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  دست اندازی به حيطه نظارتدست اندازی به حيطه نظارت
اي2ن عبارتس22ت از اس22تراتژی پيش22روی گ22ام ب22ه گ22ام در س22طح آارخان22ه، ب22رای آس22ب    

 در مورد استخدام و اخ2راج، تقس2يم اض2افه      -امتيازهای موضعی ويژه از دست مديريت     

 اي2ن اس2تراتژی، نس2بتًا واق2ع       -حقوق، سرعت آار، توزيع مق2دار آ2ار، و غي2ره و غي2ره             

اتحادي2ه ص2نفی اس2ت آ2ه از س2وی سوسياليس2م گيل2د                 » سياس2ی «تراتژی  بينانه ترين اس  

 )Guild(-   جن22بش رفرميس22تی در انگلس22تان در ط22ول جن22گ جه22انی اول و س22ال ه22ای 

سوسياليس22ت ه22ای گيل22د هرگ22ز نتوانس22تند در .  اتخ22اذ ش22ده ب22ود-بالفاص22له بع22د از جن22گ

نام2ه خ2ود را ب2ه     بر- ج2ائی آ2ه آوش2ش اص2لی خ2ود را متمرآ2ز آردن2د             -صنايع مهندسی 

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

، جن22بش )١٩٦٠(در س22ال ه22ای شص22ت  . ب22ی آنك22ه آ22ه از خ22ود اث22ری ب22ه ج22ای بگ22ذارد  

پيم2ان نام2ه س2ال    . سنديكائی ايتاليا آوشيد آه نوع انقالبی همين استراتژی را پيش برد     

نت22ايج آن . حتم22اًال مع22روف ت22رين نمون22ه اي22ن سياس22ت ب22ود  آ22ارگران فلزس22ازی ا١٩٦٢

  .تاآنون مأيوس آننده است

 ب22دون -ت22وازن ني22رو در ه22ر موسس22ه س22رمايه داری ب22ه ان22دازه ای ن22ابرابر اس22ت آ22ه  

 هيچ اتحادي2ه ای نم2ی توان2د امي2دوار باش2د آ2ه در زمين2ه          -دخالت موازی حزب يا دولت    

نمون222ه ه222ای ن222ادری آ222ه در آنه222ا     . ي222ردم222ديريت امتيازه222ائی عم222ده از آارفرماي222ان بگ

عمًال در ت2ك ت2ك آنه2ا،    : اتحاديه ها حقوق نظارتی قابل توجهی دارند دليل اين مدعاست     

اي22ن آنت2رل غالب22ًا در ص22نايع  . اي2ن آنت22رل ب2ا پش22تيبانی سياس2ی دول22ت بدس2ت آم22ده اس2ت     

ي2وی    و مع2ادن قل2ع بول  ) ١٩٦٤ت2ا س2ال     (مانن2د راه آه2ن برزي2ل        . دولتی شده بوده اس2ت    

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 مح2ل آ2ار اس2ت آ2ه ه2م ب2ه ابتك2ار             

اق22دام اتحادي22ه ه22ای پرونيس22تی آرژانت22ين در     . ده اس22ت و ه22م ب22دون آن  اتحادي22ه رخ دا

از آوش22ش ه22ای رفرميس22تی ) Delucha( ، موس22وم ب22ه ط22رح دولوچ22ا١٩٦٤تابس22تان 

اخي22ر ب22ود آ22ه در آن اش22غال آارخان22ه ه22ا همچ22ون س22الحی ب22رای بدس22ت آوردن يكس22ری  

     بيش222تر و ح222ق بازنشس222تگی، لغ222و   دس222ت م222زد  (خواس222ت ه222ای اقتص222ادی و ق222انونی   

اين برنامه با آنكه ب2يش      . به آار گرفته شد   ) محدوديت های گوناگون بر فعاليت سياسی     

از پانصد هزار آارگر به آارخانه هاشان يورش بردند، عده ای را به گروگ2ان گرفتن2د،          

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

جبه2ه  « فرانسه در دوره حكوم2ت  اشغال خودجوش و غيراتحاديه ای آارخانه ها در     

و در ايتالي22ا پ22س از جن22گ جه22انی اول   ) ١٩٣٨ و دوب22اره در س22ال  ١٩٣٦(» مردم22ی

