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 درباره دموکراسی نمایندگی و مستقیم

 
 4در صفحه              حشمت محسنی  
   ----------------------------------------------------

 

طبقه کارگر  یک یافتن ینتع یبسو یاآ

 !یم؟رو یم یشپ یجهان

 
 6 صفحهدر                 روزبه تقی     

   ----------------------------------------------------

 

 یکارگر یدجد یهاشناخت جنبش  

 "جهان سوم"در           

 
 یمیابراه نسرین: برگردان        یپسسا کیم

 

  8 در صفحه                         
   ----------------------------------------------------

 

 زبان رسمی: زبان بمثابه کانون قدرت

 های غیر رسمیو زبان       

 
 53صفحه در          هدایت سلطانزاده     
   ----------------------------------------------------

 

در  یبه نظرات چند محقق و فعال کارگر  ینگاه

 یجنبش اجتماع یگرائ اتحادیه رابطه با

   ً 

  66 در صفحهیمی       ابراه نسرین      
  --------------------------------------------------------  

 

 آن یشآرا یدضرورت تجد و یجنبش کارگر

 
 16صفحه در                  حشمت محسنی

   --------------------------------------------------------

 

 و  حتیاج بیشتر به مونتاژ کاالا    

 چین کارخانه جهانی          
  

 16صفحه در          ا لوند -ک : برگردان   
  --------------------------------------------------------  

 مرتبط با آن یکیوسه حلقه تاکت"انتخابات"

 

 1 در صفحه                  روزبه تقی     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یجنبش کارگر یشرویپ یموانع و ضرورت ها

 

 18در صفحه              پور یعبد دمحم   
   ---------------------------------------------------------

 

 خواهان  پس از ده سال یاتحاد جمهور

 
 54  صفحهدر روزبه               یتق      

   ---------------------------------------------------------

 

 زنان یاز کار خانگ یشدن بخش یاجتماع

 ینالت کاییدر امر یمردم یها آشپزخانه
 

 12 در صفحه             هاله صفرزاده  
   ---------------------------------------------------------

 

 !بخت به من نشان دهیدیک زن تن فروش خوش
                                                                          

 51 صفحهدر             الله حسین پور      

 

 

 
 

 

 

 www.rahekaregar.com بولتن مباحثات نظری  

 

  1165مه   – 6521خرداد   -  65 شماره   (  کارگر  راه) از انتشارات سازمان کارگران انقالبی ایران 

بولتن " برای مطالعه شماره های پیشین   
 :به لینک زیر مراجعه کنید " مباحثات نظری 
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 مرتبط با آن یکیوسه حلقه تاکت"انتخابات"

 

          روزبه تقی                                
 :مقدمه

تشدید بحران اقتصادی و سیاسی و اجتماعی : وضعیت کنونی 

سال گذشته که درعین حال شکست  8درطی ریاست جمهوری 

هم بوده رهبری و اصول گرایان افراطی و سنتی حامی آن 

است، درمقطع انتخاباتی به تشکیل جبهه گسترده ای مرکب 

ازاصالح طلبان و رفسنجانی و حامیانش و بخشی از اصول 

و ازجمله بخش مهمی ازروحانیت )گرایان میانه رو و سنتی 

که ازساختارقدرت حذف شده و یا درخطر حذف شدن ( ناراضی 

رائی ها و بازتاب این صف آ. قرارگرفته اند، منجرشده است

کشاکش آن ها درسطح جامعه، صفوف مردم را پیرامون 

البته . برخورد با انتخابات پیشارو دستخوش تشتت کرده است

تمامی قرائن حکایت ازعزم قاطع جناح حاکم برای ممانعت از 

معنای . بازگشت این نیروها به قدرت و سهم خواهی آنان است

بازگشت به  استراتژی نیروهای موسوم به اصالح طلب در

قدرت، آن است که اگرخاتمی نشد با رفسنجانی و اگربا 

و حتی   رفسنجانی نشد با کاندیداهای حداقلی نزدیک به آن ها

اگرکاندیداهای حداقلی هم وجود نداشت، می توان به آن دسته 

ازکاندیداهای حاکمیت که بزعم آن ها می توانند عقالنی ترعمل 

در دوگانه او و جلیلی متوسل ( ییا والیت)کنند، نظیر قالیباف 

بنابراین دراین رویکرد حدیقفی وجود ندارد و نفس شرکت . شد

بی قید وشرط دراتنخابات به عنوان سیاست ورزی، خود 

درحکم استراتژی است و بقیه مالحظات امورفرعی و انضمامی 

با این وجود کشاکش فوق و نحوه برخورد با . بشمارمی روند

ع مهمی است که سه حلقه زیر و پیوند این منازعات، موضو

بین آن ها درراستای تقویت موضوع مستقل جنبش 

برابری و کاستن ازدامنه آشفتگی صفوف مردم -ضداستبدادی 

 :و نیروهای چپ است

  

 چرا تحریم و یک جنبش تحریم؟  -6

سوای دالیل مربوط به ماهیت نظام و بی معنا بودن انتخابات 

کنونی اساسا برآمده از مؤلفه هائی  دراین نظام، وضعیت عینی

مهم . شکل گرفته اند 88است که درتحوالت و رخدادهای سال 

 :ترین عناصر آن عبارتند از

ازیکسو حاکمیت و باندهای اصلی قدرت هم چنان برسیاست 

سیاسی، اجتماعی،اقتصادی و   سرکوب درعرصه های گوناگون

ن خارجی ادامه تنش آفری  ارتجاعی و البته  تداوم سیاست های

داده اند، ضمن آن که ورود به هربحران جدید بردرجه شقه 

ازسوی دیگرنفرت و انزجارمردم . شقه شدگی آن افزوده است 

بدلیل تشدید وخامت درهمه حوزه های زندگی، گسترش وسیع 

خط فقر و تشدید سرکوب و اختناق بیشترهم شده است و اساسا 

گندیدگی خود، هیچ روزنه  باورود رژیم به فازنهائی انحطاط و

. امیدوارکننده و گشایش دهنده ای در وجنات آن مشهود نیست

با مشاهده   نیروهای اصالح طلب  و باألخره، دراین میان

تعمیق مطالبات مردم و رادیکالیزه شدن آن ها و پتانسیل 

ساختارشکن نهفته در جنبش اعتراضی بیش ازپیش، ازآن 

کارتر و سازشکارترآن با بدست فاصله گرفته و عناصرمحافظه 

گرفتن سکان رهبری آن و فاصله گرفتن ازآن چه که جنبش 

سبزمی نامندش و باچرخشی به راست و دورشدن از مقاومت 

اجتماعی ، برآنند تا جنبش را درخدمت چانه زنی و –مدنی 

اگرسیرحرکت . و نجات نظام بکارگیرند  بازگشت به قدرت

ی و مشارکت درقدرت و کنترل اصالح طلبان به سوی چانه زن

اعتراضات مردم حرکت کرده است، اما درروندی متضاد با آن، 

فاصله مردم ازحاکمیت و کلیت آن بیشترشده است و 

سیرمطالبات آن ها عمیق ترشده و از چهارچوب نظام 

سیرتکوین این روند که از جنبش رأی من   .فرارتررفته است

ی که مهندسی انتخاباتی کو، و رأی من را پس دهده، درشرایط

تبدیل شده است   به یک امرحتمی و الزامی و حتی اعالم شده

درحالی که هیچ گسست و سیرمعکوسی در درمؤلفه های اصلی 

روندهای عینی وذهنی صورت نگرفته است، تنها می توانست 

تحریم قاطع انتخابات و فراروئیدن آن به یک   و می تواند

جنبشی که درعین حال . م باشدجنبش گسترده من رأی نمی ده

پساحکومت اسالمی و   حلقه میانی در انتقال به دوران

جنبش تحریم   .هموارکردن مسیر گام های بعدی بشمارمی رود

بدیهی ترین و حداقل ترین گزینه روبه جلو و بدیل یک انتخابات 

اتتخاباتی که به مثابه بخشی از . مهندسی شده و غیرآزاد است

بازتولید نظام های استبدادی درزمانه ما، مناسک و چرخه 

و   فریب و کشاندن مردم به درون سازوکارهای سیستم  برای

به سوی صندوق های رأی، و تنظیم نسبی مناسبات درونی 

عناصرساختارقدرت، و باألخره تنظیم مناسبات جهانی ازموضع 

 .قوی تروحق به جانب است

ن جنبش بدیهی است که نقش و وظیفه اساسی مدافعا 

ضداستبدادی و برابری درهرلحظه و هرآنی ایجاد گسست 

ووقفه درچرخه بازتولیدنظام استبدادی به مثابه نگهبان وضع 

موجود یعنی مناسبات طبقاتی و تبعیض آمیز و فاسد حاکم 

 .برجامعه است

ضدسرمایه داری و آگاه -تا آن جا که به نیروهای ضداستبدادی

ی مربوط می شود ودرراستای جامعه و مدافع گرایش های عین

فعلیت بخشیدن به زمنیه های بالقوه ، آن ها تتها می توانند در 

الجرم . های عینی و آگاهی خود عمل کنند  وفاداری به تجربه

کنش گری آن ها تنها می تواند در راستای نفی استبداد باشد و 

درمورد این موضوع مشخص، نمی تواند کمتراز تحریم 

این آگاهی صرفنظرازاین که دیگران چه . باشد"انتخابات"

کنشی نشان خواهند داد ومستقل ازاین که دراقلیت باشند و یا 

اکثریت و .اکثریت، مبنای موضع گیری آن ها را تشکیل می دهد

اقلیت فی نفسه حاوی هیچ حقانیت ذاتی نیست و پس از اتخاذ 

موضع و رویکرد اصولی است که چنین مقوالتی می توانند 

شرط پایه ای   چنین رویکردی. ی واقعی خود را پیداکنندمعنا

ازهمین رو مدافعان تحریم، . تکوین جامعه و دموکراسی است

تازمانی که به حقانیت مواضع خود باوردارند وظیفه ای جز 

به   عمل به آگاهی خود و جزقانع کردن و آگاه کردن دیگران

این که . خود ندارند( وچه بسا قانع شدن) حقانیت مواضع 

بفرض بدلیل وجود کمیت گسترده   بخش آگاه تر جامعه بخواهد

تری از عناصرکمترآگاه و متزلزل، یک موقعیت تاکتیکی ذهنی 

بسیط وسراسری و مفروض خلق کند، مواضع خود را تعلیق و 

یا شناورکند و باین ترتیب به نفی هویت و پشت کردن به آگاهی 

ادرست است و مصداق خود مبادرت ورزد، بطوراصولی امری ن

که معموال پشت   همرنگ جماعت شدن ومستی همه باهم

عناوینی چون صف و یا تاکتیک واحد سنگرمی گیرد و اتخاذ 

تاکتیک های پیشرو وکنشگری بخش های آگاه را بالموضوع 

حقیقت و حتی نمایان شدن   برعکس شکوفائی. می کند

رهائی بخش  عیارواقعی دموکراسی از دل پای بندی به این اصل

 ...اما . و تالقی آن با رویکردهای دیگر برمی خیزد

اما گفتنی است که تأکید به اقدام براساس تجربه و آگاهی الیه 

 های آگاه و تأکید براجتناب ازمنحل نشدن آن ها

خاکستری، به معنی اتخاذ رویکردسکتاریستی   درصفوف

 :دربرابر آن ها نیست و نباید باشد
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 یرأی اعتراض -1

سیاه سیاه   صحنه سیاسی صرفا به دوقطِب یا سفید سفید و یا

تقسیم نمی شود، بلکه عالوه برآن ها علیرغم تمامی کوششمان 

برای تقویت صفوف تحریم، درعین حال می دانیم که ما با رنگ 

خاکستری وسیعی هم مواجه هستیم که به دنبال دادن رأی 

ندن کاندیداهائ که اعتراضی دادن به جناح حاکم از ِقبل جلورا

فاصله بیشتری با بیت رهبری دارند و انتخاب گزین بد در 

نیروهای اصالح طلب با بهره گیری از شرایط . برابربدتراست

وخامت بحران بردوش مردم   ناشی از فشارهای عظیمی که

افکنده است وبدلیل سرکوب گسترده ای که مانع فعالیت نیروها 

یکال و یا انتشار آگاهی و تجربه و جریان های آزادیخواه و راد

درتالش بی وقفه   درمیان وسیع ترین صفوف مردم می شود،

ای هستند تا بخش های وسیعی ازمردم ناراضی را درشرایط 

فقدان افق های روشن و استیصال، به سوی صندوق های رأی 

رقابت های درونی حاکمیت نیزمی تواند براین توهمات . بکشند

ماهیت اصلی این نوع آراء   ید فراموش کرد کهاما نبا. بیافزاید

ازنوع رأی اعتراضی   خاکستری نه بدلیل اعتماد به رژیم بلکه

با آن آشناست و دردوره  66است که الاقل جامعه ما از سال 

های بعدی محتوای اعتراضی آن بیشترهم شده است، چنان که 

منجربه چنان اعتراضات خیابانی   با تقلب رژیم 88درسال 

اکنون . گسترده ای شدکه درکل حیات رژیم سابقه نداشته است

می توان گفت که بروجه اعتراضی این نوع آراء با توجه به 

. تجارب گذشته و شناخته شدگی کاندیدها افزوده شده است

نیروهای آگاه و قاطع نمی توانند با این توهمات و تزلزل   البته

طیف گسترده نمی  آن ها بااین  ها همراهی کنند، اما رابطه

چرا . خصمانه و سکتاریسی و یا نادیده انگاشتن آن باشد  تواند

که این نیروها بخشی از اکثریت عظیم جامعه ناراضی را تشکیل 

می دهند که درفقدان امید و افق های روشن به دام مالحظات و 

منافع لحظه ای و یا به دام اصالح طلبانی که استراتژی معینی 

 .و سهم خواهی پیش می برند، می افتند  نظامرا برای نجات 

با برافراشتن   یا باحتمال قوی رژیم: از دوحال خارج نیست

چه قبل از اعالم اسامی کاندیداهای واجد   ها انواع خوان

و چه پس از آن مانع ازدست یابی آن ها به قدرت   صالحیت

بخش مهمی ازاین   بدیهی است که خواهد شد که دراین صورت

آراء اعتراضی به سرعت به حقانیت مدافعان تحریم پی   نوع

خواهند پیوست و الجرم   نیروهای تحریم کننده  به  برده و

و بهمان نسبت امکان شکل گیری   صف جنبش تحریم گسترده

مقاومت های اعتراضی و دامنه جنبش ضداستبدادی هم 

یا با احتمال کمتر،شرایطی پیش می آید که رژیم . بیشترمی شود

ناگزیرمی شود باخوردن جام زهر، حضور آن ها درقدرت را 

تحمل کند، ولی با انواع کارشکنی ها و فشارهای فلج، درعمل 

تضاد های کلی   دراین حالت هم. بی خاصیت اشان سازد

حاکمیت و نابسامانی اوضاع تشدید می شود وهم بدلیل شکاف 

ی برا  های فوق فرصت ها و امکان های تازه ای ممکن است

 .حرکت های اعتراضی فراهم شود

  

 :استفاده از فرصت ها -5

درجامعه پتانسیل اعتراضی گسترده ای وجود دارد، اما بدلیل 

واتمیزه شدن جامعه   سرکوب وسیع ازیکسو و پراکندگی و

. ازسوی دیگر قادرنیست که بطوربی واسطه به جریان بیفتد

د حلقه آرایش و شکل سراسری دادن به خود معموال نیازمن

درشرایط سرکوب و . و فرصت های ویژه ای است  های واسط

بطوراخص درکشورما این حلقات واسط و آرایش دهنده 

همانطورکه به تجربه دیده ایم، معموال از ِقبل نیروهای حاشیه 

ای حاکمیت و یا ناراضی برخاسته از درون حاکمیت برمی 

نفوذ الزم  عمال اپوزیسیون سرکوب شده و پراکنده فاقد. خیزد

حادشدن تضادهای   دراین میان. بوده و قادربه این کارنیست

درونی رژیم ضمن آفریدن فرصت هائی اما نقش دوگانه توهم 

و آرایش دادن به صفوف ناراضیان را توأمان انجام می   پراکنی

هنرتاکتیکی نیروها و بخش های آگاه   والبته. دهند

هم پراکنی و خثی کردن آن است که ضمن مقابله با تو  ترجامعه

آن ها، از زمینه هائی مساعد و مثبتی که از دل این تضادها 

و سازمان   درجهتت شکل کیری یک جنبش سراسری مستقل

درشرایط   بخصوص. یابی آن فراهم می شود بهره بیگرند

نارضایتی عمومی و شناخته شدگی ماهیت آکتورهائی چون 

قلی نزدیک به آن ها، رفسنجانی و خاتمی و یا کاندیدهای حدا

مردم باسهولت بیشتری قادرخواهند بود که درمتن یک 

تشکل ها . دوش آن به آن دوش بکنند  اعتراض گسترده از این

فعالین و . شبکه های خود را بازسازی و فعال کنند  و محافل و

و   عناصرآگاه تردر محیط های کار و دانشگاه ها و مدارس

را برای مقاومت و اعمال فشاره  نفس تازه کنند و خود  زنان،

به رژیم دردوره جدیدی که رژیم پراکنده تر و چندشقه ترمی 

بهرحال استفاده ازفرصت ربطی به این یا آن . شود آماده نمایند

موضع گیری ندارد بلکه هررویکردی می تواند با توجه به 

جهت گیری خود و درراستای اهداف خود با شکال گوناگون از 

 .ره بگیردفرصت ها به

جنبش : باتوجه به نکات مطرح شده، از دو حال خارج نیست

تحریم اگردراکثریت باشد، نفس کنشگری آن ها درقالب تحریم 

درحکم به نمایش گذاشتن انزوای پرشکوه رژیم و محروم 

با   کردن آن از یکی ازحلقات چرخه بازتولیدی خود است، که

رژیم گام مهمی   دامن زدن به تضادهای درونی و بین المللی

درشکست دادن تاکتیک حماسه دروغین و تضعیف آن برداشته 

ولی حتی اگربفرض این جنبش دراقلیت هم باشد، بازهم . است

بخصوص با بکارگیری سه . دلیلی برانفعال و خمودی آن نیست

حلقه تاکتیکی بهم پیوسته فوق، احساس انفعال و 

تراضی بشدت چرا که رأی های اع. بالموضوع است  خمودگی

شکننده بوده و می تواند به سرعت ریزش کرده و نه فقط 

حقانیت مواضع آن ها را برای وسیع ترین توده های مردم به 

اثبات رساند و این دو در فاصله زمانی کوتاهی به هم می رسند 

مطالباتی علیه استبداد -و موجب تقویت جنبش ضداستبدادی

 حاکم می گردند

برای انفعال جنبش تحریم و یا منفعل تلقی بنابراین هیچ دلیلی 

 :کردن آن وجود ندارد اگرکه

اوال این جنبش برمواضع برآمده ازتجربه و آگاهی خود 

وفادارباشد و قاطعانه ایستادگی کرده و کنش خود را براساس 

عنصرنادرست و تردید   دراین رویکرد هیچ. آن تنظیم کند

با بخش های   ن هاثانیا اگر که آ. وجود ندارد  برانگیزی

کمترآگاه جامعه که هنوزهم فکرمی کنند با گزین تاکتیک بد 

دربرابربدتر و با باتکیه برشکاف باالئی ها توانند به دست 

آوردی برسند، برخورد سکتاریستی نه نمایند و بتوانند بررشد 

آگاهی آن ها درتجربه خود یاری رسانند و ثالثا ازفرصت هائی 

های کنونی به وجود می آورد، برای که کشاکش صف آرائی 

طیف بندی و سازمان یابی خود یعنی ایجاد و یا فعال کردن 

تشکل ها و شبکه های سراسری نیرومند درمیان کارگران و 

زنان و دانشجویان و جوانان و کارمندان ومعلمان و 

سایرجنیش های اجتناعی با تکیه برمطالبات خود بهره برداری 

وجود رأی خاکستری تنها می تواند به تالش باین ترتیب   .کنند

 .وتقویت آن بیافزاید  مدافعان جنبش تحریم
 6521اردیبهشت -56                                                          
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 درباره دموکراسی نمایندگی و مستقیم

 
           حشمت محسنی               

 
ره حوادث یونان نوشته است، رفیق روزبه در مقاله ای که دربا

از فرصت استفاده کرده و بار دیگر به اصل دموکراسی 

نمایندگی حمله کرده، و دموکراسی مستقیم را به نحو یک جانبه 

او از تجمع اعتراضی مردم در . مورد ستایش قرار داده است

برابر پارلمان یونان به این نکته رهنمون میشود که گویا دیگر 

دگی کارکردی ندارد، و صرفا با دموکراسی دموکراسی نماین

مستقیم است که توده های مردم میتوانند مشکالت خود را حل 

من در پیوند با این موضع تاکنون چند بار کاستیها و . کنند

محدودیتهای این اندیشه را مورد نقد قرار داده ام و جوابی 

او البته به جای پاسخ به نقدها، از . دریافت نکرده ام

بهره میبرد و فکر میکند که تکرار  "صنعت تکرار" ستسیا

 .یک ایده به خودبخودی دلیل درستی آن محسوب میشود

من در باره نکاتی که او در این مقاله مطرح کرده است، تنها  

به چند نکته اشاره میکنم تا تناقضات این به اصطالح دستگاه 

در این اما نخست بگذارید ببینیم که او . فکری را نشان دهم

 :باره چه میگوید

و  – پارلمان ها و دموکراسی نمایندگی: در بعد سیاسی- 6"

درهمان کشورهائی  -بطورکلی دموکراسی نیابتی و غیرمستقیم

 .که انتخابات آزاد برگزارمی شود، نیز پاک از کار افتاده است

تابعی از خواست مردم و بازتاب دهنده " دموکراسی"این - 1

 .عی است از اراده و خواست سرمایهآن نیست بلکه تاب

نوین ِتکوین خود یعنی رشد  فاز با پوست اندازی سرمایه در- 5

بی سابقه تکنولوژی و ارتباطی و پدیده جهانی سازی، که 

نظامی ِ  -صنعتی-با شکل گیری یک طبقه نیرومند مالی متناظر

سیستم   فراملی و غول پیکر یعنی همان یک درصدی هاست،

کامل   رمستقیم و نمایندگی نیز به طور کمابیشدموکراسی غی

چرا که با انتگره . به کارگزار سرمایه جهانی تبدیل شده است

بیش از پیش سرمایه در مقیاس جهانی و اهرم ها و   شدن

آن  اختیار نهادهای نیرومند جهانی که در

 –مقیاس جهانی و بر فراز دولت آن در  تحرک  وتوان  است

پتانسیل محدود نمایندگی از   یندگی حتی آنملت ها، سیستم نما

 -در قالب اقتدار دولت  موکالن خود را که  پائین و از جانب

و بنابراین  ملت های دموکراتیک داشت، از دست داده است

مسأله فراتر از خیانت و خیانت نکردن این یا آن نماینده و 

مال تغییر این یا آن نماینده و این یا آن نوع نظارت و حتی اع

 ."فشار از پائین است

من قبل از بررسی تزهای او، الزم میدانم به چند نکته ضروری 

 :در این بحث اشاره کنم

در  -شایسته نیست در باره یکی از اصلهای عام دموکراسی- 6

به بحث بپردازیم اما بنیاد استدالل  -این جا انتخاب نمایندگان

یا آن تجربه  خود را بر چگونگی کارکرد اصل مزبور، یا این

این بحث میبایست در سطح عام و از . مشخص قرار دهیم

استداللهای خودبنیاد اش بهره بگیرد نه این که از این یا آن 

 .تجربه منفی در عمل تغذیه کند

دموکراسی مستقیم در درازنای تاریخ چه در شکل شورای - 1

قبایل، چه در دموکراسی یونان باستان استوار بر برده داری، 

ه در کانتون های سوئیس تجربه شده و فی نفسه حاوی هیج چ

این نوع دموکراسی میتواند با . عنصر ذاتا سوسیالیستی نیست

آن چه که . نظامهای متعددی همراه شده و یا به کار گرفته شود

خصلت و سرشت این نوع دموکراسی را مشخص میسازد نه 

تماعی و صرفا سازوکار آن، بلکه محتوا و ترکیب نیروهای اج

 .چیرگی گفتمان سیاسی معینی است

دموکراسی بدون مشارکت افراد سخن بی معنایی است، اما - 5

به قول دیوید الیبمن باید دو نوع مشارکت را از یک دیگر 

مشارکت ارزشمند " او میگوید. بازشناخت و از هم متمایز کرد

است، اما نباید به عنوان یک هدف مطلق مورد اغراق و افراط 

از یک منظر، . معنای عبارت او چیست (.6" )ار گیردقر

مشارکت ابزار و در عین حال هدفی است که به یک تصمیم 

از منظر دیگر، صرف . میانجامد... اجتماعی، اقتصادی -سیاسی

فی  بحث کردن و نظر دادن بی آن که به نتیجه معینی برسد

اه روزبه را باید در زمره مدافعان دیدگ. ر  .نفسه هدف است

دوم جای داد چرا که او در هیچ یک از نوشته های خود قادر 

نشده است که این دو را از یک دیگر متمایز سازد، چرا که 

. دیدگاه او اساسا به بتوارگی دموکراسی مستقیم آغشته است

برای او دموکراسی مستقیم عصای موسی است که گره گشای 

 .همه مشکالت به شمار میرود

اولی . پارلمانتاریسم تفاوت معینی وجود دارد بین پارلمان و -4

یک نهاد انتخابی است، دومی معرف تسلط بورژوازی بر این 

برقراری عالمت تساوی بین این دو، تنها بیانگر . نهاد انتخابی

در حالی . عدم درک تمایز میان پارلمان با پارلمانتاریسم است

اره که اولی یعنی پارلمان به خودی خودی چیزی را در ب

سرشت آن روشن نمیکند، دومی اما نشان میدهد که در این 

ها و طرحهای نهاد انتخابی، بورژوازی فرادستی دارد و برنامه

این جزء ذات این نهاد . گیرنداوست که در دستور کار قرار می

انتخابی نیست که ضرورتا و ذاتا به تسلط بورژوازی منتهی 

م میتوانند این نهاد را تحت شرایط معینی نمایندگان مرد. شود

تسخیر کنند، چنان که در مرحله معینی از انقالب فرانسه 

ها در آن فرادستی پیدا گرایش غالب چنین بوده است و ژاکوبن

دانند که خورشید شان در شرایطی که مردم نمی. اندکرده

از این   شوند؛کجاست صدالبته نمایندگان بورژوازی پیروز می

ود نهاد انتخابی را نفی کنیم معلوم است که واقعیت ساده اگر خ

 .داریم علت را با معلول عوضی میگیریم

اگر سیستم التقاطی او را نظام فکری  –در نظام فکری او -3

تلقی کنیم چون که او یک بار گفته بود من هم مارکسیست 

نقش و جایگاه ایدئولوژی حاکم بر  -هستم و هم آنارشیست

شود؛ ایدئولوژیی که از طریق جامعه نادیده انگاشته می

ابزارهای متنوع خود سیستم ارزشی معینی را بر جامعه چیره 

وانگهی برای هژمونی سیاسی فکری . و مسلط میکند

مردم " طبق این دیدگاه. بورژوازی نیز نقشی قایل نمیشود

او نقدا از کلیت نظام اجتماعی و از مسیر راهپیمایی  "خودرهان

ر نتیجه در مقابله با نظام ارزشی و د. تصور روشنی دارند

ای بر بورژوازی که به عقل سلیم مردم تبدیل شده است، وظیفه

همه اعتراض و آماج نقد او معطوف به ساختار . عهده ندارد

گیری در جامعه بورژوایی است، از منظر سلسه مراتبی تصمیم

از . شوداو کل نقد جامعه بورژوایی به همین یک قلم محدود می

ها روابط سرمایه داری رژیم معینی از انباشت سرمایه آن منظر

 .نیست، بلکه یک نظام معین تصمیم گیری است

دموکراسی جامع و رادیکال نفی دموکراسی سیاسی نیست، -6

دستاوردهای تاکنونی دموکراسی . بلکه تداوم و تعمیق آن است

های کند، بلکه از آن فراتر میرود و حوزهسیاسی را نفی نمی

دیدی که از دسترس مردم تاکنون به دور مانده را ج

به سخن دیگر از سطح سیاسی به سطح . دربرمیگیرد

کسانی که دموکراسی سیاسی . اجتماعی فرا میروید -اقتصادی

را تحت پوشش مفهومی رادیکال از دموکراسی مستقیم نفی 

 .میکنند، عمال تجربه سوسیالیسم روسی را تکرار میکنند
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-ما اینست که ما اکنون در دوره ای به سر نمی بدبختی نسل -7

بریم که در کوران مبارزه نیاز سوزان به احزاب سوسیالیستی 

بزرگ در  بزرگ و موثر در پیکار طبقاتی که دارای افقهای

مسیر راهپیمایی به سوی سوسیالیسم احساس و درک شود، بلکه 

در دوره عقب نشینی چشمگیر جنبش چپ، افت گفتمان 

خواستند از محدوده ی ستی و ناکامی الگوهایی که میسوسیالی

در چنین دورانی برای . سرمایه داری فراتر روند زندگی میکنیم

برخی که عقل عملی دارند تنها تجربه میتواند خطای سیاسی یک 

را ... سویگی تکیه بر دموکراسی مستقیم، یا سازماندهی افقی 

ی و عملی مبارزه تردیدی نیست در دوران نیاز عین. نشان دهد

به سازماندهی فشرده و پرهیز از هدر دادن زمان در هزارتوی 

بحثهای بی سرانجام، منطق دموکراسی نمایندگی زمینه ی 

اما تا رسیدن چنین شرایطی، عروج و . پذیرش بیشتری پیدا کند

  .حتی غلبه گفتمانهای چپ اندر قیچی با ما همراه خواهند بود
م من چند مالحظه پیرامون تزهای او مطرح با توجه به این نکات عا

پارلمان ها و دموکراسی " نخست ببینیم که این تز او. میکنم

درهمان  -و بطورکلی دموکراسی نیابتی و غیرمستقیم – نمایندگی

کشورهائی که انتخابات آزاد برگزارمی شود، نیز پاک از کار افتاده 

این عدم کارآیی به  آیا از نظر او. به چه معنا باید تلقی شود "است

 برای سبب ناتوانی این نهاد در پاسخ گویی به نیازهای مبارزه

از ابتدا قرار بود این   اگر پاسخ آری است مگر. سوسیالیسم است

نهاد به مطالبات واقعی مردم پاسخ دهد که اکنون از این وظیفه خود 

ین جا امتناع ورزیده است؟ اگر مراد او از عدم کارآیی پارلمانها در ا

به چالش کشیدن آنها از سوی مردم است که خود نوید بدیل جدیدی را 

به . میدهد، این ارزیابی بر کدام فاکت و تجربه واقعی استوار است

عالوه از عدم کارآیی دموکراسی پارلمانی بورژوایی چگونه میتوان 

به این نتیجه رسید که مردم اصوال به هر شکل دموکراسی نمایندگی 

اند؟ در یونان که یکی از منابع این دیدگاه او محسوب  پشت کرده

میشود مردم از یک سو دوباره در انتخابات شرکت کردند و از سوی 

دیگر رای چشمگیری به نمایندگان چپ دادند که بازهم موید نظام 

از کجا میتوان به این نتیجه رسید که . پارلمانی تلقی میشود

ل جدیدی در میدان عمل مطرح دموکراسی نمایندگی زایل شده و بدی

مگر این که صرفا تجمع اعتراضی مردم در جلوی پارلمان . شده است

روشن است که ما در اینجا . ی درستی این فرضیه قلمداد کنیمرا نشانه

از توصیف عینی واقعیت داریم سخن میگوییم نه گزاره های تجویزی 

 .که سیاست درست کدام است

تابعی از خواست مردم و بازتاب " راسیدموک" :دوم این تز او که 

را " دهنده آن نیست بلکه تابعی است از اراده و خواست سرمایه

پرسش اصلی در این محور این است که . قرار دهیم مورد بررسی

های بورژوایی چیزی جز حفاظت مگر از ابتدا کارکرد اصلی پارلمان

آیا . استاز مناسبات سرمایه داری از طریق تنظیم قوانین بوده 

صدور قوانینی به نفع مردم در دوره دولت رفاه، که از قِبَل مبارزات 

مردم به بورژوازی تحمیل شده، شاید این انتظار را از پارلمان 

بورژوایی در او ایجاد کرده که در عین دفاع از منافع سرمایه همیشه 

عدم دقت در صورتبندی مطلب این . منافع مردم را نیز در نظر گیرد

ئبه را در ذهن ایجاد میکند که گویا پارلمان بورژوایی به وظیفه شا

تاریخی خود عمل نکرده است؟ عدم توانایی او در بررسی تمایز 

پارلمان بورژوایی از دموکراسی نمایندگی و قوانینی که در دوره ای 

به این نظام تحمیل شده این آشفتگی فکری را در او به وجود آورده 

یک از این مسایل را در جایگاه واقعی خود قرار است که نتواند هر 

 .دهد

به بی  و نکته سوم این که، او عدم کارآیی دموکراسی نمایندگی را

این تز او در عالم واقعیت نه . ملتها مربوط میسازد -معنا شدن دولت 

تنها صحت خود را نشان نداده است، بلکه دقیقا عکس آن پیش رفته 

ملتها نگاه کنیم -شوروی به تعداد دولت است کافیست بعداز فروپاشی

وانگهی در سراسر دوره . که نه کاهش بلکه افزایش را نشان میدهد

رژیم انباشت نئولیبرالی، این پروژه از طریق دولتها پشتیبانی شده و 

تا حدود زیادی دولت همچون متولی اجرای این پروژه عمل کرده 

ران شده نه تنها نقش حاال نیز که این رژیم انباشت دچار بح. است

عمل کرده  "نجات غریق" دولت کاهش نیافته، بلکه به مثابه

ملتها موجودیت خود را از دست -به عالوه در دوره جدید دولت  .است

در این جا الزم . نداده اند، بلکه کارکردشان دچار تغییر شده است

به نیست که آدمی افالطون باشد تا این نکته را دریابد بلکه همین تجر

اتحادیه اروپا را به دقت تعقیب کند میتواند این واقعیت تجربی را به 

این سخن من نباید به معنایی فهمیده شود که به . آسانی مالحظه کند

بین المللی شدن سرمایه و نقش نهادهای فراملی کم بهاداده شود، 

ملت  -بلکه میخواهم آن درک نهیلیستی را که بر این باور است دولت

همان طور که دیوید . قشی ایفا نمیکند را مورد نقد قرار دهمدیگر ن

 :مک نلی این نکته را به درستی تاکید کرده است

ی یک نظام به  داری به مثابه  تر شدن سرمایه، سرمایه  به رغم جهانی"

. ملت به عنوان نهاد تسلط و کنترل نیروی کار نیاز حیاتی دارد -دولت 

نی ترکیبی است از جهانی شدن اقتصاد هم از این روست که جهان کنو

 (1".)ها گری دولت و تشدید ناسیونالیسم و سرکوب

های اجتماعی، فرهنگی نکته پایانی این که مردم از طبقات، الیه

در هر محل کار، زندگی و محدوده ای که به سر ... سیاسی، اقتصادی

 پرسش. میبرند درباره سرنوشت خود تصمیم میگیرند و اجرا میکنند

هیچ چیزی مشترکی  -به عنوان نمونه ایران-اصلی این است آیا مردم 

آیا مسایلی که به عموم مردم . ندارند که حول آن تصمیم بگیرند

 (5)مربوط میشود از سوی کدام نهاد تصمیم گرفته میشود و چگونه؟ 

. آزاد و ح. ، ترجمه ح(معرفی آرای دیوید الیبمن)سوسیالیسم-   6

 .ریاحی

 ملت در پایان راه؟ دیوید مک نالی، مهرداد بهادری دولت-   1

مکفرسون در این باره تاملی عمیقی دارد که میبایست به آن -   5

 :توجه کرد او میگوید

چندان مفید نخواهد بود اگر تنها به تحسین آن کیفیت دموکراتیک از "

بنشینیم که در جماعات ( یعنی حکومت)گیری  زندگی و از تصمیم

توانیم داشته  های ساکنان نیوانگلند می ونی و در نشستاشتراکی کن

شاید بتوان از طریق . باشیم، یا در دولت شهرهای باستان داشتیم

بررسی این جوامع که مبتنی بر رابطه رودررو هستند چیزهای زیادی 

در مورد کیفیت دموکراسی آموخت، اما این به ما نشان نخواهد داد 

کت مدرن با بیست میلیون یا دویست دموکراسی مشارکتی در یک ممل

روشن است که در سطح . یابد میلیون نفر جمعیت، چگونه فعلیت می

ملی، نه دموکراسی کامال  مستقیم ، بلکه نوعی نظام نمایندگی باید 

او همچنین به استدالل احتمالی که از سوی ". وجود داشته باشد

نین پاسخ مدافعان تکنیک گرای دموکراسی مستقیم مطرح میشود چ

 :میدهد

های اخیر و قابل پیش بینی در تکنولوژی  این ایده که پیشترفت"

تواند دستیابی به دموکراسی مستقیم  کامپیوتر و ارتباطات راه دور می

پذیر سازد، نه تنها برای  را در سطح میلیونی مورد نیاز امکان

طلبان، بلکه برای نظریه پردازان اجتماعی و فیلسوفان  تکنولوژی

ای به قدری کافی به مقتضیات  اما چنین ایده. یاسی جذاب استس

گیری موجود است، توجه  ناپذیری که در هر روند تصمیم اجتناب

. کند که الزم است کسی مسائل را تدوین کند کند؛ یعنی توجه نمی نمی

تری از  بدون تردید در مورد تلویزیونی دوسویه برای جلب تعداد بیش

سی فعالتر، باید کاری انجام گیرد، و بدون تردید های سیا مردم به بحث

به لحاظ تکنولوژیک این امکان وجود دارد که در هر اطاق، یا برای 

این که همه افراد مشمول گردند، کنار هر تخت خواب یک دستگاه 

های  های آری و نه، یا تکمه کامپیوتر نصب شود؛ دستگاهی با تکمه

هایی برای موافقت شدید،  یا تکمه دانم، موافقم، موافق نیستم، و نمی

موافقت خفیف، اهمیت نداشتن، عدم موافقت خفیف، و عدم موافقت 

اما این به نظر . های ترجیحی چندگانه هایی برای انتخاب شدید، یا تکمه

ای باید تصمیم بگیرد که  آید که باالخره هیأت حاکمه اجتناب ناپذیر می

ای به ندرت به عهده  وظیفه چنین. هایی باید پرسیده شود چه سئوال

درباره دموکراسی نمایندگی و ". شود های خصوصی گذاشته می گروه

 .مستقیم، تیم ولفورت و دیگران نشر بیدار

این مجموعه از مقاالتی تشکیل شده که تماما به رابطه این دو نوع 

دموکراسی میپردازد که مطالعه آن را به عالقه مندان این بحث توصیه 

 .میکنیم

     ================================ 
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تنها شتاب و تقویت فرایند جهانی شدن طبفه گارگراست که می تواند 

 .ندتوازن نیرو را بسود کارگران و محرومین بهم بز

معموال وقتی از کارگران و طبقه کارگرصحبت می شود، معموال  -6

همه به یاد مطالبات معیشتی و اقتصادی و اتحادیه ها و تشکل هائی 

رسانه ها و مطبوعات کالن . که دراین چهارچوب معنا دارند می افتند

گوئی . و تأثیرگذار بورژوازی نیز عموما درهمین راستا تالش می کنند

به عنوان یک طبفه ربطی به مطالبات و سیاست های کالن کارگران 

درحوزه های اقتصادی و سیاسی و زیست محیطی و انواع تبعیض 

گوئی . های اجتماعی ندارد و سیاست متعلق به حوزه شهروندی است

کارگر وقتی ازکارخانه بیرون می آید هویت خود را درهمان جا 

رد و باهویت دیگری به درقفسه های کارخانه و محل کار جا می گذا

عنوان شهروند رأی دهنده و در قالب مبارزات مدنی و درچهارچوب 

این هویت سازی . سازوکارهای بورژوائی هویت دیگری می یاید

سیاستی -دوگانه بازتابی از جداکردن مبارزه اقتصادی از سیاسی 

بخشی هائی از . و به عبارتی مثله کردن مبارزه طبقاتی است -دیگر

از  اقتصادی  -نیز با کوبیدن برطبل جدائی مبارزات صنفی  چپ نیروی

اقتصادی صرف در  -مبارزات سیاسی و با تأکید برتشکل های صنفی

این جداسازی سیاست و اقتصاد در . دامن زدن به آن سهیم هستند

مبارزه ضداستبدادی نیز به شکل جداکردن مبارزه ضداستبدادی از 

و حال آن که مبارزه ضداستبدادی . کند مبارزه مطالباتی نمود پیدامی

و مبارزه طبقاتی از منظرطبفه کارگر و سوسیالیسم ازهم جدائی 

نتیجه این نوع جداسازی ها جز تحکیم انقیاد طبقه کارگر به . ناپذیرند

راز تعرض سرمایه داری  -1 .سرمایه و سیطره طبقه حاکم نیست

راکندگی نیروی کار دستخوش بحران به نیروی کار را اساسا باید درپ

درمقیاس جهانی و آن چه که می توان فقدان طبقه کارگرجهانی خواند 

سرمایه داری جهان را  جستجوکرد و این درحالی است که 

درچنین شرایطی مبارزه . تسخیرکرده و جهانی عمل می کند

ملت به تنهائی قادرنیست بورژوازی را به عقب  -درچهارچوب دولت

ا که گردش و چرخه سرمایه و سوخت و سازآن چر. نشینی وادارکند

در پهنه جهانی صورت می گیرد و براین پایه می تواند با استفاده از 

گسست بین کارگران و رقابت بین آن ها با دستمزدهای کمتر و 

 .استثمار و سود بیشتر جوالن بدهد و فربه ترگردد

  

