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یکارگر یها و نقش اتحاديه یسرمايه دار یبحران ساختار  

 
 

9831 غؼآ ثيكت ٛلتْ                                                                                                                             یٓؽاظ ػظئ  

 
 

داری آمريکا در  قرار گرفتن سرمايه. گذرد می جهانیداری  بحران سرمايهوخيم ترين  آغازسه سال از . پيشگفتار

را مستقيم يا غير مستقيم بدورن گردباد اين بحران  به رشد روداری  کشورهای سرمايهحتی ، (1)کانون اين بحران

ی بين المللی و ذخاير کشوری،  ارز مبادله اصلی ترينچرا که، هر ضعفی در دالر،  به مثابه . (2) است ندهکشا

ی بانک ها. واقعيتی که اتفاق افتادهاست. ايدپيممی  داری آمريکا را  فراسوی چهار چوب ارضی سرمايهپژواکش 

برای  -انبار  کنند تنوع، ازجمله طال،مسعی می کنند ارزهای خارجی  های کشورها های داری و خزانه مرکزی

آنرا تالش کرد داری ايران، برای قرنطينه کردن ارز بدست آمده از دالر لرزان،  همين دولت سرمايه .نمونه روسيه

 ؟داری مصون مانده است اری سرمايهولی، مگر يورو از طوفان بحران ساخت. به يورو تبديل  کند

، بويژه (3)وجود کوههای پول کاغذیاول، . با دو معضل محوری روبروستداری  سرمايهبحران ساختاری  اکنون

چه هر آب رفتن ،  و از يک طرف بانک هاو مشکوک دالر اوراق دارائی بی پشتوانه تريليون و تريليونها  -دالر

 ،يکاآمر ،اين واقعيت که. نداردکوه پول های کاغذی تناسبی با برابری يا بيشتر توليد ارزش اضافی، که هيچ 

داری  يا آنچه سخنگويان سرمايه، ارزش اضافیتوليد مشکل نشانگر انگلستان ووو اقدام به چاپ پول می کنند، 

موسسات خصلت سوداگری يا قماربازی دوم، . تعريف می کنند ‘Real Asset’شرمگينانه مشکل دارائی واقعی

 بخش مالی توليدبلکه، . داری نيست  ايهی سرم بدنهدر   عارضهيک  تنها، اخير اين تحول. (4)تروريستیمالی 

 ،داری، بويژه آمريکا  در اقتصاد سرمايهجايگاه برتر را  Fictitious Capital’‘(5)ی تخيلی يا  سرمايهکنندگان    

داری  های  سرمايه دولتاز طريق کارگر را ات عليه طبقويرانگرش رياضت اقتصادی های اشغال کرده و سياست

 . (6)می کند ديکته

در قرن بيست  و متن بحران  ساختاری سرمايه  بری مهم تاکيد نمود، که اين بحران  اين نکتهبه بايد با اين مختصر 

، در ژنو 6611در سال  ،کارگریی بين الملل اول  کنگره بياد داشته باشيم که، همچنين .  می دهدروی يکم 

فردريک ، آمريکائی  سرکارگر پيشين»   ،بعدسه دهه . شد  هشت ساعت کار روزانه قانونخواهان تصويب  

با بهره  «Henry Ford، هنری فورد»و  ،را ابداع کردی مديريت  صنعتی  شيوه Fredrick Taylor  »(7)، تيلور

 يا« Assembly Line، خط توليد» ، توليد کالن معروف به 1115، در سال نامبردهگيری از مديريت  صنعتی 

ی مديريت صنعتی  شيوهبدين ترتيب، نوآوری . آغاز کردرا  «Conveyor production،نوارنقاله ایتوليد »

 بستر بر. نيروهای مولده يا بارآوری کار را غول آسا افزايش داد ،تايلور و بکارگيری اش در صنعت توليد کالن

آمريکائی  برای کارگران ،بيستمی دوم قرن  دههشعار هشت ساعت کار در روز، در ، تحول در نيروهای مولدهاين 
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به ، بايستیمی ی کارگر آمريکا  طبقه  ،باالتر رفتن بارآوری کاری  پشتوانه   به ،رواز اين. شعاری کهنه گرديدووو 

  .(1)کردطالبه می مرا ساعت  1 از کمتر شعار روزکار  ی کار وسرمايه، در مبارزه، يک شعار تاکتيکیعنوان 

به داری آمريکا  سرمايه ،که و دير زمانی است .زندگی می کنيم قرن بيست و يکمی دوم  دههآغاز در ما  اکنون

ر دمارکس  تمثيل ازر سبيل ب –يک زندگی اجتماعی مادی تمام ملزومات داری،  ی توليد سرمايه مثابه سمبل شيوه

قی کالس موسيهم بعد از ظهر اگر دوست داشته باشم و می کنم  کار  در يک موسسهبامداد من   ،نیايدئولوژی آلما

شرائط تحول از داری،  در آمريکا و بسياری از کشورهای سرمايهيگر، به سخن د. است فراهم کرده را -روم می

مصوبات برابر با آمريکائی، پس چرا، هنوز کارگر . و داوطلبانه مهيا شده استه انبه فعاليتی خالق کار اجباری 

ی حمل و نقل  و کارگران رانندهساعت  41تا به اجبار ميانگين ، در بخش های گوناگون توليد، اين کشور کارقانون 

آمريکائی برابر با همان قانون کار ضد کارگری، کارگر چرا د؟ مضاف بر اين، نکنمی کار در هفته  ساعت 66تا

و باالخره، کارگر آمريکائی پائين ترين تعداد . کار کند در  هفته ساعت 16با اضافه کاری تا  می شود مجبور

        چيست؟ مشکل ؟ شته باشددارا يل به نسبت کشورهای اروپائی روزهای تعط

 طبقات کارگرسرمايه در درون  ،، يا نيروی انتظامیستبمثابه نيروی حرا، يا سنديکاها های کارگری اتحاديه

ايه به ستيز سطح خواست های رفاهی و اقتصادی با سرماز ، کارگران کار و سرمايهروابط نخستين  حلامردر  -1

در ی سياسی  به سطح مبارزه ،دار ی سرمايه ی کارگر عليه طبقه ی کار و سرمايه، يا طبقه سپس، مبارزه. برخاستند

  تجربهمارکس با بهره گيری از فعاليتش در درون کارگران سوسياليست پاريس و . ارتقا يافتجنبش چارتيست ها 

برای بهم آمدن فعالين را  «Communist Manifesto » کمونيسمی  بيانيه ، برنامه ياجنبش چارتيست ها اش از

مندان دو برخالف باور. تدوين کرد «Communist Leagueها  ی کمونيست اتحاديه» کارگری در تشکل 

تشکل و  یسياستشکل برای فعالين  ی کارگر دو تشکل جداگانه، يک برای طبقه مارکس ،تشکيالتی شرقی و غربی

عملی فعالين کارگری ظرف قطب نمای نظری برای  «ی کمونيسم بيانه». قائل نبودفراگير  کارگرانديگری برای 

 . تجلی کردطبقات کارگر اروپا و آمريکا  درون در 

، سپس. کردمنحل ، 1152ر سال د ،را ی کمونيست ها اتحاديه مارکسبا افت شرائط انقالبی در آلمان، 

ات طبق سياسی  -اقتصادیخواست های  انترناسيونال اول. شدد بنيا 1164انترناسيونال اول کارگری در سال 

  .خود قرار دادموضوع کنش اروپا و آمريکا را کارگر 

چرخش . داری چرخيدند رفرمسم سرمايه ياهای کارگری انگلستان به سمت راست     اتحاديه، 1161در سال  1-1

ی کارگر  طبقهبرای شرائط انسانی ، هرگز های کارگری به سمت سياست های رفرم بورژوائی اتحاديهتاريخی 

های کارگران  به اتحاديهاست تفرقه بيانداز و حکومت کن دار با کاربرد سي ی سرمايه طبقه .تامين نکردانگلستان 

را حفظ  -ی کارگر اکثريت طبقه -وار کارگران غيرماهر همچنان شرائط کار ومعيشت برده وامتياز جزئی داد  ماهر

ی  گذشته، حال و آينده»ی  های کارگری انگلستان رساله انتقاد از چرخش به راست اتحاديه مارکس  در. کرد

 .(1)نوشترا ها  «اتحاديه

اقب مترقب سازش تاريخی يا عو -ی کارگر انگستان بخش غالب طبقه -اوضاع کارگران غير ماهربه دو نمونه از 

 :ميناکتفا می ک 1116و  1116 های  در دهه، بلکه 1161سال در همان نه البته  ، ها   اتحاديه



ی  کارخانه -سال 15از پائين تر در سنين بيشترشان  -نفر کارگر دختر1466، تعداد 1111در جوالی . الف 

ش دستمزد و کاهش ساعات کار از  ، برای خواست افزاي«Bryant and Mayبراينت و می » کبريت سازی

 7که در فصل زمستان ساعت گفتنی است . اعتصاب کردندساعت در تابستان  5/13ساعت در زمستان و 5/11

را زمستان منزل  بامداددر تاريکی  دختر ستمکشاين کارگران . بعداز ظهر هوا تاريک است 4سحر و ساعت 

کار با مايع ی کبريت سازی،  در کارخانه. می گشتند به خانه بر شامگاهبسوی کارخانه ترک کرده و در تاريکی 

