
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

  
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political سياسی

  

  فريده ثابتی: برگردان از

 ٢٠١١ اگست ٢٠
  

 اتحاديه، از توھم تا واقعيت

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

٣  

  لنداھ

Hans Boot ھالنداز:  

از .  دانش کار مشغول به کار بوده استۀبازنشسته است و سال ھا در دانشگاه آمستردام به عنوان مربی در زمين

 در رابطه با اتحاديه ٧٠ ۀسپس در دھ" آموزش انتقادی"  در ءابتدا.  او در جنبش ھای مختلف فعال بوده١٩۶۵

  .ادر صنعت و بنۀو جنبش اتحاديه ای به ويژه در شاخ

  

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

  .دھيد

ی ئ در اروپا است که در آن اعتصابات کم رخ می دھد و چيزی به نام جنبش اتحاديه ئی جزو کشورھاھالند: ج

  .حبت کردی صئدر آن وجود ندارد و می شود تنھا از سازمان اتحاديه 

وضعيت  .اتحاديه در اکثر فعاليت ھای اقتصادی شريک است، در نتيجه با سرمايه داری توافق بسيار دارد

سرمايه دوستی و در طرف دولت بودن اتحاديه، موقعيت رھبری آن را در مقابل اعضای عادی تقويت کرده 

 افزايش دستمزد به نحوی دخالت می کنند اتحاديه ھا خود را با رشد اقتصادی مطابقت می دھند و در مقابل. است

  .که به معنی قناعت و سقوط دستمزدھاست

مين رضايت سازمان ھای کارفرمايان حرکت می کند و اين جھت گيری اساسی اتحاديه ھا از أاتحاديه در جھت ت

ين ا.  برقرار شدWassenaar با قرارداد١٩٨٢که در سال  می باشد) ٣( Poldermodells معروف به ۀدور

بی نظمی وسيع، کاھش ماليات کارفرمايان و :  می کردءفقنامه سياست توقف و انجماد دستمزدھا را اجرااتو
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اين موافقتنامه بيانگر . آنانی که درآمدھای باال داشتند، ھم چنين کاھش ھای وسيع در بخش کمک ھای اجتماعی

  . برمی گردد١٩٠۶ن به سال تاريخ مدرن اتحاديه ھای سوسيال دموکرات است که شروع فعاليت شا

به .  ھم وجود داشتئیاستثناھا. در رابطه با تکامل اتحاديه نمی توانيم از يک خط مستقيم تکاملی حرف بزنيم

 بنادر، بخش ۀ و در بعضی از شاخه ھا مثال شاخ٧٠ ۀطور مثال درست بعد از جنگ جھانی دوم و در دھ

  . ساختمان و در صنايع

.  سرمايه تجاری و استعمار توضيح دادۀ را می شود با سلطھالند جنبش کارگری به طور خالصه تاريخ خاص

 شد که ھالنداين سلطه در ديدگاه اقتصادی و ھم سياسی ماديت دارد، به اين معنا که سبب صنعتی شدن ديرھنگام 

که در قرن سنت سازمان کارگاھی مانوفاکتورھای دستی ھمان گونه . آن ھم با کارگاه ھای کوچک آغاز گرديد

ی خارج ئدھی اتحاديه ين وضعيت عبارت بود از يک سازمان اۀنتيج.  وجود داشت، تکامل نايافته باقی ماند١٩

با اين پيش . از محيط کار که با کارفرماھا و دولت محشور بود و در ادامه يک ساختار مرکزی را تکامل داد

ابی قاطع، دوباره انجام شد و اتحاديه ھا به امر  يک سازمان ي٣٠ ۀزمينه با جنگ جھانی دوم و در پايان دھ

 اين شکل بندی ۀنتيج. مشاوره و کنترل وارد شدند و ھمکاری سه جانبه کارفرما، دولت و اتحاديه آغاز شد

 و با افزايش شديد بارآوری کار ۵٠ ۀدر پايان دھ.  بود١٩۵٠ و ١٩۴۵کاھش مزد واقعی بين سال ھای 

