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؛ كند را بررسي مي متحده از خودمديريتي و كنترل كارگري در اياالت اي كننده تعيين مقاطع تاريخيِمقاله اين 
حامي نيز بارها نشان داده كه  ي پيش در طول سده كه است داري سرمايهدولت  ي اصلي يك نمونهمتحده  اياالت
، حقوقشانو حقبرد  كارگران براي پيش با مبارزه پيوسته زمان همي استثمار نيروي كار است.  هاي يغماگرانه شكل

وشرط از  قيد بي استياليي به مديريت براي دستيابي هاي طرف حمايت از تالش داري واكنش دستگاه دولت سرمايه
بودن برتري  شان بر بديهي هاي كارگري فرض مديريت و اتحاديه .است جمعي  مستقيم  اثركردن اقدام بيطريق 
  است. سرمايه قانوني

در سركوب ي آسوده خاطربا  دارانه است، كه در آن كارفرمايان وكمال بهشت سرمايه ي تمام متحده نمونه اياالت
دستگاه  از حمايت كاملكنند، تقريباً هميشه،  كارگر تخطي ميـ  حاكم بر تعامالت مديريتكارگراني كه از قواعد 
ي  تقريباً به هر نمونه ها را زيرپا بگذارند. نامه وكارها توافق  كه خود كسب برخوردارند، مگر آن قضايي و نظامي دولت

ها به  كه رجوع كنيم، كارگران تنها با تخطي از قواعد، اعتصاب و اشغال كارخانهتاريخي از زمان پيدايش توليد انبوه 
اقدام  طور تاريخي خود را از رهگذر به كارگران مخالفترو،  ). ازهمين٢٠٠٦اند (پاپ:  اتكائي دست يافته قدرت قابل

 هاي كارگريِ مواقع اتحاديه  بيشترِ و تقريباً در  كار عليه احكام سرمايه، دولت محيط سطح ي كارگري در بدنه
  كار نشان داده است. سازش

براي هاي مديريت  برابر تالش دراز طريق راهبردهاي گوناگون ي پيشين، كارگران آمريكايي تقريباً همواره  در سده
 ،كارگران ايمني و سالمتاصول عدم رعايت توليد،  درافزايي  استخراج ارزش اضافي ــ كاهش دستمزدها، شتاب

دانند كه  خوبي مي . بيشتر كارگران بهاند ايستادگي كردهاجباري و بسياري موارد ديگر ــ  كاري اضافه، بيكارسازي
زحمت  و   رنج گرفته از وقفه ارزش اضافي را، كه نشئت و بيزند  پس مي ي رامعيشت ـ   سرمايه استانداردهاي دستمزد

 يكارگرانهم  ها . اين بنگاهكند گذاري مي سرمايه يي اقتصادي جديدها در بنگاهاز نو است،  و حال كارگران در گذشته
  .كند استفاده مي فناوري مدرن كاراندوزگيرد و هم از  كار مي را بهتر  ارزان

امان  مبارزه بي گواهي است بر صنعتي داريِ سرمايههاي  تاكتيكبرابر اين  ي كارگران در جويانه تاريخ مقاومت مبارزه
 مهرِهاي كارگري،  اكثر عصيان. شان براي دفاع از حقوق اي از اقدامات جمعي از مجراي مجموعه آمريكاييكارگران 

ده  جري تاكر، كارگر وسازمان .بر پيشاني دارند خواهي با هدف دموكراسيرا  تي كارگرييسوداي دستيابي به خودمدير
دفاعيِ ممانعت  كند كه ما بايد از موضع ميان ) قاطعانه اذعUAW( ي كارگران خودروسازي اتحاديهي  پرآوازه

كارگران بايد «اين منظور  سمت راهبرد تهاجميِ تقويت قدرت كارگري پيش برويم. به به ها گري شركت از سوءاستفاده
رد مبارزات ب ي پيش الزمه ترتيب اين به تاكر .»كنند تصاحبكار و نيز اجتماع  هاي محيطسطح  فضاي اجتماعي را در

مالكيت  داند كه تحت اي مي ي اجتماعيِ منابعِ اجتماعي و اقتصادي كوششي براي مصادره  و  كارگران را تالش
 .كارگران ناشي از دستمزدها و شرايط شغلي نامطلوب است مخالفت، سرانجام). b٢٠١٠(تاكر قرار دارند خصوصي 

 ،و در اين مسير به چالش بكشدرا نيز  سلطهتواند مدل شركتي  همه، مقاومت كارگران در برابر مديريت مي بااين
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و توليد كاالها و خدمات براي نيازهاي جمعي و نه سود  ،كار محيطكردن تصميمات  مشاركت همگاني را در دموكراتيزه
  شخصي ارتقاء بخشد.

 ماهيت اساساً انقالبي كارگرانگ و گرامشي، ماركس و لنين گرفته تا لوكزامبور از ،ها سوسياليستبنا به استدالل 
در  و رسميت شناخت بهكارگران را محوريت  مشخصاً برجا است. لنينامري مسلم و پا هاي كار و اجتماعات در محيط

كه بر اين نكته تأكيد داشت  دولت و انقالبدر كتاب ، تكامليهاي  تقابل با كارل كائوتسكي و سوسياليست
بورژوازي و برانداختن پارلمانتاريسم بورژوايي است  ءتغيير توازن نيروها، بلكه امحا« معناي بهنه  شوراهاگيري  شكل

 لنين،( »است كارگري شوراهاي از اي جمهوري يا كمون جنسِبرپايي يك جمهوري دموكراتيك از  آن نيز و هدف
 عمل خود كارگري، شوراهاي ي ناپيوسته و دوام بي ماهيت رغم به ،متحده  التااي بافتار در. )١٠٠: ١٩١٧/١٩٩٨

 منطقبا كه يا  هاي كار دارد كارگران عليه سرمايه و بوروكراسي خودكنشيِ در ريشه كار هاي محيط تصاحبِ
  .هستند آن برابر مقاومت دريا ناتوان از  شوند، سازگار مي جامعه در استيال بر   سرمايه ي مالحظه بي

  گري در بخش توليد كنش
، مصداق آن چيزي است كه توليدمحل يا » بخش توليد«دهي در  سازمان ي متحده از زاويه اياالت تاريخ شگرف

سازمان ، ١٩٠٥ سال . دركنند قلمداد مي» گرايي ترين شكل اتحاديه ناب« ،هاي كارگري سوسياليست اعضاي اتحاديه
با  ،دارانه هاي سرمايه تالشمانع  با گرايش آناركوسنديكاليستي تأسيس شد تا )IWW( كارگران صنعتي جهان

چون يك سده  شود. امروزه، هم قيمت هاي جديد و كار ارزان كارگيري فناوري جهت به در ،دولتهميشگي پشتيباني 
كه قرار دارند تر  عمال فناوري جديد و دستمزدهاي پايينا در جهتمشابهي اقدامات معرض يورش  تر، كارگران در پيش

گرايي و  دهد كه موجب ظهور بومي افزايش مي اي گونه به تقسيماترا با خلق  طبقاتي و تضاد درون رقابت كاري
) اعالم كرد: ١٩٠٥( جهان صنعتي مانيفست كارگرانشود.  كارگران مهاجر مي در برابرهراسي  بيگانه

اعمال باشند، هاي مهارت يا منافع در ميان كارگران  ي تفاوت كننده كه بيان آن ، بيرا ها بندي تقسيماين كارفرمايان «
 شايد تا ،كار  محيط در ها آن بيشتر تقالي حركي باشد برايم نيز جان يكديگر بيفتند و تا شايد كارگران به  ندنك مي

  .»شود تضعيف ساختگي هاي تفاوت اين با دار سرمايه گري ستم برابر در مقاومت كليت
هاي  بوروكراسيدر برابر  دهد، كارگران آمريكا نشان ميكارگري در كنترل ي  بارهدرنوشتار طور كه اين  همان

جاي  ند ــ بهگي كردايستاد اقدام مستقيمبا  ،كارفرما ي سلطه، خيرخواهي ظاهري مديريتي و هاي كارگري اتحاديه
شان را حل كنند،  و اختالفات تكيه ـ محوراتحاديه يا ـ محوركارفرما رسيدگي به شكاياتهاي سنتي  كه بر نظام آن

). ١٩٩٢مشهود است (ليند  ١٩٣٠ي  هر زمان ديگري بعد از دههناكارآمدي آن بيش از  ي ما در زمانه كهاي  شيوه
اند، براي  مبتني همبستگي طبقاتيبر  كه ،گرايي هاي دموكراتيك اتحاديه گاه قطعي نيست، شكل كه موفقيت هيچ بااين
، نيروي ١٩٥٠ي  زمان از دهه همه، هم بااين. است ضروري ،بر كارگران داران وشرط سرمايه قيد شكستن كنترل بي درهم

ي  باقي مانده و در دفاع از طبقهخاموش و منفعل هاي اروپايي ــ  يال دموكراسيسيافته ــ در مقايسه با سو  كار سازمان
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به مناطق  تواند مي سرمايه است كه رويكرد  اين از درك قابل يا  واهمهآن دليل . يافته ناكام بوده است مانساز كارگرِ
كسب  يسود بيشتر از طريق استخراج ارزش اضافي از كار ارزان و فناوري پيشرفته كوچ كند كه در آن يتر هزينه كم

   ).١٩٨٤(اريگي و سيلور  خواهد كرد
   ١٩٣٥- ١٩٣٩متحده:  سازي در اياالت كنترل كارگري و اتحاديه، ١هاي نشسته اعتصاب

 ها گام ي ازكارخانه صرفاً يك تصرَفكه نيروي كار در پي كنترل دموكراتيك بر كار خودش است و كنيم  مي فرضابتدا 
 عامل چهار به منوط هاكارخانه  اشغال ،٢٠١٠تا سال  ١٩٣٠ي  فرايند كنترل كارگري و خودمديريتي است. از دههدر 

  :ستا  بوده عمده
 ؛ي كارگر، برخاسته از نيازهاي جمعي وگسترش آگاهي طبقه  رشد .١

 ؛داران با سرمايه براي مقابلهظرفيت كارگران  اقتصاديِ وجه محاسبات .٢

 درهمواره  ها دولت .دولت قيطر از كارگران تنظيم يبرا يدار هيسرما ي در جامعه ينهاد باتيترت .٣
 يگر انيعصكارگران  به كه بحران طيمگر در شرا دهند، يقرار م تيرا در اولو وكارها  كسبكارگران،  برابر
  ؛شود يواگذار م يزيناچ ازاتيامت ،دارندرا  يو اقتصاد يكنترل بر منابع اجتماعي  مطالبهكه 

تحت شرايط  ي خودبسيج نيروهادهي و  هاي كارگران براي خودسازمان تالش و استقامت ظرفيت .٤
  .سركوب

  ي اتواليت توليدو در كارخانه كارگري مستقيم اقدام
ها در صنايع توليد انبوه شد تا  هاي كارگري كارخانه آمريكا بدل به كانون موج عظيمي از اشغال ي ميدوست منطقه

ي  هاي بدنه رسميت بشناسند. درپيِ موفقيت عصيان را بهنوپا هاي  ناپذير را مجبور كند اتحاديه كارفرمايان سازش
برابر  درايستادگي هاي نشسته و  ، اعتصابجمعي دسته ٢هاي بند ديوور، كه شامل ١٩٣٠ي  كارگري در طول دهه

 ترتيب، اين ، كارگران صنعتي به كنترل بيشتري در محيط كارشان دست يافتند. بهشد خشونت حكومتي و شركتي مي
را يان كه كارفرما شد ــ تا جايي، مرسوم جويي و پافشاري بر كنترل دموكراتيك مبارزه ،توليد انبوه در ميان كارگرانِ

   ها در اين صنايع عقب بنشينند. براي تسلط بر كارگران و سركوب آنشان  واداشت از سرسختي
كارگري  همبستگيِ گرِ عصيان جنبشيك  عليه ايالتي پليس و مديريت يورش نخستين شروع با ،١٩٣٤ سال در

