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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؟ تDوان آنهDا بDرای عمDل         

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

  ايDDن گونDDه  امDDروزه . پرسDDش هDDا همDDواره در آDDانون تئDDوری سوسياليسDDتی بDDوده اسDDت     

 هDDا در بريتانيDDا مسDDكوت مانDDده اسDDت؛ حملDDه سيسDDتماتيك حكومDDت حDDزب آDDارگر  پرسDDش

بDDديهی اسDDت آDDه وظيفDDه تDDك تDDك    . ظDDاهرًا آنهDDا را بDDه پهنDDه گمDDان پDDردازی رانDDده اسDDت    

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

ايDن بDدان   .  داشDته باشDند  آه اتحاديDه هDای صDنفی همچDون نهادهDای مسDتقل حDق وجDود         

معنDDDی نيسDDDت آDDDه سوسياليسDDDت هDDDا بحDDDث اساسDDDی پيرامDDDون رابطDDDه دراز مDDDدت ميDDDان       

.  و سوسياليسDDم را بDDه زمDDان نDDامعلومی موآDDول آننDDد     ) تريديونينيسDDم(اتحاديDDه گرائDDی  

درست برعكس، نيروهای چپ تنهDا بDه آمDك بيDنش روشDن و آگاهانDه از جايگDاه ويDژه                 

سياليسDتی اسDت آDه امكDان بيشDتری خواهنDد داشDت در برابDر                 اتحاديه ها در جنDبش سو     

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

  محدوديت ها و انتقادهامحدوديت ها و انتقادها
از زمDDان لنDDين بDDه بعDDد، آغازگDDاه همDDه تئDDوری هDDای شDDكفته سوسياليسDDتی تأآيDDد بDDر       

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

تأآيDDد نتيجDDه مبDDارزه بDDا اشDDكال گونDDاگون سنديكاليسDDم و جنDDبش هDDای خودانگيختDDه ای        

اعتقDDاد بDDه . اسDت آDDه ويDDژه نهضDDت آDDارگری اروپDDا در سDDال هDای نخسDDت ايDDن قDDرن بDDود  

اتحاديDDه هDDای صDDنفی بDDه عنDDوان ابDDزار برگزيDDده تحقDDق سوسياليسDDم، مهمتDDرين اصDDل        

 آه تعبيری انقالبی از اتكاء صDرف بDه اتحاديDه هDای صDنفی بDه شDمار             -ودسنديكاليسم ب 

، )Delon(از ديDDDDدگاه ايDDDDن سDDDDنت، آDDDDه نماينDDDDدگان برجسDDDDته آن دولئDDDDون . مDDDDی رفDDDDت

بودند، سالح از ميان برداشDتن جامعDه سDرمايه داری         ) Mann(و مان ) Sorel(سورل
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صDرفًا ايDن بDود      ] اتكاء محض به اتحاديه صنفی    [نوع رفرميستی . اعتصاب عمومی بود  

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

هDر دو گDرايش از   . اتحاديه ها می تواندعاقبت به دگرگونی شرايط طبقه آارگر بينجامDد    

مارآس، لنDين، گرامشDی هDر    . سوی گرايش اصلی سوسياليسم اروپای آن زمان رد شد   

آDه اتحاديDه هDای صDنفی نمDی تواننDد بDه تنهDائی بردارهDای          سه همواره تأآيد می آردند  

اتحاديDه گرائDی، بDه هDر شDكلش، يDك         ] بنظر آنهDا  . [پيشرفت به سوی سوسياليسم باشند    
نوع ناقص و تغيير شكل يافته آگاهی طبقDاتی اسDت، آDه بايDد بDه هDر قيمDت آDه شDده بDه               

پDس پDيش از بحDث    . آگاهی سياسی، آه در يك حزب آفريده و حفظ می شود ارتقاء يابDد      

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

اين محدوديت ها را می توان در چند سDطح      . محدوديت های اتحاديه ها را خالصه آنيم      

همDDه آنهDDا نDاظر بDDه چيDDزی اسDت آDDه مDDی تDوان آن را پايگDDاه بنيDDادی    . مختلDف بيDDان آDرد  

محDدوديت هDای اتحاديDه هDا،     . ه ها در جامعه سرمايه داری ناميد      جامعه شناختی اتحادي  

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

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

بDه نوشDته   .  آنDد را مشDخص مDی   ] سDرمايه داری  [سرمايه و آار است، فرقی آه جامعه        

