
در باب اهمیت اتحادیه های صنفی

ریف. مارک آر

 در آمریکا، عضویت در اتحادیه ها در. عضویت در اتحادیه ها از مدتی قبل پیوسته رو به کاهش بوده است
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 در بسیاری از دیگر دموکراسی های سرمایه دارِی لیبرال. یافته بود ــ رقمی شبیه به پیش از جنگ جهانی دوم

.هم عضویت در اتحادیه ها پیوسته در حال کاهش بوده است

 اکنون. این افول تا حدی ناشی از موفقیت اتحادیه ها در تثبیت دستمزدها و شرایط کارِی بهتر برای همه است

 بخشی از این افول معلول تغییرات در. به اتحادیه پیوستن به اندازه ی قبل ضروری به نظر نمی رسد

 نظام های اقتصادی است زیرا تعداد زیادی از شغل های موجود در صنایع سنگین به کشورهایی منتقل شده که

 از. اتحادیه های کمتری دارند، و شغل های باقی مانده در صنایعی اند که سازمان دهی در آنها دشوارتر است

 نقش برون سپارِی محلی هم نباید غافل شد زیرا بر اثر آن شغل های پردرآمد متکی بر اتحادیه ها به

 افزون بر این، پیشرفت های تکنولوژیک. پیمانکاران کوچک تر و استثمارگری منتقل شده که اتحادیه ندارند

.در حوزه ی روبات سازی بسیاری از شغل های پردرآمد متکی بر اتحادیه ها را از رده خارج کرده است

 اما کاهش عضویت در اتحادیه ها در عین حال نتیجه ی دهه ها حمله ی بی وقفه ی سیاستمداران راست گرا به

 خود ایده ی اتحادیه سازی است ــ حمالتی که تناوب و شدت شان، به ویژه در آمریکا، پیوسته در حال افزایش

 اکنون عضویت در اتحادیه ها آن قدر کاهش یافته که ممکن است اتحادیه ها به زودی دیگر نتوانند. بوده است

 به اندازه ی کافی از کارکنان در برابر سوءاستفاده ی اقتصادی و شخصی محافظت کنند، البته اگر تا حاال این

.حتی ممکن است که اتحادیه ها اهمیت سیاسِی خود را هم از دست بدهند. توانایی را از دست نداده باشند

 درصد باالی جامعه از درآمد، و رکود 1درست در همین دوره، در عین حال شاهد افزایش چشمگیر سهم 

ً. طوالنی در دستمزدهای واقعِی دیگران بوده ایم  عجیب نیست که تحقیقات نشان می دهد که این پدیده عمدتا

 در. هم این روندها را تقویت کرد 2008سال « رکود بزرگ. »معلول کاهش عضویت در اتحادیه هاست



 نتیجه ی این بحران، بیکاری، نه تنها در آمریکا بلکه در دیگر دموکراسی های سرمایه دارِی لیبرال، به شدت

 در یک دهه ی بعد، بیکاری کاهش یافت اما کارفرماها شغل های موقت کم درآمد عاری از. افزایش یافت

 اکنون که بیکاری دوباره. مزایا و اتحادیه را جایگزین شغل های دائم پردرآمد متکی بر مزایا و اتحادیه کردند

 به علت تعطیلی ناشی از شیوع ویروس کرونا در حال افزایش است، فقدان اتحادیه ها سالمت عمومی را هم

 اکثریت چشمگیر کارکناِن مشاغل ضروری عضو اتحادیه ها نیستند و، در بسیاری از موارد،. تهدید می کند

.از آنها می خواهند که بدون وسائل کافِی محافظت فردی و انجام آزمایش و رعایت فاصله ی فیزیکی کار کنند

 کارکنان می گویند که حق تشکیل. پیوستن به اتحادیه را همیشه بخشی از حق آزادی معاشرت شمرده اند

 اما حتی وقتی که کارفرماها حق تشکیل اتحادیه را به. اتحادیه دارند؛ کارفرماها با این نظر مخالف اند

