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 رفت از آنهای برونو راه هابحران اتحاديه

  
داريب                                                   شنبه  ١٣٨٧آبان چهارم         

  
ها و اکنون مدتی است در امريکا، کانادا، ژاپن، کشورهای اروپايی به استثنای بلژيک عضويت در اتحاديه : مسالهطرح

دهد، در تری را نشان میهر چند در فرانسه اعتراضات کارگری افت کم. اعتراضات کارگری به شدت کاهش يافته است

بارزات کارگری يا ثابت مانده و يا اندکی کاهش يافته است؛ ها و مکشورهای اسکانديناوی و بلژيک عضويت در اتحاديه

گير و غير قابل انکار را در دليل اين افت چشم. دهدو فقط در فنالند عضويت در اتحاديه افزايش مختصری را نشان می

  توان افت و بحران جنبش کارگری را تبيين کرد؟ کجا بايد سراغ گرفت؟ چگونه می

ما در .  تعليل اين وضعيت صورت گرفته استیهای فراوانی در زمينهد قرن بيست تاکنون، بحثهای هفتااز اوايل سال

در اين . گران و فعاالن چپ را در قبال اين مساله معرفی کنيمکرد برخی از پژوهشکنيم که نگاه و رویاين جا تالش می

ها دقيقا بر افت و آن. اندهای معينی ارائه دادهحلههای قابل تامل، و راميان جان کلی، پتر واترمن و کيم مودی، تبيين

- حلاند راهاند و تالش کردهی معينی به تبيين مساله دست زدهاند؛ و هريک از زاويهبحران جنبش کارگری متمرکز شده

 کنيم و پس بگذاريد تک تک اين رويکردها را به اختصار بيان. هايی را برای برون رفت از اين بحران پيشنهاد کنند

  .کنيمدر ابتدا از جان کلی شروع می. ها را از نزديک معرفی کنيمآرای آن

  
  بحران اتحاديه از منظر جان کلی و بديل او

  
 :های بلندبسيج کارگران در فراز و فرود موج

ک  از ي-ها به طور خاص افت جنبش کارگری به طور عام و کاهش عضويت در اتحاديه-جان کلی در تبيين مساله 

او تحليل خود از . طرف از نظريه بسيج چارلز تيلی و از طرف ديگر از نظريه موج بلند کندراتيف استفاده کرده است

  ی ياد شده انجام داده استی ترکيب دو نظريهموقعيت جنبش کارگری را بر پايه

ها اين نظريه. ا هستيمآشن" روابط صنعتی"و " شناسی صنعتیجامعه"های شناسی جنبش کارگری با نظريهجامعهدر

ها، آوری دادهتر بر آمار تکيه داشتند و کامال از خصلت پوزيتويستی برخوردار بودند؛ و برای توضيح مساله به جمعبيش

- ها و يا پيروزیها، تعداد اعتراضات، شاخص خوبی برای ميزان شکستو کميت اعتصاب. کردندارقام و آمار اکتفا می

ها اين است که بر اطالعات ها فقدان نظريه است و نقطه قوت آنکاستی اصلی اين رهيافت. ها جنبش کارگری بود

انتخاب "، يا نظريه "نهادگرايی"زنند شديدا تحت تاثير پردازی دست میجا که به نظريهبه عالوه آن. زنندآماری تکيه می

 و فلسفه وجودی ويژگی.  امری مسلم استچونداری همفرض اين رويکردها پذيرش جامعه سرمايهپيش. اند "یعقالن

يابی بر ها دستی آندغدغه. ی يک جمع ارگانيک استوار استاين رويکردها، بر ٌحسن کارکرد واحد صنعتی به مثابه

. گيرندسره ناديده میها تضاد طبقاتی، برخورد منافع و چالش در واحد صنعتی را يکاين ديدگاه. وری استحداکثر بهره
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مديريت "، "کاری اجتماعیهم"های کنند و اخيرا تحت عنوانگيری می روست که به سمت سازش طبقاتی جهتهميناز

  .شوندشده و شناخته میبندی صورت" منابع انسانی

اين نظريه برای اولين بار در امريکا در اواخر . کنداستفاده می" تئوری بسيج"ها، جان کلی از در نقد اين نوع از نظريه

گذاران اصلی اين نظريه به شمار آدام و گيمسون پايهچارلز تيلی، مک. های هشتاد مطرح شدهای هفتاد و اوايل سالسال

اين نظريه اولين بار در قلمرو تبيين .  سرمايه بنا شده است-ی اصلی اين نظريه بر تضاد منافع کارشالوده. روندمی

دهد و نظريه در پی اين مساله است که کنش و عمل جمعی چگونه رخ میاين . انقالبات اجتماعی به کار گرفته شده است

  . کنداز لحظه تکوين تا کنش جمعی از چه مراحلی عبور می

اند تا امکان مطالعه، های هر يک را بر شمردهمدافعان اين نظريه، کنش جمعی را به چند مرحله تقسيم کرده، و مشخصه

  :کنندرا به پنج مرحله تقسيم می )١(ها عمل جمعی  آن.مقايسه و بررسی عمل جمعی فراهم شود

در اين مرحله ما با تکوين و فعال شدن هويت، منفعت و آگاهی فرد در پيوند با افراد ديگر رو به رو :  منافع جمعی-الف

دهد، بلکه با تکوين اين احساس البته در خالء روی نمی. کننددر اين مرحله است که افراد بی عدالتی را حس می. هستيم

به . های موجود پيوند ناگسستنی داردهای حاکم بر جامعه، وفاق همگانی و ايدئولوژیمختصات جامعه، کيفيت ارزش

به عنوان نمونه ورشکستگی يک واحد . دهندعالوه اين امر اهميت دارد که اين احساس را به چه عواملی نسبت می

های ديگر است يا از آيا به خاطر عدم قدرت رقابت با شرکت. شود میتوليدی از نقطه نظر کارگران آن چگونه تبيين

ديدگی در ميان کارگران و فهم منشا آن شود؟ از اين رو تکوين احساس ستمدارانه ديگر ناشی میکارکردهای سرمايه

