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ی اجتماعی جنبشیها هياتحاد  

  کارگرانیابي  مناسب به سازمانیپاسخ
    و هفتم ارديبهشت هشتادبيست                                                                                            یحشمت محسن

  
 ناتوانی عالوه براين دشواری . بردجنبش کارگری کشور ما در يکی از دشوارترين شرايط تاريخ حيات خود به سر می

- مصاف با رژيمى استبدادی و سرکوب،بار آنونىنيازهای ابتدايی زندگی در متن شرايط فالآت آارگران در برآوردن

  .شکندکند بلكه با تمام قوا آن را درهم میرا  انکار میگراست که نه تنها حق تشکل مستقل کارگران 

های ای کارگری گامهاى تودهريزی تشکل آرام اما استوار در جهت پی،  جنبش کارگری٨٣های سال از اولين ماه

پاى هم. هاى اخير بوده استى اين پيكار در سالگيرى سنديکای شرکت واحد نخستين طليعهشكل. موثری بر داشته است

های کارگری، اتحاد تالش کارگران شرکت واحد، نهادهايی نظير کميته پيگيری، کميته هماهنگی، اتحاد کميته

ی وجودی خود را تالش ای نبودند اما فلسفهاين نهادها اگرچه تشکل توده. يکی پس از ديگری تکوين يافتند... بيکاران

گيرى سنديکای داد که شكلر خيز بلند کارگران نيشکر هفت تپه نشان بعدت. کردندای تلقى میهای تودهبرای ايجاد تشکل

هاى علنى، شرکت واحد رعدی در آسمان بی ابر نبود بلکه بازتاب و تجسم شرايطی بود که مبارزه براى برپايى تشكل

  .    داداى  را در دستور آارگران قرار مىمستقل و توده

گرانه های سرکوبآه سياستوى در راستاى هدف ياد شده و براى آن در چنين شرايطی چنبش کارگری برای پيشر

آيا توسل به .  پاسخی مناسب تلقی شودتواند در اين شرايط،رژيم اسالمی را خنثی کند چه بايد بکند؟ کدام آرايش می

های اقتصادی بی استقانون و حرکات قانونی کارساز است؟ آيا علنيت با قانونيت برابر است؟ آيا تکيه يک جانبه بر خو

برد؟ ها را زير ضرب نمیهای کارگری آنآيا سياسی کردن شتابان تشکل. های سياسی راهگشاستتوجه به خواست

ى جنبش و رابطه. کدام است... ها خلق، دانشجويان،های اجتماعی نظير زنانی جنبش کارگری با ديگر جنبشرابطه

تواند در اين نوشته مورد بررسی قرار هايی از اين دست نمیو پرسشآارگرى با احزاب چگونه است؟ اين مسايل 

يابی جنبش کارگری در شكل مناسب سازمان:. شودگيرد، در اين نوشته تنها به يک جنبه از اين مسايل پرداخته می

  .ی کشور ماشرايط ويژه

اين نوشته به همه اين . اندارائه شدههای متعددی ها و استراتژی طرح،يابی جنبش کارگریدر پاسخ به معضل سازمان

. ای هستندکند که از جنس اتحاديهکند و فقط خود را به معرفی و مقايسه سه استراتژی محدود میها اشاره نمیطرح

ها در های ديگری از اين قلم  مورد بررسی قرار گرفته که نياز به بازگويی آنيابی در نوشتههای ديگر سازمانطرح

  :بندی کردتوان در سه فقره صورتيابی کارگران را میهای ارائه شده برای سازمانطرح. )١(ستجا نياين

   سنديکای قانونی با نگاه معطوف به باال-١ 

   سنديکای قانونی  با نگاه معطوف به پايين-٢

   اتحاديه جنبشی اجتماعی -٣
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های تاريخی در کشورهای ديگر يا در دوره. نداهايی است که در ايران ارائه شدهبندی ناظر بر بديلاين تقسيم

ی مرکزی ما ها مسالهای وجود دارد که بررسی آنيابی اتحاديه و مختصات ديگری برای سازمان)٢(هامتفاوت، طرح

  .کنيمجا خود را به بررسی جنبش کارگری در شرايط ويژه ايران محدود میما اين. نيست

  
  باالسنديکای قانونی با نگاه معطوف به 

 سنديکای قانونی با نگاه معطوف ،هايی که برای سازمانيابی کارگری پيشنهاد  و در عمل تبليغ شده استيکی از طرح

ورى اسالمى همکه قانون کار يا  قانون اساسی جفعاالن و مدافعان اين  نوع سنديکا، خواهان تشکلی هستند . به باال است

در اين مدل از سنديکا، اصل بر قانونيت اين نهاد است؛ و تالش .  کرده استهای جهانی آن را تصريحنامهو يا مقاوله

فعاالن کارگری مدافع اين نوع سنديکا اقناع رژيم حاکم، برای پذيرش موادی است که خود رژيم در حقوق و قانون خود 

های جهانی ورد زبان نامهقاولهاشاره به بندهايى از قانون کار يا قانون اساسی و يا موادی از م.  استبه رسميت شناخته

ها اساسا در پى فشار از پايين برای ايجاد سنديکا نيستند بلکه اساسا با نگاه به باال و آن. اين بخش از کارگران است

 ساختاری ،ساختار سنديکای مطلوب اين مدل. گيرى آن را هموار سازندآوشند مسير شكلزنی با مقامات مىچانه

مدافعان اين نوع مدل تعمد دارند . های آن در پيشگاه رژيم باز و قابل دسترس است که همه ارگان قانونی است-حقوقی

اين ساختار سنديکايی با اصل سه . کنندکه به رژيم حاکم يادآوری کنند که دقيقا در چارچوب قانون دارند فعاليت می

اين سنديکاها تمايز کار از . دولت انطباق ذاتی داردکارگران با کارفرمايان و " آميززيستی مسالمتهم"گرايی و جانبه

ی يابی به اين مدل از سنديکا رابطهروش دست. کنندها را بيان میکنند بلکه منافع مشترک آنسرمايه را نمايندگی نمی

وجه دارند و ی مبارزه به اشکال قانونی تهاها در انتخاب شيوهآن. تنگاتنگی با ساختار و اهداف سنديکای مزبور دارد

داران های مبارزه طرفاز اشکال رايج و عمومی شيوه... مذاکره با مقامات، طومارنويسی، مراجعه به اماکن دولتی

جا شايد آنچه که تا اين جا گفته شده است خصلت شماتيک دارد، و در اين جا يا آن. روداين مدل از سنديکا به شمار می

اما مختصات اصلی اين نوع سنديکا را . هايی داشته باشدمدل بيان شده فرقموضع طرفداران اين نوع سنديکا با 

  .شناسانددهد و مدافعان آن را میبازتاب می

  
  سنديکای قانونی  معطوف به پايين
يافته است سنديکای قانونی  معطوف يابی کارگری ارائه  و در عمل تا حدی تحققطرح ديگری که در راستاى سازمان