 آنها همچنین می کوشند تا. رسمیت می شناسند، با تمام قوا می کوشند موانعی بر سِر راه کارکنان قرار دهند

.اتحادیه ها را از بودجه ی الزم برای فعالیت محروم کنند

 آنها می گویند که اتحادیه ها. حامیان اتحادیه ها تأکید می کنند که تشکیل اتحادیه به نفع خیر همگانی است

 دستمزدها را افزایش می دهند، شرایط کاری را بهبود می بخشند، نابرابرِی درآمد را کاهش می دهند، از

 مخالفان اتحادیه ها این ادعاها را رد می کنند اما. تبعیض مغرضانه جلوگیری می کنند، و چیزهایی از این قبیل

 موفق ترین استدالل علیه تشکیل اتحادیه این است. انکارشان در برابر انبوهی از شواهد تجربی رنگ می بازد

 ، درست به اندازه ی ممنوعیت اتحادیه سازِی اختیاری، نقض حقوق کارکنان«اجباری»که اتحادیه سازِی 

 به ادعای آنها حق آزادی به کارکنان اجازه می دهد تا در صورت عدم تمایل از پیوستن به اتحادیه ها. است

 بنابراین، کارفرماها به کارکنان فشار می آورند تا علیه تشکیل اتحادیه رأی دهند یا در. خودداری کنند

.صورت تصویب تشکیل اتحادیه از پیوستن به آن خودداری کنند

 کارفرماها باید. اما این ادعا که اتحادیه سازِی اجباری با آزادی کارکنان مغایرت دارد، نادرست است

 اتحادیه ها را به رسمیت بشناسند و با آنها کنار بیایند، نه این که کارکنان برای تشکیل اتحادیه مجبور باشند

 وجود هیچ. اتحادیه ها یکی از نهادهای اساسِی جامعه ی عادالنه اند. کارزار سیاسی به راه اندازند و رأی دهند

 اتحادیه ها، مثل هر نهاد اساسِی دیگری، باید از قوانین و مقرراتی. نهاد اساسی ای امری اختیاری نیست

 پیروی کنند اما کارکنان همه ی شرکت های تجاری باید اتحادیه داشته باشند، درست همان طور که هر

 شاید به استثنای کسب وکارهای بسیار کوچک، همه ی. جامعه ای برای رعایت عدالت محتاج به دولت است

 شرکت های تجاری باید اتحادیه داشته باشند، خواه کارکنان آن شرکت به تشکیل اتحادیه رأی مثبت داده باشند

.یا نه

 ای نیست که فقط اعضای اتحادیه ها را استخدام«سیستم بسته»این امر به معنای تبدیل همه ی شرکت ها به 

 در این صورت، روال استخدام فعلی تغییر نخواهد. تبدیل شوند« سیستم اتحادیه ای»شرکت ها باید به . می کند



 با وجود این، هر کسی که استخدام شود. کرد و کارکنان الزم نیست که عضو اتحادیه باشند تا استخدام شوند

.خودبه خود عضو اتحادیه ی مربوطه خواهد شد

 از یاد نبرید که جوامع سرمایه داری با. این ممکن است نوعی تندروی به نظر برسد اما چنین نیست

 در عوض، آنها بر سازوکار قیمت بازار آزاد تکیه می کنند تا. برنامه ریزِی اقتصادِی متمرکز مخالف اند

 اما. اطمینان یابند که نظام اقتصادی منابع، از جمله منابع انسانی، را به شیوه ای کارآمد تخصیص می دهد

 در داخل شرکت منابع ــ به شیوه ای مشابه با نظام. بازار آزاد در داخل یک شرکت تجاری فعال نیست

 ساختار هر شرکتی به شدت مبتنی بر. اقتصادِی سوسیالیستی ــ با دستور از مرکز به کار می روند

 به رغم این واقعیت که سهام داران ممکن است تا حدی در طرز اداره ی شرکت دخالت. سلسله مراتب است

 هر چند فقط سهام داران بزرگ نفوذی واقعی دارند؛ بقیه صرفاً می توانند میان دو گزینه ی حفظ یا)کنند 

