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 *المللی جنبش اجتماعی بینیک اتحادیه  سوی به

 کیم مودی

 یوسف آبخون

داری دیگر  گر شد. سرمایه داری جهانی جلوه ، ساختار سرمایه0991ی  در اواخر دهه

ی باالئی ناهماهنگ و تجزیه  اقتصاد جهانی حاصل از آن به درجهجهانی شده بود، ولی 

شمال و جنوب  قدیمیمد اکثریت مردمان جهان، شکاف شده بود. در پيوند با درآ

کار ارزان متوقف ماند برای  کننده نيروی ارائهتر شد. جنوب در نقش  گسترده

شت. سيستم توليد تحت حاکميت شان در شمال قرار دا هائی که پایگاه شرکت

خود رنوردیدند. جنوب را د -ها، اساسا با توليد برای بازارهای شمال، مرز شمال شرکت

ی خود از تقسيم  نوبه رگ اقتصادی تقسيم شد، که بهی بز گانه شمال به مناطق سه

ون و بودند که در در (TNC) های فرامليتی جنوب فراتر رفتند. این شرکت -مالش

گانه، با پای آزاد در این جهان تقسيم شده، سير  بيرون هریک از این مناطق سه

ی تنظيم این روند شد برا ای که گفته می ههای چندجانب کردند. نهادها و توافق می

 از ها را به خط کرده و نيروهای گریز اند، برای آن بود که حکومت تدارک دیده شده

ای واقعی  زمان، از مسابقه طور هم کنند. این ساختارها و نيروها به مرکز بازار را تشویق

 .کردند حمایت میاقتصادی و اجتماعی  در عرصه ل نشاندن کارگران جهانبرای به گِ
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دارانه،  با این حال، با فرارسيدن قرن بيست و یکم، شورش عليه جهانی کردن سرمایه

این شورش به درجات گوناگون در قلمرو  (0)آمدهاى آن آغاز شد.  یساختارها و پ

گانه، پا  ب، و درون هریک از نواحی بزرگ سهاقتصادى هر دو بخش شمال و جنو

های کار رویاروئی با  شد، در سطح محيط ناپذیرتر می حملگرفت. هر قدر که شرائط ت

بله با برنامه ها، مقا هدف شورش د.ش تر می ای این روند جهانی شدن، بيش اثرات پایه

های چندجانبه و  مستقيم، رژیمکاران در سطح ملی و هرچند غير نئوليبرالی محافظه

نيروی انفجاری این المللی بود. در برخی مناطق،  شکننده سرمایه در سطح بين

زده کرد. در قلب این شورش،  ها را به یک اندازه شگفت ها، دوست و دشمن آن شورش

 .های کارگری، قرار داشتند ای آن، اتحادیه طبقه کارگر و سازمان پایه

با ورود  تر مناطق در بيش خود بود: ترکيب آن اتی راه تغيير این طبقه اما در ميانه

درحال دگرگونی  دادند، تری از نيروی کار را تشکيل می ت بيشکه نسب زنان و مهاجران

ی هنوز در سراشيبی کاهش و در بعضی رخدر ب -در همه جا  آن های و سازمان .بودند

المللی بود، اما  خود بين بستر این شورش گرچه درمواجه بودند. تغيير با  -در حال رشد

جاد اتحاد عمل فراسوى مرزهای گرفت. نياز به ای های ملی صورت می غالبا در حوزه

نژادی، قومی، و جنسی درون مرزهای ملی بيش از هميشه آشکار شد؛ اما مشکالت 

 .موجود هنوز مانع تحقق آن بودند

ها، افریقای  نمود. برزیلیرهبران رسمی آن، ناچيز می انفعالاحتمال شورش، به دليل 

ها احتمال  ها و کره جنوبی ادوری، اکوها ها، کلمبيائی ها، ونزوئالئی ها، آرژانتينی جنوبی

ولی  ،داشت که بخواهند با سرمایه جهانی و یا نمایندگان محلی آن به مبارزه برخيزند

های  گرائی بنگاهی در ژاپن، و اتحادیه در اروپا، اتحادیه "مشارکت اجتماعی"با گرایش 

لج تا مقاومت کرد؟ شاید بشود حرکت از حالت ف توان ای امریکای شمالی چه می حرفه
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ها وجود  ها توضيح داد. ولی عاملی در زیر این ویژگی های هر کدام از ملت را با ویژگی

 .کشاند داشت که نيروی کار را در بسياری مناطق به رویاروئی می

اما توضيح تغييرهایی که در چنين زمانی کوتاه در بسياری از کشورها رخ داده بود به 

يشرفته صنعتی دشوارتر است. بسياری از رهبران رده باالی های پ در پيوند با ملت ویژه

، جدیدی روی آوردند "رئاليسم"ای، به جز موارد استثنائی قابل مالحظه، به  اتحادیه

از که  ،ای های حرفه تثبيت اشتغال با توجه به مالحظات رقابت ازگویا عبارت بود  که

گذرد. بيزنس  ی و ملی میهای محل همکاری با مدیریت و مشارکت با سرمایه مسير

نياز به کاهش در  "خواهند  ویک نسل جدیدی از رهبران اروپائی را کشف کرد که می

 فرانسه، جان مونک از  CFDT را مطرح کنند. نيکول نوتات از "ها و مزایادستمزد

TUC بریتانيا و هوبرتوس شمولتز از آلمان IG ( و )اتحادیه کارگران مواد شيميائی

رز از اسپانيا که او  کمونيست ایتاليا و آنتونيو گوته سابقا CGIL راتی ازسرجيو کوفه 

ها است  آنچه نقطه اشتراک ميان آن (2)هم کمونيست سابق از کميسيون اوبراس است.

در محيط کار و بازار کار است. به این ليست از افراد  "پذیری انعطاف"همان خواست 

 .توان افزود را نيز می ی بی شمار دیگری فرومایه اسامی برجسته

در امریکای شمالی اوضاع چندان متفاوت نيست. استيو یوکيچ، رئيس جدید کارگران 

جنرال  های محلی در برابر تواند تعداد زیادی از اعتصاب سازی، می متحد اتومبيل

پذیری را  انعطاف 0996را نام ببرد، ولی باز هم در مذاکرات قراردادهای ملی  موتورز

تر برای  تواند از رزمندگی بيش می AFL-CIO شمارد. رئيس جدید مجاز می

خواند. در  سازماندهی حرف بزند ولی در مقابل، سران سرمایه را به مشارکت فرا می

المللی تحت حاکميت امریکا،  های بين کانادا، رهبران کم تحرک بخش کانادائی اتحادیه

شوند.  یت ناگریز به همراهی میولی در نها ،گویند در پشت صحنه از مقاومت سخن می
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حتی در ميان برخی از رهبران کارگری جدید در کشورهای جهان سوم نيز صدای 

 .ها ادامه دارند توان شنيد. با این حال اعتصاب را می"مشارکت"روی و ميانه

های  ها سازمان ها نهفته است. آن ت اتحادیهسرش، تا حدی در همان امرین ادليل 

اند که از نيروی کار در برابر سرمایه  هگرفتد. از یک طرف، برای این نادوگانه )مبهم( 

کنند تا خطوط دفاعی را از طریق  دفاع کنند. از طرف دیگر، در سطوح باال، تالش می

زنی درازمدت حفظ کنند که شکلی ابتدایی از همکاری اجتماعی است. از  روابط چانه

تر، مابين بوروکراسی کارگری و  بيش ایدئولوژیک و حتی نهادی"مشارکت"این جا تا 

بوروکراسی سرمایه فاصله زیادی نيست. اما بعد، بادهای رقابت و تغييرات اقتصادی فرا 

 .ریزد و خانه کاغذی فرو می هرسد 

پذیر زنی، دیگر امکان درچنين شرائطی، حفظ خطوط دفاعی از طریق روابط چانه

بارزه، و گاه درگيری در مبارزه، صادر نيست. به وسيله همين رهبران فراخوان برای م

ان روابط با ثبات قدیمی انجام وار تحت عنو طور نمونه ها هم به شود. این فراخوانمی

شود. برای رهبران باال، تضادی در این رابطه وجود ندارد. اما، با این حال، تضادی  می

وجود دارد.  ها اساسی مابين نيازهای جدید سرمایه و خطوط قدیمی دفاعی اتحادیه

ثبات از بين رفته، اما بهشت گم شده ثبات و مذاکرات عادی، رهبران را حتی در زمان 

های  راند ولی چشم ها را به پيش می خواند. مبارزه آن شان به اقدام فرا می بندی جبهه

به گذشته است. این تضاد به احتمال زیاد موثر بودن اتحادیه را رو آنان هم چنان 

 .شود ولی مانع چنين حرکاتی نمی ،کند محدود می

در بخش وسيعی از جهان پيشرفته صنعتی بسياری از نسل جدید رهبران باالی 

ها ارتقای  اند. بسياری از آن گذار به عهده گرفته هها امور را در این دور اتحادیه

اند.  سپری کرده  1980های دهه  شان را در دوره طوالنی کم تحرکی و بازسازی شغلی

ها را به عنوان ایده مناسبی برای عصر جهانی جدید ا، ایده مشارکت آن ساله آن
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 "دموکراسی صنعتی"و  "گرائی جدید واقع"اند. این رهبران که خود را منادیان  پذیرفته

ون تند به این ایده مصلحتی، شکل ایدئولوژیک دادند. انجام چنين کاری بدشداپن می

ت ناگهانی در پيش رفت که از این تحوال به ییوجود مقاومت جدی از جانب اعضا

به دیده  . البته فعاالن کارگری به این فضای مشارکتبردند حالت شوک به سر می

و  سو، تر از یک ی کار و ساعت کار بيشانگریستند، چرا که برای آنان به معن تردید می

ن دوره، دیگر بود. اما برای مدتی طوالنی در ای سویاز بين رفتن اشتغال مناسب از 

ها قادر به حرکت در آوردن توده کارگری نبودند. فعاالن هم، در رابطه با این که چه  آن

 .باید بکنند، در ميان خودشان اختالف داشتند

های  المللی بر روی بخش اما فشار ریاضت اقتصادی نئوليبرالی و توليد الغر و رقابت بين

-0997ای  های توده اعتصاب .ذاشتگ ف اثر میلتهای مخ تری از کارگران از ملت بيش

ها به وقوع  ی که این اعتصابیتر کشورها از هيچ به وجود نيامدند. در بيش 0994

های کار وجود داشت.  ی بود که در برخی از محيطیها زمينه پيوستند به دليل پيش

آهن  کوم و خطوط راه تی فرانسه مثل ایرفرانس و یا تلههای خدما اعتصاب در بخش

ا حتی ه شروع شد. در حقيقت آن 0994و یا  0993مل و نقل پاریس از سال ملی و ح

کننده  های هماهنگ آهن و یا پرستاران، و توسط سازمان زودتر در ميان کارگران راه

های جدی  در اسپانيا ما شاهد اعتصاب .آغاز شده بودند 0987ای کارگران در سال  توده

بودیم. در ایتاليا، این  0994ای سال  ی تودهها در صنایع مهم و حتی زودتر از اعتصاب

در ميان کارگران بخش عمومی  "کوباس"ها توسط رهبران غيررسمی اعتصاب

هم در بخش عمومی و خصوصی به  دهی شدند. در ایاالت متحده، این مبارزات سازمان

 (3)گردد.  بر می 0991های اوليه دهه  سال

 های کارگری در تند، روحيه فعاالن و پایهزمانی که رهبران جدید امور را به دست گرف

بود. در حالی که ترس از دست  در نوسان ترس و حرکت بينو یا  -حال تغيير بود
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کرد،  های کارگری به عنوان نيروی بازدارنده عمل می ميان فعاالن و پایه ل درشغدادن 

یا های مدیریت نيروی انسانی در باره درک اهميت کار تيمی و  اما دیگر وعده

ناخته شده جدید را، به کارهای ش های برابر و یا هر چيز دیگری درباره راه فرصت

تر موارد، محيط کار جدید، چه در بخش عمومی و  پذیرفتند. در بيش دشواری می

خصوصی، به معنی بدترشدن شرائط کار بود و نه بهتر شدن آن. از بين رفتن اشتغال 

اشتغال نيروی کار یا بازسازی صنعتی. و  جویی در ادامه پيدا کرد از طریق صرفه

با تهدید اشتغال  -رفت ی تامين اجتماعی ملی هم تضعيف و یا حتی از ميان می شبکه

تری  های هرچه بيش های زندگی در ميان بخش عمومی از یک طرف و تشدید نابرابری

 .از کارگران از طرف دیگر

 

 اشکال جدید فعالیت
-0975از بسياری از جهات با برآمدهای کارگری  0991ی  بازگشت به حرکت در دهه

نبود و  0961های دهه  متفاوت بود. هرچند که برآمد جدید در سطح حرکت 0967

تر یک حالت عمومی داشت، که  بلکه بيش ،آمد حتی خيزشی کوچک نيز به شمار نمی

هم کشورهای صنعتی پيشرفته و هم کشورهای در حال صنعتی شدن جهان سوم را 

ثير قرار داد. این شورش، بيش از هر زمان دیگری در گذشته، شبيه روندی که تحت تا

ای واقعا جهانی  تری از کارگران را به حرکت درآورد، جنبه های هر چه بيش گروه

نهاد:  ترین مساله استراتژیک این دوره انگشت می داشت. این شورش به یکی و یا مهم

دیمی شمال، که در حال تغيير بودند، و های ق ظرفيت همکاری مشترک مابين اتحادیه

های صنعتی جنوب، که مدلی را برای این  های جنبش اجتماعی در بيشتر ملت اتحادیه

 .کردند دوره عرضه می
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ی  و دهه 0931ی  و یا دهه 0967-0975های  این شورش، در مقایسه با برآمدهای سال

که کارگران یقه آبی  در حالی (4)، از جانب کارگران بخش عمومی رهبری شد.0941

ولی کارگران بهداشت، معلمان، و دیگران در همه جا در  ،ابتکارات را در دست داشتند

ای نقش مهمی ایفا کردند. در واقع، شاغالن زن بخش  های توده این موج از اعتصاب

دادند که نقش جدید  ای را تشکيل می های توده های اعتصاب خدمات از همان آغاز، پایه

 .کرد ها را منعکس می نيروی کار و اتحادیه زنان در

ی  المللی در اواسط دهه ها و مبارزاتی که هم در سطح ملی و هم در سطح بين اعتصاب

کننده تغييراتی بودند که در نيروی کار به وجود آمده  به وقوع پيوستند، منعکس 0991

ای،  اقدامات تودهگرچه در گرماگرم  .ها باشد شد که دال بر تجزیه آن بود و تصور می

ل های کهنه بين به مث های قومی و جنسی و تقسيم المللی، و گوناگونی های بين تفاوت

عنوان نقطه قوت  می و خصوصی وجود داشت ولی بعد بههای عمو های بخش اتحادیه

ها و طبقه کارگر ظاهر شد که تا حدودی حمایت عمومی از این جنبش را  هم اعتصاب

کمتر از اعتصاب  Oregon کارگران 0996عتصاب سال موجب شد. ممکن است ا

گير باشد. ولی این حرکت به همان  چشم 0995سراسری بخش عمومی فرانسه در سال 

ميزان، مردان و زنان کارگری از متخصصان، کارگران یدی و خدماتی از نژادهای 

و در نتاریگوناگون را بسيج کرد. به همين ترتيب، شاید اعتصاب عمومی یک روزه اُ

ولی زنان در  ،تر به نظر برسد مقایسه با مبارزات کارگران کره جنوبی و فرانسه کم رنگ

های شغلی و نژادی، که  تری ایفا کردند و گوناگونی آن با ترکيب مشابهی نقش بيش

در  ،شدند، در آن آشکار بود. رهبران جدیدی که در این دوره تغيير طبيعی انگاشته می

ها قرار گرفتند، هم از نظر ایدئولوژی و هم با استثناهائی از  راسيونها و فد راس اتحادیه

ها در  شان، آن گذشته بودند. صرف نظر از محبوبيتنظر ترکيب قومی و جنسی، بازتاب 
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های مردد، ناگزیر به تامل در مبارزاتی بودند که آن را انتخاب  مواردی در هيبت ژنرال

 .نکرده بودند

گرفتند،  ی مناطق جنبش مبارزاتی شکل میربشد و در  ر میت ها بيش درحالی که بحث

ها  به مساله بزرگی در ساختار اکثر اتحادیه ،ولی توان رهبران باال در انطباق با شرائط

رسی از رهبران، که خود نقص  شد. مساله دموکراسی و حساب کارگری تبدیل می

پيشبرد مبارزات تبدیل  ها در بزرگی بود، در شرائط جدید به نقطه ضعف جدی اتحادیه

ها نقش موثری را ایفا کنند، باید مساله  شد. از این نظر، اگر قرار بود که اتحادیه

 .گرفت ای در دستور مبارزه برای تغييرات قرار می دموکراسی اتحادیه

 
 المللی اهمیت فعالیت بین

خورد.  میالمللی به چشم ن در هيچ جائی نياز به تغييرات سياسی به اندازه عرصه بين

امور را در دست گرفتند، به هر حال در مقایسه با  0991ی  که در دهه دسترهبران باال

المللی قراردادهای کار  های بين تری نسبت به جنبه شان از آگاهی بيش پيشينيان

داوم شرائط را برای مساله طور م بودند. در حقيقت، رقابت جهانی بهبرخوردار 

اگرچه این  نشان داده، دان جيالنکه  گونه کرد. همان هيادهی و تجدیدنظر مامتياز

ها  ولی در رابطه با اتحادیه ،نداانترناسيوناليست مدعی بودند که از نظر ذهنی  رهبران 

در  (5)گرایانه داشتند. راندند نگرشی ملی و ملی ها فرمان می ی که بر آنیها و فدراسيون

س از خواندن کتاب جان سوئينی، ليبر نوت آمده که یک فعال کارگری از آلمان پ

"امریکا نيازمند خيزش است" AFL-CIOریيس 
گفته بود من از نگرش افراطیِ  (6)

های  خوردم. اما، در واقع در مورد رهبران اکثر فدراسيون یکهگرایانه جان سوئينی  ملی

توان گفت. در حقيقت، این دقيقا همان  تری می ملی کارگری، چيزهای مشابه بيش

شود تا  آن تالش می از رهگذرذیرش مساله رقابت کئوپراتيستی است که معنی پ
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بدارانه در سطح ملی را از طریق حمایت از کارفرمایانی از همان  جان "امنيت شغلی"

 .کشور که در سطح جهانی فعاالند، تامين کنند

های  پذیری ها و و ضربه بنابراین، با این که امکان دارد که در محافل کارگری محدودیت

های  ولی در عمل اتحادیه ،المللی به قدر کافی روشن شده باشد زنجيره توليد بين

معدودی در این راستا حرکت کردند. در این مورد استثناهائی وجود دارد، مثل طرح 

  FLOC’sطرفه در روابط کارگری و یا صنفی، ی چند برای ایجاد شبکه EU جدید

های  ، تالش برای ایجاد وحدت با اتحادیه Obrerasهای ، کميسيونSNTOAC اتحاد با

اتحاد با ایر کانادا، یا همکاری  CAW-Teamster-TGWU مرتبط در افریقای شمالی، یا

ک. اما با این که های کارگری در مکزی سازی کانادا و اتحادیه بين کارگران اتومبيل

و یا حتی  های همبستگی ای در سراسر جهان صنعتی در ارسال پيام رهبران اتحادیه

ی جنوبی و افریقای جنوبی، و یا حضور در جلسات توافقات و یا  نمایندگانی به کره

ما کار دشوارتر را ها در انترناسيوناليسم رسمی سرعت عمل به خرج دادند، ا گردهمآئی

ها و اتحادهای کارگری فرامرزی بود در الویت قرار ندادند. به این  که ایجاد شبکه

تری ایفا کنند، ولی  توانستند نقش بيش المللی اتحادیه گرچه می ينترتيب، دبيرخانه ب

 .ها حاکم شوند خواستند برآن گرائی شعباتی محدود شدند که می ی ملی به وسيله

المللی به قدر کافی از خود  مساله به این سادگی نيست که رهبران کنونی در سطح بين

سازی در  آمدهاى جهانی و پی ساختارهاارزات ضرورتا، در برابر مایه نگذاشتند. اکثر مب

گيرند که کارگران کار، زندگی و مبارز  زمينه ملی، و به هر حال در جائی صورت می

ای و حتی مبارزات محلی در  های توده کنند. این، هم چنين درس دور اول اعتصاب می

اليسم ترین ویژگی یک انترناسيون در این دوره اساسی .برابر رژیم سرمایه جهانی است

موثر، توانائی طبقه کارگر برای رویارویی با تمام مسائل سرمایه در حال گذار و 

خودشان است. زیرا که، این مساله نهایتا در "حيات خلوت "مداران آن در  سياست
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ی بورکراسی  رود. در مبارزات موردی، توجه به روابط روزانه سطح ملی به پيش می

ها، حائز اهميت است.  وش باز دشمن به روی آنها و آغ کارگری با بورکراسی شرکت

ها به آن آلوده هستند، که در  ایدئولوژی مشارکتی که بسياری از رهبران اتحادیه

ها نيز نهادی  ها و اتحادیه های آموزشی و موضع رسمی فدراسيون ها و برنامه رسانه

 .های روشن کارگری است شده، مانعی در اقدام

شود.  م تحرک نيز درگير مبارزه عليه سرمایه و دولت میبه هرحال، رهبری غالبا ک

شان  کننداى را در خود دارد. مردم و آگاهی سطح جدید از مبارزه چنين توان دگرگون

های غيرفعال و ترسان، چه در تظاهرات  کند. توده در فرآیند مبارزه است که تغيير می

شوند. به  ن خيابان تبدیل میخيابانی و چه در مبارزه محدود در محيط کار به قهرمانا

کند.  توان کرد، تغيير می امکانات این که چه می ،موازات ورود نيروهای جدید به مبارزه

شد، حاال آشکار شده  قدرت طبقه، که برای مدت طوالنی پنهان نگه داشته و انکار می

 اند. حاال دیگر شده های تا دیروز رقيب قومی و جنسی، حاال متحد هم است. گروه

کاران در  کردند، زمينه پيدا کرده و برای مدتی، محافظه فعاالنی که مبارزه را تبليغ می

 .اند اتحادیه به انزوا افتاده

ای از تشدید مبارزه طبقاتی خواهيم شد و یا  ی این که آیا ما وارد دورهیگو پيش

ست. د زایل خواهند شد، ممکن نيان های اخير به سرعتی که پدیدار شده تحرکات سال

اند از  ها را موجب شده ها و اعتصاب چه، فشارهای اقتصادی و سياسی که این جنبشگر

بين نخواهند رفت. نه نقش بازار و نه توليد الغر، بحران سودآوری را تخفيف نداده 

اند. اگر تاریخ  تر شده المللی مخرب های رقابت بين است. درحقيقت، امروزه طوفان

های جدید طبقاتی به  ی کنونی رویاررویی ت که دورهتوان گف راهنمائی باشد، می

احتمال بسيار برای چند سال و شاید یک دهه ادامه خواهند داشت. و دورانى که اینک 

های طبقه  هایی است که در آن امکان تغييرهایی را در سازمان آغاز شده است، از دوره
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ی  غييراتی که در حوزهای است از ت آورد؛ و این، هم چنين نشانه کارگر به وجود می

 .پذیر است سياسی امکان

ای است که طبقه کارگر به امکان تحوالت اجتماعی و یا حتی انقالب  در چنين دوره

ی به این یها ای و مبارزه است که پاسخ ی از روحيات تودهیافکند. در چنين فضا نظر می

ازار آزاد داری ب با روشنی در برابر سرمایه "چه بدیلى ممکن است؟"پرسش که 

هایی در  هایی است که تحوالت و خواست گيرند. در چنين دوره مارگارت تاچر شکل می

ساعت کار روزانه در  8خواست  :شوند های طبقه کارگر به پيش کشيده می سازمان

ی صنعتی یگرا اتحادیه ؛–1914 21های محيط کار ؛ رهبران عملی و سازمان0881ی  دهه

ها نفر  ها بود که ميليون این ایده .1930در هفته در دهه ساعت کار  44؛ 0931در دهه 

های اعتصابی،  های گذشته به حرکت درآورد و به جنبش را در سراسر جهان در دوره

 .های جدیدی در آن زمان انجاميد مبارزات سياسی، و به تکوین سازمان

سازی  های اجتماعی، طرحی مناسب برای این دوره از جهانی گرایی جنبش اتحادیه

ها در افریقای جنوبی، برزیل، کره جنوبی و مناطق دیگری از بخش  است. آن

های جدیدی  اند. در شمال صنعتی ایده تر صنعتی جهان سوم متولد شده پيشرفته

ای،  های فراملی فعاالن اتحادیه ها، شبکه های اپوزیسيون درون اتحادیه توسط گروه

 رسمی فراملی، وهای رسمی و غير ، شبکهالمللی همبستگی های بين ها و شبکه کميته

TIE  ای است. این نيروها  ای توده ی کارخانه جهانی بر پایه همتای بیی  که شبکه

هایی که  ای هستند، ولی صدای روشنی دارند و با ایده کوچک و در مواردی حاشيه

 .داری است سازی سرمایه ی جهانی ی دوره شایسته
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 دیه جنبش اجتماعیای و اتحا دموکراسی اتحادیه
چه در  ندارد، نظير آناتحادیه جنبش اجتماعی ربطی به ساختار و نظام حقوقی 

در تاریخ کارگران  سام گيندینکه  گونه اتحادیه صنعتی و صنفی مطرح بود. همان

 :نویسد است. او می "گيری جهت"سازی کانادا نوشته است، مسئله در رابطه با  اتومبيل

ای است که کارگران بتوانند از طریق آن نه  ها به وسيله اتحادیهاین به معنی تبدیل »

بلکه هم چنين بتوانند فعاالنه مبارزه برای  ،شان را بيان کنند های صنفی تنها خواست

گذارد را هدایت  هر چيزی که بر زندگی کارگران در محالت و یا کشورشان اثر می

های  انداز فعاليت ، چشمها کنند. اتحادیه جنبشی شامل شکل تنظيم درخواست

ای، برخورد به مساله تحوالت و باالتر از همه آمادگی فداکاری برای جنبشی  اتحادیه

 (7). «توان آن را نابود کرد ولی نمی ،ی درآن وجود داردیها است که امکان شکست

که در اروپا و امریکای  -نيست "ی سياسی اتحادیه"این مساله صرفا گرم کردن بازار

ها در آن از این یا آن حزب سياسی در چپ حمایت  و اتحادیه -موميت داردالتين ع

های ليبرالی و سوسيال دموکراتيک که "ائتالف"طور نه مثل  کنند. و همين می

های انتخاباتی  ها به عنوان عناصر ائتالف های اجتماعی در آن ها و جنبش اتحادیه

ها  یافته، اتحادیه نيروی کار سازمان ها به نقش شوند. در هر دوی این نمونه نگریسته می

 .شود و اعضایش اساسا به عنوان ارتش منفعل مراسم انتخاباتی برخورد می

ی جنبش اجتماعی نه اتحادیه و نه اعضای آن به هيچ روی منفعل نيستند.  در اتحادیه

های  ها با جنبش کند. آن اتحادیه هم در خيابان و هم در سياست نقش فعالی ایفا می

بخشند که  ها محتوی و دیدگاه طبقاتی می شوند، و به آن تماعی دیگر متحد میاج

های موقتی و انتخاباتی وجود دارد به هم  چه معموال در ائتالف ها را بيش از آن آن

بلکه به فعال  ،های جنبش محدود نيست کند. محتوی، صرفا به خواست متصل می

مسئولی مربوط است که در اکثر موارد، ای به عنوان رهبران  های اتحادیه کردن توده



 اتحادیه جنبش اجتماعی

 07 

ی  داری دارند. اتحادیه ترین نيرو و نفوذ اقتصادی و اجتماعی را در جامعه سرمایه بيش

خواهد با تکيه  های فعال استراتژیک استوار است و می گيری جنبش اجتماعی بر جهت

ارگران قرار دارند، یعنی کترین سرکوب و استثمار  بر قدرت کارگرانی که تحت بيش

تر قادر به تجهيز خود  ی از آن کارگرانی که کمیها طور کلی، بخش یافته به سازمان

 .های همجوار، را سازمان بدهند یعنی کارکران فقير، بيکار و موقت، و سازمان ،هستند

مدل "های کنونی در جنبش کارگری امریکا حول رویارو قرار دادن  بحث

تجهيز و "دیم در برابر مدل معطوف به زنی ق های چانه اتحادیه "دهی سرویس

جدید است. گرچه مدل اخير به هرحال نسبت به مدل منفعل قدیمی  "سازماندهی

کم از دو سو محدود  ولی در این جا بحث دست ،شود محسوب می جلوگامی به 

رسی از  ها مساله سلسله مراتب اتحادیه، فقدان کنترل اعضا و حساب اوال آن :شود می

ها  گذارند. و این هم غالبا عمدی است چرا که این بحث ارج از بحث میرهبری را خ

تر در ميان همان کسانی از متخصصان و کادرهای اداری سازمانی جاری است که  بيش

 (8)اند. از جانب همان سلسله مراتب انتخاب شده

 گفته است مساله مایکل ایزنشرای  گران اتحادیه که یکی از سازمان گونه گرچه همان

دموکراسی، مستقيما به توانایی موثر اتحادیه برای اقدام و تجهيز مربوط است. در مورد 

بستگی و تجهيز مربوط کرده و  مساله دموکراسی را به هم  KTUC مشابه دیگری رهبر

 :نویسد می

ای  دموکراسی، در رویارو قرار دادن نيروهای قدرتمند اجتماعی و اقتصادی، وسيله»

های مناسب است  رسی و برای تعيين استراتژی رای برقراری حساببستگی، ببرای هم

ها حياتی است. دموکراسی  ی پيشبرد منافع کارگران و اتحادیهبرا ها آن همه که –

توان در رابطه با  ای نيست. اعضا را می ای معادل رزمندگی و فعاليت اتحادیه اتحادیه

کمی دارند، و برای موضوعاتی که  ها کنترلی ندارند و یا کنترل هایی که بر آن حوزه
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ها تعيين کنند، فعال کرد. با توجه به این که  شود تا این که آن ها تعيين می برای آن

گویی به نيازها و انتطارات  ای برای اعمال قدرت کارگری اند، پاسخ ها وسيله اتحادیه

ر اهداف سياسی، د بتوانن پذیر است که اعضا می ی خود با کنترلی امکان کارگران به نوبه

رسی از کارمندان و کارکنان و تعداد  زنی، نظارت بر منابع، حساب استراتژی چانه

 .های وظائف سازمانی داشته باشند شماری از سایر جنبه بی

، "دهی سازمان"و  "دهی سرویس"ثانيا، تقليل بحث به سطح تقابل ميان دو مدل

دهی و  که رشدش از طریق سازمانمحدود کردن بحث به اتحادیه به مثابه نهادی است 

های موردی از باال ممکن است.  های موردی و از طریق تدارک زنی موثر بودنش در چانه

گذاران  بنيان"ی اتحادیه جنبش اجتماعی عبارت از جنبشی کارگری است که  اما ایده

 های آن شامل تغييرهای اقتصادی و روند و درخواست آن از مرزهای کارخانه فراتر می

که تحقيقی در پيوند با جنبش کارگری در  گونه همان (9). «اجتماعی وسيع است

ها  آفریقای جنوبی و برزیل نشان داده است، این جنبشی است که در آن اتحادیه

های  کنند؛ در حالی که سازمان های اقتصادی و منابع سازماندهی را تامين می اهرم

ای شهری در امریکای التين، ارتباط  های توده چون جنبش های اجتماعی، هم جنبش

تری  کند و تعداد بيش یافته و بدون اشتغال رسمی را فراهم می تر سازمان با کارگران کم

 (01)آورد.  را به ميدان می

ی وسيعی با مساله  ها برای دستيابی و بسيج چنين پایه فعال کردن اعضای اتحادیه

گره خورده است. اگر قرار باشد که  ها ای و نظارت بر رهبری آن دموکراسی اتحادیه

هایی زمان و انرژی بگذارند، الزم است که  ها برای ایجاد چنين اتحادیه اعضای اتحادیه

زنی و  ها در هر دو مورد مسائل مربوط به چانه شان در شکل دادن به امور اتحادیه دست

ل و نقل در ی حم که مخالفان اتحادیهگونه  در سطح مسائل اجتماعی باز باشد. همان

 (00)."دموکراسی قدرت است"نيویورک از زاویه دیگری مطرح کرد
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ت بحث آزاد اس رایجکه در کانادا و برزیل گونه  های اجتماعی آن های جنبش در اتحادیه

واقعيت این است که در این  .شود طور منظم انجام می در مورد مسائل مهم به

ها برای مقابله با  اما اعضای اتحادیه .اردها هم، گرایش به بورکراتيسم وجود د اتحادیه

های  تری برخوردارند. حال آن که بحث آزاد در اتحادیه چنين گرایشی از تجربه بيش

از باال به پائين  های سياسی کراتيک امریکائی و یا در اتحادیهوبور و صرفا اقتصادی

ای  های توده فشار پایهها معموال با  نيافته است. این بحث ای جدید و قوام اروپائی مساله

 (02)روند. ها به پيش می اتحادیه

ای و  ها دوباره قدرت بگيرند، درگير شدن اعضا در مسائل اتحادیه اگر قرار باشد اتحادیه

های جدید  دهی و عضوگيری ها بر رهبرى، در پيوند با سازمان عمال کنترل آناِ

ها در مقایسه با  اتحادیه کننده است. تجربه نشان داده است که اعضای فعال تعيين

کنند. تحقيقات اخير در ایاالت متحده  کارمندان حوزه عضوگيری موثرتر عمل می

ها خود درگير  دهد که در انتخابات نمایندگی، آن هنگام که اعضای اتحادیه نشان می

که % 27 آراء را به دست آوردند در مقاسه با % 73ها  اند، اتحادیه امر سازماندهى بوده

کراسی است، وبا انفعالی که نتيجه بور (03)ای بوده است. گران حرفه ی کار سازمان جهنتي

ندهی  ها وقت خود را صرف سازما احتمال کمی وجود دارد که اعضای منفعل اتحادیه

 .سایر کارگران مبذول دارند

این مبارزه معموال حاصل  .آید ای از هيچ به وجود نمی مبارزه برای دموکراسی اتحادیه

است. معموال  -ها گيری اختالف بر سر جهت -ها تضادهای درون خود اتحادیه

های آلترناتيو  های فعالی که برای نوعی از برنامه های پائينی و الیه از رده "ها ناراضی"

برند. این  کند، این مبارزه را به پيش می تری را طلب می عملی که دموکراسی بيش

و مبارزه رایج است، بلکه  "رفرم"ه در آن جنبش برای روند نه تنها در ایاالت متحده، ک

 .های قدیمی در کشورهای صنعتی پيش رفته وجود دارد در بسياری از اتحادیه
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 زنی جمعی و منافع طبقاتی هماهنگی چانه
های جنبش  ها مساله کليدی دیگری در اتحادیه هاى مطرح در اتحادیه درخواست

که متخصصان مطرح  گونه ها، آن به اتحادیه اجتماعی است. در بسياری از کشورها

نگریسته  "اشرافيت کارگری"عنوان سازمان اقليتی ممتاز، و یا نوعی از  اند، به کرده

هاى سياسی وسيع از جانب  شود. غلبه بر این مشکل صرفا از طریق طرح درخواست می

حاال همين کار ها،  کارترین آن ها، حتی محافظه ها ممکن نيست. غالب اتحادیه اتحادیه

تر مربوط به طرح مطالباتی در پيوند با قراردادهای  دهند. این مساله بيش را انجام می

های طبقه کارگر بگذارد و هماهنگ کردن  جمعی است که تاثير مثبتی بر سایر بخش

 .تر طبقاتی را تامين کند ای است که نيازهای وسيع هاى اتحادیه درخواست

هایى در قراردادهای کار در راستای  توان در طرح درخواست نمونه خوبی از آن را می

در  (CAW) سازی کانادا از جانب اتحادیه کارگران اتومبيلتر  مطالبات اجتماعی وسيع

خالف کارگران این اتحادیه بر .های بزرگ دید در بسياری از کارخانه 0996سال 

کار تهاجمی را ارائه  برنامه قرارداد  CAWدر همان سال،  (UAW) اتومبيل درآمریکا

تر، مقابله با  زمان کار کوتاه .داد کرد که اشتغال را در صنایع و کل کشور افزایش می

جا قرار دارد، هسته اصلی  ها، تضمين سطح اشتغال در محلی که کارخانه در آن اخراج

گيرى آن در  ای که جهت داد. معلوم است برنامه برنامه قراردادهای جمعی را تشکيل می

ها باشد، مورد پشتيبانی  هاستای حمایت و حتی افزایش امکان اشتغال در محلر

 .کارگران منطقه قرارخواهد گرفت

CAW  خواست سطح  به توافقی با فورد و کرایسلر رسيد ولی جنرال موتورز که می

 20در جنرال موتورز به اعتصاب   CAW  .گير شد اش را حل کند، زمين توليد اضافی

ها را  کننده زمانی بود که جنرال موتورز قصد داشت رنگ اما نقطه تعيينروزه دست زد 
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از این کارخانه برای ادامه توليد در جای دیگری خارج کند که کارگران کارخانه را 

های بعدی، به  کننده و پيروزی با اقدامات تعيين CAW .اشغال و مانع این کار شدند

  CAW  از دیو رابرتسونکه  گونه همان .طور وسيعی مورد پشتيبانی مردم قرار گرفت

 :نی از کارگران اتومبيل سازی امریکا توضيح دادابه حاضر

. ما اشرافيت دهد میگونه جماعت محله به ما پاسخ مثبت  ما مشاهده کردیم که چه»

بلکه جنبشى اجتماعی بودیم که برای حمایت از مردم  ،کارگری منزوی از مردم نبودیم

.«دیم. و این با تعریف ما از اتحادیه در ارتباط استکر محل مبارزه می
(04) 

وسيع برجای  تواند تاثيرات اجتماعی ای نيست که می این تنها اعتصاب سياسی توده

بگذارد. مبارزه عليه کارفرمایان در محيط کار نيز که در جهت تامين اشتغال و یا حفظ 

های گوناگونی مثل اعتصاب  اعتصاب .است برخوردار اهميت ازخدمات اجتماعی باشد، 

و یا  0996در جنرال موتورز در امریکا و یا رانندگان کاميون در فرانسه در سال 

ای برای حفظ  ای کارگران بخش عمومی ارگون همگى چونان مبارزه اعتصاب یک هفته

شدند و طبقه کارگر در آن مناطق را مورد تاثير  اشتغال و یا خدمات عمومی تلقی می

هاى سياسی و هم  توانند هم درخواست د. در برخی موارد اهداف اجتماعی میقرار دادن

در  0996گيری برای حقوق بيماران در سال  اقتصادی باشند. بعد از آن که ابتکار رای

ای  کاليفرنيا با شکست روبروشد، انجمن پرستاران کاليفرنيا با خواست پرستاران رزمنده

دادند، این خواست را در برنامه مطالبات  میکه به مسائل اجتماعی حساسيت نشان 

 (05)خود در پيوند با قراردادها وارد کرد. 

انداز نزدیک قرار ندارد،  ای در چشم ها اعتصاب سياسی توده در کشورهایی که در آن

هاى کارگران در رابطه یا قراردادهای جمعی کار با مطالبات  هماهنگ کردن درخواست

ها را به مسائل اجتماعی بکشاند. این  تواند اتحادیه می تری از کارگران بخش وسيع

تواند به بسياری از مسائل حاد و بحرانی زندگی کارگران مرتبط شود.  هماهنگی می
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مساله اشتغال به پيروزی برسند ها قادر شوند در پيوند با  برای مثال هرگاه آن

در کارخانه بپردازند و به  های واگيردار توانند به مسائل ایمنی و بهداشتی و بيماری می

ی از فشارها را در زندگی خانوادگی کاهش داده و شرائط کارشان را رخاین ترتيب ب

ها، پرداخت برابر )پرداخت برابر در  مطالباتی در پيوند با مهد کودک .بهبود ببخشند

های مثبت در  های اثباتی )تبعيض کارهای مشابه(، حقوق مهاجران در اشتغال، اقدام

هاى جنسی و نژادی در  ای رتبه در راستای کاهش نابرابریلستان( در کار و ارتقانگ

چه  تواند پلی ميان مسائل ملی، جنسی و نژادی برقرار کند. چنان محل کار که می

تر مبارزه  تر، کاهش فشار در محيط کار و درآمد بيش ها برای اشتغال بيش اتحادیه

تر  هایى را کم ت چنين درخواستپوست و مرد ممکن اسکنند؛ کارگران سفيد

 .ندنگرتهدیدکننده ب

داری و تاثيرات آن غالبا در سطح محلی و حتی  سازی سرمایه ها عليه جهانی شورش

های  ای سياسی در برابر دولت های توده گيرند. در هر حال اعتصاب محل کار صورت می

د. اما حتی این ی امور بين المللی هستنميانجشوند که  ای انجام می ملی و منطقه

عالوه، قدرت و توان  کرد. به و تکرار داد همدااطور منظم  شود به ها را نيز نمی اعتصاب

جنبش به توان سازماندهی آن در سطح محيط کار و صنایع بستگی دارد. در ميان 

توان رابطه بين سازمان قدرتمند دموکراتيک  سایر عوامل این بدان معنى است که نمی

دیگر را به فراموشی  سویدهی و عضوگيری از  و مساله سازمان سو،یک  در محل کار از

 .سپرد

وبی از رابطه بين فعال کردن ست در ایاالت متحده نمونه خاتحادیه رانندگان پُ

برگزاری انتخابات  .ای در عضوگيری و تعميق دموکراسی است های اتحادیه توده

د اصالحات، که شامل حذف ، تعميق رون0990تری در سال  دموکراتيک هرچه بيش

های محلی بود و  کراسی و باز کردن امکان کنترل دموکراتيک اتحادیهویک سطح از بور
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مل و نقل اورنایت آميز در تجهيز اعضا برای عضوگيری در بخش ح های موفقيت تالش

عنوان مدلی برای نشان دادن این که چگونه دموکراسی و تدارک برای  و سایر جاها به

 .ه استند، به کار رفتامرتبط  آن با هم

 
 ای المللی کردن فعالیت اتحادیه بین

گيرند به این  ای صورت می گفتن این که اکثر مبارزات نهایتا در سطح محلی و منطقه

المللی برای موفقيت  معنی نيست که اقدام، سازماندهی، همکاری و ارتباطات بين

جهانی شده امروزه حياتی نيستند. المللی  ی جنبش اجتماعی در اقتصاد بين اتحادیه

المللی، بخشی از  ی بين اگر قرار بر رویارویى با سرمایه جهانی باشد باید توجه به جنبه

 .ها باشد فعاليت و برنامه رهبران، فعاالن و اعضای اتحادیه

المللی در تدوین  ای در مقياس بين های قبلی، به محوری شدن توليد زنجيره در تحليل

اشاره  (TNC) های فرامليتی برخورد شرکت جانبه برای مقابله بای چندیک استراتژ

شوند ولی  ها استخدام میTNC شد. با این که تنها اقليتی از کارگران مستقيما از جانب

همتای  ب اقتصاد جهانی دارند، جایگاه بیای که در قل این کارگران با اهميت بالقوه

به روشنی بر بسياری از  TNC مليتیهای فرا کنند. شرکت استراتژیکی پيدا می

ها شرائط کار را در سطح جهانی تعيين  کارفرمایان به ظاهر مستقل، حاکم هستند. آن

کنند که رقابت ميان کارگران را حتی  کنند و سطح نابرابر دستمزدها را حفظ می می

رابر توانند در ب های عظيم با ثروتی که دارند می زند. این شرکت دامن می TNC در یک

پذیر  نقاط ضربه از چنين ها هم ولی آن ،ها و سایر اشکال مبارزه مقاومت کنند اعتصاب

 .دارندبرخورشان نيز  بسياری در زنجيره توليد فرامرزی

در این یا آن منطقه از مناطق  تمایل قدرتمند سيستم توليد فرامرزی، که مستقر شدن

دهد که وظيفه برقراری  کان را میها در هر منطقه این ام گانه است، به اتحادیه سه
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هماهنگ کردن  تا حدیهای شرکت، و  ارتباط، مبادله اطالعات از شرائط و تاکتيک

هاى ویژه بر پایه محل خود را انجام دهند. گرایش مشابه  ها و درخواست مبارزه با هدف

ز دیگری در بسياری از صنایع برای آن که از نظر جغرافيائی در مناطق ملی خود تمرک

دهی و هماهنگی مبارزات را کم کند که  تواند برخی از مشکالت سازمان پيدا کنند می

ممکن است در سيستم واقعا جهانی توليد وجود داشته باشد. تعيين نقشه روند توليد و 

 .ای تبدیل شده است مالکيت و نقاط ضعف آن امروزه به علم شناخته شده

 و یا رهبران ،ر مبارزه، بوروکراتيک عمل کنندشان د ها برای تجهيز اعضای اگر اتحادیه

های انتزاعی برای فلج  ند، طرح نقشهکنگرایانه مشارکت  با دیدهای ملی یفکر از حيث

طور  المللی که به المللی به جائی نخواهد رسيد. دفتر تجارت بين کردن توليد بين

ای  بران اتحادیهتر جایی برای ره المللی است، بيش منطقی فورومی برای هماهنگی بين

با افکار مشارکتی از امریکا، ژاپن و آلمان و بریتانيا خواهد بود. این باید روشن شده 

های کارگری از کشورهای مختلف به  باشد که مشکالت واقعی و تضاد منافع گروه

ایدئولوژیک و  زرط های کارگری که به آور شده است. رهبران اتحادیه اندازه کافی هراس

های فرامليتی براساس کشورهای  برای شرکت "رقابت"را وقف حل مساله نهادی خود 

محتمل است که تمایلی بسيار غير ،اند خودشان از طریق نوعی از برنامه مشارکتی کرده

 .به رفع این موانع واقعی داشته باشند

ای گفت. اتحاد ساده بين  توان در مورد اتحادهای فرامرزی منطقه همين مساله را می

 در منطقه نفتا  CAW, STRM, CEP  ن، چيزی شبيه به اتحاد رهبرانرهبرا

NAFTAها در بهترین حالت، فشاری را نظير اقدام  ، کافی نخواهد بود. آن

متعلق به اسپرینت اعمال خواهند کرد. و در بدترین  "کونکسيون فاميليار"مبارزه

همين مساله،  .یافت های موجود ادامه خواهد کارى بوروکراسی اتحادیه حالت، محافظه

هائی را که در شورای کار اروپائی در جریان است و چنانچه این شورا  سرنوشت تماس
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که رهبران  گونه بر اساس نمایندگی محل کار قرار نگيرد، رقم خواهد زد. درست همان

های  شجاعانه به فشار از پایين نياز دارند، رهبران اتحادیه یها ملی برای انجام اقدام

های کارگری  زی نيز برای تغيير رابطه از باال به پائين به فشار از جانب تودهفرامر

 .رو هستند نيازمندند که غالبا با بحران در محيط کارشان روبه

ها به  روی داد در تمایل آن UE-FAT چه در اتحادیه های رسمی نظير آن اهميت تالش

برای گرد هم آوردن  UE حسطح محيط کار بود. طر در درگير کردن رهبران و فعاالن

های محلی در یک اتحاد فرامرزی، یکی از تجارب رسمی اوليه در مرتبط کردن  اتحادیه

های کارگری در امریکا است. ولی تا این زمان این هنوز یک  ای اتحادیه های توده پایه

 .استثنا است

بش به نام پيمان جن UAW و TIE شبکه غيررسمی فراملی کارگری شبيه آن چه در

کننده برای  فورد سازمان داده شد، دارای اهميت تعيين 879دموکراتيک کارگری محل 

هایی از نوع فرامرزی  ای در پيوند با فعاليت تری در تجارب اتحادیه ایفای نقش بيش

ی جنبش اجتماعی  ها و ایجاد اتحادیه ها در گذار عمومی اتحادیه است. نقش آن

تر نشان دادن نمونه و اقدام  ار نيست؛ بلکه بيشالمللی صرفا نقش یک گروه فش بين

کننده برای به حرکت درآوردن مردم است. در حال حاضر، انجام کارهائی بيش  تحریک

ها مشکل است. ولی با انجام همين کارها،  از گردآوری اطالعات و ارائه بررسی برای آن

ن در حال انجام است و شا های توانند به روندی که در راستای تغيير اتحادیه ها می آن

 .شان یاری برسانندالمللی فعاالن محل کار های بين به تعميق دیدگاه

العاده، کارگران  دهد که فشار اقتصادی و اجتماعی فوق ای روی می ها در زمينه همه این

تری را  هایی که مردم هرچه بيش اقدام .خواند شان را به اقدام فرا می های و اتحادیه

های قدیمی به  دهد. اتحادیه شان را گسترش می اندازهای ر داده و چشمتحت تاثير قرا

شوند. در چنين  ها تبدیل می گيری هایی بر سر جهت ها و مجادله محلی برای بحث
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عنوان گروه اپوزیسيون داخلی عمل  تواند به شرائطی، شبکه فراملی کارگران دیگر نمی

سياسی و فرهنگی مورد نياز برای آن را  المللی و وسائل کند، بلکه باید اهميت کار بين

ها  ها و تورهائی که توسط این شبکه ها، نشست چون نوآموزان فرا گيرند. کنفرانس هم

فعاالن دارند. چنين  بينششود، نقش بسيار مهمی در گسترش  تدارک دیده می

در بين کارگران را بازی کنند  تواند نقش آموزش رودررو هایی در شبکه می اقدام

 .چنان که در سطح ملی و محلی وجود دارد هم

عنوان بخشی از استراتژی توقف  توانند به های محلی در مناطق کليدی می اعتصاب

چنين در موقعيتی که اتحادیه محل کار  المللی عمل کنند. هم سيستم توليدی بين

وزشی های سمبليک و آم تواند نقشی فراتر از اقدام المللی باشد، می جزئی از شبکه بين

تاثير بگذارد، جائی که مساله دفاع از کارگران قربانی  داشته و بر تصميمات مدیریت

های مشترک و منافع  ها در داخل و خارج و یا مبارزه برای درخواست این سياست

های محلی  های فرامرزی توسط اتحادیه کارگران در کشور مورد نظر وجود دارد. اقدام

های فرامليتی را نيز در بازارهای  ترین شرکت تی بزرگتواند ح در کشورهای مختلف می

تر چنين امکانی، قانون بازی تغيير خواهد  چه وسيعشان فلج کند. با تشخيص هر اصلی

 .کرد

 
 !تنظیم بازار کار جهانی از پائین

های دستمزد،  ردیفگویند که سطح اشتغال با نرخ اقتصادی، بارآوری،  اقتصاددانان می

عنوان عامل  ندرت به شود. از ساعات کار، به غيره تعيين میگذاری و  سرمایه

تواند به وجود بياورد. در  شود که هر ملتی می کننده در ميزان اشتغالی یاد می تعيين

نامند که کاهش  حقيقت، برخی از اقتصاددانان نئوکالسيک این ایده را مهمل می

، به دالئل ایدئولوژیک کامال شود. این اقتصاددانان ساعات کار موجب ایجاد اشتغال می
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های باالی کار همراه با کاهش ساعات کار تنها موجب  کنند که هزینه روشنی، ادعا می

گویند که دستمزدهای پائين اشتغال را  ها می آن (16) .افزایش بيکاری خواهد شد

دهد. سرمایه اخيرا دوباره کشف کرده است که زمان کار عامل مهمی در  افزایش می

جنبه منفی چنين چيزی خود را در نقش کار نيمه وقت در  .اشتغال است ایجاد

که حاال  "ایجاد اشتغال"مدلی از  -دهد کاهش نرخ رسمی بيکاری در امریکا نشان می

 .مورد احترام سرمایه اروپائی نيز واقع شده است

ل اند که ساعات کار عام کارگران مدت زمان طوالنی است که به این مساله آگاه شده

مهمی در تعيين ميزان اشتغال است. سطح توليد ملی ممکن است با نوسان رشد، 

گذاری و بارآوری باال و پائين برود؛ اما در هر سطح معينی از  سودآوری، تجارت، سرمایه

توليد، کاهش ساعات کار در هر شرکت، صنعت و اقتصادی به طورکلی، کارفرمایان را 

توانند با اتوماسيون  در درازمدت می ها کند. آن تری می ناگزیر به استخدام کارگران بيش

