
 

 اجتماعی  های جنبشیهداتحا

 یابی کارگرانسازمانضرورت پاسخی مناسب به 

 حشمت محسنی

ناتوانی  عالوه بر برد. این دشواریترین شرایط تاریخ حیات خود به سر مییکی از دشوار درجنبش کارگری کشور ما 

گراست که اف با رژیمى استبدادی و سرکوبمص ،بار کنونىنیازهای ابتدایی زندگی در متن شرایط فالکت کارگران در برآوردن

 شکند.تمام قوا آن را درهم می کند بلکه بانه تنها حق تشکل مستقل کارگران را  انکار می

های موثری ای کارگری گامتوده هاىریزی تشکلآرام اما استوار در جهت پی ،جنبش کارگری  38های سال از اولین ماه 

تالش  پاىهم هاى اخیر بوده است.پیکار در سالى این یکای شرکت واحد نخستین طلیعهگیرى سندشکل .داشته استبر 

، اتحاد بیکاران... یکی پس از های کارگریهری، کمیته هماهنگی، اتحاد کمیتنهادهایی نظیر کمیته پیگی ،ان شرکت واحدگرکار

 ایهای تودهوجودی خود را تالش برای ایجاد تشکل یهای نبودند اما فلسفدیگری تکوین یافتند. این نهادها اگرچه تشکل توده

د رعدی در آسمان بی سندیکای شرکت واح گیرىشکل داد کهخیز بلند کارگران نیشکر هفت تپه نشان  عدترب کردند.می تلقى

ر دستور کارگران قرار اى  را دهاى علنى، مستقل و تودهتشکلمبارزه براى برپایى  بازتاب و تجسم شرایطی بود که ابر نبود بلکه

   داد.  مى

گرانه های سرکوبسیاست کهپیشروى در راستاى هدف یاد شده و براى آن  ی برایرنبش کارگجدر چنین شرایطی  

پاسخی مناسب تلقی شود. آیا توسل به قانون و  ،طیشرا نتواند در ایرژیم اسالمی را خنثی کند چه باید بکند؟ کدام آرایش می

های اقتصادی بی توجه به ستنی کارساز است؟ آیا علنیت با قانونیت برابر است؟ آیا تکیه یک جانبه بر خواحرکات قانو

جنبش  یبرد؟ رابطهها را زیر ضرب نمیهای کارگری آنهای سیاسی راهگشاست. آیا سیاسی کردن شتابان تشکل خواست

ى جنبش کارگرى با احزاب چگونه و رابطه ها... کدام است.قخل ،دانشجویان ،های اجتماعی نظیر زنانجنبشکارگری با دیگر 

 نبه ازتنها به یک جدر این نوشته  ،ورد بررسی قرار گیردتواند در این نوشته منمی هایی از این دستاین مسایل و پرسش است؟

 کشور ما. یدر شرایط ویژهجنبش کارگری  یابیسازمان شکل مناسب. :شودپرداخته می یلمسا این

ن یاین نوشته به همه ا .نداارائه شدهی دهای متعدو استراتژی هاطرح ،ریگکار یابی جنبشسازمان معضل در پاسخ به

 هایطرح د.ای هستنکه از جنس اتحادیه کندمی محدود یاستراتژ سهکند و فقط خود را به معرفی و مقایسه ها اشاره نمیطرح

. (1)نیستجا در اینها بررسی قرار گرفته که نیاز به بازگویی آن مورد ز این قلمهای دیگری ایابی در نوشتهسازمان دیگر

 :بندی کردتوان در سه فقره صورتیابی کارگران را میبرای سازمان ارائه شدههای  طرح



 ی با نگاه معطوف به باالنسندیکای قانو -1

 معطوف به پایین با نگاه قانونی  سندیکای -2

 اجتماعی  جنبشاتحادیه  -8

 ،های تاریخی متفاوت. در کشورهای دیگر یا در دورهدناارائه شدههایی است که در ایران بندی ناظر بر بدیلاین تقسیم

جا ما نیست. ما این یمرکز یها مسالهای وجود دارد که بررسی آنیهداابی اتحیدیگری برای سازمان و مختصات (2) هاطرح

 .کنیممحدود می ایرانشرایط ویژه  در ریبررسی جنبش کارگخود را به 

 

 سندیکای قانونی با نگاه معطوف به باال

سندیکای قانونی با نگاه معطوف به  ،هایی که برای سازمانیابی کارگری پیشنهاد  و در عمل تبلیغ شده استیکی از طرح

یا  جهمورى اسالمى و ار یا  قانون اساسیی هستند که قانون کن تشکلاخواه ،الن و مدافعان این  نوع سندیکاافعباال است. 

و تالش فعاالن کارگری  ؛اصل بر قانونیت این نهاد است ،در این مدل از سندیکای جهانی آن را تصریح کرده است. هانامهمقاوله

 اختهشن در حقوق و قانون خود به رسمیت یمرژبرای پذیرش موادی است که خود  ،مدافع این نوع سندیکا اقناع رژیم حاکم

کارگران است.  از بخش ی جهانی ورد زبان ایناهنامهمقاوله از یا موادی و قانون کار یا قانون اساسیاز  یىاشاره به بندها .است

 مسیر کوشندمى زنی با مقاماتکه اساسا با نگاه به باال و چانهبل نیستند سندیکا ایجاد فشار از پایین برای در پى ها اساساآن

های آن در قانونی است که همه ارگان -ساختاری حقوقی ،ساختار سندیکای مطلوب این مدل را هموار سازند.گیرى آن شکل

پیشگاه رژیم باز و قابل دسترس است. مدافعان این نوع مدل تعمد دارند که به رژیم حاکم یادآوری کنند که دقیقا در چارچوب 

کارگران با کارفرمایان  "آمیززیستی مسالمتهم"گرایی و با اصل سه جانبهاین ساختار سندیکایی  کنند.قانون دارند فعالیت می

 کنند.ها را بیان میکنند بلکه منافع مشترک آنکاها تمایز کار از سرمایه را نمایندگی نمییو دولت انطباق ذاتی دارد. این سند

 یهاشیوهانتخاب ها در . آنسندیکای مزبور دارد ختار و اهدافای تنگاتنگی با ساین مدل از سندیکا رابطه یابی بهروش دست

ی... از اشکال رایج و عمومی مبارزه به اشکال قانونی توجه دارند و مذاکره با مقامات، طومارنویسی، مراجعه به اماکن دولت

و در  شماتیک دارد،ا گفته شده است خصلت رود. آنچه که تا این جداران این مدل از سندیکا به شمار میهای مبارزه طرف شیوه

اما مختصات اصلی این نوع  هایی داشته باشد.شده فرق بیان طرفداران این نوع سندیکا با مدل موضع جا شایداین جا یا آن

 شناساند.دهد و مدافعان آن را میسندیکا را بازتاب می

کند. او مدل از سندیکا را تبلیغ میتوان به دیدگاه آقای حسین اکبری مراجعه کرد که کمابیش این به عنوان نمونه می 

کارگران باید با تکیه به دانش طبقاتی و تجربیات موجود که در نزد فعاالن صنفی کار قدیمی و روشنفکران آگاه به "د:یگومی

توجه به  داری را بازشناسند و بای سرمایههای فریبکارانهچنین اندیشمندان علم اقتصاد سیاسی شیوهقوانین و مقررات کار و هم



در  قانون اساسیهای مبتنی بر علم و عمل را در جهت مبارزه برای کسب آن چه که واقعیات موجود زندگی اجتماعی شیوه

چنین در راه ایجاد قوانین مترقی و ضروری اند و همرابطه با حقوق ملت و قانون کار در رابطه با روابط کار مورد توجه قرار داده

ها توجه نداشته است فعالیت نمایند و این مقدور نیست مگر در جریان فراهم آمدن تشکیالت توانمند که قوانین موجود بدان

 نژاد عضویا  آقای مازیار گیالنی "ها را پذیرفته است.قانون اساسی مبادرت به تشکیل آن 22صنفی و اتحادیه کارگری که اصل 

نون اساسی دایر به آزادی تشکل و خوداری از هر نوع دخالت قا ۶۲ اصل "نویسد:می سندیکاهای کارگری ایران هیات موسس

 گوید: کند. او میرود که مرز اتحادیه و دولت را مخدوش میآقای گیالنی نژاد حتی تا آنجا پیش می ".هاستدر کار آن

ده گرفته و بدینسان عه توانند بخشی از وظایف دولت را بر می ها نیستند بلکه حتی سندیکاهای استوار نه تنها معارض حکومت"

 (8) ".در پیوستگی توسعه جامعه رو به تکامل نقش موثری داشته باشند

 

 معطوف به پایین  قانونی سندیکای

معطوف به  قانونی  یافته است سندیکایو در عمل تا حدی تحقق ارائهی یابی کارگرسازمان در راستاى طرح دیگری که

 پایین است.

