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   مترجمۀمقدم

 جنبش ی از معضالت جدیكيصورت  ھا است كه امروز به هي اتحادۀلأن مقاله پرتوافكندن به مسي اۀ قصد من از ترجم

د كل اثر يأئ تیمعنا  بهاً  لزوم] پورتال- ونشر آن[ يك اثر ۀست كه ترجمياگر چه الزم به تكرار ن.  درآمده استیكارگر

سنده فرض خود را يستند ـ نويباور من، قابل دفاع ن ن نوشته، بهي ایاھ فرض شي از پید اذعان كنم كه برخيست، اما باين

 و ٢٠٠٨ یھا  سالی مالینابود"علت . رسند ینظر نم  بهیرفتنيگذاشته است كه چندان پذ" ئیھا تيواقع" بودن یبر بدھ

دار،  هي سرماۀ طبق آن باینيگز یو جا" یشني كورپورۀطبق"ھا دانستن، اختراع  برالي نئولیخواھ ادهيرا در ز" ٢٠٠٧

صحبت بر . اند سمي و بدعت در ماركسی مصداق بدآموزیگھم.... ردن، وك" هيسرما"ن مفھوم يگزيرا جا" سميبرالينئول"

ل يجا كه به شناخت بھتر ما در تحل ، تا آنیدار هي گوناگون سرمایھا یژيه و ستراتين انواع سرمايز قائل شدن بيسر تما

، یلا مۀيه، اعم از سرماين انواع سرمايزات بين است كه ما با ابداع تمايكه صحبت بر سر ابل. يستكنند، ن مسائل كمك 

. ميكن یه مي تعبیستيل ماركسي فرار از تحلی برائیسم، مفرھايبرالي نئولاً يرن اخيچن و ھم... ، وابسته،ی، تجاریصنعت
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ه مطرح است و آن يك سرماي ماركس تنھا یبرا. ميدرون دعوت كن م  تا آن را از در بهيكن یرون ميه را از پنجره بيسرما

ص دھد، و بر يد شده توسط كار را به خود تخصي تولۀد ارزش اضافي بااً ی انباشت خود ضرورت است كه برایا هيسرما

داد كه  یح مي خود حتا ترجیھا ماركس در نوشته. ابديی سم توسعه مي و كل ماركسی طبقاتۀاد است كه كل مبارزين بنيا

ه ـ ي كه اصل تضاد سرمایليكوتاه سخن، ھر تحل. استفاده كند"  شخص شدهۀيسرما"از مفھوم " دار هيسرما "ۀ واژیجا به

  .   ستي نیستيتواند باشد اما ماركس ی میزي نقض كند ھر چی و با ھر احتجاجیكار را، تحت ھر عنوان

  آبتين درفش

***  

  

  

  ھا جنگ نئوليبرال عليه اتحاديه:  بخش نخست

 مداوم ۀبا مبارز"تواند  یمزد فقط م  دستیھا  د كه سطحيجه رسين نتي به ا١٨۵٠ خود در سال  یاركس در بررسكارل م

ش روزكار يمزدھا تا حداقل ممكن و افزا ش به كاھش دستيوسته گرايدار پ هيه و كار حل و فصل شود، سرماين سرمايب

چنان كه كارل ماركس   در واقع، ھمi."آورد یالف فشار موسته در جھت مخي كه كارگر پیتا حداكثر ممكن دارد، در حال

   ii." استیخ مبارزات طبقاتي تار  جامعهیخ تا كنونيتار" نوشتند، ستيفست كمونيمانك انگلس در آغاز يو فردر

فقط .  آنان را معتبر شناخته استینگارش درآوردند بررس ن كلمات مشھور را بهي كه ماركس و انگلس ایخ از زمانيتار

 را اياالت متحدهھا در  شني سرسخت كورپورۀد طبقيِم بحران بزرگ بود كه سرانجام كنترل شدي عظی اعتصابیھا نبشج

 New Dealل يوديھا پس از ن دھه.  كردی را قانونی جمعیزن ھا و چانه هيل اتحاديدرھم شكست و حق كارگران در تشك

  .رفتندي از حضورشان، پذیرغم ناخرسند  را، بهی جمعیزن  چانهۀھا در پروس هيت اتحاديھا رسم شنيكورپور

 ی كه شكوفائیوقت. ان ماركس بوديگر بي دجانب بر یدي اتفاق افتاد، تائ١٩٧٠ یھا  سالۀانين عصر كه در ميتوقف ا

د يل تویور واش از بھرهيواش يز ي ناياالت متحدهد ي تولیور پِت افتاد، بھره  به پِتاياالت متحده پساجنگ ی اقتصادیرپايد

 توان یاي احیژي گرد ستراتاياالت متحده یرھبران اقتصاد. ، عقب افتادالمان و جاپانژه يو اش، به ی اصلیرقبا

 ی طبقاتیر توازن قوايي تغی درازمدت را برایھا كارزار ، آنین روياز ا.  كارگر، متحد شدندۀ طبقۀشان بر ُگرد یرقابت

  .ش گرفتنديدر جھت منافع خود در پ

ز، طرح يه ستي اتحادی اتاق بازرگانی و برپائBusiness Roundtableبل ينس راندتيزيل بي از قبئیھا ازمانل سيبا تشك