توانند  ها می . در سطح ملی، آناز سر راه خود بردارنداین بار اضافی را  ،روند توليد

اشتغال را با صادر کردن کار نابود کنند. اما طول کار روزانه و کار هفتگی و حتی 

این مساله است که چه تعداد  کننده افزایش سن بازنشستگی یک نفر هنوز عامل تعيين

 .تواند وجود داشته باشد شغل می

طول زمان کار، نيروی بازدارنده کارگران در برابر گرایش سرمایه به نابودی اشتغال 

تواند از طریق آن و با محدود کردن عرضه کار،  است. این راهی است که نيروی کار می

است که اگر کارگران سه شرکت تخمين زده   UAW .بازار کار جهانی را تنظيم کند

شغل در صنایع  59111اضافه کاری نکنند  )فورد، کرایسلر و جنرال موتورز( بزرگ

های فرامليتی  در واقع، بسياری از شرکت (07) سازی امریکا به وجود خواهد آمد.اتومبيل

ی سالحکاری خود به  اند و از این رو ممنوعيت اضافه حاال به اضافه کاری وابسته شده

تواند با کاری در جای سوم  کاهش توليد توسط اعتصاب می -موثر تبدیل شده است
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توسط  0995ساعت کار در هفته جبران شود. این تاکتيک در سال  61دیگری با 

 iron-ore برای ممانعت از کم کردن اشتغال در معدن 0938کارگران فلز کار در منطقه 

 (08)شد. موثری به کار گرفته زرط در مينوسيتا به 

جنبش مبارزه برای کاهش ساعات کار هفتگی در اروپا و به ویژه در آلمان، نتایج خود 

هائی برای خنثی کردن اثرات آن در سطح  را داده است. در همين حال سرمایه هم راه

ساعت کار در  37اشتغال پيدا کرده است. برای مثال در بریتانيا، تالش برای رسيدن به 

تن داده و قراردادهاى  "پذیری انعطاف"ها به  ز، زمانی که اتحادیههفته در صنایع فل

ملی را شکستند، کامال به انحراف کشيده شد. در پایان مبارزه برای ساعات کار کمتر، 

ساعت رسيد و در واقع عمال افزایش یافت. در حالی که  48ساعات کار کارگران به 

کردند، نسبت به زمان قرارداد کار  ر میتر کا ساعت بيش 37تعداد کارگرانی که عمال از 

ساعته، افزایش پيدا کرده بود. در بریتانيا کاهش ناچيز ساعت کار درهفته در واقع  37

ای بود برای آن که برنامه کار منعطف و ساعات کار طوالنی در متروی لندن  طعمه

 ساعت کار در صنایع فلزی، 35تحميل شود. در آلمان، درست بعداز رسمی شدن 

 "کریدور ساعت"سازی راهی را پيدا کردند که به  کارفرمایان صنایع بزرگ اتومبيل

دهد که در فصل توليد باال، ساعات کار را  ها اجازه می معروف است. این برنامه به آن

ها  افزایش داده و در دوره توليد پائين، ساعات کار را کاهش بدهند. این برنامه به آن

های اجتماعی زمان بيکاری و بدون پرداخت  رداخت هزینهدهد که بدون پ اجازه می

 .اضافه کاری در زمان توليد باال ساعت کار را افزایش بدهند

 48در عمل، کارفرمایان اروپائی از طرح زمان کار اروپائی، که ساعات کار هفتگی را 

 35و  37ساعت تعيين کرده، این امتياز را به دست آوردند که دستآورد زمان کار 

ها را از بين ببرند. در بریتانيا، کارفرمایان هم در بخش عمومی و  ساعته توسط اتحادیه

پذیری و برنامه ضد  هم خصوصی، از کاهش زمان کار هفتگی در جهت اجراى انعطاف
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سوء استفاده کردند. اهميت همين مساله  -به اسم همين کاهش ساعات کار -اجتماعی

در راس  "ریاضت به نه"آن را به نام  0994ای سال ه ست در مجادلهبود که کارگران پُ

هاى خود قرار دادند. اگر واقعا کاهش زمان کار واقعی مد نظر باشد، این کار  درخواست

 (09)پذیری انجام شود. باید فارغ از مساله انعطاف

اشتغال، و برای  ها و های فرامليتی راه دیگری برای جبران افزایش هزینه در شرکت

ها در آلمان برخی از مراحل  اثرات کاهش زمان کار هفتگی وجود دارد. آن مقابله با

اند. حتی در آلمان  توليدشان را به بلوک سابق کشورهای اروپای شرقی انتقال داده

دارد. به  دشرقی سابق، هنوز امکاناتی برای زمان کار طوالنی و دست مزد پائين وجو

ای توليد خود را به آیزنباخ منتقل ه تصميم گرفت تا سالن GM/OPEL این ترتيب

 GM ساعت سود جوید. گویا همين هم کافی نبود و 39کند تا از ساعت کار هفتگی 

تصميم گرفت این کار را در اسپانيا هم انجام دهد که ساعت کار هفتگی در آن هنوز 

 (21)ساعت است.  41

رای کاهش زمان کار شود این است که مبارزه موثر ب آنچه از همه این مسائل نتيجه می

های "ریاضت"در برابر مساله باید جنبه جهانی پيدا کند و باید  هفتگی می

ميليون کارگری که حاال  73کننده و کاهش دستمزدها مقاومت نمود. اگر  تضعيف

های  ميليون عضو شعبه 001کنند و یا  های فرامليتی کار می مستقيما برای شرکت

ها نيستند، مبارزه  ليون کارگری که هنوز عضو اتحادیهها مي و ده  ITUC  های اتحادیه

توانند تاثيرات بسياری بر بحران اشتغال  برای کاهش ساعات کار را آغاز کنند، می

بگذارند. این نيروی عظيم در مبارزه عليه فشار و کاهش دستمزدها در مرکز 

ند. اگر این نيرو ها شغل ایجاد ک تواند در هر سال ميليون داری جهانی شده، می سرمایه

المللی موفق شود، قادر  بتواند در مبارزه برای کاهش ساعت کار هفتگی در سطح بين
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کننده  به برداشتن اولين گام در از ميان برداشتن رقابت ميان کارگران در مساله تعيين

 .زمان کار خواهد شد

لکه جنبشی چه در این رابطه مد نظر است مبارزه هدایت شده از یک مرکز نيست، ب آن

های  هایی است که اهرم جهانی برای کاهش ساعات کار هفتگی توسط اتحادیه

های فرامليتی کار  های عمومی و شرکت ها که در بخش قدرتمندی در اختيار دارند. آن

تر در اقتصاد ملی بشتابند. در هر دو سطح  توانند به یاری نيروهای ضعيف کنند می می

توانند هم در مقياس  لمللی مبتنی بر محيط کار میا ها، شبکه بين رسمی و پایه

دیگر  های فرامليتی از هم ای و هم حتی در مقياس سيستم جهانی توليد شرکت منطقه

تواند برقراری ساعت کار استاندارد در سيستم  پشتيبانی کنند. هدف در گام اول می

 .های فرامليتی بزرگ باشد محلی/ سه گانه شرکت

نه تنها نيروهای بازار  .در برابر چنين جنبشی بسيار زیاد استروشن است که موانع 

را به افزایش ساعات کار هفتگی های فرامليتی  جهانی که کارفرمایان و شرکت

ها و ترس  بلکه ایدئولوژی مشارکتی و عمل بسياری از رهبران باالی اتحادیه ،کشاند می

. به عالوه، ساعات کار طوالنی، های پائين نيز در این مورد موثر است موجود ميان توده

اند تا از  ها کارگر تبدیل شده ای برای ميليون اضافه کاری و چند شغله بودن، به وسيله

است که بيش از نيمی از این طریق کاهش دستمزدهای واقعی را جبران کنند. گفتنى 

کنند. روشن است که محرک  شغله در امریکا کار منظم تمام وقت میافراد چند

مندی برای چنين اضافه کاری وجود دارد، که این هم دليلی است برآن که چرا قدرت

دستمزدهای ساعتی باید حداقل متناسب با کاهش ساعات کار افزایش یابد. چيزی که 

 .کند سرمایه با قدرت دربرابرآن مقاومت می

تر تنها زمانی ممکن شد که مبارزات، مردم و در نتيجه  جنبش برای ساعات کار کم

شان را نيز تغيير داد. به بيان دیگر، از همان آغاز خواست مرکزی  های ازمانس
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تر باشد.  ی جنبش اجتماعی باید ایجاد جنبش جهانی برای ساعات کار کم اتحادیه

البته این مبارزه از هم اکنون در بسياری از کشورها حتی تحت هدایت رهبران کهنه 

بلکه حتی در ژاپن نيز  ،ه نه تنها در قاره اروپاها آغاز شده است. این مبارز کار اتحادیه

 سازی اتومبيلالی و در کانادا کارگران هائی به دست آورده است. در امریکای شم پيروزی

گام بعدی  (20)اند.  حداقل در عرصه قراردادهای دسته جمعی این مبارزه را آغاز کرده

اند این است که  را آغاز نکرده هایی که این مبارزه برای نيروهای اپوزیسيون در اتحادیه

مبارزه برای ساعات کار کمتر و طرح این ایده در شبکه فراملی کارگری را به پيش 

 .ببرند

 
 دربرابر نئولیبرالیسم: سیاست کارگری این دوره

 گونه شود این ها را می اتحادیه "گوید شناس هلندی می جامعه ژله ویزرکه  گونه همان

اما  (22). "رسند الفانی هستند که هرگز به حکومت نمیها مخ بندی کرد آن خصلت

هاى کارگری در بسياری از کشورها این نقش را با حرارت زیادی بر  امروزه جنبش

شان به  اند که قدرت ها برای انجام این وظيفه بپا خاسته و دریافته اند. آن عهده گرفته

چنين به شبکه تامين شان در توليد، بلکه هم  ميزان زیادی نه تنها به موقعيت

اند، بستگی دارد. سرمایه و متحدان آن  ها آن را به دست آورده اجتماعی که طی سال

هم درپی آن هستند که این شبکه تامين اجتماعی را از کار بياندازند و با این درک 

 .کند شان را در دوران سختی حفظ می مشابه که دولت رفاه توان کارگران و اتحادیه

مبارزه  آن باید از بيرون"رسند مخالفانی که هرگز به حکومت نمی"عنوان  به ها اتحادیه

کنند که  شان موقعی مقاومت می های کنند. در واقع، در جهان امروز کارگران و اتحادیه

تر به بيرون رانده  کند، هرچه بيش پایانی که طلب می ر برابر مساله رقابت و مسابقه بید

لج کردن سازش]طبقاتی[ است. بسياری از رهبران شوند. بدیل پيشنهادی ف می
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های اميدوارند که آن را از هر دو طرف داشته باشند، ولی امروزه دستور کار  اتحادیه

کنند، بسيار در برابر هم قرار  ها برای آن مبارزه می سرمایه با اهدافی که اتحادیه

اضت اقتصادی حکومت و های ری ها، زمانی که کارگران عليه سياست اند. اتحادیه گرفته

توانند در ميان طبقه کارگر  ریزند، بسيار به دشواری می ها به خيابان می کاهش هزینه

متحدانی پيدا کنند. رهبران باال، همراه با تالش برای تخفيف سطح مبارزه، به نوسان 

 .های این مبارزه روشن شده است گيری دهند، اما جهت ميان این دو طرف ادامه می

توان گفت که این مبارزه در حال حاضر به ميزان زیادی خصلت  رو سياست، میدر قلم

های  ای در سال های عمومی و توده تدافعی دارد. محرک اصلی در بسياری از اعتصاب

اخير دفاع از اقدامات رفاهی، بازنشستگی، بهداشت عمومی، حقوق بيکاری، و خدمات 

های اجتماعی  وردهای اجتماعی گروهعمومی موجود بوده است. گاهی، دفاع از دستا

ها،  چه وجود داشتند، ضروری شده است. و گاهی اتحادیه خاص، مثل مهاجران چنان

مثل مورد رانندگان کاميون در فرانسه و کاهش زمان کار در آلمان، در عرصه 

ها تا زمانی که  اند. اما خصلت مبارزه آن قراردادهای اجتماعی، دستاوردهائی نيز داشته

المللی سازمان بدهند، الجرم تدافعی  شان را در سطح ملی و بين رگران نتوانند نيرویکا

 .خواهد بود

یافته وجود دارد که  های سياسی و حاميان کارگران سازمان گرایشی در ميان چپ

دانند. اما تقریبا تمام برآمدهای کارگری و  مبارزه تدافعی را ناکافی و حتی منفی می

زمانی که کارفرمایان و یا -اند هرآوردز مبارزات تدافعی سربای تاریخی اه تحول

آمده را پس گرفته و یا شرائط را  اند که دستاوردهای به دست ها تالش کرده حکومت

بدتر کنند. در این روند، مبارزه تدافعی زمينه و زمان الزم برای کارگران را برای 

کند. صدای هشدار  می شان فراهم یها یارگيری، ساختن و یا بازسازی سازمان

( ناکارآ در این اقتصاد الف، هم درباره مبارزه تدافعی این است که: "ها مشارکتی"
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ها به جای آن، اشکال  آن کارانه و با نگاه به گذشته هستند.  ( محافظهباند و یا  جهانی

کشند. که هدف آن اصالح اقتصاد، و  گوناگونی از مشارکت اجتماعی را به پيش می

شان را به کناری گذاشته  ها نا اميدی فراهم کردن زمينه برای آن است که اتحادیهالبته 

هاى اجتماعی  درآمدها و درخواست ،و برای بهبود شرائط مادی، برای اشتغال

تری برای خوشبختی، اشکال گوناگون  عنوان راه آسان به .تری مبارزه کنند وسيع

 .شود قرار داده می مشارکت و یا پيمان اجتماعی در برابر مبارزه

پوپوليستی نویسندگانی چون  -ای از این، چيزی است که توسط دیدگاه ليبرال نمونه

ها نوعی  شود. ادعای آن جرمی ریفکين در امریکا و ویل هوتن در بریتانيا بيان می

به  "جامعه مدنی"های گوناگون  است که در آن سازمان "داری سهام"داری  سرمایه

توانند نقش نهادی را ایفا کنند که در تعيين  کنند که می ی عمل میعنوان وزنه تعادل

ها، و سایر نهادهای مالی بزرگ اثر  ها، بانک های شرکت گيری سياست و جهت

و یا  "جامعه مدنی"ما بين سرمایه و  "پيمان اجتماعی"ها از ایده  ( آن22بگذارند.)

تواند  کنند که می می حکومتی دفاعهای غير از داوطلبان و سازمان "بخش سوم"

صندوق  داری لطيف و آرام را ایجاد کند. کسانی هم هستند که از استفاده از سرمایه

 (23)گویند. گذاری سخن می های سرمایه یگير گذاری بر جهتبازنشستگی برای تاثير

کنند که  های فرامليتی را بيان می ها، این نظر ناگفته درباره شرکت همه این برنامه

نظرانه  های بدی برپایه سودپرستی کوته طرفی هستند که تنها تصميم ادهای بیها نه آن

شود این عامالن  هایی وجود دارند که گویا می گيرند. در بسياری از موارد فرضی می

ها و  )شبيه اتحادیه "داران سهام"جهانی را در سطح ملی و از طریق افزایش نمایندگی 

های  داران واقعی موجود در صندوق یا سهام های اجتماعی گوناگون( و یا سازمان

های  ى صندوق در این نمونه، برای نشان دادن قدرت بالقوه .بازنشستگی کنترل نمود

که  پرسشو با این  ،شوند ها به رخ کشيده می آن اىه یدارایبازنشستگی ارقام بزرگ 
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امریکا عنوان مثال در  کنترل دموکراتيک قرار گيرند. به ها تحت آیا نباید آن

ای که در این  کل سهام را در اختيار دارند. اما مساله %25های بازنشستگی  صندوق

صد سهام باقی مانده با راحتی خيال در در %75د این است که آن مان مورد مسکوت می

% سهام( از ملت 51سهام( و نهادهای مالی) %25ها ) از ثروتمندترین خانواده %01اختيار 

 (24)نامتناسبی یا این سهام را تحت نفوذ و یا مالکيت خود دارند. قرار دارد که به طور

 

 ها  استفاده از سهام و سرمایه
ستگی این است که این راهی های بازنش گذارى صندوق در مورد سرمایه رایجهای  بحث

ها تاثير  صندوقگذاری  های سرمایه اولویت بر توان می دموکراتيک زرط است که به

ر امریکا همراه با بریتانيا، که جزو معدود کشورهایی هستند که گذاشت. در واقع د

عنوان  گاه به ها هيچ ها از اهميتی برخوردارند، سهام برای دهه های سهام در آن صندوق

ها  گذاری در آن های سرمایه اند. هزینه گذاری به کار گرفته نشده منبعی برای سرمایه

به این  0951ن شده است. از اوائل دهه هميشه از سودهای به دست آمده داخلی تامي

، 0991های داخلی تامين شده و از دهه  گذاری از سرمایه های سرمایه از هزینه %95 سو

تا این که صادر  ،اند شده "ناپدید"تری  سهام بيش 1980در صد آن. از اوایل دهه % 019

سرمایه در  رقابتی سالحشده باشند. علت مساله این است که سهام در حال حاضر به 

بازار، تبدیل شده است. از طریق ادغام  از تری جنگ برای در اختيار گرفتن بخش وسيع

 511تریليون و ادغام و تصاحب  0.5برابر با  - 0991و  0981برداری از رونق دهه  و بهره

های بازنشستگی قادر  است که صندوق ای این آن مسابقه (25)بيليون به شکل برگشت.

 .نيستند به بازی در آن

هائی هستند که در آن مناسبات واقعی  داری غالبا مبتنی بر تحليل های سهام طرح

داری به نهادهای صرفا پرمنفذ با  های سرمایه شوند. شرکت قدرت نادیده گرفته می
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ها منافع همه و  اند که در آن داران گوناگونی تبدیل شده های خنثی و با سهام هدف

که گروهی از محققان بریتانيائی در رابطه  گونه شود. همان جامعه به طورکلی تامين می

دیدگاهی که بر فانتزی سياسی منافع عمومی همه ":اند نوشته ویل هوتونبا ادعای 

داران  تضادهای فردی سهام های ساختاری و داران مبتنی است و با واقعيت سهام

ان واقعی است؛ اما آشکارترین تضاد مابين کارگران و مالک (26). "کند برخورد نمی

داران در تعيين  تضادهای دیگری نيز وجود دارند که که مابين مشتریان تجاری و سهام

 .آید گذاری به وجود می نرخ سود و قيمت

به این  ،طور ساده شود؛ ظاهرا به تلقی می "اجتماعی"های دیگری، مالکيت  در نمونه

های مشترک و اشکال  ، صندوقدار از طریق سهام، اوراق قرضه دليل که طبقه سرمایه

رودلف که یک مارکسيست اتریشی  . چنانگذارد اوراق بهادار، مالکيت را به شراکت می

مالکيت سهام در واقع راهی برای تمرکز "مطرح کرده  0901در سال  هيلفردینگ

دهد که با استفاده از سرمایه  داران بزرگ امکان می سرمایه است. این کار به سرمایه

شان را گسترش بدهند. این کار قدرت و یا کنترل  داران، معامالت یادی از سهامتعداد ز

های مدرن  این ترکيب (27)."دافزای می بدان نيز بلکه ،دهد ها را نه تنها کاهش نمی آن

های  ترین خریداران سهام در سال تنها اشکال معاصر این واقعيت اند. در واقع بزرگ

 0.4، 0981اند. از اوائل دهه  ین اشکال را به وجود آوردهاند که ا هائی بوده اخير شرکت

بيليون  511تریليون دالر سهام توسط همين نهادها بلعيده شده است، در حالی که 

ها قدرت کسانی که در  که همه این -دالر برای خرید مجدد سهام صرف شده است

 (28)دهد.  مرکز کنترل هستند را افزایش می

داری به شکلی از سوسيال دموکراسی،  تبدیل این مالکيت سهامتر از تالش برای  مهم

استوار است. با علم  "بخش سوم"است که بر پایه  ریفکينداری دولتی  ارزیابی سرمایه

را تشکيل  "بخش سوم"هایی که این اِن.جی.اُ  طلبی وواهای د به این که سازمان
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خود از نظر  -آورد ا نمونه میهای دولتی ر های صندوق و او تعدادی از برنامه -دهند می

کند که  اند. او برای آن که این طرح را واقعی جلوه بدهد مطرح می مالی در تله افتاده

تر در کنار اقتصاد  خورد و بيش کمتر به منافع اقتصاد تجاری گره می"حکومت دارد

ام تصور این امر مشکل است که وی احتماال در باره کد (29). "گيرد اجتماعی قرار می

 .کند دولتی چنين ادعایی را مطرح می

هایی که توسط   ها به جای مبارزه این است که امروزه شرکت مشکل همه این بدیل

گرانی هستند که با پيشبرد جنگ طبقاتی،  تر غارت شوند بيش هدایت می ها فرامليتی

ب های اخير را تعقي ای دهه توسعه امپراطوری جهانی خود برای کسب سودهای افسانه

اقتصاد "تر تحت نفوذ  ها هرچه بيش روی از خط آن ها هم با دنباله کنند. حکومت می

بی  "جامعه مدنی"تر از  گيرند. تحت چنين شرائطی به چيزی بيش قرار می "تجارتی

ای سنگين، نياز  یافته و متحدانش به عنوان وزنه شکل، یعنی به طبقه کارگر سازمان

ها چيزی درباره تضمين ایجاد اشتغال  از این طرحهست. نهایتا این که در هيچ یک 

گذاری و سودآوری  اى این سرمایه ها سازوکار پایه واقعی وجود ندارد؛ چرا که در آن

 .ماند دست نخورده باقی می

تر در ميان طبقه، مواد  تاکيدهای کنونی بر امر شبکه تامين اجتماعی و همسانی بيش

ش را به وجود آورده است. این بهترین راه برای الزم برای تقویت موقعيت مردم زحمتک

های گوناگون  انواع طرح .گردآوری نيرو جهت افزایش قدرت طبقه کارگر است

ها  انجامد که در آن اتحادیه ای از مشارکت می نمایندگی در نهادهای سرمایه، به برنامه

شوند که  می داری کشيده به جنگی به نام رقابت سرمایه "جامعه مدنی"و سایر عناصر 

وى نيروی کار در چنين تر از ایجاد آن است. ارد در آن احتمال نابودی اشتغال بيش

رفتی نخواهد داشت. نقش تاریخی این طبقه محدود کردن و یا فراتر رفتن  رقابتی پيش
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ای است. تاکيد بر خواست شبکه تامين اجتماعی راهی  کنندهاز چنين نيروی نابود

 ."نيروی کار را از رقابت بيرون بکشند"توانند  تحدان آن میها و م است که اتحادیه

تواند  باید و می تر، که خواست تهاجمی نيروی کار است، می مبارزه برای زمان کار کم

به پيش رفت، تبدیل شود. مبارزه  0931به مبارزه سياسی که در قرن نوزدهم و دهه 

عی در امریکا بخشی از این های عمومی بازنشستگی و امنيت اجتما برای حفظ صندوق

ساعت کار در هفته  35مبارزه برای کاهش زمان کار است. اما یک استاندارد ملی برای 

تواند بالفاصله به رشد  تر)بدون کسرها و فشارها( و پيشبرد قانونی آن می و یا کم

. روشن است که در بسياری از اشتغال و تقویت موقعيت طبقه کارگر منجر شود

توانند چنين  خواهند و شاید نمی اب قدیم چپ و طبقه کارگر نمیها احزکشور

مخالفانی است که هرگز به حکومت "ى  ای را به پيش ببرند. این همان مساله مبارزه

 ."دنرس نمی

تواند بخشی از این  تجاری می های المللی، تجدید نظر در توافق در حوزه سياست بين

تواند به  های کنونی، تنها یک هدف می ستمدت باشد. در رابطه با سيابرنامه دراز

های کشورهای جهان سوم  تعادل در سطح جهان کمک کند که همان بخشودگی وام

های شمال به وامی تبدیل شده است  است. برای کشورهای جهان سوم بدهی به بانک

اعالم کرد  0994که بانک جهانی در سال  گونه که پایانی بر آن متصور نيست. همان

تریليون در  2.5ها، از زمان بحرانی شدن بدهی کشورهای جهان سوم، به  ماین وا

را نشان  %251رسيده است. این رقم افزایشی برابر با  0981بيليون در  916مقایسه با 

های  دهد. با توجه به این که کشورهای جهان سوم برای پرداخت اصل بدهی می

 (31)شان، باید چند برابر آن را بپردازنند. جدید

ها دالری را آزاد کند که از  تواند بيليون ها می ها و یا حتی کاهش آن بخشودگی این وام

ها و صاحبان سهام در  جانب کشورهای جنوب به عنوان پرداخت بهره ساالنه به بانک
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توانند  ها می ها، با آزادی این بهره های و سایر سازمان شود. اتحادیه شمال پرداخت می

های اجتماعی در کشورهای جهان سوم را مطرح  ی برای برنامهگذار خواست سرمایه

تواند تغيير کند. آشکار  کنند. با این کار پارامترهای مبارزه در کشورهاى جهان سوم می

شمال و  است که بازتوزیع سازنده این ثروت بالقوه نيازمند جنبش کارگری قدرتمند در

ها در این دو  برای پيوند جنبشتواند به  جنوب است. این هدف مشترکی است که می

 .هاست بخش از جهان یارى رساند که سرمایه در پی رودررو قراردادن آن

 
 اتحادیه جنبش اجتماعی در مقیاس جهانی سوی به

ير مبارزات جدید، و نيروهای سازی و توليد ارزان، قدرت در حال تغي فشار جهانی

تا طبقه  اند، همه باعث شده است ههای اخير به طبقه کارگر پيوست ای که در دهه تازه

جا که  های تهاجمی و رویاروئی کشانده شوند. از آن گيری کارگر و متحدانش به جهت

کارانه با کارفرمای خودی و و رقابت  ها هنوز با فکر و عمل سازش رهبران باالی اتحادیه

ن روند با کنند، ای های دیگر[ فعاليت می ها ]یعنی رقابت با کارگران شرکت بين شرکت

طور یکسان  ی بهیاه حثبو  ها هها آغاز شده است. مجادل های درونی در اتحادیه درگيری

ها در جریان است و همراه با اتحادیه جنبش اجتماعی جدیدی که  ی اتحادیه در همه

ی را برای فعاالن در شمال با الهام از اقتصادهای "های جدید مدل"به وجود آمده 

 .توان ایستاد نمیی یاه حثبو  ها ه. در برابر نتایج چنين مجادلجنوب فراهم کرده است

های کارگری در  اشاره شد، نسل جدید رهبران باالی اتحادیه تر پيشکه گونه  همان

ها کسانی هستند که عميقا  هستند. آن 0981ها در شمال حاصل دهه  مکانبسياری از 

قيقت، پایان جنگ سرد و گرد هم با به این و یا آن شکل از مشارکت باور دارند. در ح

و نفوذ سران  سو،از یک  ITS وITUC  هائی مثل ها در فدراسيون آمدن اتحادیه

ها از طرف دیگر به این معنی است که  کشورهای امریکا، ژاپن و اروپا در این تشکل
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ر سوسيال تری وجود دارد. در پشت این کُ برای ادعاهای مشارکتی شنوندگان بيش

های فرامليتی  هایی با همان شرکت ها و بندوبست مداران، برنامه ز سياستدموکراتيک ا

 .قرار دارند

های اقتصاد جهانی فراهم شده است؛ ولی مبارزه  گيری زمينه برای بحث درباره جهت

ی  المللی برای به راه انداختن ایده و عمل اتحادیه هم ضروری است. جریانی بين

زم برای تکوین چنين جریانی فراهم شده است در جنبش اجتماعی الزم است. مواد ال

های دیگری در آسيا؛ در  های در کره جنوبی، افریقای جنوبی، برزیل و اتحادیه اتحادیه

یکای التين را تحت تاثير قرار های کارگری در امر های عظيمی که اتحادیه جریان

سازی در  اتومبيل ی کارگران ها در شمال، مثل اتحادیه دهند؛ در برخی از اتحادیه می

در فرانسه؛ در رهبران اپوزیسيون  SUD ی کارگران برق کار در امریکا و کانادا و اتحادیه

المللی  ها؛ در شبکه ملی فعاالن حول نشریاتی مثل ليبر نوت و در شبکه بين در اتحادیه

و کميته حمایتی کارگران و شبکه  APWSL, CJM, US- GLEPهم بستگی مثل 

 .TIE صنعتی

ولوژی تعریف شده نيست ئجریان یک گرایش سياسی چپ با اید لوم است که اینمع

های گوناگون و حتی بدون  بلکه جریان آلترناتيو است. این جریان، مردمی از گرایش

ها و  هایی متفاوت با اتحادیه گيرد. این جریان، سازمان پيشينه چپ را دربر می

یانی جهانی است که مرزهای تقسيم شود. این جر های اپوزیسيون را شامل می شبکه

 .زند گانه پل می نوردد و بر مناطق سه شمال و جنوب را در می

چه در این جریان مشترک است این است این جریان یک سازمان واحد و با رهبری  آن

ای برای دنيای جهانی  واحدی نيست، بلکه دیدگاهی بر این اساس است که چه اتحادیه

ی جنبش اجتماعی، دموکراسی  مساله مرکزی در این اتحادیهشده امروز الزم است. 

رسی از رهبری، فعال و درگير شدن اعضا و تالش برای رشد و  ای و حساب اتحادیه
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رود و  فراتر می ای مرزهای عضویت اتحادیه در از فعاليت که یاست، دیدگاه عضوگيری

ها به  این دیدگاه اتحادیهگيرد. در  های طبقه کارگر را در برمی ها و سازمان سایر بخش

المللی و ملی و  شوند که در مبارزه عليه سرمایه بين هایى نگریسته می عنوان تشکل

 .گيرند ها، نقش رهبری و فعالی را به عهده می های نئوليبرالی آن سياست

توسط این ایده و دیدگاه هدایت ی جنبش اجتماعی، راستایی است که  اتحادیه

جا، تجدید سيستم روابط کار در سطح ملی و یا دادن ساختار  شود. تالش در این می

ولی  ،ها نيست. گرچه داشتن استراتژی صنعتی ضروری است واحدی به اتحادیه

های  دهد حرکات معمول از جانب اتحادیه ی جنبش اجتماعی به خود اجازه می اتحادیه

یدگاه و عمل یک تواند شامل د ، را هدایت کند. این مورد میCAW عمومی، مثل نمونه

اتحادیه در شغل معينی باشد، مثل مورد انجمن پرستاران کاليفرنيا؛ یا از یک بخش 

کوم فرانسه و یا  در تله SUDدولتی و اتحادیه مبتنی بر یک اداره و شرکت مثل 

ای هم باشد، مثل  تواند فدراسيون کارگری ملی و یا منطقه ست باشد؛ و یا میسيستم پُ

ترین مساله در این جا این است که این اتحادیه محل  مهم .CCOO مورد کاتاالن

روی یک  های پيش گذاری ای است و نه مثال محل سياست های اتحادیه فعاليت توده

 .گروه رهبری

المللی است.  فراتر از همه، اتحادیه جنبش اجتماعی طرحی برای مبارزه در مقياس بين

تواند هم یک اقدام  گوناگون، میدرک طرح معينی از جانب فعاالن از کشورهای 

تواند مبارزه در این راستا را در سطوح مختلفی از  المللی را تسهيل کند و هم می بين

تواند قدرت طبقه کارگر  های طبقه کارگر تقویت نماید. این طرحی است که می سازمان

مرکز های گوناگون را در اتحادیه،  های مختلف آن در سازمان را افزایش داده و بخش

تواند با  ها، به هم نزدیک کند. این طرحی است که می بالقوه قدرتمند موجود آن

ها فائق آید. این  های موجود در ميان کارگران بر رقابت ميان آن دربرگرفتن گوناگونی
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خواهد از  بلکه می ،ای قدیم چپ نيست احزاب توده "اصالح"طرح، نه تنها طرحی برای 

ها ممانعت کند. این طرح، باالتر از همه، وسيله  ار گرفتن آنآویزان شدن و در مرکز قر

 .و تمرینی برای خودرهائی از پایين است

، برای دو دهه بخش دارانه سازی سرمایه تجدید سازمان اقتصاد جهانی در روند جهانی

ها، در بسياری از ملل صنعتی، به  اتحادیه .بزرگی از طبقه کارگر در شمال را فلج کرد

رسيد تغييرات سازمان کار  روی کار سقوط کردند. در حالی که به نظر مینسبت ني

کند، همين روند جنبش کارگری جدیدی  های آن را تجزیه می مداوما طبقه و سازمان

های قدیمی در سایر مناطق جهان سوم احيا  را در جنوب به وجود آورد و اتحادیه

 .لمللی در حال به پا خاستن استا رسيد که نيروی کار در سطح بين شدند. به نظر می

هائی وسيعى را هم در جنوب و هم  ها، بخش جوئی و شورش مبارزه 0991در ميانه دهه 

تری  دارانه تعداد هرچه بيش سازی سرمایه در شمال در نوردیدند. فشار ناشی از جهانی

ظم آمدهاى ادغام نامن یارزه کشاند. مضافا آن که شکل و پاز مردم زحمتکش را به مب

مداران  اقتصاد جهانی آشکار شد. نيروی نامرئی تجارت جهانی در هيات سياست

ل بازار را از ميان ند تا تمامی موانع در برابر کنترکوشيد مینئوليبرالی ظاهر شد که 

این روند در عمل سياسی شد.  تر شدند و های نامریی دیروز مرئی بردارند. دست

ها به هدف  سان دولت شان را تغيير دادند. بدین گيری ها به جای محو شدن، جهت دولت

ها در خال باقی مانده از احزابی گرفتار شدند که  نارضایتی مردم تبدیل شدند و اتحادیه

های  برانگيز نيست که اتحادیه کنند. تعجب کردند و یا هنوز می ها حمایت می از آن

ولين بار در چند دهه ها تبدیل شدند. برای ا کننده این شورش بخش عمومی به هدایت

 .المللی کار دوباره به راه افتاده بود اخير اردوی بين

ویژه در جاهایی که  اند، به های کار دوباره در اعماق شروع شده محل در ها شورش

های جدیدی از کار برای مدتی به کار گرفته شده بودند. فشار بر نيروی کار شروع  راه
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اره واکنش نيروی کار اخطار داده بود. این واکنش درب استفان روچشده بود آن طور که 

تر به شکل جنگ پارتيزانی در محيط کار، برای ارزیابی از شرائط ظهور یافت؛ اما  بيش

ای در  فزاینده زرط هنيروی کار تبدیل شد. این مساله ببالفاصله به مبارزات رزمنده کل 

ه اتحادیه خود را نشان های جدیدی از کارگران ب دهی گروه شکل پيوستن و سازمان

های عمومی و خصوصی،  ها را به هم پيوند دادند: بخش ها تمام کشورها و بخش داد. آن

ها در کشورهای صنعتی در سراشيبی قرار  صنعت و خدمات. در حالی که اتحادیه

گرفتند ولی اميدهای بسياری نيز نسبت به بهبود اوضاع پدیدار شد. در سطح جهانی، 

مستقل بيش از هر زمانی در تاریخ در ميان بشریت زحمتکش به چشم  گرائی اتحادیه

 .خورد می

درهم پيچيدن مبارزه در محيط کار با مبارزه سياسی نيروی کار در راستاهای 

گيری و افزایش تعداد  ها و قدرت همتائی را برای احيای اتحادیه المللی، فرصت بی بين

تری از  تر و مهم هنوز بخش بيش .رده استهای کارگری به وجود آو ها و انجمن سازمان

ولی ضرورت و امکانات برای فراتر رفتن از این  ،گيرند سطح ملی صورت می مبارزات در

دارانه  سازی سرمایه های جهانی طرح .است شده تر از هر زمان دیگری فراهم مرزها بيش

ارگران بنادر در اگر گروه کوچکی از ک .اند تر شده ها روشن نقاط ضعف آن گونه و همين

تواند اقدام جهانی را در پشتيبانى از حرکت خود برانگيزد، تصور این که  انگليس می

های  های روشن و سازمان المللی با هدف ها و نهادهای کارگری بين اتحادیه

 .توانند انجام دهند، مشکل نيست شان چه می دموکراتيک

دی در انطباق با این دوره از برای این که چنين امری روی دهد، باید رهبری جدی

ی  ها، به وجود بياید. اتحادیه بلکه با آن ،ها ميان توده کارگران، و نه از باالی سر آن

ی عملی باشد که چنين رهبران  تواند آن زمينه و پایه جنبش اجتماعی، با هر نامی، می

بروند و داری بين مردم کشيده فراتر  جدیدی بتوانند از مرزهای بسياری که سرمایه
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دارانه ادامه یابد،  سازی سرمایه آمدهاى جهانی یرا متحد کنند. اگر مبارزه عليه پها  آن

تری به مبارزه کشيده شوند،  که به احتمال زیاد هم ادامه خواهد یافت و مردم بيش

که یکی  گونه توانند به اطراف نگاه کرده و ببينند؛ همان ها بهتر می رهبرانی از ميان آن

ما قادریم به اطراف » امریکایی دوست داشت بگوید: -گاران کارگری افریقاییاز آموز

 (30) «.ایم خود نگاه کنيم، و بگویيم دارای رهبرانی هستيم که در جستجوی آن بوده
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داری:  های پيشرفته سرمایه ای در دموکراسیجه له ویزر، قدرت جنبش اتحادیه (21

های  های سازمانی و اجتماعی، در مارینو رجينی، ای دی، آینده جنبش نیگوناگو

 .07، صفحه 0994کارگری، لندن 

جرمی ریفکين، پایان کار: سقوط نيروی کار جهان و طلوع پسابازار، ای. آرو دی، ( 22

بریم،  ویل هوتون، موقعيتی که در آن به سر می :95-236، صفحات 0995نيویورک 

 .0995لندن 

، 204طلبانه، ان. ال. آر،  های مالی و سياست اقتصادی برابری روبرت پولين، ساخت( 23

-42،صفحات 209ریچارد مينز، مالکيت اجتماعی سرمایه، ان. ال. آر  :60-02صفحات 

60. 
آرمونک ، 95-1994الرونس ميشل و جرید برنشتاین، موقعيت آمریکای کارگری، ( 24

، واشنگتن دی 1995ا، خالصه آماری آمریکا ، دفتر تجارت آمریک242، صفحه 0994

 .532، صفحه 0995سی 

 .0997فوریه  08 ،76لفت بيزنس ابزرور، شماره ( 25

جولی فرود، کولين، هاس الم، سوکدف جوهال، جين شوال، و کارل ویليام، اقتصاد ( 26

، 61سازی سودمند تا نيوليبر، کاپيتال اند کالس ، شماره  داری؟ از خصوصی سهام

 . 34-009صفحات  ،0994ستان زم

 ،0991های مارکسيستی امپریاليسم، بررسی انتقادی، لندن،  آنتونی بروئر، تئوری( 27

 .90-89صفحات 

 .0997فوریه  08، 76لفت بيزنس ابزرور، شماره ( 28

 .74-236ریفکين، پایان کار، صفحات ( 29

، صفحات 0996، واشنگتن، دی سی 0996بانک جهان، گزارش توسعه جهانی  (30

220-221. 

 .0993، کنفرانس ليبر نت، دیترویت، آوریل 0993اليزه بریانت، پایان سخن ، ( 30
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 گاهی طبقاتی کنونیها و آ ها، اعتصاب اتحادیه
 

 کیم مودی و شیال کوهن
 یوسف آبخون

 
 "شبح"توان گفت که  صد و پنجاه سال پس از انتشار مانيفست کمونيست، دیگر نمی

هایی که به  دولت پيکرای مختص انقالب و چه در  چه در شکل احزاب توده -کمونيسم

رسد که  نظر می ه است. اما بهنوردیداروپا را در -اند کشيده عنوان را یدک ناحق این 

ونيسم بود مد نویسندگان مانيفست از کی که مرامسایلهمه آن  یناپذیرمنبع خاموش

 شرایطشده است. در  راهگری غيرقابل میعنی مبارزه طبقاتی، بيش از هر زمان دی

 "همکاری"ها برای  ها و سوسيال دموکرات سرایی رهبری اتحادیه رغم نغمه علی ،حاضر

بلکه تقریبا  ،ای به شکل قدیمی نه تنها اروپا های توده با سرمایه،  اعتصاب "همياری"و 

 ها را نيز دربر گرفته است. تردسایر ق

بندی بارز ميان  در صفسو، به این  0991ی  واسط دههتوان از ا این واقعيت را می 

های نئوليبرال، پوپوليست و حتی سوسيال  های بزرگ کارگری با حکومت فدراسيون

نظير  دیگر ندارند داری که ظاهرا شباهتی هم به یک دموکرات در کشورهای سرمایه



 مایکل اسکایوونی ،شیال کوهن کیم مودی،

 48 

یک، ایتاليا... بلژ، برزیل، آرزانتين، فرانسه، کره جنوبی، افریقای جنوبی، کانادا، پرو

ای سياسی و گاهی ه طغيان همراه با  جویانه بندی مبارزه سنگربازگشت به  مشاهده کرد.

و  مارکستر از آن چيزی که  ها، بسيار نيرومندتر و بزرگ ندر پی و حتی پيش از آ

داری مشاهده  عليه کارفرمایان سرمایه تصور کنند، 0848توانستند در سال  می انگلس

های  اند، پرچم ، سنگرهایی فرو نریخته انتشار نيافته هایی مانيفستدیگر  ،رچهگ شود. می

و احزاب  ، هشته نشدراای باشند براف های اتحادیه هر فدراسيونمُ دارای سرخی که

کند  عمل می جا همان پویایی روشنی در همه اند، اما، به فعال نداشته یانقالبی حضور

و آگاهی طبقاتی نوینی در بخش اعظم جهان  ،که مانيفست اصلی را به وجود آورد

 . گذارد میرا به معرض نمایش صنعتی و نيمه صنعتی 

سال 051های واقعی و ظاهری بين اروپای  رغم تمام تفاوت دو مساله اساسی، علی

اند: فقدان آگاهی  حل نشده باقی مانده سان داری کنونی به یک و جهان سرمایه ،پيش

که پرورش چنين آگاهی را  تشکيالتی گسترده غيابل، سوسياليستی وسيع و کام

دهد. با توجه به احيای مبارزه طبقاتی به شرحی که در باال پيشاروی خود قرار  هدف

طبقاتی  نبردهایها و هم در  ، هم در خيزشانگلسو  مارکسبه این که  نظرو  ،آمد

چنين  این است کهواقعيت ند، دانست پذیر می تکوین چنين سازمانی را امکان ی زمينه

که چپ  يت این مبارزه و امکان اینعنظر از واق . صرفه استپا نگرفتتشکيالتی 

با مسایل و  ،ها ما از بسياری جنبه اند بر انزوای خود غلبه کند،سوسياليستی بتو

 بودند. مواجه ها نيز با آن آنیم که ارو  وبهردر جنبش سوسياليستی  ییها محدودیت
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(9) 

 

کنيم، انواع  می دهکه حاال هم مشاه گونه ان، هم0848سياليستی در سال سوجنبش 

تا سوسياليسم  ،اليست، پوپوليست، اتوپيست گرفته ایده گوناگونی از سوسياليسم،

ادبيات "گرفت. در بررسی مانيفست از  را دربر می کارا انقالبی و یا حداقل شورشیآش

کار  م ارتجاعی، سوسياليسم محافظه، سه مقوله سوسياليس"سوسياليستی و کمونيستی

، و یک تم واحد يلی مشخص شدهتخ -کمونيسم انتقادی یاسياليسم و سوبورژوایی یا 

ه ددی انگلسو  مارکساز جانب  "سوسياليسم"ی این اشکال  در مرزبندی قاطع با همه

سوسياليسم آلمانی یا حقيقی، »نه، موها. برای ن آنسوی : خطای نفی طبقه از شود می

ر وط ، یا انسان بهنانسا نوعبلکه منافع  نه منافع پرولتاریا،"ه این امر مفتخر است که ب

در  صرفا و ،واقعيت تعلق ندارد اساسا و ،ای طبقه هيچ کند که به عام را نمایندگی می

های تخيلی نظير  سوسياليست (0).«فلسفی وجود دارد های پردازی خيالآلود  قلمرو مه

و  هضادهای طبقاتی قرار دادبسيار فراتر از ت»این که خود را ر به خاط اوئنو  فوریه

طور عام مورد خطاب  ادت و بهجامعه را بدون تمایزهایی طبقاتی، طبق ع ،سان بدین

ترین طبقه  دیده ، رنجطبقه کارگر»شان به این که  رغم آگاهی علی (2)،«دنده قرار می

 گرایان فرقهبا  مالیمی ، رویکردانگهیوگيرند.  سان مورد انتقاد قرار می به همان« است

 ، دودستیپرولتاریا تکامل تاریخی یرو پيش برابردر  اینان» :شوددیده نمیآن دوره نيز 

 (3)«.اند [ چسبيدهاوئن وفوریه خود ] ان استاد هایبه نظر

شان نسبت به بسياری از  گيری طبقاتی دليل سياست یا جهت به انگلس و مارکس

نوشته شد،  ی ظاهرا انقالبی که مانيفست ن زمان، حتی در دورههای آ سوسياليست

جنبش "از  شان ، دفاع مداومها ترین ویژگی آن از اصلی یکی یگاه ممتازی دارند.جا
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 تشکيالتترین شکلی در تاکيد و تمرکز بر  و این به روشن ،است "ی طبقه کارگرعواق

 . ودش میده دیه کارگری یاتحاد

را در فضای سياسی و فکری  بودن آن عمومی و گيری جهتین افقدان  هال دریپر

که در زمان ما هم به همان درجه در اکراه نسبت به پذیرش -انگلسو  مارکس ی دوره

 مورد توجه قرار داده است: -وجود دارد "اقتصادی"مبارزات 

حمایت  خود ای است که در اصول در تاریخ سوسياليسم اولين چهره برجسته مارکس»

نشان  دریپرگونه که  آن (4)«.گرایی را پذیرفته است های کارگری و اتحادیه دیهاز اتحا

ی از لتنها نسبت به رویکرد معطوف به اتحادیه تمای ها نه سوسياليست غالب دهد می

کند  او یادآوری می .طور روشنی موضعی خصمانه داشتند دادند، بلکه به نمی نشانود خ

، کسی که صادق استنيز  پرودون طور همين و ناوئ ی نمونهکه این مساله حتی در 

، بلکه با حرارت کرد های کارگری را در اصول محکوم می ها و اتحادیه تنها اعتصاب نه»

ها دشمنان جامعه یعنی  که آن عنوان این ها به سوی اعتصابيون را، به تيراندازی ژاندارم

 نيز  رهبر چارتيست نزارنست جوحتی  (5)«.کرد میتایيد  ،کيت کوچک انددشمنان مال

چند  رغم این که نظرات او علیکرد،  می رد "یک خطا"عنوان  به اتحادیه را به گرایش

 منتشر شد، مبارزاتی که در اوج خود، ها ای چارتيست مبارزات توده در حين سال بعد

در انگليس اتحادیه بزرگ ملی  هایی برای تاسيس به اعتصاب عمومی و تالش

، در ی خود زمانههای  در واقع در ميان سوسياليست انگلس ومارکس راین بناب (6).انجاميد

، اموری همتا بودند بی ای اساسی و مبارزه اتحادیه تشکيالت راستایم در وپيگيری مدا

 .کردند از آن یاد می "واقعی جنبش طبقاتی"عنوان نماد  که به

مارکسيسم و "نام خود با ی در رساله ریچارد هایمنها درست عمل کردند؟  آیا آن

 انگلس ومارکس کند که  این گونه تفسير می0970در سال  "گرایی شناسی اتحادیه جامعه

مشارکت گرایی  ی عملی و نظری اتحادیه رچه در تمام عمر خود در هر دو جنبهگ
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 هایمن، گرچه "دنداندکی از خود نشان دا نسبت به آن توجه بارزی نحو به"، اما داشتند

سجام منطقی از ها در آثار خود مبنای کافی برای یک نظریه دارای ان نپذیرد که آ می

جه به شکست وبات»داند. عيف می، ولی او این نظریه را اساسا ضکردنداتحادیه را فراهم 

بينانه)مانيفست  بينی خوش های بعدی نياز به مدرکی برای ارزیابی از پيش تجربه

 ارزیابی پيشين خود از گاه هيچ نگلسا ومارکس االوصف  کمونيست( وجود ندارد، مع

نيز چنين  ها سياست سوسياليستی و اتحادیهدر کتاب  جان کلی (7)«.دست نکشيدند

گاه تحليل  گرایی، هيچ شان با اتحادیه پيوندرغم گرایش و  ها علی آن»...نظری دارد

ت اتحادیه به دست های فعالي ها و محدودیت یافته و منسجمی از امکان سامان

های ظاهرا متضادی  ها و بحث دیدگاه مارکس و انگلس اما طرح این مطلب که«. اند هنداد

تحليل اقتصادی  با تاکيد بر با منطق درونی و ،اند این مساله ارائه کرده ی بارهرا در 

جوهر اساسی به درک  "سطح پدیداری"از  گذارمارکس و تالش مداوم او برای 

 (8)سازگاری ندارد. داری سرمایه

بخشی وجود ندارد، این گرایش  ت گرایش به اتحادیه هيچ ذات وحدتدر سرش اما

مارکس و  شد که می ن چيزی است که موجباین آای است اساسا متضاد. و  پدیده

. های متناقض دهند پاسخ شان به مبارزه طبقاتی )یا عدم وجود آن( در پيرامون لسانگ

 ،نی پاسخ سياسی الزم به آت دیالکتيکسرشت متناقض گرایش به اتحادیه و خصل

پردازی نشده است.  ثار مارکس و انگلس در باره اتحادیه نظریه  روشن در آطور کامال به

های پایه و گرایش  دهی صنعتی توده اما تمایز بين توانایی همواره براندازانه سازمان

دایش ری در حال پيالسا دهی و دیوان چون سازمان هم «اتحادیه»و  ،ها به اتحادیه نآ

ای در  ی اتحادیه لود درباره مبارزهآ ی این نوسان ظاهری بين هيجان تبدليل اصل

گيری عمومی  ررنگ جهتهای ناگهانی طبقه کارگر و عدم تایيد پُ جریان شورش

 شود. رامش محسوب میطی دوران آ اتحادیه
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در واکنش  مبارزه طبقاتی در ای های توده يت نسبت به ظرفيت اتحادیهساین حسا

گرایی  اتحادیه"های اساسی طبقاتی در  جدالدر رابطه با ظهور  انگلسآميز  وقش

 مارکسطه با ر است؛ جریانی که متاسفانه در رابکامال آشکا 0881 ی اواخر دهه "جدید

ای  گرایی حرفه عنوان طرحی در عرصه اتحادیه به انگلسو از جانب  ،دیر به وقوع پيوست

با هيجان برای  0889طور که او در سال  رفت. آنقرن نوزدهم مود استقبال قرار گ

های قدیمی  کامال با سازمان ،های مردان و زنان غيرماهر این اتحادیه»نوشت: الفارگ

تد... در يفکارانه ب محافظه هتواند به همان را و نمی ،اشرافی طبقه کارگر تفاوت دارد

های  از اتحادیه ین ستایشا (9)«.بينم ها شروع واقعی یک جنبش را می در آن جا من این

 انگلس از سویخيلی زود  "کارانه بيفتند به همان راه محافظه"توانند  جدید که نمی

و  جان برنزمورد تجدید نظر قرار گرفت. با این ارزیابی اصالح شده از رهبرانی مثل 

های بورژوایی که عميقا در ميان کارگران ریشه  ارزش"ای از  عنوان نمونه به من تام

های طبقاتی  جدال ا احساس غریزی نسبت به ظرفيتب انگلسولی  (01).«انده استدو

براین نظر بود که همواره امکان غلبه بر  ،ناشی از استثمار ی براندازانه ای توده

بينی با محور طبقاتی البته ناشی از سادگی نيت و  آریستوکراسی وجود دارد. این خوش

 "ها اتحادیه"خواند که در آن  را به چالش می از آگاهی طبقاتی "ایستا"درک اساسا 

 د. نشو عدی ارزیابی میهای یک بُ عنوان سازمان طور ضمنی به به

ماعی با مفهوم های اجت عنوان پدیده ها به های قرن بيستمی از اتحادیه البته تحليل

های  اند. تحليل کننده تر گمراه ها بيش بندی شده درونی آن طبقه مراتب سرشت سلسله

تر  شناسان و اقتصاددانان کنونی بسيار بيش مدرن موجود در بسياری از کارهای جامعه

ها، پویایی درونی و  جانبه هستند. در این تحليل یک انگلس ومارکس از درک احساسی 

های ایستا مدفون شده  ای از تئوری های کارگری در مجموعه زندگی اتحادیه یتضادها

( گرفته تا اعالم Webb) وبها توسط  دیهاست، از تحليل بوروکراسی اتحا



 اتحادیه جنبش اجتماعی

 53 

های نهادگرایانه  ليلحو ت ،ميشل "یقانون آهنين اليگارش"ناپذیری آن در کتاب  اجتناب

ها در  مدرسه امریکایی ویسکانسن همه آن 0951ی  فته دههپيشر "پردازان نظریه"

ها تکامل  آنند. همه انظر  ی بوروکراسی و روابط ثابت کار همناپذیر مطلوبيت و اجتناب

ای شدن مناسبات کار  پندارند که به نظم و حرفه ای می ن یک طرفهرا خيابا

تری را در زیر سطح سازمانی  ها چيز عميق در برابر آن انگلس و مارکس (00)انجامد. می

عنوان نيروی  طبقه کارگر به :ت بود از نيروی زنده خود کارگراندیدند که عبار می

ظرفيت تکامل از ، منافع عام این طبقه به توجهعطف  مایه،اصلی در مبارزه عليه سر

ظرفيت مبارزات اساسی  ومبارزه  رهگذراز  "طبقه برای خود"به  "طبقه در خود"

های  ای از فعاليت طبقاتی. همه جوانب تحليل عنوان جنبه های کارگری به اتحادیه

اهی منطقی از این آگلبته دوستان سوسياليست معاصرشان، و ا انگلس و مارکس

قرار  بایدجا دارد تا این که احتماال در کگيرد که طبقه، در کجا قرار  سرچشمه می

 .دداشته باش

که های موجود طبقه در معرفی مانيفست چنين آمده است  این توجه قاطع به واقعيت

طور عام صرفا بيان مناسبات واقعی است که از مبارزه  ها... به نتایج نظری کمونيست»