دستکش ايمنی به دندانهای کارگران صدمه زده و اکثر کارگران دختر دندانهايشان فاده از استبدون فسفردار 

ی خارج  از  بينده.  بودند هم چنين، به خاطر حمل بار روی سر، موهايشان ريخته و طاس شده. بودند افتاده

زنان پير بی دندان و ی  دختران نوجوان، بلکه با سيمای افسردهگلگون ی کبريت سازی، نه با رخسار  کارخانه

 ها دههمين موجودات به غايت بينوا، با اعتصابشان مشعل داران جنبش تاريخی اعتصابات . طاس روبرو می شد

‘ Eleanorالنار، ’دختر کوچک مارکس، ،. انگلستان شدندباراندازی، کارگران گاز ووو هزار کارگر غيرماهر 

ن اين دريای جنبش فراگير و عظيم، بعد از  جنبش فعال سوسياليست بود، که در دروکارگران يکی از 

انگلس سالمند آنچنان از پديدار شدن اين جنبش فراگير به . (16)سوسياليستی می کرد-ها، فعاليت اقتصادی چارتيست

سوسياليستی -ای کاش مارکس زنده بود تا خروش نسل جديدی از جنبش اقتصادی کرد، وجد آمده بود که حسرت می

 . را شاهد می شدران غير ماهر در قامت کارگ

کارگران و  ی نحيفها  جثه فرماندهان ارتش از ديدن، 1114در  سال آغاز جنگ جهانی اول، ی  بحبوحهدر  -ب

، و 1111در سال  ،بعد از پايان جنگ جهانی اول .کردندحيرت سربازی احضار شده به خدمت فرزندان کارگران 

برای کارگران ی ناچيزی  اندازهدر انگلستان دولت  از جمله انگلستان، در اروپا،  شرائط انقالبیاز  وحشتدر 

. کرداجرا را  1161تفرقه انداز سالهمان سياست  دار ی سرمايه طبقهتامين مسکن، در   اما،. منزل ساخت

گران منازل را به کارمقررات منصفانه، بلکه اجرای يک نه برابر با منازل را ها،  کارخانه انسرکارگرها و مدير

  . کردند محروماز دريافت منزل  را کارگران مبارزدادند و سازشکار 

سياسی کارگران و محدود  شدن کنش از اقتصادی  کنشجداکردن در طرح پيروزمند امپراطوری انگلستان  2-1

، نکارل لگ». را جلب کردداری اروپا  اقتصادی توجه ديگر کشورهای سرمايهاتحاديه ها به خواست های فعاليت 

Carl Legien »را به ها  فعاليت اتحاديهموفق شد  ،1116، در سال های کارگری آلمان راستی اتحاديه  دستئيس ر

که  ،در داستان تورات -خدای قوم يهود-همچون حکم يهوه بدين ترتيب، همه جا .تنزل دهدهای اقتصادی  خواست

از . شدی بازمان های کارگر ت سياسی برای اتحاديه، فعاليبود    هبرحذر کرد ی درخت سيب ميوهآدم را از خوردن 

گذشته از . کردند حبيقاعتصابات معينی از کارگران را با زدن مهر سياسی تطبکارانه دار  طبقات سرمايه اين پس،

جهان، همچون فرار جن از بسم اله،  ی طبقات کارگر همه جا باورمندان دو تشکيالتی، در نگاه بتاريخ گذشتهاين، 

کارگران و اقتصادی  -تشکل واحد سياسی کنش انترناسيونال اول، به مثابهنقد و بررسی تجربه ی غنی يت، اهماز 

حزب برابری »برای نمونه، . فرار کردند «ی اتحاديه ها حال و آيندهگذشته، »انتقادی مارکس ی  رساله

 Revolutionaryالبی کارگران،حزب انق»ی  از باقيماندهخلف يک ، « Socialist Equality Partyسوسياليستی، 

Workers Party» اروپا و های کارگری  اتحاديهبدرستی سازشکاری که تروتسکيستی،  4انترناسيونال به سب منت



اين اما، خواستگاه . های گذشته برگشت سنت اتحاديهبه بايد ، در همان آن رهنمود می دهد  که کند می  آمريکا را نقد

نزديک  «ی اتحاديه ها گذشته، حال و آينده»ی  اول و رهنمود مارکس در رساله يونالبه شيوه کار انترناسجريان 

مطلب  می های کارگری  احزاب سياسی و اتحاديهی  در باره، که اين فعال يا آن فعال کارگری يم ما شاهد. نمی شود

سياسی در گذشته -تصادیتشکل واحد اقی  به تجربه عطف توجه ،گريزدمی اينان اما، آنچه از نوک قلم . نويسند

 ؛ جالب استاست ها نزده در روز روشن، اينها ادعا می کنند مارکس حرف اول و آخرش را راجع به اتحاديه. است

فاکت می آورند، ولی عجبا دو فاکت باال را فراموش می  «فقر فلسفه»در ها  از اتحاديهسخن گفتن مارکس  از اينها

هم انترناسيونال اول و آئين نامه ی گفتار، هم پيش، چونکه. رند؟ به نظر من نهآيا اينها کمبود اطالعاتی دا! کنند

 . موجودند ،زبان فارسی، حتی به از مارکس ی باال يادشدهی  رساله

های کارگری آلمان را به کنش  های کارگری آلمان موفق شد فعاليت اتحاديه رهبر اتحاديه «ارل لگنک»اگر 

سوسيال دموکراسی آلمان، مستقل از  تئوريسين« کارل کائوتسکی»ی، زپردا  ريهدر سوی نظ. اقتصادی تنزل دهد

کارل »با اين تز، . تئوريزه نمودرا  «کسب می کنند آگاهی ترديونيونی کارگران ماآل» دکترين « کارل لگن»

همچنين، کارل کائوتسکی به غلط . کردفراهم  «کارل لگن»سياست راست رای محمل تئوريک ب «کائوتسکی

قطعا، کارل . بودی دانشوران طبقات دارا  سوسياليسم را يک نظريه، يا دکترينی دانست، که  محصول انديشه

بی شک کارل کائوتسکی  ،ولی. (11)است  مارکس را نداشته «ايدئولوژی آلمانی»ی  کائوتسکی توفيق مطالعه

کارگران سوسياليست، کمونيسم  بود که، مارکس پيش از رفتنش به پاريس و اختالط با محافل  مطالعه کرده

سخن .  بود دموکرات پيگيرو هنوز يک ، آلمان را تحقير می کردو شرکا در  «Moses Hess، موزس هس»

ای دانش سوسياليستی کسب نمی کنند،  کوتاه، تز نادرست کائوتسکی، مبنی براينکه کارگران فراتر از آگاهی اتحاديه

حزب کمونيست شوروی تشکل اقتصادی  ی روسيه-فرابا هژمونی . دوارد حزب سوسيال دموکرات روسيه شسپس 

. پذيرفته شد موسسات توليدی فراگيرکارگران ی  و مبارزهيابی گری تکپا، بمثابه تنها شکل تشکل   اتحاديه، يا اتحاديه

ساختار در چهارچوب ها  اتحاديهکنش به های اقتصادی،  فعاليت برای خواست يا ها خصلت يک بعدی اتحاديهاين 

، در چهارچوب قوانين ها مطالباتشان را اتحاديهدير زمانی است که به سخن ديگر، . کردداری تکامل  سرمايه

 ينانودر چهارچوب ق ها کنش اتحاديه ،کهاين ی گرهی يا محوری مسئلهاما، . می کنندپيگيری  ،داری سرمايه

عليه قوانين ضد کارگری غرولند  ها اتحاديهشرائطی اگر در . دکررا به مقدورات سرمايه ملزم  آنها، داری سرمايه

به نيروی اعتراض اينکه نه  -درا با مصوبات جديد لغو کنضدکارگری کنند، آنها توقع دارند که پارلمان اين  قوانين 

ا ميليونهانگلستان های کارگری  اتحاديه. آور گردمرا يادی ا نمونه. پارلمانی دولت را به عقب نشينی وادارند-فرا

، 1116ی  دولت تاچر، در دهه. پوند برای تبليغات نامزدهای حزب کارگر در انتخابات پارلمانی هزينه می کنند

های کارگری  اتحاديهبه ظاهر می داد، و شيرين حزب کارگر قول . ای تصويب کرد قوانين ضد کارگری گسترده

باالخره، زمان . (12)کندکارگری را لغو   ضدقوانين  قدرتنشستن در مسند به مجرد حزب کارگر انتظار داشتند 

تمام قوانين  ؛ وحزب کارگر به نخست وزيری تونی بلر به قدرت رسيد و آب از آب تکان نخورد. آزمون فرارسيد

که  مقدورات سرمايه انستند می دها نيک  هم حزب محبوب کارگر و هم اتحاديه. ماندنداقی ضدکارگری همچنان ب



های کشورهای  اتحاديهای  پايههويت خصلت و  ،مقدورات سرمايه. ه بودردلزام آور کد کارگری را اضقوانين 

 . تعيين می کندی ايران، را  جمله ترکيه همسايه، از ديگر

به عظيم ترين بحران جهان سرمايه داری چه واکنش و موضعی نسبت های کارگری  با توضيحات باال، اتحاديه

يک . نددو ديدگاه فکری در برخورد با بحران پديدارشد ،داری حاضر ايهبحران ساختاری سرمدر . اتخاذ کردند