 ، طرز کاِر شرکت به نوعی خرده دیکتاتورِی سوسیالیستی شباهت(فروش سهاِم خود دست به انتخاب بزنند

 البته با این تفاوت که در جامعه ی سوسیالیستی اصل راهنمای حاکم بر طرز کاِر شرکت، خیر همگانی. دارد

 در جامعه ی سرمایه داری، برعکس، اصل راهنما منفعت همان شرکت خاص است، یعنی، از قرار. است

.معلوم، بیشینه سازِی سود

 ُخب که چی؟ به رغم برنامه ریزِی مرکزِی داخلی، به شرکت ها اجازه می دهند که در جامعه ی سرمایه داری

 هزینه های»فعالیت کنند زیرا عقیده دارند که این کار به قول اقتصاددانان سبب صرفه جویی چشمگیری در 

 منظور هزینه هایی است که در غیر این صورت بر اثر مذاکره درباره ی تک تک اقدامات. می شود« معامله

 در این صورت، شرکت مجبور می شد که برای تخصیص. با همه ی مشارکت کنندگان به شرکت تحمیل می شد

 در این صورت، هیچ کسی را. منابع هم در داخل و هم در خارج از شرکت از سازوکار قیمت استفاده کند

 نمی شد کارمند خواند ــ هر کسی پیمانکاری مستقل می بود و می توانست هر کاری را بپذیرد یا رد کند و هر

 این امر، به نوبه ی خود، مستلزم مذاکرات. بار که قرار بود کاری انجام شود بر سِر قیمت چانه بزند

 جداگانه ی وقت گیِر بی شماری بود و دست سازمان دهی کننده ی اقدام تجاری را در برنامه ریزی برای طراحی،

 اما ساختار به شدت سلسله مراتبی همه ی هزینه ها و. تولید، بازاریابی، تأمین و تحویل محصول می بست

 تأخیرهای ناشی از انجام این مذاکرات مکرر را از بین می برد و، افزون بر این، اجازه می دهد که بدانیم در

 در نتیجه، می توان منابع بیشتری. میان مدت و بلندمدت با چه هزینه ای به کدام منابع انسانی  دسترسی داریم

 این. را به تولید محصوالت اختصاص داد، و آنها را با قیمتی ارزان تر در اختیار عده ی بیشتری قرار داد

.امر در کل سطح زندگی را ارتقاء می دهد

 هر چند به رسمیت شناختن شرکت تجاری به عنوان یک نهاد اساسِی دادوستد به صرفه جویی در بخشی از

 منظور آن دسته از. دارد« هزینه های اجتماعی»هزینه های معامله می انجامد اما این کار در عین حال 

 هزینه های ناشی از روند تولید است که غیرمستقیم و نامحسوس اند و به آسانی نمی توان آنها را در قالب عدد



 کارمند مستعد سوءاستفاده،-برای مثال، کمتر رابطه ای به اندازه ی رابطه ی کارفرما. و رقم بیان کرد

 به عبارت دیگر، کارمند بودن تهدیدی جدی برای. بهره کشی و سلطه ی ذهنی، جسمی و اقتصادی است

 فقط کافی است که از هر کارمندی بپرسید بیش از هر چیز از چه می ترسد ــ از اینکه. آزادِی فرد است

 مدیرش کامالً خودسرانه و دلبخواهی او را اخراج کند یا کاری کند که زندگِی کاری اش از نظر جسمی یا

 بنابراین، خنده دار است که. ذهنی شاق تر، از نظر مالی کم صرفه تر و از نظر روانی ناگوارتر شود

 این شبیه. ناقض آزادِی کارکنان است( و به قول من عام)راست گرایان ادعا می کنند که اتحادیه سازی اجباری 

 به کسانی است که به قرنطینه و فاصله گذارِی اجتماعی اعتراض می کنند و در واقع می گویند که حق دارند

 اما هدف از ایجاد لیبرال دموکراسِی مبتنی بر. اگر دلشان خواست خود و دیگران را به ویروس مبتال کنند

