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 سايت کارگری افق روشن
                 www.ofros.com 

ی کارگردي جدیها شناخت جنبش  

"جهان سوم"در   
١٣٨٧م آبان  ششبيستشنبه يک                                                                        یمي ابراهنينسر -پسي ساميک  

  
  تقديم به کارگران هفت تپه به خاطر تالش پهلوانانه آنان دربنای تشکل کارگری

  
  گرايى جنبش اجتماعى؛ديدارى اتحاديهپ

  )١( خواهىسنخ جديدی از اتحاديه
چون فيليپين، آفريقای جنوبی و کره جنوبی در پاسخ به شرايطی که در کشورشان ون، همکارگران در کشورهای گوناگ

های کارگری ترين جنبش اما پوياترين و قوی-انگيز  هر چند چالش-اندهايی را به وجود آوردهبا آن مواجه اند، تشکل

 -سر بر بنياد فرآيندهای توليد يکهای جديد کارگری، که اهميت اين جنبش)٢(. رونددر جهان امروز به شمار می

های کارگری نبشاين ج: روندمیکارگران فراتر" محض"دهی سازمان از،اند مبادله در کشورهای خود استوار-عتوزي

هر سی، حقوق بشر و عدالت اجتماعی درگران اصلی نبرد برای دموکرا آنش،های اجتماعیجنبشبه همراه طيفی از

  . تنديک از اين کشورها هس

 جديد را مورد شناسايی قرار هاىتوانيم اين جنبشى آارگر متمرکز هستيم می مسايل طبقهروى اما چگونه ماها که بر

ها داشته باشيم، آيا ها را درک کنيم؟ حتا اگر چهارچوب مفيدی برای تعريف آنتوانيم مفهوم آن چگونه می)٣(دهيم؟ 

که چهارچوب قابل تعريفی به دست دهيم، رگری موجود تعميم دهيم؟ برای آنتوانيم اين تعريف را به هر جنبش کامی

در درون اين . هاى کارگری بيان خواهم کردى جنبشآردهاى مختلف و نيز ديدگاه خود را در بارهمن روى

، )KMU(ی کيلو سانگ مايو آنو و سپس نمونه. چهارچوب است که سنخ جديد اتحاديه خواهى را تشريح خواهم آرد

   .دهدمرکز کارگری فيليپين را مورد بررسی قرار خواهم داد که ماندگارى اين نوع جديد از تشکل را نشان می

  چهارچوب مفهومى 
هاى آردهاى مختلف در تبيين جنبش، نخست اشارتى به روىفهمرای جا انداختن اين بحث در چهارچوبی قابل 

دهم، سپس چهارچوب مشخصی را به ای ارائه میها نمونهام از آنکارگری خواهم کرد و به عنوان مثال برای هر کد

  . کنمهای جديد کارگری از آن استفاده میگذارم که در نوشتار حاضر برای درک جنبشبحث می

  های کارگری های تبيين جنبشروش
تواند جنبش اظرى مى ن،ترين سطحپاييندر. توان مورد بحث قرار دادن میمنظرهاى گوناگوهای کارگری را ازجنبش

 مورد مالحظه قرار ،دهدها جاى مىهايى آه به لحاظ نظرى اين جنبش را در آنقالب مقوالت فعاليتآارگرى را در

 مورد بحث قرار دهد؛ ،نگردهم مىمآه براى تكامل آن بسيارى عواملى  از دريچه،اين جنبش راتواند دهد؛ ناظرى مى

توان از آرد آن در جامعه مورد بررسى قرار دهد؛ اين جنبش را مى با نگاه به عمل، راتواند اين جنبشناظرى مى
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  . آردها مورد توجه قرار دادها و يا ديگر روىى ايناى از همه و يا آميزه،نگرش اين جنبش به خودش

 از نويسندگان ای وجود دارد، زيرا بسياریهای نظری قابل مالحظهسردرگمی" مطالعات کارگری"ی در زمينه

اندازهای متفاوتی نقطه نظرات خود را مطرح  از چشم،شناسند-آه آگاهانه اختالفات خود را بازمسائل کارگری بى آن

آردها  را مورد استفاده ى اين روى ترکيبی از همه،هاآوشم ضمن معرفى اين ديدگاهمن در اين نوشتار مى. اندکرده

های کارگری را چونان آارگزار دگرگونى اجتماعی هايی تعلق دارم که جنبشيهمن به آن دسته از نظر. قرار دهم

اى طبقه گنجد، و بر واآاوى نقش اجتماعی پايه مدلی که در چهارچوب نظر الرسون و نيسان می-نگرند راديکال مى

اما . در جامعهگرى جنبش کارگری گرى و نظاره و با در نظر داشت دورنمای هر دو نقش آنش-کارگر متكى است

  . خود را معرفی کنمآه جلوتر برويم، بايستی نخست ديدگاه نظریپيش از آن

  دگرگونى اجتماعی راديکال  چون آارگزارطبقه کارگر هم
ها  نقطه نظری بوده است که به طور سنتی هم مارکسيست، دگرگونى اجتماعی راديکال چون آارگزارطبقه کارگر هم

  .به آن باور داشته اندها و هم سنديکاليست

 خواهم داد مورد توجه قرار ،آرد سنديكاليستىروى با صرف نظر آردن از،ارآسيستى راآرد م من روى،جادر اين

 مفهوم اصالح ،گرايى جنبش اجتماعىآرد مارآسيستى براى خلقِ  مفهومى از اتحاديههاى روىو در برابر تالش. )٨(

  .   نهادى خودم را از آن پيش خواهمشده

  هاى سنتى مارآسيستى و لنينيستى يافتره
 به -آم و دست- به گذشته،چون آارگزار دگرگونى اجتماعی راديکال نگريستنآرد، يعنى طبقه کارگر را هماين روى

ها را به عنوان  اتحاديه، پيش از هر چيز،مارکس"شود، گونه که لوزورسکی يادآور مىهمان. گرددمارکس برمی

هايى برای ارائه آموزش اوليه طبقاتی به کارگران مورد دهی، مراکز تجمع نيروی کار، و سازمانز سازمانمراک

ای که به براندازی بورژوازی  آموزش طبقاتی)۴۴ ص ،، باز چاپ در الرسون و نيسان١٩٣۵لوزوسکی، (". توجه قرار داد

  .انجامدمی

هاى گيرى را صرف جنبشى چشماما مارکسيستی که توجه. د ننوشتها زيارابطه با اتحاديهبا اين همه، مارکس در

چه "ها درپيوند با اتحاديهی لنين در با نوشته،شنايی داريماغلب ماها که با سنت مارکسيستی آ.  لنين بود،آارگرى کرد

هاى کارگری نين در باب جنبشها بسيار از آن متاثر بودند، اما ديدگاه لمارکسيستآه نسلی ازآشناييم؛ با آن" کرد؟بايد 

چون ها را هم اما اساسًا اتحاديه،ستدانها را برای کارگران مهم میکه اتحاديهبسيار ابرازانگارانه بود؛ او در حالی

  . نگريستداریِ  قدرت دولتی مىيابی و نگهراستاى دستمک به حزب مارآسيستىِ  پيشتاز درابزارهائی برای ک

ها را چنين بيان آرد لنين به اتحاديههاى آارگرى، روىى لنين و اتحاديه، در پژوهش خود در بارهتوماس تايلرهاموند

ها زير نفوذ و در صورت امکان خواست که اتحاديههای لنين کامال روشن است که او از ابتدا میدر نوشته: "کندمی

اى شرايط اما در پاره". مل سوسيال دموکرات باشندها در ايدئولوژی و در عخواست اتحاديهکنترل حزب باشند؛ او مى

ها را به عضويت خود جذب کنند و از رو غيرسوسياليستها خنثا جلوه آنند؛ از اينلنين خواهان آن بود که اتحاديه

  .يازى  پليس جلوگيری به عمل آورنددست
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. ورزيدها تاآيد می به نقش غالب در اتحاديهيابىها براى دست و تالش آن،هالنين بر پيوستن اعضای حزب  به اتحاديه

-ها می اتحاديه،هاى محلی حزب رابطه برقرار کند؛ و در برخى شرايطگفت که هر اتحاديه، بايستی با سازماناو می

های حزبی در اى، بايستی سلولهای اتحاديهبرای تضمين کنترل کامل حزب بر فعاليت. توانند به حزب بپيوندند

  .ا ايجاد شوندهاتحاديه

را تامين آنند و } هادراتحاديه{هاى مهم ى پستداشتند تا انتخاب اعضاى حزب براى همههای حزبی چشماز اين سلول

ها سخت زير کنترل حزب برد که اگر اتحاديهلنين گمان مى. ها خط حزب را پى بگيرندمراقب باشند که اتحاديه

ان در برابر ايدئولوژی بورژوازی به زانو در آيند؛ از مبارزه سياسى غافل  وجود دارد که کارگرنباشند، اين خطر

هاموند، (. ها بجويند تا در پيوند با حزب انقالبیشوند، و تنها به مبارزه اقتصادی بپردازند؛ و رهائی خود را در اتحاديه

  )۵٨ ص ،، در الرسون و نيسان١٩۵٧

ِ  فهم روى  و ،نمى توانند انقالبى شوندها هرگزداشت او بود آه اتحاديه اين باور،آرد لنيِن به آنترل آارگرانآليد

به تنهائی قالبی بپيوندند؛ آه کارگران هرگزبايستى به حزب سياسی ان] انقالبى[يابى به اين موضعآارگران براى دست

که  -كافِ  دهان گشوده درست همين شو. گذرندميان اقتصاد و سياست برجدائی از] ی خوددر مبارزه[توانند نمی

  .ها است آليد درك مفهوم لنينى از اتحاديه-سازد هاى آارگرى را میى دريافت لنين از نقش اتحاديهزمينه

هم راديكال ناسيوناليستى هاى مارآسيستى وجرگهتوان هم دريرا م"کنترل حزب"چنان سنتِ مروزه همآه احالى در،اما

  .اى فراتر بروندچنين  تفكر ابزارانگارانهگران ازآند آه تحليلد ايجاب مىهای جديديه تالش برای درک اتحا،يافت

  گسترشِ  آغازينِ  يك مفهوم : گرايى جنبش  اجتماعیاتحاديه
يافت لنينى سبب شد که برزيل، فيليپين و آفريقای جنوبی، و شکست رههای جديد آارگرى به ويژه دراديهپيدايى اتح

-هلند و راب لمبرت و ادی وبستر در آفريقای جنوبی مبادرت به تبيين اين اتحاديهچون پيتر واترمن درمحققانی هم

  .گرايى جديد نمايند

 و ،در پاسخ به درخواست کسانی که در مطالعات و مبارزات کارگری در فيليپين درگير بودند) ١٩٨٨(پيتر واترمن 

ری در اين کشور، آوشيد مفهوم اتحاديه گرايى جنبش اجتماعى را چون اقدامى در راستاى تبيين مبارزات کارگهم

استفاده از اين ) ١٩٨٨(و مانک ) ١٩٨٨(، لمبرت و وبستر )١٩٨٨(، لمبرت )١٩٨٧(در کارهای وبستر . بپروراند

گرايى جنبش اتحاديه" مفهوم مورد پذيرش قرار گرفت؛ واترمن به خصوص بر استفاده لمبرت و وبستر از ِترم 

