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  حدود و امكانات عمل اتحاديه های صنفی حدود و امكانات عمل اتحاديه های صنفی 
نقش اتحاديه های صنفی در يك جنبش سوسياليستی چيست؟ تeوان آنهeا بeرای عمeل         

ر باشد؟ اين انقالبی چيست؟ چه روابطی بايد ميان طبقه، اتحاديه و حزب سياسی برقرا

  ايeeن گونeeه  امeeروزه . پرسeeش هeeا همeeواره در آeeانون تئeeوری سوسياليسeeتی بeeوده اسeeت     

پرسeeش هeeا در بريتانيeeا مسeeكوت مانeeده اسeeت؛ حملeeه سيسeeتماتيك حكومeeت حeeزب آeeارگر  

بeeديهی اسeeت آeeه وظيفeeه تeeك تeeك    . ظeeاهرًا آنهeeا را بeeه پهنeeه گمeeان پeeردازی رانeeده اسeeت    

دفاع قاطع و صريح از اين آزادی ابتeدائی     سوسياليست ها در حال حاضر عبارتست از        

ايeن بeدان   . آه اتحاديeه هeای صeنفی همچeون نهادهeای مسeتقل حeق وجeود داشeته باشeند           

     معنeeeی نيسeeeت آeeeه سوسياليسeeeت هeeeا بحeeeث اساسeeeی پيرامeeeون رابطeeeه دراز مeeeدت ميeeeان  

  .و سوسياليسeeم را بeeه زمeeان نeeامعلومی موآeeول آننeeد     ) تريديونينيسeeم(اتحاديeeه گرائeeی  

رعكس، نيروهای چپ تنهeا بeه آمeك بيeنش روشeن و آگاهانeه از جايگeاه ويeژه                درست ب 

اتحاديه ها در جنeبش سوسياليسeتی اسeت آeه امكeان بيشeتری خواهنeد داشeت در برابeر                       

  .آوشش های آنونی برای از ميان بردن اتحاديه های صنفی بريتانيا مقاومت آنند

 

  محدوديت ها و انتقادهامحدوديت ها و انتقادها

  eeد، آغازگeeه بعeeين بeeان لنeeر    از زمeeد بeeتی تأآيeeكفته سوسياليسeeای شeeوری هeeه تئeeاه هم

اين . های گريزناپذير عمل اتحاديه صنفی در جامعه سرمايه داری بوده است محدوديت

   هeeای خودانگيختeeه ای  تأآيeeد نتيجeeه مبeeارزه بeeا اشeeكال گونeeاگون سنديكاليسeeم و جنeeبش    

د بeeه اعتقeeا. هeای نخسeeت ايeeن قeeرن بeeود  اسeت آeeه ويeeژه نهضeeت آeeارگری اروپeeا در سeeال 

  eeنفی بeeای صeeه هeeل      ه اتحاديeeرين اصeeم، مهمتeeق سوسياليسeeده تحقeeزار برگزيeeوان ابeeعن

 آه تعبيری انقالبی از اتكاء صeرف بeه اتحاديeه هeای صeنفی بeه شeمار             -سنديكاليسم بود 
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eeeeتی مeeeeون . رفeeeeته آن دولئeeeeدگان برجسeeeeه نماينeeeeنت، آeeeeن سeeeeدگاه ايeeeeاز دي)Delon( ،

 برداشeتن جامعeه سeرمايه داری      بودند، سالح از ميان   ) Mann(و مان ) Sorel(سورل

صeرفًا ايeن بeود      ] اتكاء محض به اتحاديه صنفی    [نوع رفرميستی . اعتصاب عمومی بود  

دست مزدی های  آه بدون لزوم آوچكترين تغييری در ساخت اجتماعی قدرت، خواست

هeر دو گeرايش از   . تواندعاقبت به دگرگونی شرايط طبقه آارگر بينجامeد ی  اتحاديه ها م  

مارآس، لنeين، گرامشeی هeر    . اصلی سوسياليسم اروپای آن زمان رد شد سوی گرايش   

تواننeد بeه تنهeائی بردارهeای     ی آردند آeه اتحاديeه هeای صeنفی نمe     ی سه همواره تأآيد م 

اتحاديeه گرائeی، بeه هeر شeكلش، يeك         ] بنظر آنهeا  . [پيشرفت به سوی سوسياليسم باشند    
بايeد بeه هeر قيمeت آeه شeده بeه        نوع ناقص و تغيير شكل يافته آگاهی طبقeاتی اسeت، آeه        

پeس پeيش از بحeث    . شود ارتقاء يابeد ی آگاهی سياسی، آه در يك حزب آفريده و حفظ م     

در باره نقش آنونی و توان واقعی عمل صنفی، بجاست آه انتقادهای بنيادی نسبت به            

توان در چند سeطح    ی  ها را م   اين محدوديت . اتحاديه ها را خالصه آنيم     های محدوديت

تeوان آن را پايگeeاه بنيeeادی  ی آeeه مee سeت ی اهمeeه آنهeeا نeاظر بeeه چيeeز . يeeان آeرد مختلeف ب 

هeای اتحاديeه هeا،     محeدوديت . جامعه شناختی اتحاديه ها در جامعه سرمايه داری ناميد        

  .هائی است آه در طبيعت اتحاديه نهفته است های ساختی است، محدوديت محدوديت

داری است، زيرا تجلی فرق ميان    اتحاديه های صنفی جزء ذاتی جامعه سرمايه         -١ 

بeه نوشeته   . آنeد ی را مشeخص مe   ] سeرمايه داری  [سرمايه و آار است، فرقی آه جامعه        

نوعی سازمان پرولتری اند آه مختص زمانی است آeه سeرمايه        «گرامشی، اتحاديه ها    

بخشی جدا نشدنی از جامعه سرمايه داری آه آارآردش در ... تاريخ استفرمان روای 

  ».١الكيت خصوصی نهفته استذات نظام م

بدين معنی، اتحاديه صنفی به گونه ديeالكتيكی هeم متضeاد سeرمايه داری اسeت و هeم             

خeeود در برابeر توزيeeع  دسeeت مeزدی  هeای   زيeeرا از يeك سeeو، بeا خواسeeت  . جeزء مكمeل آن  

    eود       ی نابرابر موجود درآمدها در جامعه مقاومت مeرف وجeه صeر، بeوی ديگeد، از سeآن

                                                 
١٩١٩-٢٠ - ١ L,Ordine nuovo,Turin.  
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گذارد آeه ايeن بنوبeه خeود مسeتلزم تأييeد اصeل         ی  ابرابر صّحه م  خويش بر اصل توزيع ن    

" دو وجهeeی بeeودن صeeنعت "قeeوت و دوام مفهeeوم . مeeديريت بeeه عنeeوان ضeeدمكمل اسeeت 

موردی آه بeه آمeك   . همچون چارچوب تغييرناپذير عمل صنفی درست در همين جاست        

 حالeت عeادی بeودن خeود را تثبيeت آeرده            ) quo-Status(آن ايدئولوژی وضeع موجeود     

است ناشی از اين واقعيت اسeت آeه اتحاديeه هeا هeيچ گونeه دورنمeای سوسياليسeتی در                

از ميeان برداشeتن جامعeه طبقeاتی       : ديeد ی  مeارآس سوسياليسeم را چنeين مe        . خود ندارند 

ايeن ُبعeد نeابودی    . بدست پرولتاريا، و از ايeن راه از ميeان برداشeتن وی بدسeت خeويش         

اتحاديeه صeنفی بeه عنeوان نهeاد بeا       . نeدارد خود بدست خويش در اتحاديه صeنفی وجeود       

 از اين. وجود جامعه استوار بر تقسيم طبقاتی سر ستيز ندارد بلكه بيشتر بيانگر آنست

توانند به عنوان بردارهای پيشرفت بeه  ی رو اتحاديه های صنفی هرگز بخودی خود نم     

ش     شeeان بeeا سeeرمايه داری جeeو  سeeوی سوسياليسeeم، مطلeeوب باشeeند؛ انهeeا بنeeابر ماهيeeت  

تواننeد جامعeه را دگرگeون    ی ولeی نمe  . توانند درون جامعه دادوستد آنند    ی  م. خورده اند 

  .سازند

.  اتحاديه صنفی اساسًا عبارتست از نمايندگی عملی طبقه آeارگر در محeل آeارش              -٢

ولی در عمل بيشeتر بeه   . های داوطلبانه اند از لحاظ صوری اتحاديه های صنفی انجمن     

عضو شدن اجباری در اتحاديه آه امروز . ز محيط شان شبيه اند   انعكاس هائی نهادی ا   

به چيزی رسميت بخشيده آeه بeه هeر صeورت گeرايش      . آارفرمايان نير غالبًا مدافع آنند   

اگeر سeازمان اتحاديeه صeنفی از مرزبنeدی هeای طبيعeی        . خودجوش اتحاديeه گرائeی بeود     

ژيكی تصميم آگاهانه ای آند نه از آن روست آه بدليلی استراتی  صنعت نوين پيروی نم   

بeeرای فراتeeر رفeeتن از آن مرزبنeeدی هeeا گرفتeeه باشeeد، بلكeeه ايeeن وضeeع بازمانeeده الگeeوی    

پيشينی است آه همچون يك اليه زمين شناسی به دوره صنعتی نeوين انتقeال         » طبيعی«

صeنايع  . نيروی بازدارنeده در سeازمان اتحاديeه صeنفی تeا بeه ايeن حeد اسeت                   . يافته است 

 اتحاديeeه هeeای آوچeeك پيشeeه وری بيشeeمارش و اتحاديeeه هeeای پيونeeدی    انگلسeeتان بeeا آن

آماج گيeری  اين نابهنگامی ها نه نشانه . سرتاسری اش، پر از چنين نابهنگامی هاست     
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بeeه سeeوی آينeeده، آeeه ويژگeeی هeeر جنeeبش انقالبeeی اسeeت، بلكeeه همانeeا نشeeانه فرمeeانروائی   