 (02)«. گذرد خيزد که در برابر چشمان ما می برمی موجود و از جنبش تاریخیطبقاتی 

کمونيسم »...هوم ماتریاليسم تاریخی نوشتدر بحث مف انگلسکه  گونه بعد از آن، همان

وسيله تخيل نيست، بلکه  آل و تا حد ممکن کامل به حاال دیگر ابداع یک جامعه ایده

ای که از سوی  و اهداف عام ناشی از مبارزهبينشی است در رابطه با شرایط ماهيت 

 (03)«.شود پرولتاریا به پيش برده می

طبقه کارگر « واقعا موجود»نسبت به سازمان و آگاهی  انگلس و مارکسبا این که 

های جزیی و ذهنی ساختار سوسياليسم  اند، اما به برخی از جنبه متمرکز بوده

کيب ساده مبارزه طبقه با آگاهی انقالبی بوده اند. مراد از این تمرکز تر توجهی کرده بی
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که  نهفته است مانيفستای در این عبارت از  باورانه است. مسلما منطق جبری خوش

کند. زوال او و پيروزی پرولتاریا  بورژوازی پيش از هر چيز گورکنان خود را توليد می»

ای  ی ساده باورانه ختاریبندی  رسد که جمع نظر می به«. ناپذیر است سان اجتناب به یک

چه بين  آن ،اما (04)خاطر آن مورد استهزاء قرار گرفته است. است که غالبا مارکسيسم به

ز آگاهی البته چيزی نيست ج وجود داردو واقعيت رفرميسم  "ناپذیری اجتناب"این 

تحليل نهایی،  های عينی و مادی که خود در ن واقعيتطبقاتی، روبنای ذهنی با آ

در رابطه با تمرکزی که  انگلس و مارکسبينی و نامنظم.  پيش غيرقابل جریانی است

به  اند، عنوان مولد سازمان و مبارزه طبقه کارگر داشته مادی به-نسبت به شرایط عينی

ها نسبت به  اند، اما به هوشياری آن بسيار توجه کرده «یک عامل در تحليل نهایی»

ال پيشرفت اگاهی طبقه کارگر و رئ ی پيچيده چنين عواملی با طبيعت و موازنه

 .ه استره شداشا تر کمک يپوليت

ی روشنی از  نظریه رداختدر پ انگلس و مارکسگونه که اشاره کردیم، گرچه  همان

ص طبقه کارگر و منافع، فعاليت و آگاهی طبقه روابط متقابل درونی بين شرایط مشخ

طور ساده بگویند  ودند تا این که بهها به اهميت این مساله آگاه ب نکوتاهی کردند، اما آ

ماهيت اساسا دیالکتيکی نظریه  کند. چنين روابطی را تعيين می "روبنای اقتصادی"هک

طور کامل تشریح نشده، اما این نظریه  گاه به مارکسيستی از اگاهی طبقاتی گرچه هيچ

ره بر هموا اماهای مادی و تکامل ناهماهنگ، نامنظم  بر روابط متقابل بين واقعيت

از  که چند سال پيش فقر فلسفهدر  مارکساست. اکيد کرده تگاهی ی مادی این آ پایه

را مطرح کرد که مبتنی بر این  "ه در خودقطب"وف نوشته شده، تمایز معر مانيفست

مشخص  نيازهایبلکه حاصل  ،است که تکامل آگاهی طبقاتی نه حاصل انتزاع نظری

 آورد:  وجود می به مرکه این اداری و اشکال سازمانی است  سرمایه
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، شرایط و  مناسبات اقتصادی، ابتدا توده مردم را به کارگر تبدیل کرد. سلطه سرمایه»

سان حاال این توده یک طبقه است  آورد. بدین وجود  منافع مشترکی را برای این توده به

که ما فقط ای  عليه سرمایه. اما هنوز یک طبقه برای خود نيست، این توده، طی مبارزه

شود و خود را به شکل یک طبقه منسجم  به چندین مرحله آن اشاره کردیم، متحد می

 (05)«شود. کند، به منافع طبقاتی تبدیل می کند و منافعی که او حاال از آن دفاع می می

ای است که مارکس در چند جمله پيش از آن صریحا  فراز، تاکيد مهم بر نکته  در این

ای که در  دهد که بسيار به جمله هميت اتحاد طبقه کارگر میتوضيحی در مورد ا

 -بند موقتی ه اتحادهای نيمکارگران خود را ب در انگلستان،»مانيفست آمده شبيه است

ای نداشتند و به همراه آن مجددا از بين  لحظه  دیگر جز یک اعتصاب یورکه منظ

هایی  یعنی اتحادیه ،آوردند وجود محدود نساختند، بلکه اتحادهای دایمی به -رفتند می

  (06)«.کرد شان عليه کارفرمایان یاری می که کارگران را در مبارزه

که بسياری از  گونه ، آن"اقتصادی"این است که نه تنها مبارزات اهميت این بحث در 

با  ترین دخلی که گویا این مبارزات کم های زمان مارکس با تصور این اليستيسوس

اصلی عنوان عناصر ها به ، بلکه از آنطبقاتی ندارد، رد نشده است سوسياليسم و آگاهی

تر یاد شده است. در  تر شدن بالقوه وسيع تر و سياسی ندر تکامل اگاهی طبقاتی روش

که طبقه  محدود شودهای تاریخی  نباید به آن لحظه« طبقه در خود»این معنا، مفهوم 

گاه سياسی کامل قدرت دولتی آش در سطح ا ا به ماموریت تاریخیه نکارگر در آ

در که طبقه کارگر  نيز داللت دارد حرکت انتقالی نچنين به آ این مفهوم هم ، شود می

به سوی  و عينی خود، ای برای منافع طبقاتی ضرورت مادی مبارزات پایه ی نتيجه

 شود. ده میجهت دااش  کسب این آگاهی یعنی آگاهی ذهنی از هویت طبقاتی

اند  که نویسندگان جوان پرشور مانيفست اشاره کرده گونه آن "اقتصادی"مبارزات البته 

گيرد. اما  خودکار صورت نمی زرط هبه شکل پيشرفت مداوم به سوی وحدت طبقاتی و ب
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اند این بود که  شان را بر آن بنا کرده دیدگاهی که مارکس و انگلس زندگی سياسی

در وسياليسم با توانایی این طبقه دار از جانب طبقه به سوی س بنياد هر جنبش هدف

شود. این توانایی از واقعيت عينی مبارزه طبقاتی ناشی  تحوالت اجتماعی معين می

شود، که کارگران را با هر آگاهی ذهنی که داشته باشند، به مقاومت عليه سرمایه  می

 خواند. فرا می

ای که  بينانه شخو نظر از دیدگاه صرف، کندبه آن توجه  بایددیدگاه مهمی که چپ 

و  است؛ "اگاهی طبقاتی" مربوط به ممکن است در مانيفست وجود داشته باشد، مساله

ن عبارت تحقير شده و ياليستی در هماشاید دشوار باشد که کليد هر پيشرفت سوس

 ،طبقاتی قرار دارد و مادی ،و مبارزات اساسی« سوسياليسم از پایين"تر دقت شده  کم

 و گفتار از سوی دیگر. ، و دقت نظری در نوشتارای از یک سو امهتا تاکيد بر دقت برن

 

2 
وجود داشت، یعنی  0841ی  رسد که آن فضا و روحيه عمومی که در دهه نظر می به

و یا  ،زمانی که هزاران کارگر ملهم از منشور خلق در صحرای یورکشایر گردهم آمدند

ها لومتريیکایی با همان تعداد کارگران امری دوم قرن بيستم ک حتی زمانی که در دهه

د، در ها شرکت کنن تا در گردهمایی سوسياليست ،پلين راهپيمایی کردند در گریت

گرایی اواخر قرن بيستم به جهان دیگری تعلق دارد. در  و مصرفمقایسه با فردگرایی 

چون  هم «انهبنيادگرای» چنين ای نسبت به مقوله آگاهی ،"يسمپسامدرن"ی  این دوره

تقليل فرهنگ کاالیی  ی سفيد نگ بر پردهه به نبضی غيرمحسوس و سفيری گُطبق

. اما هنوز شود عقب رانده می "دهکده جهانی" رحمانه به دورترین سواحل یابد و بی می

مبارزات  ،یک وجود دارداین جریان غالب ایدئولوژ خالف کننده ترین نيروی خنثی مهم

شان اساسا  گاهی ذهنیه ممکن است آک ستا بسيار حاد اقتصادی از جانب کارگرانی
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رود که ثبات دروغين  کارانه باشد. این مبارزات می رفرميستی، اگر نگویيم محافظه

رفيت گونه که در باال بحث کردیم، ظ را آشکار کند، و همان "پسا صنعتی"ی  دوره

 ی کردار نشان دهد.          تحول خود را هم در حوزه آگاهی و هم در حوزه

، مبارزات اعتصابی روزمره CIO /AFL دث اخير در امریکا، نظير تغييرات در رهبریحوا

 تر در اعتصابی برای کار و برابری بيش -و در زمان نگارش این مقاله یک پيروزی ملی

ترین فرهنگ موجود   ی زمينه جدیدی را برای تفکر طبقاتی در فردگرایانه -دستمزد در

ها حاکميت  مقطع زمانی، فوران خشمی که طی سال باز کرده است. تقریبا در همين

های فرانسه،  نئوليبراليسم برانگيخته شده، در اعتراضات آشکار سياسی در خيابان

شده است. چنين روندی را  گر افریقای جنوبی، کره جنوبی و سایر کشورها جلوه

پس از های طبقاتی جدید،  در نظر گرفت که برای طغيان برای تصور ظریفیتوان  می

 است وجود آمده ها آرامش ظاهری، به گذشت سال

جهش کيفی در مبارزه کامل با  به این "تحت هژمونی"چرا و چگونه کارگران 

دوران ظهور و  ول نظری مارکسيستی درحاند؟ در ت دهيکارفرمایان و دولت رس

ی، فرهنگ و نظير ایدئولوژ "سلط عوامل روبناییت"های استالينی معموال  تحریف

ته شده شان در ساخت آگاهی و محو اختالف عقاید برجس ندهای سياسی و نقشرو

بحث  "عقل سليم"ر و های آگاهی طبقه کارگ يدگیاست. در جستجو برای کشف پيچ

 های حاکم است. ما به چالش کشيدن این باور عمومی درباره هژمونی بالمنازع ایده

 قابل قبول نيست این امر گونه که انکنيم. درست هم می آغازما با وارونه کردن انتقاد  

این  ،شود می  تعيينمنافع و ساختار اقتصادی  اندیشانه خام در مدار گاهی طبقاتیکه آ

 طبقه حاکم و حتیبی چون و چرا  نيز وجهیتعين چندامر نيز قابل پذیرش نيست که 

ی به جا. قلمداد کندداری  م سرمایهنظا گی ثابتیک ویژ رارفرميستی  ایدئولوژی

سخت و بی "در یک دوره، یک اجبار  نسبت به عقاید مسلط حاکم حمایت مثبت
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رسد برای توصيف واکنش حداقل  نظر می بهناپذیر  اجتناب چه که در پذیرش آن "روح

. در آن صورت تر خواهد بود های طبقه کارگر به نظام موجود دقيق برخی جریان

اواخر قرن بيستم  "سليم عقل"ی درز های ب های بالقوه موجود در بادبان مشاهده شکاف

 پذیر خواهد شد. انامک

کنيم. مساله در این جا این نيست که  ما با نقل یک غایب، غيبت ایدئولوژی شروع می 

طور کلی یا جزیی قرار ندارند، و یا این که  های طبقه حاکم به کارگران تحت تاثير ایده

رند، توان ایدئولوژی پذی نمییا آن شکل  پارامترهایی از ایدئولوژی رفرميستی را، به این

ترین  های مختلف باید بيش ی نفوذ آن، واقعيتی است که بخش رفرميستی و محدوده

 "واقعا موجود"که ما وضعيت دقيق آگاهی  توجه را به آن داشته باشند. اما هنگامی

 کنيم، به عدم ثبات، ناپایداری و از بسياری جهات به طبقه کارگر را بررسی می

کنيم  تری را کشف می جا ما ترکيب پيچيده بریم. در این شکنندگی این پذیرش پی می

، با "ها ارزش"ها و  ای از ایده که در مقایسه با توافق روشن و هماهنگ با مجموعه

ناسازگاری، تضاد و فقدان اطالعات و کمتر غلبه غيرقابل تمایز ایدئولوژیک مشخص 

 شود.               می

 ناهماهنگ اساسا سرشت هب شده، مانجا 0971 ی دهه در کهی قاتيتحق ازی برخ در

 وجود نظر وحدت نکته نیا گِرد و ،شده ديتاک کارگر طبقهی اسيس وی اجتماعی باورها

 وی عالقگ یب از» بيترک دری اجتماع عام لیمسا مورد در کارگران نظرات که دارد

 (07).موجود وضع به دادن "تيعمشرو" به تا دهد یم نشانی تر شيب شیگرا «تناقض

 کارگران فعال مشارکت با سهیمقا دری جبر اساسا نظرات وجوه انيبی برا مان کلیما

ی برا او از بعد لش اسکات( 08.)است برده کار بهرا  "گرایانه مصلحت رشیپذ" الحطاص

 آشفته و مغشوش آن مشابهی اسيس ميمفاه و طبقه از کارگران درک که نظر نیا رد

ی ژگیو ،هست زين متضاد کارگرانی آگاه اما (09).آورد یم فراهمی محکم لیدال است



 اتحادیه جنبش اجتماعی

 59 

 قاتيتحق. دهد یم امکان دئولوژییا انهدام و مبارزه ازی سان کی تيظرف به کهی مهم

 نوالئمس که دهد یم نشان کار محل سازمان مورد در (9192) ونياسکول و ادوارد

ی نيع نظر ازی ول رند،یپذ یم را تیریمد یسودآور اصولی ذهن نظر از هگرچ ها کارگاه

 در ها کارگاه والنئمسی رسمی دئولوژیا گرچه» .برند یم ليتحل را آن خود تيفعال با

 در را مقاومت ازی ا ناآگاهانه شکل شهيهم مثل ها آنی ول ،بود تیریمد اهداف جهت

 (21)«.دادند یم نشان خود روزمره حرکات با تیریمد حقوق برابر

هرچند  ،است شده انجام رانکارگی ها دگاهید وی تلق با رابطه در زیادی قاتيقتح راياخ

 ويکروت دیوید مطالعات. است نگرفته قرار توجه موردها  در آن مايمستقی آگاه مساله که

 نشان کالیراد استيس و کارگر طبقه استيس نيب ی راعبور رقابليغ ظاهرا شکاف

( دهايسف همه از قبل)کارگران جانب ازی ستياليسوسی ها دهیا نفی ظاهری که دهد یم

 که دهد می نشان خود قاتيتحق در او. ندارد حاکمی دئولوژیا رشیپذ بهی ربط

 فاسدی ها تيواقع به نسبت خود "کالیراد" همکاران با سهیمقا در واقع در کارگران

 از رگرانکا درک در ،عالوه به. ندتر ا آگاهی ا مالحظه قابل طور بهی کنونی دار هیسرما

خود را بيان  احساس که در این ،دارد وجودی قيعمیی جبرگرا وی نيبدب جامعه،

 لیمسا به که است نیای سادگ به کار نیبهتر ،داد انجامی کار توان ینم" کند: می

 (20).«یبپردازی شخص وی خانوادگ

 و گارساز مفهوم هر فقدان مورد در در را مای  هيفرض ،زکارانهيپره اساسا دگاهید نیا

 ،حال نيع در. کند یم اثبات یدئولوژیا "فقدان" وی اجتماع ساخت ازی مثبت

 رشیپذ" نيب شده داده نشان ويکورت قيتحق اتیيجز در گونه که همان

 ،خشم ابراز و یدار هیسرما مناسبات تیهدا در ثبات وجودی معنا به "گرایانه مصلحت

 کارگرانی عنی کرده، ارائه کارگران از ويکورت کهی ریتصو. وجود دارد شکننده ی تعادل

 ها آن در که دارد قرار ییها مصاحبه برابر در ،سرنوشت در مقابل ميتسل و قدرتی ب
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 اند، داده نشان کار شدت و کار زمان رينظی لیمسا با رابطه در را خود خشم کارگران

 در مه و ايتانیبر در هم را "یاسيرسيغ" کارگران ازی مشابهی ها گروه کهی لیمسا

 (22).است داده سوقی بزرگ مبارزات به کایامر

 بالقوه حرکت وی ماد طیشرا نیا نيب رابطه جادیای برا تالش رياخی ها سال در

 شده منجر "اقتصادی کنندگ نييتع" باره دری میقد افکار همانی اياح به براندازانه

 عامالن فعکه مناتوان باور داشت  گونه میچ» :سدینو یم موف شانتال مثال. است

در سطح  ،شوند می ک نمایندگییدئولوژیا وی اسيس سطوح در بعدا که را اقتصادی

بندی و  توان پيش از صورت ... این بدان معنا است که منافع را میاقتصادی تعریف کرد

 رابطه ها بحث از نوع نیا با رابطه در مساله (23)«.بندی به شکل گفتمان بيان کرد مفصل

ی دار هیسرمای ديتول مناسبات عملکرد از مختلف سطوح نيمابی ا هساد "جبرباورانه"

 آن در که "یگفتمان" ليدل به ای و قیطر از کارگران، واقع در. است شده برقرار

 مقاومت به دست شود، یم رد صراحتای اسيس و کیلوژئودیا مفهوم دری دار هیسرما

ی ويآلترنات شان یطبقات تيموقع ليدل به که-کارگران انيم در مقاومت نیا ند،زن ینم

 عملی دار هیسرما ديتول درون کهیی تضادها جهينت در -یابند ینم طیشرا نیا در

 .گيرد پا می کند، یم

 0981ی  موهوم دهه "بختی نيک"اری از این نوع در درون اضمحالل های بسي بحث 

د. در این ان نشخوار شده "نيوتایمز"پردازان  در گفتمان نظریه و ،تاچریسم مطرح شده

برای روی دست زدن  "از نظر هژمونيک"تر عوامل غيراقتصادی  ها نيز بيش بحث

در مورد  0992اند. در تحقيقاتی که در سال  رحمانه به کارگران برجسته شده بی

که در  "ریگان دموکرات"های اجتماعی  جام شده)از همان بخشنکارگران انگليسی ا

بنا به جایگاهی که در ) 'C2s' ته و بناممورد توجه قرار گرف کروتيوتحقيقات 

یاد شده است( حاکی از  ها ناجتماعی بریتانيا دارند از آ -های اقتصادی سرشماری
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های تاچری است.  اری اساسی حمایت کارگران ماهر نسبت به هژمونی سالیدناپا

آید عبارت است از احساس عدم امنيت  پيامی که از این تحقيقات به دست می

بختی  فردگرایانه و احساس سعادت و نيک "گرایی مصرف"ده و وسيع تا گستراقتصادی 

کسانی که مورد  "احساس" (25)ها تاکيد شده است. نآ رهای پسامدرن ب که در تحليل

اند عبارت بود از تجربيات مستقيم در مورد فراوانی قراردادهای  پرسش قرار گرفته

شان. احساس عدم  ری فرزندان نوجوانها و بيکا کوتاه مدت کار، بازپس گرفتن خانه

 -حمایت کرده بودند، هویدا بود ها توریی، از جمالت کارگرانی که از دسر امنيت و دل

دارم... این بقا... همواره در افکارم احساس ترس  ایم... مبارزه برای ما به عقب رانده شده

همه این  -ایم و قدرت پيشروی نداریم وحشتناک است ما به اعماق رانده شده

جلوه ها گواه روشنی است از فقدان ساختارهای هژمونيک که ظاهرا پایدار  واکنش

تاچری که  "دموکراسی بر پایه مالکيت"زدایی نسبت به مفهوم واقعی  ند. توهمک می

شد، همراه با  شادباش گفته می "روحيه فردی" بهعنوان اوج فرهنگ جدیدی  زمانی به

ی دیگری بر سطح زندگی بر اد دستمزدها و فشارهامنجی شدت کار، ا سابقه بی تشدید

(26)اند. ظ اشتغال خود را داشتهروی کسانی که حداقل شانس حف
 

گرایشی در این عوامل  -کننده دارای سویه دیگری است ی کيجدسر اما این دل

 را به نبرد  'C2s'  کار اقتصادی وجود دارد که حتی کارگران از نظر ایدئولوژیک محافظه

کشاند. همان کارگرانی که موضوع  داری و هم دولت می ه مناسبات توليدی سرمایهعلي

کردند  دند، یعنی کارگرانی که دستمزدهای نسبتا خوبی دریافت میبو 0992تحقيقات 

، کردند گویی می گزافه شان يت شغلیشان در رابطه با امن بودن "کارفرماخود"و در مورد 

ای تاچریسم وارد مبارزه اساسی ضد کارفرمایی ه کسانی بودند که در بدترین سال

دند، کارگرانی در واپينگ را به پيش بر مُرداک شدند. کارگران چاپ که مبارزات ضد

ندگان پسامدرنيست در رابطه با سهمان مقوالتی قرار دارند که نویدر ردیف بودند که  
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در  فوردارگران . و یا ککردند ها را ستایش می تاچریسم آن "گراییِ مصرف"شعارهای 

هایی که  زدند، اعتصاب 0981ی  واگنهام که دست به اعتصاب مهمی در دهه

. بسياری از را آشکار کردند "درست سر وقت"الح طکار به اصهای  پذیری طرح ضربه

شرکت کردند. به  0989های بيمارستان که در مبارزه طوالنی سال  کارکنان آمبوالنس

 (27)شدند. ده مینامي توری لزلزافراد متعنوان 

منحصر به کارگران  های متضاد به هيچ رو ی هماهنگ و وجود ایدهفقدان ایدئولوژ 

 "ریگان دموکرات"  پوستسفيدعمدتا  کارگرانِ به اصالحنيست، یعنی  مورد تحليل ما

'C2s' ر کارگرانی که از نظ یا ،بودند "هویژ"از کارگران  که حداقل به طور سنتی( )و

مثل کارگران . کارگران مهاجر شدند می ضکار فر  تا محافظهی عمداجتماعی و سياس

يا نيفرکا و کارگران ساختمانی امریکای التين در جنوب کالمزارع در سراسر امری

 "های ارزش"کارانه،  حيث اجتماعی محافظهای از ه ایده برخورداری ازرغم  علی

 و شان کشورهای به نداندربازگ رغم ترس از خانوادگی و سایر مسایل حاد گرهی، و علی

 این به .زدند شورش به دست کارشان شرایط به اعتراض در ،غيره و شدن زندانی

 تجربه بر مبتنی های بندی جبهه و مبارزات است، یکی جا همه در مساله ،ترتيب

 اسیيس درست گيری هتج و یکایدئولوژ روشن زمينه پيش دارای ندرت به ،طبقاتی

های و  دارد این است که این مبارزه است که راه را به روی ایده اگر واقعيتی وجود .بود

 گشاید.  به جهان می جدید نگرش

توان اخذ کرد این است که وجود هر درجه از ایدئولوژی اجتماعی  درسی که می

ها در  تواند مانع حرکت متناوب آن کارانه در افکار کارگران، در نهایت نمی محافظه

الف با این افکار بشود. به این معنا، این شرایط اقتصادی جهتی کامال متضاد و مخ

ها را به مقاومت و حتی مقابله با  شان است که آن کارگران در مقایسه با آگاهی اوليه

کشاند. به این اعتبار، مبارزه انتخاب  ها در باره ماهيت جهان می ترین فرضيه اساسی
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شود. ایدئولوژی ممکن است  ناپذیر می نشده است، اما در شرایط معينی اجتناب

داری بيرون براند، اما  شان در مناسبات توليدی سرمایه کارگران را از جایگاه واقعی

 گرداند. ها را با قدرت به همان موضع باز می تضادهای اقتصادی آن

پذیرش "ن ایدئولوژی با فقداو یا آگاهی طبقه کارگر در رابطه  "عقل سليم" تمرکز بر

ساختارهای موجود در برابر هرگونه تایيد مثبت ایدئولوژی طبقه حاکم،  "کارانه افظهمح

گسست معرفتی در آگاهی باید به نقش موثر مبارزات اساسی اقتصادی در بازکردن 

تا اواخر قرن  0915رد. این مساله بارها و بارها از قيام انقالبی سال کتاکيد  طبقه کارگر

ور  کاری شعله ها بر سر تعيين نرخ تکه چين فمبارزه حروکه با  اثبات شده است بيستم

صابات ای. استنلی تآگاهی که کارگران غرب ميانه امریکا در مبارزات خود در اع تا، شد

 (28).مه دیترویت و غيره به دست آوردنددر دکاتور ایلی نوی و روزنا

از جمله مارکس در تشریح  گيری وام باجدیدی ) "شرایط مشترک"بيش از یک دهه، 

زمان کار، بازارهای کار و ی در سايه طبقه کارگر( از طریق جهش عظيمگيری اول لشک

تری از کارگران هم در کشورهای  های هر چه وسيع حتی خود سرمایه از سوی بخش

ها،  شود. فرآیند فرامليتی شدن، ترکيب و ادغام صنعتی تجربه می صنعتی و هم نيمه

آشکار کرده است. در برابر این روند،  تر جهانی و نهادهای سرمایه را هر چه بيش

و غيرمستقيم از تشدید  طور مستقيم تری در سراسر جهان به کشان هر چه بيش زحمت

  (29)برند. های کار رنج می ، نفی قراردادها و عموما ضعف سازمانکار، سقوط

ی بر اگاهی طبقاتی تاثير گذاشته است. در یک به ميزان زیاد "کشرایط مشتر"این 

کنيد  آیا فکر می»ی که اخيرا در بریتانيا انجام شده نسبت موافقان به پرسش بررس

افزایش یافته  0995در سال  %80به  0994در سال  %48از « مبارزه طبقاتی وجود دارد؟

ی تغيير یافته است. گير طور چشم در ایالت متحده تلقی نسبت به اعتصاب به (31)است.

به نفع مدیریت  %45ارگيری در رابطه با اعتصاب در یک آم 0984در حالی که در سال 
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به نفع اعتصاب  %46در آمارگيری مشابهی  0996به نفع اعتصاب بودند، در سال  %34و 

ی جنرال  در کارخانه ها ویژه موج اخير اعتصاب به نفع مدیریت رای دادند. به %26و تنها 

ا عليه شرکت یوناتيد ه نفر از پستچی 085111تر از همه اعتصاب  موتورز و برجسته

د که خود را ردست آو به را کشیای و مردم زحمت حمایت وسيع توده ،پارس سرویس

به نفع  %55دهد که  ن رابطه نشان مییها در ا . آمارگيرییافتند در شرایط مشابهی می

به نفع مدیریت رای دادند. مبارزه برای کار تمام وقت  %27و  یو. پی.اسکنندگان  اعتصاب

 اله اجتماعی بخش وسيعی از طبقه کارگر تبدیل شده است.به مس

 

III 

مورد  0997ت ودر ا اس یو. پی.روزه در شرکت پستی  05تجربه موفقيت اعتصاب 

داری در جدیدترین و  از ناتوانی آشکار ایدئولوژی سرمایه وار تقریبا نمونه

ولوژیک شرکت دهد. این نمونه در حمله ایدئ ترین شکل آن را به دست می"هژمونيک"

و در برابر آن تاثير طرح آلترناتيو از سازمان و  ،0997برای تدارک قراردادهای جمعی 

 ده بود.های قابل مشا هفعاالن تود ها در ميان ایده

مختلفی از طبقه کارگر است.  های گروهمتشکل از  اس یو. پی.نيروی کار شرکت پستی 

کارگران تمام  بخشی از ها هر چند آن ،دنشونمیرانندگان، به سفيدها و مردها محدود 

ها تعریف "ریگان دموکرات"عنوان  و به ،شوند وقت و با دستمزد خوب محسوب می

بندی و انباردار از نظر نژادی ترکيبی معکوس  شوند. در حالی که کارگران بسته می

ع کرد که با شرو ر میناچيز هستند. شرکت تصوو غالبا نيمه وقت و با دستمزد  ،دارند

رود و تعدادی از کارگران نيمه وقت خط اعتصاب اتحاد بين کارگران از بين می

 شکست. اعتصاب را خواهد

اتفاق افتاد برعکس بود. اعتصاب با سطح باالیی از وحدت، همراهی و آمادگی اما آنچه 

که شرکت نتوانست آن را درک کند به پيش رفت. شرکت، تعرض ایدئولوژیکی را در 
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ز اعتصاب برای پراکنده کردن کارگران شروع و در دستور کار قرار داده دو سال پيش ا

به منظور جلب  ها مثل همه برنامه "تيمی جدید کار"برنامه 0995در سال  بود.

این و یا  قرار گرفت،ها  ولوژی رقابتی شرکتئاید در خدمتهای کليدی کارگران  بخش

تری از کارگران برای  رچه بيشتعداد ه در ميان واییاز ایدئولوژی بورژ جدید بخش

مدت درازبه نقش  سو، از یک شرکت شد.ده پيش برهای موثر  جلوگيری از اعتصاب

پویایی اصالحات در ميان  ،ها برای اتحادیه دموکراتيک پستچیها در حرکتی بنام  پستچی

 ها در ميان کارگران که طی سال دن نيروی کار برای مبارزهاده بوو در کل به آم ،ها آن

شرکت و  طرحتسليم شدن کارگران به  به ، و از دیگرسو،کم بها دادهجریان داشت 

 پربها داده بود. شدن نظریه جهانی

شکل  0976در سال  وی. یدی. تها برای اتحادیه دموکراتيک  چیوقتی حرکت پست

در  اسی. پ. وی از موسسان اصلی آن بودند. تعداد کارگراناس ی . پ. ویگرفت کارگران 

های پيش  طی سال ،ندبودفعال  وی. یدی. ت که در ،سه با رشد سریع نيروی کارمقای

ای آگاه هم در ميان کارگران تمام  ن تودهای از رهبرا تر بود. اما این گروه، هسته کم

نسبت به سایر  اسی. پ. وی کارگران (30)وجود آورده بود. وقت و هم کارگران نيمه وقت به

مورد حمایت شرکت  "کار تيمی"در پذیرش منطق  تری آمادگی کم ، ازکارگران

 به پا گرفت، و خود را ها آن انيم در بدیلی "ميسل عقل" با این وجود .ندبرخوردار نبود

 هینشر دری انتقاد مقاالت و وی. ید. ت منظمی  هینشر ،وی. یدی. ت فعاالن شکل

ی کارگر هیحادات ارگانی کارگر ادداشتی هینشر. ساخت گر می جلوه یادداشت کارگری

 و وی. یدی. ت استفاده مورد گسترده طور به که بود تیتروید دری آموزش مرکز و مستقل

 وی. یدی. ت که الحات،اص عيوس روند زمان هم. گرفت یم قرار ها یپستچ هیاتحاد بعدها

. وی سابق کارگر (32)یکار رونی سو از که دیجد کامالی رهبر داشت، قرار آن مرکز در

 گرفت، و دست به هیاتحاد سراسر در رای عيوس تحول ابتکار شد، یم تیاهد اسی . پ
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 معدود از دیجد رهبران. شوند جلب آن به اسی. پ. وی کارگران ازی اريبس تا شد موجب

 "یهمکار" مفهوم کل و "یميت کار" مفهوم صراحتا که بودند دهمتح التایا در کسانی

 .کردند یم رد را

 برنامه کاربست به نسبت چگونه وی. یدی. تی اعضا که دهد یم حيتوض پارکر کیما 

 :دادند نشان واکنش اسی . پ. وی شرکت  جانب از "یميت کار"

 در( Ceres)مرکز اتيح داخل به رای لریتر اسی. پ. وی شرکت ،0995 هیژانو در»

 دندبو آماده فعاالن .کنند استفاده آن ازی کار ميت و( TQM) تیریمد تا آورد اينفريکال

ی ها هياعالم وی کارگر ادداشتی هینشر ها آن. کنند مقابله آن با برنامه شروع همان از تا

 گرچه. به دست آوردند را( بودند دهيرس اسی . پ. ویی سو از شبانه که) و. یاوی.ت

 فعاالن ازی کاف تعداد وجود بای ول ،کرد یم کنترل را کارگران ميتقس ی نحوه ،شرکت

 برنامه با بود کرده جادیا تیریمد کهی ميت هر در وانستندت کارگران ده،ید آموزش

 (33).«کنند مقابله ها آن

 را بود آن مبتکر وی. یدی. ت که ،یميت کاری ريکارگ به با مخالفت موضع هم هیاتحاد

 در شرکت تیحما مورد کیدئولوژیای هاهيفرض برابر در مايمستق موضع نیا. رفتیپذ

 تیریمد خودِ اهداف هيعل شرکت ابتکار کل عمل در و ؛قرار داشتی ميت کار با رابطه

 چنين را 0997 سال در قراردادهای برا مبارزه ريتاث ستپُ کارمند ولسون راند. برگشت

 :دهد یم حيتوض

 اسی. پ. وی شرکت. کرد مشخص را قراردادهای برا مبارزه "یميت کار" هيعل مبارزه» 

 هم مای برا و گرفت کار به قراردادهای رابی تدارک عنوان به را اش یميت کار ابتکار

ی وژدئولیا (34)."میريبگ نظر در خود تدارک ازی بخش عنوان به را آن که شدی ضرور

 ای و کرد ریناگز را ها هیاتحاد بلکه ،خورد شکست روزمره لیمسا در تنها نه داران هیسرما

 .ندبند کار به رای باالتری طبقاتی آگاه که داد امکان ها آن به
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 خاطر به قطع طور به بلکه. دادی رو اعتصاب که نبودی ميت کاری دئولوژیا خاطر به تنها 

 وقت، تمام و وقت مهين شغل لیتبد سبب به همه از باالتر ،یمادی ازهاين و لیمسا

 برنامه بر هیاتحاد نفوذ تداوم و ها بين آنی دستمزدها نيماب شکاف کاهش

 گرفته نظر در رانندگانی برا زينی دستمزد شیافزا اگرچه. گرفت صورت -یبازنشستگ

ی روين % 61 حدود کهی وقت مهين کارگران از هنوز آنی  واسطهی بی معنا دری ول. شد

 از رشورترپُ ها آن نیبنابرا. آوردند یم دست بهی تر کم زيچ دادند، یم ليتشک را کار

 . بودند وقت مهين کارگران

. بود جالب جنبه نیا از زينی بازنشستگ برنامه کنترل مورد در کیدئولوژیا حاد مبارزه

ی بازنشستگ برنامه بخشی از کشور ازی عيوس بخش در زين اسی. پ. وی کارگران

 از که خواست یم اسی. پ. وی شرکت. رفتند یم شمار به متعدد انیکارفرما با ها یپستچ

 ادعا که ندند،ويبپ شرکت نظارت تحت برنامه به و شده خارج هیاتحاد "رموثريغ" برنامه

ی بازنشستگ برنامهی برا شرکت تالش گرچه. پردازند یمی تر شيب سود کردند یم

 کهی اطالعات ءخال ليدل به ونياعتصابی ول. باشد مذاکراتی برای طرح توانست یم

ی زمان در. گرفتندی جد را آن داشتند،یی مارچندکارف برنامهی جمع تيماه به نسبت

 اسی. پ. وی تالش. آمد دست بهی جمعی آگاه از نوع نیا وستيپ وقوع به اعتصاب که

 شان بينصی تر شيب زيچ ها آن برنامه با که مورد نیا در کارگران کردن متقاعدی برا

 کوچکی روزيپ کی که شد، غالب شرکت سراسر دری ا هیاتحاد وحدت. شد خواهد

 .داشتی پ در را کارگر طبقه وحدتی برا

های عمومی بزرگ و  واکنش ایدئولوژیک قدرتمند رسانه با اسی. پ. ویپيروزی اعتصاب 

کار در ایاالت متحده مواجه شد. در آغاز اعتصاب، مامور  مداران محافظه سياست

آرا به سر کار  %52با  0996را در سال  کاری برگزیده دادگاه اعالم کرد که انتخاباتی که

اعتبار است.. او  نتخاباتی بیهای انجام شده در مبارزه ا خاطر تقلب برگردانده بود، به
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بدون این که خود وی آگاه  کاریها را افشا کرده بود. در واقع، مشاوران  تر نيز آن پيش

های وال استریت  شکنی کرده بودند. این بهانه، برای روزنامه هایی قانون باشد در حوزه

ها برای  آن رفت.شمار می ژورنال، نيویورک تایمز و سایر روزنامه یک هدیه آسمانی به

چاپ کردند که غالبا برگردان همان  هایی ، مقاالت و سرمقالهکاریاعتبار کردن  بی

ها کُر رفتارفشار بياورند. این ای آن که در رای دادن به اوخبرها بودند؛ بر

ای که قادر شده بودند  های طبقه حاکم بود در برابر توانایی رهبران توده حرمتی بی

رغم فشار تبليغات عمومی،  برای حقوق خود نبرد کنند. اما علی طور موثری در عمل به

ی. پ. ویهای پيش در ميان کارگران  تری که در سال حس پيروزی و درک طبقاتی عميق

  مده بود، ازميان نرفت.وجود آ هباس 

ی کار و یا  جا بحث بر سر این نيست که کارگران نسبت به پذیرش برتری بازده در این

های بسياری از  مدیریت مستعد نيستند. در این خصوص، نمونه-کار همکاری نيروی

سراسر  انهعنوان عقل سليم روز ها به ها وجود دارد و البته این ایده موفقيت شرکت

دیگر  جامعه را دربرگرفته است. مساله این است که کارگران در مقایسه با آلترناتيوهای

های  ها قرار دارند. ایده اثير این ایدهتر تحت ت گيرد کم طبقه کارگر که دارد پا می

شوند.  تر درک می کارگران حتی برای مطالبات ساده اقتصادی بيش آلترناتيو در مبارزه

، شودای برخوردار  یافته توده ها از حمایت رهبران و دفاع سازمان زمانی که این ایده

عقل "ن حالت در ای وجود داشت، اسی. پ. ویی غيرمتعارف  گونه که در نمونه همان

چنين طبقه کارگر در  "عقل سليم"شود.  ه کارگر است که حاکم میقطب "سليم

دهد تا جلوی  شود که به اتحادیه امکان می مونی تبدیل میهژیطی به نيرویی ضدشرا

  سد کند. ،یر استذناپ برگشت کار با دستمزد پایين که  ،را رایجتصور  این

عليه اجرای کار تيمی به  (0996) ست بریتانياسناریوی مشابهی در اعتصاب کارگران پُ

دارای ظرفيت  قوع پيوست، کارگرانی که آگاه وورویال ميل به   ی کارفرمایان وسيله
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های اتحادیه کارگری با طرح  تبدیل شدن به یک نمونه بودند، در حالی که توده

 بود که با پافشاری به آن جنبه سياسی روشن داده« دستور کارکنان رویال ميل»

ند( ولی در کرد میشاره ها با ابهام به آن ا طور که بسياری از رسانه )آنمخالف بودند، 

داشت که در نهایت امنيت شغلی،  اقتصادیریشه  طور بنيادی به کارگرانواقع مبارزه 

 (35)کرد.  ها را تهدید می شرایط کار و استاندارهای زندگی آن

ب تعداد نامند( از جان را درک تيمی می)که در بریتانيا معموال آن "میتي"کار 

ها  این نمونه های مشابه ها همراه با بسياری از برنامه شماری از رهبران اتحادیه بی

، با وجود رهبران ه در لندنیژو و به ستکارگران پُ ی در نمونه (36)پذیرفته شده است. 

ی ها ر برابر طرحیک طرح واقعی د تهيه ای برای تالش آگاهانه ،ای روشن و مصمم توده

حقيقت این است که در هيچ » .با اثرات آن بر شرایط کار انجام شد پيوندمدیریت در 

 ها در اختيار کامل مدیران قرار ، بلکه اهرمکارگران اهرمی در اختيار ندارند موردی

گاه مشخص  ها هيچ و کارگران صرفا باید کار منعطف را بپذیرند. اما برای آن ،دارد

وجود  بسيار زیادی که عوامل . به این دليلپذیرند می دارند چه چيزی را شود که نمی

 (37)«.شود دارد که از سوی مدیران تعریف و تعيين می

با تکيه بر سطحی از اتحاد و  ،0996ست در تابستان های کارگران پُ مجموعه اعتصاب 

 "ر کارکناندستو"و با کنار گذاشتن تمام محورهای طرح  اسی. پ. ویهمبستگی مشابه 

ی مدیریتی  از مذاکرات برای قرارداد، پيروز شدند. اما مجادله پایان نيافته و با فلسفه

تی کارگران های موق شود گفت پيروزی ، میبه این سو وجود داشته 0981ی  که از دهه

و خواهد شد. مقاومت ر تری روبه ها با حمالت هماهنگ بيش در مقایسه با تثبيت آن

در برابر طرح شرکت در سال  -اتحاد دو اتحادیه معموال رقيب -ترومتحد کارگران م

رو شد، تا این که در نهایت طرح اجرا شد،  مالت مدیریت روبهحبا موجی از  0988

 ها را به نمایش گذاشت. ای از موفقيت سياست کاهش هزینه نمونه مایوسانه



 مایکل اسکایوونی ،شیال کوهن کیم مودی،

 71 

ن محلی کارگران ی آگاهانه طبقاتی که از سوی رهبرارویکردروشنی استراتژیک و 

دارد. چرا  ساده نياز رزمندگیبه بيش از  ،ان داده شدست در برابر تهاجم مدیریت نشپُ

گاهی در ی از آچنين سطح برای مبارزه و همها  يز و آمادگی اعضا و خواست آنکه تجه

از عوامل  گيری عمومی این استراتژی تهژی مدیریت، مفاهيم و جرایطه با استرات

ی  داری بر پایه که در عمل ریشه در مناسبات توليد سرمایه روند یشمار م اصلی به

 "مشارکت اجتماعی"و  "همکاری"در برابر خط این امر، . البته استثمار قرار دارد

در يا قرار دارد که با استيصال و چاپلوسی های کارگری آمریکا و بریتان رهبری اتحادیه

رانجام به آگاهی ود خارجی ندارد. سکه وج ، امریخواهی کارفرمایان هستند نيک پی

ناپذیری  ، و به اصل انحرافسوها در کدام  نشفاف که شما در کدام طرف قرار دارید و آ

نياز هست. این نوع طرح روشن  بر پایه طبقاتی ارگرانسازمان کبرای اشکال مستقل 

سازمانی به تصادف سپرد. این مساله به یک استراتژی برای ایجاد  توان یطبقاتی را نم

کند و باید  میشاره به آن ا "یادداشت کارگری"نوعی کهاز  نياز دارد، ای از فعاالن توده

 و. یاو ی.تای که در نمونه  های توده و  به نوعی از سازمان ،دنبال شوددر سایر کشورها 

در عين حال تاکيد بر این نکته اهميت دارد که امکانات به وجود ، به آن اشاره شد

در چنين حرکاتی محصول تمایالت آرزومندانه  "رشد آگاهی" آمده برای

برخاسته از خود شرایط و مناسبات مادی ها نبوده، بلکه محصول مقاومت  سوسياليست

طبقه کارگر درونی است و از بيرون  "روزمره"طبقاتی است. معنای سياسی مبارزه 

 آید. نمی

ابر کار تيمی ست در برارگران پُکامال سياسی نگاه کنيم معنای مقاومت ک اگر از منظر

ليون يچند م "همکاری"نه تنها اهداف یک  در مبارزه خود ها برجسته خواهد شد. آن

 به رهبران اتحادیه ناعتنایی روش خنثی کردند، بلکه با بی پوندی را با رد طرح مدیریت

های حکومت حزب کارگر، در برابر کار  های مدرن شبيه طرح چنين طرح و هم خود
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ای ممکن شد که  ی سنت مبارزه توده این مبارزات بر پایه مقاومت کردند.نيز می تي

ای اعمال  ن ضداتحادیهيخودی کارگران عليه قوان همين سنت نيز در مبارزات خودبه

شد، ریشه داشت.  کاران که قویا از جانب نيوليبر حمایت می شده از جانب  محافظه

گرفتند. این موضع دارای  ای را به سُخره می کارگران همواره این قوانين ضداتحادیه

شد تحت  اهميت بالقوه سياسی عظيمی است، آن هم از جانب کارگرانی که فرض می

طلبانه( قرار  داری)اگرچه نه طبقه حاکم ولی الاقل اصالح حاکميت ایدئولوژی سرمایه

ر چنين رونده با تکيه ب ی سازمانی پيش ماند تکامل وسيله چه باقی می دارند. آن

 ظرفيتی است. 

ما در باال به تاثير مبارزات بزرگ و وسيع با اثرات پایدار بر تغيير آگاهی 

نظير مبارزات در  هایی از این دست کنندگان در آن اشاره کردیم. گرچه نمونه شرکت

استلی نادر است. مبارزات کارگران پُست و اخيرا مبارزه کارکنان و کارگران تدارکاتی 

داری  های مادی و ایدئولوژیک سرمایه يز همان پویایی گسست از قدرتهواپيمایی ن

موجود و روشن در  ااز آگاهی پيش ]سرمایه[ هژمونی از "گسستی"وجود دارد. چنين 

عنوان روند معمولی در مناسبات  شود، بلکه باید آن را به ميان کارگران مزبور ناشی نمی

کننده سرشت جاری آگاهی  ها منعکس آن ،که این بر افزونکرد.  داری درک سرمایه

اجتماعی موجود را -با این خصوصيت که هم ساختارهای اقتصادی ندطبقه کارگر ا

 کند. پذیرد و هم رد می می

ویژه کارکنان کابين را که در یک محور از مبارزه درگير  و به سکارکنان بریتش ایروی 

ها نظير  قرار داد. آن های طبقه کارگر توان در ردیف شورش به سختی می ،بودند

ند از ذهنيت شوند، ناگزیر ا شمار کارگری که به مبارزه کشيده می های بی گروه

واقعيت خشن طرحی به نام  با ها . آنجویانه خود فراتر بروند کارانه و مصالحه محافظه

یک تا  ،به مورد اجرا گذاشته شودشوند که قرار است  مواجه می "برنامه موثر کار"
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در آن انجماد دستمزدها و  ، طرحی کهدشوجویی  شرکت صرفه پوند در هزینهميليارد 

ما ". به گفته یکی از اعضای ارشد کابين استها در نظر گرفته شده  کاری کاهش اضافه

 (41)."تصاب کنيمعای خود ا شویم برای حقوق پایه مجبور می

ه با سرمایه نيازمند ی در خور توجه این است که کارگران برای مقابل جا، نکته در این

ها  انتظار  چه از سوسياليست ها نيستند. آن تحریک از سوی گروهی از سوسياليست

ود این است که به وظيفه خود در رابطه با تکامل آگاهی متضاد و متناقض موجود  ر می

ای که لنين بيش از  در ميان کارگران عمل کنند، و بر آن متمرکز شوند. مالحظه

رسد در  اکيد داشت، این که طبقه کارگر وقتی نوبت به مبارزه کامل میدیگران بر آن ت

تر از هر پيشگام سوسياليستی است. این نظر ممکن است در رابطه با  نهایت انقالبی

ی  ها بيهوده به نظر آید. اما نکته ی اقتصادی و غير احساساتی آن مبارزات با انگيزه

آمادگی طبقه کارگر برای مبارزه نيست،  سربحث بر  است که مساله مورد تاکيد ما این

تکامل آن و  جویی، حفظ و پيشگامان سوسياليستی مبارزه بلکه مساله این است که

کنند.  مبارزه طلبيدن رفرميسم جنبش کارگری را چگونه درک می ظرفيت به

پيشگامانی که بتواند خود را درون طبقه جای بدهند تا این که بخواهند به روخوانی 

 های از نظر سياسی درست برای این طبقه و از بيرون بپردازند. مهبرنا

 

1V 

بحث ما در این باره عبارت است از ضرورت یک دگرگونی در درکِ معيار چپ از 

سياست سوسياليستی. و این دگرگونی عبارت است از تمرکز بر سطح موجود آگاهی 

حيث تحليلی درست و  ای از تا کوشش پيگير حول برنامه ه اوطبقه کارگر و مبارز

 ها. پاکيزه در جهت انتشار آن )در این یا آن شکل( در ميان توده

ی عملی عبارت از پذیرش کامل تمرکز بر منافع و مبارزه طبقه کارگر است.  نتيجه

حيات اخير نيروی کار ی چپ متشکل است. تجدید تی  وظيفهطور سن تمرکزی که به
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و بحث در  ،ها روبرو شد بسياری از سوسياليست به ویژه در ایاالت متحده با استقبال

ما  گونه که آن ها و روشنفکران چپ را دامن زده است. اما بين فعاالن چپ اتحادیه

به  حتی این درجه از گرایش چپ ،کنيم ها تعریف می سوسياليست کارعنوان دستور  به

بسيج یک این وظيفه عبارت است از  کارگری کافی نيست.سمت برخی از مسایل روز 

کم در سطح  . دستمداوم و صریحا بر پایه طبقاتی و آلترناتيو عليه سرمایهمبارزه 

 طبقه. ی"پيشرو"های  بخش

روزمره طبقه  "اقتصادی"سياست پایدار در رابطه با نيازها و مبارزات یک  ،ویکردرین ا

برای  ،را کاری فظهمحا کوشد می رطبقه کارگ کروتيوتحقيق  بنا بهلبد. ط می را کارگر

که بين  رایا حداقل شکافی  خنثی کند، در بسياری از مسایل ،های اصولی سوسياليست

 هایی نظير شکاف در. دنر کپُها و سوسياليسم طبقه متوسط وجود دارد  درک آن

به نظر ما الگوهای موجود د. این تقابل وجود دارمسایل نژادپرستی و تبعيض جنسی 

ها با  سوسياليست و ،نی این طبقه را درنظر بگيردتوان عي بایدمقاومت طبقه کارگر 

ن قرار دارد و نه زیمت از مکانی که طبقه کارگر در آهای موجود و ع توجه به دشواری

 را ی خود ای از اصول و برنامه پاره بپذیرد باید دست یابد،مایل است بدان  هدفی که

بخواهيم از درک و چه  ناپذیر است چنان چنين کاری از نظر ما اجتناب .فدا کند

ها در هر روندی  ظرفيت عينی مبارزه طبقه کارگر حرکت کنيم. وظيفه سوسياليست

تشخيص و بيرون کشيدن مضامين طبقاتی و سياسی مسایلی است که ممکن است 

 به نظر آیند.  "غيرسياسی"

به درک  ،تشویق و ترغيب یک فرایند انتقالی از اقدام برای مطالبات اقتصادی پایه

دهی نياز دارد که خود  سازمان زن مضمون طبقاتی چنين مطالباتی و اشکالی اروش

دارند. مفهوم گذار برای شکل دادن به سياستی که ضرورتا در  «انتقالی»خصلت 

شود. سياستی  های طبقه کارگر ریشه دارد، امری بنيادی محسوب می شرایط و دغدغه
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و  ،دهند رگر را به مبارزه سوق میتواند بين شرایط مادی که پيوسته طبقه کا که می

تواند به این فرایند معنا ببخشد یک پل ارتباطی برقرار  انداز سياسی که می یک چشم

 کند. می

ترین اشکال سازمانی بودند که  انقالبی "ها سوویت"از نظر تاریخی ساختارهایی نظير

رت طبقاتی متبلور ای با نشانه رفتن قد های پایه توده این پویایی انتقالی را از جنبش

شان طی حوادث  خودی ساختند. اهميت این ساختارها صرفا محدود به جوشش خودبه

ها فقط مختص به دوره انقالبی زمان جنگ جهانی  عظيم مبارزه طبقه کارگر نيست. آن

0972اند. کارگران شيلی در سال  جدید مطرح بوده های اول نبوده، بلکه در شورش

برای  0979ها را برپا کردند. کارگران ایران در سال کوردونه ندهآل برای دفاع از حکومت

، کارگران 0974سرنگونی شاه شوراها را ایجاد کردند. در انقالب پرتقال در سال 

، که کارگران را ورای سدهای های کارگری بالفاصله پس از انحالل کميسيون

وجود  را به ای ن کارخانهبي ارتباط های کرد، کميته می دهای در محل کار متح اتحادیه

ها ناشی از ضرورت بود تا تقليد اگاهانه از  ها بود. این کميته وردند که یادآور سویتآ

 ها. یتوسو

دهد برای ایجاد اشکال انتقالی از اتحادیه و  در عين حال مطالعه تاریخی نشان می

ينترن در )و با رهنمود کم در بریتانيا 0921ی  ليت در دههجنبش اق همراه با محور

 یها کارگری تالش های شکل اتحادیه آموزشی اتحادیهبه  (ایاالت متحده و کانادا

دوستان "تری در فرانسه به شکل  مشابهی صورت گرفت. و با موفقيت کمسياسی 

عنوان سازمان  در س. ژ. ت وجود داشته است. جنبش اقليت صریحا خود را به "اتحاد

های کارگری...  اهی سياسی اعضای ناراضی اتحادیهای برای رشد آگ و وسيله "انتقالی"

های کارگری را به حرکات  رهبری اتحادیه»د. ایده اصلی این نبود که کر میتلقی 

ها  تر در ارتباط با کمونيست سوق دهد، بلکه بيش "جویانه و با فشار از پایين مبارزه
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اهی انقالبی در راستای ی کارگری برای ایجاد آگها کار مستقيم در اتحادیه (40) «بود...

ها در صنایع معدن ایجاد  احتمال داشت با بروز درگيری تدارک برای بحران حادی که

  (42)شود.