  .به پايين است

ها نه به باال، بلکه به نيروی خود کارگران نگاه آن. کنندهای کارگر تکيه میمدافعان اين مدل از سنديکا اساسا بر توده

ها از منافع کارگران آن. ها هستندها خواهان تمايز مرزهای هويت کارگران از کارفرمايان و دولت حامی آنآن. است

سنديکای اين مدل سنديکای رزمنده . دهندا به چارچوب موجود تن نمیکنند، امدر چارچوب وضع موجود دفاع می

مدافعان اين مدل از سنديکا خواهان ساختاری دموکراتيک، باز و . دهدو ستيز کار عليه سرمايه را سازمان می. است

-  و حقوقی اخذ میهای  قانونی است  که مشروعيت خود را نه از رژيم، بلکه از روند انتخابات دموکراتيکدارای اندام

اين مدل از سنديکا با مدل پيشين در ساختار و آرايش . کند، و در صدد تحميل خود بر ساختارهای قانونی است
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 ،ی مطلوب مدافعان اين مدلنمونه.  هرچند در اهداف و مضمون فعاليت از هم متمايزند،سنديکايی تفاوتی ندارد

هاى قانونى مبارزه محدود ز سنديکا، خود را تنها به استفاده از شكلمدافعان اين مدل ا.  ى شرکت واحد استسنديکا

اين مدل از سنديکا چه از لحاظ . جويندهاى غير قانونى مبارزه نيز سود مىآنند بلكه بسته به شرايط از شكلنمى

  . شوندک میمضمون فعاليت و چه از حيث روش مبارزه از مدافعان سنديکای قانونی با نگاه به باال از هم تقکي

  
  های جنبشی اجتماعیاتحاديه

دهی کارگران در اين طرح، سازمان. طرح سومی که در جنبش کارگری ما ارائه شده اتحاديه علنی اما ثبت نشده است

در اين طرح، دغدغه اصلی نه قانونی بودن تشکل، . گيردتری را دربر میرود و دامنه وسيعاز نقطه توليد فراتر می

ها در رود و از آنها فراتر میهای تاکنونی اتحاديهاين طرح اگر چه از مدل. وثر آن در عمل استبلکه حضور م

و در انتقال . ای برخوردار نبوده استشود ولی تاکنون در جنبش ما از سيمای نظری جا افتادههايی متمايز میحوزه

های متعددی در اين باره تر در نوشتهمن پيش. ستادبيات مربوط به اين نوع از اتحاديه کوتاهی بسيارى صورت گفته ا

ی های مربوط به اتحاديهشمارم و در پرتو بحثام؛ در اين جا فرصت را غنيمت مینکاتی خام و ابتدايی طرح کرده

بحث .  کنمجنبشی اجتماعی نکاتی را به صورت عام و کلی اما در پيوند با شرايط مشخص جنبش کارگری بيان می

. ها مطرح شدای جديد اجتماعی  بحثی است که از  دهه هفتاد قرن گذشته برای برون رفت از بحران اتحاديههاتحاديه

بندی طبقه  تغيير اليه-ها؛ ب چالش با بوروکراسی در اتحاديه–الف : ها سه موضوع محوری برجسته بوددر اين بحث

نظير (های جديد  رابطه با جنبش-؛ ج...)پاره وقتزنان، کارگران مهاجر، بيکاران، کارگران ( و عطف توجه به آن

ها و راه برون رفت از آن سه  گرايش خود را  در پاسخ به بحران اتحاديه ...).زنان، محيط زيست، صلح، سبک زندگی

  :داد که عبارت بودند ازنشان می

اين گرايش . ز کارگران بود و عضو گيری ا،گرايش اول که رويکردی به پايين داشت و خواهان فعال کردن اعضا -١

اين گرايش اما کماکان درکى . در مرزبندى با بوروآراسى حاآم بر اتحاديه، بر خصلت دموکراتيک اتحاديه تاکيد داشت

 . کردجان کلی از جمله کسانی بود که اين گرايش را بيان  می. کردسنتی از اتحاديه را نمايندگی می

ی طبقه کارگر تاکيد داشت، اما ی مرکزی و بخش برنشسته حال آه بر هستهگرايش دوم گرايشی بود که در عين -٢

کيم مودی يکی از . کردای طبقه کارگر را به ترکيب اتحاديه اضافه میهای حاشيهداد و بخشدامنه آن را گسترش می

- های هموانان، گروهمدافعان اين گرايش است که بر اين نکته تاکيد فراوانی کرده است و  خواهان جذب بيکاران، ج

جوار را در اتحاديه طرح های همی جذب شعارهای بيکاران، جوانان، گروهاو حتی ايده. در اتحاديه شده است... جوار

 .پردازمکرده که برای بحث ما از اهميت وافری برخوردار است که من بعدا به آن می

های جامعه دهد بلکه آن را به ساير بخشترش میگرايش سوم گرايشی است که نه تنها دامنه سازماندهی را گس-٣

 يکی از محققانی که در اين باره مقاالت متعددی ،پتر واترمن. های متعدد و برابر باور دارددهد و  به سوژهتسری می

  :بندی کرده استها را چنين صورت اين نوع اتحاديهاجتماعیهای ها و ويژگی برخی از خصلت،به نگارش در آورده

بخش خردکااليی، کارگران (پذير هستند تباط فشرده با جنبش طبقات زحمتکش که فاقد اتحاديه يا اتحاديه ناار •

 ).ها و متخصصاندار، تکنسينخانگی، دهقانان، زنان خانه
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های مردمی وابسته به کليساها، زنان، جنبش(های دموکراتيک فراطبقاتی يا غير طبقاتیپيوند نزديک با جنبش •

 )حل، محيط زيست، حقوق بشر و جنبش صلح و غيرهساکنان م

 تالش برای ايجاد يک جامعه مدنی قدرتمند و متنوع •

پيوند با ساير متحدان بالقوه به عنوان شرکای برابر، دموکراتيک و مستقل، بدون ادعا برای تحت سلطه در  •

  )٣(.آوردن، پيشاهنگی يا الويت در سازماندهی قدرت

خصلت اجتماعی گرايش دوم و سوم نسبت به سنديکاهای تاکنونی تفاوت معينی را نشان   ،شودکه مالحظه مىچنان

های وجه مشخصه اتحاديه. داند گرايش دوم را اصولی و کارساز می،اين نوشته با الهام از ديدگاه کيم مودی. دهندمی

ها وحدت آن. ن عليه سرمايه است سازماندهی پيکار کارگرا،جنبشی اجتماعی  نظير سنديکای قانونی  معطوف به پايين

ها ابزار مبارزه آن. کنندکنند، بلکه برعکس تمايز منافع کار از سرمايه را بيان میکار با سرمايه را نمايندگی نمی

چنين در به کارگيری اشکال مبارزه، فرق چندانی با ها همآن. جويندطبقاتی اند و از ادغام شدن در نظام دوری می