  اينه22ا ب22ه راس22تی   . روی ه22م رفت22ه دچ22ار هم22ين سرنوش22ت ش22د    ) ١٩١٩ -٢٩ت22ورين (

بودن2د، ول2ی در ه2ر ي2ك از         ) revolutionary-Proto( های انقالبی مق2دماتی      جنبش

يچ اف22ق سياس22ی آ22ه بت22وان از آن س22ربرآورد وج22ود ن22دارد آنه22ا وقت22ی روش22ن ش22د آ22ه ه22

زي2را اش2غال آارخان2ه ي2ك عم2ل آ2امًال س2مبليك اس2ت؛         . جنبش عزم خ2ود را از دس2ت داد        

آ22ارگران در ه22يچ ي22ك از اش22غال ه22ا   . اش22غال آارخان22ه ب22ه ه22يچ وج22ه تس22خير آن نيس22ت   

.  بدس22ت گيرن22دنتوانس2تند آارخان22ه را ب22ه راه اندازن2د و ب22دين وس22يله آنت2رل آن را عم22الً   

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

اش2غال آارخان2ه ه2ا در عم2ل     . تأسيسات صنعتی ض2روری اس2ت طبيعت2ًا غي2رممكن اس2ت          

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

جلی سمبليك اين امر است آ2ه آارخان2ه ب2ه ح2ق متعل2ق ب2ه            آارگران در صحن آارخانه ت    

فقط . ولی اين مدعا با اشغال آارخانه به حقيقت نمی پيوندد      .  به مولدين می باشد    -آنان

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

  . تأآيد می شود-حضور پرخروش ولی بی توان
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میمیاعتصاب عمواعتصاب عمو   
 
. همانند موارد باال، اين مورد نيز می تواند شكل رفرميستی يا انقالبی ب2ه خ2ود گي2رد      

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

اعتصاب با روحي2ه ای پريش2ان و ف2وق الع2اده         . آمترين خواست رفرميستی قابل تصور    

محدوديت ه2ای س2الح   . (به طور قاطع شكست خوردقانونی رهبری شد و به سرعت و   

اعتصاب، به عنوان فقط دست از آار آشيدن، هيچگاه به اين روشنی نشان داده نش2ده     

چن22د ميلي22ون آ22ارگر س22رآار حاض22ر نم22ی ش22دند، و تنه22ا توص22يه ای آ22ه ش22ورای   : اس22ت

آ2ه   اغلب در معّي2ت اف2راد پليس2ی    -عمومی توانست به آنان آند اين بود آه ورزش آنيد      

نقط2ه مقاب2ل اي2ن رخ2داد ب2ا وق2ار گردب2اد انقالب2ی         .) ١مأمور سرآوبی اعتصاب شان ب2ود   

 بود، يعنی هنگامی آه يك اعتص2اب عم2ومی خودج2وش و س2ازمان نيافت2ه             ١٩٠٥سال  

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

ي22و و اتومبي22ل هن22وز وج22ود نداش22ت، ابع22اد  راد: ت22اريخی ب22ه ط22ور اس22تثانی مس22اعد ب22ود 

امپرطوری اهميت ويژه ای به راه آهن م2ی بخش2يد، از اي2ن رو فل2ج آام2ل ارتباط2ات ب2ا           

با پيوستن ش2ورانگيز آارمن2دان   . اعتصاب آارگران چاپخانه و راه آهن امكان پذير بود      

بلك2ه  ن2ه تنه2ا آارخان2ه ه2ا     « . دولت به جن2بش، ب2ه ه2م ريخ2تن ماش2ين دولت2ی آغ2از ش2د             

... مغازه ها، مدرسه ها، بيمارستان ها، دادگاه ها و اداره ه2ای دولت2ی ه2م بس2ته بودن2د          

در بحبوح2ه  ....  در حقيقت برخی از آنها پنه2ان ش2ده بودن2د    -پليس قدرت دخالت نداشت   

