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برلين   -گروه همبستگی با جنبش کارگری    
برای مطالعه وشناخت موقعيت کنونی جنبش 
سازمانيابی کارگری ضمن همبستگی قاطع با 

 راه تشکل یابی مستقل ایران درفعالين کارگری 
و همچنين تالش برای جلب همبستگی جهانی 

سایر  وبحد توان همراه می کوشد بسهم خود
درمعرفی  ،کميته های همبستگی در آلمان

. گرایشات و نظرات درون جنبش کارگری بکوشد
یک ه امروزه تبادل اخبار و گزارشات کارگری ب

وظيفه ی روزمره فعالين کميته های 
مبدل شده دنيا  نقاط مختلف همبستگی در

چندین نشریه ی خبری بزبانهای  واست 
فارسی ، انگليسی، آلمانی و فرانسه در 

  .انعکاس اخبار کارگری ایران فعالند 

  
اهميت این مهم ازنيازهای واقعی جنبش بين    

المللی کارگری و ضرورت پيوند عميق تر فعالين 
در جنبش کارگری ایران با دیگرفعالين کارگری 

چرا که امروزه . ناشی می گرددسراسرجهان 
بيش از هر زمان دیگر جنبش کارگری با اتکاء به 

درچالش های همبستگی جهانی قادر است 
پيش رو راه کارهای مستقل ومتکی بخود را 
محک زند و امکانات و توانایی هایش را برای 
خروج از موضع دفاعی به موضع تعرضی 

شات و گروهبندیها شناخت گرای. بازسازی نماید
بر مبنای نقد سرمایه بعنوان یک رابطه 
اجتماعی و برمبنای منافع عمومی کل طبقه 
کارگر به ما کمک می کند تا در جهت گيری ها 
ازاستحکام نظری و عملی هر چه بيشتر 

بر منطق پيکارطبقاتی هر چه و برخوردارگردیم 
برای تقویت را بيشتر همه ی  توش و توان خود 

ازمانيابی مستقل کارگری در ایران جنبش س
متمرکز کرده و از تجارب سایر فعالين کارگری 
جهان نيز منطبق بر شرایط مبارزه طبقاتی در 

  . کشور مان بهره های سنجيده گيریم 
  

 مقاله ای که پيش رو دارید؛ متن ترجمه    
است که   Thadeus Patoشده ی سخنرانی 

دیکایی ایراد  در کنگره فعالين سن2006تابستان 
 ما همانگونه که فوقا ذکرکردید هدف. گردید 

 شناخت ازبرگردان و انتشار آن نيز در درجه اول 
 و نه الزاما ازگرایشات و مباحث موجود است

   .تایيد مواضع این یا آن گرایش
ThadeusPato    در این سخنرانی با دالیلی

مستند و با تجزیه تحليل داده های آماری 
بسته به سرمایه داران و موسسات وا

دستگاههای حاکم تالش می کند تصویری از 
وضعيت کنونی جنبش سندیکای کنونی در 
سطح اروپا ارائه دهد و بر مبنای شرایط کنونی 
و نيازهای مبارزاتی، حساسيت فعالين کارگری 
مستقل را حول ضرورت تدوین یک استراتژی 

برنامه های ضد طرح و کارگری در مقابل 
استراتژیست های نئوليبرال اروپا ی کارگر

  . برانگيزد
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  اروپا يبه جنبش كنوني سنديكايمختصرنگاهي 
  Thadeus Pato: نویسنده 

  
  
 :چندیادآوری  -1
 این تاثيرات.  بيست سال گذشته تاثيرات سهمگينی  بر جنبش سندیکایی داشته است اقتصاد سياسی نئوليبرال طی   

 عليه  تصویب قوانينی ازطریق  ازطریق تغييرات انجام شده در سازمان و بازارکار و یا مستقيم یا به صورت غيرمستقيم
  .صورت گرفته است توسط کارگزاران طبقه حاکم درپارلمانها   سندیکاها

به چند . خودداری می کنيم " گلو باليسم"و " سياست نئوليبراليسم"  ازبکارگيری اصطالحات مدروز نظير عامدااما در اینجا   
  :دليل 