  .  گيری و نوع کنش را تعيين کندتواند جهتمی

 در یليت . بين افراد دارای هويت و منفعت مشترک هستيمطه و شبکهاين مرحله ما شاهد برپايی رابدر: يابیسازمان-ب

ن دو يح اي توضیاوبرا. وحدت بخشمشترک و ساختار تيزان هويم: کندیعمده اشاره م، بردومحورف از تشکيالتيتعر

 یهایژگيان افراد حول وي، روابط میاروابط دسته .يردگيم  بهرهیا و روابط شبکهیابحث روابط دسته ازمفهوم،

ر يو غ مي مستقیوندهاي به ارتباط و پیا؛ و روابط شبکهی، مذهبی، سنی، ملی، نژادیتيجنس تيمشترک است، همانند هو

ش يدايبه پی منجراشبکهی وادسته ب روابطيترک.  اشخاص اشاره داردني بیهاعلقهی ازم به واسطه نوع خاصيمستق

 برخوردار یعتري وسی داخلیهات مشترک و شبکهيهويک گروه ازقدرکه ره"، یلياين رو، به اعتقاد تاز. شودیگروه م

 .ت معين استيک جمعيمداوم دردرون  یاشبکه ویاند روابط دستهيسازمان برآگر،يان ديبه ب". استترافتهيباشد، سازمان

مطالعات خود را بر او . کندای ايفا میيابی، عنصر رهبری نقش تعيين کنندهنظر جان کلی اما در مرحله سازماناز

ها در بسيج اتحاديه... های انگليس استوار ساخته است که در آن نقش فعاالن کمونيست، تروتسکيستی اتحاديهتجربه

  .پوشی استعنصری دارای اهميت غير قابل چشم

-اکيد قرار میدر اين مرحله آگاهی و کنترل بر منابع جمعی الزم، نظير توقف توليد برای کنش جمعی مورد ت:  بسيج-ج

، از حالت یی آن گروهبه واسطه  است کهینديکننده فرایج به شکل متعارف معرفي معتقد است که واژه بسیليت. گيرد

 ی گردآوریعنيج يگر، بسيان ديبه ب. شودیل مي تبدیعموم یکننده فعال در زندگ از افراد به مشارکتیمجموعه منفعل

 جي؛ دوم، بسیج تدافعيکم، بسي:  بردیج نام مي از سه شکل بسیليت. ی و عمل جمعاستفاده یبرا) ی و مادیانسان(منابع 

دارد که منابع خود را یک گروه را وا مي از خارج، اعضای یدي، تهدیج تدافعيدر بس. یج تدارکاتي؛ و سوم، بسیتهاجم
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 ی فراهم آمده برایها"فرصت"واکنش نسبت به  ک گروه دري، یج تهاجميدر بس.  جنگ با دشمن گرد هم آورندیبرا

نده، به ي آیدهايها و تهد فرصتینيبشي، گروه با پیج تدارکاتيو در بس. پردازدیتحقق منافع خود، به گردآوردن منابع م

زان يشود، بر می حرکت می و تدارکاتی به سمت تهاجمیج تدافعيهر قدر از بس. پردازدی منابع میسازرهيذخ انباشت و

 .شودی افزوده میک سازمانيستراتژ و نگاه ایشيدوراند

در اين مرحله است که . گيرددر اين مرحله، ارزيابی از شرايط برای عمل جمعی صورت می: های سياسیفرصت-د

اردوی خودی در . گيرد يا در مرحله تعرضیآيا مبارزه در مرحله تدافعی صورت می. يابدبررسی توازن قوا اهميت می

به عالوه شرايط عمومی جامعه از چه مختصاتی برخوردار . و اردوی دشمن در چه موقعيتیبرد چه شرايطی به سر می

، یلياز نظر ت .گر چه عواقبی در بر داردهای نيروهای حاکم کدام است و برای نيروهای چالش زيان اقدام-سود. است

ت يبطه منابع و منافع با وضعرا(د ي تهد-فرصت. الف: م کرديتوان به سه بخش تقسیدهنده فرصت را معناصر شکل

 ).یبازده عمل جمع(قدرت . ، و ج)ی عمل جمعینه و منابع مصرفيهز(ل ي تسه-سرکوب. ، ب)یطيمح

-های مختلف اقدامدر اين مرحله شکل. دهددر اين مرحله بر اساس برآيند عوامل باال عمل جمعی رخ می: کنش جمعی-ذ

  .گيرنددر دستور قرار می... ، راهپيمايیگيریهای کارگری نظير اعتصاب، تحصن، گروگان

کند که بتوان سان چارلز تيلی با تدوين نظريه کنش جمعی و با تقسيم آن به مراحل مشخص، اين امکان را فراهم میبدين

کند تا جنبش کارگری به عالوه اين نظريه کمک می. هر جنبش کارگری را در پرتو آن مورد بررسی قرار داد

  .را از جهات گوناگون با هم بهتر مقايسه کردکشورهای مختلف 

 ١٩٢٠اين نظريه در سال . دهد که به نظريه موج بلند معروف استی ديگری را مورد استفاده قرار میجان کلی نظريه

 ساله اقتصادی رونق، رکود، بحران، تغييرات ٧-١٠های او مشاهده کرد عالوه بر دوره. توسط کندراتيو مطرح شد

کنند که شامل يک مرحله صعودی و يک مرحله تر پنجاه ساله نيز تبعيت میک و سود از نوسانات بلند مدتقيمت، تکني

بين دو موج بلند و در متن هر . افتندهای صعودی يا نزولی اتفاق میهای ادواری در متن همين مرحلهسيکل. نزولی اند

طبق اين نظر، در . کنيمنظر میررسی آن در اين جا صرفهای گذار معينی نيز وجود دارد که ما از ب بلند دورهموج

  . شود سه موج بلند مشاهده می٢٠٠٠ تا ١٨۴٠داری غرب از سرمايه

فاز صعودی . نزولیاردويک فازموجی يک فازصعودی دهر.يابدپايان مي١٨٩٠درشود وشروع مي١٨۴٠موج اول از -١

