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گزارش جدید سازمان بینالمللی کار( )ILOبرای آینده «کار شایسته»:
در مـاه ژانویـه تحوالت حـوزه رفاه و تامین اجتماعـی را میتوان با انتشـار گزارش
جدیـد سـازمان بیـن المللـی کار دربـاره چشـم انـداز آینـده کار و بـه خصـوص
کار شایسـته در سـطح جهانـی آغـاز کـرد .ایـن سـازمان در گـزارش مـاه ژانویه
خـود در خصـوص کار شایسـته ،از دولتهـا میخواهـد تـا به مجموعـه اقدامات
حمایتـی بـرای مواجهـه با تغییـرات پیش بینینشـده دوره گـذار در جهـان کار و
اشـتغال بپردازند1 .در این گزارش دسـتورالعملی انسـانمحور بـرای بهرهگیری از
قابلیتهای کارگران ،نهادهای کارگری و کار شایسـته و بهینه منتشـر شـده است.
خطـوط اصلـی ایـن دسـتورالعمل توصیهای بـرای دولتهـا از این قرار اسـت:
تضمین کار فراگیر و همگانی که از حقوق اساسی کارگران ،دستمزد برای زندگی
مناسب ،محدودیت ساعات کار و ایمنی و بهداشت محیط کار حمایت کند.
حـق همگانـی کارگـران بـرای آمـوزش در تمـام عمر و دسـتیابی بـه مهارت،
مهـارت دوبـاره و افزایـش آن.
بهرهگیـری از تغییـرات تکنولوژیـک اداری بـرای بهبـود کار شایسـته شـامل
برقـراری نظـام حاکمیـت بینالمللـی بـرای زیرسـاختها 2ی کارگـری دیجیتال
سـرمایهگذاری بیشـتر دولتها در نظام مراقبت و بهداشـت و درمان کارگران،
فضای سـبز و اقتصادهای روستایی
اجرای دستورالعمل انتقالی و سنجیده برای برقراری برابری جنسیتی در محیط کار
طبـق ایـن گزارش ،فرصت های بی شـماری بـرای بهبود کیفیت زندگـی کارگران،
ایجاد حق انتخاب برای آنها در مشـاغل ،برطرف کردن شـکاف جنسـیتی ،کاهش
آسـیب های ناشـی از نابرابـری جهانـی وجـود دارد اما هیـچ کدام از ایـن اقدامات
خـود بـه خـود رخ نمی دهد بلکه مسـتلزم مداخلـه دولت ها اسـت .ایـن گزارش
می افزایـد بـدون انجـام یک اقدام مشـخص و قاطـع ،ما همچنان به سـوی تعمیق
نابرابـری و ناامنی شـغلی در سـطح جهانی پیـش خواهیم رفت.
1. https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_663006/
lang--en/index.htm
2. Platforms
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ایـن گـزارش همچنیـن روی تکنولوژی هـای جدیـد ،تغییـرات اقلیمـی و جمعیتی
تاکیـد می کنـد و خواهان اقدام جمعـی جهانی برای رفع نابسـامانی کاری کارگران
در سـطح جهانـی اسـت .طبـق ایـن گـزارش ،در آینـده نزدیک هـوش مصنوعی،
اتوماسـیون و ربات هـا بسـیاری از مشـاغل و مهارت هـا را از بین خواهنـد برد .اما
می تـوان در امتـداد ایـن پیشـرفت های تکنولوژیک ،بـا برقراری اقتصادهای سـبز
میلیون ها شـغل جدید آفرید .این گزارش حاصل پانزده بررسـی روی  17کشـور
عضـو سـازمان بیـن المللـی کار( )ILOاسـت که بر اسـاس آمـار و ارقام کسـب و
کار ،نیروهـای کار ،اتاق هـای فکر ،پژوهش های دانشـگاهی و سـازمان های دولتی و
غیردولتی تهیه شـده اسـت.

گـزارش OECDدرباره راه نجـات اروپا از امواج اعتراضی :حمایت اجتماعی
از کارگران
در مـاه ژانویـه سـازمان همـکاری و توسـعه اقتصـادی( )OECDاعلام کـرد کـه
دولتهـا بایـد بـه عواقـب سیاستهایشـان توجـه کننـد و زیانهـای مـردم کم
درآمـد را بـه خاطـر سیاسـتهای مالیاتی جبـران کنند .امـروز اروپـا در وضعیتی
اسـت که امواج نارضایتی و اعتراض آن را فراگرفته اسـت .لورنس بونه اقتصاددان
ارشـد ایـن سـازمان هنگام قرائـت نتایج این گـزارش در بروکسـل و در خصوص
اعتراضـات جلیقهزردها در فرانسـه به افزایش قیمت سـوخت ،میگویـد « :ما باید
واقعـ ًا بـه برقراری بسـتههای جبرانی توجه کنیم ».او ادامه داد :بسـیار مهم اسـت
کـه گروههایـی را به رسـمیت بشناسـیم که از مالیات سـوخت صدمـه میبینند و
در صـدد جبـران برآییـم .بونـه بر نقـش مهم مخـارج اجتماعی و تاثیـر مالیاتها
بـر زندگـی مردم عـادی تاکید کرد .به نظر وی ،باید «بسـته منسـجمی» از تامین
مالـی عمومـی را در نظـر گرفـت کـه در آن فقط به رشـد اقتصادی توجه نشـود
بلکـه مسـئله بازتوزیـع درآمدی نیـز مورد توجه باشـد .او متذکر شـد کـه وقوع
اعتراضـات و نارضایتـی مـردم دلیـل اصلـی این بازنگری در سیاسـتها اسـت و
بـه همیـن دلیـل «ما بایـد توجه کنیم که چه کسـانی برنـدگان و بازنـدگان چنین
سیاسـتی هسـتند» .طبق تحقیقی که سـازمان  OECDانجام داده ،مشـخص شـده
اسـت که بازتوزیـع درآمدها از طریق سیاسـتگذاری های عمومی به سـوی و به
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سـود طبقه کارگر از میانه دهه  1990در اروپا به شـدت کاهش یافته اسـت .این
1
موضوعی بسـیار نگـران کننده و منشـاء اعتراضات اخیر در اروپاسـت.
نیـل کریسـتوفر تیگسـن ،رئیـس کمیته مالـی اروپا نیـز در ایـن خصوص گفت
ایـن سیاسـتها دیگـر کارایی اقتصادی نـدارد و بایـد به موضع برابری در سـطح
اروپا توجه بسـیار بیشـتری شود .اقتصاددانان سـازمان همکاری و توسعه اقتصادی
( )OECDپـس از انتشـار ایـن گـزارش اعلام کردند بایـد سیاسـتهایی در نظر
گرفتـه شـود کـه بـار مالیاتهـا را از دوش مردم کم درآمد برداشـته و به سـوی
افـراد و شـرکتهای پردرآمـد معطـوف شـود .برقـراری ایـن موضـوع ،نیـاز به
چرخـش در سیاسـتهای اقتصادی کشـورهای اروپایـی دارد.
در خصـوص موضوعـات اقلیمی نیز گـزارش نتایج این پژوهش  OECDآن اسـت
کـه بـه جـای تمرکز بر مالیـات بر سـوخت و افزایش قیمـت یا برقـراری مالیات
بـر افـراد کمدرآمـد ،کشـورها بهتر اسـت جلوی اسـتخراج معـادن و به خصوص
معـادن زغال-سـنگ و نیز کشـاورزی بیرویـه را بگیرند .ایـن تحقیق نتیجهگیری
میکنـد که سیاسـتهای مالیاتـی و اقتصادی بایـد در جهت منافـع گروههای کم
درآمـد طراحی و اجرا شـوند.

سیاستهای ریاضتی در زیمباوه :باز هم افزایش قیمت سوخت و اعتراض
مردم
در اواسـط مـاه ژانویـه در کشـور زیمبـاوه اعتراضاتـی رخ داد کـه اعلام اقدامات
ریاضتـی توسـط دولت زیمباوه و افزایش قیمت سـوخت ،جرقـه آن را زد .معلمان
و سـایر کارگـران و کارمنـدان دولت در ایـن اعتراضات اعالم کردنـد که حقوق و
دسـتمزد ناچیزشـان به واسـطه تورم (حدود 400درصدی) بیارزش شـده اسـت
و آنهـا بـا افزایـش قیمت سـوخت دیگـر نمیتوانند حتی سـر کار برونـد .افزایش
قیمـت سـوخت موجـب صعـود ناگهانی قیمت حمـل و نقـل عمومـی و کاالهای
اساسـی ،به شـکل فراتـر از توان اکثر مردم شـده اسـت .مردم و طبقـات کارگری
احسـاس میکننـد با این اقدامات ریاضتی تحت فشـار شـدیدی قـرار گرفتهاند و
1. https://www.euractiv.com/section/economy-jobs/news/reform-programmes-should-compensate-low-income-workers-oecd-says
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هزینههای زندگی شـدیدا ً باال رفته اسـت .به همین خاطر آنها خواسـتار بازگشـت
1
از این سیاسـتها هسـتند.
در پـی ایـن اعتراضات مردم به فروشـگاه هـا هجوم بردند ،وسـایل نقلیه را آتش
زدنـد و بـا آتـش زدن تایـر ،جـاده هـا را بسـتند .چندین نفر نیـز در جریـان این
ناآرامـی ها مجروح شـدند.
دولـت زیمبـاوه یـک «برنامـه تثبیـت گـذار» را تصویـب کرده اسـت که مشـابه
برنامه تعدیل سـاختاری اسـت که از سـال  1989در این کشـور به اجرا گذاشـته
شـد .نخسـتین بخش ایـن برنامه تسـویه بدهیهای عقـب افتاده به بانک توسـعه
آفریقـا و بانـک جهانی اسـت .دولت اعتقـاد دارد که اگـر این بدهیهـا را بپردازد،
سـرمایه بینالمللی به سـوی این کشـور سـرازیر خواهد شـد و وضعیت اقتصادی
بهبـود یافتـه و میـزان مـرگ و میـر بـاالی این کشـور کاهـش خواهد یافـت .به
همیـن خاطـر دولت فعلی این کشـور در پی اجرای سیاسـتهایی اسـت که تایید
هرچـه بیشـتر نهادهـای بینالمللـی و دولتهـای متکی بـه بـازار آزاد و اقتصادی
نئولیبـرال را بـه دسـت آورد .بـه همیـن جهت زیمباوه در سـالیان اخیر دسـت به
خصوصیسـازی شـرکتهای دولتی و کاهـش مخارج اجتماعی دولت زده اسـت.
طبـق همیـن هـدف اسـت کـه وزیـر اقتصـاد ایـن کشـور اعالم کـرد کـه دولت
بودجـه پنجـاه و چهـار میلیـون دالری از کل بودجـه سـال  2019را بـرای جبران
زیانهـای کشـاورزانی کـه در جریان برنامه اصالحی سـال  2000متضرر شـدند،
کنار گذاشـته است.
دولـت جدیـد این کشـور در ابتدا خود را بـه کارگران و طبقات فرودسـت متعهد
میدانسـت امـا چیزی نگذشـت که اقدامات ریاضتـی را در بودجه خـود در پیش
گرفـت .اقدامـات ریاضتی یعنی کاهش بودجـه دولتی ،کاهش مخـارج اجتماعی و
توقـف سیاسـتها و پروژههایـی کـه به عمـوم مردم یـک جامعه نفع میرسـاند.
ایـن اقدامـات در سراسـر جهان پیوسـته با شـورشهای کارگـران و آن دسـته از
مـردم عادی مواجه اسـت که شـاهد کاهش دسـتمزد خود و افزایـش هزینههای
زندگـی خویـش در نتیجه اقدامات ریاضتی هسـتند .دولت زیمبـاوه در نتیجه این
1. https://socialistorganizer.com/2019/02/02/zimbabwes-path-towards-neoliberalism-and-its-effects-so-far/
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اعتراضـات به شـکل تاکتیکی پذیرفت که حـدود  22درصد دسـتمزد کارگران را
افزایـش دهـد .این عقب نشـینیهای موقتی معموالً از سـوی دولتهـای ریاضتی
صـورت میگیـرد تا بتوانند همچنـان سیاسـتهای ریاضتی را پیگیـری کنند.

