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 *ي طبقاتي ها، و مبارزه ماركسیسم، اتحاديه

 آينده در حال

 

 

 ي مترجم مقدمه

ها است كه  ي اتحاديه ي اين مقاله پرتوافكندن به مساله قصد من از ترجمه 

صورت يكي از معضالت جدي جنبش كارگري درآمده است. اگر چه  امروز به

معناي تاييد كل اثر نيست،  ي يك اثر لزومن به الزم به تكرار نيست كه ترجمه

باور من، قابل دفاع  بههاي اين نوشته،  فرض اما بايد اذعان كنم كه برخي از پيش

گذاشته است  "هايي واقعيت"هي بودن ينيستند ـ نويسنده فرض خود را بر بد
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و  8002هاي  نابودي مالي سال"رسند. علت  نظر نمي كه چندان پذيرفتني به

 "ي كورپوريشني طبقه"، اختراع ها دانستن خواهي نئوليبرال زيادهرا در  "8002

گزين مفهوم  را جاي "نئوليبراليسم"دار،  يهي سرما گزيني آن با طبقه و جاي

اند.  صداق بدآموزي و بدعت در ماركسيسمگي م كردن، و.... همه "سرمايه"

هاي گوناگون  صحبت بر سر تمايز قائل شدن بين انواع سرمايه و استراتژي

كنند،  جا كه به شناخت بهتر ما در تحليل مسائل كمك  داري، تا آن سرمايه

ت بر سر اين است كه ما با ابداع تمايزات بين انواع سرمايه، كه صحب نيست. بل

چنين اخيرن  ي ملي، صنعتي، تجاري، وابسته،... و هم اعم از سرمايه

كنيم. سرمايه  نئوليبراليسم، مفرهايي براي فرار از تحليل ماركسيستي تعبيه مي

ي ماركس نيم. برادرون دعوت ك بهكنيم  تا آن را از در  را از پنجره بيرون مي

اي است كه براي انباشت خود  تنها يك سرمايه مطرح است و آن سرمايه

ي توليد شده توسط كار را به خود تخصيص دهد، و بر  ضرورتن بايد ارزش اضافه

يابد.  ي طبقاتي و كل ماركسيسم توسعه مي اين بنياد است كه كل مبارزه

از  "دار سرمايه"ي  اژهجاي و داد كه به هاي خود حتا ترجيح مي ماركس در نوشته

استفاده كند. كوتاه سخن، هر تحليلي كه اصل  "ي شخص شده سرمايه"مفهوم 

تضاد سرمايه ـ كار را، تحت هر عنواني و با هر احتجاجي نقض كند هر چيزي 

 تواند باشد اما ماركسيستي نيست.    مي

 آبتين درفش

*** 
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 ها جنگ نئولیبرال علیه اتحاديه بخش نخست: 

 

هاي   به اين نتيجه رسيد كه سطح 0280خود در سال   در بررسي كارل ماركس

 شود،حل و فصل ي مداوم بين سرمايه و كار  با مبارزه"تواند  مزد فقط مي دست

مزدها تا حداقل ممكن و افزايش  دار پيوسته گرايش به كاهش دست سرمايه

فشار در جهت مخالف  ممكن دارد، در حالي كه كارگر پيوسته روزكار تا حداكثر

چنان كه كارل ماركس و فردريك انگلس در آغاز  در واقع، هم 0"آورد. مي

مبارزات طبقاتي  تاريخ  جامعه تاريخ تا كنونيِ"د، نوشتن ست كمونيستمانيف

  8"است.
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ند نگارش درآورد به اين كلمات مشهور را ماركس و انگلستاريخ از زماني كه 

بحران  عظيمِ هاي اعتصابيِ فقط جنبششناخته است. بررسي آنان را معتبر 

ها در اياالت  نكورپوريش رسختي س سرانجام كنترل شديد طبقه بود كه بزرگ

جمعي  زنيِ ها و چانه متحد را درهم شكست و حق كارگران در تشكيل اتحاديه

ها رسميت  كورپوريشن New Dealها پس از نيوديل  را قانوني كرد. دهه

رغم ناخرسندي از حضورشان،  زني جمعي را، به ي چانه  ها در پروسه اتحاديه

 پذيرفتند.

ي  ، تائيدي بر سويهاتفاق افتاد 0720هاي  ي سال  در ميانهكه اين عصر توقف 

. وقتي كه شكوفائي ديرپاي اقتصادي پساجنگ اياالت بود بيان ماركسديگر 

وري  يواش يواش از بهرهنيز وري توليد اياالت متحد  ، بهرهافتادت پِ تپِبه متحد 

رهبران اقتصادي اياالت ويژه ژاپن و آلمان، عقب افتاد.  اش، به توليد رقباي اصلي

ي كارگر، متحد  ي طبقه ردهشان بر گُ رقابتي تواناستراتژي احياي  گردمتحد 

در  يير توازن قواي طبقاتيها كارزاري درازمدت را براي تغ از اين روي، آن شدند.

 جهت منافع خود در پيش گرفتند.

 Business Roundtableهايي از قبيل بيزينس راندتيبل  با تشكيل سازمان

گي  كاهش شديد استاندارهاي زنده طرح ستيز، اتاق بازرگاني اتحاديه برپائيِو 

 Business ويك بيزنسي  مجلهكه گونه  آن. ريزي كردند پيرا  ي كارگر طبقه

Week  براي ها اين قرص تلخي  مريكائيبراي بسياري از آ"نوشت: در آن زمان

ها  كه شركترضايت دادن طوري تر  كمه ي ب ايدهخواهد بود ـ  ورت دادنق
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چيز كه اين ملت، يا هر ملت ديگري، در  تر داشته باشند... هيچ بتوانند بيش

به مردم تي با متقاعد كردن لحاظ سخ هاست ب  تاريخ اقتصاد مدرن انجام داده

اين  3".نيستقابل قياس كه اكنون بايد انجام شود  پذيرش واقعيت جديدي

ادعائي  ي شناخته شد. بسيار دور از قاعدهعنوان نئوليبراليسم  واقعيت جديد به

م تامين اجتماعي نظانئوليبراليسم در واقع ، "بازار آزاد بدون نظارت"مدافعان 

در جهت ي دولت را وقتي كه  ها است، كه هميشه مقدم مداخله نكورپوريش

ها و  هاي بانك گويد. پرداخت بدهي آمد مي ها باشد خوش نكورپوريشمنافع 

نمايش صريح اين واقعيت بود:  8002 -8002ها در بحران بزرگ  كورپوريشن

ناپذيرشان منجر  استريتي را كه حرص سيري هاي وال دولت فدرال نه فقط غول

ها  ساز برگشت سودهاي كورپوريشن كه زمينه ه نابودي مالي شد نجات داد، بلب

 4دنير گردي به اوج خود

غير از  گذرد هيچ چيز به نئوليبراليسم در اين سي و اندي سال كه از عمرش مي

ي كارگر جهاني به ارمغان نياورده است. اين برآمد نه  روزي براي طبقه سيه

كه در يك جنگ  تهاي نئوليبرالي اس سياستي  محصول جانبي كه جوهره

ي دفاع از سطح معيشت كارگران، يعني  تخريب تنها وسيله ،طبقاتي يك طرفه

كند. انتخاب مارگارت تاچر در انگليستان در  آور مي هاي كارگري، را الزام اتحاديه

حكايت از پيروزي نئوليبراليسم داشت، كه با  0720و رونالد ريگان در  0727

اي ترافيك هوائي  گان حرفه اعضاي اعتصابي سازمان كنتركننده اخراج
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(PATCOدرهم ،)  هاي اول رياست جمهوري  ها در ماه ي آن شكستن اتحاديه

 ريگان، نمود يافت.