  .يابديپايان م ١٨٩٠سالشروع و در ١٨٧٠لی موج اول ازنزوفاز. ادامه دارد ١٨٧٠ شروع و تا١٨۴٠ی اول ازدوره

شروع  ١٨٩٠فاز صعودی اين موج از . جنگ جهانی دوم ادامه مييابدشود تا آخرشروع می١٨٩٠اوايل موج دوم از -٢

 .فاز نزولی از جنگ جهانی اول شروع و تا پايان جنگ جهانی دوم ادامه مييابد. کندو تا جنگ جهانی اول ادامه پيدا می

فاز صعودی اين موج از جنگ . ادامه داشت قرن بيست ٩٠ی موج سوم از جنگ جهانی دوم شروع شده و تا دهه -٣

 . ادامه يافته است٢٠٠٠يا  ٩٠ی  شروع و تا اواخر دهه٧٠ ادامه يافت و فاز نزولی آن از دهه ٧٠ی جهانی دوم تا دهه

ها و  ساله، منحنی رشد اتحاديه۵٠های تا در درون اين موجيک محقق ايتاليايی به نام اسکرپانتی تالش کرده است 

ها رو  ساله، چه زمانی اعتصاب۵٠های هدف او اين بوده که دريابد در اين موج. ها را مورد مطالعه قرار دهداعتصاب

ی از او دريافت که در انتهای هر فاز صعودی، ما با موج وسيع. گذارند و در چه مقطعی رو به کاهشبه رشد می

گسست مرحله صعودی يا موج بزرگ "او اين دوره را . ها رو به رو هستيمهای کارگری و با رشد اتحاديهاعتصاب
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ايم که البته به های کارگری مواجهی نزولی نيز با رشد حرکتبه عالوه او مشاهده کرد در آخر دوره. ناميد" هااعتصاب

 ۵اين مطالعه در در آغاز در . مشخص کرد" هاموج کوچک اعتصاب"ها را با ترمی فاز صعودی نيست و آناندازه

شود اما گرايش عمومی در اين مطالعه استثناهايی ديده می.  کشور صنعتی گسترش يافت١۴کشور شروع شد و سپس به 

 ١٨٧۵ شروع و تا سال١٨۶٩ها در موج بلند اول از اولين موج بزرگ اعتصاب. کنددرستی اين دريافت را تاييد می

در اين دوره عضويت در اتحاديه . ها متناظر استهای کارگری با رشد اتحاديهدر اين دوره رشد فعاليت. ادامه دارد

 ١٩٢٠ شروع و تا ١٩١٠ها از دومين موج بزرگ اعتصاب. گير استهای اعتصابی چشميابد و حرکتگسترش می

  . يابدادامه می  ١٩٧۴شود تا شروع می ١٩۶٨ها از و سومين موج بزرگ و معروف اعتصاب. ادامه دارد

ها به اين اعتصاب. رو هستيمروبه" هاموج کوچکی از اعتصاب"چنان که در باال اشاره شد در فازهای نزولی نيز با با 

و  شروع ١٩٣۵ها از موج دوم اين اعتصاب. رسد به پايان می١٨٩٣ شروع و در سال ١٨٨٩ترتيب در موج اول در 

ها اسکرپانتی موج کوچک اعتصاب. افتدها در انتهای فاز نزولی دوره دوم اتفاق میاين اعتصاب ه دارد؛ادام ١٩۴٨ تا

افتد  اتفاق می٩٠ی بايست در دههاز نقطه نظر زمانی اين موج کوچک می. را در موج بلند سوم مشخص نکرده است

 .اما متاسفانه رکود جنبش کارگری کماکان ادامه دارد

او بر . های بلند تشريح کندها را در هر فاز از موجکند گسترش اعتصاباستفاده از نظريه بسيج تالش میجان کلی با 

های اقتصادی، افزايش اشتغال و کاهش بيکاری اين باور است که در هر فاز از رونق اقتصادی، ما با رشد شاخص

داران از همين رو سرمايه. گذارد بلکه رو به تنزل میيابددر اين دوران اما نرخ سود نه تنها افزايش نمی. مواجه هستيم

يابی به اين ها برای دستآن. کنند که اين روند را متوقف کنند و جلوی گرايش رو به نزول سود را مهار کنندتالش می

به کار بندند ورزند که تدابير متعددی را از اين رو تالش می. تر بر طبقه کارگر ندارندهدف، راهی جز اعمال فشار بيش

مزدها را کاهش دهند، دست به اخراج کارگران بزنند، و در عوض از طريق افزايش شدت کار  بر روی از جمله دست

. دهندبه عالوه در اين دوره برای افزايش نرخ سود، قيمت کاالها را افزايش می. کنندبخش شاغل اين کمبود را جبران 

گذارد؛ در عين حال اما احساس بی عدالتی را در يت عمومی کارگران بر جا میها اثرات مخربی بر وضعهمه اين اقدام

چرا که . کندعدالتی  و روحيه رزمندگی، درست در شرايط مساعد رشد میاين احساس بی. دهدبين کارگران افزايش می

ازن قوا به نفع کارگران توان گفت در اين دوره تواشتغال باالست و به طور کلی بيکاری گسترده نيست؛ در مجموع می

در فاز رونِق موج بلند ما از يک طرف با شرايط مساعد به : توان چنين خالصه کرددر نتيجه نظر جان کلی را می. است

ی خود واکنش اردوی اين امر به نوبه. نفع اردوی کار مواجه ايم که به دنبال خود تنزل نرخ سود را به همراه دارد

ها و حمله به سطح زندگی کارگران باعث موجی از اعتراض. شودآورد و باعت ضد حمله او میسرمايه را به دنبال می

داند بلکه به يک جان کلی البته در تبيين علت وقوع اين موج اعتصابی، تنها اين عامل را دخيل نمی. شودها میاعتصاب

  .کنداره میهم اش... رشته عوامل ديگر نظير تغييرات نسلی کارگران، تجربه کارگران

دهد؟ او بر اين باور است  اکنون پرسش اين است که جان کلی موج کوچک اعتصاب در فاز رکود را چگونه توضيح می

يابد، و ی رکود، بيکاری افزايش میبه نظر او در پايان هر دوره. تواند اين فاز را به خوبی تبيين کندکه نظريه بسيج نمی