ای سود نمی داد درش بسته  کرد، اگر کارخانه نظريه با اعتقاد به ليبراليسم اقتصادی يا مکانيسم بازار آزاد بحث 

فکری ان در مقابل، نمايندگ. ورشکست شود گذاشتند ، میآوردمی بانکی قرض باال  ، اگرين دليلبهممی شد، 

اين به سخن ديگر، . خدايان وال استريت و بورس لندن ووو استدالل کردند، نه خير بايد بانک ها را نجات داد

داری  در بحران های سرمايه. ا سردادنددخالت دولت رعدم مرگ بر مکانيسم بازار و دومی ها غير مستقيم شعار 

اکنون قرار شد، بر خالف . بحران دخالت می کردند گذشته، دولت ها با کاربرد سياست کينز در برون رفت از

داری به نجات  دولت های سرمايهتئوريسين های نئوليبراليسم ديروز، که ادعا می کردند دولت مدير بد است، 

داری  به سطح  دولت های سرمايههمين ، درجه از قاطعيت و شتابو باهمين . بندشتابموسسات مالی و بانکی 

تحميل بدبختی، فالکت،  ، در آن طرف خط طبقاتی،نجات موسسات مالی. ن يورش بردندمعيشت و کار کارگرا

بی خانمانی، کاهش دستمزدها، طوالنی شدن ساعات کار، باالتر رفتن سن بازنشستگی، کاهش حقوق  بيکاری،

ارمغان  را به طبقات کارگرووو ی منازل    مصادرهبخطر افتادن پس انداز بازنشستگی کارگران، ، بازنشستگی

 . آورد

رهبران اتحاديه ها . رگران را به صف می کردندکاانتظار می رفت  اتحاديه هااز ، غرش طوفان بحرانبا پس 

داری  سرمايه تدول26رهبران برای نجات سرمايه، ، همچنان که (13)نددادمی سريعا کنفرانس جهانی  تشکيل 

اعالم می . ن تهيه و تدارک می ديدندادار ا يورش سرمايهطرح های مشترک برای مقابله بها  اتحاديه .چنين کردند

ی ضرر  اگر شما به بهانه. اننددار سرمايهداری و شخصيت انسانی اش  کردند، اين بحران محصول کارکرد سرمايه

مديران کل بانک ها . بانک ها و موسسات مالی استتسويه حساب با ، اکنون نوبت ها را می بستيد   درب کارخانه

بگيريد  تروريست های مالیی اين بحران را از اين مافياها  و  هزينهبرويد . راج کرده و به دادگاه بکشانيدرا اخ

 ؟ها داشت آيا می توان چنين توقعی از اتحاديه .ستما امثالبه حق ما و  و انسانی انتظاراتها  اين ،ولی. ووو

با مصاحبه ای  4کانال شماره تلويزيون گلستان ان «های کارگری ی اتحاديه کنگره»ی  در خالل کنفرانس ساالنه

ی کارگری  اتحاديهپر عضويت ترين «  Uniteی يونايت، اتحاديه کلدبير،  Derik Simpsonدريک سمسن »آقای 

لباس شيک می  و خيلی آرام حرف می زند. درشت و فربه داردپيکری آقای سيمسن . انگلستان برگزار کرد

. شباهت دارد تا رهبر کارگریی مالی  يک موسسهبه مدير کل آقای سيمسن ن، برداشت م حداقل به .(14)پوشد

منزل اتحاديه  ؛ديپوند حقوق دريافت می کن 266666 يانهشما سال ،يدمی گوگر خطاب به آقای سيمسن  مصاحبه

ر زيبا با دکوشما يک دفتر کار بزرگ هم چنين . است در اختيار شما گذاشته با شوفراتومبيل پوندی و  166666

يک کارگر متوسط اتحاديه قرابتی ندارد؟ همسان مدير حقوق با اتتان امتياز آيا فکر نمی کنيد حقوق شما و. داريد

من کارم بسيار زياد است و اغلب . چنين جواب  می دهددر دفاع از خودش ی مالی، آقای سيمسن  کل يک موسسه

  !داری در زحمت می کشی و درد و سر، چق، فدات شممتالهی بميمر !کنم می ساعات طوالنی کار



که اين يک مورد  ،فکر کندآگاهی نداشته باشد، شايد اتحاديه ها اختار از س -در  طيف جنبش کارگری -فردیاگر 

رهبران  ،داری زير آسمان سرمايه همه جا، .نه خير. کرداستنتاج  حکمی توان و از استثنا نمی .  استثنائی است

در حالی که کارگران با ديو بيکاری،  . (15)ی اتحايه دريافت می کنند     سيار باالتر از بدنهحقوق هائی بها  اتحاديه

اما، اينهمه معرف . کارفشار محيط از  غفارها تامين شغلی دارند، و  کاهش دستمزد ووو مواجهند، مقامات اتحاديه

ی مقامات  ها شانه به شانه رهبران اتحاديه ،بزرگی و اهميت اقتصادی صنايعبنا به . موقعيت ممتاز آن ها نيستتمام 

در جشن « Angela Merkelنگال مرکل، آ»، صدر اعظم آلمان، خانم اخيرا. سايند دار می سرمايهات طبقباالی 

مايکل سومر، »آقای « German Trade Union Federation, DGBهای آلمان،  فدراسيون اتحاديه»رئيس تولد 

Michael Sommer »- اکنون . تبريک گفتندباو و شخصا تولدش را  ندشرکت کرد -بود برگزار شده در برلين

از  !با سرمايه مبارزه خواهند کردتصميم راسخ حدس بزنيد که آقای رهبر اتحاديه با چه خوب شما می توانيد 

 . بگيرند ات کارگر را به عهدهی حراست طبق ها مجانا وظيفه ها بگذريم، قرار نيست مقامات اتحاديه ی اين همه

دولت ها برای تحميل بار بحران  اتهای کارگری در مقابل تصميم ی شرح باال، ببينيم اتحاديه اکنون برپايه

دفاع کارگر کشورهای اروپا و آمريکا ات طبقگونه از ه طرح هائی را برنامه ريزی کرده و چچداری  سرمايه

 :اند کرده

جون ماه ، پيش از رسيدن به قدرت در ولت ائتالفی انگلستاند. ها هيچ برنامه عملی تدارک نديدند اتحاديه -1

. يمفداکاری کن کسری بودجهمبارزه با بحران و برای  ی ما بايد ، همهی انتخاباتی اعالم کرده بود امسال، در مبارزه

 پرسيد، آيا احتمال دارد که اعتصابات وخبرنگار اقتصادی از گزارشگر بی بی سی با تشکيل دولت ائتالفی، 

را تشخيص می بحرانی ها شرائط  رهبران اتحاديه، خبرنگار جواب دادتکرار شود؟  1171زمستان اعتراضات 

ی دولت به سطح معيشت و کار  اکنون، بعد از شش ماه حمله. ها خيالش راحت است دولت از جانب اتحاديه. دهند

ها کامال با احساس  اتحاديه. است بودهی خبرنگار اقتصادی کامال صحيح  کارگران، ما مشاهده می کنيم که گفته

احساس مسئوليت و وجدان همه جا  ها اتحاديه. اند داری برخورد کرده سرمايه ی دولتمسئوليت به موقعيت بحران

، ايرلند، مجارستان، ، پرتقالاز آمريکا گرفته تا آلمان، فرانسه، ايتاليا، اسپانيارا داری  روابط سرمايهبقای تعهد به 

ها به مثابه نيروی حراست سرمايه در  ی اتحاديه ی دوم وظيفه پيش از پرداختن به جنبه. اند بجا آورده وايسلند وو

ايرلند . های کارگری ايرلند اشاره نکنم اتحاديهی  نمونهبه  بوددرون طبقات  کارگر، واقعا بی انصافی خواهد 

ترين  ی کارگر ايرلند مورد وحشيانه ليل طبقهبه همين د .را تجربه می کندداری  بحران سرمايه بدترين شرائط  

برای مدت ايرلند اعتصاب را های کارگری  اتحاديهان رهبر. قرار گرفته استن کشور دار اي ی سرمايه حمالت طبقه

؛ اعالم ورشکستگی بانک شدروبرو در قبال بحران جاری، دولت ايرلند با دو راه کار . اند منوع کردهمچهار سال 

  . ها ، نجات بانکی کارگر، و يا برعکس گيری از تحميل بار بحران روی دوش طبقهو جلو (16)ها

مقامات اتحاديه با  ی کارگری  ها، موقعيت معيشتی و شرائط کار بدنه اين بديهی است که بنا به ساختار اتحاديه -2

بيکار می شود، کارگر . است ی کارگری بدنهآماجش ی سرمايه نه متوجه رهبری بلکه  حمله. داردفرق فاحش 

. روبرو نمی شودکارگران به اين دالئل آشکار، يورش سرمايه به بدنه با انفعال . دستمزدش کاهش می يابد ووو

مبارزاتی و پتانسل انرژی مهارکردن نيروی اعتراض از يک طرف، و هرز دادن . بدنه می خواهد به جنگند



رهبری اتحاديه مشاهده می کند تمام ظرفيت و مهارت کالمش  زمانی که. هاست ی ديگر اتحاديه کارگران وظيفه

شوند، رهبری اتحاديه راه کارش را تغيير  و آنها حاضر  نيستند تسليم مقدورات  سرمايه می کندکارگران را اغنا ن