پشت این اصطالحات ماهيت جدیدی ازسرمایه  ، می خواهند الغا کنند چراکه گویا،اندکننده گمراه  اصطالحاتی  اینها :اوال   
 در صورتی که ميدانيم چنين نيست و. را توضيح داد سرمایه داری عصرکنونیی توان ممفاهيم  ازبااین و است داری نهفته

 بعنوان وی، ریم و همه عالئمی که در این عصرقراردا" سرمایه داری متاخر"  مطرح کرد در فاز "ارنست مندل"که همچنان
يير کرده اما تنها سرعت نفوذ روابط  آنچه که تغ.نطباق دارد نيزامشخصه ها تعریف نموده با وضعيت امروزه سرمایه داری

  . شاهد هستيم بعد ازفروپاشی بلوک شرق شتاب بيشتری هم بخود گرفته است  ما نيزکه سرمایه دارانه در جهان است،
که با گرایشی خشن سرمایه داری . ام دیگر از سرمایه داری کنونی است تنها یک ن" گلوباليسم " اصطالح : دوما    

  .ترش یافته است و هيچ نشانی ازتغيير ماهيت کيفی سرمایه داری با خود ندارددرسراسر جهان گس
 چرا که مکتب های گوناگونی.  دقيق نيست ،مکنيعلمی مطالعه دقت با را اگر " نئوليبراليسم " اصطالح : سوما

همين رابطه می توان رد.(ليبراليستی ربطی ندارداقتصادی پيشنهاد شده ی که با سياست  وجوددارند" نئوليبراليسم "از
 که برای دخالت دولت در اقتصاد پدیدار و غيره را مثال زد"Röpke"یا"Eucken"نئوليبراليسم آلمان نظير کالسيک مکتب های

  .)شدند
در . و چهارم هر دو اصطالح بمعنایی بکاربرده می شود که گویا سرمایه داری از نوع دیگر هم می تواند وجود داشته باشد

البته که . ید با آن مقابله شودرا می توان مثال زد که گویا با"  وحشیسرمایه داری " نظير دی هایی  طبقه بنهمين رابطه
چگونه خودش را " وحشيگری"ویژه گی این  اینکه  ی و مسئلهما امروز همچون دیروز با نظام سرمایه داری روبرو هستيم 
در این جاست که تشکل یابی مزد بگيران می تواند تاکيد ما قا نشان می دهد بستگی به توازن قوای اجتماعی داردو دقي

  .شته باشد دا عليه قطب سرمایه نقش تعيين کننده ای در این توازن قوای اجتماعی
  
    آن بر جنبش سندیکایی تاثيرات سياست اقتصادی نئو ليبرال و-2
  

در بيست سال گذشته طبقه حاکم . ی قرارداریم رکود اقتصادیک طوالنی  موجمتن در و اروپا ما همچنان در سطح جهان   
ازبحران هم سود ببرد و تالش کرده است بمعنای ساده اینکه  .بيابدتالش ورزیده راهی برای برون رفت از بحران اقتصادی 
  :یم  مسئله بر سر نکاتی است که در ادامه به آنها می پرداز در واقع .دست به اقداماتی زند که سود بری را افزایش دهد

پایين برده " کارقراردادهای "سطح  آنگونه که در آلمان شاهد هستيم .به ضررکارگران  کارقرارداد های ناپایدارکردن  -
تمام وقت و در آلمان شاهد هستيم ميزان قراردادهای بطورمثال آنگونه که .طوالنی ترشده است ساعات کار شده و
 .کاهش چشمگيری داشته استدائمی 

 . د کردن کارگر ارزان الش برای وارت  -
 نقش تعيين کننده ای درجهت پيشروی سرمایه ایفا می "Bolkestein-Richtlini" در این رابطه خط و مشی موسوم به  -

  .کند
که بطور کلی ازطریق خصوصی ) درمانی و غيرهبازنشستگی، بيمه های (خش کمک های اجتماعی تقليل مخارج در ب -

 .ی گيرد سازی و تقليل سوبسيد ها انجام م
 معروف شده است؛ "گلوباليسم" به  امروزه این همان پدیده ایست که. جهانی سازی توليد در درون و بيرون اروپا  -