، شهر توليدو در شناختن اتحاديه بود رسميت مزدها و شرايط كاري خواستار به كه از طريق اعتصاب براي بهبود دست
عيار از شركت  تمام پشتيبانيحكومت در  ي طبقاتي حماسي بدل شد. ي مبارزه ناگهان به عرصه ايالت اوهايو

                                                           
١  sit-down strike :كشند و كنترل محيط كار و ابزارهاي توليد را در دست  كنند، اما دست از كار مي نوعي كنش اعتصابي است كه كارگرانْ محيط كار خود را ترك نمي

مكاني ديگر،   تقال كارخانه بهها جايگزين كنند يا با هدف ان شكن دهد كه كارگران اعتصابي را با اعتصاب گيرند. مزيت اين اعتصاب اين است كه به كارفرما اجازه نمي مي
  هاي اين مقاله از مترجم است] [تمام يادداشتجا كنند.  تجهيزات و تأسيسات كارخانه را جابه

٢ Picketقطاران  مكنند. از اين طريق هم ه ها را كنترل مي وخروج ها اقدامي است كه كارگران با تجمع در محيط كارخانه، ورود : نوعي كنش اعتراضي و در خصوص اعتصاب
  شود. بند گفته مي بندي را بر عهده دارند، ورودي آن دسته از كارگراني كه مسئوليت ورودي  عالوه به شوند. به شكني مي كنند و هم مانع اعتصاب خود را به اعتصاب دعوت مي
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جمعي  صفوف دسته با ايجادكه  . اين كارگرانراه انداخت ي واقعي عليه كارگران بهنگج يك اتواليت توليدو،ترالك
اين مورد  ، توليد را متوقف كرده بودند. درديرس كار مي هزار كارگر اعتصابي و بي كه شمارشان تا ده بندها ورودي

 ٢٤شكن شدند. در  اعتصاب ١٥٠٠كاران مانع از ورود و خروج حدود  كارگران اعتصابي و بي ،مشخص، در كارخانه
هزار نفره از كارگران از نارنجك  براي متفرق كردن جمعي شش گارد ملي اوهايوه ك پس از آن ،١٩٣٤ سال مي

ته و بيش از دويست مجروح كنندگان دو كش ميان اعتصاب درراه افتاد كه   عيار به بردي تمامگازي استفاده كرد، ن
فدراسيون  فدرالي  اتحاديهعضو  جا گذاشت. بايد به اين نكته نيز توجه كرد كه اين اعتصاب را كارگران به

از كه بودند عليه شركت اتواليت ترتيب داده ) ي كارگريِ مستقل (يك اتحاديه ١٨٣٨٤ نيروي كار آمريكا
متأثر از تروتسكي حزب سوسياليست اين اتحاديه از سوي  .دندوب برخوردار كار بي كارگرانِ مزيت مشاركت فعالِ

). اعتصاب در ٢٢١-٢٢٩، ١٩٦٩(برنشتاين  شد مي دهي سازمان رهبري اي. جِي موسته به كاران انجمن ملي بيو 
درصدي دستمزدها و  ٥كه شركت اتواليت با افزايش  آن هم بعد از آن رسيد،به پيروزي  ١٩٣٦ سال ژوئن ٢
دست  ه بههاي كارخان بستگي كارگران در دروازه با همصرفاً ــ توافقي كه  شناختن اتحاديه موافقت كرد ترسمي به

  .توليد انبوه پديد آوردي  عرصهدر  ساله عصياني پنج ها كارخانه ميان آمد. اين اعتصاب از طريق اقدام مستقيم در
  هاي كارگري نشسته در شركت اكرون تاير اعتصاب

در شهر اكرون، ايالت اوهايو، آغاز  ي عمده هاي نشسته متحده موج عظيم اعتصاب در اياالت ها، گزارشبنا بر اكثر 
كارگران كنترل سه مورد از  ١٩٣٦ سال ي خودروها است. در ژانويه تايرِي  شد ــ مركزي صنعتي كه توليدكننده

 دست گرفتند را به و بي. اف. گودريچ ــ گودير، امپنيرابر ك اندــ فايرستون تاير  تايرسازيهاي  ترين شركت بزرگ
ي  يك اتحاديه، سازي آمريكا كارگران متحد الستيكي  اتحاديهشناختن  رسميت ها از به ي آن كه هرسه
در بخش توليد تاير، . منصفانه نداشتند يي قواعد كار و اعتنايي به مطالبه بودند امتناع كرده ،كار تازهكارگري 

شدند، مجازات كردند: در   درگير مي ي شركت كنترل مستبدانه با سازي كارگراني را كه ستيكي ال هاي عمده شركت
افزايش از طريق  افزايي به توليد هاي مديريت براي شتاب تالش برابر دركه كارگران  ، زماني١٩٣٦و  ١٩٣٥ هاي سال
، بعد از ١٩٣٦ سال ي ژانويه ٢٩در ). ١٥٣، ١٩٩٨كارگر اخراج شدند (گرين  ١٥٠٠، كردند مخالفت روز كاري و مدت

 و از برگزاري دادرسي نيز سر باز زد، كارگرانْ كارگر را از كار معلق كرديك دليل  بي رابر اندفايرستون تاير كه  آن
مستقيم اعتصاب  اقدامات موجب زمان هم فايرستوني  اشغال كارخانه ي كارخانه را ترتيب دادند. ساعته ٥٥اشغال 

، انجام كاري دموكراتيك  محيطخواستارِ  كه توسط كارگران شد گوديرو بي. اف. گودريچ  هاي   نشسته در شركت
   )٦-١١، ٢٠٠٦(پوپ  شد

هاي  رغم تالش هزار كارگر تايرسازي در اكرون، حتي به دههاي كارخانه، حدود  ي اوج موجِ اشغال در دوره
هاي  بخشيدن به اعتصاب دادگاه مبني بر پايان احكامبرابر  در ،براي مصالحهي كارگران متحد رابر  اتحاديه
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به   منصفانه كاري و نيز برقرارشدنِ قواعد شناسي رسميت به ني برتكه با توافقي مب تااين مقاومت كردند ،نشسته
براي ي جديدي  شيوهبه نظر كارگران، هاي نشسته  اعتصاب«كند:  مورخ اذعان مي گرينِ پيروزي رسيدند. جيمز

 »كرده بودند  گذشته تجربه كه دربود هايي  و جلوگيري از خيانت هايشان، تضمين مذاكرات سريع تصابكنترل اع
براي هم دشوار  ي چالشي سخت كننده مديريت در توليد انبوه بيان تفوق برابر ). مقاومت كارگران در١٩٩٨، ١٥٣(

اي براي اعمال كنترل كامل از طريق مالكيت وسايل  سرمايه بود كه توليد انبوه را وسيله هم برايكارفرمايان و 
كارفرمايان دستمزدها و شرايط خواستار آن بودند ماهر كه  استادكارِكارگران  برخالفمديريت  كردند. تلقي ميتوليد 

كارخانه كه كارگران جانبه بر  تواند دستمزدها و شرايط كار را يك مي كه اعتقاد داشتاي را تحمل كنند،  كار اتحاديه
  حميل كند. مالك وسايل توليد نبودند ت

  فلينتشهر ي كارگران خودروسازي  اعتصاب نشسته
زمان داراني كه از  سرمايهدر مخالفت با  ١٩٣٦ سال درهاي توليدي  كارگران صنعتيِ متعهد به خودمديريتي بنگاه

، سر به شورشي آشكار بر توليد تسلط داشتند ي نوزدهم كارگران استادكار در اواخر سدهاندك  رفتن كنترل ازبين
اي شد از توان  ها كارگر نمونه ، براي ميليونشكل گرفته بود ها كارخانهكه در  نشستهصاب اعتجنبش  گذاشتند.

كشيدن استبداد  چالش هاي كارگري، به اتحاديه بنا نهادن و [كاري] قواعد برقراريدموكراتيك كنترل كارگري براي 
  ها. از خودمديريتي كارگري كارخانهدفاع شركتي و حتي 

زني  از توان چانهي كار،  كاري گسترده و ارتش انبوه ذخيره ي بي واسطه به ،١٩٣٠ي  شك بحران اقتصادي دهه بي
 هاي جلوه ،حال انجاميد. درعين نوبنياد هاي كارگريِ ههاي كار و تضعيف اتحادي كه به كاهش هزينه كاست كارگران

 يبر آگاهي كارگراني اوج خود رسيد،  ي بيستم به نقطه در اوايل سده كه ي خودگرداني كارگري سنديكاليسم و مطالبه
توان  ،كاري افزايي به توليد و افزايش تعهدات مقاطعه كه دريافته بودند تدابير مديريت ازجمله شتابتأثير گذاشت 

 ي گرايانه كوشي به ايدئولوژي جمع لوژي فردگرايي مبتني بر سختوبرد. ايدئ ها را تحليل مي زني جمعي آن چانه
 استحاله» رسيدن به همه آسيب رسيدن به يك نفر، يعني آسيب«مبتني بر ) IWW( كارگران صنعتي جهان

  يافت.
كارگران هاي قطعات خودرو،  ن تاير و كارخانهكنندگا هاي نشسته در ميان توليد دنبال موجي از اعتصاب به

براي  را هاي نشسته در تاريخ آمريكا اعتصاب ترين برجستهيكي از  ١٩٣٦در دسامبر  گانيشيدر م يخودروساز
در شهر فلينت،  ،١٩٣٦ دسامبر ٣٠در كارگران خودروسازي كار به نمايش گذاشتند.   محيطگرفتن كنترل  دست به

جنرال  باديِفيشر  ٢و  ١ي  شماره هاي ي كارخانه روزه ٤٤اشغال  ي،ساز زورآزمايي سرنوشتدر ايالت ميشيگان، 
) و كارگران در برابر UAW( كارگران متحد خودروسازيي  دهندگان اتحاديه ، سازمانرا ترتيب دادند موتورز

مقاومت كردند. كارگران در  اين عصيان كارگريشكستن  و تهديد به فراخواندن گارد ملي براي درهم فرامين دولت
 و جمعي دسته بندي وروديايجاد  با ها . آنهاي فلينت برتري خود را نشان دادند ي پليس به كارخانه نخستين حمله
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بخشيدن به  پايانبراي مقامات حكومتي دولتي و فدرال مقاومت در برابر  هاي كارخانه و هماهنگ بيرون دروازه
توليد و كسب  توقف بيروني در جهت    ـ  . اين راهبرد درونيرا اشغال كرده بودند  كارخانههاي نشسته،  اعتصاب

  . بسيار موفق بود ي كارگران آمريكايي مشروعيت و پشتيباني در ميان بخش عمده
جنگي طبقاتي عليه جنرال موتورز، بزرگترين شركت  ي كانونِ بدل به نقطهي فلينت،  اعتصاب نشستهشش هفته 

كارگران متحد شكستن اعتصاب از طريق اعمال خشونت،  هاي پليس براي درهم رغم تالش توليدي جهان، شد. به
 ،مستقيم در خالل عصياني بزرگ اقدامكه براي  ندبود شده و منضبط نيروي كاري بسيج)، UAWخودروسازي (

شهر  عاديسوز و ساكنان  دل بندهايي ورودياز مزيت  ترديدي، اين اشغال كارگران  و  هيچ شك. بدون داشتندانگيزه 
برد كه نها بود درگير شده بودند. با تدوام اين  كارخانه با پليس كه درپي متفرق كردن آن محيطدر  رد كهب مي  نيز بهره

هاي گازي استفاده كرد كه  كردن تظاهركنندگان از نارنجك براي پراكنده، پليس طول انجاميد بهدسامبر  ٣١تا سحرگاه 
  .كارگران مواجه شدندمتقابل پراكني  سنگبا 

گرفت، پليس شهر فلينت در تالش بود تا  لقب» نبرد گاوهاي تاخته«شورش كه اولين روز ژانويه،  ١١در 
رغم  متفرق كند. پليس به دوربرد آورِ ك گاز اشكگرفتنِ كنترل يك پل و شلي با دردستبندها و كارگران را  ورودي

