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  ٢٠١١ جوالی ٠٨

  یئاتحاديه ھا در منظر چپ اتحاديه 

١  
 اتحاديه، از توھم تا واقعيت

  رون و دادن جھت انقالبی به آن امکان پذير است؟آيا اکنون تغيير اتحاديه از د

  ئی در اروپا چپ اتحاديه

 گرچه -ی نيست ئن اتحاديه  فعاالدر آغاز الزم می بينم بگويم که قصد اين نوشته برخورد با افراد چه رھبران و چه

ن ساختن آن چه که  بلکه کنکاشی است در کنه وجودی اتحاديه و سيرتکاملی آن برای روش-اين امر نيز الزم است 

ی که در رابطه با موقعيت، خصلت و کارکرد اتحاديه می آيد برای ما که در اين نقل قول ھائ. امروز در آن می گذرد

زمان ھمه آن ھا را به طور عينی و بدون نقاب در وقايع روزمره زندگی کارگری می بينيم چيز تازه ای نيست و 

  . يد استئأکيد و تأضرورت آمدن آنھا تنھا برای ت

 آن و ۀی در اروپا مستلزم نگاھی مجدد به اتحاديه ھا، تاريخچئ چپ اتحاديه ۀلأال باال و پرداختن به مسؤپاسخ به س

با چنين برخوردی با اتحاديه می توان ديد که آيا امکان تغيير در .  آن، در واقعيت فعلی شان استۀچگونگی استحال

ه  اين بديل بۀود بديل انقالبی با افق ضد سرمايه داری، يا ناتوانی در ارائدليل نبه آن وجود دارد يا توھمی است ب

دليل ھراس از سرمايه، يا عدم اعتقاد به مبارزه برای الغای کار مزدی و قبول عينيت موجود به عنوان عينيت 

می دھند که مثال در دوستداران اتحاديه برای توجيه لزوم حضور و وجود اتحاديه به تاريخ آن رجوع . غيرقابل تغيير

کسی منکر اين گذشته نيست اما .  انقالبی را پيش می بردندۀ سوسياليسم بودند و مبارزۀ اتحاديه ھا مدرس١٨۴٧سال 

. گدشته را بايد با حال کنار ھم گذاشت و ديد که در طی زمان برآن چه گذشته است و اکنون در کجا ايستاده است

ه طی اين زمان طوالنی اتحاديه ب. مان گذشته و خيلی چيزھا تغيير کرده است سال از آن ز١۵٠آری اکنون بيش از 

صورت پرشی از آن اتحاديه آغازين و سوسياليسم و کمونيسم فاصله گرفته است و با اين تفاصيل چشمداشت ايجاد 

  . يک جنبش توده ای سوسياليستی توسط اتحاديه توھم است و با ھستی کنونی آن نمی خواند
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ی است مھم می دانند و آمار ارائه می دھند که مثال اتحاديه متال ئاديه را به دليل اين که سازمانی توده برخی اتح

 ميليون کارگر را در سراسر جھان تحت ١٠٠بيش از ) ILO( ميليون عضو دارد و يا سازمان جھانی کار ٢آلمان 

 را در مبارزه ضد سرمايه داری نکرده پوشش دارد در حالی که ھرگز سازمان مذکور ادعای نمايندگی کارگران

  :است و در سايت خود، خود را چنين تعريف می کند

ILO ول طرح و نظارت براستانداردھای کار و شامل نمايندگان دولت ھا، کارفرماھا و سازمانی است که مسؤ

يندگان اين سه جريان ی را ساالنه با گرد ھم آوردن نماسازمانی است که طرح سه جانبه گرائکارگران است و تنھا 

 پيش می برد و امکان اين را فراھم می آورد که اين سه باھم شکل سياست ھا و برنامه ھا برای ترويج جوندر ماه 

  ! کار آبرومندانه برای ھمه را فراھم کنند

رگر  کاۀی است، چون کارگران زيادی عضوش ھستند پس بيانگر طبقئبايد پرسيد آيا چون اتحاديه سازمانی توده 

برای مراسم مختلف از ازدواج . است؟ مثالی می زنيم کارگران زيادی عضو کليسا ھستند، به آن ماليات می پردازند