بلکه به نیروی خود کارگران  ،ها نه به باالکنند. نگاه آنهای کارگر تکیه میاساسا بر توده مدافعان این مدل از سندیکا 

ها از منافع کارگران در چارچوب نآها هستند. ها خواهان تمایز مرزهای هویت کارگران از کارفرمایان و دولت حامی آناست. آن

هند. سندیکای این مدل سندیکای رزمنده است. و ستیز کار علیه داما به چارچوب موجود تن نمی ،کنندوضع موجود دفاع می

قانونی است  که  هایموکراتیک، باز و دارای اندامد یساختار مدافعان این مدل از سندیکا خواهان دهد.سرمایه را سازمان می

ساختارهای صدد تحمیل خود بر ، و در کنداز روند انتخابات دموکراتیک و حقوقی اخذ می نه از رژیم، بلکه را مشروعیت خود

هرچند در اهداف و مضمون  ،در ساختار و آرایش سندیکایی تفاوتی ندارد پیشین ا مدلمدل از سندیکا باین  قانونی است.

 خود را ،این مدل از سندیکا مدافعانشرکت واحد است.   ىسندیکا ،ی مطلوب مدافعان این مدلنمونهفعالیت از هم متمایزند. 

اى غیر قانونى مبارزه نیز سود هکنند بلکه بسته به شرایط از شکلهاى قانونى مبارزه محدود نمىستفاده از شکلبه ا تنها

الیت و چه از حیث روش مبارزه از مدافعان سندیکای قانونی با نگاه به عحاظ مضمون فچه از لاین مدل از سندیکا  جویند. مى

 شوند. باال از هم تقکیک می

 اجتماعی جنبشهای اتحادیه

 ن ازدهی کارگراسازمان طرح،این در ادیه علنی اما ثبت نشده است. شده اتح ارائهر جنبش کارگری ما طرح سومی که د 

 موثرکه حضور بل ،. در این طرح، دغدغه اصلی نه قانونی بودن تشکلردگیمی تری را دربررود و دامنه وسیعنقطه تولید فراتر می

ولی  شودهایی متمایز میها در حوزهو از آن رودها فراتر میهای تاکنونی اتحادیهطرح اگر چه از مدلاین آن در عمل است. 



وع از اتحادیه در انتقال ادبیات مربوط به این ن و ای برخوردار نبوده است.تاکنون در جنبش ما از سیمای نظری جا افتاده

در این جا  ؛امطرح کرده خام و ابتدایی نکاتی باره ی در ایندای متعدهدر نوشته ترپیش من .صورت گفته است بسیارى کوتاهی

اما در پیوند  کلی عام و اجتماعی نکاتی را به صورت ی جنبشاتحادیه مربوط به هایشمارم و در پرتو بحثفرصت را غنیمت می

هفتاد قرن گذشته دهه  ت که از های جدید اجتماعی  بحثی اسبحث اتحادیه کنم.بیان می با شرایط مشخص جنبش کارگری

چالش با بوروکراسی در  –محوری برجسته بود: الف موضوع  سهها در این بحث .ها مطرح شدبرای برون رفت از بحران اتحادیه

ا رابطه ب -ج ؛زنان، کارگران مهاجر، بیکاران، کارگران پاره وقت...( بندی طبقه و عطف توجه به آن)الیه تغییر -ب ؛هااتحادیه

  سه و راه برون رفت از آنها در پاسخ به بحران اتحادیه  های جدید )نظیر زنان، محیط زیست، صلح، سبک زندگی...(.جنبش

 که عبارت بودند از: دادنشان می گرایش خود را

 در . این گرایشو عضو گیری از کارگران بود ،فعال کردن اعضا خواهان و داشت به پایین رویکردی اول کهیش گرا -1

از  سنتی ىاما کماکان درک این گرایش .داشت اتحادیه تاکید خصلت دموکراتیک بر ،مرزبندى با بوروکراسى حاکم بر اتحادیه

 کرد. می بیان کسانی بود که این گرایش را  جمله جان کلی از کرد.را نمایندگی می اتحادیه

 اما ،تاکید داشت طبقه کارگر ینشستهبر بخش و ی مرکزیبر هسته که حال گرایش دوم گرایشی بود که در عین  -2

یکی از مدافعان  کیم مودی کرد.طبقه کارگر را به ترکیب اتحادیه اضافه می ایهای حاشیهداد و بخشدامنه آن را گسترش می

اتحادیه  جوار... درهای همتاکید فراوانی کرده است و  خواهان جذب بیکاران، جوانان، گروه این نکتهبر  این گرایش است که

جوار را در اتحادیه طرح کرده که برای بحث ما از های همی جذب شعارهای بیکاران، جوانان، گروهشده است. او حتی ایده

 پردازم.اهمیت وافری برخوردار است که من بعدا به آن می

های جامعه خشدهد بلکه آن را به سایر بگرایش سوم گرایشی است که نه تنها دامنه سازماندهی را گسترش می -3

یکی از محققانی که در این باره مقاالت متعددی به نگارش  ،پتر واترمن .های متعدد و برابر باور داردو  به سوژه دهدتسری می

 بندی کرده است:  ها را چنین صورتاین نوع اتحادیه اجتماعیهای ها و ویژگیبرخی از خصلت ٬در آورده

 بخش خردکاالیی، کارگران هستند پذیر نا یهدکش که فاقد اتحادیه یا اتحاارتباط فشرده با جنبش طبقات زحمت(

 ها و متخصصان(.دار، تکنسینخانگی، دهقانان، زنان خانه

 های مردمی وابسته به کلیساها، زنان، های دموکراتیک فراطبقاتی یا غیر طبقاتی)جنبشپیوند نزدیک با جنبش

 ش صلح و غیره(ساکنان محل، محیط زیست، حقوق بشر و جنب

 مدنی قدرتمند و متنوع جامعه تالش برای ایجاد یک 

  ،پیوند با سایر متحدان بالقوه به عنوان شرکای برابر، دموکراتیک و مستقل، بدون ادعا برای تحت سلطه در آوردن

 (4پیشاهنگی یا الویت در سازماندهی قدرت.)