- گزين  برای ِترمِ  پيشينِ  اتحاديهمتمرکز شد و در اين انديشه بود که آيا اين ِترم چيزی بيش از يک جای" ماعى اجت

  گرايى سياسی نيست؟

گزينی صرف يک ِترم آه از جای چنان،خواست اطمينان يابد که اين ِترم به لحاظ نظرى بسط يافته استواترمن مى

  : رودفراتر می

به . اين ِترم چنان تعريف شود آه هم يك ابزار نظرى جديد و هم يك هنجار نوين سياسى را فراهم آوردمندم آه عالقه"

در اين مقاله . )١ص ، ١٩٨٨واترمن، ("هاى عملِ  سنتى باز شناخته شود هاى سنتی و هم از شيوهديگر سخن، هم از ترم

ى جنبش ای اجتماعی سخن گفته و سپس بسط نظريههگرايى جنبش اجتماعى با جنبشواترمن از لزوم پيوند اتحاديه

گرايى ى اتحاديه گرايى جنبش اجتماعى با مفهوم قديمى اتحاديهواترمن با مقايسه. دهداجتماعی را مورد بحث قرار می
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 بلکه اِز درک متفاوتى از نقش طبقه کارگر و تشکيالت ،ى متفاوتى از اتحاديهما نه تنها نمونه:"نويسدسياسی مى

های ى جنبششود  که اين درک جديد فراورده يادآور مى،او در ادامه". زنيماص او در دگرسانى جامعه حرف مىخ

  ) ۶-٧صص :١٩٨٨،واترمن ،  (.اجتماعی نوظهور و سنخ جديدی از اتحادباورى است

  .گيرى است که بحث ما صورت خواهد گرفتبنابراين در چهارچوب اين جهت

ى متفاوت نمونهنه تنها يک گرايى جنبش اجتماعى راو اتحاديهاول، ا: اند ازِت واترمن عبارتبرداشسه نکته اصلى در

-غيير جامعه میمبارزه برای تاش درو تشکيالتطبقه آارگرت ازى درک متفاو، بلکه مدلی بر پايهاتحاديه خواهىاز

سوم، بايد باشد؛ واتحاديه گرايى است وهوم لنينستی ازمفراديکالى متفاوت ازن مدل به طورکند ايميبيند؛ دوم، او فکر

  .دهدمورد توجه قرار مىهای اجتماعی راجنبشگرايى جنبش اجتماعى با ديگراديهاو پيوند ضروری بين اتح

گرايى جنبش برد در تعريف اتحاديه که گمان مى،او سه عرصه را. راب لمبرت کوشيد تا آار واترمن را گسترش دهد

بندى سنتی ميان سياست و اقتصاد؛ آوشش  فراتر رفتن از مرز،از نظر تشکيالتی:  برگزيد،اعى حياتی بودنداجتم

 مشارآت در کارزارهای مقاومت ملی بر عليه ،های اجتماعی؛ و سرانجامبراى شكل دادن به اتحاد ساختارى با جنبش

  :  عبارت است از،گرايى  جديد اهميت اساسی دارد آه براى فهم اين اتحاديه،ترين نکته در نظر لمبرتقوی. دولت

ى گرايى جنبش اجتماعى برگذشتن از جدايی بورژوائی سياست از اقتصاد است که در سايهآارِِ اصلى اتحاديه"...

تر در نظام چانه زنی ها بيشهر چه اتحاديه. ى ميان اقتصاد، جامعه مدنی و دولت نياز به فهميده شدن داردرابطه

- اشکال جديد سازمان،رو است کههم از اين. تر استداری افزوندارى اجتماعی سرمايه محصور شوند، پاىگروهى

داری مسلط  برای سرمايه،رونديابی و فعاليت در محيط آار که از سد و جدايی ميان جامعه مدنی و دولت فراتر می

   )٨٩ ص،١٩٨٩،لمبرت ( .شوندتهديد محسوب می

 جدايی اقتصاد از ،ى واقعیدر زندگی واقعی به چه معنا است؟ مسأله"  سياست-ارگىِ  اقتصادبرگذشتن از دوپ"اما 

ى کارگران با قدرت مسلط در محل کار ذاتَا سياسی است، بلکه مسأله جدايی سياست در محل کار نيست؛ زيرا مبارزه

گری، خود قادر اند که نظم اجتماعی های جديد کارجنبش. )١٠ (ى فضاهای زندگی کارگران استبين محل کار و بقيه

رو اندرز و ها پىشان را در آن واآاوند، و خود تصميم بگيرند که چگونه به آن واآنش نشان دهند؛ آنموجود و نقش

  . آه آن نهاد ادعاى نمايندگی منافع چه کسی را دارد فارغ از اين،رهبرى هيچ تشکيالت بيرون از خود نيستند

شناسى انواع مختلف  سنخ - چه راست و چه چپ -های جديد از سنتی  تمايزگذارِى اتحاديهلمبرت و وبستر برای

  در آن سنت نظرى،آم به طور ضمنى دست،شناسىاين سنخ .  را پروراندند، که امروزه وجود دارند،گرايىاتحاديه

  .   نگرد دگرگونى اجتماعی راديکال مى چون آارگزارباليده آه جنبش طبقه آارگر را هم

  :کنندگونه تعريف میرا اين" ارتدوکس"گرايى لمبرت و وبستر اتحاديه

خواهى در واقع صرفا بر روی مسائل محل کار متمرکز است؛ از برقراری پيوند بين مسائل اين شكل از اتحاديه"

که در مسائل سياسی درگير آند  اعضا را تشويق مى،است؛ و باالخرهتر سياسی ناتوانى توليد با مسائل گستردهعرصه

-تر سياست شود، با اين باور که اين کار را بهتر است به سازمانآه خود اتحاديه ضرورتا  وارد گود وسيعآنشوند بى

گرى بسيار متفاوت است، اما ى  سياسی اين گونه از اتحاديهدرونه. هاى ديگر وانهيم که برای اين وظيفه مناسب اند

سازى و جذب شدگى در نظام مناسبات صنعتی است؛ که نه تنها مبارزه د از آن مشترک است هم که در هر مورچهآن
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چنين در خدمت تقويت جداسازىِ  اشکال اقتصادی و سياسی مبارزه است؛ و برای محافظت کند، بلکه همرا نهادی می

  )٢٠-٢١ صص،لمبرت و وبستر (".رودداری در توليد، جامعه و در دولت اساسی به شمار میاز مناسبات، سرمايه

  : کنندگونه تعريف میرا اين" خلقی"گرايى  ها اتحاديهآن

 نظارت و ،مزدهاشود؛ مبارزه بر سر دست اتحاديه و مبارزه در کارخانه آم بها می،گرايىدر اين شكل از اتحاديه"

 درگير شدن در ،و در عوض. دگيرتوجهی قرار مىيابى شغلى مورد بیکنترل بر مديران در محل کار و ارزش

لمبرت و (. انجامدها میسازد که تنها به پراکنده کردن مبارزات در سطح بنگاهها میگزين آنمبارزات سياسی را جای

  )٢١ص،وبستر

  :کنند تعريف میرا چنين"  سياسى-گرايى جنبش اجتماعىاتحاديه"و 

های ناظر بر توليد، و در ن فعاالنه در سطح کارخانه، سياستاى است آه درگير شددهى اتحاديهاين شكلى از سازمان

تر ى توليد را با مسائل گستردهآوشد عرصه و مى،کندسطح جامعه و مسائل معطوف به قدرت دولتی را تسهيل می

گ تر از لزوم يك تشکل سياسی هماهنگيرد اما  بيشو گر چه نقش حزب سياسی را ناديده نمى... سياسی پيوند بزند

لمبرت و (. ها برخورد غير ابزاری داشته باشدکند، که قادر است با اتحاديهکننده و در عمل دموکراتيک دفاع می

  )٢١ص،وبستر

مخالف " ارتدکس"ها از نوع من با تعريف آن. هاى چندى داردشناسى لمبرت و وبستر تفاوتاما نظر من  با سنخ

 ترديد اين تعريف بى. شودنمىتر سياست گرى ضرورتا وارد گود وسيعيهگويند اين سنخ از اتحادجا که میهستم، آن

-AEL). شکل آنهرجهان درای درنوع جنبش اتحاديهاحتماال در مورد هرو(درست نيست  AEL-CIO مورددر

CIOعتی که خود را با نظام مناسبات صنحالیشود، درهای انتخاباتی درگير می به طور خيلی فعالی در سياست

موافق هستم، با "  خلقی"من عموما با نظر لمبرت و وبستر در مورد نوع . شودکند و يا جذب آن میرسمی منطبق می

کنند، و وفادارى ها تبعيت میها به وسيله احزاب سياسی کنترل شده و يا از آنکنم که اين اتحاديهاين وجود فکر می

ها در درون يك نظام در مواردى آه اين اتحاديه. صلِ  اعضای اتحاديهها به اين احزاب است تا منافع بالفاصلى آن

به (المللی کارگری های بينتوانند و گاهی اوقات در فعاليتها مىيابند، آناجتماعِی سوسياليسم دولتی موجوديت مى

  . شونددرگير مى) های وابسته به احزاب سياسی که متحد احزاب غالب اندقصد حمايت از اتحاديه

  .کنمدر زير من دريافت خود را از اتحاديه گرايى جنبش اجتماعى بيان می

  يافِت  من ره
 از ديدگاه ،اول. ها بيان کنمآرد مفهومى خود را نسبت به آنهاى جديد کارگری، بايسته است آه روىبرای فهم جنبش

دوم، مدت زمانى را آه با . نگرمکال مىچون عامل تغيير اجتماعی راديهای کارگری را، اساسا همنظری، من جنبش

 ، گذراندم- در طی پنج ديدار از سراسر اين کشور در بيش از هفت سال گذشته-در  فيليپين ) KMU(اعضا و رهبران

چون عامل تغيير  به جنبش کارگری هم، دريافتم آه اکثريت اعضا و رهبران اين سازمان،راه با پژوهش گستردههم

کرد آن در ى چگونگی عملو بر پايه) KMU(های خود از و من بر اساس مشاهده. نگرندىاجتماعی راديکال م

  .امخواهى رسيده به تعريف اين سنخ جديد اتحاديه،جامعه

ها آه من آنگو اين. کنمنهاد میگرايِى موجود را پيشاز پى لمبرت و وبستر، من بازشناسى سه سنخ عمومى از اتحاديه
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ها را به اى متفاوت از لمبرت و وبستر اين  ِترم و به گونه،خوانممی" جنبش اجتماعی"و " سياسی"، "اقتصادی" را

 الزم ،ى نوع متفاوتى از اتحاديه خواهى متمايز آنمگرايى جنبش اجتماعى را به مثابهآه اتحاديهبراى آن. گيرمآار مى

  . ها را معين آنماست حدود و ثغور اين ِترم

ساز کنم آه خود را با نظام مناسبات صنعتى همتعريف می خواهى را سنخى از اتحاديه" اقتصادی"ايى گرمن اتحاديه

 در چارچوب نظام سياسی مسلط، به منظور بهبود وضعيت ،های سياسیشود؛ در فعاليتآرده و جذب آن مى

المللی های بينکند؛ در فعاليت اما غالبا خود را به منافع آنی محدود می،شوداعضايش و رسمی شدن خود درگير می