سيس شده است که صدھا ھزار کارگر عضو آن أی ھم توسط کليسا تئتا مرگ به آنجا می روند و حتی اتحاديه ھا

اتی بودن آن است؟ يا ھمين خانه کارگر در ايران يا ی بودن و اين کارگری بودن بيان طبقئآيا اين توده . ھستند

 شخصی، کارگران زيادی عضو آن بار، چه به ترس وچه به خاطر منافعشوراھای اسالمی، به ھرجھت چه به اج

آيا اين سازمان ھا عاليق اعضايشان . ی ھستند بيانگر طبقاتی کارگراندئآيا اين سازمان ھا که به نوعی توده . ھستند

آيا برای يک سازمان . ی برند يا اعضا بايد سياست ھای ديکته شده به آن ھا را پيش ببرند يا قبول کنندرا پيش م

طبقاتی کافی است که فقط متشکل از کارگران باشد؟ بايد ديد و از خود پرسيد که اين سازمان در چه مناسباتی قرار 

ی کارگران از استثمار سرمايه رنامه ای برای رھائو به ويژه چه بدارد؟ در رابطه با مبارزه طبقاتی چه می کند؟ 

 سال گذشته اتحاديه ھا از کارگران در مقابل يورش ھا و حمالت ٩٠ به ويژه حدود ۀداری دارد؟ بايد ديد در دور

بايد ديد در اين مدت وضعيت ھمبستگی در ! آيا اصوال دفاعی کردند؟ البته که نکردند. سرمايه چگونه دفاع کردند

آيا فعال بوده و يا مسکوت گذاشته شده است؟ البته .  کارگر چه نمودی داشته استۀکشورھا و بين المللی طبق ۀمحدود

جو  و بايد از ذھنيت نوشته ھا به عينيت وجودی آن ھا رجوع کرد و داليل عينی را جست! که مسکوت بوده است

  .نمودبايد به ساختار و اس و اساس بنيادی و وظايف اتحاديه توجه . نمود

آری در اکثريت . رکراسی و اشرافيت رھبری اتحاديه ارجاع می دھند دفاع از اتحاديه مشکالت را به بوبرخی در

موارد چنين وضعيتی وجود دارد اما اين وضعيت تنھا ناشی از خصلت اين افراد نيست بلکه به ساختاری برمی 

نی را که بايد طبقاتی باشد به تيول افراد مبدل می ساختاری که يک سازما. گردد که اين امکان را فراھم می آورد

سازمانی را که بايد پايه ای باشد سلسله مراتبی می کند و پايه ھا را به نيروھای مفعول بی اثر تنھا پذيرنده تبديل . کند

 .ت می گيردأبايد پرسيد نقش پايه ھای کارگری در کجاست؟ بورکراسی اين سازمان از ساختار آن نش. می کند

 واسطه گری ۀول اتحاديه و اطرافيان شان تقليل می دھد تا وظيفۀ کارگر را به چند رئيس و مسؤساختاری که طبق

ی در سطح وکيل و وزير دارند و نشست و برخاستشان ھم با ئافرادی که درآمدھا. بين کار و سرمايه را انجام دھند

البته ھمه جای دنيا رھبران اتحاديه يک . دور می بيندآن ھاست و توده ھای کارگر را فقط در موقع سخنرانی و از 

در بين آن ھا ھم انسان ھای شريفی وجود دارند که خود از کارگران اند و می خواھند واقعا برای . جور نيستند

سا ھستند و يک طبقه ؤاينان معتقدند که خود اتحاديه اشکالی ندارد اشکال ر. ھمکاران طبقاتی خود کاری انجام دھند

ارگر رزمنده می تواند آن ھا را مجبور کند که از شرايط فعلی دوری جويند و يک جنبش مخالف کارگری را ک

اين خواست و حتی خواست تنھا دفاع از حداقل ھای منافع .  کارگر مبارزه نمايندۀھدايت کنند و به خاطر اھداف طبق
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زندانی می شوند يا به قتل می رسند زيرا . گيرنداينان مورد تعقيب و آزار قرار می . کارگران اما سرکوب می شود

اين . اين ظرف محتوای ديگری دارد.  نمی گنجد،کاری را می خواھند انجام دھند که در ظرفی که انتخاب کرده اند