در بطن اين شرايط کارگران به يک رشته . فضای عمومی نشان از رکود دارد. شودیتر مفشار بر سطح دستمزدها بيش

ها اين حرکت. کنداو موج دوم و کوچک اعتصاب را با خصلت تدافعی مشخص می. زنندعمليات تدافعی دست می
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  .ندبرابتکاری نيستند بلکه واکنشی هستند در برابر شرايط بس نامطلوبی که کارگران در آن به سر می

شرايط کنونی ای رادرهای اتحاديهعلت افت فعاليتليلی جان کلی پرسش اين است که اوبا توجه به ابزارهای تححاال

  دهد؟چگونه توضيح می

ايم و در  را پشت سر گذاشته٧۴ تا ۶٨های ها يعنی سالجان کلی بر اين باور است که ما سومين موج بزرگ اعتصاب

گويد در انتهای فاز صعودی اين موج بلند، اردوی سرمايه به يک جان کلی می. بريمر میفاز رکود اين موج بلند به س

کند اما حاال ديگر روشن است که اين حمله چيزی جز فشار او به نئوليبراليسم اشاره نمی. دست زده است" ضدبسيج"

درست مصادف "ضد بسيج" اين دهیتعرض اردوی سرمايه و سازمان. نئوليبراليسم بر سطح معيشت توده کارگر نيست

دانند، ابعاد حاال همه می. دهدها را هردم افزايش میی تعرض آناست با فروپاشی اردوی شوروی که به سهم خود دامنه

ی بحران، احزاب کمونيست و و عوارض مخرب فروپاشی شوروی به کشورهای مزبور محدود نمانده است و دامنه

هايی در درون جنبش کارگری ما در اين دوران شاهد برآمد گرايش. ر گرفته استنيروهای مخالف نظام را هم در ب

های کارگری، احزابی نظير حزب کارگر انگليس و حزب در داخل اتحاديه. کنندهستيم که سازش طبقاتی را نمايندگی می

ها قبل تدارک ا که از مدتسوسيال دموکرات آلمان و کمابيش تمام احزاب سوسيال دموکرات، پالتفرم همکاری طبقاتی ر

غلبه پيدا " تامين منافع مشترک"های مبنی بر در اين دوره نظريه. ديده بودند به طور شتابان خصلت اجرايی بخشيدند

در اين دوره . شودگرايی مشاهده میگرايی بلکه برعکس فقدان اتحاديهبه عالوه در اين دوره نه تنها اتحاديه. کرده است

در . ی سازش طبقاتی استگيرد؛ که خود اين رويکرد نتيجه جديد کامال بی اعتنايی صورت میبه امر عضوگيری

تواند در بر های کارگری چه مصرفی میشرايطی که رهيافت اين احزاب بر همکاری طبقاتی استوار است بسيج پايه

گذارد فقدان عنصر رهبری ت میای ديگری که جان کلی در اين دوره بر روی آن انگشو باالخره نکته. داشته باشد

  .جويانه فعاليت کندرزمنده است که هم در خدمت بسيج و هم در راستايی مبارزه

اوبرای مقابله با . شودمي برون رفت ازاين شرايط متمرکزهایراهای برتبيين علت رکود فعاليت اتحاديهجان کلی پس از

-نهاد میهايی که او پيشاتحاديه. ای سازش طبقاتی تاکيد ميکندپالتفرم مبارزه طبقاتی به جاين وضعيت قبل ازهرچيزبر

 :چنين ترسيم ميکند دو نوع اتحايه راايناو دراين باره دريک جدول تفاوت وتمايز.گيرندميکندبرمدارتضاد کارباسرمايه پا
  اعتدال  مبارزه جويی  اجزاء

هايی بلندپروازانه با دادن امتياز خواست  اهداف
  کم

دل با دادن امتياز های معتخواست
  )سازش(تربيش

اتکا به کارفرما، طرف سوم يا   اتکای قوی به بسيج اعضای اتحاديه  منابع بسيج
  )پراکندگی(قانون 

  منابع نهادی
  

گرايش به تجربه با حمايت   جانبهزنی و يا تنظيم يکچانهتکيه بر
نهادهای خارج از چانه 

  )تابعيت(زنی
ه از عمل تهديد پی در پی يا استفاد  روش

  اعتراضی
عمل تهديد يا عدم استفاده از 

  صنعتی
  ايدئولوژی

  
  )ادغام(کاری ايدئولوژی هم  ايدئولوژی ستيز منافع 

  )۶١ ص ١٩٨٨جان کلی(جويی و اعتدال در اتحاديه اجزای مبارزه) ١(جدول
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او معتقد است مبارزه . داندی نمیداند اما آن را کافها طرح پالتفرم را الزم میجان کلی برای احيا و نوسازی اتحاديه

برای مناسبات دموکراتيک، بدون مبارزه با بوروکراسی اتحاديه ناممکن است و مبارزه عليه بوروکراسی بدون فعال 

تواند در محدوده به عالوه او معتقد است مبارزه برای يک اتحاديه دموکراتيک نمی. های اتحاديه ميسر نيستشدن پايه

از نظر جان . نيستالمللی ازکارآيی موثری برخوردارمقياس بينها دراين امر بدون پيوند با ساير اتحاديه، ملی درجا زند

 .رودمیقی بلکه يک ضرورت عينی روزمره درمبارزه طبقه کارگربه شمار اخالۀوصيالمللی نه يک تکلی همبستگی بين

توان گفت تا حد معينی اين نوع حتی می. کند میهای جنبش اجتماعی اشارهای به اتحاديهجان کلی به طور حاشيه

  .کندای بازی نمیکند؛ معهذا اين مدل جديد از اتحاديه در نظام فکری او نقش برجستهها را مثبت ارزيابی میاتحاديه

  
  بحران اتحاديه از منظر پيتر واترمن و بديل او

  
 :جنبش کارگری و پسامدنيسم

های جديد اجتماعی ی جنبش مدرنيستی و نظريه-های پساضاع کنونی تحت تاثير ديدگاهتحليل اجتماعی پيتر واترمن از او