اش از حمايت  ي نئوليبرالي ها در پروژه ي كورپوريشن از آن زمان تا كنون، طبقه

خواهان  جمهوريهم ها و  دموكرات  سياسي برخوردار بوده است، همهر دو حزب 

. تصميم پرزيدنت در پيش گرفتنددستان را  وقفه به كارگران و تهي ي بي حمله

مندان  ي كاهش ماليات براي ثروت مبني بر ادامه 8000باراك اوباما در دسامبر 

شان نقش خود را  خواه تايان جمهوري ن هموچ ها و هم  گواهي است كه دموكرات

 دهند. ليبرال ادامه ميدر حاكميت نئو

ي سطوح نابرابري  اتفاقي نيست كه سطوح نابرابري اقتصادي امروز قرينه

در اواخر قرن  Gilded Era در عصر گيلددداريِ بدون دخالت دولت  سرمايه

براي افزودن به ثروت خود با چنگ و دزد گان  زاده نجيبنوزدهم است، وقتي كه 

جنگيدند.  ها مي يافتن در اتحاديه دندان عليه تالش كارگران براي سازمان

در  بوده است، كه دستور كار نئوليبرالوجه اصلي  شكني اتحاديههمان شيوه،  به

ها،  . براي درهم شكستن اتحاديهستا موفق بودههم كاملن  اين كار

، تقريبن نيم بيليون دالر 0720هاي  تا اواسط سالهاي امريكائي،  كورپوريش

متوني با چنين هايي كه  شركتي ،كردندشكن  هاي اتحاديه صرف شركت

گونه  ما در فصل دوم نشان خواهيم داد كه چه": كردند ميمنتشر هايي  قول

گونه با مزد كم  ( و چهها شما را بگايند خود را بگائيد )قبل از اين كه آنكاركنان 

كم مزدتر  هاي به شغلها را ماهرانه  گونه آن حال نگهداريد ـ چه ها را خوش آن
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گونه استخدام و  بترسند ـ چه  ها گرداندن از آن از روي طوري كهكنيد  روانه

  8"اخراج كنيد كه در هر دو حالت پول بسازيد

با  "هاي دولتي كمكبرخوردار از هاي  ملكه"( كاذبِ) طور كه تصوير همان

در دوران رياست جمهوري بيل كنند،  گي مي گان زنده دهنده الرهاي مالياتد

هاي دولتي آن طور كه ما آن را  كمك"توجيه ايدئولوژيك قطع كلينتون، 

هاي بسيار باالي  پرداخت (كاذبِ ايضن، تصوير )در اختيار قرار داد "شناسيم مي

  كاهشتوجيه تقاضاي  ،"سيني مطالتقديمي در " يخودروكاران با مزاياي

. از در اختيار قرار دادها را  عضو اتحاديهي هاي كارگران صنعت پرداخت ي وقفه بي

ي  مدعي شد كه اتحاديه مزورانه نيويورك تايمز، 8002اين روي در سال 

درآمد دالر  20ساعتي با مزايا طور متوسط  ( بهUAWكارگران خودروسازي )

كرد، مزد يك كارگر خودروساز تازه استخدام  را اين ادعا تايمززماني كه  6دارند.

هاي  دادهبا استناد به  2شد. مي شروع دالر 04.80از ساعتي ي عضو اتحاد  شده

بخش خصوصي در اين دوران  يها اتحاديهدر عضويت تعداد ي آمار كار،  اداره

ن ارگرادرصد از ك 6.7فقط ها  اتحاديهيك منحني نزولي را طي كرده است، 

ي درصد 2.8تر از  كمكه ، اند داده پوشش  8000بخش خصوصي را در سال 

  2.ندكه سال قبل پوشش داده بود است

هدف را از بخش  اي گان رسانه سازان و خبره با غلبه بر بخش خصوصي، سياست

تغيير مكان  ،ئولوژيك هعنوان دژكوب ايد به ،كارگران بخش عموميخصوصي به 

 ،"اندازه و عدم قابليت بيش هاي پرداخت"گيري از تصوير  بهرهبا و اند،  داده
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زير آتش اند و  نشانه گرفته، عنوان بالگردان معركه  به ،را كارگران بخش عمومي

با وجودي كه نرخ افراد  .كنند عملي ميهاي عمومي را  هزينهآمان آن، كاهش  بي

( ادعا انهمزور، )7درصد است 36.8هاي بخش عمومي   متشكل در اتحاديه

تامين اجتماعي و  هاي بيمهي  اضافه بههاي بخش عمومي،  شود كه اتحاديه مي

و از اين  ي دولتي هستند. هاي بودجه ي درماني، مسئول تورم كسريها بيمه

ها  زني اتحاديه حق چانهي دولتي  متوازن كردن بودجهگيرند كه براي  نتيجه مي

در دوم مارچ با  USA Today توديي اـ  يوـ اسي  روزنامه بايد ملغا گردد.

ايالتي است كه كاركنان بخش عمومي  40ويسكانسين يكي از  "نوشتن اين كه 

طور  ، بهاز كارگران بخش خصوصي دارند ي بيشطور متوسط مزد و مزاياي به

شفاف تالش كرد كه كارگران بخش خصوصي و عمومي را در مقابل هم قرار 

  00دهد.

ها كارگري كه  ، ميليون8002ها در سال  كمي پس از نجات بانك با اين وجود،

اين دور تجاري ادامه  "بهبودي"فاز تا ري و افت استانداردهاي معيشتي را كا بي

 .نشدندي حاكم  دادند ديگر پذيراي اين آخرين مانور طبقه

 

 ويسكانسین: آينده در گذشته

در گرفت ماه فوريه مومي كه در هاي بخش ع براي دفاع از اتحاديه نبرد

هاي  گي طبقاتي را پس از سال بسته هم فورانترين  ترين و مصممانه گسترده
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معترض در مراحل گوناگون مبارزه حاضر  000.000بيش از رها كرد. بسيار 

ساختمان  تمام جو با خروش شدند، در حالي كه هزاران كارگر و دانش

 ها اشغال كردند. را براي هفتهداري  فرمان

گي حسني مبارك ديكتاتور را  تازه هماني روشن با انقالب مصر كه به در يك اين

كردند از  از قدرت خلع كرده بود، كارگران ويسكانسين شعارهايي حمل مي

، و اين در حالي بود كه "حسني واكر "و  "بجنگ مثل يك مصري"قبيل، 

نندي بيش از يك همانافذيتي خودي خود  اشغال ساختمان فرمانداري به

 ي پچه پچيافت،  چنان كه اشغال ادامه مي داشت. هم زودگذر با ميدان تحرير

در حالي كه كارگران و  ،گرفت ساختمان فرمانداري را فرا  "اعتصاب عمومي"

ندرت در جنبش كارگري اياالت  كه به ،جويان در نمودي از دموكراسي دانش

ها بحث  يكراتژي و تاكتبرد مبارزه بر سر است براي پيش ،متحد ديده شده است

هم جاي خود را در بين ي كارگران ويسكانسين  مبارزه، 00كردند مي

كه توسط عكسي از ميدان تحرير در ماه  باز كردگان در قاهره  تظاهركننده

گان  كننده تظاهر توسط اي نوشته شعار ، عكسي كه در آنآمد فوريه به نمايش در

مصر كارگران ويسكانسين را حمايت " بود: كه بر آن نوشته شده شد حمل مي

 08."كند ــ يك دنيا، يك درد مي

كه  رسيدندتشخيص به اين ها  اي آن كارگران اتحاديه و نيز حاميان غيراتحاديه

شكست فرماندار مستلزم هاي بخش عمومي ويسكانسين  اتحاديه بقا

ترين  اي را از پايه ها اتحايهكه قانوني است در تصويب ، ويسكانسين، اسكات واكر
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، اين كه مضافن 03كند. جمعي محروم مي زني دسته شان يعني حق چانه حقوق

يك بازنمود كه  نبود بلحدود به ويسكانسين موجه  هيچ ي واكر به حمله

هاي اهايو،  خواهان در ايالت توسط جمهوريپيشاپيش كه  بوداستراتژي مشخص 

ي  تحت سلطه هاي ايالتدر اكنون اما  بوددنبال شده يانا  مشيگان، و ايندي

يك اين  04.شد ميبازتاب تكرار ، ، شامل آندروكوما فرماندار نيويوركها دموكرات

، ايالت به ايالت، جانبه به كارگران بخش عمومي  ي همه حمله استراتژي مشخصِ

 بود.