كه  قدم بود و تا زماني كامالً ثابت بندها صف وروديزور نتوانست به اشغال كارخانه خاتمه بخشد؛  استفاده از
  )  ٦-٧، ١٩٦٩. (فاين نكردندترك ضع خود را موا نشد، حاصل شان شناختن اتحاديه رسميت ي براي به ا نامه توافق

فراخواندن گارد ملي  ازدر اثر فشار سياسي  ورفي،فرماندار ميشيگان، فرانك م .ناپذير بود بستگي كارگران رسوخ هم
توانست به آتش اين كشمكش دامن  كه ميگرفت  درمي نزاعير اين صورت، دچراكه  .باز زد سرمقابله با آنان  براي

ي  توجه به ضديت سرسختانه با اشغال كارگران ثابت كرد كه .(همان) جويي عمومي بيفزايد بزند و بر خشم و مبارزه
 كافي نيست. سازي هاي متداول براي دستيابي به حق اتحاديه اعتصاب ،موتورز و ساير توليدكنندگان عمده جنرال 

ها را اشغال كنند و قاطعانه در برابر  كارخانه بايست ميكردن صنعت خودروسازي آمريكا،  براي متشكل كارگران ،رو ازاين
كارگران  باپايان يافت؛ يك ماه بعد جنرال موتورز  ١٩٣٧ سال ي فوريه ١١تصرف كارخانه در كاري بايستند.  سازش

تأييد آن قرارداد وارد مذاكره شد ــ كه براي ، سازماني كه كنترل كارگران را برعهده داشت ،متحد خودروسازي
. بنا به نظر نورا نتيجه رسيد طور كامل در صنعت خودروسازي به  سازي به اتحاديه اريگانه كارز بود كهاين دليل به صرفاً 

هاي نشسته مشاركت داشتند كه جنرال موتورز را  و اعتصاب ها بندي وروديدرصد كارگران فلينت در  ٨٠رس، حدود ف
  ).١٩٩٨( كردبه تسليم وادار در تنگنا قرار داد و سرانجام 

هاي نشسته در صنايع توليد انبوه در سرتاسر كشور  اشغال ازناپذيري  پايانموج كارگري فلينت،   در پي اشغال
كار مشاركت   محيطمورد اشغال  ٤٧٧هزار كارگر در  ٤٠٠ي جيمز گرين، در سال بعد حدود  بنا به گفته تداوم يافت.

قدرت  ،هرچندسرتاسر جهان شد.  جويي كارگران در مقدمِ مبارزهمتحده بدل به خط  ) و اياالت١٩٩٨، ١٥٧داشتند (
   .بود دوام كم ي جنرال موتورز عليه كارگران، اثر كارزار مصرانه مدت در ، در كوتاههاي توليدي در بنگاه كارگري
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، سيدني ي فلينت هاي نشسته ، پس از اعتصابها ساله از سكون و خاموشي در كارخانه وپنج اي بيست  دورهرغم  به
  :داشت ها تداوم در اكثر كارخانهكماكان كه كرد فعال  را يجويي كارگر مبارزه  كند كه آن تجربه فاين استدالل مي

كه مديريت اعمال  ... مايل به پذيرش انضباط مرسومي نبودند كارگران متحد خودروسازياعضاي 
ي  كميته ،ي اتحاديه اعضاي كميته .»شده بودندمهار  غيرقابلها  ها تا ماه در بسياري از كارخانه«كرد و  مي

و  گذاشتند ميتحت فشار شدت  هبمكرّرِ سركارگرها نافرمانيِ رسيدگي به شكايات اعضاي اتحاديه را درخصوص 
هربار كه اختالفي پيش «، تصديق كردندكارگران متحد خودروسازي طور كه بعدها برخي اعضاي  همان

  )٣٢١، ١٩٦٩(فاين، » داشتند كه بنشينند و ديگر كار نكنندها اين گرايش را  آمد، بچه مي
  

راه را براي كه هاي نشسته  اعتصابحاصل از  توافق ،زمان، در جنرال موتورز برخي مديران مخالف با اتحاديه هم
از وضعيتي كه بالفاصله بعد ي  بارههموار كرده بود، ناديده گرفتند. فاين در كارگران متحد خودروسازينمايندگي 

حاميِ اتحاديه  شكلي فعال درقبال كارگرانِ كند كه مديران كارخانه به اشغال كارگري فلينت حاكم شد، خاطرنشان مي
عنوان  اي را [به غيراتحاديهحدود هزار كارگر «ي شورولت شهر فلينت  آرتور لنز، مدير كارخانهشدند.  ئل ميتبعيض قا

اتحاديه و اعضاي  ارعاب ها را براي و آنبود كرده  مجهز ي ساختگيها كلوبدر قالبِ مشخصاً ـ م]   دست به چماق
  (همان). »داشت احتمالي اتحاديه به راهپيمايي در كارخانه وامي

اي كارگري در  بوروكراسي اتحاديهظهور هاي قانوني فدرال و  همه، گذشته از تهديد و زورگويي، محدوديت بااين
  را تحليل برد.  جانب كارگران گرداندن امور از يكنيز شيوه دموكرات كارگران متحد خودروسازي

همه، براي  دار آمريكا قلمداد شد. بااين ي سرمايه هاي كارگري كارخانه، شكستي سخت براي طبقه پيروزي اشغال
جايش را به سازش و ، خود را نشان داده بود كه موفقيت رغم آن نشسته، به  مدت بيش از هفتاد سال، راهبرد اعتصاب

اي  يافته شرايط بهبود از ورفت بستگي كارگران تحليل  هم ؛ در نتيجهدادكارفرمايان  باهاي كارگري  اتحاديهدستي  هم
 كارگران متحد خودروسازيهايي كه بعدتر با پشتيباني  فعاليت چيز زيادي باقي نگذاشت.آورده بودند،  چنگ كه به

هاي معمولي بود كه در افزايش عضويت و قدرت كارگري در صنعت  تصابصورت گرفت، عمدتاً از جنسِ اع
زني جمعي و  كه از چانه بدل شده بود متمركز اي فرماندهيبه ساختار تدريج  به چراكه اتحاديه خودروسازي ناكام ماند،

  .كرد استفاده مي ٣در قراردادها ياي براي پيروز عنوان حربه به رمق بي تاًبهاي نس اعتصاب
صرفاً كه  هايش عايديكاهش بيني سرمايه به  پيش  واكنش قابلدرمقابل  اغلب كارگراندر بلندمدت، 

كارگران متحد  جديِ تبدون مخالفشوند. جنرال موتورز  هد، مغلوب ميد رخ مي جويي كارگران مبارزه ي واسطه به
سخت كاري،  و قواعد سفت جملهاز هاي جديدي براي كنترل و سركوب كارگران پيدا كرد،  راه ،خودروسازي

                                                           
  گويند.  هم مي» زني جمعي هاي چانه نامه فقتموا«هاي ميان اتحاديه و مديريت شامل ميزان دستمزد و شرايط كار و غيره كه به آن  نامه موافقت ٣
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 گذارياو هاي مبتني بر نامه عقد توافق كردن كارخانه: تهديد به تعطيل نيز واپسين حربهاتوماسيون، تجديد ساختار و 
عمال ا مخالفت با درحال، مبارزان كارگري  شركت. بااين براي يآورجايي توليد درصورت سود و جابه ٤اتامتياز
ترين  بودند كه برجسته اي مبتكرانهمستقيم  اقداماتپي  در همواره ،مونتاژ ازطريق اتوماسيونافزايي به خط  شتاب
، بدون مجوز رهبري ١٩٧٢ در مارس اوهايو كارگران در شهر لردزتاونِ ي ودو روزه ي آن اعتصاب بيست نمونه

 مصافي كارگري در  بدنه پذيري انعطاف. كارگران هرچند شكست خوردند اما بود ،كارگران متحد خودروسازي
  ). ١٩٩٤با مديريت را نشان دادند (گارسون، 

 ي امرسون الكتريك گرايي راديكال در كارخانه هاي نشسته و اتحاديه اعتصاب

گر در يادها مانده است.  ي اوج جنبش كارگري عصيان عنوان نقطه بهمتحده  در اياالت ،ي فلينت هاي نشسته اعتصاب
 ي ميدوست قهمنطهاي توليدي در سرتاسر                          اي بود كه به كارخانه كننده تعيين تحول سازياعتصاب كارگران خودرو

ريشه در اين اعتقاد راسخ و  جويي نيروي كار گير در مبارزه بيشتر موارد، جهش چشم . درپيدا كردگسترش آمريكا 
شان  تاها و اجتماع بار آن براي بهبود زندگي كاريِ محنتيابي  ميان كارگران داشت كه خودسازمان رشد در روبه

كارگران  تشكلِهشت  ي ناحيه اي را فعاالن جويانه براي دموكراسي اتحاديه ضروري است. اين جنبش مبارزه
ي  تشكلي كه وجه مميزه سازمان داده بودند،) UE( ٥سازي و ماشينراديوسازي  صنايع الكتريكي، متحد

، اشغال هايشان اصول كنترل كارگران بر سازمانبود كه در باور به گرايي  از اتحاديه اي پيشه  عصيان نوع آن ترويجِ
در ميان هاي نشسته  داشت. جنبش اعتصاب ريشه محوراجتماع ريزي دموكراتيك ها و حتي برنامه كارگري كارخانه

 ]William Sentner[ نتنرس ويليام از  ميدوست دركارگران متحد صنايع الكتريكي هاي محلي  شاخه
 با ضديت ،دموكراسي به راسخ تعهدي با ،كمونيست حزب اعضاي از يكي نيز و سنديكاليست بود،گرفته   الهام

 كارگري ي اتحاديه سنتنر ،١٩٣٣ سال در .مراتبي سلسله كارگري هاي سازمان دانستن  مردود و نژادپرستي
 كارگريِ هاي اتحاديه وحدت انجمن در ــ كار بي و كار به مشغول كارگران براي سازماني ــ غذايي صنايع

)TUUL (اي اتحاديه دهي سازمان به استوار پايبندي سرمشق و  نمونه را ،كمونيست حزب به وابسته 
 هدف با ي كارگري صنايع غذايي اتحاديه). ٣٦-٤٦، ٢٠٠٦كرد (فيورر  معرفي جو مبارزه و ضدنژادپرستانه

ي فيونستن، يك شركت  شاغل در كارخانه پوست سياه و سفيدپوست زنِ كارگران ميان دستمزد نژادي برابري
درصد جمعيت كارگران  ٤٠اعتصاب داد، در شهري كه فراخوان ، يسِ ايالت ايلينويلوئ آوري آجيل در شهر سنتفر
پوست و دويست زن  نِ سياه، پانصد ز١٩٣٣ سال كردند. در مي ي دولتي دريافت مي دليل فقر زياد ـ م] اعانه [به

                                                           
ها و  زني جمعي ميان اتحاديه ) است كه درواقع به نوعي از چانهconcession bargainingمبتني بر واگذاري امتيازات (  زنيِ آمده از طريق چانه دست هاي به نامه منظور توافق ٤

امنيت شغلي نيز دهند تا كارفرما  آمده (بهبودهاي شرايط كار و دستمزدها و غيره) تن مي  دست تر به ت پيشاامتيازها به واگذاري  كارفرمايان اشاره دارد كه در آن اتحاديه
يابد كه مشاغل كارگران بنا به داليل گوناگون از جمله ركود اقتصادي، كوچ سرمايه به مناطق  زني در شرايطي موضوعيت مي كارگران را تضمين كند. اين شكل از چانه

  شود.  ي كاراندوز تهديد مي دآورتر و ابداعات فناورانهسو
  ها نام برده خواهد شد. از آن كارگران متحد صنايع الكتريكيدرادامه براي رعايت اختصار، صرفاً با عنوان    ٥
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دستمزدها  شناساندن اتحاديه ناكام ماند، رسميت هرچند در به مدت ده روز ترتيب دادند كه سفيدپوست، اعتصابي را به
  ).٣٧-٣٨فراهم كرد (همان،  پرداختي برابر پوست براي كارگران سياهرا دوبرابر و 

