
آسیب شناسی تشکل های صنفی ضرورتی برای رهیابی به کارآمدی مطلوب آنهاست

حسین اکبری

"بازتولید آسیب ، چشم پوشی از شناخت آنست"بخش اول : 

 در فضای مجازی و استفاده از امکان کالپ ه��اووس برنام��ه ای" کانون صنفی معلمان ایران"اخیرا به همت 

 با حضور تنی چند از فعاالن صنفی و سیاسی برگراز ش�د ک�ه طی آن ب�ه بررس�ی و ش�ناخت آس�یب ه�ای ک�ه

 ادام�ه دار" آس�یب شناس�انه"پرداخته ش�ود و این بررس�ی   موجب ناکارامدی های سازمان های صنفی است ،

.خواهد بود 

 این انتظ�ارات فق�ط از س�وی  این کوش�ش ارجمن�د فع�االن این ح�وزه انتظ�اراتی را دامن زده اس�ت ک�ه قطع�ا

 برگزار کنندگان پاسخ داده نخواهدشد و نیازمند تالش های عمومی تر ودر عین ح��ال تخصص��ی تری از ط��رف

.روشنفکری طبقه کارگر ایران و اندیشمندان این طبقه است 

 متاسفانه به خاطر عدم دسترسی ب�ه کالپ ه�اووس امک�ان حض�ور مس�تقیم در این برنام�ه ب�رای همگ�ان و از

 جمله نگارنده وجود ندارد و ناگزیر طی فاصله ای با شنیده صدای ضبط شده ی این برنامه می ت�وان ب�ه آنچ�ه

.در این باره گفته شده است آگاهی یافت

 آنچه که ازاظهارات سخنرانان و همچنین حاضرین به عنوان پرسشگر و در عین حال صاحب نظر در اولین

:جلسه ی این آسیب شناسی و نقد دریافت می شود را می توان به سه دسته تقسیم کرد 

  

 دیدگاهی که اساسا با دسته بندی آسیب زایی در درون و بیرون از سازمانهای سیاسی تاکید دارد         ·

 این دی�دگاه. و امر آسیب زدایی را با شناحت عوامل درونی و بیرون بازتولی�د این آس�یب می شناس�د 

 اول ش�رایط س�رکوب و دیکت�اتوری موج�ود ک�ه  در ارزیابی آسیب بر دوموضوع اساس�ی تکی�ه دارد

 نمی ده�د و ش�رایط امنی�تی و س�رکوب ح�ادی ک�ه  اجازه فع�الیت ص�نفی را در ح�داقل ت�رین ش�کل آن

 برهرگون��ه فع��الیت ص��نفی اعم��ال می ش��ود و دوم عم��دتا در ح��وزه ی روانشناس��ی اجتم��اعی و نقش

 خصوصیات منفی بازدارنده در نزد برخی ره�بران تش�کل ه�ای ص�نی و گرایش�ات خ�ود محوران�ه و

 و در واق�ع بخش�ی از آس�یب را از ت�اثیر خص�ایل منفی. تکی�ه دارد   تسلط جویان�ه اف�راد و گ�روه ه�ا

.انسانی در روند فعالیت سازمان های صنفی می بیند 

 دیدگاه دیگری که به سرکوب و امنیتی بودن فضا به عنوان اصلی ترین و فصل مش��ترک آس��یب         ·

 در همه نهاد های مدنی توجه دارد وموضوعات نظ�ری و ت�اریخی فرات�ر از دوره اص�الحات ب�ه این
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 این دی��دگاه معتق��د  .ام��ر آس��یب شناس��ی دخ��الت نمی ده��د و ص��رفا نگ��اهی سیاس��ی دارد  س��و را در

 درتحلیل نهایی هرآنچه م�وجب آس�یب اس�ت ب�ه خ�اطر وض�عیت کن�ونی ش�رایط س�رکوب ه�ای  است

 از آنج��ا ک��ه: دارندگان این دیدگاه بر این باور ند. امنیتی است و باید تالش کرد این فضا در هم شکند

 اس�ت پس بای�د  گفتمان مسلط و غالب در جامعه مدنی؛ گفتمان براندازی و گذار ازجمه�وری اس�المی