ی پساصنعتی شده است و روند کار نيز از لحاظ کيفی دچار تحوالتی شده طبق اين نظر جامعه کنونی وارد مرحله. است

ه بر اين تغييرات اقتصادی، در سطح البته پيتر واترمن عالو. شودکه غالبا تحت عنوان پسافورديسم از آن نام برده می

  .ورزدهای جديد اجتماعی تاکيد میسياسی نيز به ظهور و فعال شدن جنبش

ی سنتی، صنعتی و پرداز جامعه پساصنعتی، جامعه به سه دورهترين نظريهطبق نظر دانيل بل، يکی از برجسته

دوره صنعتی با کاربرد صنعت جديد در . شودیی سنتی به جوامع کشاورزی اطالق مدوره. شودپساصنعتی تقسيم می

  . شودگذارد و خدمات به بخش غالب تبديل میو در دوره پساصنعتی اهميت صنعت رو به کاهش می. توليد متناظر است

اگر در جوامع قبلی، کار . ی توليد بلکه در سطح کل جامعه است، اهميت يافتن دانش نه تنها در حوزهدومين مشخصه

از اين رو نه . کندای را ايفا میدستی يا ماشين از چنين نقشی برخوردار بود حاال اين دانش است که چنين نقش فائقه

-ه قرار میهای اجتماعی، بلکه گروهی از نخبگان و متخصصان اند که در راس جامع و مالکان ثروتصاحبان سرمايه

اين امر محصول جدايی . کننددر اين نوع جوامع پروفسورها، دانشمندان و متخصصان، جامعه را هدايت می. گيرند

در اين جوامع، اين مديران هستند که اداره و . مالکيت از کنترل، و برآمد نقش مديران در حيطه کنترل بر توليد است

در جوامع . نيز ياد شده است" انقالب مديريت"ز اين امر تحت عنوان ا. کنترل واحدهای اقتصادی را در دست دارند

شان را اال اين تمايزات اهميتصنعتی طبقات، مبارزه طبقاتی، هويت و تمايزهای طبقاتی از اهميت برخوردارند، اما ح

  .اندههای کوچک با منافع خاص تبديل شدو جوامع به گروه. انددست دادهاز

  :يرات جديد تکنيکی است که عبارت اند ازی تغيسومين مشخصه
  )هاروبات(های خودفرمان و خودکار  اتوماسيون، ماشين-الف
  )هارايانه( تکنيک و دانش اطالعاتی -ب

. ی جامعه را دگرگون کرده استطرفداران جامعه پساصنعتی معتقدند پيشرفت فنی جديد نيز به سهم خود سيما و چهره

های خودکار شده که بخش قابل توجهی از وجود نيروی کار را زايل ساخته و بب رواج ماشينتغييرات در اتوماسيون، س

به عالوه دانش و تکنيک اطالعاتی نقش دانش را نسبت به کار بدنی به مراتب . ی کارگر را کاهش داده استوزن طبقه
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ای اين دو پديده توامان جامعه. کنندايفا میهم اکنون کامپيوترها در اداره و هدايت توليد، نقش موثری . افزايش داده است

  .اند که به طور کيفی با جامعه صنعتی تفاوت داردرا ساخته

مرحله فورديسم عبارت بود از تجزيه . شودعامل ديگر، تغييرات در فرآيند کار است که اصطالحا پسافورديسم ناميده می

ممکن، و انتقال اين وظايف ساده و پياپی بر روی نوار نقاله، و ترين اجزاء يا وظايف روند کار در يک کارخانه به ساده

بدين طريق آهنگ و سرعت روند کار به وسيله سرعت نوار نقاله قابل . ی ساده به يک کارگرسپس واگذاری هر وظيفه

 در دوره .)١٩٧۴بريورمن (شد زدايی میهم چنين در روند توليد انبوه کاال از کارگران مهارت. تنظيم و کنترل بود

-و وجود رايانه. گيردسطح انبوه، بلکه بر مبنای سفارش معينی انجام میتوليد نه در) توليد الغريا تويوتيسم(پسافورديسم 

 و )٣(در هر تيم کارگران چند مهارتی هستند . شود کار به شکل تيمی انجام می)٢( .تر کرده استها نيز اين امر را عملی

در هر کارخانه روند کار به انجام قسمت . های معين را در زمان تعيين شده تحويل دهدارشتيم کار مسئول است که سف

- های کوچک و مولدان کوچک مستقل واگذار میهای فرعی و پيرامونی به کارگاهشود و قسمتاصلی توليد محدود می

ای که اين نتيجه. تر استپايينگاه اين انتقال خارج از مرزهای ملی و به کشورهايی است که سطح دستمزد )۴( .شود

  )۵( تغييرات در بر دارد کاهش وزن توليد صنعتی، کارگران صنعتی، جنبش کارگری و در نهايت مبارزه طبقاتی است

کند و آن تکوين کند بلکه به عامل مهم ديگری اشاره میپيتر واترمن تحليل خود را به تغييرات فرآيند توليد منحصر نمی

های  جنبش٧٠ی از دهه. است...  زنان، محيط زيست، صلح، سبک زندگیجتماعی است نظير جنبشهای جديد اجنبش

 و اين درست در شرايطی است که وزن جنبش کارگری، ١نداتری يافتهجديد اجتماعی در صحنه سياسی نقش فعال

های های جديد و مرزبندی هويتدر اين دوره ما شاهد برآمد. مبارزه طبقاتی و هويت طبقاتی رو به کاهش گذاشته است

ها دقيقا خارج از ی توليد بر نخاسته است؛  خاستگاه برخی از آنجديد هستيم که صرفا از جايگاه اين نيروها در شيوه

های داغ در صحنه هستند که هويت... های فراطبقاتی نظير جنسی، نژادی و ملیهم اکنون اين هويت. ی توليد استشيوه

به قول آلن تورن فردی که جزء اولين کسانی بوده . توان به تضاد طبقاتی فرو کاستها را نمیاين هويتمبارزه اند و 

ای نظم موجود نيستند بلکه نيروهای های اجتماعی، مخالفان حاشيهجنبش"بندی کردهها را صورتاست که اين جنبش