نوعی سازمان پرولتری اند آه مختص زمانی است آDه سDرمايه        «گرامشی، اتحاديه ها    

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

  ».١ذات نظام مالكيت خصوصی نهفته است

ری اسDت و هDم   بدين معنی، اتحاديه صنفی به گونه ديDالكتيكی هDم متضDاد سDرمايه دا          

خDDود در برابDر توزيDDع  دسDDت مDزدی  زيDDرا از يDك سDDو، بDا خواسDDت هDای    . جDزء مكمDل آن  

نابرابر موجود درآمدها در جامعه مقاومت مDی آنDد، از سDوی ديگDر، بDه صDرف وجDود           

خويش بر اصل توزيع نابرابر صّحه می گذارد آDه ايDن بنوبDه خDود مسDتلزم تأييDد اصDل                

" دو وجهDDی بDDودن صDDنعت "ت و دوام مفهDDوم قDDو. مDDديريت بDDه عنDDوان ضDDدمكمل اسDDت 

                                                 
١٩١٩-٢٠ - ١ L,Ordine nuovo,Turin.  
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موردی آه بDه آمDك   . همچون چارچوب تغييرناپذير عمل صنفی درست در همين جاست        

حالDت عDادی بDودن خDود را تثبيDت آDرده             ) quo-Status(آن ايدئولوژی وضDع موجDود     

است ناشی از اين واقعيت اسDت آDه اتحاديDه هDا هDيچ گونDه دورنمDای سوسياليسDتی در                

از ميDان برداشDتن جامعDه طبقDاتی       : مDارآس سوسياليسDم را چنDين مDی ديDد          . خود ندارند 

ايDن ُبعDد نDابودی    . بدست پرولتاريا، و از ايDن راه از ميDان برداشDتن وی بدسDت خDويش         

اتحاديDه صDنفی بDه عنDوان نهDاد بDا       . خود بدست خويش در اتحاديه صDنفی وجDود نDدارد       

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

رو اتحاديه های صنفی هرگز بخودی خود نمی توانند به عنوان بردارهای پيشرفت بDه       

سDDوی سوسياليسDDم، مطلDDوب باشDDند؛ انهDDا بنDDابر ماهيDDت شDDان بDDا سDDرمايه داری جDDوش        

ولDی نمDی تواننDد جامعDه را دگرگDون      . می توانند درون جامعه دادوستد آنند     . خورده اند 

  .زندسا

.  اتحاديه صنفی اساسًا عبارتست از نمايندگی عملی طبقه آDارگر در محDل آDارش              -٢

ولی در عمل بيشDتر بDه   . از لحاظ صوری اتحاديه های صنفی انجمن های داوطلبانه اند     

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

به چيزی رسميت بخشيده آDه بDه هDر صDورت گDرايش      . نندآارفرمايان نير غالبًا مدافع آ   

اگDر سDازمان اتحاديDه صDنفی از مرزبنDدی هDای طبيعDی        . خودجوش اتحاديDه گرائDی بDود     

صنعت نوين پيروی نمی آند نه از آن روست آه بدليلی استراتژيكی تصميم آگاهانه ای     

نDDده الگDDوی بDDرای فراتDDر رفDDتن از آن مرزبنDDدی هDDا گرفتDDه باشDDد، بلكDDه ايDDن وضDDع بازما  

پيشينی است آه همچون يك اليه زمين شناسی به دوره صنعتی نDوين انتقDال         » طبيعی«

صDنايع  . نيروی بازدارنDده در سDازمان اتحاديDه صDنفی تDا بDه ايDن حDد اسDت                   . يافته است 

انگلسDDتان بDDا آن اتحاديDDه هDDای آوچDDك پيشDDه وری بيشDDمارش و اتحاديDDه هDDای پيونDDدی     

آماج گيDری  اين نابهنگامی ها نه نشانه . امی هاستسرتاسری اش، پر از چنين نابهنگ     

بDDه سDDوی آينDDده، آDDه ويژگDDی هDDر جنDDبش انقالبDDی اسDDت، بلكDDه همانDDا نشDDانه فرمDDانروائی   

بدين ترتيب اتحاديه صنفی رنگ طبيعی محيط زير نفوذ  . ايستای گذشته بر اآنون است    
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فعDل سDازمان   اتحاديDه هDا بازتDاب من   . سرمايه و محDدوده آارخانDه را بDه خDود مDی گيDرد              

