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 سايت کارگری افق روشن
                 www.ofros.com 

  المللیگرايی جنبش اجتماعی بيندر راستای يک اتحاديه
  

  ١٣٨٧ آذر دهمنوزشنبه سه                                                                                  آبخونوسفي -ی مودميک
 

  
قتصاد جهانی جهانی شده بود، ولی اداری ديگرسرمايه. شدگرجلوهداری جهانی ، ساختار سرمايه١٩٩٠ ۀدر اواخر ده

شکاف کهنه ، در پيوند با درآمد اکثريت مردمان جهان. *  باالئی ناهماهنگ و تجزيه شده بودۀحاصل از آن به درج

شان  کننده نيروی کارارزان متوقف ماند برای شرکتهائی که پايگاهوب درنقش تدارکجن. شدترشمال و جنوب گسترده

 جنوب را -شمالا توليد برای بازارهای شمال، مرزها، اساسا بسيستم توليد تحت حاکميت شرکت. داشتدرشمال قرار

 جنوب فراتر -ی خود از تقسيم شمالزرگ اقتصادی تقسيم شد، که به نوبهی بگانهخود شمال به مناطق سه. درنورديدند

آزاد در اين گانه، با پای اين مناطق سهودند که در درون و بيرون هريک ازب )TNC(های فرامليتیاين شرکت. رفتند

اند، روند تدارک ديده شدهشد برای تنظيم اين فته ميای که گهای چندجانبهنهادها و توافق. کردندجهان تقسيم شده، سيرمی

اين ساختارها ونيروها به طور . ط کرده و نيروهای مرکزگريزبازاررا تشويق کنندها را به خبرای آن بود که حکومت

  . ای واقعی برای به گل نشاندن اقتصادی و اجتماعی کارگران جهان حمايت ميکردندزمان، از مسابقههم

آمدهاى آن آغاز دارانه، ساختارها و پى يکم، شورش عليه جهانی کردن سرمايه با اين حال، با فرارسيدن قرن بيست و

نواحی درون هريک از جنوب، و اين شورش به درجات گوناگون درقلمرو اقتصادى هردو بخش شمال و)١(. شد

ی اين ايهروياروئی با اثرات پاهای کاردرسطح محيطشد، ناپذيرترميقدرکه شرائط تحملهر. بزرگ سه گانه، پا گرفت

سطح ملی و هرچند نامه نئوليبرالی محافظه کاران درها، مقابله با برهدف شورش. شدتر ميروند جهانی شدن، بيش

در برخی مناطق، نيروی انفجاری اين . المللی بودهای چندجانبه و شکننده سرمايه در سطح بينغير مستقيم، رژيم

ای -در قلب اين شورش، طبقه کارگر و سازمان پايه. زده کردشگفتها را به يک اندازه ها، دوست و دشمن آنشورش

  . های کارگری، قرار داشتندآن، اتحاديه

- تر مناطق، با ورود زنان و مهاجران که نسبت بيشترکيب آن در بيش: ی راه تغييرهای خود بودميانهاين طبقه اما در

 در بعضی هنوز در -همه جا درحال دگرگونی بودند هايش در دادند، و سازمانتری از نيروی کار را تشکيل می

-ی خود بيناين شورش گرچه در زمينه. شد در  همه جا تغيير مشاهده می-سراشيبی کاهش و در بعضی در حال رشد

نياز به ايجاد اتحاد عمل فراسوى مرزهای نژادی، قومی، و . گرفتهای ملی صورت میالمللی بود، اما غالبا در حوزه

  . ون مرزهای ملی بيش از هميشه آشکار شد؛ اما مشكالت موجود هنوز مانع تحقق آن بودندجنسی در

ها، ها، آرژانتينیها، افريقای جنوبیبرزيلی .نمودمیل بی حالی رهبران رسمی آن، ناچيزاحتمال شورش، به دلي

اهند با سرمايه جهانی و يا نمايندگان ها و کره جنوبی ها احتمال داشت که بخوها، اکوئوادوریها، کلمبيائیونزوئالئی

های اتحاديهژاپن، وگرائی بنگاهی دراروپا، اتحاديهدر"مشارکت اجتماعی"لی با گرايش محلی آن به مبارزه برخيزند و

ها  ملتهای هر کدام ازحالت فلج تا مقاومت را با ويژگیای امريکای شمالی چه ميشد کرد؟ شايد بشود حرکت ازحرفه

  .کشاندبسياری مناطق به روياروئی میرا درها وجود داشت که نيروی کارويژگیاين ولی عاملی درزير. دادتوضيح 
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های  تغييرهايی که در چنين زمانی کوتاه در بسياری از کشورها رخ داده بود به خصوص در پيوند با ملتاما توضيح

ای، به جز موارد استثنائی قابل مالحظه، االی اتحاديهاين که بسياری از رهبران رده ب. پيشرفته صنعتی دشوارتر است

های جديدی روی آوردند که عبارت بود از اين که گويا راه تثبيت اشتغال با توجه به مالحظات رقابت" رئاليسم"به 

 نسل جديدی از  بيزنس ويک.گذردهای محلی و ملی میای از طريق همکاری با مديريت و مشارکت با سرمايهحرفه

نيکول نوتات . را مطرح کنند" مزد ها و مزايانياز به کاهش در دست" خواهند بران اروپائی را کشف کرد که  میره

) اتحاديه کارگران مواد شيميائی (IG بريتانيا و هوبرتوس شمولتز از آلمان TUC فرانسه، جان مونک از  CFDTاز

تونيو گوته رز از اسپانيا که او هم کمونيست سابق از   سابقا کمونيست ايتاليا و آنCGILو سرجيو کوفه راتی از 

در محيط کار و بازار " پذيریانعطاف"ها است همان خواست چه نقطه اشتراک ميان آن آن)٢(.کميسيون اوبراس است

  .توان افزودی بی شمار ديگری را نيز میبه اين ليست از افراد فرومايه اسامی برجسته. کار است

تواند سازی، میاستيو يوکيچ، رئيس جديد کارگران متحد اتومبيل. ی اوضاع چندان متفاوت نيستدر امريکای شمال

  ١٩٩۶ را نام ببرد، ولی باز هم در مذاکرات قراردادهای ملی GMهای محلی در برابر تعداد زيادی از اعتصاب

دهی حرف تر برای سازمانشتواند از رزمندگی بي میAFL-CIOرئيس جديد . شماردپذيری را مجاز میانعطاف

- در کانادا، رهبران کم تحرک بخش کانادائی اتحاديه. خواندبزند ولی در مقابل، سران سرمايه را به مشارکت فرا می

گويند ولی در نهايت ناگريز به همراهی المللی تحت حاکميت امريکا، در پشت صحنه از مقاومت سخن میهای بين

روی ز رهبران کارگری جديد در کشورهای جهان سوم نيز صدای ميانهحتی در ميان برخی ا. شوندمی

  . ها ادامه دارندبا اين حال اعتصاب. توان شنيدرا می"مشارکت"و

از يک . هستند) مبهم(های دوگانه ها سازمانآن. ها نهفته استدليل چنين چيزی، تا حدی در همان طبيعت اتحاديه

از طرف ديگر، در سطوح باال، . ه از نيروی کار در برابر سرمايه دفاع کننداند کطرف، برای اين به وجود آمده

زنی درازمدت حفظ کنند که شکلی ابتدايی از همکاری کنند تا خطوط دفاعی را از طريق روابط چانهتالش می

تر، مابين بوروکراسی کارگری و ايدئولوژيک و حتی نهادی بيش" مشارکت"از اين جا تا . اجتماعی است

رسد و خانه کاغذی فرو اما بعد، بادهای رقابت و تغييرات اقتصادی فرا می. بوروکراسی سرمايه فاصله زيادی نيست

  .  ريزدمی

به وسيله همين رهبران . پذير نيستزنی، ديگر امکاندرچنين شرائطی، حفظ خطوط دفاعی از طريق روابط چانه

وار تحت عنوان ها هم به طور نمونهاين فراخوان. شودصادر میفراخوان برای مبارزه، و گاه درگيری در مبارزه، 

اما، با اين حال، تضادی . برای رهبران باال، تضادی در اين رابطه وجود ندارد. روابط با ثبات قديمی انجام می شود

ما بهشت گم شده ثبات از بين رفته، ا .ها وجود دارداساسی مابين نيازهای جديد سرمايه و خطوط قديمی دفاعی اتحاديه

-ها را به پيش میمبارزه آن. خواندشان به اقدام فرا میبندیثبات و مذاکرات عادی، رهبران را حتی در زمان جبهه

کند ولی اين تضاد به احتمال زياد موثر بودن اتحاديه را محدود می. های آنان هم چنان به گذشته استراند ولی چشم

  .شودمانع چنين حرکاتی نمی

ها امور را در اين دور گذار رفته صنعتی بسياری از نسل جديد رهبران باالی اتحاديهبخش وسيعی از جهان پيشدر 

 ١٩٨٠های دهه ها ارتقای شغلی شان را در دوره طوالنی کم تحرکی و بازسازیبسياری از آن. اندبه عهده گرفته
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اين . اند ايده مناسبی برای عصر جهانی جديد پذيرفتهها را به عنوانها، ايده مشارکت آن سالآن. اندسپری کرده

دانستند به اين ايده مصلحتی، شکل می" دموکراسی صنعتی"و " گرائی جديدواقع"رهبران که خود را مناديان 

انجام چنين کاری بدون وجود مقاومت جدی از جانب اعضائی که از اين تحوالت ناگهانی در حالت . ايدئولوژيک دادند

البته فعاالن کارگری به اين فضای مشارکت به ديده ترديد می نگريستند، چرا .  سر می بردند، به پيش رفتشوک به

اما . تر از يک طرف و از بين رفتن اشتغال مناسب از طرف ديگر بودکه برای آنان به معنی کار و ساعت کار بيش

فعاالن هم، در رابطه با اين که . وده کارگری نبودندها قادر به حرکت در آوردن تبرای مدتی طوالنی در اين دوره، آن

  .چه بايد بکنند، در ميان خودشان اختالف داشتند

تری از کارگران از المللی بر روی بخش های بيشاما فشار رياضت اقتصادی نئوليبرالی و توليد الغر و رقابت بين

تر کشورهائی در بيش.  هيچ به وجود نيامدند از١٩٩٧-١٩٩۴ای های تودهاعتصاب. گذاشتهای مخلتف اثر میملت

اعتصاب . های کار وجود داشتهائی بود که در برخی از محيطزمينهها به وقوع پيوستند به دليل پيشکه اين اعتصاب

 و ١٩٩٣آهن ملی و حمل و نقل پاريس از سال های خدماتی فرانسه مثل ايرفرانس و يا تله کوم و خطوط راهدر بخش

های ها حتی زودتر در ميان کارگران راه آهن و يا پرستاران، و توسط سازماندر حقيقت آن. شروع شد ١٩٩۴يا 

های جدی در صنايع مهم در اسپانيا ما شاهد اعتصاب.  آغاز شده بودند١٩٨٧ای کارگران در سال کننده تودههماهنگ

ها توسط رهبران  اين اعتصابدر ايتاليا،.  بوديم١٩٩۴ای سال های تودهو حتی زودتر از اعتصاب

در اياالت متحده، اين مبارزات هم در بخش . دهی شدنددر ميان کارگران بخش عمومی سازمان" کوباس"غيررسمی