 اما ،آند و گر چه اين را به ظاهر براى بهبود وضعيت اعضايش مى،شودگاه نيز درگير مىتواند و گهکارگری مى

های  و اين فعاليت،دهدتر نظام اقتصادى جارى آشور انجام مى با هدفِِ آمك به حفظ به- و نه به طور آامل-عمدتا

گرايى اتحاديه.  قرار دارند،گيرد آه نظام را به چالش مى،گرايىدر تقابل با هر نوع اتحاديهالمللی معموال بين

 و -رو حزب سياسی و يا دولت استکنم آه زيردست و يا دنبالتعريف می خواهى  را سنخى از اتحاديه"سياسى"

و اين تعريف هر دو روايت لنينستى ؛ ]حزب سياسی و يا دولت تا اتحاديه[ها  استوفادارى اصلى رهبرانش متوجه آن

 به بی توجهی به مسائل - و نه به طور آامل-آرد غالبااين روى. )١١(گيردرا در بر مى" راديكال ناسيوناليستى"و 

المللی های بينتوانند و گاه نيز در فعاليتها مىاين اتحاديه. انجامدسياسی مى" تربزرگ"محل کار به نفع مسائل 

  . کنند شرکت می،اندريزی شدههای وابسته به احزاب سياسی و دولت طرحبه منظور حمايت از اتحاديه که ،کارگری

  گرايى جنبش اجتماعی تعريف من از اتحاديه
اقتصادی و گرايى اتحاديه خواهى است آه با هر دو شكلِ  سنتىِ   سنخى از اتحاديه،گرايى جنبش اجتماعیاتحاديه

ها برای دگرگونى ، به مبارزه کارگران صرفا به عنوان يکی از بسيار تالشگرايى نوع اتحاديهاين.  سياسى فرق دارد

بنابراين، در . چون يگانه عامل مبارزه سياسی و تغيير اجتماعی و يا حتا عامل اصلی آننگرد، و نه همکيفی جامعه مى

کند چه در داخل کشور و چه  است، و تالش میهای اجتماعی بر يك بنيانِ  برابرجوى متحدانى با ديگر جنبشوجست

 خواهان آن است آه اتحاديه به طور ،گرايى جنبش اجتماعیاتحاديه.ها بپيونددالمللی در عمل به آندر سطح بين

 هيچ تشكلى بيرون از آن؛ و اذعان دارد آه مبارزات بر سر  به دست دموکراتيک توسط اعضاى آن آنترل شود و نه

نسبت با توانند بىاند و نمىمزد و شرايط کار آامال به هم مرتبط دست،ى آارگران آارى روزانهآنترِل زندگِى

حال وآند آه  مبارزه برای  بهبود وضعاين ايجاب مى. وضعيت اقتصادی، سياسی، اجتماعی در مقياس ملی باشند

 هم ،ى در محل کار و رويارويى با سلطهآشگرى و بهره ترکيب مبارزه عليه ستم-کارگران در مقياس ملى در بگيرد

بنابراين . ها و به عالوه روابط سرورانه در درون خوِد اتحاديه،تر در جامعه در سطحى گسترده،داخلى و هم خارجى

- آند؛ و دستوِر آار خود را از چشم مستقل از سرمايه، دولت و احزاب سياسی عمل مى،گرايى جنبش اجتماعیاتحاديه

 آه متحد او و داراى -های اجتماعی در همان حال آه آماده است در مذاآره با جنبش،آند خود تعيين مىىانداز ويژه

  . ديدگاه خود درنگ آند بر سر تعديل-اندروابط برابر با هم

بلكه  ،شناسدگرايى بازمىچون سنخ متفاوتى از اتحاديه نه تنها آن را هم،گرايى جنبش اجتماعی اين مفهوم از اتحاديه

 ،يافتاين ره. يابى آن در مبارزه برای تغيير جامعه قرار داردچنين بر بنياِن درك متفاوتى از طبقه کارگر و سازمانهم

و از . چنين سياسی رايج استگونه آه در مفاهيم اقتصادی و هم آن،رودسياسى مى-فراسوِى دوپارگى سنتِى اقتصادى
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 بر کنترل ،گرايى جنبش اجتماعیاتحاديه. گرايى متفاوت استينيستی اتحاديه به طور راديکالی از مفهوم لن،رواين

 خواه از سوى چپ و -ها استوار است و هيچ آنترلى از خارج از خود رادموکراتيک توسط اعضا در داخل اتحاديه

-تا تعديل ديدگاه ويژههای اجتماعی بر پايه روابط برابر است و حکاری با جنبشى همو آماده. پذيرد نمى-خواه راست

مدت و هم روابط هاى آوتاه  هم شامل ارتباط،ها پيمانىدهد؛ اين همها مورد توجه قرار مىاش را در مذاآره با آن

به . اش درگير شدن در آارزارهاى مقاومت ملى بر عليه دولت است هدف،و سرانجام. شوندتر مىساختارى درازمدت

  .بستگی استوار استوناليسم بر بنياد روابط هم تلقى آن از انترناسي،عالوه

يابم آه به خواهى مىگرايى جنبش اجتماعی را از ديدگاه نظری سنخى از اتحاديه اتحاديه،رو در بحث حاضراز اين

 از ،گرايىنگرد؛ اما اين سنخ جديد از اتحاديهگران تغيير اجتماعىراديكال مىچون آنشهاى آارگرى همجنبش

  . تر دريافتِ  واترمن يا لمبرت و وبستر  متكى است و  بر تدقيق بيش،خواهىِِ سنتِى لنينيستى متمايز استاتحاديه

ها را مورد  هنگام آن است آه يکی از آن،های جديد آارگرىجنبشبه دست دادن مفهومى نظرى از و اکنون پس از

ام را در اى از پژوهش من پاره، به اين منظور.واقعيت دارداى در بررسی قرار دهيم تا دريابيم که آيا، اين مفهوم پايه

  .آنم ارايه مىKMUى باره

  در فيليپين) KMU(بررسی کيلو سنگ مايو آنو 
)KMU (ی ها وابسته به فدراسيون تحت سلطه ساير تشکل-تنها يکی از پنج  تشکل کارگری مختلف در فيليپين است

، مرکز کارگری الگاس )FFW(، فدراسيون کارگران آزاد )WFTU(رگری شوروی سابق اند، فدراسيون جهانی کا

 فدراسيون جهان -ای مانندهای وابستهکه فدراسيوندر جائی). TUCP(، و اتحاديه کنگره فيليپين)LMLC(منگاگوا 

شود، فدراسيون کارگران آزاد و مرکز کارگری  پيشرفته محسوب میKMUکارگری از لحاظ سياسی از جانب 

ی  را، به مثابهTUCPمارکوس . (رودی کنگره فيليپين محافظه کار به شمار میرو، و اتحاديهاگوا، ميانهمنک

های ها اتحاديهعالوه بر اين.) ای در درون کارگران به منظور حمايت از ديکتاتوری به وجود آوردتشکيالت توده

بندی را جايگزين  گاهی اوقات اين طبقهKMU .های سياسی قرار دارندمستقلی وجود دارند که در اطراف طيف

. که اولی پيشرفته و دومی ارتجاعی است" زرد"و " واقعی"های کند، تحت عنوان اتحاديهبندی ديگری میدسته

های مختلف گاهی اوقات به طور تاکتيکی حول موضوعات مختلف، به خصوص خواست اقتصادی نظير اتحاديه

  .مانندکه از نظر سياسی مخالف يکديگر باقی می حالیشوند دردستمزد با هم متحد می

 باقی بماند KMU   رشد کرد؟ چه شرايطی سبب ايجاد آن توسط کارگران گرديد؟ چه عامل باعث شد کهKMUچرا 

های سنتی دوم، اتحاديه. اول، شرايط وحشتناک کار بود.  وجود داردKMUو رشد کند؟ سه دليل برای تاسيس 

يابی کارگری که عليه تسلط خارجی کارگران را و سوم وجود نياز روشن برای سازمان. ته بودندکارگران را فروخ

ها قادر به رشد و گسترش مبارزه و مواجهه با مشکالت که کشور تابع منافع خارجی بود، اتحاديهتا زمانی. متشکل کند

  .بردندنبودند که مردم از آن رنج می

  KMU کيلو سانک مايو آنو 
KMU،در زمان ديکتاتوری سياه مارکوس تاسيس ١٩٨٠شود، و در اول مه  تحت عنوان جنبش اول مه ترجمه می ،
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 هزار نفر عضو را در آن زمان تحت پوشش قراردادهای دسته جمعی ٣۵ای بود که اين هفتمين تشکيالت اتحاديه. شد

سال، اين اتحاديه دارای پس از ده. )١۴(گرفت هزار عضو بدون اين پوشش را در بر می١۵داد، به عالوه قرار می

 هزار کارگر ديگر بدون پوشش قراردادهای دسته ۴٠٠ هزار عضو زير پوشش قراردادهای دسته جمعی، و ٣۵٠

  )١۵(.  بودندKMU جمعی، اما زير چتر

. رد  به دست آوKMUتری از اما واضح است که به غير از اندازه و يا حتی رشد اعضای آن، بايد آگاهی بيش

KMU چگونه در مقابل سرکوب ديکتاتوری از جمله دستگيری، بازداشت رهبران، سخنگويان و تقريبا صد نفر از 

رهبران باالی آن مقاومت کرد؟ چگونه تشکيالت پس از ترور پی در پی رهبرانش، نقض حقوق بشر و مخالفت تقريبا 

  کامل ارتش و طبقه حاکم توانست راهش را ادامه دهد؟

KMU٧جا اين توانائی را به دست آورد که وی را قادر کرد تا دومين اعتصاب عمومی کارگری را در طول  از ک 

  سال از تاسيس خود رهبری کند و پيروز شود؟ 

يکی از . گرددای مثل اصالت، رزمندگی و خصلت ملی بر می در تداوم راهش، به اصول پايهKMUبخشی از قدرت 

ای کرد، و توضيح داد که اين اصول  مصاحبه١٩٨۶نامش امتناع داشت در سال رهبران اصلی آن که از فاش شدن 

  . در بر داردKMUچه معنائی برای اعضای 

تمام اطالعات در اختيار اعضاء . شود به وسيله اعضايش هدايت میKMUمنظور ما اين است که " اصالت"با گفتن 

منظور ما از رزمنده بودن . شودها اخذ میکند توسط آنهايی که تشکيالت را هدايت میشود و سياستقرار داده می

 معتقد KMU .مان تمام شودکند، حتی اگر به قيمت جان هرگز به منافع طبقه کارگر خيانت نمیKMUاين است که 

خصلت ملی بدين . شوندای به حيثيت و حرمت انسانی خود آگاه میاست که کارگران از طريق عمل جمعی توده

. ثروت فيليپين به مردم فيليپين تعلق دارد و حاکميت ملی نبايد تحت هر شرايطی مورد مسالحه قرار گيردمعناست که 

KMUهای آمريکا در فيليپين است مخالف حضور پايگاه .  

