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 اي در آلمانجنبش اتحاديه

مقدمه

آنگاه که هراسم از خوگرفتن با  6991ز ييد از ورودم به آلمان در پابع ياندک

م آغاز يبرا يزندگ ين رفت و روال عادياز ب يد زندگيوه جديد، و شيفرهنگ جد

وابسته به مردم  يک طرف با تمام رگ و پياز . م دوبرابر شديشد دل مشغول

گر خود را با يرف دترک گفته بودم اما از ط يليبودم که آن را بنا به دال ياريد

گر را به يکه مراوده داشتم؛ گرچه هم د يستم، با مردميزيکه در آن م يجامعه ا

-يسرد. ز شده بوديم اما مساله شان مساله من نيکرديدرک نم يگريآن د يخوب

دم يديک ميها نزدم سخت بود اما باز من خود را به آنيها گرچه براييها و تنها

 يواحد وابسته ساخته بود و مرزها ياه ما را به طبقهيشدن سرما يچرا که جهان

-نداشت و فلسفه يم رنگيز برايت نيمل يده بود حنايرا درنورد يو مل ييايجغراف

را که از طبقه  يتصور. م چون روز روشن شده بوديختن به آن برايآن و آو ي

شرفته، يپ يع با تکنولوژيژه در صنايو به و يژه کارگر صنعتيکارگر داشتم به و

طبقه کارگر به عنوان  يو رزمندگ يکارگر يبستگ، هميمساله اتحاد کارگر

ر يست تصويفست کمونيه آن گونه که مارکس و انگلس در مانيگورکن سرما
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ل، با ين مسايبا کند و کاو در ا. رفتنديچشمم رژه م يکرده بودند، همه جلو

م را و يته هادانس يو دنبال کردن مسائل کارگر يحضور در مجامع کارگر

دانستم طبقه کارگر آلمان در اوج قدرت يم. زدميم را محک ميهابرداشت

از جنگ  يال دموکراسيو همراه با چرخش به راست سوس يال دموکراسيسوس

ن يدفاع از سرزم يو برا يستيوناليناس يت کرده بود و با شعارهايه حمايسرما

ر جنگ دوم هم تکرار شد و ن فاجعه ديدانستم ايم. وارد جنگ شده بود يپدر

 يبه سو ييبه عنوان گام ها يدولت يع نظاميو صنا يتلريسم هياليونال سوسيناس

ها که به د از همه آنين جا بايدر ا. ده شديد يسم جنگياليسم با عنوان سوسياليسو

کنم که  يباور دارند عذرخواه يدارهيل سرمايسم به عنوان تنها بدياليسوس

-سم آچار فرانسهيوناليرا ناسيز. سم استفاده کنمياليونال سوسيسمجبورم از واژه نا

خود هرگاه که  ياسيو س ياهداف اقتصاد ياست که از آن برا يبورژواز ي

مردم جا  يهامنافع توده يکند، با آن منافع خود را به جايالزم داشت استفاده م

رد و يگيار مبه ک يدارهيو ضد سرما يمهار جنبش اجتماع يزند، آن را برايم

گرد و زندان و يهن به پين را به عنوان خط پنچم دشمن و خائن به ميمبارز

-يم يدموکراس يکشاند و خفقان را به جايم يشکنجه و مرگ و مهاجرت مخف

ه ينده سرمايرا نمايداشت ز ييار خوانايتلر بسين واژه با حکومت هيا. نشاند

اما . خواستيت جهان مداران بزرگ آلمان بود و سهم خود را در غار

که  يسمياليسوس. ديچسب ين حکومت نميبه ا يشميچ سريسم با هياليسوس

د که در آن دو طبقه در مقابل هم قرار يديم يجهان يده ايرا پد  يدارهيسرما

 يه دار همه ابزارها را برايطبقه سرما. دار و طبقه کارگرهيطبقه سرما: دارند

داران هيمتحد سرما يد را به صورت طبقهخو. رديگيادت خود به کار ميس

را هم به همراه دارد که در  ييآورد، گرچه در درون خود تضادهايجهان در م

دوران نقاهت خود تا بحران  يکند و برايسرباز م يچرک يچون دمل يهر بحران

ره خود را تنگ تر و يدا. کشانديم يستيرا به ن يتره داران کوچکيسرما يبعد

کار  يروياما در مقابل طبقه کارگر که تنها مالک ن. کنديمتمرکزتر م ه رايسرما

ف باشد، ياگر در مبارزه ببازد و ضع. ندارد که از دست به دهد يزيخود است چ

ه بر گرده اش فشرده ير اسارت سرمايرد و زنجيگيم يقرار يشتريتحت فشار ب

د و يافزايم هين صورت برتل سرمايشود و در ايتر ماش سختيتر و زندگ

ر ياما اگر موفق شود نه تنها زنج. کنديتر مدارهيتر و سرماداران را فربههيسرما

ز از شر يه مردم را نيند که همراه خود بقيآفريگر ميد ييايدرد، دنيخود را م

د در نظر يت را باين درک که نسبيد و با اين ديبا ا. سازديرها م يدارهيسرما

ا بنگالدش مثل يران ين جا مثال با ايسه کارگران ايره با مقاک بايداشته باشم و 

ست و ين طبقه کارگر آن طبقه کارگر نيجه نرسم که نه اين نتيها به ا ياريبس
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جا در يدن نمانده است که مبارزه کنند و تدريبر يبرا يريشان زنجيگر برايد

ن يچن نم و خواهانين وضع موجود در اروپا ببيسم را همياليسوس يپروسه ا

در آلمان،  يران باشم، اوضاع کارگرير نقاط جهان از جمله ايدر سا يتيوضع

ق ين تدقيحاصل ا. ها را در عمل دنبال کردمهيو نقش اتحاد يمطالبات کارگر

در آلمان نوشته  يت کارگرياز وضع 1006است که از سال  يسلسله گزارشات

ل يت خود از زمان تشکيدر کله را ين کار دراز مدت که اتحاديام و به دنبال آن ا

ن کار گذشته از پاسخ يدر ا. و مالحظه قرارداده ام يتا زمان حال مورد بازخوان

درچند ساله  يار مشوق من بود بحث جاريکه بس يبه سئواالت خودم، مساله ا

ن رابطه همان يدر ا. و شکل آن است يران در رابطه با تشکل کارگرير در اياخ

از  ييران از جمله جناح هايشات موجود در ايهمه گرا رفتيطور که انتظار م

راست و چپ همه و همه با چشمداشت به  يستيشات رفرميدرون حکومت، گرا

طبقه  يبرا ياهيو اتحاد يکائينسخه سند يغرب يه هاياتحاد يامام زاده ها

ن نوشته تنها يدرا. کننديچند و راه نجاتش را مشروط به آن ميپيران ميکارگرا

ن يدر ا يه داريشرفته سرمايک کشور پيکه در  ياتيخواهم با نشان دادن واقعيم

گر يد.  داده باشم ياريران را در انتخاب راه يرابطه گذشته، طبقه کارگر ا

د از يش کردند و ما بايگران آزمايد. شده است يش و خطا سپريدوران آزما

که به گذشته تعلق  يزيچ. ستيبه تکرار دوباره ن يم و لزوميج آن استفاده کنينتا

درس  يد برايآن را نشان داده است تنها با يحاصليخ مبارزه،  بيدارد و تار

داشته  ييهانهيکه در زم ييمورد توجه باشد و نکات مثبت و دستاوردها يآموز

ن جا يدر ا. ردير مبارزه مان مورد استفاده قرار گيدر مس ييبه عنوان گام ها

از کتابخانه علوم  Winfried Kullmannکولمان د ينفرينم از ويبيالزم م

مانه تشکر يدانشگاه هانوفر که در انتخاب منابع به من کمک کرد صم ياجتماع

    1002                                  .کنم

 

 هاهيجاد اتحاديا  يهانهيش زميپ يط اجتماعيشرا
 هيل اتحاديخچه تشکيتار

. است يط اجتماعيمنوط به شرا يگريهر جنبش ده در آلمان مانند يجنبش اتحاد

ن جنبش يبنا برا. فراهم آورد يو ذهن ينيجاد آن را از نظر عيکه لزوم ا يطيشرا

رات ييک سلسله تغياست که به دنبال  يادر آلمان حاصل پروسه يه اياتحاد
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م از يتوانيرات را ميين تغيآغاز ا. به وجود آمد يو حقوق ياقتصاد ياجتماع

 .ميدنبال کن 6000

آلمان را دهقانان و کارگران  يونيليم 12ت يجمع% 00ن زمان يدر ا

. ن و در تملک اربابان بودنديها وابسته به زمآن. دادنديل ميتشک يکشاورز

خانواده . ر و تحت فشار بودنديار فقيدهقانان با وجود کار طاقت فرسا، بس

-يم ينسل در کنار هم زندگن يبود که در آن چند يا، خانواده گستردهييروستا

-آن يزندگ. گرفتنديران و کودکان توسط خانواده مورد مراقبت قرار ميپ. کردند

چ گونه حقوق يه يها داراآن. داشت يکنواخت بود و روال ثابتيها سخت، 

شد؛ ياربات رفع و رجوع م يشان از مجرانبودند و تمام مسائل ياسيس ياجتماع

 .يل خانوادگيمسا يحت

تجار، / ها، کارمندان، دکاندارانشه وران و شاگردان آنيت را پيه جمعيبق% 10

ز وجود ين يکارگر يروياز ن يه کوچکيال. دادنديل ميان و اشراف تشکيروحان

و  يدن به استاديد رسيبه ام يداشت که صاحبان حرف آزاد بودند که از شاگرد

-يمراحل م يبا ط کردند ويار آن روز آغاز مينسبتا خوب با مع يک زندگي

وجود  ياياجتماع يژهيو ين گروه رابطهين ايب. ل شوندينا يتوانستند به استاد

گفتند که يم (Bruderschaft)يا برادريداشت که به آن مراوده اخوت 

 .آمدنديا حوادث به کمک هم مي، يماريف به هنگام بي صنوبراساس آن اعضا

 يرات اجتماعيي، موچ تغيژوازافته بوريطبقه تازه رشد   يريبا قدرت گ

 يهاهيدر برگرفت و پا -س و فرانسه يرتر از انگياما د -آلمان را هم  ياقتصاد

ن يدهقانان وابسته به زم 6002سال  يبا رفرم ارض. سم را سست کرديفئودال

 يرويسم به نيگرفت برخالف فئوداليکه پا م يديد جديوه توليرا شيآزاد شدند، ز

دهقانان از  يبعد از رها ساز يگر دولتيد يهارفرم. شتاز دايکار آزاد ن

 يتکامل اقتصاد يط را برايش آلمان شرايل راين و بعد از تشکيبه زم يوابستگ

ت ساختن خطوط ياز دهقانان آزاد شده جذب فعال يبخش. تر ساختآلمان فراهم

آهن به ساختن راه . جاد کردنديطبقه کارگر آلمان را ا يهاهيراه آهن شدند و پا

 يبه بازار محل يق که اقتصاد را از وابستگين طريکمک کرد به ا يرشد اقتصاد

-م که پروژهينيبين سبب ميجاد نمود به هميا يک بازار فرا محليخارج کرد و 

-هيرشد سرما يهارساختيجاد خطوط راه آهن در همه جا زيو ا يراه ساز يها

. سازديکار را فراهم م يرويکند و سهولت حرکت کاال و نيجاد ميرا ا يدار

روستا درآمدند و در  ياياز دهقانان آزاد شده به صورت پرولتار يگريبخش د

از  يبعد از قرن نوزده بخش بزرگ. ها مالکان بزرک مشغول به کار شدندنيزم

 يکوچ کردند و به طبقه کارگر صنعت يبه مناطق صنعت روستا يايپرولتار
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ل يخود به خ يسيافته بودند مانند اسالف انگلين يز که کارين يبخش. وستنديپ

 . وستنديان پيگدا

ون نفر يليم 61ون به يليم 12ت آلمان از يجمع 6020تا  6000در فاصله 

ت يزمان جمعد اما هميون نفر رسيليم 21به  6900افت و در يش يافزا

 يمواد خام صنعت يکه دارا يت به مناطقيبا هجوم جمع. افتيکاهش  ييروستا

 ين مناطق باال رفت و تعداد شهرهايت ايره بود جمعيد آهن و ذغال و غمانن

هامبورگ و ) تنها دو شهر بزرگ 6000که در  يافت به نحويش يبزرگ افزا

) به سه شهر 6020هزار نفر وجود داشت، در  600ش از يت بيبا جمع( نيبرل

. ديشهربزرگ رس 10به  6961شهر و در  61به  6026و در ( خيمون

نسبت به قبل بهتر شد  يت بهداشتيوضع. ر دادييرا تغ يط زندگيشدن مح يصنعت

از عوامل  يکير اطفال يو کاهش مرگ و م يد زندگيکه خود با باال بردن ام

توان يآلمان را در چهار منبع م يايپرولتار يشهين ريبنابرا. ت بوديش جمعيافزا

 : ديد

توان رقابت با مالکان  که 6002 يدهقانان آزاد شده در اثر رفرم پروس -

ن کوچک يق مالکين طريبه ا. بزرگ را نداشتند و مجبور به ترک روستا شدند

کردند و به فروشندگان يسفر م يکارمزدور يدر سراسر مملکت در جستجو

 .ل شدنديکار تبد يروين

که در مقابل کارخانه توان ادامه شغل خود را  شانصنعتگران و شاگردان -

 .دنداشتند و باختن

اوردند و به يکه باز هم در رقابت با کارخانه تاب ن يعيصاحبان حرف و صنا -

 و .نفع آن کنار رانده شدند

 يت اضافيجمع -

لو متر در يک 1200به  6066لو متر در سال يک 61طول خطوط آهن از 

 ياجتماع يمناسبات اقتصاد. ديرس 6020لومتر در يک 66216و 6062

 يعني يد اقتصاديد جديوه توليجا شيوم بود و تدرع و مدايرات سرييدستخوش تغ

-ين محکم ميش را در زميپا يگشود و جايراه خود را م يصنعت يدارهيسرما

ده يدر کنار هم و درهم تن يو صنعت يکشاورز يديوه تولياما هنوز دو ش. کرد

-يشدن شدت و قدرت م يم صنعتينيبيتنها در قرن نوزدهم است که م. بودند

ون کارگر يليک ميسال انقالبات اروپا، در آلمان  يعني 6010سال در . رديگ

 يايدر مقابل پرولتار 6010تا  6060در فاصله . ر وجود داشتيمزد بگ

 (Land-und Handwerkproletariat)يشه وريو پ يکشاورز
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در تملک  يديها چون ابزار تولآن. داشتند يرير رشد چشم گيکارگران مزد بگ

کار خود را  يرويخود و خانواده خود مجبور شدند ن ين زندگيتام ينداشتند، برا

قرار گرفتند  يد بفروشند، در مناسباتيصاحبان ابزار تول يعنيه داران يبه سرما

ط کار و مزد يرش شرايدر آن نداشتند و مجبور به پذ يريچ نقش و تاثيکه خود ه

ساقط  يوران صنتع شهيل آمدن مداوم دهقانان آزاد شده و پيبه دل ياز طرف. شدند

هرچه هجوم مردم به . شديجاد ميکار مازاد ا يرويشده به درون طبقه کارگر، ن

تر سقوط شيکارگران ب يط کار و زندگيشد شرايشتر ميب يمراکز کار صنعت

گر همه خانواده يکارگران دائما در خطر قرار داشت، د يط شغليکرد و شرايم

ر به سر کار بروند؛ مرد، زن و يو نمبخور  يک زندگي يشدند برايمجبور م

 کودکان

که کارگران هنوز به مفهوم طبقه  يکار زمان يک و بارآوريبا هر رشد در تکن

شد فقر يتر مها گستردهخود را متشکل نکرده بودند و همبسته نبودند، اخراج

اما طبقه . گرفتيدواند و ستم و استثمار برکارگران شدت ميشه ميتر رشيب

 . افتييش مين حال از نظر مطلق افزايدر عکارگر 

: دهنديح مين توضيکرد را چنين رويست ايفست کمونيمارکس و انگلس در مان

گر تقاضا را که به موازات يصنعت  اکنون د يا صنفي ين فئوداليشيوه پيش" 

آن را صناعت  يتوانست تکافو کند، جا يش بود، نميد در کار افزايجد يبازارها

، . . . رانده شدند،  يله صنف متوسط صنعتياستادان کارگاه به وس. گرفت يدي

صناعت . ش بوديوسته در حال افزاياما بازارها دائما در حال رشد و تقاضا پ

 يديع يصنا يصناعت بزرگ جا. آمديآن برنم يتکافو يگر از عهدهيهم د يدي

 يورژواز، ب. . . ن گرفتنتد ينو يرا بورژواها يصنف صنعت يرا گرفت و جا

 يکه بورژواز يبه همان نسبت. ز به وجود آورديا پرولتارها را نين يکارگران نو

ز رشد يطبقه کارگر معاصر ن يعنيا يرد، پرولتاريپذيدار رشد مهيسرما يعني

اورند و فقط يبدست ب يکنند که کار يتوانند زندگيم يکارگران تنها زمان. ابدييم

ن يا. ديفزايه بيرند که کارشان بر سرمابدست آو يتوانند کاريم يهنگام

 يهستند مانند هر کاال ييکارگران که مجبورند فرد فرد خود را بفروشند، کاال

ه حوادث رقابت و نوسانات بازار يز دستخوش کلين جهت نيگر، به هميد

 ."هستند

ط کار را از نظر يد شرايجد يهايع و بکارگرفتن نوآوريک صنايد تکنيتجد

بکار  يد باال رفت؛ مثال برايت کار متفاوت کرد و مقدار توليفيو کتعداد کارگر 

از به ين نيا 10از بود در دهه يکارگر ن 22به  يسيانداختن هزار دوک نخ ر

را  يبدن يروياز به نيزه شدن نيسبک شدن کار و مکان. افتينفر کاهش  61

در سال . کار زنان و کودکان در صنعت بود يرين آغاز به کارگيکاهش داد و ا
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-يل ميسال تشک 61ر ين بخش را کودکان زيک سوم کارگران ايحدود  6060

بود که کنار چند کارگر  يگر کافيرا ديز.  م همه کارگران را زنانيدادند و ن

مشغول  يک دوره کوتاه کارآموزيدن يکار ساده با د يروين ياديز يماهر تعداد

در . آوردين مييپا يريگنحو چشمد را به يتول يهانهين عمل هزيا. به کار شوند

در . دادنديل ميهمه کارگران را کودکان تشک% 60قرن نوزده حدود  00دهه 

. کل کارگران بود% 10ها تعداد آن (Heimindustrie) يع خانگيصنا

ت کار يت و جذابين امر مطلوبيسال بود، همم مزد کارگران بزرگيمزدشان ن

شروع به کار  يمعموال کودکان از نه سالگ. داديش ميه افزايسرما يها را براآن

ا چهار ساله يسه و  يار کوچک حتيکودکان بس يع خانگيکردند اما در صنايم

به . کردنديافت ميدر يزيرا که کودکان و زنان مزد ناچيز کمک کار بودند زين

مردان  يکار دستمزدها يروياد نيز يعرضه. ها سقوط کرددستمزد يطور کل

ن يگر قادر به تامين آورد که دييپا يبودند تا حد يکارگر ين گروه هايلرا که او

از به کار يدوجانبه،  ن  ين مساله به صورت رابطه ايا. مخارج خانواده نبودند

د بتوان يجاب کرد تا با کار مجموع افراد خانواده  شايزنان و کودکان خانواده را ا

. ن کند، برآمديحقوقش آن را تامکه قرار بود مرد با کارش و  ياز عهده مخارج

محموعه . ن افراد خانواده سرشکن شديک حقوق بيتوان گفت که يقت ميدر حق

آغاز  يعني 6000ساعات کار روزانه در . برديط فشار کار را باال مين شرايا

 62و  61و  62جا به يد و تدريساعت رس 61ساعت به  61رات از ييتغ

است که  يطيبا مشابه همان شرايکه تقر يزيافت؛ چيش يساعت در روز افرا

دهد و مارکس از يشرح م" وضع طبقه کارگر در انگلستان" انگلس در کتابش 

 .برديک رشد طبقه کارگر در اروپا نام ميآن به عنوان شکل کالس

ش يون و افزايزاسيش رشد مکانين بخار در صنعت و باافزايماش يريبا به کار گ

 20ن ياز شهرها ب يکه در بعض يباال رفت به نحوکاران يساعات کار، شمار ب

 يکردند، ساعات طوالنيآنان که کار م. کار بودنديکار ب يرويدرصد ن 20تا 

نامساعد  يط بهداشني، شرايه ناکافيط نامناسب محل کار و مسکن، تغذيکار، شرا

ان يک جريط ين شرايا. داديشان را در خطر قرار م، سالمتيمحل کار و زندگ

 .افتيان يپا 69قرن  90جاد کرد که در دهه يرا ا يشمال يکايجرت به امرمها

ر و يفق ياسيس يهاينداشتند و از نظر آگاه يچ تشکلين دوران کارگران هيدر ا

ان ياز اتحاد کارگران در مقابل کارفرما يهنوز حرف. گاه در حد صفر بودند

ن دوران يدر ا. شتندندا يچ گونه حقوقيه ياسياز نظر س. شان مطرح نبوديبرا

-يرفت ميکه برآنان م يه ستميعل ييبه تنها يکارگران به طور منفرد و منزو
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مبارزه طبقه کارگر در حال نشو و نما  ين مبارزه فرديدند اما در بطن ايجنگ