.همین امر سیاسی جستجو کرد   ها را درپاسخ به"بایدکرد"  راه حل ها و چه

 دیدگاه دیگر براین باور است که شناخت و تبیین وضعیت اقتصادی و اجتماعی و سیاس�ی پل�ه ی         ·

 اول آسیب شناسی است و بدون درک فراین�د ت�اریخی آزادش�دن ن�یروی ک�ار و ج�دایی آن از ص�ورت

 بندی اجتماعی و اقتصادی ارباب رعیتی به سرمایه داری و تحلیل چگونگی فهم برآم��د طبق��ه ک��ارگر

 در ایران امکان آسیب شناسی و نق�د س�ازمان ه�ای ک�ارگری و س�ایر تش�کل ه�ای دیگ�ر امک�ان پ�ذیر

این دیدگاه در ادامه مدعی می شود که نبود مولفه های فکری و سنت های پای�دار تش�کل ی�ابی. نیست   

سرکوب های دایم و مستمر اساسی ترین عوامل آسیب در طبق��ه ک�ارگر و س�ایر جنبش...کارگری و   

این دیدگاه قائل به اینست که از منظر و درک عینی مقوالت معرف�تی و منفع�تی. های اجتماعی است   

 متناظر با مناسبات سرمایه داری است که می توانیم بیش ازپیش ضرورِت اجتماعی متشکل ش��دن را

این دی��دگاه از دریچ��ه منفع��تی ب��ه ایج��اد تش��کل ه��ا ب��اور دارد دخ��الت دادن. دری��ابیم و نهادین��ه ک��نیم   

مساله سازمان یابی طبقاتی و صنفی"اشتباه میداند و باور دارد که   موضوعاِت معرفتی و اخالقی را  

 و سیاسی در چهارچوب مناسبات سرمایه داری مقوالتی منفعتی هستند نه معرفتی و اغلب ما تا مدتها

 از موضع معرفتی و اخالقی به مقوله سازمانیابی پرداخت�ه ایم و دقیق�ا بهمین دلی�ل اس�ت ک�ه نتوانس�ته

 ایم نه تنها سازمانیابی صنفی و مطالبه ای مشکل داشته باشیم بلکه عالی ترین ش��کل س��ازمان ی��ابی و

 سازماندهی منفعتی در چهارچوب مناسبات سرمایه داری یعنی حزبیت و تحزب را به بوته فراموشی

این دیدگاه با معلول انگاری آسیب های ناشی از خودمح�وری، تن�گ نظ�ری و س�ایر م�وارد". سپاریم   

آسیب شناسی را تقلیل داده و آنرا خط�ای ش�ناختی مع�رفی می کن�د و  در حوزه روانشاسی اجتماعی؛  

گفتن اینکه در تشکل های مستقل صنفی و م�دنی، پ�در س�االری و خودمح�وری و ع�دم :»اعتقاد دارد   

آس�یب هاس�ت و ن�ه آس�یب روحیه ی ک�ار جمعی و مس�ائلی از این دس�ت وج�ود دارد، این ب�ر ش�مردن  

آسیب شناسی به معنای جامع�ه ش�ناختی و علمی آن، ش�ناخت علت و خاس�تگاه و ریش�ه ه�ای. شناسی  

».این آسیب هاست

 منتش�ر ش�ده و هم  یادآور میشوم که این ارزیابی از اولین نشست آسیب شناسی است ک�ه هم از فای�ل ص�وتی

.از برخی نظرات مکتوب برخی شرکت کنندگان در رسانه انجام می گیرد 

.نقدکنم  دراین نوشتار میکوشم نادرستی و کاستی های دو دیدگاه دو و سوم را بیان کنم و این دو را واکاوی



 ابتدا به دیدگاهی که اصل را بر وضعیت کنونی و پاسخگویی به نیاز مسلط گفتمان براندازی از سوی تشکل

.های می انگارد بپردازیم 

 نماینده ی چنین دیدگاهی در این کالپ خانم نرگس محمدی است ک�ه از مب�ارزین راه آزادی و حق�وق بش�ری

 طبعا با گرایش و حوزه مطالعاتی ایشان و همچنین با توجه با سوگیری کنش های اجتماعی از ن��امبرده. است

