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  فريده ثابتی: برگردان از

 ٢٠١١ اگست ٠۶
  

 اتحاديه، از توھم تا واقعيت

  ر اتحاديه از درون و دادن جھت انقالبی به آن امکان پذير است؟ئيآيا اکنون تغ

٢  

  

  المان

Claus Wessels  سس کار می کند و از افراد گروه مؤ" برمن" در دايملر کرايسلر"Kollegeninfo " است .

  .  تشکيل شد و اعضای آن در شوراھای اپوزيسيون کارخانه ھا فعال بودند١٩٧٧اين گروه در سال 

  

جھانی دوم ارائه  اتحاديه تان، ساختار و چگونگی رشد آن به ويژه بعد از جنگ ۀخالصه ای از تاريخچ:١س 

  .دھيد

 قرار DGB شان زير سقف ۀسيس شد که مجموعأ بعد از جنگ جھانی دوم اتحاديه ھای متحد تالماندر : ج

در زمان جنگ سرد اتحاديه ھا به عنوان تابلوی غرب . فقط اتحاديه مسيحی خارج از آن قرار داشت. گرفتند

 توليد ۀم می تواند به عنوان يک آلترناتيو در مقابل شيوعمل کردند و اصالً به اين فکر نيفتادند که سوسياليس

کارگران به خاطر رفاه نسبی و دستمزدھای افزايش يابنده در دوره بعد جنگ، در . سرمايه داری مطرح باشد

 دخالت در تصميم گيری ألۀمس.  غربی شدندالمان اقتصادی شرکت کردند و سبب تقويت سرمايه داری در ۀمعجز

 تصويب شد اما در عمل غير واقعی بود، موجب شد که ھمه اتحاديه ھای اروپا به ما رشک نالماھا که در 

  )١(!بردند

 کاری طوالنی موفق وجود داشت و آن مبارزه برای پرداخت دستمزد در زمان ۀاما يک مبارز۵٠در دھه 

 در اروپا به کشوری مانالموفقيت اتحاديه در زمينه بستن قرار داد تعرفه مزدی بود که سبب شد . بيماری بود

  !تبديل شود که دارای کم ترين روزکارھای تلف شده در رابطه با اعتصاب باشد
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  چه نقشی بازی کرد؟ DGBچپ اتحاديه ای در سيرتکاملی اتحاديه ھای : ٢س 

 .گرچه آن ھا به عنوان اتحاديه متحد درک می شوند اما ھمواره با چپ ھا و کمونيست ھا خط و مرز داشتند: ج

 اعالم کردند که ورود کمونيست ھا به اتحاديه منع خواھد شد مگر اين که تعھد نامه کتبی بدھند که از ۵٠ ۀدر دھ

اين سياست توسط رھبری اتحاديه حتی سال ھا بعد از ممنوع شدن . فاصله بگيرند) KPD(حزب کمونيست 

قرار بود اما حزب کمونيست  که ممنوعيت آن حزب ھمچنان بر١٩۶٨بعد از سال . حزب کمونيست حفظ شد

 شرقی و روسيه نزديک بود اجازه فعاليت يافت، اين سياست فاصله المانکه به )  (DKP المانسيس أتازه ت

که وابسته به " چپ ھای جديد" گيری با اعضای اين حزب جديد رعايت نمی شد اما عليه اعضای سازمان ھای 

ھم چنين عضويت در سازمان ھا و اتحاديه ھای .  می شدجنبش اپوزيسيون خارج از پارلمان بودند، رعايت

برای افرادی که حتی فکر می شد که ممکن . مائوئيستی و تروتسکيستی ھم غيرقابل قبول برای اتحاد اعالم شد

است به اين جريانات نزديک باشند توضيح نامه ای از قبل آماده شده بود که به آن ھا ارائه می شد و آن ھا می 

 تعلق ندارند و تعھد می دادند که با آن ھا ارتباط نخواھند گرفت و ئی نوشتند که به چنين سازمان ھابايستی می