جوئی کارگران مقابل آنها  ی اعتراض و مبارزه عليرغم روحيه ، در اين مرحله،اگر درمی يابد،او . می دهد

. بخود می گيرد جو ی مبارزها اينجاست که رجز خوانی کرده و قيافه. خواهد دادستادگی کند اعتبارش را از دست اي

 اين کنش. در  مواردی چند بار و يا چند روز پيوسته -کننداعتصاب می اعالم روز ها يک    ، اتحاديهمعموال

سودی نمی کارگران محدود، مقطعی و قسمتی  از اين اعتصابات. بازی می کندنقش سوپاپ اطمينان را  یاعتصاب

ی  نکته. در  مسلخ سرمايه گردن می نهندبی افق و نااميد به قربانی شدن برند، انرژی شان تخليه می شود، سپس 

های پشت در اعتراضات  و اعتصاباتخالل در  بسيار مهم دراين اعتصابات فرسايشی اينست که ، رهبران اتحاديه

غالظ و سخنرانی های به ريا در حضور کارگران  آنها، در همان آن. (17)ان به معامله می نشينددار با سرمايه بسته

  . (11)ايراد می کنند ،آنهای  در پشتيبانی از مبارزه ،شداد

مانند  ،ايران دولت ساخت کارگری دستتشکالت های کارگری در غرب را می توان با کارکرد  نقش اتحاديه -3

اعتصاب »ی اعتراض و  به کارگر اجازه، ددر غرب سرمايه دهان کارگر را نمی بند. سه کردمقاي ،ی کارگر خانه

و غرب، اکنون داری ايران  با رعايت تفاوت بين سرمايه. بيرون بريزدرا می دهد تا خشم درونش را « هرس شده

، هر چند در ی غرب راها بنوعی همان نقش سوپاپ اطمينان اتحاديه «کار و کارگر»ی  ی کارگر و روزنامه خانه

ای را به رسميت به شناسد،  داری ايران  فعاليت اتحاديه اگر روز و روزگاری سرمايه. ايفا می کنند ،کوچکتر یبعد

همان نقش حراست اين خصلت بالقوه را دارند که  دو تشکيالتیجريانات رنگين کمان محبوب های سنديکاليست 

مبارزه کردن و زندان های ما با  سنديکاليست، امروز. نندرا ايفا کايران ر ی کارگ دار در درون طبقه ی سرمايه طبقه

 . (11)گذاری می کنند سرمايه ی نامعلومفردانقش ی  بالقوهافتادن برای ايفای 
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 ٓالزظبت

 

 . اقت ثٞظٙٓسعٝظ ثٚ آٓؽیکب  ثسؽإ قؽٓبیٚ ظاؼیٗيكت کٚ ظاؼی آٓؽیکب، ٛؽگؿ ثٚ ایٖ ٓؼ٘ب  قؽٓبیٚثسؽإ تبکيع ٖٓ ثٚ   -9

ظُٝت . تؽیِيٕٞ ظالؼ اػالّ نعٙ اقت 9/ 8ثؽاثؽ ثب  ی ایٖ کهٞؼ ظاؼی آٓؽیکب، کكؽی ثٞظخٚ ٓطبثن خعیعتؽیٖ آٓبؼ ضؿاٗٚ -2

ای ػِيٚ قطر ٓؼيهت ٝ  ، ثؽای کبٛم کكؽی ثٞظخٚ زٔالت گكتؽظٙهؽاؼ اقت كؽاتؽ اؾ یٞؼل ٛبی تبک٘ٞٗیظاؼی آٓؽیکب،   قؽٓبیٚ

، ٝ ثب ازتكبة ظاؼائی ٛبی ؼظظُٝت آٓؽیکب ثيم اؾ ظٙ تؽیِيٕٞ ظالؼ هؽض ظااكؿٕٝ  ثؽایٖ، . آؿبؾ ک٘عؼا ی کبؼگؽ آٓؽیکب  طجوٚانتـبٍ 

 .  قٞضتٚ ٝ ٓهکٞک ثبٗکٜب، هؽٝض ِٓی آٓؽیکب ؼهٔی ثيم اؾ یک صع تؽیِيٕٞ ظالؼ ؼا نبَٓ ٓی نٞظ

تسون یبثی ثٔٞاؼات إٓ ٝ ثٚ پٍٞ، ة،  (کبال)قؽٓبیٚتجعیَ ، اٝال: ٛٔبٕ إٓ ظؼ ظٝ ٗوم ظبٛؽ ٓی نٞظظؼ گؽظل قؽٓبیٚ، پٍٞ ظؼ  -8

ی چؽضم؛ ایٖ ظٝٓی خبئی  ظٝٓب، ظؼ ٗوم صؽكب ٝقيِٚ. ی تسون یبكتٚ قؽٓبیٚ ثٔبٗ٘ع پٍٞ یب پٍٞ ثٔبٗ٘ع قؽٓبیٚثٚ قطٖ ظیگؽ  هئت کبال؛

ک ٓوعاؼ ٓؼي٘ی اؾ پٍٞ ثبیع ظؼ نکَ ظقتٔؿظ، ثٚ ػ٘ٞإ ی ظّٝ، ی ظؼ ایٖ ثؽٛٚ .اقت کٚ ظٝثبؼٙ قؽٓبیٚ ؼا ثٚ نؽائظ تُٞيع تجعیَ ٓی ک٘ع

اکٕ٘ٞ ایٖ زويوت کٚ پٍٞ ٗوم ظٝگبٗٚ ظؼ گؽظل قؽٓبیٚ ایلب ٓی ک٘ع، ظؼ . ظبٛؽ نٞظ ی پؽظاضت ٝقيِٚثٚ ػ٘ٞإ گؽظل،  یب ثكتؽ ٓسَٔ

ؼ زبُی کٚ قؽٓبیٚ كبهع اؼؾل ، ظٓبٗعثٚ ػ٘ٞإ ٓسَٔ گؽظل ػبخؿ ٓی اؾ ٗوم ال تٔبّ ثسؽإ ٛب ای٘گٞٗٚ ثٚ ٗظؽ ٓی ؼقع  کٚ پٍٞ 

گؽٝٗعؼیكٚ،   .ظؼ  ٛٔبٕ ؾٓبٕ زدْ پٍٞ ظؼ  گؽظل اكؿایم یبثع ، ٓٔکٖ اقتزتی. یبثعاقت ٝ اؾ ای٘ؽٝ ٗٔی تٞاٗع ثٚ صٞؼت پٍٞ تسون 

 ٓبؼکف . 232چبپ پ٘گٞئٖ کِكيکف، و 

آؽٝؾ،  .ٓی ظٛعی اؼظ کؽظٕ ٝزهت  ٓؼ٘یكْ ٝ تؽٝؼیكت كؽاتؽ اؾ اهعاّ كيؿیکی یک كؽظ، گؽٝٙ، تهکَ یب یک ظُٝت ثوصع ٝتؽٝؼ -4

ٛٔؿٓبٕ ثب کكت  «Short selling»یب  ثبٗک ٛب ثب کبؼثؽظ ٓکبٗيكْ ٛبئی، ٗظيؽ كؽٝل، ضؽیع ٝ كؽٝل اٝؼام ثٜبظاؼٝ ٓٞقكبت ٓبُی 

   .تؽٝؼیكْ اهتصبظی -اٗع کؽظٙؼا ظچبؼ ٝزهت  -یٞٗبٕ، ایؽُ٘عٝٝٝ -، ٓيِيٕٞ ٛب کبؼگؽٓيِيبؼظٛب ظالؼ قٞظ

آیب ٝاهؼب ایٖ ٓوعاؼ اؼؾل . اقت تؽیِيٕٞ ظالؼ قٞظ ظانتٚ 2/9نٞظ کٚ ثٞؼـ ٗيٞیٞؼک، یب ٍٝ اقتؽیت،  ظؼ قٚ ٓبٙ پيم  گلتٚ ٓی -2

ٓيِيٕٞ ٗلؽ ؾیؽ ضظ كوؽ ؾٗعگی ٓی 44ٓيِيٕٞ کبؼگؽ ثيکبؼٗع، ثيم اؾ 92اکٕ٘ٞ، ظؼ آٓؽیکب زعاهَ . اُجتٚ ٗٚاقت؟  اضبكی تُٞيع نعٙ

 . نٔبؼ ؾیبظی اؾ کبؼگؽإ ثيکبؼ ظؼ ضيبثبٕ ٛب ٓی ضٞاث٘ع ٝٝٝ. ٓصبظؼٙ نعٙ اقت ٛ٘یی ؼ ک٘٘ع، آكبٍ ظٝ ٓيِيٕٞ ضبٗٚ

اػتجبؼ یکی اؾ ٓٞقكبت ٓبُی ٗؽش . ی کبؼگؽ ایؽُ٘ع، ؼٝیعاظ خعیعی اتلبم اكتبظ ثؽ ظٝل طجوٚ الت پيهيٖی تسٔي ٓبٙ گػنتٚ، ظؼ اظآٚ -6

ٝاّ ٕ ٓکبظٝ ثٚ ظُٝت ایؽُ٘ع كهبؼ آٝؼظٗع کٚ اؾ ایٖ „ ُِِٔی پٍٞص٘عٝم ثيٖ ا‟ی اؼٝپب ٝ  اتسبظیٚ. ٓبُی ایؽُ٘ع ؼا پبئيٖ آٝؼظ