اجالس ثروتمندان در داوس همزمان با گزارش آکسفام درباره نابرابری
فزاینده در جهان
در اواسط ژانویه گروههای تجاری قدرتمند و بزرگ در داوس کشور سوئیس برای
اجالس ساالنه خود در خصوص ثروت و راههای دستیابی به آن گرد هم آمدند .این
اجالس به نام «مجمع جهانی اقتصاد» 1مشهور است و یکی از مهمترین سازمانها و
مراکز تجمع سرمایهداران و افراد ثروتمند در جهان است.
جالـب آنکـه برگـزاری ایـن اجلاس بـا انتشـار جدیدتریـن گزارش موسسـه

آکسـفام ( )Oxfamدر خصـوص نابرابری در جهان همزمان شـد .گزارشـی که
نشـان میدهـد تعـداد ثروتمندان میلیـاردر در جهان طی سـال گذشـته میالدی

حـدود  12درصـد افزایـش یافتـه اسـت یعنـی روزانـه نزدیـک بـه  2.5میلیارد

دالر بـه ثـروت ثروتمنـدان افـزاوده میشـود 2و این به معنای تعمیق و گسـترش
نابرابـری در سـطح جهانی اسـت .همزمان نیمـی از مردم جهان که فقیر هسـتند،

طـی ایـن مـدت شـاهد بودند که همـان ثروت ناچیزشـان بـه میـزان  11درصد
کاهش یافته اسـت.

گـزارش جدید آکسـفام که با عنـوان « خیر عمومی یا ثروت خصوصی؟» منتشـر
شـد شـکاف فزاینـده ثروتمنـدان و فقـرا را در سـطح جهـان نشـان میدهـد .این
شـکاف فزاینـده موضـع مبارزه با فقر را در سـطح جهـان با عالمت سـوال بزرگی
مواجه کرده اسـت.
سـقوط قشـر عظیمـی از جمعیـت جهـان بـه فقـر مطلـق ،یکـی از نتایـج اتخـاذ
سیاسـتهای اقتصادی جهانی در ربع قرن گذشـته و دو دهه پس از قرن بیسـتم
1. World Economic Forum
2. https://www.scotsman.com/news/opinion/davos-forum-shows-that-weneed-to-share-out-the-wealth-jamie-livingstone-1-4860317
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اسـت .طـی این مـدت منابع ،امکانـات و مزایا در اقتصاد جهانی به شـیوه ناعادالنه
و غیرمنصفانـه توزیـع شـده اسـت ،به طوری کـه اقلیتی ممتاز اکثر ثـروت جهانی
را در اختیـار دارنـد ،در حالـی کـه میلیونهـا نفـر حتـی از پس امرار معـاش خود
بـر نمیآینـد .طبـق این گزارش با تـداوم وضع موجـود نابرابری جهانی ،دسـتیابی
بـه چشـم انداز رفع فقـر مطلق در کل جهان تا سـال  2030خـواب و خیالی بیش
نیسـت .اگـر دولتهـای جهان در جهـت برقراری برابـری و عدالت برآنیـد و در
ایـن راه دسـت به مداخلـه بزنند میتوان ثـروت عظیم جهانی را به شـکل بهتری
توزیـع کـرد و به ایـن هدف دسـت یافت.

اعتصاب گسترده کارگران در تونس علیه سیاستهای ریاضتی دولت
روز پنج شـنبه  17ژانویه  2019اتحادیه کارگری سراسـری تونس ( )UGTTیک
اعتصاب  24سـاعته را همزمان با سـالگرد هشـت سـالگی بهار عربی و انقالب در
ایـن کشـور در با تمرکز بـر کارگران بخش عمومی بـه راه انداخـت .این اعتصاب
بـه شـکل مشـابه در نوامبر سـال نیز  2018اعالم شـده بـود .اتحادیـه کارگری
سراسـری تونـس بـه عنـوان مهمترین اتحادیـه این کشـور یکـی از نهادهای مهم
در انقلاب ایـن کشـور بـود ،انقالبـی کـه مـردم از آن با عنـوان انقالب یاسـمین
( )Jasmine Revolutionیـاد میکننـد و این اتحادیه ،پس از انقالب نیز همچنان
بـرای برقـراری عدالت اجتماعی بـه مبارزه خـود ادامه میدهـد .اتحادیه کارگری
سراسـری تونـس( )UGTTخواهـان آن اسـت کـه در حـدود  673هـزار نفـر از
کارگـران دولتـی یعنی چیزی نزدیک به یک ششـم کل کارگران تونس ،دسـتمزد
بیشـتری را دریافـت کننـد .این اتحادیـه میخواهد دسـتمزد ماهانـه کارگران به
 270دینـار( 91دالر) برسـد امـا دولـت میخواهـد دسـتمزد کارگران حـدود 80
1
دینـار (  27دالر) در ماه باشـد.
پـس از برگـزاری تقریبا صد جلسـه مذاکره بین طرفین ،هیـچ مصالحهای صورت
نگرفـت .دولت سـفت و سـخت بـر موضع خود پافشـاری کـرد .اما کارگـران نیز
خواهـان دسـتمزدی بودنـد کـه اسـتحقاق آن را دارنـد .با ایـن اوصـاف ،کارگران
1. https://www.leftvoice.org/austerity-measures-in-tunisia-result-in-nationwide-strike-of-public-sector-workers
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بـه مهمتریـن سلاح خود یعنـی اعتصاب متوسـل شـدند .این اعتصاب گسـترده
کارگـران بخـش عمومی ،کسـب و کار و تجـارت معمول را در این کشـور متوقف
کـرد و آشـفتگی بزرگـی را در آمـوزش عمومی ،حمـل و نقل ،رفـت و آمد هوایی،
کارمنـدان دولتـی ،بیمارسـتانها ،بنـادر ،رسـانههای دولتـی و بخشهـای دیگر به
وجـود آورد .همچنیـن این اتحادیه اعلام کرد در صورت عـدم توجه به مطالبات
کارگـران ،در شـنبه بعـد نیز این اعتصـاب ادامـه خواهد یافت.
ایـن اعتصابات و تشـدید آن در تونس مسـتقیم ًا به دلیل اقدامـات ریاضتی دولت

این کشـور اسـت که تحت فرمان و دسـتورهای صنـدوق بینالمللی پـول()IMF

اقتصـاد تونـس را اداره میکنـد .همچـون بسـیاری از کشـورهای دیگـر جهـان،

حاکمـان این کشـور در طلـب وام از این صنـدوق ،دسـتمزدهای کارگران بخش
عمومـی را در ایـن کشـور کاهـش میدهنـد تـا بودجـه را به تـوازن مدنظـر این

صنـدوق برسـانند .اگرچـه اتحادیـه کارگری سراسـری تونس به طور رسـمی با
دولـت مذاکـره میکنـد امـا به طور مکرر مشـاهده شـده اسـت کـه نمایندگان
دولـت مذاکـرات را متوقـف میکننـد تـا بـا صنـدوق بیـن المللـی پـول ()IMF

مشـورت کننـد .بـه همیـن دلیـل و بـه طـرزی کنایهآمیـز ،اتحادیـه کارگـری

سراسـری تونـس ( )UGTTخواهـان مذاکـره بـا قدرت واقعی پشـت سـر دولت
یعنی صنـدوق بینالمللـی پول شـده-اند.

اعتصـاب در روز  19ژانویـه نیز به دعوت اتحادیه کارگری سراسـری تونس ادامه
یافـت و ایـن اتحادیـه از دولت تونس بـه خاطر پذیـرش وام  24میلیـارد یورویی
از صنـدوق بینالمللـی پول انتقـاد کرد چراکه دریافـت این وام منجر بـه برقراری
سیاسـتهای ریاضتـی هرچـه بیشـتر در این کشـور خواهد شـد ،ریاضتـی که بار
اصلـی آن بـر دوش طبقه کارگر خواهـد بود و رفاه و تامین اجتماعـی این کارگران
را بـه خطـر خواهـد انداخت .به همین دلیـل این اتحادیه برای مـاه فوریه نیز طرح
اعتصـاب دوروزه ای را بـا همین خواسـتهها ،طرحریزی کرده اسـت.

11

پرونــده ویـژه

قانون بردگی در مجارستان
اعتراضات علیه اصالح قانون کار در مجارستان:
مـاه ژانویـه سـال  2019مجارسـتان تحـول مهمـی را در حیطـه
اقتصـادی و اجتماعی پشـت سـر گذاشـت .در این مـاه قانون جدید
کار این کشـور به اجر گذاشـته شـد ،قانونی که از مدتها پیش مورد
اعتراض کارگران ،دانشـجویان و فعاالن مدنی این کشـور بود .قانون
فعلی کار مجارسـتان در حقیقت قانون کار قبلـی را اصالح میکند و
بـه «قانون بردگی» شـهرت یافته اسـت .ایـن تحول در مـاه ژانویه
شـاید مهمتریـن اتفاق در حـوزه کار و رفاه اجتماعـی در اروپا بود .به
همیـن دلیـل ابتدا بـه تحلیـل پیشزمینه و چنـد و چون ایـن اتفاق
در ابعـاد اقتصـادی و سیاسـی در مجارسـتان خواهیـم پرداخت .در
نهایـت نیـز برای فهم عمیقتر اصلاح قانون کار مجارسـتان  ،مقاله
«اقتصاد سیاس�ی قانون بردگی نوین در مجارس�تان» از اگنش گاگی
و توم�اس گ�روچ بـه طـور کامـل ترجمه و پیوسـت شـده اسـت تا
تصویری ریشـهایتر از منظر اقتصاد سیاسـی دربـاره این اصالحات
به دسـت دهد.