تاکنونی تفاوت معینی را نشان  سندیکاهای سبت بهن خصلت اجتماعی گرایش دوم و سوم ،شودمى که مالحظهچنان

 های جنبشاتحادیهداند. وجه مشخصه گرایش دوم را اصولی و کارساز می ،کیم مودی دیدگاه این نوشته با الهام ازدهند.  می

کار با سرمایه را ها وحدت آن .است سازماندهی پیکار کارگران علیه سرمایه ،قانونی  معطوف به پایین نظیر سندیکای  اجتماعی

ها ابزار مبارزه طبقاتی اند و از ادغام شدن در کنند. آن، بلکه برعکس تمایز منافع کار از سرمایه را بیان میکنندایندگی نمینم

از این نظر مرزی ندارند و  هفرق چندانی با تشکل یاد شد ،گیری اشکال مبارزهچنین در به کارها هم. آنویندجنظام دوری می

قبل از هر   ،کندجدا می را از سندیکای مزبور اجتماعی بشهای جناتحادیه آن چه. کندرا از سندیکای مزبور جدا نمی اهنآ

کارگران را در محل تولید و فراتر از آن در  ،سندیکای قانونی  معطوف به پایین راگ است. هاآن ساختار و نیروی ترکیبیچیز 

کارگران را د و محیط زیست نرومی فراتر تولید و محل کار یاز نقطه اجتماعی ای جنبشهاتحادیه ،دهدمحل کار سازمان می

ای کارگری هاتحادیه"به عنوان  یابی راوع سازماناین نآصف بیات د. گیرندر نظر می هاآن یابینمحلی برای سازماچون هم

از میان برداشتن رقابت بین کارگران بخش غیر  ی دیگر براییک شیوه"گوید. او در این باره میکندمی مشخص "خیابانی

توانند صدها هزار نفر عناصر مجزا از هم را هایی هستند که میها سازمانای کارگری خیابانی است. اینهرسمی، ایجاد اتحادیه

توانند  شندگان خیابانی میها و فروها، کارگاهبنگاهرسمی شناورند گردهم آورند. ی غیراهکه ظاهرا در این اقیانوس پهناور فعالیت

 های رسمی وساالران دولتی دست به اتحادیهداران و دیوانبرای بهبود کسب و کار خویش، حمایت از منافع خود در برابر مغازه

تولید یا محل  محل های جنبشی صرفا بر سازماندهی دراجتماعی بودن اتحادیه کنیمکه مالحظه میچنان (5)"رسمی بزنند.غیر

اجتماعی معنای   .داردنیز تاکید  هادر محیط زیست آنی اجتماعی اتحادیه عالوه بر آن بر گسترش پایه بلکه اکید نداردت کار

 جلب تواند بایا می. ین باشد که همدلی و حمایت دیگران را با کارگران در محل تولید سازمان دهدتواند ابودن اتحادیه می

 ت اعتراصیاحرک سازماندهی مطالبات یا در حمایت از  گران واحدهای تولیدی جاده ساوهبه عنوان نمونه کار کارگران همجوار

 (2معنا دهد.)هم رشته یا حتی خانواده کارگران  با کارگران یا مشترک

اجتماعی در ترکیب این دو نوع تشکل  جنبش هایبا اتحادیهمعطوف به پایین  سندیکای قانونیبنابراین اولین تفاوت  

چه دامنه سازماندهی و ترکیب این نوع اتحادیه  است که اگر شود اینبالفاصله مطرح میمهمی که  اما پرسش .استنهفته 

از  طبقه های کلیدیآیا بخش است. کدام پیرامون آنبا ل اجتماعی تشک نوع ی مرکزی اینی هستهرابطه اما ،یابدگسترش می

به یک میزان   و های طبقه دارای قدرت برابرندبخش یآیا همهپزخانه؟ورهان کرکه مثال کارگ همان نقشی در اقتصاد برخوردارند

آن نیرویی  ند؟اکننده قدرت کارگری توانند موثر عمل کنند؟ کدام بخش نیروی کار تعیین کننده و کدام بخش آن تکمیلمی

در ایران مشخص ما  ؟جنبش عمل کندت نیروی ضرب چونهم تواندکه به لحاظ اقتصادی کارآیی دارد الزاما از نظر سیاسی می

وی کار و زحمت چگونه است؟ پرداختن به این مسایل در این نوشته ناممکن است و دهای مختلف ارتناسب و روابط بین بخش

 که قبل از هر چیز باید به این پرسش پاسخ گفت اما بگذارید در این باره به چند نکته کوتاه اشاره کنم. .طلبدفرصت دیگری می

 ؟یردگقدرت اردوی کار از کجا نشات می به طور کلی



 گوید: آرونویتز می در تایید نظرو پاسخ به این پرسش  یپس دراسکیم 

نوعی از جنبش اجتماعی است که نظم  دوران اولیه تکوین خود کنم که یک جنبش کارگری حداقل درمن فکر می"

 یافتگىسازمان بخشد جایگاه اجتماعی آن است. نموده آن اهمیت میکشد و مخصوصا آن چه باجتماعی مستقر را به چالش می

 برخوردار است چیزی از ی جامعه مستقر است. از این رو جنبش کارگریمبادله و اولیه جنبش کارگری در حوزه تولید، توزیع

(. 1798د، توزیع . مبادله )آرنوویتز، : توانایی متوقف کردن و عملیات از درون فرآیند تولیاندآن فاقد دیگر های اجتماعیکه گروه

 (9) . "سازدهای کارگری را با اهمیت میاین موقعیت و همین نیروی اجتماعی بالقوه است که جنبش

متوقف کردن و عملیات از "آن در  "توانایی"در و "جایگاه اجتماعی" ازکنیم قدرت طبقه کارگر که مالحظه میچنان

 ،های اجتماعی اتحادیه تاکید فراوانی دارد. کیم مودی نیز که بر گسترش پایهنهفته است "بادلهم و رون فرآیند تولید، توزیعد

یابی این بخش از کارگران را نسبت به ی تولید و سازمانکند و اهمیت و جایگاه نقطههای طبقه را هم ارز نمیی بخشهمه

 داند.ی کلیدی مینکته ،هاسایر بخش

چه نظری  طبقه مختلف هایتناسب بخش جدا از این که نسبت بهروی کار در ایران چگونه است؟ نیترکیب و ساختار اما  

به جز غول  -بخش برنشسته طبقه کارگر در ایران ،ایران روشن است در یک چیز در پیوند با ساختار نیروی کار ،داشته باشیم

تواند تاثیرات کارسازی بر سرنوشت جنبش می ،ت کندبندی معینی مقاومبرخیزد و در زمان خفته یعنی کارگران نفت که اگر

به  این امر .نیست که در سایر کشورها داردبرخوردار  ایران در برابر دولت در اقتصاد از همان اهمیتی -کارگری بر جای نهاد

 دولتیعنى  متولی آن به  و نقش نفت در اقتصاد ایران که .است دلیل استقالل مالی نسبی دولت از طبقه مسلط اقتصادی

جوانان  چونهم طبقه کارگر ایران ایهای حاشیهاهمیت سیاسی بخش به عالوه .بخشیده است را رژیم رانتی نفتی یک ویژگی

بخش  و حقوق بگیران یا مزد ؛پوشانی دارندهای حاشیه تولید همهایی از زحمتکشان که با تودهبیکار، زنان بیکار و بخش

مشاهده  ها رانقش سیاسی آن انقالب ایران یتجربه که درچنان .بیش از سایر کشورها است ناخدمات نظیر معلمان و پرستار

  .کردیم

 عاین نو میان اما تمایز . شدهای آن اشاره ی بین الیهو رابطه اجتماعى ى جنبشهاترکیب اجتماعی اتحادیه به جاتا این

 این دو مدل ازی وجودی مون و فلسفهمضبلکه  ،شودنکته محدود نمی نهمی به با سندیکای قانونی  معطوف به پایین اتحادیه

تقابل با  راستاى حرکت در و هاآن ها بر سیاسی و تعرضی کردناتحادیه ىبرخی در بحث احیاگیرد. را هم در بر میاتحادیه 

پتر واترمن    راو تمایز  این تفاوتند. کوبمی "تهاجم ضروری نهادهای تدافعی"سرمایه تاکید دارند و به قول استفان مزاروش بر 

ی از کند که تا حد معیناضافه می را طالبهدو م اهاتحادیه نىکند و بر وظایف تاکنوبیان می ،اما در چارچوب دیگری ٬در دو محور