  هبظؼیْ ثٚ تؼٜعات ثعٛیٗيبؾی ثٚ گؽكتٖ ٝاّ ٗعاؼیْ ٝ ٗطكت ٝؾیؽ ٝ ٝؾیؽ ظاؼائی ایؽُ٘ع ٓصؽاٗٚ اػالّ کؽظٗع ٓب اثتعا، . ک٘ع ظؼضٞاقت

خبُت اقت گلتٚ نٞظ کٚ . كهبؼ اظآٚ یبكت. ٓعٗعٗيبٞتبٙ کص٘عٝم ثيٖ أُِی پٍٞ ی اؼٝپب ٝ ٗٚ  ٗٚ اتسبظیٚ ،ُٝی. ک٘يْ ٓبٕ ػَٔ تبک٘ٞٗی

، ثب ٗؽش ٓيِيبؼظ یٞؼٝ 32ایؽُ٘ع ؼا  ٓدجٞؼ کؽظٗع کٚ . ٓطبثن ٓؼٍٔٞ اكؽاظ یب ظٍٝ ٓوؽٝض قؽاؽ ٝاّ ظٛ٘عٙ ٛب ٓی ؼٝٗع، ٝ ٗٚ ثؽػکف

 . کبؼگؽإ ایؽُ٘ع اقتف اٗعاؾ ثبؾٗهكتگی ٓيِيبؼظ یٞؼٝ اؾ زكبة پ 93یکی اؾ نؽائظ ثبؾپؽظاضت ٝاّ، ااٗتوبٍ . ٝاّ ثگيؽظ ثكيبؼ ثبال،

ٓؽکت اؾ نئی ٓؼيٖ ، کبؼگؽ ؼٝی یک ٝازع 9314ی  ظٛٚ ی ٗئٚٓعیؽیت ص٘ؼتی آهبی كؽظؼیک تيِٞؼ چٚ ثٞظ؟ تب  بتگٞٛؽ تسويو -7

 «ٞؼف تيِ». کٔتؽی ظانتی یک ٗٞاضتکبؼ ضصِت كؽای٘ع تُٞيعی  ظؼ چ٘يٖک٘م کبؼگؽ ؼٝی ٓٞضٞع کبؼ، ت٘ٞع ثؼِت . کبؼ ٓی کؽظ

ٛبی صؽف نعٙ ثؽای اٗدبّ  گيؽی ؾٓبٕ قپف ثب اٗعاؾٙ اٝ. توكيْ کؽظ ثٚ اخؿاء ثكيبؼ قبظٙ تؽؼا یک ٝازع تُٞيعی  ٛبی ک٘م ی ٓدٔٞػٚ

ثعیٖ تؽتيت، قؽػت تُٞيع، یب ثبؼآٝی . ؾٓبٕ ؼا ثعقت آٝؼظیب قؽیؼتؽیٖ ء قبظٙ اؾ طؽف کبؼگؽ، کٞتبٛتؽیٖ اخؿاٛؽ یک اؾ ٓکؽؼ 

ی  ضالهبٗٚكيِْ ػصؽ طالئی چبؼُی چبپِيٖ ٗوع . گؽظیعٝ یک٘ٞاضتؽ تؽ  ثؽػکف کبؼ کبؼگؽ ضكتٚ ک٘٘عٙ. یبكتکبؼ خٜم ٝاؼ اكؿایم 

    .  ظؼ ٓؼؽض تٔبنبی ثي٘عٙ هؽاؼ ٓی ظٛعؼا  «ف تيِٞؼ»ی ٓعیؽیت ص٘ؼتی  تصٞیؽی نيٞٙ

پيهؽكت  تکُ٘ٞٞژی، یب ثٚ قطٖ ظیگؽ ظاؼ ؼا ػبَٓ ٜٓٔی ظؼ  ی قؽٓبیٚ ٓبؼکف ثب ظؼایت، تسٔيَ کبٛم قبػبت کبؼ کٔتؽ ثؽ طجوٚ -3

ی ٓؼي٘ی اؾ ؼنع ٗيؽٝٛبی ُٓٞعٙ ٝ  ی ثی طجوٚ یب کٔٞٗيكْ ؼا ظؼ ٓؽزِٚ ٛبی ٓبظی خبٓؼٚ ٓبؼکف پبیٚ. اكؿایم ثبؼآٝؼی کبؼ ٓی ظیع

  .اقت ایٖ ظکتؽیٖ ٝاهؼيتی اقت کٚ ضيِی پيهتؽ ظؼ  کهٞؼٛبی ؾیبظی تسون یبكتٚ. ثبؼآٝؼی کبؼ اؼؾیبثی ٓی کؽظ

 گػنتٚ، زبٍ ٝ آی٘عٙ : یًبؼگؽی بظیٚ ٛباتس -1

 اتسبظیٚ ٛب ی   اُق گػنتٚ



ث٘بثؽایٖ، ٓؼبِٓٚ  .ثؽای كؽٝل ظؼ اضتيبؼ ظاؼظًبؼل ؼا ی كوظ  ٗيؽٝٓ٘لؽظ ، ًبؼگؽ آٗکٚٓتٔؽًؿ اقت، زبٍ  یقؽٓبیٚ ٗيؽٝی اختٔبػ

ؼا   یبؼ ؼا ظؼ یي قٞ ٝ اٗؽژی ٛبی تُٞيعی زيبتٝ ً یًٚ ٓبٌُيت ٝقبئَ ٓبظی ؾٗعگ ئی ثٚ ٓؼ٘بی  خبٓؼٚ یتٞاٗع، زت یًبؼ ٝ قؽٓبیٚ ٗٔ

آب ایٖ هعؼت ٗبنی  .إٓ ٛبقت تٜ٘ب ظؼتؼعاظ ًبؼگؽإ یهعؼت اختٔبػ.  ظٛع، ثؽ پبیٚ ی نؽائظ ثؽاثؽ اٗدبّ گيؽظ یظؼ قٞی ظیگؽ هؽاؼ ٓ

 .إٓ ٛب ثٚ ٝخٞظ آٓعٙ ٝ تعاّٝ ٓی یبثع اؾ ؼهبثت اخت٘بة ٗبپػیؽ ثيًٖبؼگؽإ ٗجٞظ یگبٗگی . اؾ تؼعاظ، ثٚ ظُيَ پؽاک٘عگی اؾ ْٛ پبنيعٙ اقت

ظؼ اصَ، اتسبظیٚ ٛبی ًبؼگؽی، اؾ تالل ٛبی ضٞظ خٞل ًبؼگؽإ، ظؼ اؾ ٓيبٕ ثؽظانتٖ، یب ظقت ًْ ٜٓبؼ ًؽظٕ ؼهبثت قؽ ثِ٘ع 

. ثبالتؽ ثؽظ صؽف یٓٞهؼيت ثؽظگاؾاؾ هؽاؼ ظاظ ؼا ثٚ ظقت آٝؼٗع، تب نبیع زع اهَ، ٓؼيهت إٓ ٛب ؼا  یًؽظٗع، تب ایٖ ًٚ، چ٘بٕ نؽائط

ث٘بثؽایٖ، ٛعف كٞؼی اتسبظیٚ ٛب ثٚ ضؽٝؼت ٛبی ؼٝؾٓؽٙ، ٓوتضيبت خِٞ گيؽی ًؽظٕ اؾ تدبٝؾ پيٞقتٚ قؽٓبیٚ، ظؼ یي ًالّ، ثٚ 

 ظاؼی  ؼٝاثظ تُٞيع قؽٓبیًٚٚ  یتب ؾٓبٗ. تٜ٘ب خبیؿ، ثٌِٚ ضؽٝؼی اٗعٗٚ  ایٖ كؼبُيت اتسبظیٚ ٛب،. ٓكبئَ ظقتٔؿظ ٝ ؾٓبٕ ًبؼ ٓسعٝظ نٞظ

ثؽ ػٌف، ثبیع ثب تهٌيَ ٝ ظؼ ْٛ آٓعٕ اتسبظیٚ ٛبی ًبؼگؽی تٔبّ ًهٞؼ ٛب تؼٔيْ . ًهيع ظقت ک٘م تٞإ اؾ ایٖ تالل ٝ  یاؼظ، ٗٔظٝاّ ظ

طجوٚ ًبؼگؽ ؼا تهٌيَ ظاظٗع، ْٛ چ٘بٕ ًٚ نٞؼاٛبی  یٓؽاًؿ قبؾٓبٕ یبثثی آٗکٚ ضٞظ ٓتٞخٚ ثبن٘ع، اؾ قٞي ظیگؽ،  اتسبظیٚ ٛب . یبثع

ثيٖ ًبؼ ٝ قؽٓبیٚ  ٝ گؽیؿاگؽ اتسبظیٚ ٛبی ًبؼگؽی ثؽای خ٘گ  .ثؽای ثٞؼژٝاؾی ایٖ ًبؼ ؼا ًؽظٗع یٝقط هؽٕٝنٜؽی ٝ ًٕٔٞ ٛبی 

( ثؽخكتگی ٝ تبکيع اؾٖٓ) ًبؼٓؿظی ٝ زبًٔيت قؽٓبیٚ ٗظبّٗلف الؾٓ٘ع، إٓ ٛب ثٚ ٓبٗ٘ع ٜٗبظٛبی قبؾٓبٕ یبكتٚ، ثؽای كؽا ؼكتٖ اؾ 

