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ی نظریبند  مفهومکي از ميتوان ی ما مايآ  

؟مي آن استفاده کنی و فراسوی جنوبیقاي در افردي جدیها هي اتحادیبرا  

 
١٣٨٧م  آذر هديازشنبه دو     یزاگرس جنگل:  آزادبرگردان -پي ساميک                                                         

 
  

اين متفکران يا در جنبش . المللی بين متفکران در گرفته بود بحثی بين١٩٩٠ی  و اوايل دهه١٩٨٠ی در اواخر دهه

مثل برزيل، فيليپين، افريقای جنوبی " در حال توسعه"را در کشورهای مختلف کارگری جديد فعال بودند يا اين جنبش 

های جديد را دريابند و کردند از حيث نظری پديدهاين متفکران سعی می. ١دادندو کره جنويی مورد پژوهش قرار می

  .کردندمیهای جديد کارگری استفاده برای درک اين جنبش"  جنبش اجتماعیگرايیاتحاديه"از مفهوم

ها بر اين امر استوار ها،  تالشدر اين بحث. وجود داشت" گرايی جنبش اجتماعیاتحاديه"های مختلفی از  اما درک

های و با آموزش از اين شرايط و نيز انتقال آگاهی به ديگر جنبش. بود که مفاهيم را تا حد ممکن پااليش و تعميم  دهند

های قبلی ای را از تالشها توانستند دانش پيشرفتهدهند، بدين ترتيب آن نشان ها راجديد کارگری، اهميت اين کوشش

  .ها را به جلو سوق دهندهای جاری آنفراهم آورند، تا با انتقال آگاهی به اين جنبش

م و پرداخت به تکامل و پااليش مفاهيم می منتشر شد؛ وقتی که من، در دو مقاله١٩٩٢ها در ی نهايی اين بحثنوشته

سايپس، (کردم؛ میی جنبش اجتماعی، اتحاديه صنفی، اتحاديه سياسی را بررسی  نوع مختلف، از اتحاديه٣در آن 

١٩٩٢a (جنبش اجتماعی متمايز کنمیتا رهيافت مارکسيستی را در قبال اتحاديه ) . ،١٩٩٢سايپس b (من مفهوم-

نگاری و و سپس با تک.  بنياد گذاشتمKMU) (اونو ام را، پيرامون کيانگ مای سازی نظری و تحقيقات اوليه

 جنبش یسازی اتحاديهتحقيق را ادامه دادم و مفهوم اين KMU) (نگارش مقاالتی، پيرامون مرکز کارگری فيليپين

  .اجتماعی را به آگاهی ديگران رساندم

های توانست در پيوند با جنبش می جنبش اجتماعی باور پيدا کردم که اين مفهومیمن در شرايطی به مفهوم اتحاديه

های کنگره اتحاديه(در برزيل، کوساتو ) سنترال يونيکاد دوترابالدورس (  CAT مخصوصا - KMU)(کارگری 

 ١٩٩٢سايپس، . (در کره جنوبی به کار رود)  کنگره اتحاديه کارگری کره KTUC،)کارگری افريقای جنوبی

a:١٢٣،FN.6   ( های کارگری ديگر به سازی نظری را برای جنبشش نکرد اين مفهومتال] تا اين مقطع[ هيچ کس

سازی، بايد يادآوری ام از اين مفهوم و دفاعKMUی رغم تمرکزم در مطالعهبه عبارت ديگر من علی). ١(کار ببرد

يم داد يا ی جنبش اجتماعی را برای هر جنبش کارگری جديد ديگر تعمکنم هنوز روشن نيست که بتوان مفهوم اتحاديه

  .اما اين بحث با وجود گنگی خود، هنوز اهميت خود را دست نداده است. از اين مفهوم استفاده کرد

سازی خودم را  گران و فعاالن کارگری، من مفهومرسانی به پژوهشبه عالوه برای پيشبرد اين بحث و برای اطالع

                                                 
  .)١٩٩١a، واترمن١٩٨٨، مانک ١٩٨٨شود، نگاه کنيد به لمبارت وبستر، يپس در آينده چاپ میاس( 1
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- و مخصوصا اتحاديه١٩٧٣-١٩٩٢فريقای جنوبی بين ی کارگری جديد سياهان در ااين نوشته، با بررسی اتحاديهدر

.  به هم پيوستند١٩٨۵در ) ای افريقای جنوبیکنگره اتحاديه(دهم که برای ايجاد کوساتو هايی مورد آزمايش قرار می

مثبت های سياهان افريقای جنوبی تعميم داد، و اگر پاسخ توان آن را به اتحاديهسازی معتبر است، آيا میآيا اين مفهوم

من اين بررسی را هم در ) ٢(توان آموخت؟میهای اجتماعی ديگر چه چيزی است از اين تجربه برای ظهور جنبش

کنم، و آنگاه ظهور اين اتحاديه را قبل از های اجتماعی آغاز میی نظريه جنبشپيوند با جنبش کارگری، و هم در باره

  . دهم آن کشور در جايگاه خود قرار میبررسی بسيج کارگران سياه در بستر تاريخی اجتماعی

ی جنبش کارگری گران به مطالعهيافت پژوهشدهد که اشاره کنم که رهی جنبش کارگری به ما اجازه مینظريه

دهد که اين امر به من اجازه می. ها را دريابندبندی کنند و آنهای کارگری را چگونه مفهومچگونه بايد باشد و جنبش

کنم که های کارگری در متن جنبش کارگری فرق بگذارم؛ آنگاه استدالل میی اتحاديهبين انواع تجربهاز حيث نظری 

اند صرفا بازتاب شرايط يا انعکاس شان به طور آگاهانه تکامل يافتههای کارگری که به وسيله انتخاب اعضایجنبش

  .تغييرات ساختاری نيستند

گويد که ر است که کارگران در حرکت اند؛ اما اين نظريه به ما نمیی جنبش کارگری بر اين فرض استوانظريه

های اجتماعی، به دريافت من با تعميم نظريه جنبش کارگری برای ظهور جنبش. اندکارگران چگونه به حرکت در آمده

 هر گروه، ها، هويت جمعی درفکر برای ايجاد گروهدهم چگونه افراد همو مخصوصا نشان می). ۴(کنم آن کمک می

يابند و ها را درمیها چگونه، اين فعاليتدهم که آنبه عالوه نشان می. پيوندندو شرکت در فعاليت جمعی به هم می

هايی خود را به ديگران در  جهت تقويت نيروهايشان و مقابله با نيروهای اجتماعی مخالف چگونه دريافت وکوشش

شود و د که دريابيم که چگونه جنبش کارگری با کار اساسی خود ظاهر میکناين امر به ما کمک می. سازندمنتقل می

کنم که در آن، ای دنبال میمن اين مساله را با توضيح از بستر ويژه. کشدتر، نظم موجود را به چالش میبا رشد بيش

 اجتماعی -یاين بسيج، بايد بسترسازی شود چون بسيج در درون يک متن تاريخ. جنبش کارگری ظاهر شده است

بدون ميزان معينی از آگاهی از اين بستر که کارگران چگونه ابتدا به طور انفرادی، بعد به . گيردويژه صورت می

با توجه به . زنندها دست به انتخاب میتوانيم فرآيندی را دريابيم که آندهند؛ ما نمیطور جمعی، به آن واکنش نشان 

  )۵.(ها و جنبش کارگری را مورد مالحظه قرار دادن تکامل اتحاديهتواسازی از اتحاديه میاين مفهوم

بررسی موردهای کليدی در پيوند با ادبيات غنی مربوط به کوساتو و : شناسانه من عبارت است ازيافِت روشره

ی کند و ادعاهای نظرتری که اين الگوهای رشد را متمايز میاجزای متشکله آن، و جايگاه جنبش کارگری وسيع

برای بسترسازی، من جايگاه بسيج در افريقای جنوبی و تالش برای . گذاردها را به آزمايش میطرح شده در اين بحث

کنم که جنبش و گاه بسيج کارگران را بررسی میآن. دهمرا مورد مطالعه قرار می" آپارتايد"صنعتی شدن و مساله 

ی سازی اتحاديهل بخشيدند، و سپس در پرتو روشن کردن مفهومهای متشکله در اين فرآيند را ايجاد و تکامسازمان

شوند، يا نياز دارند که کنم که تا چه ميزان تاييد میهای کارگران را تحليل میجنبش اجتماعی پيشنهادی من، کوشش

  . قرار گيردتواند مورد استفاده جنبش کارگریکنم که میبعد از اين همه، به دستاوردهايی اشاره می. پااليش يابند

هايی عالی هستند برای روند موضوعهای وابسته به آن، بخشی از آن به شمار میجنبش کارگری که کوساتو و اتحاديه

اوال اين جنبش، در بين فعاالن کارگری و نويسندگان در . های اجتماعیی جنبشهای اتحاديهسازیآزمايش مفهوم
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های کارگری در کوساتو يکی از پوياترين جنبش. ال برخوردار استالمللی شناخته شده و از اهميت باسطح بين

ثانيا به علت پيوند تنگاتنگ بين کوساتو و تعدادی از روشنفکران آکادميک در کشور، يک ادبيات غنی قابل . دنياست

ر جنبش گران معاصر نسبت به ههای متشکله آن، توسط پژوهشکوساتو و اتحاديه. دسترس برای استفاده وجود دارد

ها در کمک به براندازی ديکتاتوری ثالثا اين اتحاديه. کارگری در دنيا به طور گسترده مورد مطالعه قرار گرفته است

مبتنی بر نژادپرسی و به عالوه برای بهبود پرداخت، مزايا، و شرايط کارشان برای کارگران در محل کار موفق  

). ١٩٨٧برود(ح باالی رشد اقتصادی نسبت به فيليپين برخوردار است رابعا افريقای جنوبی از يک سط. اندعمل کرده

- سازی نظری با هدف تعميم اين مفاهيم، حداقل برای جنبشهای جنبشی اجتماعی به عنوان يک مفهوماستقرار اتحاديه

  . گيردرا در بر می) KTUC(و ) KMU(اند و های کارگران در کشورهايی دارای اعتبار است که تازه صنعتی شده

ای باال رفته و به وسيله ی جنبش اجتماعی من به طور قابل مالحظهسازی اتحاديهبه طور خالصه اعتبار مفهوم

ی جنبش ی خود برای تعميم اتحاديهها به نوبهاين کوشش. های افريقای جنوبی مورد تاييد قرار گرفته استاتحاديه

  .کنماست که من حاال شروع میاين کاری . کنداجتماعی به ديگر کشورها کمک می

  بررسی ادبيات
  .دهمتماعی را مورد بررسی قرار میهای مربوط به جنبش کارگری و نظريه جنبش اجمن در اين جا منابع، و نوشته

  های کارگریرويکردهای متفاوت با جنبش:  نظريه جنبش کارگری

کنند که بحث می) ١٩٨٧( الرسن و بروس نيسنهای متفاوتی برای بررسی جنبش کارگری وجود دارد، سيمونشيوه

کنند که تنها يک نظريه کارگری ها، ابتدا مالحظه میآن. اندپردازان کارگری اين کار را انجام دادهچگونه نظريه

پردازان، پيرامون کنند که نظريهچنين يادآوری میها همآن. ها وجود داردوجود ندارد، بلکه تعدادی از اين نظريه

های صنعتی، ها در جامعهها بر منشاء جنبش کارگری، برخی بر نقش اتحاديهاند، بعضیيل مختلفی متمرکز شدهمسا

از اين رو . اندپرداخته... ها و غيرهافرادی بر مشی ايدئولوژيک تشکيالت کارگری، کسانی هم با اهداف نهايی آن

ی جنبش کارگری وجود امون عملکرد و محتوای نظريهنه تنها اختالفات حادی پير"نويسند که الرسون و نيسن می

". ی عمومی جنبش کارگری ترکيب کردهای مختلف را در يک نظريهدارد بلکه در واقع غير ممکن است اين نظريه

-ها بر روی طبقهآن. های کارگری از اهميت وافری برخوردار استشناسی نظريهکنند که تکامل سنخها اشاره میآن

را ] پردازینظريه[های هر ايم که نظريهما اين را مفيد دانسته"به اين منظور. کنندانه مارک پرلمن بحث میبندی پنجگ

). ٣-۴، ١٩٨٧، الرسن و نيسن". (بندی کنيم که به جنبش کارگری اختصاص داده استبرحسب نقش اجتماعی دسته

  .اند در پيوند با جنبش کارگری ارائه کردهپردازانشمارند که نظريهها هفت نقش اجتماعی مختلف را برمیآن

) ۴عاملی برای توسعه صنعتی ) ٣نهاد صنفی برای حمايت اقتصادی از اعضای خود ) ٢عاملی برای انقالب ) ١

مقاومت ) [۶عاملی برای اصالح اخالقی، روحی؛ ) ۵های کارگری های روحی گروهابزاری برای دستيابی به هدف

سازوکاری که تابع کارکردها و منافع مخصوص در جامعه صنعتی ) ٧اعی، يا مخرب انحصار ضد اجتم] دربرابر

  )۴، ١٩٨٧ الرسن و نيسن. (است

کنم  به درک اين نکته پيشنهاد و تالش می) ١٩٨٨(و ديگران مانند مارين گولدن) ١٩٨٣(اما من با پيروی از بونول 

ای است که به طور ويژه اين مساله. کنندرگری نگاه میهای اجتماعی کانايل شوم که چگونه کارگران فعال به جنبش
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 از آن که جنبش کارگری را بر حسب عمل کارگران از منظر و قالب نظری به عبارت ديگر بيش. دارای اهميت است