در عDDوض حDDزب سياسDDی گسسDDت از محDDيط طبيعDDی جامعDDه مDDدنی اسDDت،  . نيDDروی آارنDDد

اجتماع قراردادی داوطلبانه ای است آه در مرزبندی هDای جامعDه تغييDر سDاختی ايجDاد         

. می آند در حالی آه اتحاديDه در رابطDه ای يDك بDه يDك، بDه ايDن مرزبنDدی هDا مDی گDرود            

 تأآيد آرده اند حDزب انقالبDی بDيش از طبقDه آDارگر       همچنان آه لنين و گرامشی همواره     

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

پيونDد آنهDا، بDرخالف جهDت سDاخت      . هيچ پيوند ناگريزی با جنبش سوسياليستی ندارنDد     

زب سياسDی اسDت     پس، تنها حD   . اجتماعی، با فعاليت خود حزب انقالبی آفريده می شود        

آه می توانDد مظهDر مجّسDم نفDی حقيقDی جامعDه موجDود و برنامDه سDرنگون سDاختن آن            

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

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

              Dت آDاب اسDی اعتصDری از     آاری ترين سالحش عليه سيستم غيبت ساده يعنDاره گيDه آن

اين نوع عمل . آارگر گشتن اين شكل عمل، فی نفسه بسيار محدود است         . آار می باشد  

بيشDتر، بهبDود شDرايط آDار، و در مDوارد نDادری بDه اخDذ برخDی          دسDت مDزد   می تواند به    

. ولی هيچگاه نمی تواند يDك رژيDم اجتمDاعی را سDرنگون سDازد        . حقوق قانونی بينجامد  

تDDاآنون هDDيچ . ح سياسDDی تقريبDDًا هميشDDه بسDDيار بDDی اثDDر اسDDت اعتصDDاب بDDه عنDDوان سDDال

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

نيDDاز بDDه تسDDخير قDDدرت دارد آDDه عبارتسDDت از حDDداآثر مايDDه گDDذاری در عمDDل، نDDوعی         

 نظDDم دارد ومشDDارآت فDDوق عDDادی تهDDاجمی در سيسDDتم آDDه سيسDDتم را از ميDDان برمDDی       

و حال آن آه اعتصاب عمومی خDودداری از عمDل اسDت نDه     . می آفرينداجتماعی نوينی   

اعتصاب عمومی حتی در برخی موارد طبقه آارگر را در يDك        . يورش به سرمايه داری   

دارد و اين در حالی است آه درست بسيج سريع طبقDه  بحران سياسی از حرآت بازمی     
                                                 

 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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بDرای نمونDه، در يDك شDهر بDزرگ هرگونDه       : عليه حمله احتمالی ارتجاع ضDرورت دارد   

 در حالی آDه  -فلج وسائل نقليه عمومی تظاهرات توده ای سريع را غيرممكن می سازد 

عتصDاب  بDه عبDارت ديگDر ا   . ٣هيچ اثری بر درجه تحرك عمل سرآوبگرانه ارتش ندارد    

اعتصDاب اساسDًا يDك سDالح اقتصDادی سDت آDه        .  آارآمDدی باشDد   -عمومی می توانDد ضDد     

چنانچه در زمينه ای به آار گرفته شود آه برای آن ساخته نشDده دودش بDه آسDانی در        

از آنجا آه ماهيت اقتصاد همچDون يDك   . چشم آسانی می رود آه از آن استفاده می آنند        

 DDی سياسDDئله ائDDت مسDDتم، در نهايDDی در  سيسDDابات، حتDDه اعتصDDت آDDوان گفDDی تDDت مDDی اس

اين نيDز يDادآوری ديگDری    . پيكارهای اقتصادی، فقط يك آارآئی نسبی دارند و نه مطلق         

نمDDی تواننDDد موجوديDDت سDDرمايه داری را بDDه   ] هيچگDDاه[اسDDت آDDه اتحاديDDه هDDای صDDنفی  

  .عنوان يك سيستم اجتماعی به خطر اندازند

گفتDه لنDين   . ی رسته ای يا صنفی ايجاد می آند اتحاديه صنفی بخودی خود فقط آگاه -٤

بDه انDدازه ای روشDن و دقيDق اسDت آDه       » چه بايد آDرد  « در باره اين محدوديت در آتاب 

خصDDلت صDDنفی آگDDاهی      . تDDاآنون هDDيچ آDDس بDDه طDDور جDDدی در آن ترديDDد نكDDرده اسDDت        