  )٣(. گردد بر می١٩٩٠عمومی و خصوصی به سال های اوليه دهه 

س  و يا ميان تر-رحال تغيير بودهای کارگری درا به دست گرفتند، روحيه فعاالن و پايهزمانی که رهبران جديد امور

به عنوان نيروی بازدارنده های کارگری دست دادن اشتغال درميان فعاالن و پايهدر حالی که ترس از. حرکت بودو

های برابر و يا هر های مديريت نيروی انسانی در باره درک اهميت کار تيمی و يا فرصتکرد، اما ديگر وعدهعمل مي

تر موارد، محيط کار جديد، چه در بيش. کارهای شناخته شده جديد را، به دشواری می پذيرفتنداهچيز ديگری درباره ر

از بين رفتن اشتغال ادامه پيدا . در بخش عمومی و خصوصی، به معنی بدترشدن شرائط کار بود و نه بهتر شدن آن

 تامين اجتماعی ملی هم تضعيف و یو شبکه. جويی در اشتغال نيروی کار يا بازسازی صنعتیکرد از طريق صرفه

های های زندگی در ميان بخش با تهديد اشتغال عمومی از يک طرف و تشديد نابرابری-رفتيا حتی از ميان می

  . تری از کارگران از طرف ديگرهرچه بيش

  اشکال جديد فعاليت
هرچند .  متفاوت بود١٩٧۵-١٩۶٧ از بسياری از جهات با برآمدهای کارگری ١٩٩٠ی بازگشت به حرکت در دهه

تر يک آمد بلکه بيش نبود و حتی خيزشی کوچک نيز به شمار نمی١٩۶٠های دهه که برآمد جديد در سطح حرکت

رفته و هم کشورهای در حال صنعتی شدن جهان سوم را تحت حالت عمومی داشت، که هم کشورهای صنعتی پيش

تری از های هر چه بيشری در گذشته، شبيه روندی که گروهاين شورش، بيش از هر زمان ديگ. تاثير قرار داد

ترين مساله استراتژيک اين اين شورش به يکی و يا مهم. ای واقعا جهانی داشتکارگران را به حرکت درآورد، جنبه

های يههای قديمی شمال، که در حال تغيير بودند، و اتحادکاری مشترک مابين اتحاديهظرفيت هم: نهاددوره انگشت می
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  .کردندهای صنعتی جنوب، که مدلی را برای اين دوره عرضه میتر ملتجنبش اجتماعی در بيش

جانب کارگران بخش ، از١٩۴٠ی دهه و١٩٣٠ یيا دهه و ١٩٧۵-١٩۶٧های مقايسه با برآمدهای سال اين شورش، در

ران بهداشت، معلمان، و  داشتند ولی کارگدست کارگران يقه آبی ابتکارات را درحالی که در)۴.(عمومی رهبری شد

غالن زن بخش خدمات از واقع، شادر. ای نقش مهمی ايفا کردندتودههای اعتصاباين موج ازهمه جا درديگران در

منعکس راها اتحاديهونيروی کارکه نقش جديد زنان دردادندتشکيل ميای راهای توده اعتصابهایپايههمان آغاز، 

 به  وقوع ١٩٩٠ی المللی در اواسط دههها و مبارزاتی که هم در سطح ملی و هم در سطح بيناعتصاب. کردمي

. ها باشدشد که دال بر تجزيه آنکننده تغييراتی بودند که در نيروی کار به وجود آمده بود و تصور میپيوستند، منعکس

های کهنه بين به های قومی و جنسی و تقسيم، و گوناگونیالمللیهای بينای، تفاوتگرچه در گرماگرم اقدامات توده

ها و های عمومی و خصوصی وجود داشت ولی بعد به عنوان نقطه قوت هم اعتصابهای بخشطور مثال اتحاديه

 ١٩٩۶ممکن است اعتصاب سال . طبقه کارگر ظاهر شد که تا حدودی حمايت عمومی از اين جنبش را موجب شد

ولی اين حرکت . گير باشد چشم١٩٩۵تر از اعتصاب سراسری بخش عمومی فرانسه در سال  کمOregonکارگران 

. به همان ميزان، مردان و زنان کارگری از متخصصان، کارگران يدی و خدماتی از نژادهای گوناگون را بسيج کرد

ه جنوبی و فرانسه کم به همين ترتيب، شايد اعتصاب عمومی يک روزه انتاريو در مقايسه با مبارزات کارگران کر

های شغلی و نژادی، که تری ايفا کردند و گوناگونیتر به نظر برسد ولی زنان در آن با ترکيب مشابهی نقش بيشرنگ

ها ها و فدراسيونرهبران جديدی که در اين دوره تغيير در راس اتحاديه. شدند، در آن آشکار بودطبيعی انگاشته می

صرف . سی، بازتاب گذشته بودنددئولوژی و هم با استثناهائی از نظر ترکيب قومی و جنقرار گرفتند، هم از نظر اي

 های مردد، ناگزير به تامل در مبارزاتی بودند که آن را انتخابمواردی در هيبت ژنرالها درمحبوبيت شان، آنازنظر

زاتی شکل می گرفتند، ولی توان شد و در بعضی مناطق جنبش مبارتر میها بيشدرحالی که بحث. نکرده بودند

مساله دموکراسی . شدها کارگری تبديل میرهبران باال در انطباق با شرائط به مساله بزرگی در ساختار اکثر اتحاديه

ها در پيشبرد رسی از رهبران، که خود نقص بزرگی بود، در شرائط جديد به نقطه ضعف جدی اتحاديهو حساب

ای ها نقش موثری را ايفا کنند، بايد مساله دموکراسی اتحاديهنظر، اگر قرار بود که اتحاديهاز اين . مبارزات تبديل شد

  . گرفتمی دستور مبارزه برای تغييرات قراردر

  المللیاهميت فعاليت بين
 ١٩٩٠ی رهبران باالئی که در دهه. خوردالمللی به چشم نمیبه تغييرات سياسی به اندازه عرصه بينهيچ جائی نيازدر

المللی های بينتری نسبت به جنبهآگاهی بيششان ازمقايسه با پيشينيانحال دردست گرفتند، به هرامور را در

دهی و تجديدنظر برای مساله امتيازداوم شرائط رامحقيقت، رقابت جهانی به طوردر. برخوردار بودنداردادهای کارقر

 که دان جيالن نشان داده، از نظر ذهنی ادعای انترناسيوناليست بودن داشتند اگرچه اين رهبران، همان طور. مهيا کرد

 در )۵(.گرايانه داشتندراندند نگرشی ملی و ملیها فرمان میهائی که بر آنها و فدراسيونولی در رابطه با اتحاديه

امريکا نيازمند  "AFL-CIOخواندن کتاب جان سوئينی، رييس ه يک فعال کارگری از آلمان پس ازنوت آمده کليبر

مورد رهبران واقع دراما، در. نه جان سوئينی جا خوردمگرايانگرش افراطِی ملی گفته بود من از)۶("خيزش است

حقيقت، اين دقيقا همان معنی پذيرش مساله در. توان گفتتری ميکارگری، چيزهای مشابه بيشهای ملی فدراسيوناکثر
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طريق حمايت سطح ملی را ازدارانه درجانب" امنيت شغلی" تا شود به وسيله آن تالش میرقابت کئوپراتيستی است که

  .اند، تامين کنندسطح جهانی فعالهمان کشور که دراز کارفرمايانی از

ر المللی به قدهای زنجيره توليد بينپذيریها و و ضربهمحافل کارگری محدوديتاين، با اين که امکان دارد که دربنابر

اين مورد استثناهائی وجود در. اين راستا حرکت کردندهای معدودی درعمل اتحاديهکافی روشن شده باشد ولی در

 اتحاد با FLOC’sروابط کارگری و يا صنفی،  چند طرفه درۀ برای ايجاد شبک EUدارد، مثل طرح جديد

SNTOACهای، کميسيونObreras های مرتبط در افريقای شمالی، يا ، تالش برای ايجاد وحدت با اتحاديهCAW-

Teamster-TGWUهای کارگری در سازی کانادا و اتحاديهکاری بين کارگران اتومبيل اتحاد با اير کانادا، يا هم

های همبستگی و يا حتی نمايندگانی اما با اين که رهبران اتحاديه ای در سراسر جهان صنعتی در ارسال پيام. مکزيک

ها در انترناسيوناليسم رسمی آئیی و افريقای جنوبی، و يا حضور در جلسات توافقات و يا گردهمی جنوببه کره

های کارگری فرامرزی بود در الويت سرعت عمل به خرج دادند، اما کار دشوارتر را که ايجاد  شبکه ها و اتحاد

-ی ملیتری ايفا کنند، ولی به وسيلهتند نقش بيشتوانسالمللی اتحاديه گرچه میبه اين ترتيب، دبيرخانه بين. قرار ندادند

  . ها حاکم شوندخواستند برآنگرائی شعباتی محدود شدند که می

اکثر مبارزات . المللی به قدر کافی از خود مايه نگذاشتندمساله به اين سادگی نيست که رهبران کنونی در سطح بين

گيرند که زی در زمينه ملی، و به هر حال در جائی صورت میساآمدهاى جهانیضرورتا، در برابر ساختارهای و پی

ای و حتی مبارزات محلی در های تودهاين، هم چنين درس دور اول اعتصاب. کنندکارگران کار، زندگی و مبارز می

ر ترين ويژگی يک انترناسيوناليسم موثر، توانائی طبقه کارگدر اين دوره اساسی. برابر رژيم سرمايه جهانی است

زيرا که، . خودشان است"حيات خلوت "مداران آن در برای رويارويی با تمام مسائل سرمايه در حال گذار و سياست

ی بورکراسی کارگری با در مبارزات موردی، توجه به روابط روزانه. روداين مساله نهايتا در سطح ملی به پيش می

ايدئولوژی مشارکتی که بسياری از . ز اهميت استها، حائها و آغوش باز دشمن به روی آنبورکراسی شرکت

ها ها و اتحاديههای آموزشی و موضع رسمی فدراسيونها و برنامهها به آن آلوده هستند، که در رسانهرهبران اتحاديه

  .های روشن کارگری استنيز نهادی شده، مانعی در اقدام

سطح جديد از مبارزه چنين توان . شودسرمايه و دولت میبه هرحال، رهبری غالبا کم تحرک نيز درگير مبارزه عليه 

های غيرفعال و توده. کندشان در فرآيند مبارزه است که تغيير میمردم و آگاهی. کننداى را در خود دارددگرگون

ازات به مو. شوندبه قهرمانان خيابان تبديل میمحيط کارخيابانی و چه در مبارزه محدود درتظاهرات ترسان، چه در

طوالنی  قدرت طبقه، که برای مدت . کندميتوان کرد، تغيير به مبارزه امکانات اين که چه ميورود نيروهای جديد

. اندشدهديگرمتحد همجنسی، حاالرقيب قومی وهای تا ديروزگروه. شده استشکارشد، حاال آميپنهان نگه داشته و انکار

  . انداتحاديه به انزوا افتادهکاران درده و برای مدتی، محافظهکردند، زمينه پيدا کريحاال فعاالنی که مبارزه را تبليغ م

های اخير به سرعتی که ای از تشديد مبارزه طبقاتی خواهيم شد و يا تحرکات سالگوئی اين که آيا ما وارد دورهپيش

