بسيار مهم دراين اعتصابات فرسايشی اينست که  ،رهبران اتحاديه در خالل اعتراضات و اعتصابات پشت درهای
بسته با سرمايهداران به معامله می نشيند( .)17آنها ،در همان آن به ريا در حضور کارگران سخنرانی های غالظ و
شداد ،در پشتيبانی از مبارزهی آنها ،ايراد می کنند(.)11
 -3نقش اتحاديههای کارگری در غرب را می توان با کارکرد تشکالت کارگری دستساخت دولت ايران ،مانند
خانهی کارگر ،مقايسه کرد .در غرب سرمايه دهان کارگر را نمی بندد ،به کارگر اجازهی اعتراض و «اعتصاب
هرس شده» را می دهد تا خشم درونش را بيرون بريزد .با رعايت تفاوت بين سرمايهداری ايران و غرب ،اکنون
خانهی کارگر و روزنامهی «کار و کارگر» بنوعی همان نقش سوپاپ اطمينان اتحاديههای غرب را ،هر چند در
بعدی کوچکتر ،ايفا می کنند .اگر روز و روزگاری سرمايهداری ايران فعاليت اتحاديهای را به رسميت به شناسد،
سنديکاليست های محبوب رنگين کمان جريانات دو تشکيالتی اين خصلت بالقوه را دارند که همان نقش حراست
طبقهی سرمايهدار در درون طبقهی کارگر ايران را ايفا کنند .امروز ،سنديکاليستهای ما با مبارزه کردن و زندان
افتادن برای ايفای بالقوهی نقش فردای نامعلوم سرمايهگذاری می کنند(.)11
مراد عظيمی 2616/12/16 -

ٓالزظبت
 -9تبکيع ٖٓ ث ٚثسؽإ قؽٓبیٚظاؼی آٓؽیکبٛ ،ؽگؿ ث ٚایٖ ٓؼ٘ب ٗيكت ک ٚثسؽإ قؽٓبی ٚظاؼی ٓسعٝظ ث ٚآٓؽیکب ثٞظٙاقت.
ٓ -2طبثن خعیعتؽیٖ آٓبؼ ضؿاٗٚظاؼی آٓؽیکب ،کكؽی ثٞظخٚی ایٖ کهٞؼ ثؽاثؽ ثب  9/ 8تؽیِي ٕٞظالؼ اػالّ نع ٙاقت .ظُٝت
قؽٓبیٚظاؼی آٓؽیکب ،هؽاؼ اقت كؽاتؽ اؾ یٞؼل ٛبی تبک٘ٗٞی ،ثؽای کبٛم کكؽی ثٞظخ ٚزٔالت گكتؽظٙای ػِي ٚقطر ٓؼيهت ٝ
انتـبٍ طجوٚی کبؼگؽ آٓؽیکب ؼا آؿبؾ ک٘ع .اكؿ ٕٝثؽایٖ ،ظُٝت آٓؽیکب ثيم اؾ ظ ٙتؽیِي ٕٞظالؼ هؽض ظاؼظ ٝ ،ثب ازتكبة ظاؼائی ٛبی
قٞضتٓ ٝ ٚهکٞک ثبٗکٜب ،هؽٝض ِٓی آٓؽیکب ؼهٔی ثيم اؾ یک صع تؽیِي ٕٞظالؼ ؼا نبَٓ ٓی نٞظ.
 -8ظؼ گؽظل قؽٓبی ،ٚپ ٍٞظؼ ٔٛبٕ إٓ ظؼ ظٗ ٝوم ظبٛؽ ٓی نٞظ :اٝال ،تجعیَ قؽٓبی(ٚکبال) ث ٚپ ،ٍٞة ٝ ،ثٔٞاؼات إٓ تسون یبثی
هئت کبال؛ ث ٚقطٖ ظیگؽ قؽٓبی ٚثٔبٗ٘ع پ ٍٞیب پ ٍٞثٔبٗ٘ع قؽٓبیٚی تسون یبكت .ٚظٓٝب ،ظؼ ٗوم صؽكب ٝقيِٚی چؽضم؛ ایٖ ظٓٝی خبئی
اقت ک ٚظٝثبؼ ٙقؽٓبی ٚؼا ث ٚنؽائظ تُٞيع تجعیَ ٓی ک٘ع .ظؼ ایٖ ثؽٚٛی ظ ،ّٝیک ٓوعاؼ ٓؼي٘ی اؾ پ ٍٞثبیع ظؼ نکَ ظقتٔؿظ ،ث ٚػ٘ٞإ
ٓسَٔ یب ثكتؽ گؽظل ،ث ٚػ٘ٞإ ٝقيِٚی پؽظاضت ظبٛؽ نٞظ .اک٘ ٕٞایٖ زويوت ک ٚپٗ ٍٞوم ظٝگبٗ ٚظؼ گؽظل قؽٓبی ٚایلب ٓی ک٘ع ،ظؼ
تٔبّ ثسؽإ ٛب ای٘گ ٚٗٞثٗ ٚظؽ ٓی ؼقع ک ٚپ ٍٞاؾ ٗوم ال ث ٚػ٘ٞإ ٓسَٔ گؽظل ػبخؿ ٓی ٓبٗع ،ظؼ زبُی ک ٚقؽٓبی ٚكبهع اؼؾل
اقت  ٝاؾ ای٘ؽٔٗ ٝی تٞاٗع ث ٚصٞؼت پ ٍٞتسون یبثع .زتیٔٓ ،کٖ اقت ظؼ ٔٛبٕ ؾٓبٕ زدْ پ ٍٞظؼ گؽظل اكؿایم یبثع .گؽٗٝعؼیك،ٚ
چبپ پ٘گٞئٖ کِكيکف ،و ٓ .232بؼکف
 -4تؽٝؼیكْ  ٝتؽٝؼیكت كؽاتؽ اؾ اهعاّ كيؿیکی یک كؽظ ،گؽ ،ٙٝتهکَ یب یک ظُٝت ثوصع ٝاؼظ کؽظٕ ٝزهت ٓؼ٘ی ٓی ظٛع .آؽٝؾ،
ٓٞقكبت ٓبُی  ٝثبٗک ٛب ثب کبؼثؽظ ٓکبٗيكْ ٛبئیٗ ،ظيؽ كؽٝل ،ضؽیع  ٝكؽٝل اٝؼام ثٜبظاؼ یب «ٔٛ »Short sellingؿٓبٕ ثب کكت
ٓيِيبؼظٛب ظالؼ قٞظٓ ،يِيٛ ٕٞب کبؼگؽ -یٗٞبٕ ،ایؽُ٘ع -ٝٝٝؼا ظچبؼ ٝزهت کؽظٙاٗع -تؽٝؼیكْ اهتصبظی.