 در آن Business Week كيو زنسيب ۀگونه كه مجل آن.  كردندیزير ی كارگر را پۀ طبقی زندگید استاندارھايكاھش شد

ت دادن يتر رضاكم به ۀديقورت دادن خواھد بود ـ ا ی براین قرص تلخيھا ا یكائيمرا از یاري بسیبرا: "زمان نوشت

خ اقتصاد مدرن انجام ي، در تاریگريا ھر ملت دين ملت، يز كه ايچ چيھ... تر داشته باشنديشھا بتوانند ب  كه شركتیطور

 iii."ستياس نيد انجام شود قابل قي كه اكنون بایديت جديرش واقعي با متقاعد كردن مردم به پذیلحاظ سخت  است به داده

، "بازار آزاد بدون نظارت" مدافعان ی ادعائۀار دور از قاعديبس. سم شناخته شديبراليعنوان نئول د بهيت جدين واقعيا

 كه در جھت منافع ی دولت را وقتۀشه مقدم مداخليھا است، كه ھم شني كورپورین اجتماعيمأسم در واقع نظام تيبرالينئول

 ٢٠٠٧ -٢٠٠٨ھا در بحران بزرگ  شنيھا و كورپور  بانكیھا ی پرداخت بدھ.ديگو یآمد م ھا باشد خوش شنيكورپور

 یرشان منجر به نابوديناپذ یري را كه حرص سیتياستر  والیھا دولت فدرال نه فقط غول: ت بودين واقعيح ايش صرينما

  ivدي گردزيھا به اوج خود ن شني كورپوریساز برگشت سودھا نهيكه زمی شد نجات داد، بلمال

 به ی كارگر جھانۀ طبقی برایروز هير از سيغ ز بهيچ چيگذرد ھ ی سال كه از عمرش می و اندین سيسم در ايبرالينئول

ك ي یك جنگ طبقاتي است كه در یبرالي نئولیھا استي سۀ كه جوھرین برآمد نه محصول جانبيا. اورده استيارمغان ن
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انتخاب . كند یآور م ، را الزامی كارگریھا هي اتحادیعنيشت كارگران، ي دفاع از سطح معۀليب تنھا وسيطرفه، تخر

سم داشت، كه با اخراج يبرالي نئولیروزيت از پي حكا١٩٨٠گان در ي و رونالد ر١٩٧٩مارگارت تاچر در انگلستان در 

 یھا ھا در ماه  آنی هيشكستن اتحاد ، درھم )PATCO (یك ھوائي ترافیئ گان حرفه  سازمان كنتركنندی اعتصابیاعضا

  .افتيگان، نمود ي ریاست جمھوريول را

 برخوردار بوده است، یاسيت ھر دو حزب سياش از حما یبرالي نئولۀھا در پروژ شني كورپورۀاز آن زمان تا كنون، طبق

دنت بارك يم پرزيتصم. ش گرفتنديدستان را در پ یوقفه به كارگران و تھ ی بۀخواھان حمل یھا و ھم جمھور  دموكرات ھم

ان يتاھا ھمچون ھم  ی است كه دموكراتمندان گواھی ثروتات براي كاھش مالۀ بر ادامی مبن٢٠١٠دسامبر اوباما در 

  .دھند یبرال ادامه ميت نئوليشان نقش خود را در حاكم خواه یجمھور

 بدون دخالت دولت در عصر یدار هي سرمای سطوح نابرابرۀني امروز قری اقتصادیست كه سطوح نابرابري نیاتفاق

 افزودن به ثروت خود با چنگ و یگان دزد برا زاد بي كه نجی در اواخر قرن نوزدھم است، وقتGilded Eraد لديگ

 دستور ی وجه اصلیشكن هيوه، اتحاديھمان ش به. دنديجنگ یھا م هيافتن در اتحادي  سازمانیه تالش كارگران برايدندان عل

 یھا شيھا، كورپور هي درھم شكستن اتحادیبرا. فق بوده است ھم موين كار كامالً برال بوده است، كه در ايكار نئول

 كه ئیھا یشكن كردند، شركت هي اتحادیھا ر صرف شركتالون ديليم بي ناً يب، تقر١٩٨٠ یھا ، تا اواسط سالیكائيامر

قبل از (د يگونه كاركنان خود را بگائيم داد كه چما در فصل دوم نشان خواھ: "كردند ی منتشر مئیھا ن قولي با چنیمتون

 كم یھا ھا را ماھرانه به شغل گونه آنيد ـ چحال نگھدار ھا را خوش گونه با مزد كم آن و چه) نديھا شما را بگا ن كه آنيا

د كه در ھر دو حالت پول يگونه استخدام و اخراج كن  بترسند ـ چ ھا گرداندن از آن ی كه از روید طوريمزدتر روانه كن

  v"ديبساز

كنند، در  ی میدھندگان زندگ اتي مالیرھاالبا د" ی دولتیھا  برخوردار از كمكیھا ملكه) "كاذبِ (ر يطور كه تصو ھمان