 :از دنارود. این دو محور عبارتحداقلی فراتر میمطالبات  چارچوب 

آن، نه صرفا برای مزد و شرایط بهتر؛ بلکه برای کنترل کارگران و اتحادیه بر  مسایلمزدوری و  مبارزه بر سر کار" -1

و کارآموزی. چنین مبارزات و  های آموزشىکاری فرعی و سیاستهعجایی، مقاطآوری جدید، جابهگذاری، فنفرآیند کار، سرمایه



)مثال با  بروز شکاف رای جلوگیری ازو عمل مشترک با جماعات دارای منافع مشترک، و بگفت و گو هایی در استراتژی

 .یابندسامان مى هاطرفداران محیط زیست یا زنان( و برای افزایش اعتبار خواست

مبارزه علیه  کهطرح مسایل اجتماعی در مقیاس عمومی جامعه به خصوص در انظار کارگران و یا در اتحادیه  -2

 (3)" .گیردرا در بر می ه برتری یک جنس، نژادپرستی و غیرهساالری، اعتقاد بساالری، دیواناقتدارگرایی، اکثریت

آن فراتر  زا سپس کنند وهای حداقل شروع میاجتماعی  از خواست جنبش هاىدهند که اتحادیهاین محورها نشان می

یانه نیست بلکه محصول گرای تدافعی امری ارادهدهند. البته رفتن به فراسوی مبارزهروند و به خصلت تدافعی مبارزه تن نمیمی

 فردریک چهارم زمانى .فراتر رویدمنطق پیکار طبقاتی است. برای دفاع از حداقل شرایط کار و زیست شما ناگزیرید از آن 

تواند حفظ را هم نمی موجود هایکند حتی همان حداقلته بود کسی که همیشه در حال تدافعی مبارزه میگف پادشاه آلمان

     کند.ر پیدا میفرود مبارزه طبقاتی تحول و تغییی نیست و در فراز و امر ثابت اىاتحادیهمضمون مبارزه  کند.

در اولی ما با  .تار این دو اتحادیه استساخ ،سازدمیمتمایز  محور دیگری که مرز بین این دو نوع تشکل را از هم 

 اما در دومی ؛ایممواجه دستکو دهای قانونی و با دفتر ها و نهاساختاری کامال دموکراتیک با اعضا و اساسنامه مشخص و اندام

استوار است، ترکیب آن بیش از این که  "اساسنامه نانوشته "روابط درون آن بر ،ایم که خصلت جنبشی داردرو ساختاری روبهبا

ها و مناسبات سلسله یوهروابط درونی آن از هر نوع ش ،دارد باشد بر فعاالن کارگری تکیه متکىحق عضویت  پرداخت بر اعضا و

کند. آغاز میکارخانه و تقویت روابط افقی و مستقیم بین کارگران رون داقتدارگرایانه به دور است و این روابط را از  و مراتبی

و  متمرکز، بوروکراتیک و منجمد؛ ،دهى هرمیهای سازمانرفتن از مدل با فرا به قول واترمن اتحادیهاین نوع مناسبات حاکم بر 

ساختار تشکیالنی  .یابداى  سامان مىدر روابط شبکه ،های منعطف، دموکراتیک، افقی، غیرمتمرکز و خودیارانهبا تشویق مدل

ای است که به طور افقی بکهتر شبیش ،برخوردار باشد و عمودی  نهادی شده از ساختار سازمانی تحادیه بیش از آن کها عاین نو

های ها به شیوهشاین جنب" ا.تر به ارتباطات اشاره دارد تا نهادهبیش "بندیشبکه"واترمن  ىفتهگ به .شودبا هم هماهنگ می

قرار گاه از کراسی و حتی وها از سلسله مراتب و بوراند و حداقل در بعضی زمینهدهی شدهپذیر سازمانباز و انعطاف ،غیر رسمی

های غیر رسمی یا غیرسلسله سازمان ه اتحادیه جنبش اجتماعی باالبت (7) ."کننددادن شرایطی برای عضویت اجتناب می

گاهی ارند، اما این امر مطلق نیست، و اجتماعی عمدتا از چنین ساختاری برخورد های جنبشاتحادیه .سان نیستمراتبی هم

و حتی در کشورهای پیرامونی  اجتماعی ضرورتا غیر قانونی نیستند به عالوه اتحادیه جنبش (11ها را دربر گیرد.)تواند آنمی

چه در این جا مورد آنتوان از اتحادیه کارگری فلیپین  نام برد. به عنوان نمونه می .توانند خود را ثبت و قانونی کنندهم می

شرایط ویژه و ساختار خاص اردوی کار و زحمت ایران است و نه  پیوند با دهی درتاکید است مناسب بودن این شکل از سازمان

 اجتماعی. - های جنبشهر نوع ساختار اتحادیه برشماری مختصات عام و فراگیر برای

و اطاعت کورکورانه در مبارزه؛  وفاداری ،انظباط ،سیستم نظارت از باال به پایین به جای ،اجتماعی نبشدر اتحادیه ج

این آیند. شوند و یا به دست میدهی میی مشترک سازمان، اعتمادهای متقابل و تجربهسرنوشتیارتباطات بر مبنای هم



م یاگر بخواه یابد.گسترش میکشور  سراسر در سرانجام منطقه و ،شود و به سطح محلهکارخانه شروع می درون مناسبات از

 توان گفت:م مییجنبشی اتحادیه را در چند مولفه خالصه کن ىتمایز و وجه مشخصه

 حقوقی –نامه رسمی استا بر اس "نامه نانوشتهاساس"تکیه بر  -1

 ، هوادران و حامیان( تا بر اعضای رسمیکنندگاندهندگان، مشارکت)سازمان تکیه بر فعاالن -2

 دهی عمودیی افقی تا سازمانهدتکیه بر سازمان -3

 ای تا نهادهای رسمیتکیه بر ارتباطات توده -4

 (11) از باال به پایین. و و ثابت تا رهبری رسمی سیال با خصلت کارکرد هدایت و هماهنگیتکیه بر  -5

 . ساختار جنبشی تابع استراتژی اتحادیه اجتماعی  است و در خود و فی نفسهاردد تضروریک نکته یادآوری در این جا  

برخوردار نیست. از این رو بین عنصرهای تشکیل دهنده اتحادیه اجتماعی  کنندهتعییناز اهمیت  ،بدون توجه به راهبرد آن

به شمار  هاه به آناند و ساختار جنبش یک متغیر وابستکنندهتماعی اتحادیه عناصر تعیینترکیب اج و یتجدید، مضمون فعال

 آهنین قانون"( از این رو کسانی که بوروکراسی را 12). "کندساختار از استراتژی پیروی می"به قول چاندلر  .رودمی

نمایش  هاز ساختار را بجبرباورانه  غیرتاریخی و  ،گرایانهرکی ذاتد ،نه چه آگاه باشند و چه ،داننداتحادیه می "اولیگارشی

به اتحادیه نسبت  ،هاآنرغم خواست علی حتى کارگران و حاکم بر خارج از مناسبات ،ثابت ها یک ذات موهوم وگذارند.آن می

ها با ذاتی کردن عالوه آن د. بهسازتعین و متجلی میمرا  ، خوداشدر جریان و صیروت اهل منطققول  که به ،دهندمی

سازند را می ساختارکنند بدین معنا که این کارگران نیستند که بوروکراسی در اتحادیه درکی جبرباوارانه را هم منعکس می

در برابر آن  هااتحادیه در کارگران یتوده سازد ورا می این تشکل که است -یعنی بوروکراسی –بلکه ماده مخصوصی در اتحادیه 

، نفوذ یا عدم نفوذ سیاسی احزاب و  درون آن های ویژهها ساخت و بافت طبقه، الیه و بخشاند. این درکبی اراده و  هورمق