ھمين امر سبب روی گردانی از اتحاديه ھا شد که با . ن ترين سطح بودئياروپا در پا نسبت به ھالنددستمزدھا در 

  .عنوان بحران اتحاديه معروف شده است

 سعی شد غفلت در امر رشد دستمزدھا را جبران کنند که اين امر به يک راديکاليسم نرم در ١٩۶۴از سال

ی نمايند که ئرابطه کنند و شروع به فعاليت کارخانه در اتحاديه متال سعی شد با تاريخ قطع . اتحاديه منجر شد

از يک طرف . بدين صورت برای اولين بار اتحاديه ھا در کارخانه ھا ظاھر شدند که خود امری متناقض بود

 وجود داشتند که يک خط سير ضد سرمايه داری را بخشاً پيش می بردند و از طرف ديگر فعاليت ئیپايه ھا

ار سياسی برای رھبری اتحاديه جھت يافتن پاسخی در مقابل جريان راديکال تبديل شده ی به يک ابزئکارخانه 

  .بود

 در بندر روتردام ھفته ھا عليه ١٩٧٩در : بود" داغ"ی ھالند برمبنای درک ٨٠ ۀ و اوايل دھ٧٠ۀاواخر دھ

ون نفر عليه استقرار  نيم ميلي١٩٨٣در پائيز .اما برنده ای در آن وجود نداشت.  مزدی قبلی اعتصاب بودۀتعرف

 متحد که سوسيال دموکرات اوليه بود با شعار ۀھم چنين بزرگترين اتحادي. راکت ھای برد کوتاه تظاھرات کردند

 ھفته عليه کاھش ٧کمی بعد اعتصاب کارمندان اداری به مدت . در تظاھرات شرکت کرد" شغل به جای بمب" 

٪ نيز کاھش ٣,١۵به موفقيت نرسيد و حتی حقوق معلمان اين مبارزه ھم  .درصدی از حقوق ھايشان رخ داد

  .يافت

  

دوری گزيد يا مطيع عاليق سرمايه دارانه " شراکت اجتماعی"با اين وضعيت، اتحاديه بعداً از آيا  : ٢س 

  گرديد؟

 ۀمبدين معنی که موافقتنا.  با اين وضعيت تنگاتنگ به ھم پيوست١٩٨٢مبر از نو" ۀ واسنارموافقتنام"بله، : ج 

ۀ و نمايند) و در بين شان وزير آموزش قبلی ( کارفرماۀرسوای تسليم مرکزی برای کاھش دستمزدھا با نمايند

سای شرکت شل ، که امروز از رؤ Wim Kokو در بين شان نخست وزير سوسيال دموکرات بعدتر(اتحاديه 

ی بازسازی مناسبات اجتماعی در ظاھر امر، اين يک موافقتنامه برا. ، تحت نظارت دولت متحد شدند!!)است
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يک قابليت انعطاف طوالنی مدت . ر ساختار بسته شديياز نظر مادی يک پيمان نئوليبرال برای تغ. اقتصادی بود

برای مثال ايجاد تعادل آمدند کاھشی بسيار آھسته و ناچيز در . دستمزد در مقابل سود رسانی حداکثر بی قيد و بند

ساعات "ما، کاھش آن چه را که معروف به  کاھش ساعات کار برای کارفراين. ساعات کار برقرار کردند

 در آوردن موجی از ء به اجراۀاست و کاھش ظرفيت ھای اضافی را امکان پذيرساخت وھمزمان زمين" آرامش

  . قابليت انعطاف پذير سازی عليه کارگران گرديد

 FNVسای فعلی  که يکی از رؤ)de Waal Lodewijik(١٩٨٨شايد کسی نتواند به خوبی گفته ھای سال 

  :ی را توضيح دھدھالنداست، وضعيت اتحاديه ھای 

٪ نمی تواند ۶٠ اتحاديه عجيب است که بگويد، اما يک درجه سازمان يابی مثالۀت رئيسأبرای يک عضو ھي"

باالتری بی سازمان ياۀ اين مانع من نمی شود که مثل آنی باشم که درج. تا حدی نشان بی قدرتی است. خوب باشد

سازمان يابی ۀ اما من يک درج.) ٪ سازمان يافته اند١٧ FNV٪ ھستند و در٢٧درحال حاضر . (داشته باشد

يک وضعيت . ٪ را ترجيح می دھم تا يک تعادل جديد در مناسبات با کارفرماھا و سايرين ايجاد شود٣۵حداکثر 

برای . رات را بگيرد، خوب نيستيي تغۀقدرتی خيلی قوی تر، به نحوی که اتحاديه بتواند جلوی ھم

Poldermodellsعمده است که در آن برای ھرسه شريک يک احساس بی قدرتی وجود دارد ".  