البات برای برون رفت از این پراکندگی، سه عامل شفاف کردن مط

، تشکیل تشکل ها و (عالوه برمطالبات اخص محلی) فراگیرجهانی

شبکه های همکاری و فروم های دیالوگ و تقویت هم آهنگی در رزم 

مشترک علیه سرمایه جهانی و باألخره تولید گفتمانی انقالبی 

. درانطباق با تحوالت جهان امروز ازاهمیت زیادی برخورداراست

ی و الگوهای گذشته نمی توان به بدیهی است که بانگرش سنت

پیچیده تراز گذشته   و آرایش صفوف آن که بسی  وضعیت کنونی

نکات زیر درراستای بالیدن و سازمان یابی طبقه . است پاسخ داد

کارگرجهانی درشرایط نوین و با توجه به تحوالت و دگرگونی های 

   :ساختاری سرمایه و نیروی کار درطی دهه های اخیراست رژف 

  

طبقه درمعنای گسترده و پلورالیستی اش دربرگیرنده همه بخش  -الف

ها و الیه های گوناگون نیروی کار شامل همه استثمارشوندگان و 

محرومین اعم از یدی و فکری و شاغلین پایدار و موقت و بیکاران 

موقت و دایمی و محذوفینی که به عنوان جمعیت مازادی که سرمایه 

و استثمارمستقیم اشان نیست و از آنها به مثابه  قادر به جذب آن ها

اهرمی برای فشاربه کارگران شاغل و استثماربیشترآن ها استفاده می 

کند، نه فقط نیروئی که مستقیما درتولید و خدمات بکارگرفته می شود 

بلکه هم چنین آن گستره وسیعی که بطور غیررسمی درخدمت 

و غالبا بدون دستمزد  بازتولید نیروی کارمستقیم قراردارند

اعم از کارخانگی، ازپرورش )وبطورغیرمستقیم اسثتمارمی شوند 

تن فروشی ) ، استثمارجنسی (نیروی کار تا سایر خدمات خانگی

، خانه هائی که به کارگاه های کوچک و به عنوان بخشی از ...(و

شبکه سراسری سرمایه داری تبدیل شده اند و کارکودکان و انواع 

مفهوم و عینیت طبقه را هم چنین باید ... . های بی دستمزد دیگر کار

به صورت یک فرایند درحال شدن و در معنای فرارونده خود 

 .درنظرگرفت و نه منجمدشده و در حالت ایستا

  

طبقه کارگر و بورژوازی درپیوند و  :طبقه فرارونده به چه معناست؟

مبارزه . کنند درعین حال درتعارض با یکدیگرمعنا و تعین پیدامی

طبقاتی کارگران اما ناظر برنفی خود به مثابه طبقه کارگر و جامعه 

کمونیسم برخالف آن . طبقاتی و برقراری یک نظام کمونیستی است

چه که بورژوازی می کوشد آن را از یکسو اتوپی و ازسوی دیگر 

هیوالئی وحشتناک به تصویربکشد، بدیلی است بسیارساده و عقالنی 

و )برای جامعه طبقاتی که درآن تولید و مبادله نه برای سود وانسانی 

اگرمبازه . صورت می گیرد  انسان  بلکه برای تأمین نیازهای( بازار

ناظر برنفی طبقات و فرا رفتن از آن است، سازمان یابی   طبقاتی

. کارگران هم باید قاعدتا برهمین مبنا و در راستای آن صورت گیرد

وانقالب را حتی اگر ( ونه الزاما رفرم) فرمیسم مهم ترین مرز بین ر

رفرمیسم در زیرانواع لفاظی های انقالبی پنهان شده باشد، باید 

درک )درهمین نقطه یعنی درک سترون و ایستا ازمبارزه طبقاتی 

و دربرابر درک فرارونده از مبارزه ( بورژوائی ازمبارزه طبقاتی

ام از این دورویکرد طبقاتی و نوع و کارکرد سازوکارهای هرکد

کثرت در وحدت و وحدت   عالوه براین طبقه به مثابه .جستجوکرد

درکثرت هم شامل اشتراکات پایه ای براساس منافع و مطالبات 

در این . مشترک است و هم واجد تمایزات و رنگارنگی های بسیار

هم با اشتراکات پایه ای و فراگیر در   معنا طبفه کارگرجهانی

جهانی و هم با تمایزات و خودویژگی های محلی و  برابرسرمایه

منطقه ای و کشوری و درحوزه های اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی 

مفهوم طبقه درمعنای صلب و یکدست و محدود خود . تعین پیدامی کند

مبارزه طبقاتی نیز چند بعدی بوده  هم چنان که. متعلق به گذشته است

و فرهنگی   سیاسی و اجتماعی و دربرگیرنده عرصه های اقتصادی و

نباید فراموش کرد تا آنجا که به سرمایه داری . است  و زیست محیطی

سیاسی خود تنها بخشی از نیروی کار -مربوط می شود، برپایه اقتصاد

را برسمیت می شناسد وحال آن که درعمل و بطور غیررسمی نیروی 

دهد که بس وسیع تری را مورد بهره برداری و استثمار قرارمی 

بدون آن، چرخه بازتولید سرمایه داری از کارمی افتد و این پدیده با 

جهانی شدن سرمایه و پیچیده تر شدن تکنولوژی و رباتیزه شدن 

دلیلی ندارد که کمونیست ها و . صنعت و کار، گسترش هم می یابد

براساس آن چه که   به تعریف کار و تشکل  کارگران خود را

تنها با شمول مفهوم . میت می شناسد، مقید کنندبورژوازی آن را برس

طبقه به همه الیه های رسمی و غیررسمی و استثمار شوندگان 

مستقیم و غیرمستقیم است که نیروی کار به مثابه اکثریت عظیم 

جامعه معنای واقعی پیدامی کند و سوسیالیسم از اتوپی یک اقلیت 

تسلط کامل سرمایه درشرایطی که جوامع بشری تحت . فاصله می گیرد

داری قرارگرفته اند، همه حوزه های جامعه وهمه نیروهای موجود 

درآن چه بصورت جذب مستقیم و چه حتی بصورت حذف شدگان، 

مستقیم و غیرمستقیم درخدمت مناسبات بورژوازی و تحت تأثیرآن در 

قالب استثمارشوندگان و محرومین از یکسو و بهره مندان سرمایه و 

درحقیقت کلیت جامعه به . ازسوی دیگر قرارگرفته اند ارزش اصافی

و درک مکانیکی و . گارگاهی بزرگ برای بورژوازی تبدیل شد است

از طبقه درمعنای اخص و محدود خود   تقلیل گرایانه و ناب

ناظربربخشی از طبفه، به مبارزه واقعی و جاری طبقاتی و ابعاد آن 

ند اعتراضات و جنبش پیو -ب .در عصرجهانی شدن پاسخ نمی دهد

پیوندی نه   تحکیم چنین  بدون. های محل کار و جنبش های خیابانی

جنبشهای اجتماعی به تنهائی قادر خواهند شد سرمایه را فلج کرده و 

آن را وادار به عقب نشینی های قاطع نمایند و نه مبارزات کارگری 

را به درمحل کار به تنهائی قادرند هم چون گذشته خواست های خود 
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سرمایه داران و دولت های حامی آن ها تحمیل نمایند و سهم روبه 

افزایش از تولید مازاد را بجای گسترش انباشت و متورم شدن 

فرهنگی و رشد همه جانبه نیروی کار   پیکرسرمایه، درخدمت غنای

 .و جامعه بکارگیرند

  

جنبش های کارگری و اجتماعی دریک کشور با مبارزات   پیوند -ج

درجهان گلوبالیزه بدون بیرون . کارگری واجتماعی سایرکشورها

ملت ها و پیوند مبارزات کشوری با  -آمدن مبارزه از حصاردولت

سایرنقاط جهان و تقویت مبارزات بین المللی، امکان  مبارزات 

بدون -د  .رویاروی مؤثر و دست آوردهای باثبات ممکن نیست

در سازمان یابی و با مناسبات درنظرگرفتن پلورالیسم نظری و تنوع 

افقی که درآن کارگران قادرند باشند به مثابه سوژه های ضدسرمایه 

از . عمل کنند، امکان شکل گیری و بسیج کارگرجهانی ناممکن است

خصوصیت دیگر این نوع تشکل ها سازمانیابی کارگران به عنوان 

ت و کارگر درمعنای فراگیر خود و بی توجه به صنف و جنس و ملی

 .با همه تنوع اش درخود جای دهد...شاغل و بیکار و

  

بدون پیوند مطالبات اقتصادی و معیشتی با سیاست های کالن -ه

سرمایه داری ونهادهای پیش برنده آن هم   سیاسی علیه -اقتصادی 

مانند صنوق ) چون دولت ها و نهادهای ملی و فراملی سرمایه جهانی 

، (ریاضت اقتصادی  است هائی چونپولی و نظایرآن و یا علیه سی

بویژه علیه سیطره و سیاست های سرمایه مالی به مثابه بخش 

نخواهد ( جهانی) طبفه کارگر  فرادست و هژمون سرمایه داری،

 .مبارزه قاطع و سرنوشت سازی را پیش ببرد  توانست

  

باتوجه به تجارب گسترده چندین دهه و سترونی مبارزات درون  - ح

سوسیالیسم "مشارکت در قدرت از یکسو و تجربه سیستمی و 

را مبارزات مستقل و خارج از   از سوی دیگر، شکل عمده" دولتی

سیستم و فشاربه نظام های حاکم از بیرون برای تحمیل مطالبات و در 

راستای سرنگونی نظام سرمایه داری و ایجاد بدیل جهانی دیگر 

 .تشکیل می دهد

  

دن به شکل گیری طبقه کارگر جهانی و برای تقویت و شتاب دا -ط

تولید گفتمان انقالبی تقویت همبستگی مبارزاتی همانطور که کمابیش 

وجود دارد ، تشکیل بیش ازپیش مجامع و فروم های گفتگو درسطح 

کشوری و منطقه ای و قاره ای و جهانی برای دیالوگ و هم آهنگی 

ها بااستفاده از آرایش صفوف طبفه کارگر، تشکیل سمینارها و گفتگو

شبکه های واقعی و مجازی برای بهره گیری از خردجمعی و جمع 

بندی از تجارب و تحوالت جهانی و دامن زدن به یک دیالگوگ جهانی 

و در راستای یک انترناسیونالیسم جنبشی و از پائین اهمیت زیادی 

مهم گسترش دامنه مشارکت دراین نوع همایش ها درسطوح . دارد

 .استفاده از ابزارهای تکنیکی ارتباطی نوین است گوناگون با

بدیهی است که خواست های   نقطه عزیمت و بسترحرکت را -ک

ملموس و مشخص با درنظرگرفتن خودویژگی های هرجنبش و 

هربخش کارگری در هرکشور تشکیل می دهد، اما ین تمایزات نمی 

همه  درجهانی که  تواند در ورای خود امرمشترک یعنی سرمایه را

 .اشغال شده است، نادیده بگیرد  فضاها و حوزه های هایش توسط آن

  

اگراز معنای صلب و تنگ طبقه فراتربرویم و اگر طبقه : خالصه 

کارگر را نقیض بورژوازی بدانیم با جهانی شدن و سراسری شدن 

سرمایه و تولید جهانی پرولتاریای جهانی هم درحال تعیین پیداکردن 

ه بدلیل شکاف بین سراسری عمل کردن بورژوازی با این هم. است

جهانی و پراکندگی پرولتاریای جهانی، بورژوازِی دستخوش بحران 

توانسته است تعرض خود را هم چنان ادامه دهد و جهان را در 

تنها شتاب و تقویت فرایند جهانی . زیرسیطره ویرانگرخود نگهدارد

را بسود کارگران و شدن طبفه گارگراست که می تواند توازن نیرو 

 .محرومین بهم بزند
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 = پیوندها   =        
 

 سایت راه کارگر 

  www.rahekaregar.com 

 

 ایمیل سایت 

    site@rahekaregar.com 

 

 روابط عمومی 

  public@rahekaregar.com 

 

 تلویزیون برابری -رادیو

 www.radiobarabari.com 

 

 ایمیل رادیو 

 info@radiobarabari.com 

 

 ایمیل تلویزیون برابری 

info@barabar.tv                     

 

      2617492 -511 – 49 تلفن

 

 ی یتعلیه ستم جنس

www.asj-iran.com   

 

 خبری  راه کارگر
www.rahekaregarnews.com 

 
 (انگلیسی ) ایران بولتن 

       www.iran-bulletin.org 

 

 (تئوریک ) نشر بیدار 

       www.nashrebidar.com  

 

 مجله آوای زن  

  www.tvs.se/womensvoice 

 

 (سوئد ) رادیو همبستگی  

http://radiohambastegi.net 

 ----------------------------------

 مواضع عمومی سازمان ما در :توجه 

ناد با امضای ها، مصوبات واس بیانیه

 .نهادهای سازمان طرح میشوند

مقاالت با امضای فردی و یا مطالب  

لزوما مواضع  مصاحبه هامطروحه در 

 . سازمان ما نیستند

http://www.rahekaregar.com/
mailto:site@rahekaregar.com
mailto:public@rahekaregar.com
mailto:info@radiobarabari.com
mailto:info@barabar.tv
http://www.asj-iran.com/
http://www.iran-bulletin.org/
http://www.nashrebidar.com/
http://radiohambastegi.net/
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 یکارگر یدجد یشناخت جنبشها

 "جهان سوم"در       
 

 مییابراه نسرین: برگردان        یپسسا کیم
 

 

 

 گرایى جنبش اجتماعى؛پدیدارى اتحادیه

 (6) خواهىسنخ جدیدی از اتحادیه 

 

چون فیلیپین، آفریقای جنوبی و کارگران در کشورهای گوناگون، هم

کره جنوبی در پاسخ به شرایطی که در کشورشان با آن مواجه اند، 

ین اما پویاتر -انگیز هر چند چالش -اندهایی را به وجود آوردهتشکل

. روندهای کارگری در جهان امروز به شمار میترین جنبشو قوی

سر بر بنیاد های جدید کارگری، که یکاهمیت این جنبش( 1)

از  ،مبادله در کشورهای خود استوار اند -توزیع -فرآیندهای تولید

های این جنبش: روندکارگران فراتر می" محض"دهی سازمان

گران اصلی نبرد كنش ،های اجتماعیشکارگری به همراه طیفی از جنب

برای دموکراسی، حقوق بشر و عدالت اجتماعی در هر یک از این 

 .کشورها هستند

-ى كارگر متمرکز هستیم میمسایل طبقه روى اما چگونه ماها که بر

چگونه ( 5)جدید را مورد شناسایی قرار دهیم؟  هاىتوانیم این جنبش

کنیم؟ حتا اگر چهارچوب مفیدی برای ها را درک توانیم مفهوم آنمی

توانیم این تعریف را به هر جنبش ها داشته باشیم، آیا میتعریف آن

که چهارچوب قابل تعریفی به کارگری موجود تعمیم دهیم؟ برای آن

ى كردهاى مختلف و نیز دیدگاه خود را در بارهدست دهیم، من روى

ین چهارچوب است که در درون ا. هاى کارگری بیان خواهم کردجنبش

ی و سپس نمونه. سنخ جدید اتحادیه خواهى را تشریح خواهم كرد

، مرکز کارگری فیلیپین را مورد (KMU)کیلو سانگ مایو آنو 

بررسی قرار خواهم داد که ماندگارى این نوع جدید از تشکل را نشان 

 .دهدمی

  

 چهارچوب مفهومى

فهم، نخست اشارتى به  برای جا انداختن این بحث در چهارچوبی قابل

هاى کارگری خواهم کرد و به كردهاى مختلف در تبیین جنبشروى

دهم، سپس ای ارائه میها نمونهعنوان مثال برای هر کدام از آن

گذارم که در نوشتار حاضر برای چهارچوب مشخصی را به بحث می

 .کنمهای جدید کارگری از آن استفاده میدرک جنبش

  

 های کارگریجنبش های تبیینروش

توان مورد بحث قرار های کارگری را از منظرهاى گوناگون میجنبش

تواند جنبش كارگرى را در قالب ناظرى مى ،ترین سطحدر پایین. داد

ها جاى هایى كه به لحاظ نظرى این جنبش را در آنمقوالت فعالیت

از  ،تواند این جنبش رامورد مالحظه قرار دهد؛ ناظرى مى ،دهدمى

مورد بحث  ،نگردكه براى تكامل آن بسیار مهم مى  ى عواملىدریچه

كرد آن در با نگاه به عمل ،تواند این جنبش راناظرى مى  قرار دهد؛

توان از نگرش این جامعه مورد بررسى قرار دهد؛ این جنبش را مى

كردها ها و یا دیگر روىى ایناى از همهو یا آمیزه ،جنبش به خودش

 .توجه قرار داد مورد

ای های نظری قابل مالحظهسردرگمی" مطالعات کارگری"ی در زمینه

كه وجود دارد، زیرا بسیاری از نویسندگان مسائل کارگری بى آن

اندازهای متفاوتی نقطه از چشم ،شناسند-آگاهانه اختالفات خود را باز

كوشم ضمن من در این نوشتار مى. اندنظرات خود را مطرح کرده

را مورد   كردهاى این روىترکیبی از همه ،هامعرفى این دیدگاه

هایی تعلق دارم که من به آن دسته از نظریه. استفاده قرار دهم

های کارگری را چونان كارگزار دگرگونى اجتماعی رادیکال جنبش

گنجد، و مدلی که در چهارچوب نظر الرسون و نیسان می -نگرند مى

و با در نظر  -اى طبقه کارگر متكى استی پایهبر واكاوى نقش اجتماع

گرى جنبش کارگری در گرى و نظارهداشت دورنمای هر دو نقش كنش

 كه جلوتر برویم، بایستی نخست دیدگاه نظریاما پیش از آن. جامعه

 .خود را معرفی کنم

  

 دگرگونى اجتماعی رادیکال  كارگزار چونطبقه کارگر هم

نقطه نظری  ،دگرگونى اجتماعی رادیکال  زارچون كارگطبقه کارگر هم

ها به ها و هم سندیکالیستبوده است که به طور سنتی هم مارکسیست

 .آن باور داشته اند

-با صرف نظر كردن از روى ،كرد ماركسیستى رامن روى ،جادر این

-و در برابر تالش(. 8) خواهم داد مورد توجه قرار ،كرد سندیكالیستى

گرایى ركسیستى براى خلق ِ مفهومى از اتحادیهكرد ماهاى روى

ى خودم را از آن پیش خواهم مفهوم اصالح شده ،جنبش اجتماعى

  .نهاد

  

 هاى سنتى ماركسیستى و لنینیستىیافتره

چون كارگزار دگرگونى اجتماعی كرد، یعنى طبقه کارگر را هماین روى

. گرددرمیبه مارکس ب -كمو دست -به گذشته ،رادیکال نگریستن

پیش از هر  ،مارکس"شود، گونه که لوزورسکی یادآور مىهمان

دهی، مراکز تجمع نیروی ها را به عنوان مراکز سازماناتحادیه ،چیز

هایى برای ارائه آموزش اولیه طبقاتی به کارگران کار، و سازمان

، باز چاپ در الرسون و 6253لوزوسکی، ". )مورد توجه قرار داد

-ای که به براندازی بورژوازی میآموزش طبقاتی( 44 ص ،نیسان

 .انجامد

اما . ها زیاد ننوشتبا این همه، مارکس در رابطه با اتحادیه

 ،هاى كارگرى کردگیرى را صرف جنبشى چشممارکسیستی که توجه

-با نوشته ،اغلب ماها که با سنت مارکسیستی آشنایی داریم. لنین بود

كه آشناییم؛ با آن" چه باید کرد؟"ها در ی لنین در پیوند با اتحادیه

ها بسیار از آن متاثر بودند، اما دیدگاه لنین در نسلی از مارکسیست

که هاى کارگری بسیار ابرازانگارانه بود؛ او در حالیباب جنبش

ها را اما اساسا  اتحادیه ،دانستها را برای کارگران مهم میاتحادیه

ه حزب ماركسیستى ِ پیشتاز در چون ابزارهائی برای کمک بهم

 .نگریستداری ِ قدرت دولتی مىیابی و نگهراستاى دست

هاى ى لنین و اتحادیهتوماس تایلرهاموند، در پژوهش خود در باره

در : "کندها را چنین بیان میكرد لنین به اتحادیهكارگرى، روى

 خواست کههای لنین کامال روشن است که او از ابتدا مینوشته

-ها زیر نفوذ و در صورت امکان کنترل حزب باشند؛ او مىاتحادیه

ها در ایدئولوژی و در عمل سوسیال دموکرات خواست اتحادیه

ها خنثا اى شرایط لنین خواهان آن بود که اتحادیهاما در پاره". باشند

ها را به عضویت خود جذب کنند رو غیرسوسیالیستجلوه كنند؛ از این

 .پلیس جلوگیری به عمل آورند  یازىو از دست

ها براى و تالش آن ،هابه اتحادیه  لنین بر پیوستن اعضای حزب

گفت که او می. ورزیدها تاكید مییابى به نقش غالب در اتحادیهدست

هاى محلی حزب رابطه برقرار کند؛ و هر اتحادیه، بایستی با سازمان

برای تضمین . بپیوندند توانند به حزبها میاتحادیه ،در برخى شرایط

های حزبی اى، بایستی سلولهای اتحادیهکنترل کامل حزب بر فعالیت

 .ها ایجاد شونددر اتحادیه

داشتند تا انتخاب اعضاى حزب براى های حزبی چشماز این سلول

را تامین كنند و مراقب باشند که { هادراتحادیه}هاى مهم ى پستهمه

ها برد که اگر اتحادیهلنین گمان مى. بگیرندها خط حزب را پى اتحادیه

وجود دارد که کارگران در  سخت زیر کنترل حزب نباشند، این خطر

برابر ایدئولوژی بورژوازی به زانو در آیند؛ از مبارزه سیاسى غافل 

شوند، و تنها به مبارزه اقتصادی بپردازند؛ و رهائی خود را در 

، در 6236هاموند، . )حزب انقالبی ها بجویند تا در پیوند بااتحادیه

 (38 ص ،و نیسان الرسون

داشت او بود كه این باور ،كرد لنیِن به كنترل كارگرانكلید ِ فهم روى

یابى و كارگران براى دست ،ها هرگز نمى توانند انقالبى شونداتحادیه

بایستى به حزب سیاسی انقالبی بپیوندند؛ كه [ انقالبى]به این موضع

از جدائی میان [ ی خوددر مبارزه]توانند هرگز به تنهائی نمیکارگران 

که  -و درست همین شكاف ِ دهان گشوده . گذرنداقتصاد و سیاست بر

كلید  -سازد هاى كارگرى را میى دریافت لنین از نقش اتحادیهزمینه

 .ها استدرك مفهوم لنینى از اتحادیه
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توان هم را مى  "ترل حزبکن"چنان سنت ِكه امروزه همدر حالى ،اما

تالش  ،هاى ماركسیستى و هم رادیكال ناسیونالیستى یافتدر جرگه

گران از كند كه تحلیلهای جدید ایجاب مىبرای درک اتحادیه

 .اى فراتر بروندتفكر ابزارانگارانه  چنین

  

 گسترش ِ آغازین ِ یك مفهوم: اجتماعی  گرایى جنبشاتحادیه

جدید كارگرى به ویژه در برزیل، فیلیپین و آفریقای های پیدایى اتحادیه

چون پیتر یافت لنینى سبب شد که محققانی همجنوبی، و شکست ره

واترمن در هلند و راب لمبرت و ادی وبستر در آفریقای جنوبی 

 .گرایى جدید نمایندمبادرت به تبیین این اتحادیه

در مطالعات و در پاسخ به درخواست کسانی که ( 6288)پیتر واترمن 

چون اقدامى در و هم ،مبارزات کارگری در فیلیپین درگیر بودند

اتحادیه  راستاى تبیین مبارزات کارگری در این کشور، كوشید مفهوم

، (6286)در کارهای وبستر . گرایى جنبش اجتماعى را بپروراند

استفاده ( 6288)و مانک ( 6288)، لمبرت و وبستر (6288)لمبرت 

م مورد پذیرش قرار گرفت؛ واترمن به خصوص بر از این مفهو

" گرایى جنبش اجتماعى اتحادیه "استفاده لمبرت و وبستر از تِرم 

متمرکز شد و در این اندیشه بود که آیا این تِرم چیزی بیش از یک 

 گرایى سیاسی نیست؟برای تِرم ِ پیشین ِ اتحادیه  گزینجای

تِرم به لحاظ نظرى بسط یافته خواست اطمینان یابد که این واترمن مى

 :رودگزینی صرف یک تِرم فراتر میكه از جایچنان ،است

مندم كه این تِرم چنان تعریف شود كه هم یك ابزار نظرى جدید عالقه"

به دیگر سخن، هم از . و هم یك هنجار نوین سیاسى را فراهم آورد

ود هاى عمل ِ سنتى باز شناخته شهاى سنتی و هم از شیوهترم

در این مقاله واترمن از لزوم پیوند (. 6ص ، 6288واترمن، ")

های اجتماعی سخن گفته و گرایى جنبش اجتماعى با جنبشاتحادیه

. دهدى جنبش اجتماعی را مورد بحث قرار میسپس بسط نظریه

ى اتحادیه گرایى جنبش اجتماعى با مفهوم قدیمى واترمن با مقایسه

ى متفاوتى از ما نه تنها نمونه:"ویسدنگرایى سیاسی مىاتحادیه

بلکه اِز درک متفاوتى از نقش طبقه کارگر و تشکیالت خاص  ،اتحادیه

-یادآور مى ،او در ادامه". زنیماو در دگرسانى جامعه حرف مى

های اجتماعی نوظهور و ى جنبشکه این درک جدید فراورده  شود

 (6-6صص :6288،واترمن ، . )سنخ جدیدی از اتحادباورى است

گیرى است که بحث ما صورت خواهد بنابراین در چهارچوب این جهت

 .گرفت

-اول، او اتحادیه: اند ازسه نکته اصلى در برداشِت واترمن عبارت

ى متفاوت از اتحادیه گرایى جنبش اجتماعى را نه تنها یک نمونه

ى درک متفاوت از طبقه كارگر و خواهى ، بلکه مدلی بر پایه

-بیند؛ دوم، او فکر میاش در مبارزه برای تغییر جامعه میتشکیالت

کند این مدل به طور رادیکالى متفاوت از مفهوم لنینستی از اتحادیه 

گرایى گرایى است و باید باشد؛ و سوم، او پیوند ضروری بین اتحادیه

-های اجتماعی را مورد توجه قرار مىجنبش اجتماعى با دیگر جنبش

 .دهد

 ،او سه عرصه را. شید تا كار واترمن را گسترش دهدراب لمبرت کو

 ،گرایى جنبش اجتماعى حیاتی بودندبرد در تعریف اتحادیهکه گمان مى

بندى سنتی میان فراتر رفتن از مرز ،از نظر تشکیالتی: برگزید

سیاست و اقتصاد؛ كوشش براى شكل دادن به اتحاد ساختارى با 

ركت در کارزارهای مقاومت مشا ،های اجتماعی؛ و سرانجامجنبش

كه براى فهم این  ،ترین نکته در نظر لمبرتقوی. ملی بر علیه دولت

 :عبارت است از ،جدید اهمیت اساسی دارد  گرایىاتحادیه

ًِ اصلى اتحادیه"... گرایى جنبش اجتماعى برگذشتن از جدایی كاِر

ى میان ى رابطهبورژوائی سیاست از اقتصاد است که در سایه

هر چه . اد، جامعه مدنی و دولت نیاز به فهمیده شدن دارداقتص

دارى تر در نظام چانه زنی گروهى محصور شوند، پاىها بیشاتحادیه

اشکال  ،رو است کههم از این. تر استداری افزوناجتماعی سرمایه

یابی و فعالیت در محیط كار که از سد و جدایی میان جدید سازمان

داری مسلط تهدید برای سرمایه ،رونداتر میجامعه مدنی و دولت فر

 ( 82ص ،6282،لمبرت.)شوندمحسوب می

در زندگی واقعی به چه " سیاست -برگذشتن از دوپارگى ِ اقتصاد"اما 

جدایی اقتصاد از سیاست در محل کار  ،ى واقعیمعنا است؟ مسأله

ی ى کارگران با قدرت مسلط در محل کار ذاتاَ سیاسنیست؛ زیرا مبارزه

ى فضاهای زندگی است، بلکه مسأله جدایی بین محل کار و بقیه

های جدید کارگری، خود قادر اند که نظم جنبش(. 61)کارگران است 

شان را در آن واكاوند، و خود تصمیم بگیرند اجتماعی موجود و نقش

رو اندرز و رهبرى هیچ ها پىکه چگونه به آن واكنش نشان دهند؛ آن

كه آن نهاد ادعاى فارغ از این ،ز خود نیستندتشکیالت بیرون ا

 .نمایندگی منافع چه کسی را دارد

چه  -های جدید از سنتی لمبرت و وبستر برای تمایزگذارِى اتحادیه

که  ،گرایىشناسى انواع مختلف اتحادیهسنخ  -راست و چه چپ 

كم به طور دست ،شناسىاین سنخ . را پروراندند ،امروزه وجود دارند

چون بالیده كه جنبش طبقه كارگر را هم در آن سنت نظرى ،منىض

   .نگرددگرگونى اجتماعی رادیکال مى  كارگزار

گونه تعریف  را این" ارتدوکس" گرایىلمبرت و وبستر اتحادیه

 :کنندمی

خواهى در واقع صرفا بر روی مسائل محل کار این شكل از اتحادیه"

ى تولید با مسائل ین مسائل عرصهمتمرکز است؛ از برقراری پیوند ب

كند که اعضا را تشویق مى ،است؛ و باالخرهتر سیاسی ناتوانگسترده

وارد   كه خود اتحادیه ضرورتاآندر مسائل سیاسی درگیر شوند بى

تر سیاست شود، با این باور که این کار را بهتر است به گود وسیع

-درونه. مناسب اندهاى دیگر وانهیم که برای این وظیفه سازمان

که  چهگرى بسیار متفاوت است، اما آنسیاسی این گونه از اتحادیه  ى

سازى و جذب شدگى در نظام در هر مورد از آن مشترک است هم

-کند، بلکه هممناسبات صنعتی است؛ که نه تنها مبارزه را نهادی می

چنین در خدمت تقویت جداسازى ِ اشکال اقتصادی و سیاسی مبارزه 

داری در تولید، جامعه و است؛ و برای محافظت از مناسبات، سرمایه

 (11-16صص ،لمبرت و وبستر". )روددر دولت اساسی به شمار می

 :کنندگونه تعریف میرا این" خلقی"  گرایىها اتحادیهآن

اتحادیه و مبارزه در کارخانه كم بها  ،گرایىدر این شكل از اتحادیه"

نظارت و کنترل بر مدیران در  ،مزدهار دستشود؛ مبارزه بر سمی

و در . گیردتوجهی قرار مىیابى شغلى مورد بیمحل کار و ارزش

سازد ها میگزین آندرگیر شدن در مبارزات سیاسی را جای ،عوض

لمبرت . )انجامدها میکه تنها به پراکنده کردن مبارزات در سطح بنگاه

 (16ص،وبستر و

 :کنندتعریف می را چنین" سیاسى -اجتماعى گرایى جنبشاتحادیه"و 

اى است كه درگیر شدن فعاالنه در دهى اتحادیهاین شكلى از سازمان

های ناظر بر تولید، و در سطح جامعه و سطح کارخانه، سیاست

-كوشد عرصهو مى ،کندمسائل معطوف به قدرت دولتی را تسهیل می

و گر چه نقش ... د بزندتر سیاسی پیونى تولید را با مسائل گسترده

تر از لزوم یك تشکل سیاسی بیش  گیرد اماحزب سیاسی را نادیده نمى

کند، که قادر است با هماهنگ کننده و در عمل دموکراتیک دفاع می

 (16ص،لمبرت و وبستر. )ها برخورد غیر ابزاری داشته باشداتحادیه

. ندى داردهاى چشناسى لمبرت و وبستر تفاوتبا سنخ  اما نظر من

-جا که میمخالف هستم، آن" ارتدکس"ها از نوع من با تعریف آن

تر سیاست گرى ضرورتا وارد گود وسیعگویند این سنخ از اتحادیه

درست نیست  AEL-CIO تردید در مورد این تعریف بى. شودنمى

ای در جهان در هر شکل و احتماال در مورد هر نوع جنبش اتحادیه)

های انتخاباتی ه طور خیلی فعالی در سیاستب AEL-CIO (.آن

که خود را با نظام مناسبات صنعتی رسمی شود، در حالیدرگیر می

من عموما با نظر لمبرت و . شودکند و یا جذب آن میمنطبق می

کنم موافق هستم، با این وجود فکر می  "خلقی"وبستر در مورد نوع 

ها کنترل شده و یا از آنها به وسیله احزاب سیاسی که این اتحادیه

ها به این احزاب است تا منافع کنند، و وفادارى اصلى آنتبعیت می

ها در درون یك در مواردى كه این اتحادیه. بالفصل ِ اعضای اتحادیه

توانند و ها مىیابند، آننظام اجتماعِی سوسیالیسم دولتی موجودیت مى

به قصد حمایت از )ی المللی کارگرهای بینگاهی اوقات در فعالیت

( های وابسته به احزاب سیاسی که متحد احزاب غالب انداتحادیه

 .شونددرگیر مى

-در زیر من دریافت خود را از اتحادیه گرایى جنبش اجتماعى بیان می

  .کنم

 من  یافتِ  ره

كرد مفهومى هاى جدید کارگری، بایسته است كه روىبرای فهم جنبش

های از دیدگاه نظری، من جنبش ،اول. یان کنمها بخود را نسبت به آن
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. نگرمچون عامل تغییر اجتماعی رادیکال مىکارگری را، اساسا هم

در  -فیلیپین   در( KMU)دوم، مدت زمانى را كه با اعضا و رهبران

 -طی پنج دیدار از سراسر این کشور در بیش از هفت سال گذشته

تم كه اکثریت اعضا و دریاف ،راه با پژوهش گستردههم ،گذراندم

چون عامل تغییر اجتماعی به جنبش کارگری هم ،رهبران این سازمان

و ( KMU)های خود از و من بر اساس مشاهده. نگرندرادیکال مى

به تعریف این سنخ جدید  ،کرد آن در جامعهى چگونگی عملبر پایه

 .امخواهى رسیدهاتحادیه

-سنخ عمومى از اتحادیه از پى لمبرت و وبستر، من بازشناسى سه

، "اقتصادی" ها راكه من آنگو این. کنمنهاد میگرایِى موجود را پیش

اى متفاوت از و به گونه ،خوانممی" جنبش اجتماعی"و " سیاسی"

-كه اتحادیهبراى آن. گیرمها را به كار مىتِرم  لمبرت و وبستر این

از اتحادیه خواهى ى نوع متفاوتى گرایى جنبش اجتماعى را به مثابه

 .ها را معین كنمالزم است حدود و ثغور این تِرم ،متمایز كنم

تعریف  خواهى را سنخى از اتحادیه" اقتصادی" گرایىمن اتحادیه

ساز كرده و جذب آن کنم كه خود را با نظام مناسبات صنعتى هممی

در چارچوب نظام سیاسی مسلط، به  ،های سیاسیشود؛ در فعالیتمى

 ،شودر بهبود وضعیت اعضایش و رسمی شدن خود درگیر میمنظو

المللی های بینکند؛ در فعالیتاما غالبا خود را به منافع آنی محدود می

و گر چه این را به ظاهر  ،شودگاه نیز درگیر مىتواند و گهکارگری مى

 -و نه به طور كامل -اما عمدتا ،كندبراى بهبود وضعیت اعضایش مى

ًِ ك  ،دهدتر نظام اقتصادى جارى كشور انجام مىمك به حفظ بهبا هدِف

 ،گرایىالمللی معموال در تقابل با هر نوع اتحادیههای بینو این فعالیت

را  "سیاسى"گرایى اتحادیه. قرار دارند ،گیردكه نظام را به چالش مى

رو کنم كه زیردست و یا دنبالتعریف می خواهى سنخى از اتحادیه

-و وفادارى اصلى رهبرانش متوجه آن -و یا دولت استحزب سیاسی 

؛ و این تعریف هر دو [حزب سیاسی و یا دولت تا اتحادیه]است  ها

(. 66)گیردرا در بر مى" رادیكال ناسیونالیستى"روایت لنینستى و 

به بی توجهی به مسائل محل  -و نه به طور كامل -كرد غالبااین روى

-ها مىاین اتحادیه. انجامدسیاسی مى" تربزرگ"کار به نفع مسائل 

که به منظور  ،المللی کارگریهای بینتوانند و گاه نیز در فعالیت

ریزی های وابسته به احزاب سیاسی و دولت طرححمایت از اتحادیه

 .کنندشرکت می ،اندشده

  

 گرایى جنبش اجتماعیاتحادیه تعریف من از

 

خواهى است كه با  اتحادیه سنخى از ،گرایى جنبش اجتماعیاتحادیه

این   .اقتصادی و سیاسى فرق دارد گرایىاتحادیه هر دو شكل ِ سنتى ِ

گرایى، به مبارزه کارگران صرفا به عنوان یکی از بسیار نوع اتحادیه

چون یگانه نگرد، و نه همها برای دگرگونى کیفی جامعه مىتالش

. امل اصلی آنعامل مبارزه سیاسی و تغییر اجتماعی و یا حتا ع

های اجتماعی بر یك جوى متحدانى با دیگر جنبشوبنابراین، در جست

کند چه در داخل کشور و چه در سطح بنیان ِ برابر است، و تالش می

 ،گرایى جنبش اجتماعیاتحادیه.ها بپیونددالمللی در عمل به آنبین

خواهان آن است كه اتحادیه به طور دموکراتیک توسط اعضاى آن 

هیچ تشكلى بیرون از آن؛ و اذعان دارد كه  به دست  نترل شود و نهك

مزد و دست ،ى كارگرانمبارزات بر سر كنترِل زندگِى كارى روزانه

نسبت با وضعیت توانند بىاند و نمىشرایط کار كامال به هم مرتبط

كند این ایجاب مى. اقتصادی، سیاسی، اجتماعی در مقیاس ملی باشند

حال کارگران در مقیاس ملى در وبهبود وضع  برایمبارزه   كه

كشى در محل کار و گرى و بهرهترکیب مبارزه علیه ستم -بگیرد

تر در در سطحى گسترده ،هم داخلى و هم خارجى ،رویارویى با سلطه

بنابراین . هاو به عالوه روابط سرورانه در درون خوِد اتحادیه ،جامعه

مستقل از سرمایه، دولت و احزاب  ،گرایى جنبش اجتماعیاتحادیه

ى خود انداز ویژهكند؛ و دستوِر كار خود را از چشمسیاسی عمل مى

های در همان حال كه آماده است در مذاكره با جنبش ،كندتعیین مى

 بر سر تعدیل -اندكه متحد او و داراى روابط برابر با هم -اجتماعی

 .دیدگاه خود درنگ كند

چون نه تنها آن را هم ،گرایى جنبش اجتماعیادیهاین مفهوم از اتح 

چنین بر بنیاِن بلكه هم ،شناسدگرایى بازمىسنخ متفاوتى از اتحادیه

یابى آن در مبارزه برای تغییر درك متفاوتى از طبقه کارگر و سازمان

-فراسوِى دوپارگى سنتِى اقتصادى ،یافتاین ره. جامعه قرار دارد

چنین سیاسی كه در مفاهیم اقتصادی و هم گونهآن ،رودسیاسى مى

به طور رادیکالی از مفهوم لنینیستی  ،روو از این. رایج است

بر کنترل  ،گرایى جنبش اجتماعیاتحادیه. گرایى متفاوت استاتحادیه

ها استوار است و هیچ دموکراتیک توسط اعضا در داخل اتحادیه

-نمى -خواه راست خواه از سوى چپ و -كنترلى از خارج از خود را

های اجتماعی بر پایه روابط برابر کاری با جنبشى همو آماده. پذیرد

ها مورد توجه اش را در مذاكره با آناست و حتا تعدیل دیدگاه ویژه

مدت و هم هاى كوتاه هم شامل ارتباط ،هاپیمانى دهد؛ این همقرار مى

اش درگیر هدف ،و سرانجام. شوندتر مىروابط ساختارى درازمدت

تلقى  ،به عالوه. شدن در كارزارهاى مقاومت ملى بر علیه دولت است

 .بستگی استوار استآن از انترناسیونالیسم بر بنیاد روابط هم

گرایى جنبش اجتماعی را از دیدگاه اتحادیه ،رو در بحث حاضراز این

-هاى كارگرى همیابم كه به جنبشخواهى مىنظری سنخى از اتحادیه

نگرد؛ اما این سنخ جدید از گران تغییر اجتماعىرادیكال مىون كنشچ

ًِ سنتِى لنینیستى متمایز استاز اتحادیه ،گرایىاتحادیه بر   و ،خواهِى

 .متكى است تر دریافت ِ واترمن یا لمبرت و وبسترتدقیق بیش

های جدید جنبش به دست دادن مفهومى نظرى از  و اکنون پس از

ها را مورد بررسی قرار دهیم ن است كه یکی از آنهنگام آ ،كارگرى

 ،به این منظور .اى در واقعیت داردتا دریابیم که آیا، این مفهوم پایه

 .كنمارایه مى KMU ىام را در بارهاى از پژوهشمن پاره

  

 در فیلیپین (KMU) بررسی کیلو سنگ مایو آنو

(KMU )لیپین استتشکل کارگری مختلف در فی  تنها یکی از پنج- 

ی شوروی سابق اند، ها وابسته به فدراسیون تحت سلطهسایر تشکل

، فدراسیون کارگران آزاد (WFTU)فدراسیون جهانی کارگری 

(FFW) مرکز کارگری الگاس منگاگوا ،(LMLC) و اتحادیه ،

-ای مانندهای وابستهکه فدراسیوندر جائی(. TUCP)کنگره فیلیپین

پیشرفته  KMU ز لحاظ سیاسی از جانبفدراسیون جهان کارگری ا

شود، فدراسیون کارگران آزاد و مرکز کارگری منکاگوا، محسوب می

. رودی کنگره فیلیپین محافظه کار به شمار میرو، و اتحادیهمیانه

ای در درون ی تشکیالت تودهرا، به مثابه TUCP مارکوس)