جوش و خروش اين شورش ت2وده ه2ا، مكانيس2م زن2دگی ش2هری روس2يه آ2امًال متوق2ف               

  » .٢شده بود

عمومی شانس پيروزی انقالبی داشته همين اعتص2اب عم2ومی      اگر تاآنون اعتصاب    

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

آرد حتی اين انفجار پرتوان نيز آم آم محو ش2د، و وقت2ی در م2اه اآتب2ر روش2ن ش2د آ2ه                 
                                                 

   julian symon. توسط  General strikeآتاب  - ١
        R.D.charques. ، تاليف  The Twilight of Imperial Russiaآتاب  - ٢
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ر آخ2رين لحظ2ات    د. اين يك بن بست استراتژيكی است بازگش2ت ب2ه س2رآار آغ2از گش2ت               

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

آوش22ش قهرمانان22ه ای ب22رای تس22خير مس22كو ش22د، ول22ی    . عم22ومی، از آن س22بقت گيرن22د 

اما اين درس، بلش2ويك ه2ا را ق2ادر س2اخت آ2ه      . واحدهای نظامی قيام را سرآوب آردند     

  .ددوازده سال بعد پيروز شون

 -آوشش های بسيار ديگری برای آابرد اعتصاب عم2ومی همچ2ون س2الح اقتص2ادی            

ب2ی ش2ك در ي2ك بح2ران سياس2ی اتحادي2ه ه2ای ص2نفی در               . سياسی صورت پذيرفته است   

    - پيكاره22ای خياب22انی، انتخاب22ات، قي22ام، و غي22ره و غي22ره-ترآي22ب ب22ا اش22كال عمل22ی مكم22ل

در ) youlou( رژيم نو مستعمره يولو سرنگونی : می توانند نقش مهمی را ايفاء آنند

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

دلي2ل  . صرف به اعتصاب عمومی تقريبًا در هم2ه م2وارد ب2ه شكس2ت محك2وم ش2ده اس2ت             

توقف هر اندازه هم ابع2ادش گس2ترده باش2د ب2ا ج2ايگزينی ي2ك       : اساسی اش روشن است 

  . توسط نظام ديگر برابر نيستنظام اجتماعی

  

  احزاب و اتحاديه هااحزاب و اتحاديه ها: :  نقش ها نقش هاجا به جائی جا به جائی 
تئ2وری سوسياليس2تی بط2ور    . پس، محدوديت های اتحاديه گرائی بنيادی اس2ت   

سنتی تأکيد کرده است که اين محدوديت ها بايد از طريق پراتيک ح2زب سياس2ی              

  :ه بيان کرد لنين اين نظر را قاطعان١٩٠٠در سال . از ميان برداشته شوند

از نظر سوسياليست ها پيکار اقتصادی هم چون پايه ئی اس2ت ب2رای س2ازمان        

دادن کارگران در يک حزب انقالبی، برای تقوي2ت و تکام2ل پيک2ار طبق2اتی علي2ه                   

ک222ل سيس222تم س222رمايه داری، ول222ی اگ222ر ب222ه پيک222ار اقتص222ادی ه222م چ222ون چي222زی     

در ت2اريخ کلي2ه ی   . خودبسنده نگريسته شود آنگاه هيچ چيز سوسياليستی ن2دارد  

کش222ورهای اروپ222ای ن222ه تنه222ا اتحادي222ه ی ص222نفی سوسياليس222تی بلک222ه همچن222ين  
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کم222ک ب222ه پيک222ار اقتص222ادی . اتحادي222ه ص222نفی ضدسوسياليس222تی ه222م داش222ته اي222م

کار سوسياليست عبارت اس2ت از تب2ديل        . پرولتاريا کار سياست مدار بورژواست    

روزی ح222زب پيک222ار اقتص222ادی در جه222ت کم222ک ب222ه جن222بش سوسياليس222تی و پي222  

  .سوسياليستی انقالبی

سرنگونی سرمايه داری تنها بدست يک حزب انقالبی انج2ام پ2ذير اس2ت و ن2ه               

مع الوص2ف ام2روزه در انگلس2تان و ت2ا ح2دی در س2اير       . بدست اتحاديه ی صنفی  

رابطه ی ميان اتحادي2ه ه2ا       : کشورهای اروپای غربی تغيير مهمی رخ داده است       

ب2ه  . و سياس2ی بط2ور تجرب2ی وارون2ه ش2ده اس2ت      ميان پيکار اقتصادی    . و احزاب 

