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  فريده ثابتی: برگردان از

 ٢٠١١ سپتمبر ١٣
  

 اتحاديه، از توھم تا واقعيت

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

۵ 

  

  :انگليس

Dave Renton / Martin Thomas -ديويد سوسياليست است و با شبکه کارگری انگليس کار .  از انگليس

  .می کند و به عنوان فعال آموزش سياسی مشغول بوده است

 ۀمعرفی می کند که در درون طبق" اتحاد برای آزادی کارگران" مارتين خود را عضو گروه سوسياليستی 

ويد اتحاد را می گ. ويژه با رانندگان قطار لندن، کارکنان پست و معلمان فعاليت می کندکارگر و اتحاديه ھا و به 

 کارگر عليه قدرت ھای سرمايه داری، و ۀ، درراه اندازی آکسيون ھای مستقل طبق" راه سوم"به عنوان نمايندۀ 

  . می داند،ھمگام ھستند اسالمی که با سرمايه داری ئیو بنيادگرا [*]ھم نيروھای ارتجاعی چون استالينيزم 

  .ال ھای بعدی خواھم پرداختؤال قرار داده ام و به ترتيب به سؤاساس پاسخ جمع به يک سه ترتيب مطالب را ب

  

  خالصه ای از تاريخچه جنبش اتحاديه ای انگيس به ويژه بعد از جنگ جھانی دوم ارائه دھيد؟١: س

 ١٩۵١اعتصاب ممنوع بود که تا سال. نگ رشد کردند به ھنگام ج١٩٣٠ اتحاديه ھای ضعيف سال : مارتين-ج 

منظور دولت حزب کارگر (حکومت کارگری .  موجی از اعتصابات را سبب شد١٩۴۵نيرو داشت و بعد از 

در زمان جنگ سرد جناح راست فعاالن کارگری بر رھبری اتحاديه تاثير .  زدئیدست به رفرم ھا) م. است

 طبقه سرمايه دار انگليس در رابطه با اين که ١٩۶٠ ۀاز شروع دھ. ر کرديي کمی تغ١٩۵٧ داشتند که از ئیباال

 صنعتی غير مجاز نسبتاً بسياری از آکسيون ھای. انگليسی ھا چگونه باشد اغلب ناآرام بود" توان اعتصابی" 

ھم چنين يک جنبشی به سمت چپ در رھبری . به پيش برده می شدند "شوراھای کارخانه"بودند که توسط 

  . بعضی از رھبران چپ تر جديد اتحاديه به تکامل شورا ھای کارخانه نيرو دادند .حاديه ھا وجود داشتات



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

 کوشش ھای مکرری را دولت ھای متوالی، برای رام کردن اتحاديه ھا از ١٩٨٠ تا شروع دھه ١٩۶٩از 

  . صنعتی منجر شدکوشش ھای سابق عملی نشدند و به يک مبارزه طلبی. کار بردنده طريق قانون گذاری ب

جام نمثالً در بيمارستان ھا و ھم چنين در ميان کارمندان ا- در بخش ھای جديدئی سازمان دھی ھا٧٠ ۀدر دھ

ی را که تاحال به محلی سعی کردند اشکال سازماندھي به طور مثال اتحاديه ھای معلمان و کارمندان - گرفت

اتحاديه ھای امروزی انگليس وارث .  انتخاب نمايندصورت تيپيک مختص اتحاديه ھای صنايع بودند برای خود

  :پنج سازمان درھم تنيده ھستند

   ١٨٨٩ اتحاديه ھای شغلی کارگاه ھای دستی دوره پيش از -١

  . که تيپيک اتحاديه ھای عمومی بودند١٨٨٩ اتحاديه ھای جديد بعد از -٢

  .وجود آمدنده  اتحاديه ھای صنعت که در اوائل قرن بيستم ب-٣

   GMB, TGWUوجود آمدند مثل ه  از اتئالف اتحاديه ب١٩۶٠جنبش ائتالفی که از دھه  -۴

  در بسياری از صنايع ترکيبی ازين اشکال سازمانی وجود دارد مثال در راه آھن -۵

اما دررابطه با . حزب کارگر در حکومت بود و اغلب قوانين دولت رفاه را تصويب کرد ۵١ تا ١٩۴۵ از : ديو-

اما اعتصاب سال . اديه ھا کوتاھی کرد و قانون ضد اعتصاب زمان جنگ را پابرجا نگھداشتقوانين اتح

 اعتصابات بيشمار ۶٠ و ۵٠ ۀدھ. ئی تاثير گذاشتبر لغو اين قانون ضد اتحاديه   کارگران بندر۵١/١٩۵٠

تصاب اعتصابات کوچک سراسری ھم وجود داشت تا اع. کوچک و بزرگ محلی رخ داد که اغلب موفق بودند

بود که از سال ) John Prescott( ن اين اعتصاب جان پرسکوتيکی از فعاال. ١٩۶۶نان کشتی ھادر ککار

  .  نايب نخست وزير بود٢٠٠٢

ی را به تصويب برساند اما با ئ کوشش کرد قوانين ضد اتحاديه ١٩٧۴ تا ١٩٧٠ ۀ فاصلبينحکومت محافظه کار 