عالوه بر ( .کارگران به منظور حمایت از دیکتاتوری به وجود آورد

های های مستقلی وجود دارند که در اطراف طیفها اتحادیهاین

بندی را جایگزین گاهی اوقات این طبقه KMU .سیاسی قرار دارند

و " واقعی"های کند، تحت عنوان اتحادیهبندی دیگری میدسته

های مختلف اتحادیه. که اولی پیشرفته و دومی ارتجاعی است" زرد"

طور تاکتیکی حول موضوعات مختلف، به خصوص گاهی اوقات به 

که از شوند در حالیخواست اقتصادی نظیر دستمزد با هم متحد می

 .مانندنظر سیاسی مخالف یکدیگر باقی می

رشد کرد؟ چه شرایطی سبب ایجاد آن توسط کارگران  KMU چرا 

باقی بماند و رشد کند؟ سه  KMU  گردید؟ چه عامل باعث شد که

اول، شرایط وحشتناک کار . وجود دارد KMU تاسیسدلیل برای 

و سوم وجود . های سنتی کارگران را فروخته بودنددوم، اتحادیه. بود

یابی کارگری که علیه تسلط خارجی کارگران نیاز روشن برای سازمان

ها که کشور تابع منافع خارجی بود، اتحادیهتا زمانی. را متشکل کند

زه و مواجهه با مشکالت نبودند که مردم قادر به رشد و گسترش مبار

 .بردنداز آن رنج می

  

 KMU  آنو کیلو سانک مایو

KMUشود، و در اول ، تحت عنوان جنبش اول مه ترجمه می

این . ، در زمان دیکتاتوری سیاه مارکوس تاسیس شد6281 مه

هزار نفر عضو را در آن زمان 53 ای بود کههفتمین تشکیالت اتحادیه

هزار  63 داد، به عالوهقراردادهای دسته جمعی قرار می تحت پوشش

سال، این پس از ده(. 64)گرفتعضو بدون این پوشش را در بر می

هزار عضو زیر پوشش قراردادهای دسته جمعی،  531 اتحادیه دارای

هزار کارگر دیگر بدون پوشش قراردادهای دسته جمعی، اما  411 و

 (63. )بودند KMU زیر چتر

ضح است که به غیر از اندازه و یا حتی رشد اعضای آن، باید اما وا

چگونه در مقابل  KMU .به دست آورد  KMU تری ازآگاهی بیش

سرکوب دیکتاتوری از جمله دستگیری، بازداشت رهبران، 
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سخنگویان و تقریبا صد نفر از رهبران باالی آن مقاومت کرد؟ 

نقض حقوق بشر  چگونه تشکیالت پس از ترور پی در پی رهبرانش،

و مخالفت تقریبا کامل ارتش و طبقه حاکم توانست راهش را ادامه 

 دهد؟

KMU  از کجا این توانائی را به دست آورد که وی را قادر کرد تا

سال از تاسیس خود  6 دومین اعتصاب عمومی کارگری را در طول

 رهبری کند و پیروز شود؟

ای مثل ایهدر تداوم راهش، به اصول پ KMU بخشی از قدرت

یکی از رهبران اصلی آن . گردداصالت، رزمندگی و خصلت ملی بر می

ای کرد، مصاحبه 6286 که از فاش شدن نامش امتناع داشت در سال

در بر  KMU و توضیح داد که این اصول چه معنائی برای اعضای

 .دارد

به وسیله اعضایش  KMU منظور ما این است که" اصالت"با گفتن 

شود و تمام اطالعات در اختیار اعضاء قرار داده می. ودشهدایت می

. شودها اخذ میکند توسط آنهایی که تشکیالت را هدایت میسیاست

هرگز به منافع طبقه  KMU منظور ما از رزمنده بودن این است که

مان تمام کند، حتی اگر به قیمت جانکارگر خیانت نمی

ای به یق عمل جمعی تودهمعتقد است که کارگران از طر KMU .شود

خصلت ملی بدین معناست . شوندحیثیت و حرمت انسانی خود آگاه می

که ثروت فیلیپین به مردم فیلیپین تعلق دارد و حاکمیت ملی نباید تحت 

-مخالف حضور پایگاه KMU .هر شرایطی مورد مسالحه قرار گیرد

 .های آمریکا در فیلیپین است

اتی آگاه است، و معتقد است که ، از نظر طبقKMU به دیگر سخن

آموزند تا معامالت پشت شان میایتر از مبارزات تودهکارگران بیش

ی مردم فیلیپین پرده رهبران، و مصمم است که فیلیپین باید به وسیله

حتی به قیمت جان رهبران، هرگز به KMU کهاظهار این. کنترل شود

بسیاری از . نیست آمیزکند اغراقمنافع طبقه کارگر خیانت نمی

ترور . انددهندگان، رهبران و اعضای آن دستگیر یا کشته شدهسازمان

نشان داد که فعال  6286 در نوامبر KMU روالندو اواللیا رهبر

 .ها با باالترین خطر همراه استبودن در اتحادیه اصیل، برای آن

درک سیاسی تشکیالت از  KMU های بقا و رشدیکی دیگر از جنبه

ای واقعا اصیل است که قلمرو اتحادیه. وم اتحادیه اصیل استمفه

ای خود را از روابط خاص کارخانه فراتر ببرد و فعالیت اتحادیه

مبارزه برای اقتصاد سیاسی در سطح ملی و روابط اجتماعی داخلی را 

این درک را تا باالترین  KMU های مربوط بهاتحادیه. نیز شامل شود

اند، هر چند مسئله به این جا محدود توسعه داده سطح خود در فیلیپین

 .شودنمی

های اصیل، مخالف مداخله امپریالیستی و سلطه از طرف اتحادیه

-چنین موسساتی مثل صندوق بینهایی نظیر آمریکا و ژاپن، همملت

 .هستند... المللی پول، بانک جهانی و 

جامعه ی های مربوط به مسیر و شکل آیندهدر بحث KMU دخالت

همراه با قدرت روزافزون آن در مداخله در تولید اقتصادی به علت 

سازد چنان این اتحادیه را با اهمیت میموقعیت آن در سازمان کار، آن

 .رودکه موضوعی برای بررسی و آموزش به شمار می

های نقاط قوت تشکیالتی دیگر آن را باید در فرآیند درونی سازمان

به دموکراسی پایبند است و به  KMU :یافت KMU مربوط به

خواهان از خودگذشتگی و فداکاری . دهداعضایش حساب پس می

ی اعضایش به وسیله KMU .رهبران و جنگ با فساد درونی است

 .شود و نه به وسیله تشکیالت دیگر چه چپ و یا راسترهبری می

برنامه : شده است KMU سه عامل سیاسی سبب بی همتا بودن

ریزی شده که آموزش سیاسی را ای طرح، به گونه(2) آموزشی آن

کند و آن را فقط به نمایندگان کارگران و برای همه اعضاء مهیا می

-های اجتماعی هماش با دیگر جنبشرابطه. کندرهبران محدود نمی

گیران، فقرای حاشیه شهر، قبایل و چون دهقانان، زنان، ماهی

 .الت بیرونی استوار استمحصالن، و بر عدم وابستگی به تشک

  

 آموزش

KMU ای در های آموزشی اتحادیهترین برنامهیکی از رشد یافته

شاید بخشی کلیدی که در خدمت گسترش رهبری . جهان را داراست

 .است

" اتحادیه اصیل"که با عنوان عمومی  KMU برنامه آموزشی

شود شامل سه دوره شناخته می

 .است PAMA ، GTU، KPD:متفاوت

PAMA دهندگان آن ی یک روزه کوتاه است که سازمانیک دوره

ای عملی حتی در رابطه با صف اعتصاب به توانند آموزش پایهمی

-در این دوره کارگران نه تنها حقوق و مسئولیت. کارگران ارائه دهند

ارزش . گیرندای، بلکه اقتصاد سیاسی را نیز فرا میهای اتحادیه

به . شودبرای کارگران توضیح داده می اضافی به شکلی قابل فهم

شود، و به عنوان عاملی کلیدی مفهوم امپریالیسم روشنی انداخته می

یابی به حاکمیت دست. شوددر ایجاد فقر و سقوط کشور نشان داده می

ی کارگران برای آزادی ملی به طور واضح، بخش مهمی از مبارزه

 .شودتلقی می

GTU گیردتری را دربر می، جزئیات بیشی سه روزه اتحادیهدوره .

ها تفاوت میان آن. دهندکارگران مشکالِت کار را مورد بحث قرار می

نان و "چه از نوع )طرف و اتحادیه زرد های واقعی از یکاتحادیه

از طرف دیگر را مورد ( کننده آنتر همکارییا مدل بیش" کره ، برنج

ها پیرامون تاریخ جنبش آن. دهندبحث و تجزیه و تحلیل قرار می

ی اتحادیه های پیشین به منظور توسعهکارگری فیلیپین و کوشش

و کارگران چگونگی مبارزه برای آزادی ملی . شوندواقعی متمرکز می

 .دهندو طبقه کارگر را مورد بحث و بررسی قرار می

( 66. )کندبرنامه ملی دموکراتیک را ترویج می KPD ی سوم،دوره

است، اما  GTU ی دوم، یعنیاساسا بخشی از دوره KPD یدوره

ی توجه KPD .تری کرده استاین دوره ارتقاء یافته و رشد بیش

کند و اتحاد با خود را حول مبارزه برای دموکراسی ملی متمرکز می

-گیرد که برای حکومت ملی مینیروهای سیاسی مختلف را دربر می

واقعا مستقل و یک  هدف دموکراسی ملی، تاسیس کشور. جنگند

های مختلف ی بخشدولت ائتالف ملی دموکراتیک است که بر پایه

گیران، زنان، فقیران حاشیه جامعه مثل دهقانان، کارگران، ماهی

 (68. )شهر، محصالن، غیره استوار است

ها به طور رسمی در انستیتوی آموزشی و تحقیقات جهانی این دوره

یک تشکیالت اساسا کلیسائی در رشد پیدا کرد که  EILERکارگری

ها در پاسخ به جایگاه مقدم رفت، اما آنپایتخت مانیل به شمار می

به وجود  6281 در سال KMU آموزشی اعضاء در کنگره موسس

در خطوط اعتصاب کارگری و )های آموزشی در محل این دوره. آمد

رشد و گسترش یافت و به منظور تصحیح و رشد ( جلسات اتحادیه

پس . شونددر مانیل فرستاده می EILER تر اعضاء به انستیتوبیش

از آن دوباره به کارخانه برگردانده شده، مورد آزمایش قرار گرفته و 

 .گیردها مورد جرح و تعدیل قرار میجائی که الزم باشد آموزش آنآن

هر . این مراکز آموزشی در سرتاسر کشور تاسیس شده است

معتمدان محلی هم یک بخش آموزشی  همین طور وKMU فدراسیون

ها آماده و قابل دسترس ساختن اطالعات برای دارند، هدف آن

 .کارگران است

در باتان، کارگران . نیست KMU این اطالعات منحصر به اعضای

حتی  -هاحتی خواهان آن بودند که همه اعضای متحدان ایالتی آن

-ها بهرهاین آموزشاز  -های وابسته به دیگر مراکز کارگریاتحادیه

رسد که در رابطه با اغلب متحدان مسئله به به نظر می. مند شوند

های آموزشی هر چند، در بعضی مناطق برنامه. همین روال باشد

مستقلی به وجود آمده است، مثل انستیتوی ویسایا برای تحقیقات و 

های موجود در منطقه ای در سبو، که به اتحادیهآموزش اتحادیه

 .کندیاز خدمت میدییا

های کارگری و دیگر گروهKMU هایتفاوت اصلی میان سازمان

تالش دارد که به منظور دخالت  KMU .همین فرآیند آموزشی است

ها را رشد خود و کشورشان دانش آن کارگران در مواجهه با مشکالت

کنند، ها از هر فرصتی به منظور آموزش کارگران استفاده میآن. دهد

ی انتخاباتی نسبی برنامه" دوره آزادی"کنند که در طی ش مییا کوش

کنند که کنترل بر اتحادیه خود را ارائه کنند و یا به کارگران کمک می

 .در دست بگیرند تا آن را به نهادی رزمنده تبدیل سازند

که به جای آن. ی اداره آن قرار داردکلید این فرآیند آموزشی در شیوه

ها چگونه باید فکر و یا عمل کند؛ گویند که آنفقط به کارگران ب

اند که در ی آموزشی ایجاد کردهیک برنامه KMU  دهندگانآموزش

شان را در پیوند با هایها و دیدگاهآن کارگران قادر اند ایده
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های بدیل را مورد ها درمیان بگذارند و راهموضوعات گوناگون، با آن

-ها از طرف آموزشی آزاد و دادههااز طریق بحث. بحث قرار دهند

 .دهنددهندگان، کارگران خودشان و دیگران را آموزش می

آموزش، کارگران را . به سادگی اهمیت آموزش را نباید ناچیز شمرد

دهد ها این امکان را میبه آن. کندبیرون از محل کار دور هم جمع می

شان دافشان و چگونگی رسیدن به اههایکه در پیوند با خواسته

ها این فرصت را فراهم آموزش هم چنین برای آن. فکر و بحث کنند

دیگر برخورد کنند، و در درون تشکیالت همبستگی کند که با یکمی

 .ایجاد کنند

کافی . آورد آن، احساس قدرت در میان کارگران استترین دستمهم

د های آموزشی را از سر بگذراننبار کارگران این دورهاست که یک

کنند را به که چه کار دارند میها درک واقعی از خودشان و اینآن

شاید انتزاعی به نظر برسد، اما این مسئله به طور . آورنددست می

شان در پیوند با مبارزات مشخص، تداوم واقعی خود را در عزم

-سال نشان میتر از یکساعته برای بیش 14 های اعتراضیحرکت

 .تبدیل شده است دهد که به امری رایج

های ویژه خود را کنند که دورهها کارگران را تشویق میاین کالس

-در منطقه IGMC ی کارگرانبه عنوان مثال اتحادیه. گسترش دهند

ی روابط ی خط صادرات باتان برای کارگرانش کالسی را در باره

چرا تولیدات به شکل . شان بر پا کردداری تولید در شرکتسرمایه

د ترتیب داده شده است؟ کمپانی تالش دارد که چکار کند؟ موجو

ها قادر به انجام آن هستند؟ اتحادیه برای تقویت خودش چه چگونه آن

ها برای جواب هایی هستند که کالسها پرسشتواند بکند؟ اینکار می

همه  6286 اتحادیه تا قبل از اوایل. شوندها متمرکز میدادن به آن

 .ها جا داده بودن دورهاعضایش را در ای

  

 های دیگر جامعههای بخشرابطه با تشکل

 

مثل )های ملی در درون هر گروه از جامعه در فیلیپین، دموکرات

گیران، زنان، فقرای حاشیه شهر و کارگران، دهقانان، ماهی

ی مردم آن اند که نیازهای ویژههایی به وجود آوردهتشکل( محصالن

یا   های سکتوریها به اسم تشکلاین. کندبخش را نمایندگی می

 .شوندنامیده می" بخشی"

هائی های یک بخش به منظور مبارزه برای خواستپیوستن به تشکل

گیرند و منحصر نشدن که تمامی مردم فیلیپین از آن بهره می

ها، نکته کلیدی دیگری فقط به کارگران و مشکالت آن KMU منافع

ی مردم فیلیپین با استفاده از این اتحادیه. درودر رشد آن به شمار می

اعتصاب "اند تاکتیکی به اسم ولگانگ بایان و یا جنبی قادر شده

" اعتصاب عمومی"تر از را بسط دهند که حتی بسیار قوی" مردم

 .باشدای در کشورهای صنعتی میتقریبا افسانه

شود، شامل اعتصاب عمومی کارگری هم می" اعتصاب مردمی"یک 

شود، به عالوه، تمام حمل و نقل متوقف می. روداما از آن فراتر می

شوند، تمامی اعضای جامعه به ها بسته میها و دکانی مغازههمه

قصد جلوگیری از کار، و باریکادهائی برای وسایل نقلیه خصوصی که 

خواهند به صف کارگران که میدهند و یا برای کسانیبه کار ادامه می

 .کنندایجاد میبپیوندند 

اولین اعتصاب مردمی در شهر داراتر در میندانائو در 

ی های اقتصادی در نتیجهترین فعالیتعمده. اتفاق افتاد 6284 سال

خوئی و عملیات افزایش ی مردم در پاسخ به درندهعمل هماهنگ شده

دو اعتصاب مردمی در دو . ی نظامی در این جزیره، از کار افتادیابنده

که باز هم در . آغاز گردید 6283 هایدیگر، در طول سال جزیره

سومین اعتصاب مردمی با . اعتراض به نظامی شدن این جزایر بود

که فرماندار نظامی جزیره، از رهبران موفقیت همراه بود تا حدی 

ها از پذیرش خواست او اعتصاب خواست که به آن پایان دهند، اما آن

-هایوقتی به تمام هدف"بران به او گفتیکی از ره. امتناع ورزیدند

این اعتصاب مردمی ( 62" )دهیممان رسیدیم به اعتصاب پایان می

 .سه روز طول کشید

لیبرادر، دبیر کل " نونی"  چگونه این تاکتیک رشد پیدا کرد؟ اراستو

های های بخشدر منطقه میندانائو توضیح داد که رهبران تشکل

های شان در پیروزی برای خواستهالشگوناگون دریافته بودند که ت

ها شروع به مذاکره و آن KMU .آورد ناچیزی داردشان دستویژه

ی نتیجه(. 11. )تر است یا نهکردند که ببینند آیا فعالیت مشترک موفق

ها تاکتیکی بود، که هر چند بسیج آن به درستی مشکل های آنتالش

بل باوری قدرت خود را به شد به طور غیر قابود، اما وقتی آغاز می

 .گذاشتنمایش می

، در KMU های مختلف، از جملههای بخش، تشکل6283 در ماه مه

پرستان چارچوب یک اتحاد ملی به نام بایان، یا اتحادیه جدید میهن

است در " سرزمین"یا " خلق"بایان، که به معنی . متشکل شدند

تر در بیش های محلیسطح ملی متشکل شده است و دارای شعبه

 .باشدمناطق شهری در سراسر کشور می

اعتصاب مردمی قابل توجه دیگر در استان باتان بر علیه ساخت 

ی آتشفشان این نیروگاه در دامنه. رخ داد 6283 نیروگاه اتمی در سال

-خیز ساخته شده بود، هدف رساندن برق به پایگاهی زلزلهدر منطقه

ی صادراتی در ابیک، و به منطقههای آمریکائی، به اسم کالرک و س

 :توصیف کردند  این اعتصاب مردمی را چنین. ماری ولز بود

ترین آن سه بزرگ. چندین تظاهرات بزرگ بر علیه نیروگاه آغاز شد"

شهر  8 فعالیت. بود 6283 روز اعتصاب در سطح استان در ماه ژوئن

ایل حمل و ها، مدارس، وسها، مغازهتمام بانک. به حالت توقف درآمد

-حتی قایق. نقل عمومی، مشاغل خصوصی و ادارات دولتی بسته شد

گیری در بنادر محلی، از رفتن به دریا امتناع کردند، های ماهی

کارگران مناطق صنعتی آزاد تجاری، مناطقی که کارخانجات چندملیتی 

در آن قرار دارد، دو روز بیرون آمده و راهپیمائی کرده و به اعتصاب 

مسدود کردند که به نیروگاه   هائی راکارگران تمام راه. دپیوستن

های نظامی درگیر شدند که به منظور باز شد و با ماشینمنتهی می

اولین اعتصاب (. ، واتر و جکسون6281)کردن راه فرستاده شد 

در پاسخ به افزایش قیمت نفت  6286 خلقی سرتاسری در ماه اگوست

که به دلیل اقدام به کودتا زود خاتمه نبا وجود آ. توسط دولت آغاز شد

درصد کشور را به  23 دهی این اعتصاب، بیش ازیافت، اما سازمان

جالب توجه است که پس از اعالم برنامه برای . حالت تعطیل درآورد

که آن اعتصاب بتواند اعتصاب مردمی سرتاسری دیگر و قبل از این

 .ا بعدی صورت گرفتشروع شود، اقدام برای کودت 6282 در دسامبر

های پیشرو ای نزد فیلیپینیی شناخته شدهاعتصابات مردمی نمونه

تواند به تری میآورد بیشدهد فعالیت مشترک دستاست که نشان می

این  KMU  اعتصابات مردمی هم چنین به. دست دهد تا به تنهائی

ر ای درگیشناخت را ارائه داد که طبقه کارگر بایستی در مسائل ملی

که این های جامعه تاثیر دارد، به دلیل اینشود که بر سایر بخش

 .گذاردمسائل بر کارگران هم اثر خاص خود را بر جای می

  

 های بیرونیاز تشکل KMU استقالل

 

 

 

KMU که بخشی از جبهه حزب کمونیست فیلیپین بارها به عنوان این

شونت و با زدن برچسب به عنوان جبهه، خ. است متهم شده است

مشروعیت  سرکوب علیه آن در بین طبقات متوسط و باال در جامعه

این اتهام در . چون آمریکا قویا ضد کمونیست هستندیابد که هممی

رابطه با بحث من از این اتحادیه به عنوان نوع جدیدی از اتحادیه 

را باید کامال به   KMU مهم است، چرا که اگر این اتهام درست باشد

بندی کرد و نه به عنوان ای از نوع سیاسی دستهتحادیهعنوان ا

 .اتحادیه جنبش اجتماعی

از حزب کمونیست مستقل است؟ چه  KMU کنم کهچرا من ادعا می

تری وجود کنند؟ در واقع اما مالحظات بیششواهدی از آن حمایت می

 .دارد

کس تاکنون ثابت نکرده است با وجود اتهامات وارده، هیچ

شود، حتی فردینالد ی حزب کمونیست کنترل میوسیله به KMU که

مارکوس با همه قدرتش و سیستم قضائی تابع و زیردستش نتوانست 

بارها این ادعا را تکذیب کرده است،  KMU  .این ادعا را ثابت کند

تعدادی از . که بخشی از جبهه حزب کمونیست فیلیپین است

دستگیر و " شورشی"و " خرابکاری"به اتهام  KMU رهبران

ها از نوع اتهاماتی است که اند، که در واقعیت امر اینبازداشت شده

دانم این جائی که من میتا آن. به حزب کمونیست فیلیپین تعلق دارد

. ها اثبات نشدهاتهامات هرگز در دادگاهی علیه آن
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های دولتی مورد بارها و بارها به وسیله دستگاه KMU رهبران

اند، و تاکنون نشان داده نشده است که عضو فتهبازجوئی قرار گر

مخصوصا  KMU کریسپین بلتوان مسئول. حزب کمونیست هستند

حزب کمونیست فیلیپین برنامه : گفته است که این مسئله واقعیت ندارد

خودش را دارد، بخش قابل توجهی از آن شبیه برنامه ماست، اما در 

ترین لین مرحله، مهمدر او. ی ما متفاوت استمجموع با برنامه

جویانه و ای را که باید در نظر داشت خصوصیت صلحمالحظه

ما استفاده از خشونت را برای دستیابی به : پارلمانی مبارزه ماست

مان رد کرده ایم، ما قانون اساسی جمهوری فیلیپین را اهداف

راهنمای خود قرار داده، ما بارها وفاداری خود را به پرچم و قانون 

 (16.)ایمسی اعالم کردهاسا

های زیر اتهام، لزوم مبارزه مسلحانه یکی از اجزاء که تشکلهنگامی

اند در واقع این اتهام که کردهکلیدی سیاست حزب کمونیست را رد می

 .کردندبخشی از جبهه حزب کمونیست اند را هم نفی می

به عنوان  KMU های اکنیو و راموس بابدین جهت، هر دو دولت

را در  KMU اند، و دولت اکینوحزب مسئول برخورد کردهیک 

 .شورای مشاوره و راهنمائی خود وارد کرد

با وجود این واقعیت که هیچ مدرک معتبری نشان داده نشده است، 

اما بر اساس این اعتقاد . شودهنوز هم اتهام کمونیست بودن ایراد می

ست مات ممکناین اتها" ی آتش استجائی که دود است، نشانه"که 

 .مردم را متقاعد کند که شاید چیزی وجود داشته باشد

-سالی گذشته من پیرامون این مسئله تحقیقات کاملی انجام داده 6 در

یکی از انواع جدید  KMU ام، با این کوشش که مشخص کنم که آیا

که محصول یک حزب کمونیست بسیار رشدیافته اتحادیه است یا این

دهندگان و ها، سازمانکارگران، فعالین اتحادیهمن با . پیچیده است

ها، ، اکادمیسینKMU، رهبران مخالف اتحادیهKMU رهبران

دهندگان اجتماعات، به اضافه روحانیون و فعالین کلیسا، سازمان

های کوچک ها را به تنهائی و با برخی در گروهخبرنگاران، بعضی

به )را  KMU من موضوعات مطروحه به وسیله. امصحبت کرده

های واقعی که به یعنی دوره آموزشی برای اتحادیه -GTU عالوه

ی انستیتو جهانی برای آموزش و تحقیقات کارگری ایجاد شده وسیله

-های مدارک آموزشی خود استفاده میاز آن به عنوان پایه KMU و

ام و نظرات و ادعاهای کسانی را که از نظر سیاسی در را خوانده( کند

-قرار داشتند را مورد ارزیابی قرار داده KMU و یا راستطیف چپ 

 .ام

، (15)ام داشته KMU هائی که با رهبرانها، در صحبتبه عالوه این

گیری و رشد آن من به طور مشخص در رابطه با فرآیند تصمیم

دستیابی به این اطالعات، نکات کلیدی را . اماطالعاتی به دست آورده

 .دهدد درونی تشکیالت به دست میپیرامون چگونگی عملکر

که شامل حضور در جلسات وسیع اتحادیه )از طریق این تحقیقات 

من متوجه شدم ( شودای میهای منطقهمحلی و فدراسیون

ای که جلسات اتحادیه. شودبه طور دموکراتیکی اداره می KMU که

ها قوی، کنندگان خوب، بخشمن در آن حضور یافتم، تعداد شرکت

رابطه میان رهبران و اعضا، باز و با . شده و انتقادی بودند فکر

 .احترام متقابل بود

های گوناگون طیفی از سیاست KMU های گوناگوندر بین فدراسیون

. ها زنده و فعال استها در درون و میان آنوجود دارد، و بحث

های ها از این حق برخوردارند که از شرکت در حرکتاتحادیه

زرگ امتناع کنند، هر چند امتناع به طور واضح تشویق اعتراضی ب

الاقل در یک مورد برجسته که در آن شواهد کامال روشن و . شودنمی

ی ی مداخلهنمونه)رسد نتیجه واضح و شناخته شده به نظر می

سیاسی به وسیله جامعه بین المللی کارگران مواد غذائی و 

را به جدایی ( NFL)، فدراسیون ملی کار (IUF( )14 معتمدین

مجبور نکردند؛ این در حالتی بود که سه فدراسیون دیگر  IUF از

تلقی  KMU عقب نشینی کرده بودند، این حمله بزرگی به موجودیت

به عالوه، فدراسیون ملی کار به طور عام با تحلیل . شدمی

آن مین مخالف بود، ولی در رابطه با کشتار میدان تین KMU اولیه

به  KMU(13.)کار نبود که از تشکیالت بیرون روداجباری در 

 .شودکنترل نمی" سانترالیسم دموکراتیک"ی وسیله

مورد چشم پوشی قرار  KMU ی منتقدانعامل دیگری که به وسیله

ها و گرفته بود، نحوه رشد آن بود و تعداد قابل توجهی از تشکل

ای از جناح راست به طور قابل مالحظه KMU رهبران درون

فدراسیونی که اکنون عضو هستند، سه  66 از. آمده بودند KMU به

. شدندشان تشکلی زرد محسوب میها تاریخا در اوایل فعالیتعدد آن

در . که عقب نشینی کندقبل از این( ULGWP)طور همین

بود که اتحادیه دست  6286 فقط در سال IBM واقع

-AMA .پیوست KMU را ترک کرد و به TUCP راستی

SUGBO یمتحد سبو، در ابتدا به اتحادیه TUCP وابسته بود .

بار رهبر محلی در یک KMU الاقل یکی از رهبران رده باالی

کنم که اکنون افرادی از رهبران بوده است، و گمان می TUCP درون

کار  KMU سابق رده باالی تشکالت زرد وجود دارند که در درون

-ها غیر متحمل به نظر میران آنها و رهبتشکل  برای این. کنندمی

که بدون  -KMU برانگیزبه خصوص به دلیل شهرت بحث -رسد

، KMU بررسی جدی این اتهام پیرامون وابستگی و عدم وابستگی

 .به این تصمیم برسند که از راست به چپ بروند

شود، بلکه ای حمایت نمینه فقط این اتهامات توسط مدارک ویژه

که ر ایتالیا نشان داده است که حتی در جائیتحقیقات مریم گلدن د

ای در حزب کمونیست قانونی و رسمی است و دارای پشتیبانی توده

یافته مشکل است انتخابات است، برای حزب کنترل کارگران سازمان

های حزب غیر هماهنگ و با سیاست حتی فعاالن حزبی داخل اتحادیه

کنند ودشان عمل میگاهی اوقات به طور موثری بر علیه حزب خ

شرایط برای حزب کمونیست که غیرقانونی (. ، گلدن6288 :143)

تواند محکوم اش بدبختانه میاست و برچسب کمونیست بودن نتیجه

. رسدبه مرگ باشد کنترل به همان شکل بسیار غیرمتحمل به نظر می

که مسائل جائی)از اتحادیه واقعی  KMU عالوه بر این، درک

-شود به این مفهوم که جنبهپیوند با شرایط ملی دیده میکارخانه در 

به طور ( توان از جنبه سیاسی جدا کردهای اقتصادی مبارزه را نمی

اگر . چه متفاوت است که در زمان لنین به وجود آمدرادیکال با آن

که در آن تئوری  -کسی کتاب کالسیک لنین چه باید کرد را قرائت کند

ر دوره پس از کسب قدرت دولتی رشد زیادی کمونیسم از اتحادیه د

کند که این درک بر این امر استوار است که کشف می -کرده است

های اقتصادی مبارزه فراتر رود، برای فراتر تواند از جنبهاتحادیه نمی

-اتحادیه( 16. )های انقالبی بپیوندندرفتن، کارگران بایستی به تشکل

ی مبارزه برای های دوگانهنبههای واقعی خصوصا این جدا کردن ج

که این تمایز فهمیده شد، کامال واضح هنگامی. آزادی را قبول ندارند

 .جزیی از جبهه کمونیست نیست KMU رسد کهبه نظر می

به  KMU ام کهبا توجه به شواهدی که من دیدم، به این نتیجه رسیده

و چه  شود و نه تشکالت بیرونی چه چپوسیله اعضاء خود کنترل می

های آن نتیجه مبارزات سیاسی در درون گیریموضع( 16. )راست

اند، نقاط ضعف و تشکیالت است، و از بیرون اخذ نشده

را باید به خود تشکیالت نسبت داد و نه یک نیروی  KMU  قدرت

 .بیرونی

  

 KMU انتقاد از

وجود دارد، محورهای  KMU که نکات زیادی برای ستودندر حالی

هایش وجود دارند که نیاز به تغییر و پالودگی را یادآوری از کارکرد

اش را روشن کند و به ویژه نیاز دارد که ایدئولوژی KMU .کندمی

ی حزب کمونیست فیلیپین به خصوص به اتهام عضویت در جبهه

چنین الزم است که حضور زنان را فعاالنه گسترش هم. برخورد کند

ن در رهبری حرکت کند که داده و مصممانه در جهت شرکت زنا

چنین نیاز به رشد هم. انعکاسی از مشارکت آنان در کل تشکیالت است

 .یک کانون ضد بوروکراتیک وجود دارد

  

 :خالصه

یک تشکیالت قوی و قدرتمندی را ایجاد  KMU زنان و مردان در

-اش بر اساس حقیقتی رزمنده، ملیاین مرکز کارگری فلسفه. اندکرده

و از این فلسفه حکایت دارد که کارگران . ریزی شده استهگرایانه پای

به عالوه عوامل دیگری مانند . مفهوم اتحادیه حقیقی را گسترش دادند

گیری دموکراتیک، ساختار فدرالیستی و متحدانی که به فرآیند تصمیم

کنند، برنامه آموزشی، دیگر را تقویت میطور دو جانبه هم

های دیگر و استقالل از های بخشتشکلبا موشکافانه و موثر، اتحاد 

 .اندها همگی نقش داشتهآن
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KMU  سطوح مختلف تشکیالت را در سراسر کشور، در یک مرکز

و بیش از ده سال است که به بقای خود . کارگری ملی متحد کرده است

چیزی که هیچ مرکز رادیکال کارگری قبلی نتوانست به . دهدادامه می

 .انجام برساند

سال اول در اعتصاب کارگری سراسری در طول ده KMU نتیجه، در

و عمومی را رهبری کرد و نیروی عظیمی را در یک اعتصاب مردمی 

را با KMU هایها، اتحادیهاین تالش. سرتاسری به وجود آورد

 .های کارگری متحد کردها و بخشهای دیگر از سایر گرایشاتحادیه

ی جدید اتحادیه)عی که در بایان کامال روشن است که جنبش اجتما

متحد شده است نیروی کلیدی در رشد آینده فیلیپین ( پرستانمیهن

 .قرار دارد KMUو در مرکز بایان،. است

مشکالتی دارد که جا دارد که به آن  KMU  هر چند در آن واحد

انداز خود را در قبال آینده باید بپردازد، ایدئولوژی سیاسی و چشم

ین دیدگاه خود و حزب کمونیست فیلیپین تفاوت قائل روشن کند، ب

ها، در رابطه با برخورد با ستم بر زنان چه در اتحادیه KMU  .شود

باید با . تر حساس و فعال باشدچه فرهنگ عمومی بایستی خیلی بیش

اما با وجود . مشکل دموکراسی در درون صف تشکیالت برخورد کند

مد نظر قرار گیرد که مرکز کارگری این نکته بایستی  KMU انتقاد از

یک روند تشکیالتی را به وجود آورده است که از آن طریق این 

و کامال واضح . توان مورد پرسش و برخورد قرار دادمشکالت را می

انداز و انتظار رسد که این کار را انجام داده است، من چشمبه نظر می

وند با این مسائل ی آینده در پیپیشرفت قابل توجهی را در دوره

 .کنممشاهده می

  

 ی این نمونهارزیابی از مطالعه

 

ترین آن مهم. ی این نمونه سه عامل مهم بیرون آمده استاز مطالعه

درک متفاوت از تشکیالت طبقه کارگر و فراتر رفتن از جدائی میان 

از اتحادیه  KMU اقتصاد و سیاست است، این دو عامل با درک

خود را جریانی  KMU هیچ شکی وجود ندارد که. ردواقعی انطباق دا

کند، و به داند که برای رفاه و بهبود کارگران فیلیپین مبارزه میمی

های اجتماعی برای تغییر جامعه همکاری طور برابر با دیگر جنبش

( اعتصاب مردمی)این فعالیت در شرکتش در ولگا نگ بایانز . کندمی

اما این مسئله نیز . شودملی دیده میو عضویتش در بایان یا اتحاد 

شود که باید برای خارج کردن کشور از زیر سیطره فهمیده می

های ارتجاعی المللی و یا جنبشهای خاص، موسسات بینخارجی ملت

 .کارگری خارجی مبارزه کرد

فاکتور کلیدی دیگر استقالل از سرمایه، دولت و احزاب سیاسی، و 

به وسیله اعضایش و نه  KMU .الت بودفرآیند رشد در داخل تشکی

-چه راست و چه چپ کنترل می  هابه وسیله دیگر تشکل

ای پایبند است، و رهبریش به به دموکراسی اتحادیه KMU .شود

پذیر است ساختار که امکانجائیتشکیالت تا آن. گو هستنداعضا پاسخ

   .غیر متمرکز دارد

-سمی اعضاء از طریق دورهفاکتور مهم دیگر، جایگاه مهم آموزش ر

ها در تر اتحادیهبیش. است PAMA، GTU، KPD های آموزشی

ی آموزشی به طور کلی بر رهبران منتخب و صورت داشتن برنامه

نه تنها  KMU- شوندها، مسئولین مغازه متمرکز میبعضی اتحادیه

دهد بلکه بر آموزش کارگران این عناصر کلیدی را آموزش می

که هنوز ، هنگامی6286 در ژانویه. کندافشاری میمعمولی نیز پ

مارکوس در قدرت بود، سرگه چرنینگیون، دبیر کل فدراسیون ملی 

کارگران شکر به من گفت که هشتاد هزار نفر از اعضای این اتحادیه 

(NFSW )دوره یک روزه PAMA قابل توجه . اندرا تکمیل کرده

و هنگامی صورت  است که بدانیم این مسئله تحت سرکوب شدید

 .سواد بودندگرفت که تعداد زیادی از کارگران شکر بی

دهد که این نمونه نه نوع سیاسی نشان می KMU یی نمونهمطالعه

چه به و نه نوع اقتصادی جنبش کارگری، بلکه یک سنخ است از آن

ست ایاین اتحادیه. شودگرایی جنبش اجتماعی نامیده مینام اتحادیه

ط مشخص در درون کشور خود رشد کرده است، و یکی از که از شرای

اند و به وسیله خود هائی است که خود کارگران به وجود آوردهنمونه

که محصول حزب کمونیست و یا هر شود نه اینکارگران هم هدایت می

اند، یا از نظر حزب دیگری باشند که کارگران به استخدام آن درآمده

 .های حزب محدود شودیازها و خواستگوئی به نسیاسی به پاسخ

روشن است که این مسئله تاثیرات مهمی در مبارزه برای دموکراسی، 

کارگران و اعضای : حقوق بشر و عدالت اجتماعی در کشور دارد

های اجتماعی دارای یک نیروی قدرتمند و متشکلی سایر جنبش

شان را به ها را نمایندگی کند و در حدی منافعتواند آنهستند که می

نظم اجتماعی موجود، از جمله دستگاه حکومتی تحمیل کند که به 

که این نیرو در مجموع به نسبت در حالی. شودوسیله دولت کنترل می

دولت ضعیف است، در مواقعی دولت را وادار کرده که   به حکومت و

. اش را نیز تغییر دهدهای اعالم شدهنه تنها عملکردش بلکه سیاست

-لتی هم چنین بایستی قبل از آغاز به اقدام ماجراجویانه عکسهر دو

 .را بررسی کند KMU العمل احتمالی

  

 گیرینتیجه

 

در این مقاله، من پیدایش نوع جدیدی از اتحادیه را پیشنهاد کردم که 

به وسیله جنبش کارگری در برزیل، فیلیپین، آفریقای جنوبی و کره 

 .جنوبی ایجاد شده است

های مختلف در پیوند با درک از جنبش کارگری را مورد هگامن نظر

بحث قرار دادم و سپس توجه خود را بر دورنمائی متمرکز کردم که 

من . بیندهای کارگری را به عنوان عامل تغییرات اجتماعی میجنبش

دیدگاه سنتی مارکسیستی به جنبش کارگری را مورد بحث قرار دادم و 

ی واترمن و لمبرت و وبستر را برای های اولیه به وسیلهتالش

های جدید بررسی کرده که با دیدگاه سنتی تعریف از اتحادیه

تر مارکسیستی تفاوت داشت؛ و سپس حتی برای روشن کردن بیش

وقتی . ها پیشنهاد تعریف مشخصی را ارائه کردمتمایزات بین آن

های کارگری را در تعریف خود را از این نوع جدید از جنبش

عرضه  KMU ارچوبی ارائه دادم، سپس تحقیقاتم را در رابطه باچه

چه که در این آن. دادکردم که مناسبت و فعلیت تعریف من را نشان می

های کارگری در که آیا جنبشستمقاله نشان داده نشده است این

تجربه من، . برزیل، آفریقای جنوبی و کره جنوبی از این نوع هستند

های موجود و چه در صحبت با اعضای این جنبش چه با مطالعه مواد

قویا  -ها در آفریقای جنوبیو به خصوص با تعدادی از آن -کارگری 

این کامال واضح است که . ها از نوع جدیدی هستنددهد که آننشان می

 .تری مورد نیاز استبه تحقیقات بیش

-ن اتحادیهتوانند ایگران میمن نه تنها پیشنهاد کردم که چگونه تحلیل

های جدید را درک کنند، بلکه مستند نشان دادم که حداقل یک جنبش 

-ها را معتبر میکارگری وجود دارد که این تعریف جدید از اتحادیه

رسد که مسائل زیادی ، به نظر میKMU یی تجربهدر سایه. سازد

های کارگری در سراسر ها وجود دارد، و جنبشبرای یادگیری از آن

یستی بازسازی و ساختن خودشان را بر اساس این نوع جدید جهان با

 .اتحادیه مورد بررسی قرار دهند

   --------------------------------------------  

  

 :ها و منابعیادداشت

 

 : این نوشتار برگردان مقاله زیر است

Kim Scipes 

Understanding the New Labor Movements in the 

"Third World" 

خواهم از منتقدین بی نام و هیئت تحریریه جامعه جا میدر این -6

های برای توضیح( وال بوریس)شناسی انتقادی و به خصوص 

این حمایت . سازنده و حمایت در آماده کردن این مقاله قدردانی کنم

و یا کارکنان ( EBS)بسیار فراتر از آن چیزی رفت که هیئت تحریریه 

دند و من از آن استفاده کردم، بایستی به عنوان مجله آن را بسط دا

 .مدلی برای چپ دیده شود

سال نماینده زمانی که به عنوان یک عضو اتحادیه، به مدت پنج -1

" المللیاخبار کارگری بین"آمریکای شمالی برای مجله انگلیسی 

(ILR )در طی این مدت چه از طریق خواندن مقاالت . خدمت کردم

به عالوه دیگر موارد ( المللیاخبار کارگری بین) ILR  چاپ شده در

شان، ، مک(6284)به خصوص مبادله اطالعات فراملیتی  –مربوطه 
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، و مانک (6286)آگاهی کارگری آسیا ( 6283)پلوت و وارد 

در فیلیپین، متوجه   KMU  و چه از طریق تجربیاتم با –( 6288)