د  لغو نظامی اجتماعی اسDت آDه نDدار را مجبDور بDه فDروش خDو       «اتحاديه ها نه ناظر به    

بدسDت  « و نDه ناشDی از ماهيDت عمDل اتحاديDه صDنفی يDا هDدف آن آDه          » به دارا می آنDد    

ايDDن آگDDاهی، پايDDه سياسDDی   .  اسDDت٤»آوردن مزايDDای بيشDDتر بDDرای فDDروش نيDDروی آDDار   

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

         جنDDDDبش انقالبDDDDی بايDDDDد در برگيرنDDDDده :  بDDDDيش از ايDDDDن نيDDDDاز دارد- يDDDDك حDDDDزب-انقالبDDDDی

                                                 
س###يك توس###ل ب###ه اعتص###اب عم###ومی جه###ت مقابل###ه ب###ا آودت###ای نظ###امی آ###ه           نمون###ه آال- 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

  .ه توطئه آودتا بسيج شوندزندگی می آردند نتوانند به درون شهر بيايند و علي
  »چه بايد آرد« لنين - ٤
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فكران و عناصر خرده بورژوا يعنی تنها آسانی آه می توانند تئوری الزم برای  روشن

  .سوسياليسم را ارائه دهند نيز باشند

تاريخ همه آشورها شاهد آن است آDه طبقDه آDارگر بDا اتكDاء صDرف        

 بDDردن بDDه بDDه خDDويش تنهDDا قDDادر بDDه بسDDط آگDDاهی سDDنديكائی، يعنDDی پDDی   

ضرورت هم پيوندی در اتحاديه ها، پيكار با آارفرمDا، واداشDتن دولDت            

 در حDالی آDه نظريDDه   -بDه گذرانDدن ايDن يDا آن قDانون الزم و غيDره اسDت       

سوسياليسم از تئوری هائی فلسفی، تDاريخی و اقتصDادی پديDد آمDد آDه                

بدست نماينDدگان بDا فرهنDگ طبقDات دارا، يعنDی روشDنفكران، پرداختDه          

بنيDادگزاران سوسياليسDم علمDی، مDارآس و انگلDس، نيDز از         . بDود شده  

  .         ٥لحاظ جايگاه اجتماعی متعلق به روشنفكران بورژوائی بودند

فقDط  :  فرهنDگ در جامعDه سDرمايه داری حDق ويDژه اليDه ای ممتDاز اسDت                  بدين معنی، 

سDت آDه   هنگامی آDه عDده ای از اعضDاء ايDن اليDه هDا بDه آرمDان طبقDه آDارگر بگرونDد ا                      

زيDDرا بDDدون تئDDوری انقالبDDی هDDيچ جنDDبش انقالبDDی     . جنDDبش انقالبDDی مDDی توانDDد زاده شDDود

پايDDه جامعDDه شDDناختی اتحاديDDه هDDای صDDنفی بDDيش از آن . نمDDی توانDDد وجDDود داشDDته باشDDد

ايDن اتحاديDه هDا بDه     . محدود اسDت آDه جنDبش سوسياليسDتی بتوانDد بDر آن اسDتوار شDود              

  . ٦گاهی صنفی نيستندخودی خود ايجاد آننده چيزی جز آ

درون گرائDDی موجDDود در جنDDبش آنDDونی اتحاديDDه هDDای صDDنفی انگلسDDتان، آDDه بسDDيار    

اين درسDت برابDر   . شگفت انگيز است، نشانه طبيعی صنفی گرائی اين جنبش می باشد          

  .نهاده ديدگاه عام گرائی است آه آگاهی سوسياليستی را مشخص می آند

 به راستی سياسی باشد مگDر آن          آگاهی طبقه آارگر نمی تواند آگاهی     

آه آارگران بيآموزند آه در برابر همه و هر گونه نمونDه خودآDامگی،           

ستم، زور و سوء استفاده، صرفنظر از اين آه چه طبقه ای قربانی آن 

                                                 
   همانجا- ٥

  .٢ رجوع آنيد به مأخذ ذآر شده در زيرنويس شماره - ٦
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 ٧ 

آگاهی طبقه آارگر نمی تواند آگاهی به ... باشد عكس العمل نشان دهند

  DDارگران براسDDه آDDر آن آDDد مگDDاتی باشDDتی طبقDDی راسDDايق سياسDDاس حق

مشخص و موضعی بيآموزند آه هDر طبقDه ديگDر اجتمDاعی را در همDه           

اشDDكال زنDDدگی معنDDوی، اخالقDDی و سياسDDی اش مDDورد مشDDاهده قDDرار        

آسی آه توجه، مشاهده و آگاهی طبقDه آDارگر را تنهDا و يDا بDه              ... دهند