-شان میایتر از مبارزات توده، از نظر طبقاتی آگاه است، و معتقد است که کارگران بيشKMUبه ديگر سخن 

-اظهار اين. ی مردم فيليپين کنترل شودالت پشت پرده رهبران، و مصمم است که فيليپين بايد به وسيلهآموزند تا معام

بسياری از . آميز نيستکند اغراقحتی به قيمت جان رهبران، هرگز به منافع طبقه کارگر خيانت نمیKMU که

 ١٩٨۶ در نوامبر KMU ندو اوالليا رهبرترور روال. انددهندگان، رهبران و اعضای آن دستگير يا کشته شدهسازمان

  . ها با باالترين خطر همراه استنشان داد که فعال بودن در اتحاديه اصيل، برای آن

ای واقعا اصيل اتحاديه.  درک سياسی تشکيالت از مفهوم اتحاديه اصيل استKMUهای بقا و رشد يکی ديگر از جنبه

 روابط خاص کارخانه فراتر ببرد و مبارزه برای اقتصاد سياسی در سطح ای خود را ازاست که قلمرو فعاليت اتحاديه

 اين درک را تا باالترين سطح خود در KMUهای مربوط به اتحاديه. ملی و روابط اجتماعی داخلی را نيز شامل شود

  .شوداند، هر چند مسئله به اين جا محدود نمیفيليپين توسعه داده

چنين موسساتی هايی نظير آمريکا و ژاپن، همله امپرياليستی و سلطه از طرف ملتهای اصيل، مخالف مداخاتحاديه

  . هستند... المللی پول، بانک جهانی و مثل صندوق بين

ی جامعه همراه با قدرت روزافزون آن در مداخله در توليد های مربوط به مسير و شکل آينده در بحثKMUدخالت 
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سازد که موضوعی برای بررسی چنان اين اتحاديه را با اهميت میمان کار، آناقتصادی به علت موقعيت آن در ساز

  .رودو آموزش به شمار می

 به دموکراسی KMU:  يافتKMUهای مربوط به نقاط قوت تشکيالتی ديگر آن را بايد در فرآيند درونی سازمان

ری رهبران و جنگ با فساد درونی خواهان از خودگذشتگی و فداکا. دهدپايبند است و به اعضايش حساب پس می

  .شود و نه به وسيله تشکيالت ديگر چه چپ و يا راستی اعضايش رهبری می به وسيلهKMU. است

ريزی شده که ای طرح، به گونه)٩(برنامه آموزشی آن :  شده استKMU سه عامل سياسی سبب بی همتا بودن

- رابطه. کند فقط به نمايندگان کارگران و رهبران محدود نمیکند و آن راآموزش سياسی را برای همه اعضاء مهيا می

گيران، فقرای حاشيه شهر، قبايل و محصالن، و بر عدم چون دهقانان، زنان، ماهیهای اجتماعی هماش با ديگر جنبش

  .وابستگی به تشکالت بيرونی استوار است

  آموزش
KMUشايد بخشی کليدی که در خدمت . ای در جهان را داراستهای آموزشی اتحاديهترين برنامه يکی از رشد يافته

  .گسترش رهبری است

 ، PAMA:شود شامل سه دوره متفاوتشناخته می" اتحاديه اصيل" که با عنوان عمومی KMUبرنامه آموزشی 

GTU ،KPDاست .  

PAMAتی در رابطه با ای عملی حتوانند آموزش پايهدهندگان آن میی يک روزه کوتاه است که سازمان يک دوره

ای، بلکه اقتصاد های اتحاديهدر اين دوره کارگران نه تنها حقوق و مسئوليت. صف اعتصاب به کارگران ارائه دهند

به مفهوم . شودارزش اضافی به شکلی قابل فهم برای کارگران توضيح داده می. گيرندسياسی را نيز فرا می

- دست. شودان عاملی کليدی در ايجاد فقر و سقوط کشور نشان داده میشود، و به عنوامپرياليسم روشنی انداخته می

  .شودی کارگران برای آزادی تلقی میيابی به حاکميت ملی به طور واضح، بخش مهمی از مبارزه

GTUکارگران مشکالِت کار را مورد بحث قرار می. گيردتری را دربر میی سه روزه اتحاديه، جزئيات بيش دوره -

تر يا مدل بيش" نان و کره ، برنج"چه از نوع (طرف و اتحاديه زرد های واقعی از يکها تفاوت ميان اتحاديهآن. دهند

ها پيرامون تاريخ جنبش کارگری آن. دهنداز طرف ديگر را مورد بحث و تجزيه و تحليل قرار می) کننده آنهمکاری

و کارگران چگونگی مبارزه برای . شوندعی متمرکز میی اتحاديه واقهای پيشين به منظور توسعهفيليپين و کوشش

  .دهندآزادی ملی و طبقه کارگر را مورد بحث و بررسی قرار می

ی دوم، يعنی  اساسا بخشی از دورهKPDی  دوره)١٧(. کند برنامه ملی دموکراتيک را ترويج میKPD ی سوم،دوره

GTUرده استتری ک است، اما اين دوره ارتقاء يافته و رشد بيش. KPDی خود را حول مبارزه برای  توجه

. جنگندگيرد که برای حکومت ملی میکند و اتحاد با نيروهای سياسی مختلف را دربر میدموکراسی ملی متمرکز می

های ی بخشهدف دموکراسی ملی، تاسيس کشور واقعا مستقل و يک دولت ائتالف ملی دموکراتيک است که بر پايه

  )١٨(. گيران، زنان، فقيران حاشيه شهر، محصالن، غيره استوار استل دهقانان، کارگران، ماهیمختلف جامعه مث

 رشد پيدا کرد که يک تشکيالت EILERها به طور رسمی در انستيتوی آموزشی و تحقيقات جهانی کارگریاين دوره

ه مقدم آموزشی اعضاء در کنگره ها در پاسخ به جايگارفت، اما آناساسا کليسائی در پايتخت مانيل به شمار می
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در خطوط اعتصاب کارگری و جلسات (های آموزشی در محل اين دوره.  به وجود آمد١٩٨٠ در سال KMUموسس 

- در مانيل فرستاده میEILERتر اعضاء به انستيتو رشد و گسترش يافت و به منظور تصحيح و رشد بيش) اتحاديه

ها جائی که الزم باشد آموزش آنردانده شده، مورد آزمايش قرار گرفته و آنپس از آن دوباره به کارخانه برگ. شوند

  .گيردمورد جرح و تعديل قرار می

و همين طور معتمدان محلی هم يک KMU هر فدراسيون. اين مراکز آموزشی در سرتاسر کشور تاسيس شده است

  .ای کارگران استها آماده و قابل دسترس ساختن اطالعات بربخش آموزشی دارند، هدف آن

در باتان، کارگران حتی خواهان آن بودند که همه اعضای متحدان .  نيستKMUاين اطالعات منحصر به اعضای 

رسد که در به نظر می. مند شوندها بهره از اين آموزش-های وابسته به ديگر مراکز کارگری حتی اتحاديه-هاايالتی آن

های آموزشی مستقلی به وجود هر چند، در بعضی مناطق برنامه. روال باشدرابطه با اغلب متحدان مسئله به همين 

های موجود در منطقه ای در سبو، که به اتحاديهآمده است، مثل انستيتوی ويسايا برای تحقيقات و آموزش اتحاديه

  .کندديياياز خدمت می

رد که  تالش داKMU. موزشی استهای کارگری همين فرآيند آو ديگر گروهKMU هایتفاوت اصلی ميان سازمان

فرصتی به هرها ازآن. ها را رشد دهددانش آنکشورشان   خود ومواجهه با مشکالتدخالت کارگران دربه منظور

ی انتخاباتی ارائه برنامهنسبی " دوره آزادی"کنند که در طی کنند، يا کوشش میمنظور آموزش کارگران استفاده می

  .را به نهادی رزمنده تبديل سازنددست بگيرند تا آند که کنترل بر اتحاديه خود را درکننکمک میيا به کارگران کنند و

ها چگونه بايد فکر که فقط به کارگران بگويند که آنبه جای آن. ی اداره آن قرار داردکليد اين فرآيند آموزشی در شيوه

ها و اند که در آن کارگران قادر اند ايدهيجاد کردهی آموزشی ا يک برنامهKMU دهندگان و يا عمل کند؛ آموزش

. های بديل را مورد بحث قرار دهندها درميان بگذارند و راهشان را در پيوند با موضوعات گوناگون، با آنهایديدگاه

  .دهنددهندگان، کارگران خودشان و ديگران را آموزش میها از طرف آموزشهای آزاد و دادهاز طريق بحث

ها به آن. کندمیهم جمع کارگران را بيرون از محل کار دورآموزش، .  سادگی اهميت آموزش را نبايد ناچيز شمردبه

آموزش هم . و بحث کنندشان فکرو چگونگی رسيدن به اهدافشان هایدهد که در پيوند با خواستهياين امکان را م

  .درون تشکيالت همبستگی ايجاد کنندديگر برخورد کنند، و درککند که با يين فرصت را فراهم میها اچنين برای آن

های آموزشی بار کارگران اين دورهکافی است که يک. آورد آن، احساس قدرت در ميان کارگران استترين دستمهم

انتزاعی به شايد . آورندکنند را به دست میکه چه کار دارند میها درک واقعی از خودشان و اينرا از سر بگذرانند آن

های شان در پيوند با مبارزات مشخص، تداوم حرکتنظر برسد، اما اين مسئله به طور واقعی خود را در عزم

  .دهد که به امری رايج تبديل شده استسال نشان میتر از يک ساعته برای بيش٢۴اعتراضی 

ی کارگران به عنوان مثال اتحاديه. دهندهای ويژه خود را گسترش کنند که دورهها کارگران را تشويق میاين کالس

IGMCداری توليد در شرکتی روابط سرمايهی خط صادرات باتان برای کارگرانش کالسی را در باره در منطقه-

ها چرا توليدات به شکل موجود ترتيب داده شده است؟ کمپانی تالش دارد که چکار کند؟ چگونه آن. شان بر پا کرد

ها برای هايی هستند که کالسها پرسشتواند بکند؟ اينتند؟ اتحاديه برای تقويت خودش چه کار میقادر به انجام آن هس

  .ها جا داده بود همه اعضايش را در اين دوره١٩٨۶اتحاديه تا قبل از اوايل . شوندها متمرکز میجواب دادن به آن
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  های ديگر جامعههای بخشرابطه با تشکل
گيران، زنان، فقرای حاشيه مثل کارگران، دهقانان، ماهی(ی ملی در درون هر گروه از جامعه هادر فيليپين، دموکرات

ها به اسم اين. کندی مردم آن بخش را نمايندگی میاند که نيازهای ويژههايی به وجود آوردهتشکل) شهر و محصالن

  .شوندناميده می" بخشی"های سکتوری  يا تشکل

گيرند و هائی که تمامی مردم فيليپين از آن بهره میخش به منظور مبارزه برای خواستهای يک بپيوستن به تشکل

مردم . رودها، نکته کليدی ديگری در رشد آن به شمار می فقط به کارگران و مشکالت آنKMUمنحصر نشدن منافع 

را بسط دهند " اعتصاب مردم"ايان و يا اند تاکتيکی به اسم ولگانگ بی جنبی قادر شدهفيليپين با استفاده از اين اتحاديه

  .باشدای در کشورهای صنعتی میتقريبا افسانه" اعتصاب عمومی"تر از که حتی بسيار قوی

به عالوه، تمام حمل و . رودشود، اما از آن فراتر میشامل اعتصاب عمومی کارگری هم می" اعتصاب مردمی"يک 