ط استثمار مشترک و فقر مشترک يمشترک، شرا يط کار و زندگيشرا. بود

کشاند و طبقه يشان مدرد مشترک نهيکارگران را به سمت کار مشترک در زم

 6010با انقالب . به صورت طبقه شروع به عمل کرد ينيکارگر به طور ع

 يهاآن انجمن يادامه داشت و ط 19بوجود آمد که تا  ياز آزاد يدوره کوتاه

ممنوع شدند و تحت فشار  19ها بعد از سال ن انجمنيشکل گرفت اما ا يکارگر

ک دهه مسکوت ماندند تا دوباره خود را سازمان يا که ت يقرار گرفتند به نحو

 .ها مواجه بودنديريهمواره با فشار و سخت گ 6960دادند اما تا سال 

 يشه وريپ يبرادر يهات انجمنيحما يهاتنها صندوق 6060قبل از دهه 

بعد از آن آموزش به آن . و مرگ و حوادث وجود داشت يماريام بيا يبرا

سپس مساله . 6012و هامبورگ و هانوفر در  6011ن در ياضافه شد؛ برل

ن مساله يترکارگران مطرح شد و خواست مزد عادالنه مهم ياعتصاب برا

ل حرکت، با يکارگران مهاجر که به دل. ها شدات کارگران به دادگاهيشکا

 يهال سازمانين خواست تشکير کشورها در تماس بودند حامليکارگران سا

ن مساله را يهم. ران، به درون طبقه کارگر آلمان بودندتوسط خود کارگ يکارگر

ع يران  که در صنايم که کارگران مهاجرايکنيران هم مشاهده ميما بعدها در ا

را به  يو حزب کارگر يکردند با خود تجربه تشکل کارگرينفت باکو کار م

 . ران منتقل کردنديطبقه کارگر در حال رشد ا

سم که آن را با کمک کارگران و يه فئوداليش علآلمان در مبارزه ا يبورژواز

سم، حق يپارلمانتار ي، دموکراسياتحاد مل يبرد، شعارهايش ميدهقانان به پ

را در مرکز اهدافش قرار داد؛  يسم اقتصاديبراليکسان و اتکا به لي يرا

ها را براساس ن انسانيب يخواهد روابط اقتصاديبود م يکه مدع يسميبراليل

ط  يها در شراکردند که انسانير مين تعبيد مقرر سازد و آن را چنتوافق آزا

 يبرا. ابنديدست  يق خود را دنبال کنند و به خوشبختيتوانند عاليکامل م يآزاد

عمل  يو آزاد يت خصوصيدر وحله نخست احترام به مالک يطين شرايجاد چنيا

ت يست مالکيبايدولت م. شديت ميد رعايبا يد و اقتصاد ميآن در حوزه تول

گفتند در يم. ن کنديت قرار دهد و تضميو توافق آزاد را مورد حما يخصوص

و در صورت عدم تجاوز به بازار آزاد اقتصاد، به  يطين شرايجاد چنيصورت ا

د را کنترل کند و جامعه را به طور يرقابت قادر خواهد بود که تول يعيطور طب

ک قانون يمعتقد به وجود ( سميبراليل) ها آن. ش ببرديخودبخود به سمت رفاه پ

 يدر جهان بودند که در صورت توجه به آن،  نظم يريير قابل تغيو غ يعيطب

ز به سمت تعادل يعت و هم چيشد، درست مثل طبيدر جامعه برقرار م يعيطب
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ن يا واقعا اياما آ. آمديبه بار م يو اقتصاد ياجتماع يرفت و هماهنگيش ميپ

ات سه ين باره آسان است چون تجربيما قضاوت در ا يبرا گونه بود؟ امروز

ز مارکس و ياما در همان زمان ن. ميش رو داريرا در پ يدارهيقرن گذشته سرما

ط را مورد نقد و ين شرايا يه داريگران سرماشيل ستايانگلس در مقابل خ

 ل کردند؛ يه و تحليقرار دادند و تجز يبررس

سم، يدر مقابل فئودال يبورژواز يو انقالب يخيکه به نقش تار يها در ضمنآن

د و يدر ابزار تول يجاد تحوالت دائميحاکم، ا يدن مناسبات ارتجاعيدرهم کوب

رعادالنه يمناسبات غ. د کردنديد تاکياز جمله تول يکردن مناسبات اجتماع يانقالب

 يعنيکرد، يغ ميسم تبليبراليهمان چه را که ل يعنيد يد جديوه توليموجود در ش

ه دار ين کارگر و سرمايب يتوافق آزاد را شکافتند و نشان دادند که توافق آزاد

دو . است يمعن يجاد قرار داد آزاد بيا يکامل برا يط آزاديشرا. وجود ندارد

-يکارگر نم. ستنديکار، برابر ن يروين يد و فروش کااليطرف معامله در خر

ست به طور برابر در مقابل ينکارش  يرويجر ن يزيکه مالک چ يتواند در حال

 يو صور ياما از نظر حقوق. رديه دار قرار گيسرما يعنيد يصاحب ابزار تول

ت مورد احترام است پس يش است و مالکيکار خو يرويکارگر چون مالک ن

ا يکره زنده اش وجود دارد، بفروشد يکار خود را که در پ يرويآزاد است که ن

ش است و در بازار به دارنده پول که يکار خو يياو مالک آزاد توانا. نفروشد

ن رابطه به يا. کندياست برخورد م يگريد ين کاال مثل هر کااليد ايخواهان خر

در  يکيکه  يارابطه. شودير ميالحقوق تعبيمتساو يکاال يدو دارنده  يرابطه

ن يرند، بنا برايگيدر نقش فروشنده مقابل هم قرار م يگريدار و دينقش خر

گر است او يد يت امر به گونه اياما واقع. با هم برابرند يدو از نظر حقوقهر

ط يکار خود به عنوان کاال تحت شرا يرويادامه بقا مجبور به فروش ن يبرا

کار، فقط قانون رقابت يب يرويم نيل عظيدار است  و خهيارائه شده توسط سرما

غات ياز تبل يا موردتنه  -آورد يکار را به ارمغان م يرويمت نيو کاهش ق

ها و خانواده که آن يبه نحو –داشت  يطبقه کارگر نمود واقع يسم که برايبراليل

شدند يمجبور م. شدنديمحدود م ياجتماع يدر زندگ يشان همواره به حداقل

بر آن  يريچ تاثيکاربودن و ه يرويدرآن جز ن يچ نقشيرا قبول کنند که ه يشغل

زمان  يشان به عنوان کاال فروخته  شده بود و طکار يرويرا که نينداشتند ز

او حق . ده بود تعلق داشتيکه آن را خر يدارهيگر به سرماين کاال ديقرارداد ا

ده شده را طبق قانون  به هرگونه که به خواهد مورد استفاده يخر يداشت کاال

 سلطه انسان برانسان يعنيه دار بر کارگر يسرما يجه سلطهيدر نت. قرار دهد
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ن يا .ديرسيم يگانگيگران به بيشد و کارگر با کارش و با خود و با ديل ميتحم

 حاکم باشد وجود خواهد  يدارهيکه سرما يهمواره تا زمان ياجتماع يرابطه

 .داشت

قرار  يدموکراس ين شعارها در راس مبارزه برايکه با ا يبه هرحال بورژواز

ل ياو را تشک يکه ارتش مبارزات يو دهقانان يانه راه به کارگرانيگرفت در م

ک يانت کرد و با سلطنت و اشراف متحد شد و از ترس رخ دادن يدادند خيم

، حق يخود را در رابطه با حکومت پارلمان ياسي، اهداف سيانقالب اجتماع

بزرگ  يدر شهرها 6960تا  6019از . ره کنار گذاشتيبرابر و غ يرا

وجود داشت که  (Drei- klassen-Wahlrecht) يآلمان سه نوع حق را

غات يهر نفر برخالف تبل يعني. ات پرداخت شده وابسته بوديبه مقدار مال

ات دهندگان يت ماليکه مثال اقلود بلين يک راي يدارا  يبورژواز يمبارزات

 يرا ين داراييات دهندگان طبقه متوسط و پايمال يبزرگ به اندازه مجموع آرا

 .شدند يحق را يدارا 6960نقالب سال زنان تنها بعد از ا. بودند
 وضعيت طبقه کارگر در اين زمان

، ي، اقتصادينه اجتماعيشيبا پ يدر آغاز طبقه کارگر تازه که متشکل از افراد

. نداشت ياتجربه. نبود يچ جمعيمتفاوت بود ه يو مذهب ي، خانوادگياسيس

ها مشکل به نظر ن آنياتحاد ب/ جه اجماعيدر نت. بود يآغشته به عادات دهقان

با . خود را درک کند يد زندگيط جديست  شرايباين گام ميدر اول. ديرسيم

که با آن خو گرفته بود، بدرود  يخود و مناسبات يزندگ يميوه قديعادات و ش

اورد تا بتواند يباور ب يو همبستگ ياريبه خود. ابديدست  ياسيس يبه آگاه. ديگو

ه و يبردارد و خود را در مقابل نظم سرما ياتاتحاد طبق يها را بران گامياول

ن يست گام به گام به ايبا يم. متحد ارائه دهد يک طبقهيدار به عنوان هيسرما

 . ابدياهداف دست 

ان کمک ين جريع اين معلم طبقه کارگر بود و به تسريزمان و ضرورت بهتر

وه يش. ردندمنطبق ک يد کار و زندگيط جديعا خود را با شرايکارگران سر. کرد

نسبتا ثابت حاکم  يکه در آن نظم يوه سابق زندگيشان که برخالف شيد زندگيجد

. کباره دگرگون شدير و حرکت بود، ييبدون تغ يبود و در آن  زندگ

ت، توسعه يبه بازار و رقابت، رشد جمع يد انبوه، وابستگيون، توليزاسيمکان

 يکار، فشار برطبقه يرويهم ن خطوط راه آهن و امکان آسان نقل و انتقال کاال و

ن يگر از حد گذشته بود و تضاد بيفقر و استثمار د. د کرديجاد شده را تشديتازه ا

تازه به دوران  يگر بورژوازيد. داديان نشان ميه خود را عريکار و سرما

 .شده بود يد نابرابريکه عامل تشدنبود بل يو برابر يآزاد يده مناديرس
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ط حاکم ين عکس العمل خود را در برابر شراير مجتمع اوليکارگران منفرد و غ

اما اندک . دندينام" اهيطان سيش" ها را ها نشان دادند و آننيبا درهم شکستن ماش

کارگران  6910قبل از انقالب  ياندگ. ستين نيافتند که چاره کار اياندک در

 Gewerkschaftliche/ ياهياتحاد ياريمقاومت و خود يهان سازمانياول

Widerstands- und Selbsthilfeorganisationen س يرا تاس

جه ين نتيبه ا يطوالن ياو در پروسه يانفراد يعمل يهاتجربه يها طآن. کردند

 ياکه مساله،  بليک مساله فرديشان نه  يط کار و زندنگيدند که شرايرس

گرند و تنها با يد يدر مقابل طبقه ياطبقه ها نه افراد تنها، بلکهاست و آن يجمع

ز بهبود يخود را ن يانفراد يط کار و زندگيخواهند توانست شرا ياتحاد و همگام

 . دهند

و  يورشهيپ يهاکه در آلمان وجود داشت، انجمن ين اشکال اتحاد جمعياول

عمل  يآلمان به عنوان الگو يه داريکارگران در آغازسرما يبود که برا يصنف

و اشکال  يات فرديب تجربيق و ترکيارگران با تلفک. مورد توجه قرارگرفت

افتند که ييدست م يبه آموزش طبقات يموجود در بطن جنبش کارگر يجمع

و  يشهر يجنبش مقاومت فقرا. د بوديجد يهاهيل اتحادين آموزش تشکيحاصل ا

ر ين مسيگر موثر در ايد يهم فاکتورها ياجتماع يهايريو درگ ييروستا

 .بودند
 درآلمان يه کارگريادل اتحيتشک

گر از کشورها، کارگران يد ياريرا در آلمان مانند بس يه کارگرين اتحادياول

م با يل تماس مستقين بخش از کارگران به دليرا که ايز. ل دادنديچاپخانه تشک

-يدست م ياسيس يهايگر کارگران به آگاهيمطبوعات و کتاب، زود تر از د

همه کارگران به نسبت وجود  يکه برا ينيط عيات شرايافتند و گذشته از تجربي

ها زودتر از شد و آنيع تر قابل درک ميشان سريز براين يط ذهنيداشت، شرا

ها در ستينمونه اش چارت. پرداختنديخود م يدهر کارگران به سازمانيسا

 .ل شديز توسط کارگران چاپخانه تشکيران نيه در اين اتحاديس، اوليانگ

س يرا در آلمان تاس يکارگر يهين اتحاديک اوليپزين چاپ الکارگرا 6012در 

 يم نمودند که در آن در باره سازمان دهيرا تنظ ين تعرفه کاريکردند و اول

 .ط کار بحث شده بودي، مزد و شرايجمع

 يصنف يکه هنوز در محدوده  Mauergesellenن سال شاگرد بناها يدر هم

کسب  يشدند، برايان در نظر گرفته نمبودند و به عنوان کارگران بخش ساختم

ت يتر دست به اعتصاب زدند که بالفاصله دولت دستور ممنوعشيحقوق ب

 . دياياعتصاب را صادر کرد تا به صورت نرم مبارزه در ن
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موجود در آلمان با نظرات مارکس و  يکارگر يهاانجمن 6012در سال 

ر دادند که جنبش ييست تغيکمون يهاانگلس آشنا شدند و نام خود را به انجمن

 يهادهيجلب شدن کارگران به سمت ا.  شان قرار داشتليدر راس مسا يکارگر

از  ييهاسا و بخشيمارکس و انگلس، کل يو ضد کارمزد يه داريضد سرما

رند و يبرال را به عکس العمل واداشت تا ابتکار عمل را به دست گيل يبورژواز

. کنند يريجلوگ يدارهيو ضد سرما يستياليسوس يهادهيوستن کارگران به اياز پ

 يهال انجمنيشد و به تشک ياجتماع يهاسا خواهان رفرمين سبب کليبه هم

 ين انجمن کارگرياول 6012 -10ق در فاصله ين طريبد. اقدام کرد يکارگر

مارکس و انگلس  توسط  6012در سال . ل شديش تشکيک و اوانگليکاتول

افتند که برنامه کامل يت يمامور يا سازمان کارگريها ستيکمون هيکنگره اتحاد

ان يپا 1848هين کار در ژانويسند که انجام ايحزب بنو  يبرا يک و عمليتئور

 : شدين جمله آغاز ميد که با اين گرديست تدويفست کمونيافت وماني

و ". است يخ مبارزه طبقاتيکه تاکنون وجود داشته تار ييهاه جامعهيخ کليتار" 

دار هيدر برابر طبقه سرما يکارگران را به عنوان طبقه انقالب يزوم اتحاد طبقاتل

-يان ميپا!" ديسراسر جهان متحد شو يپرولتارها"  يکرد و با جملهيمطرح م

فست تا مدت ها به ي، مانيکارگر يط سرکوب جنبش هايل شرايبه دل. افتي

س و بعد از محاکمه يرپا 1848ام ژوئن يبعد از شکست ق. سپرده شد  يفراموش

رو گرفت و ي، آنگاه که طبقه کارگر اروپا دوباره ن6021 يکلن يهاستيکمون

( ونال اوليانترناس) کارگران ين الملليت بيشد جمع يآماده حمله به بورژواز

مارکس . کا را متحد سازديظهور کرد تا مبارزه کارگران سراسر اروپا و آمر

 يعنيمختلف موجود در آن  يروهايب نيترک ن الملل را با توجه بهيبرنامه ب

به مبارزه کارگران توجه  يستيکاليد سنديه ديس که از زاويانگ يهاونيونيترد

ا که با مبارزه يا و اسپانيتاليک و ايفرانسه و بلژ يهاستيکردند، پرودونيم

متن . م کرد و نوشتيآلمان تنظ يهايکردند و الساليکارگران مخالفت م ياسيس

طبقه  ييدارد که رهايد اعالم ميب رسيبه تصو 6011که در کنگره ژنو  يينها

طبقه  ييرها يمبارزه برا. ابدي يد به دست خود طبقه کارگر انجام ميکارگر با

 يهرنوع سلطه يف برابر و الغايحقوق وو ظا ياست برا يکارگر مبارزه ا

 ياد همهيد، بنيل توليکارگران به انحصارگران وسا ياد اقتصاديانق. يطبقات

به هرحال  . است ياسيس يو وابستگ ي، انحطاط معنوي، فقراجتماعياشکال بندگ

رقابل يطبقه کارگر آلمان غ يت طبقاتيمارکس و انگلس در ترب يهانقش آموزش

 .کتمان است
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،  1847د در يز توليو سپس بحران سر ر ييبحران غذا 6011در سال 

 يافت و گرانيگسترش  يکاريب. جه کردموا يت بديرا با موقع يکارگران مزد

کارگران  يممنوع بودن حق ائتالف و اتحاد برا. دين حد خود رسيترديبه شد

ط يمجموعه شرا. کرديرممکن ميرا غ يط کار و زندگيبهبود شرا يکوشش برا

 يعنيق خود يراه برد که در آن کارگران عال 6010ذکرشده به انقالب مارس 

و حق اعتصاب را  يط کار و زندگيکار و بهبود شرا حق ائتالف، کاهش ساعات

 .مطرح کردند

رشد جنبش  يمناسب برا يد مردم، بستريکردن شد ياسيبا س 6010انقالب 

. شان افزوده شديشدند و برآگاه ياسيبا انقالب مردم س. فراهم کرد ياهياتحاد

شان يگادهايوران بودند که در بار شهيانقالب کارگران و پ ياصل يروهاين

همراه . کردنديمبارزه م ياقتصاد يو اهداف اجتماع يدموکراس يبرقرار يبرا

جاد يکه خواهان ا يتعداد کارگران ياقتصاد ياسيس يهايبا باال رفتن آگاه

اشتفان بورن  6010ل يدر آپر. افتيش يبودند افزا يکارگر يسازمان ها

Stephan Born اعالم  يکارگر يهابه همه انجمن يکارگر يته مرکزياز کم

. ل خواهدشديکارگران آلمان تشک يان ماه سپتامبر کنگره عموميکرد که در پا

د يتول يهايو عمر، تعاون يماريمه بيل مطروحه در کنگره عبارت بود از بيمسا

به نام  يک روزنامه کارگريس يو مصرف، ده ساعت کار روزانه و تاس

. ن مساله مهاجرتيهم چنZeitschrift die Verbrüderung يبرادر

ه يا مبارزه ضد سرماي ياز مبارزه ضد کار مزد يم هنوز حرفينيب يچنان که م

 .ستيان نيدر م يدار

ل ي، تشکيکارگر يهابه همه انجمن يکارگر يته مرکزيکم 6010يونيدر 

 Frankfuhrterدر فرانکفورت  يمل ييگردهما

Nationalversammlung الوه ع يين گردهمايدر ا. را اعالم کرد

ن ساعات کارروزانه ين حداقل دستمزد، تعي، مساله تعيبرمطالبات کنگره عموم

م ساعات يان، تنظيا کارفرماياز کارگران و استادکاران و ياتهيتوسط کم

، کار ي، آموزش مجانيمجان يخلق يهال کتابخانهيکارگران، تشک يبرا يآموزش

، در دستور کار قرار از افراد محتاج به کمک يت دولتيکاران، حمايب يبرا

 يکي يهمه و همه برا يبرا يکيکارگران با شعار  يروزنامه برادر. گرفت

 يديل کليمسا ياجتماع يهاو رفرم ي، همبستگيارياعالم کرد که اصول خود

کارگر صنعت  61000 ،6010يوني 61تا  66در . است يجنبش کارگر

س نمودند و يان را تاسآلم يه ملين اتحادينس اجتماع کردند و اوليچاپ در ما
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هدفش را مقابله با فشار بر کارگران، مبارزه با کاهش دستمزد و خطرات 

ن سال کارگران ين در ايهم چن. اعالم کردند يفصل يکاريژه بيبه و ياجتماع

ن يکنگره اعالم کرد که کار در ا. ل دادندين کنگره خود را تشکياول يگارسازيس

زنان و کودکان و  يريو سبب به کار گ صنعت مضر به سالمت اما آسان است

ت بکار واداشتن يها خواهان ممنوعآن. شوديار کم  ميبس يان با مزدهايزندان

کمک   يبرا ين صندوقيهم چن. ن صنعت شدنديان در ايزنان و کودکان و زندان

 .دادندرا در مرکز اهداف خود قرار يجاد کردند و مبارزه کاريها اوهيبه ب

به ابتکار  6010در آگوست . ل شديور تشکشهينگره استادکاران پن سال کيدر ا

" ن، ياز شاگردان مارکس و انگلس در کنگره کارگران در برل يکياسلپان 

ن بار مطالبات ياول يدر آن برا. س شديتاس" کارگران آلمان يعموم يبرادر

در  -کارگران ين حداقل دستمزد برايدر باره تع. مطرح شد يکارگر يواقع

ه ير حزب چپ و اتحاديلمان هنوز حد اقل دستمزد وجود ندارد و در دو سال اخآ

ق يکاران از طريت دولت از بي، حما-آن را در دستور کار خود قرار داده اند

ن سال کارگران يدر هم. صحبت شد يمحل يهاهياتحاد يابيکار سازمان

ن يردند و اس کيرا تاس" يمرکز يه ملياتحاد" و چاپخانه باهم  يگارسازيس

 . بود يبخش ييبدون جدا ياتحاد طبقات ين اقدام عمل براياول

ک موفق يپزياعتصاب ال. شد يدهها سازمانهيسه اعتصاب بزرگ توسط اتحاد

ن امر، يبزرگ اعتصاب نه ا يروزيت و پيد اما موفقيفزايبه مزدها ب يشد اندک

انگر يل آمد که ببود که از اعتصاب به عم يا يت گسترده و سراسريکه حمابل

ر کارگران هم از يکه سانه فقط کارگران چاپ بل. کارگران بود يرشد آگاه

-ل دادند و پول جمعيصندوق کمک اعتصاب تشک. ت کردنديون حماياعتصاب

ن اعتصاب و اتحاد و يا. -وجود ندارد يط فعليکه در شرا يزيچ -نمودند يآور

از تحت پوشش بودن  سبب شد که انجمن کارگران چاپ يکارگر يهمبستگ

طبقه متوسط بگسلد و به  يهادهيبرال کارگران آلمان خارج شود و از ايانجمن ل

 .باشد يو مستقل از احزاب دولت ياد فرامنطقهيه بايجه برسد که اتحادين نتيا

دهد که ينشان م 6010در سال  يکارگر يهاتين اشاره کوتاه به فعاليهم

خ به ين تاريکه از ا يجاد کرد به نحوير اييتغچگونه انقالب در تفکر کارگران 

ل ين دليآلمان قرار گرفتند و به هم يبعد کارگران در راس جنبش اجتماع

با ظهور . ارتجاع واقع شدند يها يريگدر خط مقدم سخت يکارگر يهاسازمان

س شده  به اضافه يتازه تاس ين سازمان کارگرياول 6019مجدد ارتجاع در 

 يستيو کمون يستياليسوس ياسياهداف س يکه دارا يکارگر يهاانجمن يهمه

 يکه در رابطه با آموزش دانش آموزان و زنان مطالب ييهابودند به همراه انجمن
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. ادامه داشت 6021ت تا سال ين ممنوعيگفتند، ممنوع اعالم شدند و ايم