پرسي نيويورك تايمز/  يافت، همه چنان كه نبرد ويسكانسين گسترش مي هم

ي  در مقياس ملي با حاشيهداد كه افكار عمومي  بي اس نشان مي  اخبار سي

و  08كاركنان بخش عمومي بود.زني  مخالف تضعيف حق چانهتقريبن دو به يك 

رين يورش تعويق انداختن اين آخ شان براي به كارگران ويسكانسين در تالش

يانا، ميشيگان و جاهاي  ها هزار كارگر در اياالت اهايو، ايندي تنها نبودند. ده

هاي قانوني  شان براي تحميل اليحه گزاران ايالتي هاي قانون ديگر، عليه طرح

يانا،  ند. هم در ويسكانسين و هم در اينديه بودمشابه، دست به اعتراض زد

ها از ايالت ناپديد  شان براي هفته موكالن گزاران دموكرات با احساس خشم قانون

خواهان كه در  جمهوري شان در امان باشند و هم ، تا هم از خشم موكالنشدند

 تر قوانين را تصويب كنند. بودند راحتاكثريت 

هاي مزد و  هاي بخش عمومي ويسكانسين پيشاپيش با تمامي كاهش اتحاديه

ها  ي آن كه مبارزه بودند عالم داشتهمزايا موافقت كرده بودند و بدون مقاومت ا
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 گي ها آماده زني جمعي است. با اين وجود، اتحاديه فقط با حمله به حق چانه

هم كه قوانين شامل  ها آن، و حتا برخي از را نيز داشتندشان  بسيج اعضاي

گان مشتقاق  كننده نشاني، مشاركت ماموران آتشويژه  شد، به شان نمي حال

كار  ها سريع دست به رهبران اصلي اتحاديه فرمانداري بودند.اشغال ساختمان 

عمومي غيرقانوني   بخشبراي هاي كار شدند. اگرچه اعتصاب  عمل در محل

( آموزگاران را WEACاست، ولي شوراي مجمع تعليم و تربيت ويسكانسين )

جاي پيوستن به  فوريه به 02و  02در  يبيماراعالم فراخواند كه با 

ي ويسكانسين  AFTان در مديسن مدارس را تعطيل كنند. گ تظاهركننده

نيز همين كار را كردند ـ كه خودباوري و  )فدراسيون امريكائي معلمان پيشين(

 راه داشت. اميد به پيروزي كارگران ويسكانسين را هم

وجوديت ممحل كار آشكارا در  نساني براي وسعت بخشيدن به كنشجوهر ا

اما حتا وقتي برد مبارزه بود.  خشم و مقياس اعتراضات گشتاورد پيش داشت ـ

رسيد كه  نظر مي ها به كه اعتراضات وسيعن در حال رشد بود، رؤساي اتحاديه

ـ سرانجام هر دو را  اند فروكاهيدن آن مردد و چه در جهتاعتال  چه در جهت

نجمن تعليم و فوريه، مري بل، رئيس شوراي ا 80انجام دادند. روز دوشنبه، 

بالفاصله بعد از  06تربيت ويسكانسين به آموزگاران دستور برگشت به كار داد.

ها  پوششي براي اتحاديه يسازمان كه (،SCFLآن، فدراسيون مركزي كار جنوب )

كند،  گي مي كارگر در شش ناحيه از اطراف مديسن را نماينده 48.000 است و

يك اعتصاب عموم، احتمالن  SCFL "اد: اش قرار د سايت ي زير را در وب بيانيه
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كند، تائيد  اش را امضا مي ي اصالحي بودجه براي روزي كه واكر اليحه

ها  گيري اتحاديه ين حاكي از اعتالي در حال شكل قوياين بيانيه  "نمايد. مي

ي مارس، كه واكر  ها در روز يازده ، اما ماديت نيافت. در واقع رهبران اتحاديهبود

 گير شدند. براي قانوني شدن امضا كرد، زميناليحه را 

خواهان با موفقيت قوانين اتحاديه ستيز را نه تنها در ويسكانسين  جمهوري

يانا، و اوهايو بركرسي نشاندند. با اين وجود، اشتباه  كه در مشيگان، ايندي بل

تب و يك عنوان  ي طبقاتي را صرفن به كه اين دور اخير از مبارزهخواهد بود 

درنظر گيريم. برعكس، بالقوه  عاديطبقاتي  روابطبه پيش از برگشت  تاب

. اگر چه رو قرار دارد نبرد در دوران جديدي است كه در پيش ايشحاكي از گش

اي  در ماه فوريه اصلن اعتصابي در ويسكانسين روي نداد، ولي خصلت توده

نمايش  تحد را بهكار اياالت م نيرويِ تاريخيِ مبارزه تصاويري از فرازهاي عظيمِ

 گذارد. مي

ي زيادي دارد، چيزي كه  فاصلهبا پايان خود واقع، مبارزه در ويسكانسين  به

مه براي اعالن اين  04كه در تاريخ  اي كننده توسط پانزده تا بيست هزار اعتراض

مجددن در ساختمان فرمانداري مديسن  "اين جنگ به پايان نرسيده است"كه 

قوانين  گذارچندين راي دادگاه قانونيت  02شهادت داده شد. گرد آمده بودند

 شود. داده مي، طوري كه موضوع به دادگاه عالي ارجاع ندجديد را مردود شمرد

هايي جهت بركناري  اي اقدام به فراخواني كمپين فعالين اتحاديه

شكني سوار شده  خواهاني كردند كه شادمانه بر خر مرداد اتحاديه جمهوري
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شان شهري از  اي و حاميان و در زمان نوشتن اين نوشتار، فعالين اتحاديهبودند. 

تقليد از  داري مستقر كردند و نام آن را به چادر در بيرون ساختمان فرمان

 Walkerville "واكرويلز"بحران بزرگ  Hoovervilles "هوورويلزِ"

لتي در بندي دو ي بودجه ، در حالي كه عهد نمودند كه در طول دورهگذاشتند

  02مانند.بچنان باقي  جا هم آن
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هاي كارگري  ديهاتئوري ماركسیستي اتح بخش دوم: 

 داري تحت نظام سرمايه

در حالي كه فعالين درصدد بازسازي جنبش كارگري از پائين به باال بودند، نبرد 

نمايش  بهها را  ويسكانسين هم پتانسيل باال و هم محدوديت وسيع اتحاديه

كه براي  ،گذاشت. مبارزه در ويسكانسين از بحران جنبش كارگري اياالت متحد

ترين ركورد  ها پايين پديدار شد. تعداد اعتصاب ،گيري بود ها در حال شكل دهه

 07تجربه كرد. 8000سقوط را در سال  ي درجهو دومين  8007خود را در سال 

اي مايل به استفاده از  اتحاديهاي است كه رهبران  اين اعداد حاكي از درجه

اند، حتا در حالي كه عضويت  موثرترين سالح كارگران، يعني اعتصاب، بوده
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 08.3تر از  ، كه كم8000هاي كار در سال  درصد از محل 00.7ها به  اتحاديه

زني تخفيفي ـ  ها چانه دهه 80.بود 0727درصد سال  84.0درصد در سال قبل و 

هاي مزد و مزايا را به  شد ـ كاهش داد مي موقت قلم ي كه در ابتدا يك پديده

روي بدتر شدن سطح  اي تبديل كرد، و از اين هاي اتحاديه زني خصلت عادي چانه

راه آورد. تاريخ نشان داده است كه نرخ عضويت  هم بهي كارگر را  معيشت طبقه

اگر توازن ي طبقاتي مطابقت دارد.  ها با باال و پائين رفتن سطح مبارزه اتحاديه

ي طبقاتي  تواند از طريق تقويت مبارزه موجود نيروهاي طبقاتي فقط مي

گونه  اي اين است كه چه معكوس شود، بنا بر اين چالش اصلي فعالين اتحاديه

ها  هاي رزمنده تبديل كنند. اين براي ماركسيست هايشان را به سازمان اتحاديه

طور عام و كارگران  رزاتي كارگران بهمبا توان گامِ گام به لزومن مستلزم افزايشِ

 طور ويژه است. ها به عضو اتحاديه

 

  ها گي متضاد اتحاديه ويژه

شان تحت نظام  ها خط مقدم دفاعي كارگران در برابر كارفرمايان اتحاديه

براي خود رهاني  ي بْردار مبارزه مثابه ها اما به د. اتحاديهداري هستن سرمايه

ها  اتحاديه  ي هم وجود دارد:داند. اما تضا كننده ي كارگر نيز تعيين ي طبقه آينده

كنند و  زني مي داري چانه هم بر سر شرايط استثمار كارگران تحت نظام سرمايه

ي كارگر را براي انقالب  تواند طبقه آورند كه مي اي را فراهم مي مبارزه هم بستر
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اش فردريك انگلس، قادر شدند نقش  گي كار هميشه س و هم. ماركآماده كند