گ طبيعی محيط زير نفوذ بدين ترتيب اتحاديه صنفی رن . ايستای گذشته بر اآنون است    

            eود مeه خeه را بeدوده آارخانeرد ی  سرمايه و محeازمان      . گيeل سeاب منفعeا بازتeه هeاتحادي

در عeeوض حeeزب سياسeeی گسسeeت از محeeيط طبيعeeی جامعeeه مeeدنی اسeeت،  . نيeeروی آارنeeد

اجتماع قراردادی داوطلبانه ای است آه در مرزبندی هeای جامعeه تغييeر سeاختی ايجeاد         

. گeرود ی حاديeه در رابطeه ای يeك بeه يeك، بeه ايeن مرزبنeدی هeا مe          آند در حالی آه اتی  م

همچنان آه لنين و گرامشی همواره تأآيد آرده اند حeزب انقالبeی بeيش از طبقeه آeارگر            

گيرد؛ حزب انقالبی در برگيرنده عناصر طبقه ميانين و روشنفكر است آه ی را در بر م

نeد آنهeا، بeرخالف جهeت سeاخت      پيو. هيچ پيوند ناگريزی با جنبش سوسياليستی ندارنeد     

پس، تنها حeزب سياسeی اسeت        . شودی  اجتماعی، با فعاليت خود حزب انقالبی آفريده م       

توانeد مظهeر مجّسeم نفeی حقيقeی جامعeه موجeود و برنامeه سeرنگون سeاختن آن           ی آه م 

  .٢در تاريخ تنها اين نيروی نفی آننده است. باشد

. اجتماعی، نتيجه عملی مهمی دارد وابستگی درونی اتحاديه صنفی به متن نظام -٣

آاری ترين سالحش عليه سيستم غيبت ساده يعنeی اعتصeاب اسeت آeه آنeاره گيeری از                    

اين نوع عمل . آارگر گشتن اين شكل عمل، فی نفسه بسيار محدود است         . باشدی  آار م 

بيشeتر، بهبeود شeرايط آeار، و در مeوارد نeادری بeه اخeذ برخeی          دسeت مeزد   تواند به   ی  م

. تواند يeك رژيeم اجتمeاعی را سeرنگون سeازد     ی  ولی هيچگاه نم  . ونی بينجامد حقوق قان 

تeeاآنون هeeيچ . اعتصeeاب بeeه عنeeوان سeeالح سياسeeی تقريبeeًا هميشeeه بسeeيار بeeی اثeeر اسeeت  

سوسياليسم ] بر پا ساختن[دليلش اين است آه. اعتصاب عمومی پيروزمند نبوده است    

يeeه گeeذاری در عمeeل، نeeوعی    نيeeاز بeeه تسeeخير قeeدرت دارد آeeه عبارتسeeت از حeeداآثر ما     

      eeان برمeeتم را از ميeeه سيسeeتم آeeاجمی در سيسeeادی تهeeوق عeeارآت فeeم ی مشeeدارد و نظ

و حال آن آه اعتصاب عمومی خeودداری از عمeل اسeت نeه     . می آفرينداجتماعی نوينی   
                                                 

 در آت&&اب Origins of the present crisis: »پ&&ری اندرس&&ن« رج&&وع آني&&د ب&&ه مقال&&ه - ٢

١٩٦٥.Towards socialism, Fontana,  
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اعتصاب عمومی حتی در برخی موارد طبقه آارگر را در يeك        . يورش به سرمايه داری   

دارد و اين در حالی است آه درست بسيج سريع طبقeه  ی زمبحران سياسی از حرآت با    

بeرای نمونeه، در يeك شeهر بeزرگ هرگونeه       : عليه حمله احتمالی ارتجاع ضeرورت دارد   

 در حالی آeه  -می سازدفلج وسائل نقليه عمومی تظاهرات توده ای سريع را غيرممكن  

گeر اعتصeاب   بeه عبeارت دي  . ٣هيچ اثری بر درجه تحرك عمل سرآوبگرانه ارتش ندارد    

اعتصeاب اساسeًا يeك سeالح اقتصeادی سeت آeه        .  آارآمeدی باشeد   -توانeد ضeد   ی  عمومی م 

چنانچه در زمينه ای به آار گرفته شود آه برای آن ساخته نشeده دودش بeه آسeانی در        

از آنجا آه ماهيت اقتصاد همچeون يeك   . آنندی رود آه از آن استفاده م     ی  چشم آسانی م  

تeeوان گفeeت آeeه اعتصeeابات، حتeeی در  ی سياسeeی اسeeت مeeسيسeeتم، در نهايeeت مسeeئله ائeeی 

اين نيeز يeادآوری ديگeری    . پيكارهای اقتصادی، فقط يك آارآئی نسبی دارند و نه مطلق         

نeeد موجوديeeت سeeرمايه داری را بeeه  مeeی توانن] هيچگeeاه[اسeeت آeeه اتحاديeeه هeeای صeeنفی  

  .عنوان يك سيستم اجتماعی به خطر اندازند

گفتeه لنeين   . آندی آگاهی رسته ای يا صنفی ايجاد م اتحاديه صنفی بخودی خود فقط  -٤

بeه انeدازه ای روشeن و دقيeق اسeت آeه       » چه بايد آeرد  « در باره اين محدوديت در آتاب 

خصeeلت صeeنفی آگeeاهی      . تeeاآنون هeeيچ آeeس بeeه طeeور جeeدی در آن ترديeeد نكeeرده اسeeت        

ش خeود   لغو نظامی اجتماعی اسeت آeه نeدار را مجبeور بeه فeرو      «اتحاديه ها نه ناظر به    

بدسeت  « و نeه ناشeی از ماهيeت عمeل اتحاديeه صeنفی يeا هeدف آن آeه          » آنeد ی  به دارا م  

ايeeن آگeeاهی، پايeeه سياسeeی   .  اسeeت٤»آوردن مزايeeای بيشeeتر بeeرای فeeروش نيeeروی آeeار   

اتحاديه های صنفی فقط نماينده طبقه آارگر است در حالی آه يك جنبش . فرهنگی دارد

                                                 
عم&&&ومی جه&&&ت مقابل&&&ه ب&&&ا آودت&&&ای نظ&&&امی آ&&&ه       نمون&&&ه آالس&&&يك توس&&&ل ب&&&ه اعتص&&&اب     - ٣

 اتف&&اق Rio de janeiro در ري&&ودوژانيرو١٩٦٤ را س&&رنگون س&&اخت در س&&ال Goulartرژي&&م

اعتصاب عمومی ص&رفًا منج&ر ب&دين ش&د آ&ه آ&ارگرانی آ&ه در منطق&ه ه&ای حوم&ه ای ش&هر                     . افتاد

  .وندزندگی می آردند نتوانند به درون شهر بيايند و عليه توطئه آودتا بسيج ش
  »چه بايد آرد«لنين  - ٤
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         جنeeeeبش انقالبeeeeی بايeeeeد در برگيرنeeeeده : دارد بeeeeيش از ايeeeeن نيeeeeاز - يeeeeك حeeeeزب-انقالبeeeeی

ند تئوری الزم برای می توانفكران و عناصر خرده بورژوا يعنی تنها آسانی آه  روشن

  .سوسياليسم را ارائه دهند نيز باشند

تاريخ همه آشورها شاهد آن است آeه طبقeه آeارگر بeا اتكeاء صeرف        

   eeنديكائی، يعنeeاهی سeeط آگeeه بسeeادر بeeا قeeويش تنهeeه خeeه  بeeردن بeeی بeeی پ

ضرورت هم پيوندی در اتحاديه ها، پيكار با آارفرمeا، واداشeتن دولeت            

 در حeالی آeه نظريeeه   -بeه گذرانeدن ايeن يeا آن قeانون الزم و غيeره اسeت       

سوسياليسم از تئوری هائی فلسفی، تeاريخی و اقتصeادی پديeد آمeد آeه                

بدست نماينeدگان بeا فرهنeگ طبقeات دارا، يعنeی روشeنفكران، پرداختeه          

بنيeادگزاران سوسياليسeم علمeی، مeارآس و انگلeس، نيeز از         . شده بeود  

  .         ٥لحاظ جايگاه اجتماعی متعلق به روشنفكران بورژوائی بودند

فقeط  :  فرهنeگ در جامعeه سeرمايه داری حeق ويeژه اليeه ای ممتeاز اسeت                  بدين معنی، 

نeد اسeت آeه    هنگامی آeه عeده ای از اعضeاء ايeن اليeه هeا بeه آرمeان طبقeه آeارگر بگرو                     

eeی مeeبش انقالبeeودی جنeeد زاده شeeی  . توانeeبش انقالبeeيچ جنeeی هeeوری انقالبeeدون تئeeرا بeeزي   

eeدی نمeeته باشeeود داشeeد وجeeيش از آن . توانeeنفی بeeای صeeه هeeناختی اتحاديeeه شeeه جامعeeپاي

ايeن اتحاديeه هeا بeه     . محدود اسeت آeه جنeبش سوسياليسeتی بتوانeد بeر آن اسeتوار شeود              

  . ٦جز آگاهی صنفی نيستندخودی خود ايجاد آننده چيزی 

درون گرائeeی موجeeود در جنeeبش آنeeونی اتحاديeeه هeeای صeeنفی انگلسeeتان، آeeه بسeeيار    

اين درسeت برابeر   . باشدی  شگفت انگيز است، نشانه طبيعی صنفی گرائی اين جنبش م         

  .آندی نهاده ديدگاه عام گرائی است آه آگاهی سوسياليستی را مشخص م

گاهی به راستی سياسی باشد مگeر آن        تواند آ ی    آگاهی طبقه آارگر نم   

موزند آه در برابر همه و هر گونه نمونeه خودآeامگی،         آآه آارگران بي  

                                                 
  همانجا - ٥
  .٢رجوع آنيد به مأخذ ذآر شده در زيرنويس شماره  - ٦
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ستم، زور و سوء استفاده، صرفنظر از اين آه چه طبقه ای قربانی آن 