های جنبشی اجتماعی آن چه اتحاديه. کندها را از سنديکای مزبور جدا نمی ندارند و از اين نظر مرزی آنتشکل ياد شده

اگر سنديکای قانونی  معطوف . ها است  قبل از هر چيز ساختار و نيروی ترکيبی آن،کندرا از سنديکای مزبور جدا می

- های جنبشی اجتماعی از نقطهاتحاديه دهد،ل کار سازمان می کارگران را در محل توليد و فراتر از آن در مح،به پايين

. گيرندها در نظر میچون محلی برای سازمانيابی آنروند و محيط زيست کارگران را همی توليد و محل کار فراتر می

- ره میاو در اين با. کندمشخص می" های کارگری خيابانیاتحاديه"يابی را به عنوان آصف بيات اين نوع سازمان

های کارگری ی ديگر برای از ميان برداشتن رقابت بين کارگران بخش غير رسمی، ايجاد اتحاديهيک شيوه"گويد

توانند صدها هزار نفر عناصر مجزا از هم را که ظاهرا در اين اقيانوس هايی هستند که میها سازماناين. خيابانی است

توانند برای بهبود ها و فروشندگان خيابانی میها، کارگاهبنگاه. رندهای غير رسمی شناورند گردهم آوپهناور فعاليت

های رسمی و ساالران دولتی دست به اتحاديهداران و ديوانکسب و کار خويش، حمايت از منافع خود در برابر مغازه

ندهی در محل توليد های جنبشی صرفا بر سازماکنيم اجتماعی بودن اتحاديهکه مالحظه می چنان)۴(."غيررسمی بزنند

  .ها نيز تاکيد داردی اجتماعی اتحاديه در محيط زيست آنيا محل کار تاکيد ندارد بلکه عالوه بر آن بر گسترش پايه

 اجتماعی در ترکيب اين دو نوع های جنبشی بنابراين اولين تفاوت سنديکای قانونی  معطوف به پايين با اتحاديه

شود اين است که اگر چه دامنه سازماندهی و ترکيب اين ی که بالفاصله مطرح میاما پرسش مهم. تشکل نهفته است

-آيا بخش. ی مرکزی اين نوع تشکل اجتماعی با پيرامون آن کدام استی هسته اما رابطه،يابدنوع اتحاديه گسترش می

های طبقه دارای ی بخشا همهپزخانه؟آيهای کليدی طبقه از همان نقشی در اقتصاد برخوردارند که مثال کارگران کوره

کننده توانند موثر عمل کنند؟ کدام بخش نيروی کار تعيين کننده و کدام بخش آن تکميلقدرت برابرند و  به يک ميزان می

چون نيروی ضربت تواند همقدرت کارگری اند؟آن نيرويی که به لحاظ اقتصادی کارآيی دارد الزاما از نظر سياسی می

های مختلف اردوی کار و زحمت چگونه است؟ ر ايران مشخص ما تناسب و روابط بين بخشجنبش عمل کند؟ د

اما بگذاريد در اين باره به چند نکته کوتاه . طلبدپرداختن به اين مسايل در اين نوشته ناممکن است و فرصت ديگری می

  گيرد؟ردوی کار از کجا نشات میقبل از هر چيز بايد به اين پرسش پاسخ گفت آه به طور کلی قدرت ا. اشاره کنم

  : گويدکيم سايپس در پاسخ به اين پرسش و در تاييد نظر آرونويتز می
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کنم که يک جنبش کارگری حداقل در دوران اوليه تكوين خود نوعی از جنبش اجتماعی است که نظم من فکر می" 

نمود . د جايگاه اجتماعی آن استبخشکشد و مخصوصا آن چه به آن اهميت میاجتماعی مستقر را به چالش می

از اين رو جنبش کارگری . ی جامعه مستقر استيافتگى اوليه جنبش کارگری در حوزه توليد، توزيع و مبادلهسازمان

توانايی متوقف کردن و عمليات از درون فرآيند : اندهای اجتماعی ديگر فاقد آناز چيزی برخوردار است که گروه

های کارگری را اين موقعيت و همين نيروی اجتماعی بالقوه است که جنبش). ١٩٧٣آرنوويتز،  (مبادله. توليد، توزيع 

  )۵ (". سازدبا اهميت می

متوقف کردن و عمليات از "آن در " توانايی"و در" جايگاه اجتماعی"کنيم قدرت طبقه کارگر از که مالحظه میچنان

های اجتماعی اتحاديه تاکيد فراوانی  کيم مودی نيز که بر گسترش پايه.نهفته است" درون فرآيند توليد، توزيع و مبادله

يابی اين بخش از کارگران را ی توليد و سازمانکند و اهميت و جايگاه نقطههای طبقه را هم ارز نمیی بخش همه،دارد

  .داندی کليدی می نکته،هانسبت به ساير بخش

های مختلف طبقه چه چگونه است؟ جدا از اين که نسبت به تناسب بخش اما ترآيب و ساختار نيروی کار در ايران 

 بخش برنشسته طبقه کارگر در ، يک چيز در پيوند با ساختار نيروی کار در ايران روشن است،نظری داشته باشيم

اثيرات تواند ت می،بندی معينی مقاومت کند به جز غول خفته يعنی کارگران نفت که اگر برخيزد و در زمان-ايران

 از همان اهميتی در اقتصاد ايران در برابر دولت برخوردار -کارسازی بر سرنوشت جنبش کارگری بر جای نهاد

و نقش نفت . اين امر به دليل استقالل مالی نسبی دولت از طبقه مسلط اقتصادی است. نيست که در ساير کشورها دارد

به عالوه اهميت سياسی . يک رژيم رانتی نفتی را بخشيده استدر اقتصاد ايران که به  متولی آن يعنى دولت ويژگی 

های هايی از زحمتکشان که با تودهچون جوانان بيکار، زنان بيکار و بخشای طبقه کارگر ايران همهای حاشيهبخش

ورها پوشانی دارند؛ يا مزد و حقوق بگيران بخش خدمات نظير معلمان و پرستاران بيش از ساير کشحاشيه توليد هم

  . ها را مشاهده کرديمی انقالب ايران نقش سياسی آنکه در تجربهچنان. است

اما تمايز ميان  .  های آن اشاره شدی بين اليهى جنبشى اجتماعى و رابطههاجا به ترکيب اجتماعی اتحاديهتا اين

ی وجودی شود، بلکه مضمون و فلسفهاين نوع اتحاديه با سنديکای قانونی  معطوف به پايين به همين نکته محدود نمی

ها و ها بر سياسی و تعرضی کردن آنى اتحاديهبرخی در بحث احيا. گيرداين دو مدل از اتحاديه را هم در بر می

-می" تهاجم ضروری نهادهای تدافعی"حرکت در راستاى تقابل با سرمايه تاکيد دارند و به قول استفان مزاروش بر 