 و دو اعتصاب در سطح ملی ١٩٧٢و کارگران بنادر در سالاعتصابا ت انبوه غير قانونی کارگران چاپ 

ی در حکومت مارگارت ئموج دوم قوانين ضد اتحاديه .  متوقف شد١٩٧۴ و ١٩٧٢کارگران معدن در سال ھای 

) ١٩٨۴/٨۵(تاچر و جان ميجر بود که سعی کردند بر اعتصاب کارگران فوالد، چاپ، بنادر و به ويژه معدن 

  . فائق آيند

  

   پيروزی چگونه امکان پذير شد؟اين:٢س 

ھا درجات باالی سازمان دھی ال شاخه ھای صنعت که قبالً در آناين امکان به خاطر بيکاری انبوه و زو -مارتين

اين گونه بود که در شاخه صنايع شمار کارگران فروکش می کرد و درطی چند . وجود داشت، امکان پذير شد

مت يک قانون جديد را نه به صورت يک کاسه بلکه قدم به قدم به پيش حکو. ٪ رسيد٢۵سال اين کاھش به حدود 

ھفت ( سپس اعتصابات حمايتی، اعتصابات سياسی، اعتصابات بدون ھماھنگی، اعتصابات اعالم نشده قبلی. برد

 کارگر باشد غيرقانونی ۶، ھم چنين پست ھای اعتصاب که شامل بيش از )روز قبل از شروع بايد اعالم شود

  . شداعالم

  .  درکارفرمايان در ارتباط با قوانين جديد احساس امنيت به وجود آمد١٩٨٣از پايان سال 

حکومت محافظه کار بر کارگران معدن که شايد قوی ترين اتحاديه را در بريتانيا دارا بودند، در يک ١٩٨۴/٨۵

دند و آنھا که تعطيل نشدند سپس اکثر معادن ذغال تعطيل ش. اعتصاب که بيش از يک سال طول کشيد، پيروز شد

 در - اتحاديه ھای ديگر بخش ھای مھم صنعتی. قوانين جديد اثر می کردند. به بخش خصوصی واگذار شدند
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 ۀو در فاصل. شمار اعضای اتحاديه کاھش يافت.  در مبارزات منفرد درھم کوبيده شدند-چاپخانه ھا و بنادر

  . ن تر حد خود رسيدئيکوتاھی به پا

ی بر پايه باالترين بخش ھای ئجنبش اتحاديه .  سطح سازمان يابی و فعاليت بسيار ناچيز شد١٩٩٠ۀدر دھ

 اساس هب. تر کماکان ناچيز استۀ سازمان يابی در کارگران جواندرج. عمومی و به کارگران قديمی تقليل يافت

ی ائتالف اتحاديه ئحاديه اکنون برجنبش ات.  در اتحاديه ھا اين پروسه سرعت گرفت۶٠ ۀترکيب آغاز شده از دھ

مسلط شده است که عضويت در آن ھا در بين تعداد  Amicusو Unison, TGWU, GMBھای بزرگی چون 

  .زيادی از بخش ھای متفاوت تقسيم می شود

  

  ی در بريتانيا چگونه به نظر می آيد؟ئساختار اتحاديه : ٣س

 يک ۀبسياری از آنان به صورت ناگھانی يا نتيج. در انگليس قديمی ترين اتحاديه ھای جھان وجود دارد -ديو

  خود را جامعه متحد١٨۶٠ و ١٨۵٠اتحاديه ھای دھه . اعتصاب موفق در يک کارگاه محلی ھستند

)Amalgamated Societies (مثل اتحاديه -نام داده بودند و اصوالً سازمان ھای کارگران ماھر بودند 

 اتحاديه ھای عمومی کارگران ساده ١٨٩٠ و ١٨٨٠ ۀ ھای دھاتحاديه).Amicus(مھندسين و مشاغل امروزی 

  ). ھردو اتحاديه عمومیT+G و  GMB(بودند

اتحاديه  )Unison( رشد کردند اتحاديه ھای بخش عمومی بودند مثل ١٩٧٠ و ١٩۶٠ ۀ که در دھئیاتحاديه ھا

ای صنعت يا جھت گيری اساس شاخه ھه اکثر اتحاديه ھای انگليس ب. مربوط به بھداشت و کارمندان اداری

شاخه ھای صنعتی اتحاديه . سياسی سازمان يافته نيستند بلکه برمبنای گروه ھای کوچک مھارتی تشکيل شده اند

تنھا . که در فرانسه، اسپانيا و اياالت متحده بعدھا شکل گرفت مورد انتقاد سازمان ھای انگليسی قرار می گرفت

که اکثريت اتحاديه ) TCU/ Trade Union Congress(ی ئاتحاديه  ۀيک اتحاديه مادر وجود دارد، يک کنگر

. بسياری از اتحاديه ھای داخل کنگره تنگاتنگ به حزب کارگر وابسته ھستند. ھای انگليسی به آن وابسته اند