به ایجاد رهبری مستقل و با آگاهی طبقاتی که درون جنبش  در محور مشابهی، نياز

شود. در تعداد زیادی  های آتی، احساس می کارگری ریشه داشته باشد، و آماده شورش

اند این  که معموال حول یک نشریه گرد آمده  از اتحادیه دیگری ز کشورها و در اشکالا

در ایالت  یادداشت کارگریها، نشریه  ترین آن نياز درک شده است. یکی از قدیمی

های  اتحادیه اخبارای، نشریه  ه این نشریات و مراکز اتحادیهلمتحده است. از جم

یادداشت در سوئد، های کارگری  اتحادیه فورومهلند، در  همبستگیکارگری در بریتانيا، 

ادله مب ،ها همراه اینبه  توان نام برد. در تایوان را می کارگرو در نيوزلند  کارگری

 (43) توان اضافه کرد. ، برزیل و امریکای شمالی را میاطالعاتی فراملی در آلمان

شکل نامشهود بر بستر منافع  اتحادیه به ای فعاالن توده چه که چنين انتشاراتی بين آن

دهی طبقاتی پيوند منسجم برقرار  دهند و نياز به سازمان اساسی اعضای خود انجام می

 کند. می

شد؛ انتشار گزارش و مسایل در تمام  بدان اشارهتر  چه که پيش نمانند آایی ه برنامه

ی که های دیگر برای کسان های حمایتی در بخش های طبقه، فراهم کردن تماس بخش

ها بدون  درگير مبارزه اند، و همراه کردن فعاالن مشاغل مختلف در مدارس و کنفرانس

معنای طبقاتی فعاليت هر روزه را  ،شود هایی که از باال دیکته می نياز به اصول و برنامه

 .دهد ها نشان می های پایه در اتحادیه به توده

از جانب فعاالن درگير  "برای خودطبقه "چنين ابتکاراتی برای تکامل گذار به آگاهی  

در مبارزه کافی نيست، اما برای شروع چنين روندی ضروری است. مساله کنترل اعضا 

های جنبشی مساله مهم دیگری  سازمان وبر روی حتی رهبران اتحادیه محل کار 
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ی اتحادیه  امریکا و توده یادداشت کارگریگونه که در کنش متقابل مابين  همان است.

 ها برای اتحادیه دموکراتيک اتفاق افتاد.  رد جریان پستچیدر مو

ها با جریان دایمی بين بوروکراتيزه شدن  ای اتحادیه که اشاره شد فعاالن توده چنان

ای  ها به نيازها و خواست اعضا به طور آگاهانه ی سازمان و انقياد آن ها به مثابه اتحادیه

بوروکراتيزه شدن را با روندی در جهت مخالف  روند  ها هوشيارانه اند. آن برخورد کرده

های  های براساس محل کار اعضا و سياستآن یعنی ایجاد ارتباط ارگانيک بين خواست

ها برای  هایی نظير تالش توده پستچی اند. در نمونه شان خنثی کرده و رفتار نمایندگان

یو. خدمات پستی  ایجاد اتحادیه دموکراتيک و نيازها و سازماندهی اعتصاب در شرکت

 نتيجه درخشان بود. پی. اس 

شان با سيستم، گرچه به صورت پراکنده به  کارگران بر اساس الزامات مبارزه

ها ادامه  شان بدون و یا با حمایت سوسياليست سازماندهی برای ایجاد استحکامات

با  ای ها هرچه باشد به مقابله دوره کارانه آن دهند. حال آگاهی ظاهرا محافظه می

د تشکيالت و مبارزه گاه ایجا ها هيچ پردازند. وظيفه سوسياليست کارفرمایان و دولت می

 ست.بوده ا ها ، بلکه روشن کردن معنا و ظرفيت طبقاتی آنطبقاتی نبوده

های کنونی در پذیرش چنين برخوردی در مقایسه با شکاف در آگاهی و  تالش 

هایی از  ها نمونه کند، اما این تالش جلوه میها با آن موجه اند، ناچيز  تشکيالتی که آن

تواند آغازی  آورد که در جنبش کارگری ریشه دارند، که می فراهم می مبارزه و مقابله

چه  یابنده کنونی باشد؛ مشابه آن برای یک پاسخ طبقاتی در برابر بحران اجتماعی عمق

 (44)ها برای یک اتحادیه دموکراتيک روی داد. که در نمونه پستچی

عنوان  ها به کراتيزه شدن اتحادیهوتر گفته شد، جریان دایم بين بور که پيشگونه  همان

ا و مقابله لبات اعضاراسی به دليل مشکالت و مطتشکيالت، و سرنگونی این بوروک

هایی که اتحادیه را در  یحادیه با انتخاب مبتکرانه استراتژای ات اگاهانه فعاالن توده
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در راستای ایجاد پيوند ارگانيک بين مشکالت اعضا در -ندک جهت مخالف هدایت می

شماری مانند  گشتدر موارد ان ها نها و اقدامات نمایندگان آ محل کار و سياست

لبات و اهای راننده برای ایجاد یک اتحادیه دموکراتيک در مط مشارکت توده

به یک  موجب ترکيب عوامل مختلف و دستيابی که اس .پی دهی اعتصاب یو. سازمان

 شد. یدار پانتيجه 

ی مخالفت  ها بر پایه مشاهده کردیم که کارگران با یا بدون حمایت سوسياليست

این دهند،  دهی خود، گرچه به شکل پراکنده ادامه می شان با نظام به سازمان ضروری

کارشان در رودررو با کارفرمایان و  گاهی ظاهرا محافظهآ برای مقابله بادهی  سازمان

دهی  . برای ایجاد مبارزه و سازمانطلبد مقاومت را می« ایسنگره»ایجاد  ،دولت

ها در اشاره به  نهرگز نيازی نبوده است. سودمندی آ ها به وجود سوسياليست طبقاتی

های کنونی برای پذیرش این رویکرد  معنا و توانایی طبقاتی این مبارزات است. تالش

دهی ناچيز است. اما  گاهی و سازماندر آدر حال گسترش پيش رو  در مقایسه با شکاف

ارائه  له و مقاومتهای بينا جنبشی مقاب ای از جریان انداز اساسی و نمونه ها چشم نآ

غاز پاسخی تواند نقطه آ که ریشه در جنبش کارگری دارد، جنبشی که می کنند می

 طبقاتی به بحران اجتماعی در حال تعميق باشد.
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 آمریکا در موقعیت دشوار و مرحله تغییر طبقه کارگر

   1شکست رفرم از باال، نوید تجدید حیات از پایین            

 نوشته کیم مودی   

 فریده ثابتی، امید زارعیانبرگردان: 

 
 

 پیشگفتار

ا در شود ترجمه فصل اول کتاب )طبقه کارگر آمریک چه که در این نوشته ارائه می آن

نگار و فعال  وزنامهی کيم مودی نویسنده، ر ه تغيير( نوشتهموقعيت دشوار و مرحل

ها با  اهد نشان دهد که مناسبات اتحادیهکند با مدارک و شو است که سعی میکارگری 

سرمایه چگونه جنبش کارگری را به عقب رانده و استانداردهای زندگی طبقه کارگر را 

های  ی عرصه ر واقع  در همهکه د"ری شده است پایين آورده و سبب ایجاد طبقه کارگ

. وی به جناح چپ "زندگی اقتصادی و اجتماعی، ميدان را از دست داده است

بيند و نقدش  ب مشکل را در ساختار اتحادیه نمیای تعلق دارد و به همين سب اتحادیه

                                                 
1
نهایت  ی این بخش و بخش بعدی را در اختيار ما قرار داد، بی که ترجمه عزیز از فریده ثابتی

 منتشر شده است. ر ازسوی مجله وزین نگاهت الزم به یادآوری است که این دو بخش پيش گزاریم. سپاس
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بلکه  ،گردد ز انترناسيوناليست اول بود برنمیبه آغاز دگردیسی اتحادیه که اندکی بعد ا

داند که بحران اقتصادی به  بدنه می امری بورکراتيک و حاصل اشتباه رهبری وآن را 

با وجود تعلق به یک جناح آن دامن زده است. نکته قابل ارزش این است که وی 

بندد و حداقل با صراحت اعالم می کند که از دهه  ای چشمش را بر حقایق نمی اتحادیه

بلکه در اثر  ،اند رای طبقه کارگر نکردهها کاری ب جز استثناهایی اتحادیه هب 0981

کارفرما، حمالت کارفرماها به امنيت شغلی و سطح  -پيشبرد طرح همکاری کارگر

اند. در حالی که چپ سنتی و  کنترل جنبش کارگری را ارتقا دادهزندگی کارگران و 

اه خواند در درگ سوسياليست و کمونيست دو آتشه می گرای ایران که خود را فرقه

دن جنبش آورند و با تمام توان سعی در قربانی کر ين اتحادیه سرتعظيم فرود میهم

اندن این کتاب با دید انتقادی ها دارند به همين سبب خو کارگری درآستانه اتحادیه

تواند در خدمت جنبش کارگری  قرار گيرد. ما با ترجمه همين فصل که در واقع  می

کتاب را به دوستانی که وقت آن را دارند لب کالم در آن نهفته است ترجمه کامل 

بندی شده  صفحه است و در ده فصل تقسيم 279واگذار می کنيم. کتاب با ملحقات 

        است.

        

 فریده ثابتی، امید زارعیان 
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 پیامی از زمان حال در باره آینده
 

دراسيون قدیمی فانشعاب در تشکل کارگری ایاالت متحده به دو فدراسيون؛ یکی 

و دیگری فدراسيون تغيير برای  (0) (AFL-CIOهای صنعتی ) کنگره کار سازمان

ها چه از  ی به رکود طوالنی مدت در اتحادیه، واکنش۵۰۰۲درسال   (2) (،CTW)پيروزی

ها بود. ممکن  تنزل مطلق اعضای اتحادیه حيثاز کاهش درصد نيروی کار و چه  لحاظ

و بعد از  آن، این  ۵۰۰۲سال  افق نباشند. با نگاه به موقعيتواست کسانی با این نظر م

وقتی به سقوط شمار رکود در واقع در امتداد رکودی تدریجی ظاهر شد. با این حال 

دیگر ابزار سنجش فعاليت  یابی، اعتصابات یا های سازمان ها، فعاليت اعضای اتحادیه

که اغلب نادیده گرفته  صی داردی عطف مشخ ، رکود نقطهای نگاه کنيم اتحادیه

بود. در واقع از آن زمان بود که  ۸۸۱۰-۱۸های  شود. این نقطه عطف در فاصله سال می

های  ها به طور مطلق شروع به سقوط کرد.  به صورتی که تالش ت در اتحادیهیعضو

ها   اتحادیه (3)یابی به نصف تقليل یافت و  اعطای امتيازات در مذاکرات جمعی سازمان

در نتيجه جنبش کارگری در کل  ها تبدیل شد. روش عمده اتحادیه فرماها به یکربا کا

ترین کمکی از طرف  بدون اینکه حتی کوچک (4)اجازه داد که کارگران کنترل هوایی

ها طرح  های متعاقب آن اتحادیه ریافت کنند؛ شکست بخورند. در سالکارگران دیگر د

گذاشتند به اميد این که از طریق همکاری با کارفرما را به مورد اجرا  -همکاری کارگر
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های دیگر  روند ادغام همين طرح با اتحادیه کارفرما بتوانند مشاغل را نجات دهند و به

ی سرعت بخشيدند. عنوان بنگاه رستکار نظور توجيه مشروعيت وجودی خود بهبه م

حمالت های  دفاعی پاسخی بودند به تغييرات اقتصادی و افزایش  واکنش همه این

 ها شدیدتر شد.  مه این کارها بحران سقوط اتحادیهکارفرما، اما با وجود ه

 ۸۸۵۱ -۵۲ای همراه با رکود بزرگ جهانی  طمئنا یک نقطه عطف اقتصادی اوليهم

خواهد شد. این امر با خود  ها بحث داشت که در فصول بعدی در باره آنوجود 

ده و جهان به همراه آورد که توان ای از تغييرات را دراقتصاد ایاالت متح سلسله

طور که آن گرایشات جهانی را  کارگران را برای مبارزه بسيار مشکل ساخته بود. همان

ام.  چاپ شد، مورد بحث قرار داده ۸۸۸۵که درسال  (5)کارگران در جهانی الغردر کتابم  

 رخ داد ۸۸۵۱  -۵۲های   اما نقطه عطف کارگری تنها چند سال بعد از رکود بين سال

به عدم تجانس های صنعتی، اقتصادی، و جمعيتی  بسياری از پيشرفت و قبل از این

ه تغييرات طور ک بنابراین، همان یافته کارگری را آشکار کرده بود. تشکل سازمان بيشتر

 شواهدیکی از  های کارگری ایجاد کرد اما هایی را در واکنش اقتصادی مطمئنا محدویت

ای  که اغلب به سقوط اتحادیه ن دالیل مهم کاهش نيروی کاراز ميا رایشات اصلیگ

این قویا  است. ۱۸-۸۸۱۰های  نشينی جدی و ناگهانی سال اشاره دارد ارجاع آن به عقب

 کند. رهبری به آن متکی بود،  داللت مینهادی که  رهبری، بدنه و ایدئولوژی اشتباه به

پيش آمد  ۸۸۱۰اوائل دهه نشينی یک ربع قرن گذشته که در پی نقطه عطف  عقب

ای و یا  زندگی و کاری کارگران چه اتحادیهتاثير یکسانی بر سقوط استانداردهای 

 –ای بر جا گذاشته است.  این امر قراردادهای جمعی را واژگونه کرده است  غيراتحادیه

 مسایلی ی محدوده در اجتماعی اقتصادی های خواسته کسب برای جبهه، یک از

زند.  شينی دست مین عقب به نشده حساب گاه و شده حساب صورت به گاه  گسترده،

کند، بلکه عالوه برآن  ی کارفرما را کنترل نمی این امر نه تنها تعرضات ددمنشانه
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تری را برای کاهش مخارج کار، مطرح کنند  های بيش کند که خواسته شان می تشویق

 و این پی آمدش سقوط استاندارد زندگی کارگران است. 

ها به عنوان یک نهاد به غير از چند استثنای قابل بازگو در جاهای مختلف  اتحادیه

اند که در جذب تعداد کافی  اند و ثابت کرده شان کاری انجام نداده عموما برای اعضای

اتی در یک تعادل متزلزل از نيروهای طبق جدید، ناتوان اند. در جهت دیگر، اعضای

ندی را ایجاد کرده است که العاده ثروتم دار فوق ایهی آمریکا، یک طبقه سرم جامعه

قه کارگر ای، یک طب شان در تاریخ غيرقابل تصور است. بهای ایجاد چنين طبقه دارایی

ماعی، ميدان را از دست های زندگی اقتصادی و اجت ی عرصه است که در واقع  در همه

های مختلف باعث اقدام  ها و مکان یگر حاصل این مساله در زماناز طرف د داده است.

لی که چيزی جزء های احتما اومت است. در همين شورش و مقاومتبه شورش و مق

است که اميد به همبستگی جان   ها و در نتيجه انفجار آن جمع شدن همين خشم

ها و مقاومت  که چگونه و چه چيزهایی این شورش گيرد. برای درک بهتر این می

ر شاید د اندازیم. ه چند نمونه حوادث اخير نگاهی میببياورند  غانتوانند به ارم می

 هایی در رابطه با آینده یافت شوند. البالی این نجواهای جاری، پيام

 ۵۰۰۲تا اوایل سال  ۵۰۰۲تر از یکسال، از اوایل سال  ای بيش ی زمانی در محدوده

در  کارگرییابی  ی تشکل ها  پيامی برای آینده ک از آنچهار واقعه رخ  داد، که هر ی

وت بود اما هر کدام از این پيام هر کدام از این وقایع متفا ایاالت متحده آمریکا داشتند.

ی  ها رخ داده بودند و با طبقه ای که در آن با تغيير متن اقتصادی و اجتماعی وقایع

طبقه کارگر وابستگی داشتند. این  کرد، یعنی، ها را نمایندگی می ای که آن اجتماعی

ران معموال نامرئی ر زمان و مکان قابل رویت بود، درکشوری که کار و کارگحوادث د

ی مطالب  نس خوراک اخبار ساعت شش یا خالصهای بود نه از ج حادثه –هستند 

های بی عالقه ارتباط جمعی  به شرکت شان را ها!. این رخدادها به زور راه روزنامه
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صر را به خود معطوف کردند؛ زیرا گشودند. اما توجه وسایل ارتباط جمعی هرچند مخت

کردند که به نظر، در آمریکای این روزها نادر  گی می شان چيزی را نماینده هرکدام

نگيز حتی نوشتن و خواندن این دو کلمه آخری شک براشبح قدرت کارگران.  –است 

ی رکود و عقب نشينی نيروی کار آمریکایی؟  قدرت  است. قدرت آن هم در یک دوره

ی که  این جنبش دوپاره  شده است؟  قدرت یک طبقهمانده  در زمانی که باقی کارگری

ین رخدادها هرچند هریک از لی و نژادی از هم دریده شده است؟توسط تقسيمات م

گر را باز هم قدرت واقعی و بالقوه طبقه کار نماید، ها نامحتمل می که به نظر خيلی

 دهد.  نمایش می

، پيروزی ۵۰۰۲: رخداد مارس نمودشان عبارت بودند از توجه به این چهار رخداد با

 (8)و شرکت مادر عظيم آن. لذیذ! خوشمزه! (7)بر تاکو بل (6)کارگران ائتالف ایموکولی

رستوران زنجيره ای در امریکای شمالی است مانند  ۲۰۰)این شرگت فقط شامل 

KFC, Pizza Hut )ری نيویورک در رخداد اعتصاب کارگران حمل و نقل شه ،و غيره. م

در دسامبر،  AFL-CIOهای صنعتی  اب در فدراسيون کنگره کار سازماندسامبر، انشع

روز بدون "پریل و سپس اول ماه مه با شعار و خروش عظيم کارگران مهاجر در آ

)یعنی روز کارگری که کسی به نام کارگر مهاجر خوانده نشود.م(. مطمئنا  "مهاجرین

مدتی ایجاد کردند. هرکدام يار متفاوتی که داشتند، اثرات درازاین رخدادها با ابعداد بس

گویند و هرکدام در ميان  ی حال و آینده نيروی کار می ها به ما چيزی در باره از آن

ه دهند. کاراکترهای آن مهم است چرا ک ره راهی به سوی آینده را نشان میابرهای تي

ی  ها،  بازیگران این صحنه ادیهکارگری آمریکاست، نه فقط اتحکننده جنبش  منعکس

نمایش از پایين به باال عبارتند از: کارگران مهاجر با دستمزد ناچيز مزارع جنوب که 

ای نيستند، کارگران قدیمی  اقامت ندارند و عضو هيچ اتحادیه شاید اوراق مربوط به

روسای حراف با  شهری نيویورک با حقوق نسبتا باال،سيستم حمل و نقل  اتحادیه
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 Change to Winو ائتالف تغيير برای پيروزی ) AFL-CIOحقوق خيلی باالی 

Coalition،) ها کارگر و خانواده مهاجری که خيلی ساده  خواهان حق کار و  و ميليون

ها، هرکدام از  بدون رجوع به هر کدام از این ی در ایاالت متحده آمریکا هستند.زندگ

کنند راهی را  ثل هر گروه مهاجر دیگر سعی میی مها با داشتن مشکالت زیاد این گروه

مشکالت هر ند؟ شان چه بود های متفاوت کنند. حرف ی بهتر پيدا می به سوی آینده

خواهند در  قاط مشترکی داشتند؟ و چه چيزی میچه ن ها چيست؟ کدام از این گروه

 باره آینده به ما بگویند؟

کنند هر نوع توهينی را  نی جمع میموکولی فلوریدا سيب زميکارگران مزارع که در ای

کزیک، گواتماال و ها از م تر آن بيش اند. توانست بکند تجربه کرده ی آمریکا می که جامعه

ی این کارگران در  آیند و همه های متمایز می های مختلف و فرهنگ هائيتی با زبان

هر مهاجر  ها. م(، متفاوتند. مانند دشان، از مردم غالب )آمریکاییمحل زندگی جدی

های حکومتی،  دیگری در کشور با نژادپرستی، احساسات ضد خارجی، اذیت

آمد زندگی ناميد،  شود اسم آن را در استفاده کارفرما و درآمدی که اصال نمیسوء

ی یاب شروع به سازمانها خود  همه این اوصاف تعجبی ندارد که آنمواجه اند. با 

ناميدند. البته اینجا  (9)"کارزار عليه بردگی"شان را  خودشان کردند و خود اولين حرکت

خاطر این که خود به  هها را ب چيزهایی در رابطه با این کارگران وجود دارد که آن

ها نه فقط در اعماق  تند، به سمبل تبدیل کرده است. آندهی خود پرداخ سازمان

الی چنين از پایين تا با ای تهيه غذاهای آماده، بلکه هم يرههای زنج شرکت

ن، کار می کنند. ای تاکوبل تا مقرمرکزی شرکت عظيم  مادر آ های زنجيره رستوران

این ( .Yum! Brandsدارش لذید! چه خوشمزه) رغم اسم خنده . علیلذیذ! چه خوشمزه

ميليارد  ۸.۹در سطح جهان  ۵۰۰۲شرکت یک شرکت عظيم جهانی است. در سال 

( را در CIW) "الف کارگران ایموکولیائت"کارگرانی که  (01)دالر درآمد کسب کرد.
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تشکيل دادند، به همين چيزها توجه کردند و راه مبارزه خود  را کشف کردند.   ۸۸۸۲

که کارگر مزرعه هم هست به نام لوکاس  CIWیکی از سازماندهان همين ائتالف 

 گفت: بنيتس می

جود دارند که بزرگی و های ر دارد. شرکت. . . قدرت ماورای کارگران کشاورزی قرا »

کنند،  بزرگی از محصوالتشان را مصرف می صنایع کشاورزی را به خاطر این که بخش

تصميم رود  ما دیدیم که صنعت به این سمت می براین زمانی کهنمایند. بنا کنترل می

خرد،  محصوالت برداشتی ما را میهای بزرگ که  گرفتيم که روی یکی از شرکت

  (00)«متمرکز شویم.

های عظيم پيروز  مکان دارد که چند صد کارگر مزرعه در فلوریدا براین شرکتچگونه ا

ها از اهرم قدرت خود استفاده کردند. تا همين االن مبارزه برای این کارگران  شوند؟ آن

و چه در محل کار یکی است. جوليا پرکينز کارگر و یکی  "جامعه محل زندگی"چه در 

 گفت: می CIWدیگر از سازماندهان 

خود کارگران و  يزی که در رابطه با بایکوت مهم است این است که مستقيما از طرفچ

ران این امر را گسترش و رهبری خود کارگ شان آغاز شود. اجتماع محل زندگی

مان را در  خواهيم پایگاه یک کارزار سراسری داریم اما نمی کنند. هرچند که ما می

 (02)جامعه محل زندگی از دست بدهيم.

نام مراکز کارگری، همراه با  هب های مشابه ی سراسری از سازمان مک یک شبکهبا ک

دهی  ها بایکوت سراسری را سازمان ها، آن کليسایی، دانش آموزان و اتحادیه های گروه

کردند. چيزی شبيه آن چه که قبال در آمریکا وجود داشت مثل؛ شبکه کارگران متحد 

را به  "تاکو بل "ها شرکت  آن (04).گران مزارعدهی کاری سازمان و کميته (03)مزارع

بعد از اینکه شرکت تاکوبل از  ۵۰۰۸عنوان هدف بایکوت انتخاب کردند و در آپریل 

نمودند. معموال  داری کرد، بایکوت را آغازها خود پاسخ دادن به مطالبات آن
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یت هر چند که این کارزار مورد حما دهی و تداوم یک بایکوت مشکل است. سازمان

سرتاسر کشور قرار گرفته بود،  اما این پافشاری خود کارگران ایموکولی بود که موجب 

"حقيقت  تور "تداوم آن شد و آن را از طریق یک 
در سراسر کشور تا به شرکت  (05)

ها در تمام مطالبات  آن ۵۰۰۲تاکو بل، در اروین کاليفرنيا گسترش دادند. در مارس 

ران ایموکولی به (، در نتيجه چيزی که کارگ۸۰د به فصل شان پيروز شدند ) نگاه کني

گویند این است که؛ شما به پایگاه محکمی هم در محل زندگی و هم  سایر کارگران می

در محل کارتان نياز دارید، به ویژه در زمانی که مشکالت زیادی روی هم انباشته شده 

های مشخصی از جانب  ریزی آن به همبستگی و کمک نين شما برای پیباشند. هم چ

دیگران نياز دارید، نه فقط راه حل بلکه اقداماتی که به سرمایه که نيروی کار ارزان 

هم چنين  فظ آن خواهد جنگيد، آسيب برساند.برایش ارزشمند است و برای ح

وکولی برای آینده، کند و اکنون کارگران ایم پيروزی اعتماد بنفس ایجاد می

 (07)را طراحی می کنند. (06)نالددهی کارگران مک دو سازمان

هزار نفر از  ۹۲کارگران حمل و نقل شهری نيویورک در موقعيت متفاوتی هستند. 

بزرگ است و وقتی که اعتصاب کنند، تاثير آن بسيار  کنند. و ها در یک شهر کار می آن

مل ها یعنی اتحادیه کارگران ح حادیه آندهد. خالصه این که ات سریعا خود را نشان می

بسيار قدرتمند است، اما به مدت یک ربع قرن رهبران اتحادیه  ۸۰۰و نقل منطقه 

دانيد اعتصاب  طور که می نخواستند ازین قدرت استفاده کنند. البته همان ۸۰۰منطقه 

قانونی است و اگر اعتصاب کنند ان و برای کارگران بخش عمومی غيربرای آن

ی داشت. یکی رخ داد که عواقب ۸۸۱۰در آمدهای وحشتناکی دارد. اعتصاب آخری  پی

، یک روز قبل از اعتصاب به درخواست من برای ۸۰۰ی ناحيه  از اعضای شناخته شده

من "کرد: گروهی از کارآموزان برق سخنرانی کرد. او حدودا این گونه آغاز به صحبت 

ی به جز عقب نشينی و شکست ای هستم که تا به حال چيز از نسل کارگران اتحادیه
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های دیگر،  ش مثل خيلی اتحادیها ت که اتحادیهمنظور او این اس ."شناسند را نمی

امتيازات زیادی را طی ساليان متمادی به نفع کارفرمایان و مدیران از جيب کارگران 

پرداخته است. به طوری که وضعيت کاری از حالت بد به موقعيت بدتر رسيده است. 

ضاع نيست، زیرا اگر شانس کوچکی به اعضا بدهند توضيح او به معنای بی تفاوتی به او

ترشان خواهان اعتصاب هستند. برای بسياری از کارگران زمان آن فرارسيده است  بيش

دارند، استفاده کنند. بعد از دانند که  عمول خارج شوند و از قدرتی که میکه از خط م

عيت موجود مبارزه ضز رهبران شان خواستند که عليه وها ا نها تحقير و توهين آ سال

 کنند.

یکی از موضوعاتی که خشم آنان را برانگيخته بود، پافشاری کارفرما بر دو سيستمی 

کردن حقوق بازنشستگی بود که نتيجه آن از دست رفتن مزایای حقوق بازنشستگی 

ها به این آخرین توهين کارفرما  کارگران حمل و نقل خواهد بود. آنبرای نسل بعدی 

ن نبرد  پيروز شوند.  اگرچه مشخص نبود که آنان قادر خواهند بود در ای گفتند. "نه"

دانستند که دیگر کارگران شهری نيویورک قراردادهای کثيفی را به  ها می هم چنين آن

کنند که ممکن است  دانستند دارند کاری را شروع می شود و می آنان تحميل می

سطوح پایين مزدی ایجاد کند.  تغييراتی را برای دیگران و حتی برای کارگران

ی کارگرانی که تواند برا گرانی که موقعيت بهتری دارند، میجاست که عمل کار این

دیگر کمکی باشد تراست، یعنی نسل بعدی و کارگران شهرهای  اهرم فشارشان ضعيف

 ی همبستگی از کارگران ایموکولی.  ی پایانی دیگر سلسله این بود نتيجه  -

 AFL-CIOانشعاب در  ۵۰۰۲های بزرگ جنبش کارگری در سال دادیکی دیگر از رخ

آن را شرح خواهم داد.  9ی طوالنی مدت داشت که من در فصل نداین امر رو بود

نده قدرت اتحادیه گره خورده که خود به آی یابی کارگران سازمان نيافته، مساله سازمان

خود را تغيير دهند  نشوند راهها موفق  کنند که اگر اتحادیه لفان استدالل میمخا است.
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یافته به  و هزاران نفر کارگر ناموفق باشند، نيروی کار سازمانو در سازمان دادن صدها 

گی مردم آمریکا ناپدید خواهد شد. این مشاجرات اشاره به عنوان یک قدرت در زند

 ۵.۱ تنها. اند شده کوچکدرصد   ۸۵.۲تنها   ۵۰۰۲ها در سال  ای دارد. اتحادیه نکته

 پيروزی برای تغيير ائتالف "ش داشت. رهبران افزای از نشانی خصوصی بخش دردرصد 

 وابسته های اتحادیه برای فدراسيون به پرداختی سرانه عضویت حق که کردند تقاضا"

 کار و نشد حاصل توافق. یابد کاهش %۲۰ گيرند، می جدی را دهی سازمان مساله که

 هفته چند طی. کرد پيدا رسمی جنبه واقعيت تقریبا و. کشيد انشعاب به

مساله قدرت کارگری در هنگامی که مشخصا  "ائتالف تغيير برای پيروزی"دراسيونف

 ی سياسی روز مطرح بود، شکل گرفت. های آمریکایی و در صحنه در مقابل شرکت

برای خواند. آیا فدراسيون تغيير  می امروز در قياس با آینده تازه کبکمان خروس

د بماند نتيجه آن چه نوع اگرکه پایبن تواند به تعهد خود پایبند باشد؟ یپيروزی م

انجام دهد،  AFL-CIOماند که باقيمانده  ای خواهد بود؟ چه کاری باقی می اتحادیه

و برای   -دهی در سر دارند؟  طلبی برنامه سازمان هایی که جاه مخصوصا برای آن

 پيش – ۸۸۹۰دیگری مثل دهه  CIOکه آیا  کسانی که آشنایی به تاریخ دارند:

بود یا نبود، روشن بود  ای خواهد بود؟ خواه این طور مدی برای متشکل کردن تودهدرآ

اش گرفت. تشکل کارگری یا باید  شد ندیده ای بود که نمی ی جاری، مبارزه که مبارزه

 رشد کند یا بميرد.

ها موضوع  بعضی وقتود که کارگران مهاجر که ب ۵۰۰۲سپس، در آپریل و ماه مه سال 

ایموکولی که توسط خودشان  ها مثل کارگران یابی هستند و بعضی وقت سازمان

در تظاهرات اول ماه مه با  تر دهی شدند، نشان داد. حدودا پنج ميليون یا بيش سازمان

بندی گوشت  های بسته کارخانه"شرکت کردند و با آن  (08)"روز بدون مهاجرین"شعار

ی خوابيد. در بندر عظيم لوس آنجلس و سواحل طوالنی آن به در کارولينای شمال
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 ها کاميون ٪۸۰-۱۰هزار کارگر راننده مهاجر دست از کار کشيدن  ۸۵خاطراین که 

های کوچک بيشماری در سرتاسر آمریکا برای یک روز  کارگاه (09). خوابيد هم بار حمل

ت و اعتصاب عليه حال تظاهراشان در  کنندگان مهاجران و حمایتمتوقف ماند. 

کرد.  و کار آن را در آمریکا محدود می ی کنگره بودند که به طور جدی زندگی مصوبه

این یک نمایش قدرت اقتصادی و اجتماعی و هم چنين به معنای خشم و تصميم  

که هم چنين بل ،مداران بود سياسی بود. این پيامی نه فقط برای کنگره و سياست

ار حضور داشتند که بود. این جا بخش عظيمی از نيروی کها  پيامی به همه اتحادیه

اقتصادی بودند اما قدرت قابل توجهی دارا هستند. نه  توتمترین سطوح  گرچه در پایين

بلکه هم  ،های کارگران مهاجرقراردارد رشد بزرگ اقتصادی جامعه روی شانهفقط 

در سراسر بنادر عمده  ها و حمل نقل کاالها  ا در تمام کارخانهچنين خط توليد کااله

ها  ی زیادی که در تصور خيلی همين کارگران است. نيروی بالقوه نيز بر دوش

 گنجد.    نمی

های دیگری از سنخ  ه بيایيم این وقایع را با فعاليتها این نيست ک ترین پيام اساسی

ای بهتر از  ای به ما نتيجه چنين محاسبه ها با هم جمع کنيم، به اميد این که آن

دارد  جزئياتش خواهد داد؛ بدین معنی که یک جنبش جدید اجتماعی قدرتمند نياز

های اجتماعی امروزه در بين افراد  ار آورد. این نوع از حساب و کتابکه تغيير واقعی بب

های  پيام خواهم از خواهيم گشت. اما قبل از آن میرایج است و ما به این رویکرد ب

رد بررسی قرار دهم. نقاط مشترک این رخدادها، تر این چهار رخداد را مو عميق

راند  دهی و انشعاب به پيش می هم بازیگران را برای جنگ، سازمانچيزهایی است که 

کند. موانع  ها ست، عيان می ترین موانع آن فعاليت و هم آن چه که به صورت بزرگ

و یا جابجا  ودیاست که باعث  ناب (21)سازی موانع جهانی بسيار روشن اند: یکی از این

دهی  رت اتحادیه هم سقوط می کند، است. سازمانها اهرم قد کردن مشاغل که با آن
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سازی است؛ ایجاد بی نظمی و  و کار که خود یکی از نتایج جهانیمجدد نيروی کار 

اندازه و قدرت  کند. باال بردن شان را سردرگم می ها و اعضای غيره؛ که اتحادیه

ن ها بيانگر ای کند. همه این تر می تر و مقاومت را سخت را آسان ها کار امتيازدهی شرکت

 تر های اقتصادی مشکل ی زمينه دهی را در همه مطلب اند که به طور کلی سازمان

کند تا شرایط رقابت  های سياسی را خنثی می ها فضای بازی تالش سازند. پول شرکت

بی به شغل، خانه، و تعليم و را مالیم سازد یا به فالکت کشاند. رقابت برای دستيا

مهاجرت سازد.  تکه تکه می تر پرستی است که ما را هرچه بيشافزایش نژاد تربيت، و

ن جدایی دیرپا گيرکرده است. ها نيست که خود در ای وسيع به هيج وجه دليل این

کنند.   یابی می ه ازین امر بهرهوحشيانه و زیرکانهای  های آمریکایی که به شيوه شرکت

 ها موانع اساسی اند. نای

دهی دوباره جهانی توليد و  نعی که به وسيله سرمایه و سازمانهرچند بسياری از موا

های مختلف کارگری را  ج همان اجبارهایی هستند؛ که گروهکار ایجاد شده است، نتای

را به جستجوی  اند، که رهبران کارگری يدن در خط مقدم مبارزه سوق دادهبه جنگ

های کارگری را به پيدا  اند و این که بسياری از گروه یابی واداشته سازماناشکال جدید 

دهه است که  مدت سه هاند. ب شان، هدایت کرده های تازه  مبارزه  و متحدین کردن راه

دهی دچار مشکل شده است و این مشکل موجب این شده است سرمایه در زمينه سود

و چه در خارج از آن باشد؛ آمریکا که سرمایه به دنبال کارگران ارزان چه در 

ام ها را درهم ادغ مان دهد و کار را شدت بخشد؛ شرکتدهی کار را مجددا سا سازمان

ها برای  کاری در آورد؛ به حکومت های مقاطعه کند، کوچک کند و به صورت شرکت

طبقه داران و سرکوب  روی سرمایه تر و باز کردن درهای خزانه دولت به قانونيت کم

  -ی این موارد طبقه کارگر است که بهایش را در رابطه با  گر، فشار بياورد. در همهکار

ریشه، مسکن غير قابل تهيه،  ها، زندگی بی  امکانات بهداشت و درمان، ماليات دستمزد،
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کارگر  -پردازد. از طرف دیگر این همان مناسبات کارفرما سازی آموزش و غيره می ساده

یافته  های زندگی گسترش شيانه شده است و به سایر محدوهوحاست که شدت یافته و 

گونه که خواهيم دید،  مقاومت در همه جا شده است. همان است؛ که اکنون سبب

اش، بدتر شده است.  های مختلف کار طبقه کارگر و اساسا همه بخش زندگی و شرایط

کاری، باال  اطعه، گسترش مق(Lean Production)توليد الغر  این مترادف است با دوران

ها هم  ی واقعی، و مطالبات امتيازی. اینزدهام ترفتن وحشيانه شدت کار، سقوط دس

سرمایه برای نجات خود به پيش  موانع و هم سبب مبارزه هستند. این چيزی است که

کار و در محل  تری را از مردم طبقه کارگر در محل های هرچه بيش برد و گروه می

 سازد. های قدیم و جدید مجبور می به راهشان به مقاومت  زندگی

دهند این است که جستجو برای اشکال  ما نشان می ه این چهار نمونه بهچيزی ک

گردد مربوط  د، به واقعيتی که به مقاومت برمیموثرتر مقاومت، خواه قدیمی یا جدی

 یی وقوع یک تحول فاحش از نظر زمان ارهگویی در ب گونه پيش مادام که هيچ  است.

این نکته ارزش آن را دارد که گفته   توان انجام داد، دور یا نزدیک را در این جا نمی

های خيزش طبقه کارگر یا خيزش اجتماعی، طبقه کارگر  ترین دوره در بيش شود که

بارزه یا درگير همان اشکال قدیمی مبارزه نبودند بلکه درگير انواع و اشکال جدید م

گونه  با زمان خود متناسب باشند، همان یابی، انواع سازماناند. وقتی  دهی بوده سازمان

های کارگران  و یا انجمن (20)یا اعتصاب وحشی ۸۸۹۰های صنعتی دردهه  که اتحادیه

بودند، اجبارناشی از بيرحمی فشار سرمایه  ۸۸۵۰و  ۸۸۲۰های  دهه (22)سطوح پایين

که راه موثری برای تغيير  بر کار و معاش کارگران، خود را به اميد و اعتقاد به این

ت از سرمایه پيدا ی قدرت اقتصادی و اجتماعی طبقه کارگر برای گرفتن امتيازا موازنه

سازمان، نوع جدیدی در  "جدید"زند.  احتياجی نيست که این اشکال  کنند، پيوند می

ت از قبيل مراکز کارگری، يالککه مهم است این است که انواع  تشتاریخ باشد. چيزی 
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یابی  کراسی، سازمانوهای دم ای و جنبش های بدون اکثریت، رفرم اتحادیه حادیهات

کنند عميقا ریشه در محل کار داشته باشند، مهم هستند، نه به  کارگری که هدایت می

بلکه برای این که در عصر  ،خاطر این که تا کنون هرگز چنين امری اتفاق نيفتاده است

اند و  مدتی طوالنی به حال خود رها شده یا برای ازین حيث که هستند، و "جدید" ما

ایتا برای این اشکال شان تالشی نشده است. آن چه که نه یا خيلی ساده برای انجام

های  ها در ایجاد اختالل در زمان یابی مهم است، دقيقا توانایی آن جدید سازمان

ا کافی ی قو موازنهباشد هنوز برای تغيير در  کننده  است. فشار هرچند که زیاد تعيين

مثل "ایم، این است که جنبش باید  آموخته ۲۰و  ۹۰های  نيست. اگر ما چيزی از دهه

های حساس  ها و مکان ، هرچند که این کار در زمان"دهد هميشه کارش را انجام

د ای که خيلی ساده تبدیل به یک نها های کارگری غيرقابل دفاع باشد. سازمان

دهند. اما  ، اغلب این توانایی را از دست میهای ما بيل اتحادیهاند از ق بوروکراتيک شده

 (23)ممکن است که این توان بالقوه را دارا باشند. یابی انواع جدید سازمان

ها را  ماعی که چگونه جنبش کارگری وضعيتیک دید منصفانه به عنوان یک داده اجت

جتماعی های ا لف جنبش. یعنی اینکه، مجموعه مختر شدککند، در باال ذ دگرگون می

های  به این اميد که باعث رشد اتحادیهها، و کارزارهایی که  )قدیم و یا جدید(، سازمان

گرایی آشکار است.   اه به جنبش کارگری یک نوع ائتالفاین نوع نگ موجود باشد.

اجتماعی طبقه -اتیهای طبق این اميد که هم گرایی انواع جنبشطبيعتا، ائتالف به 

تر از این جهت خيلی  تصورش بيش ها هم مطلوب و هم مهم هستند. ازمانکارگر و س

بدون قدم بر داشتن  ای یابی اتحادیه سخت است که توسعه و بهتر کردن تالش سازمان

شان اهداف و  ها، که هر کدام گرایی واقعی جنبش اما یک هم .در همين جهت

رده بدون یک فشار بزرگ این گستهای کار خود را دارند، احتماال در یک قياس  برنامه

نگاه کنيم  ۸۸۲۰ های دهه توانيم به سال گيرد. برای این کار می گرایی صورت نمی هم
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حقوق یافته طبقه کار و جنبش  گرایی گسترده بين جنبش سازمان که امکان این هم

آن زمان نگاه کنيم که به  توانيم به دقایق و حوادث مدنی وجود داشت.  ما حتی می

لفاظی هيچ اتفاق  رسيد که شرایط خيلی مستعد این امکان است.  اما در حد نظر می

یکی از  فی که باعث منع آن شد، ذکر کنيم.توانيم دالیل مختل دیگری نيافتاد. ما می

اما آن  شان بود. گی اعضای رهبران اتحادیه در مقابل رزمنده آن دالیل عقب نشينی

ساسی برای یک شورش همگانی مانند آن های ا زی که آن جا غایب بود، موقعيتچي

حاد بيکاران با کارگران شاغل بود هم رخ داد که نه تنها ات ۸۸۹۰چيزی که در  دهه 

برای اقدام در  های لجستيکی در اختيار آنان ها کمک چنين محالت و اغلب اتحادیه

ث قيام گرایی نيست که باع اگر این را به شيوه دیگر بگویم، این هم محل کار گذاشتند.

با  سازد. و یک شورش گرایی را ممکن می شود بلکه این خود قيام است که هم می

بيش از همه ابعادی که ضرورت تغيير در موازنه نيروهای طبقاتی امروز جامعه امریکا 

داری ریشه خواهد داشت، یعنی  در بطن رابطه کار و سرمایه   در اساس روابط سرمایه

 توليد. 

ل آورده بود کچه نيروهایی فشار بر کارگران متشنشينی اتحادیه  های عقب پس در سال

چه فشاری بر  دهی شده است؟ انشعاب در باره چگونگی سازمانکه اکنون موجب 

شان  دیگر مانند آنان بوده است که سوقرک و یا کارگران وکارگران حمل و نقل نيوی

؟   در پيروزی بر آن يچ اطمينان روشنداد به طرف یک اعتصاب پر مخاطره و بدون ه

ت به راستی، آن چيزی که خيلی از کارگران را مجبور کرده است که راهی برای مقاوم

شدنی است، چيست؟    آمد که یک اعتصاب سنتی پيدا کنند زمانی که به نظر نمی

ای  در صدها جنگ منطقه را شان تر کارگران بی دفاع حق چی باعث شده است که بيش

ک نيروی سراسری خودش را رگران ایموکولی و سپس به عنوان یمطالبه کنند مثل کا

ها حقيقتا توضيح و یا علت مخصوصی محلی دارد و یا  آیا هر کدام از این نشان دهد؟
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تری دخيل هستند و اگر این چنين است آن  کار نيروهای بزرگ این که در محيط

سوال و یا سواالت بقی این کتاب سعی خواهد کرد که به این د؟  مانيروها چه هستن

هی به آن نيروهای اساسی  و این کتاب نگا مربوط به این موضوع را جواب دهد.

 خواهد انداخت.    های گوناگون به آن واکنش

ز کیابی تمر ل کارگری بر سازمانکتر مباحث اخير در باره آینده تش از آن جا که بيش

هم چنين مسائل کليدی  وکرده است، این کتاب چند مالحظه را استنتاج خواهد کرد 

طور که سقوط اتحادیه مشخصا  همان ی که در آینده تاثير خواهد داشت.دیگر

جه یک تحول عنوان نتي ر نتيجه احيای اتحادیه مطمئنا بهعطفی داشت، د نقطه

توان ساختش و یا  ها را نه می شود. به هر صورت، شورش اجتماعی مشتق می

توانند  ها امروز نمی از فعالين، رهبران، و سازمان دامهيچ ک به هر حال گویی کرد. پيش

 گرفتهمنتظر ایجاد یک چنين چيزی باشند. ممکن است که کار انجام بنشينند و 

جای بسيج کردن و  ههای کارگری ب امروز امکانات فردا را شکل دهد. اگر سازمان

د برای ها آماده خواهند بو وکراسی و نوکری بياستند، آیا آنورکراسی روی بودم

کنند،  ها همکاری می جای جنگيدن با سرمایه با آن هاگر رهبران ما ب تر؟ چيزهای بزرگ

اگر  ها وجود دارد، نيست؟ تر اتحادیه آیا این هدر دادن پتانسيل که هنوز در بيش

های کاری به اميد انتظار به کارفرما واگذار شده است، چه منبع قدرت با دوامی  محيط

ميليون کارگر خارجی  ۵۸ا به شان ر ها پشت اگر اتحادیه ت؟ن جنبش خواهد داشآ

اند،  ی کارگران که هنوز سازمان نيافتهده توانند اميد به سازمان اند، آیا واقعا می کرده

باشد  جنوبو چه در باره پاشنه آشيل تاریخی طبقه کارگر که داشته باشند؟ 

 گویيم؟ می

لوی طبقه کارگر امریکا و کل کارگران جواب به این سواالت و یا سواالت دیگر که ج

باعث گم گشتگی است، ما به این تغييرات بنيان کن که در جامعه و اقتصاد امریکا که 
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صویر گردیم.  اميد که در انتها این کتاب بتواند ت ها شده است، بر می کارگران و اتحادیه

ده است، بگيرید.  تری در باره عواملی  که جنبش کارگری را به این نقطه سوق دا روشن

کارهایی  هم چنين، مشاجرات و گفتگوهایی که در باره همين موضوع و این که چه

کال، تصویری که  بش بر کجا باید باشد، خواهد آمد.ز این جنکباید انجام گيرد، و تمر

ظاهر خواهد شد این است که یک تغييرات برجسته در اقتصاد جهان و امریکا که 

ود، اساسا وضعيت و زندگی طبقه کارگر امریکا را به بدترین ب ۸۸۵۰شروع ش از دهه 

های این تغييرات معموال آن چيزی نيست که ما  عی تغيير داده است.  نتایج و علتوض

شنویم.  این تغييرات نه  لی و یا حتی طرفداران کارگران میغالبا از طرف جریانات اص

های  بلکه هم چنين بر سياست ها، ر مذاکرات جمعی و سرنوشت اتحادیهتنها تاثير ب

های  ش راها ر، تشکل کارگری برای امنيتدر این طوفان تغيي کشور هم گذاشته است.

خاطر همين برای ترفيع یک مقاومت موثر و یا سازمان  هاشتباهی را برگزیده است و ب

ه از باال هم شکست خورد که جدید شکست خورد.  هم چنين تالش برای رفرم اتحادی

به هر حال، مقاومت درهر دو شکل قدیم و جدیدش   بود. ۵۰۰۲ش انشعاب ا نتيجه

ادامه دارد.  همين جا است که اميد و پتانسيل  آینده طبقه کارگر امریکا قرار گرفته 

 است.

شامل  ۲تا  ۵های  در بخش تحليل و استدالل این کتاب شامل سه قسمت اصلی است.

ادانه خواهد رخ داده است را بررسی نق سال گذشته ۹۰تغييرات عظيمی که بيشتر از 

های کامل اقتصادی، اجتماعی، جغرافيایی، و جمعيتی که به  کرد. این شامل شيفت

صورت دراماتيک زندگی کارگران را تغيير داده است و موجب آشفتگی در تشکل 

يون )جهانی اسلوباليزگتر این گرایشات به  بيش گيرد. است در بر می کارگری شده

يوند خورده است، اما این تغييرات در مکان صنعت داخلی و باژکونی استاندارد سازی( پ

در قسمت  شود. رخ داده است، شامل می ۸۸۵۰ه دهه زندگی طبقه کارگر که از نيم
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ل کارگری به این تغييرات و های تشک به واکنش ۱، و ۵، ۲های  دوم کتاب، در بخش

نشينی  کند. این جا است که عقب سی میارد اتحادیه شده است را بررهایی که و بحران

ه دهه گی از نيم بعد از یک دوره طوالنی از رزمندهدهی، همکاری، و ادغام یعنی امتياز

نشينی از  نشينی نه تنها یک عقب گيرد. این عقب بر می۸۸۵۰تا آخر دهه  ۸۸۲۰

نشينی که ظاهرا  یک عقب -شستن از سازماندهی کردن جنگيدن بود بلکه دست

هایی  رگران گذاشت. در این قسمت، تالشغير قابل بازگشتی را برای سقوط کامبنای 

که در جهت معکوس کردن این سقوط بوسيله رفرم از باال به پایين و اميد به 

ی کرات که یک سنت استراتژی سياسورستکاری از طرف باال از طریق دفاع از حزب دم

در جنبش  ۵۰۰۲انشعاب  نجام، واقعهاکارگری است، بررسی خواهيم کرد. و سر

ب از باال تا پایين؛ ی این انشعاها ها و پتانسيل گری را بررسی خواهيم کرد؛ محدویتکار

های مردم که اشاره به راهی است که هنوز در  ای و توده های ریشه و آلترناتيو

حوش زمان حال است که طرح صداهای در حول و  کند. تجدید اتحادیه میجستجوی 

ها در دو قسمت  ها و پيشنهاد خيلی از مثال ت به آلترناتيو زمان آینده.ای اس و اشاره

تر  ها کمکی به بازیافتن بيش اميد اینکه این پيشنهادات و مثالآخری کتاب است به 

 اعضا و قدرتی که بتوان آن را بنا کرد.
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 طبقه کارگر آمریکا در موقعیت دشوار و مرحله تغییر

 کیم مودی

 تغییرات بزرگ

، جهان کارگران در ایاالت 2111سال یعنی از نيمه دهه هفتاد تا نيمه دهه  31در طی 

یا بی سازمان شد  متحده  کله پا شد. محورهای صنعتی اقتصاد ایاالت متحده چروکيد

ها ایجاد شده بودند وارد رکود  ی که براساس آنهای یهها و اتحاد و شهرها و شهرک

عتی در محاصره بزک شدند. منطقه حياتی صن و شدند و یا به وجه اسفناکی تغييرکرده

بدون  های پایين و اکثر حقوق ها شدند با که جایگزین آن "صنایعی"زنگار قرارگرفت. 

، "وسعه یافتيت تتر با سبع در جهانی با رقابت بيش"اتحادیه بودند. تکنولوژی 

کند بعضی از مشاغل حذف و دیگر مشاغل  طور که یک اقتصاددان توصيفش می همان

از دست رفتن تراکم اتحادیه به ازدست رفتن مطلق اعضای  (0)زیرفشار قرار گرفتند.