 .از کارگران فعال در آن مجبور به ترک کشور و مهاجرت شدند ياريبس

داد و همگام با خود شمار کارگران يکماکان به رشد خود ادامه م يدارهيسرما

درصد همه مردان و  1081،  6019در سال . برديرا باال م يمزد

به صورت  يسال در صنعت و اقتصاد کشاورز 61 يدرصد همه زنان باال12

 .کارگران وابسته به مزد مشغول به کار بودند

 يجاد تشکل کارگريا يهادهيها، اهياتحاد تيبرخالف تصور ارتجاع با ممنوع

که جنبش  يدر حال. انه و مداوم به راه خود ادامه داديکه مخفمدفون نشد بل

سا يوابسته به کل يکارگر يهاگرفت انجمنيمورد تهاجم قرار م يمستقل کارگر

را  ينيرياست شالق و شيارتجاع س. دادنديت خود ادامه ميبدون مشکل به فعال

در ماه مه  يبعد از سرکوب جنبش کارگر. داديمورد استفاده قرارمبا هم 

اعالم شد که جوانان . ب شديتصو يدولت يهادر پروس،  قانون کارخانه 6026

ساعت کار روزانه را  2ش از يقت همان کودکان حق بيساله در حق 61تا  61

. ب شدين تصويماران و معلوليدر رابطه با ب ينيقوان 6021ندارند و هم در 

-مطرح شده توسط سازمان يهاقت دولت مجبور شد که به خواستهيدر حق يعني

ل شده بود، يرا که به خواست جامعه تبديممنوع شده، پاسخ دهد ز يکارگر يها

خود را همواره در  ياهيل طبقه کارگر موظف است منشور حقوق پاين دليبه هم

حرکت ضد  يبعد يهااعالم دارد و با آن گام يدارهيط موجود سرمايشرا

را به سمت  يجنبش کارگر ياجتماع يفشارها. را بردارد يه داريسرما

شود گفت يم. دادها قراررا در راس امور آن ياسيسم راند و مسائل سيکاليراد

ها شدن آنياسيو س يت جنبش کارگريکه ارتجاع با اعمالش ناخواسته باعث تقو

هر حرکت کوچک  يدارهيم سرماستيادآور شد که اصوال در سيد يبا. شد

ک اضافه دستمزد، خواست دخالت کارگران درامور ي، خواست هر فنيکارگر

شود از عدم دخالت يدارد و نم ياسيس يد، خصلتيمربوط به کار و مزد و تول

را ياست و مشغول بودن تنها و تنها به اقتصاد حرف زد، زيکارگران درامر س

 . ستيشان مشخص نييه اند که نقطه جدادياست در هم تنيچنان اقتصاد و س

 يمزدها. شد يديآلمان وارد فاز جد يبه بعد جنبش کارگر 6020از دهه 

با بحران  22در سال  12و رونق بعد بحران . دائم در حال کاهش بود يواقع

. از اعتصابات سراسر آلمان را در برگرفت يموج. روبرو شد يتر يديشد

 يجنبش کارگر. ممنوع اعالم شوند يه به سادگگر اجازه ندادند کيکارگران د

رات ييکه همراه با تغتوانست در جا بزند و ترمز کند، بليخواست و نميگر نميد
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داد و خود را به جلو يها پاسخ مکرد و به آنيحرکت م يو اقتصاد ياجتماع

 يدات صنعتيک دهه تولي يدر ط يعني 6026 – 10در فاصله . کشانديم

ش يشدن آلمان به سرعت پ يصنعت. ن طوريخطوط راه آهن هم هم دوبرابر شد،

هم با رشد تعداد کارگران  يکارگر يهاجاد سازمانيراه با جامعه ارفت و هميم

در طبقه کارگر و درک ضرورت اتحاد در برابر  ياسيس يهايو با رشد آگاه

 .افتييدار، رشد مهيطبقه سرما

 ياداد که جامعهيه وضوح نشان مقرن نوزده جامعه ب 20و  10در دهه 

 يسم حقوقيبراليجامعه را به سمت ل ياجتماع يهايريشدت درگ. استيطبقات

-يم يک ضروريدموکرات -ياجتماع ين رفرميجه آن قوانيبرد و در نتيش ميپ

ه ها ياتحاد. شديهموار م يکارگر يهاهين امر راه رشد اتحاديشد و همگام با ا

ن ، رور، يآلمان مثل را يانين و در مناطق ميع سنگياابتدائا در مراکز صن

ک، يپزين، اليبزرگ آن زمان هامبورگ، هانوفر، برل يورز و در شهرهاير

متفاوت بود و  10ه در دهه يجاد اتحاديروند ا. ل شدنديخ و نورنبرگ تشکيمون

ست بود يا براساس مهارت و جنيو  يبه صورت شغل مبنا، شاخه مبنا، منطقه ا

طبقه  يشدن و رشد کم يبا صنعت. ه کفاشان، کارگران ساده و زنانيتحادچون ا

گذاشتند ير ميتاث يفعال در سطح جامعه برجنبش کارگر يها فکرانيکارگر جر

ال يسم، سوسيبراليال ليسوس: ان مهم موجود عبارت بودند ازيکه سه جر

  تيحيسم و مسيبرالي، ليدموکراس
 براليال ليسوس

کارگران  يبرا يآموزش يها، انجمنيپروس يهابراليطق لاز منا ياريدر بس

ن يدر ا. جاد کننديا يو هارمون يه هماهنگيق کار و سرماين عاليجاد کردند تا بيا

ن، نظرات يدارو ي، تئورييبورژوا يسم و فلسفهيبرالياز ل يامراکز ملغمه

. شديم آموزش داده يزيسا ستيفوئرباخ و مارکس و انگلس همراه با مذهب و کل

د نسبت به عالئق يدهندگانش ترد بيها برخالف خواست ترتن آموزشگاهياز دل ا

بروز  يل اصليها به داله شروع به نشو و نما کرد و بحثيمشترک کار و سرما

-نيسيکه تئور يمسائل يعنيکشانده شد  يو اقتصاد يمشکالت و مسائل اجتماع

ناند السال يفرد 6016امه درماه مه  در اد. پرداختنديها مسم به آنياليسوس يها

ن حزب يس اوليتاس يک درفراخوان خود برايپزيال ياز آموزشگاه کارگر

حقوق  يتساو يبرا يو. نده بهتر حرف زديآ يبه سو ياز راه يکارگر ياسيس

 ين هدفش حق رايکه اول ياسيس يمرکز يک جنبش کارگريس يکارگر، به تاس

 6011در سال  يو. اقدام کرد6010نقالب همان شعار ا يعنيو برابر  يعموم
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(ADAV )يعموم يهيآن را اتحاد 6010ن در يس کرد و در کنگره برليرا تاس 

 . کرد  يکارگران آلمان نام گزار

دانست يست ميفست کمونيبند به مان ياو که خود را شاگرد مارکس و پا

با نقد  يو .ش رفتيکارگران پ يديتول يهايبرخالف آن تنها تا محدوده تعاون

 يهاجاد صندوقيگفت ايها در مورد بهبود وضع کارگران مبرالينظرات ل

کارگران  يل عموميتواند مسايره  نميانداز و غت، پسي، معلوليماريمختلف ب

در  ياسير قدرت سيتسخ يمعتقد بود که کارگر بهتر است برا يو. ر دهدييرا تغ

غلبه برنظم  ي، دولت را برايساير قدرت سيبعد از تسخ. رديخط اول قرار بگ

با استفاده از . و قانون کارش مورد استفاده قرار دهد يدار هيسرما ياقتصاد

. خودش شود يجاد کند و خودش کارفرمايخود را ا يهايتعاون ياعتبارات دولت

قت السال به يدرحق. شدق کارگران مالک محصول و سود خواهندين طريبد

حرکت کنند  ياسيکسب قدرت س يدر صف اول برادهد که يکارگران رهنمود م

ل دهند و به آخر صف يتحو يآن را به بورژواز ياسيو بعد از کسب قدرت س

را  يکارگر يهايجاد تعاونيا يکمک برا ين دولت تقاضايبرگردند و از

حدود  6019و در  1200تعداد  6012ه در سال ين اتحاديا!!! نديبنما

. تزر در راس آن قرارگرفتيال دکتر شوابعد از الس. هزار عضو داشت60

 .دهنديقا مورد نقد قرار ميمارکس در نقد برنامه گوتا نظرات السال را دق
 يال دموکراسيسوس

، يخود را در رابطه با کارگران و بورژواز يهايز تئوريمارکس و انگلس ن

خود را  يشنهادهايست ارائه دادند و پيفست کمونيدر مان يدولت و دموکراس

 .اعالم کردند يدارهيفرارفتن از جامعه سرما يراب

ک ياز . دوجانبه دارند يها در مبارزه طبقه کارگر نقشهيمارکس نوشت اتحاد

. پردازنديط کار ميل مزد و شرايبه تعد يکوچک با بورژواز يطرف در نبرد

در  يو. است يانقالب اجتماع يشان نبرد براگر نبرد بزرگياز طرف د

 يعموم يکايسند» هامن از . با ج 6019سپتامبر  60 در يامصاحبه

 يهاهياتحاد يدر هانوفر در رابطه با عدم وابستگ« کارگران فلزکار آلمان

ن يه به احزاب وابسته شوند ايد؛ اگر اتحاديگويبه احزاب و افراد م يکارگر

بدون استثنا تنها به  ياسيهمه احزاب س. ها خواهد شدضربه مرگ آن يوابستگ

ه برعکس توده يکه اتحاد يآورند در حالير موقت توده کارگران را به وجد مطو

 يک حزب واقعيها قادر هستند هيمدت، فقط اتحاد يکارگران را در طوالن

در رابطه . جاد کننديا يه سنگريرا ارائه دهند و در مقابل قدرت سرما يکارگر

د يکه بار شوند بليافراد زنج چ گاه بهيد هيها نباد  آنيگويبه افراد م يبا وابستگ
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ن مسائل يم الزم را اتخاذ کنند؛ ايرند و تصميخودشان موضوعات را در نظر بگ

 يو. ا به شخص من دارديتزر ي، به دکتر شوا(لهلميو) بکنشتيبه ل يچه ربط

که امروزه  ييزهايچ. سم هستندياليسوس يبرا يها مدارسهيد اتحاديگويم

اند و به همان نبرد کوچک آن هم نه مداوم بسنده پردهس يها به فراموشهياتحاد

 يجاد آشتيز تنها در مورد اين يبراليل يهابه همان آموزش يها حتآن. کننديم

 .ترشيک اند نه بيه نزدين کار و سرمايب

ست اروپا در باره يالياحزاب سوس ييخود در گردهما يمارکس در سخنران

ل شد و يقا يانقالب يها نقشهياتحاد يراب 6012مت و سود در سال يدستمزد، ق

ه و يد و برداشت خود را از اتحاديه را به نقد کشياتحاد استين حال سيدر ع

داشت و  يپرمعن يه تفاوتياتحاد يان کرد که با روال جاريف و نقش آن بيوظا

اد دست ياش را زمبارزات روزمره يير نهايطبقه کارگر بهتراست تاث: " گفت

 يبه جا. کند توجه کنديرات را کند مين تاثيکه ا يو به علل اصلرد يباال نگ

 يراه حل انقالب" روزکار عادالنه يمزد عادالنه برا" يکارانهمحافظه يشعارها

 Nieder mit dem! را يخود را مطرح کند؛ شعار لغو کار مزد

Lohnsystem! ه ير حرکت اتحادير مسييخطر تغ يمارکس به درست. را بدهد

با خرده  يو عمل يت ذهني، مشغولييسن بورژوايبه خاطر غلبه رفرم ها را

. و  يکارگر يستوکراسيار يريو سرگرم شدن با مبارزه کوچک، شکل گ يکار

 . را درک کرد و هشدار داد. .  

 سميبراليل

 يريگهم با جهت ي، جنبشين دو نوع برخورد در جنبش کارگريدر کنار ا

 يرش که در انجمن مرکز آموزشيکس هوجود داشت که توسط ما يبراليل

کرد يغ مياو نظراتش را در روزنامه خلق تبل. شديت ميکارگران نفوذ داشت هدا

ن يبنا برا. رودين مي، فقر کارگران از بيد صنعتيگفت با تکامل توليو م

شنهادات و تقاضا در بازار کار باشند يارائه پ يبرا ييهاد سازمانيها باهياتحاد

به مطالبات مجاز کارگران  يابيدست يستم به امور نظم دهند و برايا سوهمگام ب

ن کارکرد يانجام ا يداد که برايشنهاد ميپ يو!!. حرکت کنند يارينه خوديدر زم

ت يسمارک حمايها از ببراليل. عمل کنند يسيانگل يالگو يد برمبنايها باهياتحاد

خواستند جنبش يخود م يرفرم اجتماع يهااستيبرد سشيکردند و با پيم

افت کنترل ييانعکاس م يکال در جامعه را که در جنبش کارگريراد ياعتراض

 .کنند
  (سايکل) ت يحيمس

-يغ ميرا تبل ياجتماع يهاک هم مساله رفرميکاتول يسايش از همه کليسا و بيکل

ن يدر ا. اقدام کرد يکارگر يهاس انجمنيگونه که در باال آمد به تاسکرد و همان
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ش برده يان و کارگران پين کارفرمايب يو آشت يجاد هماهنگيا يهادهيها اانجمن

فقر ( 6011")تيحيو مس يل کارگريمسا" اش شوف کتلر در کتابجهيب. شديم

-يکار را مورد انتقاد قرار م ييح و کارآکتر کااليو استثمار را توض ياجتماع

، (يديتول يهايتعاون) مولد يهاجاد سازمانياو در موافقت با السال در ا. دهد

گرفتن اعتبار از دولت،  يبه جا يدارهيتر از دولت سرماشيب يت عمليدر حما

شوف يب. دهدير را ميها از مردم خهيرات و هديشنهاد استفاده از صدقات و خيپ

ش دستمزدها، يدر افن باخ، خواهان افزا 6019ها در شوفيکتلر در کنفرانس ب

ت کار کودکان، مادران و دختران جوان در ي، ممنوعکاهش ساعات کار

 .شوديها مکارخانه

.  وجود داشت يديرقابت شد ياهياتحاد يها در جنبش کارگرن نگرشين ايب

توجه  ياهيجنبش اتحاد يک که به نظرات مارکس برايپزيال يانجمن آموزش

 به جنبش 6012آگوست  2-1داشت، در کنگره انجمن کارگران آلمان در 

پرداخت  يه کارگرين اتحاديس اوليبه تاس 10نوامبر  10نه گفت و در  يبراليل

لهلم يال دموکرات آلمان که توسط آگوست ببل و ويحزب سوس يو به هسته اصل

ن بار مساله ياول يل شد که برايافته بود، تبديس يتاس 6019بکنشت در سال يل

توان گفت که ين ميابنا بر.  ه مطرح کرديت زنان کارگر را در اتحاديعضو

 :ل شدنديش تشکيها در آلمان در سه جهت و با سه گراهياتحاد

 بود يکارگران آلمان که السال يانجمن عموم

 ک بوديبرال پروس نزديحزب ل يعني يکه به حزب ترق يرشيه هياتحاد

داشتند که همه با هم متحد شدند و  يال دموکراسيش سوسيکه گرا ييه هاياتحاد 

 .ل دادنديخود را تشک ين کنگره سراسرياول 6020در سال 

 .داديبه راهش ادامه م ياهيان اتحادين سه جريز در کنار اين يحيه مسياتحاد

شد و يم ميافت و تحکييرشد م ياهيجنبش اتحاد يدر هر دوره رونق اقتصاد

افتاد مثل دوره يان ميها به جررفت و اعتصابيکارگران باال م يهاخواسته

اعتصاب استفاده  ين دوره کارگران از فرم ائتالف برايدر ا 6026 -26رونق 

محدود به زمان مشخص بود و در  يکه از نظر زمان ياتحاد عمل. کردنديم

ن يها از اهياتحاد. شديل ميآمد تشکيش ميکه با کارفرماها پ يرابطه با مشکالت

قت يچون در حق بردنديار سود ميدر آغاز کارشان بس يمبارزات يهاائتالف

که  يکردند، در ضمنيآزمودند و تجربه کسب ميمبارزه را م يهاکيتاکت

 .رفتيش ميهم به پ يمبارزات کار
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دادند يشدند؛ مزدها را کاهش ميرکود کارفرماها فعال م يهابرعکس در دوره

به طور مثال در دوران رکود بعد از . کردنديم يو ساعات کار را طوالن
6026  

، توسعه 6026ش آلمان در يس رايو تاس 6020 -26زجنگ با فرانسه بعد ا

. ت قرار گرفت و در راس مسائل واقع شديمورد حما يو اتحاد مل ياقتصاد

و مناسبات  يدارهيد سرمايوه توليرشد کرد و ش يصنعت يدارهيهمراه آن سرما

قدرت با . جاد شدنديها اع و بانکيصنا. وه غالب جامعه شديموجود در آن ش

دهه  يبحران اقتصاد. ده آلمان بزرگ را پرورش داديا يسمارک، ويب يريگ

-هيرون راندن سرمايه کمک کرد و با ورشکست کردن و بيبه تمرکز سرما 20

فراهم شد که  يبزرگ اقتصاد يهاها و کارتلط رشد کنسرنيکوچک شرا يها

و تکامل آن،  عيگر با رشد صناياز طرف د. ها کنسرن کروپ استآن ياز جمله

 يمسکون يهاخانه. شدت استثمار باال رفت و وضع طبقه کارگر اسفبار بود

مزدها . ه نامناسب و مزدها اندک بودي، تغذيط وحشتناک زندگيناسالم، شرا

مثال در . ار متفاوت بوديبراساس سن، جنس، شاخه، شغل، آموزش و منطقه بس

تا  6در ساکسن  يافندگب يسندگيع ريک کارگر صناي يمزد هفتگ 6016سال 

ن يک کارگر ماشيتالر و  2تا  1ک يپزيک کارگر چاپخانه در الي. تالر بود 1

 يجاد آگاهيم در اين تفاوت عظيا. گرفتيتالر مزد م 66تا  61ن يدر برل يساز

کرد و به  يباز يداشتند نقش مهمشان مورد استثمار قرارکه همه يتيجمع

 .ها کمک نمودآن يابيسازمان 

، يق اقتصادين عالين و تضميتام يقرن نوزده کارفرماها برا 20ر دهه د

ن ياول 6022س کردند و در يخود انجمن کارفرماها را تاس يو اجتماع ياسيس

 .جاد شدين ايع سنگيع آلمان در صنايصنا يانجمن مرکز

ها، ال دموکراتير آن به گردن سوسيلهلم و انداختن تقصيزر ويبا ترور کا

ال يسوس يهاتيدر پارلمان قانون ضد فعال 6020سال  سمارک دريب

. ها معروف شدستياليب رساند که به قانون سوسيرا به تصو يدموکراس

ممنوع اعالم  يه عموميال دمکرات و اتحادين قانون حزب سوسيبراساس ا

و انجمن از  ياه و سازمان حرفهياتحاد 661مجموعا  6090تا سال . ديگرد

ها پا از هياز زمان که اتحاد يام که در هر برههينيبيم. دندادامه کار محروم ش

ر يرون گذاشتند و به زينبرد کوچک ب يعنيره يمسائل مزد و ساعات کار و غ

قت نقاط ييپرداختند که در حق يبه عنوان عامل اصل يها و عوامل اجتماعساخت

 .ا ممنوع شدنديدرآلمان بود سرکوب و  يکارگر يهاتياوج فعال
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 8181 -09سمارک يها در زمان بهيحادات
. داشتن دوره در ضعف بود و تحت فشار قراريآلمان در ا يال دموکراسيسوس