ه های کارگری را به عنوان نيرويی در نظر بگيريم کها و جنبشکنم که کارگران اتحاديهمعينی نگاه کنيم، پيشنهاد می

  .پردازان بايد گوناگونی آن را به رسميت بشناسنداهداف چندگانه دارند؛ امری که نظريه

عامل تحول ) ١های کارگری را به عنوانتوانند جنبشکنم که کارگران میبا تغيير محورهای باال من اشاره می

هايی که سالمت روانی نيرو) ۴مبتکران دموکراسی صنعتی ) ٣شان وسايل بهبود شرايط اقتصادی) ٢اجتماعی 

تواند به عالوه يک کارگر معين می) ٧.( روانی تلقی کنند-موتور اصالح اخالقی ) ۵بخشند و کارگران را بهبود می

های تری در زمان واحد در نظر گيرد، يا ممکن است برای يک يا هدفهای بيشجنبش کارگری را با يک يا هدف

بنابراين با تشخيص تنوع برخوردها در بين کارگران که .  قايل شودتری در زمان معين اولويت و اهميتبيش

. کنم به تنوع برخوردها در بين کارگران متمرکز شويمهای کارگری پيشنهاد میی جنبشعموميت دارد، برای مطالعه

کنيم که به چنين بايد اين امر را هم درک دهيم؛ همهای جنبش کارگری را تشخيص میدر عين حال که، ما تنوع هدف

مشترک وجود ندارد که به سادگی با شرکت کارگران در مناسبات اجتماعی توليد، " طبقاتی"طور نقد منافع گروهی يا 

؛ آگاهی جمعی بايد تکامل پيدا کند، منافع جمعی بايد )]١٨۴٨[١٩٧٨ مارکس و انگلس.(آيدتوزيع، مبادله به دست 

  )٨).(١٩٨٩ملوچی، . ( رض گرفته شوندتوانند فها نمیايجاد شود؛ از اين رو، آن

  سازیمفهوم: جنبش کارگری
حاال قبل از اين که جلوتر برويم . فرض من اين بود که حول جنبش کارگری توافق عمومی وجود داردتا کنون پيش

ماعتی ی ججنبش اجتماعی به مثابه"آدام و اسنو با پذيرش تعريف مک. سازی تکامل يابدوقت آن است که اين مفهوم

های نهادی شده، با هدف پيشبرد و يا جلوگيری از تغيير در يابی، که در خارج از کانالاست با درجات مختلف سازمان

کنم من فکر می). ١٩٩٧آدام و اسنو، مک"(شوديابد و بخشی از آن محسوب میمیگروه، جامعه يا نظم جهانی تداوم 

ی تكوين خود نوعی از جنبش اجتماعی است که نظم اجتماعی مستقر جنبش کارگری حداقل در دوران اوليه"که يک 

يافتگى اوليه جنبش نمود سازمان. ی آن استبخشد جايگاه اجتماعی ويژهکشد و آن چه به آن اهميت میرا به چالش می

است چيزی برخوردارجنبش کارگری ازاين رواز .دهدنشان ميرا جامعه خودۀمبادلو عی توليد، توزيحوزهکارگری در

 آرنوويتز،(مبادله . درون فرآيند توليد، توزيععمليات ازتوانايی متوقف کردن و: اندقد آنهای اجتماعی ديگر فاکه گروه

    ".سازدهای کارگری را با اهميت میهمين نيروی اجتماعی بالقوه است که جنبشاين موقعيت و). ١٩٧٣

روند که به وسيله مرکز کارگری به های کارگری قلب جنبش کارگری به شمار میههای اتحادياز نظر سازمانی، توده

در پيرامون ) ٩.(کنندهای عضو تالش میتر و تقويت اتحاديهی خود برای اتحاد بيشاين مرکز به نوبه. پيوندندهم می

هايی را دربر ها، سازمانتشکلاند؛ اين ها قرار گرفتههای کارگری، روشنفکران و افراد و ديگر تشکلاين سازمان

گيرند و گيرند که مستقيما در خدمت جنبش کارگری اند؛ مانند نهادهای آموزشی که تربيت کارگران را به عهده میمی

هايی را که از نظر سياسی به جنبش کارگری  و هم آن-اند با هدف خدمت به اعضا به اين امر اختصاص داده شده

ترکيبی از مرکز کارگری و . کنندغير مستقيم نيروی اجتماعی جنبش کارگری را تقويت میپيوندند، که به طور می

بنابراين . کندسازد و در يک تاثير متقابل جنبش کارگری را بسيج میی اجتماعی را میحاميان است که يک شبکه

های انند بدون حمايت جماعتتومراکز کارگری نمی: ای از کارگران نيستندهای کارگری به طور ساده مجموعهجنبش
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  . باشندتر ساخته شدهتر به حيات خود ادامه دهند، هر چند که پيشوسيع

به طور کلی حد معينی از مداخله و منافع مشترک در يک مرکز کارگری يا جنبش کارگری در ميان اعضا وجود 

گذارد؛ اين  و مداخله را به نمايش می باال از منافعایخواهم بگويم که هر عضو، يک درجهمن مطمئنا نمی. دارد

های کارگری را در بنابراين من اعضای جنبش. کنم که در واقعيت اين گونه باشداهميت ندارد که من چقدر آرزو می

-افرادی هستند که منافع و مداخله" فعاالن. "کنندگان و هوادارانفعاالن، شرکت: کنمبندی می مقوله دسته٣يکی از اين 

تواند های اين رهبران در تشکيالت میکوشش. کنندگذارند و نقش رهبری را ايفا می را از خود به نمايش میی باالا

توانند غيررسمی باشند مانند داوطلبان و ها میکننده در جماعت؛ آنرسمی باشد مثل يک مقام اتحاديه يا مقام حمايت

 نگاه کنيد به رابنست،" (هايیپل"و يا به صورت. کنندمخالفت توانند از رهبری رسمی حمايت، يا با آن کسانی که می

اعضايی " کنندگانشرکت."کنندهای پيوسته عمل میبين رهبران و اعضا، يا بين مراکز کارگری و سازمان) ١٩٩۶

.  نيستندگرها به طور عمومی مبتکر و خودمداخلهتوانند در مسايل ويژه يا مبارزات، بسيج شوند، اما آنهستند که می

) ١٩۶۵(ها به طور عام کسانی اند که منکور اولسونطور کل منافع و درگيری کمتری دارند آنکه به" هواداران"و 

ها و پيرامون منافع معين بسيج شوند؛ معهذا توانند در زمانها میاگرچه آن. نامدمی" سوارکاران آزاد"ها را آن

توانند سطح مداخله خود را در هر زمان به طور خالصه اعضا می. کوششی برای انجام اين کار بايد صورت گيرد

  .اين مقوالت ايستا و غير قابل تغيير نيستند. تغيير بدهند

  درک رشد جنبش کارگری
توانند با تمرکز اوليه بر فعاالن، گران میپيشنهاد کنم که پژوهش) ١٩٨٨(خواهم به تاسی از گولدنبنابراين من می

ها کنند زيرا آنهای کليدی بازی میکنم که فعاالن نقشمن استدالل می. ارگری را بهتر دريابندتکامل يک جنبش ک

گيرند و چارچوب معينی را در فرآيندها ورزی در جنبش کارگری را به عهده میسازی و انديشهکسانی اند که مفهوم

دهند و  را در انظار عمومی توضيح میفعاالن کسانی اند که موقعيت کارگران). ١٩٨۶، ١٩٩٧اسنو(دهند شکل می

چون مرکزی برای   هم-کنندگانای از حمايت هم در داخل مراکز کارگری و هم در سراسر شبکه-ها بنابراين، آن

کنند که به طور ويژه در خدمت بسيج اعضايش قرار دارد و برای ی يک کل عمل میتکامل جنبش کارگری به مثابه

  . کنندفان جنبش کوشش میخنثی و مقابله با مخال

اين مهم نيست که فعاالن تا . توانيم درک خودمان را از جنبش کارگری، به فعاالن محدود کنيماما با اين حال، ما نمی

. زنندهای دست میی کمی از اعضا به چنين کوششچه حد خوب، يا تا چه حد مبتکرند، مگر غير اين است که تعداد

گيرد که با کل بش کارگری برابر تلقی شود؛ بلکه به سادگی، جمعی از فعاالن را در برمیاين امر اما نبايد با جن

های مخفی بندیدرحالی که فعاالن منفرد و گروه"نويسدهمان طور که گی زيدمن با تيزبينی می.  يکی نيستندسازمان

توانند گفتمان دريافت شده يا در عمل ها به سختی میتوانند به تکوين يک گفتمان در سازمان کمک کنند معهذا آنمی

بنابراين، فعاالن بايد يک برنامه کافی برای تشويق فعاليت و بسيح ). ١٩٩۴:۴١، زايدمن(کنند پياده شده را تعيين 

  .ای کارگران ارائه کنندتوده

روی متحد برای از شان در بسيج تعدادی وسيعی از مردم به عنوان يک نيشان را از توانايیهای کارگری قدرتجنبش

. کنندها اخذ میهم گسيختن توليد، توزيع و مبادله و برای مقاومت در مقابل ضد حمله سرمايه يا دولت و يا متحدان آن
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-ها میآن. ها در معرض خطر سرکوب دولت و مخالفان جنبش قرار دارندهای کارگری در همه زمانبنابراين جنبش

 ماير و .(کنند و پيوندهای بين فعاالن و اعضای جنبش را تضغيف يا تخريب کنندتوانند با تفسيرهای فعاالن چالش 

  )١٩٩۶ استگنبورگ

-زمان و ناخودآگاه به هر تجمع از سازمانکارگری، تقريبا به طور هم" جنبش"رغم تمايل به استفاده از اصطالحعلی

های کارگری تمام تجمع. بل پذيرش استکنم اين تعريف غير قاشود، من استدالل میهای کارگری ارجاع داده می

يک جنبش . های کارگری متفاوت استيک جنبش کارگری از نظر کيفی با تجمع سازمان. جنبش کارگری نيستند

های اجتماعی بسيج های مربوطه است که حاميان خود را در شبکهکارگری ترکيبی از يک مرکز کارگری و سازمان

  .تر رودتواند  از جنبش کارگری يک کشور جداگانه فراو اين امر می. گذارندیکند که بر هم تاثير متقابل ممی

  

  سنخ شناسی اتحاديه کارگری
- های کارگری آن نوع مدل اتحاديه کارگری را تشخيص داد که سازمان٣های کارگری، گی زيدمن برای درک جنبش

 رويکرد ٣ ن، ويکتوريا بونول و کيم سايپسدر آثار سليگ پرلم. ها را در قلب جنبش کارگری تجربه کرده بودند

 سنخ اتحاديه ٣ رويکرد به اتحاديه کارگری، در ٣به عنوان مثال اين . مختلف در فهم اين جنبش پيشنهاد شده است

 آن را ترسيم ١٩٩٢اند که من در مقاله مطرح شده" جنبش اجتماعی"و " اتحاديه سياسی"، "اقتصادی"کارگری  

   ١٩٩٢b،   (87؛ ١٢۴-١٣۴، ١٩٩٢a، سايپس.(امکرده

های کارگری آلمان، بريتانيا، امريکا و روسيه ی تطبيقی از جنبش، در يک مطالعه)١٩٢٨-١٩۶٨(سليگ پرلمن 

رغم شرايط کارانه را علیکند که فعاالن در امريکا يک ايدئولوژی محافظه، استدالل می٢٠ و ١٩طی قرون 

او اين اتحاديه را به صورت يک نهاد . اندشان انتخاب کردهاديکال در جنبشی روشنفکران رساختاری ويژه و مداخله

کند مقيد می"ی شغلکنترل در محدود"بندی کرد که خود را به مفهوم" آگاهی شغلی"اقتصادی بر اساس 

اند، دآميز می اجتماعی به شدت خصومت-پرلمن اين رويکرد کارگران را ناشی از يک محيط سياسی). ١۵٩پرلمان،(

گی عقيده دارد که بقای اين ). ١۶٠-١۶٩: پرلمن. (محيطی که در آن ادامه حيات سازمانی سخت مشکل بوده است

موفقيت . کنندهای مختلف از جمله حزب کارگری  را نفی ها در گرو اين بود که، روشنفکران راديکال و طرحاتحاديه

سازی موافق نيست، ولی با آن های پرلمن اگرچه با کل اين مفهومتحليل. در اين پروژه به معنای نهادينه شدن کار بود

  . شودناميده می" اتحاديه اقتصادی"اتحاديه کارگری مورد تعريف من يکی است که 

دانم که در نظام مناسبات صنعتی کشور معينی ادغام را با اين اتحاديه همسان می" اقتصادی"ی من تعريف اتحاديه

ای سياسی خود را در چارچوب نظام سياسی مسلط نهادينه کرده و برای رفاه اعضای خود هو فعاليت. شده است

سايپس ، .(کنندها، خود را به منافع فوری محدود میتوان گفت اين نوع اتحاديهاما به طور کلی می. کنندکوشش می

١٩٩٢a ، ١٢۶-١٢۴١٩٩٢ ؛،b ۶ (8  

 به ١٩٠٠-١٩١۴های پترزبورگ و مسکو در بين سالن در سنی ويکتوريا بونول در باره مطالعه کارگرامطالعه

کرد که فعاالن کارگری، يک بونول استدالل می). ١٩٨٣(دهدهای پرلمن را مورد چالش قرار میطور تلويحی تحليل