پيشرفت، یک  اتحادیه تبدیل شد. نهاد مذاکرات دسته جمعی کار به جای یک انگشت

ی قبلی، به یک  ساله 31های واقعی رو به ترقی در مزدگرایش گردد.  خط به عقب برمی
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شود. زوال در نابرابری اقتصاد که از جنگ جهانی  ارپيج ممتد رو به پایين معکوس میم

نيو ابرابری با هر دهه شتاب گرفت. برنامه جدید)دوم شروع شد، متوقف گردید و و ن

هور خود کرده بود، در ها را به مدت سه دهه مق دیل( ليبرال توافق جمعی که سياست

گر جایگزین شد که خود را  دریایی از پول غرق شد و با یک نئوليبراليسم پرخاش

ناتوان بودند اما اساس ایدئولوژی نيروی کار آمریکایی  خواند. اس و کار می محافظه

سبيدند. حرص و آز مقبول شد. ها محکم به اعتقادات قدیمی چ رهبران اتحادیه

ن چه که ملی بود جهانی شد. در مرکز ثقل قرار گرفت. آهای سوداگری  ارزش

    (2) سازی در جای خود دليل یا دستاویز هرحرکت عليه اکثریت طبقه کارگر شد. جهانی

دنيا آمد یا به آن مهاجرت  هکرد یا در طی آن ب انسان در کل این زمان زندگی می  خواه

تبدیل به جهانی بلکه  ،تانه بودکرد، دنيای جدید کار نه فقط با مردم کارگر غيردوس

 مانده است. شد که در آن تضادها به کار افتاده و فهم عقيم

دانان بننت هریسون و باری بلوستون در بررسی خود، مرحله اوليه این تغييرات اقتصاد

، مخرج 0981های  ها در نوشته اواخر سال گذاری کردند. آن نام U را چرخش بزرگ

اقتصادی دیدند که چرخش شرایط  ر گرایشات جدیدی مید مشترک این تغييرات را

عنوان کوشش یک سوداگری  موزون در خلع سالح کارگری/  اکثریت آحاد جامعه را به

"zapping labor" خلع ها برای  در ميان بسياری از ابداعات جدید که آن یافت. می

اد آن، طرح استرد ليست کردند، امتيازات انحصاری بستن قرارداد یا سالح کارگری

قرار  (3) "اتحادیه گریزی"ی، گسترش مشاغل غير تمام وقت و ا دستمزد دو پایه

خشی از روال موجود،  بدر حال حاضر  داشتند. امروزه این تنها ليست آشنا نيست و

های  امل به کار نمی رود. باالخره طرحاما به صورت ک ،قراردادهای جمعی کار است

رفتن یا لغو بازنشستگی؛  ای و هم چنين تحليل ر پایهت و بيش –سه  -بازنشستگی دو

هایی، نادر  داشتی و/ یا اهتراز از چنين بيمههای پخش کردن مخارج بيمه به همه روش
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 تر؛ ؛ ساعات کار طوالنی0981ریزی شده در دهه  ودن کار روی یک آلترناتيو برنامهب

 بدون مناسب، و توليد اسبمنهای وابسته به توليد  برنامهکارکنان در  افراطی مداخله

ها اضافه خواهيم کرد. سوداگری در این محدوده توليد  مشارکت کارکنان را به آن

ها  آزماید، این ا کار تغيير مکان داده شده را می، منابع خارجی برجسته یظاهر ساده هب

ای شدند. چيزهای دیگر از  زنی و ورشکستگی اتحادیه های سوداگری در چانه حربه

ز قلمرو ها ا رگرداندن کارگران به قراردادهای مستقل و از این رو اخراج آنقبيل ب

عالوه قانون کار به ضد خود تبدیل شد. ساختار و  هتر شد.  ب حمایت قانون کار، گسترده

استراتژی سنتی اتحادیه غيرموثر شدند. چيزهای جدید را هم وقتی که آزمودند دیدند 

مثال یکی شدن)اتحادیه باهم در اتحادیه متحد(، کارکرد بهتری نداشت، به عنوان  

، بلکه ها، کارفرمایان را محتاط نکرد ا زیاد نکرد، کارزارهای مشترک آننيروی شان ر

نده امری تقریبا تر شدند. اگرچه همه چيز در حال تغيير و گيجی در باره آی خسيس

نه فقط  گری کارفرمایان. پرخاش -آمد، یک چيز ثابت ماند جهانی به نظر می

ه توليد کاالها و بلکه در هرچيزی که به کار و شيو ،گری در بستن قرارداد پرخاش

شد.  وسيله سوداگری هدایت می هیافته بود و ب شد، سازمان خدمات مربوط می

گری در کاروبار جهان. دیگر چه، در عمق  ها و قانونيت. پرخاش گری در سياست پرخاش

 گری چه چيزی وجود داشت؟ شاین همه تغييرات و این همه پرخا

 

 9171های دهه  سودبخشی و بحران
که اقتصاد جهان  آغاز شد در زمانی ،0971در ميانه دهه  Uبزرگ یو/چرخش 

کشور از ثروتمندترین  24. شد دچار به ایست 0974-75های  داری در رکود سال سرمایه

سيد. اقتصادهای ر 0975به صفر در  0973در  ٪5کشورها دیدند که ميزان رشدشان از 

به منهای یک درصد فرو افتادند. در ایاالت متحده توليد  ٪6صنعتی اروپایی از رشد 
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سقوط  ٪01یک درصد نزول کرد زیرا توليد صنعتی  ،0975تا  0973ناخالص داخلی از 

بود و درها را بروی  0931این بدترین سقوط اقتصادی بعد از رکود بزرگ دهه   (4) کرد.

های  . اما این با خود چه آورد؟ مشخصهکه در باال ذکر شد گشودهمه تغييراتی 

مشکالت اقتصادی همه جایی بود. تورم در حال افزایش بود. بارآوری کار در حال 

نيکسون وابستگی  0970شد. در  سيستم پولی جهانی درهم شکسته می سقوط بود.

ال از هم ه دالر، کامسيستم ارزی وصل شده ب 0973دالر به طال را قطع کرد. در اوائل 

    (5)تر در همين سال، اپک قيمت نفت خام را چهاربرابر کرد. ترک برداشته بود. پایين

ل ماقبل توانند توضيح دهند که با توسعه انکارناپذیر سی سا آیا همه این فاکتورها نمی

های  نفت، به عنوان  قيمت "شوک خارجی"چه اشتباهی رخ داده است؟ در این زمان 

ح مقبول بود، اما فشار افزایش قيمت بسيار دیر برای توضيح دادن سقوط توليد توضي

تر داللت داشت. تورم اغلب  به چيزی عميق 0970وارد گود شد. به هر حال، رکود اوایل 

سمت رکود در حرکت بود، اما  هدوآتشه ب ای بود از یک اقتصادی که سریع و نشانه

تنزل کرد، اما این  0974د. بارآوری کار در شد که دليل سقوط باش ندرت فکر می هب

زیر لوای دور اقتصادی چيزی  در روشن بود که (6) ی رکود بود، نه دليل آن. نتيجه

 تر وجود داشت. عميق

و بسياری از مشکالت دیگر قرار داشت،  0971زیر لوای رکود ميانه دهه  چيزی که در

مدت نرخ سود. این اختالل رخ که به طور سيستماتيک عبارت بود از: کاهش طوالنی 

رمایه آن گونه که بعضی از اقتصاددانان آن زمان استدالل داده در جریان انباشت س

تواند  وری نبود. اگرچه این فاکتورها میکردند، از دستمزدهای باال یا رشد پایين بارآ می

گردد.  داری برمی شکست، به طبيعت خود رقابت سرمایهتر  موثر باشد، مشکل جدی

  سازد. مشکل را روشن می 0974 -75ی رکود  د برای دورهارقام موجو
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چوب رقابت تشدید یافته، گسترش خيلی ساده این طور؛ انباشت سرمایه در چهار

نشان  2.0یابد و به مازاد توليد شده توسط کار بارآور گرایش دارد. چنان که جدول  می

تا  0951توناک تنظيم شد، از ر شيخ و احمد دانان انودهد، ارقام توسط اقتصاد می

شوند، ساالنه با متوسط نرخ رشدی  ( که سودها از آن حاصل میSارزش اضافی) 0959

رشد  ٪7.2( تقریبا با همان نرخ Kرشد کرد، زیرا سرمایه ثابت غيرساکن) ٪7.3برابر با 

(، بيش و کم S/Kکرد. ازین جهت نرخ سود، یعنی نسبت ارزش اضافی به سرمایه ثابت)

رشد  ٪7.3ارزش اضافی ساالنه  0964تا  0961ثابت باقی می ماند. گرچه از  ٪38در 

ها منتج به نرخ  رشد ساالنه داشت، برای آن سال ٪3.8کرد. چون که سرمایه ثابت تنها 

 اما سپس اوضاع تغيير کرد. (7)شد. ٪41سود باالتر یعنی ميانگين 
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 2.9جدول 
 9151 -73 میانگین نرخ سود

 0951 0959 0961 0964 0969 0973 

ارزش اضافی  ) 

S ) 

065.3 278.4 286.5 364.5 523.8 701.8 

 سرمایه ثابت

  (K  ) 

438.7 738.1 755.7 872.3 0321.9 0941.3 

   =نرخ سود 

S/K 
 

38. 38. 38. 42. .41 37. 

 S/Kميانگين  

 9151دهه 

  38.    

   S/Kميانگين

  57 - 9151  

   41.   

 S/Kميانگين 

 59 -  9157 

    42.  

 S/K ميانگين 

73- 9151  

     38. 

 

 .0994منبع: شیخ  و توناک، اندازه گیری ثروت ملل: گزارش ملی اقتصاد سیاسی 
 

باال بود و از  هسرعت حرکت نرخ سود با چند نوسان، رو ب 0991تا ميانه دهه  0951از 

داشت. سپس از ميانه دهه  ٪01یشی بيش از رسيد، که افزا ٪42در سال به  ٪38حدود 
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درست قبل از شروع رکود  به  0973سال  ( درS/Kگرچه که نرخ سود ساالنه) 0961

ها،  در این سال بود. ٪38، 0973تا  0969های بين  پایين افتاد. ميانگين برای سال 37٪

 سرمایه ثابتدر سال، اما ارزش  ٪01.8تر از قبل و با ميانگين  ارزش اضافی عمال سریع

درسال رشد کرد. این امر به  ميانگين نرخ رشد ساالنه  ٪03.6تر با ميانگين  حتی سریع

برمی گشت. در تمام طول این  0973 تا 0961در سرمایه ثابت جدید از  ٪9باال برابر 

و مزدهای واقعی افزایش یافتند. به بيان دیگر، این مخارج کار نبود که  Kو Sدوره، 

یابد، بلکه یک  شد، که عموما افزایش می سقوط بارآوریسود یا حتی  سبب کاهش نرخ

تغيير مکان در ترکيب ارزش سرمایه نسبت به سرمایه ثابت بود. ازین جهت نسبت 

S/K.این دقيقا یک مساله ریاضی است. چيزی اتفاق افتاده    (8) ، نرخ سود پایين افتاد

گذاری در سرمایه ثابت،  رمایهت آمریکا از یک نرخ باالی ساست که سبب شد صنع

المللی برای اولين بار  د از رشد رقابت، بویژه رقابت بينحمایت کند. آن چيز عبارت بو

 بعد از جنگ جهانی دوم. 

صادرات از ملل  0973تا  0961یک شتاب در تجارت جهانی بود. از  0961دهه 

ر کشورهای در سال رشد کرد و اغلب آن به سای ٪9پيشرفته )کشورهای( باالی 

  0951در طی دهه  ٪7ثروتمند بود. واردات کاالها به  ایاالت متحده به ساالنه حدود 

واردات به عنوان   (9) در سال رشد کرد. ٪05حدود  0961افزایش یافت، اما در طی دهه 

افزایش یافت  0969در سال  ٪03.9به  0959در  ٪01.8بخشی از توليد ناخالص ملی، از 

نی که بعد از جنگ جهانی دوم در حي (01) رسيد. 0979در  ٪37.8و سپس به 

های  ت صادراتی ساخته شده بودند، شرکتهای آلمانی و ژاپنی برای توليدا شرکت

آمریکا  آمریکایی استراتژی قدیم خود را که عبارت بود از ساختن کارخانه در خارج از

معنی توان صادراتی بسيار برای بازارهای خارجی، ادامه دادند. این امر از یک طرف به 

کوچک، و از طرف دیگر افزایش واردات بود. تعجبی ندارد، کاهش سودآوری سخت به 
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از شيخ و توناک را  توليد ضربه زد. بر طبق نظر روبرت برنر، که محاسبات متفاوتی

پایين افتاد،  ٪43به  0973به  0965مورد استفاده قرار داد، نرخ سود در بخش توليد از 

واردات به ویژه به بعضی   (00)بود. ٪31ایسه این امر برای بخش غيرتوليدی حدود در مق

برای مثال واردات اتومبيل از  يدی کشور از نظر سرمایه ضربه زد.ترین صنایع تول از مهم

رسيد و در طی تحریم  ٪9ابتدا به  0967آلمان و سپس از ژاپن به بازار آمریکا در سال 

که به صعود کرد. این البته یک شتاب از آن چيزی بود  ٪06 به 0971نفتی ميانه دهه 

قتصاد ایاالت متحده درآن روند شود و از نقش مرکزی ا عنوان جهانی شدن شناخته می

  آید. می

یافت دقيقا عبارت بود از افزایش دادن استفاده از  ر رقابت که از این شتاب جریان میاث

این رقابت تنها با سازندگان خارجی اتومبيل  گذاری ثابت. رو سرمایه تکنولوژی و ازین

به دو کارخانه مهم های آمریکایی جریان داشت. با نگاه  تر بين شرکت نبود، بلکه بيش

کند که  گيری می انجام یافته، نتيجه 0971ای که در اواخر دهه  در این محدوده، مطالعه

ود. صحبت تر ب توليد مهمی توليد از نوآوری در  در استراتژی رقابت، نوآوری در پروسه

 ، ویليام ابرنانی نوشت:0961های اتومبيل در دهه  از اختراع مهم و کمپانی

 

این تغيير مد رقابت در توسعه صنعت اثری برجسته داشته است. همان     

ی توليد بزرگ کاهش طور که مخارج و بارآوری مهم تر شدند، ميزان نوآور

  (92)رقابت افزایشی معنادار پيدا کرد.ی نوآوری در قابليت  یافت، و پروسه

 

ت. چنان که یعنی انباشت مربوط اس  -ی سرمایه  داری با رشد و توسعه رقابت سرمایه

سيله گسترش، عبارت ترین و یی برای انجام آن وجود دارد، مهمها بعدا خواهيم دید، راه

کند،  ت رشد میقيقت رقابت از خود انباشگذاری در سرمایه ثابت. در ح است از سرمایه

های تواند بدون افزایش سهم بازار)یا یافتن بازار ن جا در اکثر موارد، یک شرکت نمیای
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ویایی انباشت، بدین طریق پ (03)ها توسعه یابد. دید( و قيمتی زیر قيمت سایر شرکتج

های بعدی را ایجاد  گذاری کند که این خود اجبار به سرمایه رقابت را تشدید می

تواند به معنی دفاع یک بخش بازار و  رشدیابنده این میشرایط رقابت کند. تحت  می

و  0961های  ی است که در ایاالت متحده در دههسود با همان ابزار باشد. این چيز

وجود  0981هایی در نيمه دوم دهه تاده است. با وجود این که بهبوداتفاق اف 0971

به وضوح چيزی بيش  (04)د.بو ٪32.5داشت، طی این دهه ميزان سود متوسط فقط 

دنبال شد،  0974 - 0975های بعد که با کسادی  مورد نياز بود. بنا براین در دههازاین 

ی آمریکایی به سمت مواد جانشين برای بهبود سودآوری و قابليت رقابت  سرمایه

  چرخيد.

 

 جهانی شدن: مشاغل چه شدند/ به کجا رفتند؟
ای بود  جرقه 0991ی  های دهه سالر ميانه شکی نيست که بحران جهانی اقتصاد د

کارگران در جهان  برای تسریع یکپارچگی اقتصاد جهانی. من قبال در این باره در کتاب

خواهم کل بحث را در  ام و نمی به بحث پرداخته Workers in a Lean World""الغر

اهند کرد. همان اما بعضی از ارقام این شتاب را روشن خو (05)این جا دوباره تکرار کنم.

 2111ی   تا اوایل دهه 0981ی  دهد، به واقع از اوایل دهه نشان می 2.2گونه که جدول 

 GDPتر از توليد ناخالص داخلی/ المللی، سریع های یکپارچگی اقتصاد بين شاخص

 . تر از رشد اقتصاد جهانی بود رشد بازرگانی سریعجهانی رشد کرد. زیرا 
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 یکپارچگی اقتصاد جهانی های شاخص  2.2جدول 

 )به بیلیون دالر(
 
 

 0982 0991 2115 )+( 

توليد ناخالص 

 داخلی

01.899 20.898 44.674 (٪319) 

 (463٪) 02.640 4.260 2.247 صادرات*

 جریانات خروجی 

گزاری  سرمایه

 خارجی

28 231 779 (٪2.682) 

 (0.679٪) 01.672 0.790 611 سهميه بيرونی**

های فرا  شرکت

 مليتی

37.111 61.111 77.111 (٪018) 

اعضای خارجی 

های  شرکت

 فرامليتی 

071.111 511.111 771.111 (٪353) 

های اعضای  دارائی

 خارجی

2.011 6.111 45.611 (٪2.170) 

ـ n/a '5' 7'6 (2115 ادغام فرا مرزی

0991٪ 374) 

 صادرات کاالها و خدمات غير عامل   -*

 خارجی انباشت شدهسرمایه گذاری مستقيم  -**

 ,UNCTD, World Investment Report, United  Nations, 1993, 1995 –منبع 

2004        
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عبارت است از رشد سریع  0971ی  از دهه سازی ترین ویژگی جهانی برجسته

گذاری وسيع در بخش ساختمان  شامل سرمایه؛ که FDIگذاری مستقيم خارجی/ سرمایه

گذاری در سهام و یا رهن بدون قصد  وان تقابل با سرمایهسهيالت به عنیا خرید ت

گذاری مستقيم خارجی در  باشد. رشد سرمایه الکيت، کنترل و یا توليد چيزی میم

گذاری  سرمایه ی  سهام انباشت شده 0973تا  0961فازهای مختلف انجام شد. از 

ابر افزایش یافت. ما این رشد به ده بر 0993تا  0973مستقيم خارجی دوبرابر شد. اما از 

های توليدی  ی استراتژی اقتصادی بيشتر شرکت ایم که یک مشخصه کردهقبال ذکر 

آمریکایی، بالفاصله بعد از دوره جنگ جهانی دوم این بود که در درون بازارهای 

تر از کاالهای صادراتی  در آن جا توليد می کردند که سریعخارجی ایجاد شده بودند و 

هر دو این کار را با امروزه همه   شدند. اپن یا آلمان به بازار وارد میکشورهایی چون ژ

تر  ، بلکه مهمهای فرامليتی رشد کرد دهند. در نتيجه نه فقط شمار شرکت هم انجام می

دو بيش از دو  ماوارای بحار و فروش در بازارهای خارجی هر های از آن شمار شرکت

های عظيمی  است که شرکت ازین رو  (06) اند. برابر نرخ رشد اقتصاد جهانی رشد داشته

یعنی در زمان  0981در بسياری از کشورها مشغول عمليات اند. تا اواخر دهه 

ترین رشد رخ داده  ی قبلی، بيش نرخ سود در ایاالت متحده در دورهترین سقوط  سریع

ن مساله به آیا ای (07)ی توليدی بود. ، در زمينهگذاری مستقيم خارجی جهانی در سرمایه

 منجر شد؟ 0981ميليون مشاغل توليدی آمریکایی از دهه  4از دست رفتن حدود 

گذاری در ماورای بحار سبب  و رشد سرمایه "تجارت آزاد"شکی نيست که هردو؛ یعنی 

حذف مشاغلی در بخش توليدی در ایاالت متحده شد. توافقنامه تجارت آزاد آمریکای 

 "سازی ليبرال" های نامه بسياری دیگر از مقاولهنی و شمالی، سازمان تجارت جها

لی وجود ندارد شک دلي اند.  تر کرده ان سرمایه را در سراسر جهان آسانسياليت جری

، هرجا که مخارج بودند های آمریکایی در جستجوی جایی در خارج کنيم که سرمایه



 مایکل اسکایوونی ،شیال کوهن کیم مودی،

 002 

نفتا به تنهایی  برآورد انستيتوی سياست اقتصادی،. طبق باشد پذیر پایين امکانتوليد 

شواهد   (08)مسئول است.  2112تا  0993شغل توليدی از   879.281در از دست رفتن 

در  " maquiladora"هایی که شهرک  سازی برای همه آن ی صنعت اتومبيل در زمينه

ت، این جا جایی است که در روشن اس ریکا مکزیک را بازدید کرده باشد،طول مرز آم

ر و هایی از قبيل جنرال موتورز، فورد، یونایتد تکنولوژی، ليي نامهایی بزرگ به  آن طرح

در محل یک طرح جنرال  المللی کارگران الکتریک غيره وجود دارد. اتحادیه بين

مان را به  ما یک سوم مشاغل"گفت که:  Labor Notesالکتریک در ماساچوست به 

طور که من در کتاب  ه یابد. همانتواند ادام ها می و مثال (09) ."خاطر نفتا از دست دادیم

"Workers in a Lean World" المللی مرزها را در  های توليد بين توضيح دادم زنجيره

: آمریکای شمالی؛ ژاپن و شرق آسيا؛ اروپای "تجاری"ی  نوردد و به این سه منطقه می

ی  درصد همه 71تا  61تنهایی برای  هتوجه دارد. این سه منطقه ب شرقی و غربی

 کنند. ، اقامه دليل می2115گذاری مستقيم خارجی در  سرمایه

ویژه در داخل این مناطق، در جستجوی سودهای باالتر صادره شده  هکاری خاص ب   

ها، و  کارگران جابجا شده، اجتماعات آن است و اثرات مخل آن روی زندگی

صدور سرمایه از ایاالت  ماند که آیا این سوال باقی میشان، عظيم است. اما  های اتحادیه

سال  21ی بزرگ مشاغل توليدی، که طی  ه،  برای توضيح از دست رفتن شبکهمتحد

ترین دليل  اگر نه، پس مهم گذشته در ایاالت متحده رخ داده ، کافی بوده است یا نه؟ 

  ی دالیل برای این امر چيست؟ یا سلسله

گذاری مستقيم خارجی به  رمایهسگيری شده با  یان خروج سرمایه آمریکایی اندازهجر

آغاز شد.  0971های دهه  کمی باال رفت. صعود آن در در سال 0961خارج، در دهه 

 ، افزایش0981-0980دهد، بعد از رکود اقتصادی نشان می 2.3طور که جدول  همان

با  0987گذاری مستقيم خارجی آمریکایی تنها با رکود اقتصادی و در سال  سرمایه
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گذاری  ، رشد سرمایه2114تا سال  0984هام گسيخته شد. از سال سقوط بازار س

 GDP  /توليد ناخالص داخلیبرابر شد؛ در مقایسه اما رشد  07مستقيم خارجی به خارج 

 ایاالت متحده سه برابر شده بود. حتی زمانی که با تورم مطابقت داده شد باز هم رشد 

 GDP  /توليد ناخالص داخلیتوليد  در مقایسه با FDIگذاری مستقيم خارجی/  سرمایه

ف صر بسياری ازین مقادیر، 0981های دهه  بود. اما بعد از اواخر سال 0به  02بيش از 

گذاری  وخته شده به خارج، گردید. سرمایهای فر تسهيالت جهت خدمات مالی و حرفه

ر برابر رسيد و یا به بيان درست چها 6به  2114به  0984مستقيم خارجی توليدی از 

که از یک دهه به  FDIگذاری مستقيم خارجی توليدی/  سرمایه برابر شد. بخشی از کل

 (20) دهه دیگر به خدمات اختصاص یافت بسيار با اهميت شد.

افزایش بسيار سریع در "کنند که  ستيتوی سياست اقتصادی استدالل میدانان اناقتصاد

دیگر ت( جریان یافته به ها و تجهيزا گذاری مستقيم خارجی)یعنی در طرح سرمایه

شکی  (22) "...های توليدی داخلی بود گذاری در بنيان کشورها به معنی کاهش سرمایه

نخست،  ها به کل اشتغال کمتر روشن است. ی آن ر این مورد وجود ندارد، اما ضربهد

گذاری در خارج، کاهش نرخ سود داخلی است. طبق  یکی از دالیل اصلی سرمایه

، 0991های دهه  د در بخش توليدی در نيمه دوم سالبرنر نرخ سومحاسبات رابرت 

بينی کردیم،  ائين رفت، و همان گونه که ما پيشابتدا ثابت ماند و سپس پ

اری مستقيم گذ دوباره سرمایه (23)باال رفت. FDIگذاری مستقيم خارجی توليدی/ سرمایه

ود کرد. صع 2111هه ی د ا ميانههای رکود اوایل ت ی سال خارجی توليدی طی دوره

وجود ندارد باور کنيم که ند و دليلی گذاری هست ی  سرمایه های سود تنظيم کننده نرخ

یاالت متحده بود که سبب سقوط گذاری شده در توان توليدی ا های سرمایه این پول

آورتر داخلی و هم چنين خارجی شده بود. این های سود های سود و و دیگر فرصت نرخ

 داری است. اشت و رقابت سرمایهامر طبيعت انب
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 2.3جدول 
 گذاری مستقیم خارجی ایاالت متحده: کل و تولیدی به عنوان درصدی از کل جریان سرمایه

 گذاری مستقیم خارجی به میلیون دالر( )سرمایه
 درصد توليدی به کل توليدی FDI FDIکل  سال

2114 229,294 54,202 22.3 

2113 119,406 27,528 23.3 

2112 134,946 32,277 23.9 

2110 124,873 25,871 21.7 

2111 142,627 43,002 31.2 

0999 209,392 39,672 08.9 

0998 131,004 23,122 07.7 

0997 95,769 28,326 29.6 

0996 84,426 24,325 28.8 

0995 92,074 44,472 48.3 

0994 73,252 23,989 32.8 

0993 77,247 18,522 24.1 

0992 42,647 16,868 39.6 

0990 32,696 12,914 39.5 

0991 30,982 16,532 53.4 

0989 37,604 17,201 45.7 

0988 18,599 8,928 48.1 

0987 30,154 13,204 43.8 

0986 19,641 6,234 30.7 

0985 13,388 6,283 46.9 

0994 13,045 7,488 57.4 

0993 9,525 3,390 35.6 

ها و  ی پرداخت ی ایاالت متحده: موازنهقات اقتصادی، سرمایه گذاری مستقيم خارجمنبع: اداره تحقي

؛ اداره تحقيقات اقتصادی، اطالعات ملی  WWW.bea.govگذاری مستقيم،  اطالعات وضعيت سرمایه

ی  ، واشينگتن دی. سی چاپخانه2115شورای مشاوران اقتصادی، گزارش اقتصادی رئيس جمهور ؛ ....

 .221صفحه. 2115دولتی 
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ر خارج از ایاالت متحده مکان واقعی کار که د گيری هر تغيير یک مشکل در اندازه

، شبيه offshoring/ "تغيير مکان به خارج از کشور"گيرد، یا به طور خالصه  انجام می

ها را دنبال  اال ذکر شد، این است که حکومت آندر ب GEچيزی که در رابطه با طرح 

شغل در بخش خصوصی در  4633که تعداد  "گزارش کرد"مار کار ی آ کند. اداره ینم

از ایاالت متحده به خارج منتقل شدند اما این اتفاق  2114ی ژانویه تا مارس  فاصله

های اخير که توسط شرکت های مالی یا دیگر  ار آهسته انجام گرفت. اغلب تخمينبسي

یا ، Forester Research ،Deloitte Reaserchهای مشاور بازرگانی از قبيل  شرکت

Global Insightاند، به کار در بخش تکنولوژی اطالعات  ، انجام یافتهIT))  و مراکز

های آنان از چند صد هزار شغل  اند. تخمين ( تمرکز کردهcall centerپاسخگویی تلفنی)

هه به از تر رفت و در طی بيش از یک دتکنولوژی اطالعات در چند سال فرابخش 

ی  تر مطالعات مفيد در باره بيش (24)ها شغل بخش خدمات رسيد. يونميلدست رفتن 

است که توسط کيت  Cornell/UMassمکان مشاغل به خارج از کشور، مطالعات  تغيير

ها  ام یافته است. برطبق گزارش رسانهانج 2114برون فن برنر و استفانی لوک در سال 

خارج از کشور در طی اولين چارک سال مکان مشاغل از ایاالت متحده به  درباره تغيير

هزار شغل تغيير مکان یافته  416شود که در طی کل این سال  ، تخمين زده می2114

مشاغل  ٪2.8است، اما  2114نيروی کار شاغل در سال  ٪1.13باشد. این مقدار تنها 

ن فن تر از مطالعه مشابهی بود که زیرنظر برو هزار نفر بيش 214عالوه  هتوليدی است. ب

زمانی بيش از سه سال  انجام یافت. این  جهشی بزرگ در 2110برنر و لوک در سال 

روی  ripple effect" "/"موجیاثر "عالوه کارهای ازدست رفته یک  هبود. ب

انتقال از مشاغل توليدی   2114تا  2110گان خواهد داشت. گرچه از سال  کننده عرضه

تقریبا  2110الی وجود داشت اما در سال به مشاغل تکنولوژی اطالعات و خدمات م

ی مشاغل از دست رفته در این دوره تنها مشاغل توليدی بود، در حالی که در  همه
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هایی که به هندوستان و  ل از دست رفته یا به طور ویژه آنمشاغ ٪07، 2114سال 

  (25)و خدمات مالی بودند. IT چين منتقل شدند مربوط به مشاغل

به دوبرابر شدن ادامه دهد،  در هر چند سال "مکان به خارج از کشورتغيير "  اگر نرخ

ای عظيم به مشاغل توليدی خواهد بود. گرچه در همان زمان این ارقام تمایل به  ضربه

یاالت نشان دادن این امر دارند که تغييرمکان واقعی مشاغل توليدی موجود در ا

ی توليدی از اوایل  دست رفته ت مشاغل ازتواند وسع متحده به ماورای بحار، نمی

تغيير مکان به خارج از "را توضيح دهد. تا آن نقطه،  2114تا  0981های دهه  سال

برای توضيح از دست رفتن چنين مقدار بزرگی از مشاغل خيلی ناچيز بود. با  "کشور

ای ضربه وارد کرد. در بخش خصوصی در  طور نسبی به مشاغل اتحادیه هوجود این، ب

 ٪39بود.  ٪02.9و برای مشاغل توليدی  ٪8ای بودن زیر  ، تراکم اتحادیه2114 سال

تغيير مکان به خارج از " به خاطر 2114ی اولين چارک سال  مشاغل از دست رفته

با وجودی که کل  (26)ای بود. برون فن برنر و لوک کار اتحادیه برطبق کار "کشور

سازی آن روی  نا متجانس ی ه است ضربهمشاغل از دست رفته نسبتا کوچک بود

 ای قابل توجه بود. کارگران اتحادیه

ت متحده دو برابر شد. خروج مشاغل توليدی در ایاال 2114تا  0981سال  بنابراین از

های آمریکایی در خارج  تر رشد کند حتی اگر توليدکننده توانست سریع این امر می

گذاری در  یده را که سرمایهشد خود این اگذاری نکرده بودند. اما مساله ر سرمایه

ميليون نفردر  4ماورای بحار سبب سقوط در تعداد کارگران توليدی ایاالت متحده  تا 

سال  21های  سازد. در حقيقت در اکثر سال شود، نامحتمل می ها می طی این سال

دهد، جریان  نشان می 2.4طور که جدول  گذشته به استثنای دوران رکود، آن

رجی به بخش توليدی در ایاالت متحده از سرمایه خروجی پيشی گذاری خا یهسرما

 گرفته است.
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 2117-9197گذاری خارجی مستقیم تولیدی: به خارج و به داخل،  سرمایه
 ) به میلیون دالر(

گذاری مستقيم  سرمایه سال

 خارجی

 به خارج

گذاری مستقيم  سرمایه

 خارجی به داخل

 تفاوت

14-2110 041،075 000،144 29،030- 

11-0992 262،298 404،119 050،700 

90-0991 29،446 24،341 5،016- 

89-0984 39،338 022،930 63،593 

 

خارج؛  هگذاری خارجی ایاالت متحده به خارج: جریان سرمایه ب بع: اداره تحليل اقتصادی، سرمایهمن

 .www.bea.gov، 0984-2114، ی در ایاالت متحده: جریان سرمایهگذاری مستقيم خارج سرمایه

 

مستقيم گذاری  سرمایه 0991-90و  2110-14ی  ها در طی دوره رکود یا رشد آهستهتن

 21گذاری مستقيم خارجی به داخل فراتر رفت. در کل این  خارجی به خارج، از سرمایه

تر از  ونافز ٪43سال جریان سرمایه به داخل بخش توليدی ایاالت متحده به اندازه 

بود. یک گذاری در بخش توليدی به خارج  ایه آمریکایی برای سرمایهروج سرمخ

ت گذاری مستقيم خارجی به داخل بخش توليدی ایاال شاخص تاثير جریان سرمایه

های خارجی در  ی رکود درصد اضافه ارزش شرکت متحده  این بود که به جز دوره

به  0988در سال  ٪3.8بخش صنعت ایاالت متحده به طور دائم افزایش یافت و از 

رسيد. تاثير آن روی اشتغال چنين گزارش شده است که اشتغال  2111در سال  5.9٪

ميليون  2.5ميليون رشده کرده است، این یعنی نایل شدن به  5.7ميليون به  3.0از 

معنی افزایش حدود  هاند که ب وم این مشاغل در بخش توليدی بودهشغل. حدود یک س
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ها  های خود آمریکا که در آن است. در مقایسه با کمپانیتوليدی  یک ميليون شغل

ای بودند.  این مشاغل جدید، مشاغل اتحادیه ٪08.4است،  ٪05.4ای  مشاغل اتحادیه

این  (27) ی این مشاغل در جنوب ایاالت متحده ایجاد شده بودند. سی درصد همه

ه دیوید هاروی آن گذاری مستقيم وارداتی مفهوم مهمی در تغيير چيزی دارد ک سرمایه

ت چپ را نامد، یعنی توزیع جغرافيایی توليد و کار که اجتماعا می "اقتصاد فضایی"را 

رد، اما در مقابل به استداللی ها و مردم کارگر را سردرگم ک ویران و هم چنين اتحادیه

ست رفتن گذاری مستقيم خارجی را به عنوان شاخصی برای از د انجامد که سرمایه می

گذاری  نظر به این که خالص سرمایه (28) کند. ها شغل توليدی معرفی می ميليون

گذاری مستقيم خارجی توليدی به خارج  خارجی توليدی به داخل، از سرمایهمستقيم 

فراتر رفت، باید افزایش خالصی را در اشتغال موجب شده باشد. امکان دیگر برای 

که  یافت رداتیود در حجم واتوضيح از دست رفتن مشاغل توليدی را ممکن است بش

 .جهانی شدن با خود آورده است

گذاری مستقيم  خير، اصوال یک کارکرد رشد سرمایههای ا رشد تجارت جهانی در سال

ها  را از نظر آماری، تجارت بين ملت های فرامليتی است. تجارت خارجی و شرکت

ها یا با  رکتها که بين ش ن ملتها عمال نه بي کنند اما اکثریت آن گزارش می

واردات و صادرات ایاالت متحده تجارت بين شرکتی است؛  ٪35هاست. حدود  شرکت

تغييرمکان به "ی  تغييرات فرمی یا  ها نتيجه بعضی ازین (29) یعنی بين چند شرکت.

 است.  "خارج از کشور
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 9197-2117تجارت بین المللی ایاالت متحده: واردات و صادرات کاالها، 
 ) به میلیون دالر(

صادرات به  تراز واردات صادرات سال 

  ٪واردات

2114 817.5 1,472.9 665.4 55 

2113 703.0 1,260.7 547.6 57 

2112 680.6 1,164.7 483.0 58 

2110 708.7 1,145.9 427.2 63 

2111 772.1 1,224.4 452.4 63 

0999 684.1 1,030.0 346.1 66 

0998 671.4 917.1 246.7 73 

0997 678.4 876.5 098.0 77 

0996 602.0 803.1 090.1 76 

0995 575.2 749.4 074.2 77 

0994 512.9 668.7 065.8 75 

0993 456.9 589.4 032.5 78 

0992 439.6 536.5 96.9 82 

0990 404.0 491.0 76.9 84 

0991 387.4 498.4 000.1 78 

0989 359.9 477.7 007.8 75 

0988 321.2 447.2 027.1 72 

0987 251.2 409.8 059.6 60 

0986 223.3 368.0 045.0 61 

0985 205.9 338.0 022.2 64 

0984 209.9 332.4 002.5 66 

 

 ,CB05-82, BEA05-26,June 10منبع: اداره  آمار ایاالت متحده، اداره تحليل اقتصادی، اخبار، 

، واشينگتن دی.سی، چاپخانه 2115جمهور  ادی رئيسرتی اقتصادی، گزارش اقتص، شورای مشو ,2005
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دات از صادرات وار 0971های دهه  ی سال يست، شکی وجود ندارد که از ميانهمهم ن

حتی بدتر و  0991کسری تجاری وخيم بود و در دهه  0981ی  فراتر رفت. در دهه

شروع  به بيش و بيشتر منفی  نسبت صادرات به واردات کوچک شد و تراز تجاری

ی  د. چون که ایاالت متحده به مسالهده نشان می 2.5گونه که جدول  شدن کرد، همان

ای  طور قابل توجه های و مواد و لوازم صنعتی چسبيد، در نتيجه ب غذا، کاالهای سرمایه

ر کاالهای مصرفی را از دست داد. منسوجات و اسباب بازی و کاالهای الکترونيک را د

ها  اد. و البته این صنایع در طی سالميان کاالهای مصرفی بسيار سنگين را از دست د

ازم منزل به داری پيدا کردند. مضافا صنایع نساجی و لو یک کاهش اشتغال معنی

در اول  Multi-fiberنامه  قبل از الغای توافق  2112و  0997های  تنهایی در فاصله سال

    (31)کرد، بيش از نيم ميليون شغل را از دست داد. ایت میها حم که از آن 2115ژانویه 

این  ٪61ميليون مشاغل توليدی از دست رفت.  2.9تعداد  2115تا آوریل  0991از 

( مربوط به منسوجات و 942،611آن یعنی ) ٪54مشاغل در توليد وسایل بی دوام و 

د و فلزات معدنی هم لوازم منزل بود. بخش شيميایی نيم ميليون دیگر را از دست دا

به واردات  ازدست رفتن مشاغل در مقياس بزرگ،نفر. به بيان دیگر  211.111بيش از 

ل و نقل، از شود، اما نه چيزهای دیگر از قبيل تجهيزات حم در چند صنعت متمرکز می

دهی مجدد عظيم جغرافيایی و ساختاری را در درون کشور  جمله اتومبيل سازمان

بت، انتقال به خارج و تصميم رقبای سابق آلمان و ژاپن در ساختن و بعنوان نتيجه رقا

، به 2116عمل کردن در ایاالت متحده، تجربه کردند. باالخره تا اعالم بيکاری وسيع 

  (30) رود. ی مشاغل از دست می نحوی اسفناک شبکه

چين پوشی کند.  تواند از حضور چين چشم ی در رابطه با ضربه به تجارت نمیهيچ بحث

قرن برای قرن بيست و یکم چيزی است شبيه آن چه که مردم در باره ژاپن برای 
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ی  واردات آمریکا از چين با محاسبه 2113تا  0996کردند. در فاصله  بيستم فکر می

تنزل  ٪8رشد کرد، گرچه کل واردات به ارزش واقعی عمال  ٪73ارزش، به بيان واقعی 

 (32)رسيدند. ٪02.0به  ٪6.5تقریبا دوبرابر شدند و از  ها کرد. بعنوان بخشی از واردات آن

های  دولت  الت متحده به چين پيشی جست. وعدهواردات چينی از صادرات ایا

ته شد، بی فپذیر WTOکلينتون، زمانی که چين به عضویت سازمان تجارت جهانی 

ادی، ماند. طبق محاسبات انجام یافته توسط انستيتوی سياست اقتص اهميت باقی می

بيليون دالر  6.4متوسط ارزش ساالنه واردات چينی به ایاالت متحده به طور واقعی از 

-13رشد کرد و سپس در  0997-2110بيليون دالر در  01به  0989-97های  در سال

جایی جاب "بيليون دالر رسيد. ازین ارقام، آن ها چنين برآورد کردند که  25به  2110

 (33) در سال افزایش یافت. 243،111واردات از چين، به ی  به عنوان  نتيجه "مشاغل

هاست، تقریبا  ی مشاغل از دست رفته در این سال شبکه ٪02این امر شامل حدودا 

کل  EPIی  اغل توليدی محسوب کرد. طبق پروژهتوان در شمار مش ها را می ی آن همه

، تعداد 2113تا  0997از دست رفته در اثر واردات از چين از سال  "های شغلی فرصت"

های  مشاغلی که در طی این سال ی همه ٪23شود آن را  شغل است. می677،111

شان از مشاغل توليدی. با توجه به این  د، محسوب کرد، دوباره تقریبا همهناپدید شدن

بود، این  ها کل واردات در طی این سال ٪02و  ٪6.5که نسبت واردات از چين بين 

آید. یک دليل اضافی دیگر برای باور کردن این امر که  می نظر خيلی غيرمحتمل به

ی یک  شاغل نيست این است که، طبق نتيجهواردات از چين ریشه ی از دست رفتن م

که قبال از بخش بزرگی از واردات به ایاالت متحده از چين عمال وارداتی است "تحقيق 

اغلب این  ."ه توليد شودبه جای این که در ایاالت متحد -شد کشورهای دیگر وارد می

   (34)ی پاسيفيک بودند. های منطقه وارد کنندگان قبلی ملت
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، شمار واقعی مشاغل از دست رفته EPIهای  ین جا مساله این است که در تخميندر ا

ن ای است برای اثرات ممک لولی روشن نيستند، اما این پروژهبراساس رابطه علت و مع

ها مشاغلی هستند که ممکن بود  . آن"های شغلی فرصت"واردات روی از دست رفتن

الیی از توليد داخلی را های آمریکایی سطح با ر هيچ وارداتی وجود نداشت و شرکتاگ

ما ه گرچه که ممکن است این امر ب (35)شد. دادند، ایجاد می شان اختصاص می به صنایع

نوان یک قدرت ع ه از جهانی شدن و ظهور چين بهدر درک نسبی اثرات منفی این جنب

دی از مشاغل ناپدید عمال این مشکل را که چرا چنين تعدا صنعتی، کمک کند، اما

کنيم که تصميمات مربوط به حفظ یا  کند. در این جا ما تکرار می شدند، حل نمی

های دیگر یا در صنعت برمبنای تخمين  ظرفيت توليدی در یک مکان یا مکانگسترش 

های سود در  نرخ 0997شود. بعد از سرمایه اتخاذ می عيت رقابت، توسطسودمندی و وض

شروع شد، زیان دیدند، متاسفانه بعيد  2111توليد تنزل کردند و با رکودی که در 

گذاری داخلی بپردازند.  ایاالت متحده بخواهند به سرمایه های توليدی است که شرکت

ها تنها  ارزش آن رسيد، 2113کل واردات در سال  ٪02حتی وقتی که واردات چينی به 

 052.4کل فروش توليدی در ایاالت متحده بود، از جمله همه واردات) ٪3معادل 

تر، کل واردات یا  در یک معنای گسترده (36)(.٪3.2 =بيليون دالر 4،824بيليون دالر/ 

گذارد و دعوا برای سهم  ها اثر می خاص روی سودها از طریق مهار قيمتواردات صنایع 

گذاری در تکنولوژی  های آمریکایی با سرمایه شود. اگر شرکت تشدید می تر بازار، بيش

گذارد. اما  های سود تاثير می د، این امر به نوبت خود، روی نرخبه مبارزه برگردن جدیدتر

خوبی ممکن است از دست دادن واقعی  هضربه روی اشتغال غيرمستقيم است و ب

کارگرفته شده  ههای رقابتی ب ژیی استرات تر نتيجه مشاغل در بخش توليدی بيش

این است، تاثيری قوی  توسط کارفرمایان نسبت به واردات خودشان باشد. اگر مساله

 های کارگری دارند. برای واکنش
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 ماعی/کارگریاجت های کارگران مهاجر و تشکل

 در ایاالت متحده 

 کیم مودی

 نسرین ابراهیمی

شده است.  تبدیل های اساسی ادغام اقتصاد جهانی یکی از ویژگی به مهاجرت انسانی

سادگی مرزها ه فقط کاالها و خدمات، سرمایه گذاری و سرمایه نيست که  ب دیگرحاال 

های  وسيله دگرگونی هه شده بها موجود انسانی از جا کند نوردد، بلکه ميليونرا در می

گردند.  می ی خوددر جستجوی شغلی جایگزین، درآمد و بقا وجود دارند که اقتصادی

ميليون نفر خارج از کشور محل تولدشان   ۵۲حدود  ۸۸۲۰ سال که در در حالی

اتحاد داخل که در  به استثنای کسانی  ۵۰۰۲سال قبل از حتیکردند،  زندگی می

سازمان ملل ميليون رسيد، ) ۸۲۵کردند این رقم به  مهاجرت میجماهير شورری سابق 

شروع شد، اکثر این مهاجرین به کشورهای   ۸۸۱۰اواخر  از . این روند(1، ص.2005

چيزی بود که در مهين  که دستمزد، چندین برابر آن یافته راه پيدا کردند، جائی توسعه

ميليون  ۸۱ميليون مهاجر،  ۸۲۵، از ۵۰۰۲ د دریافت کنند. تا قبل ازنتوانست خود می
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تر کشورهائی  بيش ترین تعداد در ایاالت متحده. در آن در اقتصاد شمال بودند، و بيش

جا جریان دارد این نياز وجود دارد که این کارگران از جان  که این انبوه مهاجرت به آن

ن هائی را پُر کنند که رشد طبيعی جمعيت دیگر قادر به تامين آن آ گذشته شغل

 مزد امری شود و پرداخت نيست. با این وجود هنوز با کارگران مهاجر بدرفتاری می

 ها ممکن است بيگانه و . هر چند که وطن/اقامتگاه جدید آنرود به شمار میناچيز 

ای  عنوان وسيله هها همانند بسياری از پيشينيان خود به تشکيالت ب خصمانه باشد، آن

در ایاالت متحده، در اول ماه مه  آورند.روی می ودخ اقتصادی از منافع برای دفاع

شان اعتصاب و/یا  در دفاع از حقوق ها کارگر مهاجر که ميليون یعنی هنگامی ۵۰۰۲

های تشکيالتی  تظاهرات کردند، طبيعت و سرشت عمدتأ غيرمحسوس و نامرئی فعاليت

جرت در ایاالت این بخش ميزان مها گر شد. درجلوه در ابعاد وسيعیمهاجرین ناگهان 

های کارگران مهاجر برای متشکل شدن در  متحده، تاثيرات آن بر نيروی کار، و تالش

 گيرد. می با پایه اجتماعی مورد بررسی قرار ها ها و تشکل اتحادیه

 

 مهاجرت
های  کاهش یافته بود و در سال ۸۸۲۰های  ایاالت متحده جمعيت مهاجر در سال در

و  گرفتمهاجرت به شدت شتاب   ۸۸۱۰های  سال راکد ماند. از اواسط  ۸۸۲۰

 ۵۰۰۲ميليون در  ۹۲/ ۵به  ۸۸۵۰ميليون در سال ۸/ ۵ خارج  از در جمعيت  متولد

 ميليون رسيد، که ۵۵نيروی کار شاغل متولد خارج به بيش از  ۵۰۰۲رسيد. تا قبل از 

، 2007گری، آمار کار مرکز. )شود درصد از شاغلين در ایاالت متحده را شامل می ۸۲/ ۱

.  نيروی کار مهاجر در ( 47ص.   2007و  44-45، صفحات 2001؛ وزارت بازرگانی ، 1جدول 

 را کرد )از نظر تعداد نه ضرورتأ موقعيت قانونی(  شماری از تدابير که رشد می حالی

کرد، متشکل شدن برای بهبود  ضمين میتدر ایاالت متحده ی آن را و اجرا اتخاذ کرد
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های  دی، اجتماعی و قانونی را آغاز کرد. برای انجام این کار، به اتحادیهمشکالت اقتصا

های اجتماعی  تشکل سنتی روی آوردند، اتحادیه خود را ایجاد کردند و انواع جدیدی از

 کارگری  را برساختند.