وقوع تظاهرات
سـال گذشـته میلادی ،مجارسـتان کـوران اعتراضـات مـردم این
کشـور بـود .از چندیـن مـاه قبـل از مـاه ژانویـه ،مـردم و کارگـران
مجارسـتان در اعتـراض به وضع اصالحات جدیـد در قانون کار این
کشـور دسـت به تظاهرات زدنـد .موج تظاهـرات در مـاه ژانویه به
اوج خود رسـید .هزاران نفر از مردم مجارسـتان به خیابانها آمدند
تـا علیـه آنچه "قانـون بردگی" مینامند ،دسـت به اعتـراض جمعی
بزننـد .قانـون کار جدید توسـط دولت ویکتـور اوربان ،1نخسـتوزیر
راستگرای افراطی مجارستان طراحی و ارائه شده بود.
1. Viktor Orbán
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طبـق ایـن قانـون کار جدیـد در مجارسـتان ،میـزان پرداختیها به نیـروی کار به
خصـوص در جهـت تامیـن نیـروی کار ارزان بـرای کارخانههای اتوموبیلسـازی
آلمانـی بـه شـدت پاییـن خواهـد آمد .بـه طـور دقیق ،ایـن قانـون در میانـه ماه
دسـامبر سـال  2019و توسـط دولت راست افراطی اوربان تصویب شـد .در امواج
اولیـه ،اتحادیههـا و احـزاب مخالف بیـش از  10هزارنفـر از کارگـران را در جهت
مخالفـت بـا این قانون ضدکارگری بسـیج کردند 1.هرقدر زمان گذشـت ،وسـعت
ایـن حرکـت اعتراضـی مردمی بیشـتر شـد .بـا نزدیک شـدن بـه مـاه ژانویه که
زمـان اجـرای ایـن قانون بود ،شـدت و حدت تظاهرات بیشـتر شـد .طبق بندهای
دیگـر قانون کار جدید دولت ویکتـور اوربان ،حداکثر سـاعات کار اضافی کارگران
نیـز از  250سـاعت بـه  400سـاعت افزایـش خواهد یافـت .این موضـوع باعث
خواهد شـد که کارفرمایان به کارگران فشـار بیشـتری برای کار در هر شـش روز
هفتـه بیاورنـد .ایـن قانـون همچنین بـه کارفرمایان اجازه میدهد حدود سـه سـال
در پرداخـت دسـتمزدها بـه کارگـران تاخیر ایجاد کننـد یعنی بـه کارفرمایان در
مجمـوع اجـازه خواهد داد کـه  36ماه به میزان کار کارگران در تمـام دوران کاری
بیفزاینـد .طبـق تصویب پارلمـان ،این قانون قرار بـود از یکم ژانویـه  2019به اجرا
گذاشـته شود.
علاوه بـر ایـن ،در قانونـی دیگـر که بـه نوعی مکمـل اصلاح قانون کار اسـت و
بـه تصویـب پارلمان نیـز رسـید ،دادگاههای جدیدی ایجـاد خواهد شـد که کام ً
ال
تحـت کنتـرل بخش اجرایی و به طور مشـخص تحت نظـر وزارت عدالت خواهد
بـود .ایـن دادگاههـای جدیـد همـه چیـز را از مالیاتبندی تـا انتخابـات کارگری،
فسـاد و سوءاسـتفاده سیاسـی ،تحـت نظارت و کنتـرل خود خواهنـد گرفت یعنی
دادگاههـا در اختیـار هیـات حاکمـه و کارفرمایـان مرتبط بـا آن خواهند بـود .این
دادگاههای جدید کار از دادگاه عالی مجارسـتان در خصوص رسـیدگی به مرافعات
و اختالفـات کاری سـلب صالحیـت خواهـد کرد .در مجارسـتان از ایـن دو قانون
تحـت عنـوان «قوانیـن دوقلوی ایجاد شـوک روی نیـروی کار» نام برده میشـود.
قانـون نخسـت یـا همـان «قانون بردگـی» با هـدف ایجـاد انعطـاف حداکثری به
تصویب رسـیده اسـت .ویکتـور اوربان همچنیـن در بخش کارگری سیاسـتهای
1. https://www.leftvoice.org/protests-continue-in-hungary-against-labor-reform
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مبتنـی بـر بیگانههراسـی ،مهاجرسـتیزی و ناسیونالیسـم افراطی را گسـترش داده
اسـت .ایـن در حالی اسـت کـه دولـت او در جهت ارائـه خدمات هرچـه بهتر به
کارخانههـای اتوموبیـل سـازی آلمانـی فولکس واگـن 1و بی ام و(  )BMWسـعی
در هرچه ارزانترسـاختن نیروی کار مجارسـتانی و افزایش ساعات کاری کارگران
2
دارد و در ایـن جهـت فشـارهای روزافزونـی را بر پارلمـان وارد میکند.
طـی ایـن اعتراضـات ،مـردم و کارگـران طـی تظاهـرات چندماهه خـود با تجمع
در میدانهـا و مراکـز اصلی شـهر بوداپسـت از جملـه جلوی پارلمان این کشـور و
نیـز چندین شـهر دیگر مجارسـتان ،شـعارهایی از این دسـت دادهاند« :مـا اوربان
را نمـی خواهیـم»« ،اوربـان برو بیرون»« ،کریسـمس مبـارک بدون اوربـان» و «ما
از اوربـان خسـتهایم» .تـا کنـون صدهـا نفـر از مـردم در جریـان ایـن اعتراضات
بازداشـت شـدهاند .شـدت سـرکوبها به حدی اسـت کـه به گفتـه تحلیلگران
میـزان ارتکاب خشـونت توسـط نیروهای دولتـی در یکی دو دهه اخیر این کشـور
بیسـابقه است.

التهاب سیاسی و واکنش اوربان
ابـراز خشـم عمومـی و التهـاب سیاسـی بیـش از هرچیز ریشـه در تضـاد مواضع
پیشـا انتخاباتـی و پسـا انتخاباتـی حزب فیـدز (حزب حاکم و پشـت سـر اوربان)
مجارسـتان دارد .آنها پیش از انتخابات آوریل سـال گذشـته شـعار «مجارسـتان
بهتـر اداره میشـود» میدادنـد .با اشـاره به رشـد  4درصدی و دسـتمزدهای واحد
آنهـا ادعـا میکردند که سیاسـت اوربـان در مجارسـتان به خوبـی کار میکند .با
ایـن حـال از اواخر بهار گذشـته مشـخص بـود که نقـد مخالفان بر سیاسـتهای
حـزب فیدز درسـت اسـت و سیاسـت اقتصـادی این حـزب ناکارآمد اسـت.
پـس از انتخابـات حزب فیدز سیاسـتهای تعدیـل سـاختاری واقدامات ریاضتی
را در پیـش گرفـت که هزینههـای برقراری ثبـات اقتصادی را بـر دوش کارگران
میانداخـت ،فرصتهـای سـرمایهگذاری در جوامع محلی را از بیـن برد،کارمندان
1. Volkswagen
2. http://www.criticatac.ro/lefteast/with-10000-people-on-the-streets-theslave-law-means-a-new-phase
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بخـش عمومـی کاهـش یافتنـد ،مزایـای شـغلی و یارانههای مسـکن آنهـا از بین
رفـت و هزینـه آنها صـرف پروژههای سـرمایهگذاری اتحادیه اروپا شـد که مورد
تقاضای شـهرداریها بود .عالوه بر این ،افشـای فسـاد در بخش صنعت مشـتمل
بـر اختلاس در کمکهـای مالـی اتحادیه اروپـا و اخبـاری درباره رومانـی که به
لحاظ شـاخص مصرف داخلی از مجارسـتان پیشـی گرفته بود و نیز ،سـقوط نسبی
مجارسـتان در جـدول اقتصادی اتحادیه اروپـا اوضاع را بدتر کـرد .در همین حال،
اوربـان پـول مالیاتدهندگان را به سـوی فوتبـال بیکیفیت مجارسـتان و خارج از
آن سـرازیر ،و هزینه های بسـیاری را صرف سـاخت برج بوداپست کرد؛ همزمان
اوربان دانشـگاه مرکزی اروپا را مجبور کرد از شـهر بوداپسـت در مجارسـتان به
شـهر وین در اتریش منتقل شـود .در چنین شـرایطی کارگران و دانشجویان دالیل
بسـیاری برای اعتـراض به دولـت اوربان و حزب فیدز داشـتند.
اوربـان در مقابـل تظاهرات و اعتراضات فزاینده مـردم و کارگران به روش قدیمی
و همیشـگی خـود پناه بـرد .او تمام این اعتراضات را با جرج سـوروس و دشـمنان
خارجـی دیگـر مرتبط کرد 1.طبق ایـن روش ،اوربان در حرکتـی عوامفریبانه اعالم
کـرد کـه دانشـگاه مرکـزی اروپا 2که توسـط سـوروس تاسـیس شـده بـود و در
مجارسـتان قـرار داشـت ،دیگـر نمیتواند بـه فعالیت در این کشـور ادامـه دهد و
بایـد هرچه سـریعتر از این کشـور منتقل شـود .اوربـان در این خصـوص در یکی
از سـخنرانیهایش گفت« :ما سـرانجام میتوانیم هشـت روز در هفته کار کنیم! ما
دیگـر نیـازی به دادگاههای مسـتقل نداریم .بیخانمانی نابود شـده اسـت .مدارس
و دانشـگاههای تحریککننـده خارجـی در حـال جمع شـدن هسـتند .و در نهایت
3
سـوروس ،سوروس ،سـوروس ،سـورس ،سوروس»
الزم اسـت بدانیم که اوربان به حزب حاکم دسـت راسـتی فیدز 4وابسـته و عضو
1. https://www.telesurenglish.net/news/10000-People-Protest-in-BudapestAgainst-Government-Slavery-Law-20181217-0001.html?fbclid=IwAR3PNcThikEqCA5wrkg0emm8U2yu133L6Asqo8H9hXaAx2FdW-ghsOLipa4
2. Central European University
3. https://www.telesurenglish.net/news/Hungarians-Start-New-Anti-Govt-Protests-20181222-0010.html?fbclid=IwAR2_a8xWVH7rRIjJ_qooNZf49zLYknmSgRTZvmK7Tsel4Cmhshx3xmYdXdU
4. Fidesz
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ایـن حـزب اسـت .حزب فیدز اکثریـت پارلمـان را در اختیـار دارد و در هماهنگی
کامـل بـا اجـرای سیاسـتهای ضدکارگری ویکتـور اوربان اسـت .از سـال 2010
کـه ویکتـور اوربان در مجارسـتان به قدرت رسـیده ،انـواع فشـارها روی کارگران
به اشـکال مختلف افزایش یافته اسـت .اما او با ژسـت ملیگرایی و مهاجرسـتیزی
توانسـته اسـت طبقـات متوسـط جامعـه را با خـود همراه سـازد .بـه خاطر همین
پشـتیبانی اجتماعـی ،او در انتخابـات آوریـل  2018نیز به عنوان نخسـتوزیر این
کشـور توانسـت برگزیده شـود .او با هتاکی و اتهامزنی به مخالفان ،ایجاد انشـقاق
اجتماعی و سیاسـی بین اقشـار مختلف این کشـور و به رغم شـائبههای بسـیار در
خصـوص تقلـب انتخاباتی ،دوبـاره قدرت را در این کشـور در دسـت گرفت.
دولـت اوربـان در بـدو امـر دو موضـوع را از طریـق اکثریـت پارلمانی در دسـتور
کار خـود قـرار داد :نخسـت اصلاح قانـون کار اسـت که بـه نام «قانـون بردگی»
مشـهور شـد و بـه کارفرمایان اجـازه مـیداد تا از کارگـران بیش از  400سـاعت
اضافـه کار اجبـاری بـدون مزایای رفاهی و بیمهای در هرسـال ،کار اضافی بکشـند
و تا سـه سـال زمان داشـته باشـند که دسـتمزد مربـوط بـه آن را پرداخت کنند
یـا نکننـد .دومیـن کار مربـوط به تشـکیل دادگاههای اجرایی اسـت کـه در مقابل
دادگاههـای معمولی تشـکیل خواهد شـد اما تحـت اداره وزارتخانـه عدالت خواهد
بـود .ایـن دادگاههـا حاکمیت قانـون را در مجارسـتان از بین خواهد بـرد .هردوی
ایـن اقدامـات جامعه مجارسـتان را بـه واکنش عمومـی علیه این اقدامـات دولت
راسـتگرای اوربـان برانگیخت.
امـا آنچـه کـه بیـش از هرچیـز خشـم مـردم را در مجارسـتان برانگیخـت ،ایـن
فـرض بـود که ایجـاد این اصالحـات در جهت منافع شـرکتهای چندملیتی و به
خصوص به سـود صنایع خودروسـازی آلمانهـا بود.کل صنعت خودروسـازی در
مجارسـتان در اختیـار آلمانیهاسـت و هـدف این قوانیـن نیز اعمال فشـار هرچه
بیشـتر بـه کارگـران این بخـش و نیز رفع معضل کمبـود نیروی کار ماهـر در این
بخـش بـود که بـه معضلی بـرای دولت و شـرکتهای خارجی بدل شـده اسـت.
هرچنـد کمبـود نیـروی کار در یـک اقتصـاد ،ممکن اسـت بـه منزله رشـد باال و
بیـکاری پاییـن تلقـی شـود امـا در کنار ایـن ،بایـد پنج سیاسـت اقتصـادی دیگر
دولـت اوربـان را در سـال هـای اخیر مدنظر قـرار داد تا بهتر بتوان میزان خشـم و
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نارضایتـی عمومی مـردم مجارسـتان را درک کرد:
قانون کار سـال  2012موقعیت نیروی کار را در قبال کارفرمایان تضعیف کرد،
دسـتمزدها را ثابت نگه داشـت و به مهاجرت دامن زد.
طرحهـای کالن کارانـه (رفـاه در مقابـل کار اجباری) که مـردم را دچار بیکاری
بلندمـدت کـرد و آنها را دور از بازارهای کار و آموزش مناسـب نگه داشـت.
اجـازه بازنشسـتگی پیـش از موعد برای زنان با  40سـال سـابقه کار که موجب
شـد هزاران زن از مجموع نیروی کار خارج شـوند.
کاهـش خدمـات آموزشـی بـرای جوانان کـه موجب ترک تحصیل در سـنین
پاییـن و عـدم سـرمایهگذاری در آموزش راهنمایی و متوسـطه شـد.
جلوگیـری از تسـهیل تحرک نیـروی کار به بهانه نیازهای اقتصـاد و ایجاد یک
زیربنای مناسـب برای تطبیق با بـازار کار.
در پـی ایـن سیاسـتها در دو سـال گذشـته ،دولت به نظر میرسـید آگاه اسـت
کـه کمبـود نیـروی کار مانـع رشـد اقتصـادی اسـت .امـا سـازماندهی و چرخش
سیاسـتهای ضدتولیـدی دولت فراتـر از این بـود :اگرچه به شـکل ایدوئولوژیک
مدافـع این سیاسـتهای ویرانگر بـود اما در زمان انتخابات الزم نبود از آن سـخن
گفته شـود.
دولـت نئولیبـرال اوربـان راه هرگونـه چـارهای را میبسـت و تنهـا سـعی میکرد
کـه نیـروی کار را به کار بیشـتر و بیشـتر مجبور کنـد .این موضوع بـا ایدئولوژی
دسـت راسـتی حزب فیدز تشـدید میشـد که با سوگیری شـدید به سود صنعت
خـودرو و حمـل و نقـل و دیگر کارگاههای با شـرایط سـخت کاری همراه اسـت و
هیـچ نوعـی از اسـتراتژی بـرای ایجاد تنوع کاری و توسـعه خالقیتمحـور ندارد.

