
 ضرورت تاريخي همگرايي جنبش آارگري, قرني آه سپري شد
 

تحت تاثير گرايشاتي عمل آرده آه نزد آنان ارجعيت          ,  در سطح بين المللي و داخلي      ,جنبش آارگري , طي صد ساله اخير   
سب در قياس با آ   , دادن به منافع عمومي طبقه آارگر و حفظ اتحاد و همبستگي آارگري در يك مقياس اجتماعي و ماآرو                   

موقعيت جنبش آارگري و خود        , شرايط بين المللي و داخلي       . از الويت برخوردار نبوده است       , منافع گروهي و بخشي     
آگاهي بخش اعظم فعالين آارگري نسبت به عوارض چنين سنتي شرايط مادي و ذهني مناسبي براي همگرايي دروني                           

ايران آه در مقايسه با جنبش بين المللي در موقعيت             اين بويژه براي جنبش آارگري       . جنبش آارگري فراهم آورده است     
با برخوردي آگاهانه با اين شرايط ميتوان       . ذهني و سازماندهي بسيار پايينتري قرار دارد بشدت حائز اهميت است            , عيني

 . و بايد آن را به سكوي مناسبي براي سازمانيابي متحد و بايسته جنبش آارگري ايران تبديل آرد
 

 30/07/2003 مجيد تمجيدي
se.majidtamjidi@yahoo  
 

موضعگيري , حرآت متحدانه  , يكي از خصوصيات و تصاوير جنبش آارگري بين المللي در سالهاي اخير همكاري                        
ات مختلف اين   سازمانها و اتحاديه هاي آارگري متعلق به گرايش        , عمومي مشترك و اتحاد و همبستگي قابل رويت فعالين         

دو نمونه برجسته از اين پديده مبارزه عليه         . جنبش و در يك آالم افزايش و تقويت همگرايي دروني جنبش آارگري است             
براي فعالين جوانتر   . و جنگ آمريكا عليه عراق دو عرصه مهم از بروز اين همگرايي بود            ¨ جهاني شدن ¨چگونگي روند   

نبش آارگري در قرن بيستم را دنبال نكرده اند وجود اين همگرايي شايد امري                   اين جنبش و يا آساني آه بدقت تاريخ ج           
اما واقعيت اين است آه اين پديده آه بيشتر به سنت قرن نوزدهمي جنبش آارگري متكي است خالف                    . طبيعي بنظر برسد  

نه و مدبرانه به      سنت حاآم در قرن بيستم بوده  و شاخص مهمي در درك موقعيت آنوني اين جنبش و پاسخي مسئوال                               
 . نيازهاي واقعي آن از طرف فعالين آارگري متعلق به گرايشات مختلف است

 همگرايي چيست؟
 

منظور من از مقوله همگرايي در اين متن و چهارچوب معين عمل متحدانه فعالين متعلق به گرايشات مختلف جنبش                                 
ر يك سطح وسيع اجتماعي در مقابل دولتها و              آارگري به منظور ابراز وجود همبسته  و يك پارچه جنبش آارگري د                    

الويت دادن به و تقدم منافع عمومي جنبش آارگري بر منافع گروهي و بخشي ظاهرا امري است آه از                    . آارفرمايان است 
منظور از همگرايي تبديل اين موضع اصولي به عمل و پراتيك              . جانب هيچيك از گرايشات جنبش آارگري نفي نميشود         

حق قرارداد دسته جمعي موضوعي است آه از جانب           . ازه دهيد اين مسئله را با چند مثال روشنتر نماييم            اج. مادي است 
طبيعي است هر گرايشي انگيزه و اهداف مختلفي را از            . گرايشات مختلف جنبش آارگري بطور دو فاآتور تاآيد ميشود           

وني اين حق تمام دنيايش باشد و براي               ممكن است براي يك گرايش معين آسب قان              . طرح اين موضوع دنبال ميكند        
گرايشي ديگر پله اي در ايجاد تشكلهاي آارگري و براي گرايش سوم ابزاري در سازماندهي متحدانه تر جنبش آارگري                     