ترین تعداد مهاجرین هنوز از  ، بيش۸۸۱۰الگوی مهاجرت تغيير کرده است. در سال 

، سرازیر شدن مردم از مکزیک،کارائيب، آمریکای ۸۸۲۰هر چند در  آمدند. اروپا می

سرعت رشد ه چنين ب اروپا پيشی گرفت. مهاجرت از آسيا هم مرکزی و جنوبی، از

با وجود  ۸۸۸۰های  دهد. در اوایل سال ترین گروه را تشکيل می کرد، فيليپين بزرگ

های  ها در سال پائیافزایش مهاجرت از کشورهای شوروی سابق، کاهش مهاجرت ارو

کامل ادامه داشت. با جاری شدن مهاجرین قانونی از  طوره ب ۸۸۸۰و  ۸۸۱۰، ۸۸۵۰

ميليون  ۲/۸ مکزیک، آمریکای مرکزی، و کارائيب، که از پيش به ميزان قابل توجه

بود که مهاجرت به ایاالت  ۸۸۱۰های  رسيده بود، در سال ۸۸۵۰برای تمامی دهه 

آمد و تقریبأ به دو برابر، نزدیک به سه ميليون  خود در  شکل انفجاریه متحده  ب

چنين افزایش یافته  رسيد. برخالف اکثریت مهاجرین آسيائی، که تعداد آنان نيز هم

های استخدامی  اولویت "بر پایه"است، مهاجرین مکزیکی، آمریکای مرکزی، و کارائيب 

ها مردم فقيری  . اینای است، مهاجرت نکردند های حرفه حصيل کردهت که به نفع

و  3: جدول 2005وزارت امنيت داخلی، .)گریزندهستند که از ویرانه های جهانی شدن می

 (.25-26، ص 1999؛  وزارت دادگستری آمریکا، 10

غيرمجاز و  ميليون مهاجر  ۵۰و ۸۰/ ۲،  بين ۵۰۰۲های سال عالوه، بر اساس ارزیابی هب

در صد از آنها  از سال  ۱۰. بيش از حدود بدون مدرک در ایاالت متحده وجود دارد

(. تا قبل  1ص 2007؛ مارشال، 5، ص 2006، 2005وزارت امنيت داخلی، آمده بودند. ) ۸۸۸۰

ميليون شهروند  ۵۸/ ۵خارج در  ميليون جمعيت متولد ۹۲/ ۵، از  ۵۰۰۲از سال 
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 ۸۵تقریبأ  ، ۵۰۰۲بگير متولد خارج در سال حقوق و مزد ميليون کارگر ۸۸نبودند.  از 

 شهروند نبودند. ميليون

ایاالت متحده به مراتب تاثير  ترین تأثير عامل جمعيتی بر روی نيروی کار بزرگ  

تا   ۸۸۱۲های  در طی سال ها بوده است. التينی مهاجرین آمریکای التين بر نيروی کار

 درصد رسيد یعنی۸۹/ ۸درصد  به  ۲/ ۵ های شهروند از التينی نيروی کار  ۵۰۰۱

ترین گروه اقليت پيشی گرفت. از  عنوان بزرگه نزدیک به دو برابر شد، که از سياهان ب

در صد از  ۱۲به نيروی کار پيوستند، که  ميليون التينی ۵بيش از   ۵۰۰۱تا   ۸۸۸۲

ویو، آمار اخير ی) مانتلی ليبرز رشود.  دست آمده در این دوره را شامل میه کل سود ب

ص  2000، سال 388، ص 2006، چکيده آماری سال 59-60، ص 2006(، مه 5) 129کارگری، 

 (. 406، ص 1984، سال  380، ص 1990، سال  404

های شهروند در ایاالت متحده متولد  صد از نيروی کار التينیدر ۲۱، ۵۰۰۱تا قبل از 

ير ثابت های اخ های مشغول به کار در سال که تعداد آسيائی خارج هستند در حالی

 آنان غالبدرصد رشد کرده است.  ۵۹سال تا   ۲ها در طول  تعداد التينی مانده است،

 آیند. تا حدود زیادی از مکزیک می

همه جای  توان تقریبأ در ها می که مهاجرین آمریکای التينی را همانند آسيائی در حالی

، ویژه نيویورک شهری، بهچند منطقه  ها تمایل به تمرکز در ایاالت متحده پيدا کرد، آن

 (.1 -19، ص 1994. استپيک ، آ. و گرنير، جی. 1لمفر )ميامی دارند  لس آنجلس، شيکاگو و

ها و پترو  نها در این شهرها متفاوت هستند: دومنيک های قومی عمده التينی گروه

؛ جلس و شيکاگوها در لس آن ها و آمریکای مرکزی در نيویورک؛ مکزیکی ها ریکن

صد از جمعيت در ۵۵در نيویورک    ۵۰۰۰ا قبل از سال ها در ميامی و غيره. ت کوبائی

جمعيت جدید  ها، محاسبه درصد بود. در اکثر ۱۵ها بودند، در لس آنجلس  التينی

نقش داشته   مناطقی مانند لس آنجلس و نيویورکمهاجر در تجدید حيات اقتصادی 
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 -هاله.، ر -)ر. ضربه خورده بودند  ۸۸۱۰و  ۸۸۵۰های  زدائی در سال که با صنعت است

 .(1-19، ص 2003گوردون. و آ بوریدج.، 

چهار ایالت کاليفرنيا، نيویورک، فلوریدا و تکزاس بيش از نيمی از  ۵۰۰۲در سال 

مهاجرین پذیرفته شده را جذب کردند. بدین ترتيب مدل و الگوی جغرافيائی مقصد و 

ر در جنوب زندگی درصد از جمعيت مهاج ۵۱،  ۵۰۰۲اقامت تغيير کرد،  لذا تا قبل از 

شد  د خارج  ایاالت متحده را شامل میدرصد از نيروی کار شاغل متول ۹۵کرد که   می

 (.2006،  44-46؛  دیوان آمار کارگری، ص 2006،  44-46وزارت بازرگانی،ص )

 

 در آمدها و اشتغال
طور قابل توجه  همتوسط نسبت به کارگران متولد در محل ب طور هکارگران مهاجر ب

دستمزد و  دهد، متوسط گونه که جدول زیر نشان می مد  کمتری دارند. هماندرآ

 حقوق هفتگی کارگر متولد خارج حدودأ سه چهارم کارگر متولد در محل است. هر

با درآمد گروه/نژاد مشابه  اما درآمد مهاجرین سفيد و سياه آور، چند تا حدودی شگفت

مشاغلی با کار بدنی و  د خارج درمحلی مساوی است. احتمال تمرکز کارگران متول

ها یا مشاغلی سنتأ با  متولد در محل است. این از کارگر تر خدماتی به مراتب بيش

مزد پائين هستند، مثل آماده کردن غذا و یا  مشاغلی مثل تعميرات/ نگاهداری تدس

علت  تغيير ساختار صنعتی در دو دهه گذشته یا ه ها و ساخت و ساز که ب ساختمان

. جریان مهاجرت التينی از بيش از دو رفتند به شمار میاز آن، جزو این دسته  پيش

رشد باالی  مهاجرین  آمد پائين بوده است. با توجه بهدهه پيش برای این مشاغل با در

 پذیر آسيبتر  ها نسبت به سایر اقشار به مقياس بيش التينی بدون مدرک، شاید آن

 باشند.
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که در آمریکا  های قومی: متولدین خارج و کسانی گروه جدول درآمد متوسط  هفتگی

 اند بدنيا آمده

 

 ها ر محل                در صد محلیقومیت               متولد خارج               متولد د        

----------------------------------------------------------------------------

------------------------- 

 %76.6                        $ 677                     $ 511کل                              

 %                            102.8                       $ 720                     $ 733      سفيد                     

 %100.0                         $ 521                     $ 521سياه                           

 %96.1                         $ 774                     $ 747آسيائی                        

            %74.2                         $ 555                     $ 412التينی                         

----------------------------------------------------------------------------

------------------------- 

، یو اس دی ال  2005منبع: بی ال اس، کارگران متولد خارج: خصوصیت نیروی کار درسال 
 . 5، جدول 2006،آپریل  640-06

 

، کارگران ۵۰۰۲تا قبل از سال  ها جالب توجه است. ها و آسيائی وزیع شغلی التينیت 

، ها صد التينی( در ۱۸شدند.  تقریبأ ) درصد  نيروی کار را شامل می ۸۲متولد خارج، 

هر دو گروه   (. 2005دفتر آمار کارگری، سال   1ص )درصد آسيائی بودند  ۵۵که  در حالی

تر  بيشها پيش و یا  اند که به دهه مدتی داشتهدر صنایع و مشاغل مشخصی حضور دراز

ها جایگاه مشخصی در  گردد. با این وجود، رشد سریع  تعداد هر دو گروه، به آن بر می

مشاغل عمده هر یک از  ۵دهد. جدول  تغيير جمعيتی طبقه کارگر ایاالت متحده می

ین در محل را دهد، که هم متولدین خارج و هم متولد دو گروه قومی را نشان می

 شود. شامل می



 اتحادیه جنبش اجتماعی

 033 

ولد در محل )آمریکا( روشن است این است که کارگران التينی، چه متآنچه که به نظر 

از روی ضرورت و اجبار نه انتخاب در بعضی از مشاغل با پرداخت کم کار  و چه مهاجر،

 کنند. می

ای به نام  ها به وسيله پدیده حلیشغل بين مهاجرین و م دستيابی به رقابت برای

وسيله روجر والدینگر جامعه ه که بکاهش یافت  "صف/نوبت"یا   "شکاف قومی"

 .(1996،  94-136)ص  شناس توصيف شد،

 

به هزارها ) ٢٠٠٤ها در ایاالت متحده،  ها و التینی های عمده شغلی آسیائی گروه  ٢جدول      
 (دو درص

 %ها التينی                            %ها آسيائی         ها(                000کل )          حرفه             

 17964(%100)5988(%100)139.252                      کل   

   3106(%17)2718(%45)48532          ای مدیریتی، حرفه  

 4340(%24)977(%16)22720                    خدمات   

 3830(%21)1383(%23)35464       فروش و دفتری   

  3223(%18)263(%4)14582  یمنابع طبيع و ساختمان، تعمير  

 3447(%19)682(%11)17954       د و حمل و نقلتولي   

----------------------------------------------------------------------------

--------------------------- 

 .401،2006-405منبع: چکیده آماری، ص 

 

ها اغلب بدليل بازسازی  شدند که دیگر گروه مشاغلی می وارد ها بودند که این التينی

اقل قرار داشت. هر صنعتی و شغلی ترک کرده بودند، و در نتيجه رقابت در سطح حد

های جدیدتر مهاجر  انگارانه باشد که وجود سطحی از رقابت ميان گروه چند شاید ساده



 مایکل اسکایوونی ،شیال کوهن کیم مودی،

 034 

ود است و انتقال و گذار از یک کارگران را انکار کرد. فضا و مکان در شهر محد و سایر

 گيرد. هائی صورت می محدود با اصطکاک گروه به گروه دیگر در یک محل مشخص و

پيش است،  این است که گرایش  همانند صد سال رسد هنوز آنچه که به نظر می

یا صنایع معينی مشاغل  های گوناگون مهاجر وجود دارد، که در ی برای گروهنيرومند

را  کارگران متولد در  محل آن مشاغل شوند که معلومی متمرکز ئیدر محل جغرافيا

چه برای مثال در لس آنجلس، کارگران تعمير  ند. چناناترک کرده یا در حال ترک آن 

کننده قطعات دیوار داخلی  و رانندگان کاميون  چنين کارگران نصب ساختمانی، هم کار

ویورک مهاجرین التينی در . در نيدر اسکله، اغلب مکزیکی و آمریکای التينی هستند

کنند،  ها کار می های رستوران آشپزخانه های ميوه و سبزی فروشی و فروشگاه

ها رانندگان تاکسی هستند. در چنين مواردی رقابت  که هندی و پاکستانی درحالی

 ماند. های کارگران باقی می گروه کمی با دیگر

 

 ده اهمیت کار مهاجرین برای اقتصاد ایاالت متح
بلکه وقفه و شکاف  "گيرند مشاغل را از کارگران متولد در محل نمی"مهاجرین نه تنها 

. 1ص)کنند. وزیر کار پيشين ری مارشال وخيم موجود در رشد نيروی کار را پُر می

 نویسد. می (2007

ها در رشد بيش از نيمی  مهاجرین به ویژه برای اقتصاد ایاالت متحده مهم هستند. آن

های  بين سال ها در صد افزایش استخدام ۱۲ و ۸۸۸۰های کار در طی سال از نيروی

سال دیگر در آمریکا،  ۵۰آیند. بدليل اینکه برای  به حساب می ۵۰۰۲و   ۵۰۰۰

(  وجود نخواهد داشت، از اینرو  ۵۲ -۲۱افزایشی در تعداد اصلی کارگران در سن کار  )

این وابسته باشد که چگونه ملت،  تواند با وزن زیادی به قدرت اقتصاد آمریکا می

 ردهد. نه فقط مهاجرین برای پُ مهاجرین را به سياست اقتصادی و اجتماعی ارتباط می
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 که آنها اغلب برای استخدام کردن رشد مشاغل و بازدهی الزم هستند، بلکه بدليل این

 ، لذا با دستمزد کمتری نسبت به کارگران محلی کار خواهند کرد.اند وارد شده

ر کردن آن )از طرف برای پُکنند که  ر میبنابراین مهاجرین نه فقط مشاغلی را پُ

های کليدی اقتصاد ایاالت متحده را  حوزه شد، بلکه تمنا می باید التماس و کارفرما(

صورت  کنند که درغير این کنند و نرخ سودی را عرضه می تقویت و حمایت می

 ممکن بود.غير

ه کند. ب طور کامل آشکار نمیه صادی کارگران مهاجر را بحتی این حقيقت، اهميت اقت

به  رفرمایانپذیر هستند، کا جرین  به طرق گوناگون آسيبمها دليل اینکه بسياری از

تر از حداقل دستمزد بپردازد، نمونه  ها کم کنند به بسياری از آن طور معمول تالش می

مسکونی در شهر نيویورک  توان در رونق صنعت ساخت و ساز قابل مشاهده آن را می

 ۸۹۵ارزش قرارداد ساخت و ساز مسکونی تا  ۵۰۰۲تا  ۵۰۰۰یافت. در آنجا از سال 

که در زمان مشابه، تعداد رسمی کارگران با صورت  باال رفت.  در حالی درصد

کارگر افزایش یافت.  ۲۹۲۹درصد، برای حدود  ۸۲پرداخت/ليست حقوق تنها حدود 

تحت عنوان  کارگر جدید، ۸۲۵۵۲بندی اشتباهی  ،  با ردهآوری معجزه آسااین  سود

رو این کارگران که از طریق استخدام و دریافت  شغل آزاد به انجام رسيد؛ از این

ای، یا حتی حداقل  مشمول حقوق اتحادیه دستمزد دولتی رایج صنعت ساختمانی، باید

ران مهاجر هستند. شدند، از این حق محروم شدند. اکثر این کارگ دستمزد فدرال می

کند که با  مطالعات دانشگاه کورنل در رابطه با استخدام در ایالت نيویورک، ارزیابی می

درصد  ۸۰هفتصد هزار  کارگر و یا  بيش از ۵۰۰۲و  ۵۰۰۵ های سال این روش بين

گویند که  ها نمی بندی شدند. هيچ یک از این اشتباه رده/طبقه نيروی کار ایالتی

کنند  مدرک هستند، مقاومت و مخالفت نمیهائی که بدون  جمله آن ازکارگران مهاجر 

 یا بی توجه هستند.
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 ها ران  مهاجر و اتحادیهکارگ
خارج در در ميليون کارگران متولد  ۸/ ۱بر اساس ارزیابی موسسه سياست مهاجرت، 

ود ميليون ب ۸/ ۱ که  ۸۸۲.ها تعلق داشتند،  که نسبت به  سال  به اتحادیه ۵۰۰۹سال 

درصدی در آن دوره داشت. افزایش سریع درصد ۸۸/ ۲تا  ۸/۱باالتر رفته، افزایشی 

در محل دليل کاهش عضویت کارگران متولد ه اعضای اتحادیه متولدین خارج بخشأ ب

یابی در بين کارگران  دليل افزایش سازمانه صد هزار نفری ببود، اما این افزایش چهار

بر مطالعه  خود ميلکمن در مقدمه (.4، ص 2004، )موسسه سياست مهاجرتمهاجر است 

 یرزیابی  کارگران مهاجر به نتایج  اخير سازماندهی مهاجرین، در رابطه با سازمان

 رسيد:

های  هائی که در سال ن آتحليل این است که مهاجرین اخير) نکته کليدی در این"

شوند، در  یاحتمال کمتری به شکل اتحادیه متحد م هیا بعدأ رسيدند( ب ۸۸۸۰

( سطح اند آمده ۸۸۱۰اند )قبل ار  تر در ایاالت متحده بوده که طوالنی که کسانی حالی

گرایش به اتحادیه حدودأ دو برابر تازه واردین است، و در کاليفرنيا چهار برابر بيشتر 

 ."است

 و  –ترین  اتحادیه در واقع برای جا افتاده دهد، احتمال عضویت در ميلکمن ادامه می

به دیگر سخن با گذر زمان در  وجود دارد. - مهاجرین های گروه ترین فرعی رایب

تشان  کنند، موقعی عادت می به سرزمين جدیدشان خو گرفته و که مهاجرین حالی

های  شوند؛  آنگاه است که آنان به همان ميزان آمریکائی تثبت شده یا شهروند می

کنند. بيرون  دهی می را سازمان وندند یا آنپي تر به اتحادیه می متولد در محل و یا بيش

ها حتی با وجود  قطعأ نشانه آنست که آن ۵۰۰۲ها مهاجر در اول ماه مه  آمدن ميليون

جنگند. این  می روبرو شدن با سرکوب و احتمال از دست دادن شغل، برای زندگی بهتر
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یابی حال و آینده  مانتوانند بنياد و زمينه برای ساز جائی که می عالئم از آن ها و نشانه

های ایاالت متحده سابقه برخورد و  هم هستند. با وجود اینکه اتحادیهباشند بسيار م

 عالوه، مهاجرین از هعملکرد ضد خارجی دارند، این مساله شروع به تغيير کرده است. ب

اند. سئوال این است که آیا استراتژی  سازمانيابی در اشکال مختلف کرده پيش شروع به

ها به برخی از  ها برای اینکار مناسب است؟ آیا حتی آن اتحادیه امروزه ساختارو 

 کنند؟ زنی نگاه می انههای مهاجرین با پتانسيل بالقوه چ گروه

ها مهاجر در سراسر آمریکا برای هشت  هزاران کارگر، بسياری از آن ۸۱۱۲در اول مه  

المللی کارگران  عنوان روز بين هبها و آنچه را که بعد ساعت کار روزانه اعتصاب کردند

وجود آوردند. صد و  هایاالت متحده شناخته شد، ب ه جزبتقریبأ درهمه نقاط جهان 

ها کارگر مهاجر برای حق کار کردن بدون اذیت  بيست سال بعد در اول ماه مه، ميليون

 "ینیک روز بدون مهاجر"را  و آزار در ایاالت متحده اعتصاب و تظاهرات کردند. و آن

ناميدند. برای بخشی و یا تمام روز بسياری از بدترین مشاغل از نظر دستمزد، بدون 

کننده درست باشد، پس  شش ميليون شرکتکارکن باقی ماند. اگر تخمين پنج یا 

ميليون کارگر متولد خارج  به نوعی دست به اقدام زدند. بر  ۵۸شاید یک چهارم  از 

ی این اقدام فراخوان نداده بودند و فقط نقش ها برا اتحادیه ۸۱۱۲خالف اول مه 

تشکيالت  دفاعی و اجتماعی با  ۲۰۰ای در حدود  شبکه حمایت کننده را بازی کردند.

چون ستون فقرات تشکيالتی برای اول ماه مه و  پشتيبانی کليسای کاتوليک هم

  (.2006)آرشيبولد،  تظاهرات ماه مارس و آپریل که به دنبال آن آمد، خدمت کردند.

دهندگان در شهرهای گوناگون دستور کار مختلفی داشتند،   بدليل اینکه سازمان

ها فراخوان تحریم یا ماندن در  . بعضیگير بود تر از همه موثر و چشم مشارکت بيش

خانه را دادند، اما بعضی مثل کاردینال روجر ماهونی هشدار دادند که تظاهرکنندگان 
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ها و صدها هزار در سراسر شهرهای  . با این وجود دهشان را به خطر نياندازند شغل

 کشور بيرون آمدند.

ها نقش حمایت کننده را در رویدادهای اول ماه مه بازی کردند. مثأل در لس  اتحادیه

تر کارهای  هزار دالر برای اینکار کنار گذاشتند و بيش ۱۰ها بيش از  آنجلس آن

  )اتحادیه بين المللی کارکنان خدمات( آی. یو. رهبران اس. ای. تدارکاتی را انجام دادند

( ها و آ. اف .اس. سی. ام. ای )فدراسيون کارکنان آمریکا کارکنان شهرستان و شهرداری

 ۸۱های مهاجرین عمل کردند و رانندگان کاميون دو ماشين  چون رابط بين تشکل هم

با  ۵۰۰۰در سال   .(2006واتانابه و ماتيوز، )چرخ برای هدایت راهپيمائی  تهيه کردند 

کنگره  -سی. آی او )فدراسيون کار آمریکا  -آی. اف الگير در سياست  متغيير چش

ها عفو عمومی برای کارگران بدون مدرک را  که آن هنگامی(های صنعتی سازمان

در  نفری پذیرفتند،  حمایت کارگری تقویت شد. این به نوبه خود تظاهرات پانزده هزار

ائتالف ملی برای حرمت/شان  و عفو "وسيله ه بدنبال داشت که بواشنگتن دی سی را 

در اول ماه مه چند  ۸۸۸۸فراخوان داده شد. البته این ائتالف از سال  "عمومی

ها در سال  اتحادیه که هنگامی( 2000یاداشت کارگری، ). اندازد ظاهرات دیگر را به راه میت

بازی کردند کاروانی که   "آزادی کارگران مهاجر، سوار"کاروان نقش کليدی در ۵۰۰۹

کشور را درنوردید و با تظاهرات بزرگی در نيویورک خاتمه یافت، روابط متقابل ميان 

 ایجادگير به  ها به سطح جدیدی رسيد. این واقعه چشم هاجر و اتحادیههای م گروه

اعتماد به نفس در رابطه با بردن مساله حق پناهندگان به ميان عموم جامعه کمک 

 رد. ک

چنين موقعيت استراتژیک کارگران مهاجر را در برخی صنایع  اقدامات اول ماه مه هم

اه مه، ساخت، این مساله اغلب مورد غفلت و بی توجهی قرارگرفته بود. در اول م آشکار

ملی، لس  ترین بندر اسکله بزرگ گان کاميون مکزیکی و آمریکای مرکزی دررانند
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های بندر را متوقف کردند. از صنعت تهيه  فعاليتدرصد از  ۸۰آنجلس/لونگ بيچ، 

درصد کارکنانش در سراسر کشور در این روز کار  ۲۰گوشت و ماکيان گزارش شده که 

درصد از کارکنانش  ۸۰را متوقف کردند. انجمن پرستاری آمریکا و حومه، گفته که 

غبانی دست باکننده مواد  درصد کارگران انبارهای عرضه ۸۰اعتصاب کردند، همين طور

که کارگران  در بسياری از مناطق، از آنجائی سازی اختمانساز کار کشيدند. بخش 

مهاجر مثل کارگران نصب کننده قطعات دیوار داخلی کاليفرنيا، برای یک روز دست از 

براین اول بنا .(13سی ، ص  2006کارگری،  یها )یاداشتشدت ضربه خورد ه کار کشيدند، ب

برای اقدام خود به خودی را با   ا تمایل و توانائی کارگران مهاجرنه تنه ۵۰۰۲ماه مه 

ها نشان داد، بلکه  وجود خطر باالی از دست دادن شغل یا حتی برگرداندن آن

های مهم اقتصاد را نمایان ساخت. این  چنين قدرت نيروی کار مهاجر در بخش هم

اجتماعی هر دو در  های واقعيت مساله کليدی در درک رشد هم اتحادیه و هم تشکل

 ميان مهاجرین است.

شونده  مایتتالش متحدانه سراسری بود در مخالفت با قانون حیک  ۵۰۰۲اول ماه مه 

قانون حفاظت از مرزها، ضد تروریسم و کنترل "خواهان، یعنی  از طرف جمهوری

آنچه که قبأل بود محدود  از ترکه حقوق  مهاجرین را حتی شدید"مهاجرت غيرقانونی

یک روز بدون مهاجران" کرد. حرکت می موفق به شکست آن الیحه شد. در سال "

تری در  ها، پيشنهاد قانونی نرم ای تحت کنترل دموکرات این بار با کنگره ۵۰۰۵

کرد. لذا جنبش اگر  هر چند هيچ کدام عفو عمومی را تضمين نمی -بود  دستورکار

که نه  ۵۰۰۵در سال   (.4-9، ص 007لوپز، )ن برد يحمایتی هم  وجود داشت را از ب

حمایت کليسا وجود داشت. اقدامات تا و فشار متحدانه برای اقدام سراسری، نه ائتالف 

هر  ۵۰۰۵های محلی بودند. اول ماه مه  های منفرد یا گروه حد زیادی بسته به ائتالف

وز یک ر در کرد، اما بار دیگر کوچک جلوه می  ۵۰۰۲چند در مقایسه با سابقه حرکت 
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ترین آن در شيکاگو بود که الاقل  ت قابل توجهی را به خود دید. بزرگاکاری تظاهر

در دو  نفر صدوپنجاه هزار نفر تظاهرات کردند. در لس آنجلس حدود سی و پنج هزار

که در شهر نيویورک حدود بيست هزار نفر  مراسم جداگانه راهپيمائی کردند، در حالی

، مستقر "شبکه همبستگی مهاجرین"بر اساس ارزیابی در ميدان یونيون تجمع کردند. 

باالی نيم ميليون  در لس آنجلس در بيش از یکصد شهر و شهرستان در سراسر کشور

 (2007شبکه همبستگی با مهاجرین، )نفر تظاهرات کردند. 

بعضی اوقات اعتصاب و  ۸۸۵۰جدید مهاجرت پس از  کارگران در ادامه موج

اعتصاب موفقی توسط زنان  ۸۸۱۲در  اغلب به تنهائی. دهی کرده بودند و سازمان

توجه عموم را  شده بود و کانينگ وجود داشت که بسيار معروفمکزیکی در واتسونویل 

ت از مقامات رانان از ابتکارات اصلی خود، یعنی گرفتن حمای به خود جلب کرد. کاميون

اما  (.37-330،ص 1988 مودی،)ها برای پيروزی استفاده کردند  محلی و دیگر اتحادیه

متفاوت بود  ۵۰۰۰و  ۸۸۸۰های  دهی در سال سازمان -ها برای خود اعتصابات و تالش

د اما تعدیل نتر آن در صنایعی اتفاق افتاد که قبأل اتحادیه داشت و به نوعی مهم. بيش

 از سر ۸۸۱۰های  در سال دهی مجدد گسترده کار را ساختاری عظيم و سازمان

ها کاهش یافته بودند یا از هم پاشيده شده بودند و همراه با آن  اتحادیه گذرانده بودند.

دستمزدها و شرایط کاری به همين ترتيب سقوط کرده بود. مهم است که توجه داشته 

در  مشابهشان در چهار موقعيت  گونه که ميلکمن و ونگ در مطالعات باشيم همان

محل در بيرون رفتن کارگران متولد  ( نشان دادند،104-107، 2001)جنوب کاليفرنيا 

نه در نتيجه ورود کارگران مهاجر.  در نتيجه بدتر شدن و انحطاط شرایط بوجود آمده،

کردند. نيروی جدید  رتر مشاغل خالی و مشاغل تازه شناخته شده را پُ مهاجرین بيش

ا ه روع به متشکل شدن خود در اتحادیهاغلب به ابتکار خود ش ۸۸۸۰کار از پيش از 

 کرد.
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عدالت برای طور مرکزی هدایت شده  هریزی شده و ب اگر اعتصاب با دقت برنامه

غيرکشاورزی  اولين اعتصابات توسط کارگران مهاجر یکی از ۸۸۸۰در سال  ن سرایدارا

وسيله حدود  به ۸۸۸۵اعتصاب سال  را به خود جلب کرد؛ بود، که توجه عموم

ات داخلی دیوارها در جنوب کاليفرنيا به چهارهزار نفر از کارگران نصب کننده قطع

نکته جدیدی اشاره دارد. اعتصاب با ابتکار خود کارگران مهاجر شروع شد و نگه داشته 

کردند و سرانجام به آن اتحادیه  ها حمایت می از آن که کارگران نجار شد. در حالی

ی و هدایت پيوستند، کارگران مهاجر ساختمانی اعتصاب را با شرایط خود، سازمانده

نقاط جنوب کاليفرنيا برای پنج  تر در بيش مسکونی را کردند، و صنعت ساخت و ساز

ماه تعطيل کردند. این بخشی از صنعت ساخت و ساز مسکونی بود که مانند سایر نقاط 

وجود آمد که از شهر  هکشور، بدون اتحادیه بود. تشکل اعتصاب ابتدا توسط مهاجرانی ب

آمده بودند و  چند صد نفر از آنان در این صنعت کار ال مک گئوئی، مکزیک 

ميلکمن و )شود  شماری تکرار می های بی کردند. این الگو در به پيش راندن اعتصاب می

 (.169-188، ص 2000ونگ، 

اند در تجمعی جدید و کاری  متحد شدن و بهم پيوستن کارگرانی که از یک محل آمده

رقرار کرد که برای بسياری از کارگران متولد خارج باره و پيوندی را برابطه دو مشابه

 ها، محل کار و محل زندگی در ایاالت متحده از گسسته بود. از آنجا که در طی سال

کند  اشاره می (نقل شده  2000،  228-229در دلگادو ص )هم جدا شده است،  استن ویر

های  انهای مکمل از سازم دیگر کمک رسمی در روند کارغير های تشکل"که 

های قومی و رادیکال در مراکز اصلی  عنوان مثال اقليت هب رسمی محله  ندارند. فقطغير

کنند، این مزیت را دارند که کمک  تری در صنعت را کسب می شهری که اشتغال بيش

/کاميونتی مشترک و نيز کار جماعتاضافی ارائه کنند. پيوند منشا مشترک، محله یا 

در بسياری از موارد است. در  های مهاجر ائی برای سازمانآورنده توانوجوده منبع ب
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، ص 2001)ميلکمن و ونگ،  ایفا کرد این مساله نقش ۸۸۸۰کمپين سرایداران  در سال 

ميان کارگران  که دریابی  بسياری از خودسازمان چنين به توضيح . این نکته هم(111

ان مهاجر برای رگرهای کا کند. ارزیابی از تالش صورت گرفته، کمک می مهاجر

دریافتن به پتانسيل و ها فراتر از حوزه این بررسی است. اما برای  دهی اتحادیه سازمان

 اندازیم. يروی کار، نگاهی به چند نمونه میهای کليدی ن پویائی بخش

رانان اسکله نيز همانند بخش خدمات ساختمانی و ساخت و ساز در جنوب  کاميون

  صاحبان متصدی ۸۸۱۰در سال از سر گذراندند را کاليفرنيا، بازسازی عظيمی 

شرایط کاری نزول کرد. یکبار دیگر  شدند و  مستقل جایگزین کارگران کاميون

رانان تنها از طریق تشکيالت  ی جای خالی را پُرکردند. کاميونمهاجرین التين

اعتصاب کردند. گرچه تشکيالت مجدد  ۸۸۸۹و بار دیگر در  ۸۸۱۱رسمی در سال غير

مخابرات آمریکا  -اتحادیه کارگرانعدی عمدتأ با ابتکار خود کارگران ایجاد شد، اما ب

کاران  آنجائی که صاحبان متصدی و پيمان پيشنهاد کمک داد. از -  ۸۱۰۰لوکال

ها  حق اتحادیه و اعتصاب نداشتند. با این وجود آن ،طبق قانون داران مستقل، کاميون

 "کارفرما" یزی کردند که شامل درست کردن یکر نامهای را بر استراتژی پيچيده

اعتصابی صورت گرفت. برخالف اعتصاب کارگران  ۸۸۸۲شد و در نتيجه در سال  می

های رانندگان کاميون شکست خورد، که   کننده قطعات دیوار داخلی، تالش نصب

چند ر کاران کاميون و موانع وسيع قانونی بود، ه های زیاد پيمان دليل تالش هتر ب بيش

ميلکمن و ونگ، )سازماندهی کارگران را بار دیگر نشان داد این حرکت  پتانسيل خود

 ۸۸۸۰های مبارزه رانندگان کاميون اسکله در سال ،. با این وجود(122-126، ص 2001

 دليل اذیت و آزار دولت و هب ۵۰۰۲و  ۵۰۰۱های  در سال پایان نيافت. آنان دوباره

یک "یعنی در حرکت  ۵۰۰۲پس در اول ماه مه س کنند. قيمت سوخت اعتصاب می
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جر، بار دیگر دوباره بندرساحل ها کارگر مها همراه با ميليون "روز بدون مهاجرین

 (.6، ص  1ص 2006های کارگری،  تیادداش)آنجلس/لونگ را بستند  لس

 ای که تجهيزاتش را دارای اتحادیه به مالک یا رانندهتبدیل از کارگر سابقأ  و این تغيير

نقل نيز رایج  بود. در سراسر نيویورک،  های حمل و کرد در سایر حوزه خود کرایه می

يموزین مشمول یا سرویس ل "های سياه اتوموبيل"، و هم "تاکسی"های هم سرویس

ها متوقف شد و جایش را به  ذا استخدام راننده برای اتوموبيلل بازسازی شده بودند،

دو  هر کردند. در هایشان را کرایه می اتوموبيل کاران مستقلی داد که بایستی پيمان

های قراردادی جدید را پُر کردند، خودشان را  ، رانندگان مهاجری که این موقعيتمورد

دهی کردند  برای ایستادگی در برابر دستمزد نزدیک به فقر و ساعات طوالنی سازمان

بندی  طبقه رح ط ۸۸۵۰های  کردند. از سال باید برای بدست آوردن آن کار می که

بر روی  های زرد و تبدیل رانندگانی که در استخدام برای کار مجدد رانندگان تاکسی

ار مستقل شروع شد. گرفتند به پيمان ک العمل می بودند و حق های گاراژ اتوموبيل

 المللی کارکنان خدمات(  ) اتحادیه بين ۹۰۹۲اس. ای. آی. یو محلی  آخرین اتحادیه

از بين رفت و نيروی کار سنتی یا جابه جا شد یا  ۸۸۱۰های  سال بود که تقریبأ در

نسبت رانندگان واقعی تاکسی که صاحب  ،۸۸۸۰های  بازنشسته گردید. تا قبل از سال

درصد به  ۹۰، از ه برای هر تاکسی الزم است( بودندکاری ک مداليون خود )یعنی جواز

گرفتند،  را می "کنتور "دی ازدرصد رسيد. اکثریتی که استخدام شده بودند، درص ۸۲

ها  دادند. آن کردند و خودشان پول سوخت را می اما  اکنون باید تاکسی را کرایه می

کردند. در  می طور واقعی چند ساعت اول کارشان را برای پرداخت اجاره ماشين کار هب

 ائتالف رانندگان"رانندگان آسيائی یک گروه البی تدافعی  معروف به ۸۸۸۰های  سال

وجود آوردند. اکثریت رانندگان اکنون آسيای  هبرا برای دفاع  "کننده اتوموبيل کرایه

هندی یا پاکستانی بودند  و ائتالف بر پایه قومی شکل گرفت. هر چند  تر جنوبی، بيش
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تبدیل کرد که   "اتحاد کارگران تاکسی نيویورک" به، گروه خودش را ۸۸۸۱در سال 

تشکل جدید هنگامی  ۸۸۸۱ رد نيز باز بود. در ماه مههای ز روی همه تاکسی درش بر

ساعت اعتصاب کردند،  ۵۱که کل بيست و چهار هزار راننده تاکسی عمأل به مدت  

عنوان کارگر قراردادی مستقل، حق  کردند. با وجود اینکه به گير شهر را متعجب و غافل

ه  با حدود پنج هزار چون یک اتحادی قرارداد دسته جمعی را ندارند، از آن به بعد هم

با  هنگامی که برای افزایش کرایه در شهر ۵۰۰۱کنند. در سال  عضو واقعی عمل می

دست  هکردند، پيروزی بزرگی را ب آن به رانندگان مذاکره می درصد از ۵۰اختصاص 

بار دیگر در  "اتحاد کارگران تاکسی".(196-197، و  68-69ص  2005ماتيو، )آوردند 

ای دو روز اعتصاب کردند، این بار در اعتراض به التزام به نصب بر ۵۰۰۵سپتامبر 

نيز سيستم خواننده کارد اعتباری  گر( گران قيمت و سيستم جی. پی. اس )هدایت

(. همين داستان را هم 13و ص  1، ص2007های کارگری،  یادداشت)گران با هزینه خود بود 

تر آسيائی  ین کارگران بيشا های سياه شهر گفت. توان برای رانندگان تاکسی می

انجمن "ها باالخره به  دهی خود کردند. آن شروع به سازمان ۸۸۸۲های  هستند در سال

را در سال  "هيات ملی روابط کار"پيوستند، و پرونده  "ماشين  تعميرکاران المللی بين

ده تشکل ً خانه رانن، ۸۸۸۸در  ان کارکنان راننده استخدام شدند.بردند و به عنو ۸۸۸۵

ين قراردادش را با یکی از اول ،کنند با هزار عضو که حق عضویت پرداخت می"  ۹۱۰

دهی کردن کل این حرفه ادامه دارد  های بزرگ برنده شد. تالش برای سازمان کمپانی

 (. 150-161، ص 2005نس، )

هائی نيستند که خود را سازماندهی  ها هميشه مواظب و مراقب آن متاسفانه اتحادیه

 تر های سبزی و ميوه فروشی که بيش که کارگران شاغل در فروشگاه گامینند. هکن می

دهی خود کردند، در ابتدا از سوی  شروع به سازمان ۸۸۸۰های  در سال مکزیکی بودند

اما در عين حال در منازعه قضائی و اداری، شدند.  محلی یاری ۸۲۸یونایت اتحادیه 
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) یو. اف. سی ۸۲۰۰حد مواد غذائی و بازرگانی محلی کارگران مت"اتحادیه ها را به  آن

پاس دادند. که به دالیل بسياری، این اتحادیه دقت ویژه به نيازهای این  "دبليو( 

محلی کارگران متحد مواد "اتحادیه کارگران مهاجر نکرد. موردی  مشابه در رابطه با  

ئی طه با کارگران آفریقادر نيویورک در راب ) یو. اف. سی. دبليو ( ۹۹۱غذائی و بازرگانی 

های مواد غذائی اتفاق افتاد، که کارگران پيش از اینکه  دهنده )دليوری( فروشگاه تحویل

 (.58-129، ص 2005)نس، به اتحادیه نزدیک شوند، خود را سازماندهی کرده بودند 

افتد.  رک فقط در شهرهای بزرگ اتفاق نمیمشت پدیده منشأ مشترک، تجمع و کار

مورگانتون، شمال  گران گواتماالئی در مورد کارخانه مزارع  ماکيان درنمونه کار

تواند کارکرد  چنان می هم کارولينا نشان داد که این پدیده درمناطق نيمه روستائی نيز

داشته باشد. این کارگران مایاها از یک منطقه در گواتماال هستند، که شامل اکثریت 

های ماکيان، شرایط  انند بيشتر کارخانهارخانه است. مپانصد کارگر شاغل در ک

این کارگران اعتصاب کوتاهی را سازماندهی  ۸۸۸۹بيرحمانه و نا امن بود، و در سال 

هم  یو. اف. سی. دبليو  اتحادیه متحد کارگران  مواد کردند. این سبب شد هر دو  

به این کارخانه  نا(  اتحادیه بين المللی کارگرال. آی. یو. ان. آو هم ) غذائی و بازرگانی

  قدرتعنوان هدف/آماج احتمالی سازماندهی نگاه کنند. هر چند این مساله در حوزه  هب

اتحادیه بود، اما این  یو. اف. سی دبليو  اتحادیه متحد کارگران  مواد غذائی و بازرگانی

 به ۸۸۸۲را بدست آورد، و در سال  هابود که اعتماد کارگران مایا المللی کارگران بين

ها کمک کرد. هر چند یکی از نمایندگان  و شناسائی اتحادیهها در اعتصاب دیگر  آن

قبل از اینکه  ."دهی نکردیم ما هيچ کس راسازمان"کند که،  گونه مطرح می اتحادیه این

المللی  انه نه کارگران و نه اتحادیه بين. متاسف"اتحادیه به آنجا برود، اتحادیه آنجا بود

(  اتحادیه آ .ان .یو .آی .ال)تحميل اولين قرارداد با کمپانی نشدند. کارگران قادر به 

برای  حال خود رها کنند، هراحتی کارگران را ب ه، به جای اینکه بالمللی کارگران بين
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کميته ملی ادیان برای عدالت "وسيله  هکه ب تامين مالی ایجاد یک مرکز کارگری

کز کارگری مشکالت بسياری از کارگران شد، موافقت کرد. این مر اداره می "کارگری

فيسک، ) داد ينای شمالی را مورد توجه قرار میآمریکای مرکزی در این بخش از کارول

 (.96-97و ص  54-78، و 2-6، ص  2003

دهی اتحادیه در ميان مهاجرین با منشا  این یک واقعيتی است که غالبأ امکان سازمان

مشابه فراهم شده  کار وکوميونتی( مشترک، ) جماعتقومی یا ملی مشترک، محله یا 

ها که در ميان مهاجرین  دهی تر سازمان تعجبی ندارد که بيش ردد، و تسهيل ميگ

)کوميونتی( است. این شامل  استوار بر جماعت های گيرد بر پایه تشکل صورت می

 حقوق قانونی، آموزش و عی،افدکننده خدمات،  که ارائه ها ای از تشکل طيف گسترده

آنچه اینجا مورد عالقه ماست شود. می پرورش، بسيج سياسی، و رشد سياسی

با تمرکز بر روی کارشان  طور واقعی کارگران مهاجر را ههائی هستند که ب سازمان

که  مراکز   المللی کارگران ( اتحادیه بينآ .ان .یو .آی .ال)کنند مانند  دهی می سازمان

 کند. میکارگری در شمال کارولينا را حمایت 

 

 مراکز کارگری
هر چند نه  ،اجتماعی متفاوت است، این مراکز های تشکل جملهمراکز کارگری از 

تمرکز است. اکثر مراکز کارگری به کارهائی م موضوعات محل کار اما اساسأ بر انحصارا

از قبيل ترکيبی از ارائه خدمات، حمایت/ طرفداری، آموزش رهبری و سازماندهی 

پرداخت  ،روی مسائل مربوط به کار که بر ها بر این است گرایش آن مشغول هستند  و

تمرکز مو عدم پرداخت دستمزد، سالمتی و ایمنی، وضعيت مهاجرت، حقوق مختلف 

دهی عملکرد  و رشد رهبری است که به مراکز کارگری،  این سازمان درند. هر چند شو

تر  اتحادیه و جنبش وسيع معطوف به توسعه مهم در رشد و نقش ایفایبرای  یپتانسيل
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  جماعتهای مبتنی بر  عنوان سازمانه دهد. مراکز کارگری ب اجتماعی و سياسی را می

های کار که کارگر  )کوميونتی(  از لحاظ  جغرافيائی محدود هستند. اغلب محل

اند، یا در درون و یا نزدیک کوميونتی هستند. در بعضی موارد، مانند  استخدام کرده

باشد،   که خود محل کار ممکن است که دور وزمزد، یا کارگران مزرعه، جائیکارگران ر

، متمرکز آورد به دست میشغل را  که کارگر محل /مکان یعنی جائی کارگری بر مرکز

 تقریبأ در را ها(. اهميت مراکز کارگری های خيابان، پيمانکاران و آژانس است )گوشه

مشاهده کارفرما یعنی واقعيت استثمار  -کارگر  توجه به این رابطهباید در  همه موارد 

مراکز کارگری ناشی از تغييرات  رشد پدیده (.11-14و  2-3ص  2006فاین، ) کرد

چون قراردادهای  سال گذشته صورت گرفته، هم ۹۰بسياری است که در خود کار در

خدمات مواد غذائی و  ریزان )سوت شاپ(، گسترده شدن های عرق فرعی، توليدی

رده اتحادیه، خُ در ها آن سازماندهی نوازی، جابجائی صنایع/ بدون یع مهمانصنا

در اقتصاد غيررسمی است.  "بدون ثبت"فروشان بسيار بزرگ و کوچک، و رشد کار 

مشترک تمامی این کارها، دستمزد پائين، مزایای ناچيز و کارگران رنگين پوست  وجه

 افزونی التينی هستند.روز  خصوص کارگران رنگين پوست بطور هاست. ب

ها بطور  عدد آن ۸۵۵مرکز کارگری وجود داشت.  ۸۹۵ ،۵۰۰۲یک ارزیابی تا سال  در

مشخص با کارگران مهاجر سرو کار داشتند. کارگرانی که در مراکز کارگری شرکت 

 ۸۱درصد  از مکزیک و آمریکای مرکزی،  ۱۰حدود ها  داشتند از نظر خاستگاه آن

درصد از  ۱، ئيبدرصد کارا۸۲ درصد از شرق آسيا، ۸۲جنوبی،  درصد دیگر از آمریکای

نظر  نقطه درصد از اروپا و یک درصد از بقيه آسيا بودند. مراکز کارگری از ۹آفریقا، 

 ۱۸د: نده ایاالت متحده، تجمع و تمرکز مهاجرین را انعکاس می در استقرارشانمحل 

مرکز  ۸۵عدد؛  ۹۱در جنوب عدد در سواحل غربی،  ۹۲مرکز کارگری در شمال شرق، 

بقيه در اطراف غرب پراکنده هستند. تقریبأ  کارگری در شمال شرقی منطقه مرکزی؛ و
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تعداد  (. 7-21: 2006، فاین)درصد کارگران درگير در مراکز کارگری، مهاجر هستند  ۱۰

دهنده توزیع جغرافيائی صنایع دو باره  کز کارگری در جنوب نشانانسبتأ باالی مر

و  ون فرآوری مواد غذائیکاران فرعی، همچ ن داده شده و واگذار شده به پيمانسازما

 توليد قطعات خودرو است.

هم مهاجرت را که در سه  پيشرفت مراکز کارگری، هم ریتم و آهنگ بازسازی کار و

 ۸۸۵۰های  کند. اولين دسته مراکز کارگری در اواخر سال موج بوجود آمده، دنبال می

وسيله فعالين با تفکرات سياسی و دارای  هغاز شد، ابتکار شروع آن بآ ۸۸۱۰و اوایل 

انجمن کارگران و . یکی از اولين مراکز، ندارتباطات چندی در رابطه با اتحادیه بود

 .سیها بود. ) شهر نيویورک، در شهرک چينی ( درآ .دبليو .اس .سیکارکنان چينی )

برای  ،۲۸آر .ای.آر .ای .اچمحلی  با ترغيب اتحادیه ۸۸۵۱( در سال آ .دبليو .اس

 .اچکارگرانی که به اتحادیه محلی  متولد شد. های چينی شهر دهی رستوران سازمان

توجهی که از آنان دیدند، سرخورده  بی خود از تجربه درپيوستند  ۲۸آر .ای.آر .ای

ها با حمایت از چيزی  ای بزرگ شهرک چينی در قصر نقره ۸۸۵۸ها در سال  شدند. آن

شد، به تشکيل اتحادیه  (آ .دبليو .اس .سیانجمن کارگران و کارکنان چينی )ه بعدأ ک

 .سی دهندگان دادخواست را دنبال کردند. سازمانخودشان رای دادند. بقيه بزودی این 

و  پيوند زدند خود)کوميونتی(  جماعتهای مستقل را به  ، اتحادیهآ .دبليو .اس

مسائل  ها نبودند را ادامه دادند و به سایر تحادیها چنين کمک به کارگرانی که در هم

 خوددهندگان دیدگاه  یکی از سازمان مچون مساله مسکن نيز می پراختند.محالت، ه

ما فقط منظورمان  ،با سازماندهی"دهد که  را از سازماندهی این گونه توضيح می

ندهی چيز ای برای سازما نيست. ما اتحادیه را همچون وسيلهپيوستن به اتحادیه 

تيت، ) "کنيم  م را سازماندهی میيکن بزرگتری می بينيم... ما جائی که کار و زندگی می

 (.173-174، ص  165-169، ص 2005
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ال موجر اوبررا تشکل  نيز تشکيل شد: در همين دوره نيز دو مرکز کارگری دیگر

نه پوشاک کارخااعتصاب کارگران پوشاک در  در ال پاسو در تگزاس که از (کارگر زن)

به های بزرگ پوشاک مانند فاراه بسته شده یا  رخانهپس از اینکه کا فاراه، سر برآورد.

 ۸۸۱۸ها محل را ترک نمودند؛ این تشکل در سال  دند، اتحادیهش منتقلاطراف مرز 

بود.  های کوچک پوشاک، در مرز مرکز آن بر کارگران زن در توليدیبوجود آمد، که ت

مهاجر نيستند. بسياری از آنان در ریوو راند براوو شهروند هستند  همه این زنان کارگر،

در  تر ها یا بيش هایشان برای دهه دهد و خانواده که مرز مشترک را تشکيل می جائی

( که  مستقر در آی .اف .دبليو .بیکارگران سياه برای عدالت )اند.  تشکل  بودهآن جا 

های زنجيره  بر عليه تبعيض در فروشگاه مبارزه راکی مونت، شمال کارولينا است، از

منطقه  های آفریقائی تبار در . این یک تشکل آمریکائیسر بر آوردتی   .آر .آ .ام .ک .ای

ها در  که کارگران از بسياری از کارخانهجنوب است.  "کمربند سياه"صنعتی شده 

 ،يجه این کارراکی مونت و اطراف آنرا در تشکلی اجتماعی گسترده گرد هم آورد. در نت

پيشگام  اکثریت کارگران بدون  (آی .اف .دبليو .بیکارگران سياه برای عدالت )تشکل 

های کار بدون شناسائی  ای در کارخانجات و محل اتحادیه برای ساختن تشکل اتحادیه

آنها به  ۸۸۸۰های  اتحادیه و حقوق قراردادهای دسته جمعی بوده است. در سال

را در دانشگاه  ۸۲۰ای محلی  .یو ( پيوستند وای .یوبرق ) اتحادیه متحده کارگران

که با موفقيت  کميته سازمانده کارگران مزرعهشمال کارولينا تشکيل دادند و جدیدأ با 

را  التينی -اتحاد سياهکارگران التينی در شمال کارولينا را متشکل کرده است، تشکل 

کارگران سياه .  تشکل (9، ص  2006؛ فاین،  188-192، ص  2005تيت، )بوجود آوردند. 

و ال موجر اوبررا  آ )انجمن کارگران و کارکنان چينی( .دبليو .اس .برای عدالت،  سی

)کوميونتی( یا  جماعتالگوئی از تشکل کارگری مبتنی بر  نچو هم  (کارگر زن)

تشکل دیگری  ر آنانی که بعدأ آمدند قرارگرفت.ت ( برای بيشتشکل اجتماعی کارگری)
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 .سیضد آسيائی ها ) کميته عليه خشونت برعنوان موج اول شروع به کار کرد، ه ه بک

بخصوص برای دفاع از زنان  ۸۸۱۰های  بود که در سال ( در شهر نيویورکوی .آ.آ

 آسيائی تشکيل شد.

د. بسياری از سر برآور ۸۸۸۰های  تا اواسط سال ۸۸۱۰های  اواخر سال ازموج دوم 

که از جنگ،  هاجرینی از آمریکای مرکزی بوجود آمدندمراکز کارگری با موج م

های مرگ، و ضد انقالب که عمدتأ نتيجه سياست خارجی ایاالت متحده در  جوخه

. یکی از اولين مراکز کارگری موج دوم  (10-11،ص 2006)فاین،  گریختند منطقه بود، می

این  یورک بود.جزیره طوالنی( نيوپروژه مبتنی بر محل کار در حومه لونگ آیلند )

از تشکل خدماتی " پروژه  مبتنی بر محل کار ریزی شد. یهپا ۸۸۸۵تشکل در سال 

ميان کارگرانی  در "رپروژه  محل کا" ."وجود آمده استه مهاجرین آمریکای مرکزی ب

سازی در  سازی و خانه ها، کارهای ساختمانی، محوطه سازمان یافت که در رستوران

د. بسياری از این کارگران بدون مدرک بودند و براحتی به مشغول کار بودن حومه شهر

وان کارگران روزمزدی  عن هشد. اغلب آنان ب ها کمتر از حداقل دستمزد پرداخت می آن

ها را انتخاب کند، کار  شدند تا کارفرمای بالقوه آن های خيابان جمع می که در گوشه

دست آوردن دستمزدهای  هنی برای بهای قانو عهده گرفتن پرونده هکردند. پروژه با ب می

قدرت و کار، هر چند این   نی مشکل عمومی مهاجرین، شروع شد،پرداخت نشده، یع

)انجمن آ  .دبليو .اس .از سی را داد؛ اما این پروژه امنيت کارگران را افزایش نمی

ک ر فرا گرفته بود که چگونه  به کارگران کمال موجر اوبرو  (کارگران و کارکنان چينی

طور دسته جمعی و متشکل شده، فشار وارد  هبکند تا برای گرفتن مطالبات خود ب

بطه کارگران روزمزدی  د. در این رانهنریکوز السالوادری را استخدام ک عمر تا کنند،

ته و موفق به یاف شوند؛ بویژه سازمان های خيابان مشخصی جمع می که در گوشه

 .(178-181تيت، ص )دند ای در درآمدشان ش افزایش قابل مالحظه
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 "نهادن در آن گام ساختن راه  با"اسم ه تشکلی ب ،از دیگر مراکز کارگری موج دوم

ها قرار دارد. با موج جدید  محله بروکلين بوشویک یکی از فقيرترین که در است

ساختن  "ها شد ، بوشویک عمدتأ منطقه التينی۸۸۸۰و  ۸۸۱۰مهاجرین در سالهای 

یک تشکل چند مضمونی است که عالوه بر مشکالت محل  "در آننهادن  گام راه با

( و حتی مسائل )کوميونتی جماعتتوسعه  کار با مسائل مسکن، تحصيالت، رشد و

،  2005 نهادن در آن)ساختن راه با گام گرا سروکار دارد.  جنس مردان هم مربوط به زنان و

دورس ان آسيون است، که در دهی در منطقه تاباجا سازمان بر تمرکز برنامه (.1-20ص 

رده فروشی قرار های خُ فروشگاه در آن های محلی پوشاک و نيز مناطقی که يدیآن تول

کنند.  طور وحشتناک پائينی استخدام می هترین مهاجرین را با دستمزد ب دارد که بيش

هایش برگرداندن دستمزدهای  ترین فعاليت د سایر مراکز کارگری یکی از اصلیهمانن

ها، دویست هزار دالر دستمزد پرداخت نشده را  خت نشده بود. در طی یکسال آنپردا

دهندگان، بنام دبورا اکست در  (. یکی از سازمان65-68، ص 2002جنکينز، )د نپس گرفت

 دهد: توضيح میچنين"مينی ماکس"ها موسوم به  رابطه با یکی از این  فروشگاه

آن  از تر ق شدیم. با این وجود مهمدالر دستمزد موف ۲۲۰۰۰ن ما در پس گرفت"

کردند. ما قادر به پس  که زنان تغيير شرایط کارگران را در آنجا سازماندهی می اینست

از پوشش قانونی )قانون مرخصی  ینوع های روزهای استعالجی، گرفتن پرداخت

حقوق محل  حق آگهی و اعالن عمومی حقوق قانونی و ام(، و نيز .ک -پزشکی خانواده

 .(262-263،ص2005اسالوتر، )شدیم  کار

، 2006)بوجود آمدند. براساس نوشته فاین  ۵۰۰۰موج سوم مراکز کارگری پس از سال 

( سی .او.آر)ها ارتباط داشتند. یک نمونه  تر از گذشته با اتحادیه اینها بيش (16ص 

 وسيله کارگران ایجاد شد که در هب ۸۸/۸است، که پس از   "مرکز گشایش رستوران"

 .ای .اچکردند،  در مرکز تجارت جهانی کار می  "ورد آن دِ ویندوز" رستوران موسوم به
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که کارگران به آن  ۸۰۰( شاخه محل ها ها و رستوران اتحادیه کارکنان هتلای ) .آر

از کارگران  ۵۰۰۰تعلق داشتند، تحت فشار از طرف کارگران جا به جا شده، در سال 

 "مرکز گشایش رستوران" (سی .او. آر)کمک به خود سابق خود خواست که به منظور 

شد که  وارد دهنده سازمان مثابه بهخود بعدها نهاد اندازی کنند. هر چند که این  را راه

ها نزدیک  رستوران با کسانی شد که اتحادیه در گذشته به آن در آماده و مایل به کار

به کارگران غيرمتشکل در  نشده بود. این مرکز کارگری، مانند سایر مراکز کارگری،

و دیگر  اتحادیه برای پس گرفتن دستمزدها، اجرت روزهای تعطيل، تنفس برای نهار

دارای هيئت مدیره خود  "مرکز گشایش رستوران"( سی .او. آر)بهبودها کمک کرد. 

ای  .آر .ای .اچاش را با   اما هنوز رابطه ،شود است که اکثرأ شامل کارگران مهاجر می

عنوان حامی مالی  ه، که  ب۸۰۰( شاخه محلی ها نها و رستورا ه کارکنان هتلاتحادی)

 .او.آر (.17، ص 2006، فاین، 2004جایارامن، )کند، حفظ کرده است  سی عمل می .او.آر

عنوان تعاونی صنایع غدائی، بخشأ خود را حفظ  کرده است. اما در  هسی با فعاليت ب

 برپا کرد. یکی دیگر  "ها رنگين"اسمه ا را به خود خدمات کامل رستوران ۵۰۰۲سال 

 در بروکلين در (یو .دبليو .دی) "اتحادیه کارگران خانگی"های موج سوم  از تشکل

اتحادیه کارگران  " ۵۰۰۹سال  در های مهاجر است. ميان طيف وسيعی از گروه

 ارگران خانگی ازکموفق به تصویب و گرفتن الیحه حقوق  یو( .دبليو .)دی "خانگی

خواست که مقررات و شرایط  ها می که در آن از واسطهشهرداری شهر نيویورک شد، 

استخدام را روشن و مشخص کنند و کارفرمای حقيقی قرارداد توافق با آن شرایط را 

 (.174-175، ص 2006فاین، )امضا کند 

 گذاری شد، از مراکز پایه ۸۸۸۲در سال  (دبليو .آی .سیائتالف کارگران ایموکولی )

با اکثر مراکز  دبليو .آی .سی . استاز جهاتی قابل توجه  کارگری موج دوم است و

کارگران مزرعه متکی  تر بر کارگری از این زاویه تفاوت دارد که روستائی است و بيش
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تعلق دارد. اعضای  است، هر چند که به کارگران از سایر صنایع با دستمزد پائين نيز

آیند.  زیک، گواتماال و هائيتی می( اغلب از مکن ایموکولیائتالف کارگرا)دبليو .آی .سی

وابسته  دبليو .آی .سیایموکولی شهری فقير در قلب مزارع گوجه فرنگی فلوریدا است. 

کميته سازماندهی کارگران  مزارع یا  (دبليو .اف .یواتحادیه کارگران متحد مزارع )به 

نگرد، هر چند برای بدست  یه نمیعنوان اتحاده به خود ب نيست و (سی .او .ال .اف)

: یعنی تحریم استفاده کرده ها عمده، از تاکتيکی مشابه اتحادیه آوردن دستآوردهای

تر گوجه  خریدار بيش -برای وادار کردن شرکت تاکوبل دبليو .آی .سی است.