کند و بر وظايف تاکنونى  بيان می، اما در چارچوب ديگری،مايز را  پتر واترمن  در دو محوراين تفاوت و ت. کوبند

اين دو محور . رودکند که تا حد معينی از چارچوب  مطالبات حداقلی فراتر میها دو مطالبه را اضافه میاتحاديه

  :اند ازعبارت

مزد و شرايط بهتر؛ بلکه برای کنترل کارگران و اتحاديه مبارزه بر سر کار مزدوری و مسايل آن، نه صرفا برای " -١

. های آموزشى و کارآموزیکاری فرعی و سياستجايی، مقاطعهآوری جديد، جابهگذاری، فنبر فرآيند کار، سرمايه

هايی در گفت و گو و عمل مشترک با جماعات دارای منافع مشترک، و برای جلوگيری از چنين مبارزات و استراتژی

 .يابندها سامان مىو برای افزايش اعتبار خواست) مثال با طرفداران محيط زيست يا زنان(وز شكاف بر

طرح مسايل اجتماعی در مقياس عمومی جامعه به خصوص در انظار کارگران و يا در اتحاديه که مبارزه عليه  -٢
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 )۶(. "گيردژادپرستی و غيره را در بر میساالری، اعتقاد به برتری يک جنس، نساالری، ديواناقتدارگرايی، اکثريت

کنند و سپس از آن فراتر های حداقل شروع میهاى جنبشی اجتماعی  از خواستدهند که اتحاديهاين محورها نشان می

گرايانه نيست بلکه ی تدافعی امری ارادهالبته رفتن به فراسوی مبارزه. دهندروند و به خصلت تدافعی مبارزه تن نمیمی

زمانى . رويدآن فراترزيست شما ناگزيريد ازوحداقل شرايط کاربرای دفاع از. طبقاتی استصول منطق پيکارمح

های موجود را هم کند حتی همان حداقلحال تدافعی مبارزه می آلمان گفته بود کسی که هميشه درفردريک چهارم پادشاه

  .    کندتغيير پيدا میفرود مبارزه طبقاتی تحول ووفرازبتی نيست و درثااى امرمضمون مبارزه اتحاديه. ندتواند حفظ کنمی

در اولی ما با .  ساختار اين دو اتحاديه است،سازدمحور ديگری که مرز بين اين دو نوع تشکل را از هم  متمايز می

ايم؛ در دفتر و دستک مواجهها و نهادهای قانونی و با ساختاری کامال دموکراتيک با اعضا و اساسنامه مشخص و اندام

استوار است، " اساسنامه نانوشته"  روابط درون آن بر،ايم که خصلت جنبشی داردرو دومی اما باساختاری روبه

 روابط درونی ،ترکيب آن بيش از اين که بر اعضا و پرداخت حق عضويت متكى باشد بر فعاالن کارگری تکيه دارد

سلسله مراتبی و اقتدارگرايانه به دور است و اين روابط را از درون کارخانه و ها و مناسبات آن از هر نوع شيوه

مناسبات حاکم بر اين نوع اتحاديه به قول واترمن با فرا رفتن از . کندآغاز میتقويت روابط افقی و مستقيم بين کارگران 

ای منعطف، دموکراتيک، افقی، ه متمرکز، بوروکراتيک و منجمد؛ و با تشويق مدل،دهى هرمیهای سازمانمدل

ساختار تشکيالنی اين نوع اتحاديه بيش از آن که از . يابداى  سامان مى در روابط شبکه،غيرمتمرکز و خوديارانه

. شودای است که به طور افقی با هم هماهنگ میتر شبکه بيش،ساختار سازمانی نهادی شده و عمودی  برخوردار باشد

 باز و ،های غير رسمیها به شيوهاين جنبش" .تر به ارتباطات اشاره دارد تا نهادهابيش" بندیهشبک"ى واترمن به گفته

ها از سلسله مراتب و بوروکراسی و حتی گاه از قرار دادن اند و حداقل در بعضی زمينهدهی شدهپذير سازمانانعطاف

های غير رسمی يا غيرسلسله تماعی با سازمان البته اتحاديه جنبش اج)٧(". کنندشرايطی برای عضويت اجتناب می

های جنبشی اجتماعی عمدتا از چنين ساختاری برخوردارند، اما اين امر مطلق نيست، و اتحاديه. سان نيستمراتبی هم

 به عالوه اتحاديه جنبشی اجتماعی ضرورتا غير قانونی نيستند و حتی در )٨(.ها را دربر گيردتواند آنگاهی می

. ارگری فليپين  نام برداتحاديه کتوان ازبه عنوان نمونه می. کنندقانونی توانند خود را ثبت وامونی هم میپيرکشورهای 

دهی در پيوند با شرايط ويژه و ساختار خاص اردوی سازمانتاکيد است مناسب بودن اين شکل ازاين جا مورد چه درآن

  . اجتماعی–های جنبشی  و فراگير برای هر نوع ساختار اتحاديهکار و زحمت ايران است و نه برشماری مختصات عام

ورکورانه در مبارزه؛  وفاداری  و اطاعت ک، انظباط،باال به پايين به جای سيستم نظارت از، اجتماعیاتحاديه جنبشیدر

اين . آينده دست میيا بشوند ودهی میی مشترک سازمانبه، اعتمادهای متقابل و تجرسرنوشتیمبنای همارتباطات بر

اگر . يابدگسترش میکشورسراسرسرانجام دربه سطح محله، منطقه وشود ودرون کارخانه شروع میمناسبات از

  :توان گفتى جنبشی اتحاديه را در چند مولفه خالصه کنيم می تمايز و وجه مشخصهبخواهيم

  قی حقو-نامه رسمی تا بر اساس" نامه نانوشتهاساس"تکيه بر  - 1

 تا بر اعضای رسمی) کنندگان، هوادران و حامياندهندگان، مشارکتسازمان(تکيه بر فعاالن  - 2

 دهی عمودیهی افقی تا سازماندتکيه بر سازمان - 3

 ای تا نهادهای رسمیتکيه بر ارتباطات توده - 4
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 )٩( .تکيه بر کارکرد هدايت و هماهنگی با خصلت سيال تا رهبری رسمی و ثابت و از باال به پايين - 5

ساختار جنبشی تابع استراتژی اتحاديه اجتماعی  است و در خود و فی . اين جا يادآوری يک نکته ضرورت دارد در

از اين رو بين عنصرهای تشکيل دهنده اتحاديه . کننده برخوردار نيست از اهميت تعيين،نفسه بدون توجه به راهبرد آن

اند و ساختار جنبش يک متغير وابسته به کنندهاتحاديه عناصر تعييناجتماعی جديد، مضمون فعاليت و ترکيب اجتماعی 

 از اين رو کسانی که بوروکراسی را )١٠(". کندساختار از استراتژی پيروی می"به قول چاندلر . رودها به شمار میآن

 غيرتاريخی و  جبرباورانه از ،گرايانه درکی ذات، چه آگاه باشند و چه نه،داننداتحاديه می" قانون آهنين اوليگارشی"