 ۀبه اصطالح نمايند... کارگران، نه . اما يک در مقابل دو. ی را به انجام برساندۀ سه جانبه گرائظرف بايد وظيف

 آنھا از طرف دولت سرمايه ۀن که معموال از دسته اولند در مقابل نمايندگان واقعی سرمايه دارن و نمايندکارگرا

گرچه اين . ی ھم شرکت داشته باشند بازنده خواھند بودئدر اين بازی حتی اگر صادق ترين افراد اتحاديه . داری

نخواھند يافت و قبل ازعمل از دور بازی بيرون گونه افراد حتی برای بازنده شدن در اين نسشت ھم امکان ارتقا 

سا، نه به بورکراسی و نه به فساد مالی بلکه بايد به ؤبنا براين برای شناخت اتحاديه نه به ر. رانده خواھند شد

تکامل ارگانيک .  طبقاتی توجه کردۀوابستگی عميق آن به جامعه سرمايه داری و به چگونگی پيشبرد مبارز

سمت سوسياليسم ه  اوليه اش، در جھت ضد سرمايه داری و بۀ خالف خواست انقالبيون ايجاد کنندسازمانی اتحاديه

تنھا با شناخت و توضيح روند .  طبقاتی کشاندۀپيش نرفت بلکه از آن دور شد و اتحاديه را به سمت امتناع از مبارز

يت اتحاديه در زندگی واقعی ھمان گونه که آمد فعال.  طبقاتی می شود به ذات اتحاديه پی بردۀامتناع اتحاديه از مبارز

يعنی اتحاديه البته نه به عنوان بيانگر کل .  کاالی نيروی کار استۀعنوان فروشنده  کارگربۀنمايندگی اقتصادی طبق

 آن ھا که حق عضويت می پردازند تا دستگاه اداری عظيم اتحاديه بگردد و نه بازھم نه ۀطبقه کارگر بلکه نمايند

 ھمه آنھا به طور جمعی بلکه به صورت جدا جدای محل کار، در بازار کار در برابر سرمايه دار قرار می ھميشه

اتحاديه قبول می کند که . در ھمين دوجمله دقت می کنيم. گيرد تا با توجه به شرايط بازار اين کاال را بھتر بفروشد

پس برسرقيمت آن برمبنای شرايط بازار با س. نيروی کار يک کاالست يعنی چيزی که سرمايه داری می گويد

می بينيم که اتحاديه ھا در .  انسانیۀسرمايه دار چانه می زند يعنی شرايط بازار برايش حکم است نه زندگی شايست

زمين سرمايه بازی می کنند بنابراين برای رسيدن به توافق با سرمايه دار بايد شرايط آن ھا را بپذيرند و به آن ھا 

 کرده ء بدھند که اعضايشان نيروی کارشان را طبق قراردادی که آن ھا در توافق با کارفرما تنظيم و امضااطمينان

صورت قرارداد ه اين ب. اند در دسترس کارفرما قرار دھند تا به ھرطريق که الزم دارد مورد استفاده قرار دھد

ت گردن بنھند و اين اجبار يعنی تحت فشار قرار دادن قاعده مند به کارگران ابالغ می شود و آن ھا بايد به اين قانوني

دست سران ھيرارشی ه  کارگر و گرفتن ابتکار عمل از دست توده ھای کارگر و سپردن سرنوشت کاری شدن بۀطبق

  .سازمانی

 طبقاتی ۀ برای بھتر فھميدن نقش اتحاديه ھا در جنبش کارگری و چگونگی فاصله گرفتن و دورشدن آن ھا از مبارز

دليل نقش کارگران در انترناسيونال اول اتحاديه را ه مارکس در آغاز ب. تاريخ رجوع می کنيمه  شان بۀ نفش اوليو

زودی متوجه ه وی ب. مرکز آمورش سوسياليستی می خواند و سعی می کرد به اتحاديه جھتی سوسياليستی بدھد

ان يعنی توده ھای کارگر بود و به آن ھا می وی روی سخنش با کارگر. اشکاالت آن شد و آن ھا را بازگو می کرد

در باره مبارزاتی که اتحاديه ھا پيش می برند دست باال را نگيريد فراموش نکنيد که آن ھا عليه معلول ھا " گفت 