با "بودن سپری شده است و زمان " ابلقدرت مق" ھا، برای رھبری اتحاديه، زمان "پست مدرن"برمبنای ديد 

بودن " شريک قدرت"بودن، آن ھا از ديد " بل ت مقاقدر"ۀ به جای نمايند. شروع شده است" قدرت ھمراه شدن

 چنين ديدی منجر به يک سياست ۀنتيج. حمايت می کنند و اصوالً چيزی به نام سلطه کارفرما را رد می کنند

  . کل جامعه شده استئیی و ھمگام با آن سياست زدائزدائی عميق سازمان اتحاديه 

ی و خارجی اتحاديه ھا سازمان نيافته و به حاشيه رانده شده و آن چه که مھم تراست اين است که اپوزيسيون داخل

اتحاديه ھای ۀ  ھمواره خارج از سلطھالندجريان ھای راديکال ضد سرمايه داری در جنبش کارگری . اند

 در چپ ١٩۴٠ و ١٨٩٣در فاصله . سوسيال دموکرات، سازمان يافته بودند و مستحکم ايستادند و سازش نکردند

. کمونيستیۀ جھت يافت"اتحاد مرکزی" يک ١٩۵٨ تا ١٩۴۵ غلبه کرد، از اسيون سنديکاليستیيکال يک فدردرا

  .اما يک اپوزيسيون داخلی چپ درون اتحاديه ھای سوسيال دموکرات نادر بود

  

 بد سازمان يافته ئی خوب و چه بخش ھائیمی توانی ساختار فعلی اتحاديه را بيان کنی ؟ چه بخش ھا :٣س 

  ان و مھاجران در اتحاديه ھا چگونه است؟اند؟ دخالت زن

اين ھا . ی سازمان يافته اندئی وجود دارد که اعضای آن به صورت شاخه ئ سه فدراسيون اتحاديه ھالنددر : ج 

  .سازمان مرکزی ھستندۀ به طور رسمی مستقل، اما عمالً تحت سلط

FVN ران سازمان يافته است٪ کل کارگ۶۴ نفر عضو داشته که شامل ١،٢٢۶،٠٠٠ تعداد ٢٠٠٢ در .  

CNV است که از نظر سياسی راست است و ھالند يا اتحاديه مسيحی اوانگليش دومين اتحاديه بزرگ 

  .٪ کل کارگران سازمان يافته اند١٩ نفر عضو دارد که ٢٠٠،٣۵۵

MHP و ٪ کارگران سازمان يافته را دارد و نئ١١ نفر عضو دارد که ١٩۶،٣٠٠ سومين اتحاديه مھم است که

  .مربوطند. ان. و. بقيه اتحاديه ھای کوچک به نحوی با اف. ليبرال است

٪ کارگران را ۵۶بخش نسبتا خوب سازمان يافته بخش حمل و نقل است به ويژه در بخش کارگران بنادر که 

 IT٪ و١٧٪، بخش بيمه با ٣٣٪ درجه سازما نيابی، کارکنان پست و تلفن با۴٣بعد معلمان با . سازمان داده است
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در کل در .  چندان کاھش نيافته است اما در مجموع کاھش يافته استءدر سال ھای اخير تعداد اعضا. ٪ است۶

ن تشکيل می ٪ را مھاجرا١٩٪ را جوانان و ١٢ن، ٪ آن را زنا٢٩. ٪ کارگران عضو اتحاديه ھستند٢٧ ھالند

اين بدين معنی است که يا بيکار يا مسن . ننديک سوم اعضای اتحاديه از کمک ھای اجتماعی استفاده می ک. دھند