 -2گلتٓ ٚی نٞظ ک ٚثٞؼـ ٗيٞیٞؼک ،یب  ٍٝاقتؽیت ،ظؼ قٓ ٚب ٙپيم  9/2تؽیِي ٕٞظالؼ قٞظ ظانتٚاقت .آیب ٝاهؼب ایٖ ٓوعاؼ اؼؾل
اضبكی تُٞيع نعٙاقت؟ اُجت .ٚٗ ٚاک٘ ،ٕٞظؼ آٓؽیکب زعاهَ ٓ92يِي ٕٞکبؼگؽ ثيکبؼٗع ،ثيم اؾ ٓ44يِيٗ ٕٞلؽ ؾیؽ ضظ كوؽ ؾٗعگی ٓی
ک٘٘ع ،آكبٍ ظٓ ٝيِي ٕٞضبٗٚی ؼ٘ٛی ٓصبظؼ ٙنع ٙاقت .نٔبؼ ؾیبظی اؾ کبؼگؽإ ثيکبؼ ظؼ ضيبثبٕ ٛب ٓی ضٞاث٘ع .ٝٝٝ
ٓ -6ب ٙگػنت ،ٚظؼ اظآٚی تسٔيالت پيهيٖ ثؽ ظٝل طجوٚی کبؼگؽ ایؽُ٘ع ،ؼٝیعاظ خعیعی اتلبم اكتبظ .یکی اؾ ٓٞقكبت ٓبُی ٗؽش اػتجبؼ
ٓبُی ایؽُ٘ع ؼا پبئيٖ آٝؼظ .اتسبظیٚی اؼٝپب ‟ ٝص٘عٝم ثيٖ أُِِی پ „ٍٞث ٚظُٝت ایؽُ٘ع كهبؼ آٝؼظٗع ک ٚاؾ ایٖ ظٓ ٝکبٕ ٝاّ
ظؼضٞاقتک٘ع .اثتعاٗ ،طكت ٝؾیؽ ٝ ٝؾیؽ ظاؼائی ایؽُ٘ع ٓصؽاٗ ٚاػالّ کؽظٗع ٓب ٗيبؾی ث ٚگؽكتٖ ٝاّ ٗعاؼیْ  ٝهبظؼیْ ث ٚتؼٜعات ثعٛی
تبک٘ٗٞیٓبٕ ػَٔ ک٘يُْٝ .ی ٚٗ ،اتسبظیٚی اؼٝپب  ٚٗ ٝص٘عٝم ثيٖ أُِی پ ٍٞکٞتبٗ ٙيبٓعٗع .كهبؼ اظآ ٚیبكت .خبُت اقت گلت ٚنٞظ کٚ
ٓطبثن ٓؼٔ ٍٞاكؽاظ یب ظٓ ٍٝوؽٝض قؽاؽ ٝاّ ظ٘ٛعٛ ٙب ٓی ؼٗٝع ٚٗ ٝ ،ثؽػکف .ایؽُ٘ع ؼا ٓدجٞؼ کؽظٗع کٓ 32 ٚيِيبؼظ یٞؼ ،ٝثب ٗؽش
ثكيبؼ ثبالٝ ،اّ ثگيؽظ .یکی اؾ نؽائظ ثبؾپؽظاضت ٝاّ ،ااٗتوبٍ ٓ 93يِيبؼظ یٞؼ ٝاؾ زكبة پف اٗعاؾ ثبؾٗهكتگی کبؼگؽإ ایؽُ٘ع اقت.
 -7گٛٞؽ تسويوبت ٓعیؽیت ص٘ؼتی آهبی كؽظؼیک تيِٞؼ چ ٚثٞظ؟ تب ٗئٚی ظٚٛی  ،9314کبؼگؽ ؼٝی یک ٝازع ٓؽکت اؾ نئی ٓؼيٖ
کبؼ ٓی کؽظ .ثؼِت ت٘ٞع ک٘م کبؼگؽ ؼٝی ٓٞضٞع کبؼ ،ظؼ چ٘يٖ كؽای٘ع تُٞيعی کبؼ ضصِت یک ٗٞاضتی کٔتؽی ظانت« .ف تيِٞؼ»
ٓدٔٞػٚی ک٘مٛبی یک ٝازع تُٞيعی ؼا ث ٚاخؿاء ثكيبؼ قبظ ٙتؽ توكيْ کؽظ .ا ٝقپف ثب اٗعاؾٙگيؽی ؾٓبٕٛبی صؽف نع ٙثؽای اٗدبّ
ٓکؽؼ ٛؽ یک اؾ اخؿاء قبظ ٙاؾ طؽف کبؼگؽ ،کٞتبٛتؽیٖ یب قؽیؼتؽیٖ ؾٓبٕ ؼا ثعقت آٝؼظ .ثعیٖ تؽتيت ،قؽػت تُٞيع ،یب ثبؼآٝی
کبؼ خٜم ٝاؼ اكؿایم یبكت .ثؽػکف کبؼ کبؼگؽ ضكت ٚک٘٘عٙتؽ  ٝیک٘ٞاضتؽ گؽظیع .كيِْ ػصؽ طالئی چبؼُی چبپِيٖ ٗوع ضالهبٗٚی
تصٞیؽی نيٙٞی ٓعیؽیت ص٘ؼتی «ف تيِٞؼ» ؼا ظؼ ٓؼؽض تٔبنبی ثي٘ع ٙهؽاؼ ٓی ظٛع.