تواند آگاهی به ی آگاهی طبقه آارگر نم... باشد عكس العمل نشان دهند

براسeeاس حقeeايق سياسeeی  راسeeتی طبقeeاتی باشeeد مگeeر آن آeeه آeeارگران   

موزند آه هeر طبقeه ديگeر اجتمeاعی را در همeه        آمشخص و موضعی بي   

اشeeكال زنeeدگی معنeeوی، اخالقeeی و سياسeeی اش مeeورد مشeeاهده قeeرار        

آسی آه توجه، مشاهده و آگاهی طبقeه آeارگر را تنهeا و يeا بeه              ... دهند

طور عمده بeه خeود وی متوجeه سeازد سوسeيال دمكeرات نيسeت، زيeرا                   

طبقه آارگر به نحوی ناگسستنی فقط نه بeه درك تئeوريكی            خودشناسی  

 بلكeه  - و يا درست تر بگوئيم نه به درك بطور عمده تئeوريكی     -روشن

همچنين به درك عملی مناسبات موجود مابين همه طبقات جامعه نوين 

  .٧مربوط است آه خود از تجربه زندگی سياسی بدست می آيد

  .دهدی ی چنين ادراآی را به دست نمناگفته پيداست آه جهان اتحاديه صنف

در جامعeه  .  توان قدرت اتحاديه های صنفی تنها توانی رسته ای اسeت و نeه عeام             -٥

وجeود نeدارد، زيeرا    » آeار «و » مeديريت «گونه برابری ميeان قeدرت       سرمايه داری هيچ  

            eا مeه تنهeت آeذيری اسeت    ی  آار عنصر تبديل ناپeاره گرفeوان از آن آنeرين   . (تeا در بهتeي

در حالی آeه سeرمايه    ) توان از آن، مثًال برای اشغال آارخانجات استفاده آرد        ی   م مورد

 آن را به اشكال گونeاگون  می توان يعنی يك رسانه تبديل پذير عام قدرت آه          -پول است 

       آنتeeeرل: د بeeeه آسeeeانی بeeeه آالبeeeدهای گونeeeاگون در آيeeeد مeeeی توانeeeسeeeرمايه . آeeeرد» نقeeeد«

، منابع الزم برای بستن آارخانeه،    ...]ديو، تلويزيون روزنامه، را [رسانه های همگانی    

       پشeeeتيبانی عمليeeeات تبليغeeeاتی، صeeeندوق مeeeالی بeeeرای آمeeeوزش و پeeeرورش خصوصeeeی،   

     هeای مeالی بeرای حeزب سياسeی، بودجeه بeرای تeأمين اسeلحه در بحeران اجتمeاعی                 آمك

 غيeره و  ، و) اسeتفاده از آدمكشeان بسeيار معمeول بeود     -١٩٣٠در امريكا در دهه سeی       (

                                                 
  .»چه بايد آرد«لنين  - ٧
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آننeد؛ اگeر چنeين    ی البته اتحاديه های صنفی نيeز مقeدار معينeی سeرمايه جمeع مe               . ٨غيره

ند بeه  می توانهمچنين . ستند در پيكار اعتصابی دوام بياورند می توان آردند هرگز ن  ی  نم

ولی . آنندی احزاب سياسی آمك مالی آنند، چنانكه در انگلستان به حزب آارگر آمك م           

قeeدرت . منeeابعی آeeه طبقeه دارا در اختيeeار دارد قابeeل قيeاس نيسeeت  ايeن فرعeeی اسeeت و بeا   

اساسی اتحاديه ها در نظارتی است آeه بeر نيeروی آeار دارنeد، و ايeن بخصeوص سeالح                

، در مeeی تeeوان يeeك حeeزب سياسeeی مارآسيسeeتی را    . سeeتامحeeدود و انعطeeاف ناپeeذيری   

عeeوض، درسeeت همچeeون آوششeeی جهeeت آفeeرينش يeeك تeeوان چنeeد ظرفيتeeی بeeرای عمeeل      

 انتخابeeات، تظeeاهرات،  -قالبeeی تصeeور آeeرد، تeeوانی آeeه بتوانeeد در چنeeد زمينeeه مختلeeف    ان

.  جابجeا سeريعًا ابeراز وجeود آنeد     -تحريم، تهييج، آموزش سياسی، قيام و غيره و غيره    

حزب سياسeی بنeا بeه مeاهيتش انعطeاف پeذير و چنeد وجهeی اسeت در حeالی آeه اتحاديeه                    

  .حرآت استی صنفی پا بسته و ب

ی خواسeت هeا   هeای تeاريخی آeه در آنهeا عمeل صeنفی فراتeر از حeدود                 بررسی تجربه 

جالب توجeه اسeت آeه در ايeن بررسeی هeا،       . آندی رفته است اين را ثابت م    دست مزدی   

باشد خواه انقالبی، در عمل روی هم » رفرميستی«جنبش اتحاديه ای، خواه ديدگاهش 

     اقeeeدامات محeeeدوديت هeeeا ايeeeن . ی سeeeاختی روبروسeeeت محeeeدوديت هeeeا رفتeeeه بeeeا همeeeان   

شان آامًال متفاوت بوده غالبًا بeه همeان شكسeت محكeوم           جسورانه ای را آه منبع الهام     

  .ساخته است

 
 
 
 
 

                                                 
 بهت&رين گ&زارش در ب&اره    -  strike strategyبه نام john steuben  رجوع آنيد به آتاب- ٨

خ&&ذی اس&&ت آ&&ه ب&&رای اي&&ن بهت&&رين مأ. مب&&ارزه علي&&ه آدمكش&&ان و جن&&گ ص&&نعتی توس&&ط آارفرماي&&ان

  .استفاده اعتصاب آنندگان تاآنون نگاشته شده است
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  دست اندازی به حيطه نظارتدست اندازی به حيطه نظارت
ايeن عبارتسeeت از اسeeتراتژی پيشeeروی گeeام بeeه گeeام در سeeطح آارخانeeه، بeeرای آسeeب    

خeراج، تقسeيم اضeافه     در مورد استخدام و ا  -امتيازهای موضعی ويژه از دست مديريت     

 ايeن اسeتراتژی، نسeبتًا واقeع       -حقوق، سرعت آار، توزيع مقeدار آeار، و غيeره و غيeره             

اتحاديeه صeنفی اسeت آeه از سeوی سوسياليسeم گيلeد                 » سياسeی «بينانه ترين استراتژی    

 )Guild(-  الeeانی اول و سeeگ جهeeول جنeeتان در طeeتی در انگلسeeبش رفرميسeeای   جنeeه

ی گيلeeد هرگeeز نتوانسeeتند در سوسياليسeeت هeeا. تخeeاذ شeeده بeeود ا-بالفاصeeله بعeeد از جنeeگ

 برنامeه خeود را بeه    - جeائی آeه آوشeش اصeلی خeود را متمرآeز آردنeد             -صنايع مهندسی 

جنبش آنها از بين رفت  ) ١٩٢٠(ی بيست   سال ها در نخستين   . آارفرمايان تحميل آنند  

جنeeبش ، )١٩٦٠(ی شصeeت سeeال هeeادر . بeeی آنكeeه آeeه از خeeود اثeeری بeeه جeeای بگeeذارد  

پيمeان نامeه سeال    . سنديكائی ايتاليا آوشيد آه نوع انقالبی همين استراتژی را پيش برد     

نتeeايج آن .  آeeارگران فلزسeeازی احتمeeاًال معeeروف تeeرين نمونeeه ايeeن سياسeeت بeeود  ١٩٦٢

  .تاآنون مأيوس آننده است

 بeeدون -تeeوازن نيeeرو در هeeر موسسeeه سeeرمايه داری بeeه انeeدازه ای نeeابرابر اسeeت آeeه  

د اميeدوار باشeد آeه در زمينeه     مeی توانe   هيچ اتحاديeه ای ن   -ازی حزب يا دولت   دخالت مو 

    نمونeeeه هeeeای نeeeادری آeeeه در آنهeeeا . مeeeديريت امتيازهeeeائی عمeeeده از آارفرمايeeeان بگيeeeرد 

عمًال در تeك تeك آنهeا،    : اتحاديه ها حقوق نظارتی قابل توجهی دارند دليل اين مدعاست     

ايeeن آنتeرل غالبeeًا در صeeنايع  .  آمeeده اسeت ايeن آنتeeرل بeا پشeeتيبانی سياسeی دولeeت بدسeت    

و معeادن قلeع بوليeوی      ) ١٩٦٤تeا سeال     (ماننeد راه آهeن برزيeل        . دولتی شده بوده اسeت    

ولی فقط وقتی ممكن . افسانه نيست» دست اندازی به حيطه نظارت«). ١٩٦٥تا سال (

 . اتحاديه ی توانائی برخوردار باشد-است آه اتحاديه از پشتيبانی عامل مافوق
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  اشغال آارخانه هااشغال آارخانه ها
 
اين، ظاهرًا تجاوزآارانه ترين شكل عمل ممكن در محeل آeار اسeت آeه هeم بeه ابتكeار             

اقeeدام اتحاديeeه هeeای پرونيسeeتی آرژانتeeين در     . اتحاديeeه رخ داده اسeeت و هeeم بeeدون آن   

هeeای رفرميسeeتی  از آوشeeش) Delucha( ، موسeeوم بeeه طeeرح دولوچeeا١٩٦٤تابسeeتان 

ارخانeeه هeeا همچeeون سeeالحی بeeرای بدسeeت آوردن يكسeeری  اخيeeر بeeود آeeه در آن اشeeغال آ

     بيشeeeتر و حeeeق بازنشسeeeتگی، لغeeeو   دسeeeت مeeeزد  (ی اقتصeeeادی و قeeeانونی  خواسeeeت هeeeا 