هاي معطوف به  حركتبرپا شده بود، جمعي  بندي دسته وروديآميز، كه از طريق  اين اعتصاب موفقيت
يابي در شركت امرسون الكتريك در    ، از جمله كارزاري براي سازمانبرانگيختدر سرتاسر منطقه  را دهي سازمان

ي  اي با حدود دو هزار نيرو، كه با اشغال كارگري كل كارخانه و با مطالبه لوئيس، كارخانه شهر سنت
 برخالف ها به اوج خود رسيد. سوسياليستاستاندارد شناختن اتحاديه، دستمزدهاي باالتر و قواعد كاري  رسميت به

ترديد براي دستيابي به  كه بيــ  )CIO( هاي كارگري صنايع ي سازمان كنگرههاي  اكثر اتحاديه
[اما مخالف  بردند زني جمعي با كارفرمايان از طغيان كارگري سود مي هاي چانه نامه شناسي اتحاديه و توافق رسميت به

راستا  همشده بودند كه قطعاً  الكتريكي كارگران متحد صنايع ي هشت منطقه مجذوب ــ اقدام مستقيم بودند]
سرعت  ي پنكه و موتور برقي كه به . امرسون الكتريك، توليدكنندهمستقيم كارگري بود اقدامتقويت پشتيباني از با 

هاي خودشان را  سازمان اي را تحت تسلط شركت داير كرد تا مانع از آن شود كه كارگران اتحاديهدرحال رشد بود،  
  شكل بدهند.
كارگران متحد  ١١٠٢ي محلي  شاخهپيوستن به   ، كارگران امرسون الكتريك مرتباً درحال١٩٣٦ِاز سال 

اني تقريباً تمام باعالم كرد كه پشتي ١١٠٢ي محلي  شاخه، ١٩٣٧بودند و در مارس  صنايع الكتريكي
 هاي سازمان ي كنگرهسنتنر، كه از سوي  دست آورده است. هاي كارخانه را به ي بخش در همه كارگران حاضرِ

سازي گماشته شده بود، تمام انرژي و دقت خود را به  دهي كارگران فوالد براي سازمان ، اساساًصنايع كارگري
. )٥٠-٥٦(همان، در امرسون الكتريك معطوف كرد  كارگران متحد صنايع الكتريكييابي  ن حركت سازما

 ١٩٣٧مارس  ٨بود كه بالفاصله در ظهرِ  وچراي كارگران براي اعتصاب نشسته برخوردار چون اتحاديه از حمايت بي
 طوري كه حدود دويست نفر از كاركنان جوانْ ، بهانجام شد ترتيب كامل و آغاز شد. در ادامه، اشغال كارگري با نظم

كه به مديريت گفته  محض اين به .)٥٦(همان،  »كردند مي همراهير خروجي سمت د طبقه به به سركارگرها را طبقه«
  .را محاصره كردند كارخانه كنان ، شاديسرمست از پيروزي تأسيسات كارخانه را ترك كند، صدها كارگرِكه شد 

اعتصاب آماج اين بر اين نكته تأكيد داشتند كه  كارگران متحد صنايع الكتريكيهاي  ده سنتنر و سازمان 
خالل اين  در .بود مستقيم اقدامها و اجتماع از طريق  ي كارگر در كارخانه بنا كردن قدرت طبقه ،نشسته

ها و  كننده اعتصاب ، هم برايي اجتماع و قدرت اعتصاب، سنتنر بر پيوند ميان مطالبات فوري كارگران و مسئله
   زد: شهر گره مي رفاهكرد. او اين مبارزه را به  هم عموم مردم پافشاري مي

مند است، به تأثيرات وضعيت  به رفاه اقتصادي جمعيت كارگر عالقه ي نخست در درجهسازمان ما، كه «
  )٥٧(همان،  »توجه داردمان نيز  بر اجتماع آنان اقتصادي
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 ازها پس  تر براي زنان بودند؛ آن دنبال دستمزدهاي باال به، ١١٠٢ي محلي  شاخهندگان ه و سازماند سنتنر
آوريل به اعتصاب نشسته پايان  ٢٩زني جمعي موافقت كرد، در  و با چانهبه رسميت شناخت اتحاديه را  كه شركت آن

 ساير هاي رسيدگي به شكايات و ، رويهسنوات، حق  مزد ي دستيهاي جز مي، كارگران به افزايش ١٤دادند. در 
شد ــ از جمله شرط عدم اعتصاب /   شان قدرت راه كه بعدها، متأسفانه، سد دست يافتند اي اتحاديه ادبياتهاي  كليشه

  .٦عدم تعطيلي اجباري
بود،  هاي كارگري صنايع ي سازمان كنگرهجلودار مبارزات  كارگران متحد صنايع الكتريكيتشكل 

 ٧٥٠گرايي دموكراتيك به  جويي كارگري و اتحاديه مستقيم، برابري نژادي جنسيتي، مبارزه اقدامكه از طريق ترويج 
ي  قرباني دوره كارگران متحد صنايع الكتريكي، ١٩٤٠ي  اواخر دهه تاهمه،  اين هزار عضو دست يافته بود. با

تحد صنايع كارگران م، ١٩٤٩. سال شده بودنداز نفوذ حزب كمونيست  تصورات موجودو  ٧وحشت سرخ
تايش  و جاي خود را به هم شد هاي كارگري صنايع ي سازمان كنگرهمجبور به خروج از  الكتريكي

دار نبود  اي كه دموكراسي كارگري در آن ريشه داد، اتحاديه المللي كارگران صنايع الكتريكي ي بين اتحاديه
بدون وابستگي كماكان با ي مستقل و  ا عنوان اتحاديه به كارگران متحد صنايع الكتريكي). ٢٢٥-٢٣٨(همان، 

دهي كارگران ثمربخش و مؤثر باقي  جويي، در سازمان بستگي طبقاتي و مبارزه توسل به دموكراسي كارگري، هم
ها اعضاي خود را  ها با تعطيلي كارخانه چون ديگر اتحاديه هم كارگران متحد صنايع الكتريكيماند. گرچه 

 اين كه بهاي كنترل كارگري اي امتيازات به كارفرمايان دستي نداشت. ميراث گران هازدست داد، در واگذاري فلَ
ويك  ي هفتاد پيش خبر از اعتصاب نشسته از ،پرآوازه شد اعتصاب امرسون الكتريكجا گذاشت و با  اتحاديه به

 داد. مي ٢٠٠٨ سال در دسامبرسازي ريپابليك  در و پنجرهكارگران  بعدترِ سال

  كار انجام حين دركارگري و قدرت كارگران  هاي اتحاديه
تا  ١٩٨٠ هاي ي سال آورتر، مطالبات كارگران در فاصله سود مناطقدليل عزيمت صنعت توليدي به  متحده، به در اياالت

گيري داشتند، حتي نزديك هم نشده است. در اثر  اي كه صنايع توليدي سنگينْ رشد چشم  سطح مطالبات دوره به ٢٠١٠
آالت به مناطق توليديِ با دستمزد پايين، كارگران  ماشين و  جاسازي تأسيسات گذاري شركتي و جابه كاهش سرمايه

كه در  را قدرت سياسي آن از كشورهاي اروپايي روزافزونيشمار  رنيز د در سرتاسر آمريكا و ها توليديشاغل در 

                                                           
٦ .no-strike/no-lockout clause نامه پابرجاست (و  كه اين توافق معنا كه تا زماني شود. به اين  مي بيني و كارفرما پيش  ي ميان اتحاديه نامه اي است كه در موافقت شرط يا ماده

ي تعطيل  شود كه كارگران دست به اعتصاب نخواهند زد و از سوي ديگر كارفرما نيز از حربه ي كارگران متعهد مي عنوان نماينده سو اتحاديه به البته تا زمان انقضاي آن)، از يك
  هاي كارفرما بشوند) استفاده نخواهد كرد. ان (تا كارگران مجبور به پذيرش شرايط و خواستهكردن كارخانه براي فشار به كارگر

٧ .Red Scare شود كه  ي بعد از جنگ جهاني اول مربوط مي هاي اوليه  متحده دارد. نخستين دوره به سال ستيزي فعال در اياالت ي تاريخي از چپ در واقع اشاره به دو دوره
ي دوم كه متن حاضر مشخصاً به آن اشاره دارد  هاي كارگري و انقالبي پرداختند. دوره ي انقالب اكتبر به مقابله با جنبش بورژوازي در آمريكا از واهمه هاي حاكميت و جناح

هاي وابسته به شوروي،  و نفوذ كمونيستي جاسوسي  اي كه با بهانه كارتيسم نيز معروف است؛ دوره ي مك شود كه به دوره را شامل مي ٦٠تا  ٤٠ي  ي بين اواخر دهه فاصله
  ها حاكم بود. هاي مكررِ چپ وببند هاي تفتيش عقايد و بگير فضايي از دادگاه
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 را داران تا سرمايه بسيار كوشيدند ها، كارگران ي آن سال در فاصله داشتند از دست دادند. ١٩٥٠تا  ١٩٣٠هاي  دهه
جويي  . مبارزهكنند زني ها چانه رسميت بشناسند و با آن انبوه را به  گيريِ توليد شكل  هاي درحال  كه اتحاديه ندوادار

از  متحده حكومت فدرال اياالتاز سوي ها  آن رسميت پذيرش  ،ها و پس از آن يابي اتحاديه كارگري راه را براي سازمان
شد، هموار كرد. فقط در  ي عطفي محسوب مي كه نقطه ١٩٣٥) در سال NLRAقانون ملي روابط كار ( مجراي
هاي   محيطو هژموني كارفرما بر  كارخانه را اشغال كردند ٥٨٣، كارگران آمريكايي ١٩٣٩ تا ١٩٣٦هاي  ي سال فاصله
اي در  ي توده هاي نشسته ها شدند. كنش وحشت شمار روزافزوني از شركت و  و موجب ترسانداختند خطر به كار را 
شركت عليه  شوراي ملي روابط كار ١٩٣٩سال  دعوي ي بارهدرمتحده  اياالت ديوان عالي تا رأيها  كارخانه
گذاري  ي قانون كه از زاويه قائل شدحدوحدود مشخصي را براي حقوق كارگران پيش رفت، كه  آهن فنستيل ذوب

  .)١٤٥- ١٤٨، ١٩٦٠ها حاصل شد (گلنسون  ي كارخانه مؤثر اشغال نشستهبا ممنوعيت 
ي  مقابله متحده بود. عدم ي كارگر در اياالت اوج قدرت طبقه حاكي از ١٩٣٠ي  ي دهه هاي نشسته اعتصاب

 كه مباداداشت  پرده برميهاي نشسته  ابها از اعتص ي خود آن واهمه از هاي كارگري با شركت فنستيل اتحاديه
بكاهد كه آرامش نيروي كار و روابط صنعتي  اي عنوان نمايندگان كارگري به ها نفوذ بوروكراتيك بيروني آن مرور از به

و  جنگ جهاني دوم اعتصابِ از طريق پيمان عدم ها ترتيب، اتحاديه اين صميمي با مديريت را محقق كرده بودند. به
سمت  ازپيش به بيش ١٩٤٩٨سال در  هارتلي  ـ قانون تفتگرا بالفاصله بعد از تصويب  هاي چپ پاكسازي اتحاديه

رفته در اثر بدبيني و  رفتهجويي و ايدئولوژي،  هاي كارگري، عاري از مبارزه اتحاديه .كاستن از قدرت اعضا پيش رفتند
 ويكم ي بيست ر بخش خصوصي ازدست دادند و در اوايل سدهرهبران كارگري، موضوعيت خود را د به اعتمادي بي

  اند. خاصيت شده بيبه موجوديتي  بدل
منطق  تبليغاتگر و پذيرش  با قوانين سركوب سازگاريغير از  ي كارگرانْ به بعد، اكثريت عمده ١٩٤٠از سال 

  . اند آلترناتيو چنداني نداشته ،داري سرمايه
  قدرت كارگري زدايي و افول نوليبراليسم، صنعت