تفاوت همانا سرعت این روند است که شتاب گرفته و تحت تاثير .چيزی که در سطح کيفی پدیده جدیدی نيست 
انجام می شود که  در تاریخ ازهرزمانیبسيارسریع ترطه دیگر انتقال ابزارتوليد ازیک نقطه به نقوژیک، انقالب تکنول

 .مزد ارزان تر است هزینه توليد و قبل از هرچيز  کهبرده می شود یی آنجا ابزار توليد به : ندارد  هممعنایی جز این
   ، وصاحبانکم کردن ماليات برای مالکين -
 .زمانبندی شده   توليد کردن ون، اتوماتيزه عقالنی کرد: ژیک استفاده گسترده از امکانات انقالب تکنولو -
 ونه همه اما نه همه آنها در هر کشوری.ده است  کشورهای اروپایی بکار بسته شیدر تماموبيش  این اقدامات کم -

ی مشترک  ی تفاوت رشد اقتصاد های ملی در چهارچوب اروپاندهده این نشان.  اقدام مشابه باآنها در یک زمان واحد و
 .است 

  
 بمثابه ابزار تهدیدی بر عليه کارگران ،، بویژه در بخش جهانی کردن توليداز اقدامات نامبردهبخشی ابراین در این پروسه بن

بقه حاکم دو هدف را دنبال می با این سياست ط. شان به کار بسته شده است  کارگریسازمان های کشورها و عليه 
  :کند

  



ی که هدف آنچيز. شود تبدیل اقتصادی سرمایه داری  دیناميک به یک قطب قدرتمند و اروپای مشترک –الف 
„Lissabonprozess“را تامين نماید .  

  .هدف بعدی این است که به بحران نرخ سود غلبه شود -ب
  
   سياستی که مستقيما جنبش سندیکایی را نشانه رفته است -3

  
کار دليل  بهمين. اتژی های متفاوت هم وجود دارد تر، اسدر اینجا ما باید توجه داشته باشيم که در کشور های مختلف   

قوانينی که . فرق دارد درهرکشوری قوانيننوع که علت این است . ساده ای نيست که دراین باره حکم کلی صادر شود
در  نامبرده شده، مقابله با سندیکاها 2 پس برای اجرای مواردی که در بند .شامل حال سندیکاها و حقوق کارگران ميشود 

  .کليه کشورها یک شکل نيست 
و تنها اعتصاب زمانی مجاز است که بعنوان مثال در آلمان حقوق سندیکایی و حق اعتصاب پيشاپيش محدود شده است    

  .چک و چانه زده شودباید وی قرارداد های دسته جمعی ر یا ومزد است افزایش به خاطر 
سندیکایی را محدود می های که فعاليت وجود دارد اعده مندیهایی اساسا غيرقانونی است و قاما، اعتصاب سياسی     

کارگران  سراسری   یهمچنين در آلمان چه در گذشته و حال سوسيال دمکراسی تاثير مستقيم و قوی بر سندیکا. نماید 
DGB ها در از همين روست که تا امروز سندیکا.  که در سراسر کشور یک سندیکای مهم است ئیسندیکا. داشته است 

  .نيازی هم به تغيير قوانين نداشته اند هر چند که برمسير احکام دادگاهها هم محدودیت هایی ایجاد کرده باشند آلمان 
د که تحت تاثير جریانات واحزاب نیکاهای متفاوت کارگری وجود دار اروپای مشترک سنددر بيشتر کشورهای عضو   

 احزابی در ارتباط هستند که عقاید سياسی اجتماعی حاکم را مورد پشتيبانی قرا و در پيوند با آنها قرار دارند و باسياسی 
  )در اسپانيا با یک استثنای تقریبی ( می دهند 

 تاچریسم با 80کشوری  که سنگين ترین هجوم به حقوق سندیکایی را داشته است همانا بریتانياست که طی دهه    
  . گردیدندساقط را تحميل کرد و سندیکا ها از محتوا ئی اتغيير قوانين و لوایح وسيع ترین محدویت ه

موقعيت جنبش سندیکایی داشته است در درجه اول نه تاثير مستقيم تزلزل به گمان ما بيشترین تاثير را در اما آنچه    
 را  وخوددند زانو ز  در مقابل اشسندیکا  سال گذشته بوده است که رهبران25تغيير قوانين بلکه نقش تعرض سرمایه در 