تر برای هر پوند  به افزایش پرداخت یک پنی بيش  - ننديها می چ هائی که آن فرنگی

های دیگری نيز استفاده  تاکتيک از -ست ا کافی دستمزدشان کردن برابر دو برای که

برای  ۵۰۰۹اند، در سال  تصاب را در منطقه سازماندهی کردهها سه اع کرده است. آن

سراسر فلوریدا  مایل در ۵۱۰و  کردنداعتصاب غذا  شان، سی روز رسيدن به اهداف

دستمزد را بدنبال داشت. هر چند  راهپيمائی کردند. برخی از این حرکات افزایش

تاکتيک تحریم بود که باالخره سبب پيروزی قابل توجه چند صد کارگر کشاورزی بر 

شرکت عظيم غذاهای یخ زده، که  شرکت تاکوبل و شرکایش، یعنی یام براندز

دبليو  .و .همچنين مالک مرغ سوخاری کنتاکی، پيتزا هات، لونگ جان سيلورز، و آ

سی . او .ال .اف و  (اتحادیه کارگران متحد مزارعدبليو ) .اف .یوند است، شد. همان

م کرده بودند، تحریم قبأل تحری ها نيز که آن )کميته سازماندهی کارگران  مزارع(

ها از  ای را از سوی دیگر سازمان نيز حمایت گسترده دبليو .آی .سی تاکوبل توسط

دست آورد. کمپين   هها ب اتحادیه، و های کليسا گروه، شغل با عدالتجمله: تشکل 

باعث شد که قبل از پيروزی کارگران،  "بل را بيرون کنيد"دانشجویان موسوم به 

 دانشکده بيرون رانده شود. ۵۵تاکوبل از 
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ها در این بود که شبکه دیگری از مراکز  نکنه کليدی در سراسری کردن کمپين

آن مراکز کارگری ایجاد  کهف کشور بود که هماهنگی سراسری را اطرا در کارگری

و با این پيروزی بدست آورد فقط دبلي .آی .سیکرد. تاثير آنچه  کرده بودند منعکس می

از آن رفت. شرکت یام موافقت کرد که طبق توافق  بلکه فراتر ،روی اعضایش نبود بر

رد به دو يگ ها را که به کارگران تعلق می درصدی از قيمت گوجه فرنگی  "پاس ترو"

آنچه که بود افزایش دهد. تاکوبل موافقت کرد که فقط از توليدکنندگانی که  بربرا

ترو -پاس "موافق هستند، گوجه فرنگی بخرد. این دستورالعمل قابل اجرائی برای "

 دبليو )اتحاد کارگران ایموکولی( .آی .سی، و  ن کنندگان صنایع غذاهای سریع بودتامي

نيز یک بخش از توافقنامه بود. با پيروزی کارگران  اجرای آن شد که این  نهاد ناظر بر

را تحکيم ایموکولی، مراکز کارگری، ادعای اینکه بخشی از جنبش کارگری آمریکاست 

 (104-170، ص  2006؛ فاین  148-152؛ اسالوتر ص5، ص2003های کارگری،  داشت)یادبخشيد 

 

 ت ها و امکانات؟یمحدود
متحده  های کارگری در ایاالت رای تشکلای مهم ب مراکز کارگری متمم/ضميمه

مشکالت ساختاری خود را دارند. اول آنکه   ها محدودیتها و هستند، اما مانند اتحادیه

ین تر یا تعداد کمتری عضو دارند. شاید مهم ۲۰۰، این مراکز تر کوچک هستند. بيش

دهندگان  قدرت اجتماعی آنان است. استيو جنکينز که یکی از سازمان ها نکته قوت آن

بی عدالتی مشترک لزومأ به "کند که:  ، استدالل می "ساختن راه"مرکز کارگری 

توانند توليد را متوقف  نمی ها، مراکز بر خالف اتحادیه ".معنی قدرت مشترک نيست

توانند قدرت اجتماعی را از طریق به عاریه گرفتن اعتصاب یا نافرمانی  ها می کنند. آن

ها در رابطه با مسائل محل کار، که تمرکز و هدف  قدرت آنمدنی اعمال کنند، اما 

ها و یا دیگر  ، به درخواست/طلب از واحدهای دولتی و یا نمایندگیاستاصلی آنان 
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ها  صورت گروه فشار در سالن شهرداری هچه ب شود. موسسات برگزیدگان محدود می

رای پس گرفتن حقوق، های دولتی ب برای بهبود مسکن، یا رفتن به دادگاه یا نمایندگی

 -ای  به وابسته شدن به متخصصين و گرایش قویبرای کارگران زمينه 

های  چنين به کمک هم تر این مراکز سازماندهندگان، وکال و غيره وجود دارد. بيش

های رسمی بنياد و  ند، که به معنی وابسته بودن به اولویتا وابسته مالی به بنيادها

که در نوشتن طرح پيشنهادی برای کمک مالی  هائی است هيئت امنا/مدیره و به آن

ه وابستگی به زمين با مبنای اجتماعی گرایش و هایی خبره هستند. بنابراین تشکل

های طبقه متوسط آمده  د نه منحصرأ اما اغلب از خانوادهکه هرچن کارمندانی را دارند

حتی  "کارگران تاکسی ائتالف "تشکل  (. بی جو ماتيو از77-82، ص 2002جنکينز، اند )

دنيای  کوميونتی(، درنویسد، جماعات ) ها دارد. او می انتقاد تندتری از این سازمان

 ای نيستند، اما در بدترین حالت نشانی از یافته تجمعات سازمان اجتماعی، های تشکل

حرکت در آوردن گاه و  هب بهترین حالت جاودانی/هميشگی کردن طبقه فعاالن، و در

رسد که این  که به نظر می در حالی (.193-196، ص  2005ماتيو،) دم را دارندبيگاه مر

جایگزین قدرت اجتماعی  در شرایطی که اغلب مهارت/کاردانیدیدی منفی است، اما  

را  ها طور واقعی این تشکل هچه کسی ب ود،  اشاره به این مشکل  دارد کهش توده می

 کند. هدایت می

با مبنای اجتماعی مشابه امروزه خود  یهای کز کارگری و گروهاگر تنها با دیدی که مرا

هستند. اما ممکن  ها واقعی کنند، بنگریم، این محدودیت را تعریف کرده و عمل می

تری  تر، آنان بتوانند منبع گسترده های با برآمدهای اجتماعی همگانی است که در دوره

که اغلب  برآمدها /تحوالت  گونه شوند. هماندل حرکت درآوردن ب هبرای بسيج و ب

مختل کردن کار مطابق در سه محدوده قرار دارد: دهد، قدرت بی چيزان  نشان می

ویژه  ههای طبقه کارگر، ب لاتحاد با دیگر تشک دهی در و/یا ائتالف و معمول؛ سازمان
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وسيله پایون  هاولين نکته که ب ام سياسی با توجه به تعداد آنها.ها؛ و در اقد اتحادیه

که توسل سنتی فقرا یا به  مورد تجزیه و تحليل قرار گرفت این است( 1979کلوآرد )

ه گرفتن اعتصاب، حتی اعتصاب شکل اختالل شهری، نافرمانی مدنی هماهنگ، به عاری

ر این رابطه دارد.  های زیادی د مثال ۸۸۲۰های  است. سال محل کار ای/جمعی در توده

ها، چندان آسان نيست. تاریخچه تنش بين  ادیها اتحیا اتحاد ب گرائی و دوم، اتحادیه

ها کار کنند  کردند که با آن که تالش می هائی سياری از مراکز کارگری و اتحادیهب

اتحادیه آی ) .ای .با اچدر رابطه  سی .او .آرگونه که یکی از رهبران  نوجود دارد. هما

که اتحادیه در راحت برخورد رسد  می به نظر"،گوید می ها( ها و رستوران کارکنان هتل

عنوان موسساتی بوروکراتيک، تمایلی  هها ب اتحادیه (.2004جایارامن، )کردن مشکل دارد 

ها  یا ناآشنا شریک شوند. اما با همه این آميز های مخاطره ندارند که قدرت را با گروه

که  حالیها وجود دارد. در  تشریک مساعی و همکاری بين آن های بسياری از هنوز مثال

دهند که به کارگران با دستمزد پائين بی توجه باشند،  ها ترجيح می ری از اتحادیهبسيا

ميان کارگران بدون داشتن محل کاری  بسياری از دستآوردهای اخير درواقع در

منازل، در  بهداشتیهای  مرکزی و با دستمزد پائين بوده است، مثل کارگران مراقبت

تغييرات در عملکرد اتحادیه و گونه که  همان و بار دیگر در نيویورک  و کاليفرنيا.

های با  مهم است و دوره نيز بسيار واقعی اندازهای آن دارای اهميت است، زمينه چشم

 ۵۰۰۵کند،  جنکينز  عرضه می تری را نيز تر، امکانات بيش قيام و مقاومت بيش برآمد و

 کند که: ، با وجود انتقاد اشاره نيز می(72ص )

هستند که حمایت و خدماتی سودمند برای  هائی در کویر کارگری آبادی کزمرا

منابع قابل دسترس  از ند واکند که با شرایط غيرانسانی کار مواجهه  نی تهيه میاکارگر

های  رشد و توسعه پيوند ميان اتحادیه دارند. بسياری از این مراکز دربرخورکمی 

را  ها پتانسيل آن کنند، این تالش بازی میمرکزی  نقش های اجتماعی پيشرفته و تشکل
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دارد که هر دو عرصه سازماندهی را تقویت کنند و این احتمال وجود دارد استراتژی 

کند که با گسترش/وسيع کردن مبارزات محل  جدیدی را برای سازماندهی کارگران باز

اندهی های سنتی سازم ( طبقه کارگر، مدلميونتیوککار و با درگير کردن جماعات )

 د.نای را بهبود بخش اتحادیه

سازماندهی چهارکارخانه بزرگ یک مثال خوب در این رابطه، کمپين موفق برای 

شدت بازسازی  هبندی گوشت ب اوماها، نبراسکا بود. صنعت بسته بندی گوشت در بسته

وسيله مهاجرین جدید از مکزیک و  هها درهم شکسته، کارخانه ب شده بود، اتحادیه

 .او .تی .)او"اوماها با هم یک تجمع"شد. این تشکل موسوم به  رمرکزی پُ آمریکای

ه گرفتاری و مشکالت ایمان/مذهبی بود که ابتدا ب یک تشکل اجتماعی مبتنی بر  (سی

ای با شرکت  تظاهرات توده ۸۸۸۰ها در سال  بندی گوشت توجه کرد. آن کارگران بسته

سی )اوماها با هم یک  .او .تی .او کردند. تراض به این شرایط برگزاراع نفر در ۸۵۰۰

توانست خبر و اعتراض را پخش کرده و  عنوان یک مرکز کارگری، می هب تجمع (

 نهاد نایگسترش دهد، اما  به خودی خود فاقد قدرت برای تغيير چيزها بود. باالخره 

(  برای با اتحادیهای  مشترک ) فت که اتحادیه الزم است و برنامهتصميم گر

سی  .او .تی .او ژوئن اعالم شد. با توجه به اینکهکارگر در ماه  ۱۰۰۰ازماندهی س

را بسيج  جماعتنيروی تازه از کارگران، جذب  عالوه بر )اوماها با هم یک تجمع(

 واحداتحادیه دبليو ) .سی .اف .یوکرد، کمپين موفق شد. این پيشرفت بزرگی برای  می

تواند ثمر  و نمودی از اینکه این نوع اتحادها میبود  (کارگران مواد غذائی و تجاری

داشته باشند. هر چند که در قراردادی که بوسيله اتحادیه مورد مذاکره قرار گرفت،  

ی کارگران یا مساله وضعيت اقامت مورد بی لهای قب ترین خواسته اصلی بسياری از

اید این مساله ش (.120-125،ص  2006؛  252-254، ص 2005اسالور، )گرفتتوجهی قرار

ها و بسياری از مراکز کارگری باشد،  ده شکاف ميان فرهنگ اغلب اتحادیهدهن انعکاس
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ویژه مقامات و اعضای اتحادیه الزم است که  هکه نياز به رسيدگی و بررسی دارد. ب

عنوان بخشی از یک جنبش یکسان، اما با عملکرد منحصر به فرد  همراکز کارگری را ب

 بدانند.

 این از (کارگران مواد غذائی و تجاری واحداتحادیه دبليو ) .سی .اف .یوبران شاید  ره

ها  یک مرکز کارگری در شمال  آن ۵۰۰۹درسی گرفته بودند. چرا که در سال  مساله

کارخانه "کارگر ۲۲۰۰مدت برای سازماندهی های دراز عنوان بخشی از تالش هکارولينا ب

درصد  ۲۰، شمال کارولينا ایجاد کردند. حدود در تار هيل "اسميت فيلد پردازش گراز

مدت درازبه طور  دبليو .سی .اف .یونيروی کار این کارخانه مهاجرین التينی هستند و 

)کوميونتی(، در اول ماه مه   در جماعتاست. با همکاری با رهبران و فعالين  تعهدم

از بسياری  نفر ۲۰۰۰) یک روز بدون مهاجرین (، اتحادیه فراخوان تجمع داد و  ۵۰۰۲

ها مجبور  تر این کارخانه بيش )کوميونتی(  شرکت کردند. جماعتها و  از این کارخانه

شدند توليد را  برای یک روز بخوابانند. در ماه ژوئن تجمع دیگری در هفت شهر در 

کشور برگزار گردید. این جا آن حرکت و جائی است که اتحادیه، مرکز کارگری، دیگر 

های  )یادداشت شوند ماعی و برآمد ملی کارگران مهاجر دور هم جمع میهای اجت گروه

 (. 10-11ب، ص 2007کارگری، 

کنگره  -او )فدراسيون کار آمریکا  .آی .سی.ال .اف .ایکه  هنگامی ۵۰۰۲در آگوست 

ای سراسری از  شبکه  - "شبکه سازماندهی روز ملی کارگر"با ( های صنعتی سازمان

به توافق رسيدند، قدم قابل توجهی  -رگران روز کار/روزمزدهای اجتماعی کا لتشک

ها و مراکز کارگری برداشت، این مساله به مراکز کارگری  اتحادیه تر برای وحدت بيش

داد که به شوراهای ایالتی و محلی کارگری مرتبط شوند. این حرکات سایر  اجازه می

اتحاد  " کارگری، همچون بين ها و مراکز همکاری ميان اتحادیه های محلی را در تالش

در لس "سازی فلزکاران ساختمان ۱۸۸اتحادیه محلی "و "ای  هاجر کرهکارگران م
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های  یادداشت)تری به اتحادیه به دنبال داشت  آنجلس به منظور آوردن کارگران بيش

بعضی از کارگران  کم دستگونه که  های اخير آن . پيشرفت(14، ص1آ،ص2007کارگر،

 د.ساز می مودارننگرند، مسير جدیدی را  ایاالت متحده می در هتیاف سازمان

ها نيز بخشی از آن  تری که آن مراکز کارگری در زمينه/متن یک جنبش کارگری وسيع

های جدید  ها برای پيدا کردن راه شود. همانند اتحادیه هستند، بهتر فهميده می

همان اندازه ه ی آنان بها ظرفيتکنند، الزم است که تقال می دهی تالش و سازمان

اکز کارگری، زمين  آموزشی دیده شود. این مر يرشانهای اخ دستآوردها و محدودیت

پژواک کنند و  ند که رهبران خودشان را پيدا میاهائی از کارگران  ای برای گروه بالقوه

م قدرت ي. نقش آنان چندان در تمرین مستقهستندهای خود  های ها و نگرانی خواسته

بلکه در جمع شدن دسته جمعی برای برجسته کردن مسائل، آموزش رهبران، نيست، 

است. یک معيار برای سنجيدن پتانسيل  یابی بيشتر و یاری و مساعدت در سازمان

تر  عنوان سازمان است. در فضا و جو سياسی که بيشه شان ب ها، درجه بقای آن

شان را  ها اعضا و قدرت ادیهاند، اتح ای  کمرنگ/پژمرده شده های اجتماعی توده جنبش

و مهاجرین  عام طوره اند، و سياست عمدتأ به نفع مردم طبقه کارگر ب از دست داده

 کارگری به بقا خود ادامه داده و رشد و ترین مراکز ویژه نيست، حتی قدیمی هب

این جو را به چالش  ،اند ها نيز که برخاسته جدیدی که اند، در حالی پيشرفت کرده

 د.طلبن می

 
 گیری نتیجه

های  در این بخش ميزان مهاجرت به ایاالت متحده و تاثيرات آن بر بازار کار و تالش

د بررسی قرار اجتماعی مور های تشکل یابی در اتحادیه و کارگران مهاجر برای سازمان

نيروی کار را هم از نظر جمعيتی و هم  ،ی به ایاالت متحدها گرفته. مهاجرت توده
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ای التين ایاالت متحده از آمریک ير داده است. اکثریت مهاجرین درجغرافيائی تغي

مهاجرین اکنون در طيف  با فاصله کمی قرار دارد. کار اند، پس از آن آسيا آمده

که  ای از صنایع، توليد کاالها و خدمات هر دو قابل مشاهده است. در حالی گسترده

ها در مشاغلی  یافت، اکثریت آن رتوان مهاجرین را تقریبأ در هر سطح از نيروی کا می

ترین دستمزد را دارد. الگوی مهاجرت در درون کشور آنچنان است  هستند که پائين

آورده است ل مسکونی، و محل کار دوباره سربرگرائی سابق بين کشور منشا، مح که هم

 آمدند. این مساله، بربیا کنند که به اشکال متنوع سازمان و مهاجرین تالش می

کارگری تازه ایجاد شده مبتنی  ها و مراکز اتحادیه های کارگری مهاجرین را در نسازما

پنج  بر آورد شده کهتشکل اجتماعی تسهيل کرده است. هر چند با این وجود  بر

ند ريمورد آزار و اذیت قرار نگ در محيط کار که حق این برای مهاجر ميليون کارگر

خوان را نداده ها این فرا جه است که اتحادیه. قابل تواقدام به اعتصاب سراسری کردند

عی/حمایتی، ادف های ای از تشکل کننده را ایفا کردند. شبکه حمایت نقشبودند و فقط 

 را تشکيل دادند. اجتماعی و کليسا ستون فقرات سازمانی آن

های امروز  . آیا استراتژی و ساختار اتحادیهکند را مطرح می هایی پرسشاین فصل 

قدرت  ترین های مهاجر با بيش ها حتی به بعضی از گروه کار است؟ آیا آن مناسب این

عنوان  هها قادرند که به مراکز کارگری ب کنند؟ آیا اتحادیه بالقوه چانه زنی نگاه می

 رغم تنشهای ای وجود دارد. علی کننده جنبشی مشابه بنگرند؟ عالئم دلگرمبخشی از 

استوار بر های  و مراکز کارگری مبتنی بر تشکلها  اوليه و باقی مانده بين اتحادیه

 .سی. ال .اف .ایکه  گرائی منافع وجود داشته است، حتی تا جائی ، رشد همجماعت

عنوان  ه( مراکز کارگری را بهای صنعتی کنگره سازمان -او )فدراسيون کار آمریکا  .آی

ها  هنده  اتحادیهد کننده و/ یاری کارگران شناخت. مراکز کارگری کمکنماینده مشروع 
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ممکن است که کليد احيا و بازسازی کارگر متشکل در ایاالت  ند. این پيشرفتهست

 متحده را در دست داشته باشد.
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 ی کیم مودی  تحلیلی بر نظریه

 ی جنبش اجتماعی در باب اتحادیه


 مایکل اسکایوونی 
 آزاد ی حسن ترجمه 

 

ی جنبش اجتماعی برای چپ دانشگاهی و کسانی که از اصالح  مقدمه: اتحادیه

گونه  همان ای نوین و پُرآوازه تبدیل شده است. کنند، به واژه ها جانبداری می اتحادیه

گران و هم فعاالن کارگری، از این اصطالح  هم تحليل»کند  اشاره می یان رابينسونکه 

رو، جنبش  از این« اند؛ یافته در ایاالت متحده بهره گرفته برای توصيف کار سازمان

ها در درون جنبش  بندی برخی اتحادیه یافته باید چه برای صورت کارگری سازمان

ی توان سياسی و اقتصادی  عنوان هدفی مطلوب برای کسب دوباره تر، و چه به گسترده

ای از فعاالن  شمار فزاینده (1)«.ی کارگران، در این جهت گام بردارد رفته ازدست

ی جنبش اجتماعی یک  کنند که اتحادیه گران استدالل می کارگری و تحليل

را راهنمای خود  های امریکای شمالی باید آن استراتژی/ایدئولوژی است که اتحادیه

 .قرار دهند

ی جنبش اجتماعی به  ، اتحادیهکيم مودیاثر  «الغرکارگران در جهان » با انتشار

ای  رویکردی درخورتوجه در ایاالت متحده تبدیل شده است. در واقع، این اثر، انگيزه
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گران جنبش  بود برای پذیرش این شکل از اتحادیه از سوی نویسندگان و تحليل

زمان انتشار این اثر تاکنون، انبوهی کتاب و مقاله به چاپ رسيده که بر این  کارگری. از

های امریکالی شمالی  تواند در احيای اتحادیه امر اذعان دارند که این فرم از تشکل می

دهند، یا  ارجاع می کيم مودیغالب این نویسندگان به تحليل  .نقش مؤثری ایفا کند

 مودیپردازان اثربخشی رهيافت  ند. در واقع، سایر نظریهکن ای مشابه آن ارائه می نمونه

پذیرد که  می پيتر واترمن .شناسند رسميت می ی جنبش اجتماعی را به بر اتحادیه

و المبرت  .ی جنبش اجتماعی اثرگذارتر از تفسير خودش است از اتحادیه مودیتفسير 

ی  جنبش اتحادیهبرای اولين بار مفهوم  کيم مودی» «گویند چنين می ادی وبستر

نيز  کيم سایپس .معرفی کرد «الغرکارکران در جهان » اجتماعی جهانی را در اثر خود

اولين کسی بود که به عمومی کردن این مفهوم در امریکای » مودیکند که  اشاره می

و اندکی از برداشت   یافته هذا، تاکنون تحليل سامان مع (2)«.شمالی همت گماشت

 .کوشد تا این کاستی را جبران کند . این جُستار میارائه شده است مودی

 
 ی جنبش اجتماعی اتحادیه

ی صنفی قرار داشت. در  ها پيش در شمار منتقدان پيگير دیدگاه اتحادیه از مدت مودی

ی  طور عمده نقدی است بر اتحادیه ، به«آسيبی بر همگان» واقع اثر او تحت عنوان

 او در .(AFL-CIO) های صنعتی سازمانی  کنگره-صنفی فدراسيون کار امریکا

ها پيشنهاد  و دیگر آثارش، مسير دیگری را برای اتحادیه «کارگران در جهان منعطف»

کند که سرشت در حال تغيير کار در شرایط کنونی، ساختار و  کند. او استدالل می می

را ضروری ها  ساخته، و شکل جدیدی از اتحادیه معنا  های پيشين را بی عملکرد اتحادیه

حرکت  «های سراسری ای به اتحادیه تشکيالت حرفه»ها از  ساخته است. تاریخ اتحادیه

دهی موفق  کرده، و اکنون به ترکيبی از این دو شکل دست یافته است. برای سازمان
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دهی را در  ها باید شکل جدیدی از سازمان کارگران و بسيج اعضای کنونی آن، اتحادیه

(3).ی جنبش اجتماعی هند: اتحادیهدستور کار خود قرار د
 

ای است عميقاً دموکراتيک، چون مسير بهتری  ی جنبش اجتماعی، اتحادیه اتحادیه»

شود. رزمنده است چرا که  برای بسيج توان اعضا در اِعمال فشار اقتصادی محسوب می

 – انجامد تر می نشينی بيش روی صرفاً به عقب جمعی، هرگونه پس زنی دسته در چانه

کند که به کل  سيب به یک نفر، آسيبی به همگان است. برای مطالباتی مبارزه میآ

کند. برای قدرت و  تری فراهم می های شغلی بيش رساند و فرصت طبقه یاری می

ی اتحادیه با سایر احزاب، یا اقدام   کند. رابطه دهی در محل کار مبارزه می سازمان

وسيال دموکراتيک هر چه باشد امری سياسی مستقل و با فاصله از احزاب ليبرالی و س

های دیگر چه  های خود به بخش شود. اتحادیه با گسترش فعاليت محسوب می

های اجتماعی، توان  های مشابه طبقه یا سایر جنبش های دیگر و چه سازمان اتحادیه

دیدگان  دهد. این تشکيالت برای تمام ستم سياسی و اجتماعی خود را افزایش می

(4)«.افزاید کند، و از این رهگذر به قدرت خود می میمبارزه 
 

ی جنبش  از اتحادیه تصویری الغرکارگران در جهان در کتاب  مودیکه  رغم آن  به

ی جنبش اجتماعی  اتحادیه»مدعی است  سينزوود پيتر ميکدهد،  اجتماعی به دست می

ی جنبش  حادیهاز ات مودیجا که تعریف  از آن (5)«.به شکل مبهمی تعریف شده است

تا حدی موجه است.  سينزوود ميکشکل پراکنده آمده، ادعای  اجتماعی در اثر فوق، به

کارگران در ی جنبش اجتماعی در  از اتحادیه مودیالوصف، خطوط اصلی توصيف  مع

های  ای به اتحادیه و دیگر آثار او روشن است: یعنی دموکراسی اتحادیه الغرجهان 

ها را  يافتهن های پایه و سازمان ا باید تودهه شود، اتحادیه یل میی نيرومند تبد پيشرفته

ها  ی اقتصادی اتحادیه مبارزه .دهی کنند که از نقش کليدی برخوردارند سازمان

های  ها به ائتالف با جماعت تر سياسی تبدیل شود، اتحادیه تواند به مبارزات وسيع می
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ی کارگران غيرمتشکل در سراسر جهان  دهها و تو چنين به اتحادیه نيافته و هم سازمان

(6).نياز دارند
 

 
 های پایه دموکراسی در اتحادیه و مشارکت توده

در تمام آثارش بر آن تأکيد دارد  مودیی جنبش اجتماعی که  ی اصلی اتحادیه جنبه

های پایه در فعاليت آن نقشی  این است که دموکراسی در اتحادیه و مشارکت توده

 .دکننده دار تعيين

دهی موفق مطالبات درهم  گری اعضا و سازمان بر این باور است که کنش مودی

ی  ی بنيادین برای اتحادیه دهی اعضای جدید یک جنبه اند. در واقع، سازمان تنيده

اشاره  0997ویک در سال  رود. یک مطالعه از سوی بيزنس شمار می جنبش اجتماعی به

دهی مشارکت دارند، ميزان موفقيت  سازمانی کارگران در  کند در جایی که توده می

بوده،   73% (NLRB)های کارگری در انتخابات نمایندگان دفتر روابط ملی کار اتحادیه

عهده داشتند، این  دهی آن را به در مقایسه، هنگامی که متخصصان بوروکرات سازمان

بش های فعال کارگری، رهبران جن بوده است. در شرایط وجود توده %27موفقيت 

ما قادریم به »تبار در آینده خواهند گفت  ای نظير یک معلم امریکایی افریقایی اتحادیه

اطراف خود نگاه کنيم، و بگویيم دارای رهبرانی هستيم که در جستجوی آن 

(7)«.ایم بوده
 

تر  تواند به رزمندگی بيش ای می کند که دموکراسی اتحادیه در ضمن اضافه می مودی

، مدعی (KTUC) های کارگری کره ی اتحادیه ليل خود از کنگرهبينجامد. او در تح

ی جدیدتر همراه با حس قوی  وجود دموکراسی کارگری در اتحادیه»است که 

ی کوتاهی صدها هزار کارگر را بسيج کند، و  همبستگی طبقاتی توانسته است در فاصله

(8)«.از رهگذر آن احيا شود و پایدار بماند
 



 اتحادیه جنبش اجتماعی

 069 

ی  کننده های پایه و نقش تعيين ی جنبش اجتماعی بر توده دیهاز اتحا مودیبرداشت 

ی جنبش اجتماعی و احيای جنبش کارگری امریکای  دهی اتحادیه ها در سازمان آن

ساالری  کند که این دیوان در تمامی آثارش استدالل می مودی .شود شمالی متمرکز می

شود.  ر عليه سرمایه میی مؤث ای است که مانع رزمندگی اتحادیه و مبارزه اتحادیه

های کارگری را با  طور پيوسته برآمد توده ساالری خشنود از جایگاه خود، به دیوان

دست بگيرند و در اثر  های پایينی قدرت را به سازد. اگر الیه اختالل مواجه می

ها وجود داشته باشد، این امر  ها در تمامی فعاليت ای، مشارکت پایه دموکراسی اتحادیه

ی جنبش  دهی، رزمندگی و احتماالً تحول اتحادیه به اتحادیه تقای سازمانبه ار

 (کنم انجامد. )در ادامه این موضوع را واکاوی می اجتماعی می

ی جنبش  ها را بالقوه به اتحادیه تواند آن ای می افزون بر این، دموکراسی اتحادیه

تواند به  قتصادی میکند که شرایط بحران ا استدالل می مودیاجتماعی تبدیل کند، 

افزایش آگاهی طبقاتی، و تأکيد اتحادیه بر مطالبات اقتصادی به افزایش آگاهی 

ی جنبش اجتماعی بدل  سياسی منتهی شود؛ و احتماالً ]در مسير خود[ به اتحادیه

بر  «ها و آگاهی طبقاتی در شرایط کنونی ها، اعتصاب اتحادیه» در شيال کوهنو  مودی .گردد

ها را به مقاومت سوق  شرایط اقتصادی کارگران، بيش از آگاهی اوليه، آن» این باورند

ی  ها درباره های آن فرض ترین پيش تواند برخی از اساسی دهد، مقاومتی که می می

تر شدن شرایط اقتصادی،  به دیگر سخن، وخيم (9)«.سرشت جهان را به چالش بطلبد

مبارزه سوق دهد.   تواند به ار باشند میک کارگران را حتی اگر از نظر اجتماعی محافظه

تواند  سرمایه می»کند که  در فقر فلسفه ادعا می کارل مارکسکنند که  ها اشاره می آن

ها از رهگذر مبارزه است که به  شرایط و منافع مشترک کارگران را فراهم کند، و آن

(10)«.شوند ای برای خود بدل می طبقه
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تواند به افزایش توان راست  دن شرایط اقتصادی میاما تاریخ نشان داد که بدتر ش

حوادث گذشته و حال »کند  یادآوری می پيتر واترمنگونه که  افراطی یاری رساند. همان

، هيتلریای )آلمان  تواند به فاشيسم توده اقتصادی می -کند که بحران سياسی ثابت می

ونيسم قومی )یوگسالوی(، ، بنيادگرایی مذهبی )شمال افریقا(، شو(موسولينیایتاليای 

کردگی )لهستان(، تروریسم کمونيستی)خمر سرخ، راه -گم-فرسودگی و جهت

« های تمرکز اجتماعی در امریکای التين( ، نوکورپراتيسم )استراتژی(درخشان

(11).بينجامد
 

شود که  مدعی است تغيير در شرایط اقتصادی سبب می مودیکه  افزون بر این، این

گزینند، پس  ی جنبش اجتماعی را در یک کشور بر عينی از اتحادیهها شکل م اتحادیه

توانند این نوع اتحادیه را انتخاب کنند، در کشورهایی نظير  ها نيز می سایر اتحادیه

عنوان نمونه،  ی جنوبی قابل اثبات نيست. به پين، افریقای جنوبی و کره برزیل، فيلی

ی صنعتی عموماً در مسایل  ها ادیهدر افریقای جنوبی اتح»گوید:  می کيم سایپس

ی  ی صنعتی بر این باور بودند که دخالت کنگره ها اند، اتحادیه سياسی مشارکت نکرده

ی افریقای جنوبی در مبارزات سياسی به زوال آن انجاميده است. اما در همان  اتحادیه

طور  هی جماعت وجود داشتند که ب هایی بر پایه زمان، در افریقای جنوبی اتحادیه

 (UDF) ی دموکراتيک متحد اند، جبهه گرفته مستقيم از مبارزات مبتنی بر محله الهام 

ها از مشکالت  ها بر این باور بودند که جدا کردن مطالبات کارگران در کارخانه آن –

ترتيب، بدتر شدن شرایط اقتصادی ضرورتاً به  بدین (12)«..پذیر نيست شهری امکان

با تأکيد دایم بر این  مودی .شود ندگی کارگران منتهی نمیرادیکاليزه شدن و رزم

تواند به افزایش آگاهی طبقاتی بينجامد راه  اعتقاد که بدترشدن شرایط اقتصادی می

تواند به افزایش آگاهی طبقاتی یا برعکس، به رشد  رود. چون این امر می خطا می

 .راست افراطی ختم شود
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 عیی جنبش اجتما های اتحادیه ائتالف

ی جنبش اجتماعی شکل  از اتحادیه مودیهای مهم برداشت  یکی دیگر از جنبه

های اجتماعی و جماعت محله تشکيل  هایی است که این جریان با جنبش ائتالف

کند که  استدالل می «آسيبی به همگان» در اثر خود تحت عنوان مودی .دهد می

ی  ها در دهه گوید شرکت می های محلی ائتالف کنند. او ها باید با جماعت اتحادیه

تر را متمرکز  ای دور شدند و کوشيدند توليد واحدهای کوچک از مراکز اتحادیه» 0951

کنند، واحدهایی که از حيث جغرافيایی پراکنده بودند و در مناطق نيمه روستایی قرار 

ی معطوف به اتحادیه عمل  عليه روحيه سنتجا  داشتند، نقاطی که در آن

(13)«.کرد می
های  های کارگری انجاميد. اما ائتالف جماعت این امر به تضعيف جماعت 

ی کارگران بخش تجارت و  عنوان نمونه، اتحادیه کارگری اصالحاتی را درپی داشت. به

هورمل و  در اعتصاب خود عليه کارخانه آستين 1پی.ی  منطقه  (UFCW)  مواد غذایی

« بندی واتسونویل ی بسته عليه کارخانهزده  اعتصاب از سوی هزار کارگر غذاهای یخ»

 (14).پشتيبانی جماعت محله را به خود جلب کردند 0981ی  طی دهه
ها  این اعتصاب 

ی کار  های حمایتی در بين محافل دانشگاهی درباره باعث شد که بحث حول ائتالف

 .دست باال پيدا کند

: همکاری و 11ی  دههریزی جنبش کارگری در  شالوده» ای تحت عنوان در مقاله مودی

های کارگری  ، تحليل خود از ائتالف جماعت0991در سال  «امتيازدهی یا تقابل و ائتالف

کوششی بود برای خالصه کردن  مودیرا بسط داد. این مقاله نظير اغلب آثار 

توانست قدرت پيشين  هایی که جنبش کارگری ایاالت متحده از رهگذر آن می روش

های کارگری و ائتالف با  قدرت مجدد اما، از طریق مشارکت تودهخود را بازیابد. کسب 

ای  کرد که درس عمده اشاره می مودی .آمد های محلی به دست می ها و گروه جماعت
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توان آموخت این است که ائتالف  می 0981ی  که از موفقيت مبارزات کارگری دهه

عهده دارد.  اساسی بههای کارگری برای مقاومت در برابر تعدی مدیریت نقش  جماعت

گيری است  تغييرات چشم»های کارگری به علت  ی ائتالف جماعت گفت که ایده او می

 «.های کارگری با محل کار رخ داده است که در رابطه محله

های صنعتی از مراکز شهرها به پيرامون و خارج  ادغام جهانی اقتصاد، انتقال کارخانه»

ی کارگر همراه با انتقال محل کار به خارج  های طبقه شهر، پراکنده شدن جماعت

ی بعد از جنگ جهانی دوم، در بسياری از موارد به جدایی فيزیکی و  شهرها در دهه

های مستقر در  سان حتی بسيج گروه ی محل اقامت و محل کار انجاميد. بدین فزاینده

های  نسلچه که برای  ی کارگری به کوششی ویژه نياز داشت، و برای تکميل آن محله

(15)«.کرد می را طلب راهبرد ]جدید[  ی ازی کارگر امری طبيعی بود، نوع پيشين طبقه
 

ای  یافته از چند طبقه و رهبری اجزا و سرشتی سازمان»عنوان  را به« جماعت» مودی

کرد. رهبری  تعریف می« ای قرار داشت ی متوسط یا افراد حرفه که غالباً در دست طبقه

ویژه هنگام  ها به های محله به این معنا بود که به ائتالف ماعتی متوسط در ج طبقه

جنبش »ماندند. از این رهگذر، آن بخش از جماعت که  مبارزه عليه مدیریت وفادار نمی

های اجتماعی،  توانست با آن وارد ائتالف شود، معموالً فقط جنبش کارگری می

(16)«.گرفت را دربر میهای نژادی و ملی سرکوب شده  کليساهای ليبرال و گروه
 

های کارگری بودند، چون فکر  در عين حال، رهبران اتحادیه غالباً نگران ائتالف جماعت

ی کارگر امریکا تهدیدی  ها از نقش طبقه ها برای رویکرد آن کردند که این ائتالف می

ز فراتر کوشيدند که ا المللی آگاهانه می های بين رود. بنابراین، اغلب اتحادیه شمار می به

و این امر موجب شد که رهبران  (17).های متعارف جلوگيری کنند رفتن اعتصاب

با اعتصاب عليه کارخانه  (UFCW) ی کارگران مواد غذایی و فروشنده اتحادیه

ی کارگران خودروسازی،  هورمل مخالفت کند، و هيأت اجرایی اتحادیه آستين
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دهی اعتصاب عليه  مانع سازمان (UAW) ونقل هوایی و تراکتورسازی در امریکا حمل

هایی  کردند. اما نمونه پارس شد که وسایل یدکی اتوموبيل توليد می پ آهای  کارخانه

اند، نظير  محله پشتيبانی کرده-های کارخانه ها از ائتالف وجود دارند که رهبران اتحادیه

معاون  برتسيسل روو  (UMWA) ی کارگران معدن امریکا رهبر اتحادیه ریچارد تورمکا

کند که گرچه ائتالف  اشاره می مودی .او در جریان اعتصاب عليه زغال سنگ پيستون

ای حمایت کند، اما  تواند از اعتصابات و مبارزات اتحادیه های کارگری می جماعت

(18).ها وجود ندارد تضمينی برای پيروزی این ائتالف
 

دالیل  (CIO)های صنعتی ی سازمان ی ترکيب اجتماعی کنگره در بحث درباره مودی

کند که در واقع پاسخی به نقد  ای ارائه می محله-جدیدی برای اهميت ائتالف کارگری

ی  کند که جنبه خود در مانتلی ریویو بود. او ادعا می «آسيبی بر همگان» و معرفی کتاب

های صنعتی حایز اهميت بود، چون در پيروزی بسياری از  ی سازمان جماعتی کنگره

گرایی در فراسوی  اتحادیه« جانبی»ها با استقبال از مشارکت زنان و گسترش  هاتحادی

(19)«.کرد صنعت اصلی نقش ایفا می
 

ی کارگر که در حال  های طبقه نظر خود را در مورد جماعت 0991در اواخر  مودی

دهی جنبش کارگری برای  سازمان»ای تحت عنوان  تر در مقاله اند، تغيير داد. او پيش زوال

دهند،  های کارگری اهميت خود را از دست می کرد که جماعت استدالل می «11ی  دهه

های کارگری جدیدی تکوین  کرد، جماعت اما او اکنون برخالف نظر رایج ادعا می

های  های جماعت اند. نمونه های پيشين نيز باقی مانده اند، در حالی که جماعت یافته

های مهاجران جدید در شهرهای متفاوت  عتی کارگر عبارتند از: جما جدید طبقه

بهره گرفت تا بگوید که  هکتور دلگادواز تحقيق  مودی .مانند لس آنجلس و پاریس

های اتحادیه، بلکه به  تنها به تالش نه»ها  دهی در این جماعت موفقيت سازمان

(20).نيز وابسته است «های خانواده و پيوندهای استوار بر جماعت کوشش
 گونه همان 
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ی  های جدید مهاجران زمينه ثابت کرد، جماعت سرایداران عدالت برایکه کارزار 

 .کنند دهی اتحادیه فراهم می مناسبی برای سازمان

 
 ها و جنبش اجتماعی تحلیلی بر اتحادیه

های  ها باید با جنبش بر این باور است که اتحادیه مودیگونه که اشاره کردم  همان

های  ائتالف کنند. در واقع، ائتالف اتحادیه با جنبش های محلی اجتماعی و جماعت

اجتماعی و جماعت مستقر در محله برای جنبش کارگری متضمن منافع بسياری بوده 

های  های بخش عمومی و برآمد جنبش گير در اتحادیه است. بين افزایش عضویتِ چشم

ادعا   (1998) زاستانلی آرنووتي .ای وجود دارد جدید بعد از جنگ دوم جهانی، رابطه

به کارمندان فدرال  01988با فرمان اجرایی معروف  جان اف. کندیکرد که پرزیدنت  می

ها در بخش عمومی نقش  زنی اعطا کرد، و این امر در برآمد تشکيل اتحادیه حق چانه

دهد. او این واقعيت را  افزاید که این صرفاً مسأله را تا حدی توضيح می داشت. اما او می

های ایالتی و فدرال تمایلی به اجرای فرمان کندی  گيرد که بسياری از دولت می نادیده

بود که  با الهام از جنبش حقوق مدنی دهندگان اتحادیه ی سازمان نداشتند. این اراده

های ایالتی قوانين مشابهی را تصویب کنند. او چنين  موجب شد بسياری از حکومت

 :دهد ادامه می

عهده داشتند  دهی و رهبری را به از افراد که نقش سازمان حرکت درخشان بسياری»

ویژه، بين حقوق  ای سنتی با مسایل عمومی بود، به برقراری پيوند بين مطالبات اتحادیه

ها در ادارات  ها، تجسم و نماد این جنبش مدنی و جنبش فمينيستی. سياهان و التينی

عنوان  به مارتين لوترکينگ – رفتند شمار می های ایالتی به پُست و بسياری از شهرداری

ها  و مطالبات اقليت -چی منفيس رهبر کارگران بيمارستان نيویورک و کارگران نظافت
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کردند که در  کردند، و اعضای خود را تشویق می زنی خود وارد می و زنان را در چانه

(21)«.تظاهرات جنبش صلح، فمينيسم و حقوق مدنی شرکت کنند
 

را مطالعه  های امریکا که عوامل احيای اتحادیه راشل شرمن و م ووسکيسياق  بر همين

دهندگان و رهبران اتحادیه که در شمار فعاالن  دهند که سازمان کردند، نشان می می

اند. یک سازمانده  ها نقش بزرگی ایفا کرده جنبش اجتماعی بودند در دگرگونی اتحادیه

های صنفی گسست کرده بودند چنين  ههای پيشگام که از اتحادی ی اتحادیه درباره

 :گوید می

جان  نظير …ی شصت بودند ها فعاالن دهه خواهم بگویم که بخش بزرگی از آن می»

ها را مشارکت دهيد و  کمونيست»گفت:  رئيس سایق سی. آی. او( که می) لوئيس

 یواس.یی.آی.  کنم می فکر من…«دهی کنند گونه سازمان ها بياموزند که چه بگذارید آن

این نکته را فهميد که فعاالن را در اتحادیه مشارکت دهند، فعاالن و افرادی که در 

 سياسی، های سازمان از برخی در …جنبش حقوق مدنی، جنبش ضد جنگ

ای درگير بودند، تا ]اتحادیه بتواند[  سوسياليستی در ایجاد جنبش اتحادیه های سازمان

ره بگيرد که در جنبش حقوق مدنی، تشکيالت هایی به های جدید و از استراتژی از ایده

های  شدند. باید تمام این تشکل حقوق رفاهی و جنبش حقوق زنان به کار گرفته می

گيرد رزمندگی  انجام کارها این که هنگامی و …ها مشارکت داد مختلف را در فعاليت

(22).«تر خواهد شد ها بيش آن
 

ی استانفورد( است  دهی برنامه سازمان) های ایاالت متحده ی اخير، اتحادیه یک نمونه

آوری به اتحادیه  خاطبان، رویگيرند تا با افزایش م که مسایل غيرطبقاتی را در نظر می

ای  یک طرح چنداتحادیه« دهی این برنامه سازمان»و متحدان خود را گسترش دهند. 

 :است
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حله. استانفورد تنها طرح مسایل محل کار، بلکه نبرد برای مسکن بهتر در سطح م نه»

ی گران کشور  ی مسکن، سومين محله ی مرفه است که از حيث هزینه یک محله

تصميم گرفتند به  91ی  سازی استانفورد در اواسط دهه مقامات خانه .شود محسوب می

جا که  کنند. از آن« نوسازی»قيمت، واحدهای کنونی را  های ارزان جای ساختن خانه

جا و ساختمان را احيا کنند. تا  ابراین باید[ مستاجران را جابهاند ]بن ها دولتی این خانه

ها را به  های بازار اجاره دهند، یا خانه کنند و به قيمت  ها را خصوصی گاه خانه آن

(23)«.ای با درآمد متوسط تبدیل کنند واحدهایی برای طبقه
 

مد پيدا کردن درآ مها انجاميد، برای کارگران ک گير اجاره این روش به افزایش چشم

 .شد ای دشوارتر می طرز فزاینده قيمت به محل سکونت ارزان

ی کارگران هتل و  دهی استانفورد )اتحادیه ی سازمان ای که در برنامه چهار اتحادیه

ی  کارمندان بهداشتی نيوانگلند، اتحادیه 0099ای  ی منطقه ، اتحادیه(HERE) رستوران

ی کارگران خودروسازی،  و اتحادیه (SEIU) المللی کارگران بخش خدمات بين

ونقل هوایی و تراکتورسازی در امریکا(، شرکت داشتند در مبارزه برای پایين نگه  حمل

عنوان اعضای محله مورد  اند، اما به ی مسکن گرچه همواره موفق نبوده داشتن هزینه

در  فاین جنيس .رساند ها یاری می دهی آن احترام بودند، و این امر به اهداف سازمان

 :گوید باره می این

ها مبارزه کرده بودند  ها جسورانه برای متوقف کردن تخریب خانه چون اتحادیه»

ی  شدند، و در بين کسانی که مسأله ی کارگر شناخته می عنوان مدافع فقرا و طبقه به

هایی که  نامی به دست آورده بودند. در محله گرفتند خوش دهی را پی می سازمان

شدت از هم جدا بودند، مردم اخبار مربوط  های مهاجر به ر به علت وجود گروهنيروی کا

کردند. در واقع،  سرعت در مناطقی با تراکم جمعيت باال پخش می به اتحادیه را به
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دهی کرده  گران دریافتند ساکنانی را که در طی مبارزه برای مسکن سازمان سازمان

(24)«.کنند در بخش تسهيالت کار می  بودند
 

ارزان کسب کرده بودند، کمک کرد  بر همين سياق، شهرتی که در مبارزه برای مسکن

ی  دهی کنند. یک مقام رسمی اتحادیه داری از کودکان را بهتر سازمان ها نگه که آن

 :کند ونقل هوایی و تراکتورسازی در امریکا اشاره می کارگران خودروسازی، حمل

رفتيم، با گروهی از کارگران  داری از کودکان می عنوان نمونه، ما به مراکز نگه به»

تبار و فقير بودند و در  های افریقایی کردیم. کارگرانی که غالباً امریکایی صحبت می

 ها آن …دانستند که ما کی هستيم ها می کردند. آن ی مسکونی زندگی می پروژه

دهی  نی اتحادیه و سازما شنيده بودند که کشيش چندین ماه است که درباره

ها شاهد مبارزاتی بسيار عمومی بودند که اعضای اتحادیه  گوید. آن ای سخن می اتحادیه

همه، خبرهای جدیدی به شمار  های دولتی انجام داده بودند. این  پيرامون مسکن

دهند و این دقيقاً  ها رخ می ها با چشم خود دیدند که این اتفاق رفتند. آن می

(25) «.گيری هدف بود نشانه
 

مسایل غيرطبقاتی و تشکيل ائتالف با  ی استانفورد منفعت پذیرش دهی برنامه سازمان

ها نه تنها در  کند. اتحادیه های مستقر در محله را ثابت می های اجتماعی و گروه جنبش

چنين این  داشتن مسکن برای همه فعال بودند، بلکه هم تالش برای قابل پرداخت نگه

ر محله بهبود بخشيد، که بعدها برای موفقيت در ها را د مبارزات جایگاه آن

 .تری دربر داشت زنی جمعی شانس بيش دهی و چانه سازمان

های مستقر در  هایی است که در ائتالف با گروه کاران سرشار از نمونه ی برق اتحادیه 

که مدیر بخش  0941تا  0931ی  در سن لویی در دهه ویليام سنتر .محله موفق بودند

پذیرفت و ادعا  کاران بود، عضویت خود را در حزب کمونيست می ی برق ادیهمحلی اتح

چنين به موفقيت  کرد که اتحادیه به وضع زندگی اعضای خود عالقمند است، هم می
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(26).بر محله توجه داشت  اقتصادی و تأثيرات آن
به سخن دیگر، جایی که کارگران مزد  

تواند زندگی اقتصادی بهتری داشته  میکنند، جماعت محلی نيز  تری دریافت می بيش

کاران که به منافع مشترک بين ائتالف  ی برق باشند. دیدگاه اعضای محلی اتحادیه

کارگران و جماعت در محله باور داشتند، در مبارزه برای جلوگيری از انتقال واحدهای 

. مؤثر بود 1940و اوایل  0939لویی در اواخر  توليدی شرکت برق امرسون از سن

 :کاران نوشت ی برق ی اتحادیه لویی استار تایمز درباره ی سن مجله

های اتحادیه به علت روح مدنی و ابتکاری که در مبارزه برای عدم انتقال  تالش»

 این موضع …امرسون در سن لویی انجام داد شایان تحسين و تأیيد کامل است

برانگيز  ازنده و احترامکه در فراست و ادبيات آن نشان داد شده، س چنان اتحادیه

(27)«.است
 

ی همکاری با مدیریت. ولی  کاران موفق بود، اما به هزینه برق ی ی اتحادیه مبارزه

احترام در منطقه تبدیل  کاران این نهاد را به یک تشکيالت قابل ی برق ی اتحادیه مبارزه

کرد که  کمک 0941در « سنچری الکتریک»ماهه در  کرد. این امر به یک اعتصاب پنج

به قرارداد و توافق خوبی دست پيدا کند. بر همين منوال، طی جنگ دوم جهانی، 

ای دست یافت که اعضای آن به  نامه کاران به موافقت ی برق ی محلی اتحادیه شعبه

های سرشناس در زندگی عمومی سن لویی تبدیل شدند،  نمایندگان اقتصادی و چهره

(28).جنگ شرکت جُستندهای روابط صنعتی بعد از  و در بحث
 

ی شيکاگو  کاران برای باز نگه داشتن شعبه ی برق ی اتحادیه های اخير مبارزه در دوره

ی  طی دهه (Stewart-Warner’s ی وسایل اتوموبيل استوارت وارنر )شرکت توليدکننده

تر تأیيد  امتياز چنين ائتالفی را بيش 0991ی  و شناسایی اتحادیه در دهه 0981

های فراوان اتحادیه، گاهی  رغم کوشش دهد که به اما، در عين حال، نشان میکند.  می

در واحد شيکاگو  (29)المللی کارگران الکتریک بين برادری .ی کافی مؤثر نيستند به اندازه
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شود. اما بعد  زنی به رسميت شناخته می چون عامل چانه متعلق به استيوارت وارنر هم

مجوز رسمی  0981کاران است که این واحد در  ی برق دیهاز نارضایتی کارگران از اتحا

ائتالف  بعد از مشکالت مالی، 0985کاران در سال  ی برق اتحادیه (30).به دست آورد

را سازمان داد تا این شرکت   (CKSWO) ی استيوارت وارنر داشتن کارخانه برای باز نگه

ن کارگری دیگری نيز شرکت کاران فعاال ی برق دایر بماند. در کنار اعضای اتحادیه

 از کسوتان پيش و …نویز در شيکاگو های کليسایی، دانشگاه ایلی داشتند نظير گروه

شغل  051اعالم کرد که خواهان  0986وارنر در سال  استيوارت. شيکاگو شهر شورای

به علت »کاران ثابت کرد که  ی برق ی جانسون سيتی است. اما اتحادیه برای کارخانه

شغل در درازمدت در معرض خطر قرار  2511های مزدی و مالی شرکت،  تضعف سياس

 (31)«.دارند
با شرکت چندمليتی بریتانيایی الستيک  0987واحد استيوارت وارنر در  

معروف تمام کارگران شيکاگویی را  جسی جاکسون (32).ترمو پالستيک یکی شدند

او ادعا کرد که کاهش مشاغل تشویق کرد که برای حفظ استيوارت وارنر مبارزه کنند. 