اخراج شان می کردند و ھمزمان سبب  بعد آن ھا را زير نظر می گرفتند و اگر می فھميدند که ارتباط گرفته اند

طريق رھبری اتحاديه ھا اين تاثير را می به اين . بی اعتمادی ھمکاران شان در کارگاه نسبت به آن ھا می شدند

  . گداشتند که اين گروھھا را به عقب برانند

با وجود سياست منع رھبريت اتحاديه و شوراھای سوسيال دموکرات کارخانه، در اين سال ھا چپ ھا تقريبا در 

اطالعات ( ه ھمه کارگاه ھای بزرگ، گروه ھای چپ کارگاه را ايجاد کردند، از طريق انتشار يک روزنام

به کارگران اطالعات می دادند و آگاه شان می کردند و در انتخابات شوراھای کارخانه بخشا توانستند ) ھمکاران

ھم چنين اغلب کسانی که از عضويت محروم می شدند؛ اين محروميت توسط اتحاديه .  کسب کنندئیموفقيت ھا

در بسياری از .  شد و آن ھا را اخراج می کردنداز طرف کارفرماھا به عنوان نشانه خطر درنظر گرفته می

  .مواقع شورای منتخب کارگران به اين دليل بی اعتبار اعالم می شد

ر کرد و بسياری ازين چپ ھا دوباره بدرون اتحاديه ھا راه يافتند يي اوضاع تغ٩٠ و اوايل دھه ٨٠در پايان دھه 

  .که امروز به عنوان چپ اتحاديه ای کار می کنند

  

  اين پيشرفت را چگونه ارزش يابی می کنيد؟: ٣س 

 بين ئیداليل اين پذيرش را می توان در اين ديد که جدا.  فکر می کنم رفتن مجدد به درون اتحاديه درست بود:ج

درحالی که مقابله کردن با کارفرماھا . گروه بندی ھا کاھش يافته است، بخشاً چپ ھا خود را تطابق داده بودند

سخت تر شده بود و ديگر نمی شد با مشارکت در سود و بده بستان ھای سوسيال دموکراتيک کار در کارگاه ھا 

اين امر کاھش . ھم چنين نوسانات باالی اعضای اتحاديه عامل ديگر پذيرش مجدد چپ ھا بود. را پيش برد

  . را در ھيچ کارگاھی متوقف نکرد اما آن را آھسته کردءاعضا

ھمواره يک .  مجدد اين بود که خواست تعطيل روزنامه کارگاه خود را قبول کردنديک اشتباه چپ ھا در پذيرش

تا آن جا که من می دانم ما تنھا کسانی بوديم که اين . سای اتحاديه برای پذيرش اخراجی ھا اين بودؤشرط ر

 سال است که ٢۶ و حاال-  البته اين امر دخلی به قدرت ويژه ندارد –شرط را نپذيرفتيم و بعدھا پذيرفته شديم 

بعد از پذيرش مجدد فکر می کرديم که ممنوعيت به گذشته .  ما وجود دارد اما کيفيت آن بدتر شده استۀروزنام
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در دايملر کرايسلر از اتحاديه متال ) متال آلترناتيو( ھمکار ما از گروه ١٨. طور نيست اما اين –تعلق دارد 

 کارگاه مربوط به چپ ھا به ۀر از شورای کارگاه که با روزنام نف٢در اشتوتگارت ھم ھمين طور . اخراج شدند

 انتظامات اتحاديه متال صورت ١٠ ۀاين اخراج ھا برمبنای ماد.  ھمکاری می کردند اخراج شدندKlartextاسم 

گرفته و بدون انجام ھيچ بازبينی يک عضو شورای کارگاه دايملر کرايسلر به دليل اين که عضو حزب 

  . از اتحاديه متال اخراج شد، بود(MLPD)مائوئيست 

  

ليس، قانون، و تھديد از طرف پالمانحال که تم بحث روی تھديد و فشار است به تجربه شما در :۴س 