مندی با يک ديگر در حال دهی به تاريخرای شکلمحوری هستند ک برای کنترل توليد جامعه و کنترل اقدامات طبقات ب

  )۶( "اندمبارزه

کند و آن تکوين کند بلکه به عامل مهم ديگری اشاره میپيتر واترمن تحليل خود را به تغييرات فرآيند توليد منحصر نمی

های  جنبش٧٠ی از دهه. است...  زنان، محيط زيست، صلح، سبک زندگیهای جديد اجتماعی است نظير جنبشجنبش

 و اين درست در شرايطی است که وزن جنبش کارگری، ٢نداتری يافتهجديد اجتماعی در صحنه سياسی نقش فعال

های های جديد و مرزبندیدر اين دوره ما شاهد برآمد هويت. مبارزه طبقاتی و هويت طبقاتی رو به کاهش گذاشته است

ها دقيقا خارج از ی توليد بر نخاسته است؛  خاستگاه برخی از آن شيوهجديد هستيم که صرفا از جايگاه اين نيروها در

های داغ در صحنه هستند که هويت... های فراطبقاتی نظير جنسی، نژادی و ملیهم اکنون اين هويت. ی توليد استشيوه

ه جزء اولين کسانی بوده به قول آلن تورن فردی ک. توان به تضاد طبقاتی فرو کاستها را نمیمبارزه اند و اين هويت
                                                 

  
  .شويمها دارای چه اهميت اند و تاچه پايه جديدند وارد بحث نمی ما در باره اين که اين جنبش-٢
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ای نظم موجود نيستند بلکه نيروهای های اجتماعی، مخالفان حاشيهجنبش"بندی کردهها را صورتاست که اين جنبش

حال مندی با يک ديگر دردهی به تاريخمحوری هستند ک برای کنترل توليد جامعه و کنترل اقدامات طبقات برای شکل

  )٧("اندمبارزه

ها را، بايد در تغييرات ساختاری، فرآيند کار و تحوالت سياسی وضيح باال از منظر واترمن، بحران اتحاديهبا توجه به ت

  .جامعه سراغ گرفت

اتحاديه جنبش اجتماعی او درابتدا از. يل خود را ارائه دهدکند متناسب با آن، بدتبيين بحران، تالش میپيترواترمن پس از

آن چه که پيتر . گيرد را کنار گذاشته و اصطالح اتحاديه جديد اجتماعی را به کار میبعدها اين اصطالح. گويدسخن می

ها آيا نيرويی از در بين اين جنبش. های اجتماعی مختلف استکند پيوند بين جنبشواترمن از اين اصطالح افاده می

-ها همنگاه واترمن اين جنبشدر . مرکزيت يا رسالت خاصی برخوردار است؟ پاسخ واترمن به اين پرسش منفی است

  .کاری از حقوق برابر برخوردار باشندتراز و برابراند و بايد در هم

ها در او بر فعال شدن پايه. هاستشود نقد و نفی بوروکراسی در اتحاديهحل واترمن ديده میراهی ديگری که درنکته

  .ها دميده شودآنکند تا روح جديدی درها تاکيد میرهبران فاسد اتحاديهبرابر

او در اين باره بر تکوين نهادهای انترناسيوناليستی با توجه . المللی شدن اتحاديه تاکيد ويژه داردبينبرآخر واترمن نيزدر
کند و آن را يک اقدام ضروری و حياتی در برابر المللی تاکيد میداری و انباشت در مقياس بينبا جهانی شدن سرمايه

    .داندمیتعرض سرمايه 
  

  بحران اتحاديه از منظر کيم مودی و بديل او
  

 :دگرگونی مناسبات کار و سرمايه، جهانی شدن و بحران جنبش کارگری
کيم مودی در بحث . ی عام نيز دارندهاهای او جنبهاما بحث. ی پژوهش کيم مودی جنبش کارگری امريکا استحوزه

  :اند ازداند که عبارتداری میل تغييراتی در مناسبات سرمايهشناسی جنبش کارگری بحران آن را محصوآسيب

  )افزايش بارآوری کار، افزايش زمان کار، افزايش شدت کار(فرآيند کار  تغييرات در-١

  ترکيب طبقه کارگر  تغيير در-٢

  عرصه جهانی  تسريع ادغام سرمايه  در-٣

  :قرار دهيمبگذاريد هر يک از اين تغييرات را از نزديک مورد مالحظه 

آالت جديد افزايش گذاری و به کارگيری ماشين اول، بارآوری نيروی کاربه علت رشد سرمايه:تغييرات در فرآيند کار

 باال رفته است در نتيجه در %۵/۴متوسط در امريکا  طور ساالنه به٢٠٠٠ تا ١٩٩٠بارآوری صنعتی از . يافته است

  . تعداد کارگران ميزان توليد افزايش نيز يافته استرغم کاهش سه ميليون نفری دربخش صنعت علی

ساعت ١٨٩٨ از ٢٠٠٠ تا سال ١٩٨٢سال دوم، ازدياد ساعات کاردربخش صنعت در امريکا ميزان کارساالنه از

  . سال افزايش يافته استعت در سا١٩٧٧سال به در

بايد . داری نيز سرايت کردهای سرمايهفرآيند ازدياد ساعات کار از امريکا و انگليس شروع شد و بعدا به ساير کشور

  .ايمگفت ما در اين دوره شاهد افزايش کسب ارزش اضافی مطلق بوده
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دهی کار به عنوان ارتقاء استقالل کارگران و نفی از مبلغان توليد الغر از اين شيوه سازمان: سوم، افزايش شدت کار

ربست توليد الغر نه تنها باعت افزايش شدت و فشار کار کيم مودی برعکس معتقد است کا. کردندخودبيگانگی ياد می

به عنوان . های روانی طبقه کارگر را هر دم افزايش نيز داده استشده است بلکه ازخودبيگانگی، اضطراب و ناراحتی

  با تغييراتی که در٢٠٠٢اما در سال .  ثانيه بود۴۵شدت کار در يک دقيقه  ١٩٨٠نمونه در جنرال موتورز در سال 