در آن به  هاگیرند که اتحادیهرا نادیده می ، توازن قوای سیاسی و باالخره شرایط و متن تاریخیى مختلف بر طبقههاگروه

از زمان مارکس و انگلس این  و نیست اىتازه بحث هابوروکراسی در اتحادیه ىگفتنى است که مساله (18) ند.الفعالیت مشغو

کرده است. در قرن بیستم کسی که بر این نکته بسیار پافشاری کرده رابرت میشل سوسیال ها را تهدید میآفت، اتحادیه

. تز او این بود که هر تشکل و سازمان بزرگی به فتگرایش یافاشیسم هواخواهى از  بود که بعدها به  آلمانى دموکرات

های حتی در در دهه (14)داشت.باور چنین تزی  به زمان با او رایت میلز نیزهم غلتد و از آن گریزی نیست.کراتیسم در میوبور

رن بیستم  در نجاه قه پدهکرد. در را تئوریزه می نظرمکتبی در امریکا که به مکتب ویسکانسن معروف بود این  ماول قرن بیست

الح طى به اصدوره درممکن است ها اگر چه اتحادیه ،بر مبنای این تز .معروف گشت "تئوری بلوغ"امریکا تزی رایج شد که به 

و جوهر  و ذات  غلتند.می در در دوران بلوغ خود لزوما و ذاتا به بورکراتیسماما   ،خود دموکراتیک عمل کنندپاگیرى  یا کودکى

  سازند.را متعین میخود 



چون کوساتو در افریقاى جنوبى را با یک اتحادیه در واقع تفاوت میان یک اتحادیه کارگرى رزمنده هم ،نظرمدافعان این 

ی به بهانه و "رادیکالیسم"کسی که در پوشش گیرند.  به عالوه صنفی که بر مدار سازش کار و سرمایه بنا شده را نادیده مى

های های اجتماعی اتحادیه را با رهبران و البیی اعضا و پایهدارد توده ،کندکل یک اتحادیه را نفی می ،وجود بوروکراسی

شود. نادیده گرفتن قایل نمی. به عبارت دیگر تمایزی بین اعضا و رهبران سازشکار راندیک چوب مى بورژوازی و دولت با

هم ارز کردن برخی از رهبران محلی که در  ؛ه تنها مشکل این دیدگاه نیستالبت ،های اجتماعی اتحادیه با رهبران سازشکار پایه

داران هایی است که طرفز جمله خبطدارند با رهبران در سطح ملی هم اها نقش فعال و غیر قابل انکاری های از اتحادیهپاره

 جهانى در جنگ اول و چه در جنگواقعیت این است چه شود همان طور که کیم مودی متذکر میشوند. این نظر مرتکب می

و داغ  ،کارگریهاى اعتصاب، اعتراض و ها در فعالیتهای اجتماعی اتحادیهنقش پایه ،قرن گذشته 71و  91 هاىو در دهه ،دوم

درخشان مبارزات کارگری به  هایکردن زیر پای رهبران اتحادیه در مبارزه علیه تعرض سرمایه و دولت حامی آن یکی از برگ

ها بیش از آن که از سر صدقه گوید فعالیت و مبارزه کارگری در این سالرود. کیم مودی در این باره میر میشما

ا به پیش هاتحادیه ى و کارگران متشکل در بدنه هاپایه از سویا و کارگران خارج از سندیکاها رخ داده باشد ه نیافته سازمان

 .ر آورده استبه با هم خود نتایج مثبتیرفته است و به س

اند. اکنون شده ارائهکه در جنبش ما بر شمردم  را اهه مدل از اتحادیههای این ستا این جا تمایزها و برخی شباهت

جامعه ما انطباق ساختار طبقه کارگر در  هاىویژگى ها بایک از این مدل کدام :گیرد این استپرسشی که در برابر ما قرار می

، ارائه شدهبه نظر من از بین سه مدل  برخوردار باشد. یم اسالمیتری در برابر فشارهای رژامه کاری بیشتواند از اددارد و می

های بشهای سایر جنتنها برگرفته از تجربه طرحاجتماعی کامال با شرایط مشخص کشور ما انطباق دارد. این  نبشاتحادیه ج

ای است که جنبش کارگری کشور ما در آن به نبرد شرایط مشخص و ویژهز ابلکه عالوه بر آن برخاسته  ،کارگری در دنیا نیست

 :اندازدر فشرده ترین بیان عبارت طشرای این .مرگ و زندگی دست زده است

تابد و با نهادهای مدنی مستقل از دولت را برنمی ،ذهبیم –رژیم ایدئولوژیک  یک سالمی به مثابهرژیم جمهوری ا -الف

  .راهه بکشاندبی به را در نطفه خفه کند یا هاآن کندتمام قوا تالش می

 ضعف ساختاری از نقطه نظر مشکل دهد که ما با یکنگاهی به بافت و ساخت طبقه کارگر در کشور ما نشان می -ب

وز نهروابطی وجود دارد که  در ساخت جامعه و کماکان ؛روبه رو ایم کشاورزی و دماتی، خهای صنعتیشاخه در کارگران تمرکز

نظر  اند. طبقه کارگر کشور ما ازیمی از نیروی کار را در خود جذب کردهاند اما بخش عظسرمایه قرار نگرفته کامل زیر سلطه

بسیار  و جنسی ملیبافت  از منظربه عالوه  .ظ توریع جغرافیای به شدت نامتمرکز استااجتماعی سخت ناهمگون و به لح

 ی، بخشی پاره وقت، بخشقراردادى. به لحاظ حقوقی برخی از کارگران ای قرار داردهکنندخرد پراکندگی  در و است متنوع

 .(15.)دنسازتر مین را بازهم شکنندهاند که وحدت نداشته کارگرا  ه کار ...عمقاط



، ن بیکارزنان، جوانا ریهای دیگر نظها، اقشار و الیهدن شاخهتولید بدون به میدان آم ىن در نقطهراسازماندهی کارگ -ج

بلکه اگر در امر سازماندهی موفق شود  ،موثری را در برابر رژیم سازمان دهد یروینتواند نه تنها نمی ،ایشیههای حابخش

  (12) .دخود را حفظ کن بقای تواند در دراز مدت نمی

نسبت معطوف به پایین دهد نوع سندیکای اگر این محورها را بپذیریم که برخی مختصات نیروی کار ایران را بازتاب می

از کارآیی محدودتری برخوردار است. را بسیج نماید و  ىهای جنبش کارگری ظرفیتاند همهتونمی اتحادیه جنبش اجتماعی به

پذیر آن در زیر ساطور یک رژیم فاشیستی، بلکه عالوه بر آن به ع سندیکا نه به خاطر ساختار ضربهی این نومحدودیت کارآی

تاکید و تمرکز آن بر سازماندهی در  هر چند .هم هست های طبقهمحیط کار و نادیده گرفتن سایر بخشتمرکز در خاطر 

جدا از شرایط ساختاری که جنبش کارگری در  محیط کار نباید تحت هیچ شرایطی نادیده گرفته شود و ارزش آن را انکار کرد.