داري هنوز در دوران  ها در پروسه انقالبي را در زماني كه سرمايه متضاد اتحاديه

 رعبواز ديرباز اسم  "تفرقه بينداز و غلبه كن"بندي كنند.  طفوليت بود فرمول

ديگر  با يك كارگران را به رقابت داري ي حاكم بوده است. سرمايه طبقه براي

دارد ـ كارگر بومي عليه كارگر خارجي، ماهر عليه غيرماهر، و غيره ـ و هر  وامي

كند  استدالل مي 0248انگلس در سال  شمارد. فرصتي را براي تفرقه مغتنم مي

ي جمعي عليه كارفرمايان را  ها، فرصت مبارزه كه متشكل شدن در اتحاديه

 شود. ش رقابت بين كارگران ميكند، و از اين روي موجب كاه ايجاد مي

شان را  ها اهميت واقعي ها و اعتصابات منبعث از آن اما آن چه به اين اتحاديه

 از ميان برداشتنها نخستين تالش كارگران براي  دهد، اين است كه آن مي

طور ضمني به معناي شناخت اين واقعيت است كه تفوق  . و اين بههستندرقابت 

؛ يعني، مبتني بر بر رقابت كارگران بين خودشان است بورژوازي عمدتن مبتني

ها خود را عليه  جايي كه اتحاديه است. و دقيقن از آن شان خواست انسجام

سويه، و اگر چه در  طور يك حياتي نظم اجتماعي موجود، اگرچه به رگ شاه

ي كارگر كه  گي طبقه بسته ]يعني در جهت هم كنند اي باريك، هدايت مي جاده

ها براي اين نظم اجتماعي بسيار  آن ي كارگران قرار دارد ـ م[ در مقابل تفرقه

  80خطرناك هستند.

تر از آن كه  رفت فرآيند انقالبي را بسيار سريع اگر چه ماركس و انگلس پيش

دند كه كاهش ت كرد انتظار داشتند، ولي آنان نه تنها تشخيص دااثباتاريخ 
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رفت  ها، كليد پيش رقابت بين كارگران، از طريق متشكل شدن در اتحاديه

 ،داري كه همچنين تشخيص دادند كه سرمايه ي طبقاتي است، بل مبارزه

 هاي عقب نشيني. دهد، حتا بعد از دوره ي جمعي سوق مي كارگران را به مبارزه

يابي پرولترها  اين تشكل"نوشتند،  مانيفست كمونيستها در  طور كه آن همان

رقابت بين كارگران در  بادر يك طبقه، و نتيجتن در يك حزب سياسي، پيوسته 

  88"خيزد. تر، تواناتر برمي تر، محكم حال برگشت است، اما آن دوباره قوي

براي درگيرشدن "كند،  ، نيز خاطرنشان ميهال دريپرنگار سوسياليست،  تاريخ

ي طبقاتي بيش از آن اعتقاد داشته  ت به مبارزهي طبقاتي الزم نيس در مبارزه

. باشيم كه الزم است براي پرت شدن از هواپيما به نيوتن اعتقاد داشته باشيم

بيش از هر به مبارزه كارگران  حاكي از اين باشد كه هيچ گواهي وجود ندارد كه

ها را  داري آن دهند كه سرمايه كس ديگري عالقه دارند؛ شواهد نشان مي

  83"دهد. كند و عادت مي مجبور ميمبارزه  به

تواند  داري مي گونه سرمايه در اين مضمون، نبرد در ويسكانسين نشان داد كه چه

 اييك بار ديگر كارگران را به مبارزه وادارد، در را به روي بازسازي جنبش بر

ي جمعي بازگشايد. كارهاي زياد هست كه بايد انجام گيرد، چرا كه  مبارزه

اي  آميز كارگران را مجبور به رقابت در مسابقه طور موفقيت ليبراليسم بايد بهنئو

ي گذشته ادامه داشته است. با اين وجود،  كند كه در مقياس جهاني در سه دهه

 پتانسيل مبارزاتي وجود دارد.
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 فرآيند انقالبي 

از الويت فوري  ر توازن نيروهاي طبقاتي براي جنبش كارگري اياالت متحديتغي

راهي به ي طبقاتي  دور جديد مبارزه هرها،  برخوردار است. اما براي ماركسيست

كارگران نه تنها براي سازي  از طريق آمادهگشايد ـ  مي نيز ي كارگر انقالب طبقه

طور جمعي.  چنين براي حكومت بر جامعه به كه هم سرنگوني سيستم، بل

انقالب نه فقط از آن روي "ني بيان كرد، ماركس در ايدئولوژي آلماني، به روش

كه  بلتواند سرنگون شود،  اي ديگر نمي شيوه ي حاكم به كه طبقهضرورت دارد 

ي آن فقط در يك انقالب  كننده ي سرنگون همچنين به اين دليل كه طبقه

گذاري  پايه درخورتواند موفق به خالصي خود از تمامي كثافت اعصار شده و  مي

  84"ين گردد.ي نو يك جامعه

گرفتند كه از  اي در نظر مي ي طبقاتي را چونان وسيله ماركس و انگلس مبارزه

، "براي خود"ي  به يك طبقه "در خود"ي  ي كارگر از يك طبقه طريق آن طبقه

طور كه  رفت. همان ، فرا ميشان شرطي الزم براي خودرهاني ي پيش مثابه به

ي مردم كشور را  دي در ابتدا تودهشرايط اقتصا"نوشت،  فقر فلسفهماركس در 

اي در مقابل  اين ترتيب توده فعلن طبقه به كارگران متحول كرده بود.... به

اي كه  سرمايه است، اما براي خود هنوز يك طبقه نيست. اين توده، طي مبارزه

شود و خود را  ايم، متحد مي ي آن اشاره كرده ما فقط به چندين مرحله
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كند  بخشد. منافعي كه از آن دفاع مي براي خود تداوم مي ي ي يك طبقه مثابه به

 88"شود. منافع طبقاتي مي

در مديسن تجلي يافت حاكي  گي عظيم طبقاتي كه در فوريه و مارس بسته هم

بود ـ شامل  "براي خود"ي كارگرِ  از يك جهش سريع در امر تثبيت يك طبقه

جويان و  اي از بخش عمومي و خصوصي، دانش اي و غيراتحاديه كارگران اتحاديه

هاي  گان از سراسر اياالت متحد كه متعهد به دفاع از اتحاديه كننده حمايت

 دند.بخش عمومي در ويسكانسين بو

مدارس "الخصوص،  ها و سالح اعتصاب علي انگلس بر آن بود كه اتحايه

ي  را در مبارزهكارگران  ،شرط الزم براي خودرهاني عنوان پيش به ،اند كه"جنگ

 دهند: طبقاتي آموزش مي

زند، كه در مواقعي به  دامن مي ي كوچكها نزاع اين اعتصابات در ابتدا به

كنند، اما قوين  ها چيزي را قطعي نمي آنر چه اگ؛ انجامند يمبارزات سختي م

بين بورژوازي و پرولتاريا در حال نزديك  اي دارند كه كننده نبرد تعيينداللت بر 

ي نظام كارگران هستند كه در آن خود را براي جنگ  ها مدرسه شدن است. آن

رس عنوان مدا به اه اتحاديهكنند.... و  ناپذير است آماده مي بزرگي كه اجتناب

 86ناپذيرند. گزين جايجنگ 

اي  جنبش اتحاديه"كه،  افزايد اين را مي بندي به اين فرمول Draperيپر در

باشد، شامل  تر جنگي نيز مي مدرسه يا مكان آموزشي پرولتاريا در معناي كم



 شارون اسمیت

25 

ي جامعه. انگلس خاطرنشان كرد  مند در اداره سازي كادرهاي كارگري توان آماده

خود را نيز اثبات  ’شان هاي عظيم صنفي مديريت جامعهمردم كارگر، در ‘

 82”’كنند. خود را درخور كار مديريتي و سياسي مي’كنند مي

شرايط بهتر  منظور بهزني  ها براي چانه بنابراين، در حالي كه موجوديت اتحاديه

داري است، هدف مضاعف انقالبيون اين است كه پيوسته  تحت نظام سرمايه

انداز گسترش و تعميق رهبري  ي كارگر را، با چشم بقهگي ط جنگنده توان

معناي واقعي كلمه، هر مرحله از  انقالبي بين كارگران معمولي افزايش دهند. به

خورده ـ حاكي از لحظه خاصي از فرآيند  مبارزه ـ خواه پيروز و خواه شكست

كه پاي  انقالبي است. اين، البته، يك فرمول خشك و غيرانعطاف نيست، بل

ي طبقاتي را، كه در زير  متناسب با هر مرحله از مبارزه ها  ها و تاكتيك استراتژي

 كشد. د گرفت، پيش مينتر قرار خواه مورد بحث بيش

 

 زني شرايط استثمار  چانه

ي طبقاتي  رداري ضروري براي مبارزه، در بهترين حالت خود، بْها اتحاديه

داري  ها تحت نظام سرمايه كرد ضروري آن جايي كه عمل اما از آن هستند.