 انتظار تسلط گفتمانی در حوزه تش�کیالت ص�نفی نمی رود و ایش�ان هم در گفت�ه هایش�ان اظه�ار میدارن�د ک�ه

 ام�ا ط�رح موض�وع گفتم�ان بران�دازی و ص�رف. بحث نظری در این مورد نمی کنندو ب�ه تجرب�ه نظ�ر دارد

 یکی از عوامل آسیب، ب��ه معن��ای آنس��ت ک��ه  نظر کردن از آسیب شناسی و دعوت به یافتن راه مبارزه علیه

 بخش�ی از قض�یه را مس�کوت بگ�ذاریم و از ح�ل ی�ک معادل�ه چن�د مجه�ولی تنه�ا آنچ�ه را ک�ه گفتم�ان مس�لط

 این دی�دگاه ک�ه احتم�اال. برانداز در جهت حل آنست مورد ارزیابی ق�رار دهیم و راه چ�اره را بررس�ی ک�نیم 

 طرفدارانی هم به ویژه در بین اپوزیس�ییوِن نظ�ام سیاس�ی ح�اکم دارد موض�وع تش�کل ه�ای ص�نفی و مس�ایل

 معضل مورد توجه این دی��دگاه. مبتال به آن را به آینده ی پس از گذار و برقراری دموکراسی حواله می دهد 

 همچنان این موضوع است که آیا اصالح طلبی به مسایل ما پاسخ می دهد یا نه و اگر نه راهکار ما چیست؟

 خانم  برای آندسته از خوانندگانی که موفق به شنیدن این اظهارات نشده است با حفظ امانت در انتقال سخنان

:محمدی بخشی از اساسی ترین محور های صحبت ایشان را می آورم 

 من فکر می کنم مجموعه ی صحبت های مبنی برآسیب ه�ایی ک�ه از ب�یرون تش�کل ه�ا را تهدی�د می کن�د» 

 بعد. سرکوب نهاد های مدنی به عنوان بزرگترین آسیب است که فصل مشترک همه ی نهاد های مدنی است

 از سپری شدن دو دهه از گفتمان اصالح طلبی ، گفتمان مسلط و غ�الب ش�دن آن ب�ر جامع�ه ک�ه از نظ�ر من

 حقانیت دارد به سمت براندازی میل می کن�د ، ش�ما جامع�ه خ�ود و نهاده�ای م�دنی خودت�ان را مبت�نی ب�راین

 ماطبق فرمول های خیلی پاستوریزه در رابطه. دیدگاه می بایستی تبیین کنید و آنالیز کنید، راهکار پیدا کنید 

 بنظر من خیلی اساس�ی اس�ت ک�ه م�ا بت�وانیم و این. با این مفاهیم نمی توانیم عملکرد خودمان را تبیین بکنیم 

 قدرت را داشته باشیم هم به لحاظ نظری و هم به لحاظ تجربی به جمع بندی برسیم که منحصر به جامع�ه م�ا

 االن نقش ما این است و حرکت جسورانه ی این جمع می تواند باش�د ک�ه ب�ه دنب�ال ی�ک تبیی�نی ب�رای. باشد 

. «نهاهای مدنی برای دستیابی به گذار به دموکراسی و حقوق بشر و صلح را انجام دهد 

 ام�ر سیاس�ی معط�وف ب�ه دوره گ�ذار در ش�رایطی اس�ت ک�ه  به این ترتیب آنچه ب�رای این دی�دگاه مهم اس�ت

 باوردارد گفتمان مسلط و غالب گفتمان براندازی است و جامعه مدنی باید در این ب�اره ، جس�ورانه موض�وع

 تب�یین ، آن�الیز  را به امر سیاسی که مولفه های مورد نظرش نیز دموکراسی ، حقوق بش�ر و ص�لح اس�ت را

.کرده و راهکار پیدا کند 

 ش�اید اگ�ر این گفتگ�و پ�یرامون بررس�ی چگ�ونگی وظ�ایف تش�کل ه�ای ص�نفی در ارتب�اط ب�ا مس�اله سیاس�ی

 ام�ا موض�وع. این س�حنان محلی از اع�راب داشت  اصالح طلبی یا براندازی و گذار از شرایط موج�ود ب�ود



 بحث موضوعی است در باره آسیب شناسی که هم ناگزیر امری است پیشینی و به گذشته ی فعالیت سازمان