از چند سال پيش دوباره . اکثر رھبران اتحاديه ھا موفقيت حکومت حزب کارگر را کليد موفقيت خود می بينند

  .ت عمومی در اتحاديه ھا به آھستگی رشد يافتعضوي

  

  درجه سازمانی يابی چگونه تکامل يافته است؟: ۴س

. وجود آمد و به کم ترين مقدار خود رسيده  تمايل به کاھش در عضويت اتحاديه ھا ب١٩٧٩از سال  :مارتين

 در صنايع سازمان ITش ھای صنايع جديد مثل تکنولوژی اطالعاتی بسيار بد سازمان يافته اند، در حالی که بخ

  . ی اغلب خوب سازمان يافته اندئی، از نظر اتحاديه ئ اتحاديه ۀيافت

درجه سازمان يافتگی در بخش عمومی قوی تر از بخش خصوصی است و در کارگاه ھای بزرگ به  :ديو

  .وضوح باالتر از کارگاه ھای کوچک است

  

  قوی است؟چرا درجه سازمان يافتگی در بخش عمومی چنين : ۵س

ی بخش عمومی را نه فقط پذيرفت بلکه حتی از ئدر ھنگام جنگ جھانی دوم دولت سازمان يابی اتحاديه  :مارتين

 کل ١٩۴٠ۀبدين طريق از دھ. ی برای عمليات جنگی پيدا کندئآن حمايت کرد تا در مقابل يک مشترک اتحاديه 

از سال . الً کارگاه ھای بزرگ ھم وجود دارددر بخش عمومی معمو .خوب سازمان می يابد بخش عمومی بسيار
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ر ساختار داده شده اند يي بسياری از کارگاه ھای بزرگ بسيار خوب سازمان يافته شديدا کوچک يا تغ١٩٧٩

  ). معادن ذغال، فوالد، بنادر، صنايع اتومبيل سازی، چاپ، ماشين سازی(

ر ساختار و از ييبی نصيب نبوده باشد اما تغرات فرم ھا ييخدمات عمومی ھم بايستی از کوچک کردن ھا و تغ

دست رفتن محل ھای کار چنان شديد مثل صنايع خصوصی نبودند و بدين سبب اتحاديه ضربه ھای شديدی در 

  .آن جا نبايست تحمل کرده باشد

  

  ن چگونه است؟اصی مانند زنان، جوانان يا مھاجراسازمان يابی گروه ھای خ: ۶س

زنان و نسل دوم زنان . و جوانان ھستند!!  زنان، سياه پوستانۀزرگ دارای بخش ويژاغلب اتحاديه ھای ب :ديو

، ٢٠٠٢جوالیآخرين اعتصاب کارگران زن خدمات عمومی در . مھاجر نسبتاً خوب به اتحاديه پيوسته اند

رھبر يکی . بزرگترين اعتصاب زنان کارگر يا کارگران زن سياه پوست بود که در تاريخ بريتانيا انجام يافته بود

اما فقط يک سازمان کوچک . ت بيل موريس است که يک سياه پوست اسT+Gاز بزرگترين اتحاديه ھا يعنی 

  .ن جديد مانند فراريان يا پناھندگان وجود داردمھاجرا

می شود گفت که زنان به طور متوسط مثل يا بھتر از . بين جوانان درجه سازمان يافتگی ناچيز است :مارتين

  . ثری در بخش عمومی وارد شده اندچون که آنھا به طور مؤ. ه اندزمان يافتمردان سا

  

  آيا زنان به تناسب مقدارشان در سازمان يافتگی نمايندگی اتحاديه را نيز دارا ھستند؟: ٧س

ً فقط از مردان تشکيل ئيی، اما ھم چنين پائنه بيش از ھمه باالترين سطح اتحاديه  :مارتين ن ترين سطوح تقريبا

ھا را به دی انجام داده است تا سعی کند آناقدامات زيا Unisonبزرگترين اتحاديه خدمات عمومی يعنی . می شود

ی ارجحيت ئ به طور مثال زنان را به عنوان نماينده برای کنفرانس ھا و برای مقام ھای اتحاديه -رقابت وادارد

صاب کارگران معدن اختالفات کمتری در رابطه با اما در نھايت بايد گفت که امروزه نسبت به قبل از اعت .دھد

  .ی وجود داردئحضور زنان در مقامات اتحاديه 

  

آيا اين تفاوت در سازمان يابی آن ھا . گروه ھای بزرگ مھاجر با اصليت متفاوت در بريتانيا وجود دارد: ٨س

  ديده می شود؟

 کاريبين ھا نسبت به زنان کارگر سفيد -آفرو. داز نظر سازمان يافتگی نيز اين گروه ھا با ھم متفاوتن :مارتين

اين دو گروه آخری مشکالت .  بيشتر سازمان يافته اند اما بنگالدشی ھا و پاکستانی ھا کمترئیپوست بريتانيا

.  با زبان انگليسی می آيند، دارندئیزبانی و فرھنگی بيشتری نسبت به زنان کارگر گروه اول که از کشورھا