  نيروھای امنيتی ، حفاظت کار و گروه ھای فاشيستی تا چه حد مشکل ساز است ؟

تحاديه متال را به خاطر اين که عليه محلی اۀ  سال قبل در شلسويک ھولشتاين نازی ھا سکرتر ادار٣- ٢ در :ج

گاھی ھم اينطور پيش آمد که از جاسوسی بر مبنای  .حضور نازی ھا در محل فعاليت می کرد، تھديد می کردند

شورای نگھبان قانون اساسی عليه شورای کارگاه ، اتحاديه چی ھا و يا اتحاديه چپ استفاده می کنند که ديگر اين 

  . شانسی برای دستيابی به مناسبات کاری ھم پيدا نمی کنندافراد با اين اتھام ھيچ

  

 چگونه است؟ چه مشکالت ساختاری دارند و به چه سمتی حرکت می المانوضعيت فعلی اتحاديه ھا در :۵س 

  کنند؟

اتحاديه ھای . دارای بيالن منفی ھستند. ب. گ. ، ھمه اتحاديه ھای زير پوشش دء از نظر رشد تعداد اعضا:ج

به اتحاديه خدمات وردی، اتحاديه متال به ) (HBVوÖTV)(با پيوستن . ھم دارای اين وضعيت اندکوچکتر 

ادغام اتحاديه چوب و منسوجات در متال ھم نتوانست . عنوان بزرگترين اتحاديه از جايگاه اول به دوم رفت

انگيزه ای برای ماندن بيکار شده ھا .  به بيکار شدن کارگران برمی گرددءبخشی از کاھش اعضا. کمکی بکند

قابل ديدن است که در کارگاه ھای . اما بيکاری و بيکار شدن تنھا دليل کاھش اعضا نيست. با اتحاديه ندارند

 درحالی که در – کاھش می يابد ءبزرگ صنعتی که ھمواره درجه باالی سازمان دھی وجود داشت، تعداد اعضا

درگيری ھا با کارفرمايان باال می گيرد، تمايل ايجاد می  کارگاه ھای کوچک و متوسط، بيش ازھمه وقتی که

  .شود

 می تواند به يک نارضايتی افزاينده نسبت به اتحاديه مربوط باشد ، به خاطر اين که ءدليل از دست دادن اعضا

  .در کارگاه ھای بزرگ به ندرت اتحاديه ھا موفق می شوند مزدھا و شرايط کار را به شکل قابل قبول حفظ کنند

  

 چگونه است و چه امتيازاتی برای مقامات المانوضعيت دستمزد و زمان کاری کارگران و کارمندان در :۶س 

  آيا سرمايه دوستی آن ھا به اين امتيازات برمی گردد؟. اتحاديه ای و کارمندان دفتری اتحاديه وجود دارد

می شود در حالی که بارآوری کار به شرايط کار دائما بدتر .  است٨٠ ۀمزدھای واقعی االن در سطح دھ: ج 

زمان کار قابليت انعطاف عظيمی پيدا کرده . طور دائم و شديداً باال می رود که کار بدون پايان ذکر می شود

  . شيفت در ھفته و ساعات کار ساالنه١٨ و١٧و )  ساعته١٠ و ٩شيفت ھای ( است 

ری اتحاديه ھا مثل اتحاديه متال، اتحاديه خدمات اعضای کشو: اما دستمزدھای فعاالن اصلی اداری اتحاديه ھا

ھزار يورو می گيرند که برابر با حقوق ٢٠ تا ١٢به طور مثال ماھانه بين . ب. گ. وردی و اعضای باالی د

  . استالمانيک وزير در 
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ن اين پست طبق قانون، مزد آن ھا نبايد کمتر از يک کارگر قابل مقايسه، بدو. شورای کارگاه ھم امتيازاتی دارند

ھم چنين اعضای . معموالً به آن ھا بعد از چند سال مزد سرکارگری و يا استاد کاری پرداخت می شود. باشد

ازی می تواند به  بزرگ اتومبيل سیکشوری اتحاديه يک اتومبيل اداری ھم در اختيار دارند که در کارخانه ھا