رغم ها يک ذات موهوم و ثابت، خارج از مناسبات حاآم بر کارگران و حتى علیآن.گذارندساختار را به نمايش می

-اش، خود را متعين و متجلی می که به قول اهل منطق در جريان و صيروت،دهند به اتحاديه نسبت می،هاخواست آن

کنند بدين معنا که اين ذاتی کردن بوروکراسی در اتحاديه درکی جبرباوارانه را هم منعکس میها با به عالوه آن. سازد

 است که اين تشکل را - يعنی بوروکراسی–سازند بلکه ماده مخصوصی در اتحاديه کارگران نيستند که ساختار را می

ها ساخت و بافت طبقه، اليه و اين درک. اندها در برابر آن مقهور و  بی ارادهی کارگران در اتحاديهسازد و تودهمی

ى مختلف بر طبقه، توازن قوای سياسی و باالخره هاهای ويژه درون آن ، نفوذ يا عدم نفوذ سياسی احزاب و گروهبخش

 ىگفتنى است آه مساله )١١(. اندها در آن به فعاليت مشغولگيرند که اتحاديهشرايط و متن تاريخی را ناديده می

. کرده استها را تهديد میاز زمان مارکس و انگلس اين آفت، اتحاديهو  نيست اى تازه بحثهاکراسی در اتحاديهبورو

  بود که بعدها به  آلمانىدر قرن بيستم کسی که بر اين نکته بسيار پافشاری کرده رابرت ميشل سوسيال دموکرات

غلتد و از آن شکل و سازمان بزرگی به بورکراتيسم در میتز او اين بود که هر ت. گرايش يافتفاشيسم هواخواهى از 

 مکتبی مهای اول قرن بيست حتی در در دهه)١٢(.داشتباور  چنين تزی  بهزمان با او رايت ميلز نيزهم. گريزی نيست

کا تزی در دهه پنجاه قرن بيستم  در امري. کرد را تئوريزه مینظردر امريکا که به مکتب ويسکانسن معروف بود اين 

ى به اصصالح  دورهدرممكن است ها اگر چه  اتحاديه،بر مبنای اين تز. معروف گشت" تئوری بلوغ"رايج شد که به 

و . غلتند می دردر دوران بلوغ خود لزوما و ذاتا به بورکراتيسم اما  ،خود دموکراتيک عمل کنندپاگيرى  آودآى يا

  . سازندجوهر  و ذات خود را متعين می

چون آوساتو در افريقاى جنوبى را با يك  در واقع تفاوت ميان يك اتحاديه آارگرى رزمنده هم،ن اين نظرمدافعا

" راديکاليسم"به عالوه کسی که در پوشش .  گيرنداتحاديه صنفی که بر مدار سازش کار و سرمايه بنا شده را ناديده مى

های اجتماعی اتحاديه را با ی اعضا و پايه دارد توده،کند کل يک اتحاديه را نفی می،ی وجود بوروکراسیو به بهانه

به عبارت ديگر تمايزی بين اعضا و رهبران سازشکار . راندهای بورژوازی و دولت با يك چوب مىرهبران و البی

ت؛ هم ارز  البته تنها مشکل اين ديدگاه نيس،های اجتماعی اتحاديه با رهبران سازشکارناديده گرفتن پايه. شودقايل نمی

ها نقش فعال و غير قابل انکاری دارند با رهبران در سطح های از اتحاديهکردن برخی از رهبران محلی که در پاره

شود همان طور که کيم مودی متذکر می. شوندداران اين نظر مرتکب میهايی است که طرفملی هم از جمله خبط

های  نقش پايه، قرن گذشته٩٠ و ٧٠هاى  و در دهه،نى دومواقعيت اين است چه در جنگ اول و چه در جنگ جها

 و داغ کردن زير پای رهبران اتحاديه در مبارزه ،هاى کارگریها در فعاليت، اعتراض و اعتصاباجتماعی اتحاديه

کيم مودی در . رودهای درخشان مبارزات کارگری به شمار میعليه تعرض سرمايه و دولت حامی آن يکی از برگ
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ها و کارگران نيافتهها بيش از آن که از سر صدقه سازمانگويد فعاليت و مبارزه کارگری در اين سالباره میاين 

ها به پيش رفته است و به سهم ى  اتحاديهها و آارگران متشكل در بدنهخارج از سنديکاها رخ داده باشد از سوی پايه

  .خود نتايج مثبتی به بار آورده است

اکنون . اندها را بر شمردم که در جنبش ما ارائه شدههای اين سه مدل از اتحاديهيزها و برخی شباهتتا اين جا تما

هاى ساختار طبقه کارگر در جامعه ما ها با ويژگىکدام يک از اين مدل: گيرد اين استپرسشی که در برابر ما قرار می

به نظر من از بين . فشارهای رژيم اسالمی برخوردار باشدتری در برابر تواند از ادامه کاری بيشانطباق دارد و می

اين طرح تنها برگرفته از . سه مدل ارائه شده، اتحاديه جنبشی اجتماعی کامال با شرايط مشخص کشور ما انطباق دارد

ه ای است کهای کارگری در دنيا نيست، بلکه عالوه بر آن برخاسته از شرايط مشخص و ويژههای ساير جنبشتجربه

  :اندازاين شرايط در فشرده ترين بيان عبارت. جنبش کارگری کشور ما در آن به نبرد مرگ و زندگی دست زده است

تابد و با  نهادهای مدنی مستقل از دولت را برنمی، مذهبی- رژيم جمهوری اسالمی به مثابه يك رژيم ايدئولوژيک -الف

  . راهه بکشانديا به بیها را در نطفه خفه کند کند آنتمام قوا تالش می

دهد که ما با يک مشكل ساختاری از نقطه نظر ضعف  نگاهی به بافت و ساخت طبقه کارگر در کشور ما نشان می-ب

های صنعتی، خدماتی و کشاورزی روبه رو ايم؛ و کماکان در ساخت جامعه روابطی وجود تمرکز آارگران در شاخه

طبقه . انداند اما بخش عظيمی از نيروی کار را در خود جذب کردهار نگرفتهدارد که هنوز زير سلطه آامل سرمايه قر

به عالوه از . کارگر کشور ما از نظر اجتماعی سخت ناهمگون و به لحاظ توريع جغرافيای به شدت نامتمرکز است

وقی برخی از به لحاظ حق. ای قرار داردمنظر بافت ملی و جنسی بسيار متنوع است  و  در پراکندگی خرد کننده

- تر میاند که وحدت نداشته کارگران را بازهم شکننده...  کارگران قراردادى، بخشی پاره وقت، بخشی مقاطعه کار 

  .)١٣(.سازند

های ديگر نظير زنان، جوانان ها، اقشار و اليهى توليد بدون به ميدان آمدن شاخه سازماندهی کارگران در نقطه-ج