 کاريبين ھای مھاجر زمانی به انگليس آمدند که کار فراوان بود و تعداد زيادی - باشد که آفروشايد به اين خاطر

  . از آن ھا در بخش عمومی کار پيدا کردند

بخش . بنگالدشی ھا و پاکستانی ھا در زمانی که بيکاری باال بود آمدند و امکانات فوری کاريابی پيدا نکردند

ھم .  از کشور خودشان ھستندئیوچک کار می کنند و در استخدام کارفرماھابزرگی از اينان در کارگاه ھای ک

 کاريبين ھا، نژاد - فروآعموماً گفته می شود که آن ھا نسبت به . چنين اينان دارای محروميت بيشتر ھستند

  .افته ترندپرستی شديدتری را تحمل می کنند اما شايد ھم دليلش اين باشد که آن ھا عموماً فقيرتر و کم سازمان ي
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  آيا در رابطه با مشکالت و حمالت نژاد پرستانه ی بريتانيائی ھا در اتحاديه بحث می شود؟: ٩س

.  رخ می دھد که صنايع به شدت نابود شده اند و بيکاری بسيار باالستئیشديد ترين حمالت در شھرھا :مارتين

 که اتحاديه ھا ئی طبقه شده است و جا که طبقه کارگر خود را تسليم شده احساس می کند و شايد خلعئیجا

اتحاديه ھا ضد نژاد پرستی ھستند اما به جای اين که در فکر يافتن چاره ای باشند و ھمه زنان .ضعيف ھستند

کارگر را با ھدف دستيابی به شرايط بھتر زندگی برای ھمه با ھم متحد کنند، برخوردھای ليبرالی را در خود 

ی دادن به ھرحزب بزرگی به استثنای حزب ناسيوناليست بريتانيا فراخوانده أبرای رزنان کارگر. تقويت می کنند

  .و در ادامه ھيچ سازمان دھی روزانه و کاری برای شرايط اجتماعی وجود ندارد. می شوند

  

  ن است و آيا کوششی برای غلبه برآن وجود دارد؟ئيچرا درجه سازمان يابی جوانان پا: ١٠س

 عضويت اتحاديه ھا در بخش عمومی متمرکز شده است و در آن جا افراد کمی استخدام چرا؟ چون که :مارتين

 ئیکوشش ھای چندی برای سازمان دادن بخش ھا. در آن جا کارگران از متوسط اقتصاد مسن تراند. می شوند

 مصرف انرژی  اما نياز به-نولفيمثالً مرکز ت. که در آن ھا تعداد زيادی از جوانان کار می کنند، وجود داشت

  . بسيار زياد داشت و يا اثرات بسيار ناچيزی ببار آورد

  

  آيا برای ارگانيزه کردن بيکاران يا خود کارفرما ھا کاری انجام می شود؟: ١١س

 که سطوح محلی ئی يعنی در جائیی با بيکاران ندارند، مگر در موارد استثنااتحاديه ھا ھيچ ارتباط واقعي :ديو

  .اطی را با دو گروه ايجاد کرده اند، به طور مثال در ليورپولوجود دارد که ارتب

ی در بعضی از اتحاديه ھا، به ويژه از طريق بخش راديکال  کوشش ھای جدئ١٩٨٠ ۀدر اوايل دھ :مارتين

چپ در مقايسه . وجود داشت که سازمان دھی بيکاران را مورد حمايت قرار می دادند اما اين نطفه ھا خفه شدند

 ٨٠ۀبخشاً به خاطر اين که مھم ترين افرادی که بيکاران را در دھ.  در اين زمينه ھا کمتر فعال است٨٠ ۀبا دھ

ی بودند که خود به دليل تعطيل شدن کارخانه ھای شان بيکار شده بودند ان اتحاديه سازمان داده بودند، قبالً فعاال

دراين فاصله اين افراد االن دوباره .رده بودندخود را به اين زمينه منتقل کۀ و سپس استعدادھای سازمان يافت

 قابل ذکر است که در اين فاصله زمانی. کاری دارند، يا بازنشسته شده اند يا خود را در راھی ديگر رشد داده اند

ن چپی اين جا و آن جا ھمواره ھنوز فعاال. ی ناگھان بيکار شدندئبخش بزرگی از کارگران سازمان يافته اتحاديه 

ارند که خود را برای سازمان دھی بيکاران متمرکز می کنند اما من فکر می کنم که عموما چپ اين وجود د

  . می بيند که در آن با امکانات کمی که ما داريم تاثير گذاری بسيار سخت استئیبخش را جا

مثل بعضی از کارگران خودکارفرما .  برای سازمان دادن کارگران خودکارفرما انجام گرفتئیکوشش ھا

ی سازمان يافته اند اما اتحاديه ھا ابتکارات ئرانندگان تاکسی لندن مدت زمانی طوالنی است که به شکل اتحاديه 

  . جديد چندی را در اين محدوده آغاز کرده اند

 ديده می ئیاما در آخر تمايل کارفرما.  برای سازمان دھی وجود داشتئیو در بخش ساختمانی کوشش ھا :ديو