ال قرار می ؤمورد س. ديگر اين که با اين پست موقعيت شان عوض می شود.  ھزار يورو برسد٧- ۵ماھی 

گيرند ، نظرشان در مسائل پرسيده می شود، با کارفرماھا نشست و برخاست می کنند و به صورت شريک 

  .در سطوح باال حتی شريک رئيس دولت می شوند. مديريت در می آيند

  

  با اين اوصاف آيا در چند سال گذشته اتحاديه ھا مبارزه اجتماعی مھمی را ھم پيش برده اند؟: ٧ س

 ۶ ساعت کار ھفتگی بود که بعد از ٣۵ مبارزه کاری اتحاديه متال در صنايع فوالد برای ١٩٧٩ در سال :ج

ای اخطاری چندی در کل اعتصاب ھ بعد از آن نيز.  ھفته مرخصی ساالنه پايان يافت۶ھفته با دستيابی به 

  .صنايع متال و سپس در بخش ھا انجام شد

مقاومت اتحاديه  . ساعت کار ھفتگی منجر به انعقاد قرارداد جديدی شد٣۵مبارزه اتحاديه متال برای ١٩٨۴سال 

يک تظاھرات در بن در زمان . تنھا شامل چند اکسيون آن ھم در روزھای تعطيل و زمان فراغت کارگران بود

و منظورشان از حزب درست ! ی دھندأا اين جھت دھی که کارگران بايد در انتخابات به حزب درست رکار ب

 به ١٩٩٨در سال . د. پ.  کارگران اسءنيز، حزب سوسيال دموکرات بود که با اين کارزار و به کمک آرا

  .قدرت رسيد اما به سرعت قول ھايش را فراموش کرد

 ٨٠ درصد به١٠٠ برای جلوگيری از کاھش حقوق زمان بيماری از ١٩٩۶ دفاعی در سال ۀھم چنين يک مبارز

چون اتحاديه بعد از تصويب قانون اقدام به اعتراض کرد، کارگران چندان به شرکت در آن تمايل نشان . ٪ بود

 رھبران اتحاديه در انظار عمومی مسائلی را مطرح کردند و پيشنھاداتی دادند که از آن چه که تصويب .ندادند

در برمن کارگران در شيفت ھای متفاوت . ٪ موجب اعتراض کارگران شد٢٠اما اين کاھش . شده بود، بدتر بود

 که در آنھا ئیکارگاه ھا. بالفاصله با شروع شيفت دست از کار کشيدند و راھپيمائی ھای اعتراضی ترتيب دادند

آن ھا کوشش کردند اين اعتراضات را . دندگروه ھای چپ وجود داشت، دائماً با اعتراض و تعطيل کار ھمراه بو

شدت اعتراضات . به ساير کارگاه ھا و صنايع گسترش دھند اما باالئی ھای اتحاديه از آن ھيچ حمايتی نکردند

 درصد کرد اما با اتحاديه وارد مذاکره شدند و در مقابل ١٠٠کارگران، کارفرماھا را وادار به پذيرش پرداخت 

  . ر باقی مانديي٪ توسط بيمه ھا ھم چنان بدون تغ٢٠ولی کاھش . ھش دادند٪ کا۵عيدی ساالنه را 

  

 ساعت کار ھفتگی در شرق، به طور عمومی از سقوط ٣۵بعد از شکست مبارزه کارگران متال برای :٨س 

  دليلش چه بود؟. تاريخی اتحاديه متال صحبت می شود

سای اتحاديه متال ؤ اعتصاب از چندين اشتباه رۀی نتيجبعد از اتمام ب.  فکر می کنم تنھا يک دليل وجود ندارد:ج

 ألهسای اتحاديه خيلی دير به اين مسؤدر آماده سازی اعتصاب و مقدمات آن حرف می زنند؛ اول اين که ر

آن ھا . متوجه شدند که کارگران تعرفه قبلی اتحاديه را قبول ندارند و نمی خواھند اتحاديه آن را ھمچنان حفظ کند

