
 

 1

 سايت کارگری افق روشن
                 www.ofros.com 

  هي اتحادی در باره نوسازيیتزها
  

  ١٣٨٧ آذر دهمنوزشنبه سه                                                                                              دآزا.ح: مترجم 
 

  
پيوند گرفتن يک مفهوم سنجيده درنظر، بدون در]هابه اتحاديه[ب اعضا رشد منظم تشکيالت و جذتوان ازآينده نميدر

ها آنهم برای گسترش سنتی اتحاديه وهای مهم وپايگاههم برای دفاع ازاين امر.دهی حرفی به ميان آوردبا سازمان

 .صادق است

ه غالبا توانايی شوند کهايی را شامل میو جوانان، بخش) گيردمیبريک پنجم ساکنان آلمان را در(ران زنان، مهاج

. دهندترين منبع عضوگيری جديد را تشکيل میها، امروزه بزرگاين بخش. گذارنددهی را به نمايش ميی سازمانبالقوه

با يک سياست . تر است گيری از سطح امکانات موجود عقبها به طور چشمين قسمتها در اهای اتحاديهفعاليت

حد قابل ده سازد؛ فعاالن و اعضای جديد درها را برآوردهی سنجيده و هدفمند، که نيازهای خاص اين گروهسازمان

 .توانند افزايش پيدا کنندای ميمالحظه

و بيکاران در ) هايی که از مزد خيلی پايينی برخوردارندو بخشکارگران پاره وقت (جذب فوری اين شاغالن موقت 

نوسازی ناپذير و هم چنين يک منبع  تمام مزدبگيران، يک وظيفه تخطیۀ به عنوان مبارزه جمعی و همبستها،اتحاديه

غل موقت به کاری که مشا در بازار- فشردهۀدهی به يک هستمحدود کردن سازمان. روداساسی اتحاديه به شمار مي

ای که به طور يک چنين جنبش اتحاديه. بردها را به تحليل مينيروی اتحاديه -حال گسترش اندطور روزافزونی در

 .مستمر در حال ذوب شدن است به لحاظ سياسی نيز اهميت خود را از دست خواهد داد

رت تاثيرگذاری خود، بايد ها برای تقويت قداتحاديه. تر شوندای به اعضا نزديکطور قابل مالحظهها بايد به اتحاديه

تواند به طور پيوسته تکامل يابد طريق ساختارهای دموکراتيک ميازاين امر. عضو را سازمان دهند فعاالن غيرۀمداخل

 .ددهنده دوری جوينهای سرويستبديل شدن به سازمانها بايد ازاتحاديه. مقابله کندو با بورکراتيزه شدن فزاينده 

انداز يک بايد چشمبرای اين کار. سياسی مداخله دهندفعاليت شان را درتر خود و اعضايچه بيشها بايد هراتحاديه

کار آموزشی . تمام سطوح در نظر گرفته شوداعضا درترچه وسيعجتماعی با آموزش فعال و دخالت هرپروژه رهايی ا

بسيج تلقی های بديل و حليفه اساسی روشنگری، بحث در مورد راهچون وظنه به شکل ارائه خدمات، بلکه بايد هم

های جاری ورای بحثتدارک مبارزه درگيری فعال واتخاذ يک جهت.  شوندآسمان نازلتصميمات نبايد از. شود

 .رودناپذير به شمار ميشرط اجتنابيشيابی اتحاديه و سياسی کردن اعضا يک پپيرامون دستمزد، برای هويت

زنی به قدرت چانه. ها بايد از توانايی همکاری و سازش نيز برخوردار باشندداری واقعا موجود، اتحاديه ر سرمايهد

- ها تنها نقش مستمندانی را ايفا میبدون اين، اتحاديه. سرمايه الزم استبرابرشرط تکوين قدرتی مستقل درعنوان پيش

ور سنتی از های همکاری اجتماعی که به طاستراتژی. کنندميلت درازکنند که همواره دست نياز به سوی سرمايه و دو

، بدون ]همکاری اجتماعی[اين تصور . کندطرف سرمايه پاسخ متناسب دريافت نمیشوند ازطرف اتحاديه اتخاذ مي
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ه رويارو هايی که بدون آمادگی با سرماياتحاديه. حضور نيروی واقعی در جدال منافع با سرمايه توهمی بيش نيست

. ی اتحاديه استهآمد آن تضعيف قدرت مداخلشوند، که پی باعث ياس و انفعال اعضای خود ميشوند در عمل، غالبامي

 را از ١ها و شوراهای کارخانهرا در بر دارد که اتحاديه منافع يک واحد اقتصادی، اين خطرچارچوبمحدود ماندن در

ها بايد به طور فعاالنه عليه اين در چنين مواردی اتحاديه. سرمايه باز داردتبديل شدن به اهرمی ضد قدرت در برابر 

 .کنندسياست عمل 

نی دارند خواداری همبا منطق رقابت سرمايههای فزاينده اجتماعی که و جدايیها مقابل شکافتوانند درها مياتحاديه

های مختلف کارگران، بين ميان بخشد شکاف دراين به معنای مخالفت با ايجا. دهندبستگی را قرارخواست هم

توان با به عنوان نمونه مي. بخش خصوصی استکارگران با دستمزدهای باال و پايين، و کارگران بخش عمومی و 

طريق به کارگيری  از-ها را به خطر انداختهتحاديهاخيرا موقعيت ا که-روابط کاربستگی مسلط درهای ضد همگرايش

شکاف فزاينده بين کارگران دائمی و فرارفتن از. فراشغلی مقابله کردای وو فراواحدی، فرارستهترمگانیمعيارهای ه