.نظام سرمایه داری محافظت از این نوع آزادی نبوده است

 «آزادِی منفی»پافشاری بر عضویت همه ی کارکنان در یک اتحادیه نقض چیزی است که فیلسوفان 

 اما همه ی لیبرال دموکراسی های مبتنی بر نظام سرمایه داری هر روز به شیوه های گوناگون در. می خوانند

 اگر می توانستم شما را بزنم، اموالتان را بدزدم، سرتان کاله بگذارم، به. آزادِی منفِی همگان دخالت می کنند

 شما هم اگر می توانستید این کارها را انجام. بردگی بگیرم یا حتی به قتل برسانم، آزادِی منفِی بیشتری داشتم

 آزاد: »شعار این است. اما در این صورت زندگِی اجتماعی ناممکن می شد. دهید آزادِی منفِی بیشتری داشتید

.«آزاد زندگی کن و بمیر یا دیگران را بکش»، نه اینکه «زندگی کن یا بمیر

 بنابراین، هر کسی که به دقت فکر کند، درمی یابد که ِصرف دخالت در آزادِی منفِی یک نفر به معنای نقض

 آزادی منفی نوعی نظریه ی. حقوق نیست، همان نقض حقوقی که در جامعه ی آزاد باید از آن جلوگیری کرد

 سیاسی نیست ــ به ما نمی گوید چه اهدافی را باید تعقیب کرد، و چطور میان اهداف رقیب دست به تعیین

 آزادی منفی نوعی نظریه ی تحلیلی است ــ به ما می گوید که دخالت دیگر انسان ها در توانایی. اولویت ها زد

 عمِل ما با دخالت حیوانات یا اشیاء یا قوانین فیزیک تفاوت دارد، و ادعا می کند که چنین دخالتی باید موجه و

 برای این. این نظریه به ما نمی گوید چه چیزی توجیه است یا این توجیه چقدر باید مستدل باشد. مستدل باشد

 کار به نظریه ای سیاسی نیاز داریم ــ نظریه ای که به ما بگوید چه اهدافی را می توان بدون دخالت دیگران

.تعقیب کرد

 «آزادِی جمهوری خواهانه»در این زمینه نظریه های گوناگونی وجود دارد اما مناسب تریِن آنها موسوم به 

 به. این نظریه مبتنی بر فهم فیلسوفان از آزادی در جمهوری های دوران باستان در یونان و رم است. است

 برده بودن بارزترین نمونه ی فقدان. نظر آنها کسی که مقهور اراده ی خودسرانه ی دیگری است آزاد نیست

 اما فیلسوفان یونان و رم. آزادِی جمهوری خواهانه است زیرا برده کامالً مطیع و منقاد اراده ی ارباب است

 باستان صرفاً دلمشغول انقیاد محض نبودند ــ به نظر آنها حتی یک مورد از انقیاد نسبت به اراده ی

.خودسرانه ی دیگری نقض آزادِی جمهوری خواهانه ی انسان است



 کارمندان از استقالل بی بهره اند و مقهور تصمیم های دلبخواهی و خودسرانه ی کارفرمایند؛ بنابراین، رابطه ی

 اگر اتحادیه ای وجود نداشته باشد، کارکنان. کارمند آزادِی جمهوری خواهانه را به خطر می اندازد-کارفرما

 وجود اتحادیه تا حدی کارکنان را از این امر. در معرض انواع رفتارهای خودسرانه قرار می گیرند

 تا زمانی که شرکت تجاری نهاد اساسِی نظام اقتصادی ماست ــ و من نمی گویم که این امر. محافظت می کند

 باید تغییر کند ــ تشکیل اتحادیه اقدام مؤثِر الزمی برای مقابله با خطری است که از جانب شرکت های تجاری

 اتحادیه سازِی اجباری نه تنها ناقض آن نوع آزادی ای نیست که در. آزادِی جمهوری خواهانه را تهدید می کند

.دموکراسِی لیبرال مبتنی بر نظام سرمایه داری به آن اهمیت می دهیم بلکه حافظ آن است

 هر جامعه ای باید تصمیم بگیرد که می خواهد از چه نوع نظام. هر جامعه ای باید ساختاری اساسی داشته باشد

