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 آينده
 

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

ولی روشن است آه اين جنبش تنها وقتIی مIی توانIد اصIالح شIود      . بسيار ناآامل است 

: اگIر ايIن را مفIروض گيIريم بايIد پرسIيد      . آه حق ابتدائی آزادی وجIود را داشIته باشIد    

  ی انگليسی نياز به چه تغييراتی دارد؟خصلت آنونی اتحاديه گرائ

  

   پيكارجوئی صنعتی پيكارجوئی صنعتی--١١
 

. اسIت ) بورآراتيIك (امروزه اآثر اتحاديه های صنفی بريتانيا آهنه و ديوانسIاالرانه       

شIرآت تعIداد آمIی از    . آنها از اعتمIاد بIی چIون و چIرای اعضائشIان برخIودار نيسIتند             

 بIIرای آنتIIرل آارآنIIان  تنهIIا وسIIيله صIIوری آIIه اعضIIاء-اعضIIاء در انتخابIIات اتحاديIIه

دسIIت راسIIتی بIIودن و ميIIان حIIال بIIودن بسIIياری از     :  زبIIان زد اسIIت -اتحاديIIه دارنIIد 

مسIلمًا درسIIت  . رهبIران اتحاديIه هIای صIIنفی هIم علIت ايIIن وضIع اسIت هIIم معلIول آن        

وجIIود دارد آIIه بIIه طIIور  » قIIانون آهنIIين اليگارشIIی«نيسIIت آIIه قIIانون جبريIIی بIIه نIIام  

تحاديIه ای آمرانIه مIی آفرينIد آIه در برابIر نيازهIای             اجتناب ناپذيری يك بوروآراسIی ا     

ايIIIIن مفهIIIIوم صIIIIرفًا همIIIIان چيزيسIIIIت آIIIIه الIIIIوين      . اعضIIIIايش بIIIIی تفIIIIاوت اسIIIIت   

هIIيچ . ١مIIی ناميIIد» عIIوارض متIIافيزيكی بوروآراسIIی«) dnerGoul Alvin(گولIIدنر

دليIل اساسIی وجIIود نIدارد آIه اتحاديIIه هIای صIIنفی، هIر انIدازه بIIزرگ، نتواننIد از يIIك         

شIIرآت وسIIيع اعضIIاء و متكIIی بIIر حIIق پIIرس و جIIوی آنIIان برخIIوردار   دموآراسIIی بIIا 

اينكIIه اتحاديIIه هIIا چنIIين دموآراسIIی را معمIIوًال بدسIIت نمIIی آورنIIد ناشIIی از        : باشIIند

ضرورت های آورسازمان يابی در مقياس بزرگ نيسIت بلكIه ناشIی از محIيط سياسIی          
                                                 

          نوش#ته   The Metaphysical pathos of Bureaucracy:   رجوع آنيد به مقال#ه - ١

Alvin Gouldner١٩٦٤:  در آتاب، .Complex Organizations, usa  
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تحاديIه هIای   بIه عبIارت ديگIر، فقIدان دموآراسIی در ا      . است آه در آن فعاليت می آنند      

  .سرمايه داری: صنفی را بايد به آمك ماهيت سيستمی فهميد آه آنها در آن مندرجند

      زيIرا در جامعIه سIرمايه داری قاعIده ايIن اسIت آIه هIر نهIادی يIا رفرمIی آIه بIرایِ             

يا توسط طبقه آارگر ايجاد می شود، مIی توانIد درسIت از همIان راه تبIديل بIه سIالحی         

    Iارگر شIIه آIود طبقIه خIواره       -ودعليIIلط همIه مسIه طبقIIت آIن اسIده ايIن قاعIIل ايIو مكم 

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

   دلIIيلش ايIIن اسIIت آIIه هIIر گونIIه آوشIIش بIIرای پIIيش بIIردن آرمIIان . دائمIIی موجوداسIIت

 آن، در طبقه آارگر يا بدست آوردن آنترل بIرای آن، مسIتلزم بدسIت آوردن آنتIرل بIر                  

     شIIكل سIIازمان هIIای دسIIت جمعIIی يIIش، چIIه از نIIوع شIIرآت تعIIاونی اتحاديIIه ای و چIIه   

 طبقIه آIIارگر  - يIا سياسIIی شIدن  -شIرط صIIنفی شIدن  . از نIوع حIزب سياسIی، مIIی باشIد    

آفIIرينش نهادهIIائی اسIIت آIIه يIIك جنبIIه آنهIIا آنتIIرل طبقIIه اسIIت، آنترلIIی آIIه ضIIرورت     