به عبارت ديگر   . مستقل از اين اهداف نفس آسب اين خواست بر منافع عمومي گرايشات مختلف منطبق است                   . و غيرو 
در اين   , خواست را آسب آرده در مقايسه با جنبش آارگري آه از اين حق محروم است                               جنبش آارگري آه اين          

اما صورت مسئله اين است آه تحقق عملي چنين خواستي در حالي آه                . در موقعيت بهتري قرار دارد     , چهارچوب معين 
سلب ميكنند به حرآت و عملي      دولت و آارفرمايان با آن مقابله آرده و يا تغييرات ساختاري در سازمان آار عمال ان را                    

عمده آردن تحليلها و مواضع مختلف در رابطه با قراردادهاي دسته جمعي و تبديل                  . متحد و همبسته نيازمند است     , قوي
اجازه دهيد مثال ديگري    . آن به مانعي بر سر راه يك اقدام متحدانه و قوي عمال به معني تضعيف صف اين مبارزه است                      

حق تشكيل تشكلهاي مستقل از دولت و متكي به آراء آارگران و تامين شرايط آزاد براي انتخاب                      برخورداري از   . بزنيم
. نمايندگان آارگري و غيرو خواست عمومي است آه ظاهرا نبايد از جانب گرايشي در درون جنبش آارگري نفي شود                         

يك جنبش قوي آارگري ضروري        اما براي تحميل اين خواست به دولتها و آارفرمايان در آشوري مثل ايران وجود                         
اينكه به موازات و يا با آسب اين حق قانوني گرايشات مختلف براي تحقق الگوهاي خويش و يا ساختارهاي                                    . است

مختلفي از تشكل آارگري تالش خواهند آرد نبايد مانعي در ابراز وجود متحدانه و همگراي جنبش آارگري در تحقق اين          
 .خواست باشد

يد بر همگرايي به معني آمرنگ آردن جايگاه تئوري در جنبش آارگري و يا طرح و مبارزه تئوريك                     از طرف ديگر تاآ   
صميمانه و مبارزه نظري بخش مهمي از         , طرح شفاف , بر عكس . و نظري بر سر تحليلها و نظريه هاي مختلف نيست             
آه عمل متحد اجتماعي را با آگاهي       هنر فعالين آارگري اين است      . روند آگاهانه همگرايي و شرط پيشبرد موفق آن است         

ارزيابي شخصي من اين است      . آامل نسبت به تنوع مواضع و تحليلهاي خويش بر سر موضوعات مختلف به پيش برند                   
در , مستقل از اينكه نظرات خويش را با آدام مقوالت تئوريك               , آه فعالين آارگري بويژه فعالين جنبش آارگري ايران            

در , تحليل تاريخي و يا تحليل ساختار نظام جهاني و جامعه ايران ابراز ميكنند                       , و سياسي  اتكاء به آدام سنت فكري           
يكي . بسياري از عرصه هاي عملي بسيار بيشتر از آنكه خود ميپندارند و يا ظاهرا به نظر ميرسد به يكديگر نزديكترند                         



عملي و جنبشي دستگاههاي تئوريك دقت       , اسياز موانع رويت آشكار اين پديده سنتي است آه بيشتر از آنكه به نتايج سي                   
 . آند به اين مواضع به صورتي در خود و انتزاعي برخورد ميكند

 !قرني آه سپري شد
 

به . لنينيسم و سوسيال دموآراسي بود      _ مارآسيسم, جنبش آارگري در قرن بيستم عمدتا تحت تاثير دو گرايش سياسي                 
با , آمونيسم ملي آشورهاي جهان سوم و غيرو         , خوجه ايسم , مائوئيسم, نظر من گرايشات مختلف از جمله تروتسكيسم          

بيش از آنكه نماينده گرايش مستقلي باشند عمدتا شاخه اي فرعي از گرايش اول بوده                , وجود تفاوتهاي مهم تئوريك و سنتي     
ان گرايشي انقالبي   ادعاي گرايش اول اين بوده آه به عنو        . و در عرصه هاي مختلف تحت تاثير اين سنت عمل آرده اند              