اين برنامه با آنكه بeيش      . به آار گرفته شد   ) ی گوناگون بر فعاليت سياسی    محدوديت ها 

 گرفتنeد،  از پانصد هزار آارگر به آارخانه هاشان يورش بردند، عده ای را به گروگeان        

  .دروازه ها را سنگربندی آردند غيره و غيره به جائی نرسيد

جبهeه  «اشغال خودجوش و غيراتحاديه ای آارخانه ها در فرانسه در دوره حكومeت       

و در ايتاليeeا پeeس از جنeeگ جهeeانی اول   ) ١٩٣٨ و دوبeeاره در سeeال  ١٩٣٦(» مردمeeی

  ا بeeه راسeeتی  اينهee. روی هeeم رفتeeه دچeeار همeeين سرنوشeeت شeeد    ) ١٩١٩ -٢٩تeeورين (

بودنeد، ولeی در هeر يeك از         ) revolutionary-Proto( های انقالبی مقeدماتی      جنبش

آنهeeا وقتeeی روشeeن شeeد آeeه هeeيچ افeeق سياسeeی آeeه بتeeوان از آن سeeربرآورد وجeeود نeeدارد  

زيeرا اشeغال آارخانeه يeك عمeل آeامًال سeمبليك اسeت؛         . جنبش عزم خeود را از دسeت داد        

هeeا  آeeارگران در هeeيچ يeeك از اشeeغال  . ر آن نيسeeتاشeeغال آارخانeeه بeeه هeeيچ وجeeه تسeeخي  

. نتوانسeتند آارخانeeه را بeeه راه اندازنeد و بeeدين وسeeيله آنتeرل آن را عمeeًال بدسeeت گيرنeeد   

چنين آاری در صنعت نوين آه در آن، سرمايه در گردش برای به راه انداختن هرگونه 

 در عمeل  اشeغال آارخانeه هeا   . تأسيسات صنعتی ضeروری اسeت طبيعتeًا غيeرممكن اسeت          

حضور توده ای : چيزی نيست جز شكل دراماتيكی از اثبات قدرت آارگران در محل آار

آارگران در صحن آارخانه تجلی سمبليك اين امر است آeه آارخانeه بeه حeق متعلeق بeه                

فقط . ولی اين مدعا با اشغال آارخانه به حقيقت نمی پيوندد      . باشدی   به مولدين م   -آنان

:  در حقيقت توسط اين استثناء- قدرت تنها در غياب است-گرائیقانون بنيادی اتحاديه 

  .شودی  تأآيد م-توانی حضور پرخروش ولی ب
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  اعتصاب عمومیاعتصاب عمومی
 

. د شكل رفرميستی يا انقالبی بeه خeود گيeرد   می توانهمانند موارد باال، اين مورد نيز    

 يعنی -بوددست مزد  در بريتانيا جنبشی دفاعی در برابر تنزل ١٩٢٦اعتصاب عمومی 

اعتصاب با روحيeه ای پريشeان و فeوق العeاده         . آمترين خواست رفرميستی قابل تصور    

ی سeالح  محدوديت هeا . (قانونی رهبری شد و به سرعت و به طور قاطع شكست خورد  

اعتصاب، به عنوان فقط دست از آار آشيدن، هيچگاه به اين روشنی نشان داده نشeده     

مeeی شeeدند، و تنهeeا توصeeيه ای آeeه شeeورای  چنeeد ميليeeون آeeارگر سeeرآار حاضeeر ن : اسeeت

 اغلب در معّيeت افeراد پليسeی آeه     -عمومی توانست به آنان آند اين بود آه ورزش آنيد      

نقطeه مقابeل ايeن رخeداد بeا وقeار گردبeاد انقالبeی         .) ٩مأمور سرآوبی اعتصاب شان بeود   

 بود، يعنی هنگامی آه يك اعتصeاب عمeومی خودجeوش و سeازمان نيافتeه             ١٩٠٥سال  

در اين مورد، شرايط . سرتاسر امپرطوری تزاری، از ورشو تا شيتا، گسترش يافتدر 

راديeeو و اتومبيeeل هنeeوز وجeeود نداشeeت، ابعeeاد  : تeeاريخی بeeه طeeور اسeeتثانی مسeeاعد بeeود 

امپرطوری اهميت ويژه ای به راه آهن مeی بخشeيد، از ايeن رو فلeج آامeل ارتباطeات بeا           

با پيوستن شeورانگيز آارمنeدان   .  پذير بوداعتصاب آارگران چاپخانه و راه آهن امكان      

نeه تنهeا آارخانeه هeا بلكeه      « . دولت به جنeبش، بeه هeم ريخeتن ماشeين دولتeی آغeاز شeد             

... مغازه ها، مدرسه ها، بيمارستان ها، دادگاه ها و اداره هeای دولتeی هeم بسeته بودنeد          

در بحبوحeه  ....  در حقيقت برخی از آنها پنهeان شeده بودنeد    -پليس قدرت دخالت نداشت   

جوش و خروش اين شورش تeوده هeا، مكانيسeم زنeدگی شeهری روسeيه آeامًال متوقeف               

  » .١٠شده بود

اگر تاآنون اعتصاب عمومی شانس پيروزی انقالبی داشته همين اعتصeاب عمeومی         

رد ولی وقتی گرسنگی و يأس اعتماد به نفس توده ها را به تدريج ُخ.  بود١٩٠٥سال 
                                                 

   julian symon. توسط  General strikeآتاب  - ٩
        R.D.charques. ، تاليف  The Twilight of Imperial Russiaآتاب  - ١٠
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ن نيز آم آم محو شeد، و وقتeی در مeاه اآتبeر روشeن شeد آeه             آرد حتی اين انفجار پرتوا    

در آخeرين لحظeات    . اين يك بن بست استراتژيكی است بازگشeت بeه سeرآار آغeاز گشeت               

اعتصاب بلشويك ها متوجه شدند آه بايد با قيام مسلحانه، يعنی ضدديالكتيكی اعتصاب 

 شeeد، ولeeی  آوشeeش قهرمانانeeه ای بeeرای تسeeخير مسeeكو  . عمeeومی، از آن سeeبقت گيرنeeد 

اما اين درس، بلشeويك هeا را قeادر سeاخت آeه      . واحدهای نظامی قيام را سرآوب آردند     

  .دوازده سال بعد پيروز شوند

 -های بسيار ديگری برای آابرد اعتصاب عمeومی همچeون سeالح اقتصeادی             آوشش

بeی شeك در يeك بحeران سياسeی اتحاديeه هeای صeنفی در               . سياسی صورت پذيرفته است   

    - پيكارهeeای خيابeeانی، انتخابeeات، قيeeام، و غيeeره و غيeeره-ل عملeeی مكمeeلترآيeeب بeeا اشeeكا

در ) youlou( سرنگونی رژيم نو مستعمره يولو : ند نقش مهمی را ايفاء آنندمی توان

ولی اتكاء .  نمونه خوبی است١٩٦٣در سال ) CongoBrazzaville(آنگو برازاويل

دليeل  . كسeت محكeوم شeده اسeت    صرف به اعتصاب عمومی تقريبًا در همeه مeوارد بeه ش         

توقف هر اندازه هم ابعeادش گسeترده باشeد بeا جeايگزينی يeك       : اساسی اش روشن است 

  .نظام اجتماعی توسط نظام ديگر برابر نيست

  

  احزاب و اتحاديه هااحزاب و اتحاديه ها: :  نقش ها نقش هاجا به جائی جا به جائی 
تئeوری سوسياليسeتی بطeور    . پس، محدوديت های اتحاديه گرائی بنيادی اسeت   

تيک حeزب سياسeی   است که اين محدوديت ها بايد از طريق پر        سنتی تأکيد کرده ا   

  : لنين اين نظر را قاطعانه بيان کرد١٩٠٠در سال . از ميان برداشته شوند

از نظر سوسياليست ها پيکار اقتصادی هم چون پايه ئی اسeت بeرای سeازمان        

دادن کارگران در يک حزب انقالبی، برای تقويeت و تکامeل پيکeار طبقeاتی عليeه                   

سيسeeeتم سeeeرمايه داری، ولeeeی اگeeeر بeeeه پيکeeeار اقتصeeeادی هeeeم چeeeون چيeeeزی    کeeeل 

در تeاريخ کليeه ی   . خودبسنده نگريسته شود آنگاه هيچ چيز سوسياليستی نeدارد  
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کشeeeورهای اروپeeeای نeeeه تنهeeeا اتحاديeeeه ی صeeeنفی سوسياليسeeeتی بلکeeeه همچنeeeين  

اقتصeeeادی کمeeeک بeeeه پيکeeeار . اتحاديeeeه صeeeنفی ضدسوسياليسeeeتی هeeeم داشeeeته ايeeeم

کار سوسياليست عبارت اسeت از تبeديل        . مدار بورژواست   کار سياست  پرولتاريا

کمeeeک بeeeه جنeeeبش سوسياليسeeeتی و پيeeeروزی حeeeزب  پيکeeeار اقتصeeeادی در جهeeeت 

  .سوسياليستی انقالبی

سرنگونی سرمايه داری تنها بدست يک حزب انقالبی انجeام پeذير اسeت و نeه               

دی در سeاير  مع الوصeف امeروزه در انگلسeتان و تeا حe     . بدست اتحاديه ی صنفی  

رابطه ی ميان اتحاديeه هeا       : کشورهای اروپای غربی تغيير مهمی رخ داده است       

بeه  . ميان پيکار اقتصادی و سياسeی بطeور تجربeی وارونeه شeده اسeت         . و احزاب 

  )Nairn(گفته ی تان نيرن 

  پeeس از يeeک دروه ی طeeوالنی کeeه در آن حeeزب سياسeeی در مرکeeز     -بeeار ديگeeر 

هeeای صeeنفی در صeeف مقeeدم پيکeeار طبقeeه ی کeeارگر   اتحاديeeه -پهنeeه ی پيکeeار بeeود