 .تصادی نئوليبرال کردنداسير منطق سياست های اق
  
 در کشورهای مختلف تاثيرات اقتصاد نئوليبرال -4
   

ی ویر کاملهرچند تص.  ها را ترسيم کنيم سندیکابا آماروارقام عناصری از تحوالت درون شود در ادامه مطلب تالش می    
آنها در قعيت  می توان به درک مو ئیسندیکاها در تحوالت درون جنبش  تفاوتهم نداشته باشيم اما به سبب شباهتها و

 .نائل گشت نيزکشورهای مختلف اروپایی 
  

  تغيير بازار کار– 4.1
  

اب شده خرشغلی و کارو استخدام مختلف های به نحو اسفباری در رشته بازارکار ، وضعيت     دربيست سال گذشته
این تقسيم بندی رابطه های کارتمام وقت وجود داشت به نحوی که ،بازارکار% 80ریبا د تقر1980  تادرآلمان سال. است

تقریبا اصال  کار اجاره ای نسبتا نقش کمی بازی می کردند و یوقت و موقت نيمهکاری تحت عنوان ، کارهای تمام وقت، 
  .وجود نداشت 

ش بيشتر دارد و بر عکس کار نيمه وقت رو به  کاهش یافته و گرایش به کاه %50به زیر تمام وقت هم اکنون رقم کار    
بویژه . همچنين کارهای پست و کم درآمد و موقت و اجاره ای بسرعت و تصاعدی رو به رشد گذاشته است . افزایش است 

  . قابل توجه است به ظاهر مستقل رقم کارهای به اصطالح شغل ها ی 
بخود شد ولی نام باصطالح کارآزاد و مستقل  داده میانجام  که همان کارهایی انجام داده می شود در اینگونه مشاغل   

 برای همان شرکت های قبلی کار می کنند ولی مسئول ضرر وزیان و ریسک  اینگونه کارها ،اصوال شاغلين. گرفته است 
زاتی سندیکا ها همين ها  تاثير مهمی بر قدرت مبار.  است  تررآمد هایشان هم معموال نازلد. های بازار خودشان هستند 

  .توانایی بسيج را از دست می دهند بر جای می گذارد و سندیکاها در این بخش ها و رشته ها 
هم صادق است  کارهای اجاره ای داد های موقت و ناپایدار و متزلزل و همچنين برای شاغلين دررچنين وضعيتی برای قرا   
  .ندارند نيزکارکنان این بخشها را وسازماندهی جذب توان غل اینگونه مشاسندیکاها بنا بر حکم وضعيت ناپایدار  .

اقدامات آگاهانه وسازمانيافته بر عليه جنبش کارگری تلقی کنيم و بعبارتی  تباه است که این وضعيت را حاصل البته اش   
 در بازسازی مسئله بر سر نتایجی است که از روند حرکت سرمایه دارانه . با تئوری توطئه مسئله را توضيح دهيم

یای عطاف در سازماندهی کار وتوليد مزاان. نيماستراتژیک چرخه سود حاصل آمده است و سعی کردیم فوقا آنرا ترسيم ک
ر وتشکل های  امکان مقاومت طبقه کارگ، بهمراه تغيير آرایش کار و توليدتا جائيکه  فراوانی برای کاهش هزینه ها دارد

آن این نتيجه ی منطقی   .غيرممکن می گرددتشکل یابی صنفی  واحد توليدی هرسطح  شکل و حتی درکارگری هم م
و جمعی و بر آگاهی صنفی تغييرات  این تاثيرميزان  اینکه . است  انجام گرفته تغييراتی است که صد البته بنفع سرمایه

بسادگی قابل تخمين چگونه بوده  است ، لين باصطالح مستقل شاغدر بين  انفرادمنشی  گرایش به سطح  بربویژه
  . نيست

امکان مبارزاتی سازمانهای صنفی وبازارکار، ساختار شغلی  تغيير اسف بار  با  که    با این وجود می توان در یافت 
 . مهم تاثير منفی خودش را برآگاهی سندیکایی بر جای گذاشته است اینآشکارا تضعيف شده است و نيز
  

  ها سندیکاوضعيت اعضای  - 4.2
  
در اولين نگاه به نظر می رسد که .  ها در کشورهای اروپایی است سندیکاجدول زیر شاخص مقایسه ی تعداد اعضا ی   