 پس از اینکه که چنین تصمیم هایی گرفت، باید نهادهای. اقتصادی، حقوقی، سیاسی و آموزشی ای استفاده کند

 آنها. اینها همان نهادهایی هستند که ساختار اساسی را قابل استفاده می کنند. اساسی را در این نظام ها بگنجاند

 آنها نمی توانند عدالت را تضمین کنند ــ این. زمینه و بستر زندگِی اجتماعی و سیاسِی عادی را فراهم می کنند

 کار مستلزم تقنین و نظارت چشمگیری پس از نهادسازی است ــ اما می توان آنها را به گونه ای طراحی کرد

.مستلزم چنین کاری است« عدالت زمینه ای»تضمین . که احتمال دستیابی به عدالت را به حداکثر برسانند

 وقتی نظام سرمایه داری را به عنوان نظام اقتصادِی خود پذیرفتیم، معلوم است که شرکت باید شکل اساسِی

 اما چون شرکت در عین حال. بنابراین، شرکت تجاری نوعی نهاد اساسی است. سازمان دهِی تجاری باشد

 آزادِی جمهوری خواهانه ی کارکنان را به خطر می اندازد، نمی توانیم برای مقابله با این خطر صرفاً به تقنین

 تاریخ نشان می دهد که در غیاب اتحادیه ها کارکنان اغلب در معرض. و نظارت پسانهادی تکیه کنیم

 سوءاستفاده و بهره کشی و رفتار خودسرانه خواهند بود، حتی اگر قوانینی وجود داشته باشد که چنین رفتار

 با توجه به اینکه توسل به دادگاه پرهزینه و زمان بر است و نتیجه اش معلوم نیست،. ناشایستی را ممنوع کند

 جامعه ی عادالنه باید بیش از پیش بکوشد. تأثیر بازدارنده ی این ممنوعیت های حقوقِی پسانهادی کافی نیست

 بنابراین، باید. تا شرکت را از سوءاستفاده از قدرت برای به خطر انداختن آزادِی کارکنانش بازدارد

 اتحادیه ها را هم مثل شرکت های تجاری به عنوان نوعی نهاد اساسی به رسمیت بشناسیم، و اتحادیه سازی را

.عمومی کنیم

 تعیین سرنوشت»در این کشورها از . این امر در آلمان و دیگر کشورهای اروپای شمالی سابقه دارد

 سخن می گویند و اتحادیه سازی تقریباً در سراسر دوران پس از جنگ جهانِی دوم یکی از وجوه« مشترک

 هر چند اتحادیه سازی حتی در این کشورها نیز رو به کاهش است اما. مهم نظام اقتصادِی آنها بوده است

 در این کشورها، نمایندگان. میزان آنها در مقایسه با دیگر کشورهای سرمایه دارِی لیبرال همچنان زیاد است

 با توجه به عملکرد اقتصادِی چشمگیر. اتحادیه ها حتی عضو بسیاری از هیئت مدیره های شرکت ها هستند



 این کشورها، این استدالل که افزایش اتحادیه سازی در دیگر کشورهای سرمایه دارِی لیبرال، فعالیت اقتصادی

.را کند خواهد کرد نادرست است

 نه کارمندان دائماً در اعتصاب خواهند. اتحادیه سازِی عمومی به اختالل گسترده ی اقتصادی نخواهد انجامید

 بود و نه شرکت ها مجبور به پرداخت چنان حقوق و مزایای زیادی خواهند بود که به سرعت ورشکست

 اگر مطالباتشان. نباید از یاد برد که به نفع اتحادیه هاست که مطالبات واقع گرایانه ای داشته باشند. شوند

 زیاده خواهانه باشد، شرکت ورشکست خواهد شد و همه ی کارکنانی که اتحادیه نمایندگِی آنها را بر عهده

 بر عکس،. مطالبات هر اتحادیه ی معقولی از حد معینی تجاوز نخواهد کرد. دارد بیکار خواهند شد