در ميان برخي  ٩هاي خودانگيخته كارگري و اعتصاب اقداماتاي شاهد  صورت دوره به ٢٠١٠تا  ١٩٧٠هاي  دهه
روند واگذاري امتيازات [به بارها  ،مبارز ي كارگرانِا  كارخانه  و راهبردهاي درون ها بود اتحاديهمبارز هاي محلي و  شاخه

صنايع يي جا ها از بخش توليد و جابه  كه خروج سرمايه رغم اين حتي بهيا متوقف كرد. كارگرانْ  كارفرمايان ـ م] را كند
                                                           

هارتلي  ـ    تفتدهد. قانون  نسبت مي ١٩٤٩اشاره دارد كه نويسنده احتماالً سهواً آن را به سال  ١٩٤٧در  قانون روابط مديريت و نيروي كاريا  هارتلي ـ   قانون تفتدرواقع به  ٨
 قانون واگنراي بود بر  خواه، يكي عضو مجلس نمايندگان و ديگري عضو كنگره، تنظيم شده بود دراصل اصالحيه اي توسط دو تن از نمايندگان جمهوري كه ابتدا در مقام اليحه

، و با ٤٠ي  ي دهه هاي ميانه كارگران قائل شده بود. اين قانون در پي اعتصاب هاي كارگري و اي از حقوق را براي اتحاديه ، كه مجموعه١٩٣٥در سال قانون ملي روابط كار يا 
خواهان و  ، با حمايت قاطع جمهوري١٩٤٧صورت اليحه تنظيم و سپس در سال  اي و كارگري ابتدا به هاي اتحاديه كردن هرچه بيشتر فعاليت كردن قانون پيشين و محدود هدف مثله
    كردند. از آن ياد مي» قانون بردگي نيروي كار«كه فعاالن كارگري با عنوان  ها تصويب شد؛ قانوني دموكرات

٩wildcat strikeهاي كارگريِ رسمي اطالق  هاي ناگهاني، خودانگيخته و مستقل از تشكل است كه به اعتصاب» وار  وحشي  ي اعتصاب گربه«معناي  اللفظي به صورت تحت : به
  شود.  مي
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هاي اصلي خودروسازي را عمدتاً بدون حمايت  شركتها كاسته بود،  توليدي به خارج از كشور از توان اعمال فشار آن
ي  كه وظيفه مشخصي كه نيروي نهاديچرا  ؛)٢٠١٠(برنر، برنر و وينسلو اي ملي به چالش كشيدند  هاي اتحاديه مقام

اين  اي سرمايه بدل شده بود، البتهمرور به شريكي بر به ،داشتمتحده بر عهده  دهي كارگران را در اياالت سازمان
ي  از اعضاي بدنه گسسته يافته، نيروي كار سازمان ،اين ترتيب به نيز صادق است. ساير مناطقاروپا و براي موضوع 

ي  اجازهي است تا درون بازار كار يدنبال اصالحات قانوني جز كه بهكرد  ميجلوه  ذينفعدر حكم گروهي  كارگري خود،
استوان  زعمِ به. بود يك طبقه  مثابه تهاجمي به اقداماتدادنِ  ظرفيتي براي ترتيب يابدون نيت كه كند پيشرفت پيدا 

ي كارگر از رهگذر خودمديريتي دمكراتيك و  ي كارگري در راستاي مشاركت واقعي طبقه ا مزاروش، مبارزات اتحاديه
و همواره به تبعيت نيروي كار از منافع  هاي نمايندگي پارلماني محكوم به شكست است نظامظرف كامالً مستقل، در 

  انجامد: سرمايه مي
هاي  ي سياسي درون محدوده مبارزه متماديِهاي  ز و از بسياري جهات تراژيك دههآمي طعنه يامدپ با توجه به

ديگر مشخص شده است كه در شرايطي كه امروزه  اند، كه منحصراً در خدمت سرمايه بودهسياسي  نهادهاي
از  كلي به داري ي سرمايه چندان پيشرفته پيشرفته و نه يدر تمام كشورها ي كارگر حاكم است، طبقه

 قواعد بازيِ«با  متشكل ي كارگرِ طبقهوكمال نمايندگان  تمام نواييِ وحقوقش محروم شده است. هم حق
عيار نسبت به نيروي  شكلي تمام پيش به ... قواعدي كه از استهمين شرايط  ي مشخصه» پارلماني
ي  و پيوسته نوشوندههم از رهگذرِ مناسبات قدرت ديرينه  آن ،دارد آميز تبعيضي كارگران موضعي  يافته سازمان

  ).٢٠١٠،١١(  .آن تماميت در اجتماعي نظم بر از لحاظ مادي و ايدئولوژيكسرمايه كارآمدترين حكومت 
  
اگرچه  داري حضور دارد؛ عنوان منابع بنيادي قدرت كارگري در سرمايه نشسته و اشغال كارخانه كماكان به عتصابا

 انتقالاز  را وكارها كسبها  افكند. اشغال كارخانه دار ترس مي ي سرمايه اما باز هم در دل طبقه شود ميندرت استفاده  به
دارد و اين روند را  بازمي هاي مالياتي كارخانه براي استفاده از تخفيف  تأسيسات  اسقاط و تر هزينه توليد به مناطق كم

  كند. كند مي
 راه كه شوند مي محسوب ها وكار كسب و سرمايه براي ايدئولوژيك تهديدي كارگري هاي اشغال كه اين تر مهم حتي

كاهش  كارگران و موجب تضعيف نشسته  كند. ممنوعيت اعتصاب ر ميداري هموا ي سرمايه سلطه در مقابل بديلي بر را
بيشتر ارزش اضافي از طريق  سرمايه از هدايت توليد و استخراج هرچه فيزيكي بازداشتن براي ها ظرفيت آن

  شود. در كار، ابداع فناورانه و تغيير مكان توليد مي يجوي صرفه
  ي كارگران شده زني مبتني بر واگذاري امتيازات و مقاومت مهار چانه

سته نشهاي  اعتصاب در ي اتحاديه، گاه و تقريباً هميشه برخالف توصيه وبي كارگران گاه ،٢٠٠٠تا  ١٩٤٠از سال 
ــ يا  ١٩٨٠و  ١٩٧٠هاي  ي فوالد در دهه شدن كارخانه پس از بسته اين، كارگران . باوجودكردند شركت مي

شوراي ملي كار عليه دليل ماجراي دعوي  اي به تااندازه شان ــ و بحران اقتصادي زمانهي  بحبوحهديگر در  بيان به
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هاي نشسته براي  جايگزين اعتصابشركت نكردند. جمعي اي نشسته و  هاي كارخانه در اشغالشركت فنستيل، 
هاي  كميته«يا دوام آوردن در دل يك بحران اقتصادي شديد با تشكيل  ،جمعي بيكارشدنكارگران مبارز، 

 ١٩٨٠ي  تا دهه ركا محيطها براي كنترل  ). تالش١٩٩٨(نس  ، بود، آن هم بدون حمايت آشكار اتحاديه»كاران بي
برخالف الگوي رايج  ،گر ؛ راهبردهايي كه رهبران عصيانادامه داشت» راهبردهاي داخلي«كماكان از طريق 

   .تندسب كار مي به را كنار نهاده بود، جويانه ستيزه طبقاتيِ ي مبارزه بر مبتني گرايي كه حتي تظاهر به اتحاديه زني چانه
هاي ناچيز دستمزد بر مبناي استخراج  افزايشزني براي  به چانه الگوي خود را زني جمعي ، چانه١٩٨٠ي  تا دهه

). ركودهاي اقتصادي و تجديدساختار ١١٧، ١٩٩١سودهاي حاصل از افزايش بارآوري تغيير داده بود (البوتز 
هاي كارفرما  ستبرابر درخوا تسليم در به كه بود زني از دوران جديدي از چانهحاكي  يني پيش داري در دهه سرمايه

ها  اتحاديه. انجاميد ١٠شده بندي رده نيروهاي كارو  [توليد] افزايي كاري، شتاب سخت براي كاهش دستمزدها، قواعد
كردند كه توليد را به مناطقِ با دستمزد پايين و  ها تهديد مي پذيرفتند، شركت زني شكست را نمي اگر در ميز چانه

  كرد.شرايط نازلِ كاري منتقل خواهند 
يا » دروني«ها تن دادند، مگر برخي كه از طريق راهبردهاي  هاي كارگري به استبداد شركت اكثر اتحاديه

دست آورند. جري تاكر،  بهشان  را بر مشاغل ناچيزي كنترل از نووارد كارزارهاي مقاومتي شدند تا  »اي كارخانه درون«
ي ملي  لوئيس و بعدتر نامزد رياست اتحاديه در سنت يكارگران متحد خودروسازِ  ي پنج سرپرست پيشينِ منطقه

براي مقابله با قراردادهاي امتيازي ترتيب داد. تاكر  ١٩٨٠ي  راهبردهاي دروني مؤثري را در اوايل دهه ،١٩٩٢ سال در
 اعتصاب كهنه  ،هاي امتيازي نامه مقاومت كارگران در برابر موافقت برد بهترين شكل براي پيشاين باور بود كه  بر

مستقيم عليه قواعد  اقدام طريق افزايش از روبهمنقضي و مشاركت در راهبردي  هايادقرارد رغم بهبازگشت به كار 
درمعرضِ خطر  هارتلي ـ  قانون تفتبنا به مقرارت  كردند، كاري است. كارگران اگر اعتصاب مي انهگر سركوب

جمهور ريگان توانست كاركنان برج مراقبت پرواز را اخراج كند كه  رئيس كه هنگاميگرفتند.  جايگزيني دائمي قرار مي
يك درس  كرد تهديدشان مي مدام ها شدن كارخانه توليدي كه بسته بخش اي داشتند، كارگرانِ شغلي راهبردي جايگاه

   هايشان. عملي مهم را فراگرفتند: ماندن سر شغل
 يتوليد و موگ خودروسازي ي كارخانهدر  ١٩٨٣تا  ١٩٨١از سال  ي را كارخانه راهبردهاي درون كرتا

دهي  تنظيم و سازمان زاس شماليدر تگ . تي. وي الو بل هليكاپتر هاي  شركت در ١٩٨٤و درسال  شوئيتزر
مستقيم  اقدامزني امتيازي شد.  هاي كارفرما براي اعمال فشار از طريق چانه كرد كه موجب ناكام ماندن تالش

 سازي كارگران را دفع كرد. خطر جايگزين مدتي غيراعتصابي تا

                                                           
هاي شغلي يكسان، دو نوع قرارداد كاري  اي) به نوعي راهبرد مديريتي اشاره دارد كه براي جايگاه تر، نيروهاي كار دو رده جاافتادهبيان  بهشده (يا  بندي نيروهاي كار اليه ١٠

تر براي كارگران تازه  و ديگري با حقوق و مزاياي پايين گيرد تر تعلق مي كند: يكي با مزاياي بيشتر و حقوق باالتر كه عمدتاً به كارگران قديمي متفاوت تعريف مي
هاي نيروي كار و   ي تضعيف قدرت كارگري و ركود اقتصادي، براي كارفرماها راهكاري است براي كاهش هزينه ويژه در دوره ها به پرداختي  شده. اين شكل از نظام استخدام

  بستگي كارگري ـ م.   ازپيش هم تضعيف بيش
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، ١١كنشِ كارِ حداقلي كارگيري به اساس و براين ،بندي توليد و توزيع  هاي زمان جدولبا فراگيري تاكر و كارگران 
 به استقبال، كرد مديريت را تضعيف مي كه هاي صنعتي و كارشكني ١٢جمعي غيبت تمارضيِ دسته اي، هاي دوره كندكاري

 چيزي جزكنش كار حداقلي  از نظر تاكر، .كرد طور جمعي بسيج مي كه كارگران را به رفتنداي  كارخانه بستگي درون هم
اين ديگر بخشيدن به روندهاي توليد است،  در پي شتابهمواره كه مديريت  اين . باتوجه بهنبود تمكين به قواعد مديريت