ان يدر مقابل دولت و کارفرما يز ممنوع شده بودند و در حالت دفاعيها نهياتحاد

ک و با کمک يکاتول يسايه کليعل" يمبارزه فرهنگ" سمارک با يب. قرار داشتند

درمقابل  يرا 116ت يبا اکثر 6020اکتبر  69ها دربرالين و لکارامحافظه

اکتبر آن  16ب کرد و در يرا تصو يال دموکراسيقانون ضد سوس يرا 619

و  يال دمکراسيرا که توسط سوس ييهان قانون انجمنيا. آوردرا به اجرا در

هر نوع . جاد شده بودند ممنوع اعالم کرديها استيا کمونيها ستياليسوس

شان تا ها و شرکت در جلساتت در آنيها ممنوع شد و عضوآن ييردهماگ

سازمان دهندگان و  يبرا. داشت يمه و سه ماه زندان در پيمارک جر 200

سمارک در پارلمان يب. ن شديد تعيتر همراه با تبعنيسنگ يهامهيسخنرانان جر

برد و اهدش خويبهبود وضع کارگران پ يها را براد کرد که خودش رفرمييتا

 . ستين يه و احزاب کارگريبه اتحاد يازين

ران، يمه تصادفات و قانون مربوط به پيب 01و در  يماريمه بيب 6006در 

 20سن بعد از  يبرا ين سال حق بازنشستگين در ايهم چن. ن و کودکانيمعلول

ست توسط کارگران و يبايم يپول بازنشستگ. ديب رسيبه تصو يسالگ

را که يافت آن نبود زيبه در يديکارگران ام يبرا يخت شود ولان پردايکارفرما

 20سال بود و اغلب کارگران به سن  10در آلمان  يد زندگيدر آن زمان ام

-ين قانون استفاده کنند اما ميا يايتوانستند از مزا يدند و نميرسينم يسالگ

 . پرداختنديست سهم خود را ميبا

 1686ون به يليم 6081ن از يد شاغلتعدا 6022 – 90 يهادر فاصله سال

و تعداد  281ون به يليم 281ها از ع و کارگاهيد و کارکنان صنايون رسيليم

د و کارگران وابسته به يون نفر رسيليم 6821هزار به  910زنان شاغل از 

و  ياسيس يتحت فشارها. افتيون ارتقا يليم 989به  081از  يستم مزديس

شد و ياتحاد شکفته م يهاها اما جوانهستيلايو تحت قانون سوس ياقتصاد

شتر احساس يب يه داريه داران و دولت سرمايضرورت اتحاد درمقابل سرما

دولت را  يت طبقاتيان خصوصيتنگاتنگ دولت با کارفرما يهمکار. شديم

افت کمک ين دريمارکس و انگلس به ا يآموزش ها. برکارگران روشن کرد

ن يدر ا. س گرد آمدنديست اروپا در پارياليسوس احزاب 6009در سال . کرديم

ل باشد و ينشست مقرر شد که روز اول ماه مه به عنوان روز کارگر تعط

 .خود را اعالم دارند يهاکارگران به تظاهرات و جشن بپردازند و خواسته
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د کرد اما يها را دوباره تمدستياليقانون سوس 6090ه يژانو 12سمارک در يب

ال يت سوسيبعد از لغو ممنوع. رديسپتامبر آن را پس بگ 60ر ور شد که ديمج

ها به آن. آغاز کردند يت را به طور علنيه دوباره فعاليها و اتحاددموکرات

در انتخابات . رشد کردند ياسيسرعت از نظر تعداد اعضا و هم از نظر س

توسط حزب  6022آلمان که در سال  يست کارگرياليحزب سوس 6090

کارگران  يه عموميزناکرها و اتحاديگروه آ/ کرات کارگران آلمانال دمويسوس

مدت توانست به  يت طوالنين ممنوعيس شده بود با وجود ايآلمان تاس

حکومت را در هم  يسمارک برايت بيابد و اکثريدست  يرا 681128190

ن بار کارگران ياول ين سال برايدر هم. ور به استعفا شوديبشکند و او مج

آلتونا  -ان هامبورگيکارفرما. ل کردندير روز کارگر کار را تعطهامبورگ د

ه بحران را بهانه قرار دادند و يش قدرت در برابر اتحادينما يدرمقابل برا

را که در جشن اول ماه مه  شرکت کردند اخراج نمودند و شرط  يکارگران

به مبارزه ن امر خود يو ا. ه قرار دادنديها را خروج از اتحادبرگشت به کار آن

و  يتيک جنبش حماي. افتيها ادامه مبارزه ماه. کارگران دامن زد يطبقات

ن يسپس کارگران در کنفرانس برل. بوجود آمد  يبا کارگران اخراج يهمبستگ

 .ادامه فشار از طرف کارفرماها را مردود اعالم کردند

ل بعد دو سا.  صورت گرفت يستياليه سوسيجاد اتحاديا يبرا ياديز يهاکوشش

ادغام  يه مرکزيک اتحاديجاد يا يبا هم برا يمحل يکارگر يهاانجمن 22از 

س شد و يآزاد آلمان را تاس يه هايکل اتحاد يون عاليسيبه نام کم يشدند و ارگان

. ماندين پست باقيدر ا 6910آن انتخاب شد که تا سال  ير کلين به دبيکارل لگ

د يانتظام جد يل شد تا بتواند برايتشک 6091د در سال يه جدين کنگره اتحادياول

ست هزار نفر يآزاد دو يهين زمان اتحاديدر ا. کند يريم گيه تصميدر اتحاد

شبکه راه آهن در . ار رشد کرده بوديبس يآلمان از نظر صنتع. عضو داشت

نسبت به سال  يدات صنعتيد و توليلو متر رسيهزار ک 26ستم به يآغاز قرن ب

 600ش از يکارگاه با ب 201در آلمان  6902در سال . دبودوبرابر شده 02

. ون نفر بودنديليک ميها حدود کارکن وجود داشت که در مجموع کارگران آن

هم رشد  يفيکه از نظر کگسترده شده بود بل يطبقه کارگر نه تنها از نظر کم

وند يپ يکارگر يه هايال دمکرات آلمان و اتحادين حزب سوسيب. کرده بود

،  تمرکز و باال رفتن يبا رشد تعداد اعضا، ثبات سازمان. وجود داشت يتنگتنگا

وند يتر به هم پشيال دموکرات بيه روابطش با حزب سوسياتحاد يقدرت مال

جدا بودند اما هردو به جنبش  ين دو از نظر سازمانيهرچند ا. خورد

ن يان در ايه بناينده اتحاديتئودور بومبلبورگ نما. آلمان تعلق داشتند يستياليسوس
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. هستند يکيآلمان  يال دموکراسيآلمان و سوس يگفت که جنبش کارگريباره م

تا " ک اذعان شد که يوند نزدين پيه کارگران به ايدر کنگره فرانکفورت اتحاد

نده ين نمايبه عنوان بهتر يال دموکراسيآلمان به سوس يه ايحال ما جنبش اتحاد

، اما در "ن گونه بمانديز اينده نيزم است که در آم و اليکرديمردم کارکن توجه م

ن شان يه  بي، ارزش و کارکرد اتحادياست طبقاتيدر مورد نحوه عمل و س

-کيحزب که به نظرات مارکس نزد يآن دسته از اعضا. اختالف وجود داشت

شود يم يسبب ترمز مبارزه طبقات ياهيگفتند شور و شوق کاراتحاد يتر بودند م

جاد يکوچک روزانه هدف بزرگ ا يبا مشغول کردن خود به کارهاه يو اتحاد

 يهاسمياز رفرم يارياما بس. رديگيده ميرا ناد يستياليطبقه سوسيک جامعه بي

مداوم در درون جامعه  ياجتماع ين نظر بودند که با رفرم هايدرون حزب برا

ن يحال تا ابه هر  يول. خواهد شد يافتنيسم دستياليجا سوسيتدر يه داريسرما

بخش درون طبقه کارگر را  يال دموکرات مبارزه آزاديزمان حزب سوس

ه از نظر تعداد اعضا و قدرت يت اتحاديج هرچه موقعيکرد اما به تدريم يرهبر

چون و  يب يبه عنوان قدرت اصل يال دموکراسيرفت، نقش سوسيباال م يمال

تعداد اعضا  6902در سال . رفتير سئوال ميبه ز يجنبش کارگر  يچرا

 66اش بالغ بر يد و دارائيهزار نفر رس 000ون و يليم6ش از يه به بياتحاد

ه يهزار، اتحاد 120 يه آزاد کارگرياتحاد 6900در سال . ون مارک بوديليم

 .هزار عضو داشت 91دونکرش  -رشيبرال هيه ليهزار و اتحاد 22 يحيمس
 

 ماريوا يه در دوره جمهورياتحاد
ه ياول يابيها بعد از رشد و قدرت ن ساليا. ديسال طول کش 61 ماريوا يجمهور

ک يحق انتخابات در بلژ يت مبارزه برايموفق. بود ياس و سرخوردگي يهاسال

شده  يعموم يموفق به گرفتن حق را ياو سوئد که کارگران با اعتصابات توده

ر انقالب يثدر آلمان که تحت تا يک سلسله اعتصابات کارگريبودند، و به دنبال 

با اعتصابات 6902/ 6901ه بود، اعتصاب بزرگ کارگران معدن يروس

را در آلمان به  يو اقتصاد ياسيد سيجانات شديک دوره هيگر دنبال شد و يد

به بحث  يو اعتصاب عموم يم کار و اعتصاب توده ايمساله تحر. همراه آورد

 يه سعين اتحادرهبرا. کارگران شد يهال شد و هم وارد بحثيتبد ياجتماع

کردند مساله را خاتمه دهند و اعتصاب معدن را فقط به عنوان نمونه مطرح کنند 

کرد ين استدالل ميه ساختمان چنيس اتحاديرئ. کارگران ينه به عنوان الگو برا

 يان که با اعتصاب تودهيکنند نه ات يخود را تقو يد سازمان بنديها باهيکه اتحاد
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-ينشان داده م ين جا مبارزه طبقه کارگر طوريدر ا يعنيشوند  يسبب ناآرام

ن که تشکل و يا هدف مبارزه سازمان کارگران و حفظ آن است نه ايشود که گو

کارگران از  ييرها يو برا يطبقه کارگر در خدمت مبارزه طبقات يابيسازمان

ن بار در سال ياول يس برايانگل يهاستيچارت. است يکارمزد ينظام استثمار

س  با يرا مطرح کردند و کارگران شمال انگل يامساله اعتصاب توده 6069

انقالب . آن را به اجرا در آوردند 6011ه يدر ژوئ يل کار در سطح مليتعط

در . بود يااعتصاب توده يموفق براساس الگو يخين تجربه تاريه نخستيروس

 يرهبرها به ستيونيزيمختلف از رو يال دمکرات آلمان جناح هايحزب سوس

" و روزا لوکزامبورگ رهبر يستينده مرکز مارکسين، آگوست ببل نمايبرنشتا

نه مشغول ين زميک در ايدئولوژيدرون حزب به مبارزه ا" کاليراد يهاچپ

اما حزب با وجود اختالف نظر سه .مفهوم مسلط بود ياسياعتصاب س. بودند

. کارگر شناختاز مبارزه طبقه  يرا به عنوان نوع يجناح، اعتصاب توده ا

ن يهم قائل شد، بد يگريکارکرد د ياعتصاب توده ا يروزا لوکزامبورگ برا

ش يک نمايکه کبار نبود بلي يبرا يزيبه نظرش چ ياکه اعتصاب توده يمعن

اعتصاب توده . است يت انقالبيک موقعينده از يرون آيک جنبش بيو  يخيتار

ات ين هيمحرمانه ب يردادهاا قرايک حزب يمحرمانه سران  يريم گيبا تصم يا

که د بليآيبه وجود نم يکارگر يهاهياتحاد يون عموميسيحزب و کم ياجرائ

خا يو تار يط اجتماعين از شرايک لحظه معياست که در  يخيده تاريک پدي

مبارزه  يرونيبه نظرش شکل ب ياعتصاب توده ا. شوديم ير ناشياجتناب ناپذ

از عمل  يرابطه دارد و عموما شکل ياسيت سياست که با موقع يطبقات

ک يطبقه کارگر در  يمعتقد است که چون گرد آمدن تمام يو. است يائيپرولتار

د کارگران سازمان ياست، پس ابتدا با يياياتوپ ياعتصاب عموم يسازمان برا

ها هيمبارزه اتحاد يو. نديب يرا محصول مبارزه م يابند، اما او سازمان کارگري

ها و قورباغه" ق مبارزه يا را نه از طريمبارز پرولتار يهاو تمام سازمان

 يکه در شکل انقالببل ييسم بورژوايراکد پارلمانتار يهادر آب" ها موش

 يواقع ياک جنبش تودهيشود که به يموفق م يداند که زمانيم يااعتصاب توده

ع ياقشار وس که مبارزهافته بليک گروه کوچک سازمان يل شود،  نه مبارزه يتبد

ان يچون جرز هميال دموکرات نيان راست درون حزب سوسيجر. ايپرولتار

 .ه فعال بوديدرون اتحاد يستيرفرم

ک يرا به عنوان  ياه در کنگره کلن اعتصاب تودهين کنگره اتحاديپانزدهم

 ييهان کوششيش خواست که به چنيداد و از اعضاک در مد نظر قراريتاکت

ل، ين، هامبورگ، برمن، کيرا در برل ييهاه مخالفتيتحادم ايتصم. وندندينپ

کارگران در  ين که محدود تر کردن حق رايتا ا. ختيک و کلن برانگيپزيال
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ن حزب که اعتصاب يب. شد ياسيک اعتصاب سيدر هامبورگ منجر به  6901

دانست يم يکيتاکت يه که آن را امريد و اتحاديديم ياصول يرا امر يتوده ا

ت حزب در ياکثر يطين شرايتحت چن. تضاد وجود داشت يصاب توده اسر اعت

ج يد با نتايبا يهر اعتصاب يم گرفت که برايتصم 6901م يروز حزب در مانها

ه با هم يحزب و اتحاد يعنيه هماهنگ شد تا دو سازمان يکنگره کلن اتحاد

ن توافق و يا يقربان ياق اعتصاب تودهين طريهماهنگ حرکت کنند به ا

ه ين اتحاديکار روت. ه بودين پروسه،  تفکر غالب در اتحاديروز ايپ. شد يماهنگه

. ک سازمان بزرگ و صندوق پرپول آن را اداره کند و بگرداندين شده بود که يا

را  يو تعرفه ا يمبارزات مزد يعنيش يواسطه روزانه اعضايق بيعال

ن ارزش  يتع يعنيد يآيمرب يه تجاريرا که از لفظ اتحاد يد؛ مفهومينمايندگينما

ط رقابت را يو در شرا يين بورژوايک بازار معياز کارگران در  يکار گروه

به  يهم سر يگاه گدار.  ش ببرديمت ممکن پين قيبه منظور فروش آن به بهتر

ه يجاد شده در اتحاديا يبورکراس ياست و پرداختن به آن برايس. است بزنديس

نش درک يهم آن را به عنوان مزاحم کارکرد روت يگر تقدم نداشت و گاه گاهيد

اختالفات . کند يريز جلوگيمخاطره آم يهاونيکرد از آکسيم يکرد و سعيم

ها و اعضا شد و ن آنيب يجاناتيه و اعضا منجر به هين رهبران اتحاديب يدگاهيد

-يه ميچپ درون اتحاد يروهاين. ه دامن زديکال چپ در اتحاديک بحث راديبه 

ک ياعضا،  يستياليسوس يهايدواريتوجه به ام يه بيرهبران اتحاد گفتند

. کننديب ميتعق يدارهيدر برابر سرما يانه را در مبارزه طبقاتيجو ياست آشتيس

. ل غالب درآمديال دمکرات هم به صورت تمايل بعدا در حزب سوسين تمايا

 يو. رفتهردو مورد توسط روزا لوکزامبورگ به شدت مورد انتقاد قرار گ

م تا خود را به يستين يقو يند که ما به اندازه کافيگويه ميرهبران اتحاد"گفت يم

ست، حوادث منتظر نظر ين کننده نيار تعيم اما تعداد اعضا معيندازيخطر ب

محصول  ياسيو س يمبارزه اقتصاد ييجدا. ندينش يها نمهيرهبران اتحاد

منفرد و مبارزه  يمبارزه اقتصادسم است که در آن يدوره  پارلمانتار يمصنوع

مبارزه . رديگيانجام م يندگان قانونيدولت به همراه نما يتحت رهبر ياسيس

-هياست و مبارزه اتحاد يستيک مبارزه رفرميت خود يبنا به ماه يستيپارلمانتار

طبقه کارگر  ياسياست که مبارزه س يشيان گرايب. است يستيهم رفرم يفعل يها

سم به صورت ياليد سوسين ديبا ا. دهديتنزل م يستيرفرم يلمانرا به مبارزه پار

 .که شد -شوديد و به دور انداخته ميآيک در ميراستراتژيدور و غ يآلدهيا

 يک مبارزه طبقاتيفقط . شکندين مرز ميا يانقالب يک عمل توده اياما در 

 ياتهدف مبارزه طبق.  يو اقتصاد ياسيس يوجود دارد نه دو مبارزه مجزا
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 ينابود يو هم برا يه داريمحدود کردن استثمار سرما يمبارزه همزمان برا

 ". است يه داريسرما

ن امر منجر به يرا محدود کرد که ا يدوباره دولت پروس حق را 6960در 

ل، هانوفر و فرانکفورت به يک يدر شهرها. مختلف شد يدر شهرها ياعتصابات

ها، اعتصابات را گسترش داد ن آنيخوندن يدرهم کوب. برد راه ياسياعتصاب س

روزا  6960ل يدر آپر. دولت مصوبه خود را پس گرفت. کشاندو به تمام کشور

خواند که  يک فاز انقالبيرا شروع  ين تظاهرات توده ايلوکزامبورگ ا

ن جنبش آغاز شده و يد گذاشت که ايسازد و نبايم يرا ضرور ياعتصاب عموم

ه ياز طرف رهبران اتحاد يحياو منتظر توض. موش شودبه راه افتاده دوباره خا

از  يکارل کائوتسک. ه و حزب جنبش را بلوکه کردنديها بود اما رهبران اتحاد

در .ال دموکرات به تقابل با روزا پرداختيمعروف حزب سوس يهانيسيتئور

 يمشابه آن در شهرها. م کردنديکارگران در برمن کار را تحر 6966سال 

  .ش رو بوديدر پ يخطر جنگ جهان. ز انجام شديل نيلزبورگ و کهامبورگ، ف

 

  جنگ جهاني اول
خطر جنگ را در کنگره ( انترناسيونال دوم) المللي کارگري جنبش بين

اي که آگوسست ببل در رابطه با در اين کنگره قطعنامه -(6902) اشتوتکارت

ين قطعنامه از در ا. جنگ احتمالي تهيه کرده بود مورد تصويب قرار گرفت

ها خواسته شده بود که شان در پارلمانطبقه کارگر سراسر جهان و نمايندگان

همه کوشش خود را براي جلوگيري از جنگ به کار ببرند؛ يا با تمام توان خود 

سعي کنند جنگ ايجاد شده را به سرعت پايان بخشند واز جنگ و بحران 

داري ي طبقاتي سرمايهلطهاقتصادي سياسي حاصله براي تسريع غلبه بر س

در . گوشزد کرده بود( 6961)و بازل ( 6960) ، کپنهاک  -استفاده نمايند

در رابطه با کشانده شدن طبقه کارگر به جنگي که (  6961)دومين کنگره 

 :دادگونه نظر ميکرد سرمايه در تدارک آن است اينبيني ميپيش

-، پرولتاريا آگاه است و مي. . .  داندپرولتاريا اين امر را جنايت مي      

ي کل بشريت است،  براي اين که از به خون داند که که در اين لحظه حامل آينده

، پرولتاريا بايد براي اين کار همه نيروي . . . ها جلوگيري کند کشيدن همه خلق

 .خود را به کار ببرد

-و سوسيال دموکراتبسياري از اعضاي اتحاديه ها انتظار داشتند که اتحاديه ها 

ها براي واقعيت بخشيدن به تصميمات و رهنمودهاي انترناسيونال عليه جنگ 

تظاهرات زيادي توسط کارگران انجام گرفت که نقطه اوج آن بين . اقدام کنند
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ها يک و نيم ميليون نفر عليه جنگ شرکت بود و در آن 6961يولي  60و  12

 .کردند

جنبش بين المللي کارگري درست در زماني که با پيدايش اختالف نظر در درون 

بيک سياست منسجم جهاني در رابطه با جنگ و طرق مقابله با اقدامات سرمايه 

نياز بود آن رفرميسم بورژوايي حاکم در اکثريت احزاب و اتحاديه هاي کارگري 

. در برابر بورژوازي بيگانه نشان داد!! خود را با حمايت از بورژوازي خودي

مخفيانه با دولت به توافق رسيد و کميسيون  6961يولي  66حزب در رهبري 

اگوست خواهان پايان اعتصابات و پيوستن  61عمومي اتحاديه آزاد آلمان در 

تا همه نيرو براي تقويت نيروهاي مقاومت خلقي براي . کارگران به جنگ شد

ومي کارل لگين رئيس کميسيون عم. مقابله با خطر محو آلمان به کار رود

اتحاديه هاي آزاد آلمان مانع شد که اتحاديه تصميات ضد جنگ بگيرد و خود را 

منابعي وجود دارد که نشان از تباني رهبران اتحاديه و . قاطي اين مساله کند

ها از که طي آن قرار شد آن. جناح راست سوسيال دموکراسي با حکومت دارد

تر و د سياست طبقاتي نرمجنگ و اعتبارات جنگي حمايت کنند و کوشش نماين

قشنگ تري را به اجرا درآوردند يعني در حقيقت سياست آشتي طبقاتي را پايه 

قول دادند که در تمام مدت جنگ از اعتراضات و مبارزه براي . ريزي کنند

به . افزايش مزد و مبارزه طبقاتي جلوگيري کنند و کال اعتصابات را بخوابانند

دهد در عوض حکومت نيز قول مي. نگ کمک کنندتامين نيروي انساني براي ج

زماني که تشکل  -که اتحاديه را به عنوان نماينده کارگران به رسميت بشناسد

که از سرمايه طلب کند بهتر از کارگري مشروعيت خود را نه از کارگران بل

آيد در دوم آگوست کارل اليحه اعتبارات جنگي به پارلمان مي. -اين نخواهد شد

اين راي پيامي . دهندشت و جناح چپ به اعتبارات جنگي راي منفي ميليبکن

جناح چپ حزب جنگ را در جهت . براي مخالفان جنگ در طبقه کارگر بود

اما برخي از رهبران اتحاديه خود . کردمنافع بورژوازي بزرگ آلمان تفسير مي

اکثريت حزب 6961آگوست  1از جناح راست حزب بودند و در پي آن در 

وسيال دموکرات به اعتبارات جنگي در مجلس راي مثبت داد و با اين کار س

سرنوشت تاريخي بعدي حزب را رقم زد، به فراز و فرود خود پايان داد،  

رفرميسم بورژوايي را شفافيت بخشيد،  از گذشته خود کامال بريد و به صف 

دفتر به اين طريق . بورژازي پيوست و جناح چپ بورژوازي را سامان داد

 .حزب سوسيال دمکرات ضد سرمايه داري کامال بسته شد
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يابي به منابع و رايش آلمان جنگ جهاني اول را براي تقسيم جديد جهان و دست