کند که می ا سر بلندهای کارگری جدیدی در این کشورهشدم که جنبش

ای مراکز کارگری ویژه. های سنتی متفاوت بودندبه طور روشنی با اتحادیه

سنترال یونیکا دو )CUT  مثل -امکه من در این کشورها به آن اشاره کرده

در ( کیلو سانک مایو آنو) KMU در برزیل؛( ترابالدوریس

در آفریقای ( های آفریقای جنوبیکنگره اتحادیه)COSATU  فیلیپین،

گونه که در همان -در کره جنوبی( های کرهکنگره اتحادیه) KTUC جنوبی و

های سنتی هائی هستند که باید متفاوت از اتحادیهآن مقاله بحث کردم آن

ای برای بسط مفهوم به نظر من این تجربیات ماخد و پایه. تعریف شوند

ای برای وان نمونهگرایی جنبش اجتماعی به وجود آورد و به عناتحادیه

بازسازی دوباره سیستم اتحادیه در کشورهای که توسعه یافته و حداقل 

 .گیردتر توسعه یافته مثل ایاالت متحد، قرار میبعضی کشورهای بیش

ی جنبش اجتماعی را فقط به این که من احتمال رشد اتحادیهبا وجود این

ترین و ری است که واضحکنم، اما تجربه این مراکز کارگکشورها محدود نمی

البته تجربه . دهندترین ماخذ برای مدل جدید به دست میاز این رو قوی

-همبستگی در لهستان بایستی مورد بررسی قرار گیرد، حداقل در طی سال

ابرت و وبستر همبستگی را به . گنجددر این تعریف می 6281-6286 های

ی تعریف خودشان از اتحادیهای در ی محدود ویژهطور کلی و نه برای دوره

با این وجود من کامال (. ، لمبرت و وبستر6288)جنبش اجتماعی گنجاندند 

مطمئن نیستم که در طی دوره زمانی چه اتقافی افتاد، شواهدی که من 

تری دهد، بنایراین نیاز به تحقیقات بیشمشاهده کردم عکس آن را نشان می

ی بعضی انواع محلی اتحادیه از( 6288 :616-611)مانک . وجود دارد

گزارشات فردی در رابطه با . جنبش اجتماعی در هند نوشت

ی در السالوادر نوع دیگر، از مدل مرکز کارگری اتحادیه UNTS اتحادیه

تری بایستی به دست ده است، اما جزئیات بیشجنبش اجتماعی را ارائه کر

ای جدید در مکزیک همن بعضی گزارشات جالب در رابطه با اتحادیه. آید

چنین تجارب دیگری وجود کنم که در راستای این خط هممن فکر می. امدیده

دارد که با وجود این که تاکنون گزارش نشده است در دیگر کشورها در حال 

ی جنبش سخن کوتاه، من اعتقاد دارم این تعریف از اتحادیه. انجام است

ها استناد هائی که به ویژه به آنها را به جز آناجتماعی طیفی از اتحادیه

 .دهدکردم را در خود جای می

های کارگری من به طور کلی بر روی جنبش: تذکر بر روی ترمینولوژی -5

هایی که از کل هاست، به عالوه تشکلها و تداخل اتحادیهکه شامل اتحادیه

م، کنند چه در داخل محل کار و چه خارج از آن متمرکز هستجنبش حمایت می

در آمریکا از اصطالح . )شوندها به وسیله مراکز کارگری متشکل میو این

یک مرکز کارگری AFL-CIO شود، والمللی استفاده میمرکز کارگری بین

ها و افکار مرکز کارگری را از این رو مراکز آموزشی حمایتی که ایده.( است

لب جنبش گنجد، هر چند که قبرد در ترم جنبش کارگری میبه پیش می

ها در رابطه با تولید، توزیع و کارگری، کارگران متشکل شده در اتحادیه

 .باشدمبادله می

 .، الرسون ونیسن6286- 4

 .، سالوترو6286- 3

 ، لمبرت و وبستر6288- 6

 ، گلدن6288- 6

های دهم که دیدگاه سندیکالیستی به جنبشبدین دلیل این را انجام می -8

هائی که من بر روی توسعه و به خصوص در آن کارگری در کشورهای کم

 .شان متمرکز هستم حضور قوی نداردجنبش کارگری

من فقط خالصه کوتاهی از کار واترمن و لمبرت را در این مقاله ارائه  -2

ام در ها به نوشتهتر از موقعیت و نظرات آندادم، برای آشنائی بیش

 .مراجعه کنید616-651ص – 6221 سال

 .مریتا چاچی به خاطر بیاد آوردن این نکته متشکرماز آ -61

ترین فاکتور در رابطه با عملکرد جنبش جان کراوس مدعی است که مهم-66

های و جنبش –" رادیکال ناسیونالیستی"و " خلقی"کارگری در جوامع 

تجربه  -کارگری در الجزیره، اتیوپی، غنا و تانزانیا را مورد آزمون قرار داد

در موردی . جنبش کارگری قبل از به قدرت رسیدن رژیم استو رسمی شدن 

ترین زمان رسمی ترین تجربه و طوالنیمانند غنا، که جنبش کارگری بیش

اکثر "کند که گونه بحث میبودن را به نسبت چهار کشور دیگر داشت، او این

. "رهبران اتحادیه در رابطه با اتحادیه به تعهدهای اولیه خود وفادار ماندند

 (کراوس 681-6288)

ها در غنا نشان نداد که به طور با این وجود گراوس هیج مدرکی از اتحادیه

این . های مختلف خلقی و یا ناسیونالیستی را به مبارزه بطلبدیافته دولتنظام

هائی که وفاداری اولیه خود را به رژیم نشان بدین معنی است که اتحادیه

های اقتصادی بودند تا ، خودشان اتحادیهبندی منندادند بر اساس تقسیم

 .اتحادیه سیاسی

های نظری است که من در رابطه با مفهوم این تعریف نتیجه بحث -61

-6226)و پیتر واترمن ( 6282)گرایی جنبش اجتماعی با لمبرت اتحادیه

در رابطه با بحث رسمی و برخوردها بر روی مواضع . درگیر بودم( 6288

-654 و به خصوص صفحات 6221 ه مقاله ساللمبرت و واترمن ب

ها کتبا به مواضع دانم هیچ کدام از آنجائی که من میمراجعه کنید، تا آن 616

 .من جواب ندادند

را مورد بررسی قرار داده و از  KMU در این مقاله من  کهبا وجود این -65

، این گرایی جنبش اجتماعی صحبت کردمآن به عنوان یک نمونه از اتحادیه

کنم، نه از آن استفاده می KMU تعریفی روشنگرانه است که من برای فهم

رو مسئولیت هرگونه از این. خود را با آن تعریف کند KMU اصطالحی که

هر چند راب . گیرمرا من به عهده می KMU کاربرد این تعریف در رابطه با

اجتماعی گرایی جنبش ای از اتحادیهبه عنوان نمونه KMU لمبرت، از

 (6282 لمبرت. )استفاده کرده است

نوشته من است که اخیرا تحت بررسی برای ای از آموزش در دستاین نمونه

تاریخ خاتمه یافتن این آموزش اول ماه مه . چاپ ارسال شده است

 .بود 6223 سال

: در مانیل 6261 ، ماه مهKMU مصاحبه با کریسپین بلتران، سرپرست-64

توسط من انجام گرفته  KMU ر طی دوره تحقیقاتم ازتمام مصاحبه ها د

 .است

آپریل  66 در KMU المللیمصاحبه با یکی از اعضاء بخش بین-63

 .در مانیل 6223 سال

ترین مرکز کارگری در کشور، هنوز نسبت ، در حالی که بزرگKMU کمیت

درصد از  41 /66، 6286 در. به تعداد کارگران در جامعه کوچک است

 -به عنوان دستمزد -(میلیون 36/2 ) -میلیون نفری38/63 ارنیروی ک

میلیون  ½ بگیرانحقوق–از دستمزد . بگیر استخدام شده بودندحقوق

هزار  546 دهی شدند، که از آن تعداد فقطها سازماندرصد در اتحادیه 15 یا

انستیتو جهانی، برای آموزش و . )کارگر تحت قراردادهای دسته جمعی بودند

در فاصله زمانی  KMU به طور روشنی(. 6288 :1 .قات کارگریتحقی

کنند شان استفاده میها به عنوان مدرک کلیه آموزشنوشتن این کتاب که آن

در  KMU هر چند جایگاه استراتژیک. نسبتا موفق بوده است 6221 و سال

های اجتماعی به آن قدرتی فراتر از اندازه اقتصاد و اتحادش با دیگر جنبش

 .کنداش اعطا میددیع

ساختار بی همتای  KMU عامل مهم دیگر در رشد و باقی ماندن -66

. با متحدینی افقی" عمودی"های تشکیالتی آن است، ترکیبی از فدراسیون

برای جزئیات . های این نوشته استهر چند بحث در این رابطه فراتر از هدف

تلط، به تر در مورد اتحادهای جغرافیائی، صنعتی و مخبیش

هزار  11)مراجعه شود  6221، 668-611.!، و سایپس6288 :ص61سایپس

کیلوسانک مانگاگونک کابامبها یا اتحاد ملی زنان )  KMK نفر از اعضای

 .هستند (KMU کارگر وابسته به

-دموکراسی ملی عموما به عنوان مرحله قبل از سوسیالیسم دیده می -66

های قانونی و غیر قانونی هر ن، تشکلجنبش ملی دموکراتیک در فیلیپی. شود

های اجتماعی بخش قانونی، و و دیگر جنبش KMU شود،دو را شامل می

حزب کمونیست فیلیپین، ارتش نوین خلق و جبهه دموکراتیک ملی بخش غیر 

ها از نظر سیاسی که این گروهو با وجود این. دهندقانونی آن را تشکیل می

به عالوه هیچ . از نظر تشکیالتی یکی نیستندهای مشابهی دارند، اما هدف

یک از این گرایشات دارای ماهیت یکپارچه نیستند، بلکه طیف وسیعی از 

-ها در درون هر گرایش و درون هر تشکیالت را شامل میها و دیدگاهسیاست

 .شوند

از متحدان ملی  KMU یکی از چیزهای جالب توجه درباره درک -68

( هایگروه)ها ها بر اساس نمایندگی بخشآندموکراتیک این است که 

-به وسیله حزب سیاسی می–دهقانان، کارگران، زنان و غیره  -اجتماعی

در باتان BALA –  AMBA باشند، وقتی از پریمو آمپارد، مسئول متحدین

( حزب کمونیست فیلیپین)CPP پرسیدم که آیا با توجه به درک او از دولت،

های ها در بخشاگر آن"اشت یا نه، او جواب داد، در آن خواهد د اینماینده

های اجتماعی نماینده احزاب وجود ندارد، بایستی نماینده از گروه. دیگر باشند

 .، در ماریولز، باتان6223 آپریل 64 مصاحبه با پرایمو آمپارو،." باشند

مصاحبه با فردی که تقاضا کرد که اسمش برده نشود در  -62

 .نیل در ما 6286 ژانویه

در شهر  6223 آپریل، 51 لیبرادو،" نونی"صاحبه با مرحوم استو  -11

 .دادائو

 .در مانیل 6223 ماه مه 1 مصاحبه با کریسپین بلترام، -16

یعنی زمانی که به قدرت  6221 دانم که آیا دولت رامس از تابستاننمی -11

 .رسید این شورا را ادامه داده است یا نه

را ضبط،  KMU ساعت گفتگو با رهبران 611 ددر مجموع من حدو -15

های متمادی گفتگو که ضبط ام، به عالوه ساعتنویس و تصحیح کردهدست

های زیادی با کارگران در ها گفتگوها و بحثعالوه بر این. )نشده است

این گفتگوها با رهبران در سراسر تشکیالت، از .( امسراسر کشور داشته

های محلی گرفته تا صاحب منصبان ملی از اتحادیه دهندگان و رهبرانسازمان

ها و خود مراکز کاری بوده است، طیفی از طرف متعمدان، فدراسیون
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هایم مطمئن گیریمن از نتیجه. گیرددربر می KMU ها در درونسیاست

 .هستم

فدراسیون ملی کارگران شکر  KMU جو تامپینکو یکی از سران پیشین -14

ترک کرده بود و به تاسیس یک اتحادیه رقیب کمک  که این فدراسیون را

، معتقد است که IUF دن گالین دبیر کل. ترور شد 6288کرده بود، در جوالی

حزب کمونیست فیلیپین در پشت این ترور قرار دارد و فدراسیون ملی 

او . کنددر کشتن متهم می" جرم اخالقی همدستی"کارگران شکر را به 

جائی که فدراسیون ملی کارگران جیه کرد که از آنگونه توادعایش را این

شد این تشکل هم در شکر به وسیله حزب کمونیست فیلیپین کنترل می

در مصاحبه با  6282 هر چند گالین در فوریه. )سنگینی بار ترور سهیم است

المللی پذیرفت که او حتی شواهد قابل توجهی در رابطه با اخبار کارگری بین

بر فدراسیون کلی کارگران شکر   حزب کمونیست فیلیپین  اادعاهایش که ی

 .در کشتن حمایت کند را ندارد" جرم اخالقی همدستی"کنترل دارد و یا 

ها و سری مخالفت خوانی، که آخرین سری از یکIUF درپاسخ به حمله

-که هم KMU مسائل بحث انگیز بود، سه اتحادیه از چهار اتحادیه همکار

ها ادعا کردند بیرون آمدند، آن IUF هم بودند، ازIUF چنین از همکاران

-ها مداخله کرده است، علیه آناز نظر سیاسی در کارهای داخلی آن IUF که

. شان انشعاب بیاندازدها تبعیض قائل شده و تالش کرده بود در تشکیالت

 .برای مطالعه جزئیات به نوشته من مراجعه کنید

ای صادر اعالمیه KMU ان تین آن مین،به فاصله پس از کشتار مید -13

" دشمنان سوسیالیسم"کرد از تالش دولت چین در حفظ خودش از دست 

این مسئله سبب انتقاد زیادی از طرف دوستانش، چه داخلی و . حمایت کرد

من به خصوص در این مورد از . المللی و البته دشمنان گردیدچه بین

المیه که چاپ بیرونی پیدا کرد به کریسپین بلتران سئوال کردم او گفت اع

وسیله بوروی روابط عمومی نوشته شده بود و آن چیزی نبود که رهبری 

مصاحبه . شان اخراج شدندکننده از موقعیتتایید کرده باشد و اعضای تخطی

عالوه بر این رهبری اعالمیه . در میالن 6223 با بلتران، دوم ماه مه سال

ز خودجمعی کرد، و به حمایت از کارگران و نخستین را رد کرد، انتقاد ا

های زیادی درمیان شورای ملی بحث 6282 در طول سال. دانشجویان پرداخت

پس از . مراجعه داده شد 6221 در این رابطه صورت گرفت، و به کنگره ملی

شنیدن گزارش پیرامون این مسئله از طرف رهبر مسئول، که از عمل خودش 

. اعالم داشت که مسئله از نظر تشکیالتی حل شده استانتقاد کرد، کنگره ملی 

تر بر مسائل سیاسی متمرکز در رابطه با انتقاد من از وضعیت، که ابتدا بیش

در " KMU ایدئولوژی"های من در شدم تا مسائل تشکیالتی، به بحث

 .مراجعه کنید 646- 636 ص: 6221 سال

ای و سیاست سوسیال سیاست اتحادیه"به ویژه بخش سوم . 6235 لنین -16

 .142-518 ص"دموکراتیک

گونه وجود دارد، درست به همان KMU  از اعضای حزب کمونیست در -16

چنین که تقریبا اعضای هر تشکیالت سیاسی دیگر در کشور و هم

های سئوال اساسی این است که آیا اعضاء این تشکل. هستند KMU عضو

موضعی اتخاذ کند و یا فعالیتی را را مجبور کنند که  KMU تواندبیرونی می

گونه که همان. KMU های کل اعضاءانجام دهد در مخالفت با منافع و فعالیت

ی کافی قوی باشد که به اندازه KMU کنم هیچ گروهی در داخلگفتم فکر نمی

ای هم در این رابطه وجود کنندهتشکیالت را پایمال کند، و هیچ دلیل قانع

 .ندارد

سال تجربه شخصی من به عنوان کارگر صنعتی، عضو  13 ش ازبه عالوه بی

های بسیاری مرا به این مسئله اتحادیه و فعال جامعه کارگری در سازمان

خیلی بدبین ساخت که یک تشکیالت بتواند تشکیالت دیگری را در کنترل 

این مسئله به خصوص در شرایطی که . دست خود گیرد بدون ویران کردن آن

که بقای تشکیالتی بسیار با آن مواجه است در حالی KMU البه عنوان مث

هر کسی که . رسدبه شرکت فعال اعضا وابسته است غیر محتمل به نظر می

شود، به عالوه های بیرونی کنترل میبه وسیله تشکل KMU کند کهادعا می

برای مراجعه با مسائلی که به خصوص در این جا مطرح شد، الزم است که 

به وسیله تشکیالت بیرونی در KMU م چنین نشان دهند که چگونهها هآن

به دیگر سخن کافی نیست که ادعا کرد که . شودطول زمان کنترل می

تشکیالت ایکس این یا آن تشکیالت را به وجود آورد، یا که عضو تشکیالت 

ایگرگ در این یا آن موقعیت قرار دارد، مدعی بایستی نشان دهد که چگونه 

شود وادار کرد که هم رهبری ایکس را بر علیه منافع را می KMU اعضاء

 .خودشان قبول کنند و هم شرکت فعال خود را حفظ کنند

-666 ص: 6221 ام در سالتر در مقالهمن این نکات را خیلی بیش -18

-ها تا حدودی به بحث این نوشته مربوط میکه آنبرای این. باز کردم 661

 .جا من اظهار نظر دیگری نخواهم کردمسئله اینشود، در رابطه با این 

  

    -----------------------------------------

  

چاپ نیز   "رفت از آنهای برونو راه هابحران اتحادیه"این مقاله در کتاب 

 : آدرس نشر بیدار  .شده است

bidar.comwww.nashre 

در  یبه نظرات چند محقق و فعال کارگر  ینگاه

 یجنبش اجتماع یگرائ اتحادیه رابطه با

   ً 

 یمی       ابراه نسرین                 
 

تغییراتی عظیم و انقالبی سترگ در سرمایه داری رخ داده است، این 

ابل داری عمیق و قتغییرات به اندازه گذار از تولید فئودالی به سرمایه

انقالب صنعتی در درون سرمایه داری سبب تحول از   .تامل اند

مانوفاکتورها به تولید صنعتی و یا ماشینیسم شد، و به طبع آن 

. اتحادیه های پیشه وری به اتحادیه های صنعتی تغییر یافتند

انقالب اطالعاتی، انقالبی دیگری در سرمایه داری به شمار   امروزه

تحولی است مبتنی بر تولید کاال و خدمات   واقع میرود، این انقالب در

 .اطالعاتی و فرهنگ کامپیوتری

هر چند روند ادغام سرمایه از دهه هفتاد شتاب فراوانی گرفت، اما در 

ساختارهای سرمایه داری جهانی نمودار شد، در  21اواخر دهه 

های عظیمی رخ داد، و ما با یک مهاجرت جائیسطوح ملی نیز جابه

یائی سرمایه چه در سطح جهانی و چه در سطوح ملی روبرو جغراف

با دگرگون شدن نقشه جغرافیائی، تشکیالتی و فنی سرمایه . هستیم

 .داری، وضعیت طبقه کارگر در همه نقاط جهان تغییر کرده است

با یک ضد حمله طوالنی،  6268-64های طبقه کارگر در فاصله سال

یج از سوی کارفرماها مواجه گسترده و عمیق و استراتژهای ضد بس

از این رو ما . خواستند کنترل اصلی را بدست خود بگیرندشد که می

عقب نشینی جنبش اتحادیه ای بزرگ نظیر کنترل کنندگان هوائی در 

و معدنچیان  6281، ماشین سازی فیات در ایتالیا در 6281آمریکا در 

به همین . یمرا در این دوران مشاهده میکن 6284-3  در انگلیس در

ترتیب صاحب کاران و کارفرمایان با به کارگیری منابع ایدئولوژک، 

مالی و تشکیالتی و از طریق دولت، به میزان باالئی موفق شدند 

فرآیند بسیج و تشکل یابی کارگران را مختل سازند و باعث کاهش 

در ( و افزایش شدید نفوذ کارفرماها)بسیار شدید نفوذ اتحادیه ها 
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این روند از طریق . 

شاخصهای عضویت، مشارکت اعضا، قراردادهای دسته جمعی و 

و کاهش نفوذ بر سیاست های عمومی   کاهش فعالیتهای اعتصابی،

همه اینها افت جنبش کارگری، افت اتحادیه ها و . قابل تشخیص است

 .استکاهش عضویت در اتحادیه ها را سبب شده 

از دهه هشتاد مشکالت کارگران متشکل در سراسر جهان با وجود 

تفاوتهائی که در سرشت، درجه آن وجود دارد، اما بطور همگانی و 

عمومی توسط اتحادیه گراها، سوسیالیستها و کمونیستها مورد 

مباحثه بر   در نتیجه در جنبش کارگری. شناسائی قرار گرفته است

ب به کارفرماها و تهدیدات آنها و دیدگاه و سرپاسخ های موثر و مناس

روشی که جلوی آنها را گرفته و به عقب نشینی وادارشان کند و 

 قدرت کارگران را دوباره بازسازی کند، آغاز گردید
1
در این   .

بر اساس تجربه مبارزات کارگران تالشهائی صورت گرفته تا   رابطه

ه به جنبش کارگری و چهارچوب نظری جدیدی ساخته شود ک  دیدگاه

روشنائی بخشد، در عین حال که این چهار چوب جدید با این دیدگاه 

مخالف است که مقوله طبقه کارگر منسوخ شده و جنبشهای اجتماعی 

این نکته پذیرفته شده که به . جدید دیگری جای آن را گرفته است

منظور حفظ خصلت بالنده طبقه کارگر در جهانی که کشمکشهای 

از محیط کارخانه به بیرون منتقل شده است تدوین تئوری   اجتماعی

سوسیالیستی جدیدی الزم است که بخشهای وسیعی از جامعه را در 

در پاسخ به این نیاز تالشهائی بسیاری بین فعالین و . بر گیرد

صورت گرفته که از حیث نظری   فعال در جنبش کارگری  متفکران

قرار دادن طبقه کارگر در جایگاه  پدیده های جدید را در یابند و برای

اجتماعی خود و برای درک جنبشهای جدید کارگری از مفهوم   

 استفاده کرده اند  اتحادیه گرائی جنبش اجتماعی  
5
 .  

اما درکهای مختلفی از   اتحادیه گرائی جنبش اجتماعی   وجود دارد در 

ای زیادی تالشه... این زمینه کیم مودی، کیم سایپس، پیتر واترمن و

کرده اند و سعی کرده اند که درکها و تبیین های خود را از این مفهوم 

در این . کرده اند  ی معینی بر آن تاکیدروشن کنند و هر یک از زاویه

من تالش میکنم که بر نقطه نظرات این سه متفکر تمرکز   اینجا

http://www.nashrebidar.com/
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ش ً  اتحادیه گرائی جنب  و چکیده نظریات آنها را در رابطه با  کنم

  .اجتماعی   بیان کنم

نویسنده مسائل کارگری و یکی از کسانی که با نفوذترین   کیم مودی

ً  اتحادیه گرائی جنبش اجتماعی     را در رابطه با  توضیح و شرح
 ارائه کرده است

4 
میگوید که بحران جنبش   در ارزیابی های خود 

 وی که در. کارگری محصول تغییراتی در مناسبات کارگری است

رابطه با اتحادیه جنبش اجتماعی کارهای بسیاری انجام داده و 

در مناسبات کارگری را   تغییرات  دارد،  تالیفات زیادی در این رابطه

تغییرات درفرآیند کار، افزایش بار آوری، : اینگونه توضیح میدهد

 .افزایش زمان کار، افزایش شدت کار، تغییر در ترکیب طبقه کارگر

  

افزایش بار آوری با توجه به رشد سرمایه گذاری و  در رابطه با

دربخش صنعت   6221-1111ماشین آالت جدید، در فاصله سالهای 

علیرغم کاهش سه میلیون نفر تعداد کارگران صنعتی، میزان تولید 

افزایش ساعات کار در آمریکا و انگیس شروع . افزایش یافته است

نکته دیگر . مطلق هستیمشد و ما اکنون شاهد افزایش ارزش اضافی 

ترکیب طبقه کارگراست که مدتهای طوالنی است تغییراتی را به ویژه 

به بعد، از لحاظ جنسی، ملی، نژادی تغییرات معینی را  61از دهه 

پشت سر گذاشته است که با سیمای مرد کارگر سفید دیگر فرق 

طبقه ورود زنان، آسیائیها، رنگین پوستان، التینی ها، سیمای . میکند

واقعیت این است که یک طبقه کارگر . کارگر را عوض کرده است

صنعتی متشکل از کارگران نیمه ماهر کارخانه که از نظر اجتماعی هم 

گون و بطور جغرافیائی متمرکز باشند، به طور فزاینده ی جای خود 

را به نیروی کاری می سپارد که از نظر جغرافیائی پراکنده 

ی، پاره وقت، کارگران با قراردادهای متفاوت، کارگران خانگ  .هستند

مقاطعه کارهای فرعی، کارگران آماده به کار برای اعزام به نقاط 

میل افزایش یافته است و بخصوص . مختلف از طریق موبایل یا ای

در ترکیب طبقه کارگر، وزن کارگران پاره وقت چشمگیر   امروزه

 .است

مخربی بر موقعیت عمومی  از اینرو، تغییر در سرشت کار، اثرات

جنبش کارگری گذاشته است، ساختار و عملکرد اتحادیه های قدیمی 

را تضعیف کرده، قدرت چانه زنی نیروی کار به شدت تضعیف شده، 

بعالوه ریاضت کشی های تحمیل شده توسط دولت، کاهش عمومی 

کیم مودی همواره منتقد اتحادیه . استانداردهای زندگی را سبب شده

بیزنسی بوده و همواره از آن انتقاد کرده است و میگوید که ما های 

 راه دیگری را هم میتوانیم در پیش گیریم
3
معتقد است که   وی.  

اتحادیه های موجود، اتحادیه های سازش طبقاتی هستند که از طریق 

. رهبران خود با دولت و کارفرما به همکاری طبقاتی می پردازند

پیکار طبقاتی باشد و با پایه فعال و فعالیت  اتحادیه باید اهرمی در

مستقل وارد نبرد شود و خود راسأ برای فعالیتهای خود دست به 

در  نقش مرکزی طبقه کارگر مودی قبل از هر چیز بر. مبارزه بزند

ً     تقابل با نظام تولیدی سرمایه داری تاکید میکند در رابطه با
ن نکته تاکید کرده و متمرکز اتحادیه گرائی جنبش اجتماعی   بر چندی

 :میشود که شامل موارد زیر است

  

: دموکراسی در اتحادیه و دخالت بسیار گسترده توده کارگران-   6

اتحادیه گرائی جنبش   نکته ای اساسی است که موودی در رابطه با  ً
بر نقش توده ها در . اجتماعی   در تمام کارهایش بر آن تاکید میکند

هنگامیکه اعضا   .است، نقش آنها مهم و حیاتی استاتحادیه متمرکز 

بخصوص اعضای جدید اتحادیه فعال باشند و قدرت سازماندهی آنها 

تر است و میتواند به بکار گرفته شود قدرت اتحادیه بیشتر و موفق

ً  اتحادیه   در مسیر پیشبرد  .رزمندگی بیشتری سوق داده شود
جنبش کارگری آمریکای گرائی جنبش اجتماعی   و نیز بازسازی 

تاکید داشته که بوروکراسی اتحادیه، مانع   جنوبی، مودی بر این نکته

: وی میگوید . رزمندگی و جنگیدن آنها علیه سرمایه میشود

توده های   بوروکراسی در اتحادیه ازموقعیت خودش راضی است،

بجای   باید. عضو را دست کم میگیرد و مانع باال آمدن آنها میشود

صصین و کارگزاران حرفه ای اتحادیه ها، خود توده ها سازمان متخ

چرا که این توده ها هستند که اتحادیه را برای   دهنده باشند،

نه سازمان دهندگان   ها هدایت میکنند،سازماندهی غیر سازمان یافته

هدف توانمند کردن فعالین محلی و کارگران برای رویاروئی . حرفه ای

. تی. دراین رابطه موودی از   کی. کاری شان است و مقابله با شرایط

ً  ، کنگره اتحادیه های کره ای مثال میآورد که بدلیل   یو سی
دموکراسی توده ای قوی و با احساس همبستگی طبقاتی، عوامل و 

شرایطی را بوجود آوردند که توانستند در مدت کوتاهی صدها هزار 

 .قویت کرده و احیا سازندتوده کارگر را بسیج کرده و اتحادیه را ت

  

، با توجه به (لوکال کومیونتی)اتحاد و وحدت با اجتماعات محلی  –1

اینکه دگرگونیهای جغرافیائی، فنی و تشکیالتی فراوانی در وضعیت 

طبقه کارگر بوجود آمده است ، اجتماعات جدید کارگری در برخی 

رهای نقاط شکل میگیرد، محله های جدید کارگری مهاجرین در شه

بعنوان . بوجود آمده است...مختلف مثل پاریس، لس آنجلس، لندن و

بر نیروی کار ایاالت متحده،   جمعیتی  مثال یکی از بزرگترین تاثیرات

در طی سالهای   که  تاثیر کارگران مهاجر آمریکای التین است،

تعداد نیروی کاری التینی ها در ایاالت متحده به   1113-6283

نیویورک،   که بیشتر آنان درچندین محله شهری مثلدوبرابر رسید 

 لس آنجلس، شیکاگو و میامی متمرکز هستند
6
مهم   از اینرو جنبه  .

اتحادیه گرائی جنبش اجتماعی   از نظر مودی جستجوی   دیگر  ً
در مقاله ای . متحدینی در جنبشهای اجتماعی و اجتماعات محلی است

و نکته برای بازسازی نوشته است بر د 6221که مودی در سال 

دخالت توده های کارگر و : جنبش کارگری آمریکا تاکید میکند

متحدینی از اجتماعات محلی و گروههای اجتماعی ، به اعتصابات 

اشاره دارد که اجتماعات محلی و متحدین اتحادیه ها  6281سالهای 

نقشی مهم و اساسی در مقاومت و مبارزه علیه تهاجم کارفرماها ایفا 

 ده اندکر
6
. 

  

ً  اتحادیه گرائی جنبش اجتماعی   از نظر مودی مبارزه   از این منظر 
و تجمعات کارگری در هر   و جنگیدن برای هر چیزی که بر زندگی

کجا محل کار، زندگی و جامعه و نیز بر رفاه وسیع و گسترده تر طبقه 

آنها  تاکید دارد، و فقط به منافع تنگ اقتصادی  کارگر تاثیر میگذارد،

کارگران خودرو سازی کانادا،   مثأل یکی از کمپینهای. بسنده نمیکند

باتوجه به اینکه قیمت مسکن نسبت به   .نبرد علیه بی خانمانی بود

درآمدها افزایش فراوانی را نشان میداد، و با در نظر گرفتن حداقل 

که از خط فقر هم پائین تر بود و   1111دستمزد کارگران در سال 

ان مجبور بودند که بین کرایه خانه یا مخارج غذا و لباس یکی کارگر

خودرو سازی کانادا مبارزه علیه بی   اتحادیه  را انتخاب کنند،

خانمانی را در دستور کار خود قرار داد و کمپین وسیعی را سازمان 

 .داد

  

اجتماعی مانند زنان، گروههای قومی و   اتحاد با دیگر جنبش های -5

 ..، جنسی، محیط زیست ونژادی، صلح

که اینها میتواند در خواستهای مطالباتی در پیوند با مهد کودکها، 

پرداخت برابر، حقوق مهاجران در اشتغال، اقدامهای مثبت در محل 

کار، ارتقای رتبه در راستای کاهش نابرابری های جنسی و نژادی در 

و کارگری که میتواند پلی میان مسائل ملی، جنسی، نژادی   محل کار

 باشد را برقرار کنند
8
 . 

  

مودی با تاکید و : یافته هاتعهد در قبال سازماندهی غیر سازمان-  4 

. به سایر حوزه های تولید اشاره میکند  تمرکز بر نقش مرکزی تولید،

اتحادیه جنبش اجتماعی، جهت گیری فعال استراتژیکی را در بر دارد 

استثمار شدگان جامعه، که که از قوی ترین بخش ستم دیدگان و 

معموأل کارگران متشکل هستند، برای بسیج کسانی که در حفظ خود 

بسیج گری ضعیف ترند، همچون تهیدستان، بیکاران، کارگران موقت 

 استفاده می کند
2
 

 

اتحادیه جنبش اجتماعی دراین است که از قوی ترین   نقطه قوت 

فاده میکند تا کسانی را کسانی که استثمار میشوند، و متشکل اند، است

اتحادیه . بسیج کند که نمی توانند فعالیت طبقاتی را پیگیری کنند

جنبش اجتماعی از یکسو در درون طبقه ریشه دارد و از سوی دیگر 

محل زندگی کارگران و سایر بخش های طبقه کارگر را مورد توجه 

 .قرار میدهد و همکاریهای اجتماعی را نیز مد نظر دارد
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از نظر مودی در هیچ جائی نیاز به   :انترناسیونالیسم کارگری -3 

تغییرات سیاسی به اندازه عرصه فعالیتهای بین المللی به چشم 

و این همبستگی فقط به ارسال پیامهای همبستگی و یا حتی . نمیخورد

یا حضور در جلسات توافقات و یا گردهم   ...فرستادن نمایندگانی به

 نالیسم رسمی نیستها در انترناسیوآئی
61

کار دشوارتر در اولویت . 

اکثر . قرار دادن ایجاد شبکه ها و اتحادهای کارگری فرامرزی است

در زمینه   مبارزات ضرورتأ در برابر ساختارها و نتایج جهانی سازی

ملی و بهرحال در جائی صورت میگیرد که کارگران کار، زندگی و 

اول اعتصابات توده ای در هر چند این درس دور . مبارزه میکنند

که در آن اساسی ترین ویژه گی یک . برابر سرمایه جهانی است

رویاروئی با تمام مسائل سرمایه در حال گذار و   انترناسیونالیسم،

حیات خلوت  سیاست مداران آن در   .خودشان است  ً    ً 

پس از نظر مودی اتحادیه جنبش اجتماعی، خیلی دموکراتیک است، 

برای بسیج قدرت اعضا برای اعمال بیشترین قدرت نفوذ  بهترین راه

معتقد . است، در رابطه با قراردادهای جمعی رزمنده است  اقتصادی

. است که هر عقب نشینی، عقب نشینی های بیشتری را به همراه دارد

در چانه زنی های شغلی . آسیب به یکی از ما آسیب به همه است

برای تشکل، . ل طبقه استخواسته اش شغل بیشتر و کمک به ک

اتحادیه جنبش . قدرت و اشتغال در محل کار می جنگد

مستقل از احزاب لیبرال و سوسیال دموکراسی عمل میکند   اجتماعی،

و از این زاویه سیاسی است، حال رابطه اش با این احزاب هر چه 

با . باشد، و این قدرت سیاسی و قدرت اجتماعی اش را بیشتر میکند

به دیگر بخشهای طبقه، اتحادیه های دیگر، تشکالت   دسترسی

مجاور، و دیگر جنبشهای اجتماعی، برای همه ستمدیدگان مبارزه 

  .میکند و قدرت خود را افزایش میدهد

جنبش   از دیگر محققین آکادمیک کارگری که بر روی اتحادیه

اجتماعی کار کرده ، پیتر واترمن است، او موسس و ناشر خبرنامه 

بوده، و از سال  6268-6221ات بین المللی کار در سال های مطالع

تحقیقاتی در رابطه با بازسازی جنبش کارگری و  6283

 .انترناسیونالیسم جدید کرده است

تحت تاثیر دیدگاه های پست مدرنیستی و نظریه  پیتر واترمن

در مقاله ای که  واترمن اولین بار  .جنبشهای اجتماعی جدید است

ً    ً  اتحادیه جنبش اجتماعی  به چاپ رسید، از واژه 6225درسال 
اتحادیه اجتماعی جدید   را بکار برد   ولی بعدها عبارت. استفاده کرد  ً

که از نظر وی این مفهوم ارتباط و تناسب بیشتری با جهان معاصر ما 

جهانی که ما با آن روبر هستیم تحوالت چشمگیری را از   .دارد

نه، نظامی، دولتی، امپریالیستی، فنی و اشکال قدرت سرمایه دارا

از نظر وی در بین چپها، پاسخ های متفاوتی . طی میکند  پدرساالرانه

عده ای مرکزیت سرمایه   در تبیین این موقعیت جدید داده شده است؛

سرمایه را می پذیرند و عده ای دیگر آنرا  -داری و تقدم تضاد کار

پسا مارکسیستی، پسا  بعنوان پسا سرمایه داری، پسا صنعتی،

دیدگاه سومی هم وجود دارد که وی . تاریخی، پسامدرنیسم می فهمند

هم، درکی از   خود را متعلق به آن میداند و میگوید که دیدگاه سوم؛

کرده و گسترش   کار دارد و هم نقش جنبش کارگری را باز تعریف

و هم  ً  من یک دیدگاه ترکیبی را ترجیح میدهم که هم تداوم  .میدهد

موضع سوم گرایش  تحول را به رسمیت می شناسد بنابراین من به

 .  دارم
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واترمن بحران اتحادیه ها را در تغییرات ساختاری، فرآیند کار و 

در   و معتقد است که بحران فزاینده ای که. تحوالت سیاسی می بیند

سیاست،   وجود دارد، بحرانی است که از سطح  اتحادیه ها

یا یک حوزه ویژه ی جهانی فراتر می رود و در بر  ایدئولوژی،

منظور از اتحادیه جدید اجتماعی، . گیرنده خصلت اتحادیه می باشد

اقتصادی ، سیاسی، یا   یک جنبش کارگری است که از مدل های

سیاسی اقتصادی اتحادیه فراتر میرود و با قبول اشکال اجتماعی، 

متعددی را در برابر خود  فرهنگی، و ارتباط با جامعه مدنی، وظایف

 .قرار میدهد
61
  

: واترمن از اتحادیه اجتماعی وجود دارد   سه نکته اصلی در برداشت

اول او اتحادیه گرائی جنبش اجتماعی را نه تنها یک نمونه متفاوت از 

اتحادیه خواهی ، بلکه مدلی بر پایه درک متفاوت از طبقه کارگر و 

ما فقط با مدل .  جامعه می بیند تشکیالتش در مبارزه برای تغییر

متفاوتی از اتحادیه روبرو نیستیم، بلکه با درک متفاوتی از نقش 

طبقه کارگر و تشکالت تیپیک آن در تغییر و تحول جامعه روبرو 

جدید اتحادیه   این مفهوم، محصول جنبشهای نوین و نوع. هستیم

 ً    .گرائی است
65
کارگران  وی پیشبرد مبارزه کارگری را فقط به  

درک جدیدش از کارگران، آنها را فقط به محل . صنعتی محدود نمیکند

تعریفش از کارگر فقط به بخشهای رسمی . کار مربوط نمیداند

، یا آنهائی که دستمزد میگیرند و یا حتی آنهائی که استخدام (فرمال)

باید بخاطر داشته باشیم که " :وی میگوید. می شوند، محدود نمیگردد

به انضمام بخشی که بطور سنتی پرولتاریا نامیده )کارگران اکثریت

و حتی اگر به عنوان کارگر . در اتحادیه ها متشکل نیستند( میشوند

تعریف شوند اکثریت فقرا، فاقدان قدرت، حاشیه نشینها، از خود 

 .توانند در اتحادیه متشکل شوندبیگانه ها نمی
64
  

طور رادیکالی متفاوت از مفهوم دوم، او تاکید میکند که این مدل به  

لنینیستی از اتحادیه گرائی است و باید باشد؛ از نظر وی دید لنین 

نسبت به اتحادیه ها ابزارگرایانه است و بین مفهوم سنتی لنینی از 

اتحادیه های سیاسی و نوع جدیدی از اتحادیه های اجتماعی تفاوت 

ک جنبش ً  آنچه مورد نظر است عبارت است ازی  .قائل است

که نقش متفاوت از حزب  –اجتماعی جدی در درون اتحادیه ها 

سوسیالیست قدیم دارد، بدین ترتیب که غیر پیشگام ، غیر فرقه ای و 

غیر بوروکراتیک است و مجموعه ای از منافع و هویت های کارگری 

 ً    .مورد نظر آنست
63
 

دیگر سوم، او پیوند ضروی بین اتحادیه گرائی جنبش اجتماعی با  

در دید واترمن این . جنبشهای اجتماعی را مورد توجه قرار میدهد

جبشها هم طراز و برابرند و باید در همکاری، از حقوق برابر با هم 

به نقد بوروکراسی، و نفی بوروکراسی اتحادیه ها . برخوردار باشند

می پردازد، بر فعال شدن پایه ها در برابر رهبران فاسد اتحادیه، 

، تقویت روابط افقی و مستقیم شبکه ای بین کارگران و  دموکراسی

. همچنین بین کارگران و سایر تشکلها و نیروهای مردمی تاکید میکند

موقعیت استراتژیکش را در درون   از اینرو اتحادیه جنبش اجتماعی،

ها، برای محرومین، ناتوان. سیستم تولید، توزیع و مبادله می یابد

ران، فقرا، زنان، محصلین، کودکان، طرفداران همه اجتماع، همه کارگ

محیط زیست، طرفداران صلح، و غیره و غیره، یا در ائتالف، یا در 

اتحاد و همبستگی با همه این انسانها، چه آنانی که در تشکلهای خود 

  .متشکل شده اند و چه آنهائی که نشده اند

شناس ، فعال جنبش کارگری، محقق و پروفسور جامعه   :کیم ساپپس

با جنبشهای کارگری جدید در برخی از کشورهای در   در رابطه  که

حال توسعه تحقیقاتی کرده است، و تالیفاتی در رابطه با باز سازی 

 .کشورهای در حال توسعه دارد  در  جنبش کارگری

  