ها را ها و اعتصابو سياسی که اين جنبشگر چه، فشارهای اقتصادی . اند  زايل خواهند شد، ممکن نيستپديدار شده

درحقيقت، . است آوری را تخفيف ندادهنه نقش بازار و نه توليد الغر، بحران سود. اند از بين نخواهند رفتموجب شده

ی کنونی توان گفت که دورهاگر تاريخ راهنمائی باشد، می. اندتر شدهالمللی مخربهای رقابت بينامروزه طوفان
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و دورانى آه اينك . های جديد طبقاتی به احتمال بسيار برای چند سال و شايد يک دهه ادامه خواهند داشتيیروياررو

آورد؛ و های طبقه کارگر به وجود میهايی است که در آن امکان تغييرهايی را در سازمانآغاز شده است، از دوره

  . پذير استی امكانی سياسای است از تغييراتی آه در حوزهاين، هم چنين نشانه

در چنين فضائی از . افکندای است که طبقه کارگر به امکان تحوالت اجتماعی و يا حتی انقالب نظر میدر چنين دوره

- با روشنی در برابر سرمايه" چه بديلى ممكن است؟"هائی به اين پرسش که ای و مبارزه است که پاسخروحيات توده

های يی در سازمانهاهايی است که تحوالت و خواستدر چنين دوره. گيرندکل میداری بازار آزاد مارگارت تاچر ش

های ؛ رهبران عملی و سازمان١٨٨٠ی  ساعت کار روزانه در دهه٨خواست : شوندطبقه کارگر به پيش کشيده می

ها بود اين ايده. ١٩٣٠ ساعت کار در هفته در دهه ۴۴؛ ١٩٣٠گرائی صنعتی در دهه ؛ اتحاديه١٩١۴ - ٢١محيط کار 

های اعتصابی، مبارزات های گذشته به حرکت درآورد و به جنبشها نفر را در سراسر جهان در دورهکه ميليون

  . های جديدی در آن زمان انجاميدسياسی، و به تكوين سازمان

فريقای جنوبی، ها در اآن. سازی استهای اجتماعی، طرحی مناسب برای اين دوره از جهانیگرايی جنبشاتحاديه

های در شمال صنعتی ايده. اندتر صنعتی جهان سوم متولد شدهرفتهبرزيل، کره جنوبی و مناطق ديگری از بخش پيش

-ها و شبکه های بينای، کميتههای فراملی فعاالن اتحاديهها، شبکههای اپوزيسيون درون اتحاديهجديدی توسط گروه

ی ی منحصر به فرد جهانی بر پايهکه شبکه  TIEغير رسمی فراملی، و های رسمی و بستگی، شبکهالمللی هم

هايی ای هستند، ولی صدای روشنی دارند و با ايدهاين نيروها کوچک و در مواردی حاشيه. ای استای تودهکارخانه

  .تسداری اسازی سرمايهی جهانیی دورهکه شايسته

  جنبش اجتماعی     گرايی ای و اتحاديه دموکراسی اتحاديه
ائی صنعتی و صنفی گراتحاديهچه درآن و نظام حقوقی ندارد، نظيرساختارگرايی جنبش اجتماعی ربطی به اتحاديه

-جهت"رابطه با سازی کانادا نوشته است، مسئله درتاريخ کارگران اتومبيلکه سام گيندين درطورهمان. مطرح بود

  : نويسداو می. است" گيری

شان را بيان های صنفیای است که کارگران بتوانند از طريق آن نه تنها خواستها به وسيلهه معنی تبديل اتحاديهاين ب"

- کنند بلکه هم چنين بتوانند فعاالنه مبارزه برای هر چيزی که بر زندگی کارگران در محالت و يا کشورشان اثر می

های اتحاديه ای، برخورد به انداز فعاليتها، چشمم درخواستاتحاديه جنبشی شامل شکل تنظي. گذارد را هدايت کنند

- هائی درآن وجود دارد ولی نمیمساله تحوالت و باالتر از همه آمادگی فداکاری برای جنبشی است که امکان شکست

  )٧ (".توان آن را نابود کرد

ها  و اتحاديه-ين عموميت دارديکای الت که در اروپا و امر-نيست" ی سياسیاتحاديه"اين مساله صرفا گرم کردن بازار

سوسيال دموکراتيک های ليبرالی و"ائتالف"نه مثل همين طورو. کنندچپ حمايت مياين يا آن حزب سياسی درآن ازدر

دوی اين هردر. شوندهای انتخاباتی نگريسته ميائتالفها به عنوان عناصرآنهای اجتماعی درجنبشها وديهکه اتحا

منفعل مراسم انتخاباتی برخورد اعضايش اساسا به عنوان ارتش ها ويافته، اتحاديهسازمانبه نقش نيروی کارها نهنمو

اتحاديه هم در خيابان و هم . ی جنبش اجتماعی نه اتحاديه و نه اعضای آن به هيچ روی منفعل نيستنداتحاديهدر.شودمي

ها محتوی و ديدگاه طبقاتی شوند، و به آنهای اجتماعی ديگر متحد میبا جنبشها آن. کنددر سياست نقش فعالی ايفا می
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. کندهای موقتی و انتخاباتی وجود دارد به هم متصل میبخشند که آن ها را بيش از آن چه معموال در ائتالفمی

عنوان رهبران مسئولی ای به های جنبش محدود نيست بلکه به فعال کردن توده های اتحاديهمحتوی، صرفا به خواست

-اتحاديه. داری دارندترين نيرو و نفوذ اقتصادی و اجتماعی را در جامعه سرمايهمربوط است که در اکثر موارد، بيش

خواهد با تکيه بر قدرت کارگرانی که تحت های فعال استراتژيک استوار است و میگيریی جنبش اجتماعی بر جهت

هائی از آن کارگرانی که دارند، يعنی کارگران سازمان يافته  به طور کلی، بخشترين سرکوب و استثمار قرار بيش

  . جوار، را سازمان بدهندهای همتر قادر به تجهيز خود هستند يعنی کارکران فقير، بيکار و موقت، و سازمانکم

زنی قديم در های چانهاتحاديه" دهیمدل سرويس"های کنونی در جنبش کارگری امريکا حول رويارو قرار دادن بحث

گرچه مدل اخير به هرحال نسبت به مدل منفعل قديمی . جديد است" دهیتجهيز و سازمان"برابر مدل معطوف به  

ها مساله سلسله مراتب اوال آن: شودکم از دو سو محدود میشود ولی در اين جا بحث دستگامی به پيش محسوب می

و اين هم غالبا عمدی است چرا که . گذارندسی از رهبری را خارج از بحث میراتحاديه، فقدان کنترل اعضا و حساب

جانب همان ای اداری سازمانی جاری است که ازتر در ميان همان کسانی از متخصصان و کادرهها بيشاين بحث

  ) ٨(.اندسلسله مراتب انتخاب شده

گفته است مساله دموکراسی، مستقيما به توانايی موثر رای مايکل ايزنشگران اتحاديه سازمانکه يکی ازطورگرچه همان

 مساله دموکراسی را به هم بستگی و  KTUCدر مورد مشابه ديگری رهبر. اتحاديه برای اقدام و تجهيز مربوط است

-مند اجتماعی و اقتصادی، وسيلهترويارو قرار دادن نيروهای قدردموکراسی، در": نويسدتجهيز مربوط کرده و می

-ها برای پيش که همه آن–های مناسب است رسی و برای تعيين استراتژیی برای هم بستگی، برای برقراری حسابا

اعضا . ای نيستای معادل رزمندگی و فعاليت اتحاديهدموکراسی اتحاديه. ها حياتی استبرد منافع کارگران و اتحاديه

ی ندارند و يا کنترل کمی دارند، و برای موضوعاتی که برای ها کنترلهايی که بر آنتوان در رابطه با حوزهرا می

ای برای اعمال قدرت ها وسيلهبا توجه به اين که اتحاديه. ها تعيين کنند، فعال کردشود تا اين که آنها تعيين میآن

توانند که اعضا میپذير است ی خود با کنترلی امكانگويی به نيازها و انتطارات کارگران به نوبهکارگری اند، پاسخ

شماری از رسی از کارمندان و کارکنان و تعداد بیبر اهداف سياسی، استراتژی چانه زنی، نظارت بر منابع، حساب

  . های وظائف سازمانی داشته باشندساير جنبه

 به مثابه ، محدود کردن بحث به اتحاديه"دهیسازمان"و " دهیسرويس"ثانيا، تقليل بحث به سطح تقابل ميان دو مدل

های موردی های موردی و از طريق تدارکزنیدهی و موثر بودنش در چانهنهادی است که رشدش از طريق سازمان

گذاران آن از بنيان"گرايی جنبش اجتماعی عبارت از جنبشی کارگری است که ی اتحاديهاما ايده. از باال ممکن است

همان ) ٩ (".آن شامل تغييرهای اقتصادی و اجتماعی وسيع استهای روند و درخواستمرزهای کارخانه فراتر می

طور که تحقيقی در پيوند با جنبش کارگری در آفريقای جنوبی و برزيل نشان داده است، اين جنبشی است که در آن 

اعی، های اجتمهای جنبشکنند؛ در حالی که سازماندهی را تامين میهای اقتصادی و منابع سازمانها اهرماتحاديه

يافته و بدون اشتغال رسمی را تر سازمانای شهری در امريکای التين، ارتباط با کارگران کمهای تودهچون جنبشهم

  )١٠(. آوردتری را به ميدان میکند و تعداد بيشفراهم می

ای و نظارت بر ی وسيعی با مساله دموکراسی اتحاديهچنين پايه و بسيج ها برای دستيابیفعال کردن اعضای اتحاديه
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هايی زمان و انرژی ها برای ايجاد چنين اتحاديهاگر قرار باشد که اعضای اتحاديه. ها گره خورده استرهبری آن

زنی و در ها در هر دو مورد مسائل مربوط به چانهشان در شکل دادن به امور اتحاديهبگذارند، الزم است که دست

ی حمل  و نقل در نيويورک از زاويه ديگری مطرح ر که مخالفان اتحاديههمان طو. سطح مسائل اجتماعی باز باشد

  )١١(".دموکراسی قدرت است"کرد

های اجتماعی آن طور که در کانادا و برزيل معمول است بحث آزاد در مورد مسائل مهم به طور های جنبشاتحاديهدر

- اما اعضای اتحاديه. گرايش به بورکراتيسم وجود داردها هم، واقعيت اين است که در اين اتحاديه. شودمنظم انجام می

های بورکراتيک بحث آزاد در اتحاديهحال آن آه . تری برخوردارندها برای مقابله با چنين گرايشی از تجربه بيش

اين . ای جديد و قوام نيافته استهای از باال به پائين سياسی اروپائی مسالهصرفا اقتصادی امريکائی و يا در اتحاديه

  ) ١٢.(روندها به پيش میای اتحاديههای تودهها معموال با فشار پايهبحث

ها بر رهبرى،  اعمال آنترل آنای ومسائل اتحاديه قدرت بگيرند، درگير شدن اعضا درها دوبارهباشد اتحاديهقراراگر

ها در  داده است که اعضای فعال اتحاديهتجربه نشان. های جديد تعيين کننده استدهی و عضوگيریپيوند با سازماندر

دهد که در انتخابات اياالت متحده نشان میدرتحقيقات اخير. کنندعمل ميترمقايسه با کارمندان حوزه عضوگيری موثر