 ،همه دور بزنند. بااين تر بگيرند و محصولْ قواعد كاري رسمي را آسانافزايش  برايبه خود كارگران بستگي دارد كه 
 ؛a٢٠١٠ماند (تاكر  هاي مديريت عقب مي بيني ند بمانند، توليد همواره از پيشبشركت پاي راهنماهايكارگران اگر به 

bبستگي برخاسته از اين  با هم ،براي واگذاري امتيازات را هاي كارفرما خواسته ،مقاومت كارگري اين استراتژي). ٢٠١٠
  »رسيدن به همه. آسيب رسيدن به يك نفر، يعني آسيب«به چالش كشيدند:  كارگران صنعتي جهانشعار 

در  ها استراتژياين كردن اجراي  با ابتكارهاي سرمايه در ممنوع اي كارخانه درون هاي استراتژي اثربخش بودن
هاي حكومتي ناظر بر نيروي  مقامبا موافقت تام و تمام  كه ابتكار عملي، مواجه شد و حين كار  هاي كارخانه محوطه

كردند كه موفقيت  نيز احساس مي در ديترويتكارگران متحد خودروسازي هاي رسمي  . اما مقامهمراه بود كار
اي و  اديهبوروكراتيك اتحي  سلطهكه البته تهديدي بود براي  ،كند ها را تهديد مي اي آن كارخانه درون استراتژي

  روابط دوستانه با كارفرمايان.
  فروپاشي مالي و كنترل كارگري

با بستن داشتند قصد ها  بحران مالي اين سال با دستاويز قراردادنِ ٢٠١٠تا  ٢٠٠٨هاي  در سالدارها  سرمايه
درمقابل، در سرتاسر آمريكاي . خالص بشوندشان  ها در دفاتر از بار بدهي ها ها با اتحاديه نامه توافق  ها و فسخ كارخانه

كرد عضو  و فرقي هم نمي قرار داشتندي كار بي خطر معرض كه در روشدي از كارگران شمالي و اروپا شمار روبه
 ها در مقابل تعطيلي كارخانهمستقيم  اقدامهاي  هاي نشسته و ديگر شكل از طريق اعتصاب ند يا نه،باش  اتحاديه
ها به نيروي كار از خود نشان ندادند،  مقاومت در برابر تهاجم شركت تمايلي بها ه كه اتحاديه درحالي .ايستادند

ها يا بهبود مزاياي  بازگشايي كارخانهي  مبتني بر مطالبه ،هاي جمعي و عصيان ها كارخانه  كارگران مبارز با اشغال
   مستقيم را پيش گرفتند. اقدام، شان پايان خدمت

  كنترل كارگري جديدهاي يك جنبش  نخستين جوانه
. بحران كنوني در كرد يگير چشم تغييركار   نيروي  ـ   زنيِ جمعيِ مديريت ويكم، مسير چانه ي بيست در اوايل سده

حكومت هاي چانه نامه يافته را با توافق هاي رسميت رشدي از اتحاديه شمار روبه توليد به زني جمعيِ موردتأييد 
 جنبش شد ايجاد كند كه احتماالً نويدبخشر روبه مستقيم اقدامات براي بستري توانست ميو  ندهدرماندگي كشا

                                                           
١١ .Work-to-rule گونه براساس  شكلي وسواس الزامات قراردادهايشان و به  فقط منطبق با حداقل  و  شان فقط شود كه كارگران در مشاغل به نوعي كنش كارگري اطالق مي

  كنند ـ م. قوانين ايمني كار و مقرراتي از اين دست كار مي
١٢ .Sickout ـ م.شوند  جمعي در محل كار حاضر نمي طور دسته خوشي بهي بيماري و نا نوعي حركت اعتراضي كه كارگران به بهانه   
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دانستند  مي كارگران كه اين به  توجه با و ــ ها بيكارسازي افزايش و ها كارخانه شدن بسته با. باشد يمبارزتر كارگري
ــ كارگران  معنايي نخواهد داشتديگر  كار روند در براي ايجاد وقفه اعتصاب، باشد نداشته وجود كاري رونداگر 
  ند.شد شان درگير مي جويانه براي حفظ اجتماعات و مشاغل ازپيش در كنش مبارزه بيش

دي دست به اشغال كارگراني كه در واكنش به فروپاشي اقتصاو هاي نشسته  ي گذشته، اعتصاب دهه خالل در
در حال،  حد زيادي محدود به آمريكاي التين و ديگر نقاط در جنوب جهاني بوده است. بااين ند، تازد ها مي كارخانه
ها زدند و در  دست به اشغال كارخانه ٢٠١٠تا  ٢٠٠٩ هاي سال كارگران در ،درحال گسترش به شمال يها پويشهمين 
گرفتن  براي دستيكايي كارگران ها در دل سنت سند جويانه شركت كردند. بسياري از اين كنش مبارزه اقداماتساير 

ديگر  كار شدند و در برخي موارد تنهايي دست به اند؛ در برخي موارد كارگران خودشان به مستقيمِ قدرت جاي داشته
  را براي كسب پشتيباني تحت فشار قرار دادند.  و وارفته خاصيت ي بي سنديكاها

ها، به مديران واگذار  دادن كارخانه با هدف نجات و ظاهر زاتي را، بهها امتيا كه اتحاديه اين توجه به بامتحده  در اياالت
ي كارگر خودروسازي و فعال كارگري گرِگ  بنا به گفتهكرده بودند، راديكاليسم كارگري تا چندين دهه مهار شده بود. 

 كارگران: داشتنقش سازي خودرو  در صنعت قطعه ٢٠٠٥گيري عصياني در سال  شكل درشاتوِل، كارگري مبارز كه 
قواعد  نقضاما زماني كه مديريت تهديدشان كند، «رسيدند،  اراده به نظر مي و بي راه از نظر مديران شركتي سربه گرچه

  )٢٠٠٨(شاتوِل  »گيرند ميدر نظر طور جدي  بهرا ي متقابل به مديريت  شركت و حمله
 بستگي سربازان همبه تأسيس تشكلِ  سازي دلفي در شهر فلينت كارگر بود، قطعه ي  شاتول، كه در كارخانه

)SOSگران ركازني امتيازيِ  مبتني بر چانه يِمش برابر خط ي كارگري براي مقاومت در جمني متشكل از بدنه)، ان
و واكنش  ثبت مشكوك ورشكستگي شركت دلفي پيِ در ٢٠٠٥در نوامبر سال  ، ياري رساند.متحد خودروسازي

تشكيل شد.  عنوان جريان متمرد كارگري بهسربازان همبستگي ، تشكل رمق رهبري اتحاديه به اين مسئله بي
شدن  بستهنگرانِ همه از اين ماجرا نگران بودند ــ  از بيش ميدوستهاي دلفي در سرتاسر مناطق  كارگرانِ كارخانه

واحد قطعات خودرو در سال  كه كه پس از آن ستگي و سالمتهاي مزاياي حقوق بازنش نامه ها و فسخ توافق كارخانه
١٩٩٩ بود. بدنه شده تعهدم مزايا ايناعطاء  به نسبتبدل شد،  جنرال موتورز ١٣به اسپيناف اي  كارزار توده ي كارگري

هاي دسته  هاي شركت براي اخراج تا در برنامه ترتيب داد كارگران متحد خودروسازيرا مستقل از » كار حداقلي«
  جمعي كارشكني كند.

 دليل به ،حال ي فلينت نبود. بااين نشسته   در شركت دلفي صرفاً ازسرگيري اعتصاب ٢٠٠٥- ٢٠٠٦سال  تمرد
تعمير و كنش كار حداقلي ــ اده شده بود د سازمان انهزيرككه  يِيها جمله كُندكاريمستقيم در محيط كار، از اتاقدام

با هدف تضعيف قدرت كارگري [از سوي مديريت]  فرايند توليد ــ هاي راهنماي شركت آالت بر مبناي دفترچه ماشين

                                                           
١٣  Spin-off كند. وكاري مستقل اما هنوز وابسته به شركت مادر فعاليت مي عنوان كسب گويند كه در اصل بخشي از يك شركت بزرگتر بوده كه حال به به شركتي مي  
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كارگران متحد كار، بدون حمايت  منظور ايجاد كمبود در تجهيزات درحال . كارگران دلفي بهكند شده بود
هاي بازنشستگي خود را نجات  و سرانجام مزاياي سالمت و حقوق» انداختند آالت را از كار مي ماشين« خودروسازي

وقوع خواهد  آيد، بلكه زماني به ي سياسي بيرون نمي يك اعتصاب نشسته از دل يك فلسفه«گويد  . شاتوِل ميدادند
» ند دادچيزشان را ازدست خواه پيوست كه كارگران احساس كنند اگر راضي بمانند و دست به كاري نزنند همه

  (همان).
ارزش  نيروي كار را كم  ـ  است كه قراردادهاي مديريت در حركت داري جهاني به سمتي بحران اقتصادي سرمايه

اي از امنيت شغلي را در ازاي  مايه قبول دستمزد و مزايا و اندك معيارهاي قابلتر  پيشكه  ، قراردادهاييكند
بر صفوف كارگران  هاي توليدي در آمريكاي شمالي شدن كارخانه بسته .كرد مي معاملهنيروي كار  جويي مسالمت

ها برايشان مسئله نبود. تر اي بودند كه پيش اقتصادي  دنبال حفظ امنيت تري افزود كه به مضطرب و اغلب مسن
چه از  ،داري نوليبرال را در تضمين امنيت اقتصادي ، اين بحرانْ ناكامي سرمايه٢٠١٠تا  ٢٠٠٧همه، از سال  بااين

  ثابت كرده است. ،خصوصيو چه ابزارهاي عمومي  طريق
ايم، امروزه حيات  نبوده ١٩٣٦-١٩٣٩هاي  ها در همان ابعاد سال شاهد تصاحب كارخانهديگر كه تاكنون  با اين

كه رشدي از كارگران،  ي كارگري كامالً مشهود است. در همين چند سال اخير شمار روبه بدنه جوييِ ي مبارزه دوباره
ها  ترين فعاليت جويانه اند و در مبارزه ه كار شد خودشان دست به شدند، زير قلمداد مي كار و سربه تا همين اواخر محافظه

ي شركت براي  برنامه كارگران فورد به اند. مثالً شركت كرده شان مطالبات پذيرش  بهها  اتحاديه واداشتنِمانند 
كارگران متحد موتورز و كرايسلر ــ كه در ابتدا از سوي   مشابه با جنرال به مديريت امتيازاتي اعطاي

  پذيرفته شده بود ــ رأي منفي دادند. خودروسازي
سازي  ي كارگران شركت در و پنجره و اعتصاب نشسته كارگران متحد صنايع الكتريكي

  ريپابليك
، آن هم بدون زني امتيازي متحده به چانه اياالت هاي كارگريِ ي رهبران اتحاديه باً همه، تقري١٩٩٠ي  تا دهه

هاي  . در سالتن داده بودند يا با آن مشكلي نداشتند عنوان ابزاري براي بقا و ماندن در قدرت، به ،مشاركت كارگران
هاي سالمت، خدمات ساختماني، توزيع و صنايع  كارگران در بخشدهي  دست به سازمان هاي ملي اخير، اتحاديه

زني  شناسي و چانه رسميت بهبراي جز چند اتحاديه، تمام تالش خود را  ها، به ، اما اكثر اين اتحاديهاند زدهي دار هتل
المللي كاركنان  ي بين اتحاديهاند.   با مديريت، معطوف كرده جويانه مسالمتمناسبات  در چارچوبجمعي، 

زني جمعي را با اين  هاي چانه نامه توافقدتاً عم)، كه تعداد اعضاي آن رشد بسيار سريعي داشته، SEIU( خدماتي
 ها آن در كارگران كه ها شركت هاي بخش ديگر عليه گريكار بسيجمانع  كه است وعده تضمين كرده

ي   واسطه يا مشاركت مستقيم و به شدن بدون بسيج ، بيشتر كارگران٢٠١٠تا  ١٩٩٠. از سال ، شوداند يافته سازمان