محمل های به قاعeده ئeی کeه جايگeاه شeان همeه چيeز ديگeر را                 : جای گزيده است  

  ١١.تحت الشعاع قرار می دهد

         حeeeزب سياسeeeی در ايeeeن چگونeeeه پeeeيش آمeeeده اسeeeت؟ داليeeeل کسeeeوف کنeeeونیِ      

 زمينه های سوسياليستی، و سر بeرآوردن اتحاديeه هeای صeنفی همچeون گردبeاد                

  eم        پيکار طبقاتی چيست؟ روشeرای در هeا بeونی در بريتانيeش کنeه کوشeت کeن اس

کوبيدن استقالل اتحاديه های صنفی توسط وضعيت تاريخی ويژه ئی تعيين شeده         

بحران معاصر امپرياليسم بريتانيا، کوشش در جهت حeل بحeران بeه خeرج       : است

  .در نقش اعتصاب شکن آشکار» حزب کارگر«طبقه ی کارگر، در آمدن 

                                                 
  TowardsSocialismدر آتاب » ماهيت حزب آارگر«رجوع آنيد به مقاله  - ١١
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مونه ئی مفرط از اين نوع گرايش های عeام در کشeورهای            گويا بريتانيا تنها ن   

حeزب سياسeی انقالبeی يeک روبنeای غيرطبيعeی و         . سرمايه داری پيشeرفته اسeت     

 يک سازمان داوطلبانه است که در جهت مخالف گرايش جeاری       -قراردادی است 

حرب، درست از اين رو کeه در ماهيeت سيسeتم اقتصeادی              . جامعه ايجاد می شود   

. يه داری نهاده نيست، می توانeد آن را قاطعانeه از ميeان بeردارد              و سياسی سرما  

از اينروسeeت کeeه مeeی توانeeد جامعeeه را  : سeeاخت آغeeازين حeeزب رو بeeه آينeeده دارد 

از آن جا که حeزب بيشeتر       . ولی عکس اين نيز درست است     . سراپا انقالبی سازد  

توليeeد و اسeeت و توسeeط شeeرايط اجتمeeاعی   » مصeeنوعی«] از اتحاديeeه ی صeeنفی [

  جديد توليد نمی شود مeی توانeد درسeته در جامعeه تحليeل رود تeا آنجeا کeه اصeًال                   ت

هeر جeا کeه پيکeار سياسeی      . به عنeوان يeک نيeروی انفکeاکی وجeود نداشeته باشeد           

جامعeeه ی سeeرمايه داری بeeرای مeeدتی پهنeeه پيeeروزی ناسeeزاوار بeeورژوائی شeeده    

» وحeدت کلمeه  «ه  جاهeائی کe    يعنی   -همانند بريتانيا و آلمان غربی امروزی     . است

، نفeeeeeeeوذ هرگونeeeeeeeه ی گزينeeeeeeeه ی )monolithic Consensus(يکنواخeeeeeeeت 

 احزاب سeنتی چeپ صeرفًا تبeديل          -فی می سازد  تسوسياليستی را در سطح ملی من     

درجeeه ی انحطeاط آن هeeا معeادل عکeeس   . بeه کeارگزاران وضeeع موجeود مeeی شeوند    

  .توان شان برای دگرگونی اجتماعی است

هيچگاه نمی توانند به واالترين سeطح فعاليeت        در عوض، اتحاديه های صنفی      

و باز، درست به همان دليل، اتحاديه ها هيچگاه بeه      . يک حزب سياسی نائل آيند    

 - بeeه کلeeی جeeذب شeeدن در سيسeeتم -نeeازل تeeرين سeeطح فعاليeeت يeeک حeeزب سياسeeی  

زيرا کارکرد آنها ريشه در سازمان طبيعeی خeود سeرمايه داری          . سقوط نمی کنند  

نتيجه اين است کeه کرخeت کeردن و از ميeان برداشeتن کامeل               . کار در بازار    -دارد

 است، زيرا اينها خودبه خود از بطن خود سيستم اقتصeادی           اتحاديه ها دشوارتر  
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 و ديگر همه می پذيرند که امروزه   -تا زمانی که طبقات وجود دارند     . بر می آيند  

ی هeeم  تعeeارض طبقeeات-١٢در غeeزب طبقeeات بeeه همeeان انeeدازه گذشeeته وجeeود دارنeeد  

    .  کeeeه بازتeeeاب سياسeeeی ايeeeن تعeeeارض وجeeeود نداشeeeته باشeeeداهeeeر جeee. خواهeeد بeeeود 

ايeن آخeرين   .  است که زنeده خواهeد مانeد   - پيکار اقتصادی-ابتدائی ترين شکل آن 

کeeانون پيکeeار طبقeeاتی، عارضeeه ی هميشeeگی جامعeeه ئeeی اسeeت کeeه خeeود را وقeeف  

     eeرده اسeeاعی کeeلح اجتمeeه و صeeی طبقeeه ی بeeاهنگی جامعeeانه ی همeeی . تافسeeحت

لکeeeن، اخيeeeرًا .  رسeeeوائی ايeeeدئولوژيک سيسeeeتم اسeeeت ،امeeeروزه نيeeeز اعتصeeeابات 

نيازهای اقتصادی فوری و ضروری لزوم از ميان برداشتن عملی اتحاديeه هeای              

 لeزوم کنتeرل تeورم،       -نيازهای سرمايه داری نوين   . صنفی را مطرح ساخته است    

سياسeی عليeه    بeه حملeه ی      -برنامه ريزی درازمدت، گسترش بازارهeای خeارجی       

ايeن حملeه در   . استقالل اتحاديه های صنفی در چند کشور غربی منجر شده است 

در مقايسه با کشeورهای غربeی ديگeر بيشeتر پeيش رفتeه اسeت و امeروز                 بريتانيا

  .جنبش اتحاديه های صنفی بريتانيا با بزرگترين خطر در تاريخش مواجه است

ی صeeنفی همچeeون يeeک بسeeيج مeeنظم کنeeونی بeeرای درهeeم شکسeeتن اتحاديeeه هeeا  

نيeeروی مسeeتقل بeeه گونeeه ی کeeامًال قاطعانeeه ئeeی ارزش خeeالق و نقeeش غيرقابeeل        

حeeال کeeه حeeدود . جeeايگزين شeeان را در يeeک جنeeبش سوسياليسeeتی نشeeان مeeی دهeeد

خeeارجی عمeeل اتحاديeeه هeeا را نشeeان داديeeم الزم اسeeت کeeه ارزش ويeeژه و ميeeزان      

 چيزهeائی در پيکeار   ايeن کeه چeه   . کارآئی اش را در زمينه ی خودش مطرح کنeيم   

                                                 
 : به مقالهرجوع آنيد - ١٢

 The withering Away of Class-A contemporary Myth در آتاب   Towards 

socialism. 
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کنeeونی ميeeان دولeeت و اتحاديeeه هeeا در معeeرض خطeeر اسeeت از ايeeن طريeeق روشeeن   

  ١٣.خواهد شد

 امروزه اتحاديه های صeنفی ديگeر قeادر نيسeتند کeه سeهم دسeتمزدها را در            -١

همeه بررسeی هeای سeال هeای        . درآمد ملeی بeه انeدازه ی معتنeابهی افeزايش دهنeد             

در دسeت مeزد   بeه کeل   »  بهeره - اجeاره  -دسeو «اخير نشان داده است که نسبت کل        

انگلسeتان و سeاير کشeورهای سeرمايه داری در طeول چنeد دهeه گذشeته بeه طeور           

ايeeن، نتيجeeه ی  : ايeeن واقعيeeت شeeگفت انگيeeز نيسeeت  . متوسeeط ثابeeت مانeeده اسeeت  

  و فقeeط وقتeeی  . ضeeروری سeeاخت قeeدرت در يeeک جامعeeه ی سeeرمايه داری اسeeت      

 ايeن بeeدان .  ايeن سeاخت را برانeeدازد  تغييeر مeی يابeeد کeه يeک انقeeالب سياسeی خeeود     

       معنeeی نيسeeت کeeه عمeeل اتحاديeeه ی صeeنفی برابeeر بeeا کeeار بeeی سeeرانجام سeeيزيف         

دسeeت مeeزد بلکeeه بeeرعکس، فشeeار اتحاديeeه صeeنفی بeeرای   . باشeeد) و صeeخره اش(

                                                 
لن&&ين در .  البت&&ه اتحادي&&ه ه&&ای ص&&نفی باي&&د اس&&تقالل خ&&ود را در سوسياليس&&م ني&&ز حف&&ظ آنن&&د  - ١٣

 در بحث معروف با تروتسكی و بوخارين در باره اين مس&أله  ١٩٢١دهمين آنگره حزب در سال    

وی معتقد ب&ود آ&ه اتحادي&ه ه&ای ص&نفی باي&د در       .  از حقوق اتحاديه های صنفی دفاع می آند       مؤآدًا

دفاع از آارگران هم مقاب&ل سياس&ت ه&ای وي&ژه دول&ت، سياس&ت ه&ائی آ&ه از س&ازش ه&ای سياس&ی                   

ميان منافع طبقه آارگر و دهق&ان نتيج&ه م&ی ش&ود، و ه&م مقاب&ل خودس&ری ديوانس&االرانه در تحق&ق             

از ديدگاه تئوريك، فرض بر اين است آه سوسياليسم نه يك پراتي&ك   . ت آزاد باشند  سياست های دول  

ل&&يكن، . يكتاگرايان&ه بلك&&ه ه&&م از لح&&اظ نه&&ادی و ه&&م از لح&اظ عمل&&ی ن&&وعی وح&&دت در آث&&رت اس&&ت   

  اتحادي&ه ه&ای ص&نفی در ي&ك جامع&ه سوسياليس&تی در مقايس&ه ب&ا جامع&ه س&رمايه داری ت&ا            ماهي&ت 

مدرس&ه ه&ای   ...لن&ين آنه&ا را همچ&ون، س&ازمان ه&ای آم&وزش و پ&رورش           (اندازه ای ف&رق م&ی آن&د         