آراء را به دست  %  ٧٣ها اند، اتحاديهدهى بودهسازمانامرها خود درگير اعضای اتحاديهنمايندگی، آن هنگام که

 با انفعالی که نتيجه بورکراسی است، )١٣.(ای بوده استگران حرفهسازمان کارۀکه  نتيج%  ٢٧ر مقاسه با ند دآورد

  .دهی ساير کارگران مبذول دارندها وقت خود را صرف سازماناحتمال کمی وجود دارد که اعضای منفعل اتحاديه

-ون خود اتحاديهاين مبارزه معموال حاصل تضادهای در. دآيهيچ به وجود نمیای ازرزه برای دموکراسی اتحاديهمبا

های فعالی که برای نوعی از های پائينی و اليهاز رده" هاناراضی"معموال .  است-هاگيریجهت اختالف بر سر-ها

نه تنها در اين روند . برندکند، اين مبارزه را به پيش ميمیتری را طلب های آلترناتيو عملی که دموکراسی بيشبرنامه

های قديمی در کشورهای مبارزه رايج است، بلکه در بسياری از اتحاديهو" رفرم"جنبش برای آن اياالت متحده، که در

  . رفته وجود دارد صنعتی پيش

  زنی جمعی و منافع طبقاتیهماهنگی چانه
اری از کشورها به بسيدر. تماعی استهای جنبش اجاتحاديهها مساله کليدی ديگری دراتحاديهمطرح درهاى درخواست

" کارگریاشرافيت "يا نوعی از زمان اقليتی ممتاز، واند، به عنوان ساکه متخصصان مطرح کردهطورها، آناتحاديه

. ها ممکن نيست سياسی وسيع از جانب اتحاديههاىن مشکل صرفا از طريق طرح درخواستايغلبه بر. شودنگريسته مي

تر مربوط به طرح بيشاين مساله . دهندها، حاال همين کار را انجام میکارترين آنا، حتی محافظههغالب اتحاديه

بگذارد و هماهنگ کردن های طبقه کارگرساير بخشثبتی برپيوند با قراردادهای جمعی است که تاثير ممطالباتی در

  .  کندتر طبقاتی را تامينای است که نيازهای وسيع اتحاديههاىدرخواست

تر از  در قراردادهای کار در راستای مطالبات اجتماعی وسيعهايىتوان در طرح درخواستنمونه خوبی از آن را می

اين . های بزرگ ديد  در بسياری از کارخانه١٩٩۶در سال ) CAW(جانب اتحاديه کارگران اتومبيل سازی کانادا 

 برنامه قرارداد کار تهاجمی را ارائه CAWدر همان سال، ) UAW( اتحاديه بر خالف کارگران اتومبيل درآمريکا

ها،  تضمين سطح تر، مقابله با اخراجزمان کار کوتاه.  دادکرد که اشتغال را در صنايع و کل کشور افزايش می
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 معلوم.  دادجا قرار دارد، هسته اصلی برنامه قراردادهای جمعی را تشکيل میاشتغال در محلی که کارخانه در آن

ها باشد، مورد پشتيبانی گيرى آن در راستای حمايت و حتی افزايش امکان اشتغال در محلای که جهتاست که برنامه

  . کارگران منطقه قرارخواهد گرفت

CAWاش را حل کند، خواست سطح توليد اضافیرسيد ولی جنرال موتورز که می به توافقی با فورد و کرايسلر

کننده زمانی بود که جنرال  روزه دست زد اما نقطه تعيين٢١ل موتورز به اعتصاب جنرا درCAW. گير شدزمين

ها را از اين کارخانه برای ادامه توليد در جای ديگری خارج کند که کارگران کارخانه را موتورز قصد داشت رنگ

وسيعی مورد پشتيبانی مردم های بعدی، به طور کننده و پيروزی با اقدامات تعيينCAW. اشغال و مانع اين کار شدند

  : به حاضرينی از  کارگران اتومبيل سازی امريکا توضيح دادCAWهمان طور که ديو رابرتسون از . قرار گرفت

 کارگری منزوی از مردم نبوديم بلکه جنبشى   اشرافيتما. ها را مشاهده کرديمما در واکنش مردم محل حمايت"
  )١۴(."و اين با تعريف ما از اتحاديه در ارتباط است.  محل مبارزه می کرديماجتماعی بوديم که برای حمايت از مردم

مبارزه عليه آارفرمايان . تواند تاثيرات اجتماعی وسيع برجای بگذاردای نيست که میاين تنها اعتصاب سياسی توده

های اعتصاب. هميتی استدر محيط کار نيز که در جهت تامين اشتغال و يا حفظ خدمات اجتماعی باشد، دارای چنين ا

 و يا اعتصاب ١٩٩۶گوناگونی مثل اعتصاب در جنرال موتورز در امريکا و يا رانندگان کاميون در فرانسه در سال 

- ای برای حفظ اشتغال و يا خدمات عمومی تلقی میای کارگران بخش عمومی ارگون همگى چونان مبارزهيک هفته

توانند هم در برخی موارد اهداف اجتماعی می. د تاثير قرار دادندشدند و طبقه کارگر در آن مناطق را مور

 در ١٩٩۶گيری برای حقوق بيماران در سال بعد از آن که ابتکار رای.  سياسی و هم اقتصادی باشندهاىدرخواست

ماعی ای که به مسائل اجتکاليفرنيا با شکست روبروشد، انجمن پرستاران کاليفرنيا با خواست پرستاران رزمنده

  )١۵(. دادند، اين خواست را در برنامه مطالبات خود در پيوند با قراردادها وارد کردحساسيت نشان می

 هاىندارد، هماهنگ کردن درخواستانداز نزديک قرارچشمای درها اعتصاب سياسی تودهآنکشورهايی که دردر

ها را به مسائل تواند اتحاديهتری از کارگران مييعبا مطالبات بخش وسدر رابطه يا قراردادهای جمعی کارکارگران 

برای مثال .  مرتبط شودمسائل حاد و بحرانی زندگی کارگرانتواند به بسياری ازن هماهنگی میاي. اجتماعی بکشاند

های يماریها قادر شوند در پيوند با مساله اشتغال به پيروزی برسند می توانند به مسائل ايمنی و بهداشتی و بهر گاه آن

کارشان زندگی خانوادگی کاهش داده و شرائط  اين ترتيب بعضی از فشارها را درکارخانه بپردازند و بهواگيردار در

، )پرداخت برابر در کارهای مشابه(ها، پرداخت برابر پيوند با مهد کودک مطالباتی درهايىدرخواست. را بهبود ببخشند

در کار و ارتقای رتبه در راستای کاهش ) های مثبت در انگلستانتبعيض(ی اثباتی هاحقوق مهاجران در اشتغال، اقدام

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

؛ کارگران سفيد پوست و مرد تر مبارزه کنندتر، کاهش فشار در محيط  کار و درآمد بيشها برای اشتغال بيشاتحاديه

  . کننده ببينند را کم تر تهديدايىهممکن است چنين درخواست

در . گيرندداری و تاثيرات آن غالبا در سطح محلی و حتی محل کار صورت میسازی سرمايهها عليه جهانیشورش

ای برای امور بين شوند که واسطهای انجام میای سياسی در برابر دولت های ملی و منطقههای تودههر حال اعتصاب

به عالوه، قدرت و توان . شود به طور منظم تداوم داده و تکرار کردها را نيز نمیاما حتی اين اعتصاب. المللی هستند
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در ميان ساير عوامل اين بدان معنى است . دهی آن در سطح محيط کار و صنايع بستگی داردجنبش به توان سازمان

دهی و عضوگيری بطه بين سازمان قدرتمند دموکراتيک در محل کار از يک طرف و مساله سازمانتوان  راکه  نمی

  . از طرف ديگر را به فراموشی سپرد

ای در عضوگيری و اتحاديه رانندگان پست در اياالت متحده نمونه خوبی از رابطه بين فعال کردن توده های اتحاديه

، تعميق روند اصالحات، که ١٩٩١تری در سال  دموکراتيک هرچه بيشبرگزاری انتخابات. تعميق دموکراسی است

های های محلی بود و تالششامل حذف يک سطح از بورکراسی و باز کردن امکان کنترل دموکراتيک اتحاديه

آميز در تجهيز اعضا برای عضوگيری در بخش حمل و نقل اورنايت و ساير جاها به عنوان مدلی برای نشان موفقيت

  . ن اين که چگونه دموکراسی و تدارک برای آن با هم مرتبط هستند، به کار رفتداد

  ایالمللی کردن فعاليت اتحاديهبين
-گيرند به اين معنی نيست که اقدام، سازمانای صورت میگفتن اين که اکثر مبارزات نهايتا در سطح محلی و منطقه

المللی جهانی شده امروزه ی جنبش اجتماعی در اقتصاد بينت اتحاديهالمللی برای موفقيدهی، همکاری و ارتباطات بين

المللی، بخشی از فعاليت و برنامه ی بيناگر قرار بر رويارويى با سرمايه جهانی باشد بايد توجه به جنبه. حياتی نيستند

  .ها باشدرهبران، فعاالن و اعضای اتحاديه

المللی در تدوين يک استراتژی چند جانبه برای ای در مقياس بينجيرههای قبلی، به محوری شدن توليد زن در تحليل

 TNCبا اين که تنها اقليتی از کارگران  مستقيما از جانب . اشاره شد) TNC(های فرامليتی مقابله برخورد با شرکت

گاه بی همتای ای که در قلب اقتصاد جهانی دارند، جايشوند ولی اين کارگران با اهميت بالقوهها استخدام می

 به روشنی بر بسياری از کارفرمايان به ظاهر مستقل، حاکم TNCهای فرامليتی  شرکت. کننداستراتژيکی پيدا می

ند که رقابت ميان کنکنند و سطح نابرابر دستمزدها را حفظ میها شرائط کار را در سطح جهانی تعيين میآن. هستند

ها و اعتصاببرابرتوانند درهای عظيم با ثروتی که دارند مي اين شرکت.زند را دامن میTNCيک کارگران حتی در

  . پذير بسياری نيز دارندشان نقاط ضربهها هم چنين در زنجيره توليد فرامرزیاشکال مبارزه مقاومت کنند ولی آنساير

ها در هر  گانه است، به اتحاديهتمايل قدرتمند سيستم توليد فرامرزی، که مستقر شدن در اين يا آن منطقه از مناطق سه

های شرکت، و گاها دهد که وظيفه برقراری ارتباط، مبادله اطالعات از شرائط و تاکتيکمنطقه اين امکان را می

گرايش مشابه ديگری در .  ويژه بر پايه محل خود را انجام دهنداىهها و درخواستهماهنگ کردن مبارزه با هدف

تواند برخی از مشکالت که از نظر جغرافيائی در مناطق ملی خود تمرکز پيدا کنند میبسياری از صنايع برای آن 

تعيين نقشه . دهی و هماهنگی مبارزات را کم کند که ممکن است در سيستم واقعا جهانی توليد وجود داشته باشدسازمان

  . ستای تبديل شده اروند توليد و مالکيت و نقاط ضعف آن امروزه به علم شناخته شده

گرايانه در شان در مبارزه، بوروکراتيک عمل کنند و يا رهبران با  ديدهای ملیها  برای تجهيز اعضای اگر اتحاديه