مدعي , يعني سوسيال دموآراسي  , گرايش دوم . سياسي و غيرو ميباشد   , اجتماعي, خواهان انقالب در تمام شئون اقتصادي     
در پايان قرن بيستم    . آن بود آه جامعه سوسياليستي را نه از طريق انقالب بلكه با اصالحات تدريجي متحقق خواهد آرد                    

گرايش اول نه تنها در سطح سياسي          . واست پايه اي خويش با شكست روبرو شده اند            هر دو اين گرايشات در تحقق خ          
آزاديهاي فردي وسيعتر و حقوق شهروندي گسترده تري از بخش اعظم آشورهاي آاپيتاليستي غربي                  , دموآراسي بيشتر 

شهروندي الگوي نامناسبي   تماميت خواه و سلب ابتدايي ترين حقوق          , را متحقق نكرد بلكه با ايجاد يك نظام سياسي بسته            
در عرصه اقتصادي نه تنها انقالبي انجام نداد بلكه آاپيتاليستي ترين               . را به جهان عرضه آرد     ¨ آشور سوسياليستي ¨از  

استثمار شديد و غيرو را         , آاهش آنترل آارگر بر آار خويش          , متكي بر آنترل شديد فرايند آار          , شيوه سازمان آار    
ن سنت آارگران و فروشندگان نيروي آار نه تنها بر پروسه آار خويش حاآم نشدند بلكه                       تحت حاآميت اي   . سازمان داد 

جريان سوسيال دموآراسي آه قرار بود سوسياليسم را در           . تحت قدرت و آنترل نيروهاي ماوراء اين روند قرار گرفتند            
 شده و جاي ليبراليسم سنتي را           روندي دموآراتيك به ارمغان آورد در عمل به جناح چپ بورژوازي بين المللي تبديل                      

مستقل از اينكه چه تحليلي از اين دو سنت داشته باشيم عارضه اصلي حاآميت اين دو سنت بر جنبش                                     . اشغال آرد  
آارگري پايان دادن به دوران ابراز وجود جنبش آارگري به عنوان تني واحد و تبديل آن به ابزار بسيج سياستهاي اين دو             

آار به جايي رسيد آه فعالين          . و همبستگي بين المللي و همگرايي دروني جنبش آارگري بود                 تضعيف اتحاد    , جريان
ملقب به مزدوران و مواجب بگيران بورژوازي شدند و آارگران آمونيست به             ¨ اصالح طلب ¨و  ¨ غير انقالبي ¨آارگري  

عمال از فعاليت در    ,  ثبت شده  عنوان جاسوسان شوروي در ليست سياه سازمانهاي امنيتي آشورهاي سوسيال دموآراتيك             
واقعيت اين است آه قطبي شدن واقعي جنبش           . بسياري از مشاغل از جمله در اتحاديه هاي آارگري منع شدند و غيرو                 

آارگري در متن جنگ جهاني اول آه در آن سوسيال دموآراسي مواضعي ناسيوناليستي و جنگ طلبانه اتخاذ آرد مهر                         
بحث من اين است آه اين      .  رگري متعلق به اين دو سنت تا نزديك به صد سال ديگر نيز زد              خود را بر مناسبات فعالين آا     

بحث من اين است آه بخش اعظم فعالين آارگري اين دو سنت بر خالف بيان نظري و                      . روند الزاما اجتناب ناپذير نبود     
لنينيسم و  _ از آنكه به گرايش مارآسيسم     در بخش اعظم اين قرن در عمل بيشتر       , تئوريك و فرمولبنديهايي آه بكار ميبردند     

با وجود تاثير منفي اين دو سنت در تقويت همگرايي                  . يا سوسيال دموآراسي نزديك باشند به يكديگر نزديك بوده اند                 
حاصل تالش فعالين متعلق به      , بويژه پس از جنگ جهاني دوم       , دروني جنبش آارگري اما دستاوردهاي جنبش آارگري        

فعالين آارگري آمونيست آساني نبودند آه فقط خواهان انقالب بوده و به بهبود و اصالح                              . ستهر دو سنت بوده ا        
بخش قابل مالحظه اي از دستاوردهاي جنبش آارگري از جمله در اروپا نه                    . روزمره جنبش آارگري بي توجه باشند        