ار يدر اخت" ميشناس ی آن طور كه ما آن را می دولتیھا كمك"ك قطع يدئولوژيه اين، توجينتل كلي بیاست جمھوريدوران ر

ه ي، توج" مطالیني در سیميتقد "ئیايوكاران با مزا خودریار باالي بسیھا پرداخت)  كاذبِ اً يضا(ر يقرار داد، تصو

 در سال ین روياز ا. ار قرار داديھا را در اخت هي عضو اتحادی كارگران صنعتیھا  پرداختۀوقف ی ب  كاھشیتقاضا

 یا ساعتيطور متوسط با مزا به) UAW (ی كارگران خودروسازۀي شد كه اتحادی مزورانه مدعمزيورك تايوين، ٢٠٠٨

 از يه عضو اتحادۀك كارگر خودروساز تازه استخدام شدين ادعا را كرد، مزد ي امزيتا كه ی زمانvi.درآمد دارند دالر ٧٠

 بخش یھا هيت در اتحادي آمار كار، تعداد عضوۀ اداریھا  با استناد به دادهvii.شد ی شروع مدالر ١۴.۵٠ یساعت

 ی درصد از كارگران بخش خصوص۶.٩ھا فقط  هي كرده است، اتحادی را طی نزولیك منحنين دوران ي در ایخصوص

   viii. است كه سال قبل پوشش داده بودندی درصد٧.٢تر از  ماند، كه ك داده  پوشش ٢٠١٠ر سال را د

، ی به كارگران بخش عمومی ھدف را از بخش خصوصیئ گان رسانه سازان و خبر استي، سیبا غلبه بر بخش خصوص

، "تياندازه و عدم قابل شي بیھا پرداخت"ر ي از تصویريگ اند، و با بھره ان دادهر مكييك، تغيئولوژ ديعنوان دژكوب ا به

 ی عمومیھا نهيمان آن، كاھش ھزا یر آتش بياند و ز عنوان بالگردان معركه، نشانه گرفته   را، بهیكارگران بخش عموم

ادعا ) مزورانه(، ix درصد است٣۶.٢ ی بخش عمومیھا  هي كه نرخ افراد متشكل در اتحادیبا وجود. كنند ی میرا عمل

 یھا یول تورم كسرؤی، مس درمانیھا مهي و بین اجتماعيمأ تیھا مهي بۀاضاف ، بهی بخش عمومیھا هيشود كه اتحاد یم

د ملغا يھا با هي اتحادیزن  حق چانهی دولتۀ متوازن كردن بودجیرند كه برايگ یجه مين نتيو از ا.  ھستندی دولتۀبودج

 است كه یالتي ا۴١ از یكين يسكانسيو"ن كه ي در دوم مارچ با نوشتن اUSA Today ی تودیـ ا ـ اسوي ۀروزنام. گردد

طور شفاف تالش  ، به" دارندیش از كارگران بخش خصوصي بئیايطور متوسط مزد و مزا  بهیكاركنان بخش عموم

   x. را در مقابل ھم قرار دھدی و عمومیكرد كه كارگران بخش خصوص
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 را یشتي معی و افت استانداردھایكار ی كه بیھا كارگر ونيلي، م٢٠٠٨ھا در سال   پس از نجات بانكیكمن وجود، يبا ا

  . حاكم نشدندۀن مانور طبقين آخري ایرايگر پذي ادامه دادند دین دور تجاريا" یبھبود"تا فاز 

  

  آينده در گذشته: ويسكانسين

ين فوران تر ن و مصممانهيتر  در گرفت گستردهبروری ف كه در ماهی بخش عمومیھا هي دفاع از اتحادینبرد برا

 معترض در مراحل گوناگون مبارزه حاضر ١٠٠.٠٠٠ش از يب. ار رھا كردي بسیھا  را پس از سالی طبقاتھمبستگی

  .ھا اشغال كردند  ھفتهی را برایدار جو با خروش تمام ساختمان فرمان  كه ھزاران كارگر و دانشیشدند، در حال

كتاتور را از قدرت خلع كرده بود، كارگران ي مبارك دی حسنیگ تاز  روشن با انقالب مصر كه بهيسۀمقاك يدر 

 بود كه اشغال ین در حالي، و ا" واكریحسن" و " یك مصريبجنگ مثل "ل، يكردند از قب ی حمل مئین شعارھايسكانسيو

چنان كه اشغال ادامه  ھم. ر داشتيدان تحريا م زودگذر بیك ھماننديش از ي بیتي خود نافذیخود  بهیساختمان فرماندار

 یان در نموديجو  كه كارگران و دانشیگرفت، در حال  را فرا یساختمان فرماندار" یاعتصاب عموم "ۀپچ افت، پچيی م

 و ستراتيژیبرد مبارزه بر سر  شي پیده شده است، براي داياالت متحده یندرت در جنبش كارگر  ، كه بهیاز دموكراس

گان در قاھره باز كرد كه  ن تظاھركنندي خود را در بین ھم جايسكانسي كارگران وۀ، مبارزxiكردند یھا بحث م كيتاكت

گان  كنند  توسط تظاھریا نوشته  كه در آن شعاریش در آمد، عكسي به نمابروریر در ماه فيدان تحري از میتوسط عكس

  xii".ك درديا، يك دنيكند ــ  یت مين را حماينسسكايمصر كارگران و: "شد كه بر آن نوشته شده بود یحمل م