زيرا ديرتر از ساير کشورها سيستم استعماري را آغاز . مواد خام آغاز کرد

عنوان  خواست بهآلمان مي. کرده بود و به سهم خود در تقسيم جهان راضي نبود

هاي اقتصادي يک قدرت اقتصادي، جايگاه و سهم مناسب خود را در ميان قدرت

بهانه آغاز جنگ . و استعماري ديگر چون انگليس و فرانسه و هلند داشته باشد

به اين طريق سرمايه اولين جنگ جهاني را راه . را قتل وليعهد اطريش قرارداد

 .اندازدمي

شت ملي و وظايف نسبت به مساله ملي را به اتحاديه وابستگي انسان به سرنو

جلو کشيد و اين با مساله قدرت دولتي ملي رشد يابنده رايش ويلهلمي هماهنگي 

 .سياست قدرتي کايزري به سمت جنگ جهاني پيش رفت. داشت

اما رهبري اتحاديه در هماهنگي با حزب سوسيال دمکرات با رشد احساسات 

شان با سياست دولت و التيماتوم اطريش به فتناسيوناليستي و کمي بعد از مخال

صربستان، براي دفاع از سرزمين پدري به جنگ پيوستند به نحوي که ويلهلم 

گفت . دوم اعالم کرد که هيچ حزبي در آلمان وجود ندارد که با من مخالف باشد

و به اين طريق !!! کندخيزيم و خدا به ما کمک ميما مثل برادر به پا مي

 . هاي کارگر دنيا را به قربانگاه سرمايه فرستادندو با کمک خدا توده برادرانه

به خاطر جنگ اقتصاد دولتي گسترش يافت زيرا گسترش صنايع نظامي، 

. گسترش مالکيت دولتي را به همراه داشت و نقش مهمي در بازار کار پيدا کرد

به همراه اقتصاد جنگي را سوسيال دموکراسي و جنبش کارگري اتحاديه اي که 

دولت درگير جنگ بودند تحت عنوان سوسياليسم دولتي يا سوسياليسم جنگي 

. زدندکردند و خواهان تقويت آن بودند اما سوسياليسم واقعي را پس ميتعبير مي

ساعت بعد از آغاز جنگ توسط آلمان نمايندگان اتحاديه در کنفرانسي  11

بدين طريق که هدف . کنندتصميمات اصلي را براي کل دوران جنگ اعالم مي

هاي کارگران به اتحاديه بايستي در دوران جنگ حمايت از بيکاران و خانواده 

مقرر کردند که طي دوران جنگ اتحاديه هيج کنگره . جنگ فرستاده شده باشد

گفتند آلترناتيوي در مقابل جنگ وجود ندارد و تنها کاري . اي تشکيل نخواهد داد

و ( 611فرانک دپه صفحه ) يم حمايت از جنگ استتوانيم انجام دهکه مي

 . هرگونه نشست طبقاتي به عنوان خيانت به ميهن قلمداد شد

بيش از يک چهارم اعضاي اتحاديه به جنگ فرستاده شدند و  6961تا سپتامبر 

شان ميليون 1ميليون کارگر کشاورزي  1/2از . بخش عظيمي نيز بيکار شدند

. سال بودند 61و زير  20مانده باالي ون باقيميلي 1. به جنگ گسيل شدند

جنگ را سرمايه براي منافع خود و براي سهم خود در غارت جهان راه انداخت 
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اما مثل هميشه مخارج اقدامات سرمايه براي خود گستري بر دوش کارگران 

اتحاديه بابت پرداخت به خانواده کارگران سرباز و کارگران بيکار . تلمبار شد

ميليون مارک از سرمايه اتحاديه را  22مبلغ  6960ثر جنگ تا سال شده در ا

که از پرداخت حق عضويت کارگران جمع شده بود، به مصرف رساند تااثبات 

 .  کند که براي همکاري طبقاتي آماده است

الملل توصيف به پرنسيپ هاي بين" خيانت " اين کار حزب و اتحاديه به عنوان 

هاي يعني زماني که اتحاديه در جهت تقويت سياست6900البته از سال . شد

رفرمي حرکت کرد اختالف بين مقامات باال و توده هاي کارگر عضو اتحاديه 

ميليون مارک  00اتحاديه دو نيم ميليون عضو و  6966در سال . باال گرفت

همراه با . سرمايه در صندوق داشت که از حق عضويت کارگران جمع شده بود

تحاديه در حمايت از قانون نيروهاي کمکي احتياط  براي جنگ و شرکت ا

سال که کارگران به جنگ  10تا  62مردان به طور عموم و کارگران از سن 

شد و هم چنين بايست تامين ميشان ميشدند و خانواده هايفرستاده و کشته مي

 نارضايتي کارگران و خروج شان از اتحاديه، پرداختي ها و تعداد اعضا کاهش

از آغاز . تعداد اعضا به يک ميليون نفر رسيد 6962که در سال يافت چنانمي

اين سال وضع تغديه کارگران که طوالني مدت نيز مشغول کاربودند بسيار 

کردند جنگي کوتاه خستگي از جنگ جاي شوق اوليه را که فکر مي. ناکافي بود

دولت به ويژه در همکاري اتحاديه با . گرفتمدت را در پيش رو دارند، مي

ها کارگران را به قرار شد براي تامين جبهه. صنايع نظامي به زير سئوال رفت

ها از کار زنان و جوانان يا کارگران خارجي جنگ بفرستند و در کارخانه

 .ميليون کارگر به جبهه اعزام شدند 0/6با اين تصميم دوباره . استفاده کنند

يه در باره نقش اتحاديه در اين دوران و در پاول امبرايت يکي از رهبران اتحاد

-آيد بشود در جنگها غيرممکن بنطر ميبدون اتحاديه: گويداقتصاد جنگي مي

وي جنگ توسعه طلبانه نظام سرمايه داري را جنگ !!! مان انتظامي ايجاد کرد

 .خواندطبقه کارگر مي

ارد زندگي دائما استاند. دادهاي اقتصادي نشان ميمشکالت خود را در همه بخش

دستاوردهاي دهها سال مبارزات جنبش کارگري يکي بعد از . آمدپايين مي

هاي به دليل مصارف جنگي کود کافي براي زمين. شدديگري در هم کوبيده مي

به دليل کمبود علوفه . کشاورزي وجود نداشت در نتيجه توليد کاهش يافت

ه باال رفتن قيمت توليدات توليدات دامي نيز پايين آمد و مجموعا منجر ب

قيمت هاي باال با حقوق ناچيز که به کم تر از يک چهارم . کشاورزي و دامي شد
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تازه با وجود اين شرايط اتحاديه براي . رسيده بود هماهنگ نبود 6961سال 

رهبران اتحاديه کار را به آن جا . کردسياست صرفه جوئي دولت تبليغ مي

جاد کلني يا سياست استعماري حمايت کردند و آن رساندند که حتي از سياست اي

 را حق طبيعي آلمان دانستند 

نيروهاي مخالف راديکال . موج مخالفت در حزب و اتحاديه دوباره باال گرفت

ها و تظاهرات زيادي عليه اعتصاب. حول فدراسيون اسپارتاکوس گرد آمدند

ژه زماني که به وي. سياست جنگي و وضعيت بد اقتصادي سازمان داده شد

. حکومت کارل ليبکنشت را به دليل مخالفت با جنگ، خائن به ميهن اعالم کرد

هزار کارگر براي آزادي وي اقدام به اعتراض و تعطيل کار  22در برلين 

مقامات نظامي صدها نفر از . در برمن و برانشوايک هم همين طور. کردند

توان جمله دستگيرشدگان مياز . کارگران و اعتراض کنندگان را دستگير کردند

خواست اين . از روزا لوکزامبورگ، کالرا زتکين، و فرانتس مهرينگ نام برد

ها، صلح، پايان دادن به نظامي کردن کارخانه: جنبش ضد جنگ عبارت بود از

-آن ها در مقابل سياست. آزادي همه زندانيان سياسي  و دموکراتيزه کردن دولت

 . هاي اتحاديه ايستادند

به باوئر اخطار کارگران اتحاديه  6962اي در نوامبر لفگانگ هانيه در نامهو

-دهد و ميها را مورد انتقاد قرار ميمتال به اعتصاب و پخش اعالميه توسط آن

اي دست به اعتصاب بزند و يا خود را با آن گويد درست نيست که جنبش اتحاديه

هد که علنا عليه اعتصاب تدارک خوااو در پايان از باوئر مي. دهدموافق نشان

 (10منبع شماره . ) ديده شده مطالبي بگويد

هاي در فاز سوم جنگ و بعد انقالب روسيه و تحت تاثير آن کارگران در نشست

. کشيدنداي را که منشا جنگ بود به زير سئوال ميخود جنگ و نظام اجتماعي

هزار کارگر به  در آپريل اعتصاب بسياري از شهرها را فراگرفت و صدها

کارگران و سربازان در آلمان دست به تجربه ايجاد شوراها . اعتصاب پيوستند

موجي از فعاليت انقالبي سراسر آلمان را . شوراهايي که غيرقانوني بودند. زدند

برد جنبش بحث رايج اين دوره عبارت بود از چگونگي پيش. در برگرفت

. برد و حفظ آندرت سياسي، پيشانقالبي، براندازي ماشين دولتي و کسب ق

فدراسيون اسپارتاکوس با روزا :  دوگروه فعال در اين زمان عبارت بودند از

 Karl) و کارل ليبکنشت( Rosa Luxemburg) لوکزامبورگ

Liebknecht ) و جناح چپ حزب سوسيال دموکرات که چون فاقد آلترناتيو

 .ه به حزب ملحق شدبود چندان تاثيري در کارگران نداشت و بعدا دوبار
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اعتصاب توده اي عظيمي براي پايان جنگ و تشکيل فوري  6960در ژانويه 

ها و با خواست خاتمه فوري جمهوري دموکراتيک با فراخوان اسپارتاکيست

جنگ، آزادي مطبوعات، اجتماعات، اعتصاب و حق ائتالف، آزادي کليه 

ل انقالب شوروي به زندانيان سياسي و تشکيل شوراهاي کارخانه براساس مد

شدند و از پيوستن به جنگ طفره تر خواهان صلح ميمردم هرچه بيش. راه افتاد

هاي اسلحه سازي کارگران هفته ها در در بسياري از کارخانه. رفتندمي

کميسيون عمومي اتحاديه در اطالعيه خود در رابطه با . اعتصاب بودند

اعتصاب شرکت نکنند و اضافه  خواهد که دراعتصاب ژانويه از کارگران مي

و از کارگران . کند که معلوم نيست چه کساني پشت اين جريان ايستاده اندمي

گونه که در جريان جنگ تاکنون سازمان خود را ياري داده خواهد که همانمي

 (19منبع شماره .) کاري کننداند با اتحاديه خود هم

کارگر  100ها از بين خود آن. هزار کارگر اعتصاب کردند 100در برلين 

اين عده نيز . مورد اعتماد خود را براي شوراي کارگري برلين انتخاب نمودند

عالوه براين سه نفر از . نفر را براي شوراي عالي برگزديدند 66از بين خود 

 .جناح اکثريت  و سه نفر از جناح مستقل حزب هم به آن اضافه شدند

 !خشونت درهم کوبيده شد با 6960فوريه  1اعتصاب برلين در 

. در جنبش کارگري برسر جمهوري شورائي و جمهوري آزاد اختالف بود

شوراي کارگران و سربازان . ثبات بوداوضاع داخلي و خارجي آلمان بسيار بي

صحبت از تغييرات کلي، سيستم شورائي، ارتش کارگري، دموکراتيزه کردن 

در . کردمالکيت اجتماعي مياداري و تبديل مالکيت خصوصي ابزار کار به 

کنندگان يعني کارکران و کارکنان،  شد که خود توليدها کوشش ميکارخانه

ها حتي توانستند نقش سنتي در بعضي از کارخانه. کارخانه و توليد را اداره کنند

کارگران و سربازان راديکال ناراضي خواهان انقالب . اتحاديه را ملغي کنند

نيروهاي انقالبي توانستند بدون مبارزات . به تسليم شد سلطنت مجبور. بودند

 .گسترده به موفقيت دست يابند

بعد فروپاشي سلطنت اکثريت حزب و جناح مستقل آن به قدرت مندترين احزاب 

کارگران آگاه سياسي انتظار داشتند که حزب تغيير بناي . آلمان تبديل شدند

داري مبارزه عليه سيستم سرمايهها در آن. سوسياليستي اقتصاد را پيش ببرد

ترين گام در جهت کسب آموخته بودند که اجتماعي کردن وسايل توليد بزرگ

آزادي، استقالل و عدالت است اما در درون کل جنبش کارگري معناي اجتماعي 

انقالب روسيه به عنوان تنها الگو به دليل مشکالتي که براي . کردن ناروشن بود
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لد شده بود پيش آمده بود نتوانسته بود پاسخ روشني به آن اين انقالب تازه متو

ها نيز برنامه ريزي و آمادگي بدهد يا چنان که امروز براي ما مشخص است آن

و اصوال در . قبلي براي اين کار نداشتند و نمي دانستند چگونه بايد عمل کنند

ليستي رابطه با نظم جديد آلترناتيو سرمايه داري  يعني دموکراسي سوسيا

 . کارنشده بود

ها اين بود که فقر، انتظار عمومي قويا از سوسيال دموکرات 6960در 

اما . اقتصاد ورشکسته جنگي را نجات دهد. گرسنگي و بي نظمي را از بين ببرد

سوسيال دموکرات ها هم براي اين کار آماده نبودند و برنامه منسجمي نداشتند تا 

ريزي ستفاده کنند و يک جامعه بي طبقه را پياز موقعيت انقالبي ايجاد شده ا

البته چنان که در سطور باال آمد . کنند يا حتي جمهوري دموکراتيک ايجاد کنند

 . اين انتظار، انتظاري توهم آلود بود و با بافت غالب حزب خوانائي نداشت

ا ههايش اندکي کار شده بود اما متاسفانه آندر اتحاديه در اين باره و پيش شرط

-هم نتوانستند به دليل رفرميسم حاکم خود را از محدوديت هاي سنتي چشم

اکثريت حزب و اتحاديه آزاد از سوسياليزه کردن . آندازهاي اتحاديه اي رها کنند

ها فعاليت خود را آن. ترسيدندکامل اقتصاد و برقراري سيستم شورائي مي

ها ي يعني کارگران با آنمعطوف به امر اتحاد ملي کردند در حالي که ملت واقع

 .  بودند

انقالب در راه بود اما رهبران حزب سوسيال دموکرات به آن پشت کردند و در 

توانند منکر اما بعد وقتي ديدند نمي. برلين با حکومت رايش به همياري پرداختند

ديده را دوباره قيام شوند سعي کردند آرامش را برگردانند و قدرت دولتي آسيب

سعي کردند به عنوان آلترناتيو در مقابل شوراهاي کارگران و . خشندتحکيم ب

جمع شوند و ( Max von Baden) سربازان دور شاهزاده ماکس فون بادن 

کنند تا مردم کار را به کارگران را براي تنظيم قانون اساسي به انتخابات دعوت

ريق جلوي جنبش ها و کار برگردند و به اين طکاردانان بسپارند و خود به خانه

 .انقالبي گرفته شود

رهبران اتحاديه با اقدامات حزب همگام شدند و مانند حزب، انقالب را ضربه 

 :نوشت 6960وابسته مطبوعاتي اتحاديه در دسامير . زننده خواندند

در اين . اقتصاد صنعتي آلمان يک انتظام به خوبي سازمان يافته و پيچيده است"

ها رفيق کارگر بايد به کارشان ميليون. ن وجود نداردجا جايي براي تجربه کرد

. تواند ارزش جديد بيافريند ، تنها کار مي. . . برگردند و کار و نان را دنبال کنند 

" . . 

با چنين ديدي طبقه کارگر بايد مبارزه براي يک زندگي و دنياي عاري از 

خدشه بردار نيست و داري استثمار را به گور بسپارد و بپذيرد که نظم سرمايه
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تواند بکند اين است که هرچه بيشتر  کار کند ارزش بيافريند تا تنها کاري که مي

-حتي سرمايه. گيرتر شود و خود به ناني قناعت کندسرمايه انباشته تر و جهان

 .داران جرات ديکته کردن چنين سرمشقي را ندارند

د فراخوان داد و اين به وقتي که کارل ليبکنشت براي جمهوري سوسياليستي آزا

 Philipp)، فليپ شايدمن(نوامبر 9) شعار جنبش تبديل شد

Scheidemann ) نماينده حزب سوسيال دموکرات با قرارگرفتن در راس

جنبش شعار جمهوري آزاد آلمان را به ميان کشيد و باالخره تصميم گيري در 

راي  611با . محول کردند 6960دسامبر  69تا  61اين باره را به کنگره 

راي مخالف قرار شد براي تعين تکليف به آراي عمومي  90موافق در مقابل 

 .با آراي عمومي شوراها به کنار زده شد.مراجعه کنند

حزب سوسيال دموکرات اکثريت آرا . انتخابات انجام شد 6969ژانويه  69در  

کرسي و کليه احزاب بورژوايي از  11کرسي حزب مستقل با  616را با 

جناح چپ حزب . کرسي پارلمان را بدست آوردند 161تا چپ در مجوع  استر

به رهبري کارل ليبکنشت و روزا لوکزامبورگ از حزب سوسيال دموکرات جدا 

ها در انتخابات شرکت آن. را ايجاد کردند KPDشدند و حزب کمونيست آلمان 

 رياست دولت از طرف پرنس فون بادن به رئيس حزب سوسيال. نکردند

 . واگذار شد( Friedrich Ebert) دموکرات فريدريش ابرت

ها يک دولت ائتالفي درست کردند اما نتوانستند يا نخواستند دموکرات سوسيال

 .سيستم قضايي، اداري و پليسي را دمکراتيزه کنند

بخش بزرگي از کارگران دچار ياس و سرخوردگي عميق شدند و همين از دست 

دموکراسي سبب شد که تحت تاثير محافظه کاران و  دادن اعتماد به سوسيال

جريانات فاشيستي قرار گرفتند که بعدها در جنگ جهاني دوم ابعاد خود را نشان 

دليل اين بي اعتمادي و ياس اين بود که نظم جديد دولتي بعد جنگ به اتحاديه . داد

ه قبال نيز با که آن چه را کاي نداد بلکه سنگ زيرين آسياي آن بود نه تنها هديه

-اين مساله نشان مي. بودند نيز ابقا نکردگير و طوالني کسب کردهمبارزات پي

ن دهد زماني که تشکالت کارگري نه براي هدف اصلي که لغو کارمزدي و پايا

که براي منافع کوچک طبقه کارگر و به عنوان دادن به استثمار طبقاتي است بل

ها را تعين خواهد موقعيت آن بازار کاريک حزب بازار کار عمل کنند، شرايط 

کرد و کارگران قرباني بند و بست هاي جاري خواهند شد و بدون دست يافتن به 

آگاهي طبقاتي، براي ادامه زندگي در برهوت سرمايه داري، بازيچه احزاب 

 .بورژوائي و رفرميست خواهند شد
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هاي مطبوعاتي، فعاليت. حق ائتالف را براي کارگران از بين برد 629ماده 

 . اجتماعات و اعتصابات را محدود کرد

وظايف اتحاديه ها را نظم دادن به مسايل مزد و شرايط کار و  612ماده 

به اين طريق به طور رسمي اتحاديه . همکاري با کل نظام اقتصادي اعالم کرد

شوراهاي کارگري کارخانه موظف . به همکاري با سرمايه داري کشانده شد

شوراهاي منطقه و شوراهاي اقتصادي رايش براي ايجاد نظم همکاري شدند با 

 .کنند

جنگ که تمايالت رفرميستي رهبران اتحاديه را به عمل کشاند سبب همکاري 

سرمايه . ها و سرمايه داران شد و اشتراکاتي را بين شان ايجاد کردبين اتحاديه

يل مالکيت خصوصي به داران که ازا شرايط انقالبي ايجاد شده در جامعه و تبد

ترسيدند، حاضر به دادن امتيازاتي سياسي به اتحاديه ها شدند تا اين اجتماعي مي

 . کنند شان رفعهايخطر رااز سرمايه

اتحاديه به عنوان نماينده کارگران . ها حاصل شدموافقت 6960نوامبر  62در 

اتحاديه از بعد از رسميت يافتن . از طرف کارفرماها به رسميت شناخته شد

طرف دولت و کارفرما طبق قولي که براي حمايت اتحاديه از جنگ داده شده 

حق . بود،  تنظيم قرارداد کار توسط اتحاديه پذيرفته شد و حق ائتالف ابقا گرديد

ساعت کار روزانه با مزد کامل و  0. کارگران بر حفظ محل کار تاييد شد

اطميناني . رد دعوي پذيرفته شدتصميم گيري شورائي جمعي در مورد مسائل مو

که کارفرمايان در مقابل کسب کردند اين بود که خطر اجتماعي کردن مالکيت 

ابزار توليد به کلي کنار گذاشته شد و اتحاديه پذيرفت که به عنوان يک سازمان 

در درون سيستم و با قبول سيستم در حدود وظايف محوله يعني مسائل مزدي و 

اين رسميت يافتن را هواداران رفرميست . غول داردتعرفه اي خود را مش

اتحاديه به عنوان موفقيتي عظيم در تاريج جنبش کارگري و اتحاديه اي به 

در حالي که در سنت تا آن زماني جنبش کارگري اين کارگران . آورندحساب مي

دادند و تشکل مستقل خود را خود ايجاد بودند که به سازمان خود رسميت مي

ها در مبارزه طبقاتي، قدرت آن. ند بدون اين که به کسب مجوز اقدام کنندکردمي

دشمن طبقاتي او را وادار به پذيرفتن او و به اين طريق هم رسميت دادن به او 

 .کردمي

اقليتي . با اين تغير و تحول دوباره  در درون اتحاديه جنب و جوشي حاصل شد 

ها گفتند که اين در کنگره نورنبرگ آن. در اتحاديه با اين شيوه کار موافق نبود

. بردامر امکان تغيير سيستم را در شرايط فعلي که انقالبي است از بين مي

اتحاديه متال اعالم خروج از اتحاد کرد و به عنوان آلترناتيو براي کار مشترک، 
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سيستم شورائي مورد نظر اين خصوصيات بنيادي را . شوراها را پيش کشيد