شوند، تمامی اعضای جامعه به قصد جلوگيری از کار، و ها بسته میها و دکانی مغازهشود، همهنقل متوقف می

خواهند به صف کارگران که میدهند و يا برای کسانیباريکادهائی برای وسايل نقليه خصوصی که به کار ادامه می

  .کنندبپيوندند ايجاد می

های اقتصادی در ترين فعاليتعمده.  اتفاق افتاد١٩٨۴اولين اعتصاب مردمی در شهر داراتر در ميندانائو در سال 

ی نظامی در اين جزيره، از کار خوئی و عمليات افزايش يابندهی مردم در پاسخ به درندهی عمل هماهنگ شدهنتيجه

که باز هم در اعتراض به .  آغاز گرديد١٩٨۵های دو اعتصاب مردمی در دو جزيره ديگر، در طول سال. افتاد

که فرماندار نظامی جزيره، از سومين اعتصاب مردمی با موفقيت همراه بود تا حدی . اين جزاير بودنظامی شدن 

يکی از رهبران به او . ها از پذيرش خواست او امتناع ورزيدندرهبران اعتصاب خواست که به آن پايان دهند، اما آن

  . اين اعتصاب مردمی سه روز طول کشيد)١٩(" دهيممان رسيديم به اعتصاب پايان میهایوقتی به تمام هدف"گفت

ليبرادر، دبير کل در منطقه ميندانائو توضيح داد که رهبران " نونی"چگونه اين تاکتيک رشد پيدا کرد؟ اراستو  

آورد ناچيزی شان دستهای ويژهشان در پيروزی برای خواستههای گوناگون دريافته بودند که تالشهای بخشتشکل

های ی تالشنتيجه. )٢٠(. تر است يا نهها شروع به مذاکره کردند که ببينند آيا فعاليت مشترک موفقن و آKMU. دارد

شد به طور غير قابل باوری قدرت ها تاکتيکی بود، که هر چند بسيج آن به درستی مشکل بود، اما وقتی آغاز میآن

  .گذاشتخود را به نمايش می

، در چارچوب يک اتحاد ملی به نام بايان، يا اتحاديه KMU مختلف، از جمله هایهای بخش، تشکل١٩٨۵در ماه مه 

است در سطح ملی متشکل شده است و " سرزمين"يا " خلق"بايان، که به معنی . پرستان متشکل شدندجديد ميهن

  .باشدتر مناطق شهری در سراسر کشور میهای محلی در بيشدارای شعبه

اين نيروگاه در .  رخ داد١٩٨۵ در استان باتان بر عليه ساخت نيروگاه اتمی در سال اعتصاب مردمی قابل توجه ديگر

های آمريکائی، به اسم کالرک و خيز ساخته شده بود، هدف رساندن برق به پايگاهی زلزلهی آتشفشان در منطقهدامنه

  : صيف کردنداين اعتصاب مردمی را چنين  تو. ی صادراتی در ماری ولز بودسابيک، و به منطقه

ترين آن سه روز اعتصاب در سطح استان در ماه ژوئن بزرگ. چندين تظاهرات بزرگ بر عليه نيروگاه آغاز شد"

ها، مدارس، وسايل حمل و نقل عمومی، مشاغل ها، مغازهتمام بانک.  شهر به حالت توقف درآمد٨فعاليت .  بود١٩٨۵
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گيری در بنادر محلی، از رفتن به دريا امتناع کردند، اهیهای محتی قايق. خصوصی و ادارات دولتی بسته شد

کارگران مناطق صنعتی آزاد تجاری، مناطقی که کارخانجات چندمليتی در آن قرار دارد، دو روز بيرون آمده و 

 شد و باهائی را  مسدود کردند که به نيروگاه منتهی میکارگران تمام راه. راهپيمائی کرده و به اعتصاب پيوستند

 اولين اعتصاب خلقی ).، واتر و جکسون١٩٨٠(های نظامی درگير شدند که به منظور باز کردن راه فرستاده شد ماشين

که به دليل اقدام به با وجود آن.  در پاسخ به افزايش قيمت نفت توسط دولت آغاز شد١٩٨٧سرتاسری در ماه اگوست 

جالب .  درصد کشور را به حالت تعطيل درآورد٩۵بيش از دهی اين اعتصاب، کودتا زود خاتمه يافت، اما سازمان

که آن اعتصاب بتواند در توجه است که پس از اعالم برنامه برای اعتصاب مردمی سرتاسری ديگر و قبل از اين

  . شروع شود، اقدام برای کودتا بعدی صورت گرفت١٩٨٩دسامبر 

آورد دهد فعاليت مشترک دست پيشرو است که نشان میهایای نزد فيليپينیی شناخته شدهاعتصابات مردمی نمونه

 اين شناخت را ارائه داد که طبقه KMU اعتصابات مردمی هم چنين به . تواند به دست دهد تا به تنهائیتری میبيش

که اين مسائل بر های جامعه تاثير دارد، به دليل اينای درگير شود که بر ساير بخشکارگر بايستی در مسائل ملی

  .گذاردکارگران هم اثر خاص خود را بر جای می

  های بيرونی از تشکلKMU استقالل
KMUبا زدن برچسب به عنوان . که بخشی از جبهه حزب کمونيست فيليپين است متهم شده است بارها به عنوان اين

چون آمريکا قويا  هميابد که مشروعيت میجبهه، خشونت و سرکوب عليه آن در بين طبقات متوسط و باال در جامعه

اين اتهام در رابطه با بحث من از اين اتحاديه به عنوان نوع جديدی از اتحاديه مهم است، چرا . ضد کمونيست هستند

بندی کرد و نه به عنوان ای از نوع سياسی دسته  را بايد کامال به عنوان اتحاديهKMUکه اگر اين اتهام درست باشد 

  . اتحاديه جنبش اجتماعی

واقع اما مالحظات کنند؟ درآن حمايت مي شواهدی ازحزب کمونيست مستقل است؟ چه ازKMUکنم که من ادعا ميراچ

  .تری وجود داردبيش

شود، حتی ی حزب کمونيست کنترل می به وسيلهKMUکس تاکنون ثابت نکرده است که با وجود اتهامات وارده، هيچ

 بارها اين KMU . م قضائی تابع و زيردستش نتوانست اين ادعا را ثابت کندفردينالد مارکوس با همه قدرتش و سيست

 به اتهام KMUتعدادی از رهبران . ادعا را تکذيب کرده است، که بخشی از جبهه حزب کمونيست فيليپين است

 به حزب ها از نوع اتهاماتی است کهاند، که در واقعيت امر ايندستگير و بازداشت شده" شورشی"و " خرابکاری"

 رهبران. ها اثبات نشدهدانم اين اتهامات هرگز در دادگاهی عليه آنجائی که من میتا آن. کمونيست فيليپين تعلق دارد

KMUاند، و تاکنون نشان داده نشده است که های دولتی مورد بازجوئی قرار گرفته بارها و بارها به وسيله دستگاه

حزب :  مخصوصا گفته است که اين مسئله واقعيت نداردKMUوان مسئول کريسپين بلت. عضو حزب کمونيست هستند

ی ما کمونيست فيليپين برنامه خودش را دارد، بخش قابل توجهی از آن شبيه برنامه ماست، اما در مجموع با برنامه

ارلمانی جويانه و پای را که بايد در نظر داشت خصوصيت صلحترين مالحظهدر اولين مرحله، مهم. متفاوت است

مان رد کرده ايم، ما قانون اساسی جمهوری فيليپين را ما استفاده از خشونت را برای دستيابی به اهداف: مبارزه ماست

  )٢١(.ايمراهنمای خود قرار داده، ما بارها وفاداری خود را به پرچم و قانون اساسی اعالم کرده
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اند کردهکی از اجزاء کليدی سياست حزب کمونيست را رد میهای زير اتهام، لزوم مبارزه مسلحانه يکه تشکلهنگامی

  .کردنددر واقع اين اتهام که بخشی از جبهه حزب کمونيست اند را هم نفی می

اند، و دولت اکينو  به عنوان يک حزب مسئول برخورد کردهKMUهای اکنيو و راموس با بدين جهت، هر دو دولت

KMU خود وارد کرد را در شورای مشاوره و راهنمائی.  

اما بر . شودبا وجود اين واقعيت که هيچ مدرک معتبری نشان داده نشده است، هنوز هم اتهام کمونيست بودن ايراد می

ست مردم را متقاعد کند که شايد اين اتهامات ممکن" ی آتش استجائی که دود است، نشانه"اساس اين اعتقاد که 

  .چيزی وجود داشته باشد

 KMUام، با اين کوشش که مشخص کنم که آيا ته من پيرامون اين مسئله تحقيقات کاملی انجام داده سالی گذش٧در 

من با کارگران، . که محصول يک حزب کمونيست بسيار پيچيده استيکی از انواع جديد رشديافته اتحاديه است يا اين

ها، روحانيون و ، اکادميسينKMUديه، رهبران مخالف اتحاKMUدهندگان و رهبران ها، سازمانفعالين اتحاديه

های ها را به تنهائی و با برخی در گروهدهندگان اجتماعات، به اضافه خبرنگاران، بعضیفعالين کليسا، سازمان

 يعنی دوره آموزشی برای - GTUبه عالوه ( را KMUمن موضوعات مطروحه به وسيله . امکوچک صحبت کرده

 از آن به KMU  انستيتو جهانی برای آموزش و تحقيقات کارگری ايجاد شده ویهای واقعی که به وسيلهاتحاديه

ام و نظرات و ادعاهای کسانی را که از نظر سياسی را خوانده) کندهای مدارک آموزشی خود استفاده میعنوان پايه

  .ام قرار داشتند را مورد ارزيابی قرار دادهKMU در طيف چپ و يا راست

-، من به طور مشخص در رابطه با فرآيند تصميم)٢٣(ام  داشتهKMUهائی که با رهبران ر صحبتها، دبه عالوه اين

دستيابی به اين اطالعات، نکات کليدی را پيرامون چگونگی عملکرد . امگيری و رشد آن اطالعاتی به دست آورده

  .دهددرونی تشکيالت به دست می

من متوجه ) شودای میهای منطقهوسيع اتحاديه محلی و فدراسيونجلسات که شامل حضور در(يق اين تحقيقات از طر

-کتای که من در آن حضور يافتم، تعداد شرجلسات اتحاديه. شود به طور دموکراتيکی اداره میKMUشدم که 

  .با احترام متقابل بودرابطه ميان رهبران و اعضا، باز و. شده و انتقادی بودندها قوی، فکرکنندگان خوب، بخش

ها ها در درون و ميان آنهای گوناگون وجود دارد، و بحث طيفی از سياستKMUهای گوناگون در بين فدراسيون

های اعتراضی بزرگ امتناع کنند، هر ها از اين حق برخوردارند که از شرکت در حرکتاتحاديه. زنده و فعال است

 برجسته که در آن شواهد کامال روشن و نتيجه واضح الاقل در يک مورد. شودچند امتناع به طور واضح تشويق نمی

ی سياسی به وسيله جامعه بين المللی کارگران مواد غذائی و معتمدين ی مداخلهنمونه(رسد و شناخته شده به نظر می

IUF) (٢۴( فدراسيون ملی کار ،)NFL ( را به جدايی ازIUF مجبور نکردند؛ اين در حالتی بود که سه فدراسيون 