شان هایايدئولوژی راديکال را در مواجه با شرايط ساختاری ويژه و در حمايت از مداخله روشنفکران در جنبش
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او کوشش کرد تشخيص دهد که چگونه کارگران روسيه توانستند آگاهی انقالبی را رشد دهند و درک . اب کردندانتخ

  . در چارچوب نظريه اجتماعی را مطرح کنند" زادبرون"و يا " زاددرون"

به هم بخشند؟ اين موضوعات اغلب رسند و تصوری از بديل را تکامل میاما چگونه کارگران به نفی نظم مسلط می

در اين . روند به شمار میایشوند اگرچه مسايل درهم تنيدهها از هم متمايز مینظر تحليلی آناند اما از نقطهوابسته

هايی که از ابتدا بر نظريه: ها، تمايزی بين دو رويکرد اساسی قايل شوندادبيات معمول است که نسبت به اين موضوع

های کارگران هايی که بر منشاء عصيان کارگران در خود تجربهران؛ و آن کارگشرايط انقالبی خارج از محيط

ها را به اين ترتيب به خاطر اختصار آن. شوند که در محيط کار، جماعات، جامعه به دست آمده استمتمرکز می

تواند در کرد میها چيزهای منحصر به فرد در برابر هم نيستند و عناصر هر دو رويآن. ناممزاد میزاد و بروندرون

  )٧، ١٩٨٣، بونول.(ای پيدا شودهر مطالعه

توانند آگاهی انقالبی کارگران نمی"بر فرض مشترکی استوار است که " زادبرون" کند که نظريه او خاطر نشان می

ز سوی ا. ی نيروهای حزب سياسی يا روشنفکران راديکال از خارج احتياج دارندها به مداخلهآن" خود را رشد دهند

شان بدون دخالت عامل خارجی کنند که اين خود کارگران هستند که با تجربياتزاد استدالل میهای درونديگر نظريه

. مطالعه بونول در واقع برای حل اين مشاجره طرح شده است). ٨، ١٩٨٣ بونول،(شوند به عنصر انقالبی تبديل می

دهند و سپس با هويت جمعی، تاثير متقابل جمعی، خود را سازمان میگيرد که کارگران با درک از هويت او نتيجه می

کنند و بعدا با کوشش برای تغيير ها را ارزيابی میبين سرمايه و دولت و تفسيرهای روشنفکران راديکال و مداخله آن

کنند ساس میگيرند خودشان را تحت تابعيت يک سازمان روشنفکری در آورند که احشان، تصميم میراديکال شرايط

موفقيت اين پروژه روشنفکری در روسيه منجر به نهادسازی . دهدشان پاسخ میهای خود به نيازهایبا برنامه

  .کارگری شد اگرچه تحت رژيمی که برخورد خصمانه نداشت هر چند کنترل نهايی را در دست داشت

  .خوانی داردام همديه سياسی که من ترسيم کردهسازی من موافق نيست تحليل او اما با اتحا با اين که او با مفهوم

کنم که تابع يا زير تسلط يک حزب سياسی يا دولت است، و را به عنوان تشکلی تعريف می" گرايی سياسیاتحاديه"من

دهند و اين شامل هم تفسيرهای لنينی و هم نشان می] حزب يا دولت[هارهبران، وفاداری اصلی خود را نسبت با آن

اين امر به طور عام و نه به طور مطلق به غفلت از موضوعات مربوط به محل . شودمی" ال ناسيوناليستیراديک"

ی من با تمايز مطالعه). ٨۶ب، ١٩٩٢، ١٢٧ الف، ١٩٩٢، سايپس. (شودکار به خاطر مسايل سياسی منجر می

ی جنبش اتحاديه يعنی اتحاديهروشن هم از پرلمن و بونول، در باره جنبش کارگری فيليپين يک نوع ديگری از 

کنم که فعاالن در صدد هستند ، استدالل می)KMU(من با مطالعه خود از مرکز کارگری . کنداجتماعی را ترسيم می

تر از آن که شان هستند بيشها، کارگران خود حاکم بر سرنوشتها را رشد دهند که در آننوع متمايزی از اتحاديه

، )KMU( به عبارت ديگر فعاالن فيليپينی در -نفکری چه راست يا چپ باشندهای روشمتکی بر سازمان

 خود از شرايط، فعاليت خود را اند و براساس درکرويکردهای ويژه و متفاوتی نسبت به شرايط اجتماعی خود داشته

اند ان به وجود آوردهشی کارگری را با تشخيص شرايط خاصاز اين رو اين فعاالن، نوعی از اتحاديه. اندتنظيم کرده

بر اين . گنجدهای اقتصادی و يا در واکنش به روشنفکران سياسی يا در پيوند با احزاب نمیسازیکه در قالب مفهوم

سازی سياسی بونول سازی اقتصادی پرلمن و مفهوم را پيشنهاد کردم که از مفهوماساس، من مفهومی از اتحاديه
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  .کنمی جنبش اجتماعی را پيشنهاد میوم اتحاديهمن همراه با ديگران، مفه. جداست

اين . ی جنبش اجتماعی نوعی از اتحاديه است که از اشکال سنتی آن، چه اقتصادی و چه سياسی متمايز استاتحاديه

دهد؛ و نگرد که جامعه را به طور کيفی تغيير میهايی میدرک از اتحاديه، مبارزات کارگران را از جمله کوشش

بنابراين اين نوع  .شودبيند و حتی برای آن تقدمی قايل نمیای را به عنوان تنها شکل تغيير سياسی نمیتحاديهمبارزه ا

کند که در عمل و تا جايی که های اجتماعی بر پايه برابر متحد شود و تالش میکند با ساير جنبشاتحاديه سعی می

  .لل همکاری کندالمها در سطح کشور و يا در سطح بينممکن است با آن

. های بيرونیشود نه به وسيله سازمانی جنبش اجتماعی از نظر دموکراتيک به وسيله اعضای خود کنترل می اتحاديه

ی جنبشی اجتماعی مبارزه برای کنترل زندگی روزانه کارگران، پرداخت دستمزد و بهبود شرايط کار را به اتحاديه

. توانند از شرايط ملی اقتصادی، سياسی، اجتماعی جدا باشندا هم دارند و نمیشناسد که رابطه تنگاتنگی برسميت می

ناپذير اين امر از مبارزه برای اصالح شرايط کارگران در محل کار و عليه استثمار و سرکوب در مقياس ملی جدايی

 در داخل گرانهاسبات سلطهی خود را بر جامعه اعمال کنند و به عالوه مناين مبارزه عليه کسانی است که سلطه. است

  .گيردها را هم در بر میاتحاديه

ی عملی خود در حالی که برنامه. ی جنبش اجتماعی از سرمايه و دولت و احزاب سياسی مستقل استبنابراين اتحاديه

ای اجتماعی هکند اما از اين ظرفيت برخوردار است که بر اساس مذاکره با جنبشی خود اخذ میانداز ويژهرا از چشم

 ،٣٣ص :،الف١٩٩٢سايپس، .(ی عملی خود را اصالح کندی برابر دارد، برنامهها رابطهمتحد خود که با آن

  )٨۶-٨٧ب، ١٩٩٢

ای فعال در نظر ی سوژهبا اين حال بايد به خاطر داشت در هر مورد معين که در باال بيان شده، کارگران به مثابه

  . کنندرو اند تعين پيدا نمی که با آن روبهاند و صرفا با ساختاریگرفته شده

سازی ايدئولوژيک از اتحاديه کارگری، اين فعاالن هستند که کنم که در چارچوب مفهومبا وجود اين، من پيشنهاد می

کنند اگرچه نه کنند و نقش مرکزی را در تعيين نوع اتحاديه ايفا میکارگران را برای اتحاد و مجامع کارگری بسيج می

چون به عبارت ديگر مادام که ممکن است شرايط ساختاری هم. کنندبه تنهايی، و جنبش کارگری خاصی را هدايت می

عاملی سبب شود که کارگران تصميم بگيرند به طور جمعی در ايجاد و يا پيوستن به مجامع کارگری ترغيب شوند اما 

کاران و حاميان خود برخوردارند و راستای هر کردن هماين فعاالن هستند که در مجامع عمومی از توانايی متقاعد 

از اين رو، اين فعاالن در اتحاديه هستند که جهت و امکانات جنبش . کنندمجامعی را با برتری رويکرد خود تعيين می

  .تر از خود تعامل داشته باشددهند که چگونه با محيط بزرگکارگری را شکل می

من . اندها چگونه فعال شدهگويد که آنکند که کارگران در حرکت اند اما به ما نمیاما نظريه جنبش کارگری فرض می

آيند بحث کردم و اين را با يک ی نظريه جنبش اجتماعی برای فهم اين که چگونه به طور عام پديد میابتدا در باره

  .کندای دنبال کردم که در آن جنبش کارگری ظهور میگزارش در بستر ويژه

  

  ه جنبش اجتماعینظري
های در چارچوب ادبيات مربوط به پيدايش جنبش اجتماعی، موردی وجود دارد که مستقيما به چگونگی ظهور جنبش
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دو رهيافت عمومی در . های کارگری استفاده کنمخواهم از اين دانش در درک جنبشکارگری مربوط است و من می

  )١٩٩۴ آدام،نگاه کنيد به مک. (رهنگیاز تبيين ساختاری، و تبيين ف: اين باره عبارتند

  تبيين ساختار و  پيدايش جنبش
-های اجتماعی که به طور نسبی ظاهر میشود که جنبشدر ادبيات مربوط به تبيين ساختاری بر اين نکته تاکيد می

شان در اين باره فرانسيس فوکس پيون و ريچارد کلوارد در اثر درخشان. ی تغييرات ساختاری جامعه اندشوند نتيجه

با ). ٧ ،١٩٧٩پيون و کلوارد، "(تر است تغييرات عميق در جامعه بزرگظهور اعتراض مردم، بازتاب:"نويسندمی

- ها را به دو بخش تقسيم میدر بين اقشار فقير طبقه کارگر، پيون و کلوارد نظريه" های اعتراضیجنبش"تمرکز بر

هايی که دانند و از طرف ديگر نظريهها میدم را باعث برانگيختگی آنهای که فشار بر مراز يک سو نظريه: کنند

اما . دهد که اعتراضات رخ دهدکنند که اجازه میخود برانگيختگی مردم را با سست شدن کنترل نظم جامعه تبيين می

کنند که الگوی نشان میبينند و با تمرکز بر تاثير تغييرات عميق اقتصادی خاطر ها اين عوامل را به هم پيوسته میآن

. شودتر با قواعد کار و پاداش کار تنظيم شده است که در هر روز، هفته و فصل جاری میزندگی عادی مردم بيش

کار و . شوندخورد مردم در چارچوب نظمی که در آن قرار دارند به خارج پرتاب میوقتی زندگی معمولی به هم می

توانند به اندازه کافی درآمد برای وقتی افراد نمی. کندريزی میيگر را پیپاداش کار، ثبات نهادهای اجتماعی د

-های خود را ترک کنند يا در ازدواج با زنان مورد عالقهها و بچهها ممکن است زنشان به دست آورند، آنخانواده

بع و پيوندهايی که ساختار هر کننده مناهای تنظيمفقدان کار، عدم ادغام در جماعات، نبود فعاليت. شان شکست بخورند

-شوند که مردم را به نظم موجود جامعه پيوند میروزه زندگی به آن وابسته است، باعث فرسايش ساختارهايی می

  )١١-١٢، ١٩٧٩پيون و کلوارد، . (دهند

 امر اما، کنند اينهای اجتماعی را تبيين میتغييرات عميق اجتماعی و فروپاشی زندگی روزانه چرايی پيدايش جنبش

 ...آيندها چگونه به وجود میگويد که جنبشبه ما نمی

  تبيين فرهنگی پيدايش اتحاديه
. کنندشان اضافه میهای فرهنگی را به رويکردها تبييندانند آنهای ساختاری را کافی نمیاما پيون و کلوآرد تبيين

شود، بايد تغييراتی در چگونگی درک مردم از میهای اجتماعی نتغييرات اقتصادی عميق، عموما موجب برآمد جنبش

برای اين که يک جنبش اعتراضی، از فشارهای زندگی روزانه برخيزد، مردم ."وضعيت مربوط به خود به وجود آيد

دانند و برای رفع آن تالش بايد محروميت و بی سازمانی خود را درک کنند که به طور تجربی آن را ناعادالنه می

  )١٢ ،١٩٧٩يون و کلوآرد، پ". (کنندمی

ستم : دانندهای تغييريافته را محصول عوامل ساختاری و خارجی میاگرچه در هر مورد، پيون و کلوآرد معنای

؛ گسست ")کنندبرای محروميت، بی سازمانی که تجربه می("اجتماعی در مقياس وسيع و با سرزنش کردن حاکمان

ها هيچ پيشنهادی با اين حال و متاسفانه، آن). ١٢-١٣صص (ن نخبگان در نهادهای نظام سلطه؛ و يا شکاف در ميا

ها در يک رابطه به عاليق شناسند، چگونه آنناعادالنه می"ی اين فرآيندها ندارند که با آن افراد اين موقعيت را درباره

ر سرکوب به پا خيزند و ها در برابگيرند، چگونه آنها برای عمل تصميم میکنند، چگونه آنمشترک دست پيدا می
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  )١٢".(دهنددر زمان به مبارزه ادامه می" ناعادالنه"ها در برابر امر چگونه آن

های اجتماعی اين است که کند که ضعف عمده تحقيقات در باره جنبشاستدالل می) ١٩٨٩:١٩٩۵(آلبرتو ملوچی

او معتقد است که . اندها امری داده شدهانگار آن. دهندهای تجربی مورد بررسی قرار میی واقعيتها را به مثابهجنبش