  .٪ شان عضو اتحاديه اند٣٪ کارکنان را تشکيل می دھند و۵کارکنان خود کارفرما . يا از کارافتاده اند

  

مند شده يعنی کارفرما و حکومت پخش می شود که ه وسيله طرف ھای عالقه لمان بادر  :۴س 

"Poldermodell "ه آن و بی نظمی آن ، بيکاری را بسيار شديد کاھش داده و قابليت انعطاف وابسته ب

  آيا درست است؟. است

 اين که بيکاری چگونه تعريف شود اختالف نظر ۀعکس بيکاری سريع افزايش يافته است اما در باره ب: ج 

به حساب آورده  که به طور فعال دنبال کار نيستند بايد ئید نشده و آن ھائيأيعنی اين که آيا بيکاران ت. وجود دارد

٪ اعالم شد در حالی ۴،٨  بيکاری٢٠٠٣مثال در سال . اغلب ميزان بيکاری کم محاسبه می شود. شوند يا خير

٪ و ١١،٩ سال ٢۴ تا ١۵٪ ، جوانان بين ۴،٨٪، مردان ۴،۴بيکاری زنان . ٪ بود۵،۵ست ميزان آن که در اگ

  . ٪ بود١۵ن برای مھاجرا

ھزار نفری را ٩۵٠حدود يک سوم از تعداد . ه در آمارھای رسمی نمی آيديک بخش بيکاری پنھان وجود دارد ک

 ھزار نفری را که پيش ١٨٠به عالوه . که به عنوان ناتوان از کار اعالم کرده اند بايد در اين زمره حساب کرد

  . شود٪ می١٠ حداقل ھالند اين ھا را محاسبه کنيم ميزان بيکاری در ۀاگر ھم. از موعد بازنشسته کرده اند

 ۶٠٪ اين افراد ٢٢.  سال اخير يک مشکل مھم است١۵آن چه که به عنوان ناتوان از کار اعالم می شود در 

درحقيقت يک سوم کاھش در ميزان بيکاری . ٪ جوان و دارای معلوليت ھای جسمی ھستند١۴. ساله و باالترند

به بيان ديگر .  را دارندئین سھم باالاسال و مھاجر٣۵ين بخش زنان باالی ھم چنين در ا.شامل اين افراد است

فشارھای فزاينده و کارھای سخت ۀ بايد گفت که ناتوانی در کار به سيستم کار سرمايه داری برمی گردد و نتيج

  .بدنی و فراتر از حد و مرز اجتماعی است

  و زمان کار چگونه است؟

٪ ساعات ٢٠ تا ١۵. ھفته کار می کنند ساعت در۴٠ ساعت در ھفته است اما اکثراً ٣٨ تا ٣۶به طور متوسط 

٪ مکان ھای کار قابل انعطاف است يعنی که کامال با زمان کار ماشين ۵٠کار حساب شده اضافه کاری است و 

  .ھماھنگ است

  

  وضع درآمد کارگران چگونه است؟ : ۵س 

 قدرت خريد  طول کشيد، بھبودی در٩٠ ۀ تا دھ١٩٨٢ طوالنی کاھش دستمزدھا که از ۀبعد ازيک دور: ج 

 در مزد و حقوق رکود ايجاد می ئین يا رکود اقتصادی بورژوائيرشد پا. حاصل شده بود که دوباره متوقف شد

 بين المللی به خاطر تفاوت ماليات ھا، کرايه ھا و خصوصی سازی ھا و غيره مشکل ۀانجام يک مقايس. کند

ا ھم افزايش يافته است و فشار اين امر روی با انعطاف پذير کردن زمان کار، انعطاف پذيری دستمزدھ. است

 سال اخير به وضعيت فقر واقعی دچار ٣ -٢کمک اجتماعی بگيرھا در . ن کامال قابل ديدن استئيدستمزدھای پا

مستردام، دنھاک، روتردام و اتريخت، مناطق شھری با فقر باال، بی ادر مراکز پيشرفته ای چون . شده اند