به عالوه، فدراسيون ملی کار به . شد تلقی میKMU عقب نشينی کرده بودند، اين حمله بزرگی به موجوديت ديگر

آن مين مخالف بود، ولی اجباری در کار نبود که از  در رابطه با کشتار ميدان تينKMUطور عام با تحليل اوليه 

  .شودکنترل نمی" سانتراليسم دموکراتيک"ی  به وسيلهKMU) ٢۵.(تشکيالت بيرون رود

 مورد چشم پوشی قرار گرفته بود، نحوه رشد آن بود و تعداد قابل توجهی KMUی منتقدان عامل ديگری که به وسيله

 فدراسيونی ١١از .  آمده بودندKMUای از جناح راست به  به طور قابل مالحظهKMUها و رهبران درون از تشکل
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طور همين. شدندشان تشکلی زرد محسوب میا در اوايل فعاليتها تاريخکه اکنون عضو هستند، سه عدد آن

)ULGWP (در واقع . که عقب نشينی کندقبل از اينIBM بود که اتحاديه دست راستی ١٩٨٧ فقط در سال TUCP 

الاقل .  وابسته بودTUCPی متحد سبو، در ابتدا به اتحاديه AMA-SUGBO . پيوستKMUرا ترک کرد و به 

کنم که اکنون افرادی  بوده است، و گمان میTUCPبار رهبر محلی در درون  يکKMU رده باالی يکی از رهبران

ها و رهبران برای اين  تشکل. کنند کار میKMUاز رهبران سابق رده باالی تشکالت زرد وجود دارند که در درون 

که بدون بررسی جدی اين اتهام  - KMUبرانگيز  به خصوص به دليل شهرت بحث-رسدها غير متحمل به نظر میآن

  .، به اين تصميم برسند که از راست به چپ بروندKMUپيرامون وابستگی و عدم وابستگی 

شود، بلکه تحقيقات مريم گلدن در ايتاليا نشان داده است که حتی ای حمايت نمینه فقط اين اتهامات توسط مدارک ويژه

ای در انتخابات است، برای حزب کنترل  دارای پشتيبانی تودهکه حزب کمونيست قانونی و رسمی است ودر جائی

های حزب غير هماهنگ و گاهی اوقات  با سياستيافته مشکل است حتی فعاالن حزبی داخل اتحاديهکارگران سازمان

شرايط برای حزب کمونيست که غيرقانونی . )، گلدن١٩٨٨: ٢۴۵(کنند به طور موثری بر عليه حزب خودشان عمل می

تواند محکوم به مرگ باشد کنترل به همان شکل بسيار اش بدبختانه میاست و برچسب کمونيست بودن نتيجه

که مسائل کارخانه در پيوند با شرايط جائی( از اتحاديه واقعی KMUعالوه بر اين، درک . رسدغيرمتحمل به نظر می

به طور راديکال با ) توان از جنبه سياسی جدا کرد نمیهای اقتصادی مبارزه راشود به اين مفهوم که جنبهملی ديده می

 که در آن -اگر کسی کتاب کالسيک لنين چه بايد کرد را قرائت کند. چه متفاوت است که در زمان لنين به وجود آمدآن

کند که اين درک بر  کشف می-تئوری کمونيسم از اتحاديه در دوره پس از کسب قدرت دولتی رشد زيادی کرده است

های اقتصادی مبارزه فراتر رود، برای فراتر رفتن، کارگران تواند از جنبهاين امر استوار است که اتحاديه نمی

ی مبارزه برای های دوگانههای واقعی خصوصا اين جدا کردن جنبه اتحاديه)٢۶(. های انقالبی بپيوندندبايستی به تشکل

 جزيی از جبهه KMUرسد که ميده شد، کامال واضح به نظر میکه اين تمايز فههنگامی. آزادی را قبول ندارند

  .کمونيست نيست

شود و نه تشکالت  به وسيله اعضاء خود کنترل میKMUام که با توجه به شواهدی که من ديدم، به اين نتيجه رسيده

، و از بيرون های آن نتيجه مبارزات سياسی در درون تشکيالت استگيری موضع)٢٧(. بيرونی چه چپ و چه راست

  . را بايد به خود تشکيالت نسبت داد و نه يک نيروی بيرونیKMU اند، نقاط ضعف و قدرت اخذ نشده

   KMUانتقاد از 
 وجود دارد، محورهای از کارکردهايش وجود دارند که نياز به تغيير و KMUکه نکات زيادی برای ستودن در حالی

کند و به خصوص به اتهام عضويت روشن اش را نياز دارد که ايدئولوژی به ويژهKMU. کندپالودگی را يادآوری می

چنين الزم است که حضور زنان را فعاالنه گسترش داده و هم. ی حزب کمونيست فيليپين برخورد کندجبههدر

چنين هم. مصممانه در جهت شرکت زنان در رهبری حرکت کند که انعکاسی از مشارکت آنان در کل تشکيالت است

  .نياز به رشد يک کانون ضد بوروکراتيک وجود دارد

  :خالصه
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اش بر اساس اين مرکز کارگری فلسفه. اند يک تشکيالت قوی و قدرتمندی را ايجاد کردهKMUزنان و مردان در 

ا و از اين فلسفه حکايت دارد که کارگران مفهوم اتحاديه حقيقی ر. ريزی شده استگرايانه پايهحقيقتی رزمنده، ملی

گيری دموکراتيک، ساختار فدراليستی و متحدانی که به به عالوه عوامل ديگری مانند فرآيند تصميم. گسترش دادند

های ديگر و های بخشتشکلکنند، برنامه آموزشی، موشکافانه و موثر، اتحاد با ديگر را تقويت میطور دو جانبه هم

  .اندها همگی نقش داشتهاستقالل از آن

KMU و بيش از ده . مختلف تشکيالت را در سراسر کشور، در يک مرکز کارگری ملی متحد کرده است سطوح

  .چيزی که هيچ مرکز راديکال کارگری قبلی نتوانست به انجام برساند. دهدسال است که به بقای خود ادامه می

 و نيروی عظيمی را سال اول در اعتصاب کارگری سراسری و عمومی را رهبری کرد در طول دهKMUدر نتيجه، 

های ديگر از ساير را با اتحاديهKMU هایها، اتحاديهاين تالش. در يک اعتصاب مردمی سرتاسری به وجود آورد

  .های کارگری متحد کردها و بخشگرايش

د متحد شده است نيروی کليدی در رش) پرستانی جديد ميهناتحاديه(کامال روشن است که جنبش اجتماعی که در بايان 

  . قرار داردKMUو در مرکز بايان، . آينده فيليپين است

انداز خود را در  مشکالتی دارد که جا دارد که به آن بپردازد، ايدئولوژی سياسی و چشمKMU هر چند در آن واحد 

رد با  در رابطه با برخوKMU . قبال آينده بايد روشن کند، بين ديدگاه خود و حزب کمونيست فيليپين تفاوت قائل شود

بايد با مشکل دموکراسی . تر حساس و فعال باشدها، چه فرهنگ عمومی بايستی خيلی بيشستم بر زنان چه در اتحاديه

 اين نکته بايستی مد نظر قرار گيرد که مرکز KMU اما با وجود انتقاد از. در درون صف تشکيالت برخورد کند

توان مورد پرسش و از آن طريق اين مشکالت را میکارگری يک روند تشکيالتی را به وجود آورده است که 

انداز و انتظار پيشرفت قابل رسد که اين کار را انجام داده است، من چشمو کامال واضح به نظر می. برخورد قرار داد

  .کنمی آينده در پيوند با اين مسائل مشاهده میتوجهی را در دوره

  ی اين نمونهارزيابی از مطالعه
ترين آن درک متفاوت از تشکيالت طبقه کارگر و فراتر مهم. ی اين نمونه سه عامل مهم بيرون آمده استاز مطالعه

هيچ شکی .  از اتحاديه واقعی انطباق داردKMUرفتن از جدائی ميان اقتصاد و سياست است، اين دو عامل با درک 

کند، و به طور رگران فيليپين مبارزه میداند که برای رفاه و بهبود کا خود را جريانی میKMUوجود ندارد که 

اين فعاليت در شرکتش در ولگا نگ بايانز . کندهای اجتماعی برای تغيير جامعه همکاری میبرابر با ديگر جنبش

شود که بايد برای اما اين مسئله نيز فهميده می. شودو عضويتش در بايان يا اتحاد ملی ديده می) اعتصاب مردمی(

های ارتجاعی کارگری المللی و يا جنبشهای خاص، موسسات بينر از زير سيطره خارجی ملتخارج کردن کشو

  .خارجی مبارزه کرد

 به KMU. فاکتور کليدی ديگر استقالل از سرمايه، دولت و احزاب سياسی، و فرآيند رشد در داخل تشکيالت بود

ای  به دموکراسی اتحاديهKMU .شودترل میها  چه راست و چه چپ کنوسيله اعضايش و نه به وسيله ديگر تشکل

    .پذير است ساختار غير متمرکز داردکه امکانجائیتشکيالت تا آن. گو هستندپايبند است، و رهبريش به اعضا پاسخ

.  استPAMA ،GTU، KPDهای آموزشی فاکتور مهم ديگر، جايگاه مهم آموزش رسمی اعضاء از طريق دوره
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ها، مسئولين ی آموزشی به طور کلی بر رهبران منتخب و بعضی اتحاديهصورت داشتن برنامهها در تر اتحاديهبيش

دهد بلکه بر آموزش کارگران معمولی نيز  نه تنها اين عناصر کليدی را آموزش میKMU -شوندمغازه متمرکز می

نگيون، دبير کل فدراسيون که هنوز مارکوس در قدرت بود، سرگه چرني، هنگامی١٩٨۶در ژانويه . کندپافشاری می

 را PAMAدوره يک روزه ) NFSW(ملی کارگران شکر به من گفت که هشتاد هزار نفر از اعضای اين اتحاديه 

قابل توجه است که بدانيم اين مسئله تحت سرکوب شديد و هنگامی صورت گرفت که تعداد زيادی از . اندتکميل کرده

  .سواد بودندکارگران شکر بی

دهد که اين نمونه نه نوع سياسی و نه نوع اقتصادی جنبش کارگری، بلکه يک  نشان میKMUی مونهی نمطالعه

ست که از شرايط مشخص در ایاين اتحاديه. شودگرايی جنبش اجتماعی ناميده میچه به نام اتحاديهسنخ است از آن

اند و به وسيله خود ن به وجود آوردههائی است که خود کارگرادرون کشور خود رشد کرده است، و يکی از نمونه

که محصول حزب کمونيست و يا هر حزب ديگری باشند که کارگران به استخدام آن شود نه اينکارگران هم هدايت می

  . های حزب محدود شودگوئی به نيازها و خواستاند، يا از نظر سياسی به پاسخدرآمده

: رزه برای دموکراسی، حقوق بشر و عدالت اجتماعی در کشور داردروشن است که اين مسئله تاثيرات مهمی در مبا

ها را تواند آنهای اجتماعی دارای يک نيروی قدرتمند و متشکلی هستند که میکارگران و اعضای ساير جنبش

دولت شان را به نظم اجتماعی موجود، از جمله دستگاه حکومتی تحميل کند که به وسيله نمايندگی کند و در حدی منافع

که اين نيرو در مجموع به نسبت به حکومت و  دولت ضعيف است، در مواقعی دولت را در حالی. شودکنترل می