ٓ -3بؼکف ثب ظؼایت ،تسٔيَ کبٛم قبػبت کبؼ کٔتؽ ثؽ طجوٚی قؽٓبیٚظاؼ ؼا ػبَٓ ٜٓٔی ظؼ پيهؽكت تکُ٘ٞٞژی ،یب ث ٚقطٖ ظیگؽ
اكؿایم ثبؼآٝؼی کبؼ ٓی ظیعٓ .بؼکف پبیٛٚبی ٓبظی خبٓؼٚی ثی طجو ٚیب کٔٗٞيكْ ؼا ظؼ ٓؽزِٚی ٓؼي٘ی اؾ ؼنع ٗيؽٛٝبی ُٓٞعٝ ٙ
ثبؼآٝؼی کبؼ اؼؾیبثی ٓی کؽظ .ایٖ ظکتؽیٖ ٝاهؼيتی اقت ک ٚضيِی پيهتؽ ظؼ کهٞؼٛبی ؾیبظی تسون یبكتٚاقت.
 -1اتسبظیٛ ٚبی ًبؼگؽی :گػنت ،ٚزبٍ  ٝآی٘عٙ
اُق گػنتٚی اتسبظیٛ ٚب

قؽٓبیٗ ٚيؽٝی اختٔبػی ٓتٔؽًؿ اقت ،زبٍ آٗکً ،ٚبؼگؽ ٓ٘لؽظ كوظ ٗيؽٝی ًبؼل ؼا ثؽای كؽٝل ظؼ اضتيبؼ ظاؼظ .ث٘بثؽایٖٓ ،ؼبِٓٚ
ًبؼ  ٝقؽٓبیٔٗ ٚی تٞاٗع ،زتی ثٓ ٚؼ٘بی خبٓؼٚئی ًٓ ٚبٌُيت ٝقبئَ ٓبظی ؾٗعگی ً ٝبؼ ؼا ظؼ یي ق ٝ ٞاٗؽژی ٛبی تُٞيعی زيبتی ؼا
ظؼ قٞی ظیگؽ هؽاؼ ٓی ظٛع ،ثؽ پبی ٚی نؽائظ ثؽاثؽ اٗدبّ گيؽظ .هعؼت اختٔبػی ًبؼگؽإ تٜ٘ب ظؼتؼعاظ إٓ ٛبقت .آب ایٖ هعؼت ٗبنی
اؾ تؼعاظ ،ث ٚظُيَ پؽاک٘عگی اؾ  ْٛپبنيع ٙاقتٗ .جٞظ یگبٗگی ًبؼگؽإ اؾ ؼهبثت اخت٘بة ٗبپػیؽ ثيٖ إٓ ٛب ثٝ ٚخٞظ آٓع ٝ ٙتعآ ّٝی یبثع.
ظؼ اصَ ،اتسبظیٛ ٚبی ًبؼگؽی ،اؾ تالل ٛبی ضٞظ خٞل ًبؼگؽإ ،ظؼ اؾ ٓيبٕ ثؽظانتٖ ،یب ظقت ًْ ٜٓبؼ ًؽظٕ ؼهبثت قؽ ثِ٘ع
ًؽظٗع ،تب ایٖ ً ،ٚچ٘بٕ نؽائطی اؾ هؽاؼ ظاظ ؼا ث ٚظقت آٝؼٗع ،تب نبیع زع اهَٓ ،ؼيهت إٓ ٛب ؼا اؾٓٞهؼيت ثؽظگی صؽف ثبالتؽ ثؽظ.
ث٘بثؽایٖٛ ،عف كٞؼی اتسبظیٛ ٚب ث ٚضؽٝؼت ٛبی ؼٝؾٓؽٓ ،ٙوتضيبت خِ ٞگيؽی ًؽظٕ اؾ تدبٝؾ پيٞقت ٚقؽٓبی ،ٚظؼ یي ًالّ ،ثٚ
ٓكبئَ ظقتٔؿظ  ٝؾٓبٕ ًبؼ ٓسعٝظ نٞظ .ایٖ كؼبُيت اتسبظیٛ ٚب ٚٗ ،تٜ٘ب خبیؿ ،ثٌِ ٚضؽٝؼی اٗع .تب ؾٓبٗی ً ٚؼٝاثظ تُٞيع قؽٓبیٚظاؼی
ظٝاّ ظاؼظٔٗ ،ی تٞإ اؾ ایٖ تالل  ٝک٘م ظقت ًهيع  .ثؽ ػٌف ،ثبیع ثب تهٌيَ  ٝظؼ  ْٛآٓعٕ اتسبظیٛ ٚبی ًبؼگؽی تٔبّ ًهٞؼ ٛب تؼٔيْ
یبثع .اؾ قٞي ظیگؽ ،اتسبظیٛ ٚب ثی آٗک ٚضٞظ ٓتٞخ ٚثبن٘عٓ ،ؽاًؿ قبؾٓبٕ یبثی طجوً ٚبؼگؽ ؼا تهٌيَ ظاظٗع ْٛ ،چ٘بٕ ً ٚنٞؼاٛبی
نٜؽی ٛ ًٕٞٔ ٝبی هؽٝ ٕٝقطی ثؽای ثٞؼژٝاؾی ایٖ ًبؼ ؼا ًؽظٗع .اگؽ اتسبظیٛ ٚبی ًبؼگؽی ثؽای خ٘گ  ٝگؽیؿ ثيٖ ًبؼ  ٝقؽٓبیٚ
الؾٓ٘ع ،إٓ ٛب ثٓ ٚبٗ٘ع ٜٗبظٛبی قبؾٓبٕ یبكت ،ٚثؽای كؽا ؼكتٖ اؾ ٗلف ٗظبّ ًبؼٓؿظی  ٝزبًٔيت قؽٓبی( ٚثؽخكتگی  ٝتبکيع اؾٖٓ)
پؽأٛيت تؽٗع.