  ديگIر ايIن اسIت آIIه آنهIا بIه همIIان      البتIه جنبIIه . هرگونIه عمIل انضIباط يافتIIه مIی باشIد     

طبقه آIارگر فقIط وقتIی بIه طIور مشIخص آزاد          . اعتبار در حكم رهائی طبقه نيز هستند      

و تنهIIا در . ٢اسIIت آIIه بتوانIIد عليIIه سيسIIتمی آIIه وی را اسIIتثمار مIIی آنIIد پيكIIار آنIIد      

وحIدت او قIدرتش اسIت، و از ايIن رو       : نهادهای دست جمعی يش می تواند چنIين آنIد         

ی درست دقيقIًا از آنجIا آIه ايIن وحIدت مسIتلزم سIازمان بIا انضIباط اسIت،            ول. آزاديش

      تسIIخير سIIازمان وی بIIه منظIIور پايIIدار سIIاختن سيسIIتم هIIدف طبيعIIی سIIرمايه داری        

سپس سازمان می تواند وسيله مبارزه عليه همان هدف هائی شود آه برای       . می شود 

 قدرت برای طبقIه بIه قIدرت بIر         درست اين ابهام تبديل   . ها ايجاد شده بود    رسيدن بدان 

 است آه سازمان های آارگری را بهترين سالح ضIدآارگری مIی سIازد، از ايIن                -طبقه

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

. در آنها، نقش عينی وابسته ساختن طبقIه آIارگر بIه سIرمايه داری را ايفIاء مIی آننIد                    

                                                 
                                      :بنام) sartre .P.J(برای توضيح اين پرسش رجوع آنيد به مقاله سارتر  - ٢

Les Communists et la paix  



                                                             نشر کارگری سوسياليستی
 

 ١٥ 

حاديه ها آه با آن شواليه گری و خان بازی مسخره شان مظهIر مجسIم ايIن              رهبران ات 

اين رهبری ها . مكانيسم اند به حدی معروف اند آه نيازی به بحث در باره شان نيست   

ولIی در  . صرفًا بعنوان تسIمه هIای انتقIالی سIرمايه داری در پرولتاريIا عمIل مIی آننIد               

 همچIون مؤلفIه ای از سIرمايه داری    -ئIی ضمن به خاطر ماهيت تناقضIدار اتحاديIه گرا        

 حتIی بIدترين اتحاديIه هIا معمIوًال تنهIا         –آIه نيIاز بنابIه مIاهيتش متعIارض بIا آن اسIت        

اگIر چنIين مIی بودنIد در دراز مIدت بIا       . سازمان های انطباق بIه وضIع موجIود نيسIتند          

بنIابراين غلIط   . بدست نياوردن بهبودهای اقتصادی، اعضايشان را از دسIت مIی دادنIد           

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

ايIIن اتحاديIIه هIIا نقIIش دوگانIIه ای دارنIIد، هIIم      . تلقIIی آنIIيم » آتشنشIIان هIIای انقIIالب  «

اعضايشIIان را بIIه سيسIIتم زنجيIIر مIIی آننIIد و هIIم برايشIIان بهبIIودی هIIای محIIدودی در  

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

  .ی اتحاديه ها بدست می آيد واقعی هر سال توسط مذاآرات شورای مرآز

دسIت  حال آه اين را گفتيم بايد اين را نيز گفت آه نصف ديگر افزايش های سIاالنه        

نIIه توسIIط دسIIتگاه هIIای مرآIIزی اتحاديIIه هIIای صIIنفی بلكIIه توسIIط پيكIIارجوئی        مIIزد 

 مرزبنIIدی هIIای اتحاديIIه هIIا را زيرپIIا مIIی گذارنIIد و از        آIIه معمIIوالً -معتمIIدين محلIIی 

امIروز در انگلسIتان     .  بدسIت مIی آيIد      -دستورهای تشكيالتی اتحاديه سرپيچی می آننIد      

نقIIش روزافIIزون معتمIIدين در پيكIIار طبقIIاتی . نIIود درصIIد اعتصIIابات غيررسIIمی اسIIت

ديIه هIای   امروزی نتيجه اجتناب ناپذيری فقدان فراخIوان پIذيری و دموآراسIی در اتحا        

: زيرا در جامعه سرمايه داری پيكارطبقIاتی را نمIی تIوان آIامًال خفIه آIرد        . اصلی است 

هر وقت آIه آIارآرد اتحاديIه    . پيكار به گونه طبيعی از خود عملكرد سيستم برمی خيزد 

صنفی توسط رهبری آن انجام نپذيرد، تعارض ميان سرمايه و آار صرفًا پله به پله از     

IIه و آIIه آارخانIIاال بIIد آن را  بIIود و معتمIIی شIIا مIIه جIIرد«ف آن جابIIی گيIIگ مIIه چنIIب« .