ي  شان به ادامه شان است، صيانت  اعضاي برايزني شرايط استثمار،  چانه

طور كه توني كليف و داني  گي دارد. همان داري بسته مناسبات طبقاتي سرمايه

بهبود شرايط كارگران درون نظام "كنند،  استدالل ميين ااست گلوك
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اي در  فعاليت اتحاديهرهنمون عمومي داري ـ  داري ـ نه سرنگوني سرمايه سرمايه

طور تاكتيكي چهارچوب  ها به هاي عادي است، در واقعيت، اتحاديه زمان

اند كه يا موضوعات  ايشپذيرند و بر اين گر شده توسط سيستم را مي تعيين

موجود را  ذف كنند و يا از احزاب سياسي رفرميسم كه نظمسياسي را ح

گي ماركس و  هاي مختلف زنده در دوره 82"كشند حمايت كنند. چالش نمي به

هايي هم،  كردند؛ در دوره ميرهبري ي طبقاتي را  ها مبارزه انگلس، اتحاديه

نشيني، ماركس و انگلس  هاي عقب نمودند. در زمان جنبش را متوقف مي

 0220كه انگلس در  ها شاكي بودند. طوري تلخي در مورد وضعيت اتحاديه به

تر  هاي بزرگ، قوي و عظيم بيش اي، بين تمامي اتحاديه جنبش اتحاديه"نوشت، 

 87"آنرفت  اي براي پيش اند تا وسيله يك مانع براي جنبش عمومي بوده

هاي متغير ماركس و انگلس نسبت به  انقالبي روسيه، والديمير لنين تلقي

به نقش ها،  بازتاب دادن تزلزل اتحاديه دراو نيز، اما . تكرار كردها را  اتحاديه

هر "نوشت،  0277د. وي در اد شان ميالعمل ن عكسها،  تاريخي خود اتحاديه

هاي سوسياليسم را در ذهن كارگران پديد  اعتصابي با حرارت تمام انديشه

ي كارگر براي خالصي از سركوب  ي تمامي طبقه ي مبارزه آورد، انديشه مي

ها اعتصابات را مدرسه جنگ  دليلي كه سوسياليستسرمايه.... اين است 

شان را براي آزادي  اي كه در آن كارگران جنگ با دشمنان ، مدرسه"خوانند مي

لنين سياست  چه بايد كرد؟درست سه سال بعد، در  30"آموزند. ي مردم مي همه

هاي  صحبت"دهد:  هاي بسيار منفي چنين توضيح مي اي را در ترم اتحاديه
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خودي  ي خودبه وجود دارد. اما توسعه خودي خودبهي جنبش  بارهزيادي در 

انجامد... براي اين  ي كارگر به انقيادش به ايدئولوژي بورژوائي مي جنبش طبقه

گرائي  است... و اتحاديهتريديونينيسم ي كارگر  طبقهخودي  كه جنبش خودبه

با اين وجود،  30"ايدئولوژيك كارگران توسط بورژوازي است.گي  بردهمعناي  به

، او به بحث پيشين خود برگشت مي 0708سه سال بعدتر، در خالل انقالب 

خودي سوسيال  طور غريزي، خودبه كارگر بهي  طبقه"كند، با اين تفسير كه 

 38"دموكرات ]سوسياليست[ است.

ها از  رسد اما فهم تئوريكي ماركسيست نظر مي تفسير باال اگر چه متناقض به 

شود  ها در روابط طبقاتي روز به روز بازي مي كه توسط اتحاديهنقش تضادمندي 

سياسي منحصرن ها، نقش  نقش اتحاديه دومي از ي جنبهيك  كند. را بازنمود مي

ي كارگران يك  ها همه كند. اتحايه محدود مي داري سرمايهتحت نظام  را ها آن

صدد  كنند )يا در گي مي صنف خاص يا درون يك صنعت خاص را نماينده

ديه بتواند در يك تري را يك اتحا هستند(. هرچه كارگران بيشها  گي آن نماينده

اقتصادي از طريق اعتصابات و  كسب توان دراش  توانايي تشكل متشكل كند،

و  تر ي بزرگ بنابراين يك اتحاديه يابد. هاي مكان كار افزايش مي ديگر فعاليت

دهد. ي كارگر را كاهش  ي از طبقهتر تواند رقابت بين بخش بزرگ تر مي گسترده

كند. همان  هاي سياسي به اتحاديه تحميل مي اقتصادي محدوديت تواناما اين 

 كند، طور كه انقالبي روسيه لئون تروتسكي اشاره مي
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گيرد. هرچه  برميهاي وسيعي از كارگران، در سطوح مختلف، را در اتحاديه توده

شود. اما  تر مي اش نزديك تحقق وظيفه تر باشند، اتحاديه به ها وسيع اين توده

 دهد. آورد در عمق از دست مي دست مي چه را كه تشكل در وسعت به آن

شان  ها و رهبري طلبانه، ناسيوناليستي، مذهبي در اتحاديه هاي فرصت گرايش

ي سنگيني را  كه ذخيره بل ،ها نه تنها پيشتاز بيان اين واقعيت است كه اتحاديه

ناشي ها  ي قوت آن ها از سويه ي ضعف اتحاديه ، سويها بر اينبنگيرد.  دربرمي

 33.شود مي

بندي انقالبي دگرگون شوند. اين  توانند به شكل ها نمي به اين دليل، اتحاديه

ها و احزاب سياسي  تواند از طريق سازمان نقش سياسي تاريخي فقط مي

 انقالبي پر شود. منحصرن

 

 اي مسئوالن اتحاديه

، نقش مسئوالن ي اخيرتر ين، با برخوداري از مزيت تجربهااست گلوككليف و 

تواند  ها را در جزئيات توضيح دادند: باور به اين كه فشار از پائين مي اتحايه

ها را به مسير انقالبي بكشد مساوي بدفهميدن ماهيت  رهبران اتحاديه

ل كارگران كردن آگاهي و عم تضعيفي توهم نسبت به آن، و  بوركراسي، اشاعه

تمكين  ي كارگري بدنههاي  ها شايد به برخي از خواست . رهبران اتحاديهاست
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گزين كنش جمعي توده بشوند.  ها هرگز قادر نخواهند بود كه جاي كنند، اما آن

 34ي اول اهميت قرار دارد. بنا بر اين، خودكنشي كارگران در درجه

كررات ناخشنودي  به ها از آن پس تا كنون( ماركس و انگلس )و ماركسيست

ها به دفعات از رهبران  اند. در واقع، آن كردهبيان اي  رهبران اتحاديه ازخود را 

اي فراسوي اصناف خاص  هاي صنفي كه از گسترش جنبش اتحاديه اتحاديه

رسد  نظر مي به"نوشت،  0267انگلس در  38اند. شاكي بوده اند خود امتناع كرده

كه اين يك قانون پرولتاريائي در هر كجا باشد كه بخشي از رهبران كارگران 

ي كارگر  رهبري طبقه"كند،  تكرار مي 0222اخالق شوند. ماركس در  بي

اي  اي فاسد و آژيتاتورهاي حرفه انگلستان كاملن در دستان مقامات اتحاديه

 36"افتاده است.