و در ادامه " آن ھا در جھت تغيير حرکت نمی کنند بلکه مسکن ھستند. مبارزه می کنند نه عليه علل اين تاثيرات

 کارگران است و به ۀدھد که اتحاديه ھا بايد مبارزه عليه سيستم را در پيش بگيرند که عامل فقر و فاقرھنمود می 

 دسمتزد عادالنه برای کار عادالنه را بدھند راه ۀاتحاديه ھا می گويد که به جای اين که دائما شعارھای محافظه کاران

 عادالنه در نقد ۀمارکس در توضيح واژ.  خود بنويسندحلی انقالبی برای امحای سيستم کار مزدی را برروی بنرھای

اين (است ؟ و مگر نه اين که در واقع " عادالنه" گوتا می پرسد آيا بورژوازی معتقد نيست که توزيع امروزیۀبرنام
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براساس شيوه توليد موجود است؟ ھم چنين مارکس در دستورالعمل برای نمايندگان " عادالنه"تنھا توزيع) توزيع

  : می نويسد١٨۶٧ دوم انترناسيونال در شھر لوزان ۀی عمومی در کنگرشورا

ی ناپذير است و ادامه می دھد که اتحاديه ھا تاکنون خود را با رھائی اجتماعی کارگر از رھائی سياسی او جدائ "

ی را  نيروئمل درک نکرده اند که چه نوع محلی غيرمستقيم عليه سرمايه سرگرم کرده اند و ھنوز به طور کاۀمبارز

آن ھا بدين سبب بسيار خود را از جنبش عمومی اجتماعی . در مبارزه عليه سيستم بردگی مزدی نمايندگی کنند

عنوان مراکز سازمان ه  شان بايد اکنون ياد بگيرند که آگاھانه بۀصرفنظر از منظور اولي... سياسی دورنگه داشته اند

ی کامل خويش بايد ھرجنبش اجتماعی سياسی را که در اين و با عالقه زياد برای رھائ  کارگر عمل کنندۀ طبقۀدھند

 کل طبقه می بيند بايد ۀعنوان پيشقراول مبارزه و نماينده اگر اتحاديه خود را ب. جھت است مورد حمايت قرار دھند

با ( بين المللی کارگرانۀحاديدر رابطه با نقش ات. ی را که جلب نشده اند به صفوف خود جذب کندفق شود آن ھائمو

ILOھم معتقد است که اين اتحاديه فقط در حکم نخستين کوشش برای ايجاد يک ارگان مرکزی )  اشتباه گرفته نشود

اما بعد از سقوط کمون پاريس ادامه فعاليت ھای آن ) م.ینه سه جانبه گرائ(  طبقه کارگربودجھت تنظيم فعاليت ھای

اما اين پيشنھادات و رھمنودھا تاثيری برسياست اتحاديه نگذاشت ". يگر قابل اجرا نيستبه شکل تاريخی اوليه اش د

حمايتشان را از اتحاديه ھا محدود کردند و آن ھا را بيشتر مورد انتقاد ١٨٧٠ ۀبه ھمين سبب مارکس و انگس در دھ

  : اتحاديه ھا می نويسدۀدر بار١٨٧٩انگلس در .قرار دادند

 به طور اصولی و قانونی ھرگونه عمل سياسی و با آن شرکت در ھرگونه فعاليت عمومی اتحاديه اصال و حتی "

يد می کند که أئاين گفته را سخنان حاميان اتحاديه ت".  کارگر را به عنوان طبقه قطع می کند و انجام نمی دھدۀطبق

. ضروری ارزيابی می کردندرويگردانی کارگران انگليسی از سياست را بعد از شکست چارتيسم برای نيرو گرفتن 

عنوان ه  اتحاديه بۀمقايسه می کند و به نقش محافظه کاران١٨۴۵را با سال ١٨٨۵ھم چنين انگلس در مقاله ای سال 

 کارگر که به سمت روابط دوستانه با کارفرما رفته اند ياد می کند تا برای خودشان جای گرمی ۀاشرافيت درون طبق

برای سرمايه داری به طور خاص و برای طبقه سرمايه دار به طور عام انسان ھای اينان در عمل . "تھيه ببينند

  ". بسيار مھربانی ھستند

 کارگر باال گرفت که اميد جديدی برای ۀين طبقبين اقشار پائی ئ دوباره موج جنبش اتحاديه ١٨٨٠ ۀدر اواخر دھ