سان که قهر  دی است که باید خاتمه یابد، بدانشکل دیگری از قهر اقتصا»در امریکا 

اما استيوارت وارنر اندکی بعد در همان سال  (33)«.سال پيش خاتمه یافت 21نژادی 

کند. این  چهارم نيروی کار در شيکاگو را اخراج می تقریباً یک 0988اعالم کرد که در 

های  ی باال و دشواری فاش کرد که واحد شيکاگو به علت هزینه 0989شرکت در ژوئن 

 (34)«.شرکت در رقابت، ممکن است تمام نيروی کار خود را از دست بدهد
آندریاس  

 :کند که اشاره می یوناس

یافته بود، و  های محله سازمان خوبی حول امکان مبارزه برای نجات استيوارت وارنر به»

های اقتصادی در  تری که هدف آن تغيير سياست های سياسی گسترده شبا جنب

داشتن  ائتالف برای باز نگههای  شيکاگو بود، پيوند داشت. از این حيث، اهداف و دغدغه

تر برای حفظ همجواری درون شهر در  ی عملی وسيع برنامه ی استيوارت وارنر کارخانه
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های سياسی  هایی برای پيوند با جنبش در جریان مبارزه فرصت…برابر کارخانه بود

(35)«.ی شهر شکل گرفت خارج از محدوده
 

داشتن کارخانه با دادن  در تالش برای باز نگه عالوه، کارگران استيوارت وارنر به

جویی برای شرکت درپی داشت.  ميليون دالر صرفه 5/2امتيازهایی موافقت کردند که 

در  (36).علت کافی نبودن ميزان آن رد کردهرچند مدیریت شرکت این پيشنهاد را به 

کند و  استيوارت وارنر اعالم کرد که واحد شيکاگو را تعطيل می 0989چهارم نوامبر 

(37)«.های خود را به مکزیکو منتقل خواهد کرد طی دو سال فعاليت»
اما واحد شيکاگو  

ها  طی این سال کاران ی برق دایر باقی ماند. اتحادیه 0995استيوارت وارنر تا اواسط 

ای برای سایر کارگران دست  نامه کوشيد بدون دادن امتياز و افزایش مزد به موافقت می

(38).یابد
های محلی، نتوانست  مداران و جماعت رغم ائتالف با سياست اما این اتحادیه، به 

 .واحد شيکاگو استيوارت وارنر را باز نگه دارد

تک که  نتيجه مشابه بود. واحد استيل ی فناوری و محصوالت فوالد در کارخانه

در ميلواکی آغاز کرد  0991های خود را در  افریقایی، فعاليت -ای بود امریکایی کارخانه

ميليون دالر  05تبار بودند و  های افریقایی اکثریت نيروی کار آن امریکایی»که 

دریافت های تضمين شده از شهر، دولت محلی و حکومت فدرال  ی عمومی و وام بودجه

اعالم کرد که خواهان برگزاری  0993کاران، در نوامبر  ی برق اتحادیه (39)«.کرد می

کاران با  ی برق تک است. اتحادیه در استيل ان. ال. ار. بیانتخابات اتحادیه در بخش 

 ان. ال. ار. بی 0994تفاوت اندکی در انتخابات در دسامبر شکست خورد. اما در ژوئن 

تک باید انتخابات دیگری  ی استيل علت تقلب در انتخابات به وسيلهاعالم کرد که به 

کاران در انتخابات بعدی و پس از همبستگی کارگران و  ی برق برگزار شود. اتحادیه

تک نتيجه را نپذیرفت و ادعا کرد که  اما استيل (40).محله، به موفقيت نایل آمد

کاران در  ی برق ی دهند. اتحادیهکاران، کارگران را مجبورکرد که رأ ی برق اتحادیه
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ی خود برای رسمی شدن نتيجه این انتخابات از حمایت جماعت محله برخوردار  مبارزه

ای با این مضمون به آن  سفيدان ميلواکی نامه نفر از ریش 8عنوان نمونه،  بود. به

رد کاران وا ی برق کنيم با تشکيالت محلی اتحادیه ما مدیریت را تشویق می»نوشتند: 

گذاری  تک از جمله سرمایه ی عمومی فعاليت استيل مذاکره شود، چون در بودجه

تک این  کالنی از سوی شهر ميلواکی لحاظ شده است. ما نگران هستيم که استيل

گذاری را عليه کارگران در دفاع از حق خود در تشکيل اتحادیه و مذاکره برای  سرمایه

تک  ای به استيل طور، شهردار ميلواکی نامه مينه (41)«.شان به کار گيرد بهبود شرایط

کاران  ی برق اتحادیه (42).کاران مذاکره کند ی برق نوشت و درخواست کرد که با اتحادیه

های پایه بهره  های مراجعه به توده در مبارزه برای به رسميت شناخته شدن از تاکتيک

 :کند که اشاره می کاترین شياچيتانو. گرفت می

تر از  ها ریشه داشت، اما مهم ها و گروه ها در طيف وسيعی از سازمان اعتمشارکت جم»

یافت تا  تر از رهگذر مشارکت افراد تحقق می ها، این واقعيت است که درگيری بيش آن

ها. اعضای اتحادیه مشارکت خود را از طریق گفتگو با دوستان،  خودِ این سازمان

تک ابراز  ی مبارزه با استيل فراد دیگر دربارههای کليسایی و ا خویشاوندان، اعضای گروه

 (43)«.کردند می
 

عنوان طرف  تک این اتحادیه را به ، استيل0995کاران در ژوئن  برق ی با پيروزی اتحادیه

تک  زنی خود به رسميت شناخت. افزون بر این، این اميد وجود داشت که استيل چانه

تک به علت بحران نقدینگی، کارگران  يل، است1996ی  به سودآوری برسد. اما در فوریه

به بار  0998ی  رغم سودآور بودن، انبوهی از بدهی در فوریه را اخراج کرد، و سرانجام به

.آورد
کاران از راه مشاوره  ی برق ی محلی اتحادیه شاخه 0998با وجود این، در ژوئن  (44)

ی  از اول ژانویهدرصدی که  3درصدی مزد را به دست آورد، و افزایشی  4افزایش 

مداران مختلف و  ی محلی بعد از چند نشست با سياست شد. شاخه پرداخت می  1999
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در  0999تک تضمين شده است. اما در  ی استيل های شرکت، ادعا کرد که آینده مقام

ماه پرداخت  2ی ورشکستکی قرار گرفت و حقوق کارگران خود را به مدت  آستانه

ی بعد در همان سال شرکت اعالم ورشکستگی کرد و نکرد. تعجبی ندارد که مدت

(45).کارگران حقوق خود را دریافت نکردند
 

ای را نشان  محله-های کارگری تک منفعت ائتالف مبارزات استيوارت وارنر و استيل

 و ای محله –های کارگری  کاران با کوشش خود، از ائتالف ی برق دهد. اتحادیه می

استيوارت وارنر و مبارزه برای عقد اولين قرارداد  داشتن نگه باز برای مداران سياست

کاران قادر نشد استيوارت وارنر را در شيکاگو سر  ی برق تک بهره برد. اما اتحادیه استيل

 عنوان به کاران برق ی اتحادیه شدن رسمی از بعد ماه هشت و …پا و استوار نگه دارد

نيروی کار خود را اخراج، و سه سال تک یک بخش از  زنی کارگران، استيل چانه عامل

ای  محله-های کارگری دهد که ائتالف بعد اعالم ورشکستگی کرد. این امر نشان می

پاشيدگی کار  نتایج خوبی دربردارد، اما گاه این ائتالف برای متوقف کردن ازهم

 .یافته بسنده نيست سازمان

 
 نقش اعضای پایه

ها تأکيد  اعضای پایه در تحول اتحادیهدر سراسر آثار خود بر نقش اساسی  مودی

کار اتحادیه و یا  کند. اعضای پایه این نقش را از رهگذر مقابله با رهبران محافظه می

ای نيز،  گران حرفه کنند. افزون بر این، سازمان ارتقای خود به مقام رهبری ایفا می

ها،  ی انگيزهده که صرفاً بر اعضای پایه باور دارد، در سازمان مودیبرخالف نظر 

 .ی مهمی به عهده دارند ها وظيفه نایافته ها و تشکل سازمان خواست

دهی مطالبات و  طرز گسترده در سازمان تر اشاره شد اعضای پایه به گونه که پيش همان

های مناسب در انتخابات نمایندگان  های خاص خود در ایجاد فرصت استفاده از تاکتيک
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اند. اما، این نکته حایز اهميت است که مشارکت  اشتهدفتر روابط ملی کار مشارکت د

 .اهميت نپنداریم پندارد، بی می مودیچنان که  ای را نيز آن گران حرفه سازمان

ی موفق  توان یک نمونه را می (UNITE) ی کارگران خياطی و نساجی اتحادیه

ایو. س.  .آوردشمار  ای به گران حرفه دهی مطالبات از سوی اعضای پایه و سازمان سازمان

 :کنند اشاره می گوردون الفرو  باوم واین

ها  ای از استراتژی ی تجارت، صنعت سوزن و نساجی با به کار گرفتن مجموعه اتحادیه»

ی جنوبی آن را اعضای  % از اعضای شاخه71ها به موفقيت نایل آمد و تقریباً  و تاکتيک

در  -آیند های دیگر می اه% اعضا از خاستگ31دهد، در حالی که  پایه تشکيل می

های خود برای مشارکت اعضای پایه در  شرایطی که اتحادیه به سبب کوشش

از رهگذر فعاليت « آسا های برق پيروزی»دهی مطالبات شهرت دارد، اما  سازمان

ی کارگران خياطی و نساجی  گران )در مورد اتحادیه های وسيعی از سازمان گروه

آوری  خانه و جمع به ی خانه ای( با مراجعه گران حرفه مانترکيبی از اعضای پایه و ساز

(46)«.دست آمده است امضا از اکثریت کارگران به
 

ی  و نساجی نظير، اتحادیه ی کارگران خياطی هایی را در اتحادیه ها نمونه باری، آن

 المللی کارگران اسکله، هتل، انبارداری و کتابفروشی در امریکا بين
2
ر مورد مطالعه قرا 

دهی از پایين به باال و از باال به پایين  های سازمان دهند و دوگانگی کاذب بين مدل می

 .سازند را آشکار می

گر درونی است یا بيرونی، دشوار است. کسی که در  غالباً تعيين این که یک سازمان

یک محل کار در شمار اعضای پایه قرار دارد، ممکن است در محيط دیگر کارگری 

(47).کند شد که خود را برای نمایندگی اتحادیه نامزد میخارجی با
 

                                                 
2
- (Warehouse 

2
Union International Longshore and) 
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گر، توانمند کردن  این است که نقش اصلی یک سازمان الفرو  باوم ین و اما بحث اصلی

 :دهند های خود را به شکل زیر توضيح می ها نمونه فعاالن محلی است. آن

ید تبدیل فعاالن گر هرکه باشد هدف نهایی با کنند سازمان ها ثابت می تمام نمونه»

محلی به رهبران نيرومند باشد. از نظر استراتژی تقریباً ناممکن است یک ابتکار ضد 

دهی  ی باالیی از سازمان که کارگران از درجه ای را درهم شکست. مگر آن اتحادیه

دهی در درازمدت باید تغيير روابط قدرت،  درونی برخوردار باشند، و هدف از سازمان

(48)«.ارگران در تعيين شرایط کار خود باشدافزایش قدرت ک
 

گرفتن نقش  در نادیده مودیبا آن توافق دارد. اما  مودیای است که  این نکته

دهی  ها نظير اعضای پایه در سازمان پيماید. آن راه خطا می ای گران حرفه سازمان

 .کنند مطالبات نقش مهمی ایفا می

تواند در  اصطالح بوروکراسی اتحادیه نمی هوانگهی، این امر خطاست که فکر کنيم که ب

تجدید حيات  راشل شرمنو  کيم ووس .تحول اتحادیه نقش مثبت و مهمی ایفا کند

 المللی کارگران خدمات ی بين ی واحدهای محلی خاصی در درون اتحادیه مترقيانه

(SEIU) یعنی کارگران هتل و رستوران (HERE) کارگران متحد تجارت و مواد ،

ها به این نتيجه رسيدند سه عامل در  را مورد تحليل قرار دادند. آن  (UFCW)غذایی

ترکيب با هم، واحدهای محلی کامالً تجدیدحيات شده را از سایر واحدها متمایز 

 :کند می

المللی چه از طریق  ی بين ی اتحادیه یک بحران سياسی داخلی چه از طریق مداخله»

کند. حضور در  ید را به واحدهای محلی تسهيل میی ورود رهبران جد انتخابات، تجربه

ی جنبش اجتماعی خارج از جنبش کارگری، و حمایت  ی محلی، تجربه شاخه

 (49)«.المللی ی بين اتحادیه
 :دهند ها ادامه می آن 
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المللی در هدایت به سوی تجدید حيات کامل امری  ی بين نقش رهبری اتحادیه»

المللی رخ داد، یا از  ها از سوی این نهاد بين حادیهاساسی بود. بخش اعظم تغيير در ات

های  نبود، بخش« پایين به باال»شد. این فرایند، جریانی از  سوی آن حمایت می

های محلی که در بحران بودند تأثير  های مختلف بر اتحادیه پيشگام این نهاد به درجه

. افزون بر این، نفوذ گذاشتند، تأثيری که در سير خود به تجدید حيات کامل انجاميد

طرز نسبی  های محلی که به ها در ميان اتحادیه المللی به توضيح تفاوت ی بين اتحادیه

تری را از سر  هایی که تحول بيش رساند. آن اتحادیه تجدید حيات یافته بودند یاری 

پذیرند و به رسميت  المللی را می ی بين گذرانده بودند تأثير مهم اتحادیه

(50)«.شناسند می
 

پایين »ها الزاماً روندی از  دهد که تحوالت در اتحادیه نشان می شرمنو  ووستحقيقات  

تواند تا حد زیادی در استقبال از مدل  . نقش رهبری باالی اتحادیه میندارد «به باال

 .کننده باشد ی جنبش اجتماعی یاری اتحادیه

لمللی در کمک به تجدید حيات ا ی بين ها از رهبری اتحادیه افزون بر این، این نمونه

های پایه الزاماً از  کند که توده های محلی در راستای سياست چپ ثابت می اتحادیه

جان  (.المللی تر نيستند )چه در سطح محلی و چه در سطح بين رهبری اتحادیه رزمنده

های کارگری  اتحادیه»در اثر خود تحت عنوان  کلی .کند از این موضع حمایت می کلی

تر اند، قویاً رد  های پایه الزاماً رزمنده این باور را که توده« سياست سوسياليستیو 

 :رسد های بریتانيا به این نتيجه می کند. او در تحليلی از اتحادیه می

«…های رسمی اتحادیه نسبت به  ای وجود ندارد که مقام کننده طور کلی دليل قانع به

های  هم مقام که گفت توان می روشنی به …باشند« کارتر محافظه»اعضای اتحادیه 

توان  کار و هم کارگران رزمنده وجود دارند، اما، در عين حال، می رسمی محافظه
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کار را نيز مشاهده کرد. و توازن  های رسمی رزمنده و کارگران محافظه های مقام نمونه

 (51)«.کند دقيق بين این دو گروه احتماالً متناسب با شرایط تغيير می
 

و  المللی رانندگان کاميون برادران بيننظير  هایی توان به اتحادیه سادگی می به

شان اشاره کرد، که نشان  های حيات ی کارگران اتوموبيل در برخی از دوره اتحادیه

ی مخالف آن نيز صادق  ترند. اما نقطه دهد، اعضای پایه از رهبری اتحادیه رزمنده می

 ی کارگران و اتحادیه المللی النگ شورمن ی بين اتحادیهرهبران عنوان نمونه،  است. به

ها  تر از اعضای پایه. این اتحادیه جو بودند، هر چند نه بيش غالباً مبارزه ها سوپرمارکت

عنوان  به، 0931-41ی  ویژه در دهه جویانه و پيوند با حزب، به های مبارزه علت سياست به

کند که  ها ثابت می اند. این نمونه ه شدهها شناخت هایی با رهبری کمونيست اتحادیه

های متعددی از رهبری در  سياق، نمونه تواند رزمنده باشد، بر همين  رهبری نيز می

.جوترند ی خود مبارزه های بریتانيایی وجود دارند که نسبت به اعضای پایه اتحادیه
(52) 

 

هاست با  تحادیهی کالسيکی از ا نمونه (UE) کاران متحد ی برق در واقع، اتحادیه

کارتيسم را نوعی هيتلریسم قلمداد  این اتحادیه مک 0961ی  رهبری رزمنده. در دهه

 :کرد می

 عالوه. دیگر یک با آزاد پيوند در مردم آزادی …حمله به آزادی مذهب، اعتقاد، بيان»

مدیر تشکيالت در نشست اجرایی حکومت ایاالت متحده خطاب به  جيمز متلس این، بر

که شما مرا و کارگران شریف را نيز در لين و شنکتادی  هنگامی…":ی گفتکارت مک

گو  گوید، شما دروغ کارتی دروغ می کنيد، آقای سناتور مک به جاسوسی متهم می

(53).«"هستيد
 

متحد در سراسر تاریخ خود برای هرگونه مبارزه با این  کاران ی برق رهبری اتحادیه

 :کرد ونه که رهبری آن ادعا میگ شاخه از صنعت آماده بود، همان
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 مجزا گروه سه الکتریک جنرال در …کوشد به کارگران بگوید جنرال الکتریک می»

کنند. ما  شرکت، کارکنان و اتحادیه. این چيزی است که بر آن تأکيد می :دارد وجود

کنند، اتحادیه نماینده کارگران است. کارگران  ها اشتباه می باید نشان دهيم که آن

ها اعالم کنيم که فقط دو گروه وجود دارد نه سه گروه:  اند، ما باید به آن ن اتحادیههما

(54).«ها و ما شرکت و اتحادیه. آن
 

جو بوده است و غالباً رهبران  کاران متحد در سراسر تاریخ خود مبارزه ی برق اتحادیه

ر گوید که اعضای پایه د درست می مودی .اتحادیه در صف اول قرار داشتند

ای و  گران حرفه دهی نقش اساسی دارند. اما او با نادیده انگاشتن نقش سازمان سازمان

المللی، برداشت  ی بين با تأکيد پيوسته بر اعضای پایه، رهبری اتحادیه، و اتحادیه

صرفاً با تأکيد بر اعضای پایه  مودی .کند ی جنبش اجتماعی ارائه می ناقصی از اتحادیه

 .کند ازگو مینيمی از حقيقت را ب

 

  :(CAW) اتحادیه کارگران خودروسازی کانادا

 ی عمل ی جنبش اجتماعی در گستره موردپژوهی اتحادیه

ی جنبش  ای است از اتحادیه ی کارگران خودروسازی کانادا نمونه ، اتحادیهمودیاز نظر 

 ی دهی را برای اتحادیه ی عمل، که سودمندی این نوع از سازمان اجتماعی در گستره

ای است بسيار  ی کارگران خودروسازی کانادا اتحادیه دهد. اتحادیه کارگری نشان می

دهی اعضا در  دموکراتيک. یکی از اجزای کليدی اساسنامه آن این است که سازمان

ها آزادانه و داوطلبانه است. اتحادیه هنگامی مؤثر است که اعضا نسبت به تعلق  اتحادیه

ه باشند. گفتنی است که اتحادیه با انعکاس اهداف واقعی آن به خود آگاهی داشت

دهد که آزادانه در آن مشارکت داشته باشند. اتحادیه،  ها فرصت می اعضای خود، به آن

 .ها و درک خود را ارتقا بخشند کند که مهارت کارگران را تشویق می
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 ی کارگران ی بنيادین رویکرد دموکراتيک، در ساختار تشکيالتی اتحادیه مؤلفه

ی کارگران خودروسازی  ی اتحادیه شود. در اساسنامه خودروسازی کانادا پدیدار می

چندین »شود  واحد بالغ می 711ها به بيش از  ی محلی که تعداد آن کانادا هر اتحادیه

 ،…ی آموزشی، محيط زیست، زنان، آموزش سياسی ی دایم دارد، شامل کميته کميته

 طریق از یا –های اتحادیه مشارکت کنند  اليتکه در فع کند می تشویق را اعضا که

ها، یا از طریق تعيين مقامات اجرایی برای پيشبرد فعاليت  پُست تصدی برای انتخابات

ی کارگران خودروسازی کانادا یک نماینده برای  هر واحد اتحادیه (55)«.ها این کميته

و شورای کبک  ی کارگران خودروسازی کانادا ی سه ساله در شورای اتحادیه دوره

ی کارگران خودروسازی کانادا و شورای کبک دو نهاد  کند. شورای اتحادیه انتخاب می

دهد، در حالی که شورای  ی کبک را پوشش می ترازند. شورای کبکْ منطقه هم

ی کارگران  شورای اتحادیه .ی کارگران خودروسازی کانادا سایر مناطق کانادا را اتحادیه

ها تمام  شورای کبک دوبار در سال جلسه دارند. در این نشستخودروسازی کانادا و 

کننده است به بحث  ی کارگران خودروسازی کانادا تعيين مسایلی که برای اتحادیه

 :گوید باره می در این اَن فراست .شود گذاشته می

عنوان  ی کارگران خودروسازی کانادا به ی اتحادیه از طریق این نشست بود که وظيفه»

گو به تشکيالت  ی اعضای پاسخ تی که اعضا در آن نقش مؤثری دارند پدیدهتشکيال

های اتحادیه  های گوناگون در فعاليت چنين اعضا را به راه ها هم تحقق یافت. آن

جا  شد، از آن ها در این جلسه از طریق رأی نمایندگان اخذ می مشارکت دادند. تصميم

ی  شدند، اعضای محلی اتحادیه خاب میی اعضای پایه انت که نمایندگان به وسيله

(56)«.کردند ای را اِعمال می کارگران خودروسازی کانادا کنترل قابل مالحظه
 

کبکْ مجمعی تشکيل   کانادا و شورای ی کارگران خودروسازی عالوه بر این، اتحادیه

ی  دادند که دیدگاه اعضای پایه نسبت به مسایل کليدی به آگاهی رهبری اتحادیه
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اقدام عملی را »طریق  رسد. و رهبری اتحادیه بدین ران خودروسازی کانادا میکارگ

های محلی را با  کرد و اعضای پایه را در راستای آن بسيج کرده، و حوزه مشخص می

(57)«.داد کرد، و تحت نظارت قرار می ای هماهنگ می سياست اتحادیه
شورای اجرایی  

طور مستقيم باالتر  حيث ساختار تشکيالتی به ی کارگران خودروسازی کانادا از اتحادیه

کبک قرار داشت. شورای اجرایی   ی کارگران خودروسازی کانادا و شورای از اتحادیه

شد: یعنی ارگان  هفت نفره در عين حال بخشی از هيأت اجرایی ملی محسوب می

از ده ی کارگران خودروسازی کانادا. هيأت اجرایی ملی  گيری در اتحادیه اصلی تصميم

عضو پاره وقت تشکيل شده بود )هفت نفر عضو شورای اجرایی و سه نفر دیگر نيز از 

ی کارگران خودروسازی کانادا و شورای کبک  سوی اعضای پایه از ميان شورای اتحادیه

 (58)(.وقت )پرزیدنت، دبير مالی و مدیر کبک شدند( و سه نفر عضو تمام انتخاب می
اگر  

کرد،  ی موضوعی اختالف پيدا می با هيأت اجرایی ملی درباره یکی از اعضای اتحادیه

این هيأت پيشرفت کار از »توانست از هيأت بازبينی عمومی تقاضای داوری کند.  می

شد که در  داد و از پنج نفر تشکيل می سوی هيأت اجرایی ملی را تحت نظارت قرار می

(59)«.ندی کارگران خودروسازی کانادا نبود شمار اعضای اتحادیه
 

 ونقل هوایی و تراکتورسازی در امریکا ی کارگران خودروسازی، حمل ساختار اتحادیه

(UAW)  ی کارگران خودروسازی کانادا بود.  برخالف موازین دموکراتيک در اتحادیه

ونقل هوایی و تراکتورسازی در  ی کارگران خودروسازی، حمل هيأت اجرایی اتحادیه

کرد. از  های محلی را نمایندگی نمی اشت که تشکيالتوقت د عضو تمام 24امریکا، 

در یک  والتر رویترهنگامی که یک هيأت انتخاباتی به رهبری  0941ی  اواخر دهه»

ی کارگران خودروسازی،  ی شدید جناحی پيروز شد، مباحث درونی اتحادیه مبارزه

 ونقل هوایی و تراکتورسازی در امریکا به دقت از سوی رهبری کنترل حمل

ونقل هوایی و  ی کارگران خودروسازی، حمل هيأت بازبينی اتحادیه (60)«.شد می
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کرد که اعضای هيأت اجرایی این حق را برای خود  تراکتورسازی در امریکا استدالل می

طور مطلق وفادار بمانند. چون اتحادیه  تر نسبت به آن به قایل است که مقامات پایين

ی  مراتب در هيأت اجرایی اتحادیه به سلسله اعتقاد (61)«.یک حزب واحد است»

ونقل هوایی و تراکتورسازی در امریکا بر این امر استوار بود  کارگران خودروسازی، حمل

عنوان نمونه، هيأت اجرایی  کند، به که اتحادیه حزبی است که دولت آن را هدایت می

ر امریکا از ونقل هوایی و تراکتورسازی د ی کارگران خودروسازی، حمل اتحادیه

جلوگيری  0992در اجالس کنوانسيون در  جنبش مسير جدیداظهارنظر مخالفان 

 (62).کرد
ونقل  ی کارگران خودروسازی، حمل این موضوع رویکردهای متفاوت اتحادیه 

ی کارگران خودروسازی کانادا را نشان  هوایی و تراکتورسازی در امریکا و اتحادیه

 .دهد می

ی  ی اتحادیه درباره مودیی مهم از دیدگاه  اشاره شد یک جنبه تر گونه که پيش همان

کنند، و  های محلی ائتالف می ها با جماعت جنبش اجتماعی این است که اتحادیه

ی  ی کارگران خودروسازی کانادا آن را اتحادیه برند که اتحادیه ای را پيش می مبارزه

ی جنبش اجتماعی نه بر منافع  یهاتحاد»گوید:  می باز هارگرو .نامد جنبش اجتماعی می

 (63)«.کند اعضای خود، بلکه بر رفاه وسيع تمام کارگران تأکيد می  محدود اقتصادی

خانمانی  ی کارگران خودروسازی کانادا، مبارزه عليه بی یک مبارزه نسبتا عجيب اتحادیه

مهم  ای ها نسبت به درآمد مردم، مبارزه گير قيمت خانه بود. توجه به افزایش چشم

کرد  ی کارگران خودروسازی کانادا اشاره می شد. اتحادیه ها محسوب می برای اتحادیه

ترین شهرهای کانادا با حداقل  وقت در بزرگ درآمد یک کارگر با اشتغال تمام»که 

تر از خط فقر قرار  دالر در ساعت، در پایان سال سه هزار دالر پایين 85/6دستمزد 

(64).داشت
ک کارگر با حداقل دستمزد باید بين پرداخت اجاره و به دیگر سخن، ی 

های اساسی دیگر نظير غذا و پوشاک یکی را برگزیند. این در حالی است که  هزینه
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ی کارگران خودروسازی کانادا  شرایط برای بيکاران به مراتب بدتر بود. به نظر اتحادیه

پيشنهادهای این اتحادیه برای حل مسأله فقدان مسکن باید سریعاً اقدام کرد. یکی از 

بایست  تدوین یک استراتژی ملی برای مسکن بود. بدین معنا که، حکومت فدرال می

های حکومتی در کانادا را صرف نيازهای مسکن کند. عالوه بر  یک درصد از کل هزینه

(65).این، حکومت قوانين نظارتی مؤثری برای سقف اجاره وضع کند
 

ی کارگران خودروسازی کانادا با آن درگير بود  یهیکی دیگر از مسایلی که اتحاد

گزارشی منتشر  2110نوامبر  04ی تورنتو استار در  مراقبت بهتر از کودکان بود. مجله

داری از کودکان را  ی نگه کرد که طبق آن حکومت محلی اونتاریو در نظر داشت بودجه

ا در یک اتحاد با ی کارگران خودروسازی کاناد کاهش دهد. اتحادیه %45به ميزان 

ائتالف اونتاریو برای مراقبت بهتر از کودکان کوشيدند اجرای این سياست را متوقف 

زنی جمعی ازجمله برای  ی کارگران خودروسازی کانادا در یک چانه اتحادیه .کنند

توانيم کنار بایستيم و  ما نمی»گفت  داری کودکان در صف اول قرار داشت، و می نگه

سال اخير تکوین یافت با یک ضربه از  61اشيم که نظامی که در طی ناظر این امر ب

بين برود. حکومت اونتاریو اکنون باید به اعتراض هزاران اهالی این شهر گوش فرا دهد 

داری کودکان است، نه قطع  ی بودجه برای نگه که خواهان افزایش قابل مالحظه

(66)«.ی آنان بودجه
 

ی کارگران خودروسازی،  کانادا چون از اتحادیهی کارگران خودروسازی  اتحادیه

ونقل هوایی و تراکتورسازی در امریکا جدا شده بود سرعت رشد عجيبی داشت.  حمل

 021یک سال پيش از جدایی،   1984 ی کارگران خودروسازی کانادا در سال اتحادیه

وسط در هر طور مت هزار رسيد، و به  250تعداد این اعضا به  2110هزار عضو داشت. در 

ی کارگران خودروسازی،  کرد. اتحادیه دهی می هزار کارگر را سازمان 6سال، بيش از 

ونقل هوایی و تراکتورسازی در امریکا در طی یک دهه و بعد از این جدایی،  حمل
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نيمی از اعضای خود را از دست  0995تا  0979ی  سوم اعضای خود، و در فاصله یک

ونقل هوایی و تراکتورسازی در امریکا  خودروسازی، حمل ی کارگران داد. اما اتحادیه

کرد. از  تری را جذب می ی کارگران خودروسازی کانادا اعضای بيش نسبت به اتحادیه

ونقل هوایی و تراکتورسازی در  ی کارگران خودروسازی، حمل ، اتحادیه2112تا  1998

هزار  13د: یعنی سالی هزار کارگر را به عضویت خود در آور 782/50امریکا تقریباً 

ونقل هوایی و تراکتورسازی در امریکا،  ی کارگران خودروسازی، حمل کارگر. اتحادیه

(67).ی کارگران خودروسازی کانادا است هزار عضو دارد که سه برابر اتحادیه 701
 

ی کارگران خودروسازی،  چون اتحادیه ی کارگران خودروسازی کانادا هم اتحادیه

و تراکتورسازی در امریکا در برابر از دست دادن اعضا مصون نبود.  ونقل هوایی حمل

سال با بسته شدن  طی ده 0995تا  0985ی کارگران خودروسازی کانادا از سال  اتحادیه

هزار عضو خود را از دست  28کم  ای، دست واحد توليدی دارای تشکيالت اتحادیه 251

دن اعضا، ميزان عضویت اتحادیه را تا از دست دا»کند که  اشاره می سام گيندین .داد

(68)«.هزار نفر پایين آورده است 81
 

دهی، بسياری از کارگران را برای پيوستن به  آميز در سازمان های موفقيت اما کوشش

هزار  51تقریباً  0996تا اوایل  0985عنوان نمونه، بين سال  اتحادیه تشویق کرد. به

گران خودروسازی کانادا درآمدند. جذب اعضای ی کار کارگر جدید به عضویت اتحادیه

جدید، از دست دادن اعضا را به علت تعطيلی یا کوچک شدن واحدها جبران کرد. در 

ای  دهی تعداد قابل مالحظه ی کارگران خودروسازی کانادا در سازمان حالی که اتحادیه

دیگر تحقق یافت.  کها با ی از کارگران موفق بود، رشد واقعی اما، به علت ادغام اتحادیه

هزار کارگر به  011موجب شد که  0996تا اوایل  0985ها بين  ائتالف در بين اتحادیه

ی کارگران خودروسازی کانادا درآیند. در عين حال، از دست رفتن  عضویت اتحادیه
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ی کارگران خودروسازی کانادا بودند  ها و بازنشستگی کارگرانی که عضو اتحادیه شغل

(69)«.گرفت ها را دربر می از فعاالن اتحادیه %51اعضا، و تقریباً  %65، 0985»در سال 
 

ی کارگران خودروسازی کانادا از طریق  درحالی که اکثریت اعضای جدید اتحادیه

ی  کند که تجربه ادعا می سام گيندینها وارد این تشکل شده بودند،  وحدت بين اتحادیه

ی جنبش اجتماعی  عنوان یک اتحادیه دا بهی کارگران خودروسازی کانا موفق اتحادیه

ی کارگران  اتحادیه»گوید  ها را واداشت که با آن وحدت کنند. او می بسياری از اتحادیه

ها یک شریک بالقوه جذاب بود، چون تاریخ  خودروسازی کانادا برای بسياری از بخش

و تاریخی مشحون  ها پُرافتخاری داشت، خدماتِ زبانزد و قوی آن، استقالل از امریکایی

ی کارگران خودروسازی کانادا عالوه  اتحادیه (70)«.از مبارزات و امتيازات در این شاخه

های موجود را متحد کند و در زیر  ها اعضای اتحادیه نایافته دهی سازمان بر سازمان

 .ی جنبش اجتماعی گِرد آورد پرچم اتحادیه

دهی  ها عالوه بر سازمان یر اتحادیهی جنبش اجتماعی نظير سا گوید اتحادیه می مودی

المللی شود. در کنار باور به دموکراسی  ها باید وارد ائتالف در سطح بين نایافته سازمان

المللی کارگری  ها در خط مقدم جنبش بين نایافته دهی سازمان ای و سازمان اتحادیه

المللی  سطح بينقرار دارد. و تاریخی طوالنی از رویکرد معطوف به فعاليت کارگری در 

عنوان نمونه، در حمایت از  ویژه، پيوند با کارگران جنوب نظير مکزیکو دارد. به به

کارگران فورد کوتيتالن هنگامی که این شرکت قرارداد خود را با کارگران مکزیکی 

ونقل هوایی و  ی کارگران خودروسازی، حمل فسخ کرد با واحدهای محلی اتحادیه

بخش  -، ائتالف کرد. فورد از پرداخت پاداش کریسمس879 -اتراکتورسازی در امریک

مشارکت کارگران در سود کارخانه امتناع  و –ی کارگران مکزیکی  بزرگی از مزد ساالنه

نفر از اعضای اتحادیه را اخراج کرد. در  751کرد. افزون بر این، این کارخانه بيش از 

عنوان نماد همبستگی چندین بار  ههر سه کشور ب»پاسخ به این اقدام فورد، کارگران 
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با یک دیگر مالقات کردند. همگی به یاد مرگ کارگری که از سوی اراذل و اوباش 

کشته شده بود، دستبند سياه بسته  (CTM) کنفدراسيون کارگران مکزیکی

(71)«.بودند
 

ی فعاليت کارگری در سطح  ی کارگران خودروسازی کانادا برای تأمين هزینه اتحادیه

المللی، یک صندوق عدالت اجتماعی ایجاد کرد. این صندوق از طریق یک قرارداد،  بين

کارفرمایان )حدود صد نفر( را یک به یک به پرداخت مبلغی به این صندوق متعهد 

های  کرد. سه سنت در ساعت برای سه شرکت بزرگ و یک سنت برای شرکت می

 .تر کوچک
(72)

رسيد، و یک  ر کانادا در سال میميليون دال 5/2این مبلغ تقریباً به  

برای مشارکت کارفرمایان در پرداخت و شرایط کار مناسب در شمال و   اقدام مبتکرانه

 .رفت شمار می جنوب به

ی دموکراتيک است با مشارکت  ی کارگران خودروسازی کانادا یک اتحادیه اتحادیه

های اجتماعی،  تالف با جنبشها و ائ نایافته دهی سازمان فعال اعضای پایه. برای سازمان

ی جنبش  های محلی و کارگران سراسر جهان. به سخن دیگر، این یک اتحادیه جماعت

 .اجتماعی است

ی کارگران خودروسازی کانادا با جنرال موتورز، و هيأت اجرایی  مذاکرات اتحادیه

جنرال ونقل هوایی و تراکتورسازی در امریکا با  ی کارگران خودروسازی، حمل اتحادیه

دهد که  ی جمعی انجاميد که نشان می نامه به یک موافقت 0996موتورز در سال 

کننده ایفا  جمعی نقشی تعيين زنی دسته رزمندگی و ایدئولوژی اتحادیه در چانه

زنی  ی کارگران خودروسازی کانادا همواره در چانه ، اتحادیه0971کند. از اواخر سال  می

ونقل هوایی و  ی کارگران خودروسازی، حمل حادیهجمعی نسبت به هيأت اجرایی ات

شد که این امر  های بهتری نایل آمد. اما غالباً گفته می تراکتورسازی در امریکا به توافق

(73).به دليل موقعيت بهتر اقتصاد کانادا در مقایسه با اقتصاد امریکا است
در سال  
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عنوان نمونه،  به .ری قرار داشتاقتصاد امریکا نسبت به اقتصاد کانادا در وضع بهت 0996

%. رشد 4/5% بود، در حالی که این نرخ در ایاالت متحده 7/9نرخ بيکاری در کانادا 

بود، در شرایطی که این رقم در ایاالت متحده  %0/2توليد ناخالص داخلی در کانادا 

7/2%.(74)
رار بدین منوال، در حالی که هيچ یک از این دو اقتصاد در حالت شکوفایی ق 

 .نداشت، اقتصاد امریکا نسبت به کانادا در شرایط بهتری قرار داشت

ونقل هوایی و  ی کارگران خودروسازی، حمل دستاورد کليدی هيأت اجرایی اتحادیه

های خود  شغل %95زنی جمعی با کرایسلر این بود که  تراکتورسازی در امریکا در چانه

کردند، در ایاالت  ر مزد دریافت میهزار نيروی کار که برحسب ساعت کا 015را از 

ونقل هوایی  ی کارگران خودروسازی، حمل هيأت اجرایی اتحادیه (75).متحده حفظ کرد

و تراکتورسازی در امریکا به کرایسلر اجازه داد که تعداد مشاغل اعضای اتحادیه را 

 %95تر موافقت کرده بود تا  کاهش دهد، و همين وضع برای فورد رخ داد که پيش

ونقل هوایی  ی کارگران خودروسازی، حمل ها را حفظ کند. هيأت اجرایی اتحادیه شغل

و تراکتورسازی در امریکا بعد از موافقت با کرایسلر، وارد مذاکره با جنرال موتورز شد. 

تواند  بينی کردند که جنرال موتورز احتماالً نمی گران این شاخه از صنعت پيش تحليل

(76).اند برآورده کند گونه که فورد و کرایسلر پذیرفته نامتيازات قرارداد را آ
 

کارخانه با  02خواست بستن  مانع اصلی در مذاکرات این بود که جنرال موتورز نمی

(77).را در یک دیگر درآميزد %95ميزان  ها به موضوع حفظ شغل
های  بعد از اعتصاب 

ابق قرارداد با فورد های توليد، جنرال موتورز موافقت کرد که مط متعدد در محل

.کارکنان کماکان باقی بماند %95ميزان  اشتغال به
(78)

در حالی که ظاهراً این قرارداد  

ونقل هوایی و  ی کارگران خودروسازی، حمل یک پيروزی برای هيأت اجرایی اتحادیه

تر خالف آن را نشان  شد، اما بررسی نزدیک تراکتورسازی در امریکا محسوب می

های متعددی در قرارداد وجود داشت که به جنرال موتورز فرصت داد  دهد. حفره می
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کاهش دهد. نوع توافق این امکان را برای جنرال موتورز  %5نيروی کار خود را بيش از 

که آن را زیر پا بگذارد، نيروی کار خود را کاهش دهد. چرا که  کرد، بی آن فراهم می

ش سهم شرکت در بازار و توان رقابت ها به بارآوری کارخانه، عدم کاه حفظ شغل»

واحدها مشروط بود، و با نقض این شرایط، جنرال موتورز اجازه داشت آن واحدها را 

ونقل  ی کارگران خودروسازی، حمل عالوه بر این، هيأت اجرایی اتحادیه« تعطيل کند.

بازبينی ی یادشده مورد  نامه موافقت»هوایی و تراکتورسازی در امریکا پذیرفته بود که 

مراتب  قرار گيرد. از این رهگذر، افراد باالی مدیریت و کسانی که در رأس سلسله

پذیری( در محل را رأساً  انعطاف)یافتند که شرایط کار  اتحادیه قرار داشتند، اجازه می

ها  سپاری نامحدود را در دستور کار قرار دهند. آن کاری و برون تغيير داده، و اضافه

تر در فورد  پذیری( مزد را که پيش هایی از )انعطاف کردند که بخش چنين موافقت هم

تری از  اجرا شده بود، عملی کنند. به شکلی که کارگران پاره وقت را در شرایط نازل

(79)«.زنند کاری می کارگرانی قرار دهند که دست به اضافه
 

يد منعطف، های تول این قرارداد به جنرال موتورز فرصت داد که برای اجرای شيوه

ی کارگران  کاهش دهد، و هيأت اجرایی اتحادیه% 5کارگران عضو اتحادیه را تا بيش از 

ونقل هوایی و تراکتورسازی در امریکا با مزد نابرابر برای کارگران  خودروسازی، حمل

تواند موفقيتی برای کارگران  سختی می زنی جمعی به عضو اتحادیه موافقت کرد. چانه

ونقل هوایی و تراکتورسازی در امریکا عضو  ران خودروسازی، حملی کارگ اتحادیه

ی کارگران  جنرال موتورز محسوب شود. در واقع، تنها موفقيت هيأت اجرایی اتحادیه

 2111ونقل هوایی و تراکتورسازی در امریکا تصویب یک پاداش  خودروسازی، حمل

زد پایه برای سال دوم و افزایش در م %3دالری برای کارگران جنرال موتورز بود، و 

سوم قرارداد کار. از این رو، برای اولين بار در طی یک دهه، این اتحادیه به افزایش مزد 

ی کارگران  ی کانادایی اتحادیه شاخه (80).ساالنه بيش از یک سال دست یافت
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ی کارگران  ونقل هوایی و تراکتورسازی در امریکا/ اتحادیه خودروسازی، حمل

زنی جمعی با سه شرکت بزرگ به افزایشی  نادا طی همين دوره در چانهخودروسازی کا

 .در مزد پایه در هر سال بعد از قرارداد دست یافت

ی کارگران خودروسازی کانادا با جنرال موتورز، بعد از موافقت  ی اتحادیه مذاکره

ذیرفت ی کارگران خودروسازی کانادا آغاز شد که در آن کرایسلر پ کرایسلر با اتحادیه

سپاری موضوع عمده محسوب  از نيروی کار خود نکاهد. در جریان مذاکره، برون

ی کارگران خودروسازی کانادا اميد داشت که جنرال موتورز تعداد  شد. اتحادیه می

(81).سپاری کند ها را برون محدودی از شغل
گران بر این باور بودند که جنرال  و تحليل 

ی کارگران خودروسازی کانادا، به علت ذخایر مالی  تحادیهتواند با اعتصاب ا موتورز می

به رهبری  %(92ها غالباً ) ی محدودِ اعتصاب با موفقيت مقابله کند. آن شرکت و بودجه

ی کارگران خودروسازی کانادا اجازه دادند تا مذاکره کند، هر چند که این امر  اتحادیه

جنرال موتورز را از اعتصاب  ی کارگران خودروسازی کانادا و کارگران اتحادیه

(82).داشت بازنمی
ی کارگران خودروسازی  ای را که اتحادیه نامه جنرال موتورز موافقت 

ی کارگران خودروسازی کانادا نيز  کانادا با کرایسلر امضا کرده بود، رد کرد. اتحادیه

کانادا ی کارگران خودروسازی  رو، اعضای اتحادیه سازش را مردود اعالم کرد. از این

 .عضو جنرال موتورز دست به اعتصاب زدند

ی کارگران خودروسازی کانادا برای کمک به کارگران اعتصابی،  یک کنوانسيون اتحادیه

ها را برای اعضایی که به جنرال موتورز تعلق نداشتند، در طی  دو برابر شدن پرداخت

ی کارگران  یهاعتصاب تصویب کرد. و کارگران متحد فوالد کمک مالی برای اتحاد

ی کارگران خودروسازی کانادا  اتحادیه (83).آوری کردند خودروسازی کانادا جمع

 .ای را اتخاذ کرد جویانه های مبارزه عنوان بخشی از استراتژی خود، تاکتيک به

که جنرال موتورز کوشيد تا وسایل توليد کارخانه را از محل اعتصاب به جای  هنگامی
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ی کارگران خودروسازی کانادا  ليت منتقل کند، اعضای اتحادیهی فعا دیگری برای ادامه

ی محله برخوردار بود، و  دست به اعتصاب نشسته زدند. این عمليات از حمایت گسترده

ی کارگران  گونه که مقام مسئول اتحادیه سرانجام نيز به پيروزی دست یافت. آن

گونه جماعت  ه کردیم که چهما مشاهد»کند  اشاره می رابرتسون دیوخودروسازی کانادا 

بلکه  ،ما اشرافيت کارگری منزوی از مردم نبودیم. دهد میمحله به ما پاسخ مثبت 

کردیم. و این با  جنبشى اجتماعی بودیم که برای حمایت از مردم محل مبارزه می

(84)«."تعریف ما از اتحادیه در ارتباط است
 

دیگر به توافق رسيدند. جنرال موتورز  یک روزه، هر دو سو احتماالً با 20بعد از اعتصابی 

شغل اونتاریوی کبک پایبند  804سپاری  طبق مفاد توافق، به تعهد خود برای برون

شغل دیگر  411شغل و ایجاد  0111ی کار یک کارخانه با حفظ  ماند. این توافق ادامه

ر از اعضای نف 3511ی دیگر با  را تداوم بخشيد، اما جنرال موتورز توانست دو کارخانه

 .کردند، بفروشد ی کارگران خودروسازی کانادا را که در آن کار می اتحادیه

ها به فروش  ی کارگران خودروسازی کانادا اجازه داد کارخانه در حالی که اتحادیه

ها باید به توافق  رسند، اما در قرارداد فروش تأکيد شده است که مالکان جدید کارخانه

 به وانگهی،. بمانند وفادار موتورز جنرال –روسازی کانادا ی کارگران خود اتحادیه

بازنشسته شوند مزایای مناسبی برای بازنشستگی پيش از  خواستند می که کارگرانی

موقع ارائه شد، و به آن بخش از کارگرانی که در کارخانه باقی ماندند مزایای 

.ين شدسال تضم 9بازنشستگی مشابه با کارگران جنرال موتورز به مدت 
(85)

کارگران  

ی زندگی  عالوه هزینه افزایش مزد پایه به %2جنرال موتورز برای هر سال قرارداد، 

ی سالمت را برای  کردند. افزون بر این، جنرال موتورز موافقت کرد که بيمه دریافت می

کنند تأمين کند. طبق مفاد  گرایی که با شریک خود زندگی می جنس کارگران هم

گرا در کانادا،  جنس هزار شریک زندگی کارگران هم 26ال موتورز، قراردادِ جنر
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گرا دریافت کنند. این  جنس ی سالمت برابر با مزایایی کارگران دگر توانستند بيمه می

موارد در قرارداد یک نوآوری بود، چون جنرال موتورز در ایاالت متحده این مزایا را 

(86).گرا جنس چه رسد به کارگران هم کرد، گرا تأمين نمی جنس برای کارگران دگر
فورد  

 .همين قرارداد را بدون مبارزه پذیرفت

ونقل هوایی و  ی کارگران خودروسازی، حمل بدین منوال، هيأت اجرایی اتحادیه

تری به مدیریت اعطا کند، و  تراکتورسازی در امریکا پذیرفت که اختيارات بيش

تعداد کارگران را کاهش دهد. در مقابل مدیریت درعوض اجازه داد تا جنرال موتورز 

ی کارگران خودروسازی کانادا به موافقتی دست یافت که نيروی کار اضافه با  اتحادیه

ی کارگران  شرایط بازنشستگی و ایجاد شغل کاهش یابد. هيأت اجرایی اتحادیه

 ونقل هوایی و تراکتورسازی در امریکا اجازه داد اختالف مزد بين خودروسازی، حمل

کنند،  هایی که در بخش وسایل یدکی کار می اند و آن کارگرانی که در کنار نوار نقاله

ی کارگران خودروسازی کانادا حتی در جایی از قرارداد  اتحادیه .وجود داشته باشد

ی فروش دو کارخانه را پذیرفت، و تضمين کرد که جنرال موتورز آن کارگران را  اجازه

ی کارگران  مقایسه نيستند. اتحادیه نامه قابل و موافقتتحت پوشش قرار دهد. این د

رغم وضعيت اقتصاد امریکا، قرارداد بهتری در مقایسه با هيأت  خودروسازی کانادا به

ونقل هوایی و تراکتورسازی در امریکا با  ی کارگران خودروسازی، حمل اجرایی اتحادیه

ی کارگران خودروسازی،  ادیهجنرال موتورز بست)کرایسلر و فورد(. تنها موفقيت اتح

ی کارگران  ونقل هوایی و تراکتورسازی در امریکا در مقایسه با اتحادیه حمل

برای سال دوم و سوم بعد از  %(2و  %3تر ) خودروسازی کانادا حفظ افزایش مزد بيش

ی کارگران خودروسازی کانادا در قرارداد به افزایش  قرارداد بود. در حالی که اتحادیه

ی  %( که اتحادیه6د از هر سال دست یافت، این برابر بود با کل افزایشی )% بع2

ونقل هوایی و تراکتورسازی در امریکا به دست آورده بود.  کارگران خودروسازی، حمل
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ونقل هوایی و تراکتورسازی  ی کارگران خودروسازی، حمل به عالوه، کارگران اتحادیه

ی  ده بودند، در حالی که کارگران اتحادیهدالر پاداش دریافت کر 2111در امریکا، 

کاری،  % در سال اول قرارداد و پاداش اضافه2کارگران خودروسازی کانادا، با افزایش 

ی زندگی، مرخصی با حقوق و مزایای دیگر برابر با  تغيير شيفت کار، پرداخت هزینه

در طی سال  جمعی که کردند. در توافق  تر از آن دریافت می دالر یا حتی بيش 2111

زنی جمعی تأثير داشته  تواند بر چانه کند وضع اقتصادی می دست آمد ثابت می به 1996

جویی ایدئولوژیک و آمادگی برای مقاومت در مقابل کارفرمایان  باشد. ولی مبارزه

ی  ی جنبش اجتماعی اتحادیه رود. ایدئولوژی اتحادیه شمار می ترین عامل به مهم

زنی جمعی با سه شرکت بزرگ،  نادا و رزمندگی آن در چانهکارگران خودروسازی کا

 .شود شک امتيازی برای اعضای آن محسوب می بی

 

 گیری نتیجه

ی جنبش اجتماعی را مورد واکاوی قرار داد.  از اتحادیه کيم مودیاین مقاله برداشت 

این های کليدی زیر استوار است:  ی جنبش اجتماعی، بر جنبه از اتحادیه مودی برداشت

ها و نقش اعضای  نایافته دهی سازمان اتحادیه، تشکلی است دموکراتيک و در سازمان

های  ی جنبش اجتماعی با سایر جنبش کوشد. اتحادیه ها می پایه در تمام جنبه

کند،  ای ائتالف و یک استراتژی سياسی مستقل اتخاذ می های محله اجتماعی و جماعت

اشاره  مودیکند. افزون بر این،  هماهنگ می هنگام خود را با احزاب سياسی و هم

آوری  تواند به افزایش آگاهی کارگران و احتماالً روی کند که بدترشدن اقتصادی می می

 .ی جنبش اجتماعی بينجامد به اتحادیه

در مورد دموکراسی اتحادیه با مشارکت وسيع اعضای پایه و  مودینشان دادم که 

گوید. این امر  ای درست می های محله ماعی و جماعتهای اجت ائتالف اتحادیه با جنبش
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 اوی جنبش اجتماعی سوق دهد. اما  ای را به پذیرش اتحادیه تواند جنبش اتحادیه می

تواند به افزایش آگاهی  در این مورد که بدتر شدن وضع اقتصادی و شرایط زندگی می

انجامد، راه خطا ی جنبش اجتماعی بي آوری به اتحادیه طبقاتی و در پی آن به روی

تواند به افزایش قدرت  گونه که نشان دادم بدتر شدن شرایط اقتصادی می رود. همان می

ای در  گران حرفه به نقش سازمان مودیراست افراطی نيز بينجامد. عالوه بر این، 

جویی و نقش رهبران اتحادیه در تجدیدحيات آن کم  ها و مبارزه دهی گرایش سازمان

ضای پایه عنصری مهم در تجدید حيات جنبش کارگری به شمار دهد. اع بها می

گران  گوید. او در نادیده گرفتن نقش سازمان می مودیرود، اما نه به ميزانی که  می

ی کارگران  ی اتحادیه ای و رهبری اتحادیه در تمام سطوح برخطاست. و نمونه حرفه

ها و  ا برای تمام اتحادیهی جنبش اجتماعی ر خودروسازی کانادا دستاوردهای اتحادیه

 ،مودیی جنبش اجتماعی به روایت  کند. اتحادیه کارگران در سراسر جهان ثابت می

کند در  ی کارگران خودروسازی کانادا ثابت می ی اتحادیه کم در نمونه دست

رغم وضعيت بهتر  زنی، به دهی و جذب اعضای جدید و دستيابی به قدرت چانه سازمان

 .تر است ی صنفی موفق تحده در مقایسه با کانادا، نسبت به اتحادیهاقتصادی ایاالت م
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 :در همین زمینه نشر بیدار های دیگر کتاب

 
 اچو، برگردان هدایت سلطانزادههای کارگری در اسپانیا، کام کمیسیون

 ح.ریاحی -فرانس نویمان، اتحادیه، دموکراسی، دیکتاتوری

 کارگری، ارنست مندل و دیگرانهای  مارکسیسم و اتحادیه

 های برون رفت از آن ، پیتر واترمن، کیم سایپس... مترجم حسن آزاد و دیگران ها و راه بحران اتحادیه

 آلبرت سهرابیان خاطرات یستی ایرانکارگری کمون  برگی از جنبش

 طبقه کارگر در جهان، کریس هارمن، حسن آزاد
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ی  ی کارگر و مدافعِ اتحادیه ی طبقه ، نویسنده۸۸۱۰سال  به ی آمریکا کيم مودی، زاده 

و  زمندهی کارگران ر دست توده جنبش اجتماعی است؛ جنبش کارگری احياشده به

ته از یاف با ساختاری سامانهای سازشِ طبقاتی  اتحادیه در برابراز اعماق، شده  بسيج

 .پایين به باال

 ۸۸۵۸در سال « Labor Notes» دفترهای کارگریی  مودی از بنيادگذاران مجلهکيم 

کرد. آخرین کتاب او با  با این مجله همکاری می ۵۰۰۸و تا سال  ،در دیترویت بود

از  کند؟ یی جدید: چگونه سرمایه قلمروی پيکار طبقاتی را بازآرایی می در گسترهعنوان 

 منتشر شده است. ۵۰۸۵مارکت در سال  رات هیسوی انتشا

 فوردشایر است. گر ارشدِ در دانشگاه هرت پژوهش اکنون ساکن بریتانيا، و او هم
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