 .تؽٗعاٛٔيت پؽ

 اتسبظیٚ ٛب ٓٞهؼيت زبضؽ -ة

ظؼى ٌٗؽظٙ اٗع ًٚ هعؼت نبٕ ؼا ػِيٚ ضٞظ اصال  ثب قؽٓبیٚ، ٛ٘ٞؾ ؼٝؾٓؽٙ ٝ ی ظیٚ ٛب ثب ضْ نعٕ یي خبٗجٚ ؼٝی ٓجبؼؾات ٓسِاتسب

ثٚ ثب ایٖ ٛٔٚ، . ً٘بؼ ًهيعٙ اٗع یٝ قيبق یاؾ خ٘جم ٛبی اختٔبػ یاؾ ایٖ ؼٝ، إٓ ٛب ضٞظ ؼا  ضيِ.. ٓؿظی ثٚ ًبؼ ثؽٗع یثؽظگؼٝاثظ 

ظؼ خ٘جم  إٓ ٛباؾ نؽًت ٓی تٞإ ثؽای ٗٔٞٗٚ،  .ثؽظٙ اٗع یپنبٕ  یتب اٗعاؾٙ ای ثٚ ایٖ ؼقبُت تبؼیطؼقع ًٚ  یثٚ ٗظؽ ٓ، یتبؾگ

: یبظ کؽظ ،(xx)ٓصٞثٚ ی ؾیؽ ظؼ ک٘لؽاٗف ثؿؼگ نليِع ، اؾ گكتؽل ظیع إٓ ٛب ظؼ ایبالت ٓتسعٙ ی آٓؽیکب ، (× )اٗگِكتبٕ اضيؽ یقيبق

ثؽای ایدبظ اتسبظ اؾ طؽین پيٞٗع ٓهتؽک ( اٗتؽٗبقيٞٗبٍ اٍٝ) ثيٖ أُِی کبؼگؽإ  ایٖ ک٘لؽاٗف ثب هعؼظاٗی اؾ کٞنم ٛبی خبٓؼٚ ی››

ٓی ک٘ع کٚ ثٚ ایٖ قلبؼل ثؽاظؼی ٓيبٕ کبؼگؽإ ٛٔٚ کهٞؼٛب، ظؼ کٔبٍ خعیت ثٚ اٗدٖٔ ٛبی گٞٗبگٞٗی کٚ ظؼ ایٖ خب ٗٔبی٘عگی نعٙ اٗع، 

 (  xxx. ) ‹‹كبئی تٔبّ خٔبػت ٛبی کبؼگؽی ضؽٝؼی اقتتهکيالت ثپيٞٗعٗع، ؾیؽا ثٚ ثبٝؼ ٓب ایٖ آؽ ثؽای پيهؽكت ٝ نکٞ

 آی٘عٙ اتسبظیٚ ٛب_ پ

ٛعف ٝقيغ تؽ طجوٚ ًبؼگؽ، ثؽای  یآگبٛبٗٚ، ثٚ ٓبٗ٘ع ٓؽاًؿ قبؾٓبٕ ظٛاکٕ٘ٞ ثبیع ثيبٓٞؾٗع کٚ نبٕ، اتسبظیٚ ٛب  ی عا اؾ ٓوبصع اُٝيٚخ

ً٘٘ع تب ثٚ ایٖ قٞ  ییبؼ یٝ قيبقی اختٔبػٛبی خ٘جم تٔبّ یع ثٚ إٓ ٛب ثب.  تالل ً٘٘ع ایٖ طجوٚ(ثؽخكتگی ٝ تبکيع اؾ ٖٓ) ًبَٓ یؼٛبئ

ثكيح ًؽظٕ تٞاٗ٘ع اؾ  یإٓ ٛب ٗٔ: ػَٔ ً٘٘عثٚ ایٖ قبٕ طجوٚ ی ًبؼگؽ ظاٗكتٚ ٝ ٓعاكؼبٕ کَ ثبیع اتسبظیٚ ٛب ضٞظنبٕ ؼا . ً٘٘ع یخٜت گيؽ

، کْ ظؼ آٓعتؽیٖ زؽكٚ ٛببظیٚ ٛب ثبیع ثب ظهت اؾ ٓ٘بكغ اتس(. ثؽخكتگی ٝ تبکيع اؾ ٖٓ)ًبؼگؽإ ؿيؽ اتسبظیٚ ای ثٚ صلٞف ضٞظ ؿلِت ً٘٘ع

ثبیع اتسبظیٚ ٛب ًَ ظٗيب ؼا هبٗغ ً٘٘ع ًٚ تالل إٓ ٛب، ٗٚ . ً٘٘عظكبع  -إٓ ٛب ؼا ثيچبؼٙ ًؽظٙ یًٚ نؽائظ اقثت٘بئ -یٓبٗ٘ع ًبؼگؽإ ًهبٝؼؾ

 ؼقبُٚ اؾ ٓبؼکف .یعٙ اقتاٗكبٕ قتٔعٓيِيٕٞ ٛب  یتٜ٘ب ت٘گ ٗظؽاٗٚ ٝ ضٞظ ضٞاٛبٗٚ ٗيكت، ثٌِٚ ٛعف نبٕ ؼٛبئ

 

، نؽًت 9371-77، ظؼ قبٍ ٛبی  „یاصالزبت ٓؽزِٚ ظّٝ زن ؼا‟  یثؽیتبٗيب كؼبالٗٚ، ظؼ خ٘جم ظًٓٞؽاتيي ػٔٞٓ یاتسبظیٚ ٛب( ×)

 یؼا، ثٚ ٓبٗ٘ع یي ٓؽًؿ قيبق« اتسبظ ؼكؽّ یب اصالزبت»تهٌيَ یي  ی ٗظؽیٚ، نٞؼای ٓؽًؿی اٗتؽٗبقيٞٗبٍ اٍٝ 9371ظؼ ثٜبؼ . ًؽظٗع

نبَٓ اػضبی  ،ینٞؼا ٝ ًٔيتٚ اخؽائ -«ؼكؽّ ی یٚاتسبظ» ٛيبت ؼٛجؽی. اؼائٚ ظاظٙ ٝ ظؼ تهٌيَ إٓ نؽًت ًؽظ ،خ٘جم كؽاگيؽ ًبؼگؽی

ؾیؽ ٗظؽ ٓبؼًف  «ؼكؽّ یٚاتسبظ»پيم ٗٞیف ثؽٗبٓٚ ی . ٛب ثٞظٗعz)()ثؽخكتگی ٝ تبکيع اؾٖٓ) ؼٛجؽإ اتسبظیٚاؾ  کال-نٞؼای ٓؽًؿی

ضٞاقتبؼ  «اصالزبت یٚ یاتسبظ»ثٞؼژٝائي، ًٚ ایٖ ضٞاقت ظًٓٞؽاتيي ؼا تٜ٘ب ثٚ ضٞظنبٕ ٓسعٝظ ًؽظٗع،  ثؽ ضالف ازؿاة . ٗٞنتٚ نع

اتسبظیٚ ٛبی ًبؼگؽی ؼا ًكت ًؽظ، ًٚ تب إٓ ٓٞهغ ٗكجت ثٚ  یؾٗعٙ ًؽظٕ نؼبؼ چبؼتيكت ٛب، پهتيجبٗ ضٞاقتنع، ایٖ ی زن ؼای ٛٔگبٗ

آب، تؿُؿٍ  ؼاظیٌبٍ ٛب ظؼ . ظؼ تٔبّ نٜؽٛبی ثؿؼگ ظایؽ ًؽظبضٚ ٛبیم ؼا ن «ی ؼكؽّ یٚاتسبظ» .تلبٝت ثٞظٗعی ثی ٓكبئَ قيبق

ًٚ تٞقظ  یضط «ؼكؽّ یٚ ی اتسبظ» کٚ ٓبٗغ اؾ ایٖ نع  (ثؽخكتگی ٝ تبکيع اؾٖٓ)قبؾل ؼٛجؽإ اتسبظیٚ ٛبی ًبؼگؽیإٓ  ٝ   ؼٛجؽی



نع ًٚ ظؼ خ٘جم نٌبف اٗعاضتٚ ٝ یي اصالزبت ثٞؼژٝاؾی ثؽیتبٗيب ٓٞكن . ک٘عنٞؼای ٓؽًؿی اٗتؽٗبقيٞٗبٍ تؽقيْ نعٙ ثٞظ ظٗجبٍ 

 .         ظاظ ، پيبظٙ ً٘ع، ًٚ تٜ٘ب ثٚ ضٞؼظٙ ثٞؼژٝاؾی ٝ الیٚ ٛبی ثبالی طجوٚ ًبؼگؽ زن ؼای 9377ٓؼتعٍ، ظؼ قبٍ 

 

 (xx  )إٓ ٛب، : ٗی کؽظٗعظؼ ضالٍ خ٘گ ظاضِی آٓؽیکب، اتسبظیٚ ٛبی کبؼگؽی كؼبالٗٚ اؾ ایبالت نٔبُی ظؼ ٓجبؼؾٙ ػِيٚ ثؽظٙ ظاؼإ پهتيجب

 .ٓطبُلت کؽظٗع„ Hasting Folgrsٛكتي٘گ كبگؽـ، ‟، ثب الیسٚ ی اؼتدبػی ضع اػتصبة 937٦ظؼ ثٜبؼ 