 های صنفی توجه دارد و هم به حال و آینده و رویکرد استراتژیک آن ها مربوط می ش��ود ک��ه موض��وع گ��ذار

 در نتیجه ک��امال روش��ن. هم مرحله و ایستگاهی است که پس از آن این تشکل ها باید به راه خود ادامه دهند 

.است که این دیدگاه پاسخگوی آنچه در دستور کار تشکل های شرکت کننده در این گفتگو نیست 

 اشکال دیگر این دیدگاه نیز آنست که با گفتن این واقعیت که سرکوب فص�ل مش�ترک هم�ه نه�اد ه�ای م�دنی 

 است موضوع را از عرصه مشخص تشکل های صنفی به نهادهای م�دنی می کش�اند و ب�ه اعتب�ار ش�عارهای

 انتظ�ار درکی  !دموکراسی و حقوق بشر و صلح که البته در جای خود ک�امال ارزش بحث و گفتگ�و را دارد

 این همانی برای تشکل های صنفی ب�ا تش�کل ه�ای م�دنی چ�ون س�ازمان ه�ای خیری�ه ای و دیگ�ر نه�اد ه�ای

 در. را دامن میزند( دارند  ک�ه اختم�اال مش�کالن ح�ود وی�ژ ای) اجتماعی همچون سازمان ه�ای غ�یر دول�تی

 توده ای دموکراتیک و فراگیر و طبقاتی هس��تند و  حالی که اساسا تشکل های صنفی سازمان هایی با ویژگی

 به دلیل این ویژگی هاست که گروه هایی دارای منافع مشترک را در بین کارگران و زحمتکشان را نمایندگی

 مش��ترکند  می کنند؛ تشکل های مدنی به قول خود خانم محمدی در سرکوب و نداشتن آزادیهای دموکراتی��ک

 و این نه�اد  اما نمی توان در باره آنها و وظایف و اهداف شان با تشکل های صنفی ؛ اینهمانی برق�رار ک�رد

 در حالیک�ه تش�کل ه�ای ص�نفی بن�ا ب�ه. در کن�ار هم ق�رارداد   ب�ا ام�ر سیاس�ی ش�ایدبتوان  در ارتب�اط  ه�ارا

 هویت ، ماهیت ؛ مضمون و محتوا و خط مشی بر گرفته از آن وهم به لحاظ ساختار ، تش�کل ه�ایی طبق�اتی

 نیروه�ای ک�ار در ح�وزه تولی�د، خ�دمات و. و ب�ا س�وگیری در مب�ارزه ص�نفی – طبق�اتی موض�وعیت دارند

 کشاورزی مشکالت خود ویژه دارند که با تغییرات سیاسی بخشی از مشکالتشان ممکن است برط�رف ش�ود

 ولی آنچنان که تجارب زیسته کارگران و سایر زحمتکشان نشان داده است و آنچنان که نظری�ه ه�ا و تئ�وری

 های جامع�ه شناس�ی رهی�افت ه�ای علمی را تب�یین ک�رده ان�د، اوال امک�ان بازتولی�د اس�تبداد و دیکت�اتوری ب�ه

 شناخت همه جانبه عوامل آن بستگی دارد و دوم اینکه برای تضمین شرایط دمکراتیک احتمالی پس از گذار

 گ��رفتن  ما نیازمند سازمان های صنفی توانمندی هستیم تا بتوانند به دور از هرگونه مورد سوء استفاده قرار

 خ�واه ت�ا اح�زاب لی�برال  انبوه گرایشات راست از مش�روطه)از جانب نیروهای به ظاهر مدعی دموکراسی 

 جمهوری خواه و سکوالر که در اساس در تحلی�ل نه�ایی حام�ل بینش ه�ای منفعت طلبان�ه ب�ورژوایی و ض�د

.؛ از منافع گروه های اجتماعی که آن تشکل ها آنها را نمایندگی می کنند(دموکراتیک هستند 

 

 این نوش�تار ب�ه بررس�ی دی�دگاهی ک�ه خواه�ان آس�یب شناس�ی از منظ�ر ت�اریخی و  در بخش دوم و ادام�ه ی

.را مورد نقد و نظر قرار ر خواهم داد   منفعتی و تحزب
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