ةٞٓ -هؼيت زبضؽ اتسبظیٛ ٚب
اتسبظیٛ ٚب ثب ضْ نعٕ یي خبٗج ٚؼٝی ٓجبؼؾات ٓسِی  ٝؼٝؾٓؽ ٙثب قؽٓبیٞ٘ٛ ،ٚؾ اصال ظؼى ٌٗؽظ ٙاٗع ً ٚهعؼت نبٕ ؼا ػِي ٚضٞظ
ؼٝاثظ ثؽظگی ٓؿظی ثً ٚبؼ ثؽٗع ..اؾ ایٖ ؼ ،ٝإٓ ٛب ضٞظ ؼا ضيِی اؾ خ٘جم ٛبی اختٔبػی  ٝقيبقی ً٘بؼ ًهيع ٙاٗع .ثب ایٖ  ،ٚٔٛثٚ
تبؾگی ،ثٗ ٚظؽ ٓی ؼقع ً ٚتب اٗعاؾ ٙای ث ٚایٖ ؼقبُت تبؼیطی نبٕ پی ثؽظ ٙاٗع .ثؽای ٗٔٓ ،ٚٗٞی تٞإ اؾ نؽًت إٓ ٛب ظؼ خ٘جم
قيبقی اضيؽ اٗگِكتبٕ(× )ٓ ،صٞث ٚی ؾیؽ ظؼ ک٘لؽاٗف ثؿؼگ نليِع  ،اؾ گكتؽل ظیع إٓ ٛب ظؼ ایبالت ٓتسع ٙی آٓؽیکب ( ،)xxیبظ کؽظ:
‹‹ایٖ ک٘لؽاٗف ثب هعؼظاٗی اؾ کٞنم ٛبی خبٓؼ ٚی ثيٖ أُِی کبؼگؽإ ( اٗتؽٗبقيٗٞبٍ ا )ٍٝثؽای ایدبظ اتسبظ اؾ طؽین پيٗٞع ٓهتؽک
ثؽاظؼی ٓيبٕ کبؼگؽإ  ٚٔٛکهٞؼٛب ،ظؼ کٔبٍ خعیت ث ٚاٗدٖٔ ٛبی گٗٞبگٗٞی ک ٚظؼ ایٖ خب ٗٔبی٘عگی نع ٙاٗع ،قلبؼل ٓی ک٘ع ک ٚث ٚایٖ
تهکيالت ثپيٗٞعٗع ،ؾیؽا ث ٚثبٝؼ ٓب ایٖ آؽ ثؽای پيهؽكت  ٝنکٞكبئی تٔبّ خٔبػت ٛبی کبؼگؽی ضؽٝؼی اقت››) xxx ( .
پ_ آی٘ع ٙاتسبظیٛ ٚب
خعا اؾ ٓوبصع اُٝيٚی نبٕ ،اتسبظیٛ ٚب اک٘ ٕٞثبیع ثيبٓٞؾٗع ک ٚآگبٛبٗ ،ٚثٓ ٚبٗ٘ع ٓؽاًؿ قبؾٓبٕ ظٛی طجوً ٚبؼگؽ ،ثؽای ٛعف ٝقيغ تؽ
ؼٛبئی ًبَٓ (ثؽخكتگی  ٝتبکيع اؾ ٖٓ)ایٖ طجو ٚتالل ً٘٘ع .إٓ ٛب ثبیع ث ٚتٔبّ خ٘جم ٛبی اختٔبػی  ٝقيبقی یبؼی ً٘٘ع تب ث ٚایٖ قٞ
خٜت گيؽی ً٘٘ع .ثبیع اتسبظیٛ ٚب ضٞظنبٕ ؼا ٓعاكؼبٕ کَ طجو ٚی ًبؼگؽ ظاٗكت ٝ ٚث ٚایٖ قبٕ ػَٔ ً٘٘ع :إٓ ٛب ٗٔی تٞاٗ٘ع اؾ ثكيح ًؽظٕ
ًبؼگؽإ ؿيؽ اتسبظی ٚای ث ٚصلٞف ضٞظ ؿلِت ً٘٘ع(ثؽخكتگی  ٝتبکيع اؾ ٖٓ) .اتسبظیٛ ٚب ثبیع ثب ظهت اؾ ٓ٘بكغ کْ ظؼ آٓعتؽیٖ زؽكٛ ٚب،
ٓبٗ٘ع ًبؼگؽإ ًهبٝؼؾی ًٚ -نؽائظ اقثت٘بئی إٓ ٛب ؼا ثيچبؼً ٙؽظ -ٙظكبع ً٘٘ع .ثبیع اتسبظیٛ ٚب ًَ ظٗيب ؼا هبٗغ ً٘٘ع ً ٚتالل إٓ ٛبٚٗ ،
تٜ٘ب ت٘گ ٗظؽاٗ ٝ ٚضٞظ ضٞاٛبٗٗ ٚيكت ،ثٌِٛ ٚعف نبٕ ؼٛبئی ٓيِيٛ ٕٞب اٗكبٕ قتٔعیع ٙاقت .ؼقبُ ٚاؾ ٓبؼکف
(×) اتسبظیٛ ٚبی ثؽیتبٗيب كؼبالٗ ،ٚظؼ خ٘جم ظًٓٞؽاتيي ػٔٓٞی ‟اصالزبت ٓؽزِ ٚظ ّٝزن ؼای„ ،ظؼ قبٍ ٛبی  ،9371-77نؽًت