کیم سایپس معتقد است که اتحادیه ها در کشورهای کمتر توسعه یافته 

متعددی در این بحران دخیل اند، میزان پائین در بحران هستند عوامل 

صنعتی شدن، فشارها و سرکوب دولتی و یا همکاری با دولت، 

رهبری ناالیق، و یا رهبری ای که فقط به خودش خدمت میکند، تعداد 

و این در شرایطی است که بر . و این لیست ادامه دارد... پائین اعضا

انک جهانی، وامهای اثر دخالتهای صندوق بین المللی پول و ب

شده، باز سازی اقتصادی، به قیمت استثمار بیشتر از کارگران ،   داده

بی قدرتها و بی چیزها، تمام شده ، سرمایه سود باالئی را به جیب می 

زند، استانداردهای زندگی برای تمامی آنهائی که نیروی کار خود را 

 .میفروشند پائین آمده است

افته، اتحادیه ها میزان پائینی از نیروی در کشورهای کمتر توسعه ی

کار را در بر میگیرد، تنها کارگرانی که به قدر کافی خوشبخت باشند 

در کارخانه هائی که دارای اتحادیه هستند، استخدام میشوند، آنها 

بعنوان نوعی الیت یا آریستوکراسی کارگری شناخته شده و از اینرو 

البته این بدان معنی نیست . دجدا و باالی سر مردم محسوب می شون

که این کارگران مبالغ زیادی دریافت می کنند و یا پول فراوان دریافتی 

نکته اینجاست، که به نظر میرسد . آنها را منفعل کرده است

 در. منافعشان، متفاوت از منافع بخش عظیمی از طبقه کارگر است

اعضایشان را  نتیجه به جای متحد کردن فقرا و بی چیزان، اتحادیه ها

.از سایر کارگران جدا می بینند
66
توده کارگران در اتحادیه از  

رهبرانشان کامأل ناراضی و ناخشنود هستند، اتحادیه ها معموأل به 

شیوه هیرارشی و از باال به پائین سازماندهی میکنند، تصمم گیری 

و اغلب بسیار جدا و پرت از   محدود به باالترین سطوح رهبری
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بر این اساس، منافع . وزمره در محل کار صورت میگیردزندگی ر

 .است  رهبران معموأل بطور قابل مالحظه ای از منافع اعضا متفاوت

سایپس در نوشته های خود برای درک و فهم این مدل جدید اتحادیه 

اقتصادی و سیاسی دسته   به دو دسته  گرائی، اتحادیه های موجود را

که خود را در سیستم اقتصادی   :قتصادیاتحادیه های ا. بندی میکند

و روابط موجود صنعتی تطبیق داده و جذب آن میشوند، در چهارچوب 

نظام سیاسی مسلط، برای بهبود وضعیت اعضا و رسمی کردن خود 

درگیری . در گیر شده، اما غالبأ خود را به منافع آنی محدود میکنند

با هر نوع اتحادیه گرائی نیز در تقابل   آنها در فعالیتهای بین المللی

تابع حزب : اتحادیه سیاسی. را به چالش می گیرد قرار دارد  که نظام

یا دولت و وفادار به رهبران هستند، در این رویکرد، این مدل از 

سیاسی،   ً  بزرگتر    اتحادیه ها، غالبأ و نه بطور کامل به نفع مسائل

در فعالیتهای   یکههنگام  .مسائل محیط کار را بفراموشی می سپارند

شرکت میکنند، از اتحادیه های حمایت میکنند که   بین المللی کارگری

 .متحدشان هستند  دولت/ حامی و یا وابسته به احزاب

بتوانند رشد و توسعه   سایپس معتقد است که برای اینکه اتحادیه ها

یافته و نیروی قدرتمندی برای عدالت اجتماعی محسوب شوند باید 

مدل سنتی در حالیکه   و استراتژی متفاوتی را اتخاذ کنندنقش ها   ً
ممکن است برای برخی کارکرد داشته باشد، مستلزم این است که 

اتحادیه ها مطیع و تابع آنچه که رهبران کشور تصمیم میگیرند باشند 

ها و استراتژیهای جدیدی نقش  اما  .که آینده ای بر آن متصور نیست

از جمله فیلیپین، برزیل، آفریقای جنوبی، کره   در تعدادی از کشورها

جنوبی در حال رشد است، که به نظر میرسد که آینده واقعی برای 

کیفیتأ متمایز با مشکالت فقرا  این اتحادیه ها رویکردی. کارگران دارد

و بی چیزان در جامعه شان را در پیش گرفته اند و اتحادیه هائی 

اند، که موقعیت کارگران اتحادیه ها  خودمختار، رزمنده، بوجود آورده

را همچون تنی واحد می بینند، که با موقعیت کارگران در سراسر 

اتحادیه جنبش اجتماعی   براین اساس. کشور از نزدیک مربوط است

از قدرت خود در پروسه تولید، توزیع و مبادله هم برای مبارزه برای 

برای بهبود شرایط بهبود دستمزدها و شرایط کار اعضای خود و هم 

این بدان معنی است که . استفاده میکنند  تمامی کارگران در جامعه

با . آنها برای بهبود شرایط اکثریت مردم در جامعه مبارزه میکنند

وجود این، فراتر رفتن از محدوده شرایط کار و امنیت شغلی یعنی 

در  در نظر گرفته می شود، شامل تعامل ً  اقتصادی     آنچه که مسائل

رابطه با مبارزه سیاسی برای حقوق بشر، و علیه تبعیض نژادی، 

اتحادیه جنبش . اقلیتها و ستم جنسی نیز می شود  طبقاتی، قومی،

در برابر اعضا   رهبری. اجتماعی سازماندهی دمکراتیکی دارد

در عین حال دورنما و چشم انداز وسیعتری . جوابگو و مسئول است

. قتصادی کشور و اقتصاد جهانی نشان میدهدرا در رابطه بین شرایط ا

از اینرو شرایط محل کار در رابطه نزدیکی با موقعیت ملی درک 

محل کار، رابطه جامعه با   تغییر در  میشود، بدین جهت به منظور

  .سیاسی جهانی بایستی تغییر یابد –سیستم اقتصادی 

  

می  اتحادیه جنبش اجتماعی از نظر سایپس دارای مشخصات زیر

  :باشد

نوعی از اتحادیه گرائی است که با هر دو شکل اتحادیه های سیاسی  -

 و اقتصای متفاوت است

از دیدگاه نظری به جنبشهای کارگری هم چون کنشگران تغییر  -

 .اجتماعی رادیکال می نگرد

به مبارزه کارگران صرفأ بعنوان یکی از بسیار تالشهائی مینگرد که  -

جامعه، مبارزه میکند، نه بعنوان یگانه عامل یا برای دگرگونی کیفی 

 .حتی عامل اصلی

اتحادیه جنبش اجتماعی، نه تنها نوع متفاوتی از اتحادیه گرائی  -

کارگر و سازمان یابی        است بلکه بر پایه درک متفاوتی از طبقه

 .آن در تغییر جامعه قرار دارد

پایه برابر و تالش خواهان یافتن متحدینی با جنبش های دیگر بر  -

چه در سطح بین المللی    درجهت پیوستن به آنها چه در سطح ملی و

 .است

اعضا در داخل اتحادیه ها استوار   برکنترل دمکراتیک توسط -

 .نمی پذیرد  و هیچ کنترلی را خارج از اعضا  است

 .از سرمایه، دولت، احزاب سیاسی مستقل است  -

کالت فقرا، ندارها در جوامع خود برخورد کیفیتأ متفاوت به مش -

 .دارد

موفقیت تمامی طبقه کارگر   هم برای دستمزدها و شرایط کار و هم -

 .در جامعه مبارزه میکند

سرانجام هدفش درگیر شدن در کارزارهای مقاومت ملی بر علیه  -

 .دولت است

  

 :مطالعه مواردی از اتحادیه گرائی جنبش اجتماعی
  

کی  این اتحادیه توسط : در فیلیپین( لو سنگ مایو آنوکی)  یو   . ام. ً 

کیم سایپس سالها مورد مطالعه قرار گرفته است
 66

تحت   یو. ام. کی. 

در زمان  6281در اول مه   عنوان جنبش اول مه ترجمه میشود و

این اتحادیه یکی از پنج تشکل . دیکتاتوری سیاه مارکوس شکل گرفت

تشکلهای کارگری   هم زمان با آن. کارگری مختلف در فیلیپین است

. سی. یو. تی  از آنها مانند  دیگری هم وجود داشت که بعضی

برای حمایت از   توسط مارکوس  بود که تشکلی وابسته پی،

بعالوه   هزار نفر عضو 53در زمان تاسیس . دیکتاتوری بوجود آمد

هزار نفر غیرعضو را تحت پوشش قراردادهای دسته جمعی قرار  63

 411هزار عضو و  531پس از دهسال این تعداد به . میداد

هفت سال پس از تاسیس، دومین اعتصاب . هزارغیرعضو رسید

اما سئوال اینجاست که . ومی را رهبری کرد و پیروز شدعم

کی  چگونه در مقابل سرکوب دیکتاتوری از جمله بازداشت   یو  . ام. ً 

رهبران، سخنگویان و تقریبأ صد نفر از رهبران باالی آن مقاومت 

کرد؟ چگونه تشکیالت پس از ترور پی در پی رهبرانش، نقض حقوق 

تش و طبقه حاکم توانست راهش را بشر، و مخالفت تقریبأ کامل ار

 ادامه دهد ؟
68

   

یو بخشی از قدرت خود را در تداوم . ام. که کی  از عوامل پایه ای

  :راهش از آن گرفته است میتوان نکات زیر را برشمرد

. رزمنده است به این معنی که به منافع طبقه کارگر خیانت نمیکند -

رهبران و اعضای آن  در این راه بسیاری از اسازمان دهندگان،

 .دستگیر یا کشته شده اند

معتقد است که کارگران از طریق عمل جمعی توده ای به حیثیت و   -

حرمت انسانی خود آگاه میشوند، و از مبارزات توده ای شان می 

آموزند تا معامالت پشت پرده رهبران، به دیگر سخن از نظر طبقاتی 

 آگاه است
62 

   

کی  قا و رشداز دیگر جنبه های ب - یو   نقاط قوت تشکیالتی . ام. ً 

بوسیله اعضایش هدایت میشود، تمام اطالعات در اختیار . آنست

اعضا قرار داده میشود، سیاستهای هدایت کننده تشکیالت توسط 

به دموکراسی پایبند است و به اعضایش حساب . اعضا اتخاذ میشود

 .پس میدهد

کی  یکی دیگر از جنبه های بقا و رشد - در این است که   یو  . ام. ً 

را از محدوه خاص کارخانه فراتر برده   قلمرو فعالیت اتحادیه ای خود

است که مبارزه برای اقتصاد سیاسی در سطح ملی و روابط اجتماعی 

کی  کیم سایپس معتقد است که. داخلی را نیز شامل می شود یو   . ام. ً 

سه عامل اساسی دخیل خود بی نظیر است و در این رابطه،   در نوع

 :است

برای   الف؛ برنامه آموزشی، به گونه ای است که آموزش سیاسی

در . همه اعضا است و فقط محدود نمایندگان و رهبران کارگران نیست

کی  این برنامه های آموزشی تالش دارد تا به منظور   یو  . ام. ً 

ها دخالت کارگران در مواجهه با مشکالت خود و کشورشان دانش آن

را رشد دهد و به کارگران کمک میکنند که کنترل بر اتحادیه خود را 

به   .کلید این فرآیند آموزشی در شیوه اداره آنست. در دست گیرند

جای اینکه فقط به کارگران بگویند که آنها چگونه باید فکر یا عمل 

کی  آموزش دهندگان  کنند؛ یک برنامه آموزشی تهیه کرده   یو   . ام. ً 

که در آن کارگران قادرند، ایده ها و دیدگاهایشان را در پیوند با اند 

موضوعات گوناگون، با آنها در میان بگذارند و راههای بدیل را مورد 

مسایل را از طریق بحثهای آزاد از طرف آموزش . بحث قرار دهند

دهندگان، کارگران خودشان و دیگران آموزش میدهند و مهمترین 

 .درت در میان کارگران استدستآورد آن احساس ق

رابطه اش با دیگر جنبشهای اجتماعی همچون دهقانان، زنان،  -ب

به   و پیوستن. ماهیگیران، فقرای حاشیه شهر، دانش آموزان
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تشکلهای بخش های دیگر جامعه برای خواستهائی که تمامی 

کی  از آن بهره میگیرند و منحصر نشدن منافع  مردم یو   فقط . ام. ً 

گران و مشکالت آنها نکته کلیدی دیگری در رشد آن به شمار به کار

 .میرود

کی    یو   با همکاری و فعالیت مشترک با دیگر اتحادیه های . ام. ً 

ً    ولگانگ بایان و یا  تاکتیکی به اسم  بخشهای دیگر جامعه،
اعتصاب مردمی   را بسط داده است که حتی بسیار قوی تر از   

. أ افسانه ای در کشورهای صنعتی می باشداعتصاب عمومی   تقریب

ً  که شامل اعتصاب کارگری هم میشود اما   ً  اعتصاب مردمی  یک
از آن فراتر میرود، بعالوه تمام حمل و نقل متوقف میشود، همه مغازه 

یکی از اعتصابات عمومی مردمی بر علیه . ها و دکانها بسته میشوند

پایگاههای آمریکائی در  ساخت نیروگاه اتمی برای رساندن برق به

این نیروگاه در دامنه آتشفشان در منطقه زلزله . رخ داد 6283سال

در این اعتصاب فعالیت هشت شهر متوقف شد، . خیز ساخته شده بود

تمام بانکها، مغازه ها، مدارس، وسایل حمل و نقل عمومی، مشاغل 

اعتصاب خلقی سراسری دیگر . خصوصی و ادارات دولتی بسته شد

 .در پاسخ به افزایش قیمت نفت توسط دولت آغاز شد 6286 در

  

کی   عامل مهم دیگر در رشد و بقا-  د یو   عدم وابستگی به . ام. ً 

 .تشکلهای بیرونی و استقالل از آنها می باشد

  

 اتحادیه های آفریقای جنوبی

بر پایه صنایع سبک  6211درآفریقای جنوبی، صنعتی شدن در دهه 

 61آفریقای جنوبی پس از جنگ دوم و از دهه . ز شددر اقتصاد آغا

به . به بعد رشد سریعی را بخصوص در صنایع سنگین آغاز کرد

فدراسیون . درصد بود 18.8طوری که میزان اشتغال در صنعت 

 6262در سال   (فوساتو)اتحادیه های کارگری آفریقای جنوبی 

سیاهان، تاسیس شد، اولین گام در ساختن اتحادیه های کارگری 

در . اعتصابات در دوربان برای بهبود دستمزد و شرایط کاری بود

 66/61دستمزد متوسط کارگران آفریقائی در صنعت فقط  6261  سال

 درصد کارگران سفید بود
11
فوساتو یک مرکز کارگری غیر نژادی   .

 11111اتحادیه که  61با   با سازمان دهی قوی در کارخانه بود، که

 لیت خود را آغاز کردعضو داشت فعا
16
اتحادیه های  6285در .  

کارخانه را  311کارگر در تقریبأ  616111وابسته به فوساتو 

رشد فوساتو را میتوان در اجرای اصول کلیدی . سازمان دهی کردند

 :زیر بر شمرد

مشارکت قوی اعضا، فوساتو بر اصل کنترل اعضا بر اتحادیه شان -  

کارگران باید بر همه ساختارهای اتحادیه  بر این اساس،. استوار بود

تسلط و بر کارمندان اتحادیه کنترل داشتند، بر اصل گزارش دهی و 

 .کنترل کارگران بر نمایندگان پافشاری میشد

در محل کار، فوساتو ابتدا به تحکیم حضور خود   سازماندهی قوی-  

 .در مناطق صنعتی الویت میداد

دخالت در مسائل ویژه محله، فوساتو  علیرغم عدم تمایل اولیه به -

شروع به درک مسائل محله نه تنها برای اعضای خود، بلکه برای 

عامل کلیدی این بود که اعضای . اعضای محله های سیاه نشین کرد

اتحادیه که در محالت فعال بودند، از فقدان همکاری اتحادیه ها در 

 .مسائل شهری ابراز نارضایتی میکردند

فوساتو در شوراهای معتمدین محلی، الحاق شوراهای استقرار  -

محلی به یکدیگر، پرداختن به مسائل عمومی مانند رشد اعتصابهای 

 .حمایتی از همکاران خود در کارخانه های مجاور

معاهده بین اتحادیه های متنوع با نهادهای مدنی و کنگره های  -

اعتصابهای دانشجوئی و جوانان برای شرکت فعال در یک سلسله از 

بود که هشصد هزار کارگر  6284اولین بسیج توده ای در . عمومی

 .دست از کار کشیدند و چهارصد هزار دانشجو کالسها را تعطیل کردند

پس از مذاکراه و نشست های وحدت بین اتحادیه ها  6283در سال  -

و فدراسیونها، کوساتو بوجود آمد، ابتدا کمتر از نیم میلیون عضو در 

و در اواخر سال . تحادیه را شامل میشد ولی بسرعت رشد کردا 55

 .تعداد اعضا به یک و نیم میلیون نفر رسید 6221

وحدت بین اتحادیه های صنعتی و محله ای یک توافق استراتژیک 

. کوساتو خود را به مشارکت در مبارزات ملی متعهد میدانست  .بود

تو پذیرفته شد ضمن در قطعنامه ای که پس از اعالم موجودیت کوسا

اقتصادی و نتایج آن یعنی بیکاری،   اشاره به بحرانهای سیاسی

گرسنگی و سرکوب، گفته شده که این سرکوب نه تنها بر کارگران در 

محل کارشان تاثیر میگذارد، بلکه در همه وجوه دیگر زندگیشان و 

از . محله های زندگی نیز اثرات خاص خود را بر جای می نهد

وساتو و طبقه کارگر باید یک نقش بزرگی در فضای سیاسی ک  اینرو

قطعنامه هم چنین استقالل . بازی کند، نباید از اقدام سیاسی پرهیز کند

کوساتو را مطرح میکند و به منافع، موقعیت و رهبری طبقه کارگر 

 در مبارزه وسیع تر سیاسی اشاره میکند
11
 . 

عاده را اعالم کرد، این پس از آنکه دولت آپارتاید وضعیت فوق ال -

کوساتو بود که ضمن تالش برای بقای خود، جنبش ضد آپارتاید را در 

و جنبش کارگری در اوج وضعیت فوق . داخل کشور تداوم بخشید

 .العاده به مثابه رهبر عملی اپوزیسیون دموکراتیک داخلی ظهور کرد

  

 فدراسیون اتحادیه اجتماعی در ژاپن 
  

. خصوصیت بسیار منحصر بفرد و مشخصی استاین اتحادیه دارای 

اتحادیه ای مستقل است و کارگرانی را در بر میگیرد که به هر دلیلی 

در موقعیت اقلیت قرار گرفته اند، این کارگران   در حاشیه اجتماع و

بدلیل موقعیت شغلی، جنسیتی، قومیت، و یا سایر مشخصه های 

نگه داشته شده و در اجتماعی از جریان اصلی اتحادیه ها بیرون 

فدراسیون اتحادیه اجتماعی ژاپن، سازماندهی . حاشیه قرار دارند

کارگران اقلیت چه دردرون بازار کار و چه خارج از بازار کار را در 

 دستور کار خود قرار داده است
15
با توجه به   این اتحادیه بخصوص.  

کنند، دارای اقلیت تجربه می/بازار کار متنوعی که کارگران حاشیه ای 

اکثرأ شامل )موقتی /بسیاری از گارگران گاه به گاهی. اهمیت است

عضو این ( یا کارگران اعزامی میشود/در لحظه  کارگران انتخاب شده

اینها کارگرانی هستند که روز . اتحادیه هستند و از آن کمک میگیرند

 میل یا تلفنهای همراه -به روز و یا حتی ساعت به ساعت از طریق ای

این نحوه استخدام به ناچار دارای حداقل   .برای کار انتحاب میشوند

فدراسیون اتحادیه اجتماعی ژاپن، اتحادیه ای موسوم . دستمزد نیست

. به هاکن دارد که فعالیتهایش بر روی همین کارگران اعزامی است

 42.111که دارای )با شرکت بزرگی به اسم گودویل   اخیرأ در مبارزه

که سالها بطور غیر قانونی از کارگران هزینه های  (کارگر است

مدیریت را دریافت میکرد؛ به پیروزی قانونی دست یافت؛ که پیروزی 

شاخه این کمپانی برای  66در نتیجه این مبارزه، . بزرگی برای آن بود

 631کارگر عضو اتحادیه هاکن،  131از . چهار ماه معلق شدند

این مورد نشان داد که . یکنندنفرشان برای شرکت گودویل کار م

پتانسیل چنین اتحادیه ای با وجود کوچک بودن تا چه حد زیاد است، 

پتانسیل باالئی دارند که به   این نوع درگیریها و مبارزات  به این علت

از جمله آنهائی که عضو   سود تعداد بسیار زیادی از کارگران،

 .اتحادیه نیستند، تمام شود

هرأ حاشیه ای این کارگران در جامعه، اتحادیه با وجود موقعیت ظا

بلکه، خصوصیت . های اجتماعی ژاپن به هیچ وجه حاشیه ای نیستند

مهم آنها، دقیقأ توانائی شان در ایجاد شبکه های گوناگون در میان 

این شبکه ها به اتحادیه، . خود و با دیگر گروههای اجتماعی است

آنها را در مقابله با مشکالتی  مهارت، کاردانی و چابکی ای میدهد که

ممکن است این مساله تا . فراتر از محل کار هستند، توانمند میکند  که

مستقیمأ بر بازار کار   حدی به این دلیل باشد که تشکلهایی هستند که

متمرکز نیستند، در پاسخگوئی به مسائل فراتر از بازار کار مهارت 

کوبه بود که، در برنامه  نمونه آن پس از زلزله در. سریعی دارند

کاری فدراسیون اتحادیه های اجتماعی ژاپن، فعالیت در محالت زلزله 

در حالیکه اتحادیه های سنتی در . در دستور کار قرار گرفت  زده

برخورد با این فاجعه غیر منتظره، منفعل بودند، اتحادیه اجتماعی 

بارزه ای را ژاپن در هماهنگی با اتحادیه کارگران کوبه، به سرعت م

با ایجاد اتحادیه هائی برای . در سراسر ژاپن به حرکت درآوردند

حمایت از زلزله زده گان و با ارائه خدمات مشاوره و کمک 

تجمعات محلی، از قربانیان زلزله که اغلب خانه و کاشانه و یا   به

شعار آنها یکی برای . شغلشان را از دست داده بودند، حمایت کردند

 .برای یکی استهمه، همه 

با توجه به تجربیات کارگران و تشکلهای کارگری در فیلپپین، آفریقای 

 جنوبی ، برزیل، کره جنوبی، ژاپن،
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با بررسی و مطالعه مدلها و متدهای تشکل یابی جنبش کارگری ، 

هایشان در رویاروئی با سرمایه داری و تهاجم ابتکارات و خالقیت

 تا کنونی شان،نئولیبرالیسم علیه دستآوردهای 

با درنظر گرفتن پارامترهائی مانند موقعیت اجتماعی، اقتصادی و 

سیاسی، میزان تشکل یابی، رشد، شکل گیری جنبشهای اجتماعی 

مختلف، بوجود آمدن اجتماعات محلی متعلق به یک گروه اجتماعی و 

 یا قومی خاص،

 و با لحاظ کردن پارامترهائی که در چگونگی رشد و توسعه جنبش 

کارگری در این کشورها و تغییرات در بافتهای گوناگون اجتماعی 

 دارد،

و باالخره با مقایسه آن با ویژه گیهای اجتماعی، سیاسی کشورمان به 

طور عام و وضعیت طبقه کارگر در ایران به طور ویژه، نقاط افتراق 

و اشتراک آنها با یکدیگر، به نظر میرسد که مسائل و درسهای 

 .یادگیری وجود داردزیادی برای 
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   ===================================== 

 آن یشآرا یدضرورت تجد و یجنبش کارگر 

 
                  حشمت محسنی                  

 
 

 

نگاهی به موقعیت جنبش کارگری کشورمان نشان 
دهد این جنبش کماکان در شرایط تدافعی به سر می
زآلودی تدافعی بودن این موقعیت چیز را. بردمی

نیست که نتوان آن را مورد شناسایی قرار داد و یا 
نتوان راه حلی برای برون رفت از این موقعیت ارائه 

راه حلی که خود مرهون تعامل فکری و عملی . کرد
تواند سر فعاالن چپ و کارگری است و از دل آن می

 .برآورد
دفاعی بودن جنبش کارگری از یک سو ریشه در یک 

عینی و مختصات ساختاری دارد؛ و از  رشته از عوامل
-سوی دیگر از خصوصیات و موقعیت بازیگران و کنش

 -یعنی جنبش کارگری، دولت و کارفرمایان- گران
  .گیردسرچشمه می

گسیختگی   توان بهاز جمله عوامل ساختاری می 
های مختلف اقتصاد، ضعف بخش تولید در میان بخش
است واردات اتخاذ سی  های مختلف اقتصاد،بخش

تعطیلی غالب )کاالهای مشابه تولیدات داخلی 
واحدهای صنایع نساجی یکی از نتایج این رویکرد به 

از قِبل امکاناتی که درآمد نفتی آن را ( رودشمار می
کند، و وزن سنگین واحدهای اقتصادی فراهم می

اشاره   ...کوچک در کل ساختار اقتصادی کشور
عواملی اند که تحول در  این مختصات از جمله  .کرد
کم در کوتاه مدت ناممکن است و به ها دستآن

 .تغییراتی در کل ساختار اقتصاد کشور، نیاز دارد
سرکوب لجام گسیخته جنبش کارگری از سوی دو 
نظام سطنتی و رژیم اسالمی، گسست در انتقال 

دهی، خصلت بیمارگونه فرقه گرایی در تجربه سازمان

نیز از عواملی اند که سهم ... ارگریبین فعاالن چپ و ک
-بازیگران و کنشگران را در تکوین این موقعیت رقم می

 .زنند
اگر در تکوین این   خطای فاحشی ست هر آینه

موقعیت یکی از این عوامل را نادیده بگیریم یا به آن کم 
بی توجهی به عوامل ساختاری این خطر را . بها دهیم

گران و نقش آفرینی کنش در بر دارد که گویا با اراده
توان تحت هر شرایطی تشکل توده ای کارگران را می

گران این و عدم توجه به نقش و اهمیت کنش. بر پا کرد
ای ضعف و کاستی را در بر دارد که گویا تشکل توده

و فعاالن و . تواند به خودی خود ی شکل بگیردمی
و در  کنندعامالن اجتماعی در این باره نقشی ایفا نمی

 (1.)بهترین حالت یک میانجی بیش نیستند
به عنوان نمونه کافیست در این باره به دو شرایط 

 :متفاوت نظر بیافکنیم
ریزی شتابان نخست، شرایطی که ما در دوره پی 

با   واحدهای اقتصادی قرار داریم که در عین حال
و دوم با   شود؛مشخص می  کمبود کارگر ماهر
که واحدهای اقتصادی به کارگر  موقعیتی مواجه ایم

در حالی ارتش ذخیره بیکاران به وفور -ساده نیاز دارد 
قدرت چانه زنی   روشن است که. شودیافت می

کارگران در این دو موقعیت یکسان نیست و در دومی 
تری به سر ها در شرایط تدافعیبنا به دالیل معینی آن

-سازمانوانگهی در اولی به مراتب امکان . برندمی

شرایط مساعدتری نسبت به دومی برخوردار   یابی از
 .است

پرسش اساسی در این بحث اما این است که نسبت 
. گران کدام استی عوامل ساختاری با کنشو رابطه

توانند بالدرنگ در شرایطی که عوامل ساختاری نمی
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تواند تحول یابند، پیشروی جنبش کارگری چگونه می

 .محقق شود
در "گویدلور نکته نغزی دارد هنگامی که میبورلی سی

آن جا که قدرت استراتژیک کارگران ناتوان است، 
کسب پیروزی به قدرت سازمانی آنان بستگی 

 (2".)دارد
ی استقرار نحوه-اگر در این بحث ما جایگاه کارگران

را از کنش  -های اقتصادیها و شاخهطبقه در بخش
کاربرد اشکال  یسطح مطالبات، نحوه -شانطبقاتی

تفکیک کنیم، منطق  -مبارزه، و سطح سازمانیابی
به . پیشروی کارگران در دومی نهفته است، تا در اولی

و چشم انداز مشهود، جابه جایی   سخن دیگر، در افق
رسد در در ساختار طبقاتی بسیار دشوار به نظر می

حالی که تجدید آرایش طبقاتی در دل همین شرایط 
     .تپذیر اسامکان

تردیدی نیست که صرفا از طریق تجدید آرایش و فعال 
توان موجب تغییرات بزرگ شدن این عامل نمی

ساختاری شد، بخشی از این تحول به منافع سرمایه، 
اما تا آن جا . به مختصات نبرد طبقاتی وابسته است

-که به تحول در درون همین ساختار موجود بر می

این ساختار و پراکندگی و ی ذاتی بین گردد، یک رابطه
استیصال جنبش کارگری وجود ندارد؛ و قابل تصور 
است که در درون همین ساختار اجتماعی، آرایش 

به عنوان نمونه . سیاسی متعددی وجود داشته باشد
زنی کارگران را در مقطع انقالب کافیست قدرت چانه

که چگونه با وجود ثابت بودن نسبی . به یاد آوریم
مختصات ساختاری از آن زمان تاکنون، آرایش شرایط و 

 .تری داشته استسیاسی کارگران خصلت تهاجمی
اى يژهوبطه ن از راآاز مهمتر و عناصر رى از ساختاهر
يك ر، يك ساختا. ستاتشكیل شده آن عناصر ن میادر 

بط در روابا تغییر ، بلکه نیستار پايدو پديده ثابت 
اهم فرن تغییر آهای مینهر، زيك ساختادرون عناصر 
يى راصفآدر تغییر ى و گیررقیقا با ياد، و دمىشو

د موجور ساختارا در تى اتغییران مىتوکه ست ا

بین ن و کنش عامالر، ساختااز جامعه هر . وردآاهم فر
ن و عامالر، بین ساختا. ستاتشكیل شده ن عامال

ند انمىتوهر کنشی . د داردجووبطه معینى کنش را
ينبحث در ايگر رت دعباد به دگرر موجب تغییر ساختا

از بخشى ام و کنش قداترين ليكا، رادمامشخص 
يا ن و بطه بین عامالراند به تنهايى انمىتوان گرکار

بخشى ام و کنش قدايك   .دهدتغییر د را موجور ساختا
ر ساختاات در مینه تغییرزند امانى مىتوان زگراز کنش

سبات در مناساسى ابا تغییر ورد که آاهم فرمعینی را 
همین عین . باشدام تور ساختااى جزن و ابین عامال

هر . ستدق انیز صان بین عامالدر مناسبات مسائل 
د خودى به خون عامالدر مناسبات میان يشى راتجديد آ

تنها تحت دد، بلکه نمىگرر ساختاردن موجب بهم خو
ن و بط بین عامالدر رواتغییر که ست ايط معینى اشر

. ددمنجر مىگرر ساختا دلتعاردن خوهم به برا جزا
ين اشت انگشت گذن اآروى بران مىتواى که نكته

ن ين يا آاه توسط رزترين شیوه مباليكاکه رادست ا
يط معینى شايد به نتايج اتحت شران گراز کاربخش 

ند به اقابل توجهى نیانجامد حتى بر عكس مىتو
منجر ها نآاى به تضعیف قوان و گرن کاره شددفرسو

به ان گر، کارفعىايط تداشراز فت ن روبراى بر. ددگر
ام و قد، اهرزمبال شكااتر چه بیشل کردن هر يكاراد

ف، ئتالى، اگیرربه ياکه بل، ندارندز جتماعى نیاکنش ا
ج حتیاد اخواردوى مختلف هاى بخشد تحاهمکاری و ا

و قیب اردوى رند ابايد بتود تحااين اه وبه عال. نددار
رت ين صواغیر در زد، ساوى منزو ه اکندپررا حريف 
و جنگ ، و شداهد نخود يجاد اموجور ساختادر تحولى 

د خون مقابل حريفاکشان در حمتان و زگرد کارنبر
کتبار يط فالاشر. اهد کردخوا خصلت فرسايشى پید

ورى و مر ضرايك ى گرکارجنبش هم اکنون موجود 
اى قبل تعیینشدهاز آيه و حكم هیچ . نیستور مقد

در بايد ان همواره گرن کارآ بر طبقارد که ندد جوو

مختلف سیاسى ت لحظا  .گیرندار قرتدافعی ضعیت و
بین اى قوازن تول محصوض تعردل، و تعا، فعانظیر تد

های ين لحظهالبته اصد و ست د انبرل حان در حريفا
گاه به را هستند، و هیچ گذو نتقالى ار، اسیاسى ناپايد

گر ا  .دتبديل نمىشونار پايد، و ثابت، ئمىدامر ايك 
د موجواى قوازن ين توکه هست است اين احقیقت 

طبقاتى های یصفبنداز يش معینى راآل محصو
ها و فئتالاگر يش طبقاتى نشانراآت هر مختصا. ستا

ها و فئتالدر ابا تغییر . ستامعینى ىهای گیرريا
همین به . يش طبقاتى تعییر يابدراآان مىتودها تحاا
يا حتى د کرد يجااتى اییرتغا قوازن توان در لیل مىتود

در تغییر که ست اشن رو. زدبهم ا را قوازن تود خو
وت هستند له متفاساما دو قوازن با تغییر توا قوازن تو

لحظه در . دلى متحقق مىشواومى بر بستر و دو
، گىاکندپر، يمتهزحمت ما با کنونی در اردوى کار و ز

، در اردوى يماجهامودر مقیاس سراسری تشكل م عد
نه احمايت متقابل با پشتوو نسبى م نسجااز اريف ح

ل نتقااه با وبه عال. رو هستیمبهرولتى رت دوقد
های به بخشى تولیدهای بخشها از سرمايه

با ى و گیرن دربا تغییر مكارت، که تجاو نه اگرداسو
های از بخش، ستاه دبوادف مترد نبرو قلمرل نتقاا

دى ياد زوتا حددى قتصار افشاى از اهرم گرکارجنبش 
از نى بخش قابل توجهى زچانهرت قد. اندشدهوم محر
ند تضعیف شده کز انقطه تولید متمران که در گرکار

ه زبايد حوى گرکاريطى جنبش اچنین شردر . ستا
ى جديدت مكاناض کند و از اعوزى را بان مكاى و گیردر
هی نگا. جويدد حريف سوار دادن قرر تحت فشااى بر

ن نشاان گرت کارعتصابا، و ارزاتمبات، ضااعترابه 
نه تنها موجب ت مااقداين انتیجه دهد که مى

ان را گروى کارنیرکه بل، نشدهف عقبنشینى حر
تهديد . ستاه کردمید انان را آنااردى موو در ه دفرسو

ان گرت کارمااقداز انمونه زى، یک سودبه خویا اقدام 
ن نشاان را گرن کارعصیال که عین حاکه در ست ا

نیز منعكس ن را شالستیصال احار همان دهد دمى
-در چنین شرایطی از این پرسش مقدر نمی. کندمى

 توان فرار کرد، براستی چه باید کرد؟
تحسین برانگیز خود از   بورلی سیلور در بررسی

یک نمونه از تجدید آرایش   شرایط کارگران بافنده
دهد که چگونه کارگران در شرایط دشوار را نشان می

وره زمانی طوالنی، با وجود کاهش قدرت در یک د
ها توانستند از طریق روی زنی در محل کار، آنچانه

توان خود را افزایش   آوری به تغییر آرایش سیاسی،
 :گویداو می. دهند

در کارگاه های کوچک پرشمار و ...کارگران بافنده که "
کردند، ناچار بودند تا در شرایط اشتغال ناپایدار کار می

ی های سیاسی شهر یا منطقهپایه تشکیل سازمانبر 
های صنفی، قدرت رویارویی چنین اتحادیهخویش و هم

 ".با کارفرمایان خود را بنا نهند
او ابدا این رویکرد را صرفا به کارگران بافنده منحصر 

توان کند، بلکه معتقد است که این رهیافت را مینمی
او ادامه . در کارگران بخش خدمات نیز سراغ گرفت

 :دهدمی
در دوران کنونی، کارگران خدماتی با دستمزد ارزان، "

به   کم،در صنایعی به کار اشتغال دارند که دست
ظاهر، به طور عمودی از هم پراکنده و جداسازی 

-ای الگوی سازمانیابی پایهتر از گونهو بیش. اندشده

کنند تا آن به بندی اجتماعی پیروی میمند بر گروه
ی موقعیت کارگران در محل تولید لگویی بر پایها

" کارزار دستمزدی در حد گذران زندگی. "وابسته باشد
در ایاالت متحده " دارانکارزار دادگری برای سرایه"و 

ای امریکا در آن تالش بودند تا آن چنان سازمان کارگری
اش ها، وابستگیدر جامعه برپا کنند که در هر شرکت

 ".ل پایدار باشد و بسدر خدمت اشتغا
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او از بررسی این تجربه تاریخی از جنبش کارگری نظیر 

 دهدبندی را به دست میبافندگان این جمع
ای همانند با کارگران بافنده به گونه"کارگران خدمات، 

توانست تنها در وابستگی به تاریخی، پیروزی نمی
زنی خودمختار تشکالتی کارگران به دست قدرت چانه

-ای گسترده به ائتالف با گروهتر به گونهبلکه بیش آید،

 ".ها و افراد جامعه وابستگی داشت
های افزایش توان کارگران از طریق یارگیری بخش

کند، اما دیگر طبقه، شرایط نبرد را مساعدتر می
فراتر از آن، اگر . کندپیروزی در آن را تضمین نمی

برد نیز به هایی از طبقه از حیث شیوه و اشکال نبخش
نتایج آن از لحاظ   تری دست به مبارزه زنند،طور رزمنده

دستیابی به هدف، ضرورتا دستاورد مثبتی در بر 
توجه به این نکته از این لحاظ حایز . نخواهد داشت

اهمیت است که برخی از مدافعان جنبش کارگری در 
نظیر  -ارزیابی از توازن قوا بر چگونگی اشکال مبارزه

به طور یک جانبه تاکید دارند و از  -...راهبنداناعتصاب، 
ها، سطح درنگ بر عوامل دیگر نظیر نوع درخواست

سازمانیابی، متن عمومی که پیکار کارگران در آن 
 .ورزندجاری است امتناع می

ی این نکته از این رو شایسته دقت است که مالحظه
بایست تصور روشنی داشته در هر مبارزه کارگری می

-یم از کادر و چارچوبی که مبارزه در آن صورت میباش

 .گیرد
من تا این جا به طور فشرده تالش کردم تعامل  

با استفاده از نمونه کارگران بافنده  ساختار با عامالن را
توان در شرایط تدافعی با چگونه می  نشان دهم که

عنایت به تجدید آرایش نیروها در برابر تعرض حریف 
رایط مساعدی را به نفع اردوی خود مقاومت کرد و ش

اکنون بگذارید این خط راهنما را در جنبش . ایجاد کرد
   .کارگری کشورمان تعقیب کنیم

های مختلف طبقه کارگر در نگاهی به مبارزات بخش
دهد اگرچه برای دستیابی به ایران نشان می

کنند و هزینه شان از هیچ فداکاریی دریغ نمیمطالبات

ها به طور پردازند، معهذا آنای آن میفراوانی بر
بدتر . یابندهای خود دست نمیگیری به خواستچشم

. کننداز آن، تغییری محسوسی در توازن قوا ایجاد نمی
پرسش کلیدی این است که چه باید بکنند تا از یک سو 

شان موثرتر واقع شود و از سوی دیگر بهبودی مبارزات
به سخن . رخ دهد در اوضاع عمومی جنبش کارگری

توان توان مبارزه هر یک از بخشهای دیگر چگونه می
جنبش کارگری را تقویت کرد و به الزامات سهمگین 
رویارویی با کارفرمایان و دولت حامی آن پاسخ در خور 

 داد؟
توان از چگونه می -البته نه تنها نمونه -به عنوان نمونه
به نفع کل های کوچک در پیکار کارگران ظرفیت کارگاه

دانیم که به تجربه می. جنبش کارگری بهره جست
تواند منشاء اعتراضات این بخش به خودی خود نمی

تغییری در همین وضع   اثری باشد پس چه باید کرد تا
این پرسش برای کارگران صنایع . موجود ایجاد کنیم

اتوموبیل سازی، یا نفت یا نساجی و غیره نیز صادق 
به این هدف ما نیاز داریم  برای دستیابی. است

ها در دست داشته نخست تصور روشنی از کمیت آن
های ها و بخشها در شاخهباشیم، دوم از استقرار آن

مختلف اقتصادی درک معینی داشته باشیم، سوم از 
توزیع جغرافیایی آن آگاه باشیم، چهارم از امکانات 

توسط های مها با کارگاهی مزبور و پیوند آنفنی رشته
ها ی اتصال آناطالع داشته باشیم، و باالخره از نحوه

با کارگاه بزرگ و کلیدی دریافت مشخصی داشته 
اگر بتوانیم برای حل این معضالت پاسخ . باشیم

منطبق بر شرایط فراهم کنیم و در میدان عمل بر این 
توان از موثر بودن مبارزات ها فایق آییم، آنگاه میحفره

 .چک سخن گفتهای کوکارگاه
های عینی و طرح در هیچ کجای دنیا آگاهی از داده

یابی در مقیاس مشکالت به خودی خود به سازمان

برای دستیابی به هدف . بزرگ مبدل نشده است

ها و یابی در مقیاس بزرگ، ما به طرحسازمان
. مان نیاز داریمهای منطبق با واقعیت عینیاستراتژی

ی است از چند مساله برای تامین این هدف ضرور
این نوشته گامی . کلیدی تصور روشنی داشته باشیم

 .است مقدماتی برای پاسخ به این نیازها
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های مختلف طبقه کارگر، ها و الیهنظر به تنوع بخش
های بندیتواند در همه گروهدهی نمیسازمان

که در ه چنانبه عالو. کارگری با یک آهنگ پیش برود
های باال مشاهده کردیم در میان بخشی از الیه