 (xxx  )ٗلؽ ٗٔبی٘عٙ نؽکت 983ظؼ ایٖ ک٘لؽاٗف . ثؽگؿاؼ نع 9366ژٝئيٚ ی 29تب 97ک٘لؽاٗف ٗٔبی٘عگبٕ اتسبظیٚ ٛبی کبؼگؽی اؾ

. ٓٞضٞع اصِی ک٘لؽاٗف ٓجبؼؾٙ ثب ثكتٖ کبؼضبٗٚ ٛب ثٞظ. ٛب ؼا ٗٔبی٘عگی ٓی کؽظٗع ٗلؽ اؾ کبؼگؽإ اتسبظی244444ٚکؽظٗع، کٚ 

ایٖ هطؼ٘بٓٚ، ظؼ کتبثی ؾیؽ ػ٘ٞإ . نٞٗعاٗتؽٗبقيٞٗبٍ  ی هطؼ٘بٓٚ ی ک٘لؽاٗف اؾ اتسبظیٚ ٛبی کبؼگؽی ٓی ضٞاقت کٚ ػضٞ ٝاثكتٚ

ظؼ نليِع ثؽگؿاؼ نع، اٗتهبؼ  9366ژٝئيٚ ی 29تب 97تبؼیص قِط٘تی، کٚ اؾ   ی گؿاؼل ک٘لؽاٗف ٗٔبی٘عگبٕ اتسبظیٚ ٛبی کهٞؼ ٓتسعٙ

 . یبكت

((z  ٚثؽای ٗٔٞٗٚ، نٔب ٗگؽل ٓبؼکف ؼا ثب قيبقت زؿة تٞظٙ ظؼ قبضتبؼ ؼٛجؽی نٞؼای ٓؽکؿی اتسبظیٚ ٛبی کبؼگؽی ایؽإ ٓوبیك

 . ک٘يع

کبؼگؽإ نـَ ٛبی  „نؽم ُ٘عٕ‟ایٖ ضؽٝل ظؼ . نبیبٕ تٞخٚ ظاؼظ کٚ تب ایٖ ؾٓبٕ کبؼگؽإ ؿيؽٓبٛؽ ٛيچگٞٗٚ تهکِی ٗعانت٘ع -94

، کبؼگؽإ گبؾ، کبؼگؽإ نـَ ٛبی ٓتلؽهٚ، کبؼگؽإ قبضتٔبٗی، کبؼگؽإ ظضتؽ کجؽیت قبؾ، کبؼگؽإ زَٔ گٞٗبگٕٞ، ٓبٗ٘ع ثبؼاٗعاؾإ

          .ی کبؼگؽإ ؿيؽ ٓبٛؽ ٓتهکَ نعٗع ٝ  ٗوَ ٝٝٝ ظؼ اتسبظیٚ

، ایعٙ ای عٗنٞ پيبظٙ کٚ ثبیع  ٘عثؽای ٓب کٔٞٗيكْ آٞؼی ٗيكت: اؼائٚ ٓی ظٛعکٔٞٗيكْ ؽی اؾ چ٘يٖ تؼجيٓبؼکف  ظؼ ایعئُٞٞژی آُٔبٗی، -99

نؽائظ  ایٖ . عٛعٓيکٔٞٗيكْ ثٚ إٓ خ٘جهی اطالم ٓی نٞظ کٚ ثٚ اٝضبع ک٘ٞٗی پبیبٕ . ٝاهؼيت ضٞظ ؼا  ثب إٓ تطجين ک٘ع ثبیع ٗيكت کٚ 

 .خ٘جم اؾ ازکبٓی ٗبنی ٓی نٞظ کٚ ْٛ اکٕ٘ٞ ٓٞخٞظٗع

. ظقت ؾظٗعای  ػتصبة ؿيؽ ؼقٔی هٜؽٓبٗبٗٚ ٝ اقطٞؼٙثبؼاٗعاؾ ُيٞؼپٍٞ ثٚ ٓعت  ظٝ قبٍ ثٚ ازعٝظ ٛؿاؼ ٗلؽ ، 9114ی  ظٛٚظؼ  -92

، اؾ اػالّ ؼقٔی ثٞظٗع ، ثٚ ایٖ ظُيَ کٚ ثبؼاٗعاؾإ ثعٕٝ ؼػبیت ٓؽازَ هبٗٞٗی اػتصبة کؽظٙ«زَٔ ٝٗوَ ٝ کبؼگؽإ ػٔٞٓی»ی  اتسبظیٚ

ای٘بٕ ٓؼصٞٓبٗٚ اٗتظبؼ ظانت٘ع،  .نبٕ ٓسؽّٝ نعٗع اؾ زٔبیت ٓبُی ٝ ٛٔجكتگی اتسبظیٚثبؼاٗعاؾٕ ثعیٖ تؽتيت، . ظاػتصبة آت٘بع کؽ نعٕ

، ظثيؽ کَ «Bill Morrisثيَ ٓٞؼیف،»آهبی . ، هٞاٗيٖ ضع کبؼگؽی ؼا ُـٞ ک٘عثٞظٙ اکٕ٘ٞ کٚ زؿة کبؼگؽ ظؼ اٗتطبثبت پيؽٝؾ نع

ثؼع اؾ  پهت کؽظٗم ثٚ ثبؼاٗعاؾإ ُيٞؼپٍٞ، بـ ضعٓبتم ثٚ قؽٓبیٚ، ٝ اؾ خِٔٚثپ «ی زَٔ ٝ ٗوَ ٝ کبؼگؽإ ػٔٞٓی اتسبظیٚ»

  .گػانت ٓدِف ُؽظ ٛب یب اػيبٕ ظؼ پبیُوت ُؽظی ظؼیبكت کؽظ ٝ اؾ قٔت ظثيؽ کِی اتسبظیٚ ثبؾٗهكتگی 

اؼٝپب، ی  اتسبظیٚکهٞؼٛبی  ٛبی کبؼگؽی     ی گؽظثبظ ثسؽإ، ؼٛجؽإ اتسبظیٚ ٛبی گكتؽظٙ ؼاقتی كؽآٞل ٗهٞظ، ثؼع اؾ ٝیؽاٗی -98

. ی اؼٝپب ظؼ ثؽکكَ آٝؼظٗع خِٞ پبؼُٔبٕ اتسبظیٚؼا  -ی اؼٝپب کبؼگؽإ اتسبظیٚٗلؽ اؾ ٓيِيٕٞ  914اؾ زعاهَ  -ٗلؽ ظقتچيٖ نعٙ 944444

 ٝ نؽکب اؾ اٗگِكتبٕ« Trade Union Congressٛبی کبؼگؽی،  ی اتسبظیٚ ک٘گؽٙ»ظثيؽ کَ  «Brendan Barberثؽٗعٕ ثبؼثؽ، »

ؼا ٓطٔئٖ کؽظٗع، نٔب ثؽای قکبٗعاؼإ قؽٓبیٚ ... کٞؼٝل آقٞظٙ ثطٞاة: ی ظیکتبتٞؼ قبثن ایؽإ آُٔبٕ، كؽاٗكٚ ٝٝٝ، ٛٔچٕٞ گلتٚ

ثبیع  ،ای ٗيكت چبؼٙگٞئيْ ؛ ثٚ آٜٗب ٓی ٛؽ تصٔئی گؽكتيع، ٓب هبظؼیْ کبؼگؽإ ؼا هبٗغ ک٘يْثب ضيبٍ ؼازت ٗدبت ثبٗکعاؼإ قؽٓبیٚ 

 . ػیؽكتكؽآيٖ قؽٓبیٚ ؼا پ

ٝقؼهبٕ اخبؾٙ ْٛ ی یٞٗبیت  ی آهبی ظؼیک قئكٖ ٗيكتْ، ُٝی ایٖ ؼا ٗيؿ ثگٞیْ کٚ ای کبل کبؼگؽإ اتسبظیٚپٞن نيکٖٓ ٓطبُق  -9٦

 .يعٗعپٞنٓی گؽإ هئت ٛبی جبـ ُٛب ْٛ  ٓی ظاظ تب إٓ

ٞٓجيَ قبؾی آٓؽیکب ؼا ٗٔبی٘عگی ٓی کبؼگؽإ ص٘بیغ ات «United Auto Workersی کبؼگؽإ اتٞٓجيَ قبؾی آٓؽیکب،  اتسبظیٚ» -91

کبٛم ٗلؽ ٓيِيٕٞ  1/4ْٛ اکٕ٘ٞ، تؼعاظ کبؼگؽإ ثٚ کٔتؽ اؾ .ٓيِيٕٞ ٗلؽ کبؼ ٓی کؽظ 1/9، 9174ی  ظؼ ایٖ ص٘بیغ تب اٝاضؽ ظٛٚ. ک٘٘ع

 « Chryslerکؽایكِؽ، »ٝ « Fordكٞؼظ، »، «General Motorsخ٘ؽاٍ ٓٞتٞؼؾ، »اتٞٓجيَ قبؾی ٛؽ قٚ نؽکت ثؿؼگ . اقت یبكتٚ

زٔالتهبٕ ؼا « یٞ ا ظثِيٞی کبؼگؽإ اتٞٓجيَ،   اتسبظیٚ»، ثب ٛٔکبؼی 2444ی اٍٝ  ی ظٛٚ ی كؽای٘ع ػوالئی کؽظٕ پيهيٖ، اؾ ٗئٚ ظؼ اظآٚ