ن يسكانسي وی بخش عمومیھا هي اتحادیدند كه بقايص رسين تشخيھا به ا  آنیا هيراتحاديان غيز حاميه و نيكارگران اتحاد

 شان ن حقوقيتر یئ هيھا را از پا هي است كه اتحایب قانونين، اسكات واكر، در تصويسكانسيمستلزم شكست فرماندار و

كه  بلين نبود سكانسيوجه محدود به و چيھ  واكر بهۀن كه، حملي ااً  مضافxiii.كند ی محروم میجمع  دستهیزن  حق چانهیعني

انا دنبال ئينديگان، و ايو، مشي اھایھا التيخواھان در ا یش توسط جمھوريشاپي مشخص بود كه پستراتيژیك يبازنمود 

 xiv.شد یورك، بازتاب تكرار ميويھا، شامل آندروكوما فرماندار ن وكرات دمۀ تحت سلطیھا التيشده بود اما اكنون در ا

  .الت، بوديالت به اي، ایجانبه به كارگران بخش عموم   ھمهۀ مشخِص حملستراتيژیك ين يا

داد كه افكار  ی اس نشان می ب یاخبار س/ مزيورك تايوي نیپرس افت، ھمهيی ن گسترش ميسكانسيچنان كه نبرد و ھم

 و كارگران xv. بودی كاركنان بخش عمومیزن ف حق چانهيك مخالف تضعي دو به اً يب تقرۀي با حاشیاس مليمق در یعموم

و، ياالت اھايھا ھزار كارگر در ا ده. ورش تنھا نبودندين ين آخريق انداختن ايتعو  بهیشان برا ن در تالشيسكانسيو

 مشابه، دست ی قانونیھا حهيل الي تحمیشان برا یالتيان اگزار  قانونیھا ه طرحيگر، علي دیگان و جاھايشيانا، مئينديا

 یشان برا كالنؤگزاران دموكرات با احساس خشم م انا، قانونئيندين و ھم در ايسكانسيھم در و. به اعتراض زده بودند

ت بودند يخواھان كه در اكثر یشان در امان باشند و ھم جمھور كالنؤد شدند، تا ھم از خشم ميالت ناپديھا از ا ھفته

  .ب كنندين را تصويتر قوان راحت

ا موافقت كرده بودند و بدون مقاومت ي مزد و مزایھا  كاھشیش با تماميشاپين پيسكانسي وی بخش عمومیھا هياتحاد

ج ي بسیھا آمادگ هين وجود، اتحاديبا ا.  استی جمعیزن ھا فقط با حمله به حق چانه  آنۀاعالم داشته بودند كه مبارز

، ینشان موران آتشأژه ميو شد، به یشان نم ن شامل حاليھا ھم كه قوان  از آنیز داشتند، و حتا برخين را نشا یاعضا

 در یكار عمل ع دست بهيھا سر هي اتحادیرھبران اصل.  بودندیكنندگان مشتقاق اشغال ساختمان فرماندار مشاركت

ن يسكانسيت ويم و تربي مجمع تعلی شورایست، ول ایرقانوني غی عموم  بخشیاگرچه اعتصاب برا.  كار شدندیھا محل

)WEAC (گان در  وستن به تظاھركنندي پیجا  بهبروری ف١٨ و ١٧ در یماريآموزگاران را فراخواند كه با اعالم ب



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۵

ن كار را كردند ـ كه يز ھمين) نيشي معلمان پیكائيون امريفدراس(ن يسكانسي وی AFT. ل كننديسن مدارس را تعطيمد

  .راه داشتين را ھمسكانسي كارگران ویروزيد به پي ام ویخودباور

 ضامناس اعتراضات يت داشت ـ خشم و مقيدن به كنش در محل كار آشكارا موجودي وسعت بخشی برایجوھر انسان

د كه چه در يرس ینظر م ھا به هي اتحادی در حال رشد بود، رؤسااً يع كه اعتراضات وسیاما حتا وقت. برد مبارزه بود شيپ

 ی، مربروری ف٢١روز دوشنبه، . اند ـ سرانجام ھر دو را انجام دادند دن آن مرددي و چه در جھت فروكاھء اعتالجھت

 بالفاصله بعد از آن، xvi.ن به آموزگاران دستور برگشت به كار داديسكانسيت ويم و تربي انجمن تعلیس شورايبل، رئ

ه از ي كارگر در شش ناح۴۵.٠٠٠ھا است و  هي اتحادی برای پوششی، كه سازمان)SCFL( كار جنوب یون مركزيفدراس

  :ش قرار داديتسا ر را در وبي زۀيانيكند، ب ی میندگيسن را نماياطراف مد

" SCFL  ًدينما ید ميكند، تائ ی مءاش را امضا  بودجهی اصالحۀحي كه واكر الی روزی برايك اعتصاب عموم، احتماال ".