علیه رفاه اجتماعی
امـا اثـرات قانـون کار بردگـی روی حـوزه رفـاه کارگـران و مـردم در این کشـور
اسـفناکتر بود .بی رحمی مسـتتر در «قانون بردگی» در مجارسـتان شوکی بزرگ
ایجـاد کـرد .امـا ایـن فرآینـد ،انحرافی بـود تدریجـی و پایـدار از مـدل اجتماعی
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اروپایـی .ایـن انحـراف از سـال  2010کـه حـزب فیـدز بـه قـدرت رسـید ،در
مجارسـتان شـدت و سـرعت گرفـت .حقیقـت آن اسـت کـه در بدو امـر بدیهی
نبـود کـه اوربـان مجارسـتان را در چنین مسـیری هدایت کنـد چراکـه او در بدو
امـر ،موضـع کالمی ضدسیاسـتهای ریاضتـی در پیش گرفته بود (سیاسـتهای
ریاضتـی شـامل کاهـش دسـتمزدها و مسـتمریها بـود) .سیاسـتهای ریاضتـی
سـالهایی سراسـر بحرانـی را در اقتصـاد مجارسـتان ایجـاد کرده بـود و به همین
دلیـل ،ایـن موضـع کالمـی فریبکارانـه اوربـان حتی موجـب جذب بسـیاری از
رایدهندگان سوسیالیسـت قبلی شـده بود که خواسـتار شـرایط بهتر مادی بودند.
امـا بالفاصلـه پـس از سـال  ،2010نقـاب از چهره ویکتور اوربان برداشـته شـد.
الزم است بدانیم که هم اکنون مجارستان تنها کشور عضو اتحادیه اروپاست که وزارت
کار و رفاه اجتماعی ندارد یعنی در سطح دولت این کشور ،فردی که مسئول کار و
مستمریهای مردم باشد ،وجود ندارد و از این جهت مجارستان یکی از نئولیبرالترین
دولتها را در کل اروپا دارد .دیالوگ اجتماعی بین کارگران و کارفرمایان نیز در
مجارستان در پایینترین سطح در کل اروپا قرار دارد و سهجانبهگرایی که برای 20
سال بنیان رفاه و تامین اجتماعی این کشور بود ،از سال  2010تاکنون نابود شده است.
اخراج کارگران به راحتی انجام میشود و نیروی کار در دو بخش دولتی و خصوصی
به شدت ارزان و فاقد امنیت شغلی است.
مجارسـتان همچنیـن ضعیفتریـن و کوتاهتریـن دوره برخـورداری از مزایای بیمه
بیـکاری را در کل اتحادیـه اروپـا دارد یعنـی چیـزی بالـغ بـر  90روز .کشـورهای
دیگـر عضو یورو حداقل شـش ماه برخـورداری از مزایای بیمه بیـکاری را ( و اکثر
آنهـا بیـش از یک سـال بـرای کارگران) ایجـاد کردهاند .شـبکه امنیـت اجتماعی
بـرای فقرا نیز به طور چشـمگیری در مجارسـتان ضعیف اسـت؛ بـرای مثال هیچ
افزایشـی حتی در ارزش اسـمی مزایـای حمایتی مربوط به کودکان نیز در هشـت
سـال گذشـته رخ نـداده و این موضوع ریسـک فقر بـرای خانواده های بسـیاری را
به ویژه در مناطق روسـتایی در پی داشـته اسـت .بیخانمانی نیز به طور گسـترده
1
تبدیل به جرم شـده اسـت.
1.http://www.criticatac.ro/lefteast/protesting-the-slave-law-in-hungary-the-erosion-of-illiberal-hegemony /
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بـرای اوربـان رفـاه اجتماعی همیشـه تهدیـدی برای رقابـت اقتصادی تلقی شـده
اسـت .بـدون تردیـد او بزرگتریـن رئیـس دولتـی بـود کـه مخالف امضـای اصل
اروپایی حقوق اجتماعی( )EPSRدر سـال  2017بود .از آنجا که این سـند غیرالزام
آور اسـت ،در پایـان تصویـب شـد اما هیـچ گونه تعهدی بـرای اجـرای آن در پی
نداشـت .در این سـند بیشـتر مسـئولیت رفاه اجتماعی به سـوی دولتهای محلی
سـوق داده شـد ،جایـی که توزیع منافـع و مزایا نیـز ابزاری اسـت در جهت ایجاد
حمایت سیاسـی برای حـزب حاکم.
بـا این حـال درباره زمـان کاری کارگران در اتحادیه اروپا ،قوانین سـفت و سـختی
وجـود دارد .بـه همین خاطر افراد متاثر و خشـمگین از «قانـون بردگی نیروی کار»
انتظـار دارنـد تـا اتحادیه اروپـا در خصوص این موضوع در مجارسـتان دسـت به
مداخله بزند .هرچند بسـیاری از کارشناسـان معتقدند چنین چیزی ممکن نیسـت
امـا آنـان معتقدنـد که بر عهده کمیسـیون اروپاسـت تا ایـن موضـوع را ارزیابی و
بررسـی کنـد .اگر هیچ توافقی بین کمیسـیون اروپـا و دولت عضو (مجارسـتان) به
دسـت نیایـد ،آنگاه پرونده میتوانـد در دادگاه عدالت اروپا ( )ECJبررسـی و حل و
فصل شـود .بررسـی این پرونـده در دادگاه عدالـت اروپا زمان زیـادی خواهد برد.
امـا ایـن موضوع برای اعضـای اتحادیههای کارگری و بسـیاری دیگر از معترضان
صرفـا یـک موضوع حقوقی نیسـت و آنها در این مسـیر تنها نیسـتند .بـرای اکثر
افـراد ،ایـن آخرین راه ابـراز اعتراض علیه اوربان اسـت.

تشابه یا تفاوت؟
سـقوط چه در سـطح سیاسـی و چـه در اسـتاندارهای رفـاه اجتماعی مجارسـتان،
داللتهـای بسـیاری بـرای جوامـع دیگر در بـردارد ،بـه خصوص در کشـورهای
اروپـای شـرقی کـه در معـرض مـوج جدیـدی از اعتراضـات و اتحادیهگرایـی
کارگـران قـرار دارنـد .تا جایی که بـه اتحادیه اروپـا مربوط میشـود ،اگرچه حدود
سـه دهـه از فروپاشـی دیـوار برلیـن میگـذرد اما هنـوز دیـوار یا پـردهای آهنین
میان کشـورهای شـرق و غـرب این اتحادیـه وجـود دارد .اختلاف درآمدی بین
ایـن دو منطقـه بسـیار زیاد اسـت .اگرچه همه کشـورها در رونق سـهیماند اما در
ِ
شـرق کمتـر توسـعهیافته ،شـرایط کاری و نیـز دولتهـا و سیاسـتهای رفاهـی
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مشـابه غـرب اروپـا وجود نـدارد .هرچنـد به ظاهر دو بخش شـرق و غـرب اروپا
در یـک همگرایـی اسـمی قـرار دارند اما تفـاوت عظیمی بیـن این همگرایـی آرام
و تغییـر مسـیر کلـی در جهتـی کامال متفـاوت وجـود دارد .اگرچه بیشـتر تمرکز
تحلیلهـا دربـاره مجارسـتان روی نابـودی دموکراسـی و حاکمیت قانون بـوده اما
ایجاد تفرق و فروپاشـی اجتماعی در این کشـور که ناشـی از سیاسـتهای ریاضتی
اسـت ،اهمیت کمتری از فروپاشـی سیاسـی ندارد .مجارسـتان در حال نقض حتی
اصـول پایـهای حقوق اجتماعـی کار و رفاه کارگـران در اتحادیه اروپاسـت .اتحادیه
اروپـا در خصـوص دفـاع از حقـوق نقضشـده مـردم و کارگـران مجارسـتان تـا
کنـون عمـل چندانی صورت داده اسـت .در چنین شـرایطی این فقط دانشـجویان
و کارگران مجارسـتانی هسـتند که در این سـالها شـکلی از همبسـتگی اجتماعی
و اتحـاد سیاسـی را رقـم زدهاند؛ اتحـادی که میتواند توسـعه یابـد و الگویی برای
1
ایجـاد همبسـتگی در جوامع دیگر باشـد.