 آIIIIه معلIIIIول تسIIIIخير آن از بIIIIاال توسIIIIط محIIIIيط        -اختنIIIIاق ديوانسIIIIاالرانه در اتحاديIIIIه

 روی هIIم رفتIIه منجIIر بIIه شIIورش از پIIائين مIIی شIIود آIIه آIIارش   -سIIرمايه داری اسIIت
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ه در سرشت  اوضاع طبيعی برای پيكاری آ    -بازگرداندن وضعيتی است آه بايد می بود      

رشد و پيكارجوئی معتمدين نشانه ايIن فشIار      . سازمان بندی سرمايه داری نهفته است     

 بايد از اين رشد استقبال آنند و از آزادی عمIل     همه سوسياليست ها  . بازنداشتنی است 

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

آه پديده معتمدين نشان چيزی . آنها را همچون برابر نهاده اتحاديه های صنفی بگيريم

می دهد اين اسIت آIه پيكIار بIرای اتحاديIه هIای پيكIارجوتر، در درازمIدت پيكIار بIرای                     

اتحاديه های پيگارجوتر، در دراز مIدت پيگIار بIرای اتحاديIه هIای دموآراتيIك تIر نيIز                   

البتIIه در آوتIIاه مIIدت دموآراتيIIك سIIاختن اتحاديIIه هIIا، از آنجIIا آIIه اعضIIای   . مIIی باشIIد

شان آمتر از رهبرانشان است، ممكIن اسIت   »سياسی«] درجه آگاهی [ديه ها غالبًا    اتحا

ولIIی ايIIن سIIطح پIIايين . منجIIر بIIه از دسIIت رفIIتن مواضIIع محلIIی گIIروه هIIای چIIپ شIIود 

  رهبری ميان حال، سIلطه جIو و   -آگاهی، خود معلول نوع رهبری رايج امروزی است     

در جنبش اتحاديIه ای الزامIًا   آزادی بيشتر برای برخورد نظری  . نان به نرخ روز خور    

طبقIه آIارگری مIی آفرينIد آIه بيشIIتر متكIی بIه خIود اسIت، و از ايIن رو در دراز مIIدت               

زيIرا روشIن اسIت آIه بIرای         . بی شك به نفع گرايش هIای پيكIارجوی چIپ خواهIد بIود              

از لحاظ صنعتی، پيكارجوئی خيلی مؤثرتر از سIازش         دست مزد   بدست آوردن افزايش    

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

  .گرايش های چپ خواهد بود

پس پيكار اقتصادی آه هدف سنتی اتحاديIه گرائIی بIوده اسIت امIروز بايIد بIا پيكIار                      

هر يك، شرط آن ديگری . برای برگرداندن اختيار اتحاديه ها به اعضايشان گره بخورد

اتحاديIIه دموآراتيIIك و پيكIIار جIIو پيكIIاری اسIIت عليIIه نفIIوذ و تسIIلط  پيكIIار بIIرای . اسIIت

  .سرمايه داری در جنبش اتحاديه ای
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   منطق سياسی منطق سياسی--٢٢
 

اتحاديه های صنفی از لحاظ تاريخی همواره برای شرايط بهتIر فIروش نيIروی آIار            

. چانه زده اند؛ آنها قادر نبوده اند آه وجود خود بازار آIار را مIورد سIوال قIرار دهنIد         

. تغييIIر يافتIIه اسIIت » اقتصIIادی«و پيكIIار » سياسIIی«لIIيكن امIIروز رابطIIه ميIIان پيكIIار   

پيIIدايش انگيIIزه ای دولتIIی جهIIت تحميIIل يIIك سياسIIت درآمIIدی مرآزيIIت يافتIIه يكIIی از    

اثIIر ايIIن سياسIIت ايIIن اسIIت آIIه   . مهمتIIرين ويژگIIی هIIای سIIرمايه داری معاصIIر اسIIت  

 در سIIطح ملIIی بIIر سIIر مجموعIIه ای از مسIIائل و اختالفIIات محلIIی را بصIIورت پيكIIاری 

سياسIIت درآمIIدی امIIروزه ماهيIIت . اقتصIIادی ممكIIن مIIی سIIازد] ارزش[توزيIIع اضIIافه 

سIIرمايه داری را بعنIIوان يIIك سيسIIتم بIIالقوه شIIفاف، بIIه گونIIه ای آIIه پIIيش تIIر از آن      