ھا در  هيدر واقع رھبران اتحاد. افتيت نيھا بود، اما ماد هي اتحادیريگ  حال شكل دری از اعتالی حاكتقوبه ه يانين بيا

  .ر شدنديگ ني كرد، زمء شدن امضای قانونیحه را براي، كه واكر الچ مارۀازديروز 

 یركرسو بيانا، و اوھائينديگان، ايكه در مشين بلسكانسيز را نه تنھا در ويه ستين اتحاديت قوانيخواھان با موفق یجمھور

ش از يك تب و تاب پيعنوان   بهاً ی را صرف طبقاتۀر از مبارزين دور اخين وجود، اشتباه خواھد بود كه ايبا ا. نشاندند

 است كه در یديش نبرد در دوران جدي از گشایعكس، بالقوه حاكه ب. ميري درنظر گی عادیبرگشت به روابط طبقات

 مبارزه یئ  خصلت تودهی نداد، ولین رويسكانسي در وی اعتصاب اصالً بروریاگر چه در ماه ف. رو قرار دارد شيپ

  .گذارد یش مينما  را بهاياالت متحده كار یروي نیخيِم تاري عظی از فرازھایريتصاو

 یا كننده ست ھزار اعتراضي كه توسط پانزده تا بیزي دارد، چیادي زۀان خود فاصلين با پايسكانسيواقع، مبارزه در و به

سن گرد ي مدی در ساختمان فرمانداراً مجدد" يده استان نرسين جنگ به پايا"ن كه ي اعالن ای مه برا١۴خ يكه در تار

 كه موضوع به ید را مردود شمردند، طورين جديت گذار قواني دادگاه قانونیأن ري چندxvii. شھادت داده شد،آمده بودند

 كردند یخواھان ی جمھوری جھت بركنارئیھا ني كمپیخوان اقدام به فرایئھين اتحادفعاال. شود ی ارجاع داده میدادگاه عال

شان  اني و حامیئ هين اتحادن نوشتار، فعااليو در زمان نوشتن ا.  سوار شده بودندیشكن هيكه شادمانه بر خر مرداد اتحاد

 Hoovervilles" لزِ يھوورو"د از يتقل  مستقر كردند و نام آن را بهیدار رون ساختمان فرماني از چادر در بیشھر

 در ی دولتیبند  بودجهۀ كه عھد نمودند كه در طول دوری گذاشتند، در حالWalkerville" لزيواكرو"بحران بزرگ 

   xviii. بمانندیچنان باق جا ھم آن

  

  داری ھای كارگری تحت نظام سرمايه تئوری ماركسيستی اتحاديه:  بخش دوم

ل باال و ھم ين ھم پتانسيسكانسيبه باال بودند، نبرد ون ي از پائی جنبش كارگرین درصدد بازساز كه فعاالیدر حال

 ی، كه برااياالت متحده ین از بحران جنبش كارگريسكانسيمبارزه در و. ش گذاشتينما ھا را به هيع اتحاديت وسيمحدود

 ۀدرجن ي و دوم٢٠٠٩ن ركورد خود را در سال يتر نئيھا پا تعداد اعتصاب. دار شدي بود، پدیريگ ھا در حال شكل دھه

ل به استفاده از ي مایئ هي است كه رھبران اتحادیا  از درجهین اعداد حاكي اxix. تجربه كرد٢٠١٠سقوط را در سال 

 یھا  درصد از محل١١.٩ھا به  هيت اتحادي كه عضویاند، حتا در حال  اعتصاب، بودهیعنين سالح كارگران، يثرترؤم

 ـ یفي تخفیزن ھا چانه  دھهxx. بود١٩٧٩ درصد سال ٢۴.١بل و  درصد در سال ق١٢.٣تر از  ، كه كم٢٠١٠كار در سال 

ل ي تبدیئ هي اتحادیھا یزن  چانهیا را به خصلت عادي مزد و مزایھا شد ـ كاھش یداد م موقت قلمۀديك پدي ءكه در ابتدا

ت ي عضوخ نشان داده است كه نرخيتار. راه آوردھم  كارگر را بهۀشت طبقي بدتر شدن سطح معیرو نيكرد، و از ا

تواند از  ی فقط می طبقاتیروھاياگر توازن موجود ن.  مطابقت داردی طبقاتۀن رفتن سطح مبارزيھا با باال و پائ هياتحاد
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شان يھا هيگونه اتحاد ن است كه چهي ایئھين اتحاد فعاالی اصلمشکلن ي معكوس شود، بنا بر ای طبقاتۀت مبارزيق تقويطر

 كارگران یگاِم توان مبارزات ِش گام بهي مستلزم افزااً ھا لزوم يست ماركسین برايا. نندل كي رزمنده تبدیھا را به سازمان

  .ژه استيطور و ھا به هيطور عام و كارگران عضو اتحاد به

  

  ھا  گی متضاد اتحاديه ويژ

 حامل ۀمثاب  اما بهھا هياتحاد.  ھستندیدار هيشان تحت نظام سرما اني كارگران در برابر كارفرمایھا خط مقدم دفاع هياتحاد

ط يھا ھم بر سر شرا هي اتحاد : ھم وجود داردیاما تضاد. اند كننده نييز تعي كارگر نۀ طبقۀندي آی خود رھانیمبارزه برا