1. https://www.socialeurope.eu/social-resistance-in-hungary
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نتیجــهگیـری

سیاست متحد ،تنها راه نجات
در شـرایطی کـه دانشـجویان ،کارگران و فعاالن سیاسـی و اجتماعی
مجارسـتان با انواع و اقسـام سیاسـتهای ریاضتی تحت شدیدترین
فشـارها قرار دارند ،شـکلی از سیاست متحد در مجارستان ایجاد شد
که توانسـت تـا حدود بسـیاری در مقابـل تهاجم دولت راسـتگرای
اوربـان بـه جامعـه و حقوق اجتماعی بایسـتد .این اتحـاد بین عوامل
مختلـف و بر سـر مسـائل گوناگـون رخ داد .نخسـت اتحـادی بین
احـزاب سیاسـی اعم از احـزاب چپگـرا ،مرکزگرا و میانـهرو ایجاد
شـد .ثانیا اتحادی بین سیاسـتمداران و فعاالن مدنی شـکل گرفت.
ثالثـا مواضع دانشـجویان و کارگـران و منافع مشـترک آنها موجب
ایجـاد فرمهایی از همبسـتگی بین آنان شـد .چهارم و شـاید مهمتر
از همـه ،مطالبـات بـرای دفـاع از قانـون بـا مطالبـات بـرای حفـظ
اسـتانداردهای رفـاه اجتماعی ترکیب و درهم آمیخته شـد.
از پنـج درخواسـت اصلـی معترضان ،دو مـورد آن مربـوط به زمان
کاری بـود (لغـو قانـون بردگـی و کاهش سـاعات کاری) .سـه مورد
دیگـر انحلال دادگاههـای اجرایـی ،فراخوانـدن دادسـتان اتحادیـه
اروپایـی و در نتیجـه حفـظ انسـجام و یکپارگـی کمکهـای مالـی
اتحادیـه اروپا بـود .در نهایت تضمین بیطرفی سیاسـی رسـانههای
اجتماعـی مطالبـه دیگر معترضـان بود .احـزاب مخالـف در مبارزه
بـرای هرپنـج خواسـته خود متعهـد و متحـد بودند.
درکل میتـوان گفـت که خشـم سراسـری و نیـز درک اینکه نظام
خودکامـه ،تـوان احزاب سیاسـی برای مناقشـه علیه نخبـگان حاکم
را محـدود سـاخته اسـت ،عالقـه جدیـدی را بـرای مشـارکت و
عضویـت در اتحادیههـای کارگـری ایجـاد کرده اسـت ،بـه طوری
کـه درصـورت تقویـت این مشـارکت میتواند جهت سیاسـتهای
فعلـی را کـه از دهـه  1990تـداوم داشـته اسـت ،تغییـر دهـد .این
موضوعـی جدید اسـت که اهمیـت آن حتی از مرزهای مجارسـتان
فراتر مـیرود.
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ضمیـــمه

اقتصاد سیاسی قانون بردگی نوین در مجارستان

1

اگنش گاگی (جامعه شـناس و پژوهشـگر دانشگاه گونتبرگ)
و توماس گروچ (پژوهشـگر آکادمی علوم بوداپسـت)

ترجمه:سیناچگینی
تظاهرات در خیابانهای بوداپسـت به راه افتـاد پس از آنکه پارلمان
مجارسـتان (کـه بـا اکثریـت قاطع توسـط دولـت برآمـده از حزب
فیدز کنترل میشـود) سـه قانون مهـم را به سـرعت در رای گیری
 12دسـامبر سـال  2018بـه تصویـب رسـاند ،قوانینـی کـه احزاب
مخالف مدعیاند که غیرقانونی اسـت .سـه عنصر اصلـی موجود در
بسـته دولت عبارت اسـت از نخسـت قانون اضافه کار یا کار اضافی
کـه بـه سـرعت تحـت عنـوان «قانـون بردگی» مشـهور شـد ،دوم
متمرکزسـازی رویـه قضایـی دادگاهها ،و سـوم اصالحات آموزشـی
کـه خصوصیسـازی دانشـگاهها را مجـاز میکـرد .مخالفـت درون
پارلمانـی با اعتراضی رسـا ابراز شـد و ویدئوهایـی از روند رایگیری،
ضبـط و بعـدا همـه جـا منتشـر شـد .پـس از درخواسـت یکـی از
نماینـدگان پارلمـان بـرای راهپیمایـی آرام عمومـی در خیابانهـای
بوداپسـت در اعتـراض بـه این رونـد تصویب غیرقانونـی ،انبوهی از
مـردم جمع شـدند و جرقه یک تظاهرات مردمی زده شـد .اکثریت
تظاهرکنندگان شـامل دانشـجویان ،اعضای چندین اتحادیه کارگری
و گروههـای فعـال مختلـف بودند.
سـابق بـر این ،امـواج دیگـر تظاهـرات با قانـون مهمی که بـه طور
مشـابه بـدون هرگونـه گفتگـوی اجتماعی یا مشـورت بـا گروههای
نماینـدگان تهیه شـد ،به حرکـت درآمده بود .این نمونـه اخیر مورد
1. http://www.criticatac.ro/lefteast/the-political-economy-of-hungarys-new-slave-law/
22

«قانـون  1»CEUبـود کـه دانشـگاه اروپـای مرکـزی ( )CEUرا مجبـور میکـرد به
خـارج از ایـن کشـور منتقل شـود ،فرآینـدی کـه در اواخر سـال  2018با تصمیم
قطـع کمـک مالـی بـه آکادمـی علـوم مجارسـتان و دانشـگاههای عمومـی دیگر
تکمیـل میشـد .تا قبل از  12دسـامبر ،برای مـدت طوالنی دانشـجویان در مقابل
پارلمـان پیـش از رایگیـری دسـت به تظاهـرات زدند تـا تمایل خـود را به حفظ
دانشـگاه اروپـای مرکـزی( )CEUو دفـاع از آمـوزش آزاد و رایـگان نشـان دهند.
سـنت "دانشـگاه آزاد و رایگان" به تظاهرات دانشـجویان و تحصن در دانشـگاه در
سـالهای قبـل برمیگـردد .پـس از تصویب قانون ،دانشـجویان همدلی خـود را با
کارگـران ابـراز کردند و دسـت به سـازماندهی تظاهـرات با حمایـت اتحادیههای
کارگـری زدند.
پـس از  12دسـامبر «قانـون بردگـی» به کانون اصلـی موج جدید تظاهـرات بدل
شـد ،قانونـی کـه بـه شـرکتها اجـازه میدهـد از کارگـران بخواهنـد کار اضافی
تـا سـقف  400سـاعت انجـام دهنـد (قبلا  250سـاعت برای یک سـال بـود) و
پرداخـت حقـوق به آنها را تا سـه سـال به تاخیـر میاندازد .اتحادیههـای کارگری
مخالفـت خـود را بـا این قانـون ابراز کردنـد ،قانونی که اجـازه مذاکره بـا کارگران
درباره سـاعات اضافه کاری را به شـکل فـردی و بدون وجـود اتحادیهها ،میدهد.
نخسـتوزیر بـه طـور علنی از ایـن اصالحات حمایت کـرد و گفـت کارگرانی که
بـه دنبال فرصتهای شـغلی برای کار بیشـتر در خارج هسـتند ،اکنـون میتوانند
از مزایـای ایـن قانـون بهرهمنـد شـوند و در مجارسـتان کار کنند .با ایـن بهانه که
تظاهرکننـدگان آرامش مراسـم کریسـمس را بر هـم میزنند ،رسـانههای دولتی
و مقامـات بلندپایـه دولتـی تظاهرات را «غیرمسـیحی» و مغایر با مسـیحیت تلقی
میکردنـد .نتایـج یک پیمایش توسـط موسسـه «برنامه سیاسـتگذاری» 2نشـان
میدهـد که حدود  85درصد جمعیت در سـن کار با قانـون اضافه کاری مخالفند.
اصالحیـه جدیـد قانـون کار بخشـی از مجموعه اصالحـات کار از زمـان روی کار
آمدن دولت جدید در سـال  2010اسـت .انعطافپذیری روابط کار در مجارستان
بـدون توجـه به نوع دولت در راس قـدرت ،از دهه  1990برقرار بوده اسـت .وجه
1. lex CEU
2. Policy Agenda
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مشـترک دولتهای لیبرال ،سوسیالیسـت و فوقمحافظهکار در مجارسـتان ،تمایل
بـه خوشنودسـازی شـرکتهای چندملیتـی و بیش از همـه خودروسـازان آلمانی
بـرای سـرمایهگذاری در این کشـور اسـت .اجـرای اصالحات نئولیبـرال در حوزه
کار از دهـه  1990در شـرایط بیـکاری باال و ازدیاد نیـروی کار که میراث تاریخی
شـوک درمانی اقتصادی دهه  1990اسـت ،کمتر مورد مناقشـه واقع شـده است.

بستر جدید ادغام اقتصادی جهانی :صنعتیسازی مجدد
بحـران اقتصـادی سـال  2008بـه مجارسـتان در قیـاس بـا کشـورهای نسـبتا
مشـابه بـه لحاظ سـطح توسـعه ،به طور خـاص و شـدیدی صدمه وارد کـرد .این
بحـران اقتصـادی و در پـی آن ،سـقوط دولـت لیبرال سوسیالیسـت قبلی منجر به
زلزلـه پیـروزی حزب محافظهکار فیدز شـد کـه کارزآری با وعده اسـتعمارزدایی
اقتصـادی و احیـای ملـی بـه راه انداختـه بـود .پـس از کسـب اکثریـت مطلق در
انتخابات سـال  ،2010فیدز دسـت به اجرای برنامه«صنعتیسـازی مجدد» زد .در
حقیقـت این همان برنامه بازسـازی صنعتی در اروپـای غربی بود :انتقال بخشهای
اسـتاندارد تولید با چشـمانداز سود پایین به کشـورهای با دستمزد پایین در مناطق
جغرافیایـی نزدیـک .دربـاره کشـورهای اروپـای شـرقی و مرکـزی ،و به خصوص
کشـورهای گـروه ویسـگراد 1ایـن فرآیند به تسـلط صنعـت خودروسـازی آلمان
منجر شـد که متاثر از بحران سـال ،2008تحت فشـار شـدیدی برای سازگاری با
روندهـای جدیـد اقتصاد جهانی قرار داشـت .مجارسـتان نه تنها کشـوری بود که
در این منطقه بیش از همه در معرض اسـتراتژی انتقال خودروسـازان آلمانی قرار
گرفـت بلکـه یگانـه کشـوری بود که بیشـترین سـهم از درآمـد ملی را بـه منزله
یارانـه بـرای تشـویق ایـن انتقال ،اختصـاص داد .سـه نـام تجاری اصلـی فولکس
واگـن از گـروه آئـودی 2در شـهر گیـور ، 3مرسـدس بنز در شـهر کزکمنـت 4و
 Visegrad group .1گـروه ویسـگراد یـا گـروه وی ۴یـک گـروه فرهنگـی و سیاسـی در اروپـای مرکـزی بـا
عضویـت  ۴کشـور جمهـوری چک،مجارسـتان ،لهسـتان و اسـلواکی اسـت .ایـن گـروه در سـال  ۱۹۹۱برای
گسترش همکاریهـای نظامـی ،فرهنگـی ،اقتصـادی و انرژی تأسـیس شـدهاسـت.