حافظه کاری سابق رجعت کرد زيرا سياست ھای له تکرار شد و ھمان مأانگلس آفريد اما طولی نکشيد که دوباره مس

احزاب سوسيال دمکرات و اتحاديه ھا که در وابستگی نزديک به آن ھا بودند تحت تاثير افکار السال، برنشتاين و 

 کاتوتسکی قرار داشت و از سوسياليسم فاصله گرفته بود و باالخره با جنگ اول بين الملل ھمراه با احزاب بعداً 

  . ی را گرفتندو حکومت ھای بورژوائ!! رژوازی ملیت اروپا به طور علنی جانب بوسوسيال دمکرا

 کارگر پيش می برد و در ۀ پرشوری را با نفوذ اين افکار رفرميستی در حزب و در طبقۀروزا کوکزامبورگ مبارز

الف نظر مارکس به به برنشتاين که معتقد بود با پيشرفت سرمايه داری خ" رفرم ھای اجتماعی يا انقالب" کتابش 

طور مداوم تضادھا تضعيف می شوند و قابليت سازگاری سيستم با توجه به نياز زمان خود را در بھبود وضعيت 

ست، نشان می دھد برخورد  تعاونی ھا فعاليت اتحاديه ھا وۀ کارگرکه خود نتيجۀاقتصادی، اجتماعی و سياسی طبق

نظر برنشتاين که اتحاديه ھا را اسلحه ای جھت تضعيف سرمايه در رابطه با نقش اتحاديه روزا خالف . می کند

داری می بيند معتقد است که اتحاديه ھا اکثرا در استاندارد مزدی تاثيرمی گذارند و نمی توانند برسرمايه داری 

، دوم ...بازار کاالی نيروی کار  اتحاديه عبارت است از تاثير گذاشتن بر موقعيت ۀزيرا اوال وظيف. پيروز شوند

منظور ( زندگی و بزرگ کردن سھم طبقه کارگر در ثروت اجتماعی کمک می کنند ۀ شيوءاتحاديه ھا به ارتقا
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در ھردو اين کارکرد  .؛ اين سھم اما از طريق رشد بارآوری کار به طور دائم از ارزش می افتد)م.دستمزدھاست

در اساطير ( يه داری به نوعی از کار سيسيفوسیی درشرايط عينی جامعه سرمائاقتصادی نيروی مبارزاتی اتحاديه 

 ھمواره سنگ فرو می يونان سيسيفوس محکوم می شود سنگ بزرگی را روی شانه ھای خود به قله حمل کند اما

) وقت به قله نمی رسد و سيسيفوس اين کار بی حاصل را دائم تکرار می کند ين غل می خورد و ھيچافتد و به پائ

ر ساده تر يعنی اين که مبارزات اتحاديه ھا در جھت امحای استثمار طبقاتی نيست بلکه آن ھا به طو. تبديل می شود

فقط مراقبت می کنند که کارگران در چھارچوب مکانيسم استثماری سرمايه داری با توجه به تقاضای بازار قيمت 

به دليل نوسانات بازار و ديناميسم دست آورند اما اين افزايش دستمزد ھا ھمواره ه مناسب برای نيروی کارشان را ب

زمان نمايش قدرت "  سرمايه داریۀوی اخطار می دھد که جامع. عمومی تورم سرمايه داری تقليل می يابد

تونی کليف، مطالعه ای در باره روزا کوکزامبورک ( ". جنبش اتحاديه استۀ ی نيست بلکه زمان مشکالت فزايندئ اتحاديه ۀپيروزمندان

  )و بونيگ و ھلموت دامر به آلمانی، ترجمه ماين

 سياسی برای سوسيال دموکرات تحت الشعاع ۀھرگاه مفھوم مبارز: "لنين اما با اتحاديه برخورد دوگانه ای می کند

" قرار گيرد در اين صورت طبعا بايد انتظار داشت که مفھوم" مبارزه اقتصادی عليه کارفرمايان و حکومت" مفھوم 

اواز دو نوع ". سازمان کارگران قرار گيرد" مفھوم  برای وی کم و بيش تحت الشعاعھم" سازمان انقالبيون