خواهيم اند، يعنی، اگر ما میها ساخته شدهگران احتياج به شناخت تکوين فرآيندهايی دارند که در آن اين جنبشپژوهش

 شويم که تر بايد بر اين امر متمرکزها را امر داده شده بنگريم، بلکه بيشها را دريابيم نبايد آنظهور و رشد جنبش

  .اندچگونه ساخته شده

-او بر اهميت نيازهای افراد متمرکز می. دهدهای فرهنگی را در پيوند با اين امر مورد استفاده قرار میملوچی تبيين

يابند که در باره جامعه و شوند و چگونه مردم  اين نياز را در میهای اجتماعی ظاهر میشود که چرا جنبش

به عالوه او ]. )١٩٩۴(نگاه کنيد به مولر [ که با آن چه که درگذشته انجام شده متفاوت است شان فکر کنندتجربيات

کند که در ايجاد هويت جمعی شناسد، و استدالل میروند فعاليت فردی را هم در ايجاد هويت جمعی به رسميت می

  .پيشتارانه برای اقدام آگاهانه جمعی امری ضروری است

های يا گروه(ی افراد مختلف است يک تعريف با تاثير متقابل که محصول رابطه"ی مثابهملوچی هويت جمعی را به

مند است ها و فشارها عالقهی فرصتها و حوزهگيری عملاو به جهت. دهدتوضيح می) تر پيچيدههای بيشدر سطح

" ی روندی دارایساله را به مثابهاو اين م). ١٩٩۶:۴۴ ملوچی،" (ها اقدام پيشنهاد شده امکان عملی داردکه در آن"

. سازدکند و آن را از ديگر موضوعات جدا مینگرد، که چارچوب يک موضوع را مشخص میمی" مفهومی واحد

دهد که برای ايجاد هويت جمعی الزم است، و ی معينی از پيوندهای عاطفی را تشخيص میچنان يک درجهاما او هم

مفهوم هويت :"دهداو ادامه می. تواند به طور کلی هماهنگ بشودخشد و میببه شرکت در هويت جمعی معنا می

های اين تداوم وجود يک فاعل بر فراز تغييرات زمان، انطباق با محيط، محدوديت: هميشه به سه جنبه اشاره دارد

  )...١٩٩۵،۴۵ ملوچی،.(عامل در رابطه با ديگران، توانايی شناختن و شناخته شدن

  
  قای جنوبیبسيج در افري

بسيج کارگران در افريقای جنوبی، مخصوصا بخش صنعت آن را، بايد در يک متن تاريخی  تحت شرايط ديکتاتوری 

  .نژاد پرستانه قرار داد

ها پيرامون صنعتی دهيم، بايد دقت کنيم که در بعضی از تحليلاما وقتی تاثير صنعتی شدن را مورد بررسی قرار می

، )١٩٩۴زيدمن، (دانند  سبب بسيج می- مخصوصا صنعتی شدن سريع را-" توسعهدر حال "شدن در کشورهای

 بدين ترتيب، چه صنعتی شدن -تواند هم مانع و هم سبب بسيج شودکنند نوع صنعتی شدن میبرخی ديگر استدالل می

هاچسون، ، ١٩٨٩ديو،(تواند بر بسيج تاثير بگذارد معطوف به صادرات، و چه نوع معطوف به مصرف داخلی می

خواهم اضافه ، می)١٩٩۶ سايپس،(من بر اساس تحقيق خود در فيليپين ). ١٩٩٠ چنين گرفی،، نگاه کنيد هم١٩٩٢

کشور صنعتی شده (تواند در يک کشورکنم که سطوح صنعتی شدن نيز در بسيج تاثير دارد به طوری که بسيج می

گويم هم سطوح صنعتی شدن و هم گوناگونی صنعتی  میبنابراين، من. يا از سطح متفاوت رشد آن متاثر شود) جديد

های اما آن چه که را مدل. تواند به عنوان متغيرهای مستقل، بر بسيج تاثيرات متفاوتی برجای گذارندشدن می
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-گيرد، يعنی زمانی که کارگران تصميم میتواند تبيين کنند تعيين نوع بسيجی است که صورت میساختاری بسيج نمی

  .ست به عمل بزنندگيرند د

  صنعتی شدن در افريقای جنوبی
. ای را به نام ا شروع شد، وقتی که حکومت برنامه١٩٢٠به طور کلی صنعتی شدن در افريقای جنوبی در دهه 

. ی صنايع سبک در اقتصاد شروع کرد؛ و صنعتی شدن را بر پايه)صنعتی کردن مبتنی بر جانشينی واردات(ای .اس

ی صنعتی کردن گيری کرد، معهذا اين يک برنامهبعد از جنگ دوم به سمت صنعت سنگين جهتاگرچه اين امر 

اهميت دولت برای رشد صنعت در افريقای جنوبی در "... گرفتاقتصادی بود، که برنامه سياسی را هم در بر می

 سياه و حمايت از سفيدان کنترل کارگران"... و تحت اين برنامه" فضای بعد از جنگ نبايد کم اهميت ارزيابی شود

دولت "ها رغم اين انگيزهاما علی." ی رشد اقتصادی مهم بودافريقايی زبان، حداقل برای حزب ملی به همان اندازه

  )٧۵ ،١٩٩۴زيدمن، ". ( رشد سريعی را در صنعت آغاز کرد١٩۶٠ی افريقای جنوبی در آغاز دهه

همان طور که زيدمن . ه طور وسيع بر سرمايه خارجی مبتنی بوداين رشد ب.  اين رشد افزايش يافت١٩۶٠ی در دهه

های جديد  به تکنولوژی و سرمايه خارجی برای توسعه بخش١٩۶٠ی پيشرفت صنعتی در دهه"... کنديادآوری می

) ٨١ ،١٩٩۴زيدمن،.(المللی پيوند داشتندگذاران بينهای بزرگی بود که تقريبا با سرمايهوابسته بود، که تابع شرکت

ی زيادی کارگر را در واحدهای که عده(های بزرگی تاسيس شد اين سبب رشد سريع بخش صنعت شد و کارخانه

 ۵۶، اقتصاد ١٩٧٠ و ١٩۶٠بين ). ١٩٨٧،۵۵بوفر،) (تر به طور روزافزون به هم وصل کردتوليدی بزرگ

ری خارجی مستقيم دو برابر شد و از گذاسرمايه". کردنرخ توسعه ژاپن فقط با آن برابری می"درصد رشد داشت که 

  )١٩٨۴،٢٠مکشين، پالت و وارد،.( ميليون رسيد٣٩۴٣ ميليون به مرز ١٨١٩مرز 

: های صنعتی کردن اوليه متفاوت استکند که چه گونه صنعتی کردن دوران حاضر از تجربهاما، گی زيدمن بحث می

- تواند تجربهناميده شده، نمی" نيمه پيرامونی"ها ها، صنعتی شدن در آن چه که بعضی وقترغم بعضی شباهتعلی

های سياسی های امريکای شمالی و اروپا را منعکس کند؛ الگوهای کارگری شدن و فرآيندهای کارگری و فرصت

الگوهای صنعتی شدن در قرن بيستم . های گذشته غالب بودندهايی که در قرنتواند متفاوت باشند از کل تجربهمی

لوژی وارداتی استوار بوده که در قلب محيط صنعتی و نيز ادغام با سرمايه خارجی و در پيوند با اغلب بر تکنو

های وری از جايی به جايی رخ دهد تکنولوژیزمانی که انتقال مهارت پيشه. المللی قرار داشته استهای بينبازار

. ا ٌمهر صنعتی شدن اوليه را بر خود داشتشوند بدون بسياری از منازعاتی که ظاهرجديد به طور گسترده مستقر می

 زيدمن.(های توليد انبوه با به کارگرفتن کارگران نيمه ماهر در آغاز رشد صنعتی در دستور قرار گرفتندپروسه

١٩٩۴،۶)(١٧(  

 بيليون بازده ١٢١/٧، بخش صنعت ١٩۶٠در : توانيم ميزان رشد اين ارقام را در زير دريابيم، ما میدر هر حال

در واقع در ) ١٨.( بيليون بالغ شد٣۴٢/٢٧به ، ١٩٨٠ رسيد؛ در ٢٩٧/١۵ مرز آن به ١٩٧٠ داشت، در کلی

بنابراين ) ١٩).(١٩٩٢،۴٣کوساتو،(، ارزش بازده صنعتی از اهداف تعيين شده افريقای جنوبی پيش افتاد ١٩٨٠

 توليد ناخالص ١٩٨٩ر د). ١٩٩٢،۴٣کوساتو،( رسيد ١٩٨٠ درصد کل اشتغال ٨/٢٨اشتغال در بخش صنعت به 

 ٢٩۶/٢ بيليون دالر رسيد، و سهم هر فرد از توليد ناخالص داخلی ٣٧٠/٨٠ به  )GDP(داخلی
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  )١٩٩٢،٧،کوساتو.(دالر

 دستمزدهای متوسط کارگران ١٩٧٢در . شدند به علت نژادپرستی، سودهای اقتصادی بر حسب نژاد تقسيم می

اما تغييرات در ). ١٩٩۴،۵١،مکشين، پالت و وارد(ن سفيد بود  درصد کارگرا١٢/١٧افريقايی در بخش صنعت فقط

، نسبت کارگران سياه ١٩٧۶ و ١٩۶٠کارگران سياه جانشين سفيدپوستان شدند بين ... با رشد بخش صنعت. راه بود

 جايی که ظاهرا به سطح صادرات افزاينده وابسته-به-يک جا.  افزايش يافت١:۶/٣ به ١:٧۵/٢به سفيد در صنعت از 

 تقليل پيدا کرد در حالی که تعداد ٨٩۶/١۵۴ به ١۵٠/١٧٣، کارگران ماهر و نيمه سفيد از ١٩٨١ و ١٩۶٩بين . بود

  )١٩٩۴،٨۵ زيدمن. ( افزايش يافت١٧٣/٣٠٠/١ به ۴۴۴/٨۴٧کارگران افريقايی ماهر و نيمه ماهر از 

 وجود ١٩۶۵رگران غير ماهر در سال  شغل برای کا٠٠٠/٣٠٠توانيم ببينيم که در يک دوره اندکی متفاوت، ما می

، اکثر کارگران مرد افريقايی غير ماهر بودند ١٩۶۵در همان زمان در .  بود٠٠٠/٢٠٠ فقط ١٩٨۵داشت، اما در 

اين تقاضا برای کارگران ماهر ). ۴۶ ،١٩٩٢، کوساتو(ها به کارگران نيمه ماهر تبديل شدندتر آن بيش١٩٨۵اما در 

منجر به افزايش نسبی ) دادهای جديد که کارگران را سازمان میگرفتن روزافزون اتحاديهچنين نيرو هم(در صنعت 

 به ١٩٨٢ درصد کارگران سفيد بود در ١٢٠/١٧، ١٩٧٢دريافتی متوسط سياهان که در : دستمزد کارگران سياه شد

  )۵١ ،١٩٨۴، مکشين، پالت و وارد.( درصد رسيد۶٠/٣١

 بازده صنعت بود %١ نرخ رشد ساالنه ١٩٩٠ و ١٩٨٠بين : مال متوقف شد رشد بخش صنعت کا١٩٨٠دهه اما در

، کوساتو( بيليون رسيد۵٩۶/٢٧ مجموعا به ١٩٩٠قرار داشت که فقط در سال ١٩٨٠بيليون در٣۴٢/٢٧مرز که در

 سير ١٩٨١-١٩٨٩های صنعت بين نرخ رشد متوسط ساالنه برای اکثر بخش). ۵١ ، نمودار۴٩ و ۴٨، ص ١٩٩٢

ماشين آالت و غير فلزات % ٣۶/۴ خودروها، %٩٣/۴ برای وسايل حمل و نقل، -%٩/٨ی پيدا کرد نزول

حالی که توليد دخانيات افزايش  برای صنايع شيميايی، در%٠٧/١ منسوجات و %۵٣/٢ برای پوشاک، %١٢/٣

چنين هم). ۵١، ١٩٩٢، کوساتو(%٢٠/۴، کاغذ %٣٨/٣، فلزات غير آهنی %٣٨/٣ها  نوشيدنی،%٧٧/٢يافت

  ). جاهمان(رسد مي%۶/٢۶به ١٩٨٩ فقط در١٩٨٠ در%٨/٢٨ايجاد مشاغل صنعت ازاشتغال نسبی در

 آپارتايد
 ملت خاصی -گيرد، بلکه در يک نظم معين اجتماعی يعنی معموال در دولتاما، صنعتی شدن در خالء انجام نمی

افريقای .  کارگران سياه در افريقای جنوبی مهم استاين مخصوصا برای شناخت تحوالت قابل مالحظه. گيردشکل می

  .ی بی نظيری از ديکتاتوری نژادی برخوردار بودجنوبی در دنيای معاصر از يک درجه

ی اوج خود نه تنها به معنای داری بود، آپارتايد در نقطهچون بردهآپارتايد نظام جداسازی، استثمار و سلطه، درست هم

کرد آپارتايد تعيين می. ی افراد به سفيد، سياه، هندی، رنگين پوست بود بر تفکيک حقوق همهجداسازی بود بلکه مبتنی

ها به کدام مدرسه بروند، چه بياموزند، در کدام منطقه اين افراد کجا زندگی کنند، با کی ازدواج کنند، فرزندان آن

توانند شنا کنند، از چه کتابخانه و رستورانی بدون پاسپورت در چه استخری می) مخصوصا در شهرها(سکونت کنند 