  )Nairn(گفته ی تان نيرن 

 پ22س از ي22ک دروه ی ط22والنی ک22ه در آن ح22زب سياس22ی در مرک22ز      -ب22ار ديگ22ر 

 اتحادي22ه ه22ای ص22نفی در ص22ف مق22دم پيک22ار طبق22ه ی ک22ارگر  -پهن22ه ی پيک22ار ب22ود

محمل های به قاع2ده ئ2ی ک2ه جايگ2اه ش2ان هم2ه چي2ز ديگ2ر را                 : جای گزيده است  

  ٣.ت الشعاع قرار می دهدتح

اي222ن چگون222ه پ222يش آم222ده اس222ت؟ دالي222ل کس222وف کن222ونِی ح222زب سياس222ی در                

زمينه های سوسياليستی، و سر ب2رآوردن اتحادي2ه ه2ای ص2نفی همچ2ون گردب2اد                 

پيکار طبقاتی چيست؟ روش2ن اس2ت ک2ه کوش2ش کن2ونی در بريتاني2ا ب2رای در ه2م          

ت تاريخی ويژه ئی تعيين ش2ده   کوبيدن استقالل اتحاديه های صنفی توسط وضعي      

بحران معاصر امپرياليسم بريتانيا، کوشش در جهت ح2ل بح2ران ب2ه خ2رج       : است

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

گويا بريتانيا تنها نمونه ئی مفرط از اين نوع گرايش های ع2ام در کش2ورهای               

انقالب2ی ي2ک روبن2ای غيرطبيع2ی و     ح2زب سياس2ی     . سرمايه داری پيش2رفته اس2ت     

                                                 
  TowardsSocialismدر آتاب » ماهيت حزب آارگر«رجوع آنيد به مقاله  - ٣
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 يک سازمان داوطلبانه است که در جهت مخالف گرايش ج2اری       -قراردادی است 

حرب، درست از اين رو ک2ه در ماهي2ت سيس2تم اقتص2ادی              . جامعه ايجاد می شود   

. و سياسی سرمايه داری نهاده نيست، می توان2د آن را قاطعان2ه از مي2ان ب2ردارد                

از اينروس22ت ک22ه م22ی توان22د جامع22ه را  : ده داردس22اخت آغ22ازين ح22زب رو ب22ه آين22 

از آن جا که ح2زب بيش2تر       . ولی عکس اين نيز درست است     . سراپا انقالبی سازد  

اس22ت و توس22ط ش22رايط اجتم22اعی تولي22د و   » مص22نوعی«] از اتحادي22ه ی ص22نفی [

تجديد توليد نمی شود م2ی توان2د درس2ته در جامع2ه تحلي2ل رود ت2ا آنج2ا ک2ه اص2ًال                     

ه2ر ج2ا ک2ه پيک2ار سياس2ی      . ني2روی انفک2اکی وج2ود نداش2ته باش2د      به عن2وان ي2ک      

جامع22ه ی س22رمايه داری ب22رای م22دتی پهن22ه پي22روزی ناس22زاوار ب22ورژوائی ش22ده    

» وح2دت کلم2ه  « يعنی جاه2ائی ک2ه       -همانند بريتانيا و آلمان غربی امروزی     . است

، نف2222222وذ هرگون2222222ه ی گزين2222222ه ی )monolithic Consensus(يکنواخ2222222ت 

 احزاب س2نتی چ2پ ص2رفًا تب2ديل          - سطح ملی منتفی می سازد     سوسياليستی را در  

درج22ه ی انحط2اط آن ه22ا مع2ادل عک22س   . ب2ه ک2ارگزاران وض22ع موج2ود م22ی ش2وند    

  .توان شان برای دگرگونی اجتماعی است

هيچگاه نمی توانند به واالترين س2طح فعالي2ت        در عوض، اتحاديه های صنفی      

و باز، درست به همان دليل، اتحاديه ها هيچگاه ب2ه      . يک حزب سياسی نائل آيند    

 - ب22ه کل22ی ج22ذب ش22دن در سيس22تم -ن22ازل ت22رين س22طح فعالي22ت ي22ک ح22زب سياس22ی  