هر دولتی هم چنين بايستی قبل از . اش را نيز تغيير دهدهای اعالم شدهوادار کرده که نه تنها عملکردش بلکه سياست

  . را بررسی کند KMU العمل احتمالیآغاز به اقدام ماجراجويانه عکس

  گيرینتيجه
در اين مقاله، من پيدايش نوع جديدی از اتحاديه را پيشنهاد کردم که به وسيله جنبش کارگری در برزيل، فيليپين، 

  .آفريقای جنوبی و کره جنوبی ايجاد شده است

 خود را بر های مختلف در پيوند با درک از جنبش کارگری را مورد بحث قرار دادم و سپس توجهگاهمن نظر

من ديدگاه سنتی . بيندهای کارگری را به عنوان عامل تغييرات اجتماعی میدورنمائی متمرکز کردم که جنبش

ی واترمن و لمبرت و وبستر را های اوليه به وسيلهمارکسيستی به جنبش کارگری را مورد بحث قرار دادم و تالش

 ديدگاه سنتی مارکسيستی تفاوت داشت؛ و سپس حتی برای های جديد بررسی کرده که بابرای تعريف از اتحاديه

وقتی تعريف خود را از اين نوع جديد . ها پيشنهاد تعريف مشخصی را ارائه کردمتر تمايزات بين آنروشن کردن بيش

 عرضه کردم که مناسبت و KMUهای کارگری را در چهارچوبی ارائه دادم، سپس تحقيقاتم را در رابطه با از جنبش

های کارگری در که آيا جنبشستچه که در اين مقاله نشان داده نشده است اينآن. دادليت تعريف من را نشان میفع

تجربه من، چه با مطالعه مواد موجود و چه در صحبت با . برزيل، آفريقای جنوبی و کره جنوبی از اين نوع هستند

ها از دهد که آن قويا نشان می-ها در آفريقای جنوبین و به خصوص با تعدادی از آ-های کارگری اعضای اين جنبش

  . تری مورد نياز استاين کامال واضح است که به تحقيقات بيش. نوع جديدی هستند

های جديد را درک کنند، بلکه مستند نشان دادم که توانند اين اتحاديهگران میمن نه تنها پيشنهاد کردم که چگونه تحليل
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ی ی تجربهدر سايه. سازدها را معتبر میری وجود دارد که اين تعريف جديد از اتحاديهحداقل يک جنبش کارگ

KMUهای کارگری در سراسر جهان ها وجود دارد، و جنبشرسد که مسائل زيادی برای يادگيری از آن، به نظر می

  .ر دهندبايستی بازسازی و ساختن خودشان را بر اساس اين نوع جديد اتحاديه مورد بررسی قرا

  

  پسي ساميک

  یمي ابراهنينسر 

  
  :ها و منابعيادداشت

  اين نوشتار برگردان مقاله زير است

Kim Scipes  

Understanding the New Labor Movements in the "Third World"  
سازنده های برای توضيح) وال بوريس(خواهم از منتقدين بی نام و هيئت تحريريه جامعه شناسی انتقادی و به خصوص جا می در اين-١

و يا کارکنان مجله ) EBS(اين حمايت بسيار فراتر از آن چيزی رفت که هيئت تحريريه . و حمايت در آماده کردن اين مقاله قدردانی کنم
  . آن را بسط دادند و من از آن استفاده کردم، بايستی به عنوان مدلی برای چپ ديده شود

" المللیاخبار کارگری بين"سال نماينده آمريکای شمالی برای مجله انگليسی ج زمانی که به عنوان يک عضو اتحاديه، به مدت پن-٢
)ILR (در طی اين مدت چه از طريق خواندن مقاالت چاپ شده در . خدمت کردم ILR) به عالوه ديگر موارد ) المللیاخبار کارگری بين

، و مانک )١٩٨٧(آگاهی کارگری آسيا ) ١٩٨٥(رد شان، پلوت و وا، مک)١٩٨٤( به خصوص مبادله اطالعات فرامليتی –مربوطه 
کند که های کارگری جديدی در اين کشورها سر بلند میدر فيليپين، متوجه شدم که جنبش  KMU   و چه از طريق تجربياتم با–) ١٩٨٨(

  مثل -اماشاره کردهای که من در اين کشورها به آن مراکز کارگری ويژه. های سنتی متفاوت بودندبه طور روشنی با اتحاديه
CUT)سنترال يونيکا دو ترابالدوريس ( در برزيل؛KMU) کيلو سانک مايو آنو ( ،در فيليپين COSATU)های آفريقای کنگره اتحاديه
هائی هستند که گونه که در آن مقاله بحث کردم آن همان-در کره جنوبی) های کرهکنگره اتحاديه (KTUCدر آفريقای جنوبی و ) جنوبی

گرايی جنبش اجتماعی به ای برای بسط مفهوم اتحاديهبه نظر من اين تجربيات ماخد و پايه. های سنتی تعريف شوندايد متفاوت از اتحاديهب
تر ای برای بازسازی دوباره سيستم اتحاديه در کشورهای که توسعه يافته و حداقل بعضی کشورهای بيشوجود آورد و به عنوان نمونه

  . گيردثل اياالت متحد، قرار میتوسعه يافته م
کنم، اما تجربه اين مراکز کارگری است که ی جنبش اجتماعی را فقط به اين کشورها محدود نمیکه من احتمال رشد اتحاديهبا وجود اين

مورد بررسی قرار البته تجربه همبستگی در لهستان بايستی . دهندترين ماخذ برای مدل جديد به دست میترين و از اين رو قویواضح
ی محدود ابرت و وبستر همبستگی را به طور کلی و نه برای دوره. گنجد در اين تعريف می١٩٨٠-١٩٨١های گيرد، حداقل در طی سال

با اين وجود من کامال مطمئن نيستم که در ). ، لمبرت و وبستر١٩٨٨(ی جنبش اجتماعی گنجاندند ای در تعريف خودشان از اتحاديهويژه
. تری وجود دارددهد، بنايراين نياز به تحقيقات بيشدوره زمانی چه اتقافی افتاد، شواهدی که من مشاهده کردم عکس آن را نشان میطی 

گزارشات فردی در رابطه با اتحاديه . ی جنبش اجتماعی در هند نوشتاز بعضی انواع محلی اتحاديه) ١٩٨٨: ١٢١-١٢٢(مانک 
UNTS،تری بايستی به ده است، اما جزئيات بيشی جنبش اجتماعی را ارائه کر از مدل مرکز کارگری اتحاديه در السالوادر نوع ديگر
چنين کنم که در راستای اين خط هممن فکر می. امهای جديد در مکزيک ديدهمن بعضی گزارشات جالب در رابطه با اتحاديه. دست آيد

سخن کوتاه، من اعتقاد . ن گزارش نشده است در ديگر کشورها در حال انجام استتجارب ديگری وجود دارد که با وجود اين که تاکنو
-ها استناد کردم را در خود جای میهائی که به ويژه به آنها را به جز آنی جنبش اجتماعی طيفی از اتحاديهدارم اين تعريف از اتحاديه

  .دهد
-هاست، به عالوه تشکلها و تداخل اتحاديهای کارگری که شامل اتحاديههمن به طور کلی بر روی جنبش:  تذکر بر روی ترمينولوژی-٣

ها به وسيله مراکز کارگری متشکل کنند چه در داخل محل کار و چه خارج از آن متمرکز هستم، و اينهايی که از کل جنبش حمايت می
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از اين رو مراکز .) يک مرکز کارگری استAFL-CIO شود، والمللی استفاده میدر آمريکا از اصطالح مرکز کارگری بين. (شوندمی
گنجد، هر چند که قلب جنبش کارگری، برد در ترم جنبش کارگری میها و افکار مرکز کارگری را به پيش میآموزشی حمايتی که ايده

  .باشدها در رابطه با توليد، توزيع و مبادله میکارگران متشکل شده در اتحاديه
  .، الرسون ونيسن١٩٨٧ -٤
  .، سالوترو١٩٨٧ -٥
  ، لمبرت و وبستر١٩٨٨ -٦
  ، گلدن ١٩٨٨ -٧
هائی که من های کارگری در کشورهای کم توسعه و به خصوص در آندهم که ديدگاه سنديکاليستی به جنبش بدين دليل اين را انجام می-٨

  . شان متمرکز هستم حضور قوی نداردبر روی جنبش کارگری
ها به تر از موقعيت و نظرات آنکار واترمن و لمبرت را در اين مقاله ارائه دادم، برای آشنائی بيش من فقط خالصه کوتاهی از -٩

  . مراجعه کنيد١٢٧-١٣٢ص – ١٩٩٢ام در سال نوشته
  . از آمريتا چاچی به خاطر بياد آوردن اين نکته متشکرم-١٠
 و –" راديکال ناسيوناليستی"و " خلقی"ش کارگری در جوامع ترين فاکتور در رابطه با عملکرد جنبجان کراوس مدعی است که مهم-١١

 تجربه و رسمی شدن جنبش کارگری قبل از به قدرت -های کارگری در الجزيره، اتيوپی، غنا و تانزانيا را مورد آزمون قرار دادجنبش
ن رسمی بودن را به نسبت چهار کشور ترين زماترين تجربه و طوالنیدر موردی مانند غنا، که جنبش کارگری بيش. رسيدن رژيم است
 ١٩٨٨-١٨٢". (اکثر رهبران اتحاديه در رابطه با اتحاديه به تعهدهای اوليه خود وفادار ماندند"کند که گونه بحث میديگر داشت، او اين

  ) کراوس
ختلف خلقی و يا ناسيوناليستی را به های ميافته دولتها در غنا نشان نداد که به طور نظامبا اين وجود گراوس هيج مدرکی از اتحاديه

بندی من، خودشان هائی که وفاداری اوليه خود را به رژيم نشان ندادند بر اساس تقسيماين بدين معنی است که اتحاديه. مبارزه بطلبد
  .های اقتصادی بودند تا اتحاديه سياسیاتحاديه
و پيتر واترمن ) ١٩٨٩(گرايی جنبش اجتماعی با لمبرت فهوم اتحاديههای نظری است که من در رابطه با م اين تعريف نتيجه بحث-١٢

 و به ١٩٩٢در رابطه با بحث رسمی و برخوردها بر روی مواضع لمبرت و واترمن به مقاله سال . درگير بودم) ١٩٨٨-١٩٩١(
  .ع من جواب ندادندها کتبا به مواضدانم هيچ کدام از آنجائی که من می مراجعه کنيد، تا آن١٢٧-١٣٤خصوص صفحات 

گرايی جنبش اجتماعی  را مورد بررسی قرار داده و از آن به عنوان يک نمونه از اتحاديهKMUکه  در اين مقاله من  با وجود اين-١٣
 خود را با آن تعريف KMUکنم، نه اصطالحی که  از آن استفاده میKMUصحبت کردم، اين تعريفی روشنگرانه است که من برای فهم 

 به KMUهر چند راب لمبرت، از . گيرم را من به عهده میKMUرو مسئوليت هرگونه کاربرد اين تعريف در رابطه با  از اين.کند
  )١٩٨٩لمبرت . (گرايی جنبش اجتماعی استفاده کرده استای از اتحاديهعنوان نمونه
تاريخ خاتمه يافتن اين آموزش اول . ارسال شده استنوشته من است که اخيرا تحت بررسی برای چاپ ای از آموزش در دستاين نمونه