همانطور که مشاهده می کنيم تعداد اعضای سندیکا ها در قاره ی اروپا . این شاخص ها در تناقض با یکدیگر قراردارند



 رو به کاهش 1980ازرانسه و همچنين در ایرلند و بریتانيا دستکم ف اتریش، ایتاليا، آلمان، هلند، منجمله در کشورهای
در مقابل اما نمودار کشورهای اسکاندیناوی . های آمریکا و و ژاپن تطابق دارد این نزول تعداد اعضا با شاخص . داشته است

داد اعضا در همان فاصله و بلژیک به گونه ای دیگر افزایش تعداد اعضا را نشان می دهند و یا حداقل سطح ثابتی از تع
 ها و تعداد اعضای آنها در کشور سندیکااما این شمای ناهمگون که در نظر اول بين وضعيت . زمانی را نشان می دهند 

  . علت آن در جای دیگری نهفته است وهای اسکاندیناوی و بقيه اروپا مشاهده می شود دالیل خاص دارد 
فاکتور های مهم دیگری  انطباق کامل ندارد و ئیسندیکاخطی بر روند سازماندهی ييرات فرم بازار کار بصورت چرا که تغ

 و سازماندهی سندیکاییگستره ی  .جلوتر به مهمترین آنها اشارتی خواهيم داشت . دراین ميان نقش بازی می کنند 
آنچه که با . راین کشور ها ندارد  د کارگری طبقاتیحول مطالبات و اهداف  نيز تاثير مستقيمی بر ميزان فعاليت ميزان اعضا 

فرا در مراکز صنعتی همچنين بلکه دراروپا فقط  نه  سال گذشته،25 طی اطمينان می توان بيان داشت اما این است که
 یکی از.و اسفباری تنزل یافته است فعاليت سندیکایی به نحسياستهای تعرضی اقتصاد نئوليبرال، درچهارچوب  ،ئیاروپا

  . و کارفرماست گرون تردید همان تغيير در رابطه ی کاردالیل اساسی بد
  

  .نمودارهای زیر منحنی افزایش و افول تعداد اعضای سندیکاها ی کارگری در اروپا ، آمریکا و ژاپن نمایش می دهند 
  (B.Ebbinghaus/J.Visser:Trade Union in western Europa since 1945,London :Macmillan2000: منبع  (
 

  
  

   تحوالت جنبش کارگری 4.3
در .  جالب  خواهيم شددو موضوع  ی متوجهکنيم   سال گذشته نگاه15اگر به تعداد و مدت اعتصابات کارگری در    

در . اعتصابات سازمانيافته وجود ندارد ترازی با  ئسندیکاسازماندهی بين تراز رابطه ی متقابل و خودکاری آشکارا قسمتی 
بویژه در آلمان رقم روزهایی که در آنها هزاران نفر اعتصاب کننده قاعده تا باید دست از کار می یک مجموعه ازکشورها 

در مرحله ی نزول در کشورهای دیگر نظير فرانسه . کشيدند بموازات نزول سطح فعاليت سندیکایی پایين رفته است 
  . باالتری را نشان می دهد  سطح رشد جنبش اعتصابی، فعاليت سندیکایی، در مقایسه با کشورهای دیگر

  
  
  



  
 Institut  ِDer Deutschenمنبع/ نفرازشاغلين غيرمستقل1000 مدت و روزهای اعتصاب نسبت به هر -2نمودار(

Wirtschaft,ILo,OECD,EUROSTAT(   
نونا که بخشا در کشورهای گوناگون حق اعتصاب قااست ناشی از این مسئله چنين پدیده ای در قسمت دیگر می بينيم  

اعتصاب سياسی اصوال .مثال در آلمان حق اعتصاب محدود تعيين شده است . به گونه های متفاوتی تعيين شده است 
اما آمار به طور متوسط .اعتصابات برای همبستگی با دیگر بخشها در محدوده ی خيلی جزیی مجاز است . ممنوع است 

 بطور پيوسته از تعداد اعتصابات 1990از سال نيز روپای مشترک بيان این است که در کشورهای اروپایی و کل منطقه ی ا
  . کاسته شده است 