ًؽظٗع .ظؼ ثٜبؼ  ،9371نٞؼای ٓؽًؿی اٗتؽٗبقيٗٞبٍ اٗ ٍٝظؽیٚی تهٌيَ یي «اتسبظ ؼكؽّ یب اصالزبت» ؼا ،ثٓ ٚبٗ٘ع یي ٓؽًؿ قيبقی
خ٘جم كؽاگيؽ ًبؼگؽی ،اؼائ ٚظاظ ٝ ٙظؼ تهٌيَ إٓ نؽًت ًؽظٛ .يبت ؼٛجؽی «اتسبظیٚی ؼكؽّ» -نٞؼا ًٔ ٝيت ٚاخؽائی ،نبَٓ اػضبی
نٞؼای ٓؽًؿی-کال اؾ ؼٛجؽإ اتسبظی( ٚثؽخكتگی  ٝتبکيع اؾٖٓ)(ٛ(zب ثٞظٗع .پيم ٗٞیف ثؽٗبٓ ٚی «اتسبظی ٚؼكؽّ» ؾیؽ ٗظؽ ٓبؼًف
ٗٞنت ٚنع .ثؽ ضالف ازؿاة ثٞؼژٝائي ًٚ ،ایٖ ضٞاقت ظًٓٞؽاتيي ؼا تٜ٘ب ث ٚضٞظنبٕ ٓسعٝظ ًؽظٗع« ،اتسبظی ٚی اصالزبت» ضٞاقتبؼ
زن ؼای ٔٛگبٗی نع ،ایٖ ضٞاقت ؾٗعً ٙؽظٕ نؼبؼ چبؼتيكت ٛب ،پهتيجبٗی اتسبظیٛ ٚبی ًبؼگؽی ؼا ًكت ًؽظ ًٚ ،تب إٓ ٓٞهغ ٗكجت ثٚ
ٓكبئَ قيبقی ثی تلبٝت ثٞظٗع« .اتسبظی ٚی ؼكؽّ» نبضٛ ٚبیم ؼا ظؼ تٔبّ نٜؽٛبی ثؿؼگ ظایؽ ًؽظ .آب ،تؿُؿٍ ؼاظیٌبٍ ٛب ظؼ
ؼٛجؽی إٓ  ٝقبؾل ؼٛجؽإ اتسبظیٛ ٚبی ًبؼگؽی(ثؽخكتگی  ٝتبکيع اؾٖٓ) ٓبٗغ اؾ ایٖ نع ک« ٚاتسبظی ٚی ؼكؽّ» ضطی ً ٚتٞقظ

نٞؼای ٓؽًؿی اٗتؽٗبقيٗٞبٍ تؽقيْ نع ٙثٞظ ظٗجبٍ ک٘ع .ثٞؼژٝاؾی ثؽیتبٗيب ٓٞكن نع ً ٚظؼ خ٘جم نٌبف اٗعاضت ٝ ٚیي اصالزبت
ٓؼتعٍ ،ظؼ قبٍ  ،9377پيبظً٘ ٙع ًٚ ،تٜ٘ب ث ٚضٞؼظ ٙثٞؼژٝاؾی  ٝالیٛ ٚبی ثبالی طجوً ٚبؼگؽ زن ؼای ظاظ.
(  ) xxظؼ ضالٍ خ٘گ ظاضِی آٓؽیکب ،اتسبظیٛ ٚبی کبؼگؽی كؼبالٗ ٚاؾ ایبالت نٔبُی ظؼ ٓجبؼؾ ٙػِي ٚثؽظ ٙظاؼإ پهتيجبٗی کؽظٗع :إٓ ٛب،
ظؼ ثٜبؼ  ،937٦ثب الیس ٚی اؼتدبػی ضع اػتصبة ‟ٛكتي٘گ كبگؽـٓ „Hasting Folgrs ،طبُلت کؽظٗع.
(  ) xxxک٘لؽاٗف ٗٔبی٘عگبٕ اتسبظیٛ ٚبی کبؼگؽی اؾ97تب 29ژٝئي ٚی  9366ثؽگؿاؼ نع .ظؼ ایٖ ک٘لؽاٗف ٗ983لؽ ٗٔبی٘ع ٙنؽکت
کؽظٗع ،کٗ244444 ٚلؽ اؾ کبؼگؽإ اتسبظیٛ ٚب ؼا ٗٔبی٘عگی ٓی کؽظٗعٞٓ .ضٞع اصِی ک٘لؽاٗف ٓجبؼؾ ٙثب ثكتٖ کبؼضبٗٛ ٚب ثٞظ.
هطؼ٘بٓ ٚی ک٘لؽاٗف اؾ اتسبظیٛ ٚبی کبؼگؽی ٓی ضٞاقت ک ٚػضٝ ٞاثكتٚی اٗتؽٗبقيٗٞبٍ نٗٞع .ایٖ هطؼ٘بٓ ،ٚظؼ کتبثی ؾیؽ ػ٘ٞإ
گؿاؼل ک٘لؽاٗف ٗٔبی٘عگبٕ اتسبظیٛ ٚبی کهٞؼ ٓتسعٙی قِط٘تی ،ک ٚاؾ تبؼیص 97تب 29ژٝئي ٚی  9366ظؼ نليِع ثؽگؿاؼ نع ،اٗتهبؼ
یبكت.