کارگری، این محل کار است که از اهمیت تعیین کننده 
. هایی دیگر محل زندگیبرخورداراست و در بخش

-وانگهی فعاالن چپ و کارگری نیز هر یک بنا به جهت

گیری و استراتژی خود نوع خاصی از تشکل را تبلیغ 
و بر نوع ...( یته کارخانه ، اتحادیهشورا، کم)کنند می

-سازماندهی در حد خود تاثیرات معینی بر جای می

پرسش مرکزی در این محور بحث این است که . نهند
ها و تنوع طرح  توان بدون نادیده گرفتنچگونه می

گرایی بین این نیروها را در جهت ها، همگیریجهت
 .یابی طبقه به کار گرفتتقویت و سازمان

ر جنبش ما در پیوند با این محور، دو استراتژی وجود د
یک . ای برخوردار استدارد که از اهمیت قابل مالحظه

یابی از استراتژی بر رشد موزون و تکاملی سازمان
کند که در یک روند تکاملی و در محل کار شروع می

استراتژی . شودنهایت به تشکل سراسری منجر می
پیشروان کارگری و از طریق  دیگر بر ابتکار فعاالن و

یابی تاکید پیوند فعاالن واحدهای مختلف در سازمان
ای از طرح این بعد از گذشت زمان قابل مالحظه. دارد

توان در باره درستی هریک از این راهبردها، اکنون می
واقعیت این است که . ها به داوری نشستاستراتژی

خود را نشان ای درستی هریک از این دو طرح تا اندازه

گیری شکل. داده است، و تا حدی نیز محدودیت خود را
سندیکا شرکت واحد و هفته تپه درستی دیدگاه اول را 

آفرینی کمیته هماهنگی و کند و نقشتایید می
 .پیگیری، اتحادیه آزاد بیکاران موید نظر دومی است

ما بدون این که این دو طرح را در تقابل با هم قرار 
-تالش کنیم از نقطه قوت هر یک از این طرح دهیم باید

ها برای تقویت کل جنبش کارگری بهره بگیریم، و 
جنبش کارگری کشور . ضعف یک دیگر را جبران نماییم

تر از آن است که هر تالشی که تر و پراکندهما ضعیف
گیرد از منظر برای سازمانیابی کارگری صورت می

 .نماییم گرایی آن را انکار و طردسخیف فرقه
های جنبش كارگري اسپانیا را  كاماچو تجربه و درس

كه در شرايط فاشیستی مشابه ما رخ داده است 
در هر لحظه تاريخی معین، "كند  بندی مي چنین جمع

دهی بايد در خدمت اصول قرار گیرد و  اشكال سازمان
ای،  اين اشكال بايد باز، غیركلیشه. ها باشد تابع آن

از . قواعد تنگ و محدودكننده باشدغیرشماتیك و فاقد 
ای، اجبارا چنین بر  ضرورت جنبش درخواستی توده

آيد كه اشكال سازماندهی تمامي طبقه كارگر بايد  مي
ای  ما بايد خانه. نهايت منعطف باشد ابتدايی و بي

بسازيم كه مردم بتوانند به آن وارد شوند و در آن جا 
ته و با امكانات زيادی برای همزيستي وجود داش

 (3".)حداكثر آزادي و دموكراسي اداره گردد
  

 های سیاسی با اقتصادی رابطه خواست- 2
 

گیری تشکل کارگری در شرایطی  تالش برای شکل
ای جامعه ما  جانبه های چند گیرد که بحران صورت می

یابی جنبش کارگری  سازمان. را در بر گرفته است
باشد و  تواند نسبت به این شرایط بی تفاوت نمی

  .را نادیده بگیرد مختصات آن 
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یکی از معضالتی که هم اکنون پیشاروی جنبش 

کارگری قرار دارد شرکت در مبارزه اقتصادی و مداخله 
در پیکار سیاسی برای آزادی، دموکراسی و حقوق 

های مردم  در شرایطی که دیگر بخش. اجتماعی است
-مطالبات سیاسی را پیش می در عرصه سیاسی

تواند مبارزه خود  جنبش کارگری نمی کشند،
این اصل  با توجه به .عرصه اقتصادی محدود کند به را

ریزی تشکل کارگری  ما در شرایطی برای پی اما کلی،
های سازمانیابی کارگران در گام کنیم که تالش می

در این جا تشدید شتابان . قرار دارد ی خوداولیه
در نطفه با  تواند این حرکت را فعالیت سیاسی، می
رسد ما با اصل نبرد  به نظر می. شکست مواجه سازد

کم شتاب بهتر بتوانیم شرایط موفقیت حرکت را فراهم 
تواند  تشدید مصنوعی فعالیت سیاسی می. آوریم
را در برابر رژیم  پذیری حرکت را افزایش دهد و آنضربه

البته . پذیر سازد هار جمهوری اسالمی آسیب
ز آفت ديگري است كه فعاالن جنبش گريزي نی سیاست

در این رابطه تجربه . كارگري بايد از آن پرهیز كنند
ای است که  سولیدارينوش لهستان تجربه ارزنده

مورد  -ترنه بیش -تواند به عنوان یک تجربه  می
اتحاديه همبستگی در لهستان در . استفاده قرار گیرد

ا ام ابتدا در مبارزه سیاسی شرکت فعال نداشت،
های خود، متناسب با توازن  متناسب با تقویت پایه

گران توانست در عرصه سیاسی به یکی از بازی قوا،
در . اصلی صحنه سیاست کشور لهستان تبدیل شود

شرايط كنوني براي شركت در مبارزه سیاسي 
هاي  ريزي تشكل كار پي. اي نبايد به خرج داد عجله

نبرد در . كارگري امري طوالني، صعب و دشوار است
ها بايد متناسب با گردآوري نیرو و توازن همه حوزه

همراه با ابتکارهای  قواي عیني حريفان در حال نبرد
در شرايط . صورت گیرد خالق و منطبق با شرایط

جنگ " منطق بايد از تشکیالتی كنوني بهترين آرايش
جنگ " تبعیت كند اما نبرد بايد از منطق "اي جبهه

يعني بر سر موضوعات محدود  يد؛پیروي نما "موضعي

اين . آرايي كنند بايد همه نیروهاي جنبش كارگري صف
هاي  بندي و مبارزه بر سر خواست آرايش و صف

كند و  مشخص پیروزي حركت كارگران را تضمین مي
نبرد را در واحدهاي تولیدي، موسسات خدماتي و 

تعرض رژيم در . سازد غیره از حالت دفاعي خارج مي
هاي مختلف  ه بايد با به میدان آمدن همه بخشهر حوز

مزد و حقوق بگیران مواجه شود در اين شرايط پیروزي 
رژيم اگر ناممكن نشود دستكم با شرايط بسیار 

 (4.)شود دشواري مواجه مي
  
 امکانات سازماندهی در شرایط کنونی کدام اند؟ -3
 

عطف توجه به تنوع سازماندهی و پذیرش منطق 
کند که ادی و سیاسی هنوز روشن نمیمبارزه اقتص

در شرایط کنونی فعالیت خود را برای سازماندهی از 
برای مقابله با تهاجم . توانیم آغاز کنیمکجا می

های جمهوری اسالمی جنبش کارگری باید از راه
یکی از مسیرهای . متعددی وارد صحنه نبرد شود

های معین شناخته شده سازماندهی در رشته
به عنوان . است که سنت جا افتاده دارداقتصادی 

گران یا کارگران بخش ترابری به آسانی نمونه نفت
توانند در رشته اقتصادی خود متشکل شوند، اگر می

های بی واسطه خود در یک شرایط پیرامون خواست
روش دیگر عزیمت از . مساعد بتوانند نیرو بسیج کنند

 ها و مطالبات مشخص و داغ در جنبشخواست
هم اکنون برخی از مطالبات در جنبش . کارگری است

توانند شرایط کارگری وجود دارند که به سهم خود می
مساعدی را برای پا گیری سازمانیابی فراهم کنند، 

 :ها عبارتند ازترین آنمهم
با : جنبش مبارزه برای پرداخت به موقع دستمزد -الف

اخیر، های نگاهی به ترازنامه جنبش کارگری در سال

توان گفت خواست پرداخت به موقع با قاطعیت می

ترین مطالبه جنبش کارگری ترین و عمدهدستمزد شایع
های مختلف طبقه را در بر رود که شاخهبه شمار می

از این رو برپایی یک جنبش حول این مطالبه . گیردمی
-به اندازه خواست بی واسط یک رشته صنعتی می

های متفاوت از رشتههای تواند کارگران بخش
 .اقتصادی مختلف جنبش کارگری را به حرکت وادارد

اخراج و بیکارسازی : هاجنبش مبارزه علیه اخراج -ب
ای یکی از حادترین مساله کارگران یا بخش قابل توده

برای . شودتوجهی از کارگران کشور ما محسوب می
توان یک جنبش مبارزه علیه مقابله با بیکارسازی می

که به تازگی   ها را از طریق کسانی سازمان داداجاخر
 .اند و از انگیزه قوی برخوردارندبیکار شده

این جنبش با جنبش مبارزه با : جنبش بیکاران -ج
اولی مبارزه کارگرانی است که یا . ها فرق دارداخراج

. در خطر اخراج قرار دارند یا به تازگی اخراج شده اند
. د که در جستجوی کار اندبیکاران اما کسانی هستن

توانند هایی هستند که میمکان...ها، اماکن کارپاتوق
شرایط آشنایی فعاالن بیکار را فراهم آورند، و با ایجاد 

ای از بیکاران زمینه تکوین یک جنبش بزرگ از شبکه
 .بیکاران را در کشورمان فراهم آورد

  
 ضرورت توجه به محیط زیست کارگران -4
 

اگر نگوییم محل زیست کارگران از محل کار در ایران 
تری ندارد دستکم باید بگوییم به کم کارگران اهمیت

محل زیست . ی آن از اهمیت برخوردار استاندازه
-ها با بیکاران، زنان بیکار و خانهکارگران محل تالقی آن

های دار است و هر آینه اگر این نیروی عظیم در تشکل
ها را زنی آنقدرت چانه دهی شوند،منعطف سازمان

محیط زیست مکانی است . به مراتب افزایش میدهد
. گردندکه کارگران از روند تولید وارد محیط زندگی می

محیطی که تالقی گاه استراحت، فراغت، تفریح، 
. رودخانواده و بازتولید نیروی انسانی به شمار می

کارکرد همین عوامل است که سرنوشت کارگران را با 
ی اتصال دهد و زمینههای دیگر طبقه پیوند میشبخ
یک نمونه درخشان از هم . آوردها را فراهم میآن

های کارگری، اهالی محل و سرنوشتی خانواده
توان در حرکت سندیکای هفت کارگران هفت تپه را می

دهد امروزه ای که نشان مینمونه. تپه سراغ گرفت
حل کار منحصر تواند بر مسازماندهی اتحادیه نمی

 .های طبقه را در بر نگیردبماند و سایر بخش
  
 تلفیق کار علنی و غیرعلنی -5
 
یابی سراسری به پیروزی دست  که سازمان برای این  

ی  بایست تصور روشنی از رابطه مبارزه یابد، می
تردیدی نیست . قانونی، علنی و مخفی داشته باشیم

طور مخفی  تواند به یابی سراسری نمی که سازمان
اي بنا به ذات خود یک مبارزه  صورت گیرد، مبارزه توده

ای به صورت مخفی یک  مبارزه توده. علنی است
یابی سراسری و اما سازمان. آور است تناقض خنده

اين . ای مساوی با مبارزه قانونی نیست مبارزه توده
تواند خود را در چارچوب تنگ آن محدود  مبارزه نمی

به این معنا نباید فهمیده شود که نبايد این حرف . سازد
اما آویزان شدن به . از منفذهای قانونی استفاده کرد

های قانونی تحت هیچ شرایطی نباید در خود و  اهرم
اوالً به این دلیل که . فی نفسه هدف تلقی شود

اند که حرکات  مجاری قانونی به خاطر این تعبیه شده
ای شرایط، مبارزات  پاره کارگران را مهار کنند و ثانیاً در

. رودروزمره کارگران از چارچوب قوانین فراتر می
بهترین نمونه در این رابطه به رسمیت نشناختن حق 
اعتصاب توسط قانون کار رژیم و به کارگیری آن توسط 

موثر بودن هر شکل از . توان مثال زد کارگران را می
جیده ای شدن آن باید سن مبارزه تنها و تنها با توده
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گاهی اوقات این مبارزه قانونی است که دامنه . شود

تواند  سازد و گاهی بر عکس می حرکت را گسترده می
رابطه هیچ شکل از   در این. را محدود نماید دامنه آن

مبارزه نباید نفی شود و هر شكل از مبارزه تا آنجا که 
سازد باید به نحو خالقانه  دامنه مبارزه را گسترده می

ای توجه در این جا باید به نکته. گرفته شود به کار
تواند عواقب  داشته باشیم که بی اعتنایی به آن می

ای را  باری داشته باشد، اگر منطق مبارزه توده زیان
نادیده بگیریم و با حرکات نسجیده و نادرست به طور 
مصنوعی جنبه مخفی و سری به آن بخشیم، با هر 

اپذیری به الزامات انگیزه و هدفی ضربات جبران ن
عكس این رابطه نیز . ایم ای وارد ساخته مبارزه توده

صادق است، گاهی اوقات عدم هشیاری در پیوند با 
تواند  علنی کردن همه سطوح سازماندهی نیز می

یابی کارگری را با اختالل جدی  ادامه کاری سازمان
یابی  در این جا باید سطوحی از سازمان. مواجه سازد

ها نباید  شند یا به عبارت دیگر همه تخم مرغعلنی نبا
این امر مخصوصاً با کادرکشی . در یک سبد چیده شود

که از سوی رژیم اسالمی صورت گرفته، بیش از هر 
از اين رو . زمان دیگر باید مورد مالحظه قرار گیرد

هایی از فعاالن کارگری باید برای کار قانونی در  بخش
ها باید کار علنی  از آن دیگری نظر گرفته شوند، بخش

را پیگیری نماید و بخش دیگر به عنوان ذخیره برای 
دانیم که  به تجربه مي. تداوم فعالیت نباید علنی شوند

گر بدون وجود یک  های سرکوب در شرایط تسلط رژیم
گران مورد اعتماد  بازوی غیرعلنی، بدون هدایت

تواند  کارگران حرفی از مبارزه کارگران و تداوم آن نمي
 .در میان باشد

خالصه کنیم کار علنی و غیر علنی نه بحثی است ناظر 
بر مطالبات کارگری، و نه اشکال مبارزه، بلکه بحثی 

دهی توده کارگران که شکل است مربوط به سازمان
آن تابعی است از مختصات عمومی سیاسی جامعه، 

توان در پیوند با هر شرایطی یک حکم که از پیش نمی
کسانی که از تحلیل دقیق شرایط . در کردعام صا

روند و یک شکل از فعالیت را مشخص ایران طفره می
-چون یک مانع برای سازمانکنند دقیقا همآرمانی می

 .کنندیابی عمل می
  
 ضرورت سازماندهی جبهه واحد کارگری-6
 

ای است مطلوب و  واحد کارگری ایده  ایده جبهه
در درون جنبش  تدبیری است علیه فرقه گرایی

تواند به سهم خود در خدمت  این طرح می. کارگری
سازمانیابی طبقه قرار گیرد و در حل یکی از 

این . های بزرگ پیکار طبقاتی در ایران كمك كند ضعف
تواند  ای طبقه نیست، اما می طرح معادل تشکل توده

 .در خدمت آن قرار گیرد
نیست،  ای مطلوب ایده جبهه واحد کارگری تنها ایده

ای است که در محدوده امکانات  بلکه عالوه بر آن ایده
توان با تمهیداتی آن  جنبش کارگری ممکن است و می

امکانات جنبش . را از عرصه طرح به قلمرو عمل در آورد
توانند این طرح را از قوه به فعل  کارگری کدامند که می

در آورند؟ نگاهی به شرایط عینی جنبش کارگری 
ایم که  هد که ما با نهادهایی مواجهد نشان می

هایی  یا نهاد" سازمانده"های  ها را تشکل توان آن می
این . گذاری کرد کنند نام که از حق تشکل دفاع می

توانند  نهادها از بهترین ابزار و مصالح برخوردارند و مي
. دهي جبهه واحد کارگری نقش ايفا كنند در شكل

به نفع کل جنبش  اتحاد و همکاری این نهادها فقط
تواند  کارگری نیست، بلکه عالوه بر آن به طور ویژه می

در خدمت هر یک از اين نهادها به طور جداگانه هم 
 .دارد  قرار

جبهه واحد کارگری در شرایط کنونی جنبش کارگری 
گرایی، همکاری و اتحاد عمل  تواند از طریق هم می

گران، فعاالن و مدافعان تشکل مستقل سازمان

این اتحاد بین کارگران آگاه و . کارگری شکل بگیرد

کسانی که دل در گرو به میدان آمدن جنبش کارگری 
تواند حلقه مقدم سازمانیابی سراسری  دارند می

این اتحاد بین عامالن . کارگران در ایران محسوب شود
مشخص که در جنبش کارگری ایران دارای سیما و 

خدمت هدف فوق تواند در  گرایش معینی هستند می
 .قرار گیرد

  
 نقش و اهمیت حرکات حمایتی در جنبش کارگری -7
 

های حمایتی در جنبش کارگری از اهمیت قابل حرکت
های برخوردار اند، و به یک معنا هویت طبقاتی مالحظه

حرکات حمایتی قبل از . سازدکارگران را متجلی می
. دسازگر میهر چیز همبستگی بیان کارگران را جلوه

در حرکات حمایتی است که هر کارگر، هر بخش و الیه 
کند که در میدان مبارزه تنها کارگران احساس می

اما . نیست، بلکه در پیوند با دیگر کارگران قرار دارد
توان صرفا به مساله اهمیت حرکات حمایتی را نمی

بلکه نقش آن از این امر فراتر . همبستگی محدود کرد
یتی از یک سو قوای طبقه کارگر حرکات حما. رودمی

کند، و از سوی دیگر توان مقابله رژیم را را متحد می
چرا که در برابر هر حرکت حمایتی رژیم ناگزیر . تجزیه

. است نیروهای خود را در چند جبهه تقسیم کند
بنابراین اگر حرکات حمایتی در جنبش کارگری 

رای گسترش یابند، امکان پیروزی در هر جبهه نبرد، ب
در نتیجه . یابدهر بخش طبقه کارگر افزایش می

حرکات حمایتی با توان سرکوب رژیم نسبت معکوس 
یعنی افزایش آن، سبب کاهش قوای دشمن : دارد
وانگهی هر حرکت حمایتی موقعیت نیروی . شودمی

بنابراین حرکات . کندکننده را نیز تقویت میحمایت
رفه یک بخش از حمایتی را نباید صرفا پشتیبانی یک ط

این حمایت منجر به . کارگران از بخش دیگر قلمداد کرد
-کل طبقه می  کننده و در نتیجهتقویت بخش حمایت

 .شود

  
ضرورت دیالوگ و پیوند بین فعاالن چپ و فعاالن "8-

 ".کارگری
 

هم اکنون در کشور ما هم نیروهای چپ وجود دارند و   
ری مستقر در هم تعداد قابل توجهی از فعاالن کارگ

این دو نیرو هر کدام در حد توان و ظرفیت . محیط کار
خود به فعالیت مشغول اند و کارهای با ارزشی انجام 

-بیالن فعالیت این دو نیرو با توجه به ظرفیت. دهندمی

-های موجود البته هنوز بیالن مطلوبی محسوب نمی

ی این دو نیرو رخ شود، و اگر تغییری در آرایش رابطه
تواند به مراتب از این وضع موجود ها مید توان آنده

فعاالن چپ به طور معمول و بنا به تعریف از . فراتر رود
توانند و می  های بزرگ و قدرت تعمیم برخوردارندافق

از سطح جزیی، خاص و ُخرد به مسایل   مسایل را
کلی، عام و کالن پیوند دهند، فعاالن کارگری نیز به 

ر آتش دارند و سویه عملی مسایل طور عام دستی ب
یابند و به خوبی قادر اند هر طرح را بهتر در می

این سخن نباید . انتزاعی را، زمینی و عملیاتی سازند
به این معنا فهمیده شود که در بین فعاالن کارگری 

-کسی قدرت تعمیم ندارد یا هر فعال چپی خودبه

در  .های بزرگ برخوردار استخودی و غریزی از افق
ای از این دو در هر دو عالم واقعیت همیشه ما با آمیزه

آن چه که در این جا . رو هستیمسوی این طیف روبه
مدنظر است بیش از این که بر تفکیک دو رده از فعاالن 

هر . تاکید داشته باشد بر دو نوع کارکرد پافشاری دارد
-چند تمایز این دو سطح از فعاالن را به سادگی نمی

 .نکار کردتوان ا
تواند بر یک منطق گفتگویی، برابر، این پیوند تنها می

گفت و " بده و بستان یا به قول زنده یاد دمحم مختاری بر
این منطق در ذات خود با هرگونه . استوار باشد "شنید
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بازتولید روابط سلطه تناقض دارد و از طریق 

سازماندهی نقاط قوت هر یک از طرفین به این 
از این رو این رابطه با سنت تا . رساندیپیوندیاری م

کنونی چپ مرزبندی معینی دارد و فرهنگ نوینی را 
طلبد که نسل جدیدی از فعاالن چپ باید در میدان می

 .عمل آن را به منصه ظهور برسانند
تواند به شکلهای پیوند فعاالن چپ و کارگری می

های کار و خارج از آن تحقق مختلف و منعطف در محیط
همین اواخر یک ابتکار درخشان تحت . یابد

داری، همبستگی با جنبش جهانی ضد سرمایه"عنوان
به دعوت کانون " های بحران و چشم انداز آیندهریشه

برگزار شد با شرکت تعدادی از  مدافعان حقوق کارگر
های کارگری، زنان و ها و فعاالن حوزه اعضای تشکل

در کرج؛ که  1309 آبان 13 دانشجویان در روز جمعه
ضرورت پیوند و برقراری یک دیالوگ بین فعاالن چپ و 

را نشان داده است و این "های اجتماعیفعاالن جنبش
پیوند را از حوزه ایده به قلمروی واقعیت در آورده 

این گامی است مقدماتی هرچند مبارک که تا . است
برقراری پیوند چنبش چپ با فعاالن کارگری در مقیاس 

 .بایست راهی دراز پیموده شودبزرگ می
  

 ضرورت توجه به اتحادیه جنبش اجتماعی -9
 

های کارگری نه به اتحادیه کارگری نظیر سایر تشکل
شود و نه صرفا در قالب اين یک نوع خاص منحصر می

. گنجديا آن شكل يا ساختار تشکیالتی معین مى
هاى موجود کامال در سیستم ادغام برخی از اتحادیه

اند، برخی به احزاب سیاسی معینی وابسته اند، شده
و برخی نیز از استقالل معینی نسبت به احزاب 

-ى انواع و شكلکسانی که همه. سیاسی برخوردارند

رانند، در هاى كارگرى را به يك چوب مىهاى اتحادیه
-عمل بر ضرورت حیاتى پیكار اقتصادى كارگران و الزام

تشریح . بندندمىيابى آن چشم فرو هاى سازمان
منطق فعالیت اتحادیه کارگری امری است ضروری و 

ها و تردیدناپذیر؛ معهذا بدون عطف توجه به بحث
ی اخیر پیرامون نوسازی استراتژیهایی که در چند دهه

هاى كارگرى در بین فعاالن و و تجدید آرایش اتحادیه
جنبش کارگری صورت گرفته است، منطق   مدافعان
اى خود را از غنای الزم محروم اتحادیه يابىسازمان

ی جنبش ها اتحادیهیکی از این استراتژی. سازدمى
اجتماعی است که این نوشته در مقام دفاع از آن قرار 

 .دارد
ی جنبش اجتماعی، بحثی است که از بحث اتحادیه

دهه هفتاد قرن گذشته برای برون رفت از بحران 
سه موضوع محوری  در این بحث. ها مطرح شداتحادیه

چالش با بوروکراسی حاكم بر  – الف: برجسته بود
بندی طبقه و عطف توجه به تغییر الیه -ها؛ باتحادیه

زنان، کارگران مهاجر، بیکاران، کارگران پاره )آن 
نظیر زنان، )های جدید رابطه با جنبش -؛ ج...(وقت

در پاسخ به این   ...(.محیط زیست، صلح، سبک زندگی
ى جنبش اجتماعی بر بستر ی اتحادیهل ایدهمسای
ی عملی جنبش كارگرى در برخی از کشورها تجربه

 .تكوين يافت
های جنبش ى اتحادیهترين وجوه مشخصهمهم

های جنبش اول، اتحادیه: اند ازاجتماعی عبارت
اند اجتماعی ابزار مبارزه طبقاتی كارگران علیه سرمايه

به اين . کننده را بیان میو تمایز منافع کار از سرمای
ها در نظام ها در مقابل فرآيند ادغام اتحاديهاعتبار، آن

های جنبش دوم، آن چه اتحادیه. مسلط قرار دارند
کند، قبل از هر چیز اجتماعی را از سندیکاها جدا می

اگر سندیکاهای . ها استساختار و تركیب نیروی آن
-ا کار سازمان میمتعارف، کارگران را در محل تولید و ي

ی تولید و های جنبش اجتماعی از نقطهدهند، اتحادیه
-روند و محیط زیست کارگران را هممحل کار فراتر می

. گیرندها در بر مییابی آنچون سكويى برای سازمان

های جنبش اجتماعی خصلت سوم، ساختار اتحادیه

" اساسنامه نانوشته"روابط درون آن بر . جنبشی دارد
ار است و بافت آن بیش از آن که بر اعضا و استو

پرداخت حق عضویت متکی باشد بر فعاالن کارگری 
کند؛ روابط درونی آن غیر بوروکراتیک، تکیه می

شود؛ منعطف، دموکراتیک، خودیارانه، تنظیم می
ساختار تشکیالتی این نوع اتحادیه، بیش از آن که 

ط سازمانی نهادی شده و با دفتر دستک و انضبا
ای است که به طور گیرانه همراه باشد، شبکهسخت

  .شودمشارکتی با هم هماهنگ می
مدل اتحادیه جنبش اجتماعی متاسفانه در جنبش چپ 

توجه الزم قرار نگرفته است و   و کارگری ایران مورد
اهمیت آن برای برون رفت از بخشی از مشکالت 

تردیدی نیست که . جنبش کارگری فهمیده نشده است
این مدل عصای موسی نیست که همه مشکالت 

های جنبش ما را حل کند و یا بدتر از آن در برابر طرح
سازماندهی دیگر قرار گیرد اما بی توجهی به این طرح 

 (5. )دهدتنها لختی و انجماد فکری را نشان می
توان مالحظاتی برای تجدید آرایش جنبش کارگری می

معهذا بدون توجه به  دیگری را به این محورها افزود،
این محورها هدف تجدید آرایش جنبش کارگری محقق 

-شود و شرایط موجود به نوعی دیگر بازتولید مینمی

 .شود
   

 :هایادداشت
 

توان نزد حزب توده سراغ گرفت که تحت یکی نمونه از این دریافت نادرست را می  -6

سازمانیابی را یک امر خطی، روند " گرایی گرایی و اراده ذهنی" پوشش مرزبندی با

اند و به اهمیت کنشگری فعاالن مید "های عینیقانون" و از قبل" مرحله به مرحله"

بی  "عصر ذهنی" ها و ابتکارات آنها یا به سخن دیگر بر نقش آفرینیکارگری، طرح

 :به عنوان نمونه. ماندتوجه می

های پراکنده و  ضدهِی اعترا باید درنظرداشت که، حرکت به سمِت سازمان"

مرحله خواهد  به خیز، و مرحله و خم، پرافت و یابی جنبش کارگری، مسیری پرپیچ سازمان

ها،  های جنبش سندیکایی موجوِد زحمتکشان درهرمرحله ویژگی تقویت صف. بود

تاکید چندباره براین واقعیت که، جنبش . های معین خود را داراست ها، و چالش وظیفه

و بنا به میل و اراده این یا آن شخص و نهاد و دولت به وجود  سندیکایی در خالء

های عینی رشد خود را  آید، و اصوال  جنبش سندیکایی زحمتکشان قانون نیامده و نمی

دراین زمینه، جنبش کارگری و سندیکایی میهن ما . دارد، خالی از فایده نیست

روح و چکیده این . یه کردها تک توان بر آن ای دارد که می های غنی و انقالبی سنت

گرایی و  جستن از ذهنی بینی، هوشیاری، تعهد طبقاتی، و دوری ها، واقع ها و تجربه سنت

نامه مردم  های جنبش سندیکایی کارگران در مرحله کنونی آماج ".گرایی است اراده

 .212شماره 

سیلور،  ، نوشته بورلی6861های کارگری و گلوبالیزاسیون از نیروهای کار جنبش -1

  .که به همت عباس منصوران به فارسی برگرانده شده است

هاي كارگري، كاماچو،  هاي زندان، جنبش سندیكایي اسپانیا و كمیسیون یادداشت -5

 .مترجم هدایت مهربان، نشر بیدار

بررسی مبارزات کارگران هفته تپه یک نمونه موفق از به میدان آوردن نیروهای  -4

ن را نشان میدهد و نمونه مبارزات پتروشیمی ماهشهر ضرورت آن هم خانوداده کارگرا

را بازگو میکند همان گونه که دمحم مالجو به درستی بر آن تاکید میکند آن جا که 

 :میگوید

، کارگران موقتی پتروشیمی ماهشهر در نزاع 6526پس از شکست چهاردهم آبان "

هایی برای در فقدان زمینه. میان کار و سرمایه مثل همیشه عمال دست تنها هستند

ای و سازی سه نقیصه لجستیکِی پشتیبانی قوی سیاسی و پوشش وسیع رسانهبرطرف

. رسد عجالتا فقط باید روی نیروی خودشان تکیه کنندمنابع غنی اقتصادی به نظر می

نه . شودهایی از تقویت همبستگی درون خود کارگران دیده نمیبا این حال، هنوز نشانه

ترین مطالبات کارگری به طرزی بازنگری شده که امکان یارگیری از نیروی اصلیدر 

های غیرطبقاتی میان های پتروشیمی ماهشهر پدید آید، نه شکافکار رسمی مجمتع

های کارگری در سطح محالت کارگری خود کارگران موقت تضعیف شده، نه بر خانواده

های قومی و ملی در منطقه، تمالی اقلیتآفرینی احهای نقشتکیه شده و نه بر ظرفیت

نه پیوندی مشابه با همتایان در کلیت صنعت نفت در سایر مناطق به عمل آمده و نه 

های اقتصاد ایران که معضلی مشابه بخش  پیوندی مشابع با همتایان کارگری در سایر

هم آبان ها تغییری رخ ندهد شکست چهاردمادامی که در هیچ یک از این مولفه. دارند

های کارگران تحلیل طبقاتی اعتصاب" دمحم مالجو،". استمرار خواهد داشت

 .، سایت نقد اقتصاد سیاسی"پتروشیمی

برخی با طرح ایرادات بنی اسرائیلی نظیر این که این مدل برای کشورهای اروپایی  -3

ه کوساتو توجه ندارند که زادگاه اصلی این مدل افریقای جنوبی و از تجرب  کاربرد دارد

بحران اتحادیه ها و راه برون " برای آشنایی با این مدل به کتاب. پرداخته شده است

 .به انتشارات بیدار مراجعه کنید "رفت از آن

  

 نیز چاپ شده است  612این مقاله در مجله آرش شماره   
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 و  حتیاج بیشتر به مونتاژ کاالا

 چین کارخانه جهانی     
  

          ا لوند -ک : برگردان         

 

  
مقاله را میخواندم بی درنگ بیاد نظرات   زمانی که این 

این فیلسوف و اندیشمند " کارل مارکس "ارزشمند تاریخی 

بزرگ تاریخ بشریت در مانیفست کمونیست افتادم که چگونه 

روند تکامل حرکت سرمایه و مکانیزم های ضرورت توسعه 

 .پیش بینی کردسرمایه داری را در عرصه جهانی 

  

نیاز به یک بازار دائم التوسعه برای فروش کاالهای خود، "

را بهمه جای کره زمین می کشاند ،همه جا   بورژوازی

می شود، با همه جا رابطه   می کند، همه جا ساکن  رسوخ

 .برقرار می سازد

  

بورژوازی از طریق بهره کشی از بازار جهانی به تولید و 

لب  صنایع را از قا. نبه جهان وطنی داد مصرف همه کشورها ج

ملی بیرون کشید، رشته های صنایع سالخورده ملی از میان 

و هر روز نیز در حال از بین رفتن است ،جای انها را   رفته

رشته های نوین صنایع که رواجشان برای کلیه ملل متمدن 

 .امری حیاتی است میگیرد

کشور نیست بلکه رشته هایی که مواد خامش دیگر در درون  

از دورترین مناطق کره زمین فراهم میشود رشته هائی که 

بلکه در همه   محصول کارخانه هایش نه تنها در کشور معین

 .دنیا بمصرف میرسد

بجای نیازمندیهای سابق که با محصوالت صنعتی محلی ارضاء 

 میگردید اینک حوائج نوین بروز میکند

ان توپخانه سنگینی است بهای ارزان کاال های بورژوازی هم

سرمایه داری “. که با ان دیوارهای چین را در هم میکوبد

 41ص-کمونیست-مانیفست." جهانی میشود

  

صدها کارگر با تالش در کارخانه ژاپنی تو : شین زین چین

از ترکیبی از سلیس و الومینییم ورقه ایی شفاف جهت   شیبا

نرا در لفافی از برچسب بر روی هارد دیسک کامپیوتر تهیه و ا

از   ا ین تولیدات و میلیون ها اقالم. زر ورق بسته بندی میکنند

ولی با . کاال های دیگر برای صدور به امریکا اماده میشود

 .مارک ساخت چین

  

اما این روزها ساخت چین در واقع در جایی دیگر ساخته شده 

بوسیله شرکت های بزرگ فراملیتی در ژاپن ،در کره جنوبی 

های تولید بین  و از طریق شبکه  تایوان ،و در امریکا ، ،در

 .میشود  المللی در چین مونتاژ، و بسته بندی

  

با ظهور این شیوه از "گران اقتصادی بر این عقیده اند تحلیل

بر اساس مکان   که بر تولید ات  جهانی  شبکه های تولید

بر چسب گذاری میکنند به صورت فزاینده ایی در   نهایی

خدوش نمودن امارهای تجاری تاثیر زیادی در بزرگ نمایی م

چین بعنوان یک خطر جدی در تجارت جهانی سوای انچه که 

بار دیگر زمانی که   نوع از اغتشاش  این. هست جلوه میدهند

با   وزارت بازرگانی امریکا، تراز کسری بازرگانی سال گذشته

رد نمود تکرار میلیارد دالر برآو 111با ضریب تقریبی   چین را

 .میشود

  

اینگونه بنظر میرسد که چین سهم بیشتری از این معامله 

مصرف کنند   اما در مجموع برندگان اصلی  نصیب اش میشود

امریکا و سایر کشور ها با اقتصاد برتر می باشند که   گان

شیوه تولید کاالهایی چون عروسک،  بیشتر از این نوع

والت دیگر از مناطق پوشاک، وسایل الکترونیک و محص

 .مختلف اسیا به چین سود می برند

  

کمپانی های خارجی و   شرکتهای فراملیتی امریکایی و سایر

دست های   همچنین فروشندگان کوچک در ابعاد گسترده بمثابه

نامرئی پشت سر این کارخانه های تولیدی در توزیع محصوالت 

تجارت  گران قیمت می باشند و قسمت عمده سود سرشار از

 .این محصوالت نصیب انها میشود

  

یاشینگ هانگ، استاد مهمان در دانشکده مدیریت اقتصادی  

این روند که از سالهای   با توضیح" دانشگاه ماساچوست 

شرکتهای خارجی مستقر در امریکا، اروپا، ژاپن و بقیه  6221

به چین   کشورهای اسیایی بخشهای تولید کارخانه ایی خود را

ل دادند البته این کارخانه ها و سود حاصله از تولید ات صد انتقا

در صد در کنترل این شرکت قرار دارد گرچه چین از مزد ناشی 

از جهانی شدن سود می برد اما از سود ناشی از جهانی شدن 

 ".بهره نمی برد

  

تونی یانگ، یکی از مدیران "اکثرا به چین نقل مکان کردند

میگوید  Aopen ) (یوتر در تایوانساخت قطعات کامپ کمپانی

و خریداران ما و امکانات تولیدی تماما در چین   فروشندگان"

 .باالست  زیرا که دستمزد در تایوان بی اندازه. مستقر شدند

  

. اینجا امدند  کمپانی های ژاپنی ،و کره جنوبی باالجبار به

نفر کارگر و پرسنل در چین برایش کا ر  61111پاناسونیک 

کمپانی تو شیبا، یکی از بزرگترین خط تولید تکنولوژی . نندمیک

هنگ سو ،در جنوب شهر   اطالعاتی را در شهر ساحلی

و هم چنین سامسنگ، کمپانی . شانگهای تاسیس کرده است

تمامی خط تولید   کارگرو پرسنل، 31111کارخانه  15کره ایی 

رین و اخ. در چین مستقر کرده است  کامپیوتر همراه، خود را

را   در کره جنوبی  کارخانه تولید کامپیوتر همراه ،خود

 .گذشته تعطیل نمود  سال

  

فرایند این موج مهاجرت کمپانی های بین المللی ، رد پایش را 

در سال . کرد  تجارت جهانی مشاهده  میتوان در ارقام

ژاپن از شرکای اصلی تجاری امریکا در حوزه پاسفیک،  6120

در سال گذشته با   امریکا  رداتدر صد کل وا 58و 

صادرات . و چین بیشترین سهم را داشته است  بوده  اسیا

 2012 به امریکا از سال  چین

درصد رسید با توجه بر اینکه در میزان  6111به 

 .درصد کاهش نشان میدهد 1صادرات کل اسیا   سهم

  

میلیارد دالر تراز بازرگانی مثبت با 111چین در حدود 

میلیارد تراز منفی بازرگانی با  656و در مقابل حدود   امریکا،

 .بقیه کشورهای اسیایی دارد

  

فکر نمی " وانسن یانگ، از مشاوران بانک اعتبارات سویس

کنم که کشورهای توسعه یافته فرصت های شغلی جدیدی در 

عمده مناطقی که بیش هر کجای " اسیا ایجاد کرده باشند
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انتقاالت ، کارخانه هایش تعطیل   دیگری در نتیجه این نقل و

 .تایوان است  هنگ کنگ و  شد

  

باالخص ، اتومبیل و   امریکایی و اروپایی  کمپانی های

به چین   را الکترونیک قصد انتقال بخش تولید مونتاژ

سازنده کامپیوتر های شخصی که زمانی بطور کامل  Dell.دارند

نتاژ در امریکا تولید میشد اکنون تماما در چین مو

تمام محصوالت اش از کامپیوتر های دستی تا   apple.میشود

 .در چین مونتاژ میگردد  تلفن های همراه

  

بازندگان اصلی این نقل انتقاالت به مفهوم عام کارگران با مزد 

پایین کشورهایی مثل ژاپن ، کارگران هیتاچی که شغل خود را 

زمانی که  از دست دادند، و سایر کارگران کشور های اسیایی

کارفرمایان شروع به انتقال کارخانه ها به چین کردند و 

 .همچنین کارگران در امریکا

  

در  درصد از صادرات کشور 61بر طبق اسناد اداره بنادر چین 

در مواردی از جمله . کنترل شرکت های بین المللی قرار دارد

قطعات کامپیوتر، و کاالهای الکترونیک میزان کنترل بمراتب 

 .یشتر استب

  

ذینفع ترین کشور از این شیوه تولید و برچسب گذاری   امریکا

بنظر دونگ تاو، اقتصاد دان از بانک یو بی اس . در چین است

دالر بفروش  11یک عروسک باربی در امریکا :"هنگ کنگ

 .سنت سهم چین می شود 53میرود ،فقط 

ظر در جهان گلو بال ارقام تجاری دوجانبه بی اهمیت است بن

تراز بازرگانی بین امریکا وچین همان اندازه بی اهمیت "تانگ،

تراز بازرگانی بین ایالت نیویورک با ایالت کالیفرنیا  است، از

 ".در امریکا

چین نیروی کار ارزان عرضه میکند ،و مکمل ان تعمداء ارزش 

برای   الزم  پول خود را پایین نگاه میدارد تا بتواند شرایط

،  1161تا  6223فراهم کند که از سال  شرکت های خارجی

 .میلیارد دالر در انجا سرمایه گذاری کردند  463$

سال  61.انتقال صنایع الکترونیک به چین به اوج خود رسیده

قبل کلیه تولید قطعات کامپیوتر و وسایل الکتریکی خانگی در 

درصد مادر  81کنترل تایوان بود ،هم اکنون 

درصد قسمت های  61ر ،کامپیوت( MOTHEBOAD)برود

-Monitor )درصد از منیتورها  68مختلف کامپیوتر همراه و 

L.C.D)  تولید، و در چین مونتاژ و بسته بندی   در تایوان

 .میشود

ارباس در نظر دارد .شرکتهای بزرگ دیگری در راه هستند

جنرال موتور . هواپیماهای مسافری خود را در چین تولید کند

کردن است که ایا قسمتی از اتومبیل های در حال سبک سنگین 

 .خود را در چین مونتاژ کند

حضور گسترده شرکت های فراملیتی در چین بخاطر نیروی کار 

هزاران کارخانه .ارزان تسهیالت دولتی و نبود قوانین کار 

بدون هیچ قوانین بازدارنده میلیون ها کارگر با مزد ناچیز در 

 .سنت است 63ن کارگران ساعتی در امد ای.استخدام خود دارند 

چین میشود مقداری اعداد و   چه چیزی در این گردش کاال عاید

ارقام بی ارزش ، سود واقعی به جیب شرکت های امریکا یی و 

 .خارجی میرود
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 موانع و ضرورت های پیشروی    

 جنبش کارگری           
          

         

 دمحم عبدی پور                  
 عضو کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

 

 