 کارفرماها هر چه بیشتر. کارفرماها از هیچ کوششی برای کاهش حقوق و مزایا خودداری نخواهند کرد

 بتوانند کارکنان خود را استثمار کنند، سودشان بیشتر می شود ــ دست کم، به نظر می رسد که بسیاری از

 در عمل، کارفرماها بسیار بیشتر از اتحادیه سازِی اجباری، آزادِی. شرکت های تجاری چنین رفتاری دارند

.کارکنان را تهدید می کنند

 اما نباید از یاد برد که وقتی از اتحادیه سازِی عمومی حرف می زنم، منظورم فقط کارکردهای اصلِی

 حق کارکنان برای چانه زنِی جمعی با کارفرما؛ نظارت بر پایبندِی کارفرما به قوانین و: اتحادیه هاست

 مقررات موجود و اصول توافق نامه ی چانه زنِی جمعی؛ نمایندگِی کارکنانی که کارفرما می خواهد آنها را تنبیه

 این کارکردهای اصلی. کند؛ و فشار آوردن به دولت برای وضع قوانین و مقرراتی که به نفع کارکنان است

 حق اعتصاب جزئی از کارکردهای اصلی نیست و می توان بر سِر آن چانه زنی. شامل حق اعتصاب نیست

.کرد یا در ازای دیگر منافع از آن چشم پوشید

 آیا قوانین مربوط به اتحادیه سازِی عمومی در بخش: توجه کنید که درباره ی یک مسئله خاموش مانده ام

 خصوصی را باید به بخش دولتی تعمیم داد، به ویژه وقتی کارفرمای دولتی تأمین کننده ی خدمات اساسی است؟

.به نظرم قوانین باید یکسان باشد اما در این مقاله ی کوتاه نمی توانم به این مسئله بپردازم

 در نهایت، نباید از یاد برد که پذیرش اتحادیه سازِی عمومی همه ی مسائل عملِی مربوط به اجرای این قانون

 به انواع گوناگونی از قانون نیاز داریم ــ قوانینی درباره ی. و بایدها و نبایدهای اتحادیه ها را حل نمی کند

 اینکه اتحادیه ها چطور باید کارشان را انجام دهند، چطور باید بر سِر به عهده گرفتن نمایندگِی کارکنان

 همه ی نهادهای اساسی باید. اینها قوانین پسانهادی  اند. شرکت های خاص رقابت کنند، و مسائلی از این دست

 از چنین مقرراتی پیروی کنند، و تا زمانی که این قوانین هیچ یک از کارکردهای اصلِی اتحادیه ها را تضعیف

 .نکنند، این مقررات را می توان از طریق روند سیاسِی عادی یا چانه زنی میان کارفرما و اتحادیه تعیین کرد

 فقدان اتحادیه به محرومیت کارکنان از همان نوع آزادی ای خواهد انجامید که هدف از ایجاد دموکراسِی

 به رسمیت شناختن اتحادیه ها به عنوان نهادی. لیبرال مبتنی بر نظام سرمایه داری محافظت از آن بوده است



 تنها در این صورت است که کارکنان می توانند به شکل معقولی خود را. اساسی ضامن دوام و بقای آنهاست

.آزاد بشمارند

 اما حق آزادی بیان و آزادی معاشرت چه می شود ــ آیا اتحادیه سازِی عمومی این حقوق را نقض نمی کند؟

 اولین نکته ای که باید در نظر گرفت این است که اینها حقوق مشتق اند ــ یعنی ناشی از فهم عاِم ما از

 این حقوق صرفاً حاصل استفاده از فهم عاِم ما از آزادی در مورد انواع. آزادی اند و مستقل از آن نیستند

 بنابراین، نمی توانند فراگیرتر از فهم اساسی از آزادی باشند، فهمی که خود. خاصی از فعالیت ها هستند

 پس اگر فهم ما از آزادِی عام مؤید به رسمیت شناختن اتحادیه سازِی عمومی است، این. زاییده ی آن اند

 نتیجه گیری را نمی توان با در نظر گرفتن نقش آزادی های خاصی نظیر آزادی بیان و آزادِی معاشرت