  .  به عنوان وسيله ای جھت ديسيپلين و تسريع کارئیشد، خود کارفرما

  

می توانيد کمی در رابطه با ويژگی ھای اقتصاد سياسی بريتانيا و ھم چنين در رابطه با متوسط مزدھا : ١٢س

  برای ما صحبت کنيد؟
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. است)  يورو۴۶۵(يا £ ٣٢٢قت محاسبه جديد حکومت برای درآمد ھفتگی يک بزرگسال با کار تمام و :مارتين

 يورو در ھفته ٣٠٠ پوند يا ٢٠٧پرداختی به کارگر برابر با .  آماری است نه يک متوسط واقعیۀاين يک وسيل

  .است

. باز ھم آماربسيار باال حساب می کند.  ساعت در سال است١٧٣٠مقدار رسمی برای متوسط زمان کار حدود 

 ۵٠بسياری از کارگران شاغل تمام وقت، . ی يک، دو يا سه بخشی دارندبسياری از کارگران شغلی با زمان کار

  .در صنايع شرايط کار مختلف است.  ساعت در ھفته کار می کنند۵٠يا بيشتر از 

  

  اين چند ساعت در ھفته است؟: ١٣س

 پوند يا ۶.٩٢٠مزد ساليانه کارگران از حدود .  ساعت در ھفته کار می کنند۴٠اکثريت کارگران بريتانيا  :ديو

. يورو شروع می شود، ھم چنين می تواند کمتر باشد مثل نيروھای نظافت کننده يا کارکنان کتابخانه ھا١٠.٠٠٠

 يورو مثل مقداری که راننده ھای اتوبوس دريافت ١۵.٠٠٠ پوند يا ١٠.٣٨٠سپس فراتر می رود و به بيش از 

 معلمان در آغاز کار و کارگران ماھر صنايع ۀ يورو مثل مزد ساالن٢٠.٠٠٠ پوند يا ١٣.٨۴٠می کنند، يا 

  . يورو برای رانندگان تراموا و آتش نشان ھا٣٠.٠٠٠ پوند يا ٢٠.٨٠٠فلزی، و به يک مقدار باال حدود 

  

  ی چگونه است و آيا شوراھای کارخانه در انگليس وجود دارد؟ئفضای حقوقی برای کار اتحاديه : ١۴س

در قانونی که توسط حکومت فعلی در اين . ا سازمان دھی وجود نداردھيچ حق روشنی در رابطه ب :مارتين

سيون آک .رابطه به کار می رود، حقی برای شناخته شدن اتحاديه ھا در تحت شرايط بسيار محدودی وجود دارد

ھيچ سيستم عمومی يا توسط قانون تضمين شده .  در کارخانه ھا غيرقانونی است،خودی بدون اعالمه ھای خودب

  .اما در بعضی از محل ھای کار وجود دارند اما بسيار نادرند.در رابطه با شوراھای کارخانه وجود نداردای 

 ئیمثالی می زنم، اگر کارفرما. بله قوانين بسيار ناچيزی در رابطه با تضمين حق سازمان يابی وجود دارد :ديو

يافت کايت کند شانس کارگر برای درمت شکارگری را اخراج کند و کارگر به دادگاه کار برای گرفتن غرا

  .٪ نخواھد بود۵٠غرامت در رابطه با يک اخراج ناحق بيش از

در ضمن فضای .  غيرقانونی است، که در اعتصابندیاعتصابات سياسی يا اعتصابات حمايتی با کارگران ديگر

اين کار را .  دھندبازی بزرگی برای کارفرمايان وجود دارد که يک اعتصاب را به صورت غيرقانونی توضيح

  .آن ھا در چھار سال گذشته بسيار انجام داده اند

  

  می توانيد باز کمی در مورد مناسبات بين حزب کارگر و اتحاديه ھا توضيح بدھيد؟: ١۵س

اتحاديه حامی مالی حزب کارگر از طريق سيستم .  بيان اصلی ھستی سياسی اتحاديه، حزب کارگر است:ديو

 - در دو سال گذشته جنبشی برای دموکراتيک کردن اين سيستم در اين جا رشد کرد. ست سياسی خود اۀپشت پرد

 John Prescottاز جمله توسط ( رو شده که اتحاديه ھا به نمايندگان وابسته به بلر در پارلمان پول می دادند

  .)RMTرئيس اتحاديه حمل و نقل

ر وجود دارد ولی ھيچ اتحاديه ای تا کنون چنين مين مالی حزب کارگأگوھای زيادی در مورد ت و گفت :مارتين

 کوچک معتلق به کارگران راديو تلويزيون مدتی قبل تصميم گرفت از ۀيک اتحادي. چيزی را اعالم نکرده است

يک رشته از اتحاديه ھا پرداخت . اعضايش بپرسد که آيا می خواھند حمايت خود را از حزب کارگر اعالم کنند
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 يک کارزار صحبت می کنند ۀسای اتحاديه در بارؤبعضی از ر.  را کاھش داده اندھايشان به حزب کارگر

  ".اصالح و نجات دادن حزب کارگر"