( (zثؽای ٗٔ ،ٚٗٞنٔب ٗگؽل ٓبؼکف ؼا ثب قيبقت زؿة تٞظ ٙظؼ قبضتبؼ ؼٛجؽی نٞؼای ٓؽکؿی اتسبظیٛ ٚبی کبؼگؽی ایؽإ ٓوبیكٚ
ک٘يع.
 -94نبیبٕ تٞخ ٚظاؼظ ک ٚتب ایٖ ؾٓبٕ کبؼگؽإ ؿيؽٓبٛؽ ٛيچگ ٚٗٞتهکِی ٗعانت٘ع .ظؼ ایٖ ضؽٝل ‟نؽم ُ٘عٕ„ کبؼگؽإ نـَ ٛبی
گٗٞبگٓ ،ٕٞبٗ٘ع ثبؼاٗعاؾإ  ،کبؼگؽإ گبؾ ،کبؼگؽإ نـَ ٛبی ٓتلؽه ،ٚکبؼگؽإ قبضتٔبٗی ،کبؼگؽإ ظضتؽ کجؽیت قبؾ ،کبؼگؽإ زَٔ
ٗ ٝوَ  ٝٝٝظؼ اتسبظیٚی کبؼگؽإ ؿيؽ ٓبٛؽ ٓتهکَ نعٗع.
 -99ظؼ ایعئُٞٞژی آُٔبٗیٓ ،بؼکف چ٘يٖ تؼجيؽی اؾ کٔٗٞيكْ اؼائٓ ٚی ظٛع :ثؽای ٓب کٔٗٞيكْ آٞؼی ٗيكت٘ع ک ٚثبیع پيبظ ٙنٗٞع ،ایع ٙای
ٗيكت ک ٚثبیع ٝاهؼيت ضٞظ ؼا ثب إٓ تطجين ک٘ع .کٔٗٞيكْ ث ٚإٓ خ٘جهی اطالم ٓی نٞظ ک ٚث ٚاٝضبع ک٘ٗٞی پبیبٕ ٓيعٛع .نؽائظ ایٖ
خ٘جم اؾ ازکبٓی ٗبنی ٓی نٞظ ک ْٛ ٚاک٘ٞٓ ٕٞخٞظٗع.
 -92ظؼ ظٚٛی  ،9114زعٝظ ٛؿاؼ ٗلؽ ثبؼاٗعاؾ ُيٞؼپ ٍٞثٓ ٚعت ظ ٝقبٍ ث ٚاػتصبة ؿيؽ ؼقٔی هٜؽٓبٗبٗ ٝ ٚاقطٞؼٙای ظقت ؾظٗع.
اتسبظیٚی «زَٔ ٗٝوَ  ٝکبؼگؽإ ػٔٓٞی» ،ث ٚایٖ ظُيَ ک ٚثبؼاٗعاؾإ ثع ٕٝؼػبیت ٓؽازَ هبٗٗٞی اػتصبة کؽظٙثٞظٗع ،اؾ اػالّ ؼقٔی
نعٕ اػتصبة آت٘بع کؽظ .ثعیٖ تؽتيت ،ثبؼاٗعاؾٕ اؾ زٔبیت ٓبُی ٔٛ ٝجكتگی اتسبظیٚنبٕ ٓسؽ ّٝنعٗع .ای٘بٕ ٓؼصٓٞبٗ ٚاٗتظبؼ ظانت٘ع،
اک٘ ٕٞک ٚزؿة کبؼگؽ ظؼ اٗتطبثبت پيؽٝؾ نعٙثٞظ ،هٞاٗيٖ ضع کبؼگؽی ؼا ُـ ٞک٘ع .آهبی «ثيَ ٓٞؼیف ،»Bill Morris،ظثيؽ کَ
«اتسبظیٚی زَٔ ٗ ٝوَ  ٝکبؼگؽإ ػٔٓٞی» ثپبـ ضعٓبتم ث ٚقؽٓبی ٝ ،ٚاؾ خِٔ ٚپهت کؽظٗم ث ٚثبؼاٗعاؾإ ُيٞؼپ ،ٍٞثؼع اؾ
ثبؾٗهكتگی اؾ قٔت ظثيؽ کِی اتسبظیُ ٚوت ُؽظی ظؼیبكت کؽظ  ٝپبی ظؼ ٓدِف ُؽظ ٛب یب اػيبٕ گػانت.
 -98ؼاقتی كؽآٞل ٗهٞظ ،ثؼع اؾ ٝیؽاٗیٛبی گكتؽظٙی گؽظثبظ ثسؽإ ،ؼٛجؽإ اتسبظیٛٚبی کبؼگؽی کهٞؼٛبی اتسبظیٚی اؼٝپب،
ٗ 944444لؽ ظقتچيٖ نع -ٙاؾ زعاهَ ٓ 914يِيٗ ٕٞلؽ اؾ کبؼگؽإ اتسبظیٚی اؼٝپب -ؼا خِ ٞپبؼُٔبٕ اتسبظیٚی اؼٝپب ظؼ ثؽکكَ آٝؼظٗع.
«ثؽٗعٕ ثبؼثؽ »Brendan Barber ،ظثيؽ کَ «ک٘گؽٙی اتسبظیٛٚبی کبؼگؽی »Trade Union Congress ،اٗگِكتبٕ  ٝنؽکب اؾ
آُٔبٕ ،كؽاٗكٔٛ ،ٝٝٝ ٚچ ٕٞگلتٚی ظیکتبتٞؼ قبثن ایؽإ :کٞؼٝل آقٞظ ٙثطٞاة ...قکبٗعاؼإ قؽٓبی ٚؼا ٓطٔئٖ کؽظٗع ،نٔب ثؽای
ٗدبت ثبٗکعاؼإ قؽٓبی ٚثب ضيبٍ ؼازت ٛؽ تصٔئی گؽكتيعٓ ،ب هبظؼیْ کبؼگؽإ ؼا هبٗغ ک٘يْ؛ ث ٚآٜٗب ٓی گٞئيْ چبؼٙای ٗيكت ،ثبیع
كؽآيٖ قؽٓبی ٚؼا پػیؽكت.