ه  بئی باشد؛ دومسازمان کارگران بايد اوال حرفه . "سازمان، سازمان کارگران و سازمان انقالبيون صحبت می کند

ی و سياسی ئازمان حرفه در کشورھائی که آزادی سياسی وجود دارد فرق بين س. ... قدر ممکن دامنه اش وسيع باشد

سازمان ھای کارگری ... کامال روشن است ھمان طور که فرق بين ترديونيونھا و سوسيال دموکراسی روشن است 

ی نه فقط می توانند فايده ھنگفتی ئسازمان ھای حرفه ... ی باشند ئ اقتصادی بايد سازمان ھای حرفه ۀمختص مبارز

 برسانند بلکه می توانند دستياران مھمی برای تبليغات سياسی و تشکيالت در امر توسعه و تحکيم مبارزه اقتصادی

  ) چه بايد کرد؟ لنين، آثار منتخب( ". انقالبی بشوند

منافع طبقاتی بورژازی الجرم موجب برپا شدن کوشش جھت : " ی می داندکطرف اتحاديه ھا را نھادی بورژوائاز ي

رمحدوده ای باريک در داخل چھارچوب نظم موجود اجتماعی می گردد محدود کردن اتحاديه ھا به فعاليتی خرد و د

تا آن ھا را از تماس با سوسياليسم دورنگھدارد و تئوری بيطرفی سياسی پوشش ايدئولوژيک برای اين کوشش ھای 

کسی خواب مجبور کردن اتحاديه ھای کارگری را برای پيوستن به حزب "از طرفی می گويد". بورژوازی است

و از طرف ديگر ھمه چيز را در تقويت حزب سوسيال دموکرات و الحاق به آن می "  دموکرات نديده استسوسيال

بدون شک فعاليت در " بيند يعنی اتحاديه و کارگران ابزار اعتالی حزب می شوند به ھمين دليل بيان می شود که 

دموکرات پذيرفته که حزبی بودن اتحاديه ھای کارگری امروز حاوی اھميت بسيار زيادی است و حزب سوسيال 

اتحاديه ھای کارگری بايد انحصارا با کار سوسيال دموکرات ھا در اتحاديه حاصل شود و سوسيال دموکرات ھا بايد 

سازمان ھای حزب سوسيال دموکراتيک ممکن است در "يا " ھسته ھای مستحکم حزبی را در اتحاديه ايجاد کنند

 ت ھای نمايندگی کارگران شرکتأی نمايندگان کارگران و شوراھای ھيصورت ضرورت در شوراھای داخل حزب

ی را سازمان دھند به شرط آن که اين کار را مطلقا مطابق مشی حزب به قصد کنند و ممکن است چنين سازمان ھائ

ين که حزب نه ا) اتحاديه ھای کارگری، لنين ترجمه از نبرد کارگر" (توسعه و تقويت حزب سوسيال دموکرات انجام دھند

 و نه فقط کارگران صنعتی، به اداره کننده جامعه هتوسط کارگران کنترل شود و اصوال شوراھای کارگری جامع

چنين ديد مثبتی نسبت به اتحاديه سبب شد که بعدھا بساط شوراھای برآمده از انقالب به نفع اتحاديه و .تبديل شوند

  .حزب محدود و بيرنگ و به حاشيه رانده شود
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. شی اما دو تشکل کارگری يعنی اتحاديه و شورا را در مقابل ھم قرار می دھد و به تحليل آن ھا می پردازدگرام

کارگران " وی می گويد که .  کارگر قرار داردۀی اتحاديه با اھداف جنبش طبقمبنای حرکت او برناخوانی و نارسائ

تگاه عظيم و طويلی تبديل شده که اکنون ديگر از  سازمان آن يعنی اتحاديه به چنان دسۀاحساس می کنند که مجموع

ی که نسبت به رسالت بعيت می کند و به کلی از توده ھائقوانين درونی ساختار خود و عملکردھای پيچيده اش ت

رھبران سازمان نسبت به اين بحران عميق . . . تاريخی خودشان به مثابه يک طبقه آگاه شده اند، بيگانه شده است 

 کارگر در قالبی متشکل شده است که ھيچ گونه انطباق و ۀتوجه اند، ھرروزه روشن تر می شود که طبقگسترده بی 