ظالؼ کبٛم  1/98ظالؼ ظؼ قبػت تب زع  27گػنتٚ اؾ قيبقت ثيکبؼقبؾی، ظقتٔؿظ کبؼگؽإ ثب اقتطعاّ خعیع اؾ . اٗع تهعیع کؽظٙ



ی  ی ثئٚ ٓكئُٞيت اظاؼٙ، نؽکت خ٘ؽاٍ ٓٞتٞؼؾ. ی ظؼٓبٗی ٓی نٞظ تٞخٚ ک٘يع کٚ، توؽیجب ٗصق ظقتٔؿظ کبؼ صؽف ثئٚ -اقت یبكتٚ

ٓيِيبؼظ ظالؼ 84کبؼگؽ ثبؾٗهكتٚ، ٓجِؾ  244444ٓيِيبؼظ ظالؼ پف اٗعاؾ  24آب، ثدبی  . ٓسٍٞ  کؽظ  ثٜعانتی کبؼگؽإ ؼا ثٚ اتسبظیٚ

ثٚ ػ٘ٞإ ٓعیؽإ ٓيِيٕٞ ٛب ظالؼ، ؼٛجؽإ اتسبظیٚ  -ی ظؼٓبٗی ضالو نع، ة نؽکت اؾ پؽظاضت  ثئٚ -ثب ایٖ ٓؼبِٓٚ، اُق. تسٞیَ ظاظ

ؼهٔی  6اگؽ، ظؼ ٓٞؼظ اٗگِكتبٕ، ؼٛجؽإ اتسبظیٚ زوٞم . ، ظؼیبكت ٓی ک٘٘عی کبؼگؽإ ثبؾٗهكتٚ ظؼ ثٞؼـ ٗيٞیٞؼک  ٝخٞٙ ثئٚ

                      .ؼهٔی اقت 7زوٞههبٕ ظؼیبكت ٓی ک٘٘ع، ظؼ آٓؽیکب 

ٛبی  ی کبؼگؽ ایٖ کهٞؼ تكِيْ ثبٗک ظُٝت ایٖ کهٞؼ تست كهبؼ طجوُٚٝی، . پيهتؽ، ظُٝت ایكِ٘ع ثب ٓؼضَ ٓهبثٚ ایؽُ٘ع ؼٝثؽٝ نع -97

   . ٛبی ضبؼخی ؼا ٗعاظ ظاضِی ٝ كؽآِی ٗهع، ٝ ثب اػالّ ٝؼنکكتگی ثعٛی ثبٗک

ثب ، لی ٝ ٓسؽٓبٗٚ، كبؼؽ اؾ ٓٞی ظٓبؽ نعٕ زضٞؼ اػتؽاضی کبؼگؽإٛبی ٓط ؿيؽ ظٓٞکؽاتيک ٗهكتی   نيٞٙٛب ثٚ  اتسبظیٚ -97 

  . ثؽگؿاؼ ٓی ک٘٘عٕ اظاؼ قؽٓبیٚ

ٛب  ایٖ ضصِت ظٝؼٝئی ؼٛجؽإ اتسبظیٚ ثی  تؽظیع. ، ثيم اؾ چَٜ قبٍ هجَ،  ٓی آٝؼ9171ّظؼ ایٖ ؼاثطٚ، ٖٓ ٓثبُی اؾ قبٍ  -93

ثب  -“خ٘بذ چپ زؿة کبؼگؽ”اؾ  -ٝهت ٝؾیؽ کبؼ« Barbara Castleا کبقَ، ثبؼثبؼ»ضبْٗ . ٗكجت ثٚ إٓ ؾٓبٕ هٞی تؽ نعٙ تب کٔؽٗگتؽ

« ثدبی اػتصبة»تست ػ٘ٞإ  کؽظٕ اػتصبثبت ضع کبؼگؽی یب اػٔبٍ هبٗٞٗی ٓسعٝظ ی هٞاٗيٖ ؼنع ػظيْ اػتؽاضبت ٓی ضٞاٛع الیسٚ

ٝٝظ  خٞؼج »اؾ ایٖ ؼٝ، اؾ آهبی . ِكتبٕ ظاؼظٛبی کبؼگؽی اٗگ ظثيؽ کَ اتسبظیٚٗيبؾ ثٚ ٛٔکبؼی  ک٘عٓی ظؼک اٝ . ؼا ثٚ پبؼُٔبٕ ثجؽظ

خٞؼج »ثب آهبی « ثبؼثبؼا کبقَ»ضبْٗ . ک٘ع ظیعاؼيبٗی ٓی ضٞاٛع ثب اٝ ٓطل ٛبی کبؼگؽی ؼٛجؽ اتسبظیٚ« George Woodcock کبک،

ضبْٗ ٝؾیؽ ؼا ٓطِغ  ، ٓوبٓبت ٝؾاؼت کبؼ،چ٘ع ؼٝؾ ثؼع. ٘عتٞاكوبتی ٓی ؼقظؼ ؼاثطٚ ثب الیسٚ ال گلتگٞ ٓی ک٘ع ٝ آٜٗب ثٚ  «ٝٝظکبک

ٛؽاق٘بک آهبی ٝٝظکبک ؼا ٓسؽٓبٗٚ  ضبْٗ  ٝؾیؽ. اقت ظُٝت زِٔٚ کؽظٙٛبی کبؼگؽی  قيبقت ثٚخٞؼج ٝٝظکبک نعیعا ٓی ک٘٘ع کٚ، آهبی 

نٔب پيم ٖٓ  ثٚ ٝٝظکبک ٓی گٞیع« ثبؼثبؼا»ضبْٗ . ٓی ک٘عگِٚ ٛبی کبؼگؽی اٗگِكتبٕ  ضبْٗ ٝؾیؽ اؾ ظثيؽ کَ اتسبظیٚ. ٓالهبت ٓی ک٘ع

ؼا آؼاّ کؽظٙ ٝ  ،ثبؼثبؼا کبقَ»ضبْٗ  «خؽج ٝٝظکبک»آهبی . ، ٖٓ کعآم ؼا ثبٝؼ کْ٘يعیک زؽف ٝ خِٞ کبؼگؽإ زؽف ظیگؽی ٓی ؾٗ

یک ضيبُتبٕ آقٞظگی ثؽای كؽظا ٖٓ . ای ٛكتيع، ٝ ٗجبیع زؽكٜبی ٓؽا پيم کبؼگؽإ خعی ثگيؽیع ثٚ اٝ ٓی گٞیع نٔب قيبقتٔعاؼ ثب تدؽثٚ

 . ٓؽاظ ػظئی ی تؽخٔٚ «خٞئی تب ٓبؼکكيكْ اؾ ٓجبؼؾٙ» ضبطؽات ضبْٗ ثبؼثبؼا ؼاقَ، . کؽظ ٗطن ظیگؽ ایؽاظ ضٞاْٛ

ظٝ گٞٗٚ ثؽضٞؼظ  ،ٗيهکؽ ٛلت تپٚق٘عیکبی نؽکت ٛبی ایؽإ، ثؽای ٗٔٞٗٚ ق٘عیکبی نؽکت ٝازع ٝ  ظؼ ضصٞو ق٘عیکبُيكت -91

ظاؼی ایؽإ ؼا ثٚ ضبطؽ اػٔبٍ كهبؼ،  ظ، ٝ ظُٝت قؽٓبیٚزن ظٓٞکؽاتيک كؼبُيت ق٘عیکبُيكت ٛب زٔبیت کؽاؾ اُق، . صسير خبیؿ اقت

ی تکپبكؼبُيت ثبٝؼ  ، قيبقت ٝة، ٝ آب ظؼ ٛٔبٕ إٓ. ٓسکّٞ کؽظ كؼبُيٖ کبؼگؽی ق٘عیکبُيكت ؾٗعاٗی کؽظٕ ٝٝٝ، آؾاؼ ٝ اغیت کؽظٕ

قيبقت كؽاتؽ ؼكتٖ اؾ قطر ْ ایؽإ، ق٘عیکبُيكی  ایكْ قِق ظیؽی٘ٚ تٞظٙ. اٗتوبظ کؽظٝ ک٘بؼ گػانتٖ ٓجبؼؾٙ ػِيٚ قؽٓبیٚ ؼا  اهتصبظی

ٛيبت ٓٞقف »ای ث٘بّ  قبضت خؽیبٕ تٞظٙ ظقتی  اطالػيٚ ػالهٔ٘عإ ٓی تٞاٗ٘ع ثٚ! ٜٓؽ آٗبؼنيكت ٓی ؾٗعٓطبُجبت اهتصبظی ؼا 

ػضبی ایکی اؾ  «ق٘عیکبی نؽکت ٝازع»اضبكٚ کْ٘ کٚ ثبالضؽٙ، . ؼخٞع ک٘٘ع ،9831تبؼیص اٗتهبؼ ، «ی ی کبؼگؽٛبق٘عیکب ٛب ٝ اٗدٖٔ

   . اقت ثٞظٙای  تٞظٙ «اٗدٖٔ ٛب ٝ ق٘عیکبٛبی کبؼگؽی  ٛيبت ٓٞقف» ی ظٛ٘عٙ تهکيَ
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