ٓ ٖٓ -9٦طبُق نيک پٞنی آهبی ظؼیک قئكٖ ٗيكتُْٝ ،ی ایٖ ؼا ٗيؿ ثگٞیْ ک ٚای کبل کبؼگؽإ اتسبظیٚی یٗٞبیت ٝ ْٛقؼهبٕ اخبؾٙ
ٓی ظاظ تب إٓٛب ُ ْٛجبـ ٛبی گؽإ هئت ٓی پٞنيعٗع.
« -91اتسبظیٚی کبؼگؽإ اتٓٞجيَ قبؾی آٓؽیکب »United Auto Workers ،کبؼگؽإ ص٘بیغ اتٓٞجيَ قبؾی آٓؽیکب ؼا ٗٔبی٘عگی ٓی
ک٘٘ع .ظؼ ایٖ ص٘بیغ تب اٝاضؽ ظٚٛی ٓ 9/1 ،9174يِيٗ ٕٞلؽ کبؼ ٓی کؽظ ْٛ.اک٘ ،ٕٞتؼعاظ کبؼگؽإ ث ٚکٔتؽ اؾ ٓ 4/1يِيٗ ٕٞلؽ کبٛم
یبكتٚاقتٛ .ؽ ق ٚنؽکت ثؿؼگ اتٓٞجيَ قبؾی «خ٘ؽاٍ ٓٞتٞؼؾ« ،»General Motors ،كٞؼظ« ٝ »Ford ،کؽایكِؽ» Chrysler ،
ظؼ اظآٚی كؽای٘ع ػوالئی کؽظٕ پيهيٖ ،اؾ ٗئٚی ظٚٛی ا ،2444 ٍٝثب ٔٛکبؼی «اتسبظیٚی کبؼگؽإ اتٓٞجيَ ،ی ٞا ظثِي »ٞزٔالتهبٕ ؼا
تهعیع کؽظٙاٗع .گػنت ٚاؾ قيبقت ثيکبؼقبؾی ،ظقتٔؿظ کبؼگؽإ ثب اقتطعاّ خعیع اؾ  27ظالؼ ظؼ قبػت تب زع  98/1ظالؼ کبٛم

یبكتٚاقت -تٞخ ٚک٘يع ک ،ٚتوؽیجب ٗصق ظقتٔؿظ کبؼ صؽف ثئٚی ظؼٓبٗی ٓی نٞظ .نؽکت خ٘ؽاٍ ٓٞتٞؼؾٓ ،كئُٞيت اظاؼٙی ثئٚی
ثٜعانتی کبؼگؽإ ؼا ث ٚاتسبظیٓ ٚس ٍٞکؽظ .آب ،ثدبی ٓ 24يِيبؼظ ظالؼ پف اٗعاؾ  244444کبؼگؽ ثبؾٗهكتٓ ،ٚجِؾ ٓ84يِيبؼظ ظالؼ
تسٞیَ ظاظ .ثب ایٖ ٓؼبِٓ ،ٚاُق -نؽکت اؾ پؽظاضت ثئٚی ظؼٓبٗی ضالو نع ،ة -ؼٛجؽإ اتسبظیٓ ٚيِيٛ ٕٞب ظالؼ ،ث ٚػ٘ٞإ ٓعیؽإ
ٝخ ٙٞثئٚی کبؼگؽإ ثبؾٗهكت ٚظؼ ثٞؼـ ٗيٞیٞؼک ،ظؼیبكت ٓی ک٘٘ع .اگؽ ،ظؼ ٓٞؼظ اٗگِكتبٕ ،ؼٛجؽإ اتسبظی ٚزوٞم  6ؼهٔی
ظؼیبكت ٓی ک٘٘ع ،ظؼ آٓؽیکب زوٞههبٕ  7ؼهٔی اقت.
 -97پيهتؽ ،ظُٝت ایكِ٘ع ثب ٓؼضَ ٓهبث ٚایؽُ٘ع ؼٝثؽ ٝنعُٝ .ی ،ظُٝت ایٖ کهٞؼ تست كهبؼ طجوٚی کبؼگؽ ایٖ کهٞؼ تكِيْ ثبٗکٛبی
ظاضِی  ٝكؽآِی ٗهع ٝ ،ثب اػالّ ٝؼنکكتگی ثعٛی ثبٗکٛبی ضبؼخی ؼا ٗعاظ.
 -97اتسبظیٛٚب ث ٚنيٙٞی ؿيؽ ظٓٞکؽاتيک ٗهكتٛبی ٓطلی ٓ ٝسؽٓبٗ ،ٚكبؼؽ اؾ ٓٞی ظٓبؽ نعٕ زضٞؼ اػتؽاضی کبؼگؽإ ،ثب
قؽٓبیٚظاؼإ ثؽگؿاؼ ٓی ک٘٘ع.