  .اردخانمانی و اعتياد وجود د
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  چه مناسبات کاری را ايجاد کرد؟ Poldermodell : ۶س 

٪ ١٨ اروپا که ۀ درآمده که به وضوح مقدارش از متوسط اتحادي)۴(٪ کارھا به صورت بخش کاری۴٠: ج 

سه چھارم اين کارھا در اختيار زنان . است، بيشتر است و پرداخت مزد نيز به صورت بخشی است نه مزد کامل

٪ است که ١٠مشاغل غير ثابت بيش از .  در آمدء به اجرا١٩٨٢اھش واقعی زمان کار که از  اين يعنی ک- است 

  .٪ کار ھا از نظر زمانی غير ثابت و قابل انعطاف است۴٠با اين شيوه . ۵دو سوم آن در اختيار زنان است

  

عيت بخشيدن خود، در واق"مشارکت در مديريت "ھبری اتحاديه ھا از طريق سياست توضيح دادی که ر :٧س 

اتحاديه سای دست اندرکاران شورای کارخانه و رؤمنافع مادی تا چه حدی برای . به اين شيوه کمک کرده اند

  ی را چگونه می بينی؟ئروکراسی اتحاديه نقش بازی می کند؟ و تو، بو

ديده می شدند اما قبالً شوراھای کارخانه به عنوان رقيب اتحاديه :  اين جا ستراتژی اتحاديه بسيار نقش دارد:ج 

در کارگاه ھای بزرگ اعضای شوراھا از کار کردن معاف شده اند و به خاطر انجام . بعدا به عنوان شريک

در اصل شوراھای کارخانه عضو يک اتحاديه اند و نسبت به . وظايف خود کمک ھای مالی دريافت می دارند

اپوزيسيون واقعی در شوراھا .  ھستندئیوريته باالاعضای شورا دارای ات.  به دست می آورندئیقبل در آمد باال

اکثريت اعضای . لمان نداردا تفاوتی با ھالنددراصل مقررات در . و اتحاديه ھا ھيچ امکانی برای ترقی ندارند

اين بدين معنی است که درجه سازمان يافتگی آن ھا بسيار از افراد . سازمان يافته اند)  درصد٧٠ تا ۶٠(شوراھا

  . ی نيستندئ شوراھا، فعال اتحاديه ۀالبته اکثريت اين اعضای سازمان يافت.  باالتر استعادی شاغل

بوروکراسی در اتحاديه ھا بسيار باالست، ھم چنين چون نيروھای مستقل سازمان يافته ضعيف ھستند، تاريخ 

ھا با ساختار ن ايۀته ھمو الب.  مشاوره ھا، امتيازات، سازش ھا و مذاکرات قرار گرفته می شودۀاتحاديه زيرسلط

  .منطبق شده با اتحاديه ھا رسميت می يابند

  

آيا اين ساختار در سال ھای گذشته ھمه چيز را نابود کرد يا اين که مبارزه کاری قابل توجھی ھم وجود  :٨س 

  داشت؟

ن دست می در اصل نزاع ھا از قبل به يک سازش ممک.  زيادی وجود نداردئی و اجتماعیمبارزات اتحاديه : ج 

ی کارگران ساختمانی در ئاکثراً مسائل مربوط به زمان کار و دستمزد ھا است مثل اعتصابات چند ھفته . يابند

 کردن کار ئی به خاطر عقال– بنادر و صنايع –به طور سنتی بخش ھای خوب سازمان يافته . چند سال قبل

ھم چنين . ن مسير سفر و سيکل کار بوديي نظر درتعمقاومت رانندگان لکوموتيو راه آھن عليه تجديد. تحليل رفتند

دھی، می بايستی اين تجديد سازمان.  با کارفرماھاسای اتحاديهعليه ھماھنگی انجام يافته توسط رؤاعتراضی بود 

ھم زمان نقش مھم اما از نظر زمانی محدود مجمع عمومی . در مجموع کار در راه آھن را قابل انعطاف می کرد

رون اتحاديه ھا جالب بود، که نتوانستند آشکارا و غيررسمی و سريع تلفن ھمراه و اينترنت را کارکنان در د