 :داشت

 .زبي نبايد رهبري جنبش کارگري را داشته باشدهيچ ح

اجتماعي کردن مالکيت ابزار توليد نبايد به مفهوم دولتي کردن مالکيت يا 

 .-همان چيزي که انقالب روسيه را به بيراهه کشاند-. سوسياليسم دولتي باشد

 .اداره امور شوراه نبايد بوروکراتيک باشد

 .يم انتخاب شوندها بايد به صورت مستقشوراهاي کارگاه

هاي آزاد بين خود بيابند و تصميم گيري کارگران بايد سياست کاري را در بحث

 .کنند

 .کنندشوراها امر توليد، توزيع و چگونگي آن را تعين مي

 .کنندشوراها مديريت کارگاه را تعين و کنترل مي

يد تا عالئق انداز شورايي را رد کرد و با کارفرما به اشتراک رساتحاديه اما چشم

اتحاديه اما . مشترک اکثريت کارفرمايان و کارگران را در نظر داشته باشد

-ايا اصوال مي. روشن نکرد که چه عاليق مشترکي بين اين دو گروه وجود دارد

 .تواند يک رابطه استثماري عاليق مشترکي هم ايجاد کند

 

اتحاديه امکان گان براي اولين بار از شروع جنگ نماينده 6969در تابستان 

. يافتند دور هم جمع شوند و در باره موقعيت انقالبي بحث کنند و تصميم بگيرند

-در اين نشست گفت که سوسياليسم فقط از طريق دموکراسي مي) پاول امبرايت 

دموکراسي هم از طريق قانوني و توسط نمايندگان مردم در . تواند واقعيت يابد

اتحاديه متال با اين نظر مخالف بود اما . تاريامجلس نه از طريق ديکتاتوري پرول

در اين بحث ها به . هاي معدن، راه آهن و کفاشان با آن نظر موافق داشتنداتحاديه

خنثي بودن اتحاديه در برابر احزاب تاکيد شد، چيزي که بعد آن هيچ گاه عمال 

هاي اتحاديه عمومي آلمان به فدراسيون اتحاديه  6969در مارس . رعابت نشد

از آن در  -تبديل شد و هدفش را حمايت از جمهوري اعالم کرد (DGB)آلمان 

 .ادامه مطلب به طور خالصه با عنوان اتحاديه عمومي ياد خواهم کرد 

اتحاديه آنارکو سنديکاليسم را  (KPD)حزب کمونيست آلمان  6969در اکتبر 

 آ.رح شدهاي آلمان مطتشکيل داد و به عنوان رقيب فدراسيون اتحاديه

اتحاديه عمومي اين را . با رفرم اکتبر در آلمان سيستم سلطنت پارلماني ايجاد شد

در آخرين کابينه سلطنتي سه نماينده از . حرکت در جهت دموکراسي خواند

اتحاديه در پست وزارت بودند؛ اين اولين حضور اتحاديه در حکومت بود اما به 
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و رد خيزش توده اي، اتحاديه اتوريته  دليل برخوردهاي منفي در مقابله با رژيم

 .اش را بين کارگران از دست داد

هاي بزرگي از کارگران در تظاهرات در کل آلمان بخش 6969در نوامبر 

ها اعتراضي عليه جنگ و کايزر شرکت کردند، اما رهبران اتحاديه در آن

يه هيرش و هر سه اتحاديه مهم آلمان يعني اتحاديه عمومي، اتحاد. شرکت نکردند

 .اتحاديه مسيحي خيزش توده اي را رد کردند

در آخرين هفته جنگ در حالي که حکومت مشروعيتش را براي کارگران از 

در مقابل انجام اين . دست داده بود، اتحاد محکمي بين اتحاديه و دولت بوجود آمد

وان هايش را مطرح کرد که شامل شناسائي اتحاديه به عناتحاد، اتحاديه خواسته

نماينده  قانوني کارگران، تضمين آزادي ائتالف براي کارگران، پذيرش 

نفر  20قراردادهاي جمعي کار، اجازه ايجاد اتحاديه در هر کارگاه با بيش از 

 .ساعت کار روزانه بود 0کارکن، حق برگشت به کار بعد از جنگ و 

به کرسي  کردند که عاليق خود راهر دو طرف معامله راضي بودند و فکر مي

براي دولت در حال سقوط به ويژه فرصتي مغتنم بود که ازاين طريق . نشانده اند

هاي انقالب در ماه. توانست به خيزش توده اي فائق آيدبا کمک اتحاديه مي

دوباره اتحاديه مطرح شد و بحث دوباره شوراها و اجتماعي کردن، بحث روز 

از نظر : ايگاه خود را مشخص کنداتحاديه مجبور شد موقعيت و ج. کارگران شد

سياسي اتحاديه در خط حزب سوسيال دموکرات قرار گرفت و دموکراسي 

رهبران اتحاديه . شورائي را رد کرد و به مجلس موسسان نظر موافق نشان داد

ي سعي کردند کارگران را متقاعد کنند که دولت انقالبي محدود به يک دوره

در اين جا اين . ي کردن هم پاسخ منفي دادندعبوري است بنا براين به اجتماع

ها کارگر متحد از دولت انقالبي حمايت شود که اگر ميليونسئوال مطرح مي

توانست عبوري و دولت مستعجل باشد يا امتناع کردند آيا چنين دولتي ميمي

حمايت اتحاديه از دولت انقالبي و متزلزل کردن کارگران چنين سرنوشتي براي 

 .الب رقم خورددولت انق

اما . پارلمان قانون شوراهاي کارخانه را تصويب کرد 6910در چهارم فوريه 

اين شورا شير بي يال و دم و اشکمي بود که با شوراهاي کارگري مورد نظر 

اين شوراها از تفکر انقالبي شوراهاي اوليه دور بود . اقليت اتحاديه متفاوت بود

اي پذيرفته شده و قانونيت ي کار اتحاديههو در حقيقت اين شورا چيزي در ادام

اين شوراها . يافته بود يعني کارش محدود شده بود به مسائل پرسنلي و مزدي

بايست اوال شورا مي. خوانند و سازگار نبودندوظايفي دوگانه داشتند که باهم نمي

اشد بايستي به مديريت وفادار بعاليق کارگران را نمايندگي کند اما هم چنين مي
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و عالئق سرمايه را در نظر بگيرد يعني محو تضاد بين کار و سرمايه به 

که با آشتي ي انقالبي بلهاي کارگري سپرده شد البته نه حل آن با شيوهسازمان

دونکرت آن را ستودند و از آن  -اتحاديه مسيحي و اتحاديه هيرش. طبقاتي

 .استقبال کردند

. تجديد قوا براي اتحاديه ها فراهم کرد رونق بعد از جنگ فازي براي تنفس و

کاهش بيکاري کارگران جديدي را به اتحاديه کشاند به نحوي که تعداد اعضاي 

کارکنان دفتري . ميليون نفر رسيد 0به  6911و در  1/1به  969اتحاديه در ا

ها کردند به عضويت اتحاديههاي اتحاديه اي شرکت نمينيز که قبال در فعاليت

ورود گسترده زنان به بازار کار يکي ديگر از داليل گسترش اعضاي . در آمدند

 .اتحاديه ها بود

 کپ يکودتا
کال يزش راديدائما خ. شد يديمار دچار بحران شديوا يجمهور 6910در 

. شدنديسرکوب م يقبل يزريکا ينظام  يارتچاع يروهايتوسط ن يکارگر

ش ابرت و کنستلر گوستاو يدريس جمهور فرين زمان با رئيت دولت در ايمسئول

 يارتجاع ينظام يروهايهزار نفره را در مقابل ن 600 يدولت ارتش. باوئر بود

 .درست کرد

را  ين رژه رفت و ژنرال کپ پروسيگاد ارهارد در برليدر ماه مارس بار

 61. ک سلسله اعتصابات به آن پاسخ دادنديکارگران با . س جمهور خوانديرئ

و طبقه  يدولت ياز کارمندان باال يبخش. وستندياب پون کارگر به اعتصيليم

ل شد جناح راست تنها يکه تشک يدر جبهه متحد. ها همگام شدندمتوسط هم با آن

کردن و  ياجتماع يبرا يچ طرحيان را هدف قرار داد و هيکودتاچ يبرانداز

ت از يحما يبرا ياما حرکت يارتش دولت. نداشت يستياليسوس يل جمهوريتشک

 يماند و خود را دور نگه داشت اما بخش يخنث يبخش. از خود نشان نداددولت 

ش يش به ارتش رايدادند ارتش رايها شعار مآن. گر جانب کپ را گرفتيد

 . کنديک نميشل

ه ياتحاد. فراخوان داد ياعتصاب عموم يبه همه کارگران برا يه عمومياتحاد

ه ياز اتحاد يرش و بخشيه هيتحاد، ايه آزاد کارکنان دفتريکارمندان دولت، اتحاد

ماتوم داد و ين التيمارس لگ 60در . ز به فراخوان پاسخ مثبت دادندين يحيمس

!! يان دادن به اعتصاب عموميه را مطرح کرد که شامل پاياتحاد يهاخواسته

ر يس ارتش و دو وزيرئ يها، برکناران و مجازات آنيخلع سالح کودتاچ

کشور از افراد وابسته به ارتجاع،  يم اداره عمومستيدر کل س ي، پاکسازيپروس
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ان يب. يت معادن و انرژيمالک يکردن فور يزه کردن ادارات و اجتماعيدموکرات

ه يبه اتحاد ياز کارگران اعتصاب ياريها دوباره سبب جلب اعتماد بسن خواستهيا

ده بود رفته شد اما هنوز اجرا نشيدفع شر پذ يقت برايها در حقن خواستهيا.  شد

 يستاد تا به اعتصاب عموميا ياجتماع يانقالب يهايه در مقابل ناآراميکه اتحاد

ن يبا وجود ا. وسته بوديت نپيش به واقعيکه خواسته ها يان داده شود با وجوديپا

ه دوباره خود را يکپ اتحاد يه کودتايعل يبا اعتصاب عموم. کودتا انجام گرفت

ه در يبرکودتا اتحاد يروزيداد بعد از پ ه ضد انقالب قراريدر صف مقدم عل

زمان هم. ها افتادبر سرزبان يه ايموضع قدرت قرار گرفت و بحث دولت اتحاد

به اوج  6910سم در کارگران اوج گرفت و در جنگ رور در يکاليموج راد

 يل دولت کارگريفراهم بود و امکان تشک يط انقالبيدوباره شرا. ديخود رس

قرار داشت اما  يه گرچه دوباره در راس جنبش انقالبيدوجود داشت اما اتحا

ن يا يگر قادر به اجرايخواست و اصوال هم د يرا قلبا و واقعا نم يزين چيچن

ن سبب چنان که خواهد آمد  در يبه هم. نداشت يآن آمادگ ينقش نبود و برا

ها موفق نشد و هم چون نوامبر دن به آنيت بخشيدن به اهداف و واقعيرس

 يل واقعيل تزلزل و عدم تماينتوانست به دل 6969و مارس  6960

ک يبعد از  يه عمومياتحاد. ش ببرديکردن را پ يزه کردن و اجتماعيدموکرات

ستم يها و گفتگوها اعالم کرد که کارگران خواهان بازگشت سسلسله کوشش

است آن يخواهند که در سيد ميجد يکه نظمستند بليمار نيساقط شده وا

ل يه خواستار تشکيس اتحادين رئيلگ. ر گذار باشديتاث يسم کارگرياليسوس

ال دموکرات يال دموکرات وحزب مستقل سوسيت سوسيبا شرکت اکثر يحکومت

 .ه ها شديبه همراه اتحاد

 هيت اتحاديبعد از جنگ و وضع يهاسال

نده کارگران در يه به عنوان نمايت اتحاديت کارگران و وضعيدرک وضع يبرا

را از يم زيروز به روز مسائل را دنبال کن يان الزم است که گاه حتن دوريا

ثبات ين حال بيده و درعيچيار پيدر آلمان بس ياسيس يط اقتصاديکطرف شراي

 يشود که با خود تضاد ذاتيآغاز م يه دارياز رشد سرما يديدوران جد. است

 يمسائل جهانش از قبل با ين حال بيدهد و در عيق ميه را در داخل تعميسرما

ن ين ثبات و عدم ثبات، بيجه بيرد در نتيگيه در رابطه تنگاتنگ قرار ميسرما

ار يگر مسائل بسياز طرف د. رديگيرونق و رکود و بحران در نوسان قرار م

-يشود ونشان ميش گذاشته ميها به بوته آزمان ساليدر ا يجنبش کارگر ياتيح

 . ن خواهد آمدروين مراحل بيه چگونه ازيدهد که اتحاد

گر يق شد که ديت حزب چنان عميت و اقلين اکثريب يان جنگ شکاف نظريبا پا

ت حزب يجه حزب مستقل از ائتالف با اکثريامکان برگشت وجود نداشت در نت
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ه غالب ينظرات اتحاد يگر بر برخيبار د يسم موجود کارگريکاليراد. سرباز زد

سم و يکالين راديداشت و ب ياه موضع دوگانهين رهبر اتحادياصوال لگ. شد

ه غالب يسم معموال در او و در کل اتحاديسم در نوسان بود گرچه رفرميرفرم

ن ين که خواهان ايان ايشنهاد شد اما او با بيپ ياست جمهورير ين برايلگ. شديم

 يستم شورائيرد و حرکت به سمت سيبراحزاب انجام گ ياست که کنترل کارگر

ه به يته و فرستادن اتحاديک نقش فورماليقت يد را که در حقشنهاين پيانجام شود ا

ت يل نشد اما باالخره اکثريتشک يحکومت کارگر. رفتياه بود نپذيدنبال نخود س

منطقه  يام کارگريق. ل داديه تشکير از اتحاديبا پنج وز يک دولت ائتالفيحزب 

. و شدروبر يافته بود با سرکوب نظاميرشد  يرور که با اعتصاب توده ا

ه ياتحاد. افتيان يها داد پاهيکه دولت به اتحاد ياديز يهابا قول ياعتصاب عموم

الزم را  يها به کار نبردند و انرژقول ياجرا يالزم را برا يها اما کوشش ها

از  يميدوباره بخش عظ يدر اثر اعتصاب توده ا. در امر مبذول نداشتند

روز شرکت  يدر مسائل اجتماع شده بودند و به صورت فعال ياسيکارگران س

ن يتراز مهم يکيه در کنار ارتش و صنعت به صورت يجه اتحاديکردند در نتيم

 . آمددر يدولت يروهاين

را يش را از دست داد زيت حزب نصف آراياکثر 6910در انتخابات سال 

گر هم يست ديالياحزاب سوس. ده بودنديها از آن ها برکارگران از عدم انجام قول

 ييک حکومت بورژوايجه يدرنت. اضر به ائتالف و شرکت در حکومت نشدندح

گر همه آن چه را که کارگران يل شد و بار ديفهرنباخ تشک يبه رهبر يشيرا

گر خطر اشغال آلمان توسط يد ير و تحول هاييبعد تغ. کاشته بودند باد درو کرد

. جاد کرديه اشغال ايرا عل يو کارمند يکارگر يک مقاومت منفيفرانسه 

ب ياز ج يستيبايرتر شدن جامعه بود و ميفق يپرداخت غرامت به فرانسه به معن

روز به  يل بحران بعد رونق بعد از جنگ مزد واقعيبه دل. مردم پرداخت شود

ن يطبقه متوسط از ا يکارگر و مردم کم درآمد و حت يهاتوده. شديروز کاسته م

داران و بورس بازان ان بزرگ، کارخانهدند در مقابل مالکيديم يب جديامر آس

را در  يبزرگ صنعت يهاتوانستند ثروت بادآورده انباشت کنند و کنسرنيم

ه و ورشکست شدن يرشد تمرکز سرما ين بمعنيا. خود متمرکز کنند يهادست

 .بود يه داريز بود که از ملزومات رشد سرمايها کوچک نهيسرما

ن علت ينداشت به هم يها هماهنگمتيش قيفزاه با تورم و اياتحاد ياست مزديس

 . ه را ترک کردندياز کارگران اتحاد ياريبس

ف يه در انجام وظاياتحاد يه بعد از جنگ به همراه ناتوانيت سرمايد موقعيبا تجد

ه هم به آن يمبارزات کارگران که اتحاد ياجتماع ياسيس يخود، دستاوردها
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ان يکارفرما 6911در سال . ديگرديم يشد و ملغيکرد پس زده ميافتخار م

انجام گرفت  يادياعتصابات ز. شدند يساعت کار هفتگ 10غرب آلمان خواهان 

نوامبر تعداد روز  11ب کارفرماها شد و در يت نصيرن و بادن موفقياما در با

 0 يبه جا. ساالنه ده روز کار به کار افزوده شد. ديروز رس 1کار در هفته به 

در  6916گذدشت در سال ياز کسب آن م يطوالن ينساعت کار که زما

ساعت کار روزانه  60ه ها، دوباره ياتحاد يقدرت يبحبوبه فقر کارگران و ب

بود  يمبارزات کارگر ين دستاوردهايترحق اعتصاب که از درخشان. مقررشد

زمان ن معموال هميکه در ضعف بود و ا يطيه در شرايسرما يعني.  محدود شد

 يمبارزه طبقات يريدر جامعه و قدرت و شدت گ يت انقالبيوقعشد با ميم

داد يم يکوچک يهايني، تن به عقب نشييتفکر شورا يريکارگران و قدرت گ

را  يد وخطر انقالب اجتماعيجاد نمايخدشه ا يک طرف در اتحاد کارگريتا از 

 ،يگر فرصت بازسازين ببرد، از طرف ديشد از بيد ميکه هربار دوباره تجد

ک و فرانسه به ين سال با حمله بلژيدر هم. دا کنديد قوا و قدرت حمله پيتجد

با اهداف متفاوت شامل  ييروهاياز ن ياتحاد. ل شديتشک يمنطقه رور اتحاد مل

ن يچندم يبرا. يکارگر يه هايو اتحاد ييکارفرما يها، انجمنياحزاب حکومت

دولت . بود شرکت کرد يکه اصوال ضد کارگر ين ائتالفيه در چنيبار اتحاد

 يهات از طرحيحزب هم حاضر به حما. ها نبودهيت از اتحاديحاضر به حما

مربوط به ساعات کار و مزد  يهاکارفرماها هم با خواسته. نبود ياهياتحاد

در . از سابق بدتر بود 16وضع کارگران در آگوست . ه موافق نبودندياتحاد

ده بود و از نظر يبه انتها رس ير ماله از نظياتحاد 6916-11 يهافاصله سال

. ده شديه نامياه اتحاديسال س 16که سال  يزوله شده بود به نحويکامال ا ياسيس

 6911ه يافت در ژانويهم  يجاد شده که جنبه قانونيا يت هايبعد از محدود

 !ه خروج خود را از ادامه کار مشترک با کارفرماها اعالم کردياتحاد

در آن چه که تا کنون انجام داده بود پرداخت اما درس الزم را  ينيه به بازبياتحاد

 يرا که کسب شده بود چون قانون شوراها ياينسب يهاتيموفق. از آن نگرفت

ار يره  را بسي، قانون دادگاه کار و غيکاريمه بيکارخانه مذکور در باال، ب

داد از دست را ييهانکرد، شانس يتوانست وليبرجسته کرد اما آن چه را که م

-يرا که م ييبود و درس هايگو مها مسئول و پاسخد در برابر آنيبايو م

ش را در کنگره يهارد مورد توجه قرار نداد و کوششيبگ ينين بازبيتوانست از ا

 ياقتصاد يهااستيمعطوف کرد که در س يتنها به طرح 6912در سال  10

-يم يه داريت سرمايمالک يطهغلبه برسل ين را به معنيو ا. رگذار باشديتاث

 يکه برانده بلياهداف آ يه ها نه تنها برايد با آن اتحاديبايکه م يطرح. دانست
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اقتصاد . ت داشته باشنديت کل اقتصاد به طور روزانه مسئوليو هدا يزيطرح ر