 و سعی می ی خود اصرار دارندين رھبران بيش از پيش روی نابينائا. . . تناسبی با ساختار تاريخی واقعی آن ندارد 

ه امروزه آن ھا تکانی ب. . .  حل و فصل کنند "بطور قانونی"ی ھا را در چھارچوب سازمان کنند اختالفات و نارسائ

را دارند در " انديشه ھای نافذ"ی ارائه  اين که نشان دھند که ھنوز توانائبرای" با زمان پيش بروند"خود می دھند تا 

سخت می کوشند تا ثابت کنند که شوراھا ھمان اتحاديه . ھستند" سنديکاليستی" ايدئولوژی کھنه و فرسوده ءصدد احيا

  .ھای کارگری ھستند

اتحاديه ھای صنفی، بورس کار، فدراسيون ھای صنعتی و کنفدراسيون عمومی کار انواع سازمان ھای پرولتری " 

يک معنی آن ھا جزء الينفک جامعه سرمايه داری ھستند و ه ب .تاريخی حاکميت سرمايه می باشندۀ دورۀ ويژ

اتحاديه ھا . اھيت اساسی اتحاديه رقابتی است نه کمونيستیم. . . عملکردشان در ذات رژيم مالکيت خصوصی است 

يز ری اثر انتونيو گرامشی، رھرو، پائترجمه مقاالت شوراھای کارگ. ( نمی توانند به ابزاری برای تجديد حيات راديکال جامعه تبديل شوند

۵٨(  

در اين دوره اگر . . . لق دارند  تاريخ تسلط سرمايه تعۀ کارگری به دورۀاتحاديه ھا، ھمه انواع سازمان ھای ويژ

ارزشمندی افراد فقط محدود به کاالھای تحت تملک آنھاست و آن ھا با دارائی ھای خود تجارت می کنند، کارگران 

آن ھا اين دستگاه عريض و طويل را برای تمرکز . . . ھم تاجر شده اند، تاجر تنھا دارائی شان يعنی نيروی کارشان

اتحاديه . آن ھا به بازار نظم داده اند. آن ھا قيمت و زمان کار را برقرار کرده اند.کرده اندزندگی کارگران ايجاد 

بنا براين يک کاست واقعی .ضرورتا منشی رقابتی دارد نه کمونيستی و نمی تواند برای نوسازی بنيادی جامعه باشد

 و کامال بيگانه با مال کارگران ايجاد شناسی گروھی خاص خود موران اتحاديه ھا و روزنامه نگاران با روانأاز م

گرامشی معتقد است که بيگانگی بسياری از کارگران متاثر از اتحاديه ھای شان می باشد که نھادی . شده است

  ) گرامشی، ترجمه فريده ثابتی ( .ستادی و سازمان بدنی شده می باشند

ليل اھميت جھانی اش می تواند معرف کليت برای درک بھترسياست ھای اتحاديه و به عنوان يک نمونه که به د

 ، ٢ی در آلمان، عليه کارمزدی شماره ئفريده ثابتی، جنبش اتحاديه " مجدد مقاله ۀاتحاديه باشد شما را به مطالع

 توجه مان را معطوف به مصاحبه نسبتا طوالنی که اما ضروری بود،ۀ بعد از اين مقدم. جلب می کنم"١٣٨۵تھران 

ی مان در اروپا انجام داده اند و در عمل ھم پی برده اند که امکان تغيير ئ دوستان چپ اتحاديه ی می کنيم کهھائ

  . اتحاديه در درون ھم وجود ندارد

 گرفته شده و عنوان آن چپ اتحاديه ٢٠٠٣ی ھانوفر در اکتبر ئمطالبی که در زير می آيند از مجله فوروم اتحاديه 

ی از اين  کشور اروپائی است که بخش ھائ٩ئی در  فعال چپ اتحاديه ٩ با مجله حاوی مصاحبه. ی استئی اروپائ

اين . مصاحبه ھا که برای بحث جاری در جنبش کارگری ايران می تواند مفيد باشد را برای ترجمه انتخاب کرده ام

   . تکميل شده بود اما تا کنون به چاپ نرسيده٢٠٠٨ جنوریترجمه ھا در 

  ٢٠٠٨ جنوری -فريده ثابتی