 .گيرددر سياست اتحاديه در اولويت قرارموقت بايد 

ای های حرفهگروه -تجزيه و پراکندگی قرار داردخطرها در آلمان به وجود آمده بود دروحدت و پيوندی که بين اتحاديه

. شودمنجر مي) کورپراتيو(ای رستههای نو و جدايی و ايجاد اتحاديهبه تفکيک واين امر. ها نمايندگان منافع آنو

- تالشدهند که مبنای چنين عمل آورند نبايد به مفهومی تن درتجزيه و جدايی جلوگيری به ها اگر بخواهند ازاتحاديه

تقابل با اين روند بايد در. شودديده مطرح ميو آموزشهای شغلی ممتازالبا از طرف گروهگيرد و غمیهايی قرار

 .های معطوف به مبارزه پيرامون حقوق کار سازمان داده شودای از همبستگیشبکه

ها همواره با  چرا که اين استراتژیکرد،تری استوارمبانی علمی محکمای را برهای اتحاديهه استراتژیالزم است ک

ای برانگيخته شود و بار بايد توجه محققان به مسايل اتحاديه. شودتر اقتصادی و سياسی رو به رو ميساختارهای پيچيده

 .های دانشگاهی تبديل شوندای به موضوع تحقيق حوزهديگر مسايل اتحاديه

های المللی همکاری کنند مثل فورومسطح ملی و بينای اجتماعی درهتری با ساير جنبشها بايد به طور قویاتحاديه

ک ديگر را به ها به عنوان شرکای برابر حقوق ياين امر مستلزم آن است که اين جنبش. ٢اجتماعی و مبارزه عليه ليدل

بخشد و ود میهای مشترک را بهببرد خواستکاری قدرت پيشاين گونه هم. يک ديگر بياموزندرسميت بشناسند و از

های همکاری با جنبش. جا خواهد گذاشتبخش برحياتکننده وتاثير احياءها فرهنگ و سياست اتحاديههم چنين بر

گرفته شود چون جزء الزمی در نظرکه بايد همهای اتحاديه مطرح نيست بلاجتماعی صرفا از موضع پيشبرد خواست

 .بردی را فراتر میای اتحاديهکه اشکال تاکنون موجود مبارزه

بعد از اعالم پايان سازش تاريخی . نظر گرفته شود ديگر نبايد به عنوان امتيازی دراصل رابطه با دولت و احزاب، در

های ائتالف. برابر نيروهای سياسی عمل کنندها بايد باز، منعطف و فعال دريهی سوسيال دموکراسی، اتحادبه وسيله

 .ها تبديل شوندن خود در برابر سرمايه، بايد به سر لوحه کار اتحاديهموضعی در جهت افزايش توا

                                                 
 شوراهای کارخانه در آلمان با شوراهای کنترل توليد در شرايط انقالبی فرق دارد و به نهادی گفته می شود که در آن نمايندگان  - ١

   .ها و کارفرمايان حضور دارندکارگران کارخانه، اتحاديه
  .ای در آلمان استنام يک فروشگاه زنجيره - ٢
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 ۀگيری و روند اتحاد عليه سلطشرط، جهترود که پيشميها فرصت بزرگی به شماری اتحاديهوحدت اروپا برای احيا

هماهنگی استانداردهای و جهت تنظيم باالترين سطح اروپايی دربديلی را درآورد وژی نئوليبرال را فراهم میايدئولو

 که -های اجتماعیبيمهپذيری فزاينده در بايد مبارزه عليه انعطافبدين منظور. سازدها مطرح می آنبرابراجتماعی در

بخش خدمات های عمومی دربرای افزايش هزينه و-کندپنهان مي" تامين اجتماعی منعطف "عنوانخود را زير

سطح اروپا مبارزه يک اقدام مرکزی ديگر در. گيردقراردستورسطح اروپا درتمزد دراجتماعی و تامين يک حداقل دس

های بازنشستگی عمومی عليه تجاوز و دفاع از نظام بيمهبازنشستگی، طوالنی کردن زمان کارهای عليه کاهش بيمه

ی قدرت مداخله افزايش دهد و ازسطح اروپاها را درواند قدرت بسيج اتحاديهتاين اقدام مي. زارهای سرمايه استبا

 .باالتری برخوردار سازد

المللی به حد های بينو شبکهکافی نيست که بگويم که ساختارديگر. المللی خود را تقويت کنندسطح بينها بايد دراتحاديه

" جهانی شدن"واقعيت برابردرها اتحاديه. دردناکی وجود ندارندبه طوراين ساختارها غالبا و. ندادهی نشدهکافی سازمان

ارتباط مستقيم برای هماهنگ کردن شوراهای . اندی ملی اتخاذ کردهالعاده تدافعی و واکنشی و در محدودهسياست فوق

الزم است بين مبارزات کارگری .  در سطح اروپا و جهان و در سطح اعضای فعال، گام عملی و با معناست٣کارخانه

همان طور که در بخش حمل و نقل اين امر به طور موفقی به پيش برده شده . د برقرار کنيمالمللی پيوندر سطح بين

اين امر . برای اعضای اصلی و افتخاری آموزش زبان به عنوان امری اساسی بايد تلقی شود). کارگران بندر(است 

  .رودری به شمار میالمللی در شرايط جهانی شده يک پيش شرط ضروها در سطح بينکاری اتحاديهبرای هم

  

    دآزا.ح: مترجم
 .  از زبان آلمانی به فارسی برگردانده شده است٢٠٠۶ دسامبر ١، SOZاين تزها از نشريه 

  

  هابحران اتحاديه" کتاب مقاله دراين 
  . استچاپ شده" رفت از آنهای برون و راه
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  . در آلمان است که با ساير نقاط دنيا رابطه برقرار سازد  منظور نهادی شبيه شوراهای کارخانه- ٣