-دفتر تجارت بين. المللی به جائی نخواهد رسيدهای انتزاعی برای فلج کردن توليد بينفکر مشارکت باشند، طرح نقشه

ای با افکار تر جايی برای رهبران اتحاديهالمللی است، بيشهنگی بينالمللی که به طور منطقی فورومی برای هما

اين بايد روشن شده باشد که مشکالت واقعی و تضاد منافع . مشارکتی از امريکا، ژاپن و آلمان و بريتانيا خواهد بود

کارگری که به طور های رهبران اتحاديه. آور شده استهای کارگری از کشورهای مختلف به اندازه کافی هراسگروه
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های فرامليتی  براساس کشورهای خودشان از برای شرکت" رقابت"ايدئولوژيک و نهادی خود را وقف حل مساله 

  . اند بسيار غير محتمل است که تمايلی به رفع اين موانع واقعی داشته باشندطريق نوعی از برنامه مشارکتی کرده

اتحاد ساده بين رهبران، چيزی شبيه به اتحاد . ای گفت فرامرزی منطقههایتوان در مورد اتحادهمين مساله را می

ها در بهترين حالت، فشاری را آن. ، کافی نخواهد بود NAFTA در منطقه نفتاCAW, STRM, CEPرهبران 

ى آارو در بدترين حالت، محافظه. متعلق به اسپرينت اعمال خواهند آرد" کونکسيون فاميليار"نظير اقدام مبارزه

هائی را که در شورای کار اروپائی همين مساله، سرنوشت تماس. های موجود ادامه خواهد يافتبوروکراسی اتحاديه

درست همان طور که . چه اين شورا بر اساس نمايندگی محل کار قرار نگيرد، رقم خواهد زددر جريان است و چنان

برای تغيير های فرامرزی نيز رهبران اتحاديهدارند،يين نيازپاازها شجاعانه به فشارجام اقدامرهبران ملی برای ان

  . رو هستندمحيط کارشان روبه نيازمندند که غالبا با بحران درهای کارگریجانب تودهازبطه از باال به پائين به فشاررا

ن رهبران و فعاالن ها به درگير کرد روی داد در تمايل آنUE -FATهای رسمی نظير آن چه در اتحاديه اهميت تالش

رزی، يکی از تجارب رسمی های محلی در يک اتحاد فرامهم آوردن اتحاديه برای گردUEطرح . بودسطح محيط کار

  .يک استثنا استولی تا اين زمان اين هنوز. ا استامريکهای کارگری درای اتحاديهی تودههامرتبط کردن پايهاوليه در

 به نام پيمان جنبش دموکراتيک کارگری محل  UAW  وTIEبيه آن چه در شبکه غيررسمی فراملی کارگری ش

ای در پيوند با تری در تجارب اتحاديهکننده برای ايفای نقش بيش فورد سازمان داده شد، دارای اهميت تعيين٨٧٩

ش اجتماعی بين ی جنبها و ايجاد اتحاديهها در گذار عمومی اتحاديهنقش آن.  هايی از نوع فرامرزی استفعاليت

کننده برای به حرکت درآوردن تر نشان دادن نمونه و اقدام تحريک صرفا نقش يک گروه فشار نيست؛ بلکه بيشالمللی

ولی . ها  مشکل استدر حال حاضر، انجام کارهائی بيش از گردآوری اطالعات و ارائه بررسی برای آن. مردم است

شان در حال انجام است و به تعميق هایبه روندی که در راستای تغيير اتحاديهتوانند ها میبا انجام همين کارها، آن

  .  المللی فعاالن محل کار شان ياری برسانندهای بينديدگاه

شان را به اقدام هایالعاده، کارگران و اتحاديهدهد که فشار اقتصادی و اجتماعی فوقای روی میها در زمينههمه اين

. دهدشان را گسترش میاندازهایتری را تحت تاثير قرار داده و چشمهايی که مردم هرچه بيشاماقد. خواندفرا می

در چنين شرائطی، شبکه . شوندها تبديل میگيریهايی بر سر جهتها و مجادلههای قديمی به محلی برای بحثاتحاديه

المللی و وسائل ل کند، بلکه بايد اهميت کار بينتواند به عنوان گروه اپوزيسيون داخلی عمفراملی کارگران ديگر نمی

ها و تورهائی که توسط اين ها، نشستکنفرانس. چون نوآموزان فرا گيرندسياسی و فرهنگی مورد نياز برای آن را هم

تواند نقش هايی در شبکه میچنين اقدام. شود، نقش بسيار مهمی در گسترش ديد فعاالن دارندديده میها تدارک شبکه

  .آموزش رودررو در بين کارگران را بازی کنند هم چنان که در سطح ملی و محلی وجود دارد

. المللی عمل کنندی بينتوانند به عنوان بخشی از استراتژی توقف سيستم توليدهای محلی در مناطق کليدی میاعتصاب

های سمبليک و تواند نقشی فراتر از اقدامالمللی باشد، میهم چنين در موقعيتی که اتحاديه محل کار جزئی از شبکه بين

ها در داخل و خارج و يا آموزشی داشته و بر تصميمات مديريت، جائی که مساله دفاع از کارگران قربانی اين سياست

های اقدام. های مشترک و منافع کارگران در کشور مورد نظر وجود دارد، تاثير بگذاردمبارزه برای درخواست

های فرامليتی را نيز در ترين شرکتتواند حتی بزرگهای محلی در کشورهای مختلف میفرامرزی توسط اتحاديه
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 .  خواهد کردتر چنين امکانی، قانون بازی تغييربا تشخيص هر چه وسيع. شان فلج کندبازارهای اصلی

  ! تنظيم بازار کار جهانی از پائين

گذاری و غيره تعيين د، سرمايهمزهای دسترخ اقتصادی، بارآوری، سطحگويند که سطح اشتغال با ناقتصاددانان می

ه تواند بملتی میشود که هرميزان اشتغالی ياد میکننده دررت به عنوان عامل تعيينبه نداز ساعات کار، . شودمي

نامند که کاهش ساعات کار موجب در حقيقت، برخی از اقتصاددانان نئوکالسيک اين ايده را مهمل می. وجود بياورد

های باالی کار کنند که هزينهاين اقتصاددانان، به دالئل ايدئولوژيک کامال روشنی، ادعا می. شودايجاد اشتغال می

مزدهای پائين اشتغال گويند که دستها میآن) ١۶. (ری خواهد شدهمراه با کاهش ساعات کار تنها موجب افزايش بيکا

جنبه منفی . سرمايه اخيرا دوباره کشف کرده است که زمان کار عامل مهمی در ايجاد اشتغال است. دهدرا افزايش می

ايجاد " مدلی از -دهدچنين چيزی خود را در نقش کار نيمه وقت در کاهش نرخ رسمی بيکاری در امريکا نشان می

  .  که حاال مورد احترام سرمايه اروپائی نيز واقع شده است" اشتغال

اند که ساعات کار عامل مهمی در تعيين ميزان اشتغال کارگران مدت زمان طوالنی است که به اين مساله آگاه شده

 و پائين برود؛ اما گذاری و بارآوری باالسطح توليد ملی ممکن است با نوسان رشد، سودآوری، تجارت، سرمايه. است

به طورکلی، کارفرمايان را در هر سطح معينی از توليد، کاهش ساعات کار در هر شرکت، صنعت و اقتصادی 

اين بار اضافی را } روند توليد{توانند با اتوماسيون ها میدرازمدت آندر. کندتری میخدام کارگران بيشبه استناگزير

روزانه و کار ما طول کارا. توانند اشتغال را با صادر کردن کار نابود کنندها میدر سطح ملی، آن. قلع و قمع بکنند

تواند وجود کننده اين مساله است که چه تعداد شغل میعامل تعيينافزايش سن بازنشستگی يک نفر هنوزحتی هفتگی و

  .داشته باشد

اين راهی است که . ه نابودی اشتغال استطول زمان کار، نيروی بازدارنده کارگران در برابر گرايش سرمايه ب

  تخمين زده UAW. تواند از طريق آن و با محدود کردن عرضه کار، بازار کار جهانی را تنظيم کندنيروی کار می

 شغل در ۵٩٠٠٠اضافه کاری نکنند ) GM، FORD, CHRYSLER(است که اگر کارگران سه شرکت بزرگ 

های فرامليتی حاال به اضافه  شرکت در واقع، بسياری از) ١٧.(واهد آمدصنايع اتومبيل سازی امريکا به وجود خ

 کاهش توليد توسط -ای موثر تبديل شده استکاری خود به اسلحهاند و از اين رو ممنوعيت اضافهکاری وابسته شده

 ١٩٩۵ر سال اين تاکتيک د.  ساعت کار در هفته جبران شود۶٠تواند با کاری در جای سوم ديگری با اعتصاب می

 در مينوسيتا به طور  iron-ore  برای ممانعت از کم کردن اشتغال در معدن١٩٣٨توسط کارگران فلز کار در منطقه 

  )١٨(.موثری به کار گرفته شد

در همين حال . جنبش مبارزه برای کاهش ساعات کار هفتگی در اروپا  و به ويژه در آلمان، نتايج خود را داده است

برای مثال در بريتانيا، تالش برای . هائی برای خنثی کردن اثرات آن در سطح اشتغال پيدا کرده استسرمايه هم راه

تن داده و قراردادهاى ملی " پذيریانعطاف"ها به  ساعت کار در هفته در صنايع فلز، زمانی که  اتحاديه٣٧رسيدن به 

 ساعت ۴٨تر، ساعات کار کارگران به  ساعات کار کمدر پايان مبارزه برای. را شکستند، کامال به انحراف کشيده شد

کردند، نسبت تر کار می ساعت بيش٣٧در حالی که تعداد کارگرانی که عمال از . رسيد و در واقع عمال افزايش يافت

ی ادر بريتانيا کاهش ناچيز ساعت کار درهفته در واقع طعمه.  ساعته، افزايش پيدا کرده بود٣٧به زمان قرارداد کار 
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در آلمان، درست بعداز . بود برای آن که برنامه کار منعطف و ساعات کار طوالنی در متروی لندن تحميل شود

سازی راهی را پيدا کردند که به  ساعت کار در صنايع فلزکاری، کارفرمايان صنايع بزرگ اتومبيل٣۵رسمی شدن 

که در فصل توليد باال، ساعات کار را افزايش داده دهد ها اجازه میاين برنامه به آن. معروف است" کريدور ساعت"

های دهد که بدون پرداخت هزينهها اجازه میاين برنامه به آن. و در دوره توليد پائين، ساعات کار را کاهش بدهند

  . اجتماعی زمان بيکاری و بدون پرداخت اضافه کاری در زمان توليد باال ساعت کار را افزايش بدهند

  ساعت تعيين کرده، اين ۴٨رمايان اروپائی از طرح زمان کار اروپائی، که ساعات کار هفتگی را در عمل، کارف

در بريتانيا، . ها را از بين ببرند  ساعته توسط اتحاديه٣۵ و ٣٧آورد زمان کار امتياز را به دست آوردند که دست

پذيری و ر جهت اجراى انعطافکارفرمايان هم در بخش عمومی و هم خصوصی، از کاهش زمان کار هفتگی د

اهميت همين مساله بود که  کارگران پست .  سوء استفاده کردند- به اسم همين کاهش ساعات آار-برنامه ضد اجتماعی

اگر واقعا کاهش زمان . هاى خود قرار دادنددر راس درخواست" نه رياضت" آن را به نام ١٩٩۴های سال در مجادله