و آرایش حریفان در حال نبرد نیز، ضروت برپایی تشکل فراگیر را زند، نگاهی به شرایط جاری کار و پیکار  آن دست به نبرد می

 دهد:نشان می ی کنونین قواو تواز  حاضر ی شرایطمشخصه وجوه ینابنابر سازد.موکد می

 و مزدافزایش دست بدین معنا که عمدتا نه برای ؛کندجنبش کارگری ما کماکان در چارچوب تدافعی مبارزه می -1

بیت قرادادهای ثها، ت، جلوگیری از اخراجمزدهاى عقب افتادهچون پرداخت دستهایى همخواست که برای بهبود شرایط کار، بل

برای جلوگیری از تخریب  بلکه نه برای بهبود شرایط و موقعیت خود، اکارگران عمدت ترپردازد. به عبارت روشنکار... به نبرد می

  خیزندبر می رژیم داران و اى سرمایههبه مقابله با تهاجم تر شرایط زندگی خودبیش

مبارزه در  ؛د که جنبش کارگری با استقاده از مبارزه قانونی و فراقانونییرگاین مبارزه در شرایطی صورت می -2

یک نبرد گریالیی، موضعی و  ،اده از همه اشکال اعتراضی؛ و با استفی واحد تولیدی یا محل کار و فراتر از محیط کارمحدوده

 برد.را به پیش می شىفرسای

یابد یابی را درمیو سازمان شکلترود که از یک طرف جنبش کارگری نیاز سوزان به این مبارزه در شرایطی پیش می -3

با ارزیابی دقیق از این  ،و از طرف دیگر رژیم اسالمی ؛ر قرار داده استودر دست 38ریزی آن را مخصوصا از سال فداکاری پی با و

گیری، فعاالن را با توده کارگران قطع کند و با دست ارتباط کند حلقهتالش می ،کارگران برای ساختن تشکل مرحله از برآمد

 گران جنبش کارگری را مختل سازد.بردن هزینه فعالیت نقش سازمان زندانی و باال

از سویی دیگر بتواند  ترین نیرو را گردآوری کند وف به سازماندهی باید بتواند بیشودر چنین شرایطی هر طرح معط

 تواند آن را بی اثر سازد.چاقوی تیز سرکوب رژیم را کند و تا آنجا که می

اما در برابر سندیکای  ،معطوف به باال قرار دارد یاجتماعی اگرچه در برابر سندیکای رسم اتحادیه جنبشطرح البته  

تواند سندیکای معطوف به پایین را در بر گیرد اما ماعی میاجت جنبش معطوف به پایین قرار ندارد. به عبارت دیگر اتحادیه

 کند در اتحادیه جنبشتولید محدود می ىمون فعالیت خود را تنها به نقطهای که مضادیه. هر اتحمحدود شود تواند به آننمی

 را در بر گیرد. اجتماعی تواند اتحادیه جنبشگیرد، در حالی که سندیکای معطوف به پایین نمیاجتماعی جای می



ها را در برابر هم قرار دهیم و ترین سیاست این است که این تشکلدهی نیاز داریم و خطرناکی اشکال سازمانما به همه

ها را نفی کنیم. ما در شرایط کامال تدافعی قرار داریم و به هر ذره از انرژی، مقاومت و فداکاری در یا با برخورد لوکس آن

 یاج داریم.جنبش کارگری احت

ارزه قانونی به شمار آید.تشکلی که بمرزبندی با مدل سندیکای قانونی البته تحت هیچ شرایطی نباید به معنای نفی م 

 استفاده ازبحث بر سر نفس  .قانونی استفاده نکند هایابزار و از امکانات دتوانای بماند نمیای شود یا تودهخواهد تودهمی

پس  .قانونی است و ابزارهای ارچوب امکاناتکردن فعالیت خود در چ بلکه بحث بر سر محدود ،ونی نیستقان هاىابزارو  امکانات

تواند خبط بزرگ نیست. گاهی اوقات قانونی نکردن مبارزه می مقدسنفسه فى هیچ یک غیرقانونی یقانونی و مبارزه یمبارزه

ی دنیا مسیر تکوین سندیکاها و در هیچ کجا .ه نقطه عزیمت مبارزهمبارزه است ن ینتیجه ننونی شدبه عالوه قا به شمار آید.

 اند.خود را قانونی کرده سپساند و ها شکل گرفتههای قانونی عبور نکرده است بلکه بر عکس اول اتحادیهاز راه از هاادیهاتح

 (19)کند.می اجتماعی در ایران به احتمال قریب به باال چنین مسیری طی قانونی شدن اتحادیه جنبش

است. شرایط ویژه  این های متناسب باای به آن نیاز دارند تشکلهای تودهریزی تشکلآنچه که کارگران ایران در دوره پی

ه طبقاتی در ایران به شمار ارزمبحیاتى یابی به آن اگرچه یکی از نیازهای یابی این نوع تشکل و دستتالش برای سازمان

ای هتالش ٬هاریزی این نوع اتحادیهکم در دوران اولیه پیمنطق مبارزه در شرایط سرکوب، دسترود اما بدون تشخیص  می

دهی و مبارزه در شرایط سرکوب و زیر ی سازمانیبه نظرم منطق و قانون طال .تواند دود شود و به هوا برودان میکارگرفداکارانه 

مطالبات باید هرچه  ؛باشد ترایتر و تودهیابی باید هرچه گستردهنسازما ی: دامنهاز استعبارت تسلط یک رژیم وحشی پلیسی 

تر خصلت گریالیی، موضعی و موردی اشکال مبارزه باید هر چه بیش ؛و حداقلی داشته باشد تر خصلت عمومی، فراگیربیش

رهیز کند. متناسب با آرایش نیرو و تواند از رویارویی با رژیم مخصوصا در دوران اولیه تکوین خود پداشته باشد و تا آنجا که می

دهد و فراتر از آن با  مبارزه را در دستور قرار جدید ، اشکالتواند مطالبات خود را تعمیق دهدیگردآوری قوا جنبش کارگری م

 اما این امر قبل از هر چیز و پیش از هر چیز، مرهون گردآوری نیرو، جلب را به چالش کشد.رژیم و نظم موجود تمام قوا 

به تجمع، تشکل و  ،ی مبارزهبستگی و به میدان آمدن اردوی کار و زحمت است. جنبش ما بیش از رادیکالیسم در شیوه هم

ی یک رژیم فاشیستی جز هرز دادن نیرو گردآوری نیرو  نیاز دارد. نادیده گرفتن این منطق و قانون طالیی مبارزه در زیر سلطه

 (13ای در بر ندارد. )نسلی به نسل دیگر نتیجه از تجربه ه، جز گسست در مبارزه و انتقالکنندخرد  و انرژی، جز دریافت ضربات

 ،منطبق با شرایط ویژه، و رعایت منطق مبارزه در پیکارهای طبقاتی در کشور ما و یابی مناسباتخاذ سیاست سازمان

در شرایط : مرکزی در این باره این است گوید. پرسشپاسخ نمی هایی مختلف جنبش کارگریبندی بخشهنوز به معضل مفصل

دهد؟ آیا از های گوناگون این جنبش چگونه رخ میبندی بخشمفصل ،پراکندگی ساختاری اقشار مختلف طبقه کارگر ایران

یا از طریق توافق  و (17) ،های یک دیگریا از طریق جذب خواست ،در مبارزه هاطریق همکاری و توافق رهبران عملی این بخش

های مختلف طبقه ها و امکانات اتصال بخشمایهدست( 21های حمایتی؟ )و یا از طریق حرکتک؟ رامون مطالبات مشترپی



تواند به محل پیوند بین کارگران تبدیل شود؟ کارگران ند ؟ محیط زیست کارگران تا چه اندازه میاکارگر در کشور ما کدام

هم اکنون موجود مخصوصا  هاید؟ تشکلنرا بازی کنکارگران  های متنوع الیهیان مد نقش میانجی نتوانبیکار تا چه میزان می

هایی از این دست نیاز ها و پرسشد؟ اینند در خدمت این امر قرار گیرنتوانهای کارگری چگونه میشورای همکاری تشکل

 چونهم آن بی اعتنا است. بیل زدن زمین نرم،چپ ایران به  متاسفانه دهند که باید پاسخ بگیرند؛  امری کهسوزانی را نشان می

رود اما تحت هیچ شرایطی ر میاگرچه در جای خود کار با ارزشی به شما ،هاگردآوری اخبار کارگری و منعکس کردن آن

که  ما نیاز داریم کننده برای پیشروی جنبش کارگری را پر کند.به این معضالت واقعی و تعیین پرداختن تواند جای خالی نمی

یابی البته الزم است اما به مان تصور روشنی داشته باشیم. دستیابی به درکی درست از منطق سازماناز مسیر راهپیمایی جنبش

ریزی لحظه به داریم. پی احتیاج یابیتصور روشن از منطق سازمان یک هیچ وجه کافی نیست. برای تحقق این امر ما به بیش از

   های منعطف نیاز دارد.ی استوار و تاکتیکشرایط سرکوبِ ایران به اراده لحظه و آجر به آجر تشکل در

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 منابع:

 کارگر:نگاه کنید به مقاالت من در سایت راه -1

 نابرابری ملی در میان جنبش کارگری -

 کارگریی جنسی در میان جنبشنابرابر -

 های کوچک و صنوفیابی کارگران کارگاهضرورت سازمان -

 رگران در محیط زیستدهی کاضرورت سازمان  -

فرمال تشکل علنی در و دیگران که خصلت غیر، حکیمی محسن ایرج آذرین،والد، کاک پدر نقد مواضع منصور حکمت، و  

  شرایط سرکوب تشریح شده است.