 ۀتواند طبق یآورند كه م ی را فراھم میا كنند و ھم بستر مبارزه ی میزن  چانهیدار هياستثمار كارگران تحت نظام سرما

ھا در  هيك انگلس، قادر شدند نقش متضاد اتحادياش فردر یگيشكار ھمماركس و ھم. الب آماده كندی انقكارگر را برا

" نداز و غلبه كنيتفرقه ب. " كنندیبند ت بود فرمولي ھنوز در دوران طفولیدار هي كه سرمای را در زمانی انقالبۀپروس

 یدارد ـ كارگر بوم یگر واميد كيان را به رقابت با  كارگریدار هيسرما.  حاكم بوده استۀ طبقیرباز اسم عبور براياز د

انگلس در سال . شمارد ی تفرقه مغتنم می را برایره ـ و ھر فرصتيرماھر، و غيه غي، ماھر علیه كارگر خارجيعل

ن يكند، و از ا یجاد ميان را ايه كارفرماي علی جمعۀھا، فرصت مبارز هيكند كه متشكل شدن در اتحاد ی استدالل م١٨۴۵

  .شود ین كارگران مي موجب كاھش رقابت بیرو

ن تالش يھا نخست ن است كه آنيدھد، ا یشان را م یت واقعيھا اھم ھا و اعتصابات منبعث از آن هين اتحادياما آن چه به ا

ت است كه تفوق ين واقعي شناخت ای به معنایطور ضمن ن بهيان برداشتن رقابت ھستند و اي از میكارگران برا

 از اً يقو دق. شان است  بر خواست انسجامی، مبتنیعنين خودشان است؛ ي بر رقابت كارگران بی مبتناً ی عمدتبورژواز

 یا ه، و اگر چه در جادهيسو كيطور   موجود، اگرچه بهی نظم اجتماعیاتيرگ حيه شاھھا خود را عل هي كه اتحادئیجا آن

ن ي ایھا برا آن]  كارگران قرار دارد ـ مۀر كه در مقابل تفرق كارگۀ طبقیگبست ی در جھت ھمعني[كنند  یت ميك، ھدايبار

   xxi.ار خطرناك ھستندي بسینظم اجتماع

 آنان نه یخ اثبات كرد انتظار داشتند، وليتر از آن كه تار عيار سري را بسیند انقالبيرفت فرآيشاگر چه ماركس و انگلس پ

ی  طبقاتۀرفت مبارزيشد پيھا، كل هيمتشكل شدن در اتحادق ين كارگران، از طريص دادند كه كاھش رقابت بيتنھا تشخ

 یھا دھد، حتا بعد از دوره ی سوق می جمعۀ، كارگران را به مبارزیدار هيص دادند كه سرماين تشخيكه ھمچناست، بل

ك يدر  اً يجتك طبقه، و نتي پرولترھا در یابي ن تشكليا" نوشتند، ستيفست كمونيمانھا در  طور كه آن ھمان. ینيعقب نش

تر، تواناتر  تر، محكم ین كارگران در حال برگشت است، اما آن دوباره قويوسته با رقابت بي، پیاسيحزب س

   xxii."زديخ یبرم

 ۀست به مبارزي الزم نی طبقاتۀرشدن در مبارزي درگیبرا"كند،  یز خاطرنشان مي، نپريھال درست، يالينگار سوس خيتار

 یچ گواھيھ. ميوتن اعتقاد داشته باشيما به ني پرت شدن از ھواپیم كه الزم است برايش از آن اعتقاد داشته باشي بیطبقات

دھند كه  ی عالقه دارند؛ شواھد نشان میگريش از ھر كس دين باشد كه كارگران به مبارزه بي از ایوجود ندارد كه حاك

   xxiii."دھد یكند و عادت م یمبارزه مجبور م ھا را به  آنیدار هيسرما

گر كارگران را به مبارزه يك بار ديتواند  ی میدار هيگونه سرماين نشان داد كه چسكانسين، نبرد در ون مضمويدر ا

رد، چرا كه يد انجام گياد ھست كه باي زیكارھا. دي بازگشای جمعۀ مبارزی جنبش برای بازسازیوادارد، در را به رو

 ۀ در سه دھیاس جھاني كند كه در مقیا ابت در مسابقهز كارگران را مجبور به رقيآم تيطور موفق د بهيسم بايبرالينئول

  . وجود داردیل مبارزاتين وجود، پتانسيبا ا. گذشته ادامه داشته است
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  فرآيند انقالبی 

 یاما برا.  برخوردار استیت فوري از الواياالت متحده ی جنبش كارگری برای طبقاتیروھاير توازن نييتغ

 كارگران یساز ق آمادهيد ـ از طريگشا یز مي كارگر نۀ به انقالب طبقی راھیطبقات ۀد مبارزيھا، ھر دور جد ستيماركس

، به المانی یدئولوژيماركس در ا. یطور جمع  حكومت بر جامعه بهین برايچن كه ھميستم، بل سی سرنگونینه تنھا برا

تواند سرنگون شود،  یگر نمي دیا وهيش  حاكم بهۀ ضرورت دارد كه طبقیانقالب نه فقط از آن رو"ان كرد، ي بیروشن