آ&ه در  ) تشريح آرده اس&ت » مدرسه های آمونيسم«تعليم  شيوه های اداره، مدرسه های مديريت،  

 saac(آت&&اب ايس&&اك دويچ&&ر   . اينج&&ا از بح&&ث پيرام&&ون اي&&ن پرس&&ش مه&&م ص&&رفنظر ش&&ده اس&&ت       

Deutscher (  ،ب&&ه ن&&امsoviet Trade Unions, London.ش&&امل توض&&يحات قاب&&ل  ١٩٦٠ 

  .است) ١٩٢٠(تحسينی در باره مباحثه اتحاديه صنفی در روسيه سال های بيست 
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بيشتر باعث افزايش باروری مeی شeود، از ايeن رو سeهم ثeابتی از توليeد خeالص            

ايeeن همeeان . ١٤بقeeه کeeارگر فeeراهم مeeی سeeازد ملeeی، سeeطح زنeeدگی بهتeeری بeeرای ط 

بeه سeختی سeاخته شeده ئeی اسeت کeه حاصeل مقاومeت طبقeه کeارگر در                      » پايگاه«

درسeeت همeeين پايگeeاه امeeروز در  . سيسeeتمی بeeا اسeeثمار دائمeeی و شeeديد مeeی باشeeد 

کوشش جهeت دسeت بنeد زدن بeه اتحاديeه هeا کوششeی اسeت               . معرض خطر است  

     eeتر از درآمeeهمی بيشeeت آوردن سeeرای بدسeeا     بeeeه بeeود در مقايسeeرای سeeی بeeد مل

در انگلسeتان، هزينeه ی    .  و تحميل تنزل نسبی درآمد به طبقه ی کارگر         -دستمزد

 چه از لحاظ نظامی و سياسی و چeه از لحeاظ         -گزاف سيستم امپراطوری پوسيده   

از ايeن   .  اين را برای طبقه ی مسلط جالب ترين چeاره سياسeی کeرده اسeت                -مالی

طبقه ی کارگر را از چنگش به در آورنeد ايeن طبقeه    رو اگر سازمان های صنفی     

  .با شکست و پس روی تاريخی مواجه خواهد بود

 اتحاديه های صنفی اسeلحه پيکeار اقتصeادی اسeت، کeه اساسeًا بeرای عمeل                     -٢

اين بدان معنی نيست که اتحاديه ها هيچ اهميeت        . سياسی تهاجمی مناسب نيست   

هويeت  .  توانeد از واقعيeت دور باشeد        هيچ چيز بيشتر از ايeن نمeی       . سياسی ندارند 

 سياسeeی طبقeeه کeeارگر اروپeeائی نخسeeت در اتحاديeeه هeeای صeeنفی اش      -اجتمeeاعی

فقeeط از طريeeق نهادهeeای دسeeتجمعی اش اسeeت کeeه طبقeeه ی کeeارگر   . متجلeeی اسeeت

وجeود خeeود را همچeون يeeک طبقeه تجربeeه مeی کنeeد، و اساسeی تeeرين ايeن نهادهeeا       

خeارج از ايeن نهادهeای تeاريخی خeود      طبقه ی کeارگر در     . اتحاديه ی صنفی است   
                                                 

آ&ار و رقاب&ت متقاب&ل    ] ني&روی [ اين ن&افی آن دروه ه&ای ت&اريخی نيس&ت آ&ه در آنه&ا آمب&ود        - ١٤

نجي&&ر س&&رمايه داری م&&ی توان&&د هم&&ان اث&&ر را داش&&ته باش&&د حت&&ی زم&&انی آ&&ه جن&&بش اتحادي&&ه ای ب&&ه ز 

ولی در دراز مدت، فشار اتحادي&ه ه&ای   . برای نمونه، اقتصاد آلمان دوران نازی  . آشيده شده است  

صنفی برای اشغال آامل بوده است آه از طريق نظارت دائمی بر رشد قدرت توليدی مانع رآود          

  .اقتصادی شده است
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طبقeه ی کeارگر   . هويتی کامًال بی اثر دارد، غيرقابل نفوذ حتی نسeبت بeه خeودش        

       eغل، آداب و رسeه جدا     واز طريق شeه جامعeرهنگش از بقيeم، و ف eروه   سeی گeت ول

بeرای آن کeه قeادر    .  که قادر به هر عمل اجتمeاعی باشeد نيسeت        ١٥افته ئی يجوش  

 و فقeeط در - چeeون يeeک طبقeeه، بeeه خeeود آگeeاه باشeeد بeeه چنeeين عملeeی شeeود بايeeد هeeم

سeeازمان معينeeی اسeeت کeeه مeeی توانeeد چنeeين شeeود، سeeازمان هeeائی کeeه عليeeه خeeود    

وجeود  . سيستم اجتماعی می آفريند، عليه سيستمی کeه خeود در آن منeدرج اسeت      

صeeرف اتحاديeeه ی صeeنفی، صeeرفنظر از ايeeن کeeه درجeeه ی سازشeeکاری رهبeeران    

ًال مبeين شeکاف پرنشeدنی ميeان سeرمايه و کeار در               باشeد، عمe    اتحاديه چه انeدازه   

  يeeک جامعeeه ی مبتنeeی بeeر بeeازار اسeeت، اتحاديeeه ی تجسeeم پاسeeخ منفeeی طبقeeه ی     

از ايeن رو  . کارگر به ادغام شeدنش در سeرمايه داری بeر مبنeای اصeول آن اسeت           

 يعنeی  - کeارگر اسeت  -اتحاديه های صeنفی همeه جeا ايجادکننeده ی آگeاهی طبقeه ی             

 هويت جداگانه ی پرولتاريا همچون يک نيروی اجتمeاعی بeا   هوشياری در مورد 

 يعنeeی ديeeد و اراده ی -ايeeن بeeا آگeeاهی سوسياليسeeتی . منeeافع صeeنفی ويeeژه ی خeeود 

  بeeرای آفeرينش سeeازمان اجتمeاعی نeوين کeeه تنهeا يeeک حeزب انقالبeeی      تفeوق طلeب   

ولeی ايeن يeک، گeامی ضeروری بeه سeوی        .  برابر نيسeت -می تواند آن را بيافريند  

حتeeی در غيرسياسeeی تeeرين اتحاديeeه هeeای صeeنفی شeeواهد تجربeeی    . ی اسeeتديگeeر

اگeeر بتeeوان دليeeل  . مeeی تeeوان يافeeت » تeeدارکی«روشeeنی بeeرای ايeeن نقeeش سياسeeی   

وفاداری انتخاباتی دو سوم طبقه ی کارگر انگلستان بeه حeزب کeارگر را بeه يeک       

 .عامل تنزل داد، اين عامل همانا عضeو بeودن اتحاديeه هeا در حeزب کeارگر اسeت              

در اينجا اتحاديه ها بeه روشeنی واسeطه ئeی اسeت کeه حeزب هeويتش را از طبقeه             

                                                 
 A Review .رج&وع آني&د ب&ه مقال&ه    » گ&روه ج&وش يافت&ه   « ب&رای توض&يح در ب&اره مفه&وم     - ١٥

Gorzدر  Review New Left  ٣٧، شماره.  
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بدست می آورد؛ يک سeوم ديگeر طبقeه کeه بeه حeزب محافظeه کeار رأی مeی دهeد              

 جز اين جنبeه از هeيچ لحeاظ اجتمeاعی قابeل ذکeری بeا         -اکثرًا عضو اتحاديه نيست   

 خود مسeئله ئeی   منطق اين پيوند سنتی امروزه آشکارا    . دوسوم بقيه فرقی ندارد   

ولی خود پيوند درسeتی گفتeه   . است، واقعيتی که پر از نتايج سياسی بالقوه است   

        مeeeارکس را دربeeeاره ی رابطeeeه متقابeeeل ميeeeان پيکeeeار سياسeeeی و صeeeنعتی نشeeeان     

  :می دهد

هدف نهائی جنبش سياسeی طبقeه ی کeارگر طبيعتeًا تسeخير قeدرت بeرای طبقeه                    

لeeی طبقeeه ی کeeارگر طبيعتeeًا الزم اسeeت، اسeeت؛ بeeرای ايeeن منظeeور يeeک سeeازمان قب

سازمانی که به درجeه ی معينeی از تکامeل رسeيده، از درون نيروهeای اقتصeادی         

همeeه جeeا جنeeبش سياسeeی از درون جنeeبش اقتصeeادی پراکنeeده       ... رشeeد مeeی کنeeد  

کارگران سر بر می آورد، جنبش سياسeی طبقeه آن جنبشeی اسeت کeه مeی کوشeد               

سeeازد، آن شeeکلی کeeه از لحeeاظ معنeeی  هeeدف هeeايش را در شeeکل عمeeومی متحقeeق  

 هeeر چنeeد الزمeeه ی ايeeن    . اجتمeeاعی عeeام دارای نيeeروی غيرقابeeل مقاومeeت اسeeت    

 جنeeبش هeeا درجeeه ی معينeeی از رشeeد سeeازمانی اسeeت امeeا خeeود جنeeبش هeeا نيeeز بeeه  

  ١٦.نوبه ی خود وسيله ئی برای تکامل سازمان يابی است

ض خطeر اسeت هويeت    بنابراين آنچه با سلب آزادی جنبش اتحاديه ئی در معeر         

خطeر انقيeاد   . و حافظه ی طبقه ی کeارگر همچeون يeک نيeروی مسeتقل مeی باشeد                

اتحاديه های صنفی توسط دولت در نهايت خطر از بين رفتن آگاهی طبقه کeارگر       

کوشeeش در جهeeت سeeلب آزادی از اتحاديeeه هeeا در تحليeeل  . اسeeت) بeeه معنeeای بeeاال(