بعد از شروع . له را مطرح کرده بودند اما اتحاديه به آن اھميتی ندادأ روز اتحاديه در سال قبل اين مسدر مراسم

صنايع فوالد ھم نمی خواستند مطالبات .  اتحاديه می خواست با عجله بعد از يک ھفته به آن خاتمه دھد،اعتصاب

. تاده بود که شدت آن تا کنون سابقه نداشتدر رسانه ھا ھم کارزاری عليه اعتصاب در شرق راه اف. را بپذيرند
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ی بعد از اين که طرح معروف به ئھمزمان با شروع اعتصاب در يک روز شنبه اتحاديه ھا به طور منطقه 

 که وضعيت بيکاران را بسيار خراب تر از آن چه که بود کرد و نا امن سازی مناسبات کاری را ۴ھارتص 

 کردند اما با ئی اعالم گردھما٢٠١٠برنامه اقتصادی دولت تا سال يا ) Agenda 2010( دربرداشت، عليه 

له کنار کشيدند و مقاومت را پايان يافته اعالم أاستقبال روبرو نشد و اتحاديه ھا نيز ديگر خود را ازاين مس

 به جای اين که بگويند که. و از آن نتيجه گرفتند که مبارزه کارگران در شرق ھم بی حاصل است. )٢(کردند

ثروت ھای اجتماعی بايد به شکلی ديگر تقسيم شود، زمان کار تقليل يابد تا اشتغال جديد ايجاد شود و بيکاران را 

.  استAgenda 2010از خيابان بيرون بکشد و به طور خالصه تقليل ساعات کار در شرق پاسخی درست به 

 – در شرق باالخره ھمانند غرب شود به جای آن که ھمواره تالش شود که عدالت برقرار شود که ساعات کار

ما : " در کارگاه ھا ھمبستگی عملی با کارگران شرق مورد مخالفت قرار گرفت و به اين توضيح منجر شد که 

ن کنند که چه برای ييباالخره در رابطه با شرق به اين رسيديم که آن ھا خودشان بايد به خودشان نگاه کنند و تع

  !"شان خوب است

 

  )فريده(.توضحيات زير از من است نه از متن مصاحبه :زيرنويس

 اصول اصلی اتحاديه را با ١٩۴٩اکتبر١۴لمان، در ا مونيخ اتحاديه ھای ۀدر کنگر:  حق تصميم گيری -)١(

 کارگران در ءاين دو خواست عبارت بودند از برابری آرا. کيد بردو خواست اصلی برای خود مشخص کردندأت

برای . ت اجتماعی صنايع کليدی، اما حتی برای اين دو خواست نيزآماده مبارزه نبودندتصميم گيری ھا و مالکي

ھم چنين . ھا تشکيل شوداجرای برابری کارگران در حق تصميم گيری بايد شوراھا در صنعت، تجارت و کارگاه

 نيروھای .شورای اقتصادی اياالت و شورای اقتصادی کشوری به شيوه شوراھای وايمار بايد تشکيل گردد

لمانی با طرح برابری حق تصميم گيری اھای بزرگ اشغالگر اما برای جلوگيری از قدرت گيری مجدد کنسرن

ت تصميم گيرنده أيک ھي. کارگران برای بازسازی صنايع آھن و فوالد و سپس مواد سوختی حمايت کردند

که ھمواره جانب کارفرماھا را طرف تشکيل شد مرکب از اتحاديه، نيروھای متحد و يک نفربه اصطالح بی

 اتحاديه، دولت ۀبعد از اعالم برنام .رفتتر پيش میی بيشأگرفت و در نتيجه خواست کارفرماھا با يک رمی

 ٢٠در . ء دانستی که اتحاديه نداشتند قابل اجراقط در مسائل جزئی و در کارگاه ھائحق برابر تصميم گيری را ف

گو بين اتحاديه مرکزی کارگران  و ادنائر برای آرام کردن اوضاع فرصت گفتمبر و قبل از تشکيل کنگره، سپت