از آن زمان خصوصی سازی راه آھن خواه اقتصادی و ھم سياسی يا ايدئولوژيک دارای شانس  .سازمان دھند

  .است

  



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۶

ی وجود دارد که برای ئه  چپ اتحاديۀروابط اتحاديه و سياست چگونه است؟ آيا يک جناح سازمان يافت :٩س 

   سياسی مبارزه جو نيرو بگذارد؟ۀيک اتحادي

البته دو حزب چپ در پارلمان . کماکان جھت يابی سوسيال دموکراتيک بر اعضای اتحاديه مسلط است: ج 

ھردو حزب .  و حزب چپ سبز و حزب سوسياليست(PvdA )حزب سوسيال دموکراتيک کارگران . وجود دارد

چپ سبز مسيحی، . موکرات چپ معرفی می کنند اما سنتاً تاثيری روی اتحاديه ھا ندارندخود را سوسيال د

 (KP ) ئی کمونيست اروپاۀراديکال، صلح طلب و کمونيست است، يعنی که اين حزب باقی مانده حزب منحل

نشان می حزب سوسياليست يک گذشته تاريخی مائوئيستی دارد و به مسائل اقتصادی اجتماعی توجه . سابق است

که من ) Solidaritiet( ھمبستگی ۀمجل. ی سازمان يافته صحبت کردئنمی شود از يک چپ اتحاديه . دھد

سيس شد تا صدای مخالفان و فعاالن در اين زمينه باشد اما برای أ سال پيش با اين قصد ت٢٠سردبيرش ھستم، 

  .  احتياج به نيرو دارد،اين که بتواند مبارزه را تقويت کند

  ه داردادام

  :توضيحات

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

)٣(- Poldermodell به معنای ھمکاری سازمان يافته بين کارفرمايان، اتحاديه ھای کارگری و شورای ،

. ان افتادلند به جريا واسنار اين مدل برای سياست اقتصادی ، اجتماعی و بازار کار ھۀبا موافقتنام. اقتصاد است

که در تئوری نئوکالسيک به مفھوم متوقف کردن رشد دستمزدھا، حذف وظايف اجتماعی دولت و تبديل گولدن 

اساس آن نمايندگان کارفرمايان و اتحاديه ھا به مذاکره می پردازند تا در مسايل مربوط به ه ب. لمان بودابه مارک 

ازار و دولت به عنوان سومين مکانيسم ھماھنگی عمل می  آن در کنار بۀکار و مزد به توافق برسند که مجموع

  .کند

 دولت ١٩٨٣لند می داند که از سال ا تکامل تاريخی در اقتصاد ھۀ يک پروسۀلند آن را نتيجا ھۀسايت رسمی خان

 موفق مطابق با تئوری نئوکالسيک ۀ در می آورند و آن را يک نسخء آن را به اجرا،لند و شرکای اجتماعیاھ

 مدل پلودرم را به قطار در حال لغزيدنی تشبيه می کند که ٢٠٠٣يورگ ويکتور در مقاله ای در نومبر . دمی دان

  .ھر لحظه عميق تر به فقر اجتماعی منتھی می شود

ھا اجتماعی و به قول آنی جھت خصوصی سازی بنيان ھای  به عنوان الگو در کشورھای اروپائاين مدل بعداً 

 دولت سوسيال ۀ برنامAgenda 2010لمان نيز سياست ادر . نظر گرفته می شودمدرنيزه کردن اقتصاد در 

  .دموکرات با الگو برداری از آن تنظيم شد

 ناميده Part-time و در انگليسی Teilzeitلمانی امن اين واژه را برای بيان آن چه که در :  بخش کاری -)۴(

ن ياساس ضرورت تعيه وقت و نه نيمه وقت است بلکه بزمان کار در اين جا نه تمام . می شود به کار برده ام

٪ و در ١٢٪ ، در فرانسه ٣٣لنداميزان آن در ھ. می شود و جزو کار دائم نيز به حساب نمی آيد و محدود است

  .٪ کل آن است٨٠ را زنان تشکيل می دھند که حدود "بخش کاران"٪ است و معموال اکثريت ٢٠لمان ا

  