داري  زني براي شرايط استثمار تحت نظام سرمايه ها چانه كرد اتحاديه ملاگر ع

شان  گان از طرف اعضاي كننده ي مذاكره مثابه اي به است، پس مقامات اتحاديه

اي  ها بنابراين متناقض است. مقامات اتحاديه موقعيت طبقاتي آن كنند. عمل مي

شان  ها از طرف اعضاي تمام وقت خودشان كارگر نيستند، و قراردادي كه آن

اگر دهند بر حقوق و شرايط كاري خود آنان تاثيري ندارد.  مورد مذاكره قرار مي

اي هنوز محفوظ است. اگر  قرارداد موافق اخراج باشد، مشاغل مقامات اتحاديه

اي همان حقوق و شرايط كاري  مزدها كاهش يا افزايش يابند، مقامات اتحاديه

 قبل را خواهند داشت.
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ي اين دو  كه ميانه دار، بل اي نه كارگرند و نه سرمايه بر اين رهبران اتحايه بنا

تطبق فشار از باال خود را با ها احتمالن  قرار دارند. در غياب فشار از پائين، آن

دهد،  چنان كه روزا لوكزامبورگ انقالبي آلماني توضيح مي هم دهند. مي

چنين افق طبيعتن  ها، و هم اي رهبران اتحاديه تخصصي شدن فعاليت جرفه"

آميز است،  محدودي كه مربوط به مبارزات اقتصادي پراكنده در شرايط صلح

نظري معيني را دامن  بوركراتيسم و تنگ ،اي در ميان مقامات اتحاديه ،سادگي به

تدريج از يك  پربها دادن به تشكل وجود دارد، كه بهزند.... قبل از هر چيز  مي

كه منافع مبارزه بايد بها،  ، چيزي گران خود تبديل شده استوسيله به هدفي در 

دوري از تنش براي تابع آن گردد. از اين شرايط، نياز آشكارا قابل قبول 

هاي بزرگ  و خطرات متصور براي ثبات  ريسك مستلزم كاهشكه  خيزد، برمي

، رزهاي مبا ي اتحاديه شيوهخود و فزون بر آن، پربها دادن به  است،ها  اتحايه

  32هاي آن است. اندازها و موفقيت چشم

ها در  مندي اتحايه هاي عيني را به توان يقينن، دور تجاري برخي از محدوديت

 ،داري تحت شرايط عادي سرمايه ،مذاكره برسر شرايط مطلوب براي كارگران

ي شكوفايي دور تجاري، بسيار محتمل است كه  كند. در مرحله تحميل مي

هاي  ها را اجابت كنند. در حالي كه در دوران ضاهاي اتحاديهداران تقا سرمايه

. اين شرايط ماند جايي براي چنين تقاضاهايي باقي نميكاري زياد ـ  ركود ـ و بي

ي طبقاتي سهيم هستند.  هاي مبارزه نشيني ها و عقب روي يقينن در روند پيش

ه از طريق ي گذشت ها در طول سه دهه اما كاهش مزدها و عضويت در اتحاديه



 شارون اسمیت

31 

روشني نشان  بهاخير  "بهبود"طور كه  دور تجاري قابل توضيح نيست، همان

و قدرت يورش نئوليبرالي  دامنهتواند از طريق  اين كاهش فقط ميدهد كه،  مي

از  ،و كنسرواتيسم بوركراسي نيروي كار ايالت متحد ،از طرفي،ي كارگر بر طبقه

. كنسرواتيسم بوركراسي نيروي كار اياالت متحد توضيح داده شود طرف ديگر،

كه  اي از مبارزه، بل  هاي اخير نه نتها از طريق بيزاري مقامات اتحاديه در دهه

گي ديرپاي نيروي كار به حزب دموكرات، حزبي كه  وابستهاز طريق چنين  هم

شود. هم كلينتون و هم  داري است، مشخص مي سرمايهخود مدعي هواداري از 

ها دادند كه  اي به اتحاديه هاي انتخاباتي قابل مالحظه ما، براي مثال، قولاوبا

يافتن به رياست جمهوري فراموش كردند. نه قول كلينتون مبني  محض دست به

هاي دايمي براي كارگران اعتصابي، كه  گزين بر غيرقانوني كردن استفاده از جاي

شاندن اتحاديه باشد، شكست ك ها براي به منع استراتژي مطلوب كرپوريشن

 كه در حق انتخاب آزاد كاركنان،متحقق شد، و نه التزام اوباما به گذراندن قانون 

  ، عملي شد.يافت تجلي مي ها رسميت شناختن اتحاديه غيرمخفي براي به  راي

عضويت  ، حتا با وجودي كهيافته استها ادامه  حمايت از دموكرات با اين حال

در هر سال  ي بحراني رسيد. ي گذشته به نقطه ها و مزدها در دهه در اتحاديه

توانند روي حمايت مالي و سياسي  انتخاباتي كانديداهاي حزب دموكرات مي

بدون برگشت يا با برگشتي شان حساب كنند،  هاي ها براي كمپين كالن اتحايه

 .ها در ازاي حمايت اتحاديه ناچيز
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ها در تغيير وضعيت موجود يقينن با درآمدهاي  الن بااليي اتحاديهميلي مسئو بي

كند،  ها برابري مي ها، كه با حقوق مديران بسياري از كورپوريش بسيار بالي آن

 ،Nelson Lichtensteinين ااشت ليشتنطور كه نلسون  شود. همان تقويت مي

در  ها : اتحاديهمتحد و اروپا، نوشت هاي اياالت ي رهبران اتحاديه با مقايسه

درآمدترين قشر مقامات تمام ترين و پر اند كه بزرگ جايي رسيده اياالت متحد به

بگير در جنبش كارگري در سطح جهان را به استخدام در  حقوق وقت

هاي پاياني  بگير در اياالت متحد، در سال آورند.... نسبت كارگران حقوق مي

طور متوسط اين  به كه در اروپا در حالي يك به سيصد بود،چيزي حدود  ،0780

هزار مقام  ، شست0760نسبت تقريبن يك به دوهزار بود. اياالت متحد، در سال 

 بريتانيا كه، در مقام مقايسه، اي تمام وقت داشت، و اين در حالي بود اتحاديه

 32اي داشت. چهارهزار مقام اتحاديه

گزارش  كارهاي  يادداشتدر  Mark Brennerچنان كه مارك برِنر  آن

اند  دالر در سال داشته 000.000درآمدي بيش از "اي  دهد، مقامات اتحاديه مي

هاي  با داده 8002سه برابر شده است )سال  8002و  8000هاي  كه بين سال

 اند داشتهدرآمد دالر  080.000ه بيش از راه است(، و تعداد كساني ك كامل هم

اي و  مقامات اتحاديه 00.000ك به است، نزدي سه برابر شده 8002در سال  نيز

بيليون دالر  0.8كه بالغ بر  ،اند دالر حقوق داشته 000.000كارمندان بيش از 

بيش از نيم "اي  در واقع، پنج نفر اول از پردرآمدترين مقامات اتحاديه "شود. مي

اند، و پانزده نفر اول بيش از  عنوان حقوق دريافت كرده ميليون دالر فقط به
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چنين آمده است كه  هاي برنر هم در يادداشت ".اند دالر درآمد داشته 400.000

اند جزء پنج درصد  دالر درآمد داشته 080.000مقاماتي كه بيش از "

اند. در ضمن، يك عضو معمولي  هاي امريكائي بوده ترين خانواده مند ثروت

 دالر و متوسط درآمد در 42.000طور متوسط  به ،8002اتحاديه، در سال 

 37"دالر بوده است. 40.000اياالت متحد 

ي كارگر دارد، حتا در حالي  وزن اين گذشته تاثير زيادي بر جنبش امروز طبقه

 .شود تر مي ي كارگر در امر مبارزه پخته كه طبقه

 

 تئوري و عمل

و  اي كليد اصلي خواهند بود اتحادي كارگران ،براي برگرداندن اين موج

. قرار گيردانداز سياسي  چشماي بايد در مركز  گيري اتحاديه جهت

هايشان مشاركت كنند، ولو اين كه بوركراسي  ها بايد در اتحاديه سوسياليست

گونه كه لنين  همان 40كرد آن غيردموكراتيك باشد. شان متصلب يا عمل  اتحاديه

كند، بايد به هر  ، به انقالبيون توصيه ميروي كودكانه كمونيسم چپ: چپدر 

ترين موانع را برطرف ساخت تا اين كه بتوان  گونه فداكاري تن در داد و بزرگ

طور سيستماتيك و با سرسختي و مصرانه و صبورانه درست در آن موسسات  به

ي پرولتر يا  ها، كه توده ترين آن ، ولو ارتجاعيها ها و اتحاديه و در بين جمعيت

ها و  ه تبليغ و ترويج پرداخت. اتحاديهنيمه پرولتار در آن جا هست ب
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كم در برخي مواقع( همان  هاي اخير دست كئوپراتيوهاي كارگري نيز )سازمان