 اين تصميم وجود داشت که فوند سياسی خود را آشکار کنند؛ بدين معنی که RMT در ٢٠٠٣کمی قبل در  :ديو

 از حزب ،ز کدام کانديداھا حمايت کنند بتوانند آزادنه تصميم بگيرند که اRMTدر آينده گروه ھای محلی 

اين يک قدم . سوسياليستیۀ سوسياليست اسکاتلندی، اتحاد سوسياليست ھا يا اصال ھر حزب کارگری با پيش زمين

  . تفکيک اتحاديه ھا از حزب جديد کارگرۀ به جلو بود در پروس

  

ن اب می شوند؟ آيا برای فعاالی انتخن کارگر در اتحاديه چگونه است؟ آيا فعاالدموکراسی درونی: ١۶س

  امتيازاتی وجود دارد؟

آن را انجام رسماً انتخابات برای شوراھای کارخانه وجود دارد، اما اتحاديه ھای سازمانی ضعيف تر  :مارتين

 اتحاديه را موظف می کند که فعاالن را قوانينی وجود دارد که. ی انتخاب می شوندئن اتحاديه اکثراً فعاال. ندادند

ی و از اين قبيل ئن معينی مثل تحصيل کرده ھا، محققان، سردبيرھای مجالت اتحاديه تخاب کنند اما فعاالان

  . انتخاب کننده منصوب می شوندۀ معموالً توسط کميت

 دررابطه با مديريت ئیھا وا آ که اعضای ساده ھمئیحتی جا.  سال طول می کشد٧ تا ۵دوره نمايندگی گاه  :ديو

ای مزدی و غيره ی روی توافقنامه ھام وقت تاثير قابل توجھن تم فعاال- G + T مثال با - دارندملی اتحاديه ھا

 يورو شروع می شود سپس به سرعت ٢۵.٠٠٠ پوند برابر با ١٧.٣٠٠ی ازئن اتحاديه حقوق فعاال. دارند

 ٢٠.٠٠٠ر با  پوند براب١٣.٨۴٠يک کارگر با حقوق خوب مثل يک کارگر اتومبيل سازی با . اضافه می شود

 يورو می گيرد و رئيس ۴٠.٠٠٠ پوند برابر با ٢٧.۶٩٠يورو می بيند که فرد مورد اعتماد دو برابر او يعنی

 برابر او ۴ يورو و باالخره فعال ملی شان ۶٠.٠٠٠ پوند برابر با۴١.۵٠٠گروه سه برابرش يعنی 

  . يورو می گيرد٨٠.٠٠٠  پوند برابر با ۵۵.٣۴٠يعنی

تاثيری روی اصلی که می گويد له مدتی طوالنی است که موضوع بحث چپ ھاست اما ھيچ اين مسا :مارتين

  .  را که نمايندگی می کنند دريافت کنند، نگذاشته استئین بايد مزد متوسط آن ھافعاال

  

  وضعيت عمومی چپ ھا در درون اتحاديه ھا چگونه است؟ و چگونه ساختاری شده است؟: ١٧س

بزرگترين گروه ھای چپ شايد اتحاديه . ديه ھا ھمکاری با چپ ھا را ترک کرده اندتعدادی از اتحا :مارتين

ن ولفي، چپ شرکت ت)اتحاديه خدمات دولتی (PCS ملی معلمان، اتحاد چپ در ۀسوسياليستی معلمان در اتحادي

داد به ھر حال بعضی از اتحاديه ھا تع.  باشدUnison و چپ ھای متحد در CWUدر اتحاديه پست و تلفن 

 اما معموالً چپ سياسی .نولفي يا نسبتاً زياد مثل پست و تRMTزيادی فعال چپ دارند مثل اتحاديه حمل و نقل 

 حضور سازمان ئینيستند البته از چند سال قبل به اين طرف کمی به سمت چپ حرکت کرده اند از نظر چرا

حساس اطمينان از محل ھای کار وجود ست يک اوست دردرون اتحاديه بايد گفت که دربخش پو چپ ھای پۀيافت

يک اعتصاب در پست . ی دارندستراتژی نستبا قويدارد، تعداد زيادی نيروی کار جوان در آن ھستند و يک 

رد و تعداد  قطار نسبتاً مبارز است، يک خط نسبتاً چپ دان رانندگاRMTاتحاديه . تاثيرات سريع اقتصادی دارد

اما اين چپ ھا در درون اتحاديه ھا به صورت يک گروه سازمان . آن ھستندن چپ عضو نسبتاً زيادی از فعاال

. ن را باھم مشکل می کند مالقات فعاال– شيفت کاری نامنظم - شايد به خاطراين است که نوع کار .يافته نيستند
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 با ھم صورت سازمان يافتهه کارمندان ھم وجود دارد که دارای تعداد زيادی اعضای چپ است که بۀ يک اتحادي

اما بسياری ازين چپ ھا، دانشجويان چپ سابق ھستند که به صورت کارمند کار می کنند اما . کار می کنند