 از جمله عليه دولتهاي         سازماني سوسيال دموآراسي بلكه حاصل مبارزات و اعتصاباتي               _ حاصل چانه زدن درون      
  آه در آن آارگران آمونيست          1968بطور مثال اعتصاب معادن شمال سوئد در سال             . سوسيال دموآراسي بوده است    

از طرف ديگر . نقش اساسي داشتند يك نقطه عطف مهم در تصويب و تثبيت فوانين و حقوق آارگري در آشور سوئد بود              
فقط شامل افراد    , لنينيستي_بر خالف ادعاي سنت مارآسيست      , وآراسي نيز فعالين آارگري متعلق به سنت سوسيال دم          

بدون فعاليت تاريخي اين طيف از آارگران جنبش آارگري در اروپا نميتوانست از                   . آارچاق آن و يا سازشكار نبودند        
جنبش آارگري اروپا   آسي آه اين پديده غير قابل انكار و مهم را از تاريخ              . دستاوردهاي تاآنوني خويش برخوردار باشد    

در نظر گرفته و از جدال دائما در           ¨ تك بازيگر ¨حذف ميكند در عمل سنت سوسيال دموآراسي را به عنوان پديده اي                    
وجود دائمي همين جدال است آه امروز بخش معيني از اين فعالين را به اين                . جريان آشكار و نهان دروني آن غافل است        

به نظر من با پايان قرن بيستم ما شاهد پايان سنت              ¨ مكراسي؟ پس اولي آجا رفت؟     سوسيال د ¨: پرسش رسانده است آه      
به نظر ميرسد جنبش آارگري قرن بيستم و يكم بر خالف قرن گذشته              . تضعيف همگرايي جنبش آارگري نيز خواهيم بود      

دروني اين جنبش تاآيد    بر سنت جنبش آارگري در قرن نوزدهم تكيه آرده و فعالين آارگري مختلف بر تقويت همگرايي                   
 .خواهد آرد

 همگرايي شرط پيشروي: جنبش آارگري ايران
 

قرن بيستم قرني است آه نه فقط از نظر             , از جمله در اروپا    , 1براي بسياري از فعالين آارگري در آشورهاي مختلف           
ياري از نتايج پژوهشها    بس. زماني بلكه از نظر عملكرد فعالين متعلق به گرايشات مختلف آارگري قرني سپري شده است               

                                                 
بوده و عدم تاآيد بر آنها , مثال در مقايسه با آمريكا,  تاآيد من بر آشورهاي اروپايي عمدتا به علت آشنايي نسبي من با جنبشهاي آارگري اروپا1

 .ديده ها در آشورهاي ديگر نيستبه معناي نفي وجود اين پ



و تحقيق هاي مربوط به مسائل آارگري نزديك شدن گرايشات مختلف جنبش آارگري به يكديگر و همكاري بيشتر اين                           
عقب راندن آارگران با اشكال جديد سازماندهي آار از             , اگر تغييرات ساختاري در سازمان آار        . فعالين را تاييد ميكند    

سياستهاي خصوصي سازي و نئوليبراليستي و غيرو بخشي از داليل اين  , وقت و محدود  قراردادهاي م , جمله آار منعطف  
نزديكي است اما خود آگاهي فعالين آارگري نسبت به  اهميت و جايگاه همبستگي طبقاتي و تقويت همگرايي دروني                                 

در سالهاي اخير   . پايي نيست به نظر من اين پديده فقط پديده اي ارو         . جنبش آارگري را در اين ميان نبايد دست آم گرفت           
طبقه آارگري ايران در شرايط و موقعيت معيشتي و                  . چنين روندي را در ميان فعالين آارگري ايران نيز شاهديم                    

اگر براي گرايشات    . سازماندهي و غيرو بسيار نامساعدي قرار دارد         , مبارزاتي, فرهنگي, سياسي, اجتماعي, اقتصادي
ناسبي براي آسب قدرت است براي فعالين آارگري مسئول و آگاه اين روند تباهي طبقه                 معين سياسي اين شرايط زمينه م      