زيرا کارکرد آنها ريشه در سازمان طبيع2ی خ2ود س2رمايه داری          . سقوط نمی کنند  

نتيجه اين است ک2ه کرخ2ت ک2ردن و از مي2ان برداش2تن کام2ل               . کار در بازار    -دارد

اتحاديه ها دشوارتر است، زيرا اينها خودبه خود از بطن خود سيستم اقتص2ادی             

 و ديگر همه می پذيرند که امروزه   -تا زمانی که طبقات وجود دارند     . بر می آيند  
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ی هم خواهد  تعارض طبقات-٤در غزب طبقات به همان اندازه گذشته وجود دارند        

ابت2دائی ت2رين   .     هر جا که بازتاب سياسی اين تعارض وجود نداشته باشد       . بود

اي2ن آخ2رين ک2انون پيک2ار     .  است که زنده خواهد مان2د     - پيکار اقتصادی  -شکل آن 

طبق22اتی، عارض22ه ی هميش22گی جامع22ه ئ22ی اس22ت ک22ه خ22ود را وق22ف افس22انه ی          

حت22ی ام22روزه ني22ز . تهم22اهنگی جامع22ه ی ب22ی طبق22ه و ص22لح اجتم22اعی ک22رده اس22

لک2ن، اخي2رًا نيازه2ای اقتص2ادی        . اعتصابات، رسوائی ايدئولوژيک سيستم اس2ت     

فوری و ضروری لزوم از مي2ان برداش2تن عمل2ی اتحادي2ه ه2ای ص2نفی را مط2رح          

 ل22زوم کنت22رل ت22ورم، برنام22ه ري22زی -نيازه22ای س22رمايه داری ن22وين. س22اخته اس22ت

سياس222ی علي222ه اس222تقالل  ب222ه حمل222ه ی -درازم222دت، گس222ترش بازاره222ای خ222ارجی

اي2ن حمل2ه در بريتاني2ا    . اتحاديه های صنفی در چند کشور غربی منجر شده است     

در مقايسه ب2ا کش2ورهای غرب2ی ديگ2ر بيش2تر پ2يش رفت2ه اس2ت و ام2روز جن2بش                    

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

ی ص22نفی همچ22ون ي22ک بس22يج م22نظم کن22ونی ب22رای دره22م شکس22تن اتحادي22ه ه22ا  

ني22روی مس22تقل ب22ه گون22ه ی ک22امًال قاطعان22ه ئ22ی ارزش خ22الق و نق22ش غيرقاب22ل        

ح22ال ک22ه ح22دود . ج22ايگزين ش22ان را در ي22ک جن22بش سوسياليس22تی نش22ان م22ی ده22د

خ22ارجی عم22ل اتحادي22ه ه22ا را نش22ان دادي22م الزم اس22ت ک22ه ارزش وي22ژه و مي22زان      

 چيزه2ائی در پيک2ار   اي2ن ک2ه چ2ه   . کارآئی اش را در زمينه ی خودش مطرح کن2يم   

                                                 
 :رجوع آنيد به مقاله - ٤

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

socialism. 
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کن22ونی مي22ان دول22ت و اتحادي22ه ه22ا در مع22رض خط22ر اس22ت از اي22ن طري22ق روش22ن   

  ٥.خواهد شد

 امروزه اتحاديه های ص2نفی ديگ2ر ق2ادر نيس2تند ک2ه س2هم دس2تمزدها را در            -١

هم2ه بررس2ی ه2ای س2ال ه2ای        . درآمد مل2ی ب2ه ان2دازه ی معتن2ابهی اف2زايش دهن2د             

ب2ه ک2ل دس2ت م2زد در     »  به2ره - اج2اره  -دس2و «اخير نشان داده است که نسبت کل        

انگلس2تان و س2اير کش2ورهای س2رمايه داری در ط2ول چن2د ده2ه گذش2ته ب2ه ط2ور           

اي22ن، نتيج22ه ی  : اي22ن واقعي22ت ش22گفت انگي22ز نيس22ت  . متوس22ط ثاب22ت مان22ده اس22ت  