١٨ 
 

زني با مديريت كنار  و عموماً از چانه يافته بودند  سازمانمتحده  هاي اياالت يكديگر، در دل اتحاديه ها با ادغام اتحاديه
  شدند. گذاشته مي

جمعي ممنوعيت  اقدامهاي  شكلبيشتر در بخش توليد، قدرت كارگري را قانون كار محدود كرده بود كه براي 
در نخستين انتخابات  ،١٩٩٥دهد. در سال  كارگرهاي اعتصابي را مي يجايگزين ي اجازه شود و به كارفرماها قائل مي

ي نيروي كار  جاافتاده فدراسيونِ ،١٤)AFL-CIO( كنگرهـ  فدراسيونناپذير  سازمانِ انعطاف رياست برانگيز بحث
نيو «ي انتخاباتي  اي بشود، جان سوئيني با برنامه متحده كه رهبري آن قادر نبود مانع از زوال قدرت اتحاديه در اياالت

 اي به كردن جنبش اتحاديه بر مبناي نياز به متعهداش را  كارزار انتخاباتي . وي[صداي جديد ـ م] برگزيده شد» وويس
تحت رهبري  كنگرهـ  فدراسيوندهي غيرعضوها پيش برده بود.  و افزايش تعداد اعضا از طريق سازمان تحرك

ي عدالت و  ها براي مطالبه بيشتر اتحاديه .دفاع كرد اي با محوريت انصاف اقتصادي تازه شعار سازماندهياز  ئينيسو
سو در  هم مدارانِ شدن سياست در كارزارهاي حمايتي براي انتخاب دالر ميليون صدها شعارپردازي و صرف بابرابري، 

ي  مستقيم يا غيرمستقيم به بودجه كنند كهمالي  تأمين تا مشاغلي را مردم متوسل شدند حزب دموكرات به عموم
(تالشي عمدتاً  را كاهش دهند يابي كارگران موانع قانونيِ پيشِ رويِ سازمان نيز خدمات عمومي وابسته است و

  .خورده) شكست
، خصوصيمقدس بسيار ويژه در ميان كارگران شاغل در بخش  ، بهمتشكل ، شمار كارگران٢٠١٠تا  ١٩٧٠از سال  

 بود؛ كاهش يافتهدرصد  ٥/٧، در بخش خصوصي به ٢٠٠٨تا سال گرايي   اتحاديه. است حد سقوط كردهترين  به پايين
كه اغلب در استثناي كارگران مهاجري  ها برخوردار بودند، البته به معدودي از كارگران از مزيت عضويت در اتحاديه

در بخش توليد تاحدزيادي نسبت به  مشخصاًو  كردند ميكار مزد كارگران در آمريكا  تر از حداقل دست سطحي پايين
  .تفاوت بودند ها بي اتحاديه

 بخش گير چشم گسترش از دوراني در كه ١٩٣٦-١٩٣٩ ي نشسته هاي اعتصاب برخالف، با تمام اين اوصاف
سازي  در و پنجرهدر شركت  ٢٠٠٨ي دسامبر سال  اعتصاب نشستهپيوست،  وقوع به متحده اياالت در توليد

 بيشتر ريپابليك ي نشسته اعتصاب. ددار پيشاني بر را ي بحران صنعتي و اقتصادي وقوع خود زمينه مهرِريپابليك 
كه در آن  است ،اقتصادي يبحران وضعيت در هم باز ،٢٠٠١ سال دسامبر در انتينژآر اي كارخانه هاي اشغال جنسِ از

گيري  راه را براي شكلاقدامات  بود تعطيل بشوند؛ ايناي را تصاحب كردند كه قرار  هاي ازكارافتاده كارخانه كارگرانْ
  ).٢٠٠٦صدها شركت تعاوني كارگري هموار كرد (سيترين 

در  ي كارخانه اتحاديه يدر جايگزين، ٢٠٠٨دسامبر سال  ٤- ٩در  پابليكيري  اهميت اصلي اشغال كارخانه
ها  شوراي مركزي مشترك ايالتي كارگري  ، بدنه٢٠٠٤نشسته است. در سال  هاي پيش از اعتصابِ سال

                                                           
براي رعايت   شكل گرفته است. در ادامه ،هاي كارگري صنايع ي سازمان كنگرهو  نيروي كار آمريكافدراسيون  فدراسيوني كارگري كه از ادغام دو سازمان سراسري،١٤

  از آن نام خواهيم برد. كنگرهـ    فدراسيوناختصار، با عنوان 
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)CSJB( داد.  زني شركت نمي ها را در چانه آنكرد اما  را بركنار كرد، كه درظاهر كارگران را در كارخانه نمايندگي مي
ساله وارد مذاكره شده بود  ي امتيازي سه نامه در يك توافق ٢٠٠١در اواخر سال ها  شوراي مركزي مشترك ايالت

ي سالمت را پرداخت كنند  ي پوشش بيمه دستمزدها نشد و كارگران را مجبور كرد خودشان هزينهكه موجب افزايش 
در  دهي اعتصاب نقش داشت، ، مهاجري مكزيكي كه در سازمان آرماندو رابِلس كاري اجباري نيز بود. و شامل اضافه

 ندگيخبر نداشت كه براي نماياصالً  ٢٠٠١نام كاري ليدرسون اذعان كرد كه در سال  نگاري به اي با روزنامه مصاحبه
 كه تااين دارند، اتحاديه ريپابليك كارگران كه دانست نمي حتي رابلس«. دارد وجود هم اي اتحاديه كارخانه، در كارگران

 را اتحاديه نمايندگان او. شود مي كسر اش حقوقي فيش از اتحاديه عضويت حق كه داد نشان او به همكارانش از يكي
شوراي اطالع نداشت.  اصالً اتحاديه اظهارنظر كندامور كه بتواند در  مجرايي يا نشست نوع هر از و بود نديده هرگز

  ).٢٠٠٩، ٣٨» (كرد ها را به نمايندگي از كارگران ثبت مي ندرت شكايت به ها مركزي مشترك ايالت
مهاجران آمريكاي التين، پيش از اعتصاب كند كه كارگران، عمدتاً از  ليدرسون فاش مينكته مهم اين است كه 

ي سال  مستقيم را پيش گرفته بودند. كارگران در ژانويه اقدام ،بدون تكيه بر اتحاديه ٢٠٠٨ي دسامبر سال  نشسته
شوراي  با مخالفت هر چند .ژانويه خاتمه يافت ١٧، كه در زدند اي ي دوهفته اعتصاب خودانگيختهدست به ، ٢٠٠٢

ها اعتصاب را شكست، بندي ورودي صف با عبور از ازهمه پيش كسي كه و روبرو شد ها مركزي مشترك ايالت
بستگي قاطع خود را در برابر  همدر دستيابي به افزايش دستمزد، با وجود ناكامي . كارگران اي كارگري بود نماينده

دهي  ، كارگران دست به سازمان٢٠٠٤نوامبر سال  ١٠سال بعد در   ي فاسدشان نشان دادند. حدود سه كارفرما و اتحاديه
كارگرِ شاغل در  ٤٥٠دادند. از ميان حدود  كارگران متحد صنايع الكتريكيخود زدند و رأي به پيوستن به 

ي  ). شاخه٣٨- ٤٢، ٢٠٠٩رأي دادند (ليدرسون  ها شوراي مركزي مشترك ايالت نفر به ٩يا  ٨ريپابليك، تنها 
مشاركت  ي ابقهساز  كهزني امتيازي مخالفت كرد  با چانه الكتريكيكارگران متحد صنايع  ١١١٠د محلي جدي

 اي برخوردار بود. كارخانه دهي درون اعضا و راهبردهاي سازمان

منتهي شده  كارگران متحد صنايع الكتريكيي كارگري كه به  بدنهي  فعاليت خودانگيختهي ارزشمند  تجربه
شركت به واداشتنِ ، شان منظور دفاع از حقوق كارگران ريپابليك به كار گرفته شد كه چهار سال بعد در زماني به ،بود

كه در  . زمانيرفتند ترين بانك اياالت متحده بزرگ شجاعانه به جنگ ،تبعيت از قانون و ممانعت از تعطيلي كارخانه
 ،روز بعد ناگهان به كارگران اعالم كرد كه سه ،ي ريپابليك خانهتيم ويندر، مدير كار ٢٠٠٨دوم دسامبر سال  ،شنبه سه

 ي مقاومت بودند. مانده آماده  كارگر باقي ٢٨٠تا  ٢٥٠كارخانه براي هميشه تعطيل خواهد شد،  ،جمعه دوم دسامبر
هاي  كارفرمايان در بيكارسازي ،١٩٨٨سال مصوبه ، ١٥يابي كارگران) ابالغ تعديل و بازمهارتبراساس قانون وارن (

مزاياي سالمت و پاداش پايان  شصت روز رساني كنند يا روز زودتر به كارگران اطالع ٦٠اند كه  جمعي ملزم دسته

                                                           
١٥ WARN Act (Worker Adjustment and Retraining Notification) 
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نكرده. شركت ريپابليك تقصير را  به  هاي استفاده مرخصي در قبالالبته بدون پرداخت  ؛آنان پرداخت كنندرا به  خدمت
ميليون دالر در ماه به  ٤از  شانحباب مسكن انداخت كه موجب شده بود حجم فروش  و خاتمهگردن بحران اقتصادي 

كه براي را  ١٦اعتباري خطي آمريكابانك براين، كارگران مطلع شده بودند كه  ميليون دالر سقوط كند. عالوه ٢.٩
دالري  دميليار ٧٠٠بخشي از كمك  عنوان بهدر آن زمان، اين بانك  .مسدود كرده است ،شركت حياتي بود داير ماندنِ

ميليارد دالر  ١١٨و  هاي فدرال وامعنوان  ا بميليارد دالر  ٤٥، از زده بحران هاي ماليِ متحده به شركت حكومت اياالت
   .شد مي منتفع هاي فدرال هاي وام نامه عنوان ضمانت ا ب

 مارك مينسر، و به ندتوليد از كارخانه شداساسي آالت  انتقال ماشين ، چند هفته قبل، متوجهرابلس و ساير كارگران
اطالع داده بودند. پيش از اعالم تعطيلي كارخانه، كارگران و اتحاديه  ،كارگران متحد صنايع الكتريكيده  سازمان

ريزي  يكديگر براي اشغال كارخانه برنامه جاسازي تأسيسات كارخانه همراه با شدن و جابه منظور جلوگيري از بسته به
  كردند.
كارخانه دور هم جمع  غذاخوريِدر  براي شنيدن اعالن رسمي [تعطيلي كارخانه ـ م] كارگران ،دسامبر ٢شنبه،  سه
شان را دريافت  هاي نرفته مجموعِ مرخصي يسالمت، يا پرداخت كه مشخص شد پاداش پايان خدمت، مزاياي شدند

برابر  ي براي مقاومت دراري تعطيلي كارخانه، كارز شده بندي روند زمان محض دريافت خبرِ نخواهند كرد. كارگران به
دستمزدهاي ي ريپابليك، فراتر ار مطالبات كارگران براي  راه انداختند. اعتصاب نشسته به ريپابليكو  امريكا بانك

تر  همگان پيشرا چه  مالي معطوف كرد كه آني  رذالت سرمايهبه نظر عمومي را در سطحي ملي  معوقه، دقت
قرباني  حكومت راغب به حمايت از سرمايه است و كارگرانِ عيان كرد: پرده ، بيبودند دانستند يا به آن مشكوك مي

عالوه، كارگران پي برده بودند كه ريچارد گيلمن، مديرعامل  برايش اهميتي ندارد. به و مؤسسات ماليها  بانك
كارگران عالوه بر خواسته . به شهر رد اوك، در ايالت آيووا، داشته است را انتقال تأسيسات كارخانه قصدريپابليك، 

 در آن ها كه آن يعني جاييكه كارخانه ــ بود ي پاداش پايان خدمت، حقوق تعطيالت و مزاياي سالمت، اين  مطالبه
  يك آگاهي طبقاتي جمعي را رشدوگسترش داده بودند ــ كماكان در شهر شيكاگو داير بماند.