 كثافت ی خود از تمامیتواند موفق به خالص یك انقالب مي آن فقط در ۀكنند  سرنگونۀل كه طبقين دلين به ايكه ھمچنبل

   xxiv."ن گرددي نوۀك جامعي یگذار هياعصار شده و درخور پا

در  "ۀك طبقي كارگر از ۀق آن طبقيگرفتند كه از طر ی در نظر میا لهي را چونان وسی طبقاتۀماركس و انگلس مبارز

طور كه ماركس در  ھمان. رفت یشان، فرا م ی خودرھانی الزم برایشرط شي پۀمثاب ، به" خودیبرا "ۀك طبقيبه " خود

يب توده ن ترتيا به....  مردم كشور را به كارگران متحول كرده بودۀ تودء در ابتدایط اقتصاديشرا" نوشت، فقر فلسفه

ن ي كه ما فقط به چندیا  مبارزهین توده، طيا. ستيك طبقه ني خود ھنوز یه است، اما برايدر مقابل سرما یا  طبقهفعالً 

 كه از آن دفاع یمنافع. بخشد ی خود تداوم می براۀك طبقي ۀمثاب شود و خود را به یم، متحد ميا  آن اشاره كردهۀمرحل

  xxv."شود ی میكند منافع طبقات یم

 ۀك طبقيت يع در امر تثبيك جھش سري از یافت حاكي یسن تجلي در مدچ و ماربروریدر ف كه یم طبقاتي عظیگھمبست

ان و يجوی، دانش و خصوصی از بخش عمومیئھيراتحادي و غیئ هيبود ـ شامل كارگران اتحاد"  خودیبرا"كارگِر 

  .ن بودنديسكانسيو در ی بخش عمومیھا هي كه متعھد به دفاع از اتحاداياالت متحدهگان از سراسر  كنند تيحما

 یشرط الزم برا شيعنوان پ اند كه، به "مدارس جنگ"الخصوص،  یھا و سالح اعتصاب عل هيانگلس بر آن بود كه اتحا

  :دھند ی آموزش می طبقاتۀ، كارگران را در مبارزیخودرھان

ھا  انجامند؛ اگر چه آن ی می به مبارزات سختیزند، كه در مواقع ی كوچك دامن میھا نزاع  بهءن اعتصابات در ابتدايا

ك شدن يا در حال نزدي و پرولتارین بورژوازي دارند كه بیا كننده نيي داللت بر نبرد تعاً يكنند، اما قو ی نمی را قطعیزيچ

و .... كنند یر است آماده ميناپذ  كه اجتنابی جنگ بزرگی نظام كارگران ھستند كه در آن خود را براۀھا مدرس آن. است

  xxvi.رنديناپذ نيگز یعنوان مدارس جنگ جا هھا ب هياتحاد

ی ا در معناي پرولتاریا مكان آموزشي مدرسه یئ هيجنبش اتحاد"د كه، يافزا ین را مي ایبند ن فرمولي به اDraperپر يدر

مردم ‘انگلس خاطرنشان كرد .  جامعهۀمند در ادار  توانی كارگری كادرھایساز باشد، شامل آماده یز مي نیتر جنگ مك

 یاسي و سیتيريخود را درخور كار مد ’كنند یز اثبات مي خود را ن’شان یم صنفي عظیھا ت جامعهيرير، در مدكارگ

  xxvii”’.كنند یم

 است، ھدف یدار هيط بھتر تحت نظام سرمايمنظور شرا  بهیزن  چانهیھا برا هيت اتحادي كه موجودین، در حاليبنابرا

 ی انقالبیق رھبريانداز گسترش و تعم  كارگر را، با چشمۀ طبقیدگوسته توان جنگنين است كه پيون ايمضاعف انقالب

خورده ـ  روز و خواه شكستي كلمه، ھر مرحله از مبارزه ـ خواه پی واقعیمعنا به. ش دھندي افزاین كارگران معموليب

 یكه پايست، بلانعطاف نقابل ريك فرمول خشك و غين، البته، يا.  استیند انقالبي از فرآی خاصۀ از لحظیحاك

تر قرار خواھند  شير مورد بحث بي را، كه در زی طبقاتۀ متناسب با ھر مرحله از مبارزیھا  كيھا و تاكت ستراتيژی

  .كشد یش ميگرفت، پ

  

  زنی شرايط استثمار  چانه
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ھا  ن آیكرد ضرور  كه عملئیجا اما از آن.  ھستندی طبقاتۀ مبارزی برای ضروربسترن حالت خود، يھا، در بھتر هياتحاد

 ی مناسبات طبقاتۀشان به ادام انتيشان است، ص  ی اعضایط استثمار، براي شرایزن  چانهیدار هيتحت نظام سرما

ط كارگران درون يبھبود شرا"كنند،  ین استدالل مياستا  گلوكیف و داني كلیطور كه تون ھمان.  داردیگی بستدار هيسرما

 است، در ی عادیھا  در زمانی ئهيت اتحادي فعالی رھنمون عموم ـیدار هي سرمای ـ نه سرنگونیدار هينظام سرما

ا موضوعات ياند كه  شين گرايرند و بر ايپذ یستم را ميشده توسط س نيي چھارچوب تعیكيطور تاكت ھا به هيت، اتحاديواقع