  . درکل اتحاديه ھمواره به طور خاص مبارز نيست

.  انجام داده اند ديگر وجود ندارد١٩٩٠ و ١٩٨٠ۀ ی از نوع آن چه که گروه ھای مختلف چپ در دھئکوشش ھا

 ديگری ۀتا کنون ھيچ کوشش تاز.  کم شده است١٩٩٠ ۀ عمومی فعاليت ھای اتحاديه ھا در دھاين امر با تخفيف

ھيچ گروھی . من فکر می کنم دليل خوبی برای اين که چرا نيست وجود ندارد. در اين زمينه وجود نداشته است

  . با قدرت کافی و وزن سازمانی تمايلی برای انجام اين امر نداشت

، اعضای سابق، يا ھمکاران و سمپات ھای گروه ھای متفاوت چپ، مثل حزب ءاعضاچپ ھا معموالً از 

 چپ حزب کارگران سوسياليست، حزب سوسياليست، اتحاد کارگران، آزادی و غيره ھمراه با بعضی از اعضای

تخابات ی، و برای کانديداھا و کارزار برای انئھا با ھم برای کنفرانس ھای اتحاديه آن. کارگر تشکيل می شوند

  .ی ھمکاری می کنندئکارزار برای مسايل کارخانه  )اما نه ھميشه(ی و گاه گداری ئاتحاديه 

 که  که بيشتر از گروه ھای حزب کمونيست يا مبارز،Breite Linkeدو جھت گيری وجود داشت، يکی  :ديو

که اکثراً از اتحاد  Basisه ن کارگر پايۀ فعاالن چپ تر متمرکز کرده اند و شبکدر انتخابات خود را روی فعاال

در طی ده سال گذشته تفاوت .  استBasisسوسياليست ھا يا کارگران سوسياليست، با يک جھت گيری اين پايه 

وضعيت بازھم بيشتر از طريق موفقيت ھای جديد انتخاباتی در . بين اين سنت ھا اما ھمواره حل شده است

اعضای . ه استپيچيده شد ، اين جھت گيری ھای سياسییردوموقعيت ھای رھبری در اتحاديه ھا از اعضای ھ

 شامل افراد –عبارتند از چپ ھای خارج تا چپ داخل حزب کارگر ) گروه نامطبوع" ( دسته ھای عصبانی"اين 

) NATFHEمربی (  ، پاول مکنی MRT ، باب کرو از PCSمارک سرودکا از اتحاديه کارمندان دولت : زير

 ، تونی وودلی معاون مديرکل AMICUS، درک سيمپسون مھندس از )NUJنگار روزنامه (رئي، جرمی د

با وجود اين چيزی وجود ندارد که بتواند چپ ھای اتحاديه ھای مختلف را باھم  . T+Gاتحاديه عمومی 

 کارگری، اتحاد سوسياليست ھا، و حزب کارگران سوسياليست ھمه - به شيوه ھای مختلف چپ. ھماھنگ سازد

اما گذشته از اين که رھبران در اين فعاليت ھای عمومی ھمديگر را . د چپ اتحاديه کوشش می کنندبرای ايجا

  . مالقات می کنند، ديگر اثر سازمانی روی اين بلوک چپ ندارد

ن مسن تشکيل می شوند که آن قدر مشغله دارند ش اين است که آن ھا اغلب از فعاالمن فکر می کنم علت :مارتين

عھده بگيرند و خود را موظف کنند که جوان ھای ناراضی و کم ه د در اتحاديه ھا موقعيتی را بکه نمی توانن

 برای ءعھده بگيرند که به اين اعضاه فعاليت عضو اتحاديه ھا را مورد توجه قرار دھند و اين وظيفه را ب

باشد که سياست معطوف طور کلی می شود گفت که ھدف چپ ھا بايد اين ه ب. سازمان يابی و فعاليت کمک کنند

به چپ را در اتحاديه ھا قابل دستيابی کنند، دموکراسی درون اتحاديه ھا را بھبود بخشند، و تاکتيک ھای 

  . فراھم سازندءدرون اتحاديه ببرند و شرايط بھتری را برای اعضاه مبارزاتی را ب

  

  آيا ارتباطات بين المللی وجود دارد؟

 ۀمن برآوردم اين است که ھم. ی چيز ديگری وجود نداردئردی افراد چپ اتحاديه تقريباً جز ارتباطات ف :مارتين

اما اين فقط به معنی شرکت در سازمان ھای . اتحاديه ھا ادعا دارند که از انترناسيوناليسم حمايت می کنند

موضوعات بين ۀ  و ھم چنين شرکت در تحليل ھای عمومی در بارETUC و ICFTU بوروکراتيکی چون
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  در کارزار AWLما از . ی که کمتر قابليت پذيرش عملی دارند، می باشدئللی در کنفرانس ھای اتحاديه الم

NO Sweat""  عليه کار غير انسانی شرکت ھای بين المللی شرکت داريم، که در آن موفق شده ايم تعدادی از

ه حرکت در آوريم؛ به طور مثال جمع  از اتحاديه ھا را برای کار بين المللی عملی بئیاتحاديه ھا و يا بخش ھا

  .آوری پول برای اتحاديه ھا در اندونزی و مکزيکو

RMT  ، ،USDAW ، PCSو اتحاديه ی اسکاتلندی در اين کارزار شرکت کردند  .  