  ). ٢٠٠٢ دفتر آمار امريکا،( ثانيه رسيد ۵٧فرآيند کار تحت عنوان تويوتايسم، يا توليد الغر انجام گرفت، شدت کار به 

تغييرات معينی را ... ی هفتاد، طبقه کارگر به لحاظ جنسی، ملی، نژادیاز اواسط دهه:  تغيير ترکيب طبقه کارگر-ب

ورود . کرد فاصله گرفته استه کارگر، مرد سفيدپوست را تداعی میگذاشته که با سيمای دوره قبل که چهرپست سر

اين روند البته به امريکا محدود . پوستان سيمای طبقه کارگر را عوض کرده استها و رنگينها،آسيايیزنان، التينی

  . گيردهای متفاوت در بر میداری را به ميزانشود بلکه ساير کشورهای سرمايهنمی

ياد کارگران پاره وقت است قبال بخش اعظم طبقه کارگر کارگران تمام وقت بودند؛ االن مدتی است که نکته ديگر ازد

حاال در ترکيب طبقه، افزايش وزن اين نوع از کارگران . شوندداران به استخدام کارگران پاره وقت متوسل میسرمايه

 از %٢۵ از زنان و %٣۴، ٢٠٠٠در سال ) EPI(طبق آمار موسسه سياست اقتصادی. دهددرصد بااليی را نشان می

  .کردندمردان به طور پاره وقت کار می

-تری پيدا کرده است سبب شده سرمايهاين روند که از دهه هفتاد شتاب بيش:  تسريع ادغام سرمايه  در عرصه جهانی-ج

-آيندهای توليد صنعتی را در آنای از سرمايه خود را به کشورهای جهان سوم انتقال دهند و فرداران بخش قابل مالحظه

رشد کمی طبقه کارگر در کشورهای مرکزی کاهش پيدا کرده ولی در مقابل در کشورهای پيرامونی و . جا تعقيب کنند

سازی است که باعث نابودی و جا به يکی از اين موانع جهانی:"گويداو در اين باره می. دهدجهان سوم افزايش نشان می

ی خاص ديگر هم در کيم مودی بر يک نکته". کندها اهرم قدرت اتحاديه هم سقوط می که با آنجا کردن مشاغل است،

دهد که همانا انتقال سرمايه از شمال کند که ويژگی جنبش کارگری امريکا را نشان میپيوند با اين مساله اشاره می

سرمايه چه در سطح جهانی و چه در ما در اين دوره با يک مهاجرت جغرافيايی . صنعتی به جنوب کشاورزی است

  .رو هستيمسطح ملی روبه

رآوری، افزايش شدت کار، فرآيند کار، رشدباگيرد که تغييرات درنتيجه میبرشماری اين عناصرکيم مودی پس از

ل اين عوام. موقعيت عمومی جنبش کارگری داشته استو انتقال سرمايه اثراتی مخربی برترکيب نيروی کاردرتغيير

روابط د نيروهای جديدی دراين دوره با وروبه عالوه ما در. کنندت تضعيف میرا به شدزنی نيروی کارقدرت چانه

يه عالوه بر اين عوامل با روند جهانی شدن و انتقال سرما. نيافته اندسازماناری روبه رو هستيم که بی تجربه ود سرمايه

ها هم نقش تکوين اين وضعيت البته رهبران اتحاديهدر. شودتر میو بحرانیتردم شکنندههای کارگری هرموقعيت اتحاديه

  .اندخود نشان ندادهدهی اين نيروهای جديد از سازماناند و با پيروی از سياست سازش طبقاتی تالشی برایداشته

او بر خالف پيتر . کنداستفاده میها سرراست از مفهوم اتحاديه جنبش اجتماعی کيم مودی برای مقابله با بحران اتحاديه

واترمن بر نقش مرکزی طبقه کارگر تاکيد دارد و بر اين باور است که طبقه کارگر در تقابل با نظام توليدی مسلط قرار 

-های اجتماعی ديگر با جنبهدهد، در حالی که جنبشدارد و از اين ظرفيت برخوردار است که آن را مورد چالش قرار 

  .کندی اساسی و مرکزی پيدا میاز اين رو مبارزه طبقه کارگر جنبه. داری درگيرند سرمايههايی از نظام
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های پيرامونی توليد نبايد تحت هيچ شرايطی نقش مرکزی قلمروی توليد را وا نهد بلکه درست به نظر او توجه به حوزه

ی، اما همواره بايد قدرت طبقه  فراتر از توليد آراو معتقد است. ها نظر افکندی اين جنبه، بايد به ساير حوزهبا مالحظه

-اتحاديه. کنداو با در نظر گرفتن اين عناصر، طرح اتحاديه جنبش اجتماعی خود را بنا می. توليد مد نظر قرار گيرددر

های طبقه را مورد های که از يک سو در درون طبقه ريشه دارند و از سوی ديگر محل زندگی کارگران و ساير بخش

  . های اجتماعی را نيز در مد نظر دارندکاری با ساير جنبشدهند و هموجه قرار میت

او معتقد است که نوسازی و . پردازدشناسی خود از بحران اتحاديه به ارائه راه حل میکيم مودی متناسب با آسيب

های مختلف، بيکاران، زنان، مليتتواند موفق شود مگر اين که ورود نيروهای کار جديد نظير ها نمیبازسازی اتحاديه

  )٨ (.که در حول و حوش توليد قرار دارند به اتحاديه تسهيل شود.. .جوانان، مهاجران

از نظر وی حتی . ها را تسهيل کندها بايد با ابتکار شرايطی را فراهم کنند که ورود کارگران پاره وقت به آناتحاديه

توانند به عضويت اتحاديه در شوند بايد و میما در آينده به نيروی کار تبديل میجوانانی که االن در توليد نقشی ندارند ا

  .داندمی" نيافتهيابی کارگران سازمانسازمان"ی قدرت اتحاديه کارگری را در او حتی آينده. آيند

های کارگری نيز های کارگری است او معتقد است خانوادهی برجسته ديگر در طرح کيم مودی عطف توجه به محلهنکته