 بلکه اگر در امر ،تواند نيروی موثری را در برابر رژيم سازمان دهد نه تنها نمی،ایهای حاشيهبيکار، بخش

   )١٤(. تواند در دراز مدت بقای خود را حفظ کندسازماندهی موفق شود نمی

دهد نوع سنديکای معطوف به پايين اگر اين محورها را بپذيريم که برخی مختصات نيروی کار ايران را بازتاب می

های جنبش کارگرى را بسيج نمايد و از کارآيی محدودتری ی ظرفيتتواند همهنمی اديه جنبش اجتماعینسبت به اتح

پذير آن در زير ساطور يک رژيم محدوديت کارآيی اين نوع سنديکا نه به خاطر ساختار ضربه. برخوردار است

هر چند تاکيد . های طبقه هم هستير بخشفاشيستی، بلکه عالوه بر آن به خاطر تمرکز در محيط کار و ناديده گرفتن سا

جدا از . و تمرکز آن بر سازماندهی در محيط کار نبايد تحت هيچ شرايطی ناديده گرفته شود و ارزش آن را انکار کرد

زند، نگاهی به شرايط جاری کار و پيکار  و آرايش شرايط ساختاری که جنبش کارگری در آن دست به نبرد می

ی شرايط حاضر  و بنابراين وجوه مشخصه. سازد نيز، ضروت برپايی تشکل فراگير را موکد میحريفان در حال نبرد

  :دهدتوازن قوای کنونی نشان می

مزد و کند؛ بدين معنا که عمدتا نه برای افزايش دستجنبش کارگری ما کماکان در چارچوب تدافعی مبارزه می -١

ها، تثبيت مزدهاى عقب افتاده، جلوگيری از اخراجن پرداخت دستچوهايى همبهبود شرايط کار، بلکه برای  خواست
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تر آارگران عمدتا نه برای بهبود شرايط و موقعيت خود، بلکه به عبارت روشن. پردازدبه نبرد می... قرادادهای کار

  خيزند  میداران و  رژيم برهاى سرمايهتر شرايط زندگی خود به مقابله با تهاجمبرای جلوگيری از تخريب بيش

 مبارزه در ،گيرد که جنبش کارگری با استقاده از مبارزه قانونی و فراقانونی؛اين مبارزه در شرايطی صورت می -٢

 يک نبرد گرياليی، ،ی واحد توليدی يا محل کار و فراتر از محيط کار؛ و با استفاده از همه اشکال اعتراضیمحدوده

 .بردموضعی و فرسايشى را به پيش می

يابی را رود که از يک طرف جنبش کارگری نياز سوزان به تشکل و سازمانبارزه در شرايطی پيش میاين م -٣

رژيم اسالمی، قرار داده است؛ و از طرف ديگر دستور در٨٣سال ريزی آن را مخصوصا ازفداکاری پیيابد و با درمی

کند حلقه ارتباط فعاالن را با توده تالش می ،برآمد کارگران برای ساختن تشکلاين مرحله ازبا ارزيابی دقيق از

 .گران جنبش کارگری را مختل سازدگيری، زندانی و باال بردن هزينه فعاليت نقش سازمانکارگران قطع کند و با دست

ترين نيرو را گردآوری کند و از سويی ديگر بتواند در چنين شرايطی هر طرح معطوف به سازماندهی بايد بتواند بيش

  .سازدتواند آن را بی اثرا آنجا که می تيز سرکوب رژيم را کند و تچاقوی

برابر سنديکای  اما در،معطوف به باال قرار داردبرابر سنديکای رسمی  اتحاديه جنبشی اجتماعی اگرچه درالبته طرح

بر گيرد ف به پايين را درتواند سنديکای معطو اجتماعی میاتحاديه جنبشیبه عبارت ديگر. نداردپايين قرارمعطوف به 

ه کند در اتحاديى توليد محدود میای که مضمون فعاليت خود را تنها به نقطهاتحاديههر. تواند به آن محدود شودا نمیام

  .گيردبر اتحاديه جنبشی اجتماعی را درتواندحالی که سنديکای معطوف به پايين نمیدر گيرد،جنبشی اجتماعی جای می

ها را در برابر هم قرار دهيم ترين سياست اين است که اين تشکلدهی نياز داريم و خطرناکی اشکال سازمانما به همه

ما در شرايط کامال تدافعی قرار داريم و به هر ذره از انرژی، مقاومت و . ها را نفی کنيمو يا با برخورد لوکس آن

  .فداکاری در جنبش کارگری احتياج داريم

- تشکلی که می. سنديکای قانونی البته تحت هيچ شرايطی نبايد به معنای نفی مبارزه قانونی به شمار آيدمرزبندی با مدل

بحث بر سر نفس استفاده از . تواند از امکانات و ابزارهای قانونی استفاده نکندای بماند نمیای شود يا تودهخواهد توده

حدود کردن فعاليت خود در چارچوب امکانات و ابزارهای هاى قانونی نيست، بلکه بحث بر سر مامکانات و ابزار

گاهی اوقات قانونی نکردن . نفسه مقدس نيستی غيرقانونی هيچ يک فىی قانونی و مبارزهپس مبارزه. قانونی است

چ در هي. ی مبارزه است نه نقطه عزيمت مبارزهبه عالوه قانونی شدن نتيجه. تواند خبط بزرگ به شمار آيدمبارزه می

ها های قانونی عبور نکرده است بلکه بر عکس اول اتحاديهها از از راهکجای دنيا مسير تکوين سنديکاها و اتحاديه

قانونی شدن اتحاديه جنبشی اجتماعی در ايران به احتمال قريب به باال . انداند و سپس خود را قانونی کردهشکل گرفته

  )١۵.(کندچنين مسيری طی می

های متناسب با اين شرايط ويژه ای به آن نياز دارند تشکلهای تودهريزی تشکلان ايران در دوره پیآنچه که کارگر

يابی به آن اگرچه يکی از نيازهای حياتى مبارزه طبقاتی در ايران يابی اين نوع تشکل و دستتالش برای سازمان. است

ريزی اين نوع کم در دوران اوليه پی، دسترود اما بدون تشخيص منطق مبارزه در شرايط سرکوببه شمار می

دهی به نظرم منطق و قانون طاليی سازمان. تواند دود شود و به هوا برودهای فداآارانه کارگران می تالش،هااتحاديه

يابی بايد هرچه ی سازماندامنه: و مبارزه در شرايط سرکوب و زير تسلط يک رژيم وحشی پليسی عبارت است از
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تر خصلت عمومی، فراگير و حداقلی داشته باشد؛ اشکال مبارزه تر باشد؛ مطالبات بايد هرچه بيشای و تودهترگسترده

تواند از رويارويی با رژيم تر خصلت گرياليی، موضعی و موردی داشته باشد و تا آنجا که میبايد هر چه بيش

تواند نيرو و گردآوری قوا جنبش کارگری میمتناسب با آرايش . مخصوصا در دوران اوليه تکوين خود پرهيز کند