  

  مناسبات کار اتحاديه با سياست را چگونه می بينی؟ آيا اتحاديه ھا بايد سياسی باشند؟ و با چه نظری؟: ١٨س

ی و خصوصی سازی ھا واکنش نشان ئآن ھا بايد برای جنگ، حقوق اتحاديه . بله، بايد سياسی باشند: مارتين

 را در ء چنين مسائلی حرف زده اند اما تاکنون نتوانستند اعضاۀتعدادی از رھبران اتحاديه ھا در بار. دھند

استاندارد . غيرقانونی استاعتصاب سياسی : يک مشکل وجود دارد .رابطه با مسايلی ازين قبيل فعال سازند

  . قرار گرفتن با قانون يا در رفتن از آن را مشکل می سازدین است و کار روياروئيسازمانی پا

ی چون مقاومت در مقابل نژاد پرستی، يا دفاع گليس در رابطه با موضوعات سياسياما اتحاديه در ان :ديو 

وقتی اتحاديه ھا با مسايل درگير شوند؛  :ارد زير استمشکل در مو. ايدئولوژيکی از پناھندگان موضع می گيرند

شغل باشد، آن ھا به عادت ھای بوروکراتيک سلسله مراتبی تمايل پيدا می کنند و با زبان ۀ مسايلی که در بار

  .حقوق کار حرف می زنند

  

  در اين رابطه وظايف چپ سياسی چيست؟: ١٩س

ارند مانند اتحاد سوسياليست ھا، حزب سوسياليست دربريتانيا احزابی با جھت گيری چپ وجود د :ديو 

احزاب انتخاباتی و احزاب انقالبی با . اسکاتلندی، حزب کارگران سوسياليست و حزب سوسياليست کارگری

ستراتژی احزاب چپ انتخاباتی اين است که سرمايه را . وظايف گوناگون در مقابل ھم قرار گرفته اند

مين مالی ءان را برای اتحاديه ھا ايجاد کنند که احزاب چپ را توسط کارگران تدموکراتيزه می کنند تا اين امک

ر در افکار ييتالش برای تغ: وظايفی را که احزاب انقالبی جلو خود قرار داده اند ضرورتاً وسيع اند. کنند

  .عمومی و ھمچنين تاثير گذاری در کل جامعه و اتحاديه ھا

ن يک جنبش از فعااليک چپ سياسی اين است که در درون اتحاديه ھا اصلی ۀ من فکر می کنم وظيف :مارتين

 و رھبران اتحاديه ھا را به محاسبه بکشاند،  بخشدرا ايجاد کند که بتواند اميد را باال ببرد که دموکراسی را بھبود

  .که چه قدر در حرف چپ می زنند بدون اين که اعمال چپی را سازمان دھند

  

  اخير مبارزات مھمی انجام يافته و نتايج آن ھا چه بوده است؟آيا در سال ھای : ٢٠س 

که به معنی راست " (poujadistischem" پيش از چند سال يک مبارزه ای وجود داشت با کارآکتر :مارتين 

و جنبش جاری ضد جنگ که . توسط رانندگان مستقل کاميون و دھقانان عليه ماليات بربنزين) پوپوليستی است

و ھم چنين تعدادی از فعاليت ھای ضد سرمايه داری اما به واقع . ر ويژه دانش آموزان فعال ھستنددر آن به طو

  .نمی شود آن را جنبشی با تداوم دانست

  

  جنبش اجتماعی خارج از اتحاديه چه اندازه قوی است؟: ٢١س 
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ز آن ھا در مقايسه با  اين جبھه ھا وجود دارد و ھيچ کدام اۀ در ھمئیکارزارھا.  درکل ضعيف است:مارتين 

  .حتی اين حرکت ھای ضعيف اتحاديه ھای امروزی، استخوانبندی سازمانی با تداومی ندارد

ما کارزارھای . من فکر می کنم يک محيط سالم ضد گلوباليزاسيون و ضد سرمايه داری وجود دارد :ديو 

 آن تظاھرات ضد جنگ ۀگترين نمونبزر .بسياری در رابطه با حقوق شھروندی، صلح، پناھندگان و زنان داريم

اما اين که اين نيروھا در موقعيتی باشند که بتوانند در کل جامعه تاثير بگذارند و بريتانيا يا کل جھان را به . بود

نطرم اين جنبش ھا تدافعی شده اند ھمان گونه که در گذشته جنبش ه ب.  ديگری استألۀسمت چپ سوق دھند مس

  .ودی دچارش شده بئاتحاديه 

ميليون نفر را در لندن برای تظاھرات سازماندھی ٢ حدود ٢٠٠٣پريل ااز طرف ديگر جنبش ضد جنگ در 

ی بود که در بريتانيا ديده شده است و سبب تضعيف تونی بلر کی از بزرگترين کارزارھای سياسياين ي. کرده بود

  . شد

  :يادداشت
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