به هر روزهای اعتصاب شده، نسبت   ) 2003 – 1995سالهای (طی یک دوره زمانی بعدی نشان می دهد که نمودار   
پای شرقی کمترین ميزان اعتصاب را ، کشورها ارواول اینکه. اید توجه کرد در اینجا به دو مورد ب. هزارنفر چگونه بوده است 

بسته شدن صنایع بنحو دردناکی روبرو شدند و گردان های سندیکایی را از دست دادند  روند  با کشورهایی که. داشته اند 



شته است که دو امين فاصله ی زمانی ميزان پایينی از اعتصابات کارگری را بنمایش گذهجالب این است که آلمان هم در . 
آغاز شد و به بيکاری گسترده انجاميد و از طرف دیگر  آلمان روند صنعت زدایی دویکی اینکه بعداز اتحاد . ته است علت داش

  .آلمان پشت سر کشورهای غربی دیگر دولتهای اروپایی قرار گرفت یک روند نزولی، با
  

  
  
روزهای اعتصاب شده به نسبت  متوسط ساالنه – دراروپای مشترک 2003-1995 مقایسه روزهای اعتصاب 3نمودار (
  )کارگر1000هر
  رشد اقتصادی در کشورهای مختلف خفيف ومحدود منحنی باتصابی  اعجنبشمنحنی  بعدی این است که بموضوع جال   

  نرخ بدین سو با90بدین ترتيب دانمارک که بطور متوسط اکثر اعتصابات را تجربه کرده است، ازدهه . تالقی داشته است 
  .در مورد فنالند هم همينطوردی نيز روبرو بوده است ورشد اقتصا

مبارزه جویی در کشور های مثل . ين نقش داشته اند م در این ببا این وجود باید یادآوری کرد که فاکتورهای تاریخی ه   
  . از سنت پایداری برخوردار بوده است  ئیسندیکااسپانيا، فرانسه، ایتاليا مستقل از درجه ی سازماندهی 

  
     قراردادهای دسته جمعی سيستم وترازتشکل یابی  4.4

  
 از یکطرف و  درجه ی سازمانيافته گی سندیکایی ، نوع و شيوه آن روی  کوشيد2002یکی از اقتصاددانان بورژوا در سال    

م نمایدتا نها را ترسي در هر کشور مشخص ازطرف دیگر مطالعاتی کند و رابطه ی آ سيستم قراردادهای دسته جمعیروی 
 ميزان نقش ودرصداز کارکنان متشکل اند و درجه ی انبساط قراردادهای جمعی و همچنين وسعت روشن شود چند 

می توان مشاهده کرد که نقاط شده ترسيم نموداردر . را استخراج نماید ها در تحقق قرادادهای دسته جمعی سندیکا



 بندی ترسيم شده ی در گروهها ئی  سندیکانوع قتصادی و چه فنظر از اینکه چه  وضع امشترکی به هم ميرسند و  صر
  نيست ایده آل طبيعتا این شمای تخمينی . دارد، الیه ی نمودارها درنقاطی روی هم قرارگرفته اندکشورها پيشاپيش وجود

  )4نمودار(  .و بين آنها فرق می گذارد می دهدبدستمدل سه  این آقای اقتصادددان .

  
 

   آلمان –مرکزتحقيقات اجتماعی اروپایی دانشکاه ماین هایم Bernhard Ebbinghaus  منبع– 4نمودار
 تنطيم اقتصادبازار آزادو مدل ) رنک آبی ( ما با مدل های اقتصاد بازار آزاد ، غير متمرکز و غيرتنطيم شده نمودار در این    

درت تنظيم ی و تعيين کننده وقها نقش مرکز سندیکاو مدلی که ) رنگ سبز( های کارگری قوی و موثر سندیکاشده با 
در کشورهای . یابيممی درمطرح شد را باالترکه مسئله ای پاسخ حال  .روبرو هستيم ) رنگ نارنجی(دارندگی کننده 

 جنبش طبقاتی سطحمی رسد اما از طرف دیگر% 80اسکاندیناوی بویژه در سوئد دیدیم که درجه سازمانيافتگی به بيش از
 ها بخشی از وظيفه تامين سندیکاعلت این است که در این مدل اسکاندیناوی . ین درجه ازسازمانيافتگی نداردتطابقی با ا