 مقدمه

طی چند سال گذشته همواره   جنبش رزمنده ی کارگری ایران،

این جنبش . با دو سد بلند تشکل یابی وتحزب مواجه بوده است

شیب هایش و به اندازه ی توان و عمق با تمام فراز و ن

انکشاف مبارز ه ی طبقاتی و توازن قوا، علیه جریان های 

برخاسته از سه جانبه گرایی و رفرمیستی و تشکلهای متکی به 

اعم از سندیکا )جناح های مختلف سرمایه ی داخلی و خارجی 

های زرد دولتی، خانه کارگرتا سازمان های وابسته به 

با وجود . ایستاده است(نند سولیداریتی سنترامپریالیسم ما

نقدهای بی پایه و اساسی که اخیرا نفی موجودیت جنبش 

کارگری را هدف گرفته است، مستقل از نقاط ضعف و قوت و 

موفقیت دفاعی یا تعرضی واقعیت این است که در جامعه 

سرمایه داری جنبش کارگری همیشه جاری و در جریان بوده 

خالف جنبش های موسوم به زنان و این جنبش بر.است

دانشجویان، اقوام تحت ستم و غیره بنا به ذات متناقض نظام 

اجتماعی تولید سرمایه داری و به دلیل تضاد آشتی ناپذیر میان 

تحلیل های . سرمایه به متن جامعه پیوند خورده است –کار 

متفاوت از مفهو م جنبش، تشکل و تحزب نمی تواند به دلیل 

مانیابی و تشتت طبقه از انکار جنبش کارگری سخن ضعف ساز

فقدان تشکل های تود ه ای کارگری و فقدان یک حزب . بگویند

سیاسی کارگرِی متکی به فعاالن آگاه و پیشروان مبارز دلیل 

 .موجهی بر نفی جنبش کارگری نیست

 

 موانع تشکل یابی

 

ه ناگفته پیداست که استبداد سیاسی مهم ترین عامل بازدارند

اما به جز مانع مستقیم . ایجاد تشکل های کارگری مستقل است

استبداد می توان به عوامل دیگری که ایجاد تشکل کارگری را 

فقر، فالکت، بیکاری و ضعیف . به تاخیرمی اندازد اشاره کرد

شدن قدرت خرید و کاهش توان مالی کارگران از این دالیل مهم 

حریم ها و فقیر تر شدن است و متاسفانه باید گفت که فشار ت

با وجود . کارگران امکان تشکل یابی را دشوار تر کرده است

خیل عظیم بیکاران در اقصی نقاط ایران و نبود امکانات 

معیشتی مناسب در کنار ترس از گرسنگی و خطر بیکاری، 

برخالف . قدرت سازمانیابی کارگری به شدت تضعیف شده است

طبقه کارگر، از درون فشار نظر افراد و احزاب بی ربط به 

تحریم و تعمیق خط فقر، هیچ گشایشی در راستای پیشروی 

اگر فقر و نارضایتی باعث . جنبش کارگری صورت نمی گیرد

انقالب می شد اکنون در تمام کشورهای فقیر باید انقالب های 

همچنین در نتیجه گسترش تحریم ها . کارگری شکل می گرفت

رگر و زحمتکش نیز باالتر رفته هزینه های زیستی مردم کا

من به عنوان یک فعال کارگری معتقدم که شرایط وخیم .است

اقتصادی کنونی جنبش کارگری را از حالت مقابله و تعرض به 

وضعیت تدافعی کشیده است و اگر این روند ادامه یابد کارگران 
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ناگزیر میشوند بخاطر تنازع بقا هم که شده به خیلی از 

 .مایان تمکین کنندفشارهای کارفر

 

 ...تشکل و اتحاد تنها راه 

کارگران در جریان مبارزۀ طبقاتی آبدیده می شوند و در می 

کاهش )یابند که تنها راه مقابله با مشکالت روزمرۀ زندگی 

تنها راه مبارزه با استثمار در ...( دستمزد ها اخراج، بیکاری و

ارگری نمی هیچ ک.ایجاد تشکل های مستقل کارگری نهفته است

در طول . تواند به تنهایی در برابر کارفرما ایستاد گی کند

تاریخ، طبقات حاکم از طریق منزوی کردن فروشند گان نیروی 

از یک سو سرمایه . کارکوشیده اند به سود بیشتر دست یابند

داران برای غلبه بر مبارزه کارگران انواع و اقسام اتاق های 

دیگر از طریق ایجاد سندیکا  بازرگانی می سازند و از سوی

" رهبران"های زرد و رفرمیست و معامله و زد وبند با 

نفوذ در میان تشکل . شناخته شده، جنبش کارگری را مهار کنند

های کارگری و به سازش کشیدن فعاالن و پیشروان آنها از 

همچنین تقلیل . جمله اقدامات سرکوبگرایانه سرمایه داران است

ۀ طبقاتی کارگران به محور مطالبات صرفا یا انحراف مبارز

. صنفی و سطحی از دیگر ترفند های سرمایه داران است

کارگران باید بیاموزند که فقط با تکیه بر نیروی خود و هم 

طبقه ای هایشان از استثمار آزاد می شوند و در این راه باید از 

از همین استقالل مالی . همان ابتدا استقالل مالی داشته باشند

نهادهای سرمایه ساالر و امپر یالیستی ضامن تداوم مبارزات 

 .جنبش کارگری و جلوگیری از نفوذ خطر فساد است

 

  تشکل سیاسی کارگری

 

همانطور که گفتم مبارزۀ کارگری در قالب مبارزات صنفی 

کارگران آگاه می دانند برای رفع نهایی . خالصه نمی شود

به ریشه های سرمایه داری استثمار و رهایی کل جامعه باید 

. ابزار چنین حمله ای حزب سیاسی طبقه کارگر است.حمله کرد

کارگران مبارز می دانند که حزب کارگری از طریق اتحاد فعاالن 

و پیشروان آگاه طبقۀ کارگر، پشتیبانی توده های کارگر مبارز و 

. متحد شدن تشکل های مستقل و سرمایه ستیز بیرون می آید

احزاب و سازمان های بیرون از گود مبارزه که هیچ  اتحاد عمل

نفوذی در جنبش کارگری ندارند نمی تواند به ایجاد حزب 

اتحاد یا انشعاب گروه های بی ربط به طبقۀ . کارگری کمک کند

. کارگر قادر نیست افقی برای ایجاد حزب کارگری بگشاید

متحدین طبقۀ کارگر در میان روشنفکران انقالبی مخالف 

رمایه داری، دانشجویان، پرستاران، معلمان و همۀ س

البته مهمترین مسئله برای .فروشندگان نیروی کاروجود دارند

طبقۀ کارگر این است که مبارزه طبقاتی وقتی می تواند به 

قدرت واقعی خود تکیه بزند که به نیروی تعیین کنندۀ خانواده 

بدون . های کارگری و بطور مشخص زنان استوار شود

و غیر ( زنان کارگر)همراهی و همیاری زنان که بطور مستقیم

با استثمار دست به گریبان هستند ( زنان خانه دار)مستقیم

حزب طبقۀ . جنبش کارگری نمی تواند به اهداف خود دست یابد

کارگر بایستی از بطن مبارزات و از درون جنبش رزمندۀ 

. ه شودکارگری و عناصر سازماندهنده و تشکل یاب آن ساخت

احزابی که در مبارزات کارگری هیچ نقشی ندارند و با 

سکتاریزم خود در میان فعاالن کارگری بذر تفرقه می افشانند 

کارگران . نمی توانند داعیۀ رهبری طبقه کارگر داشته باشند

فقط با تکا به قدرت طبقاتی خود و به پشتوانۀ توان مبارزاتی و 

یه داری می توانند از قید و نیروی آشتی ناپذیرشان علیه سرما

  بند استثمار آزاد شوند

 اجتماعی شدن بخشی از کار خانگی زنان

 
 آشپزخانه های مردمی در امریکای التین، 

 تجربیاتی زنده و پویا

 آشپزخانه های مردمی در لیما -تجربه ی پرو

 

 

 هاله صفرزاده                

 
 

های شن و  تپه در میان شیب -کانون مدافعان حقوق کارگر 

های نامهربان و آسمان خاکستری لیما ای بیابان ماسه
[1]

، صدها 

. شده از نی، محل زندگِی فقیرترین مردِم لیما است آلونک ساخته

سته از اشغال غیرقانونی فقرایی که تمام اقدامات پلیس نتوان

های  زدن در خیابان قدم. ها توّسط آنان جلوگیری کند زمین

ها، بغض عجیب و غریبی از تنهایی و غم و  نامنّظِم آلونک

چهره نژنِد کودکانی که در حال . کند اندوه را در انسان ایجاد می

ترین وجه فقر است که به  ها هستند، عریان زدن در خیابان پرسه

 .خورد چشم می

حِدّ ناشی از آن، شرایط جدیدی را برای  بیکاری و فقِر بی

توزیعِ نابرابِر کاال و خدمات . آورد وجود می ِی طبقاتی به مبارزه

نفسه در مقایسه با  ِی حادّی شده که استثمار فی آن چنان مسأله

. شود ِی دّوم تبدیل می ِی درجه مسائل بقا و تولیِد مثل به مسأله

مراعات اصول بهداشتی، سالمت عمومی، حمل و  مسائلی مانند

نقل، حمایت از کودکان، تعلیم و تربیت، غذا و مسکن که اساسا  

نشیِن شهرها و  مربوط به تولید مثل هستند، در مناطِق فقیر

ساختار این محاّلِت مسکونی، . شود ِی شهرها حاد می حاشیه

گِی هاِی جمعی برای زند دستان را برای یافتِن پاسخ تهی

نشیِن لیما از سی سال پیش  زنان حاشیه. کند شان آماده می آینده

 .اند عمال  در این راه گام گذارده

مزد منّظِم کار  در چنین شرایطی طبیعی است آنان که از دست

های سیاسی  شوند، ُرِل مهّمی را در تعیین برنامه محروم می

وزانه هموار بازی کنند و راه را برای تغییراِت انقالبِی زندگی ر

باید از خود پرسید آیا در دنیای امروز چنین امری به  اّما. کنند

 .اش باشیم پیوندد؟ اگر نه، باید به دنباِل یافتن چرایی واقعیت می

آوردن کاال و خدمات برای دیگران  کارشان فراهم آنان دیگر تنها

شان خود دست به اقدام جمعی  های زندگی نیست، بلکه در محل

داری نیز برای مقابله  های سرمایه از سوی دیگر دولت. زنند می

 .ها ترفندهای خاِصّ خود را دارند کردن این تالش و خنثی

 وپِز جمعی سی سال پُخت

عنوان یک سازماِن مردمِی زنان، یک  ِی عمومی، به آشپزخانه

. بدیل در آمریکای التین و احتماال  در جهان است ِی بی تجربه

ی  ِی سازماِن جمعی است که نه تنها مسأله لیهیکی از اشکاِل اوّ 

کند، بلکه آموزشگاهی است که در آن بسیاری از  بقا را حل می

 .آموزند هاِی اجتماعی و کار جمعی را می دار فعالیت زناِن خانه

دارد که در « دیگ عمومی»آشپزی مردمی در لیما ریشه در 

پانیا برقرار جریان فستیواِل روز مقدّس در آمریکای التین و اس

های بومی در  ای که در کمون شد و همین طور کار جمعی می

 .اطراف کشور وجود دارد

میالدی  6261ی  ها برای اّولین بار در اواخر دهه این آشپزخانه

زمان بود با اوج مبارزات مردم لیما  این دوره هم. متولّد شدند

( ۰۸۹۱ـ۰۸۹۱)دادن به رژیم نظامی  برای پایان
[2]

ی  اتّحادیه. 

معلمان
[3]
مزد  برای افزایش دست 6262و  6268های  در سال 

http://asj-iran.com/maghalat/2013/03/31/kare%20khanegi.htm#_ftn1
http://asj-iran.com/maghalat/2013/03/31/kare%20khanegi.htm#_ftn2
http://asj-iran.com/maghalat/2013/03/31/kare%20khanegi.htm#_ftn3
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آموزان  در طول اعتصاب، مادران دانش. ب زدنددست به اعتصا

کردند و  عنوان همبستگی، در ساختمان مدرسه زندگی می به

آمدند، زیرا در  شان برای غذاخوردن به آنجا می های خانواده

همین وضع هنگامی پیش آمد . شد ای غذایی پخته نمی هیچ خانه

را  هاِی کارشان که کارگراِن بخِش الکترونیک و خیّاط، محل

طور در اعتصابات  همین. برای مدّت طوالنی اشغال کردند

کاران و سایر کارکناِن خدمات عمومی،  گیران، معدن ماهی

 .شد های عمومی برپا می دیگ

است که « کلوپ مادران»ی دیگری از آشپزِی عمومی در  سابقه

ها به این  این کلوپ. گذاری شده بود توّسط دولت و کلیسا پایه

دست آورند و  د آمدند که حمایت سیاسی زنان را بهوجو خاطر به

سعی داشتند با توزیع کاالهایی مانند روغن، آرد و ظروف 

اّما بسیاری از . پالستیکی و لوازم خیّاطی، زنان را اغوا کنند

های مادران بعد از مدّتی، مرکزی شدند برای  این کلوپ

 مادران با کلوپ ی پروژه .های مردمی در کلیساها حرکت

 .المللی ایاالت متّحده انجام شد ی بین ی آژانس توسعه بودجه

میالدی، اجرای اصالحاِت ساختاری با  ۰۸21ی  در اوایِل دهه

پذیرکردِن  سازی، انعطاف هدف آزادسازِی اقتصاد، خصوصی

غذایی، سوخت،     ها و افزایش قیمت مواِدّ  بازاِر کار، حذف یارانه

اقدامات، نرخ توّرم در ماه اوت پس از این . برق و آب انجام شد

درصد  68درصد رسید، تولید ناخالص داخلی به میزان  461به 

 61در همین حال از قدرت خرید کارکنان دولت . کاهش پیدا کرد

درصد کاسته  33درصد و قدرت خرید کارگران بخش خصوصی 

دالر آمریکا در سال  ۹//۹های اجتماعی از  ی هزینه سرانه. شد

 .کاهش یافت 6226دالر در سال  ۰۱//به  6286

سیِر نزولی زندگی مردم و کارگران و سقوط آنان به زیر خِطّ 

ِی  دولت به جای اقدامات اساسی، برنامه. فقر بسیار شدید بود

قراردادِن  پرداخت غرامت یا اورژانس اجتماعی را با هدف

مشابه پرداخت یارانه نقدی در  ـ ـ فقیرتریِن مردم در پیش گرفت

از  .المللی انجام داد های بین دولت این اقدامات را با کمک.  یرانا

نام  هزار نهاد مردمی ثبت63حدود  1116تا سال  6224سال 

باشگاه مادران،  1363های شیر،  ی شیشه کمیته 6651: شد

 6221در سال  .شورای محلّه 6866آشپزخانه و  1165

میلیون  46رای هزار تن، ب 86های موادّ غذایی تقریبا  از  کمک

میلیون دالر در  31هزار تن و به ارزش نزدیک به  616نفر به 

، تعداد 6282و  6288های  بین سال .رسید 6225سال 

 5111به  6811ها به شکل انفجاری رشد کرد و از  آشپزخانه

های تعدیل  ی سیاست با اجرای وحشیانه. عدد رسید

ی  سابقه بی و افزایش 6226در «آلبرتو فوجیموری» اقتصادیِ 

سابقه برای غذا،  غذایی همراه با افزایش تقاضای بی  قیمت موادّ 

هر چند در . رسید 3111به بیش از  ها تعداد این آشپزخانه

ها کاسته شده است، اّما  های اخیر از تعداد این آشپزخانه سال

بیش از یک و نیم میلیون نفر از طریق این  لیما فقط در

بیش از یکصد هزار زن . کنند یه میهای مردمی تغذ آشپزخانه

کنند و هر روز برای فرزندان خود  ها کار می در این آشپزخانه

 .کنند غذا تهیّه می

المللی، بخشی از  های مالی بین دولت با جذب کمک

عنوان یارانه به این  کند که به هایی را تأمین می هزینه کمک

طریق  ها از هزینه این کمک. شود ها پرداخت می آشپزخانه

 .شود ی اجتماعی توزیع می صندوق ملّی برای جبران و توسعه

بنیان  6284ی دیگری توّسط شهردار لیما در سال  برنامه

ها  گذاشته شد که برای تأمین یک لیوان شیر روزانه برای بّچه

در این سال، تحت فشاِر زناِن فقیر برای . و مادران شیرده بود

شش سال، مادران باردار و ِی صبحانه به کودکان زیر  ارائه

های  کمیته. تشکیل شد« های شیر های شیشه کمیته»شیرده، 

نفع  های مردمی با چهار میلیون ذی های شیر و آشپزخانه شیشه

 .شود در سراسر کشور پرو، منحصرا  توّسط زنان اداره می

. «خواهیم ما شغل می» :ها این بود شعار زنان فقیر در این سال

های  دولت برای کاهش تأثیرات سیاست ۰۸۹۹ـ۹۸ های در سال

زایی هم زد و ایجاد  تعدیِل ساختاری دست به اقدامات اشتغال

. شغل برای اقشار غیِرماهر را در دستور کار خود قرار داد

آمیزِی نماِی  آوری زباله، رنگ هایی مانند جمع شغل

آمیز  ها چندان موفّقیت اّما این طرح... هاِی عمومی و  ساختمان

 .نبود

ترتیب بسیاری از زنان و مادران در سازماندهی در محاّلت  بدین

این تجربیّات به زنان کمک کرد تا از انزواِی . خود درگیر شدند

ی  تهیّه. داخِل خانه به مشارکت جمعی و فعالیّت اجتماعی برسند

ترین کارها  عنوان یکی از اصلی غذا برای اعضای خانواده به

این . کار، تبدیل به کار اجتماعی شد برای بازتولید نیروی

شود که غذایی با کیفیّت بهتر و قیمت  ی تهیّه غذا سبب می شیوه

های  شدِن هزینه تر تهیّه شود و از سوی دیگر با کم ارزان

جویی  ی خانواده صرفه ی غذا، در بودجه سوخت برای تهیّه

 .صورت گیرد

عنوان مادر  شک نقش سنّتی زنان به ها بی وجود این آشپزخانه

آشپزِی عمومی . ها تغییر داده است دار را در خانواده  خانه ِو زن

دهد که وقت آزاد بیشتری داشته باشند و  به زنان اجازه می

ی  از سوی دیگر به گفته. بتوانند وارد زندگی اجتماعی شوند

ی ِکار، فرزندپروری را برای آنان تسهیل کرده  زنان، این شیوه

توانند برای فرزندان خود صرف  را می است و وقت بیشتری

 .کنند

توّجهی  در ابتدا مشارکت زنان در این طرح سبب ایجاد تنِش قابل

های شدیدی  شان واکنش همسران. در روابط زناشویی آنان شد

اّما به هر حال با . نشان دادند های نسبت به خروج زنان از خانه

صادی، تأثیر ها و فشارهای اقت تشدید فقر و افزایش محرومیت

این حرکت بر روی اقتصاد خانواده و بهبود تغذیه و 

جویی ناشی از عمل مشترک سبب شد که ذهنیّت مردان  صرفه

این زنان به زبان ساده  .نسبت به این مسأله عوض شود

ما مسئولیتی داریم »:کردند مسئولیّت خود را این گونه بیان می

مان بگویند  ه شوهرانکه باید از خانه بیرون بیاییم، بدون اینک

دار  به این ترتیب زناِن خانه و« کنید کار می روید و چه کجا می

 .اند دارای هویِّت اجتماعی مستقلی شده

شد و بعد از اینکه  ابتدا فقط صبحانه به شکل جمعی تهیّه می

شان را روی هم گذاشتند، میوه، سبزی، گوشت  اعضا امکانات

. روز هم به صبحانه اضافه شد و برنج نیز خریداری و غذای نیم

های عمومی  ها در مکان در بسیاری از محاّلت، این آشپزخانه

الی  11هر واحد از . اند برپا شده... مانند اتاقی در مدرسه و 

خانواده تشکیل شده که به صورت تعاونی با یکدیگر  13

ها شامل اتاق ناهارخوری، یک اتاق  آشپزخانه. مشارکت دارند

سنگ  گاز و اجاق زغال ی بتنی، جدول، اجاق طبقهکوچک با یک 

در سمت دیگر، یک اتاق کوچک قرار دارد که در آن . است

 .شود مواِدّ غذایی ذخیره می

وعده غذا در روز تهیّه  611طور متوّسط  هر آشپزخانه به

ها  های آن شده به اعضا و خانواده درصد غذای تهیّه 61. کند می

ــ  کنند گیرد که در آنجا کار می می درصد به کسانی تعلّق 61و 

درصد به مردم فقیر محلّه اهدا  8ــ  عنوان جبران کارشان به

رسد  شده به فروش می درصد از غذای تولید 68شود و تنها  می

که نیمی از آن به مردم محلّی فروخته شده و نیِم دیگر به 

های خدماتی و  مشتریانی که شامل کارگران و کارمندان شرکت

 .گران هستنددی
اندازی شده  های آنان راه آشپزخانه برای مراقبت از اعضا و خانواده

شده توّسط دولت  های ارائه اّما کمک. است، نه برای فروش و یا سود
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فروش مواِدّ . کند های آشپزخانه را تأمین می درصد هزینه 11ندرت  به

مدی است ها، محل درآ غذایی و فعالیِت روزهاِی تعطیِل این آشپزخانه

از سوی دیگر . های آشپزخانه را تأمین کنند تا اعضا بتوانند هزینه

ها در روزهای تعطیل شنبه و یکشنبه فرصت شغلی  فعالیت آشپزخانه

 .آورد مناسبی نیز برای زنان بیکار فراهم می

. نشیناِن لیما، بهبود وضعیِت تغذیه یک نگرانی دائمی است برای حلبی

های  ایی، لزوما  داللت بر باالبردِن هزینهبهبود کیفیت مواِدّ غذ

ها نیست؛ بلکه این خالقیت اعضا است که کمک  سازی و قیمت آماده

 .برقرار شود( تغذیه)و کیفیت ( ارزانی)کند تعادلی بین قیمت  می

... ی لیست خرید مواِدّ غذایی، سوخت و  ساعت هفت صبح کار با تهیّه

غذا از ساعت ده شروع  شود و پس از خرید، کار طبخ شروع می

شود و ساعت سه بعد از ظهر کار با تمیزکردِن آشپزخانه، و  می

این کاِر هر روِز . رسیدن به حساب و کتاب صندوق به اتمام می رسد

کار . زنان عضو هر آشپزخانه است، به جز روزهای شنبه و یکشنبه

ج آشپز در مقابل کارش، پن. شود شیفتی و چرخشی بین زنان انجام می

 .کند تا ده وعده غذا دریافت می

نفر دارد که شامل  2تا  6ی متشکل از  هر آشپزخانه یک هیأت مدیره

دار، مسئول روابط عمومی، انباردار و مسئول  مدیر امور مالی، خزانه

این هیأت مدیره برای مدّت یک سال توّسط . شوند می... بهداشت و 

ی کارها  نندهک طور کلی هماهنگ شود و به اعضا انتخاب می

ریزی، خرید، آشپزی و  نشست هفتگی مسئولین برای برنامه .هستند

ی زمانی خاّصی اجرا  ی اعضا با فاصله های عمومی کلیّه نشست

چگونگی کار یا مشارکت پولی و اینکه از چه محلّی خرید . شود می

اگر کسی بخواهد در  .گردد ها تعیین می در این نشست... انجام شود و 

طور رسمی درخواست دهد و توّسط  ای عضو شود باید به نهآشپزخا

مجمعِ عمومِی آشپزخانه پذیرفته و از مزایای آن استفاده کند و 

 .وظایف خود را در قبال آن انجام دهد

شود برای گفتگو  پس از اتمام کار محِلّ آشپزخانه تبدیل به مکانی می

شونت باندهای ترین مشکالت موجود در محّله، مثل خ ی جدّی درباره

ساله  63شدن یک پسر  شب که باعث کشته 61تبهکار بعد از ساعت 

دانند که هیچ انتظاری از مقامات یا پلیس  آنان می. شده است

 .توانند داشته باشند نمی

های آموزشی و جلسات  های ناهارخوری، کارگاه عالوه بر فعالیت

گِی  نهدیگری نیز با موضوعات درگیرهای خانوادگی و خشونت خا

. شود ناشی از اعتیاد به الکل و سوءمصرف مواِدّ مخدّر تشکیل می

برای بسیاری از شوهران الکلی که همسرانشان را مورد خشونت 

گیرند که  دهند جلساتی تشکیل شده که در آن جلسات یاد می قرار می

 .چگونه رفتارشان را تغییر دهند

ت خود را به شکل ای از وق یکی از زنانی است که بخش عمده نیلدا

: کند وی تعریف می. پردازد ها به کار می داوطلبانه در این آشپزخانه

برای . زن جلسه برگزار کردند 31هنگام تشکیل این آشپزخانه »

یک سطل، . ی غذایی آورد شروع کار هر یک از زنان وسیله یا ماده

به ... وپز، قوطی روغن و  یک چاقو، خاک اّره و چوب برای پُخت

اّما اکنون . ها ما هیچ پول برای خرید گاز نپرداختیم ی که تا مدّتشکل

سنگی و وسایل دیگر داریم و درآمدهای  گاز، اجاق زغال  اجاق

 «.شود کردِن آشپزخانه صرف می آمده برای مدرن دست به

های  ترین بخش ها یکی از مهم گوید که کار در آشپزخانه می نیلدا

جمعی برای  شکِل دسته ی غذا به زندگی او است و اینکه تهیّه

او کار برای . شود که احساس قدرت کنند شان سبب می فرزندان

 .داند ی بزرگ می ها را مانند کار برای یک خانواده آشپزخانه

ای شبیه به  های شیر فعال است که با شیوه ی شیشه در کمیته نلی

وی از شرکت در جلسات . شود های مردمی اداره می آشپزخانه

های  شرکت در سازمان»: گوید اسیون زنان خوشحال است و میفدر

ما فرصت  دهد با مردم در تماس باشیم و به اجتماعی به ما اجازه می

کنیم به دیگران  مان کار می خود و فرزندان دهد تا در حالی که برای می

 «.کنیم نیز کمک می

ا با کند که این کاِر سخت، تنه روشن می نیلدا و نلی صحبت کردن با

ی کار به آنان  این شیوه. پذیر است عشق و احساس مسئولیّت امکان

آمدن از فضای خانه و مقابله با مشکالت شخصی را  فرصِت بیرون

. کند سزایی می دهد و به افزایش اعتماد به نفس این زنان کمک به می

ها و برخوردهای شخصی در این کار نیز اجتناب  اختالفات، حسادت

ی کار به شکلی است که اگر کسی بخواهد  ّما شیوها. ناپذیر است

 .شوند خودمحوری کند و به تنهایی تصمیم بگیرد، دیگران مانع او می

ها محل تالقی دو قطب متضاد  توان دید که این آشپزخانه به عینه می

اند با حرکت جمعی از هر  از سویی مردمی که در تالش: جامعه است

گی خود ایجاد کنند، و از سوی دیگر ای بهبودی در شرایط زند روزنه

هایی که با سازمان سازی و تشکیل نهادهای به اصطالح حمایتی  دولت

های  سامانی اند تا ُمسّکنی برای آن دردهای ناشی از نابه در تالش

های تعدیل ساختاری در  اجتماعی تجویز کند که به دلیل اجرای سیاست

تأثیر قرار داده و آنان را  جامعه، زندگی بخش وسیعی از مردم را تحت

 .شان محروم کرده است ترین حقوق و نیازهای اّولیه از ابتدایی

های تبلیغاتی با حمایت آمریکا پشتیبانی  در ابتدا، دولت پرو در فعالیت

جایی که مردم تحت »: وسیعی از این طرح کرد، تحت این عنوان

دوستان و  نانسا« .بخورند توانند غذای ارزان قیمت حمایت دولت می

های فقیر و بدبخت هستند و به  ناجیان مردم همیشه به فکر انسان

 !.شتابند ها می کمک آن

های مردمی را عوض  اّما این اقدامات دولت نتوانست مسیر آشپزخانه

هایشان را از دولت افزایش دادند و به  برعکس زنان خواسته. کند

دولتی، بارها و  های های قطع کمک ها یا زمزمه شدِن کمک محِض کم

ها ریخته و اعتراضات وسیعی را سازمان  بارها زنان به خیابان

 .اند داده

گذرد، این  هایی که از شروع کار این نهادهای مردمی می در طی سال

ها افت و خیزهای بسیاری را از سر  شده که آشپزخانه  تضاد سبب

ا نفوذ کرده ه اند به درون آن بارها دولت و احزاب سعی کرده. بگذرانند

هایی را در سطح رهبری  این اقدامات بحران. اعتبار کنند و آنان را بی

این نهاد به وجود آورد اّما مشارکت تمام زنان کمک کرد تا این 

 .ها از سر گذرانده شود بحران
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 !بخت به من نشان دهیدیک زن تن فروش خوش
                                                                           

 

       الله حسین پور                     

 
تن فروشی را این مقاله را به آن هایی تقدیم می کنم که 

 .شغلی مانند سایر مشاغل دانسته و از آن دفاع می کنند

 

  
زنی که بدن خود را می فروشد، در نهان و در درون خود هیچ 

شاید در یک مناظره . گاه احساس افتخار و خوش بختی نمی کند

تلویزیونی و در یک کشور اروپایی با افتخار اعالم کند که با 

اما وقتی با خود . ن کار پرداخته استتصمیم و اراده خود به ای

تنها می شود و زمانی که مجبور به تظاهر در مقابل مردی 

بیگانه می گردد که در ازای پول، تمایالت سکسی خود را به او 

تحمیل می کند، دیگر خنده از لبانش محو شده، چشم ها را می 

، از بدن خود فرار کند تا آن لحظات بگذرند  بندد و سعی می کند

تا بتواند با فشار آب داغ بر بدن خود بوی مرد را از خود دور 

 .کند

دردناک ترین سئوالی که می توان از زن پرسید، این است که 

 را انتخاب کند؟" شغلی"آیا آرزو می کند دخترش نیز چنین 

  

در بسیاری از کشورهای دنیا، به ویژه در کشورهای توسعه 

د که با وجود مخالفت قاطع و یافته ، فمینیست هایی وجود دارن

مبارزه با قاچاق انسان از جمله زنان و کودکان، معتقدند خرید 

سکس حق هر انسانی " داوطلبانه"و " آزادانه"و فروش 

است و از این زاویه آن را شغلی مانند مشاغل دیگر دانسته و 

 .در جامعه دفاع می کنند" حق"از وجود و حضور این 

  

 .وان سئوال زیر را مطرح کردبرای شروع بحث می ت

این " جبر"اگر خرید و فروش تن ممنوع شود، زنانی که بدون 

را انتخاب کرده و زندگی شان را از این طریق تأمین " شغل"

  می کنند، چه باید بکنند؟

ذهن برخی را به خود مشغول می کند و   این پرسشی ست که

ن به این برای پرداخت. به همین دلیل سزاوار پاسخ می باشد

پدیده خرید و فروش سکس   ببینیم در  پرسش، الزم است که

چه اتفاقی می افتد و در وهله اول مقایسه ای میان تن 

 .و بستر زناشوئی انجام گیرد  فروشی

  

زن است که در زندگی زناشوئی خود در " حق"آیا این : سئوال

رابطه با انواع و اقسام خشونتی که همسرش بر او اعمال می 

به   ند، سکوت کند تا زندگی خود را حفظ نماید؟ آیا چنین حقیک

آن زن تعلق می گیرد، یا تالش می شود، زن را نسبت به 

خشونتی که بر او می رود، آگاه کرده تا بتواند سرنوشت خود 

را تغییر داده و حقوق خود را بشناسد؟ اگر حتی یک لحظه از 

ام می دهد، در بستر پروسه ای که مرد با خرید تن زن بر او انج

زناشوئی اتفاق بیافتد، مسلما همه فمینیست ها هم صدا آن را 

اما چگونه است که . خشونت در خانه علیه زن اعالم می کنند

مبلغی این خشونت   خود و در ازای" اختیار"وقتی زنی مثال با 

را به جان می خرد، برخی از فمینیست ها آن را شغلی مانند 

ه و از حق زن جهت فروش تن خود دفاع مشاغل دیگر دانست

 می کنند؟

  

همان گونه که از مفهوم تن فروشی بر می آید، فاعل کسی است 

که تن را می فروشد و در واقع به خرید و خریدار تن توجهی 

وقتی از تن فروشی سخن به میان می آید، تنها به . نمی شود

این عمل گوئی . زن و کاری که او انجام می دهد، فکر می کنیم

در این بحث مرد و مردان بی شماری که . تنها یک طرف دارد

. بدن یک زن را در ازای پرداخت پول می خرند، آنونیم هستند

کاری که آن ها در این عمل دو طرفه انجام می دهند، به حساب 

هست که در جلوی " فاحشه و روسپی"بلکه این زن . نمی آید

س های مشخص، با قیافه زنی که با لبا. چشم پدیدار می شود

بزک کرده مخصوص به خود و یا رفتاری ویژه خود که در 

می " اغفال"محالت مشخصی از شهر می ایستد و مردان را 

در این رابطه دو نفره، مردانی که بدن زن را می ...... کند

. و قابل قبول در عرف انجام می دهند" برحق"خرند، عملی 

آن ها با مردان دیگر . ودمارکی به پیشانی شان زده نمی ش

بوده و زنان " منحرف"این زنان هستند که . تمایزی ندارند

به حساب می آیند، می بایست خود را " خوب"دیگر که زنان 

ستم مضاعف در مورد زنانی . دور کنند" بدکاره"از این زنان 

 .که تن خود را می فروشند، تبدیل به ستم چندگانه می گردد

با اتفاقی که در آن می افتد، " مفهوم"که از این رو برای آن 

از " تن فروشی"هم خوانی داشته باشد، الزم است که به جای 

خرید و فروش تن صحبت کنیم تا مردان فاعل این پدیده شمرده 

شده و جامعه نوک تیز حمله را متوجه مردانی که سکس را 

 خریداری می کنند، کرده و نه زنانی را که بنا به دالیل بسیار

 .متنوع و قابل بررسی اجبارا به فروش تن خود می پردازند

حال وقتی از جانب طرف داران خرید و فروش تن، این عمل به 

مثابه شغلی مشابه مشاغل دیگر نگریسته می شود، به وضوح 

می بینیم که فاعل یعنی مردان در این پدیده نادیده گرفته می 

چگونه این  زن در فروش بدن خود است،" حق "اگر . شوند

پس . به مردان نیز داده می شود که بدن زن را بخرند"حق"

چه تفاوت ماهوی میان خرید تن یک زن و استفاده جنسی از 

و باز هم   آن و خرید یک زن و فروش آن به فردی دیگر

استفاده جنسی از آن وجود دارد؟ در هر حالت حاکمیت همراه 

زن " خواسته"نا به با خشونت بر بدن زن انجام می گیرد، چه ب

 .وی" خواسته"باشد و چه بر خالف 

چرا که برخی به این دلیل به زن . بر جمله آخر تأکید می کنم

وی بوده و " خواسته"حق فروش تن خود را می دهند، چون 

در این استدالل زن، نقش . فاعل عمل خود به حساب می آید

 !!!!ژهقربانی را بازی نمی کند و در واقع سوژه است و نه اب

سئوال می کنم، آیا اگر خشونت، شکنجه و اعدام را بنا به 

 خود، بر خود اعمال کنیم، دیگر مشکلی نیست؟" خواسته"

 .یک مثال از فاجعه ای دیگر می زنم

وافرادی نیز وجود . افرادی وجود دارند که آدم خوار هستند

 !!!!!!شوندخودشان خورده " خواسته"دارند که مایلند بنا به 
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تفاوتی می کند؟ در هر حالت آدم خواری می بایست از چه 

 .صحنه روزگار محو شود

ببینیم انسان . صحبتی نکنیم" خواسته"بنابراین بهتر است از 

بیایید انسانیت . در کدام حالت، انسانیت را به اثبات می رساند

 .را تعریف کنیم و ظلم و خشونت را تمیز دهیم

  

دفاع از خرید و فروش  یکی دیگر از استدالالتی که در

تن مطرح می شود، این است که افراد با هر شغلی " آزادانه"

که دارند، کاری و یا مهارتی را به دیگری می فروشند و به 

ازای آن پول دریافت می کنند و چه بسا که این کار را نه بنا به 

. میل و خواسته خود، بلکه بنا به جبر اقتصادی انجام می دهند

 .روش تن نیز یکی از این مشاغل به حساب می آیددر نتیجه ف

. برای ادامه بحث، در مقابل این استدالل مثال دیگری می زنم

آیا ما بر فروش هر نیرو و ویژگی که داریم به ازای دریافت 

پول صحه می گذاریم؟ مثال مزدورانی که قدرت بدنی و خشونت 

زندانیان  خود را برای مقابله با جنبش های مردمی و یا شکنجه

خود را " مهارت"فروش " حق"می فروشند، آیا باز هم 

 دارند؟

بنا به خواسته "و یا " فروش کار"بنابراین صرفا با استدالل 

نمی توان از حق خرید و فروش بدن در جامعه حمایت " خود

 .کرد

  

استدالل دیگر طرف داران فروش تن به مثابه یک شغل این 

که هیرارشی قدرت حاکم است  است که در جامعه سرمایه داری

و یک رابطه عمودی و فرماندهی بر مناسبات میان انسان ها 

برقرار می شود، اعمال خشونت از مظاهر آن است و در نتیجه 

در هر شغلی می توان از خشونت و اعمال حاکمیت باال بر 

 !!!!پایین، بخوان مرد بر زن، صحبت کرد

  

ما بر امر خشونت و  این استدالل چه را ثابت می کند؟ که

فرماندهی صحه نهیم؟ روشن است که می بایست از ریشه و 

اساس با هیرارشی و سیستم فرماندهی انسان بر انسان مبارزه 

کنیم و در هر جا که نمودی از آن مشاهده می کنیم، با آن 

مگر غیر از این می توان این سیستم را از میان برد؟ . بجنگیم

تمی در جامعه نمی تواند و نمی باید وجود و حاکمیت چنین سیس

ما را با پدیده خرید و فروش سکس و بدن انسان، بخوان برده 

 .داری مدرن آشتی دهد

  

طرفداران خرید و فروش سکس، با این که از این پدیده حمایت 

می کنند، اما انصافا به هیچ عنوان بر قاچاق انسان صحه نمی 

اما آیا مگر تفاوتی . ن هستندگذارند و معتقد به مبارزه قاطع با آ

میکند که بدن انسان را خریده و جهت عمل سکس به دیگری 

بفروشیم یا آن را خریده و خود عمل سکس را بر آن انجام 

دالل سکس، زن را به   دهیم؟ تفاوت تنها در آن جاست که وقتی

اما عملی که بر بدن . دیگری می فروشد، سود بیشتری می برد

ان انجام می گیرد، در این دو حالت هیچ زن، کودک و نوجو

بنابراین نمی توان از طرفی مخالف . گونه تفاوتی با هم ندارد

قاچاق انسان بود، از طرف دیگر از حق خرید و فروش 

  .سکس حمایت کرد" آزادانه"

  

حال می توان پاسخ این سئوال که تکلیف زنانی که از این 

باید بشود را به  طریق درآمد خود را تأمین می کنند، چه

 .صراحت داد

در وهله اول باید روشن شود، زنانی که بنا به هر دلیلی بدن 

مجرم به   خود را می فروشند، در هیچ قانونی نمی بایست

حساب آیند، بلکه آنان قربانیانی هستند که به حمایت جامعه و 

مجرم کسانی هستند که تنها به دلیل انجام . دولت نیاز دارند

زنان را می خرند و از آن به مثابه یک کاال  سکس، بدن

 .استفاده جنسی می کنند

فروش تن را می توان از زوایای مختلف با اعتیاد مقایسه کرد 

و از این زاویه مبارزه با این امر به یک پروسه درمانی نیاز 

زنی که بدن خود را می فروشد، نه تنها به لحاظ فیزیکی . دارد

می گردد و نیاز به دکتر، دارو و دچار بیماری های مختلف 

درمان دارد، بلکه به لحاظ روحی نیز بیمار محسوب شده و به 

عالوه بر آن بازگشت او به تن . معالجه طوالنی مدت نیاز دارد

فروشی مشابه بازگشت انسان معتاد به مواد مخدر است و می 

بایست مدت های مدید تحت مراقبت و حمایت های تخصصی 

قتی از این زاویه به تن فروشی بنگریم، دیگر و. قرار گیرد

 .مشاغل دردناک تر به نظر می آید  سایر   با  آن  مقایسه

  

از آن جا که یکی از دالیل وجود خرید و فروش تن و افزایش 

تصاعدی آن در عصر حاضر در بسیاری از کشورهای دنیا، به 

انی ویژه در کشورهای توسعه یافته، غیرقانونی بودن اقامت زن

که به امید رفاه بیشتر به این کشورها می روند یا توسط   هست

قاچاق چیان انسان برده می شوند، می بایست راه حل قاطعانه 

 .ای برای رفع مشکالت مهاجرت این زنان جستجو کرد

انسان جهان وطن شعاری ست که هنوز قدم های ابتدائی را نیز 

 .برنداشته است

ولی شود که زنان مهاجر را به حق اقامت نباید تبدیل به غ

ورطه اجبار به فروش تن خود و وابستگی به دالالن و واسطه 

زیستن قانونی در کشور، بیمه درمانی، حق تحصیل . ها بیاندازد

از وظایف عاجل دولت ها به   و تأمین معاش زندگی این زنان

 .شمار می رود

شکل در کشور ما اما، مانند بسیاری از کشورهای جهان سوم م

این فقر و اجبار اقتصادی است که به . اقامت در میان نیست

عنوان عامل اصلی سوق دادن زنان به فروش تن خود نقش 

همین فاکتور فقر در امرفروش کودکان و . بازی می کند

انسان و خروج از کشور به   نوجوانان به دالالن و قاچاق چیان

 .امید زندگانی بهتر نقش درجه اول را دارد

چاق انسان همانند قاچاق مواد مخدر در میان صاحبان قا 

سرمایه، سیاست مداران، دستگاه پلیس و سازمان های امنیتی 

بنابراین از میان بردن . در سطح جهان حامیان قدرت مندی دارد

پدیده خرید و فروش تن را نمی توان با یک حرکت ضربتی 

عالوه بر ای،   چنین مبارزه. انجام داد و به آسانی موفق شد

نیاز به کار فرهنگی وهم چنین زیر بنایی مداوم   تدوین قوانین،

پر واضح است که اجرای چنین پروسه ای با   .در جامعه دارد

به ویژه در کشور ما . مشکالت و موانع عدیده ای روبرو است

اما این ها هیچ یک حضور و تحمل این . به نظر ناممکن می آید

 .نمی کندپدیده را در جامعه توجیه 

خرید و فروش تن حادثه ای ست دردناک برای یک زن، چه با 

هر عملی و هر . خود و چه باالجبار" خواسته"و " اراده"