  . بود١٩٩٥ماه مه سال 
 توسط من KMU تمام مصاحبه ها در طی دوره تحقيقاتم از:  در مانيل١٩٦٠، ماه مه KMUمصاحبه با کريسپين بلتران، سرپرست -١٤

  .انجام گرفته است
  . در مانيل١٩٩٥ال  آپريل س١٦ در KMUالمللی مصاحبه با يکی از اعضاء بخش بين -١٥

، ١٩٨٧در . ترين مرکز کارگری در کشور، هنوز نسبت به تعداد کارگران در جامعه کوچک است، در حالی که بزرگKMUکميت 
–از دستمزد . بگير استخدام شده بودند حقوق- به عنوان دستمزد-) ميليون٥٦/٩ ( - ميليون نفری٥٨/١٥ درصد از نيروی کار ٤٠/ ٧٦

 هزار کارگر تحت قراردادهای دسته ٣٤٦دهی شدند، که از آن تعداد فقط ها سازمان درصد در اتحاديه٢٣ميليون يا ½ بگيران حقوق
 در فاصله زمانی نوشتن اين کتاب KMU به طور روشنی). ١٩٨٨: ٢. انستيتو جهانی، برای آموزش و تحقيقات کارگری. (جمعی بودند

 در KMUهر چند جايگاه استراتژيک .  نسبتا موفق بوده است١٩٩٠کنند و سال ستفاده میشان اها به عنوان مدرک کليه آموزشکه آن
  .کنداش اعطا میهای اجتماعی به آن قدرتی فراتر از اندازه عددیاقتصاد و اتحادش با ديگر جنبش

با متحدينی " عمودی"های اسيون ساختار بی همتای تشکيالتی آن است، ترکيبی از فدرKMU  عامل مهم ديگر در رشد و باقی ماندن-١٦
تر در مورد اتحادهای جغرافيائی، صنعتی و برای جزئيات بيش. های اين نوشته استهر چند بحث در اين رابطه فراتر از هدف. افقی

کيلوسانک  ( KMK هزار نفر از اعضای ٢٠( مراجعه شود ١٩٩٠، ١١٨-١٢٠.!، و سايپس١٩٨٨: ص١٠مختلط، به سايپس
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  .هستند) KMUامبها يا اتحاد ملی زنان کارگر وابسته به مانگاگونک کاب
های قانونی و غير جنبش ملی دموکراتيک در فيليپين، تشکل. شود دموکراسی ملی عموما به عنوان مرحله قبل از سوسياليسم ديده می-١٧

فيليپين، ارتش نوين خلق و جبهه های اجتماعی بخش قانونی، و حزب کمونيست  و ديگر جنبشKMUشود، قانونی هر دو را شامل می
های مشابهی دارند، اما از ها از نظر سياسی هدفکه اين گروهو با وجود اين. دهنددموکراتيک ملی بخش غير قانونی آن را تشکيل می

ها ها و ديدگاهستبه عالوه هيچ يک از اين گرايشات دارای ماهيت يکپارچه نيستند، بلکه طيف وسيعی از سيا. نظر تشکيالتی يکی نيستند
  .شونددر درون هر گرايش و درون هر تشکيالت را شامل می

-گروه(ها ها بر اساس نمايندگی بخش از متحدان ملی دموکراتيک اين است که آنKMU  يکی از چيزهای جالب توجه درباره درک-١٨
  – BALA، وقتی از پريمو آمپارد، مسئول متحدين باشندبه وسيله حزب سياسی می– دهقانان، کارگران، زنان و غيره -اجتماعی) های

AMBA ،در باتان پرسيدم که آيا با توجه به درک او از دولتCPP) در آن خواهد داشت يا نه، او  اینماينده) حزب کمونيست فيليپين
مصاحبه با ." های اجتماعی باشندنماينده احزاب وجود ندارد، بايستی نماينده از گروه. های ديگر باشندها در بخشاگر آن"جواب داد، 

  .، در ماريولز، باتان١٩٩٥ آپريل ١٤پرايمو آمپارو، 
  . در مانيل ١٩٨٦ مصاحبه با فردی که تقاضا کرد که اسمش برده نشود در ژانويه -١٩
  . در شهر دادائو١٩٩٥ آپريل، ٣٠ليبرادو، " نونی" صاحبه با مرحوم استو -٢٠
  . در مانيل١٩٩٥ ماه مه ٢ مصاحبه با کريسپين بلترام، -٢١
  . يعنی زمانی که به قدرت رسيد اين شورا را ادامه داده است يا نه١٩٩٢دانم که آيا دولت رامس از تابستان  نمی-٢٢
های متمادی ام، به عالوه ساعتنويس و تصحيح کرده را ضبط، دستKMU  ساعت گفتگو با رهبران١٠٠ در مجموع من حدود -٢٣

اين گفتگوها با رهبران .) امهای زيادی با کارگران در سراسر کشور داشتهها گفتگوها و بحثعالوه بر اين. ( استگفتگو که ضبط نشده
ها و های محلی گرفته تا صاحب منصبان ملی از طرف متعمدان، فدراسيوندهندگان و رهبران اتحاديهدر سراسر تشکيالت، از سازمان

  .هايم مطمئن هستمگيریمن از نتيجه. گيرد دربر میKMUها در درون ياستخود مراکز کاری بوده است، طيفی از س
 فدراسيون ملی کارگران شکر که اين فدراسيون را ترک کرده بود و به تاسيس يک اتحاديه KMU جو تامپينکو يکی از سران پيشين -٢٤

ست که حزب کمونيست فيليپين در پشت اين ترور ، معتقد اIUFدن گالين دبير کل .  ترور شد١٩٨٨رقيب کمک کرده بود، در جوالی 
گونه توجيه کرد که از او ادعايش را اين. کنددر کشتن متهم می" جرم اخالقی همدستی"قرار دارد و فدراسيون ملی کارگران شکر را به 

. سنگينی بار ترور سهيم استشد اين تشکل هم در جائی که فدراسيون ملی کارگران شکر به وسيله حزب کمونيست فيليپين کنترل میآن
المللی پذيرفت که او حتی شواهد قابل توجهی در رابطه با ادعاهايش که  در مصاحبه با اخبار کارگری بين١٩٨٩هر چند گالين در فوريه (

  .را ندارددر کشتن حمايت کند " جرم اخالقی همدستی"يا  حزب کمونيست فيليپين  بر فدراسيون کلی کارگران شکر کنترل دارد و يا 
ها و مسائل بحث انگيز بود، سه اتحاديه از چهار اتحاديه همکار سری مخالفت خوانی، که آخرين سری از يکIUFدرپاسخ به حمله 

KMUچنين از همکاران  که همIUF هم بودند، از IUFها ادعا کردند که  بيرون آمدند، آنIUFها  از نظر سياسی در کارهای داخلی آن
برای مطالعه جزئيات به نوشته من . شان انشعاب بياندازدها تبعيض قائل شده و تالش کرده بود در تشکيالتاست، عليه آنمداخله کرده 
  .مراجعه کنيد

دشمنان "ای صادر کرد از تالش دولت چين در حفظ خودش از دست  اعالميهKMU به فاصله پس از کشتار ميدان تين آن مين، -٢٥
من به . المللی و البته دشمنان گرديداين مسئله سبب انتقاد زيادی از طرف دوستانش، چه داخلی و چه بين. حمايت کرد" سوسياليسم

خصوص در اين مورد از کريسپين بلتران سئوال کردم او گفت اعالميه که چاپ بيرونی پيدا کرد به وسيله بوروی روابط عمومی نوشته 
مصاحبه با بلتران، دوم ماه مه . شان اخراج شدندکننده از موقعيتباشد و اعضای تخطیشده بود و آن چيزی نبود که رهبری تاييد کرده 

عالوه بر اين رهبری اعالميه نخستين را رد کرد، انتقاد از خودجمعی کرد، و به حمايت از کارگران و دانشجويان .  در ميالن١٩٩٥سال 
 مراجعه داده ١٩٩٠ر اين رابطه صورت گرفت، و به کنگره ملی های زيادی د درميان شورای ملی بحث١٩٨٩در طول سال . پرداخت

پس از شنيدن گزارش پيرامون اين مسئله از طرف رهبر مسئول، که از عمل خودش انتقاد کرد، کنگره ملی اعالم داشت که مسئله از . شد
سياسی متمرکز شدم تا مسائل تشکيالتی، به تر بر مسائل در رابطه با انتقاد من از وضعيت، که ابتدا بيش. نظر تشکيالتی حل شده است

  . مراجعه کنيد١٤٧ -١٥٧ص : ١٩٩٢در سال " KMUايدئولوژی "های من در بحث
  .٢٤٩-٣٠٨ص "ای و سياست سوسيال دموکراتيکسياست اتحاديه"به ويژه بخش سوم . ١٩٥٣ لنين -٢٦
تقريبا اعضای هر تشکيالت سياسی ديگر در کشور و گونه که  وجود دارد، درست به همانKMU  از اعضای حزب کمونيست در -٢٧
 را مجبور کنند که موضعی KMUتواند های بيرونی میسئوال اساسی اين است که آيا اعضاء اين تشکل.  هستندKMUچنين عضو هم
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کنم هيچ گروهی در  فکر نمیگونه که گفتمهمان. KMUهای کل اعضاء اتخاذ کند و يا فعاليتی را انجام دهد در مخالفت با منافع و فعاليت
  . ای هم در اين رابطه وجود نداردکنندهی کافی قوی باشد که تشکيالت را پايمال کند، و هيچ دليل قانع به اندازهKMU داخل

های بسياری  سال تجربه شخصی من به عنوان کارگر صنعتی، عضو اتحاديه و فعال جامعه کارگری در سازمان٢٥به عالوه بيش از 
اين .  به اين مسئله خيلی بدبين ساخت که يک تشکيالت بتواند تشکيالت ديگری را در کنترل دست خود گيرد بدون ويران کردن آنمرا

که بقای تشکيالتی بسيار به شرکت فعال اعضا  با آن مواجه است در حالیKMU مسئله به خصوص در شرايطی که به عنوان مثال
شود، به عالوه برای های بيرونی کنترل می به وسيله تشکلKMU کند کههر کسی که ادعا می. سدروابسته است غير محتمل به نظر می

 به وسيله تشکيالت KMUها هم چنين نشان دهند که چگونه مراجعه با مسائلی که به خصوص در اين جا مطرح شد، الزم است که آن
 ادعا کرد که تشکيالت ايکس اين يا آن تشکيالت را به وجود آورد، يا به ديگر سخن کافی نيست که. شودبيرونی در طول زمان کنترل می

شود وادار کرد که  را میKMUکه عضو تشکيالت ايگرگ در اين يا آن موقعيت قرار دارد، مدعی بايستی نشان دهد که چگونه اعضاء 
  . دهم رهبری ايکس را بر عليه منافع خودشان قبول کنند و هم شرکت فعال خود را حفظ کنن

ها تا حدودی به بحث اين نوشته که آنبرای اين.  باز کردم١٦٠-١٦٧ص : ١٩٩٢ام در سال تر در مقاله من اين نکات را خيلی بيش-٢٨
  .کرد جا من اظهار نظر ديگری نخواهمشود، در رابطه با اين مسئله اينمربوط می
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