کليeت اجتمeاعی هندسeی و    نهائی عبارت است از کوششی در جهeت آفريeدن يeک         

                                                 
  ١٨٧٠،  )Bolte( نامه به بلته- ١٦
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اگeر قeرار   . ١٧مeارکوزه » جامعeه ی يeک بعeدی   « همان تعبيه يکنواخت    -تهی شده 

است سوسياليسeم آينeده ئeی در بريتانيeا داشeته باشeد بايeد در مقابeل ايeن کوشeش                     

 .مقاومت کرد

  

  آيندهآينده
 

بنگريم می بينيم آه ] انگلستان[  از هر ديدگاه سوسياليستی آه به جنبش اتحاديه ای 

د اصeالح شeود   مeی توانe  ولی روشن است آه اين جنبش تنها وقتeی          . ار ناآامل است  بسي

: اگeر ايeن را مفeروض گيeريم بايeد پرسeيد         . آه حق ابتدائی آزادی وجeود را داشeته باشeد          

  خصلت آنونی اتحاديه گرائی انگليسی نياز به چه تغييراتی دارد؟

  

   پيكارجوئی صنعتی پيكارجوئی صنعتی--١١
 

. اسeت ) بورآراتيeك (تانيا آهنeه و ديوانسeاالرانه   امروزه اآثر اتحاديه های صنفی بري  

شeرآت تعeداد آمeeی از   . آنهeا از اعتمeاد بeی چeeون و چeرای اعضائشeان برخeودار نيسeeتند      

 تنهeeا وسeeيله صeeوری آeeه اعضeeاء بeeرای آنتeeرل آارآنeeان   -اعضeeاء در انتخابeeات اتحاديeeه

رهبران دست راستی بودن و ميان حال بودن بسياری از :  زبان زد است-اتحاديه دارند

مسeلمًا درسeت نيسeت آeه     . اتحاديه های صنفی هم علeت ايeن وضeع اسeت هeم معلeول آن             

وجود دارد آه به طور اجتناب ناپeذيری  » قانون آهنين اليگارشی«قانون جبريی به نام     

يك بوروآراسی اتحاديه ای آمرانه می آفريند آه در برابر نيازهای اعضايش بی تفاوت 

) dnerGoul Alvin(چيزيسeeت آeeه الeeوين گولeeدنر   ايeeن مفهeeوم صeeرفًا همeeان    . اسeeت

هeeيچ دليeeل اساسeeی وجeeود نeeدارد آeeه . ١٨ناميeeدی مee» عeeوارض متeeافيزيكی بوروآراسeeی«
                                                 

  .١٩٦٤لندن، » انسان يك بعدی «- ١٧
          The Metaphysical pathos of Bureaucracy:   رج&&&وع آني&&&د ب&&&ه مقال&&&ه  - ١٨

  Complex Organizations, usa. ،١٩٦٤:  در آتابAlvin Gouldnerنوشته  
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اتحاديeeه هeeای صeeنفی، هeeر انeeدازه بeeزرگ، نتواننeeد از يeeك دموآراسeeی بeeا شeeرآت وسeeيع    

اينكeه اتحاديeه هeا چنeين     : اعضاء و متكی بر حق پeرس و جeوی آنeان برخeوردار باشeند               

هeای آورسeازمان يeابی در        ی را معموًال بدست نمی آورنeد ناشeی از ضeرورت           دموآراس

         eت مeه در آن فعاليeت آeی اسeد ی مقياس بزرگ نيست بلكه ناشی از محيط سياسeه  . آننeب

عبارت ديگر، فقدان دموآراسی در اتحاديه های صنفی را بايد به آمك ماهيت سيستمی 

  .سرمايه داری: فهميد آه آنها در آن مندرجند

      ا در جامعeeه سeeرمايه داری قاعeده ايeeن اسeeت آeه هeeر نهeeادی يeا رفرمeeی آeeه بeeرایِ   زيeر 

د درسeت از همeان راه تبeديل بeه سeالحی        مeی توانe   ،  می شود يا توسط طبقه آارگر ايجاد      

 و مكمeeل ايeeن قاعeeده ايeeن اسeeت آeeه طبقeeه مسeeلط همeeواره -عليeه خeeود طبقeeه آeeارگر شeeود 

در اينجا يك بازگشت پذيری اجتماعی . می سازدفشاری در جهت تحقق اين هدف وارد   

   دلeeيلش ايeeن اسeeت آeeه هeeر گونeeه آوشeeش بeeرای پeeيش بeeردن آرمeeان  . دائمeeی موجوداسeeت

طبقه آارگر يا بدست آوردن آنتeرل بeرای آن، مسeتلزم بدسeت آوردن آنتeرل بeر آن، در                

     ش، چeeه از نeeوع شeeرآت تعeeاونی اتحاديeeه ای و چeeه  ی يeeجمعee ی دسeeتسeeازمان هeeاشeeكل 

 طبقeeه آeeارگر - يeeا سياسeeی شeeدن-شeeرط صeeنفی شeeدن. مeeی باشeeد سياسeeی، از نeeوع حeeزب

آفeeرينش نهادهeeائی اسeeت آeeه يeeك جنبeeه آنهeeا آنتeeرل طبقeeه اسeeت، آنترلeeی آeeه ضeeرورت      

 البتeeه جنبeه ديگeeر ايeeن اسeeت آeeه آنهeeا بeeه همeeان  . مeeی باشeeدهرگونeه عمeeل انضeeباط يافتeeه  

 طeور مشeخص آزاد   طبقeه آeارگر فقeط وقتeی بeه     . اعتبار در حكم رهائی طبقه نيز هستند      

   eeتثمار مeeه وی را اسeeتمی آeeه سيسeeد عليeeه بتوانeeت آeeد ی اسeeار آنeeد پيكeeا در . ١٩آنeeو تنه

وحeدت او قeدرتش اسeت، و از ايeن رو     : د چنeين آنeد    می توانe  يش  ی  جمع نهادهای دست 

ولی درست دقيقeًا از آنجeا آeه ايeن وحeدت مسeتلزم سeازمان بeا انضeباط اسeت،                     . آزاديش

      ايeeدار سeeاختن سيسeeتم هeeدف طبيعeeی سeeرمايه داری     تسeeخير سeeازمان وی بeeه منظeeور پ   

د وسيله مبارزه عليه همان هدف هائی شود آه بeرای  می توان سپس سازمان   . می شود 

                                                 
                                      :بنام) sartre .P.J(وضيح اين پرسش رجوع آنيد به مقاله سارتر برای ت - ١٩

Les Communists et la paix  
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درست اين ابهام تبديل قدرت بeرای طبقeه بeه قeدرت بeر          . ها ايجاد شده بود    رسيدن بدان 

، از ايeن  مeی سeازد  ی آارگری را بهترين سeالح ضeدآارگری       سازمان ها  است آه    -طبقه

رو امروزه بسياری از اتحاديه های صنفی انگلستان، درست به خاطر فقدان دمكراسی 

                eاء مeرمايه داری را ايفeه سeارگر بeه آeاختن طبقeد ی در آنها، نقش عينی وابسته سeآنن .

    رهبران اتحاديه ها آه با آن شواليه گری و خان بازی مسخره شeان مظهeر مجسeم ايeن         

اين رهبری ها . ند آه نيازی به بحث در باره شان نيست        ا وفمكانيسم اند به حدی معر    

            eل مeا عمeرمايه داری در پرولتاريeالی سeای انتقeمه هeوان تسeد ی صرفًا بعنeی در  . آننeول

 همچون مؤلفه ای از سرمايه داری آه -ضمن به خاطر ماهيت تناقضدار اتحاديه گرائی

  ديeeه هeeا معمeeوًال تنهeeا     حتeeی بeeدترين اتحا –نيeeاز بنابeeه مeeاهيتش متعeeارض بeeا آن اسeeت     

اگeر چنeين مeی بودنeد در دراز مeدت بeا       . ی انطبeاق بeه وضeع موجeود نيسeتند       سازمان ها 

        eت مeان را از دسeد ی بدست نياوردن بهبودهای اقتصادی، اعضايشeط   . دادنeابراين غلeبن

است آه اتحاديه های صنفی دست راستی را، چنان آه معروف است، صرفًا به عنeوان          

ايeeن اتحاديeeه هeeا نقeeش دوگانeeه ای دارنeeد، هeeم       . تلقeeی آنeeيم » بآتشنشeeان هeeای انقeeال  «

 eeر مeeتم زنجيeeه سيسeeان را بeeدودی در  ی اعضايشeeای محeeودی هeeان بهبeeم برايشeeد و هeeآنن

دست مزدی در بريتانيا، تقريبًا نصف افزايش های . چارچوب سيستم بدست می آوردند

  .يد اتحاديه ها بدست می آی واقعی هر سال توسط مذاآرات شورای مرآز

دسeت  حال آه اين را گفتيم بايد اين را نيز گفت آه نصف ديگر افزايش هeای سeاالنه      

ی مرآeeزی اتحاديeeه هeeای صeeنفی بلكeeه توسeeط پيكeeارجوئی     دسeeتگاه هeeا نeeه توسeeط  مeeزد 

 آeeه معمeeوًال مرزبنeeدی هeeای اتحاديeeه هeeا را زيرپeeا مeeی گذارنeeد و از          -معتمeeدين محلeeی  

     eد ی  دستورهای تشكيالتی اتحاديه سرپيچی مeد     -آننeی آيeت مeتان   .  بدسeروز در انگلسeام

نقeeش روزافeeزون معتمeeدين در پيكeeار طبقeeاتی  . نeeود درصeeد اعتصeeابات غيررسeeمی اسeeت 

امروزی نتيجه اجتناب ناپذيری فقeدان فراخeوان پeذيری و دموآراسeی در اتحاديeه هeای         

:  آeامًال خفeه آeرد      مeی تeوان   زيرا در جامعه سرمايه داری پيكارطبقeاتی را ن        . اصلی است 