2. VW Group’s Audi
3. Győr
4. Kecskemét
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در آخریـن نمونـه ،تجهیـزات جدیـد شـرکت BMWدر شـهر دبرکـن 1اجرایـی
شـدند .کارپـردازان بـزرگ و کوچـک بسـیاری وجـود دارند که بـه تخمین ،یک
سـوم محصوالت صنعتی و سـهم صادرات کشـور مجارستان را شـکل می-دهند.
وابسـتگی بـه صـادرات بـه آلمـان کـه عامل کلیـدی در ایـن اقتصادهـای محلی
اسـت ،به نقطه اوج تاریخی خود در سراسـر این منطقه رسـیده اسـت .تقریبا 120
هـزار نفـر به طور مسـتقیم در کارخانههـای خودروسـازی در مجارسـتان و تعداد
مشـابهی از افراد توسـط کارپـردازان مربوط به آن مشـغول بـه کارند.
بـرای رژیم اوربان ،یارانههای سـرمایهگذاری مسـتقیم خارجـی ( )FDIدر صنایعی
کـه صـادرات ایجاد میکند ،اهمیت کلیدی دارد و بخشـی ارگانیک از آن چیزی را
شـکل میدهد کـه تحلیلگـران ،آن را رژیم «ضدلیبرال»مینامنـد .فیدز انتخابات
سـال  2010را بـا وعـده اسـتعمارزدایی اقتصـادی بـرد ،یعنـی روایتـی مخالف با
هژمونـی نئولیبـرال در دهه های پساسوسیالیسـتی .آنچه که در ارتباطات سیاسـی
به منافع اقتصادی مجارسـتان اشـاره داشت ،در سیاسـتگذاری اقتصادی به معنای
برنامـهای قدرتمنـد برای رشـد سـرمایه ملی بـا حمایت دولتـی بود .با ایـن حال،
رژیـم اوربـان تنهـا تالش کـرد که فضـای مانور روی سـرمایه ملی درون شـرایط
عینی ادغام در بازار جهانی را گسـترش دهد .یارانهها به سـرمایهگذاری مسـتقیم
خارجـی در صنایـع صادراتـی کمـک میکـرد تـا تـوازن پرداختهـا در دسـتور
کار قـرار گیـرد ،همزمـان در بخشهـای غیرتجـاری که شـرایط میتواند توسـط
سیاسـتهای دولت (نظیر بانکداری ،ارتباطات راه دور و حمل و نقل) فراهم شـود،
سـازماندهی مجدد و قدرتمندی برای مالکیت به سـود سـرمایه ملی الیگارشیک را
میبینیم .در همین حال در ارتباطات سیاسـی ،اشـتغالزایی از طریق صنعتیسـازی
مجـدد به منزله ابزاری برای مشـروعیت سیاسـتهای ضدرفاهی و گـذر از دولت
رفـاه بـه جامعه کار اجباری (رفـاه در ازای کار اجباری یا کارانه) مدنظـر اوربان ،در
نصب العیـن کارزارهای دولتی قـرار گرفت.

1. Debrecen
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سرمایه تجاری آلمانی
به عنوان بخشی از برنامه صنعتیسازی مجدد ،دولت فیدز دست باالتر را به صنایع
آلمانی در بازنویسی چهارچوبهای سیاستگذاری مهم به سود انتقال صنایع به این
کشور ،داده است .این موضوع فراتر از اعطای یارانه به شرکتهای چندملیتی با
معافیتهای مالیاتی و حقوق مالکیت است .گروههای البی صنعتی مورد حمایت
اتاق بازرگانی و صنایع مجارستان به طور مستقیم درگیر سیاستگذاری شدهاند و به
نگارش بسیاری از پیشنویس قوانین کمک میکنند و این به معنی تغییر سیاستهای
اصالحی کلیدی از قبیل آموزش ،مالیاتستانی و روابط کار توسط اتاق بازرگانی است.
یعنی از سال  ، 2010اصالحات قانون کار با کمک بازیگران صنعتی آلمانی به نگارش
درآمده است .نتیجه این برنامه صنعتیسازی مجدد برای بسیاری از مردم به شدت
خسارتبار بوده است .دولت مجارستان به طور صریح و واضح ،در خصوص نمایندگی
منافع کارگران در روابط صنعتی ،تسلیم شده است و در عوض ،صرفا منافع صنعت
شامل متنفذترین بخش آن یعنی شرکتهای چندملیتی آلمانی را نمایندگی میکند.

.1مالیاتستانی
یکی از پیامدهای این مداخله سیاستگذاری که توسط روزنامهنگاران تحقیقی اثبات
شده ،آن است که میزان مالیات شرکتی در مجارستان در بین دولتهای عضو
اتحادیه اروپا ،کمترین میزان است .نرخ مالیات شرکتی ثابت و رسمی ،حدود
 9درصد است اما نرخ مالیات موثر که شرکتها با وجود کمکهای مختلف
میپردازند 7.2 ،درصد است ،در حالی که نرخ مالیات موثر  30شرکت بزرگ
چندملیتی تحت تسلط کارخانهداران آلمانی حدود  3.6درصد است .نقطه مقابل
این مالیات شرکتی پایین همراه با یارانه های عظیم به شرکتها(بسیاری از این
مساعدتها افشا نشده است) ،باالترین نرخ مالیات بر ارزش افزوده اتحادیه اروپا
در مجارستان است که بار آن بر دوش حقوقبگیرانی است که مجبورند بیشترین
سهم از درآمد خود را برای کاالهای اولیه معیشتی بپردازند .جای شگفتی نیست
که نظام مالیات بر درآمد شخصی مجارستان با نرخ مالیات ثابت  15درصد،
تقریبا روبه پسرفت است.
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 .2آموزش
بـه مـوازات حاتم بخشـیهایی از قبیل اعتبـارات مالیاتی و یارانههای شـرکتی،
اتـاق بازرگانـی آلمـان بـه کمـک در نـگارش بخشهـای کلیـدی اصالحات
آموزشـی نیز دعوت شـد .با کمـک اتاق بازرگانی ،سیاسـتگذاران مجارسـتان،
برنامـه نظام آموزش شـغلی آلمانـی را با آمیـزهای از کاهـش میزان تحصیل
از  18سـال بـه  16سـال ارائـه کردنـد .در نتیجـه ،جوانـان خانوادههـای فقیر
مجبورند هزینه سـالهای تحصیل در نظام شـغلی را بپردازند و با وجود سـن
و سـال پاییـن ،در صنایـع مشـغول به کار شـوند .این جوانان توسـط شـرکت
درگیـر در نظـام شـغلی ،آمـوزش میبیننـد؛ نظامـی کـه بـه شـرکت کمک
میکنـد تـا مهارتهـای ضروری را کـه برای تولید نیـاز دارد ،اجرایـی کند .از
آنجا که بسـیاری از تولیدات منتقل شـده از آلمان به شـدت همگون هسـتند،
شـرکتها بـه کارگـران بـا کممهـارت یـا نیمهماهـر نیـاز دارنـد .بنابرایـن،
دانشـجویان الزم نیسـت زمـان زیـادی را در مدرسـه یـا آمـوزش عمومـی
بگذراننـد .پـس از چندهفته یـا چندماه ،این دانشـجویان به مهارتهـای الزم
بـرای شـرکتها جهت اسـتفاده در کارخانه ،دسـت مییابند .جامعهشناسـان
آمـوزش وپـرورش در این هراس هسـتند که برنامههای آموزشـی کوتاهمدت
همـراه بـا نظـام آمـوزش شـغلی ،میتوانند جوانـان را بدون چشـم انـدازی از
بهبـود ،در دام همـان موقعیـت کارخانهای بـرای کل زندگیشـان بیندازند.
عالوه بر سطح نازل این شرایط ،دانشجویان طی مدت آموزش به طور رسمی
توسط مدارس تحت نظارت قرار میگیرند و مستقیما توسط شرکتها به کار
مشغول نمیشوند .بنابراین شرکتها به پرداخت دستمزدهای برابر به آنها یا
تنظیم قراردادهای امن هیچ تعهدی ندارند .به طور خالصه ،نظام آموزش شغلی
توسط البی صنعتی آلمان و متحدان مجارستانی آنها طراحی شده است تا موج
اخیر صنعتیسازی مجدد در منطقه اروپای پیرامونی را تا جایی که قانون اجازه
میدهد ،از طریق نیروی کار ارزان ،خصوصا آموزشدیده ،منعطف و جوان
فراهم کند .جنبه دیگر اصالحات آموزشی ،متمرکزسازی آموزش و واگذاری [یا
خصوصیسازی] عظیم آموزش عالی و آکادمی علوم مجارستان بود.
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انحلال و خـروج دانشـگاه مرکـزی اروپـا ( ،)CEUیکـی از مشـهورترین
دانشـگاههای بینالمللـی در مجارسـتان ،بـا بهانههـای ایدئولوژیـک انجـام
شـد امـا تنها نـوک کوه یـخ را در این فرآیند نشـان میدهد .دانشـگاههای
عمومی(دولتـی) مجارسـتان مجبور شـدند کـه ظرفیت خـود را کاهش دهند،
دانشـکدهها را منحل کنند و سـرانجام ،خصوصی شوند .ناامیدی و سرخوردگی
دانشـجویان در شـهرهای بزرگتر مدتها اسـت نشـانگر مخالفت آنها با همان
برنامـه صنعتیسـازی مجدد دولـت در آموزش اسـت .از نظر سـازماندهی و
اعتراضات دانشـجویی ،به یادماندنیترین اقدامات در سـالهای  2013و 2015
رخ داد ،زمانی که سـازمان دانشـجویان از پایین و در دانشـگاه های مختلف در
فضاهای باز دانشـگاهها دسـت بـه تحصن زدند ،از جمله در یکـی از بزرگترین
فضاهـای باز دانشـگاهی در بوداپسـت یعنی دانشـگاه اوتوس لورانـد.)ELTE( 1
دانشـجویان پلها را نیز بسـتند و با پیوسـتن دانشآموزان دبیرستانی کم سن
و سـالتر ،آنهـا خطـوط اتصال کلیدی بوداپسـت را تبدیل کردند به فسـتیوال
خیابانـی خودجـوش آخرشـب و همـراه با پیامهـای پرچنب و جوش سیاسـی.
دانشـجویان کـه به خوبی سـازماندهی شـده بودند ،به برخـی از مطالبات اولیه
خـود نظیر حذف معاونت آموزشـی بحثبرانگیز حزب دموکرات مسـیحی و
تعلیق نظام شـهریه مدنظر دانشـگاه دسـت یافتند.
تظاهرات دانشـجویان دوباره پس از حمالت به دانشـگاه مرکزی اروپا ()CEU
بـه راه افتـاد .همزمـان بـه دلیـل بسـتر ژئوپولیتیک حـول آن شـامل آروزی
نخسـتوزیر اوربان برای ایفای نقش رهبر جهانی راسـت افراطی ضدسوروس،
شـرایط بسـیار سخت شد .سرانجام دانشجویان نتوانسـتند عداوت دولت علیه
دانشـگاه را کنار بزنند ،با وجود (یا شـاید حتی به دلیل) همبسـتگی بینالمللی
گسـترده با دانشـگاه مرکـزی اروپا( )CEUو مباحثه سیاسـیای کـه در پارلمان
اروپـا و در میان شـرکای موئتلف فیـدز در "حزب مردم اروپایـی" 2درگرفت.
1. Eötvös Loránd University
 European People’s Party .2حزبی اروپایی که متشـکل اسـت ازاحزاب بیش از  40کشـور اروپایی.
این حزب لیربال،اروپامحور ،محافظه کار و متمایل به راست میانه است.
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 .3اصالحات نیروی کار
مقـررات کار ،زمینـه سیاسـتگذاری داخلـی مهـم دیگری برای صنعتیسـازی
مجدد مجارسـتان اسـت که مرکانتیلیسـم صنعتی آلمانی را با ظرفیت دولت
مجارسـتان بـه هـم پیوند میزند .نخسـتین اصالح مهـم در قانـون کار مدت
چندانـی پـس از به قدرت رسـیدن فیدز صـورت نگرفت .همانطور که اشـاره
شـد اصالحـات نیـروی کار ،پیوسـتاری از اقدامـات قبلـی بـود که بـه معنی
جـذب سـرمایه صنعتی آلمانـی از طریق ایجـاد منعطفترین شـرایط نیروی
کار اسـت .قانـون کار سـال  2012به طور چشـمگیری اتحادیههـای کارگری
را تضعیـف میکنـد و قـدرت اداره آنهـا را (توسـط دولـت) افزایـش میدهد.
تازهتریـن تغییرات بـا عنوان «قانون بردگـی» ،به طور کامل ایـن روند طوالنی
منعطفسـازی و مقرراتزدایـی را تکمیـل میکنـد .بـا ایـن حـال ،اصالحات
جامـع قانـون کار در سـال  2012بـه واقـع نقطه عطـف منعطفسـازی بود:
مقرراتـی غیرتمرکزتر دربـاره چهارچوب تخصیص زمـان کاری تجمیعی ارائه
شـد کـه بـه معنـای کمک بـه شـرکتها بـرای تعدیـل چرخههـای تجاری
پرنوسـان بـود .این اصالحات به آنها این امکان را مـیداد که در موقع تقاضای
زیـاد ،زمـان کار اضافـی یـا اضافـه کاری را اجباری کنند امـا در موقع تقاضای
کـم ،به کارگران هیچ پرداختی نداشـته باشـند .در نتیجه ،ایـن چهارچوبهای
زمـان کاری ،درآمدهـا را کاهش داد .امروز گسـترش چهارچـوب زمان کاری
بـه  400سـاعت در هر سـال ،شـکلی از آمادگی برای چرخه روبـه افول آینده
اسـت ،بـه گونـهای که این چهارچـوب نه تنهـا اضافـه کاری را در روند رو به
صعـود اخیـر ،اجباری میکند بلکه به شـرکتها اجـازه میدهد تـا کارگران را
بـرای دورهای طوالنیتـر و تـا زمان بازگشـت چرخه به روند صعـودی ،اخراج
یـا بیکار کند .طبق قانون جدید شـرکتها میتوانند دسـت بـه انتخاب بزنند
که دسـتمزد اضافه کاری را فقط در زمان بیکاری گسـترده بپردازند و در این
خصـوص ،شـرکتهای با مالـک خارجی نیز میتوانند در جهت بهینه-سـازی
مواجهـه با نرخ تبدیـل ارز مفید واقع شـوند.
علاوه بـر ایـن ،انعطافپذیـری نظـام دسـتمزدی را بـه وضعـی درمـیآورد کـه
دسـتمزد پایه در آن پایین اسـت و سـهم عناصر کارپایه مختلف گسـترده اسـت
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(نظیـر اضافـه کار) .در نتیجـه شـکلهای مختلـف اشـتغال موقـت بـرای مثـال
کارگـران موقـت پیمانی ( )TWAیا پیمانکاران با زمان مشـخص به طور چشـمگیر
افزایـش خواهـد یافـت .بـرای نمونه کارگـران موقـت پیمانی بین سـالهای 2012
تـا  2014دو برابـر شـد .درون چنیـن گرایـش عمومی ،چنین نتایجی شـگفتآور
نیسـت :همانگونه کـه واحدهای تولیـدی در زنجیره عرضه تضعیف میشـوند(در
حـال حاضـر به سـرعت به اروپای شـرقی منتقل شـده اسـت) ،کیفیـت قراردادها
و پیمانهـا نیـز ضعیفتـر میشـود .شـرکتها از ایـن وضعیـت ،سـود دوبرابـر
میبرنـد :آنها از شـرایط کاری مطلوبتری در کارخانههایشـان در اروپای شـرقی
میتواننـد بهـره ببرنـد ،در حالـی که ابـزار انضباطی قدرتمنـدی دارنـد ،زمانی که
آنهـا مجبـور بـه اعطای امتیـاز به اتحادیههـای کارگـری قویتر در آلمان شـوند،
جایـی کـه اثـرات نقـل و انتقـال روی کارگران یقـه آبی نیـز ویرانگر بوده اسـت.