او در پيوند با اين . توانند نقش بسيار موثری ايفا کنندشوند  که در امر مبارزه میبخشی از اردوی کار و زحمت تلقی می

 کار و زيست کارگران مهاجر در حول و حوش کند که  محل تالقیموضوع به مراکز کارگری در امريکا اشاره می

يعنی جايی که کار و محل زندگی در يک منطقه جغرافيايی معين به هم . روند میمراکز صنعتی جنوب امريکا به شمار

های اخير، همين مراکز کارگری بودند که مرکز جوش و خروش جنبش کارگری گويد در سالاو می. گره خورده است

های اين دو بخش و بنابراين پيوند بين محل توليد و محل زندگی از طريق ترکيب خواست. رفتندامريکا به شمار می

  )٩(.کندنهاد میها پيشهايی است که او برای فايق آمدن بر بحران اتحاديهحرکات مبارزاتی مشترک يکی از راه

های سازش طبقاتی اند که از طريق رهبران های موجود اتحاديهچون جان کلی معتقد است غالب اتحاديهکيم مودی هم

کند که اتحاديه بايد بر تمايز کار از او در عوض پيشنهاد می. پردازندقاتی میخود با دولت و کارفرما به همکاری طب

های اتحاديه را مطرح او برای دستيابی به اين هدف فعال شدن پايه. سرمايه بنا شود و اهرمی در پيکار طبقاتی باشد

اسا برای خواستهای خود به مبارزه دست ريت مستقل واردميدان نبرد شوند وهای اتحاديه بايد با فعالگويد پايهميکند و می

  . جنبشی را بدل کرددهنده وهای سازماندهنده هستند بايد آنها را به اتحاديههای خدمتهای موجود اتحاديهاتحاديه. بزنند

اين مهم، نه تنها از طريق وضع . ای برخوردار استها از جايگاه ويژهديدگاه او مبارزه با بوروکراسی اتحاديهدر

او در اين باره به مطالعه و تحقيق مشخصی در . آيدهای پايه به دست میی فعال تودهوازين دموکراتيک بلکه با مداخلهم

کند که در آن نشان داده شده که جايگزينی کارگران با تجربه به جای کارگزاران و متخصصان کارآيی امريکا اشاره می

  . کندتر میاتحاديه را بيش

اين از. داندرا کافی نمیتحليل او از جهانی شدن سرمايه آنداند، اما با توجه به ه در سطح ملی را الزم ميکيم مودی مبارز

چون ها هميهالمللی به امری با فعليت و ضرورت روزمره تبديل شده است و برای نوسازی اتحادرو مبارزه در سطح بين

   .رودمیامری حياتی به شمار

 بيدار



 

 11

  :يادداشت
ت يازات و محروميمنافع، مجموعه امت. یج، فرصت، و کنش جمعيمنافع، سازمان، بس: شماردن الگو را چنين بر میيچارلز تيلی عناصر ا

ت يزان هويسازمان، م. ديت مورد بحث وارد آيت ها بر جمعيگر جمعي است که ممکن است در اثر تعامالت مختلف با دی مشترکیها
.  قرار داردیک مدعي ی است که تحت کنترل جمعیزان منابعيج، ميبس. ت استيک جمعيک و ساختار وحدت بخش افراد در درون مشتر

ت جهان يت و وضعيان منافع جمعيو فرصت، رابطه م.  استیل به هدف مشخصي در جهت نیک مدعي یزان اقدامات جمعي، میکنش جمع
  ).٨٤، از بسيج تا انقالب، ص یليت(اطراف است 

Just in time 
Flexible Specialization 

Outsourcing 
 .طلبدها از طبقه کارگر نيستم که خود مجال و فرصت ديگری میما در اين جا در مقام بررسی صحت تزهای اين مکتب و تعريف آن

 .شويمها دارای چه اهميت اند و تاچه پايه جديدند وارد بحث نمیما در باره اين که اين جنبش
 .٢٧های اجتماعی دوناتال دالپورتا، ماريو ديانی، محمد تقی دلفروز، صای بر جنبشقدمهم

او در اين . توانند راهی به سوی آينده را در جنبش کارگری امريکا بگشايدداند که میکيم مودی کارگران مهاجران را يکی از بازيگرانی می
 اعتصاب کارگران -٢پيروزی کارگران ائتالف ايموکولی-١:نبش کارگری امريکاستمنظور چهار رخداد ج[هاهرکدام از آن:"گويدباره می

" روز بدون مهاجرين" خروش عظيم کارگران مهاجر در آپريل با شعار -٤ انشعاب در فدراسيون کنگره کار سازمان صنعتی-٣حمل و نقل
. دهندميان ابرهای تيره راهی به سوی آينده را نشان میگويند و هر کدام در ی نيروی کار میبه ما چيزی در باره حال و آينده] است

ی نمايش از پايين به بازيگران اين صحنه. های جنبش کارگری امريکاست، نه فقط اتحاديهکاراکترهای آن مهم است، چرا که منعکس کننده
". ای نيستنداقامت را ندارند و عضو هيچ اتحاديهاز کارگران مهاجر با دستمزد ناچيز مزارع جنوب که شايد اوراق مربوط به : باال عبارتند

   .٢٢ی تغيير، کيم مودی، فريده ثابتی، اميد زارعيان، نگاه طبقه کارگر امريکا در موقعيت دشوار و مرحله
ران در نتيجه چيزی که کارگ:"کندی ايموکولی با ساير کارگران را درست به همين نکته خالصه میکيم مودی پيام گارگران رزمنده
  ".گويند، اين است که شما به پايگاه محکمی در محل زندگی و هم در محل کارتان نياز داريدايموکولی به ساير کارگران می

  
  .در تهيه اين نوشته از منابع زير استفاده شده است

  . زادی مرشدی ترجمه عل، از بسيج تا انقالب،یلي چارلز ت
   .٢٢ی تغيير، کيم مودی، فريده ثابتی، اميد زارعيان، نگاه لهطبقه کارگر امريکا در موقعيت دشوار و مرح

 .های اجتماعی دوناتال دالپورتا، ماريو ديانی، محمد تقی دلفروزای بر جنبشمقدمه
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