بهمين خاطر است که . حقوق بيکاری را بر عهده می گيرند که در سيستم های دیگر دولت این مسئوليت را دارد
  . است عی ضروری برای تضمين وتامين اجتما ها برای سندیکاعضویت در دراسکاندیناوی 

درجه ی سازمانيافتگی  وتعاونی ها ، آقای اقتصاد دان نشان می دهد که در این سيستم همياری این نموداردر مجموع     
سيستم   در مقام مقایسه ازنظر بسط قراردادهای دسته جمعی شباهتهای زیادی بين در حالی که. باالترین است نيز

  در سيستم سرمایه داریلی وجود دارد و) رنگ نارنجی( با سيستم همياری و تعاونی )رنگ سبز(دخالت دولتی در اقتصاد 
رنگ (غيرتنظيم شده   و در سيستم اقتصادبازارآزاد)رنگ سبز( درجه ی سازمانيافتگی محدود تر استبازارآزاد تنظيم شده 

ز بسط قراردادهای دسته جمعی روبرو  دیده می شود که به نسبت حد ميانی درجه سازمانيافتگی ما با حد کمتری ا) آبی 
اصطالح در ،تری بگویيممی کنيم می توانيم با اطمينان بيشاین داده ها را وقتی با ارقام اعتصابات کارگری مقایسه . هستيم

 .است بوده کمترین اعتصابات کارگری شاهد  ، بطورمتوسط  "ليبرال ترین سيستم اقتصادسرمایه داری"اقتصاددانان بورژوا، 
  

    زنان و سندیکاها4.5
   
ما در . سازمانيافتگی زنان در سندیکاهاست ميزان  سال گذشته تغيير 30یکی از مشخصه های جنبش سندیکایی طی  

اساسا در این فاصله ی زمانی ميزان عضویت زنان .  نام می بریم 2001 -1970 کشور را بين سالهای 3اینجا ارقام مربوط به 
است و علت گسترش مشاغل زنانه علت این پدیده   .درصد  برخوردار بوده است 100از رشد  های سراسری سندیکادر 

از دست دادن اعضای اما باید تاکيد کرداین جابجایی و .  ست  بوده ا هاسندیکامردان در عضویت دیگر کاهش و تنزل ميزان 
 این .نداشته است  ها سندیکامهم و کليدی  ها الزاما در اکثر کشور ها تاثيری در جابجایی پست های سندیکا  در مرد

  . هاست سندیکاپستهای کليدی همچنان در اشغال اعضای مرد 
  
    جمعبندی-5
  :روبرو بوده ایم واقعياتی سال گذشته ما با چنين  25 در

  بحران اقتصادی  -



 نمونه شکستبعنوان ( طبقه کارگر فرو دستی و  ناکامی هایعقب گرد جنبش طبقاتی و مطابق آن  -
  ) 80کارگران معدن بریتانيا در دهه اعتراضات 

اروپایی در مقابل سرمایه داری  های کارگری کشورهای سندیکاسياست تطبيق و سازش معمول  -
  اقتصاد نئوليبرال تعرض سرمایه و 

  های کارگری سندیکاسازمانيافتگی ميزان کاهش عمومی  -
وآن قطه عطف جدیدی قابل ترسيم است در سه سال گذشته ، به نظرمياید نبر اساس ارقام موجود  -

اینکه رقم  روزهایی که شاهد اعتصابات کارگری بوده اند باال رفته است و بهمين نسبت دوباره شاهد 
با .  بوده ایم   ئی سندیکاکشمکش های سياسی اقتصادی و سازمانيافته گی  بسطرشد درجه ی

  :اما اوصاف این 
  

بطورمثال آنگونه خصلت دفاعی دارد و هدفشان ، به رشد فعلیات با وجود ارقام رو تمام این مبارز -
دستمزدها، سطح با کاهش در آلمان شاهد هستيم، مقابله با طوالنی شدن ساعات کار، مقابله  که

  .مقابله با شرایط سخت کار است 
در  .استشده برخورداربر عليه طبقه کارگر سرمایه در اروپا از یک استراتژی مشترک که شاهدیم  اما -