فرار از خانه و غيرو در ابعاد          , گدايي, فحشا, آارگر و زمينه استيصال و گسترش بيماريهاي اجتماعي از جمله اعتياد               
آاپيتاليستي و رژيم حاآم و تنها          عليه جامعه     ¨ افشاگري¨اگر براي گرايشات معين سياسي اينها زمينه               . ميليوني است  

دشوارتر شدن پروسه اصالح    , عرصه ابراز وجود سياسي است براي فعالين آارگري به معناي تعميق مشكالت اين طبقه              
با توجه به مجموعه اين . به اين شرايط اوضاع بين المللي و منطقه اي را نيز اضافه آنيد   . و يا تغيير انقالبي و غيرو است      

بدون اينكه فعالين آارگري متعلق به گرايشات مختلف با ارجعيت دادن                  , ن ابراز وجود همگرا و همبسته        بدو,  شرايط
بخشي و غيرو تمام هم و غمشان را در قدم اول صرف به ميدان                , گرايشي, منافع عمومي طبقه آارگر بر منافع سازماني       

ك بازيگر سراسري و قدرتمند آنند نميتوان اوال            متحد و همبسته جنبش آارگري به عنوان ي           , توده اي , آوردن اجتماعي 
طبيعي . جلوي بدتر شدن اوضاع را گرفت و ثانيا اجازه نداد آه دولت و آارفرمايان هر آاري آه خواستند با آارگر آنند                       

يار اما توجه به يك نكته مهم بس      . است آه اختالفات بسياري در زمينه هاي متنوع ميان فعالين مختلف آارگري وجود دارد              
نيازهاي عاجل و حياتي زندگي و آار آارگران ايران بسيار بيشمارتر از اختالفات ميان فعالين آارگري                           . حياتي است 

 اين نكته اي است آه با ملكه ذهن قرار دادن آن بسياري از موانع تقويت همگرايي جنبش آارگري بسهولت رفع                              .است
 از سالها تالش دارند تشكلهاي مستقل آارگري مستقل از دولت را               پس. فعالين آارگري هنوز در اول راهند      . خواهند شد 

براي مقابله با قراردادهاي     , براي جلوگيري از اخراجها    , دارند آاري ميكنند آه براي گرفتن حقوق معوقه          . ايجاد ميكنند 
افزايش دستمزد  براي  , براي لغو مصوبه هاي مربوط به آارگاههاي آوچك       , براي گسترش و افزايش بيمه بيكاري     , موقت

با هر درجه از اختالف به حق و يا ناحق ميان فعالين آارگري                 . و دهها و دهها درد و معضل عاجل خود درماني بيابند             
فعالين آارگري ايران همراه با جدل      . اين ها عرصه هاي مشترآي است آه تمام آحاد طبقه آارگر در آن سهيم و ذينفع اند                  

بدون شك  . اين نياز و ضروت تاريخي با بيشترين احساس مسئوليت پاسخ خواهند داد                و مباحث نظري و تئوريك اما به           
 .اين زمينه عيني زمينه نزديكيهاي نظري و تئوريك بيشتري نيز ميان فعالين آارگري خواهد بود

ارجعيت تحت تاثير گرايشاتي عمل آرده آه نزد آنان          ,  در سطح بين المللي و داخلي      ,جنبش آارگري , طي صد ساله اخير   
در قياس با آسب    , دادن به منافع عمومي طبقه آارگر و حفظ اتحاد و همبستگي آارگري در يك مقياس اجتماعي و ماآرو                   

موقعيت جنبش آارگري و خود        , شرايط بين المللي و داخلي       . از الويت برخوردار نبوده است       , منافع گروهي و بخشي     
ين سنتي شرايط مادي و ذهني مناسبي براي همگرايي دروني              آگاهي بخش اعظم فعالين آارگري نسبت به عوارض چن            

اين بويژه براي جنبش آارگري ايران آه در مقايسه با جنبش بين المللي در موقعيت                    . جنبش آارگري فراهم آورده است     
 ميتوان  با برخوردي آگاهانه با اين شرايط     . ذهني و سازماندهي بسيار پايينتري قرار دارد بشدت حائز اهميت است            , عيني

 . و بايد آن را به سكوي مناسبي براي سازمانيابي متحد و بايسته جنبش آارگري ايران تبديل آرد
 
 
 