گری پليس حد و مرزی وحشی. شرايط واقعی حتی از وضعيت حقوقی بدتر بود. توانستند رای دهنداستفاده کنند يا می

دار در واقع يک بردگی محض بود هنداشت، حقوق مدنی در زندگی روزانه واقعا وجود نداشت، وضع زنان خان

در افريقای جنوبی "کند آپارتايد بندی میکه يک گزارش در اين دوره خصلتهم چنان). ٣٩، ص١٩٩۵، مارکوس(



 

 13

کرد و برای دائمی کردن اين نظام،  ميليونی حکومت می۵/٢١ ميليونی سفيد بر يک اکثريت سياه ۵/۴جمعيت 

های ای را مستقر کردند که بر همه جنبهی مصوبات، نظام قدرت افسار گسيختهسراقتدارگرايان اقليت سفيد، با يک

  )٧ ،١٩٨۴، TCFTU".(گذاشتزندگی مردم تاثير می

. گری اجتماعی آپارتايد نظير نداشت، سياهان از ابتدا در کشور عليه سرکوب نژادی پيکار کردنددر حالی که وحشی

و در  ١٩۴٠در اواخر . ا در متن مبارزه عليه سرکوب نژادی قرار دهيمبرای فهم بسيج کارگران سياه ما بايد آن ر

بعد از افزايش ). جاهمان(زمانی که نظام آپارتايد حزب ناسيوناليست را اعالم نمود، اين جنبش رشد خود را آغاز کرد 

ی  در باره و طی يک اعتراض-١٩۶٠ سياه در شارپويل در ۶٩ کشتار ١٩۵٠ی مخالفت با آپارتايد در طول دهه

ی وارد گرديد که محبور شد به  فشارهای زيادی بر جنبش اعتراض-پاسپورت که سياهان از دولت تقاضا کرده بودند

  .که اپوزيسيون دوباره برآمد کرد بود١٩۶٠ی اواخر دههدر) BC(فقط با ارتقاء جنبش آگاهی سياهان. زمين برودزير

-اتحاديه. در جنبش کارگری بازتاب يافت" بلوک کارگری مستقل"ای ههای اعتراضی همراه با سياستهمين سياست

های افريقای شورای اتحاديه(کوزا ) متفاوت از غير نژادی(های ملهم از آگاهی سياهان در مرکز کارگری مانند 

کتو  برای تشکيل نا١٩٨۶و اين دو مرکز در . باقی ماندند) های کارگری زانينکنگره اتحاديه(و ازاکتو ) جنوبی

ها هماهنگ با اين که ناکتو با کوساتو کم و بيش در طول سال. در هم ادغام شدند) های کارگریشورای ملی اتحاديه(

 بر پايه -ها، تعدادی از اتحاديه١٩٨۵با وجود اين در نوامبر . بودند اما به صورت مرکز کارگری جداگانه باقی ماندند

  . الهام گرفتندANC- UDE  از - صنعت خاصی نبودندای که محدود بههای عمومی منطقهاتحاديه

.  سياسی، حاال وقت آن رسيده که بر بسيج کارگری طی دوره صنعتی شدن متمرکز شويم-با توجه به شرايط اقتصادی

شوم که برای های کارگری سياهان اما نه با نگاه نژادپرستانه در افريقای جنوبی متمرکز میدر اين جا من بر اتحاديه

  . به هم پيوستند١٩٨۵کيل کوساتو در تش

  بسيج کارگر سياه
.  کامال از بين رفتند١٩۶٠ی سياه در اواسط  وجود داشته، جنبش اتحاديه١٩١٩با اين که اتحاديه در افريقا از 

با اين که به مثابه يک تشکيالت هرگز ) های کارگری افريقای جنوبیکنگره اتحاديه(های غير نژادی ساکتو اتحاديه

دهی کارگران در ها تلفات زيادی دادند و توانايی سازمانممنوع نشدند اما با دستگيری، توقيف و تبعيد رهبران، آن

يک ليست ). ٢، ص ١٩٨٧ماری ، ، ١١٨، ١٩٨۴ماکشين، پالت و وارد، (افريقای جنوبی و رو به نابودی گذاشتند 

 کارگر در سراسر کشور ٨٠٠٠، بيش از ١٩٧٢ل يک سادهد که فقط در نشان می١٩۶٢-١٩٧٢اعتصابات بين از

  )٢٠جا ص همان. (دست از کار کشيدند

اين . بريک و تيلکامپانی دست به اعتصاب زدند کارگر سياه در کورنيش٢٠٠٠، در دوربان، ١٩٧٣اما در ژانويه 

 اطراف دوربان  کارگر در داخل و٣٠٠٠٠در يک ماه بيش از : حرکت بر اعتصاب کارگران ديگر تاثير منفی داشت

ها به کارگران شهرداری  کارخانه در طی ماه ژانويه اعتصاب کردند و آنگاه اعتصاب٢٩ –دست به اعتصاب زندند 

 ماه اول ٣در ). ٢١(گسترش يافت ) نهاد آموزشی صنعتی(دوربان کشيده شد و اعتصاب به سراسر منطقه ناتال 

، ١٩٩١، باسکين( سال قبل بود ٨تر از کل ه بيش هزار کارگر دست به اعتصاب زدند ک۶١ بيش از ١٩٧٣

) مکشين، پالت و وارد( هزار کارگر در کل منطقه دوربان اعتصاب کردند ١٠٠در پايان سال، حدود ). ١٨/١٧
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های ی افريقا در سازمانهای کارگر رزمندهاين بود که توده] دوربان[آمد بالواسطه امواج اعتصابات ترين پیمهم

-يوهان ماری می. ريزی شده بود در دوربان و پترماتيزبورگ سرازير شدندان که به تازگی پیطبقاتی کارگر

  )٢ جا صهمان".(دادهای کارگری افريقا به مثابه يک کل را نويد میاين مساله تجديد حيات اتحاديه:"نويسد

در .  دوره تقسيم کرده است٣ به  را١٩٧٩ -٨۴های های کارگری جديد در بين سالای پيدايش اتحاديهماری در مقاله

ها ظاهر شدند و سپس، تا پايان شود زمانی که اتحاديهمشخص می" مبارزه برای بقا"، با ١٩٧٣-١٩٧٩ی بين دوره

های ای در حوزهدر واقع فعاليت اتحاديه.  يعنی برآمد حرکتدانشجويان تقريبا رو به نابودی گذاشتند-١٩٧۶سال

تجديد "های جديد به مرحله ، اتحاديه١٩٧٧-٧٩بين ". کامال از هم گسيخته شد"ورگتاون و ژوهانسباطراف کيپ

 تاسيس شد -)کارگری افريقای جنوبی هایفدراسيون اتحاديه(، فوساتو ١٩٧٩رسيدند و در آوريل " سازمان و تحکيم

های افريقايی را به ، دولت تصميم گرفت اتحاديه١٩٧٩چنين در هم. تر در باره آن صحبت خواهد شدکه بعدا بيش

ماری . (ها به سرعت گسترش يافتند اتحاديه١٩٨٠ -١٩٨۴رسميت بشناسد، پس از گزارش اول کميسيون ويهان بين 

٢٠) (١/٧، ١٩٨٧(  

 برابر ۴های مستقل ايجاد شده به بيش از ، اعضای رسمی اتحاديه١٩٨٣ تا پايان ١٩٧٩ ساله از پايان ۴طی دوره 

تر خود را در افزايش عظيم تعداد ها بيشاما رشد  اتحاديه. ٠٠٠/٣٠٠/١ به تقريبا ٠٠٠/٧٠رسيد، يعنی از حدود 

 قراردادها از ، اين١٩٨٣ و ١٩٧٩بين : دهدها نشان میقراردادهای ثبت شده و به رسميت شناخته شدن توسط کمپانی

ماری . (شد قراردادها را شامل میدرصد ٧٠ يا ٢٨۵های فوساتو  افزايش يافت، و با محاسبه اتحاديه۴٠۵ عدد تا ۵

  )٧ص :١٩٨٧

های کارگری سياهان در سراسر ها در دوربان اولين گام در ساختن اتحاديههمان طور که در باال ذکر شد اعتصاب

 ٣١۴، ١٩٨٣های صنعتی به وسيله کارگران سياه و در سال روز کاری در فعاليت١٨٣/١٣، ١٩٧٢در : کشور بود

ها ما احتياج داريم که گير اعتصاببا در دست داشتن کميت چشم). ١٩٩٢:١٩۴ مارکس،(ت  در اعتصاب گذش٣٩٠/

غير از .  ميزان معينی اطالعات مهم در دسترس است١٩٨٢از سال . کردندبدانيم که چرا کارگران اعتصاب می

مرکز بود و ی اول بر مزدها متدر درجه)  درصد١۶/۵٢( اعتصاب ٣۶ اعتصاب در صنعت فلز در آن سال ١۶٩

. تر از اعتصاب مربوط به کاهش هزينه بود برابر بيش٣ترين مساله، چون مهماين تعداد اعتصاب مربوط به مزد هم

و از . درصد در وهله اول حول دستمزد بودند) ٨۵/۵٣(تا  ١۴ اعتصاب در صنعت اتوموبيل در آن سال٢۶از 

تری حول مزدها متمرکز ها بيشتوان گفت که اعتصابیها مهای مربوط به اخراج و کاهش هزينهترکيب اعتصاب

  ) درصد توسط مولف محاسبه شده است۶٠: ١٩٨۴ مکشين، پالت و وارد،. (بودند

  . تری حول مطالبات اصلی اتفاق افتاده استهای بيشدهد اعتصابجرالد کراک توضيح می

. رفت به شمار می١٩٧٠-٨٠بی در دهه ی کم علت اصلی اکثريت وسيع مشاجرات صنعتی در افريقای جنومزدها

گيری نهادهای های مبتنی بر شکلاما عالوه بر مزد و شرايط بد کار، کارگران در برابر کارفرمايان درخواست

هايی  که و از تشکل. ها را طرح و تاکيد کردندهای کارخانه، چه نمايندگانی انتخابی يا اتحاديهنمايندگی، چه کميته

) ١٩٩٣:١٢٧کراک.(کردنديی تبديل شدند که برای قانونی شدن اتحاديه مبارزه میهايط کار به تشکلبرای مزد و شرا

)٢٢(  
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کارگران به طور موقت حق اعتصاب :"کند که از امواج اعتصاب دو چيز رشد کردفيل بونر اين ادعا را طرح می

ها متمرکز شد که ل مديريت و بدرفتاری آنها بر مساله کنترتعداد وسيعی از اعتصاب"و " عملی را به دست آوردند

  )١٩٨٧،۶٠ بونر،.(داشتنددر حق منزلت انسانی روا می

کرد از اين رو تصميمات های جديد از نظر داخلی دموکراتيک عمل میمرکز کارگری برای پيدايش و رشد اتحاديه"

ها د که به طور فعال در محل کار در اتحاديهاعضای پايه هم مجبور بودن. شدها اتخاذ میبه وسيله کارگران در اتحاديه

ای در محل کار مجبور بودند های اتحاديهيعنی اعضا بر کارها و مقامات اتحاديه کنترل داشتند و سازمان. دخالت کنند

). ١٩٨٧:٣، ماری"(به پايه مراجعه کنند؛ در عين حال که به فعاالن مورد اعتماد کارگران نقش کليدی ايفا شده بود

های متشکل و نيرومند از افراد مورد اعتماد و متکی به خود، چيزی بود که در نهايت به امکان بقا اکيد بر کميتهت"

  )٩٨٧:۵٧ :بوند. (های جديد منجر گرديداتحاديه

ی خيزش و رزمندگی کارگران و با توجه به مساله استقالل فزاينده در ميان کارگران سياه، دولت افريقای در ميانه

تر تحت انضباط و به اميد ايجاد يک آريستوکراسی کارگری که هم بيش"های جديد را قانونی اعالم کردی اتحاديهجنوب

گران های جديد شکست خورد سازماناين برنامه با فشار اتحاديه). ٢٣) (٢۴٧-١٩٩٢:٢۴٨مارکس"(هم مطيع باشد

  )٣۴.(دها استفاده کردناتحاديه از فرصت برای توسعه و تقويت اتحاديه

ها بين  تعداد ساليانه اعتصاب١٩٧٢ و ١٩٧٠ بين .های اعتصابی در سطح ملی منعکس شداين قضيه در فعاليت

 . عدد١٧٩ساله در نوسان بود با متوسط در طول ده) ١٩٧۴( ٣٨۴و حداکثر ) ١٩٧١( ۶٩حداقل 

، ميانگين آن )١٩٧٣( ٣٧٩/٩٨و حداکثر ) ١٩٧٠( ١۴۵/۴سال بين يک حداقل کنندگان در طی دهتعداد اعتصاب

به حداکثر ) ١٩۶٨ (۵۵٨/١٠تعداد روزهای اعتصابی از . کننده در سال در نوسان بود اعتصاب٩٠٣/٢٧

 -١٩٧٩-)رکورد سال برای اولين بار به دست آمد (١٩٧٢، با ميانگين روزهای اعتصابی بين )١٩٧٣ (٢٨١/٢٢٩

. داد ارتقای مهمی در رزمندگی کارگران را نشان می، ارقام مقايسه يک١٩٨٧ و ١٩٨٠اما بين .  بود۵١/٣٧٣

کنندگان تعداد اعتصاب. سال ٨ در ۵١٠در نوسان بود با ميانگين ) ١٩٨٧(١۴٨/١ و )١٩٨٠ (١٠٧ها بين اعتصاب