  )١٩.(پذيری انجام شودين کار بايد فارغ از مساله انعطافکار واقعی مد نظر باشد، ا

هش زمان کار ها واشتغال، و برای مقابله با اثرات کاهای فرامليتی راه ديگری برای جبران افزايش هزينهدر شرکت

. انددادهمراحل توليدشان را به بلوک سابق کشورهای اروپای شرقی انتقال ها در آلمان برخی ازآن. هفتگی وجود دارد

به اين ترتيب  .دارد مزد پائين وجودست طوالنی وامکاناتی برای زمان کارآلمان شرقی سابق، هنوزحتی در

GM/OPELساعت سود ٣٩های توليد خود را به آيزنباخ منتقل آند تا از ساعت کار هفتگی  تصميم گرفت تا سالن 

کار را در اسپانيا هم انجام دهد که ساعت کار هفتگی در آن    تصميم گرفت اين GMگويا همين هم کافی نبود و . جويد

  )٢٠(.  ساعت است۴٠هنوز 

 جهانی پيدا بايد جنبهشود اين است که مبارزه موثر برای کاهش زمان کار هفتگی میچه از همه اين مسائل نتيجه میآن

 ميليون کارگری که ٧٣اگر . مت نمودهای تضعيف کننده و کاهش دستمزدها مقاو"رياضت"مساله کند و بايد در برابر

ها   و دهITUCهای های اتحاديه ميليون عضو شعبه١١٠کنند و يا های فرامليتی کار میحاال مستقيما برای شرکت

توانند تاثيرات ها نيستند، مبارزه برای کاهش ساعات کار را آغاز آنند، میميليون کارگری که هنوز عضو اتحاديه

- مزدها در مرکز سرمايهاين نيروی عظيم در مبارزه عليه فشار و کاهش دست. اشتغال بگذارندبسياری بر بحران 

اگر اين نيرو بتواند در مبارزه برای کاهش ساعت . ها شغل ايجاد کندتواند در هر سال ميليونداری جهانی شده، می

ز ميان برداشتن رقابت ميان کارگران در المللی موفق شود، قادر به برداشتن اولين گام در اکار هفتگی در سطح بين

  .کننده زمان کار خواهد شدمساله تعيين

چه در اين رابطه مد نظر است مبارزه هدايت شده از يک مرکز نيست، بلکه جنبشی جهانی برای کاهش ساعات کار آن

-های عمومی و شرکتخشها  که در بآن. مندی در اختيار دارندهايی است که اهرم های قدرتهفتگی توسط اتحاديه

در هر دو سطح رسمی و . تر در اقتصاد ملی بشتابندتوانند به ياری نيروهای ضعيفکنند میهای فرامليتی  کار می

 ای و هم حتی در مقياس سيستم جهانی توليدتوانند هم در مقياس منطقهالمللی مبتنی بر محيط کار میها، شبکه بينپايه

تواند برقراری ساعت کار استانداردی در هدف در گام اول می. ديگر پشتيبانی کنند همهای فرامليتی    ازشرکت

  . های فرامليتی بزرگ باشدسه گانه شرکت/ سيستم محلی
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- نه تنها نيروهای بازار جهانی که کارفرمايان و شرکت. روشن است که موانع در برابر چنين جنبشی بسيار زياد است

ش ساعات کار هفتگی می کشاند بلکه ايدئولوژی مشارکتی و عمل بسياری از رهبران باالی های فرامليتی را به افزاي

به عالوه، ساعات کار طوالنی، اضافه . های پائين نيز در اين مورد موثر استها و ترس موجود ميان تودهاتحاديه

مزدهای واقعی  اين طريق کاهش دستاند تا ازها کارگر تبديل شدهای برای ميليونکاری و چند شغله بودن، به وسيله

روشن است که . کنندگفتنى است که بيش از نيمی از افراد چند شغله در امريکا کار منظم تمام وقت می. را جبران کنند

محرک قدرتمندی برای چنين اضافه کاری وجود دارد، که اين هم دليلی است برآن که چرا دستمزدهای ساعتی بايد 

  . کندچيزی که سرمايه با قدرت دربرابرآن مقاومت می. هش ساعات کار افزايش يابدحداقل متناسب با کا

.  شان را نيز تغيير دادهایتر تنها زمانی ممکن شد که مبارزات، مردم و در نتيجه سازمانجنبش برای ساعات کار کم

-نبش جهانی برای ساعات کار کمی جنبش اجتماعی بايد ايجاد جبه بيان ديگر، از همان آغاز خواست مرکزی اتحاديه

ها آغاز شده البته اين مبارزه از هم اکنون در بسياری از کشورها حتی تحت هدايت رهبران کهنه کار اتحاديه. تر باشد

در امريکای شمالی . هائی به دست آورده استاين مبارزه نه تنها در قاره اروپا بلکه حتی در ژاپن نيز پيروزی. است

گام )٢١(. اندرگران اتومبيل سازی حداقل در عرصه قراردادهای دسته جمعی اين مبارزه را آغاز کردهو در کانادا کا

اند اين است که مبارزه برای ساعات هايی که اين مبارزه را آغاز نکردهبعدی برای نيروهای اپوزيسيون در اتحاديه

  . ندتر و طرح اين ايده در شبکه فراملی کارگری را به پيش ببرکار کم

  سياست کارگری اين دوره: دربرابر نئوليبراليسم
ها مخالفانی بندی کرد آنشود اين طور خصلتها را میاتحاديه" گويدشناس هلندی میهمان طور که ژله ويزر جامعه

هاى کارگری در بسياری از کشورها اين نقش را با  اما امروزه جنبش)٢٢(". رسندهستند که هرگز به حکومت نمی

شان به ميزان زيادی نه اند که قدرتها برای انجام اين وظيفه بپا خاسته و دريافتهآن. اندارت زيادی بر عهده گرفتهحر

اند، بستگی ها آن را به دست آوردهشان در توليد، بلکه هم چنين به شبکه تامين اجتماعی که طی سالتنها به موقعيت

ند که اين شبکه تامين اجتماعی را از کار بياندازند و با اين درک مشابه سرمايه و متحدان آن هم درپی آن هست. دارد

  . کندشان را در دوران سختی را حفظ میکه دولت رفاه توان کارگران و اتحاديه

در واقع، در جهان امروز . بايد از بيرون مبارزه کنند" رسندمخالفانی که هرگز به حکومت نمی"ها به عنوان اتحاديه

کند، کنند که در برابر مساله رقابت و مسابقه بی پايانی که طلب میشان موقعی مقاومت میهایو اتحاديهکارگران 

- بسياری از رهبران اتحاديه. است] طبقاتی[نهادی فلج کردن سازشبديل پيش. شوندتر به بيرون رانده میهرچه بيش

ها برای آن وزه دستور آار سرمايه با اهدافی که اتحاديههای اميدوارند که آن را از هر دو طرف داشته باشند، ولی امر

-ها، زمانی که کارگران عليه سياستاتحاديه. اندچه مبارزه کنند، بسيار در برابر هم قرار گرفتهکنند، چنانمبارزه می

ان طبقه توانند در ميريزند، بسيار به دشواری میها  به خيابان میهای رياضت اقتصادی حکومت و کاهش هزينه

رهبران باال، همراه با تالش برای تخفيف سطح مبارزه، به نوسان ميان اين دو طرف ادامه . کارگر متحدانی پيدا کنند

  .های اين مبارزه روشن شده استگيریدهند، اما جهتمی

ک اصلی در محر. حال حاضر به ميزان زيادی خصلت تدافعی داردتوان گفت که اين مبارزه درت، میرو سياسدر قلم

اقدامات رفاهی، بازنشستگی، بهداشت عمومی، های اخير دفاع ازسالای درهای عمومی و تودهاعتصاببسياری از
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های اجتماعی خاص، گاهی، دفاع از دستاوردهای اجتماعی گروه. حقوق بيکاری، و خدمات عمومی موجود بوده است

سه و ها، مثل مورد رانندگان کاميون در فران و گاهی اتحاديه.چه وجود داشتند، ضروری شده استمثل مهاجران چنان

ها تا اما خصلت مبارزه آن. اندداشتهدادهای اجتماعی، دستاوردهائی نيزعرصه قرارکاهش زمان کار در آلمان، در

  . بودالمللی سازمان بدهند، الجرم تدافعی خواهد سطح ملی و بينشان را درکارگران نتوانند نيرویزمانی که 

 تدافعی را ناکافی و حتی منفی يافته وجود دارد که مبارزههای سياسی و حاميان کارگران سازمانگرايشی در ميان چپ

 زمانی که کارفرمايان -اندکردهمبارزات تدافعی سرباز تاريخی ازهایتحولهای کارگری وتقريبا تمام برآمداما. دانندمي

در اين روند، مبارزه . يا شرائط را بدتر کنندآمده را پس گرفته وردهای به دسته دستاواند کها تالش کردهيا حکومتو

. کندشان را فراهم میهاىتدافعی زمينه و زمان الزم برای کارگران را برای يارگيری، ساختن و يا بازسازی سازمان

) اند و يا بکارآ در اين اقتصاد جهانینا) الف: ، هم درباره مبارزه تدافعی اين است که"هامشارکتی"صدای هشدار 

. کشندها به جای آن، اشکال گوناگونی از مشارکت اجتماعی را به پيش میآن. کارانه و با نگاه به گذشته هستندمحافظه

شان را به کناری گذاشته و ها نا اميدیکه هدف آن اصالح اقتصاد، و البته فراهم کردن زمينه برای آن است که اتحاديه

به عنوان راه . هاى اجتماعی وسيع تری مبارزه کنندرای بهبود شرائط مادی، برای اشتغال و درآمدها و درخواستب

  .شودداده ميبرابر مبارزه قرارون مشارکت و يا پيمان اجتماعی درتری برای خوشبختی، اشکال گوناگآسان

  نويسندگانی چون جرمی ريفکين در امريکا و ويل پوپوليستی-ای از اين، چيزی است که توسط ديدگاه ليبرالنمونه

جامعه "های گوناگون آن سازماناست که در" داریسهام"داری مايهها نوعی سرادعای آن. شودبريتانيا بيان ميهوتن در

های ریگيتعيين سياست و جهتند نقش نهادی را ايفا کنند که درتوانکنند که میبه عنوان وزنه تعادلی عمل می" مدنی

ما بين سرمايه و " پيمان اجتماعی"ها از ايده  آن)٢٢(.ها، و ساير نهادهای مالی بزرگ اثر بگذارندها، بانکشرکت

داری تواند سرمايهکنند که میهای غير حکومتی دفاع میاز داوطلبان و سازمان" بخش سوم"و يا " جامعه مدنی"

گيرهای ه از استفاده از صندوق بازنشستگی برای تاثير گذاری بر جهتکسانی هم هستند ک. لطيف و آرام را ايجاد کند

   )٢٣(.گويندگذاری سخن میسرمايه

ها نهادهای بی طرفی هستند که کنند که آنهای فرامليتی را بيان میها، اين نظر ناگفته درباره شرکتهمه اين برنامه

هايی وجود دارند که گويا در بسياری از موارد فرضی. رندگينظرانه میهای بدی برپايه سودپرستی آوتهتنها تصميم

-ها و يا سازمانشبيه اتحاديه" (دارانسهام"شود اين عامالن جهانی را در سطح ملی و از طريق افزايش نمايندگی می