حرکتی می بایست تنها برای محو چنین حادثه ای در جامعه 

انجام گیرد، هرچند در پروسه ای بسیار طوالنی و به ظاهر 

 .امکان ناپذیر

ی نگریم و ناممکن های وقتی به تاریخ جنبش زنان م

باورنکردنی را امکان پذیر می بینیم، می توانیم به هر تغییری 

                                               .امیدوار باشیم

 

 

      ********************************* 
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 *خواهان  پس از ده سال یاتحاد جمهور

 
      روزبه          یتق                    

 

 ! دیروز
ده سال پیش همزمان با فراخوان اتحادجمهوری خواهان ایران و      

که آن را عقبه خارج از کشور  6*بیانیه ده ماده ای آن درمطلبی

درآن . نامیدم" اصالح طلبان جمهوری خواه"اصالح طلبان داخلی و 

تندروی های اصالح طلبان داخل انتقاداتی  زمان آن ها حتی به برخی 

زمزمه خروج از قدرت که ناشی ازبن بست   ازجمله نسبت به)اشتند د

و (. اصالح طلبی درساختارحکومت و بیشترهم یک تهدید توخالی بود

دیدیم که در تداوم حضور درقدرت و تحت عنوان التزام به قانون 

اساسی، برگزارکننده انتخاباتی سراپا مجعول هم شدند که احمدی نژاد 

حالت تعلیق  شروع غنی سازی قبال به . ون آمداز صندوق آراء بیر

درنقد فوق . درآمده نیزتوسط خاتمی در پایان ریاستش صورت گرفت

بیانیه همه چیز، از جمله جمهوری،  که برای تنظیم کنندگان آمده بود

. معنا دارد فرع بر اصالح طلبی بوده و در ذیل آن.... دموکراسی و

تحاله جمهوری اسالمی به یک تحمیل اصالحات در جهت اس مشی آنها

به تمکین و "وادارساختن والیت فقیه  و  جمهوری الئیک و پارلمانی

ازطریق  در قانون اساسی" تغییر بنیادی"و " پذیرش مطالبات مردم

یعنی همان گونه که حجاریان مطرح می . فشارجامعه مدنی بوده است

نه زنی در کرد به عنوان ابزاری جهت فشار ازپائین برای پیشبرد چا

با این همه همان طورکه خواهیم دید درجامعه انباشته از مطالبات . باال

یک مقوله چالش برانگیز و حاوی " جامعه مدنی"تحقق نیافته، 

آنها  چاشنی انفجاری است که با مشی و مسلکت و تعاریف آن ها 

 .هیچ سنخیتی ندارد

شتر مشی اصالح طلبی بی واقعیت آن است که برای این دوستان

تا یک مشی  عمل می کند بصورت یک ایدئولوژی و مسلک

مشخص و درانطباق با شرایط مشخصی که قاعدتا نمی تواند  سیاسی

نسبت به واقعیت های سرسخت موجود و تجربه و آزمون و خطا بی 

درعین حال بشدت نگاهش به باال و حکومتیان  مشی که . تفاوت باشد

 .دقت با آن تنظیم می کند خود را به  است و گام ها و تحوالت

مشکل این دوستان قبل ازاین که از چینش واژگان زیبا و بی زبانی هم 

چون انتخابات آزاد و صندوق رأی، جمهوری و سکوالریسم و 

مقاومت مدنی و مسالمت آمیز و دموکراسی و نظایرآن باشد، 

آن ها هم چون مقوالت تاکتیک و استراتژی است   بکارگرفتن مستقیم

بطوری که . نیستند" تاکتیک و استراتژی"فی الواقع جز حفره که 

بدون هیچ زمینه عینی هم چون فرود تشنه ای در بیابان و یا پیوند  

نهالی با درختی خشکیده، این مقوالت را با نظام تا بن استخوان 

و زمام دل به تغییر و اصالح این درخت  پوسیده ای پیوند زده 

درطی این سال ها به سهم و اندازه خود با  آن ها. خشکیده سپرده اند

ایده ها درسطح جامعه به توهمی دامن زده اند که   پراکندن همین

و نتیجه آن که . سرخوردگی و یأس از نتایج گریز ناپذیرآن بوده است

از درخشندگی این مقوالت هم چون جمهوری و سکوالریسم واعتبار 

بنابراین قبل . استه شده استدرنزد نسل های جدید ک... دارندگان آن ها

ازهرچیر دربرخورد با این دوستان باید واقعا به فکرنجات واژگانی 

چون سکوالریسم و جمهوری و مقاومت مدنی و دموکراسی و 

 .نظایرآن بود

 !امروز                             
پس از گذشت ده سال وقتی نگاهی به آخرین اسناد سیاسی این  

پنجم می افکنیم روشن می شود که که وقوع آن  دوستان درهمایش

همه تحوالت و تجربه درطی این فاصله درایران و منطقه و جهان 

باعث نشده است که خدشه ای برمشی بنیادی آنها منبی بر 

شکوفاساختن جمهوری متعارف از دل جمهوری اسالمی به تردید 

 :این رویکرد عمیق ترهم شده است برعکس ازجهاتی . بیفتند

ما برای  چنانکه درقطعنامه سیاسی آنها درهمایش پنجم می خوانیم که

سازمانیابی جمهوری خواهان دمکرات و سکوالر،حول 

کاربست اشکال مسالمت آمیز مبارزه و مقاومت مدنی،  جمهوریت،

 .برای تغییر تدریجی ساختار سیاسی تالش می کنیم

المت آمیز و با اتحادجمهوریخواهان ایران با استفاده ازروش های مس

اتکاء به انتخابات آزاد خواستار تغییر قانون اساسی و ساختار 

دموکراتیک،  سیاسی مبتنی بر والیت فقیه، برقراری ساختار سیاسی

  اجا .  سکوالر، مبتنی بر جدائی دین از دولت و حاکمیت مردم است

هم چنین دراین اسناد خود را عضوجداناپذیرجبنش سبزمعرفی می 

 .کند

اهی به مواضع فوق بیانگرآن است که تناقضات بنیادی هم چنان نگ

 :ادامه دارد

هدف اتحاد تغییروالیت فقیه و قانون اساسی ازطریق  هم چنان -الف

و حال آن که تجربه سه دهه . فشار و واداربه تمکین کردن آن هاست

جمهوری اسالمی خالف این مسیریعنی مسیرمتصلب شدن والیت فقیه 

 .های اصالحی را نشان می دهدو شکست فشار

خود راعضو جدائی ناپذیرجنبش سبزمی داند و حال آن که تا آن  -ب

جا که به موضع آن ها مربوط می شود جنبش سبز به گواهی عملکرد 

و منشور و مجموعه مواضع اعالم شده، خود را به عنوان بخشی از 

نی نیروهای نظام تعریف کرده و خواهان اجرای بدون تنازل قانو

اساسی است و درچهارچوب سیستم عمل می کند و بنابراین 

را  -مگر اصالحاتی درآن-قصدتغییرقانون اساسی و نفی والیت فقیه 

 .ندارد

گرچه ازجنبش ها و مقاومت جامعه مدنی صحبت می کند، اما آن - ج

واقعیت   ولی. را به عنوان عامل فشاربرای تغییردر باال مد نظردارد

و شعارهائی  88که در اعتراضات چندین ماهه جنبش ها همانطور

تیردیده  68دیدیم و قبال هم در... چون مرگ برخامنه ای و استبداد 

اگر . بودیم، آن گونه نیست که این دوستان آن را بسته بندی می کنند

منظورشان از سبز موسوی و کروبی و اصالح طلبان و مواضع آن 

ساختارشکنی که همه  هاست، این دیگرربطی به جنش فرارونده و

ازآن هراسان گشتند نیست و ازقضا یکی از دالیل مهم ازنفس افتادن 

 .این جنبش وجود همین تناقض نهفته درآن بود

شعارانتخابات آزاد و . وجود دارد  گودال تاکتیکی نیز هم چنان-د

صندوق به عنوان راه برون رفت ازبحران، بیش ازآن که یک تاکتیک 

ای نیل به یک هدف باشد دراین رویکر یک ماده و یا استراتژی بر

چرا که به تجربه دیده ایم، مساله اصلی انداختن . مرامنامه ای است

. و یا زین کردن این اسب چموش است  این زنگوله به گردن گربه

شعارزبیا دادن و زین قشنگی آماده کردن درحالی که اسب چموش تن 

ی گشاید و تمکینی صورت نمی دهد و لگدهم می زند، گره ای را نم

بنابراین دادن شعارسازماندهی مقاومت مدنی و حمایت . نمی گیرد

ازجنبش های اجتماعی مالیات دارد که مستلزم انطباق اصول و 

اصالح  88بیهوده نیست که پس از وقایع . مواضع کلی با آن است

طلبان دیگر ازسازماندهی جامعه مدنی و جنبش هائی که روشن شد 

ن که به توصیه های رهبران گوش کنند و قادرند به سرعت بدون ای

شعار استراتژی . اسلحه را دوش به دوش کنند، سخت بیمناک شده اند

بازگشت به قدرت و شرکت بدون قید وشرط درانتخابات ازنتایج این 

برای آن ها . است 88رویکرد و فاصله گرفتن از وجه جنبشی 

هم چنان . جرم عقب عقب رفتندآنسوتریعنی فروافتادن درپرتگاه و ال

بجای تحریم، درخواست از   که رویکرد اجا نسبت به انتخابات

حکومت برای تضمین سالمت آن و طرح شعار انتخابات آزاد 

درشرایطی است که ماهیت تک گرایشی بودن این انتخابات برکسی 

پوشیده نیست و داغ کردن تنورانتخابات برای بقاء رژیم گرفتار 

  .بحران نیز بسیارمهم استدرچنبره 

نگاهی به بخش اقتصادی اسناد این همایش نشان می دهد که هیچ  -ه

رنگ وبوئی عدالت خواهانه و حتی با رنگ وبوئی سوسیال 

تمامی انتقادها به دولت و : دمکراتیک برای آن ها نمانده است

 درایجاد بازارآزاد، ناتوانی در واقعی حاکمیت از موضع ناتوانی آن ها 

کرن باصطالح قبمت ها، و ناتوانی در پیوستن به اقتصاد جهانی و 

واین درحالی است درخود جوامع غرب این سیاست ها . امثال آن است

موجب بحران ها و اعتراضات عمیق گتشه و ازسوی مردم خشمگین 

درصدی ها هیچ روزی نیست که اعتراضی علیه آن ها صورت  22و 

به سرکوب  -مدل مورد نظرآن ها -پایعنی درهمن جوامع ارو. نگیرد

نگاهی به سخنرانی ها وفضای عمومی همایش، که  -و.مردم مشغولند

علی  درآن از شهریار آهی وجواد خادم تا امیرارجمند راه سبز و تا

 :حضور دارند، رعشه برانگیزاست.... و ملی مذهبی ها  مزروعی،



35 

 

رف مورد یکی می گوید درتبدیل جمهوری اسالمی به جمهوری متعا

نظر نباید از مفوله گذارصحت کرد که معنایی براندازی را می دهد، 

که به سخن وری های ترازشاهانه و ( امیربابک خسروی)دیگری 

مگر می شود در یک کشور چند ملت  فقیهانه پهلومی زند، می گوید

گوئی که  !.داشت؟ یک دولت و یک ملت در چهارچوب سرزمینی

است، که تکلیف  رد نظرایشان ازمفاهیم درمنطق او این تعاریف مو

را تعیین می کنند و نه خود زندگی و مردمی که  مردم و مطالبات آن 

آن مفاهیم را تاریخا خلق کرده اند و به آن ها معنا بخشیده اند و با 

ارجاع به آن ها باید دید که خود را بخشی ازیک ملت می دانند یا ملتی 

ملت ها، دیگری می گوید نباید  دیگر( و درکنار)درهمزیستی با 

انتخابات شرط وشروط گذاشت که این دربرابردولتی چون  برای

نفربعدی التزام به قانون اساسی با ! جمهوری اسالمی یعنی براندازی

دفاع از جنبه های مثبت آن را تنها راه فعال شدن و سیاست ورزی 

این تنها  !سخران دیگر می گوید مشکل ما والیت فیقه نیست. می داند

پس زنده باد قانون )یکی ازمشکالت است، مشکل قانون نیست 

التزام به   و این که برای تغییرقانون اساسی ابتدا باید!(. اساسی

آیا بهترازاین می توان واژگانی چون )قانون اساسی موجود داشت 

دیگری که ازقضا عضو (. تغییرقانون و والیت فقیه را مسخ کرد؟

اتحاد " :تحادجمهوری خواهان هم هست می گویدشورای هم آهنگی ا

خواهان راهبردش تغییر در جهت دموکراتیزاسیون از طریق  جمهوری

من به تغییر رژیم . طلبی آمیز است یعنی مشی اصالح روش مسالمت

نیرویی که بر مشی ... دانم طلب می معتقد نیستم و خود را اصالح

ما خود را ملزم به قانون آمیز و لزوم اصالحات تاکید دارد، ا مسالمت

کند و با ادعای  داند به شکل غیرقانونی فعالیت می اساسی نمی

وعجیب نیست که دراین ". اش در تضاد خواهد بود طلبانه اصالح

خواسته یا ناخواسته در خدمت نیروی  رویکرد، استراتژی تغییررژیم

بی یکی ازملی مذه  !.تنها با آتکاء آن ها میسراست و  بوده  خارجی

ها وجوداین همه داللت عملی و برنامه ای برای پیوند با جنبش سبز 

را کافی ندانسته و از این که سبزها آن گونه که می بایست دراین 

او خواهان دفاع پیگیرتر از . حضور ندارند، انتقاد می کند  همایش

احیانا برگزارکنندگان اگرهر چهاردیواری سالن را به رنگ . سبزاست

سبزحضورمی یافتند شایدمی  تند و با دستبد وشال سبزمی آراس

تقویت و گسترش "توانسنتد ایشان را راضی و قانع کنند که براستی 

البته دراین جا !. آن ها قراردارد" جنبش سبز در اولویت اقدامات

مجالی برای سخن گفتن از مدعیان چپی که در این همایش و 

فلسفه حضورشان،  تشکیالت حضور دارند، پیرامون نقش آن ها و

 :وجود ندارد و تنها در پایان به دو نکته اشاره کوتاه می کنم

نخست آن که درجامعه ایران انباشت مطالبات و شکاف طبقاتی و 

فاصله خط فقر وسطح زندگی موجود چنان ژرف و حاد شده است که 

بدون درنظرگرفتن و بازتابانیدن پیوندعمیق و تنگاتنگ مطالبات 

لبات اقتصادی و اجتماعی، اهرمی درون زا برای بسیج سیاسی با مطا

ازهمین رو . توده ای و تغییر و پیشروی واقعی وجود نخواهد داشت

ریل آزادی و ریل مطالبات معیشتی و اجتماعی به عنوان  گره زدن 

دومطالبه پایه ای درنگ ناپذیرشده و هیچ راهی به جز آن برای 

دگاری رژیم بحران زده و بحران راز مان. خروج از بحران وجود ندارد

 .زی، نیز درایجاد شکاف و مانوربین این دو عرصه است

و دست  88 دوم آن که در پی رویدادها و تجربه جنبش اعتراضی 

دیگر نمی تواند هم  آوردهای آن از این پس صف آرائی درونی جنبش

) چون گذشته براساس تضادهای درونی حاکمیت شکل بگیرد

این صف آرائی ها (. بهره گیری ازاین شکاف ها صرفنظرازچگونگی

می تواند براساس مطالبات پایه ای اعم از معیشتی و سیاسی و 

اجتماعی و برابری طلبانه و درپیوند جنبش های طبقاتی و اجتماعی 

تنگ کردن حلقه محاصره به دور رژیم  با یکدیگر و در راستای 
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1165-13-16 

    :ای درج در ترییون سایت زمانه تهیه شده بوداین مطلب ابتدا بر-*

  https://www.tribunezamaneh.com/archives/22475 

  دوره جدید و صف آرائی های جدید- 6*

 : "برای اتحاد جمهوری خواهان"درباره فراخوان 

-nou.net/1382/khordad/9/m-http://www.asre

rouzbeh.html 

 زبان بمثابه کانون قدرت           

 زبان رسمی و زبان های غیر رسمی 
 

           

          هدایت سلطانزاده                    
 

  

در اساطیر یونانی و عبری، ما با دو اسطوره مربوط به شناخت 

اسطوره نخست . و پدیده زبان در آفرینش انسان روبروهستیم 

بان پیتاگوراس در ربودن آتش در سمپوزیوم افالطون، از ز

بهمراه خرد از هپاستوس و آتنا توسط پرومته بیان می 

شود
[1]
بنا به اسطوره، پرومته دستیار زئوس در آفرینش .  

روئی بیشتر از انسان داده شده است و میبیند که به جانوران نی

انسان در برابر جانوران هیچ نیروئی ندارد ودائما در . است 

ترس و هراس است و در تاریکی شب، لرز لرزان و 

پس او راه چاره این ناتوانی انسان . تلوتلوخوران گام برمیدارد

در نتیجه، . را در ربودن آتش و خرد استفاده از آن می داند

حامل عنصر شناخت نیز تبدیل می گردد، و آتش همزمان به 

ولی خدای . شناخت متضمن عنصر قدرت و توانائی است

خدایان در این اسطوره، معرفت انسان را تهدیدی بر قدرت خود 

این اسطوره .دانسته و قدرت را تنها حریم ممنوعه خود می داند

بطور ضمنی این ایده را مطرح می کند که آگاهی انسان در 

لیکن . تواند برای صاحبان قدرت منشاء خطر باشد جامعه می

آغاز دستیابی انسان به خرد و آتش، با آغاز سلطه انسان بر 

طبیعت همراه است، و انسان خود به خدای جهان تبدیل می 

ازاینرو، معرفت انسان، همواره یکی از کانون های . گردد

ی نعره ها.بزرگ جدال در روابط انسان ها با همدیگربوده است

تهدید آمیز خدایان در تمامی مذاهب و بکارگیری انواع تهدیدها 

علیه بشر در صورت نافرمانی و درست کردن جهنم برای زنده 

سوز کردن او، درواقع بازتابی مجرد از همان روابط قدرت در 

 .هر جامعه ایست

اسطوره عبری در آفرینش تاحدی از اسطوره یونانیان متفاوت 

از قدرت انسان نگران است و آنرا خدای عبری نیز . است

. تهدیدی بر قدرت خود دانسته و سعی می کند آنرا بی اثر سازد

بر خالف خدای یونانیان، خدای عبری جایگاه قدرت را در 

بدون زبان، هیچ ! زبان: چیزی بزرگتر از آتش قرار می دهد

از طریق زبان . معرفتی امکان تجلی و حقظ و پیشرفت ندارد

نها با همدیگر در ارتباط قرار می گیرند و خدای است که انسا

بدینسان بود که اسطوره . تنها آنرا خطری علیه خود می داند

برج بابل شکل میگیرد، برجی که فرزندان نوح می ساختند و 

در این اسطوره عبری، خدا از تسلط .بود" دروازه خدا"بمعنی 

ای انسان بر آتش نگران نیست و نه از ابزاری که بشر بر

بلکه قدرت انسان را او در . ساختن این برج خدا بکار می گیرد

 :بکار گیری زبان می بیند

آنها یک مردمند و بیک زبان باهم ! هان: و خداوند گفت" 

اکنون هیچ چیزی آنان را از رسیدن به هدفی ...سخن می گویند

بگذار ما اکنون فرود آئیم و زبان . که دارند باز نخواهد داشت

پس خداوند . مشوش سازیم تا کالم همدیگر را نفهمند آنان را

همه آنان را درتمام جهان پراکنده ساخت و آنان از ساختن شهر 

پس نام آن شهر بابل نامیده شد، زیرا که خداوند، . باز ایستادند

زبان تمام جهان را مشوش ساخته بود و از آن شهر، خداوند 

."همه آنان را در تمام جهان پراکنده ساخت
[2]
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شگفت اینکه خدای عبری فاقد دانش زبان شناسی بود، زیرا که 

تنوع زبانی، که با پراکنده شدن نسل آدمی در نقاط مختلف 

زود و او را جهان بوجود می آمد، خود بر توانائی انسان می اف

 .هرچه بیشتر نیرومند تر می سا خت

 

بنا به روایت انجیل، خداوند آدم را آفرید و اورا عهده دار 

با پراکنده ساختن . نامیدن گیاهان و جانوران آفرینش کرد

فرزندان آدم در اکناف جهان، در واقع خداوند بجای یک آدم، 

م گیاهان و هزاران آدم دیگر را آفریده است که بجای نامیدن نا

جانوران باغ عدن، باید نام همه گیاهان و جانوران جهان را 

نامیده و یاد گرفته و از دایره کوچک موجودات باغ عدن فرا تر 

.می رفتند
 [3]

رل آفرینش از دست خدا در در اینجا گوئی کنت 

خارج می شود و با نامیدن هر آنچیزی که در جهان است با 

هزاران زبان گوناگون، انسان، فرهنگ های آن چنان متنوعی 

را خلق می کند که از دایره تصور او در هنگام آفرینش و جهان 

محدود باغ عدن بیرون است و در برابر یک جهان، هزاران 

انسان قدرتی بیشتر ازخدائی را جهان نو شکل می گیرد و 

در . بنمایش می گذارد که خداوند قصد ازبین بردن آنرا داشت

این جهان فراخی که نام هر آنچیزی در آن به زبان دیگری 

نامیده می شود، هیچ کسی به زبان شاخص و مهمتر از دیگری 

همه انسان ها الزاما به زبانی برای ارتباط با . سخن نمی گوید

ن می گویند و همه زبان ها، ساختمان زبانی مثل همدیگر سخ

همی دارند که بنیاد همه آنها مثل هم است، چرا که بنیاد همه 

... زبان ها در جهان از اسم و فعل و صفت و قید و ضمیر و

غیره تشکیل یافته است که، تمام زبان ها باهم در این ساختمان 

زبان ها  این، ساختمان عمومی همه. بنیادی گرامری شریکند

تفاوت آنان تنها درحیطه لغات و در نامیدن . در جهان است

جانوران و گیاهان و سپس در آفریده های ذهنی آنان، چون 

فلسفه و هنر و علم غیره است که، زبان تنها وسیله حفظ و 

انتقال آنها را بر عهده دارد و این تنوع لغات، فی نفسه ارتباطی 

اضافه بر آن، هیچ . ندارد به این ساختمان عمومی زبان ها

زبان خالصی نیزدر جهان وجود ندارد و هیچ زبانی نیست که از 

ولی نباید فراموش ! دیگر زبان ها لغاتی را وام نگرفته باشد

کرد که برابر شماری همه زبان ها از طرف زبان شناسان، تنها 

جنبه تکنیکی زبان را مورد تاکید خود قرار می دهد و نه 

یک زبان در رابطه با زبان های دیگر اشغال می جایگاهی که 

 .کند و یا باِرارزشی که بیک زبان داده میشود

با اینهمه، خدای عبری، بر خالف خدای یونانی، ناخواسته بر 

نکته ای مهمتر از اسطوره آتش و پرومته انگشت گذاشته 

زبان کانون قدرت و کانون اشکال متفاوت مبارزات : است

در درون زبان است که تضاد ها .است سیاسی و اجتماعی

وتعارضات طبقاتی، جنسی، ملی و نژادی کد گذاری شده و در 

این کانون قدرت، در وجه . سطح جامعه بکار گرفته می شود

انتزاعی خود وسیله ایست برای اینکه انسان ها بتوانند با 

این فقط . همدیگر در یک رابطه متقابل اجتماعی قرار بگیرند

ولی از . زبان است که در وهله نخست بنظر می آیدوجه ساده 

طریق همین نقش اجتماعی زبان است که ارزش های طبقاتی، 

جنسی و نژادی کد گذاری شده و در سطح جامعه تثبیت می 

شود و سپس بصورت ارزش های سنتی به نسل های آینده 

و خدای عبری فقط توانسته بود بخش ساده ای . منتقل میشود

 .یده ترین پدیده اجتماعی را مشاهده کنداز این پیچ

زبان بمحض اینکه ازحوزه تصورانتزاعی خود به متن واقعی 

اجتماعی انتقال داده می شود، نه تنها به ظرف بیان تمام 

مناسبات پیچیده اجتماعی تبدیل می گردد، بلکه بعنوان یک 

نیروی مادی و یک نیروی ایدوئولوژیک، نقش فعالی 

یکی . مناسبات اجتماعی را برعهده می گیرد دربازتولید همان

ازوظایف اساسی زبان، سازماندهی روابط مسلط و بازتولید 

هیچ رابطه .مداوم روابط قدرت در هر جامعه مشخصی است 

قدرتی در جامعه، بدون استفاده از کد های ارزشی تثبیت شده 

. در زبان و کد گذاری دائمی و مجدد در آن، امکان پذیر نیست

ا زبان یک فورماسیون مجازی بموازات فورماسیون زیر

اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است، که حتی دیرتر از خود 

مناسبات اجتماعی، کدهای ارزشی ازبین رفته را از دست می 

زیرا نقش ارتباط اجتماعی زبان، تنها نقش قابل مشاهده . دهد

، بموازات این این نقش ارتباط اجتماعی. آنرا تشکیل می دهد

زبان ارزش سمبولیکی را نیز سازمان می دهد که قدرت واقعی 

این قدرت واقعی می تواند یک قدرت . را نمایندگی می کند

طبقاتی، یک قدرت نژادی، تمایز جنسی، و یا یک قدرت ملی و 

یا بطور همزمان همه آنها باشد که در ارزش سمبولیکی که 

 .گروه های اجتماعی به آن می دهند، نهفته است
[4]

این مساله 

زمانی برجسته تر خواهد بود که بیک زبان در رابطه با زبان 

در اینجا، . های دیگر، ارزش های سمبولیک متفاوتی داده شود

د را از دست داده و زبان ها دیگر خصلت برابری تکنیکی خو

الگوی . خود بیک ارزش های سمبولیک نابرابر تبدیل می شوند

ارزش سمبولیک یک زبان، در واقع بر تسلط سمبولیک آن و 

. به تبع آن بر تسلط سمبولیک گویندگان آن زبان استوار است

بنابراین، ایدوئولوژی مربوط به زبان، فقط در باره خود زبان 

ی مربوط به هویت و قدرت نابرابر و نیست، بلکه ایدوئولوژ

حتی برتر شماری نژادی یک گروه اجتماعی نسبت به دیگری 

و همانگونه که ریموند ویلیامز خاطر . را نمایندگی می کند

تعریف زبان، بطور صریح و یا بطور "نشان می سازد، 

" .ضمنی، بمعنی تعریف وضعیت انسان ها در جهان است
[5]
 

نه تنها اشکال مختلف زبان، بلکه نهادهای اجتماعی، نظیر 

ملت، نظام آموزشی، قانون و شیوه حل مناقشات، بر  -دولت

حتی در درون . استفاده از زبان ایدوئولوژیک شده استوار است

ه به زبان واحدی سخن می گویند، ارزش یک گروه اجتماعی ک

سمبولیک لهجه های مختلف برابر هم نیست و به گروه ها و 

طبقات اجتماعی متکلمین این لهجه ها، ارزش های سمبولیک 

وقتی کسی سخن می گوید، ما بواسطه .متفاوتی داده میشود 

کدهای ارزشی ایکه در زبان کد گذاری شده و به حافظه ما 

است، بالفاصله یک داوری ارزشی درمورد آن فرد انتقال یافته 

بعمل می آوریم و او را درمقوله باالتر و یا پائین تر اجتماعی 

رده بندی می کنیم و بهمان ترتیب به گروه و یا طبقه اجتماعی 

ایکه وی بدان تعلق دارد، همان ارزش باالتر و یا پائین تر را 

که زبان در این ارزش گذاری سمبولیک است . می دهیم

نحبگان جامعه ارزشی باالتر و شکل زبان استاندارد پیدا می 

 .کند

ملت در اروپا، ازمیان لهجه های  -در دوره شکل گیری دولت

گوناگون انگلیسی و فرانسه و اسپانیانی، تنها یکی از آنها به 

زبان استاندارد برسمیت شناخته شد، و آن زبان یا گویش 

ال آنکه در همان زمان، فقط نخبگان حاکم در مرکز بود، ح

نوع از انگلیسی و یا  اقلیت کوچکی به آن گویش و یا آن

فرانسه یا هر زبانی که به زبان رسمی تبدیل شد، سحن می 

استاندارد شدن زبان این نخبگان، در واقع هژمونی و . گفتند

 .قدرت سیاسی آنان را رسمیت می داد

 

ایدوئولوژی زبان ( ادر آمریک)روزینا لیپی گرین می نویسد که 

استاندارد، تا حد تبعیض علیه همه لهجه هائی که با لهجه 

استاندارد فاصله دارند، گسترش دارد، بویژه لهجه هائی که با 

اقلیت های نژادی و اتنیک و اقلیت های فرهنگی مرتبط است و 
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هدف نهائی این ایدوئولوژی، سرکوب هرگونه تنوع زبانی و ارتقاء و 

زبان بر پایه یک زبان گفتاری است که زبان همگون سازی 

نوشتاری، بصورت انتزاعی ازروی آن الگو برداری و رسمیت داده 

 .شده است 
[6]
 

ی نسبت بیک برای اینکه یک زبانی بتواند یک ارزش سمبولیک برتر

زبان و یا زبان های دیگر پیدا کند، نیازمند یک دستکاری و وارونه 

این دستکاری ایدوئولوژیک، در خود . سازی ایدوئولوژیک است

بدینمعنی که یک . وارونه سازی ارزش سمبولیک انجام می گیرد

گروه اجتماعی که به زبان معینی سخن می گوید، باید از یکسو، زبان 

را بطور دلبخواهی، یعنی ازطریق رسمیت دادن زبان و فرهنگ خود 

خود با استفاده از قدرت سیاسی، زبانی باالتر شمرده، و از سوی 

دیگر، زبان های دیگر را با ارزش گذاری سمبولیک پائین تر، غیر 

این فراآیند همواره از مجرای . رسمی و یا حتی ممنوع اعالم کند

در پشت هر گفتمان  ازاینرو. قدرت سیاسی انجام می گیرد

ایدووئوژیک در باره زبان، رابطه قدرت و تسلط یک گروه اجتماعی 

و زیر سلطه قراردادن دیگر گروه های اجتماعی نهفته است و بحث 

زبان قبل از هر چیزی در واقع بحث قدرت است که پوشش مباحثه 

وقتی این مباحثه در باره یک جامعه چند . زبان را پیدا کرده است

و چند زبانی انجام می گیرد که در آن فقط یک زبان رسمیت  ملیتی

قومی یا ) دارد، این بمعنی برسمیت شناختن هویت گروه اجتماعی 

متکلمین به آن، و برسمیت نشناختن ( ملی و هر نامی که به آن دهیم

هویت و فرهنگ و زبان گروه های اجتماعی دیگر و تالش برای بر 

 .اندازی آنان و نفی آنهاست

با توجه باینکه فرهنگ ها و زبان ها پدیده های معلق در هوا نیستند 

و در پشت هر فرهنگ و زبانی، گروه های انسانی قرار دارند، این 

گروه های انسانی در یک جامعه چند زبانی، همان واحد های اتنیک 

.هستند
[7]
 

 

زبان مادری هر انسانی برای گوینده آن، شیرین ترین زبان جهان 

است که دنیای احساسی او بواسطه آن کاملترین شکل تجلی خود را 

و آنرا " فارسی شکر است "ولی وقتی گفته می شود که . پیدا می کند

نظور آن نیست در سطح یک جامعه چند زبانه میخواهد قرار دهد، م

که زبان فارسی، زبان مادری هر فارسی زبان است و بنابراین برای 

زیرا این حکم در مورد هر زبان . او شیرین تر از هر زبانی است 

بلکه یک ارزش گذاری سمبولیک . دیگری نیز می تواند صادق باشد

در مورد زبان فارسی درمقایسه با دیگر زبان های رایج در کشور 

نهفته در . ورد و به آن ارزش سمبولیک باالتری را می دهدبعمل می آ

آن، ارزش اجتماعی باالتری است که به گروه اجتماعی متکلم به آن 

در قطب مقابل شکر بودن زبان فارسی، این ایده و . قائل میشود

ارزش سمبولیک را در جامعه تزریق می کند که زبان های دیگر 

. رند، و بنابراین باید حذف شوندارزش برابر با زبان فازسی را ندا

این ارزش گذاری سمبولیک، بار ایدوئولوژیک و عواقب سیاسی و 

اجتماعی سنگینی را حمل می کند که روش سیاسی حکومت ها در 

ایران در هشتاد و چند سال گذشته و نحوه نگرش نویسندگان نسبت 

 نخست اینکه با رسمیت یافتن آن،. به زبان های دیگر شاهد آنست

نخبگان متکلمین به زبان فارسی، بالفاصله در موقعیت ممتازی در 

ساختار سیاسی دولت، از دستگاه . برابر دیگر زبان ها قرار می گیرند

اجرائی گرفته تا قانونگذاری و قضائی و سازمان اداری و ارتش و 

. سیستم آموزش و پرورش باید به زبان رسمیت یافته فارسی باشد

بنابراین نقش . ردم به آن زبان سخن نمی گویندروشن است که همه م

جدی در مدیریت کشور نیز نمی توانند داشته باشند و فقط اقلیت 

کوچکی از نحبگان متکلمین به دیگر زبان ها امکان جذب شدن در 

در نتیجه می توان مشاهده کرد . قدرت سیاسی حاکم را خواهند داشت

زبان و غیر رسمی شدن که معادله قدرت از طریق رسمیت یافتن یک 

این تنها . و یا حتی ممنوع شدن زبان های دیگر، دگرگون می شود

ازاینرو، در پشت رسمی شدن و رسمی نشدن . بخشی از واقعیت است

زبان ها و یا لهجه های متفاوت حتی یک زبان، قدرت سیاسی ایستاده 

از است که از نحبگان گروه اجتماعی خود، و نیز بدرجه ای پائین تر، 

نخبگان جذب شده دیگر گروه های اجتماعی جذب شده در سیستم 

 .تغذیه می کند

 -وقتی ناسیونالیسم زبانی، بیک هویت ملی متصل می شود، ودولت

ملت بوروکراتیک با یک جمعیت چند زبانه مواجه می گردد، شروع 

به نشان دادن گرایش تک زبانی می کند و عرصه تازه ای از درگیری 

 .ای اجتماعی را باز می کندها و تضاد ه
[8]

به گفته اریک هابس بام، 

در کانون مرکزی ناسیونالیسم زبانی، نه مساله ارتباط انسان ها با 

ست و همدیگر، بلکه مساله قدرت، موقعیت اجتماعی، سیا

ایدوئولوژی نهفته است و بنابراین زبان می تواند نماد قدرت و 

.موقعیت گروه حاکم باشد
[9]
 

 

الگوی ارزش سمبولیک برتر یک زبان یا شقی از یک زبان که پیر 

ام آنست، براین ایده استوار است که گروه زیر سلطه بوردیو پیشگ

سمبولیک آن زبان، در این وارونه سازی ایدوئولوژیک که به زبان 

مسلط ارزش برتر و به زبان های زیر سلطه، ارزش پائین تری داده 

این بدان معنی است که گروه های اجتماعی . می شود، همدستی کند

بان استاندارد و رسمی، ارزش متکلم به زبان های زیر سلطه، به ز

سمبولیک برتری قائل شده و به زبان خود ارزشی کمتری دهند که 

چیزی جز معرفی وارونه زبان مسلط ازیکسو و زبان های زیر سلطه 

این همان فرآیندی است که ماکس وبر از آن . از سوی دیگر نیست

 زیرا هژمونی هم. نام می برد" رام سازی ایدوئولوژیک" بعنوان 

متضمن سلطه است و هم تالش برای ادغام کل جامعه در ایدوئولوژی 

خود، یعنی گروه مسلط فقط اعمال قدرت نمی کند، بلکه با ایجاد اتحاد 

با نخبگان گروه های زیر سلطه و از طریق آنان، رضایت و یا پذیرش 

ایده ارزش گذاری سمبولیک . گروه های زیر سلطه را بدست مى آورد

هنگ، می توان گفت که بسط تئوری هژمونی آنتونیو در زبان و فر

گرامشی در حوزه فرهنگ، و بدرجه معینی بسط نظر مارکس در 

مورد ایدئولوژی حاکم در یک جامعه است، ولی با ورود به حوزه 

هائی که کمتر بطور مشخص در مارکس و گرامشی مورد تحلیل 

عیت دادن به از نظر بوردیو، سرشت خودکامانه مشرو. قرارگرفته بود

. زبان و فرهنگ مسلط، کمک به بازتولید مناسبات حاکِم موجود است

ممکن است که در جوامع لیبرال دموکراتیک، ارزش یابی از یک زبان 

که بر معرفی ارزش باالتر زبان مسلط و کم بها دادن به زبان های 

زیر سلطه استوار است و تبعیض در مورد زبان بوجود می آورد، در 

عمومی به آسانی پذیرفته شود ولی تبعیض اتنیکی علیه آنان را  افکار

 .نپذیرند، تبعیضی که بطور ضمنی در درون آن نهفته است 

 

ما با ید بتوانیم محل هائی را که در آن قدرت " بوردیو می نویسد که 

زیرا که قدرت سمبولیک، آن . کمتر قابل مشاهده است کشف کنیم

همدستی آنهائی که نمیدانند در معرض  قدرت پنهانی است که فقط با

آن قرارگرفته اند، امکان پذ یر است و یا حتی خود آنان، آن قدرت 

".سمبولیک علیه خود را اعمال می کنند
[10]
 

ش رام کننده ایدوئولوژیکی را در مورد اگرچه قدرت سمبولیک نق

زبان های زیر سلطه ایفاء می کند، لیکن از طریق عاملیت قدرت 

مشهود یا همان دولت سیاسی است که برای قدرت پنهان یا عامل 

. ایدوئولوژی در مورد زبان و فرهنگ، فضای الزم را فراهم می سازد

انه و نظام از طریق عاملیت قدرت سیاسی است که برای زبانی رس

آموزشی وفرهنگستان ساخته میشود و بضرب قهر و سرنیزه، از 

اندیشه و فرهنگ . رشد زبان های زیر سلطه ممانعت بعمل می آید

ازطریق زبان نگارشی به نسل های دیگر انتقال می یابد و متفکرین و 

چرا که تولیدات فکری همانند . روشنفکران خود را پرورش می دهد

مصرف کنندگان حود را باید داشته باشد و بدون تولیدات مادی، 

امکان تغذیه آن از بدنه اجتماعی خود، امکان رشد و انکشاف را 

این در هنگامی میسر است که یک زبانی، امکان . نخواهد داشت

آموزش رسمی، رسانه ها و فرهنگستان و به تبع آن، قدرت سیاسی 

ی یک زبان، بدون به همین دلیل، هژمون. حامی خود را داشته باشد

زبان انگلیسی تنها با تکیه . تکیه بر قدرت سیاسی خود فرو میریزد

بر ارزش سمبولیک نبود که زبان گائلی را از ایرلند بیرون راند، بلکه 

، 6513آذر  16در . قدرت سیاسی و نظامی انگلیس، پشتوانه آن بود

ان کتاب سوزان کتاب های درسی و روزنامه ها در تبریز که به زب

ترکی آذربایجانی بود، توسط ارتش شاهنشاهی و عناصر تحت فرمان 

اگرچه . آن انجام گرفت و نه با تکیه بر ارزش سمبولیک زبان فارسی

فرهنگ و زبان را با قهر حکومتی نمیتوان برابر شمرد، لیکن رسمی 
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به موضوع   و یا ممنوعیت یک زبان، فرآیندی است که  شدن

قدرت   د و قبل از هر چیزی به مقولهخصلت سیاسی می ده  زبان

قبل از   و غیر رسمی  بهمین دلیل ، مساله زبان رسمی.   مربوط است

باشد ، یک مساله سیاسی  بین انسان ها  اینکه یک موضوع ارتباط

 !است که در پشت آن نهاد قدرت دولت ایستاده است

 

 1165فوریه  15
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  یزیونتلو یپخش برنامه هفتگ     

  یشهاند یاز شبکه جهان  یبرابر    

        

 
 

 

 

 

 

 

 
 

  
یکشنبه از ساعت هفت و نیم بعد از ظهربه وقت ایران  هر

، پنج بعد از ظهربه وقت اروپای مرکزی و هشت صبح به 

 .وقت لس آنجلس 

روز دوشنبه ساعت یازده و نیم صبح :  تکرار برنامه 

) شب  61بوقت ایران ، نه صبح بوقت اروپای مرکزی و 

  .بوقت لس آنجلس ( یکشنبه 

 

اره ای دسترسی ندارید ، اگر به تلویزیون ماهو

میتوانید از طرق زیر نیز برنامه های تلویزیون 

 :برابری را مشاهده کنید
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    اندیشه 
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تلویزیون  -رادیو  هایبه صورت آرشیو ، در سایت  -1

 :برابری و نیز سایت راه کارگر 

 

www.radiobarabari.com 

 

http://barabari.tv 
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زیون برابری دقت کنند که ندگان عزیز تلوینبی :توجه 

بطور ناهمزمان در  –در پائیز و بهار  –سالی دو بار 

ایران ، اروپا و امریکای شمالی ساعات تغییر می کنند که 

البته هر بار پس از چند هفته ، ساعات این سه منطقه 

 .یکسان می شوند 
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