چنان  يعني. سم فراهم شودياليانتقال آن به سوس ش شرطيزه کند تا پيرا دموکرات

طرح . رفته نشوديگر پذيت ديمالک يازهايجاد شود که امتيتصاد ادر اق ينظم

* نيبرنشتا يستيرفرم ياده کردن تئوريقت پيه در حقياتحاد ياقتصاد يدموکراس

که فقط از ابد، بليانجام  يانقالب يتواند از راه هايسم نمياليگفت سوسيبود که م

ال در دولت شرکت کرد د به طور فعين باياست بنابرا يابيق رفرم قابل دستيطر

درون  يهاستين در مبارزه با نظرات مارکسينظرات برنشتا. و آن را جهت داد

ال دموکرات در آمد و چنان که قبال يحزب به صورت نظر غالب در حزب سوس

ز در ين ين تئورين حزب بحث شد ايه ها با ايهم در باره رابطه تنگ اتحاد

در  ين طرح حتيته بود غالب شد اما ات حزب وابسيه که با اکثرياتحاد يرهبر

ش شرط گذار ين که بخواهد پيافت تا چه رسد به اي يه انعکاس کوچکيخود اتحاد

 . سم را آماده کندياليبه سوس

ون يليم 61ن سال يک رکورد بود در اي 6911سال  يخ مبارزه کاريدر تار

روز يپ روزکار با اعتصاب ها از دست رفت اما در هر ده مبارزه کارفرماها

ه در يش بردند و اتحاديط کار مورد نظر خود را پيهشت مبارزه بودند و شرا

اوج . ان داديجه پايافتن به نتيها بدون دست اعتصاب% 60ش از يصال به بياست

ن سال بر مساله هشت ساعت کار روزانه به عنوان دستاورد يدر ا يمبارزه کار

ن سال در يدر ا ين مبارزه کاريرتبزرگ. افتيان يجه پاينت يانقالب بود که ب

ش از همه در معادن رور بود که در هر يو ب يميچاپخانه، ش يکار يرشته ها

-11در فاصله . ش ساعات کار موافقت کرديسه مورد وزارت کار به افزا

ع يو صنا يدر نساج. افتيش ير رشته ها هم افزايساعات کار در سا 6912

به هر حال . ديساعت رس 10تا  يفتيوشد يساعت و در کارگاه ها 20به  يفلز

ساعت در هفته کار  10تر از شيک کارگر بين دوره از هر دو کارگر يدر ا

کار را  يش از چهار پنجم قراردادهايب 6911-11 يهادر فاصله سال.کرديم

ه ياتحاد يعنيبود  يه اجبارياتحاد يبا برايش تقريکرد و اجرايم ميکارفرما تنظ

-ين کرده بودند را هم نميش تعيا که دولت و کارفرما برار يفه ايهمان وظ

 .توانست انجام دهد

 يگرچه با رشد اقتصاد 11سال رکود بود و متعاقب آن سال  6912سال 

 يجه آن براين بود  و نتيکارگران قر ياتوده يکاريهمراه بود اما کماکان با ب

تنها  يه عموميادن زمان اتحيدر ا. شتر بوديب يه از دست دادن اعضاياتحاد

. بهتر شد ياقتصاد داخل 6912با رونق سال . ون نفر عضو داشتيليم 689
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کرد و يها کار مدولت اما طرف کارفرما بود و به نفع آن ياست اقتصاديس

. رفتيست ميبا ينم يه دارينده سرمايک دولت نماين از ير از ايغ يانتظار

که  يبه باال نظر داشت به نحون بود و اغلب رو يه اما خالف اياست اتحاديس

ه يال دموکرات انتخاب شد اتحادير کار از حزب سوسيک وزي 10در سال  يوقت

ه يکه اعتماد به دولت سرما يدولت اعتماد کرد در حال ياست مزديدر بست به س

. کرديو مستحکم م يکه آن را قانونداد بليرا کاهش نم يکارگران خطر يبرا

االت متحده در يآن چه که در ا يعنيکردن کار  يعقالئ يه حاضر  بود براياتحاد

-يش ميزه کردن پيند تا آن چه که با مدرنيان بود با کارفرماها به مذاکره بنشيجر

برد، يرا باال م يجه مقدار ارزش اضافيکار و در نت يد و شدت و باروآوريآ

. ابديل يتقلساعت  0رد و ساعات کار به يز به کارگران تعلق گياز آن به ن يسهم

با باال  يعنيشود يدر جامعه م ين عمل سبب بهبود عمومين که ايه ايبا توج

ه به يشود و برگشت سرمايد کارگران دور گردش کاال کوتاه ميرفتن قدرت خر

حاضر  يشود اما کارفرماها که در قدرت بودند حتيع تر انجام ميد سريامر تول

 يقدرت و شدت مبارزه طبقات يماناگر ز. ن حرف ها هم نبودنديدن ايبه شن

کردن هم  يل داده بود امروز استدالل عقالئيساعات کار را به هشت ساعت تقل

زان يکارفرماها اما خواهان باال بردن ساعات کار به م. برديش نميرا از پ يکار

ل يتبد يک مساله اجتماعيجه مساله ساعات کار به يدر نت. قبل از جنگ بودند

 ياوضاع اقتصاد يکه کم 6912-19 يهاحال در فاصله سالبه هر. شده بود

د وارد يون عضو جديليک ميش از يه ها دوباره رشد کردند بيبهتر شد، اتحاد

 10کارگران % 20هنوز  6910ن در سال يبا وجود ا. شد يه عمومياتحاد

 يروز مرخص 1-2کار  يکردند و طبق قراردادهايساعت در هفته کار م

 . ساالن داشتند

ن يمساله کاهش ساعات کار روزانه و هم چن 10ه در سال يدر کنگره اتحاد

د توده يش تورم که قدرت خرين که افزايش دستمزدها  به خاطر ايمساله افزا

ده يرا کاهش داده بود به بحث کش ين آورده بود و مزد واقعييکارگر را پا يها

کاال و برگشت را دورگردش يز بود زير مساله کارفرماها نيمساله اخ. شد

 .نبود يکرد و به صرفه اقتصاديتر م يه را طوالنيسرما

، معدن و يع متال، نساجيدر صنا 6912-19سال  يمبارزه بزرگ کار

کرد و يد ميکارگران را تهد يکاريرا بيز. آغاز شد  يکاريمه بيب يات برايدخان

شاهنگ يپع فوالد به عنوان يصنا. مساله مبرم کارگران شده بود يکاريمه بيب

ع آهن يبرآورد شد و مبارزه در صنا يکارگر يهاه ها و انجمنين اتحاديمبارزه ب

برد طرح شيپ ين زمان برايه دراياتحاد.  ده شدينام يسمبل مبارزه کارگر
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خواست ين طرح ميه با اياتحاد. ديکه شرحش گذشت، کوش ياقتصاد يدموکراس

 يرويق که نين طريجاد کند به ايا يسم آشتياليو سوس يه ايسم اتحادين رفرميب

ل شوند که برسلطه کارفرما يدخ يريگميه چنان در تصميافته در اتحاديسازمان 

ل کارفرما در جهت ياقتصاد را برخالف م يد و بتواند حرکت رهبريفائق آ

را يه بود زيکسويار ساده انگارانه و ين باور بسيا. سوق دهد يعالئق عموم

آن را از  يداد و جلوينم ين کاريتن به چن يبه راحتکارفرما  يعنيطرف مقابل 

ن خواست را خطرناک يها اآن. ن کار را کرديکرد چنان که هميهمان ابتدا سد م

 .انقالب خواندند يهاماه يستياليسوس يهاو از خواست

ت يشان به از دست دادن موقعدر فاصله بعد از جنگ تعداد زنان به خاطر امتناع

رون از خانه در دوران يبدست آمده  از کار ب يجه اجتماعينتو در  ياقتصاد

 يرويها نبردند و کارخانهيکه مردان کارگر را به جبهه م يسخت جنگ و زمان

گر حاضر يها، ددادند و رشد اعتماد به نفس در آنيکار خود را از دست م

ر کار باال برگردند، در بازا يها و کار خانگخواستند به آشپزخانه ينبودند و نم

-يل ميها را کارگران ساده تشکش از نصف آنيد اما بيرفت و به دوبرابر رس

ع يتر در صناشيزنان ب. ک سوم بوديمردان  ين نسبت برايکه ا يدادند در حال

و  يميع متال شيمشغول کار بودند اما مردان اکثرا در صنا يو لباس دوز ينساج

با  يم کار جنسين تقسيا. کار داشتندک، معدن و ساختمان اشتغال به يالکترون

ش از همه يو ب يشغل يثبات ين و بييت پايفي، کيزيناچ ي، مزدهايط بد کاريشرا

 يزنان برا. داد يرون از خانه زنان را رنج ميو کارب يفشار دوگانه کار خانگ

ع ين فاز رشد سرياما ا. رو آوردند يه و کار جمعيت به اتحادين وضعياز ييرها

آوردن زنان،  يبا رو 10در دهه . دا کرديخاتمه پ 6619سال  با بحران

به دادن  يه سعيه، اتحاديبه اتحاد يو کارگران کمک يجوانان، کارگران کشاورز

را  يدستگاه ادار. ساخت ييهاها و کتابخانهگاهآموزش. کرد ياهيآموزش اتحاد

 يمه هابرنا. گسترش داد و اقدام به انتشار مرتب روزنامه و مجله کرد

ش يب. کرد يگذارهيمه سرماينه مسکن، بانگ و بيب داد و در زميترت يونيزيتلو

که در راه بود دوباره برگشت به  ياما با بحران. ل شديتشک يکار از چهل انجمن

ش را از دست داد و خود يه کارمندان دو پنچم اعضاياتحاد. عقب آغاز شد

 يستياليان ضد سوسيع يمت و سوگرا س ير محافظه کاران مليه تحت تاثياتحاد

 دا کرديپ

ورک آغاز شد به کمک يويکه با سقوط بازار بورس ن 6919 يبحران اقتصاد

 يستم را از گردنش برداشت و دوباره مبارزات مزدير سييه آمد و وبال تغياتحاد

را از دست دادند  يد به رشد اقتصاديران ماندند و اميه ها حياتحاد. را عمده کرد
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ها و عواقب آن را ش شرطيرا بشناسند، پ يکه بتوانند رکود جهان نيبدون ا

 6/9 يعنيکا يدر آلمان به سه برابر آمر يکارينزخ ب. ل کرده باشنديه و تحليتجز

و در آدامه تا مارس سال % 6/10د و در دسامبر به يرس% 1/6در مقابل % 

 .ديرس% 61به  6960 يعنيبعد 

. گذاشتير ميتاث يکاريمه بيجه بر بير نتبودجه دولت با مشکل مواجه بود د

ال دموکرات قادر ين دولت سوسيبنابرا. نبود يگر قادر به دادن کمک ماليدولت د

د يگر اميد. ها بود، نبوده به آنيرهبران اتحاد يدهايکه همه ام يبه ادامه رفرم

ن يآن طور که برنشتا يال دموکراسيزش سوسيستم با خيز سير صلح آمييتغ

را باال برد و  يات کشاورزيمجلس مال 19در تابستان . کرد بباد رفتيمل يتحل

ه را ين اوضاع اتحاديمجموعه ا. ديش کشيرا پ يکاريسپس مساله کم کردن پول ب

ن زمان يخروج از ائتالف به فکر وا داشت در ضمن که در هم يرا برا

و  يه ايسم اتحاديه رفرميدا عليشد( RGO)  يه اياتحاد يون انقالبيسياپوز

 يميع معدن و شيکال خود در صنايکرد و با کارزار راديت ميفعال يجمهور

مبارزه با . آورده بود و اکنون در منطقه رور متمرکز شده بودبدست ييهاتيموفق

ه آزاد ياتحاد يشد برايت ميست هدايسرخ که توسط حزب کمون يه هاين اتحاديا

 6919در دسامبر .  ه داشتادام 66که تا سال ! گرفتيم ياديز يروين

ک اعتراض را دادند ي يه کارمندان فراخوان برايبه همراه اتحاد يه عمومياتحاد

دوباره حرف به  يجه از مبارزه طبقاتيو در نت ياجتماع يهاانيب بنيو از تخر

 . ان آمديم

ه يبا اتحاد يک مبارزه کارين در يبرل يع فلزيان صنايکارفرما 6960در اکتبر 

ن کاهش کارگران معادن رور را هم يا. دستمزدها شدند يکاهش عموم موفق به

 يبرا يان و امکان چانه زنيد به اعتدال در کارفرمايگر امين ديبنابرا. شامل شد

به مبارزات  يگر مبارزات کاريد. ن رفتيهم از ب يتعرفه کار يقراردادها

 .ل شده بودياز کاهش دستمزدها تبد يريجلوگ يبرا يدفاع

ه يسه اتحاد يه داريم سرمايعظ يک سال بعد از بحران جهاني 6960ل در سا

دوباره بعد . ون نفر عضو خود را از دست دادنديليم 681آلمان در مجموع 

ن کار و ين دوران مناسبات بيدر ا. ميرسيک دوره رونق و ثبات ميبحران به 

ن که يل ايه و به دليش سرمايجاد شده در حال افزايل تمرکز ايه به دليسرما

رقابت ورشکست شدند،  ييکوچک در اثر عدم توانا يه هاياز سرما ياريبس

ه همان يکه تمرکز سرما يتر حل شدند به طوربزرگ يه هايدر سرما ياريبس

افت و به عنوان ين دوره شتاب يدر ا يل کرده بود به خوبيگونه که مارکس تحل

د يابداعات جد. حکم کردخود را م يجاپا يه داريمهم سرما يهااز مشخصه يکي
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آن را  يکار و هم بارآور يابيضمن کار، هم شدت  يهاک و آموزشيتکنولوژ

کردند يد مين برابر توليچند يگر در همان ساعات قبليکارگران د. برديباال م

 يباال بردن ساعات کار و هم کوشش برا يه داران برايورش سرماياما باز با 

 .دک روبرو بودنيبهبود مجدد تکن

ر بودند به صورت مساله يکه روزانه با آن درگ ياينيکارگران مساله ع يبرا

ابنده يد در برابر شتاب و تمرکز رشد ين فکر که چگونه بايا. آمديدر م يذهن

ار يافته بسيتمرکز  يه هاياکنون سر و کار کارگران با سرما. ستاديه ايسرما

ز خود را در يه نياتحاد. ديطلبياز مبارزه را م يديبزرگ بود و لزوما شکل جد

. بزرگ عمل کند يد در برابر کارفرماهايد که چگونه باين سئوال ديبرابر ا

ا کاهش دهد و متوازن يرکود و تورم را تحمل کند  يچگونه ضربات فازها

 .سازد

کاهش % 62 -10ن يب 19کارگران نسبت به سال  يمزد واقع 61در سال 

ه کار تمام يبق%  11کار بودند و يه بيتحادکارگران عضو ا% 1181.افته بودي

 يکاريکاهش ب يب کردند که برايندگان تصويدر کنگره بحران نما. وقت نداشتند

-ليجاد سيها، اها، آپارتمانابانيکارگران در ساختن خ يبا کمک دولت يتوده ا

و ادارات پست به کار  يخطوط راه آهن دولت ين، ساختيزم يرها، زه کشيگ

 . کردياقتصاد عمل م ين پروژه تحت پوشش بازسازيا. دگرفته شون

شرکت داشت اما همان . د. پ. با اس يکه در دولت ائتالف يه آزاد در حالياتحاد

مه يها از جمله بمهي، بياسيس يچون بهبود اجتماع يگونه که آمد در مسائل

ت اليجاد تسهيت از زنان و جوانان، اي، حمايکاريمه بيتصافات ضمن کار و ب

ت ياقل. کوچک در اکثر مواقع ناموفق بود يجاد آپارتمان هايق ايمسکن از طر

ات يش ماليها افزابرد که از جمله آنيش مياما نظرات خود را پ يپارلمان

ان با کمک حزب خلق يانجمن کارفرما يحت. ره بوديد تانک و غي، توليکشاورز

DVP در ماه .  بود يکاريبمه يش سهم کارگران در پرداخت سهم بيخواهان افزا

 يعنيدرصد  2/0زان يبه م يکاريمه بيش بيه خواهان افزاياتحاد 6960مارس 

ه يباالخره اتحاد. با آن مخالفت کردند يشد اما هردو حزب ائتالف% 1به  2/6از 

مارس  12با شکست ائتالف دولت در . م به خروج از ائتالف گرفتيتصم

 .مار بوديوا يجمهور ينن حکومت پارلماين آخرياستعفا داد و ا

ت راست در يد و با موفقيخزيبا شکست ائتالف ضد انقالب به سمت قدرت م

جامعه به طور . شديمحتمل م يستيفاش يکتاتوريانتخابات سپتامبر خطر د

 10ل دهه ينگ که در اوايد را برونينه جديکاب. شديم يتر قطبشيآشکار هرچه ب
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نه او يکاب. ل دادير کار شد، تشکيسپس وزبود و  يحيه مسياتحاد يير اجرايمد

 يحيه مسيقرار گرفت و رهبر وقت اتحاد يحيه مسيبالفاصله مورد استقبال اتحاد

-ن اکتبر و سپتامبر مساله اتحاد انجمنيب. نگ شدينه برونير کابياشتگروالدر وز

ح داده شد که يد و توضيب مجلس رسيه مطرح شد و به تصويکار و سرما يها

ز کنار ين يو مزد ير کند و اصول تعرفه کاريکه مزدها تغ است يضرور

نه او ينگ انتظاراتش را از کابيبه برون يانامه يه آزاد طياتحاد. گذاشته شود

بحران را بر دوش مردم  يد آماده شد که مخارج بازسازيحکومت جد. برشمرد

فت ه حکومت موضع گريعل يحيه مسياتحاد يد که حتيکش ييکار به جا. بگذارد

 .ه ها در اعتراضات شرکت کردير اتحاديو بارها همراه با سا

ت يه متال با اکثريکارگران عضو اتحاد 6960در اکتبر  يک نظرخواهيدر 

هزار کارگر به  660اکتبر  62در . کاهش دستمزدها را رد کردند% 02

 م را رد کرد و در مقابليه تحريم کار پرداختند اما اتحاديعنوان اعتراض به تحر

بهبود  يرا برا يه آزاد مبارزه کارياتحاد يوقت!. ستاديخواست کارگران ا

خود را  يست آلمان در مقابل انجمن هاياوضاع کار و مزد رد کرد حزب کمون

 11در . افتيکماکان ادامه  يمزد يبه تعرفه ها يحمالت قانون. ل داديتشک

-62اهش آغاز شد که شامل ک يبخش عموم يحمله به تعرفه ها 66آگوست 

 .مزد و حقوق بود% 60

 -61ژه در فاصله ين زمان و به ويمجموعه آن چه که در فاصله بعد جنگ تا ا

ال دموکرات يها و از حزب سوسهيگذشت سبب شد که کارگران از اتحاد 6966

 .د کنند و بدبختانه به راست بچرخنديقطع ام
 

 ستياليونال سوسيحزب ناس يريه در آغاز قدرت گياتحاد
تلگرام به  يگر طيد يهاهيهمه اتحاد يه عمومياتحاد يبه استثنا 6966ال در س

ه يه اتحاديژانو 10در . رمقدم گفتنديسم خياليونال سوسيکار آمدن حزب ناس يرو

و کارگر  يک حکومت ارتجاعيکار آمدن  يس جمهور رويبه رئ يتلگرام يط

ار آمد آنگونه که ک ين حکومت رويا ياما وقت. خواند يک مبارزه طلبيز را يست

که داده بود همراه با  يت حساس با وجود اخطارير خواهد آمد در آن موقعيدر ز

ه اعالم کرد که شعار يژانو 66و در. و مانديپس ين مبارزه طلبيحزب در برابر ا

ق کارگران را در برابر يه عالياتحاد. سازمان است نه تظاهرات( حفظ)ما 

 .کرد ين عالئق باشد قربانيست در خدمت ايبايکه م يسازمان
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بودن  يخنث"مردم داشتند و شعار خود را  يها چشم به انتخابات و آراهياتحاد

روز خود مستقل نبودند و وابسته يکه تا د ياعالم کردند در حال"  ياسيس يحزب

 . کردنديبه احزاب عمل م

ه به يژانو 60سم که از ياليونال سوسيحزب ناس 66مارس  2در انتخابات 

پارلمان را  يهايت مطلق را کسب کرد و دو سوم کرسيده بود، اکثريدرت رسق

زنگ خطر به صدا . س دولت انتخاب کرديتلر را به عنوان رئيبدست آورد و ه

ست را ممنوع يمارس حزب کمون 2ن اقدام در يد در اوليدولت جد! درآمده بود

 66تنها در . شد ها آغازهيه اتحادين علين ماه ترور خونيدر هم. اعالم کرد

 يبرا يحيه مسيمارس اتحاد 62در . ه حمله شديست مرکز اتحاديمارس به ب

ه يو اتحاد يحيه مسيسپس اتحاد. کرد يد اعالم آمادگيبا دولت جد يهمکار

 16و متعاقب آن در . خواندند ياسيرسيو غ يتنها صنف يرش خود را ارگانيه

ن کار را يت شناخت و ايرا به رسمتلر يدولت ه ياهيانيه آزاد در بيمارس اتحاد

حکومت اعالم کرد که . و خواست مردم خواند يق عموميو عال ياحترام به را

  SPDگر بايم گرفت ديه آزاد تصميد مستقل از احزاب باشند،  اتحاديه ها باياتحاد

تر از آن کنار بکشد و دوباره به استقالل شيقطع رابطه کند و خود را هرچه ب

ن يترشيکه ب يدر زمان ين استقالل طلبيا! ر شده بوديار ديبسرو آورد اما 

ت يدر برابر حکومت کل يها و جبهه مقاومت توده ا يهمکار يضرورت برا

 !!بود يمعن يوجود داشت ب. اس. چون ان يخواه

 يزين گرچه چيا. اعالم کرد حاضر است با کارفرماها به طور مشترگ کار کند

 .بود يبين گام در سراشيمات اولين تصميانبود اما در مجموع  ياتازه

ه آزاد را به عهده ياست اتحادين ريپارت که بعد از مرگ لگيل اليروآ 66در 

 يتلريه هيندگان اتحاديه با نمايندگان اتحاديز نمايداشت همراه با گراس من و لوش

NSBO ه يندگان اتحادياز نما يکيپارت به نفع يبه مذاکره نشستند و قرار شد ال

 6910در سال  يست کارگاهياليونال سوسيسازمان ناس. کنار برود يتلريه

ن يا. کند يسازمان ده. اس. اهداف حزب ان يس شد تا کارگران را برايتاس

ن سال سازمان يدر هم. هزار عضو داشت 200تعداد  66سازمان در سال 

 يس شد که با سازمان کارگاهيتاس DAFآلمان  يبه نام جبهه کارگر يگريد

مستقل در  يت قدرتيک موقعيخواست به يبرد و ميرا پبش م يداخل ييبارزه ام

 يفراطبقات يک سازمان توده اين جبهه به يبعدها ا. ابديدست . اس. ستم انيس

فه اش ين وظيترمهم 69ون عضو داشت و در سال يليم 10ل شد که يتبد

که  ين معنيبدم اوقات فراغت کارگران بود يها و نتظت خلق در کارگاهيريمد
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ها را در کنترل کارگران و توده يق تمام ساعات زندگين طريخواستند به ايم