رژیم کارانه
ِ
میـراث تاریخـی مهـم دیگری کـه با این مجموعـه اصالحات کار تقویت میشـود
آن اسـت کـه بـازار نیـروی کار مجارسـتان طـی ایـن انتقـال و گـذار بـه شـدت
متالشـی شـده اسـت .از یک سـو تقاضـا بـری نیـروی کار صنعتی هم اکنـون به
دلیـل رونـد صعـودی در چرخـه تجـاری و انتقـال صنعتی عظیـم به این کشـور،
بـه سـرعت افزایش یافته اسـت .از سـوی دیگر ،بیکاری سـاختاری کـه از بحران
اقتصـادی جهانـی ریشـه میگیرد ،هنوز در سـطح بسـیار باالیی اسـت و به لحاظ
جمعیتشـناختی در مناطق شـرقی و فقیرتر این کشـور تشـدید شـده است .برای
ایـن بخـش از نیروی کار ،دولت فیـدز اقدامات انضباطی دیگـری را ارائه کرده که
مشـهور به ابتـکار کارانه عمومی اسـت.
برنامـه کار عمومـی فیدز جایگزیـن یارانههای بیکاری قبلی میشـود با چهارچوبی
کـه کارانـه (خدمـات رفاهـی بـرای کار) را در ازای کار عمومـی اجبـاری فراهـم
میکند(منابـع مالـی معطـوف به برنامههـای انتقـال اجتماعی قبلـی در این جهت
کانالیـزه میشـود) .افـراد بیـکار به طـور خـودکار قادر به شـرکت در ایـن برنامه
نیسـتند :برعهده دولت محلی (تحت تسـلط فیدز در سراسـر کشـور) اسـت که
افـراد را بـه ایـن برنامـه «دعـوت کند» .تحـت کنترل وزارت کشـور ،ایـن برنامه
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روندهای بلندمدت سیاسـتهای پساسوسیالیستی را مجسـم میکند و برای زمان
درازی بـه خاطر اعطای قدرت دلبخواهی فزاینده در دسـتان مقامـات ،مورد انتقاد
متخصصان قرار گرفته اسـت .خود برنامه کارانه که توسـط حزب فیدز در شـکل
کنونـی تکمیـل شـد ،در بدو امر توسـط حـزب لیبرال سوسیالیسـت قبل از سـال
 2010در دسـت اجـرا بود.
در نقطه اوج بیکاری پس از سال  ،2008تقریبا  5درصد نیروی کار مجارستان توسط
برنامه کار عمومی به کار گرفته شدند .اگرچه برنامه در این مرحله به شدت توسط
نخبگان لیبرال به منزله اتالف پول ،مورد انتقاد قرار گرفت ،اما این برنامه در میان
مردم آسیبپذیر محبوبیت یافت ،به خصوص در مناطقی که نسلهای مردم محکوم
بودند بیرون از بازار کار رسمی باقی بمانند .این برنامه در میان طبقه متوسط روستایی
نیز محبوبیت دارد که از سیاستهای قبلی بازتوزیع برای فقیرترین افراد سرخورده
2
بودند ،سرخوردگیای که بنیان کارزار ضد ُرمی 1موفق حزب راست افراطی جوبیک
را در سالهای  2008تا  2010بود.
ایـن رژیـم کارانـه جدیـد اثـرات بحثبرانگیـزی روی روابـط اجتماعـی محلـی
گذاشـت .در برخـی نواحـی ،اکثریـت جمعیـت محلی به سـوی یک نظـام اربابی
جدیـد بین شـهردارهای محلی یعنی نماینده نخبگان محلـی در مقام کارفرمایان و
مـردم حاضـر در برنامههـای کارانـه عمومی ،سـوق داده شـدند.
درون ایـن نظامهـا ،خود شـهردارها به منابع مالی مرکزی بـرای برنامه کار عمومی
وابسـتهتر میشـدند ،بـه گونهای که دسـتیابی به ایـن منابع نیز براسـاس وفاداری
سیاسـی و شخصی است .در روسـتاهای کوچک ،این موضوع شکلی بسیار شخصی
و آزاد از روابـط ارباب-رعیتـی قدیـم را ایجاد کرد ،روابطی که رسـانههای آزاد به
آن تحـت عنـوان (روابـط) فئودالی اشـاره میکنند .ایـن هرم اربابـی جدید نه تنها
بر اسـاس تخصیص به شـدت مرکزگرای منابـع مالی اصلی در امتـداد وفاداری و
پیوندهای سیاسـی تنگ و بسـته است(مشـابه شیوه شـرکتهای دولتی در دوران
سوسیالیسـم دولتـی کـه در آن ایـن شـرکتها باید بـا دولت مذاکـره میکردند)
بلکـه همچنین بـرای طبقـات حاکم محلـی ،ابزارهایـی الزم برای انضبـاط ،تادیب
1. anti-Roma campaign
2. Jobbik
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و تنظیـم نیـروی کار محلـی ناراضی در مناطقـی که جایگزینهای شـغلی دیگری
وجـود ندارد ،فراهـم میکند.

کمبود غیرمنتظره نیروی کار
حـول و حوش سـال  2016چرخه تجـاری از دو دهه فراوانی نیروی کار به سـوی
کمبود ناگهانی نیروی کار تغییر کرد .اگرچه این تغییر سـریع برای سیاسـتگذاران
شـگفتانگیز بـود ،گرایشهـای سـاختاری پشـت این فرآینـد مطلقا تـازه نبودند.
از یکسـو تعمیـق صنعتیسـازی مجـدد ،شـرایط افزایش تقاضـا را بـرای کارگران
ارزان و نیمهماهـر فراهـم کرد .از سـوی دیگر حرکت آزاد مـردم در اتحادیه اروپا،
کارگران را از مجارسـتان که با فشـارهای اقتصادی فزاینده در آن رو به رو بودند،
در جسـتجوی فرصتهـای بهتـر بـه خـارج حرکت داد .به دلیل شـرایط سـخت
بـرای کارگران ،از سـال  2012برخـی از کارگران در جسـتجوی فرصتهای بهتر
نـه تنهـا بـه کشـورهای اروپـای غربـی بلکه حتـی به برخی کشـورهای همسـایه
همچـون اسـلواکی و جمهـوری چک رفتنـد .تخمین زده میشـود کـه تقریبا 600
هـزار نفر در سـالهای اندک گذشـته کشـور را تـرک کردهاند .اکثـر آنها نه تنها
کارگران ماهری هسـتند که برای آنها همیشـه تقاضای بسـیاری در اروپای غربی
وجـود داشـته اسـت بلکه بخـش وسـیعی از کارگـران نیمهماهر یا با مهـارت کم
هسـتند که تصمیم به رفتـن گرفتند.
کمبود نیروی کار به یک مشکل حاد برای صنعت از جمله خودروسازی بدل شده
است و آنها فشار فزایندهای را به دولت حزب فیدز برای مداخله در این خصوص
وارد میکنند .تالشهای اولیه ،کارگران بخش عمومی را هدف قرار داد ،برای نمونه
اصالحاتی به ابتکارات مربوط به کارگران بخش عمومی افزوده شد که به افراد اجازه
میداد در صورتی که شهرداری اجازه دهد ،مشاغلی را در بخش صنعت بپذیرند.
عالوه بر این ،دولت کاهش عظیمی را در میزان کارگران خدماتی در دستگاه دولتی
اعالم کرد ،با این هدف که افراد را به بازار نیروی کار هدایت کند .مشخص شد
که این اقدامات ناکارآمدند ،به گونهای که برای بسیاری از کارگران خدماتی بخش
عمومی ،مرجح نبود کارانه نسبتا قابل اتکای بخش عمومی را که بر سر آن میتوانستند
با شهردار مذاکره کنند ،برای شرایط کار صنعتی بیوقفه و شدیدا بهرهکشانه در ازای
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فقط چند یورو بیشتر ،رها کنند .برای کارگران ارشد و مجرب بخش خدماتی که در
چندین دستگاه اداری خدمت کرده بودند ،محل و شرایط کار صنعتی یک گزینه
مناسب نبود.
ایـن همان بسـتری اسـت که دولـت در آن تصمیم گرفت به شـکل ریشـهای در
روابـط کار به سـود صنعـت مداخله کند.
همانطـور کـه معضلات کمبود نیـروی کار ریشـه در موقعیت سـاختاری اقتصاد
مجارسـتان و صنعـت خـودروی آلمانی در بسـتر اقتصـاد جهانـی دارد ،راه نجات
بـه نظـر نمیرسـد بـه آسـانی در دسـترس باشـد و بحران سیاسـی همچنـان در
مجارسـتان ادامـه خواهـد داشـت .به عنـوان آخرین مثـال ،گروهـی از نمایندگان
همه احزاب مخالف پارلمانی شـامل لیبرالها ،سوسـیال دمکراتها ،سـبزها و اعضای
راسـت افراطـی بـه تلویزیـون عمومـی تحـت اختیـار دولت رفتنـد تـا در فضایی
عمومـی بـه پنـج تقاضـای مدنظر معترضـان مدنی پاسـخ دهنـد .این پنـج تقاضا
عبارتنـد از :لغـو قانـون اضافـه کار ،کاهـش اضافـه کار بـرای مقامات پلیـس ،قوه
قضاییه مسـتقل ،پیوسـتن به سـازمان دادسـتانی اروپا و رسـانههای بخش عمومی
مسـتقل .نمایندگان یک شـب را در سـاختمان دفتر مرکزی تلویزیـون گذراندند،
امـا نتوانسـتند صـدای ایـن مطالبـات را بـه گوش برسـانند چـون آنها به شـکل
خشـونتباری توسـط یک شـرکت امنیـت خصوصی از سـاختمان بیرون شـدند؛
شـرکتی که توسـط تلویزیون اجیر شـده بود .این شـرکت امنیتی بخشـی از شبکه
تجـارت وزیـر کشـور پیش از آغـاز بـه کار در وزارت بـود .پـس از آنکه رئیس
جمهور ،ژانوس آدر 1اصالحیه قانون کار را در  20دسـامبر امضا کرد ،کنفدراسـیون
اتحادیههای کارگری مجارسـتان  2خواسـتار بایکوت ایـن قانون و اعتصاب عمومی
شد .