 برای در اين نمونه،. های بازنشستگی کنترل نمودداران واقعی موجود در صندوقو يا سهام) های اجتماعی گوناگون

شوند و با اين ها را به رخ کشيده میآن} هاىدارايى{های بازنشستگی ارقام بزرگ ى صندوقنشان دادن قدرت بالقوه

%  ٢۵های بازنشستگی به عنوان مثال در امريکا صندوق. ها تحت کنترل دموکراتيک قرار گيرندسئوال که آيا نبايد آن

در صد سهام باقی % ٧۵ماند اين است که آن ای که در اين مورد مسکوت میاما مساله. کل سهام را در اختيار دارند

از ملت )  سهام% ۵٠(و نهادهای مالی) سهام% ٢۵(ها از ثروتمندترين خانواده% ١٠مانده با راحتی خيال در اختيار 

   )٢۴(.قرار دارد که به طور نامتناسبی يا اين سهام را تحت نفوذ و يا مالکيت خود دارند

  ها و سهاماده از سرمايهاستف
شود به طور های بازنشستگی اين است که اين راهی است که میگذارى صندوقهای معمول در مورد سرمايهبحث
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در واقع در امريکا همراه با بريتانيا، که جزو . ها تاثير گذاشتگذاری توسط آنهای سرمايهدموکراتيک در اولويت

ها هيچ گاه به عنوان ها از اهميتی برخوردارند، سهام برای دههای سهام در آنهمعدود کشورهايی هستند که صندوق

ها هميشه از سودهای به دست آمده گذاری در آنهای سرمايههزينه. اندگذاری به کار گرفته نشدهمنبعی برای سرمايه

های داخلی اری از سرمايهگذهای سرمايهاز هزينه% ٩۵ به اين طرف ١٩۵٠از اوائل دهه . داخلی تامين شده است

اند تا اين که صادر شده" ناپديد"تری  سهام بيش١٩٨٠از اوايل دهه . در صد آن% ١٠٩، ١٩٩٠تامين شده و از دهه 

اختيار گرفتن بخش جنگ برای در حاضر به اسلحه رقابتی سرمايه درحالعلت مساله اين است که سهام در. دشده باشن

 تريليون ١٫۵ برابر با - ١٩٩٠ و ١٩٨٠رونق دهه برداری ازبهره از طريق ادغام و. استتری بازار، تبديل شدهوسيع

به بازی های بازنشستگی قادرقای که صندو اين است آن مسابقه)٢۵(. بيليون به شکل برگشت۵٠٠و ادغام و تصاحب 

  . آن نيستنددر

- شرکت. شوند مناسبات واقعی قدرت ناديده گرفته میهائی هستند که در آنداری غالبا مبتنی بر تحليلهای سهامطرح

ها منافع اند که در آنداران گوناگونی تبديل شدههای خنثی و با سهامداری به نهادهای صرفا پرمنفذ با هدفهای سرمايه

هوتون همان طور که گروهی از محققان بريتانيائی در رابطه با ادعای ويل . شودهمه و جامعه به طورکلی تامين می

های ساختاری داران مبتنی است و با واقعيتديدگاهی که بر فانتزی سياسی منافع عمومی همه سهام"اندنوشته

 آشکارترين تضاد مابين کارگران و مالکان واقعی است؛ اما )٢۶(". کندداران برخورد نمیوتضادهای فردی سهام

قيمت گذاری به تعيين نرخ سود وداران درری و سهامتضادهای ديگری نيز وجود دارند که که مابين مشتريان تجا

  . آيدوجود مي

طريق دار از اين دليل که طبقه سرمايهشود؛  ظاهرا به طور ساده بهتلقی مي" اجتماعی"ديگری، مالکيت های نمونهدر

طور که يک همان. گذاردق بهادار، مالکيت را به شراکت ميهای مشترک و اشکال اوراسهام، اوراق قرضه، صندوق

مالکيت سهام در واقع راهی برای تمرکز سرمايه "مطرح کرده ١٩١٠سال کسيست اتريشی رودلف هيلفردينگ درمار

شان التداران، معامدهد که با استفاده از سرمايه تعداد زيادی از سهامداران بزرگ امکان میاين کار به سرمايه. است

های  اين ترکيب)٢٧(".دهددهد بلکه افزايش هم مي کاهش نمیها را نه تنها کنترل آنقدرت و يااين کار. را گسترش بدهند

هائی بوده اند که های اخير شرکتسالترين خريداران سهام دردر واقع بزرگ. صر اين واقعيت اندمدرن تنها اشکال معا

سهام توسط همين نهادها بلعيده شده است، در   تريليون دالر١٫۴، ١٩٨٠ائل دهه اواز. اند اشکال را به وجود آوردهاين

ها قدرت کسانی که در مرکز کنترل  که همه اين- بيليون دالر برای خريد مجدد سهام صرف شده است۵٠٠حالی که 

  )٢٨(. دهدهستند را افزايش می

داری دولتی يهداری به شکلی از سوسيال دموکراسی، ارزيابی سرماتر از تالش برای تبديل اين مالکيت سهاممهم

 هايی که اين NGOهای دواطلبی و با علم به اين که سازمان. استوار است" بخش سوم"ريفکين است که بر پايه 

 خود از نظر مالی -آوردهای دولتی را نمونه میهای صندوق و او تعدادی از برنامه-دهندرا تشکيل می" بخش سوم"

تر به منافع اقتصاد کم"کند که حکومت دارد را واقعی جلوه بدهد مطرح میاو برای آن که اين طرح. انددر تله افتاده

 تصور اين امر مشکل است که وی )٢٩(". گيردتر در کنار اقتصاد اجتماعی قرار میخورد و بيشتجاری گره می

  .کنداحتماال در باره کدام دولتی چنين ادعايی را مطرح می
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- های فرامليتی هدايت میهايی که توسط  شرکتاين است که امروزه شرکتها به جای مبارزه مشکل همه اين بديل

برد جنگ طبقاتی، توسعه امپراطوری جهانی خود برای کسب سودهای گرانی هستند که با پيشتر غارتشوند بيش

اقتصاد "نفوذ تر تحت ها هرچه بيشروی از خط آنها هم با دنبالهحکومت. کنندهای اخير را تعقيب میای دههافسانه

بی شکل، يعنی به طبقه کارگر " جامعه مدنی"تر از تحت چنين شرائطی به چيزی بيش. گيرندقرار می" تجارتی

ها چيزی درباره نهايتا اين که در هيچ يک از اين طرح. ای سنگين، نياز هستيافته و متحدانش به عنوان وزنهسازمان

آوری دست گذاری و سوداى اين سرمايهها سازوآار پايها که در آنتضمين ايجاد اشتغال واقعی وجود ندارد؛ چر

  . ماندنخورده باقی می

تر در ميان طبقه، مواد الزم برای تقويت موقعيت مردم سانی بيشتاکيدهای کنونی بر امر شبکه تامين اجتماعی و هم

انواع . افزايش قدرت طبقه کارگر استاين بهترين راه برای گردآوری نيرو جهت . کش را به وجود آورده استزحمت

ها و ساير انجامد که در آن اتحاديهای از مشارکت میهای گوناگون نمايندگی در نهادهای سرمايه، به برنامهطرح

تر از شوند که در آن احتمال نابودی اشتغال بيشداری کشيده میبه جنگی به نام رقابت سرمايه" جامعه مدنی"عناصر 

نقش تاريخی اين طبقه محدود کردن و يا . اردوى نيروی کار در چنين رقابتی پيش رفتی نخواهد داشت. ايجاد آن است

ها و تاکيد بر خواست شبکه تامين اجتماعی راهی است که اتحاديه. ای استفراتر رفتن از چنين نيروی نابود کننده

  ". نيروی کار را از رقابت بيرون بکشند"توانند متحدان آن می

تواند به مبارزه سياسی که در قرن بايد و میتر، که خواست تهاجمی نيروی کار است، میرزه برای زمان کار کممبا

های عمومی بازنشستگی و امنيت اجتماعی مبارزه برای حفظ صندوق.  به پيش رفت، تبديل شود١٩٣٠نوزدهم و دهه 

 ساعت کار در هفته و ٣۵ يک استاندارد ملی برای اما. در امريکا بخشی از اين مبارزه برای کاهش زمان کار است

تواند بالفاصله به رشد اشتغال و تقويت موقعيت طبقه کارگر برد قانونی آن میو پيش) بدون کسرها و فشارها(تريا کم

توانند خواهند و شايد نمیروشن است که در بسياری از کشور ها احزاب قديم چپ و طبقه کارگر نمی. منجر شود

  ".رسدمخالفانی است که هرگز به حکومت نمی"ى اين همان مساله. ای را به پيش ببرند مبارزهچنين

در رابطه . تواند بخشی از اين برنامه دراز مدت باشدالمللی، تجديد نظر در توافقات تجاری میدر حوزه سياست بين

های  کند که همان بخشودگی وامتواند به تعادل در سطح جهان کمکهای کنونی، تنها يک هدف میبا سياست

های شمال به وامی تبديل شده است که پايانی برای کشورهای جهان سوم بدهی به بانک. کشورهای جهان سوم است

ها، از زمان بحرانی شدن بدهی  اعالم کرد اين وام١٩٩۴همان طور که بانک جهانی در سال . برای آن متصور نيست

اين رقم افزايشی برابر با .  رسيده است١٩٨٠ بيليون در ٩٠۶ليون در مقايسه با  تري٢٫۵کشورهای جهان سوم، به 

های جديد شان، بايد چند با توجه به اين که کشورهای جهان سوم برای پرداخت اصل بدهی. دهدرا نشان می%  ٢۵٠

  )٣٠(. برابر آن را بپردازنند

ها دالری را آزاد کند که از جانب کشورهای جنوب  به تواند بيليونها میها و يا حتی کاهش آنبخشودگی اين وام

ها، با های و ساير سازماناتحاديه. شودها و صاحبان سهام در شمال پرداخت میعنوان پرداخت بهره ساالنه به بانک

. نندهای اجتماعی در کشورهای جهان سوم را مطرح کگذاری برای برنامهتوانند خواست سرمايهها میآزادی اين بهره

آشکار است که بازتوزيع سازنده اين . تواند تغيير کندبا اين کار پارامترهای مبارزه در آشورهاى جهان سوم می
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تواند به برای اين هدف مشترکی است که می. ثروت بالقوه نيازمند جنبش کارگری قدرتمند درشمال و جنوب است

  .ستهارمايه در پی رودررو قراردادن آنها در اين دو بخش از جهان يارى رساند که سپيوند جنبش

  گرايی جنبش اجتماعی در مقياس جهانی  در راستای اتحاديه
های اخير به سازی و توليد ارزان، قدرت در حال تغيير مبارزات جديد، و نيروهای تازه ای که در دههفشار جهانی

های تهاجمی و روياروئی انش به جهت گيریاند، همه باعث شده است تا طبقه کارگر و متحدطبقه کارگر پيوسته

 کارانه با کارفرمای خودی و و رقابتها هنوز با فکر و عمل سازشجا که رهبران باالی اتحاديهاز آن. کشانده شوند

های درونی در کنند، اين روند با درگيریفعاليت می] های ديگريعنی رقابت با کارگران شرکت[ها بين شرکت