کند اما یم میاجتماعی تقس نبش)همکاری احزاب(، و اتحادیه ج تالفیها را به اتحادیه صنفی، اتحادیه ائکیم مودی اتحادیه -2

جنبش "و  "اتحادیه سیاسی"، "اقتصادی"تیپ اتحادیه کارگری   سهایپس لیگ پرلمن، ویکتوریا بونل و کیم سدر آثار س

 اند.به عنوان مثال مطرح شده "اجتماعی

ود که رآقای گیالنی نژاد حتی تا آنجا پیش می  .11، ص11اتاق بازرگانی و کارگران، حسین اکبری، اندیشه جامعه شماره -3

 بلکه حتی ،ها نیستند سندیکاهای استوار نه تنها معارض حکومت "گوید:کند. او میمرز اتحادیه و دولت را مخدوش می

سان در پیوستگی توسعه جامعه رو به تکامل نقش موثری داشته  عهده گرفته و بدین توانند بخشی از وظایف دولت را بر می

 .سندیکاهای کارگری ایران عضو هیات موسس ازیار گیالنی نژاد،م ،ترین نهاد مدنی سندیکا مردمی ".باشند

 فرهنگ و همبستگی در یک چارچوب. پیتر واترمن، برگردان ح.آزاد. -های جدید اجتماعی، انترناسیونالیسم، ارتباطاتاتحادیه-4

امریکای التین و به طور آزه در ربه مبارتج آباد گجرات در هند ودزنان احم یاتحادیه هایآصف بیات در این باره از تجربه -5

های فقیر زندگی ای کارگری که در محلههمریکای التین فعاالن اتحادیهدر آ نویسد:کند. او میویژه آفریقای جنوبی یاد می

های سکونت خویش و آن دسته ساکنانی که دهی و مشارکت را از محل کار خود به محلهی سازمانتوانند تجربهکنند می می

اشند منتقل سازند. شاید ذکر یک نمونه از افریقای بینان که بازیگران اصلی در محالت متجربه مشابه هستند به ویژه زفاقد 

ایجاد  در افریقای جنوبی مبنای مادی 1732-1739های مبارزات سیاسی سال تر سازد.جنوبی اهمیت چنین مشارکتی را روشن

ی متحد ز طریق اشکال مختلف مقاومت، به گفته مورفی موراب رهبر جبههرا فراهم ساخت. سیاهپوستان، ا "قدرت مردم"

نشین خود را از کنترل دولت آزاد ساختند. های سیاه پوستساختند. محله "ناپذیرحکومت"وانستند خود را ( تUDFمقاومت)

ی اهای دفاع، سازمانهپر شد که اشکالی مانند کمیته "قدرت ایتدایی مردم"سپس خالء قدرت به وجود آمده به وسیله

به گفته  ای خیابانی داشت.هآموزان و به ویژه کمیتهدانش -مربیان -کارپردازی، شوراهای نمایندگان دانشجویان، انجمن اولیا

که نه تنها به چشم خود ندیده بود  را هایی، چنین مشارکتی، چنین نمایندگی مستقیمیهای ما چنین بحثهرگز محله"موراب:

شان مثل یک تکه چوب رام و مطیع فریقای جنوبی را که در تمام طول زندگیپوستان معمولی آسی بلکه حتی سیاهسیا نفعاال



، آصف بیات، برگردان "ان، سیاست تعدیل و توسعهردموکراتیک کردن روند آزاد سازی: مشارکت کارگ" گرفت.بودند دربر می

 .124علیرضا طیب، اطالعات سیاسی اقتصادی، ص

ی موفق  مبارزه کارگران معدن لهستان در جلب همدلی و اجتماعی کردن حرکت توان به تحربهیک نمونه موفق میبرای   -2

بوده است. در ماه دسامبر  تر از جاهای دیگراما در معادن ذغال سنگ ستیزه جدی "نویسد:می یوش زالگاداریمراجعه کرد. 

ترین و ها انجامید. سختحقوق آن %۴۱رسید و به افزایش  د به نتیجهاعتصابی که انبوهی از کارگران معدن به آن پیوستن

 هنگام پایان رژیم کمونیستی به مدت چهل و شش روز معدن بودریک )در سیلزی( را از کار ترین اعتصاب معادن ازطوالنی

اعتصاب کارگران برای دستیابی به در این  .سازمان داده بودند« زد زد کادرا»و «  ۰۸اوت »های انداخت. این اعتصاب را اتحادیه

استخراج مجتمع معدنی یاستشبه )یاستشبسکا سپولکا وگلوا( ایستادگی کردند،  شان در مناطق دیگربرابری دستمزد با همکاران

اب فراونی به اعتص پانصد کارگر خود را زیر زمین محبوس ساختند. شمار .اندبه تازگی در مجتمع مزبور ادغام کرده ها راکه آن

دامان یک شرکت ارتباطات شد تا تصویر ه معدن دست ب غذا دست زدند که به بستری شدن چند تن از آنان انجامید. مدیریت

 ها نیز درها پخش کند. اما کارگران معدن دست از پایداری برنداشتند. همسران آنرسانه گران را درناخوشایندی از اعتصاب

که گستردگی دامنه آن از سال  که این جنبش چنان کارزار همبستگی را بر انگیخت ورشو به اعتصاب پیوستند، تا به حدی

 .به این سو سابقه ندشته است ۴۱۰۱

که کارگردان کن لوچ، نمایشنامه نویس داریو فو، رهبر سازمان  های سرشناسی برخوردار شدندگران از حمایت چهرهاعتصاب

 کنفدرال چپ متحد اروپائی )هواداران چپ محیط زیست کشورهای اروپای بزانسنو، رئیس گروه کمونیست انقالبی اولیویه

توان نام سندیکائی در تمام اروپا را از آن میان می هایشمالی در پارلمان اروپا( فرانسیس ولتز، هجده سناتور ایتالیائی و سازمان

 های اعتراضای به امضاء رسید که خواستهژانویه توافقنامه ۱۴به ثمر رسید: در تاریخ  برد. سرانجام اعتصاب با موفقیت

 .کنندگان را برآورده می ساخت

های جدید در افریقای جنوبی و فراسوی آن استفاده کنیم؟ کیم بندی نظری برای اتحادیهتوانیم از یک مفهومآیا ما می -7

 سایپس، برگردان زاگرس جنگلی. 

فرهنگ و همبستگی در یک چارچوب. پیتر واترمن، برگردان  -باطاتهای جدید اجتماعی، انترناسیونالیسم، ارتاتحادیه -3

 ح.آزاد.