 اشغالمداران ملي و محلي به هواخواهي از  عمومي از كارگران اعتصابي، سياست  در واكنش به سيلِ حمايت
. ردشم شد كه حقوقِ مالكيت خصوصي را مقدس مي كارخانه درآمدند كه نقضِ حكمِ دادگاه عالي فنستيل محسوب مي

ز در مجلس رِ هگوتي ويژه لوئيز بودند، بهردار برخوهاي مترقيِ منتخب از حزب دموكرات  كارگران از پشتيباني مقام
 حتي. بود ها آن حاميان از ليكباكارگران ريپ ٢٠٠٣ي سال  دانگيختهاعتصاب خودر ماجراي نمايندگان آمريكا، كه 

 وضعيتي ي  بارهدر كه زماني: «داد نشان واكنش كارگران مطالبات به گشاده رويي با ،اوباما باراك ،منتخب جمهور رئيس
 كه كنند مي مطالبه را هايي پرداختي و مزايا كه كه شود مي كشيده كارگراني به بحث ،داريم وگكايش در جااين كه

  ).٢٠٠٨پالش ( »هاست آن با حق كامالً كنم مي فكر من ،داشتند تر پيش
                                                           

  دهد.  منظور تسهيالتي اعتباري است كه بانك در توافق با يك شركت، تا سقف معيني در اختيارش قرار مي ١٦
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 آمريكايو  متحده اياالت ي شرمساري عظيمي براي حكومت رفته به مايه ي ريپابليك رفته اعتصاب نشسته
زودي خاتمه نيابد، مخالفت عمومي با  اين اشغال كارگري به اگر بودند كه دريافته ها آن. شد بدل مي ١٧شركتي
 ،دسامبر ١٠به سطح بسيار متشنجي خواهد رسيد. در هاي ورشكسته ـ م]  ها و كارخانه هاي مالي [به شركت كمك

حاصل شد مبني بر تأمين مالي  ،پي مورگان چِيسجي. و بانك  نك آمريكاابي بين  توافقي از طريق مذاكره
طور كه براساس  شش هزار دالر و دو ماه پوشش سالمت (همان ،به هر كارگر . به اين ترتيب كهشركت ريپابليك
چنان داير بماند. دو ماه بعد در  خواستند كارخانه هم كارگران مي ،همه . بااينشودپرداخت  آور بود) قانون وارن الزام

(نك  ويل در ايالت كاليفرنيا ي انرژي سبز در شهر ساني شركتي در حوزه تريالز،سيريِس م، ٢٠٠٩ي سال  فوريه
Seriousmaterials.comشركت ريپابليك را خريد ،ي خود بود دنبال گسترش توليدات پنجره و شيشه ) كه به. 

 بر مبنايشان،  شناختن اتحاديه رسميت ي كارگران قبلي ريپابليك را همراه با به شركت جديد موافقت كرد كه همه
  دوباره استخدام كند. ،شدنِ كارخانه نرخ دستمزدهاي پيش از بسته

؟ شود مرتبط مياي در بخش توليد و ساير صنايع  اي و غيراتحاديه ماجراي ريپابليك تا چه اندازه به كارگران اتحاديه
در سرتاسر آمريكاي شمالي و همراه با بحران مالي جهاني  جمعيِ هاي دسته بيكارسازي دوراني از مطمئناً اين كارگران در

اين واقعيت كه در همين دوره  .شان و نيز بازگشايي كارخانه به موفقيت رسيدند تمامي مطالبات در دستيابي به ،اروپا
ي  دهنده نشان ،واگذار كردندكرايسلر و  جنرال موتورزاي را به  اومت، امتيازات عمدهكارگران خودروسازي بدون مق

شكلي مستقل دست به مقاومت  كارگران قادرند به ،ها كارخانه هنگام تعطيليكه  است  نكته اينتشخيص از  غفلت
تواند  مي جمعي هاي دسته بيكارسازيناظر بر  قانون كارِ هاي شركت ريپابليك براي دورزدنِ بزنند و مداخله كنند. تالش

با توجه به حال،  . بااينباشدمقياس در فرونشاندن خشم كارگري  وكارهاي ميان حاكي از فقدان زيركي در ميان كسب
 تواند درپي مشاغل مي رفتن پي سپارند، ازدست هاي فرعي ديگري مي توليد را به شركت ها كه بسياري از شركت اين

 ،وسياق سبك همين به. شوندتعطيل بدون دادن غرامت يا اطالع كافي به كارگران ها  ز شركتموجي ا موجب شود كه
 بستن در شركتي كاري فريب به بريتانيا و چين جنوبي،  كره ايرلند، فرانسه، در ٢٠١٠ تا ٢٠٠٨ سال از كارگران
وابسته قطعات خودرو  اسپيناف شركت، ويستئون در جمله از دادند، پاسخ نشسته هاي اعتصاب از موجي با ها كارخانه

 از دسته آن وضعيت تناسبي هيچ بدون اقتصادي بحران داري، سرمايه ي شده بستر جهاني شركت فورد. در محيط وبه 
  كند. ثبات مي بي ،هستند قراردادي يا استخداميبزرگ  هاي شركت در كهرا  كارگراني

براي   اثر و منسوخ هاي كارگري را در حكم ابزاري بي ها اهميت اشغال هاي كارگري و نيز شركت گرچه اتحاديه
 شركت هژموني روي فرا كارگري كنترل كه را مستقيمي چالش اين استدالل كنند، كارگران انكار ميدفاع از حقوق 

ي كارگران براي  از مطالبه ي متأخري  نمونه ٢٠٠٨ريپابليك در سال ي  نشسته اعتصاب .گيرد مي ناديده نهد مي
  كه در باالترين حد عمومي شد. شان بود گرفتن سرنوشت اقتصادي دردست

                                                           
١٧ Corporate America  زند. م ها طعنه مي سلطه و قدرت اين شركت  متحده كه به  وكارهاي بزرگ در اياالت ها و كسب شركت مجموعِبه اصطالحي است غيررسمي براي اشاره  
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  گيري نتيجه
اي خود را به نمايش  هاي كارخانه هاي نشسته و اشغال متحده با اعتصاب ، كه در تاريخ اياالتمستقيم كارگري اقدام

هاي  هاي كارگري. اتحاديه رو شده است و هم از سوي نمايندگان اتحاديه گذاشته، هم از سوي سرمايه با مخالفت روبه
هاي كار  محيطا از دفاتر مركزي اتحاديه به گري يا كنترل كارگري كه قدرت ر كارگري سنتي و تغييرناپذير با خودكنش

بستگي  وترتيب، نه به هم اي براي تضمين روابط مبتني بر نظم رهبران اتحاديه پردازند. كند به مخالفت مي منتقل مي
مراتبي و وفاداري سازماني نياز  گري سلسله به كنترل كهبلهاي كار  كار و در ميان محيط  كارگري درون يك محيط

كشيدن  چالش اند ــ فاقد آمادگي براي به مصرف بي نظر بسياري از كارگران بههاي جاافتاده  بسياري از اتحاديهدارند. 
 حال و بوركراتيك، و ساختاري در تقابل با بسياري از منافع كارگران. ي شركتي، با يك رهبري بي هژموني مستبدانه

شدن توسط مديريت است،   امروزه درحال مصادره اند، به تصوير كشيده را آنخود كارگران كه  مفهوم كنترل كارگري
طور كه  ها را تجسم آزادي دانست. همان توان خود شركت كه مي وغريب و خرابكارانه با تلقين اين شكلي عجيب به

 كند: اسالوي ژيژك اذعان مي
هايي را  متمركز، شبكهـ  مراتبي ي سلسله دهنده ي دستور جاي يك زنجيره وكارها ـ م] به كسب [درامروزه 

داري با چنين  ها... سرمايه ها و پروژه گروه  يافته در شكل كنندگان و با كار سازمان بينيم با انبوهي از شركت مي
 كنش  كردن  برجسته با :خواهانه دگرگون شده و مشروعيت يافته است ي برابري چون يك پروژه هايي هم شيوه

لفاظي چپ راديكال مبني بر خودمديريتي كارگران را  حتي خودجوش، دهي نخودسازما و گر خودآفرينش
  ).٢٠٠٩، ٥٢دارانه بدل كرده است ( دارانه به شعاري سرمايه مصادره كرده و آن را از شعاري ضدسرمايه

  
جديدي از ، مدل هاي گذاشت مي كارگران را ناكاممعطوف به كسب وكار گرايي  اتحاديهمدل غالبِ  به اين دليل كه

 افتهي كار سازمان  يرويمستاصالنه و ناموثر ن يها با تالش سهيدر مقاكار درحال ظهور است.  محيط در دموكراسي
 ياز ساختارها ييكارگران به رها ليكه تما كنند يها وانمود م شركت يسرآمده، برخ به يا حفظ گذشته يبرا

  .شناسند يم تيرا به رسم انهيزورگو كيبوروكرات
اي در آينده است و نه ترويج و گسترش  جمعي توده اقدامضرورت هاي كنترل كارگري از گذشته حاكي از  درس

رو اهميت كنش اعتصاب نشسته يا خودمديريتي  هاي كارگري و نيروهاي پيش اكثر اتحاديه». محيط كار افقي«يك 
كارگران امروزي تمايلي به دانستن و اجراي آن كهنه و قديمي كه هايي  رويهدر حكمِ هاي توليدي و خدماتي را  بنگاه
 اقدامهاي تحت كنترل كارگران و  گيرند كه اعتصاب اين واقعيت را ناديده ميمنتقدان . اين كنند انكار مي ندارند

بيشتر بدل  ها بيشتر و كار است. هرچه كارخانه محيطگري كارفرما در  بيان صريح و اساسي مخالفت با سركوب مستقيم
خود  هاي جديدي به هاي نوظهور اقتصاد شكل هاي كنترل كارگري در بخش شوند، سازمان ها مي يادگاري از گذشتهبه 

هاي كار عمومي و خدماتي  محيطي  هاي اقتصادي و اهميت فزاينده ي دگرگوني فعاليت دهنده كه بازتاب د گرفتنخواه
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هاي جديدي از مبارزه درگير خواهند  كار، كارگران در عرصه است. با تجديد ساخت سرمايه و تغييرات مداوم در فرايند
  هايي از كار باشد كه از نظر اجتماعي سودمندند. ايجاد شكل ي تواند دربرگيرنده شد كه مي

اي سوسياليستي و دموكراتيك بايد در مقاومت و عصيان عليه نيروهاي مستقر  براي حركت به سمت آيندهكارگران 
ي شركتي در اقتصاد، هم در بخش توليد هم  ورسمِ زورگويانه تدريجي دموكراسي و گسترش راه. با زوال شركت كنند

گري كارفرما افزوده خواهد شد ــ و مبارزات گذشته  در بخش خدمات، بر تمايل كارگران براي رهايي از سركوب
و اجتماعات معتبر باقي خواهد ماند. ها  پابرجاي واقعيت مسلمِ خودمديريتي و كنترل كارگري بنگاه هاي نمونه  مثابه به
، دنداري را به كارگران ارائه كن ي سرمايه سلطه د آلترناتيوهاي عمليِنكه بتوان اي اجتماعي هاي عامليترغم غيبت  به

بر آن شكلي فزاينده  هاي خدماتي به در سرتاسر اقتصادي كه بخش» كار افقي محيط«ي  رياكاري ايده كه اين باتوجه به
ي  گرفتن كنترل آينده شك خودمديريتي و در دست آخر كارگران بي كامالً مشهود است، دست كنند پيدا ميغلبه 

افروزي  ها به آتش ها و آذرخش كه اكثر جرقه اين كه در محيط طبيعت، با اين شان را مطالبه خواهند كرد. كما اقتصادي
  ديِ تحريك شدن و زبانه كشيدن است. ي بع انتظار لحظه سوز زيرِخاكستر در ، آتش نيمانجامند نمي
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