ها در جريان است و همراه با ی  اتحاديهسان در همهمجادالت و مباحثاتی به طور يک. از شده استها آغاتحاديه

ی را برای فعاالن در شمال با الهام از "های جديدمدل"گرايی جنبش اجتماعی جديدی که به وجود آمده اتحاديه

  .توان ايستادثاتی نمیدر برابر نتايج چنين مجادالت و مباح. اقتصادهای جنوب فراهم کرده است

های کارگری در بسياری از جاها در شمال  حاصل همان طور که قبال اشاره شد، نسل جديد رهبران باالی اتحاديه

در حقيقت، پايان جنگ . ها کسانی هستند که عميقا با به اين و يا آن شکل از مشارکت باور دارندآن.  هستند١٩٨٠دهه 

 از يک طرف و نفوذ سران کشورهای  ITS  وITUCهائی مثل -ا در فدراسيونهسرد و گرد هم آمدن اتحاديه

-ها  از طرف ديگر به اين معنی است که برای ادعاهای مشارکتی شنوندگان بيشامريکا، ژاپن و اروپا در اين تشکل

-ا همان شرکتهايی بها و بندوبستمداران، برنامهدر پشت اين کر سوسيال دموکراتيک از سياست. تری وجود دارد

  .های فرامليتی   قرار دارند

- جريانی بين. های اقتصاد جهانی فراهم شده است؛ ولی مبارزه هم ضروری استگيریزمينه برای بحث درباره جهت

مواد الزم برای تكوين چنين جريانی . ی جنبش اجتماعی الزم استالمللی برای به راه انداختن ايده و عمل اتحاديه

های های ديگری در آسيا؛ در جريانهای در کره جنوبی، افريقای جنوبی، برزيل و اتحاديهدر اتحاديهفراهم شده است 

ها در شمال، های کارگری در امريکای التين را تحت تاثير قرار می دهند؛ در برخی از اتحاديهعظيمی که اتحاديه

 در فرانسه؛ در SUDران برق کار در امريکا و ی کارگسازی در کانادا و اتحاديهی کارگران اتومبيلمثل اتحاديه

المللی هم بستگی ها؛ در شبکه ملی فعاالن حول نشرياتی مثل ليبر نوت و در شبکه بينرهبران اپوزيسيون در اتحاديه

  . TIE  و کميته حمايتی کارگران و شبکه صنعتی APWSL, CJM, US- GLEP مثل

اين .  با ايديولوژی تعريف شده نيست بلکه جريان آلترناتيو استمعلوم است که اين جريان يک گرايش سياسی چپ

هايی متفاوت اين جريان، سازمان. گيردهای گوناگون و حتی بدون پيشينه چپ را دربر میجريان، مردمی از گرايش

جنوب را اين جريانی جهانی است که مرزهای تقسيم شمال و . شودها و شبکه های اپوزيسيون را شامل میبا اتحاديه

  .  زندنوردد و بر مناطق سه گانه پل میدر می

چه در اين جريان مشترک است اين است اين جريان يک سازمان واحد و با رهبری واحدی نيست، بلکه ديدگاهی  آن

ی جنبش مساله مرکزی در اين اتحاديه. ای برای دنيای جهانی شده امروز الزم استبر اين اساس است که چه اتحاديه

رسی از رهبری، فعال و درگير شدن اعضا و تالش برای رشد و ای و حسابجتماعی، دموکراسی اتحاديها

های ها و سازمانرود و ساير بخشای میعضوگيری، و ديدگاه و عملی است که فراتر از مرزهای عضويت اتحاديه
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شوند که در مبارزه عليه ايى نگريسته میهدر اين ديدگاه اتحاديه ها به عنوان تشكل. گيردطبقه کارگر را در برمی

  . گيرندها، نقش رهبری و فعالی را به عهده میهای نئوليبرالی آنالمللی و ملی و سياستسرمايه بين

تالش در اين جا، تجديد سيستم . ی جنبش اجتماعی، راستايی است که توسط اين  ايده و ديدگاه هدايت می شوداتحاديه

گرچه داشتن استراتژی صنعتی ضروری است . ها نيستی و يا دادن ساختار واحدی به اتحاديهروابط کار در سطح مل

دهد حرکات معمول از جانب اتحاديه های عمومی، مثل نمونه ی جنبش اجتماعی به خود اجازه میولی اتحاديه

CAWباشد، مثل مورد انجمن تواند شامل ديدگاه و عمل يک اتحاديه در شغل معينی اين مورد می. ، را هدايت کند

 در تله کوم فرانسه و يا SUDپرستاران کاليفرنيا؛ يا از يک بخش دولتی و اتحاديه مبتنی بر يک اداره و شرکت مثل 

ترين مهم.  CCOOای هم باشد، مثل مورد کاتاالن تواند فدراسيون کارگری ملی و يا منطقهسيستم پست باشد؛ و يا می

های پيش گذاریای است و نه مثال محل سياستهای اتحاديهکه اين اتحاديه محل فعاليت تودهمساله در اين جا اين است 

. المللی استينمقياس بنبش اجتماعی طرحی برای مبارزه درگرايی جهمه، اتحاديهازفراتر.روی يک گروه رهبری

تواند هم میالمللی را تسهيل کند وبينتواند هم يک اقدام کشورهای گوناگون، ميجانب فعاالن ازدرک طرح معينی از

تواند قدرت است که میاين طرحی . های طبقه کارگر تقويت نمايدسطوح مختلفی از سازماناين راستا را درمبارزه در

بالقوه قدرتمند موجود های گوناگون را در اتحاديه، مرکزسازمانهای مختلف آن درزايش داده و بخشرا افطبقه کارگر

رقابت ميان کارگران برهای موجود دردربرگرفتن گوناگونیتواند با اين طرحی است که می. ا، به هم نزديک کندهآن

خواهد از آويزان ای قديم چپ نيست بلکه مياب تودهاحز" اصالح"اين طرح، نه تنها طرحی برای . ها فائق آيدميان آن

  . پايين استوسيله و تمرينی برای خودرهائی ازهمه، طرح، باالتر ازاين . ها ممانعت کندگرفتن آنقرارمرکزشدن و در

نتيجه                                                                                                                                   
دارانه ، برای دو دهه بخش بزرگی از طبقه کارگر در سازی سرمايهتجديد سازمان اقتصاد جهانی در روند جهانی

- در حالی که به نظر می. ها، در بسياری از ملل صنعتی، به نسبت نيروی کار سقوط کردنداتحاديه. شمال را فلج کرد

کند، همين روند جنبش کارگری جديدی را در های آن را تجزيه میرسيد تغييرات سازمان کار مداوما طبقه و سازمان

رسيد که نيروی کار در به نظر می. های قديمی در ساير مناطق جهان سوم احيا شدندجنوب به وجود آورد و اتحاديه

  .المللی در حال به پا خاستن استسطح بين

فشار . هائی وسيعى را هم در جنوب و هم در شمال در نورديدندها، بخشجوئی و شورش مبارزه١٩٩٠دهه  در ميانه 

مضافا آن که شكل . کش را به مبارزه کشاندتری از مردم  زحمتدارانه تعداد هرچه بيشسازی سرمايهناشی از جهانی

مداران نئوليبرالی ی تجارت جهانی در هيات سياستنيروی نامرئ. آمدهاى ادغام نامنظم اقتصاد جهانی آشکار شدو پى

-دست های نامريی ديروز مرئی. ظاهر شد که تالش داشتند تا تمامی موانع در برابر کنترل بازار را از ميان بردارند

 هاسان دولتبدين. شان را تغيير دادندگيریدولت ها به جای محو شدن، جهت. تر شدند و اين روند در عمل سياسی شد

-ها حمايت میها در خال باقی مانده از احزابی گرفتار شدند که از آنبه هدف نارضايتی مردم تبديل شدند و اتحاديه

. ها تبديل شدندکننده اين شورشهای بخش عمومی به هدايتبرانگيز نيست که اتحاديهتعجب. کنندکردند و يا هنوز می

  .لمللی کار دوباره به راه افتاده بودابرای اولين بار در چند دهه اخير اردوی بين

های جديدی از کار برای مدتی به اند، به ويژه در جاهايی که راههای کار دوباره در اعماق شروع شدهها محلشورش
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فشار بر نيروی کار شروع شده بود آن طور که استفان روچ درباره واکنش نيروی کار اخطار . کار گرفته شده بودند

تر به شکل جنگ پارتيزانی در محيط کار، برای ارزيابی از شرائط ظهور يافت؛ اما  واکنش بيشاين. داده بود

دهی ای در شکل پيوستن و سازماناين مساله به طور فزاينده. بالفاصله به مبارزات رزمنده کل نيروی کار تبديل شد

- بخش: ها را به هم پيوند دادندشورها و بخشها تمام کآن. های جديدی از کارگران به اتحاديه خود را نشان دادگروه

ها در کشورهای صنعتی در سراشيبی قرار گرفتند در حالی که اتحاديه. های عمومی و خصوصی، صنعت و خدمات

گرائی مستقل بيش از هر زمانی در سطح جهانی، اتحاديه. ولی اميدهای بسياری  نيز نسبت به بهبود اوضاع پديدار شد

  .خوردن بشريت زحمتکش به چشم میدر تاريخ در ميا

المللی، فرصت بی همتائی را برای درهم پيچيدن مبارزه در محيط کار با مبارزه سياسی نيروی کار در راستاهای بين

هنوز بخش . های کارگری به وجود آورده استها و انجمنگيری و افزايش تعداد سازمانها و قدرتاحيای اتحاديه

گيرند ولی ضرورت و امکانات برای فراتر رفتن از اين مبارزات درسطح ملی صورت میتری از تر و مهمبيش

ها دارانه و همين طور نقاط ضعف آنسازی سرمايههای جهانیطرح. تر از هر زمان ديگری فراهم  استمرزها بيش

در پشتيبانى از حرکت خود را تواند اقدام جهانی اگر گروه کوچکی از کارگران بنادر در انگليس می. اندتر شدهروشن

های دموکراتيک شان های روشن و سازمانالمللی با هدفها و نهادهای کارگری بينبرانگيزد، تصور اين که اتحاديه

برای اين که چنين امری روی دهد، بايد رهبری جديدی در انطباق با اين دوره . توانند انجام دهند، مشکل نيستچه می

ی جنبش اجتماعی، با هر نامی، اتحاديه. ها، به وجود بيايدها بلکه با آنان، و نه از باالی سر آناز ميان توده کارگر

داری بين مردم ی عملی باشد که چنين رهبران جديدی بتوانند از مرزهای بسياری که سرمايهتواند آن زمينه و پايهمی

دارانه ادامه يابد، که به سازی سرمايهآمدهاى جهانیپىاگر مبارزه عليه . ها را متحد کنندکشيده فراتر بروند و آن

توانند به ها بهتر میتری به مبارزه کشيده شوند، رهبرانی از ميان آناحتمال زياد هم ادامه خواهد يافت و مردم بيش

ما :"يد امريکايی دوست داشت بگو-اطراف نگاه کرده و ببينند؛ همان طور که يکی از آموزگاران کارگری افريقايی

  )٣١(". گشتيمخودمان همان رهبرانی هستيم که به جستجوی آن می

  

     آبخونوسفي -ی مودميک
  هابحران اتحاديه"اين مقاله در کتاب 

  .چاپ شده است" رفت از آنهای برونو راه
www.nashrebidar.com  
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