مطالبات خود را تعميق دهد، اشکال جديد مبارزه را در دستور قرار دهد و فراتر از آن با تمام قوا رژيم و نظم موجود 

بستگی و به ميدان اما اين امر قبل از هر چيز و پيش از هر چيز، مرهون گردآوری نيرو، جلب هم. را به چالش کشد

 به تجمع، تشکل و گردآوری نيرو  ،ی مبارزهجنبش ما بيش از راديکاليسم در شيوه. اردوی کار و زحمت استآمدن 

ی يک رژيم فاشيستی جز هرز دادن نيرو و ناديده گرفتن اين منطق و قانون طاليی مبارزه در زير سلطه. نياز دارد

ای در بر قال تجربه از نسلی به نسل ديگر نتيجهانرژی، جز دريافت ضربات خرد کننده، جز گسست در مبارزه و انت

  )١۶(. ندارد

يابی مناسب و منطبق با شرايط ويژه، و رعايت منطق مبارزه در پيکارهای طبقاتی در کشور ما، اتخاذ سياست سازمان

: پرسش مرکزی در اين باره اين است. گويدهايی مختلف جنبش کارگری پاسخ نمیبندی بخشهنوز به معضل مفصل

های گوناگون اين جنبش چگونه رخ بندی بخشدر شرايط پراکندگی ساختاری اقشار مختلف طبقه کارگر ايران، مفصل

های يک  يا از طريق جذب خواست،ها در مبارزهدهد؟ آيا از طريق همکاری و توافق رهبران عملی اين بخشمی

های مختلف طبقه  اتصال بخشها و امکاناتايهم دست)١٧( و يا از طريق توافق پيرامون مطالبات مشترک؟،ديگر

تواند به محل پيوند بين کارگران تبديل شود؟ کارگران اند ؟ محيط زيست کارگران تا چه اندازه میما کدامکشوردرکارگر

وجود های  هم اکنون مهای متنوع  آارگران را بازی کنند؟ تشکلتوانند نقش ميانجی ميان اليهبيکار تا چه ميزان می

هايی ها و پرسشتوانند در خدمت اين امر قرار گيرند؟ اينهای کارگری چگونه میمخصوصا شورای همکاری تشکل

بيل . دهند که بايد پاسخ بگيرند؛  امری که متاسفانه چپ ايران به آن بی اعتنا استاز اين دست نياز سوزانی را نشان می

 اگرچه در جای خود کار با ارزشی به شمار ،ها و منعکس کردن آنچون گردآوری اخبار کارگریزدن زمين نرم، هم

کننده برای پيشروی جنبش تواند جای خالی پرداختن به اين معضالت واقعی و تعيينرود اما تحت هيچ شرايطی نمیمی

 به درکی دستيابی. مان تصور روشنی داشته باشيمما نياز داريم که از مسير راهپيمايی جنبش. کارگری را پر کند

برای تحقق اين امر ما به بيش از يک تصور . يابی البته الزم است اما به هيچ وجه کافی نيستدرست از منطق سازمان

ريزی لحظه به لحظه و آجر به آجر تشکل در شرايط سرکوِب ايران به پی. يابی احتياج داريمروشن از منطق سازمان

  .  داردهای منعطف نياز ی استوار و تاکتيکاراده

  

  یحشمت محسن
٠ -١١۵- ٢٠٠٨   

  

  

  

  



 

 11

  :منابع

  :کارگرنگاه کنيد به مقاالت من در سايت راه -١

  نابرابری ملی در ميان جنبش کارگری -

 کارگرینابرابرسی جنسی در ميان جنبش -

 های کوچک و صنوفيابی کارگران کارگاهضرورت سازمان -

 دهی کارگران در محيط زيستضرورت سازمان -

 آذرين، محسن حکيمی، و ديگران که خصلت غير فرمال تشکل علنی در شرايط سرکوب حکمت، کاک پوالد، ايرجنقد مواضع منصوردرو

تحول در آرايش کمپين، محتاج چنين کاربرد مدل جنبش اجتماعی در پيوند با جنبش زنان نگاه کنيد به مقاله با ارزش هم. تشريح شده است

  .سارا لقمانی، مدرسه فمينيستی فداکاری و هوشمندی

کند اما در آثار سليگ ، و اتحاديه جنبشی اجتماعی تقسيم می)همکاری احزاب(ها را به اتحاديه صنفی، اتحاديه ائتالفیحاديهکيم مودی ات -٢

به عنوان مثال مطرح " جنبش اجتماعی"و " اتحاديه سياسی"، "اقتصادی"پرلمن، ويکتوريا بونل و کيم سايپس سه تيپ اتحاديه کارگری  

  .اندشده

  .آزاد.پيتر واترمن، برگردان ح.  فرهنگ و همبستگی در يک چارچوب- جديد اجتماعی، انترناسيوناليسم، ارتباطاتهایاتحاديه -٣

ی زنان احمدآباد گجرات در هند و تجربه مبارزه در آامريکای التين و به طور ويژه های اتحاديهآصف بيات در اين باره از تجربه -۴

توانند کنند میهای فقير زندگی میهای کارگری که در محلهدر آمريکای التين فعاالن اتحاديه: يسدنواو می. کندآفريقای جنوبی ياد می

های سکونت خويش و آن دسته ساکنانی که فاقد تجربه مشابه هستند به ويژه دهی و مشارکت را از محل کار خود به محلهی سازمانتجربه

تر شايد ذکر يک نمونه از افريقای جنوبی اهميت چنين مشارکتی را روشن. قل سازندباشند منتزنان که بازيگران اصلی در محالت می

سياهپوستان، از . را فراهم ساخت" قدرت مردم" در افريقای جنوبی مبنای مادی ايجاد ١٩٨۶-١٩٨٧های مبارزات سياسی سال. سازد

. ساختند" ناپذيرحکومت"توانستند خود را ) UDF(تی متحد مقاومطريق اشکال مختلف مقاومت، به گفته مورفی موراب رهبر جبهه

پر شد که " قدرت ايتدايی مردم"سپس خالء قدرت به وجود آمده به وسيله. نشين خود را از کنترل دولت آزاد ساختندهای سياه پوستمحله

آموزان و به ويژه  دانش- مربيان-لياهای کارپردازی، شوراهای نمايندگان دانشجويان، انجمن اوهای دفاع، سازماناشکالی مانند کميته

هايی، چنين مشارکتی، چنين نمايندگی مستقيمی را به چشم خود های ما چنين بحثهرگز محله:"به گفته موراب. های خيابانی داشتکميته

شان مثل يک تکه چوب رام و پوستان معمولی آفريقای جنوبی را که در تمام طول زندگینديده بود که نه تنها فعاالن سياسی بلکه حتی سياه

، آصف بيات، برگردان "مشارکت کارگان، سياست تعديل و توسعه: دموکراتيک کردن روند آزاد سازی. "گرفتمطيع بودند دربر می