طور عمده بDه خDود وی متوجDه سDازد سوسDيال دمكDرات نيسDت، زيDرا                   

 آارگر به نحوی ناگسستنی فقط نه بDه درك تئDوريكی            خودشناسی طبقه 

 بلكDه  - و يا درست تر بگوئيم نه به درك بطور عمده تئDوريكی     -روشن

همچنين به درك عملی مناسبات موجود مابين همه طبقات جامعه نوين 

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

  .ين ادراآی را به دست نمی دهدناگفته پيداست آه جهان اتحاديه صنفی چن

در جامعDه  .  توان قدرت اتحاديه های صنفی تنها توانی رسته ای اسDت و نDه عDام             -٥

وجDود نDدارد، زيDرا    » آDار «و » مDديريت «سرمايه داری هيچ گونه برابری ميDان قDدرت        

يDا در بهتDرين   . (آار عنصر تبديل ناپDذيری اسDت آDه تنهDا مDی تDوان از آن آنDاره گرفDت                 

در حالی آDه سDرمايه    ) توان از آن، مثًال برای اشغال آارخانجات استفاده آرد        مورد می   

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

آنتDDDرل       : سDDDرمايه مDDDی توانDDDد بDDDه آسDDDانی بDDDه آالبDDDدهای گونDDDاگون در آيDDDد . آDDDرد» نقDDDد«

، منابع الزم برای بستن آارخانDه،    ...] تلويزيون روزنامه، راديو، [رسانه های همگانی    

پشDDDتيبانی عمليDDDات تبليغDDDاتی، صDDDندوق مDDDالی بDDDرای آمDDDوزش و پDDDرورش خصوصDDDی،          

آمك هDای مDالی بDرای حDزب سياسDی، بودجDه بDرای تDأمين اسDلحه در بحDران اجتمDاعی                     

ه و ، و غيDر ) اسDتفاده از آدمكشDان بسDيار معمDول بDود     -١٩٣٠در امريكا در دهه سDی       (

                                                 
  .»چه بايد آرد« لنين - ٧
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 ٨ 

البته اتحاديه های صنفی نيDز مقDدار معينDی سDرمايه جمDع مDی آننDد؛ اگDر چنDين                   . ٨غيره

همچنين می توانند بDه  . نمی آردند هرگز نمی توانستند در پيكار اعتصابی دوام بياورند     

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

قDDدرت . عی آDDه طبقDه دارا در اختيDDار دارد قابDDل قيDاس نيسDDت  ايDن فرعDDی اسDDت و بDا منDDاب  

اساسی اتحاديه ها در نظارتی است آDه بDر نيDروی آDار دارنDد، و ايDن بخصDوص سDالح                

يDDك حDDزب سياسDDی مارآسيسDDتی را مDDی تDDوان، در      . محDDدود و انعطDDاف ناپDDذيری اسDDت   

عDDوض، درسDDت همچDDون آوششDDی جهDDت آفDDرينش يDDك تDDوان چنDDد ظرفيتDDی بDDرای عمDDل      

DDف   انقالبDDه مختلDDد زمينDDد در چنDDه بتوانDDوانی آDDرد، تDDور آDDاهرات،  -ی تصDDات، تظDDانتخاب 

.  جابجDا سDريعًا ابDراز وجDود آنDد     -تحريم، تهييج، آموزش سياسی، قيام و غيره و غيره    

حزب سياسDی بنDا بDه مDاهيتش انعطDاف پDذير و چنDد وجهDی اسDت در حDالی آDه اتحاديDه                    

  .صنفی پا بسته و بی حرآت است

 تDاريخی آDه در آنهDا عمDل صDنفی فراتDر از حDدود خواسDت هDای                 بررسی تجربه هDای   

جالب توجDه اسDت آDه در ايDن بررسDی هDا،       . رفته است اين را ثابت می آند    دست مزدی   

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

امات     ايDDDن محDDDدوديت هDDDا اقDDDد  . رفتDDDه بDDDا همDDDان محDDDدوديت هDDDای سDDDاختی روبروسDDDت    

جسورانه ای را آه منبع الهام شان آامًال متفاوت بوده غالبًا بDه همDان شكسDت محكDوم               

  .ساخته است
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