 40ها توده هست. هايي هستند كه در آن سازمان

در  ي كارگري بدنهگي  گيري افزايش توان رزمنده اي با هدف دموكراسي اتحاديه

جام اين هدف مراحل از پيش تعيين ي اول اهميت قرار دارد. اما براي ان درجه

 ها گذر كرد وجود ندارد. كه بايد از آناي  شده

ها را در  اي لزومن نقش آن هاي رسمي رهبران اتحاديه چنين سياست هم

كند. جان.ال.لوئيس رهبر كارگران معدن، كه اگر  ي طبقاتي تعيين نمي مبارزه

سرسخت و ضد خواهي  اش داوري شود، جمهوري بنا به سياست رسمي

ي  براي رهبري مبارزهي دور از ذهن توانست كانديداي كمونيست بود، مي

نظر رسد. با اين همه، لوئيس به اين  به 0730هاي  هاي صنعتي در سال اتحاديه

(، با امتناع از متشكل كردن AFLتشخيص رسيد كه فدراسيون امريكائي كار )

به از اين روي گيرد.  ا ميغيرماهر، جلوي رشد نيروي كار متشكل ركارگران 

. اين ها شد ؤثرن منجر به برخي از اعتصابدامن زد، كه م AFLانشعاب در درون 

لوئيس  48.گرديدند( CIOهاي صنفي ) ي سازمان كنگره اعتصابات خود منجر به

ي از باال به پائين اداره كند كه سازمان  همان شيوه بهنيز را  CIOبر آن بود كه 

ي  ي مبارزه اما دامنه كرد. ( را اداره ميUMWAمريكا )كاران متحد ا معدن

شد كه اعتصابات و  بر كارگراني مي اش روايي طبقاتي اغلب مانع لوئيس از فرمان

ويژه صنعت خودروسازي در  دند، بهبر مي ن پيشها را عمل اشغال كارخانه

 .0732و  0736هاي  سال
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دست  هباي بنيادي تئوريك  گي تزلزل رهبران اتحاديه ماركسيسم براي فهم ويژه

كنش متقابل حزب "استاين طرحي عملي براي  . در زير، كليف و گلوكدهد مي

مقامات كند و  ها را رهبري مي ي كارگري اتحاديه هايي از بدنه انقالبي كه بخش

ترسيم  "ح راست آناي ـ هم جناح چپ و هم در برخي مواقع جنا اتحاديه

 : كنند مي

ي كارگر مفيد واقع شود،  ي طبقه ي مبارزه تواند در توسعه اين كنش متقابل مي

تبات از آب درآيند،  ترين عناصر بوركراسي نامطمئن و بي چپچرا كه حتا اگر 

تر كند.  تواند در مجموع مهار بوركراسي را ضعيف اتحاد انقالبي موقت با آنان مي

هاي چپ  بندي بين بوروكرات گونه از تقسيم بي بايد بداند كه چهيك حزب انقال

عمل   اند )حتا اگر به آن جويانه هاي مبارزه وري ي سخن و راست، آناني كه آماده

 گيرند، ي مصالحه در پيش مي ي موارد شيوه آناني كه آشكارا در همهنكنند( و 

 نفس و ابتكار ل، اتكا بهاستقال بندي گيري از اين تقسيم بهره توسط. بگيرد  بهره

اين را تقويت شود، اما به يك شرط: حزب بايد تواند  ميي كارگري  عمل بدنه

چپ اعتماد كنند يا به مقامات به نبايد روشن كند كه ي كارگري  بدنهبراي 

ها  ي كارگري اتحاديه حزب بايد پيوسته به بدنه آورند. سخنان راديكال  باور

در راس جنبش كارگران مبارز قرار حتا ها خود را  يادآور شود كه اگر بوركرات

 دهند. تر جنبش انجام مي ها اين كار را براي كنترل راحت دهند، آن

اي براي گسترش عمل است، حتا بهترين  هاي چپ فقط وسيله اتحاد با بوركرات

ي كارگران  گزين خود كنش توده راني هرگز نبايد جاي رين سخنت و راديكال
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ها بايد با يك  ي اتحاديه گردد. چنين اتحادي، مثل هر تاكتيك ديگري در عرصه

منجر به اين اتحاد يك سنجه، مورد ارزيابي قرار گيرد ـ خواه با سنجه، و تنها 

  43ردد و خواه نه.نفس و اعتالي آگاهي كارگران گ افزايش فعاليت، تقويت اتكابه

ها  با توده"اي در مورد بريتانيا به همين نكته اشاره دارد،  تروتسكي در نوشته

ها  ها در پيشاپيش توده هميشه، با رهبران بعضي مواقع، اما فقط تا وقتي كه آن

 44".شندباقرار داشته 

منظور  ها بايد به آيا سوسياليست  شود كه: در اين جا اين پرسش مطرح مي

هاي  سعي در اشغال مسئوليت "رهبران منزلزل"گزين شدن با اين  جاي

استاين در  بندي كليف و گلوك اين پرسش از طريق فرمول 48اي نمايند؟ اتحاديه

اي  هاي اتحاديه : تمام تاكتيكباال پاسخ داده شده است، كه ارزش تكرار دارد

منجر اين اتحاد ه فقط با يك سنجه ـ خوا"د نگيري شو بايد با يك سنجه اندازه

نفس و اعتالي آگاهي كارگران گردد و خواه  به افزايش فعاليت، تقويت اتكابه

بي ، وقتي كه اكثر كارگران درحال اعمال توانايي ي انقال در يك دوره 46"نه.

جنگي خود هستند و انقالب در دستور قرار دارد، پاسخ سرراست است، چرا كه 

گامي با جنبش انقالبي  در همتوانند  ميولت اي به سه رهبران انقالبي اتحاديه

تر  گيري بسيار سخت تر، اين تصميم وجوش هاي كم جنب عمل كنند. اما در دوره

 است.
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هاي متعهد به جنبش كارگري مواضع  ي گذشته بسياري از راديكال طي سه دهه

 گيري هاشان ـ حتا در غيبت اوج دست آوردند، و تالش ها به رهبري را در اتحاديه

دليل فشار  بار آورد. براي مثال، به ي طبقاتي ـ نتايج مهمي به گير مبارزه چشم

به نفع  ،AFK – CIOاي ضد جنگ، نشست  ي فعالين اتحاديه مداوم و گسترده

سربازان اياالت متحد از عراق راي داد، كه  "سريع"اي مبتني بر برگشت  اليحه

جنبش كارگري  قيد و شرط ها حمايت بي روند دهه اين در واقع معكوس كردن

 42اياالت متحد از امپرياليسم بود.

هاي اصالحي دواطلبان  ليستتوانند نسبت به انتخاب  ها نمي سوسياليست

تفاوت باشند و بايد هر گام مشخصي كه به تحقق  ها بي رهبري اتحاديه

. با اين وجود، كسب انجامد را مورد حمايت قرار دهند اي مي دموكراسي اتحاديه

راه است كه براي رسيدن به  اي تمام وقت با اين مشكل هم گاه اتحاديه يك جاي

اين فشار از باال  رو بود. ها روبه توافق با كارفرمان پيوسته بايد با فشار زياد آن

اي، به  ترين رهبران اتحاديه نيت تواند، حتا در ميان با حسن راحتي مي به

ي فشار از  كننده ي متعادل ويژه در غياب وزنه ود، بهكنسرواتيسم منتهي ش

 ي كارگري. پائين، از طرف بدنه

كه توسط عمل  انقالبي نه توسط عنوان بل اين دليل كه مخصوصن، رهبري به

تازان كارگري در  پيشتوانايي عملي  تضمينيعني شود ـ  ارزيابي مي

فقت رهبران موجود يا بدون موا، با مبارزه از پائينو رهبري دهي  سازمان

ي كارگري باقي  ر ميان بدنهتازان اقليتي د اگر اين گروه از پيش. اي اتحاديه
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خوبي  تواند به ها مي نفس و نفوذ آن ند، آن وقت قوي كردن اعتماد بهما به