و فق22ط وقت22ی    . ض22روری س22اخت ق22درت در ي22ک جامع22ه ی س22رمايه داری اس22ت      

اي2ن ب22دان  .  اي2ن س2اخت را بران22دازد  تغيي2ر م2ی ياب22د ک2ه ي2ک انق22الب سياس2ی خ22ود     

معن22ی نيس22ت ک22ه عم22ل اتحادي22ه ی ص22نفی براب22ر ب22ا ک22ار ب22ی س22رانجام س22يزيف                

بلک22ه ب22رعکس، فش22ار اتحادي22ه ص22نفی ب22رای دس22ت م22زد   . باش22د) و ص22خره اش(

                                                 
لنين در دهمRين  . آنند البته اتحاديه های صنفی بايد استقالل خود را در سوسياليسم نيز حفظ - ٥

 در بحث معروف با تروتسكی و بوخارين در باره اين مسRأله مؤآRدًا       ١٩٢١آنگره حزب در سال     

وی معتقد بود آه اتحاديه های صنفی بايRد در دفRاع از   . از حقوق اتحاديه های صنفی دفاع می آند 

    Rای سياسRافع   آارگران هم مقابل سياست های ويژه دولت، سياست هائی آه از سازش هRان منRی مي

طبقه آارگر و دهقان نتيجه می شود، و هم مقابل خودسری ديوانسRاالرانه در تحقRق سياسRت هRای          

از ديدگاه تئوريك، فرض بر اين است آه سوسياليسRم نRه يRك پراتيRك يكتاگرايانRه            . دولت آزاد باشند  

اتحاديRه   يRت لRيكن، ماه . بلكه هم از لحاظ نهادی و هم از لحاظ عملی نوعی وحدت در آثرت اسRت 

 انRدازه ای فRرق مRی     های صنفی در يك جامعه سوسياليستی در مقايسه با جامعه سRرمايه داری تRا  

مدرسه های تعليم  شيوه هRای اداره،  ...لنين آنها را همچون، سازمان های آموزش و پرورش    (آند  

امRون  آه در اينجRا از بحRث پير  ) تشريح آرده است» مدرسه های آمونيسم«مدرسه های مديريت،   

 sovietبRه نRام،    ) saac Deutscher(آتاب ايساك دويچRر  . اين پرسش مهم صرفنظر شده است

Trade Unions, London.ه    ١٩٦٠RRه اتحاديRRاره مباحثRRينی در بRRل تحسRRيحات قابRRامل توضRRش 

  .است) ١٩٢٠(صنفی در روسيه سال های بيست 
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بيشتر باعث افزايش باروری م2ی ش2ود، از اي2ن رو س2هم ث2ابتی از تولي2د خ2الص            

اي22ن هم22ان  . ٦بق22ه ک22ارگر ف22راهم م22ی س22ازد   مل22ی، س22طح زن22دگی بهت22ری ب22رای ط  

ب2ه س2ختی س2اخته ش2ده ئ2ی اس2ت ک2ه حاص2ل مقاوم2ت طبق2ه ک2ارگر در                      » پايگاه«

درس22ت هم22ين پايگ22اه ام22روز در  . سيس22تمی ب22ا اس22ثمار دائم22ی و ش22ديد م22ی باش22د 

کوشش جه2ت دس2ت بن2د زدن ب2ه اتحادي2ه ه2ا کوشش2ی اس2ت               . معرض خطر است  

د مل22ی ب22رای س22ود در مقايس22ه ب222ا     ب22رای بدس22ت آوردن س22همی بيش22تر از درآم22     

در انگلس2تان، هزين2ه ی    .  و تحميل تنزل نسبی درآمد به طبقه ی کارگر         -دستمزد

 چه از لحاظ نظامی و سياسی و چ2ه از لح2اظ         -گزاف سيستم امپراطوری پوسيده   

از اي2ن   .  اين را برای طبقه ی مسلط جالب ترين چ2اره سياس2ی ک2رده اس2ت                -مالی

طبقه ی کارگر را از چنگش به در آورن2د اي2ن طبق2ه    رو اگر سازمان های صنفی     

  .با شکست و پس روی تاريخی مواجه خواهد بود

 اتحاديه های صنفی اس2لحه پيک2ار اقتص2ادی اس2ت، ک2ه اساس2ًا ب2رای عم2ل                     -٢