  ١٢۴عليرضا طيب، اطالعات سياسی اقتصادی، ص

ی و فراسوی آن استفاده کنيم؟ کيم سايپس، برگردان های جديد در افريقای جنوببندی نظری برای اتحاديهتوانيم از يک مفهومآيا ما می -۵

  . زاگرس جنگلی

  .آزاد.پيتر واترمن، برگردان ح.  فرهنگ و همبستگی در يک چارچوب-های جديد اجتماعی، انترناسيوناليسم، ارتباطاتاتحاديه -۶

  .١٣٢جامعه شناسی معاصر، کيت نش، محمدتقی دلفروز، ص -٧

  .جاهمان -٨

  .آزاد.يک مدل جديد اتحاديه برای نظم جديد جهانی، پتر واترمن،ح: عی جديداتحاديه  اجتما -٩

  .٢١٩های اجتماعی دوناتال والپورتا، ماريو ديانی محمد تقی دلفروز، صای بر جنبشمقدمه -١٠

خصلت "گويدرفيق تقی روزبه به عنوان يکی از آخرين نمونه از اين برخوردها در انکار ضرورت مبارزه برای اتحاديه می -١١

ها سبب شده که اتخاذ تصميمات به نوک هرم و رهبران منتقل شده و نقش اين ويژگی. بوروکراتيزه شدن و ميل نيرومند سازش طبقاتی

ها گيری در مجامع عمومی به حداقل برسد و بورژوازی نيز با دامن زدن به چنين تمرکزی در خريد رهبران و چانه زنی با آنتصميم

  .، تقی روزبه)١بخش(های فعالين کارگریپيرامون چالش."(ی بسته دست باال را داشته باشدهادرپشت درب
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و در . کردای نمیها اشاره سال پيش منصور حکمت اين نکته را بيان کرده بود هر چند هيچ وقت به ماخذ اين ايده٢٠در ايران حداقل 

-موضع خود عقب نشيند و اعالم کند که هر کس که آجری بر آجِر سازمانهمان موقع جواب خود را دريافت کرده بود که ناگزير شد از 

 سال رفيق روزبه به جای اين که حرف مشخصی برای ٢٠تازه بعداز . کندای در ايران بگذارد او از اين امر استقبال میيابی اتحاديه

  . دهد ما میهای کهنه و جواب گرفته را تحويليابی تحويل جنبش کارگری دهد دارد حرفسازمان

در سنت .  ويژه جنبش کارگری٧رياحی، بيدار شماره . های کارگری، ريچارد هايمن ، حشناسی اتحاديهمارکسيسم و جامعه -١٢

توان بر ی ذاتی اتحاديه که تحت هيچ شرايطی نمیرا به عنوانی يک پديده" قانون آهنين اليگارشی"دانم کسیجا که من میمارکسيستی تا آن

های صنفی بريتانيا امروزه اکثر اتحاديه"گويدبه عنوان نمونه پری اندرسون در پاسخ به اين تز می. ق آمد مورد تاييد قرار نداده استآن فاي

شرکت تعداد کمی از اعضا . شان برخوردار نيستندها از اعتماد بی چون و چرای اعضایآن. است) بوروکراتيک(ساالرانه کهنه و ديوان

راستی بودن و ميان حال بودن بسياری از دست:  زبانزد است- تنها وسيله صوری که اعضا برای کنترل اتحاديه دارند-اتحاديهدر انتخابات 

" قانون آهنين اليگارشی"مسلما درست نيست که قانونی جبری به نام. های صنفی هم علت اين وضع است هم معلول آنرهبران اتحاديه

. آفريند که در برابر نيازهای اعضايش بی تفاوت استای آمرانه میناپذيری يک بوروکراسی اتحاديهتنابوجود داشته باشد که به طور اج

-هيچ دليل اساسی وجود ندارد که اتحاديه. نامدمی" عوارض متافيزيکی بوروکراسی"اين مفهوم صرفا همان چيزی است که الوين گولدنر

اين که : راسی با شرکت وسيع اعضا متکی بر حق پرس و جوی آنان برخوردار باشندهای صنفی، هر اندازه بزرگ، نتواند از يک دموک

يابی نيست بلکه ناشی از محيط سياسی است های کور سازمانآورند ناشی از ضرورتها چنين دموکراسی را معموال به دست نمیاتحاديه

های صنفی را بايد به کمک ماهيت نظامی فهميد که در آن مندرج به عبارت ديگر، فقدان دموکراسی در اتحاديه. کنندکه در آن فعاليت می

  .پری اندرسون، حدود و امکانات عمل اتحاديه صنفی، شاپور اعتماد"داریسرمايه:اند

م دهی اين نيروی عظياند که سازمانبه عنوان نمونه بيش از دوازده ميليون نفر در يک ميليون  و سيصد هزار دار قالی به کار مشغول -١٣

  .ماندتر به شوخی مینمايد يا به عبارت صريحی توليد و از طريق مجمع عمومی اگر نگويم ناممکن سخت دشوار میدر نقطه

ای های مستقل و تودهجنبش کارگری فقدان تشکل ترين ضعفمهم:"نويسدی مسوسياليستی بازگشت به سنترفيق امير پيام در مقاله  -١۴

تالش  های کار و نيز نبودای کارگران در محيطدهی تودهتوجهی فعالين سوسياليست به سازمان چنين کمهای کار و همکارگران در محيط

های کار دهی کارگران در محيطی اهميتی که سازمانبا همهواقعيت اين است که ". باشدها مینقشه مند و متمرکز برای ايجاد اين تشکل

يابی کارگران در دهی؛ به مساله سازماندارد و تاکيدهای درست بسياری از فعاالن جنبش کارگری بر ضرورت اين سطح از سازمان

 عنايت -تاری طبقه کارگر در ايران با توجه به ويژگی ساخ-های مختلف اردوی کارهای کار و اتصال و پيوند ميان بخشبيرون از محيط

  .شودنمی

  .رياحی، نشر بيدار.اتحاديه، دموکراسی، ديکتاتوری، فرانتس نويمان، ح -١۵

 آذر در جنبش دانشجويی مشاهده کرد که ضربات مهلکی بر نسل جديد چپ وارد ١۶توان در برگزاری مراسم يک نمونه اخير را می -١۶

  .کرده است

-دانيل سينگر در اين باره می. توان به تجربه سوليدارينوش مراجعه کردهای کارگری میتجربه جنبشيک نمونه موفق از  -١٧

احساس همبستگی قوی که بين کارگران وجود داشت يکی ديگر ازخصوصيات بارز اين جنبش بود، به عنوان مثال کارگران "نويسد

های خود زنی زيادی برخوردار نبودند به صورت بخشی از خواستهای پرستاران را که از قدرت جانهسازی، خواستکارخانه کشتی

  .١۴٨ص  سوئيزی، دانيل سينگر ، پيتر گرين، ترجمه علی مازندارنی،. م. ساخت اقتصادی و جنبش کارگری، پل ". ارائه کردند

  