دسIت  ميIان آIل     ] ارزش[بدينسان توزيع خالص اضIافه      . هيچگاه نبود آشكار می سازد    

بIدين  .  بسيار روشن تر و خطاناپذيرتر نمايIان شIود  و آل سود می تواند به نحوی    مزد  

مIIی توانIIد بIIه خIIودی خIIود مIIوردی بIIرای از ميIIان     دسIIت مIIزد  معنIIی مIIذاآره در بIIاره  

از اينرو به جای خواست های محلی منفIرد و  . گردد» برده داری دستمزدی «برداشتن  

. ٣ودامكان پIذير مIی شI   ] ارزش] پراآنده پيكاری سرتاسری بر سر نحوه توزيع اضافه        

. درستی اين نظر در مورد انگلستان، در مقايسه با آشورهای ديگر حتIی بيشIتر اسIت    

زيرا آل وضعيت تاريخی ما امروزه تحت الشIعاع آوشIش حكومIت حIزب آIارگر بIرای         

در هم آوبيدن خواست های اقتصادی اتحاديه های صنفی قرار گرفته است آه هدف از 

حفIظ سيسIتم نظIامی و مIالی امپرياليسIم       آن تأمين مخارج يك موضع گيری سياسی در         

.       حضIIIور در شIIIرق سIIIوئز، صIIIدور سIIIرمايه، حفIIIظ اعتبIIIار پونIIIد     : انگلسIIIتان اسIIIت 

اتحاديه های صنفی تنها وقتIی مIی تواننIد بIه طIور مIؤثر پاسIخ ايIن حملIه را بIا حملIه               

متقابIIIل بدهنIIIد آIIIه برنامIIIه هIIIای سياسIIIی دولIIIت را رد آننIIIد، و بIIIرای سياسIIIت هIIIای    

                                                 
در کت##اب  » س##رمايه داری «  در مقال##ه اش ب##ه ن##ام     Robin Blackburnاي##ن ت##ز را    - ٣

Towards socialismطرح کرده است .  
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امIIروز پيكIIار  .  قطIIب مخIIالف سياسIIت هIIای دولIIت اسIIت مبIIارزه آننIIدسوسياليسIIتی آIIه

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

  .موقتی نيز تفكيك ناپذيرند

آيا اين بدان معنی است آه اتحاديه های صنفی، صرفنظر از آنچه در باال گفتIه شIد،         

اثIر گIذاری آنهIا در زمينIه      .  عنوان عوامل سياسIی عمIل آننIد؟ نIه          می توانند يا بايد به    

عامل جديIد ايIن اسIت آIه امIروزه خواسIت هIای اقتصIادی سIنتی آنهIا چIه                        . ديگريست

پيكIار صIنعتی    » منطIق «ايIن،   . بخواهند و چه نخواهند، يك بعد سياسی بالواسطه دارد        

زمندانIه تعقيIب   ولی اين منطق تنهIا توسIط يIك حIزب سياسIی مIی توانIد پيرو                 . آنهاست

اآثريIIت بIIزرگ اعضIIاء فعIIال    . پIIی آمIIدهای ايIIن، امIIروزه بسIIيار اساسIIی اسIIت   . شIIود

 درست همان حزبIی آIه امIروزه    -وابسته اند » حزب آارگر «اتحاديه های انگلستان به     

آيIا ايIن تنIاقض    . می آوشد از عمل آنها جلوگيری آنIد و اسIتقالل شIان را در هIم آوبIد      

وام بياورد؟ تا آی اتحاديه ها می توانند به پروار آIردن       عظيم می تواند برای هميشه د     

ولی روشن است آIه اگIر   . جالدشان ادامه دهند؟ تنها آينده می تواند اين را پاسخ گويد     

      » روز حسابرسIIی «حIIزب آIIارگر روش آنIIونی اش را بIIه جIIديت تعقيIIب آنIIد عاقبIIت        

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

را اتخIاذ خواهIد آIرد؟ آيIا     » تجIارتی «آيا جنبش، شIيوه اتحاديIه گرائIی غيرحزبIی           . شد

گIIروش سياسIIی آنIIونی اش را تغييIIر خواهIIد داد؟ آيIIا حIIامی نهادهIIای سياسIIی نIIوينی     

گشت؟ ايIن پرسIش هIا، درسIت       » حزب آارگر «خواهد شد، همانگونه آه زمانی حامی       

  .ای صنعتی در انگلستان در انتظار پاسخ استبرفراز افق و در پشت هر دعو

 
 پرری اندرسون