 -93ظؼ ایٖ ؼاثطٓ ٖٓ ،ٚثبُی اؾ قبٍ  ،9171ثيم اؾ چ َٜقبٍ هجَٓ ،ی آٝؼّ .ثی تؽظیع ایٖ ضصِت ظٝؼٝئی ؼٛجؽإ اتسبظیٛٚب
ٗكجت ث ٚإٓ ؾٓبٕ هٞی تؽ نع ٙتب کٔؽٗگتؽ .ضبْٗ «ثبؼثبؼا کبقَٝ »Barbara Castle ،ؾیؽ کبؼ ٝهت -اؾ ”خ٘بذ چپ زؿة کبؼگؽ“ -ثب
ؼنع ػظيْ اػتؽاضبت ٓی ضٞاٛع الیسٚی هٞاٗيٖ ضع کبؼگؽی یب اػٔبٍ هبٗٗٞی ٓسعٝظ کؽظٕ اػتصبثبت تست ػ٘ٞإ «ثدبی اػتصبة»
ؼا ث ٚپبؼُٔبٕ ثجؽظ .ا ٝظؼک ٓی ک٘ع ٗيبؾ ثٔٛ ٚکبؼی ظثيؽ کَ اتسبظیٛٚبی کبؼگؽی اٗگِكتبٕ ظاؼظ .اؾ ایٖ ؼ ،ٝاؾ آهبی «خٞؼج ٝٝظ
کبک »George Woodcock ،ؼٛجؽ اتسبظیٛٚبی کبؼگؽی ٓطليبٗی ٓی ضٞاٛع ثب ا ٝظیعاؼ ک٘ع .ضبْٗ «ثبؼثبؼا کبقَ» ثب آهبی «خٞؼج
ٝٝظکبک» ظؼ ؼاثط ٚثب الیس ٚال گلتگٓ ٞی ک٘ع  ٝآٜٗب ث ٚتٞاكوبتی ٓی ؼق٘ع .چ٘ع ؼٝؾ ثؼعٓ ،وبٓبت ٝؾاؼت کبؼ ،ضبْٗ ٝؾیؽ ؼا ٓطِغ
ٓی ک٘٘ع ک ،ٚآهبی خٞؼج ٝٝظکبک نعیعا ث ٚقيبقتٛبی کبؼگؽی ظُٝت زِٔ ٚکؽظٙاقت .ضبْٗ ٝؾیؽ ٛؽاق٘بک آهبی ٝٝظکبک ؼا ٓسؽٓبٗٚ
ٓالهبت ٓی ک٘ع .ضبْٗ ٝؾیؽ اؾ ظثيؽ کَ اتسبظیٛٚبی کبؼگؽی اٗگِكتبٕ گِٓ ٚی ک٘ع .ضبْٗ «ثبؼثبؼا» ثٝٝ ٚظکبک ٓی گٞیع نٔب پيم ٖٓ
یک زؽف  ٝخِ ٞکبؼگؽإ زؽف ظیگؽی ٓی ؾٗيع ٖٓ ،کعآم ؼا ثبٝؼ کْ٘ .آهبی «خؽج ٝٝظکبک» ضبْٗ «ثبؼثبؼا کبقَ ،ؼا آؼاّ کؽظٝ ٙ
ث ٚآ ٝی گٞیع نٔب قيبقتٔعاؼ ثب تدؽثٚای ٛكتيعٗ ٝ ،جبیع زؽكٜبی ٓؽا پيم کبؼگؽإ خعی ثگيؽیع ٖٓ .كؽظا ثؽای آقٞظگی ضيبُتبٕ یک
ٗطن ظیگؽ ایؽاظ ضٞا ْٛکؽظ .ضبطؽات ضبْٗ ثبؼثبؼا ؼاقَ« ،اؾ ٓجبؼؾٙخٞئی تب ٓبؼکكيكْ» تؽخٔٚی ٓؽاظ ػظئی.
 -91ظؼ ضصٞو ق٘عیکبُيكتٛبی ایؽإ ،ثؽای ٗٔ ٚٗٞق٘عیکبی نؽکت ٝازع  ٝق٘عیکبی نؽکت ٗيهکؽ ٛلت تپ ،ٚظ ٝگ ٚٗٞثؽضٞؼظ
صسير خبیؿ اقت .اُق ،اؾ زن ظٓٞکؽاتيک كؼبُيت ق٘عیکبُيكت ٛب زٔبیت کؽظ ٝ ،ظُٝت قؽٓبیٚظاؼی ایؽإ ؼا ث ٚضبطؽ اػٔبٍ كهبؼ،
آؾاؼ  ٝاغیت کؽظٕ ،ؾٗعاٗی کؽظٕ  ٝٝٝكؼبُيٖ کبؼگؽی ق٘عیکبُيكت ٓسک ّٞکؽظ .ة ٝ ،آب ظؼ ٔٛبٕ إٓ ،قيبقت  ٝثبٝؼ كؼبُيت تکپبی
اهتصبظی  ٝک٘بؼ گػانتٖ ٓجبؼؾ ٙػِي ٚقؽٓبی ٚؼا اٗتوبظ کؽظ .تٞظٙایكْ قِق ظیؽی٘ٚی ق٘عیکبُيكْ ایؽإ ،قيبقت كؽاتؽ ؼكتٖ اؾ قطر
ٓطبُجبت اهتصبظی ؼا ٜٓؽ آٗبؼنيكت ٓی ؾٗع! ػالهٔ٘عإ ٓی تٞاٗ٘ع ث ٚاطالػيٚی ظقتقبضت خؽیبٕ تٞظٙای ث٘بّ «ٛيبت ٓٞقف
اٗدٖٔٛب  ٝق٘عیکبٛبی کبؼگؽی » ،تبؼیص اٗتهبؼ  ،9831ؼخٞع ک٘٘ع .ثبالضؽ ،ٙاضبك ٚکْ٘ ک« ٚق٘عیکبی نؽکت ٝازع» یکی اؾ اػضبی
تهکيَظ٘ٛعٙی «ٛيبت ٓٞقف اٗدٖٔ ٛب  ٝق٘عیکبٛبی کبؼگؽی » تٞظٙای ثٞظٙاقت.
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