اين بدان معنی نيست که اتحاديه ها هيچ اهمي2ت        . سياسی تهاجمی مناسب نيست   

هوي2ت  .  توان2د از واقعي2ت دور باش2د        هيچ چيز بيشتر از اي2ن نم2ی       . سياسی ندارند 

 سياس22ی طبق22ه ک22ارگر اروپ22ائی نخس22ت در اتحادي22ه ه22ای ص22نفی اش      -اجتم22اعی

فق22ط از طري22ق نهاده22ای دس22تجمعی اش اس22ت ک22ه طبق22ه ی ک22ارگر   . متجل22ی اس22ت

وج2ود خ22ود را همچ2ون ي22ک طبق2ه تجرب22ه م2ی کن22د، و اساس2ی ت22رين اي2ن نهاده22ا       

خ2ارج از اي2ن نهاده2ای ت2اريخی خ2ود      طبقه ی ک2ارگر در     . اتحاديه ی صنفی است   
                                                 

آRار و رقابRت متقابRل    ] ینيRرو [ ايRن نRافی آن دروه هRای تRاريخی نيسRت آRه در آنهRا آمبRود         - ٦

سRRرمايه داری مRRی توانRRد همRRان اثRRر را داشRRته باشRRد حتRRی زمRRانی آRRه جنRRبش اتحاديRRه ای بRRه زنجيRRر   

ولی در دراز مدت، فشار اتحاديRه هRای   . برای نمونه، اقتصاد آلمان دوران نازی  . آشيده شده است  

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

  .اقتصادی شده است



                                                             نشر کارگری سوسياليستی
 

 ١٨ 

طبق2ه ی ک2ارگر   . هويتی کامًال بی اثر دارد، غيرقابل نفوذ حتی نس2بت ب2ه خ2ودش        

از طريق ش2غل، آداب و رس2وم، و ف2رهنگش از بقي2ه جامع2ه جداس2ت ول2ی گ2روه                

برای آن که ق2ادر ب2ه   .  که قادر به هر عمل اجتماعی باشد نيست ٧جوش يافته ئی  

 و فق2ط در س2ازمان   - چون يک طبقه، به خود آگاه باشد   چنين عملی شود بايد هم    

معين22ی اس22ت ک22ه م22ی توان22د چن22ين ش22ود، س22ازمان ه22ائی ک22ه علي22ه خ22ود سيس22تم      

وج2ود ص2رف   . اجتماعی می آفريند، عليه سيستمی ک2ه خ2ود در آن من2درج اس2ت         

اتحاديه ی صنفی، صرفنظر از اين که درجه ی سازشکاری رهبران اتحاديه چه         

ًال مبين شکاف پرنشدنی ميان سرمايه و ک2ار در ي2ک جامع2ه ی             اندازه باشد، عم  

مبتنی بر ب2ازار اس2ت، اتحادي2ه ی تجس2م پاس2خ منف2ی طبق2ه ی  ک2ارگر ب2ه ادغ2ام                       

از اي22ن رو اتحادي22ه ه22ای  . ش22دنش در س22رمايه داری ب22ر مبن22ای اص22ول آن اس22ت   

 يعن2ی هوش2ياری در   - ک2ارگر اس2ت  -صنفی همه جا ايجادکنن2ده ی آگ2اهی طبق2ه ی          

 هويت جداگانه ی پرولتاريا همچون يک نيروی اجتم2اعی ب2ا من2افع ص2نفی       مورد

 يعنی ديد و اراده ی تفوق طل2ب ب2رای           -اين با آگاهی سوسياليستی   . ويژه ی خود  

آف2رينش س22ازمان اجتم22اعی ن22وين ک22ه تنه2ا ي22ک ح22زب انقالب22ی   م22ی توان22د آن را   

. ی اس2ت ول2ی اي2ن ي2ک، گ2امی ض2روری ب2ه س2وی ديگ2ر        .  براب2ر نيس2ت  -بيافرين2د 