و تعداد . کننده اعتصاب٧٧٣/٢٢۴رسيد و با متوسط ) ١٩٨٧ (۴٢١/۵٩به حداکثر ) ١٩٨٠ (٧٨۶/۶١از حداقل 

اعتصاب به  روز ۴٠٨/١٣۵/١با ميانگين ) ١٩٨٧( ٢٣١/٨٢۵/۵تا ) ١٩٨٣( ۵٩۴/١٢۴ روزهای اعتصابی از

  )٢۵) ( محاسبه توسط نگارنده۶٠١، تابلو ١٢٩ص:١٩٩٣ اطالعات از کراگ(.نوسان بودعلت فعاليت اعتصابی در

  

سال مورد

 بررسی

ميانگين تعداد

اعتصاب در

 سال

ميانگين تعداد

کنندگان اعتصاب

 در سال

تعدادميانگين 

روزهای اعتصاب

 در سال

1970-

197926 

179 27,903 51,373 

1980-1987 510 224,773 1,135,408 
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-يک مرکز کارگری غير نژادی با سازمان)  افريقای جنوبیهایفدراسيون اتحاديه(تاسيس فوساتو  با ١٩٧٩در آوريل

مکشين، پالت و .(رفتهای مستقل جديد رشد کليدی به شمار میها برای تحکيم اين اتحاديهدهی قوی در کارخانه

: ١٩٩۵ و آدلر و وبستر١٨٣-١٩٩۴،١٩٣، زيدمن ١٩۴-١٩٨، ١٩٩٢مارکس، ، ١٩٨٨، ماری، )١٩٨۴وارد

در ). ٢۵ ،١٩٩١باسکين( عضو داشت فعاليت خود را آغاز کرد ٢٠٠٠٠اتحاديه که  ١٢فوساتو با ). ٧٠-٨١

. دهی کردند کارخانه سازمان۵٠٠ کارگر در تقريبا ٠٠٠/١٠۶های وابسته به فوساتو  اتحاديه١٩٨٣نوامبر 

  )٣۴،١٩٨۴مکشين، پالت و وارد، ص(

های گيری متمرکز و نيرومند و سياستميمفوساتو به صورت يک فدراسيون محکم با تص: "نويسدجرمی باسکين می

فوساتو اصل کنترل مستقيم کارگری را در افريقای جنوبی با نهادهای نمايندگی اکثريت . متکی بر اعضا استقرار يافت

های مختلف اتحاديه که مرکب بود از های اجرايی شاخهچنين نظام کميتههم. در همه ساختارهای فدراسيون به پيش برد

. شدندتر اعضای کميته اجرايی در مجامعه عمومی ساالنه انتخاب میان هر کارخانه را تقويت کرد، بيشنمايندگ

های مورد اعتماد کارگران و سازماندهی محيط کار، تاکيد بر گروه: اصول کليدی ديگر فوساتو عبارت بودند از

های رده بر اساس عطف توجه به کارخانهدهی فشهای سياسی، فوساتو طرفدار سازماناستقالل کارگران از سازمان

  )١٩٩١:٩۶ باسکين،. (کليدی بود

) ١"دهندگلن آدلر و ادی وبستر نيز رهيافت فوساتو برای استفاده استرتژيک از قدرت را به طور مفصل شرح می

 انعطاف )٢های دموکراتيک برای جلب رضايت آگاهانه اعضا برای بسيج و برای حفظ آن وقتی که الزم باشد پروسه

های مختلف برای پيروزی از جمله و انتخاب تاکتيک. ها در بر داردتاکتيکی که توانايی تشخيص اصول از تاکتيک

  )١٩٩۵ ،٨٠آدلر و وبستر، ". (مذاکره

گفت که فوساتو با استدالل قوی می."شان استوار بودهایکليد رشد تشکيالتی فوساتو بر اصل کنترل اعضا بر اتحاديه

و بر اصل .  در محيط کار بايد بر همه ساختارهای اتحاديه تسلط و بر کارمندان اتحاديه کنترل داشته باشندکارگران

طبق گفته آنتونی ) ٣١ ،١٩٩١باسکين ".(کردنددهی و کنترل کارگران بر نمايندگان پافشاری میگزارش

ها يک  پيگيری منافع اقتصادی آنها بر اساس مشارکت قوی اعضا،فوساتو در بنای اتحاديه)"١٩٩٢:١٩۵:(مارکس

  . رفتبه شمار می] رعايت موازين دموکراتيک[ی نمونه برجسته

تحکيم حضور " های قوی در محل کار و براما فوساتو از لحاظ سياسی محدود به خود نبود زيرا به ساختن اتحاديه

کرد که بر مسايل خارج را رد می" ایمحله"داد و به طور عام دخالت در مسايل اولويت می" خود در مناطق صنعتی

ای مخصوصا در ابتدای رشد اين امر به تنش قابل مالحظه. )٢٩)(٢٢٠، ١٩٩٣کراک، (از محل کار متمرکز بود 

اين ترديد و بدفهمی از تجربيات ساکتو در دهه . های فوسوتا منجر شدو اتحاديه" ایمحله"های فوساتو، بين سازمان

گرفت که با درگيری در مبارزات ريشه می) های کارگری افريقای جنوبیکنگره اتحاديه (١٩۶٠ و اوايل دهه ١٩۵٠

های ساکتو در آن زمان قادر به مقابله تر که با دشمنی و سرکوب مستقيم دولت منجر شد؛ امری که اتحاديهسياسی عام

تعداد قابل . های وابسته به فوساتو بوداما بخش ديگر اين ترديد ناشی از تشخيص تنوع عضويت اتحاديه. با آن نبودند

های ای از اين کارگران از تجربه سازماندهی محلی يا مبارزه سياسی برخوردار نبودند يا متعلق به سازمانمالحظه

، نگاه ١٩٨٧، هيندمن. (ورزيدندی محله مخالفت میخارج ازفوساتو مانند اينکاتا بودند که پيرامون بسيج مسايل ويژه
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از اين رو يک ضرورت واقعی برای انسجام اعضا وجود داشت که به زمان ). ١٩٩۴،١٨۶چنين زيدمن، کنيد هم

  .نياز داشت

های فوساتو به تدريج به دعواهای مربوط به رسمی شدن و مبارزه عليه نظام شورای صنعتی اندازهای اتحاديهچشم

و اعتراض به مرگ نيل آگت ]  کارفرمايانتوسط[، فوساتو توانست قطع مزايا١٩٨٣و در فوريه . تغيير يافت

ها با اهداف يکسان در ای اتحاديه را که در بازداشت پليس بود به همکاری محلی و منطقه AFCWUگرسازمان

ای بوده که در آن کارگران مطالبات سياسی را با تا آن زمان توقف کار يک روش اوليه. های فوساتو تبديل کندشعبه

تاکتيک توقف کار آگت يک سمبل سياسی در محل کار بود و . دادندری نيروی کارشان نشان میامتناع از به کارگ

  )٢٢٠ ،١٩٩٣کراک، . (های مبارزه به کارگرفته شده به وسيله کارگران را گسترش دادروش

ی اعضای ی محله، فوساتو شروع کرد به درک مسايل محلی نه تنها برارغم عدم تمايل به دخالت در مسايل ويژهعلی

کند که عامل کليدی در اين او استدالل می). ١٩٨٧،٢١٣هيرسون(های سياه نشين خود، بلکه برای اعضای محله

ها در مسايل کاری اتحاديهکردند از فقدان همدر فعاليت محالت مداخله می"ها کهتحول اين بود که اعضای اتحاديه

  )٣٠)(٣٢٧،٢۵۴، ٢٠٣،، ١٩٧،١٩٩۴يدمن،ز نگاه کنيد به". (کردندشهری ابراز نارضايتی می

در اين دوران چالش پيشاروی فوساتو اين بود که . های محلی را دريافتچنين ارزش توانايی بسيج سازمانفوساتو هم

ی تحولی که در اوايل دهه. ها را مستحکم سازدآميز  پشت سر بگذارد و آنها را با موفقيتچگونه بسيج اين سازمان

در اين مقطع . های مهمی برای فوساتو و جنبش کارگری داشت استقرار در شوراهای معتمدين محلی بودهشتاد، پيامد

های شوراهای معتمدين مناطق صنعتی به يک ديگر ملحق شدند و پرداختن به مسايل عمومی مانند رشد اعتصاب

های مجاور را به عهده ر محلهها دهای مجاور و متوقف کردن تخريب کانتنحمايتی از همکاران خود در کارخانه

ها به وسيله مرکز اتحاديه تر سياستاين اقدام در نهايت منجر به طراحی وسيع). ٣٠-٣١ ،١٩٩١ باسکين،(گرفتند 

 . نمايندگان پيرامون برخی از مسايل آشکارا سياسی موضع گرفتند١٩٨٢در کنگره دوم فوساتو در آوريل . شد

 رد يک رای و حاکميت اکثريتحمايت از دموکراسی تحت اصل يک ف •

"  مناطقی"، يعنی تعبيه"بانتونستان"نفی سياست محل سکونت حکومت افريقای جنوبی درکشور از طريق برپايی •

ی افراد خارجی در کشورشان جا داده شوند و از که سياهان به طور دلبخواهانه بر اساس زبان و فرهنگ به مثابه

 . شهروندی افريقای جنوبی محروم شوند

 طرح اين که رفاه بايد به طور دموکراتيک توليد و عادالنه توزيع شود •

 نفی عضويت در احزاب سياسی •

شوند اما فقط پس از بحث کافی با اعضای تری در جامعه منجر طرح شرکت در مبارزاتی که به عدالت بيش •

 )(ICFTU ،1983 ،43-42. هاهای وابسته به فوساتو در سطح پايهاتحاديه

های همسو ديگر ملحق شود و نشان داد که برای ايجاد يک مرکز  مرکز کارگری سعی کرد به اتحاديهچنينهم

  .تر و فراگيرتر حاضر است فوساتو را منحل نمايدکارگری وسيع

- های معروف محلهاتحاديه"ساختندهای توليد میهای نيرومندی را در محلهای کوساتو سازمانهمان موقع که اتحاديه

 قرار داشتند UDFهای بودند که خيلی مستقيم تحت تاثير مبارزات محله و بعد از آنها اتحاديهاين.  بر آوردندسر" ای
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ها در اين اتحاديه. ناپذير استجدايی) شهری(ای ها از مسايل محلهو اعتقاد داشتند که مطالبات کارگران در کارخانه

ها تمايل داشتند به اين اتحاديه. يافته نبودندما به نحو خوبی سازمان، ا"کارگری"فوساتو به طور آشکار سياسی بودند تا

ها برای حفظ ساختارهای تشکيالتی آن. "هادهی کنند ولی نه در ابعاد کارخانهها را سازمانای کل محلهطور گسترده

  )١٩٩١،٢٩٠ن،باسکي". (های اقتصادی موثر نامناسب بودای يا نيل به هدفاعضای خود پس از اعتصاب توده

 نياز به ساختن -ایهای متنوع محلهاتحاديه" باورانمردم"فوساتو و " کارگرگرايان"-اعضای دو جناح جنبش کارگری

های متنوع با نهادهای مدنی و در پاسخ به اين ضرورت، پيمانی بين اتحاديه. يک جنبش کارگری را تشخيص دادند

های سياسی در های عمومی همراه با سازمان از اعتصابدر يک سلسلهکه ."های دانشجويی و جوانان بسته شدکنگره

  )١٩٩۵،٨١آدلر و وبستر،". ( شرکت فعال داشت١٩٨٣اواخر 

 دانشجو ۴٠٠٠٠٠ کارگر دست از کارگر کشيدند و ٨٠٠٠٠٠" رخ داد که ١٩٨۴ای در نوامبر اولين بسيج توده

ای و دانشجويی با يافته کارگری، محلهای بين نهادهای سازمانآغاز اقدام متحد توده"اين". ها را تعطيل کردندکالس

هيندرسون اهميت توقف کار ) ٣١).(٣١٨، ١٩٩٢آدلر، مالر و وبستر ".(رفتها به شمار مینقش مرکزی اتحاديه

آن چه که اقدام صورت گرفته :"کندای را خاطر نشان میهای سياسی در داخل جنبش اتحاديه برای جنبش١٩٨۴در 

های کند اين بود که سازمانهای ترانسوال را در حمايت از دانشجويان و ساکنان شهرها مشخص میه وسيله اتحاديهب

ی زمانی مورد توافق را ای متحد شدند و طرح اقدام مشترک با موضوعات ويژه برای اقدام در دورهای و محلهاتحاديه

های کارگری، اين يک گسست برای اتحاديه:"نويسندیآدلر و وبستر م). ٢١٧ ،١٩٨٧هيندرسون،"(پيش نهادند

  )١٩٩٢،٣١٨".(رفتای به شمار میکننده از استراتژی قبلی، مبنی بر کنار ماندن از مبارزات محلهتعيين

های نشست"در يک سری "  بر اين اساس"ها گيری بودند، اين اتحاديهها در حال شکلدر زمانی که اين جنبش

های پنج سنت مختلف  اتحاديه١٩٨۵ی پايانی باالخره در هفته.  مشغول بودند١٩٨۵ و ١٩٨١ هایبين سال" وحدت

در اجالس تاسيس در دوربان ). ٣٢) (۴٩-١٩٩١،۵٠نگاه کنيد به باسکين(برای ايجاد کوساتو به هم پيوستند 

  )٣٣) (۵٣، ١٩٩١باسکين، (.داشتندحضور" متشکل هزار کارگر۴۶٠ اتحاديه، به نمايندگی از٣٣ نماينده از ٧۵٠"