 .182جامعه شناسی معاصر، کیت نش، محمدتقی دلفروز، ص -7

 جا.همان -11

 اتحادیه  اجتماعی جدید: یک مدل جدید اتحادیه برای نظم جدید جهانی، پتر واترمن،ح.آزاد.-11

 .217 والپورتا، ماریو دیانی محمد تقی دلفروز، صهای اجتماعی دوناتالای بر جنبشمقدمه -12



خصلت "گویدرفیق تقی روزبه به عنوان یکی از آخرین نمونه از این برخوردها در انکار ضرورت مبارزه برای اتحادیه می -18

ان منتقل ها سبب شده که اتخاذ تصمیمات به نوک هرم و رهبربوروکراتیزه شدن و میل نیرومند سازش طبقاتی. این ویژگی

گیری در مجامع عمومی به حداقل برسد و بورژوازی نیز با دامن زدن به چنین تمرکزی در خرید رهبران و شده و نقش تصمیم

 (، تقی روزبه.1های فعالین کارگری)بخشپیرامون چالش)"های بسته دست باال را داشته باشد.ها درپشت دربچانه زنی با آن

ای ها اشارهنصور حکمت این نکته را بیان کرده بود هر چند هیچ وقت به ماخذ این ایدهسال پیش م 21در ایران حداقل 

کرد. و در همان موقع جواب خود را دریافت کرده بود که ناگزیر شد از موضع خود عقب نشیند و اعالم کند که هر کس که نمی

سال رفیق روزبه به جای این  21کند. تازه بعداز استقبال می ای در ایران بگذارد او از این امریابی اتحادیهآجری بر آجرِ سازمان

 دهد. های کهنه و جواب گرفته را تحویل ما مییابی تحویل جنبش کارگری دهد دارد حرفکه حرف مشخصی برای سازمان

در  کارگری. ویژه جنبش 9های کارگری، ریچارد هایمن ، ح. ریاحی، بیدار شماره شناسی اتحادیهمارکسیسم و جامعه -14

ی ذاتی اتحادیه که تحت هیچ را به عنوانی یک پدیده "قانون آهنین الیگارشی"دانم کسیجا که من میسنت مارکسیستی تا آن

امروزه "گویدتوان بر آن فایق آمد مورد تایید قرار نداده است. به عنوان نمونه پری اندرسون در پاسخ به این تز میشرایطی نمی

شان برخوردار ها از اعتماد بی چون و چرای اعضایکراتیک( است. آنور)بو ساالرانهی صنفی بریتانیا کهنه و دیوانهااکثر اتحادیه

زبانزد است:  -برای کنترل اتحادیه دارند تنها وسیله صوری که اعضا -تحادیهنیستند. شرکت تعداد کمی از اعضا در انتخابات ا

های صنفی هم علت این وضع است هم معلول آن. مسلما از رهبران اتحادیه راستی بودن و میان حال بودن بسیاریدست

ناپذیری یک بوروکراسی وجود داشته باشد که به طور اجتناب "قانون آهنین الیگارشی"درست نیست که قانونی جبری به نام

ا همان چیزی است که الوین آفریند که در برابر نیازهای اعضایش بی تفاوت است. این مفهوم صرفای آمرانه میاتحادیه

های صنفی، هر اندازه بزرگ، نتواند از نامد. هیچ دلیل اساسی وجود ندارد که اتحادیهمی "عوارض متافیزیکی بوروکراسی"گولدنر

ها چنین دموکراسی را یک دموکراسی با شرکت وسیع اعضا متکی بر حق پرس و جوی آنان برخوردار باشند: این که اتحادیه

یابی نیست بلکه ناشی از محیط سیاسی است که در آن فعالیت های کور سازمانآورند ناشی از ضرورته دست نمیمعموال ب

های صنفی را باید به کمک ماهیت نظامی فهمید که در آن مندرج کنند. به عبارت دیگر، فقدان دموکراسی در اتحادیهمی

 .حادیه صنفی، شاپور اعتمادپری اندرسون، حدود و امکانات عمل ات"داریاند:سرمایه

دهی این ند که سازماناشغولهزار دار قالی به کار م سیصدمیلیون نفر در یک میلیون  و  دوازدهبه عنوان نمونه بیش از -15

تر به نماید یا به عبارت صریحمی اگر نگویم ناممکن سخت دشوار میمع عموتولید و از طریق مج ییم در نقطهنیروی عظ

 .ندماشوخی می

های جنبش کارگری فقدان تشکل ترین ضعفمهم"د:نویسمی سوسیالیستی بازگشت به سنت در مقاله رفیق امیر پیام -12

ای کارگران در دهی تودهفعالین سوسیالیست به سازمانتوجهی  چنین کمهای کار و همای کارگران در محیطمستقل و توده

ی اهمیتی واقعیت این است که با همه. "باشدها میتالش نقشه مند و متمرکز برای ایجاد این تشکل های کار و نیز نبودمحیط

http://www.archives.web.surftown.se/?p=3815


رورت این سطح از های کار دارد و تاکیدهای درست بسیاری از فعاالن جنبش کارگری بر ضدهی کارگران در محیطکه سازمان

با  -اردوی کارهای مختلف بخشاتصال و پیوند میان  کار و هایدر بیرون از محیط انکارگر یابیسازمانمساله  به دهی؛سازمان

 .شودعنایت نمی -توجه به ویژگی ساختاری طبقه کارگر در ایران

 .اتحادیه، دموکراسی، دیکتاتوری، فرانتس نویمان، ح.ریاحی، نشر بیدار -19

آذر در جنبش دانشجویی مشاهده کرد که ضربات مهلکی بر نسل جدید  12توان در برگزاری مراسم یک نمونه اخیر را می -13

 چپ وارد کرده است.

توان به تجربه سولیدارینوش مراجعه کرد. کارگری می جنبش های دیگربخش هایجذب خواست یک نمونه موفق از تجربه-17

ان وجود داشت یکی دیگر ازخصوصیات بارز این راحساس همبستگی قوی که بین کارگ"نویسدره میدانیل سینگر در این با

ار نبودند درزنی زیادی برخوهای پرستاران را که از قدرت جانهسازی، خواستجنبش بود، به عنوان مثال کارگران کارخانه کشتی

 . "های خود ارائه کردندبه صورت بخشی از خواست

 .143ین، ترجمه علی مازندارنی،ص م. سوئیزی، دانیل سینگر ، پیتر گری، پل . و جنبش کارگرساخت اقتصادی 

 لهستان از جنبش پرستاران یاد کرد. کارگران معادن زیر زمینیتوان اقدام های موفق حرکت حمایتی را مییکی از نمونه -21

اما جنبش پرستاران و قابله ها در " نویسد: در این باره می یتچایوش زالگا روزنامه نگار، سردبیر هفته نامه تریبونا روبوت نداری

پذیرفتن  ، نخست وزیر یروسالو کاچینسکی از۶۸۸۲ژوئن  ۴۱همه بر اذهان نقش بسته. هنگامی که در  ورشو است که بیش از

اه روز بعد پلیس به زور اشغال کنند. سحرگ کنندگان سرباز زد، آنها بر آن شدند تا کاخ دولتی را هیئت نمایندگی اعتصاب

 .به حمایت از آنها برخاسته بودند متوسل شد تا تظاهر کنندگانی را پس براند که

های نمایندگی پرستاران  شد: هیئت بر پا "دهکده سفید پوشان" اندکی بعد در میدان مشرف به وزارتخانه در مرکز پایتخت،

را تا  زیر چادرها جای گرفتند. در اوج جنبش تعداد اعتصاب کنندگانمذاکرات با دولت، به نوبت  سراسر کشور در انتظار شروع

برخوردار شدند. مشخصا کارگران معادن  سه هزار تن شمرده اند که از همدلی ساکنان ورشو و حمایت اتحادیه های دیگر نیز

بوجود « دهکده سفید پوشان»ه تا سپری در برابر یورش نیروهای انتظامی ب به میدان آمدند« ۰۸اوت »زیر زمینی عضو اتحادیه 

 .آورند

 