به استثنای ( . ثری محسوس از استراتژی مشترک کارگری در مقابلشان نيست حالی که ا 
فدارسيون کارگران حمل ونقل که در مقابل خط و مشی دولتهای اروپای مشترک موفق شد یک 

  .دیده نمی شود دیگری   مشترکآکسيون ن موردبجز ای. ) را سازمان دهد  آکسيون موفق سراسری
  . مانده اند ز محصور در مرزهای ملی شان هستند و همانجا هم ها هنوسندیکا -
 های کارگری در ارتباط تنگاتنگ وتحت تاثير احزاب سندیکا در بزرگترین سندیکابخش بزرگی از رهبران  -

و یا آشکارا سياست های اقتصادی حاکم را نماینده گی می کنند که این احزاب سياسی هستند 
  .وء استفاده مالی می کنندبسادگی از موقعيت های خود س

در امروز در واقع .  جنبش سندیکایی در سالهای آتی بایداین باشد که  استراتژی سرمایه را به چالش گيرند  فعالين وظایف
  طرح  مقابه با استراتژی که. تی حياتی یافته است  ضرور تدوین یک استراتژی کارگری اروپایی ،استراتژی سرمایهمقابل 

 و قوانين پارلمان  Bolkessteinrichtlini، خط ومشی  Lissabon-Agenda، سياستهای برآمده از ن اروپایی نظيرها  و قواني
گذارد، فرا کشوری و بين المللی را پشت سر ها سندیکاسياست های غالب بر قادرباشد استراتژی که . اروپا را نشانه رود 

  . درنوردد را  کشوری ی بوروکراتيکو درخدمت سازمانيابی کارگری قرارگيرد و دستگاه ها
                                                                   

*      *     *  
  
  

  :توضيحات 
Lissabon-Agenda*  

 2000 حاصل یک نشست ویژه سران دولتهای اروپایی در ماه مارس "ليزابون طرح" یا یعبارتی دیگر"ليزابون آگندا "
 )  2010 -2000( سال 10در این نشست برنامه ای تصویب شد که هدف آن تبدیل اروپا طی . پرتقال است  -درليزابون 

هدفش اجرای " ن آگندا ليزابو" دریک کالم .به یک قطب اقتصادی با توانایی رقابت در اقتصاد جهان اعالم شده است 
 :به منبع زیر رجوع شوداطالعات بيشتر برای  .تصاد نئوليبرال در بازار مشترک اروپایی است سياستهای اق

http://www.staytuned.at/sig/0024/32890.html 
 
 

Bolkesteinrichtlini*  
 2004 ژانویه 13در " بولک اشتاین رشت لينی یه" به  معرف سياست و خط مشی بخش خدمات در بازار مشترک اروپا

بخش پرستاران و ( بخش خدمات کهاین طرح این استهدف . است " ليزابون آگندا "پيشنهاد شد و یک بخش مهم از 
فعاليت های % 70که شامل )  ، آب رسانی و غيره ، تجارات، هتل ها و ميهمانخانه هامددکاران ، ساختمان سازی

 این طرح به بنگاه ها . قانونی تحت کنترل در آورد  واحداقتصادی و مشاغل در سطح اروپاست را در یک چهارچوب
را به ثبت رسانند و خود  می باشد،ه می دهد که در کشورهای دیگر بازار مشترک هر جا سودآورتروشرکت ها اجاز

در یک .  مجبور باشند  خود را با شرایط و قوانين کار کشور جدید تطبيق دهند  آنها مشغول فعاليت شوند، بدون اینکه
ادهای دسته جمعی و تشدید رقابت بمنظور کالم هدف کاستن از قانون حمایتی ازحقوق کارگران، طفره روی ازقرارد

  .است و سود افزایش بارآوری 
21=newsid&news=p&1=area?php.index/Programm/at.dielinke://http

http://dielinke.at/Programm/index.php?p=news&area=1&newsid=22 
http://dielinke.at/Programm/index.php?area=1&p=news&newsid=23

  
  :ضمائم

  ) م.(دراین بخش نمودارهایی دیگر که در فهم شرایط کنونی موثرند، ضميمه می گردد

http://dielinke.at/Programm/index.php?area=1&p=news&newsid=21
http://dielinke.at/Programm/index.php?area=1&p=news&newsid=23
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