اگرچه اين نتايج در مقياس ملی نبود اما کوساتو به يک . آمدهای خيلی آشکار داشتندوحدت تشکيالتی در کوساتو پی

های وحدت بين اتحاديه: تر بودندپيامدهای سياسی ظهور کوساتو شايد حتی مهم. مرکز کارگری جديد دست يافت

های صنعتی مورد پذيرش قرار گرفتند ژيک را نشان داد که در آن ادغام اتحاديهای يک توافق استراتصنعتی و محله

آدلر و " (دانست متعهد می ANCبه مشارکت در مبارزات ملی تحت رهبری"جديد خود را ] مرکز[در حالی که 

  .دادای صادر شد که موضع کوساتو را مورد بحث قرار می، قطعنامه١٩٨۶در فوريه ). ٨٢ ،١٩٩۵وبستر،

های سياسی و اقتصادی در کشور اشاره شد که از جمله  نتايج آن بيکاری، گرسنگی، در اين قطعنامه به بحران

-آور نه تنها بر کارگران در محل کارشان تاثير میخشن و رنج" سرکوب"اين. خواری و نيز سرکوب شديد است

  . نهاداثرات خاص خود را بر جای میهای زندگی نيز شان و محلهی وجوه ديگر زندگیگذاشت، بلکه در همه

از اين رو کوساتو و طبقه کارگر بايد يک نقش بزرگی در فضای سياسی بازی کنند و نبايد از اقدام سياسی پرهيز 

-کند و به منافع، موقعيت و رهبری طبقه کارگر در مبارزه وسيعقطعنامه هم چنين استقالل کوساتو را مطرح می. کنند

  )٩٢، ١٩٩١باسکين، .(کندیتر سياسی اشاره م
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گويد که اهداف سياسی و اقتصادی آنتونی مارکس می. اين قطنامه دو ماه پس از اعالم موجوديت کوساتو پذيرفته شود

ها نشان ها به آنتجربه مواجه با کارفرمايان و دولت در بنای اتحاديه:"ی جنبش کارگری ترکيب شوندبايد در تجربه

ها به عالوه آن". ها مبارزه شوداند و بايد عليه هردوی آنی سياسی به هم گره خوردهی و سلطهداد که استثمار اقتصاد

مگر . تواند با تثبيت امتيازها به رضايت کارگران منجر شوندتمرکز انحصاری بر منافع کوتاه مدت می"دريافتند که 

  )٢٠۴-٢٠۵، ١٩٩٢مارکس، ".(تری داشته باشنداين که کارگران اهداف دراز مدت

پس از . خواهانه بايد مورد تاييد قرار گيردها و حرکت آن به سوی کانونی کردن مبارزه آزادیاهميت اين نوع اتحاديه

را  UDF ،١٩٨٨ را تصويب کرد و سپس در ١٩٨۶العاده درکشور در يونی که دولت آپارتايد وضعيت فوقآن

. ود، جنبش ضد آپارتايد را در داخل کشور تداوم بخشيدممنوع کرد اين کوساتو بود که ضمن تالش برای بقای خ

العاده به مثابه رهبر عملی اپوزيسيون دموکراتيک داخلی جنبش کارگری در اوج وضعيت فوق). "١٩٩١ باسکين،(

 اگر کوساتو نابود شده بود مطمئنا نلسون مندال به فرض اين که زنده ).٣۴)(٩٢، ١٩٩۵آدلر و وبستر،"(ظهور کرد

  .برد به جای اين که رئيس جمهوری افريقای جنوبی شده باشد هنوز در سلول خود در رابين ايسلند به سر میماندمی

 قدم به صحنه ١٩٨۵رغم حرکت در خالف جريان حوادث وقتی که کوساتو در اواخر اما کوساتو از بين نرفت و علی

 باسکين،( رسيد١٩٩٠واخر  در ا٠٠٠/۵٠٠/١ به ٠٠٠/۴۶٠سياسی گذاشت عضويت به طور تقريبی از 

های مخالف  سياسی منجر شد که دولت را مجبور کرد که فعاليت سازمان-اين امر به شرايط اقتصادی). ۴۴٨،١٩٩١

؛ آزادی تعدادی از )از جمله کنگره ملی افريقا، کنگره پان افريقا، حزب کمونيست افريقای جنوبی. (را آزاد اعالم کند

.  را در سراشيبی سقوط قرار داد١٩٩٠-١٩٩٢ها مندال بود و نظام آپارتايد بين رين آنتزندانيان سياسی که برجسته

 کوساتو در مرکز گذار مابعد آپارتايد ١٩٩٠در اواسط دهه ) ٣۵( منتهی شد،١٩٩۴ها به انتخابات آزاد در ی اينهمه

  )١٩٩۵ مارکوس،.(قرار داشت

  هابحث
 ارائه ١٩٩٢ تا ١٩٧٣های ای جديد در افريقای جنوبی را بين سالاديههای اتحدر اين مقاله من زمينه رشد سازمان

با اين که اين مقاله برای پاسخ به مسايل ويژه کارگری نوشته شده، مالت تعدادی از مسايل مربوط به نظريه . کردم

  .کنم میمن به طور خالصه قبل از اشاره به مسايل کارگری اين محورها را بيان. کنداجتماعی را فراهم می

های اجتماعی  تبيين کرد و از نظريه توان در مرحله ظهورشان نظير ساير جنبشهای کارگری را میجنبش •

 شان  استفاده کردتوان در اين مرحله از رشدمناسب جنبش اجتماعی می

هنگی عوامل فر: پرهيز کنيم" عوامل ساختاری"ما بايد به طور قاطع از نسبت دادن ظهور جنبش اجتماعی به  •

 دارای اهميت اند و تمرکز ملوچی بر هويت -به طور فی نفسه و نه به عنوان نتيجه يا انعکاس  عوامل ساختاری

تمرکز بر هويت فرهنگی مستلزم اين است که هم در شرايط . تری داردفرهنگی نياز به درک آزمون انتقادی بيش

 . ه قرار گيردمورد توج" پيشرفته"و هم در کشورهای " درحال رشد"کشورهای 
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فضای سياسی ايجاد شده . و ايجاد فضا برای ظهور جنبش اجتماعی کمابيش مهم اند" فرصت سياسی"مفهوم  •

های سياهان نزد دولت دارای اهميت است اما اين امر  در قانونی شدن اتحاديه١٩٧٩توسط اصالحات ويهان در 

 .شود مربوط نمی١٩٧٣مطمئنا به دوربان 

ای در دستور قرار گرفت که دولت در تالش خود برای سرکوب ها در دورهکنم که رفرميد میبا اين حال من تاک

حاضر شدند " داران روشن بينسرمايه"و درست به اين دليل حکومت و بعضی. های جديد شکست خورداتحاديه

های داغی در ودند در واقع بحث خود موافق بها با کنترلاين بدان معنا نيست که اتحاديه.  را بپذيرندتشکيل اتحاديه

ای روند تشکيل اتحاديه را  يا هر کارخانه–ها پاسخ دهنداطراف اين امر در گرفت که چگونه به روند تشکيل اتحاديه

به عنوان مثال در چنين شرايطی کارگران کشاورزی به عنوان يک کل هنوز برای بقای خود ). ١٩٨٧ لويز،(بپذيرد

گر بعد از اين واقعه شرايط را به عنوان  غير از اين درست برای همين امر يک پژهش.مانداما متحد باقی می

کند، اين امر به اين معنا نيست که فعاالن در کشاورزی اين قضيه را مورد مالحظه تعريف می" فرصت سياسی"يک

  )٣۶.(قرار دادند يا حتی اگر آن را مشاهده کردند به موقع خود آن را فهميدند

دو موضوع اول که : سايل ويژه که حاال ذکر شد سه مساله خاص وجود دارد که من ميل دارم توضيح دهمبا اين م

-دهم، اما در پيوند با موضوع سوم که آيا اتحاديهکند فقط به اختصار توضيح میبعضی از ادعاهای اوليه مرا تاييد می

  . دهمتر توضيح میبندی شوند بيشمفهوم" ماعیهای جنبش اجتاتحاديه"ی توانند به مثابههای جديد کوساتو می

های های شان و نقش مرکزی هويت از کارگران و سازمانهای کارگری فراتربرای اشاره به ادعاهای اوليه که جنبش

او . جمعی در بسيج کارگری مداخله دارند شما را به اثر گی زيدمن ارجاع ميدهم، که به هر دو موضوع اشاره دارد

ای از دانشجويان،  در دوربان شامل شبکه١٩٧٣های کارگری مخصوصا کند که ظهور جنبشان میخاطر نش

مزد پايين را در سطح عمومی مطرح کردند و شکايات کارگران را در انظار عمومی و روشنفکران بودند که دست

عاد موضوع اخير را به خوبی هر چند که زيدمن اب. ها مطرح کردندساير کارگران و نيز نزد فعاالن مخفی کارخانه

های کارگران و زنان و تر بروم و اضافه کنم که شبکهخواهم پيشمن می). ١٩٩۴،١٧۶ زيدمن،(کنددرک نمی

ای به های محلهها هم به طور فردی و هم به صورت اعضای بسيج شده سازمانبيکاران، دانشجويان و ديگر گروه

های کارگری از کنم که موضوع به اندازه کافی جا افتاده است جنبشمیمن فکر . ها کمک کردندپيدايش اتحاديه

ها حداقل در مرحله ها نتوانستند بدون اين حمايتتر آنهای اگر نه بيشکارگران فراگيرتر اند بسياری از اتحاديه

  .تکوين خود به حيات خود ادامه دهند

-  برای بسيج بر هويت طبقاتی کارگران متمرکز میزيدمن با حمايت از ادعاهای اوليه من در باره هويت جمعی

 پديدار شد ايجاد ١٩٧٠های جنبش کارگری در برزيل، افريقای جنوبی در دهه ترين ويژگیبدون شک مهم:"شود

های نژادی کارگران را اما او نقش هويت). ١٩۴، ١٩٩۴زيدمن،"(بود] جمعی[هایهای طبقه کارگر و هويتسازمان

های جديد در افريقای جنوبی بسيج شدند اکثريت قاطع کارگرانی  که در اتحاديه. گيرداديده میدهد و نکم بها می

اين يک بسيج طبقاتی عام نبود چون اکثريت وسيع "). پوستانرنگين"ها و به اضافه آسيايی(کارگران سياه بودند

 برای بسيج کارگران تعيين کننده است اين مسلم است که هويت جمعی. های جديد نپيوستندکارگران سفيد به اتحاديه

گويد اين آن جايی که او درست می. کم گرفته استمرز من فقط با زيدمن بر اهميت هويت نژادی است که او دست
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-که آن) شانبه عنوان مثال هويت طبقاتی(های کارگران سياه به عنوان کارگر بود است که فقط با ايجاد و رشد هويت

ای را در مبارز نشان های چند طبقهسودمندی سازمان) ١: های کارگری نيرومندی بنا کنند کهانها قادر شدند سازم

احتماال همين امر . قادر بودند در برابر سرکوب دولت آپارتايد مقاومت کنند) ٢ و) ١٩٩٢نگاه کنيد به مارکس، (دهند

.  بپذيرد١٩٩۴ بگذارد و انتخابات آزاد را در دولت را به مذاکره با جنبش مخالفان مجبور کرد که آپارتايد را کنار

  )١٩٩۵، مارکوس ١٩٩۵، آدلر و وبستر١٩٩٣، کراک،١٩٩١باسکين(

سازی  با مفهوم١٩٧٢-١٩٩٢های های عضو آن بين سالاما مسايل کليدی موجود که آيا تکامل کوساتو و سازمان

 عنصر اساسی ۵گردم که در آن زی سايپس برمیسامن به مفهوم. ی جنبش اجتماعی سايپس منطبق اند يا نهاتحاديه

  .وجود دارد

ها تنها عامل و شود؛ بنابراين آنها برای تغيير کيفی جامعه ديده میمبارزات کارگران تنها يکی از انواع کوشش •

-جنبشها با احترام متقابل به های آنحتی ضرورتا عامل اوليه برای مبارزه سياسی و تغيير اجتماعی نيستند سازمان

 .شوندهای اجتماعی در صورت امکان با هم متحد می

شوند و نه توسط سازمان خارج از های کارگری توسط اعضا کنترل میهای کارگری و ساير سازماناتحاديه •

 .خود

های کارگری با استثمار و سرکوب در محل کار و سلطه خارجی و داخلی نظم اجتماعی ها و سازماناتحاديه •

 .گندجنتر میوسيع

مبارزات برای کنترل زندگی روزانه کارگران، دستمزد و شرايط کار به طور آگاهانه بايد در پيوند درونی با  •

 . ناپذيرندسياسی ملی جدايی–هم فهميده شوند و از شرايط اقتصادی 

ايش های کارگری از سرمايه، دولت و احزاب سياسی مستقل اند و به رابطه متقابل گرها و سازماناتحاديه •

ها متحد هستند و هايی جرح و تعديل دهند که با آناندازهای خود را بر اساس مذاکره با جنبشخواهند چشمدارند و می

 . ها رابطه برابر دارندبا آن

دهد، آيا سه يا های جنبش اجتماعی قرار نمیهای خود از اتحاديهبندیای برای تنظيم مفهومگرچه سايپس شرايط ويژه

ای وابسته به آن بايد دارای تمام شرايط از پنج شرط باال کافی است يا يک مرکز کارگری يا يک اتحاديهچهار تا 

بندهای خود توانم بگويم که هر سازمان کارگری که به طور گسترده اين عناصر را در مفهوممن به جرئت می. باشند