حتی در غيرسياسی ترين اتحاديه های صنفی شواهد تجرب2ی روش2نی ب2رای اي2ن              

اگ2ر بت2وان دلي2ل وف2اداری انتخاب2اتی دو      . می ت2وان ياف2ت  » تدارکی«نقش سياسی   

سوم طبقه ی ک2ارگر انگلس2تان ب2ه ح2زب ک2ارگر را ب2ه ي2ک عام2ل تن2زل داد، اي2ن              

 در اينجا اتحاديه ها به  .عامل همانا عضو بودن اتحاديه ها در حزب کارگر است         

روش22نی واس22طه ئ22ی اس22ت ک22ه ح22زب ه22ويتش را از طبق22ه بدس22ت م22ی آورد؛ ي22ک  

                                                 
 A Review .رجRوع آنيRد بRه مقالRه    » گRروه جRوش يافتRه   « بRرای توضRيح در بRاره مفهRوم     - ٧

Gorzدر  Review New Left  ٣٧، شماره.  
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س22وم ديگ22ر طبق22ه ک22ه ب22ه ح22زب محافظ22ه ک22ار رأی م22ی ده22د اکث22رًا عض22و اتحادي22ه  

 جز اين جنب2ه از ه2يچ لح2اظ اجتم2اعی قاب2ل ذک2ری ب2ا دوس2وم بقي2ه فرق2ی                      -نيست

 خود مسئله ئی اس2ت، واقعيت2ی ک2ه    منطق اين پيوند سنتی امروزه آشکارا . ندارد

ولی خود پيوند درستی گفته مارکس را درب2اره         . پر از نتايج سياسی بالقوه است     

  :ی رابطه متقابل ميان پيکار سياسی و صنعتی نشان می دهد

هدف نهائی جنبش سياس2ی طبق2ه ی ک2ارگر طبيعت2ًا تس2خير ق2درت ب2رای طبق2ه                    

 ی ک22ارگر طبيعت22ًا الزم اس22ت، اس22ت؛ ب22رای اي22ن منظ22ور ي22ک س22ازمان قبل22ی طبق22ه 

سازمانی که به درج2ه ی معين2ی از تکام2ل رس2يده، از درون نيروه2ای اقتص2ادی         

هم22ه ج22ا جن22بش سياس22ی از درون جن22بش اقتص22ادی پراکن22ده       ... رش22د م22ی کن22د  

کارگران سر بر می آورد، جنبش سياس2ی طبق2ه آن جنبش2ی اس2ت ک2ه م2ی کوش2د               

ن ش22کلی ک22ه از لح22اظ معن22ی  ه22دف ه22ايش را در ش22کل عم22ومی متحق22ق س22ازد، آ 

ه22ر چن22د الزم22ه ی اي22ن     . اجتم22اعی ع22ام دارای ني22روی غيرقاب22ل مقاوم22ت اس22ت    

جن22بش ه22ا درج22ه ی معين22ی از رش22د س22ازمانی اس22ت ام22ا خ22ود جن22بش ه22ا ني22ز ب22ه   

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

س2ت هوي2ت   بنابراين آنچه با سلب آزادی جنبش اتحاديه ئی در مع2رض خط2ر ا          

خط2ر انقي2اد   . و حافظه ی طبقه ی ک2ارگر همچ2ون ي2ک ني2روی مس2تقل م2ی باش2د                

اتحاديه های صنفی توسط دولت در نهايت خطر از بين رفتن آگاهی طبقه ک2ارگر       

کوش22ش در جه22ت س22لب آزادی از اتحادي22ه ه22ا در تحلي22ل  . اس22ت) ب22ه معن22ای ب22اال(

تم2اعی هندس2ی و   نهائی عبارت است از کوششی در جه2ت آفري2دن ي2ک کلي2ت اج         

اگ2ر ق2رار   . ٩م2ارکوزه » جامع2ه ی ي2ک بع2دی   « هم2ان تعبي2ه يکنواخ2ت      -تهی شده 

                                                 
  ١٨٧٠،  )Bolte( نامه به بلته- ٨
  .١٩٦٤لندن، » انسان يك بعدی «- ٩
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است سوسياليس2م آين2ده ئ2ی در بريتاني2ا داش2ته باش2د باي2د در مقاب2ل اي2ن کوش2ش                     

  .مقاومت کرد

 