هاي رهبري  ، كه يقيينن كسب موقعيتموثرترين تاكتيك را نشان دهد

]در واقع، وجود رهبري انقالبي، بدون وجود يك گروه  اي نخواهد بود اتحاديه

دهي و رهبري در پائين باشد، عاطل و  تاز در پائين كه قادر به سازمان پيش

 .باطل خواهد بود ـ م[

هاي مختلف انجام  شيوه تواند به كمك به متحد شدن اين اقليت پيش تاز مي

راني كه خواهان دفاع از ها، در محل كار، با ديگر كارگ حد كردن آنگيرد، از مت

اي هستند تا قرار گرفتن در كنار كساني كه راي منفي به  حقوق اتحاديه

درصد  70اند. حتا اگر راي اعضا براي يك قرارداد  قراردادهاي تخفيفي داده

توانند بسيار موثرتر  ميها  ها باشد، سوسياليست درصد عليه آن 00نفع و فقط  به

تمركز  گسترش نفوذ اين اقليت كوچك اما مبارزو  اگر بر متحد كردنباشند 

 هاي رسمي رهبري اتحاديه. تا كسب موقعيت كنند

چنين به توضيح انظباط الزم براي اعضاي حزب  استاين هم كليف و گلوك

 پردازند: كنند مي ها كار مي انقالبي كه در اتحاديه

در محل  يي حزب از هسته اش  و تابعيتفرد ل جمعي توسط حزب بر بايد كنتر

براي انتخاب هر مقام   وجود داشته باشد.... مبارزه ي محلي حزب كار يا از شاخه

گزيني براي فعاليت كارگران باشد. انتخابات در  جايحزبي بايد تكمله و نه 

  42گزين آن. ي كارگري شود، و نه جاي اتحاديه بايد منجر به افزايش قدرت بدنه
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   انداز اهمیت چشم

در آغازگاهي ها  ها در اتحاديه ، امروز براي سوسياليستماركسيستيتئوري 

هيچ فرمولي براي كاربست متد فقط يك آغازگاه. ، اما گذارد اختيار مي

ي طبقاتي كه در  ي مبارزه هاي منفرد در مقاطع ويژه ماركسيستي در اتحاديه

ن كنند و رهبرا ها در خالء مذاكره نمي پيش است وجود ندارد. اتحاديه

ها و  نند. استراتژيز نميرقم ي طبقاتي را  ي مبارزه تنهايي آينده اي به اتحاديه

كه توازن شوند، و با فاكتورهاي زيادي  مشخصها بايد در عمل  تاكتيك

كنند ـ فاكتورهايي كه نه  ي مفروض تعيين مي نيروهاي طبقاتي را در هر لحظه

هايي كه پيوسته  آن فرقهكه پيوسته در حال تغييراند ـ انطباق يابند.  ايستا، بل

ي طبقاتي  رفت مبارزه ي مانع اصلي پيش مثابه بهرا  "اي خيانت مقامات اتحاديه"

بدون توجه به  "اعتصاب عمومي"اخوان مداوم براي )كه با فر انداز دارند در چشم

اند.  راه است( از متد ماركسيستي بسيار پرت وضعيت واقعي روابط طبقاتي هم

، كه مدت كوتاهي پس از انقالب اي تودهاعتصاب طور كه لوكزامبورگ در  همان

دارد، اگر انقالب روسيه چيزي به ما  روسيه نوشته شده است، بيان مي 0708

وعي طور مصن بهنه  اي آموزد كه اعتصاب توده ، قبل از هر چيز به ما ميوزدآم مي

ترويج "نه  و، "رفتگ تصميم" شود مي اش نه االبختكي در باره، "شد ساخته"

ي مشخص از  ي تاريخي است، كه در يك لحظها كه پديده ، بلاست "شدني
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نه از طريق ن، بنا بر اي شود. منتج ميناپذير تاريخي  شرايط اجتماعي اجتناب

باري  ي احتمال يا عدم احتمال، سودمندي يا زيان هاي انتزاعي در باره زني گمانه

كه فقط از طريق بررسي آن عوامل و شرايط اجتماعي كه اعتصاب  آن، بل

ـ به  كند رشد مي ،ي طبقاتي ي كنوني مبارزه در مرحله ،ها اي از بطن آن توده

انداز تمنيات دل،  اي از چشم اعتصاب توده نقد ذهنيعبارتي ديگر، نه از طريق 

چه كه  انداز آن هاي آن از چشم سرمنشاء بررسي عينيكه فقط از طريق  بل

توان مساله را درك يا حتا مورد بحث قرار  ، كه ميناپذير است تاريجن اجتناب

 47دارد.

ها بايد از طريق ارزيابي هم عوامل ذهني و هم عوامل  ها و تاكتيك استراتژي

 .Jamse Pي مشخص تاريخي تعيين شوند. جيمز كانن  ني در هر مرحلهعي

Canonگذار جنبش تروتسكيستي اياالت متحد، اهميت اين پروسه را  ، بنيان

انداز است. به كجا  ي چشم نخستين گام مساله"دهد:  چنين توضيح مي اين

نخست الزم رويم، چه عواملي در مسير هستند، و روند عمومي چيست؟  مي

  80"ت كه اين گام را روشن كنيم.اس

گاه بسيار  انداز جاي ي طبقاتي در ايجاد يك چشم  بيني جهت آتي مبارزه پيش

حزب  0782  ي مي نامه قطع  كانن اهميتبا اهميتي دارد. در همان مقاله، 

ركود "اي كه در آن  نامه ها را طرح كرد ـ قطع كمونيست در باره ي اتحاديه

ها قبل از  سال ،"اش بر راديكال كردن كارگران صنعتي در حال رشد و تاثيرات
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پيش بيني شده  ،هاي صنعتي در خالل بحران بزرگ گيري مبارزات اتحاديه اوج

 دهد، ري، ادامه ميگي بود. كانن، با دقت چشم

كند و در آن  بيني مي هاي در حال رشد كارگران را پيش نامه ناآرامي اين قطع

هايي كه  ويژه در آن زمينه بيند، به را مي  مبارزات گسترده ي ازانداز چشم

بندي  كارگران متشكل نيستند، از قبيل صنايع خودرو، الستيك، نساجي و بسته

شدت  ران در اين صنايع اشتغال دارند، كه بههاي عظيمي از كارگ گوشت. توده

گيرد، و  ها را در برنمي هاي موجود آن شوند و حمايت اتحاديه استثمار مي

 ها در حال رشد است. ي مبارزاتي آن روحيه

كنند، تنها خط ممكن براي حزب  گيري ما را تعيين مي اين عوامل جهت

در حال رشد كارگران  آراميِ كمونيست در وضعيت كنوني حساب كردن روي نا

ي اصلي و مركز ثقل كار  شان براي مبارزه و قراردادن تكيه فزآيندهو خواست 

  80كردن براي اعتصابات. ها و آماده دهي غيرمتشكل اي حزب بر سازمان اتحاديه

منظور  ي طبقاتي، به تشخيص زمان نزديك شدن يك اوج ناگهاني در مبارزه

ي طبقاتي  ، ضروري است. فوران مبارزهاش رسيدن فراهنگام  بهداشتن آمادگي 

ي غرب مياني، حاكي از سرآغازي از  در ويسكانسين، و در حقيقت سراسر منطقه

بر بستر يك بحران اقتصادي  نزاعي كهنبرد در دور آتي نزاع طبقاتي است. 

رغم احياي  به يورش بحران بزرگ شروع شد، و هنوز طوالني و سخت كه با

هيچ نشاني از رونق دوباره را از خود نشان نداده است،  يشنيسودهاي كورپور
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هاي سياست نئوليبرالي منجر به نابودي  افتد. با وجودي كه تندروي اتفاق مي

ها يورش خود  ي كورپوريشن شد، نئوليبراليسم اما سمج است. طبقه 8002مالي 

ي  ه مبارزهكفرا رسيدن آن زماني تا  ادامه خواهد داد چنان را هم به كارگران

 طبقاتي تغيير در توازن نيروهاي طبقاتي را تحميل كند.

ها در  داشت. اين هاي زيادي را در پيش خواهيم ها، و شكست ها، پيروزي چالش

رهبري خودرهاني  ي آماده فرآيند انقالبي، كه در خالل آن حزب انقالبي خود را

 ي آمادهنه فقط  ي كارگر خود را ـ در حالي كه طبقه كند ي كارگر مي طبقه

ي جامعه به نفع اكثريت وسيع  اداره ي آمادهچنين  كه هم سرنگوني سيستم، بل

    .ناپذيرند ـ اجتناب كند ها مي انسان
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