  . شوداديه جنبش اجتماعی مشخص میی عملی اتحکند به عنوان نمونهکند و بر اساس آن عمل میجذب 

- های وابسته به آن بی ترديد اتحاديههای ايجاد شده به وسيله کوساتو و اتحاديهرسد که اتحاديهدر اين مورد به نظر می

ی يک سويه مبارزه  و نه ضرورتا های کارگری به مثابهبر اين مبنا  اتحاديه. روندهای جنبش اجتماعی به شمار می

های اجتماعی ديگر در سويه هستند و با جنبش" ترينمهم"هاشود، اتحاديهه يا حتی سويه برتر نگريسته میتنها سوي

ها شوند، آنهای بيرونی کنترل میها به وسيله اعضا و نه به وسيله سازمانشوند؛ اتحاديهصورت امکان متحد می

ها با استثمار و کنند؛ آن سطح ملی مالحظه می سياسی در-شرايط محل کار خود را در پيوند با شرايط اقتصادی

ها از کنند و باالخره آنسرکوب در محل کار همراه با سلطه در درون و بيرون نظم اجتماعی موجود مبارزه می

  .سازمانهای سياسی ديگر مستقل اند
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ما حاال . هاستبندیبار مفهومهای جنبش اجتماعی دارد دليل بر اعتاما اين دريافت که کوساتو معيارهايی برای اتحاديه

 مخصوصا با - و کوساتو KMU-های کارگری در دنيا هستندهايی داريم که دو تا از چهار تا پوياترين جنبشنمونه

  )٣٧.(بندی سروکار دارنداين معيارهای مفهوم

ند، افريقای جنوبی شود که دريابيم که اين دو جنبش در دو کشور کامال مختلف وجود داراين کشف زمانی تقويت می

 با رشد صنعتی گسترده در حالی که فيليپين در سطح   )NIC(بندی شده استبه عنوان يک کشور صنعتی جديد طبقه

اند و تاريخ استعماری مختلفی دارند که هر دو کشور زمانی مستعمره بوده. تری از رشد اقتصادی قرار داردپايين

فريقای جنوبی مستعمره هلند بود و بعد انگليس، در حالی که فيليپين مستعمره ا. ها اثر گذاشته استبعدی آن" رشد"بر

استعمار افريقای جنوبی توسط مهاجرينی انجام گرفت که يک ديکتاتوری نژادی را مستقر . اسپانيا و بعد امريکا بود

خبگان دورگه را به وجود کردند در حالی که فيليپين به وسيله خارجيانی اشغال شد که با بوميان ازدواج کردند و ن

افريقای جنوبی ميزان غير قابل باوری از منابع طبيعی استخراجی برخوردار است در حالی که فيليپين از . آوردند

های ديگری ميتواند مفيد باشد روشن است که نوع جديد در حالی که من مطمئن ام مقايسه. تر استنظر کيفی کم

اين نوع جديد . اند و کشورهای که از نظر کيفی با هم مختلف اند رشد کردههای کارگری در اين کشورهااتحاديه

  .ها محصول عوامل ساختاری مشابه نيستنداتحاديه

ای برای محققان هستند حاال از اين شواهد مستقيم چه چيزی برای ظهور ها که مدرک بالواسطهاما غير از اين نمونه

  .کنمتا را طرح میايم ؟من چهار جنبش کارگری جديد آموخته

ی عوامل فرهنگی و استقرار هويت جمعی کليد درک بسيج است و اين امر بهترين شانس را کنندهنقش تعيين •

آورد که به طور افسار گسيخته چه به صورت فيزيکی و برای مقاومت در برابر سرکوب غير قابل اجتنابی فراهم می

تواند از طريق بررسی آگاهانه يا مشارکت در اقدام جمعی ويت میاين ه. شودچه ايدئولوژيکی و قانونی اعمال می

 .فهميده شود

. گيرد آن را درست کندبرای درک هويت جمعی بايد بر نوع تشکيل اتحاديه متمرکز شد که گروه تصميم می •

ابط با ديگر ها و روشود و بايد به طور مداوم در طول زمان بر استراتژی و تاکتيکاين تصميم يک باره اتخاذ نمی

بررسی . بندی شودی آموزشی ساختهای مردمی و تحوالت درونی نظير برنامههای اجتماعی و سازمانجنبش

 به عنوان -های جديد در افريقای جنوبی بر ايجاد اتحاديه جنبش اجتماعی کارگران و اتحاديهKMUسايپس در باره 

و دموکراسی درونی در تشکل را حداقل در مراحل ظهور .  اشاره دارند-نيروی سياسی مستقل برای تغيير جامعه

 .تری نياز داردبهترين راه برای پيشرفت در مراحل بعدی به تحقيق بيش. کنندجنبش حفظ می

ای از رهبران کليد بقای جنبش کارگری، بر رشد تشکيالت نيرومند در محل کار استوار است بر اساس شبکه •

دهی های رهبری را برای ارتقاء اعضای پايه و با سازمانکه مصم اند توانايیآموزش ديده، تربيت شده و رزمنده 

اين نمايندگان بايد به طور دموکراتيک انتخاب شوند و به عنوان اصل . شان به خدمت گيرداعضا در حل مسايل

 .ها قرار داشته باشندسازماندهی برای حل مسايل بايد در حد ممکن در پيوند با پايه

گيری ی سازمانی مستحکم در محل کار، و بعد از بحث و تصميماسی مستقيم، پس از استقرار پايهمداخله سي •

 .گيردتعداد وسيعی از اعضا صورت می
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  نتيجه

  .اين مقاله برای رسيدن به اين نتايح، مبانی متعددی را طرح کرده است

تواند های بسيار متفاوتی می که به شيوهی جنبش کارگری، من تعدادی از مفاهيم را توضيح دادمبا شروع از نظريه

کند که با  کاربرد اين روش سودمند در ها را تشويق میگيرد؛ اين مفاهيم آنمورد استفاده محققان و فعاالن قرار 

-  رسيدم که اين يک مفهومسپس به اين نتيجه. بررسی جنبش کارگری، به درک مشترکی از مفاهيم مشابه دست يابند

- وژيک از نظريه اتحاديه است، که در ابتدا به وسيله فعاالن مطرح شد که به طور ضروری به وسيله تودهبندی ايدئول

ترين عامل در رشد جنبش کارگری است نه عوامل های کارگری هم مورد تاييد قرار گرفته بود؛ که اين امر خود مهم

  .ساختاری

ای جنبش کارگری در مرحله پيدايش آن به کار بردم برای من بعدا به نظريه جنبش اجتماعی برخورد کردم و آن را بر

مخصوصا بر روی رشد هويت جمعی به عنوان يک عامل . کندتوضيح اين که چگونه جنبش کارگری ظهور می

  .اصلی در اين روند تکيه کردم

ن روندها را در متن اي. های تجربی، من فرآيندهای بسيج در افريقای جنوبی را مورد توجه قرار دادمبا توجه به داده

من بسيج سياهان را که در اواخر دهه . بندی شده قرار دادمصنعتی شدن در يک نظم اجتماعی که از لحاظ نژادی اليه

های بسيج ها را نسبت به ساير پروژه شروع شده بود در نظر گرفتم و پيشنهاد کردم که بايد تاثير روند آگاهی آن۶٠

  .در نظر گرفت

های جديد در کوساتو بر اساس اين اتحاديه. های جديد در افريقای جنوبی پرداختمتکامل اتحاديهسپس به ظهور و 

شان در نظم اجتماعی روندهای توليد، توزيع و مبادله يک تشکيالت قوی و مبتنی بر محل توليد ايجاد کردند که جايگاه

به خصوص : رای رهايی در کشور تبديل شودقادر بود در مقابل سرکوب مقاومت کند و به يک نيروی سياسی متحد ب

  .ها نقشی کامال مرکزی در مبارزه برای سرنگونی آپارتايد ايفا کردندآن

تر است اگر در قبال يک نظام اقتصادی در نظر های بسيج کننده برای مردم افريقای جنوبی خيلی اثر بخشتالش

گری که ی دولت سرکوبشود و تحت سلطهرل میگذاران خارجی کنتگرفته شود که به طور وسيع توسط سرمايه

در حالی که شرايط کار و زندگی برای کارگران افريقای در يک . برای حفظ سلسله مراتب نژادی عزمی راسخ دارد

العاده نيروی رغم اين که کشور با يک مازاد فوقها علیروند صنعتی شدن متاخر نتايج وحشتناکی در بر داشت، آن

  .های کارگری را در جهان سازمان دادندبود يکی از پوياترين جنبشکار رو به رو 

بخش ها بود الهامانتخاب اتحاديه جنبش اجتماعی از طرف کارگران به عنوان نوعی از اتحاديه که مورد خواست آن

ها نه برتر از آنها و ی بخشی از اکثريت جمعيت نه جدا از آنها منافع خود را به عنوان کارگر به مثابهاست؛ چون آن

گرفتند مواضع چندی را انحصاری ها تصميم میاگر آن. اين امر قطعا امری از پيش تعيين شده نبود. کنندمشخص می

و چون . کرداما مشکل سلسله مراتب نژادی را حل نمی. پيوستند قابل فهم بودکنند، و به شکلی از اتحاديه اقتصادی می

برد اما حداقل نشان اتحاديه جنبش اجتماعی فراتر می" تدافعی"ها را از يک شکل ندی آنبروشن نبود که آيا اين مفهوم

تری مقابله کنند که مردم رنگين پوست در افريقای جنوبی با آن درگير ها تمايل دارند با مسايل وسيعداد که آنمی

  .بودند
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مطمئنا . کامال خارج از حوزه امکان نبود) ANC(های سياسی مثال در تمکين به کنگره ملی افريقا چرخش به اتحاديه

 يعنی بعد از پايان دوره پيدايش و -١٩٩۴با فرستادن تعدادی از رهبران ارشد کوساتو به پارلمان بعد از انتخابات 

 وبستر آدلر و(کند که به وضعيت اول خود بر گردد  کوساتو خود را تضعيف کرد و بعد از آن سعی می–چالش 

در . را رد کرد و ترجيح داد جايگاه و موقعيت مستقل خود را حفظ کندANC ساتو پيروی از رهبران اما کو). ١٩٩۵

چنين با ساير شرکای ائتالفی رسمی  و همANCاش با ای وجود دارد که در رابطههای قابل مالحظهاين باره بحث

خواهند که از اتحاد رسمی از کوساتو میهای گيری کند و بعضی از اتحاديهمثل حزب کمونيست افريقای جنوبی کناره

تر در های سياسی مشترک، بايد تحقيقات بيش مطمئنا در پرتو ايدئولوژی- برقرار شد گسست نمايد ١٩٩٠که در 

 انجام گيرد تا ببينيم که چگونه اين روابط تکامل پيدا کرد و تاثيرات آن بر کارگران چه ١٩٩٢ی بعد از مورد دوره

  )٣٨.(بود

ی اتحاديه کوساتو دريابيم به خصوص در ی جنبش اجتماعی را به عنوان پايهتوانيم انتخاب اتحاديها چگونه میاما م

های اقتصادی يا سياسی انجام گرفته های رقيب، به عبارتی اتحاديههای استواری که برای مداخله در اتحاديهپرتو بحث

- با توضيحاتی تفصيلی در باره فرهنگ جنبش اهميت پيدا میاست؟ در اين جا بحث من در پيوند با نظريه اجتماعی

ی جنبش اجتماعی حرکت کردند در حالی که در يک عرصه عمل بسيار کارگران اساسا به جانب يک اتحاديه. کند

کردند که به جريان امور اما از نقطه نظر کارگران تالش می. هيچ چيز از قبل تعيين نشده بود. کردندمشکل مانور می

در متن ) به طور بالقوه(شان هم به عنوان عامالن اقتصادی و هم به عنوان شهروندان سياسی هایاقدام برای خواست

  .يک نظم اجتماعی شکل دهند

ی جنبش اند که اکنون به عنوان اتحاديهاين مقاله نشان داد که کوساتو و اعضای آن نوعی از اتحاديه را تکامل داده

و من با نشان . اين نوع از اتحاديه به طور کيفی با انواع اقتصادی و سياسی فرق دارد. ستاجتماعی شناخته شده ا

پس با توجه به تمام اين . بندی را تحکيم کردمدادن وجود آن در افريقای جنوبی و فيليپين استدالل و اعتبار چنين مفهوم

. کنمختن جنبش کارگری جديد هستند پيشنهاد مینتايج، من چهار دريافت در مورد منافع بالواسطه کسانی که درگير سا

  .گذارنداين فکر آموزش از تجربيات گذشته برای کمک به کسانی است که پا جای آنان می

های جديد در افريقای جنوبی تالش بسيار ثمربخشی بوده است؛ اين امرز تالش برای بررسی پيدايش و تکامل اتحاديه

ی دهد تا اتحاديهبخشد بلکه اين مفهوم را بسط میاحتماعی به طور عام اعتبار مینه تنها به روايت سايپس از جنبش 

به عالوه اين بررسی به من .  وجود داشتند را در برگيرد KMUهايی که قبال درجديد در کوساتو همراه با اتحاديه

های کارگری واند به وسيله جنبشتهای مهمی را از تجربه افريقای جنوبی بيان کنم که اکنون میاجازه داد که دريافت

تر ساير اتحاديه و اميد است که اين امر به تکامل بيش. کنندمورد استفاده قرار گيرد که در سراسر جهان ظهور می

  .مراکز کارگری به عنوان نوع جنبش اجتماعی تشکيالت کارگری منجر شود

  هابحران اتحاديه" کتاب مقاله دراين 

  . استچاپ شده" ز آنرفت اهای برون و راه
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