نیروی کار و سیاست :عاملیت در تظاهرات
در حالـی کـه خشـم و خروش علیه قانـون بردگی امری مشـترک در بین اکثریت
بزرگـی از مردم اسـت ،سـاختارهایی که به این خشـم ،پتانسـیل انضمامـی و صدا
1. János Áder
2. the Hungarian Trade Union Confederation
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میبخشـند ،نسـبتا ضعیفند .مخالفت پارلمانی توسـط قدرت زیرساختی و سیاسی
شـدید حـزب فیـدز ،به حوزه سیاسـت نمادین رانده میشـود و به شـکل فعاالنه
از مابقـی قـدرت سـازماندهی خویـش بـرای تقویـت توجه بـه تظاهرات اسـتفاده
میکنـد .فعالیتهـای آنهـا (دوباره)به وضوح نشـان میدهد که تا چه حد سیاسـت
مجارسـتان بـه سـوی اقتدارگرایی چرخش کرده اسـت .با این حـال آنها همچنین
بـر توجه عمومی به سیاسـتمداران مخالـف متمرکزند و خواهان اقداماتی هسـتند
کـه پروژههـای ناموفـق پیشـین بـرای اتحـاد احـزاب مخالـف را تکـرار میکنـد؛
اتحادی که از سـال  2010پایانی مرگبار برای هر دوره از تظاهرات سـاخته اسـت.
ایـن موضـوع بـه تغییر توجهـات از قانـون بردگی ،به کارگـران تحت تاثیـر آن و
اتحادیههـای کارگـری کمک کـرد؛ اتحادیههایی کـه نقش فعالی در زمینهسـازی
برای ابعاد سـاختاری و گسـتردهتر مبارزه ایفا کردند .در سیاست پساسوسیالیتسی
مجارسـتان ،احـزاب مخالف به اتحاد بـا تقاضاهای کارگران تمایل دارند و سـپس،
زمانـی که به قدرت میرسـند تمایـل خود را منعطف میکنند .پیـش از انتخابات
پارلمانـی در آوریـل سـال  ،2018موثرترین حـزب مخالف نزدیک بـه اتحادیهها
در سـازماندهی کارگران یقه سـفیدی که از شـرایط کاری سـخت ناراضی بودند،
حـزب راسـت افراطی جوبیـک بود .نکته تـازه در وضـع امروز آن اسـت که همه
احـزاب مخالف در جسـتجوی ایجـاد پیوند با اتحادیهها هسـتند ،به خصوص پس
از آنکـه حـزب جوبیـک در انتخابات پارلمانـی ماه آوریل شکسـتی جدی متحمل
شـد .در وضع حال حاضر ،سیاسـتمداران حزب سوسیالیسـت که به طور خاصی
در این پیشدسـتی برجسـتهاند ،حزب جوبیک و تشـکیالت جدید مخالفان به نام
مومنتـوم ،1در حـال ایجـاد کارزار بر سـر برنامـه لیبرال و اروپامحوری هسـتند که
نمیتـوان به عنـوان متحدان کارگرمحور همیشـگی روی آنها حسـاب کرد.

کارگران و دانشجویان
نکتـه جدیـد تظاهـرات ایـن روزهـا آن اسـت که بـرای نخسـتینبار کارگـران و
دانشـجویان به وضوح در همبسـتگی با یکدیگر سـازمان یافتهاند .دانشـجویانی که
به تظاهرات پیوسـتند ،همبسـتگی خود را بـا کارگران ابراز کردنـد .پایگاه اینترنتی
1. Momentum
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چـپ نـو به نـام  Merce.huبا تاکید ،اخبار تظاهرات را از نـگاه کارگری و اتحادیه
کارگران پوشـش داد.
اتحادیـه کارگـران بخـش آهـن( )Vasasبـه شـکل متقابـل همدلـی خـود را بـا
دانشـجویان ابـراز کرد .ایـن اتحادیه معموال اتحادیههای در سـطح کارخانـه را از
شـرکتهای بزرگتـر و بـه خصوص مـواردی که تقاضای بیشـتری بـرای کارگر
ماهـر دارند ،گردهـم میآورد .فراخـوان برای اعتصاب عمومی هم اکنـون صدادار
شـده اسـت اما این چشمانداز بدون مسئله نیسـت .اتحادیههای کارگری خودشان
طی دوران گذار ،تمرکززدایی شـدهاند و بسـیاری از چانهزنیها در سـطح کارخانه
رخ میدهد .در سـمت نیروی کار ،سـازمانها به دلیل تغییـر رژیم(کاری) ضعیف
شـدهاند .بـه خاطـر تمرکززدایی از چانهزنی جمعی یعنی گذر از سـطح بخشـی به
سـطح کارخانهای ،اتحادیههـای کارگری مایلند با سیاسـتهای غیرتضادآمیز کار
کننـد؛ سیاسـتهایی کـه آینه وابسـتگی آنها به مصلحـت قدرت مرکزی اسـت.
در چند سـال گذشـته ،برخـی اعتصابات قاطعانـه در صنایع خودروسـازی اهمیت
فزاینـده نیـروی کار در این بخش را نشـان داده اسـت .امروز بسـیاری از اتحادیه-
هـای کارگـری بـه قانون بردگـی از طریق عـدم پذیـرش آشـکار و آزاد و تهدید
بـه اعتصـاب واکنـش نشـان دادهاند و ایـن عنصری نوین اسـت .قانـون بردگی با
خشـونتش ،ممکن اسـت فرصتی برای تغییر پارادایم در سـازماندهی اتحادیههای
کارگـری بـه سـوی ایجـاد یک مـدل کمتر وابسـته فراهـم کند ،مدلی که بیشـتر
درون مشـارکت کارگران حک شـده اسـت .عالوه بر این ،همکاری بین کارگران و
دانشـجویان ممکـن اسـت پیوندهایی ایجاد کند کـه در آینده میتواند مهم باشـد؛
در سـطح وابسـتگی اخیـر کارگـران بـه اقدامـات مختلف رژیـم و فقـدان قدرت
سـازماندهی تـودهای اتحادیههـا کـه مقدم بـر قانون بردگـی بوده اسـت ،ظرفیت
اتحادیههـا برای سـازماندهی پایگاهـی تودهای برای مقاومت شـاید محدود شـود.
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ما شـاهد تضادی سیاسـی هسـتیم که حـول قانون بردگی شـعلهور
شـده است ،به منزله تصادمی که سرعت سـیر این رژیم اقتدارگرای
محلـی نویـن را منعکـس میکند ،رژیمـی که ظرفیتهـای بازتولید
اجتماعـی را برای خوشخدمتی سـرمایه بین-المللی سـرکوب کرده
اسـت .در حالـی کـه مباحثات سیاسـی در جهـان غربـی مایلند که
مجارسـتان را به منزله نمونهای اگزوتیک از فقدان لیبرالیسـم تصویر
کننـد ،مـا ایـن رژیـم را بـه منزلـه نمونـهای از ایـن مـورد در نظر
میگیریـم کـه چگونـه اقدامات ویرانگـر و انضباطی ناشـی از بحران
سـرمایهداری حـال حاضـر ،درون جامعـه محلـی و در مناطقـی که
قابلیـت کمتری بـرای صدور بحـران خود بـه هرجای دیگـر دارند،
حـک میشـود .همانطـور کـه بحـران اقتصـادی صنایـع آلمانـی را
بـه سـازمانیابی دوبـاره وامـیدارد و مناطق جنوبـی اروپـا را به بند
میکشـد ،بـه نظر میرسـد رژیمهـای اقتدارگـرای نوینی در شـرق
اروپا در جسـتجوی ایجاد سیاسـت اروپایی به سـود منافع خودشان،
بـا ایـن صنایـع متحد میشـوند .حـزب فیـدز با ایجـاد پیونـد بین
آمـال خویـش و نیازهای صنایـع آلمانی ،در مواجهه بـا رونق تجاری
اخیـر و پسزمینـه کمبود شـدید نیـروی کار ،با راه حـل نه چندان
نوآورانـهی خـود ،اقتـدارش را بـه طـور کامل بـه کار گرفـت تا در
جهـت انعطافپذیـری بیشـتر و شـکلهای اسـتثمارگرانهتر کنترل
نیـروی کار فشـار وارد کنـد .ایـن حرکت تضاد طبقاتـی را که رژیم
سـاخته اسـت ،تشـدید میکنـد و تا حـدی آن را به تضاد سیاسـی
تبدیل میکند .خشـم شـدید علیـه قانون بردگی نشـانگر لحظهای
اسـت که مسـئله نیـروی کار در سـطحی بیسـابقه از زمـان تغییر
رژیـم ،در گفتمـان سیاسـی عمومـی بـروز یافته اسـت .پیـکار علیه
قانـون بردگـی ،ائتالفهـا و قابلیتهای سـازماندهی را ایجـاد کرده
که ممکن اسـت در آینده بااهمیت باشـند .با این حـال ،این عاملیت
که در مقاومت علیه این قانون خلق شـده ،با سـنگینی و سـکون یک
نظـام جهانی درحال سـقوط ،مواجه اسـت.