.معکوس کرد

 با وجود این، ادعاهای مبتنی بر این تصورات خاص، رایج اند و مشتق بودن شان مانع از آن نمی شود که در

 استدالل. بنابراین، اجازه دهید به آنها بپردازیم. دادگاه ها با توسل به آنها با موفقیت به اتحادیه سازی حمله کنند

 مبتنی بر آزادی بیان عبارت است از حمله به توانایِی اتحادیه ها برای دریافت حق عضویت به منظور تأمین

 .اتحادیه ها باید نماینده ی همه ی کارکنان باشند، حتی آنهایی که عضو اتحادیه نیستند. هزینه ی فعالیت های خود

 بنابراین، کارکنانی که می خواهند مفت خوری کنند تشویق می شوند که از پیوستن به اتحادیه خودداری کنند

 برای جلوگیری از این امر،. زیرا حتی در صورت عدم عضویت هم خدمات یکسانی دریافت خواهند کرد

 بپردازند ــ که« حق نمایندگی»در اکثر کشورها مقرراتی وجود دارد که بر اساس آن افراد غیرعضو باید 

 کسانی که با استناد به. در واقع فقط اندکی کمتر از حق عضویت است ــ تا هزینه ی نمایندگی شان تأمین شود

 آزادی بیان علیه این امر استدالل می کنند پرداخت غیراختیارِی این مبلغ را نوعی گفتار اجباری و بنابراین

.نقض آزادی بیان می دانند

 همان طور که دیوان عالی آمریکا دهه ها قبل با صدور حکم مناقشه انگیزی اعالم کرد،. اما این بی معنی است

 اما معنای. آزادی بیان وقتی نقض می شود که اجازه ندهیم کسی برای ترویج دیدگاه خاصی پول خرج کند

 در مورد اول، کسی. ضمنِی این حرف این نیست که پرداخت اجبارِی حق نمایندگی نقض آزادی بیان است

 پول می دهد تا حرفی زده شود که او می پسندد؛ بنابراین، جلوگیری از این کار ممانعت از ترویج نظرات

 اما در مورد دوم، وقتی کسی مجبور به پرداخت مبلغی می شود، دقیقاً او را مجبور کرده اند که چه. اوست

 در عمل، این واقعیت که اجباری. بگوید؟ در بهترین حالت، معنای ارتباطِی پرداخت اجباری مبهم است

 بودن حق نمایندگی بر کسی پوشیده نیست به این معناست که بعید است که پرداخت آن را بیان عقاید یک

 ما تصور نمی کنیم که مالیات دهندگان صرفاً به این علت که مالیات می پردازند با همه ی. کارمند بشمارند

 اگر پرداخت غیراختیاری، گفتار اجباری بود در این صورت وضع مالیات و هر. کارهای دولت موافق اند

.هزینه ای که دولت تحمیل می کند غیرمجاز می بود



 آزادی معاشرت متضمن آزادِی معاشرت با کسانی است که: در مورد آزادِی معاشرت، مشکل این است

 دوست دارید با آنها ارتباط داشته باشید؛ اما متضمن حق عدم معاشرت با کسانی نیست که دوست ندارید با

 اگر معیارهای مربوط به عضویت در گروهی را داشته باشید، نمی توانید بگویید. آنها ارتباط داشته باشید

 برای مثال، اگر معیارهای مربوط به استرالیایی یا آمریکایی یا تگزاسی یا کالیفرنیایی. عضو آن گروه نیستید

 اگر بخواهید می توانید پیوندهایتان را قطع. بودن را داشته باشید، نمی توانید بگویید عضو این گروه ها نیستید

 اگر. کنید و دیگر عضو آن گروه نباشید اما تا زمانی که این پیوندها برقرار است عضو آن گروه هستید

 دلتان نخواهد مجبور نیستید که به شغلی مشغول شوید اما اگر به میل و اراده ی خود کارمند شدید، خودبه خود

.حق آزادی معاشرت مانع از از این امر نمی شود. عضو اتحادیه می شوید
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