 در xxviii."دت كننيحمازير سؤال نمی برند، سم كه نظم موجود را ي رفرمیاسيا از احزاب سي را حذف كنند و یاسيس

 ھم، جنبش را ئیھا كردند؛ در دوره ی می را رھبری طبقاتۀھا مبارز هي ماركس و انگلس، اتحادیگ  مختلف زندیھا دوره

 یطور.  بودندیھا شاك هيت اتحادي در مورد وضعیتلخ ، ماركس و انگلس بهینينش  عقبیھا در زمان. نمودند یمتوقف م

 یك مانع برايتر  شيم بي و عظی بزرگ، قویھا هي اتحادین تمامي، بیئ هيجنبش اتحاد" نوشت، ١٨٧١كه انگلس در 

  xxix"شرفت آني پی برایا لهياند تا وس  بودهیجنبش عموم

ز، در بازتاب ياما او ن. ھا را تكرار كرد هير ماركس و انگلس نسبت به اتحادي متغیھا ین تلقير لنيميه، والدي روسیانقالب

 یھر اعتصاب" نوشت، ١٨٩٩ در یو. داد یالعمل نشان م ھا، عكس هي خود اتحادیخيرھا، به نقش تا هيدادن تزلزل اتحاد

 ی كارگر براۀ طبقی تمامۀ مبارزۀشيآورد، اند ید ميسم را در ذھن كارگران پديالي سوسیھا شهيبا حرارت تمام اند

 كه یا ، مدرسه"خوانند ی جنگ مۀھا اعتصابات را مدرس ستيالي كه سوسیلين است دليا.... هي از سركوب سرمایخالص

 د كرد؟يچه با درست سه سال بعد، در xxx."آموزند ی مردم مۀ ھمی آزادیشان را برا در آن كارگران جنگ با دشمنان

 یخود خودبه جنبش ۀ در باریادي زیھا صحبت: "دھد یح مين توضي چنیار منفي بسیھا  را در ترمیئ هياست اتحادين سيلن

ن كه ي ایبرا... انجامد ی می بورژوائیدئولوژيادش به اي كارگر به انقۀ جنبش طبقیخود  خودبهۀاما توسع. وجود دارد

ك كارگران توسط يدئولوژي ایگ  بردیمعنا  بهیگرائ هيو اتحاد... سم استينيونيدي كارگر ترۀ طبقیخود جنبش خودبه

 كند، با ین خود برگشت ميشيپ، او به بحث ١٩٠۵ن وجود، سه سال بعدتر، در خالل انقالب ي با اxxxi." استیبورژواز

  xxxii."است] ستياليسوس[ال دموكرات ي سوسیخود ، خودبهیزيطور غر  كارگر بهۀطبق"ر كه ين تفسيا

ھا در  هي كه توسط اتحادیھا از نقش تضادمند ستيك ماركسيرسد اما فھم تئور ینظر م ر باال اگر چه متناقض بهي تفس

 یاسي ساً ھا، نقش منحصر يه از نقش اتحادی دومۀك جنبي. كند یازنمود مشود را ب ی می روز به روز بازیروابط طبقات

ك صنعت خاص را يا درون ي صاً يك صنف خا كارگران ۀھا ھم هياتحا. كند ی محدود میدار هيھا را تحت نظام سرما آن

ك تشكل متشكل يتواند در ه بيك اتحادي را یتر شيھرچه كارگران ب). ھا ھستند  آنیگ نديا در صدد نماي(كنند  ی میگ ندينما

ك ين يبنابرا. ابديی ش مي مكان كار افزایھا تيگر فعاليق اعتصابات و دي از طریاش در كسب توان اقتصاد ئیكند، توانا

 ین توان اقتصادياما ا.  كارگر را كاھش دھدۀ از طبقیتر ن بخش بزرگيتواند رقابت ب یتر م تر و گسترده  بزرگۀياتحاد

ه ياتحاد كند، ی اشاره میه لئون تروتسكي روسیھمان طور كه انقالب. كند یل ميه تحمي به اتحادیاسي سیھا تيمحدود

ه به تحقق يتر باشند، اتحاد عيھا وس ن تودهيھرچه ا. رديگ ی از كارگران، در سطوح مختلف، را دربرمیعي وسیھا توده

 یھا شيگرا. دھد یآورد در عمق از دست م یدست م چه را كه تشكل در وسعت به اما آن. شود یتر م كياش نزد فهيوظ

كه يشتاز، بلھا نه تنھا پ هيت است كه اتحادين واقعيان ايشان ب یھا و رھبر هي در اتحادی، مذھبیستيوناليطلبانه، ناس فرصت

  xxxiii.شود ی میھا ناش  قوت آنجانبھا از  هي ضعف اتحادجانبن، يبنا بر ا. رديگ ی را دربرمیني سنگۀريذخ

ق يتواند از طر ی فقط میخي تاریاسين نقش سيا.  دگرگون شوندی انقالبیبند توانند به شكل یھا نم هيل، اتحادين دليبه ا

  . پر شودی انقالباً ی منحصراسيھا و احزاب س سازمان

  ادامه دارد
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