و اتحاديه کارفرمايان را فراھم کرد اما کارفرماھا در شرايط ضعف ھم حاضر به پذيرش حق برابر تصميم 

ھا بايستی مديريت کارگاهی بودند که میشوراھای نظارتی شوراھائ. تی نشدندگيری کارگران در شوراھای نظار

سپس . کردند که اعضای آن نصف نصف از کارگران و از کارفرمايان بودھا را کنترل میرا انتخاب و کار آن

ھا را به مجلس برد که در آن طرح يک شورای مشورتی آمده بود  اکتبر دولت محافظه کار قانون کارگاه٣١در 

 دولت ١٩۵٢در سال ). ی معروف استائکه به سه جانبه گر(دادندکيل میکه يک سوم اعضايش را کارگران تش

ی موافق در مقابل أ ر١٩۵ی به مجلس برد که با ئقانون شوراھای مشورتی را با يک سوم اعضای اتحاديه 

اتحاديه . ی مخالف به تصويب رسيد و به اين طريق اتحاديه به ابزار کمکی دولت و کارفرما تبديل شدأ ر١٣٩

به نقل از عليه ( . ھای خود کنار گذاشترابری حق تصميم گيری را از سياستبعد از اين قانون کال مبارزه برای ب

  ) ١٣٨٣ ، ٢کار مزدی شماره 
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)٢(- Agenda 2010 :  سبز مطرح کرد و مورد قبول احزاب مخالف –طرحی بود که دولت ائتالفی سرخ 

ر سيستم اجتماعی و اين طرح خواھان اصالحاتی د. حزب از آن استقبال و با آن ھمکاری کرد. قرار گرفت

  . درسياست بازار کار و خانواده بود

اھداف آن عبارت بودند از کاھش دستمزدھا، کاھش بار اقتصادی دولت و کارفرماھا، تغييرات در وظايف 

اجتماعی دولت از طريق کاھش زمان دريافت پول بيکاری به يک سال و سپرده بيکاران بعد از يک سال به 

 ن جا اغلب به انجام کارھای ساعتی يک يورو مجبور می شوند که اين طرح به قانونمراکز کاريابی که در آ

Harz IVکاھش در ميزان بيکاری را که به عنوان موفقيت دولت مطرح می شود ۀ معروف است و بخش عمد 

يا حذف خدمات آموزشی و آموزش شغلی برای بيکاران . اين پديده ايجاد می کند و کار واقعی محسوب نمی شود

ين ھم چن. کاھش کمک ھای مالی به دانشجويان و حذف آموزش رايگان دانشگاھی. به حداقل رساندن آن ھا

بسياری از .  يا استفاده کنندگان از خدمات اجتماعی است" بگيرانکمک سوسيال" کاھش خدمات دولتی برای 

موع سبب گسترش فقر در جامعه امکانات دائمی به امکانات تنھا يک بار تبديل شده است و متعاقب آن در مج

  .گرديده است

از جمله آن ھا . اين طرح از آغاز با مخالفت جامعه روبرو شد و طرح اعتراضات جمعی برای آن ريخته شد

لمان شرقی می رسيد از طرف رسانه ھای دست راستی به ااعتراضات دوشنبه ھا بود که چون سنت آن به 

تحاديه ھا در آغاز در اعتراضات شرکت کردند از جمله تظاھرات ا. عنوان اعتراضات کمونيستی انگ خورد

پا خيزيم تا اوضاع بھتر شود سازمان دادند اما بعد از چند حرکت ه  را با شعار ب٢٠٠۴ اپريلاعتراضی سوم 

کوچک ديگر چون نمی خواستند در مقابل دولت سوسيال دموکرات که به طور سنتی ھميشه ھمگامش بودند 

 اعالم کردند که سبب سرخوردگی ٢٠١٠ندا می خروج خود را از اعتراض عليه اجه طور رسقرار بگيرند ب

حاديه ھا به گونه ای بسياری از کارگران اتحاديه ھا را ترک کردند و شمار اعضای ات. کارگران از اتحاديه شد

  .ين آمددراماتيک پائ

  