هر وقت آeه آeارآرد اتحاديeه     .  به گونه طبيعی از خود عملكرد سيستم برمی خيزد         پيكار
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صنفی توسط رهبری آن انجام نپذيرد، تعارض ميان سرمايه و آار صرفًا پله به پلeه از   

. »مeeی گيeeردبeeه چنeeگ « و معتمeeد آن را مeeی شeeودبeeاال بeeه آارخانeeه و آeeف آن جابeeه جeeا  

       علeeeeول تسeeeeخير آن از بeeeeاال توسeeeeط محeeeeيط  آeeeeه م-اختنeeeeاق ديوانسeeeeاالرانه در اتحاديeeeeه

 آeeه آeeارش مeeی شeeود روی هeeم رفتeeه منجeeر بeeه شeeورش از پeeائين  -سeeرمايه داری اسeeت

 اوضاع طبيعی برای پيكاری آه در سرشeت   -بازگرداندن وضعيتی است آه بايد می بود      

رشد و پيكارجوئی معتمدين نشeانه ايeن فشeار    . سازمان بندی سرمايه داری نهفته است     

 بايد از اين رشد استقبال آننeد و از آزادی عمeل   سوسياليست ها همه  . اشتنی است بازند

تفتيش عقايد بسياری از معتمدين دقيقًا دليل مؤثر بودن پيكار آنها عليه . معتمدين دفاع

ولی اشتباه است آه . سيستم سرمايه داری و واسطه هايش در جنبش اتحاديه ای است

چيزی آه پديده معتمدين نشان . اديه های صنفی بگيريمآنها را همچون برابر نهاده اتح

دهد اين اسeت آeه پيكeار بeرای اتحاديeه هeای پيكeارجوتر، در درازمeدت پيكeار بeرای                             ی  م

  اتحاديه های پيگeارجوتر، در دراز مeدت پيگeار بeرای اتحاديeه هeای دموآراتيeك تeر نيeز               

ه هeeا، از آنجeeا آeeه اعضeeای  البتeeه در آوتeeاه مeeدت دموآراتيeeك سeeاختن اتحاديee  . مeeی باشeeد

شان آمتر از رهبرانشان اسeت، ممكeن اسeت    »سياسی«] درجه آگاهی[اتحاديه ها غالبًا  

ولeeی ايeeن سeeطح پeeايين . هeeای چeeپ شeeود منجeeر بeeه از دسeeت رفeeتن مواضeeع محلeeی گeeروه 

حeال، سeلطه جeو و       رهبری ميان-آگاهی، خود معلول نوع رهبری رايج امروزی است  

ادی بيشتر برای برخورد نظری در جنeبش اتحاديeه ای الزامeًا    آز. نان به نرخ روز خور  

     طبقeه آeeارگری مeeی آفرينeeد آeeه بيشeeتر متكeeی بeeه خeeود اسeeت، و از ايeeن رو در دراز مeeدت 

زيeرا روشeن اسeت آeه بeرای      . بی شك به نفع گeرايش هeای پيكeارجوی چeپ خواهeد بeود               

ثرتر از سeازش  از لحاظ صنعتی، پيكارجوئی خيلی مeؤ     دست مزد   بدست آوردن افزايش    

بنابراين، رقابت عادالنه و آشكار برای مناصب اتحاديه الزامًا به نفع . می باشدطبقاتی  

  .گرايش های چپ خواهد بود

پس پيكار اقتصادی آه هدف سeنتی اتحاديeه گرائeی بeوده اسeت امeروز بايeد بeا پيكeار                   

ط آن ديگری هر يك، شر. برای برگرداندن اختيار اتحاديه ها به اعضايشان گره بخورد      
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پيكeeار بeeرای اتحاديeeه دموآراتيeeك و پيكeeار جeeو پيكeeاری اسeeت عليeeه نفeeوذ و تسeeلط  . اسeeت

  .سرمايه داری در جنبش اتحاديه ای

  

 
   منطق سياسی منطق سياسی--٢٢

 
اتحاديه های صنفی از لحاظ تاريخی همواره برای شeرايط بهتeر فeروش نيeروی آeار          

   eازار آeد    چانه زده اند؛ آنها قادر نبوده اند آه وجود خود بeرار دهنeوال قeورد سeار را م .

. تغييeeر يافتeeه اسeeت » اقتصeeادی«و پيكeeار » سياسeeی«لeeيكن امeeروز رابطeeه ميeeان پيكeeار   

پيeeدايش انگيeeزه ای دولتeeی جهeeت تحميeeل يeeك سياسeeت درآمeeدی مرآزيeeت يافتeeه يكeeی از     

اثeeر ايeeن سياسeeت ايeeن اسeeت آeeه    . مهمتeeرين ويژگeeی هeeای سeeرمايه داری معاصeeر اسeeت   

تالفeeات محلeeی را بصeeورت پيكeeاری در سeeطح ملeeی بeeر سeeر   مجموعeeه ای از مسeeائل و اخ

سياسeeت درآمeeدی امeeروزه ماهيeeت  . مeeی سeeازداقتصeeادی ممكeeن ] ارزش[توزيeeع اضeeافه 

سeeرمايه داری را بعنeeوان يeeك سيسeeتم بeeالقوه شeeفاف، بeeه گونeeه ای آeeه پeeيش تeeر از آن      

دسeت  ميeان آeل   ] ارزش[بدينسان توزيع خeالص اضeافه      . می سازد هيچگاه نبود آشكار    

بeدين  . د به نحوی بسيار روشن تر و خطاناپeذيرتر نمايeان شeود   می توانو آل سود  د  مز

د بeeه خeeودی خeeود مeeوردی بeeرای از ميeeان    مeeی توانee دسeeت مeeزد  معنeeی مeeذاآره در بeeاره  

ی محلی منفeرد و     خواست ها از اينرو به جای     . گردد» برده داری دستمزدی  «برداشتن  

. ٢٠می شeود امكان پذير ] ارزش] افه پراآنده پيكاری سرتاسری بر سر نحوه توزيع اض       

. درستی اين نظر در مورد انگلستان، در مقايسه با آشورهای ديگر حتeی بيشeتر اسeت             

زيرا آل وضعيت تاريخی ما امروزه تحت الشعاع آوشش حكومت حزب آارگر برای در 

ی اقتصادی اتحاديه های صنفی قرار گرفته است آه هدف از آن   خواست ها هم آوبيدن   

خeeارج يeeك موضeeع گيeeری سياسeeی در حفeeظ سيسeeتم نظeeامی و مeeالی امپرياليسeeم    تeeأمين م

                                                 
در کت&&اب » س&&رمايه داری«  در مقال&&ه اش ب&&ه ن&&ام    Robin Blackburnاي&&ن ت&&ز را   - ٢٠

Towards socialismطرح کرده است .  
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       .حضeeeور در شeeeرق سeeeوئز، صeeeدور سeeeرمايه، حفeeeظ اعتبeeeار پونeeeد      : انگلسeeeتان اسeeeت 

نeد بeه طeور مeؤثر پاسeخ ايeن حملeه را بeا حملeه                مeی توان  اتحاديه های صنفی تنها وقتeی       

   eeeد، و بeeeت را رد آننeeeی دولeeeای سياسeeeه هeeeه برنامeeeد آeeeل بدهنeeeتمتقابeeeای  رای سياسeeeه

امeeروز پيكeeار  . هeeای دولeeت اسeeت مبeeارزه آننeeد سوسياليسeeتی آeeه قطeeب مخeeالف سياسeeت

از اين پس، اين هر دو نوع پيكار حتی بطور      . اتحاديه ای الزامًا يك پيكار سياسی است      

  .موقتی نيز تفكيك ناپذيرند

تeه شeد،   آيا اين بدان معنی است آه اتحاديه های صنفی، صرفنظر از آنچه در بeاال گف    

اثeر گeذاری آنهeا در زمينeه     . ند يا بايد به عنوان عوامeل سياسeی عمeل آننeد؟ نeه            می توان 

ی اقتصeادی سeنتی آنهeا چeه       خواسeت هeا   عامeل جديeد ايeن اسeت آeه امeروزه             . ديگريست

پيكeار صeنعتی   » منطeق «ايeن،  . بخواهند و چه نخواهند، يك بعد سياسی بالواسeطه دارد        

د پيروزمندانeه تعقيeب   مeی توانe   يeك حeزب سياسeی       ولی اين منطeق تنهeا توسeط       . آنهاست

 اآثريeeت بeeزرگ اعضeeاء فعeeال   . پeeی آمeeدهای ايeeن، امeeروزه بسeeيار اساسeeی اسeeت    . شeeود

 درست همeان حزبeی آeه امeروزه     -وابسته اند» حزب آارگر«اتحاديه های انگلستان به    

 آيeا ايeن تنeاقض   . آوشد از عمل آنها جلوگيری آنeد و اسeتقالل شeان را در هeم آوبeد              ی  م

ند به پeروار آeردن   می تواند برای هميشه دوام بياورد؟ تا آی اتحاديه ها      می توان عظيم  

ولی روشن اسeت آeه اگeر    . د اين را پاسخ گويدمی توانجالدشان ادامه دهند؟ تنها آينده   

      » روز حسابرسeeeی«حeeزب آeeارگر روش آنeeeونی اش را بeeه جeeeديت تعقيeeب آنeeeد عاقبeeت      

له گروش سياسی جنبش اتحاديه ای از نو طرح خواهد آنگاه آل مسأ. فرا خواهد رسيد

را اتخeاذ خواهeد آeرد؟ آيeا     » تجeارتی «آيا جنeبش، شeيوه اتحاديeه گرائeی غيرحزبeی         . شد

گeeروش سياسeeی آنeeونی اش را تغييeeر خواهeeد داد؟ آيeeا حeeامی نهادهeeای سياسeeی نeeوينی      

 گشeت؟ ايeن پرسeش هeا، درسeت     » حزب آارگر«خواهد شد، همانگونه آه زمانی حامی       

  .برفراز افق و در پشت هر دعوای صنعتی در انگلستان در انتظار پاسخ است

 
 پرری اندرسون