ها مشخص شده بود نوبت به هيف اتحادياکنون که تکل. کامل داشته باشند

ق يابتدا از طر. آمديست به اشغال در ميبا يد که ميکارخانه رس يشوراها

در . عدم اعتماد به دولت دادند يد راخو يش آمدند اما کارگران با آرايانتخابات پ

ه يکه اتحاد يآرا را بدست آورد در حال% 1/26ه آزاد يانتخابات شوراها اتحاد

 .خواستيگر ميد ياما دولت نظم. آرا شد% 2/66تنها موفق به کسب  يتلريه

انتظار . ل شده بوديتبد يها حفظ سازمان به مساله اصلهياتحاد ين زمان برايدر ا

کپ کارگران با اعتصابات  يبه هنگام کودتا 6910ون در سال رفت چيم

حزب . ز کارگران اقدام کنندين بار نيحکومت را ساقط کردند ا يعموم

 يمقاومت توده ا يل جبهه متحد برايو تشک يست خواهان اعتصاب عموميکمون

ون يليم 1ن که يبا توجه دادن به ا  ال دموکراتيه و حزب سوسيشد اما اتحاد

دانستند ير ممکن مين کار را غيقدرت دارد ا  NSس يوجود دارد و پل کاريب

جه با همان يدر نت. مناسب باشد ين کاريچن يا زمان برايد داشتند که آيها تردوآن

 يل جبهه پاسخ منفيست به مساله تشکيخود نسبت به حزب کمون يميدرک قد

د يست که بايکمون ط به حزبين شرايخواستند در چن ين آن ها نميهم چن. دادند

ن يکردند چنيها فکر مآن. ک شونديداشت نزديدر نوک حمله راست قرار م

جه يشد در نت يل جبهه متحد نفيتشک. خواهد داد ياديان زيقربان يسميکاليراد

ن يد در چنيبا يکه م يدر حال. هم ناممکن شد يون ها و اعتصاب عمومياکس

ستادند و توده مردم را به يا يم با تمام قوا در برابر قدرت راست يطيشرا

ن مورد استفاده يدر ا يات تا کنونيکشاندند و از تمام تجرب يمخالفت و مبارزه م

را  يميه آزاد تصميانجام نگرفت اما باالخره اتحاد ين کارزاريچن. کردنديم

ونال يه با ناسياتحاد يمارس رهبر 2در . گرفت که کارگران را شوکه کرد

 س گرفت ها تماستياليسوس

 يه آزاد سپس از کارگران دعوت کرد که در روز اول ماه مه در مراسمياتحاد

ر نام يتغ. ندين شد شرکت نمايتع" کار يروز مل" به عنوان  NSکه از طرف 

سال بعد  22که هنوز  ين زمان انجام گرفت، ناميروز کارگر به روز کار در ا

هرسال از آن با نام روز کار  کند ويم ينين روز سنگيا يتلر بر روياز سقوط ه

ن جشن پاداش کار خالصانه کارگران يبرند تا نشان دهند که ايا جشن کار نام مي

ن طبقه کارگر يادآورنده مبارزات خونياست نه روز  يد ارزش اضافيتول يبرا

 .ياز استثمار کار مزد ييبهتر و رها يک زندگي يبرا يجهان

در سراسر آلمان  يتوده ا يهاييمايپروز اول ماه مه جشن گرفته شد و راه

ه هم در آن شرکت کردند اما در دوم ماه ياتحاد ياز اعضا ياريبرگذار شد که بس
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اشغال  يتلريه يروهايمنفرد توسط ن يهاهيه آزاد و اتحاديمه همه مراکز اتحاد

ها، زندان و شکنجه و مرگ و هيگسترده کارگران عضو اتحاد يهايريدستگ. شد

 ين تراژديا. ک سال بعد کشف شدين کارگران ياز ا يجسد بعض. شد فرار آغاز

که از  يسميکاليه بدون آن رادينشان داد که برخالف نظر رهبران حزب و اتحاد

-يه طلب ميت سرمايرا بربر يشماريان بياق قربانيدند هم به همان سيترسيآن م

کار  يمار تا رويوا ياز آغاز جمهور ياهيبود بر جنبش اتحاد يانين پايا.کرد

 .ستياليونال سوسيآمدن حزب ناس

ت ين وضعياز ا يريجلوگ يبرا يش آمد، چرا اقداميپ يتين وضعيچرا چن

ر قابل يو غ يناگهان يا امريد، آيصورت نگرفت، چگونه راست به قدرت رس

 ران ماندند؟ين حيچن يها و احزاب چپ و کارگرهيبود که اتحاد ينيش بيپ

ها ظهور راست را آن. ستياالت امروز چندان دشوار نن سئويبه ا يپاسخگوئ

سم نتوانسته يل غلبه رفرمينداشتند و به دل يمنسجم ياستراتژ. نگرفته بودند يجد

حل مسائل ارائه  يبرا يکارگر يويکه در قدرت بودند آلترنات يزمان يبودند حت

ر يغ يظارها انتاز آن يوين آلترناتيدهند و بهتر است گفته شود که انتظار چن

اختالف نظر و مشکل بودند که  ين خود داراين آن قدر بيعالوه برا. بود يواقع

 يک اقدام مشترک دست بزنند در حالينتوانستند به  يهمان گونه که گذشت حت

. کار آمدن ان يدر آغاز رو. آماده بودند ين کاريچن يکارگر برا يکه توده ها

 ييدهايحل مشکالت به آن ام يراه بياتحاد يباال ياز اعضا يبعض يحت. اس

 .بسته بودند
 

 ستياليونال سوسيحزب ناس يريکارگران و مقاومت در برابر قدرت گ
 يواقع يروين يه، کارگران و فعاالن چپ کارگرياتحاد يبا وجود مخالفت رهبر

با وجود ترور، زندان و شکنجه هزاران کارگر بدون . بودند. اس. مخالف ان

اس . ه حکومت انيدر کنار هم عل ياهيو اتحاد يگروه يسايس يتوجه به دعواها

سم حاکم در يل رفرميها به دلهياتحاد. جاد کردنديرا ا يمبارزه و مقاومت کارگر

که در راه  يايستيتحت حکومت راست فاش ينيرزميکار ز يآن ها خود را برا

ه به طور ياتحاد ياعضا يبعض 66در سال . بود آماده نکرده بودند

ها در سال ن گروهيل دادند اما اکثر افراد ايمقاومت تشک يها، گروهيزمانرسايغ

فتادند مجبور به يکه به دام گشتاپو ن ييهاات گشتاپو شدند و آنيعمل يقربان 62

کارگران راه آهن که وابسته  ياتوده يريباالخره با دستگ. فرار از کشور شدند

مقاومت سرکوب  يرگران براکا ين کوشش گروهيه آزاد بودند آخريبه اتحاد

هزار نفر از  00 6962هزار نفر و در سال  660تعداد  6961در سال .  شد
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ان جنگ يتا پا. ر شدنديدستگ يرقانونيغ يستياليت سوسيکارگران به خاطر فعال

شان % 90هزار سال زندان محکوم شدند که  100هزار نفر مجموعا به  112

 . بودند يوابسته به جنبش کارگر

ش يجن يمبارزه جهت دفاع از دستاوردها يقانون يکارگران همه راه ها يبرا

ق کار ير کارگران از طري، ارتباط با ساياجتماع يازهايو برآورد ن يکارگر

 يتنها راه باق. سد شده بود يورزش يهاشرکت در انجمن يو حت يه اياتحاد

 ياو دوستانه يماعن هر رابطه اجتيبنا برا. بود يرقانونيمقاومت غ مانده، راه

آن مراکز را  يها جاگرفت و خانهين امر مورد استفاده قرار ميشبرد ايپ يبرا

گاهش را عوض کرد و فرم مناسب زمان يجا يجه مبارزه طبقاتيدر نت. گرفت

. برديش ميرا پ يوه خود مبارزه طبقاتيبه ش يگر هر کارگريد. خود را گرفت

عامدانه به . کردنديم يران کم کاراگر امکان اعتصاب وجود نداشت کارگ

 يروزها. کرديم يد را مختل و طوالنيزدند که توليدست م ياشتباهات کار

از  يفرد ين رفتارهايگرچه ا. باال رفت يماريامدن سرکار به خاطر بين

افته بودند ساده به نظر يسازمان  يونيليچند م يه هايکه قبال در اتحاد يکارگران

در  يال مبارزه بود و در مجموع خود به صورت کار جمعد اما به هر حيايب

ق ين طريآن ها به ا. ن و تنها امکان مقاومت بوديط آخريد در آن شرايآمد وشايم

 يه کارگاهير چتر اتحاديزدند و زيحاکم را پس م يکتاتوريد يسين پليپليسيد

ن يبا ا مقابله يهم در مقابل خود را برا يستيدولت فاش. دنديخز ينم. اس. ان

را سروسامان داد تا اوقات فراغت کارگران  يوه مبارزه آماده کرد و سازمانيش

افته بود از آن ها يمردم را که به اشکال متفاوت مبارزه اختصاص  يو توده ها

 .ديبربا

همه حقوق مربوط به دخالت  يبه کار اجتماع يقانون نظم ده 6961در سال 

کارگران به  يرا برا ياجبار يد و نظمها را لغو کر يريم گيدر تصم يکارگر

همراه بود اما کارگران عدم  يد طبقاتياجرا در آورد که با سلسله مراتب شد

 61معتمد سال  يدر انتخابات شورا يستيستم سرکوب فاشياعتماد خود را به س

بهبود . آرا را بدست آورد% 10تر از اف کم. آ. ش در دينده راينشان دادند؛ نما

 يرا جذب کار کرد و همراه با آن تالش برا ياديکاران زيب يادط اقتصيشرا

شدت کار در . د کرديرا هم تشد ياجتماع يکنترل همه جانبه کارگران، فشارها

نبود که همراه با کنترل  يانيپا ييساعات کار را گو. ها مرگ آور بودکارگاه

همه حقوق  کردن کار، گرفتن ينظام. بردين ميرا از ب يکارگر يد همبستگيشد

ب خورده به يل شد و اعتماد کارگران فريها به ضد خود تبددر کارگاه يکارگر

 . را لرزاند و سست کرد . اس. ان يغات کارگريتبل
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در  يآلمان 661200ش از يب 69از گشتاپو در سال  يبر اساس گزارش

ن ياکثر ا. ها بودندنفر در بازداشتگاه 12200تمرکز و زندان ها و  يهااردوگاه

ن مقاومت ضدجنگ و يشود گفت اوليم. بودند يو از جنبش کارگر ياسيافراد س

ن يب يگادهايافت و بعدها به صورت باريسم در خود آلمان سازمان يضد فاش

و مردم آلمان است اما  ين جزو افتخارات جنبش کارگريافت و ايتکامل  يالملل

ها از آن ياديتعلق داشتند  يستياليسوس ين که به جنبش کارگريل ايمتاسفانه به دل

ه انداخته يبر چهره آلمان سا يتلريسم هيسم و فاشيشود و فقط شرم از نازينم

شگامان يهمواره پ ينيو در هر سرزم ياهيکه در هر دوران س ياست در حال

. بماند يت خاليگذارند که سنگر انسان ين مقاومت وجود دارند که نميافتخارآفر

 يدگاهيشگامان با وجود همه انحرافات  دين پيه و اکثر ار همواريدر صد ساله اخ

 .بوده اند يکارگر يستيالياز جنبش سوس يکيو تاکت

ر در جنگ شامل کارگران يدرگ يياروپا يدر اواخر جنگ کارگران کشورها

 يه جهانيتحت نام اتحاد ين خود ارتباطاتيا بيتاليس، فرانسه و ايآلمان، انگل

ه يسم و سرمايه فاشيه جنگ و عليشان را عليهاتيفعالجاد کردند تا يکارگران ا

. نديمتخاصم عمل نما يبا هم در کشورها يهماهنگ سازند و در همبستگ  يدار

ه و يطبقه کارگر را در برابر سرما يستيونالين کوشش خصلت انترناسيا

توانست  يه که مين اتحاديان جنگ ايدهد اما با پاينشان م ييسم بورژوايوناليناس

 .ن را سامان دهد درهم شکستيياز پا يسم کارگريوناليک انترناسير واقع د

تماس حاصل  يان مخالف و جنبش کارگرين نظاميان جنگ بين قبل از پايهم چن

ون مشترک  توافق کر دند و يک اکسي يبرا 6911 يولي 10ها در شد و آن

ه ين اتحاديا. دد را اعالم نمودنياست نظم جديجاد کردند و سيه متحد را اياتحاد

. استوار باشد يريم گيدر تصم ين و برابريياز پا يدموکراس يست برمبنايبايم

رش يتوانست با پذيم يو حزب يگروه يبدون توجه به وابستگ يهرکارگر

م يست با تصميبا يم يان هر اعتصابيشروع و پا. وندديه به آن بپياصول اتحاد

خصلت  يابين شکل سازمان يبازهم اد يم ديباشد اما چنان که خواه يجمع يريگ

و ضد کار  يه داريخود را حفظ کرده  بود و سازمان ضد سرما يه اياتحاد

 يعنيفا کند يرا ا يقبل يهاهيست نقش اتحاديبا يکه مکارگران نبود بل يمزد

که در آن  يطبقه کارگر باشد در حال يو مزد يمسائل تعرفه ا يبرا يسازمان

ف شده بود و توان يار تضعيآلمان به علت جنگ بس ه داريط طبقه سرمايشرا

و قاطع و  يکار يمبارزه ا يط برايخود را نداشت و شرا يپا يستادن رويا

سازمان بود  يز درهم شکسته و بيگرچه طبقه کارگر ن. ن کننده وجود داشتيتع

ن مساله و مشکل طبقه کارگر چون گذشته نداشتن افق شفاف ضد ياما مهم تر
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. داديد اما آن را به افراد احاله ميديرا م يه داريع سرمايفجا. بود يه داريسرما

-يرون ميه سرسالم بيشدند و سرمايم يعامالن اصل. . . و  ينيتلر و موسوليه

 . از آن دشوار بود ييشه دوانده بود که رهايسم چنان ريرفرم يانيبه ب. برد

:راستواربوديشکلزيهبرمبنايناتحاديا

. دنديگزيرا برم يادار يست در اجتماع خود اعضايبا يکه م يمحل يهاانجمن

. کردند ين ميشدند و کارمندان منطقه را تع ين اعضا با منطقه وصل ميا

ه متحد با ياتحاد. ه باشديست پارلمان اتحاديبا يه مين ارگان اتحاديباالتر

ه خواهد ط کار و قرارداد تعرفه مذاکريچون مزد، شرا يمسائل يکارفرماها رو

ر يو سا يو از کارافتادگ يماريم کار، بيکرد و در رابطه با اعتصاب و تحر

د گفت از کوزه يقت بايدر حق!! ارائه خواهد نمود يحقوق يهااتفاقات  کمک

ه به رتق و يم تمام کوشش اتحادينيب يکه مچنان. همان برون تراود که در اوست

 .ک متمرکز شده بوديفتق امور بوروکرات

تازه  يتيمتحد و با جنا يروهاياروپا به نفع ن ياقتصاد يهاانيبن يرانيبا وجنگ 

 يديتوسط قدرت جد يما و ناکازاکيروشيدر ه ين بار بمب اتميکاربرد اول يعني

ورش ياز  يديد و دوران جديرا از اروپا بربا يجهان يرفت سرکردگ يکه م

ش يا را به نمايدن کارگران و آحاد مردم سراسر يه برتار و پود زندگيسرما

آغاز  يه داريد سرمايافت و دوران جديان يکا پاياالت متحده آمريا يعنيبگذارد 

قدرت مسلط آن  يجنگ شده بود و جا يکا که برنده واقعياالت متحده آمريا. شد

خود داشت  يجهان يسرکردگ يبرا ييس را گرفته بود طرح هايانگل يعنيزمان 

 . هم پرداختها خواکه به طور مختصر به آن

 6960-10در دهه . کا شديدوم سبب رشد قابل توجه اقتصاد آمر يجنگ جهان

ع ، يکا دچار رکود بود؛ به طور مثال مصرف فوالد در صناياقتصاد آمر

ون تن کاهش يليم 6682ون تن به يليم 2181ره از يل و غيساختمان، اتومب

کا شد، همان يآمر ز جنگ محرک مناسب موتور اقتصادين زمان نيا. افته بودي

ج يبس. کرده بود ياول نقش باز يا و جنگ جهانياسپان -کايگونه که در جنگ آمر

کاران به يب. رون آورديکا را از حالت رکود بيستم اقتصاد آمريجنگ س يبرا

شد  يجنگ اعزام شدند و اشتغال کامل بوجود آمده  سبب بهبود و رونق اقتصاد

 يسرکردگ  يکايان جنگ آمريبا پا. شديران مين زمان اروپا ويکه در ايدر حال

 ياه را به عهده گرفت و با آوردن طرح مارشال اهداف چند جانبهيسرما يجهان

را که ارمغان رونق  ييکايامر يهيز انباشت سرمايبحران سرر: برديش ميرا پ

ران شده تحت يو يکا بود با دادن وام و اعتبار به کشورهايدوران جنگ در آمر

قابل دسترس  ييکايآمر يهاهيسرما ياروپا را برا يبازارها. آورددر کنترل

در  يرد و با اروپا سنگريرا بگ يمقاومت مردم يها جلوسازد و با نفوذ در آن
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جاد کند يکرد ايم يندگيآن را نما يه شورويسم که به باورشان روسيمقابل کمون

 . ديم نمايخود را تحک ياسيس ياقتصاد يو سرکردگ

در باره  يريم گيتصم يکنفرانس برتون وودز برا 6911 يغاز در جوالدر آ

به  يياروپا يهاقبل از جنگ دولت. ل شديتشک يو مبادالت جهان  يستم ارزيس

 يانحصار بودند و راه برا يدارا يس در مبادالت جهانيانگل يژه امپراطوريو

کا به يکه آمرن اکنون يبنابرا. شديگشوده نم يبه راحت ييکايآمر يهاکنسرن

شد تا هم فشار از يبرقرار م ييد نظم نويل شده بود بايتبد ين قدرت غربيتريقو

 يمال يهاهيسرما يابيبهره  يط برايکا برداشته شود وهم شرايآمر يستم بانگيس

ز انباشت يو سرر يکا فراهم گردد تا از خطر بحران ماليآمر يو صنعت

 . شود يريجلوگ

کا ير خارجه آمريوز 6912ه يژوئ 2در  ينطورن ميبا ملحوظ داشتن چن

ن طرح همان يا. را اعالم کرد که به طرح مارشال معروف شد يمارشال طرح

مصرف مازاد انباشت  يبرا يافتن مکاني: کرديطور که آمد سه هدف را دنبال م

کا و مسدود يامر يد اضافيتول يد برايجد يافتن بازارهايکا، يه در امريسرما

بشردوستانه به مردم  يهاها مساله کمکگرچه آن يسم روسيمونکردن نفود ک

و  يل شد و از شورويه تکميژوئ 1ن طرح در يا. کننديگرسنه اروپا را عمده م

ط ياز شرا يکي. رش آن دعوت به عمل آمديپذ يو ژاپن برا يياروپا يکشورها

 يشورو.  کا وحرکت اروپا به طرف وحدت بوديوه امريرش راه رشد شيآن پذ

 يکا برايشروع شد سپس کنگره آمر 12برنامه در سال . رفتيدعوت را نپذ

م يبه صورت مستق يارد دالر اختصاص داد که بخشيليم 66طرح  يآت يهاسال

بخش . ه و بالعوض بوديبه طور هد يبه صورت اعتبار و بخش يپول و بخش

نان و ويحفاظت از ارتش در  ين ترومن برايها طبق دکترن کمکياز ا يبزرگ

االت متحده در اروپا و يا 6920 -26 يهادر فاصله سال. ه مصرف شديترک

ن يم کرد اما در هميمستق يگذار هيون دالر سرمايليم 600ارد و يليم 16ژاپن 

 يه گذاريکا از اروپا و ژاپن دوبرابر مقدار سرمايه به امريمدت برگشت سرما

!! ن خصلت بشردوستانهيو ا کا بوديون دالر امريليم 100ارد و يليم 00 يعني

 .دهديکا را نشان ميآمر يهاکمک

 09دوم تا دهه  يآلمان بعد از جنگ جهان يکارگر يه هاياتحاد
در . م نموديعا رشد کرد و خود را ترميدوباره سر يه ايبعد جنگ جنبش اتحاد

 آزاد آلمان  يه سراسريآلمان  بوند اتحاد يدر قسمت شرق  6912تابستان سال 

FDGB در  يک سازمان توده ايس شد و به سرعت رشد کرد و به صورت يتاس



 56 اتحاديه از توهم تا واقعيت  

ون نفر و يليم 682ش به يکه در دسامبر همان سال تعداد اعضا يآمد به نحو

در  ياشغال يروهايدر غرب ن. ديون نفر رسيليم 681ک سال بعد به يدرست 

 يراسره سيل اتحاديها کال مخالفت کردند و تشکهيد سازمان اتحاديآغاز با تجد

مستقل داده  يه هايس اتحاديسپس به کارگران اجازه تاس. را ممنوع اعالم نمودند

ضد  يدگاه هاين مجوز همراه با ديخود و ا يبرا يهر منطقه ا يعنيشد 

ل يباالخره در آپر. اد کارگران مواجه شدين امر با مقاومت زيا. بود يستيکمون

ل شد که شامل يآلمان تشک يه هايبوند اتحاد يسيانگل يدر بخش اشغال 6912

 .ون عضو داشتيليه مجزا از هم بود و دو مياتحاد 62

در هر  يعنيه فدرال داده شد يس اتحاديتنها اجازه تاس ييکايآمر يدر بخش اشغال

ن نوع در سال يه از اين اتحادياول. جاد کرديه مستقل ايشد اتحاد يم يالتيا

 .س شديهزار عضو تاس 119الت هسن و با يدر ا 6911

و  يه  ووتمبرگ جنوبيبوند اتحاد 6912ه يدر فور يفرانسو يدر بخش اشغال

م که بعد جنگ تنها در ينيب يق مين طريبه ا. ل شدير مناطق  تشکيسپس در سا

ست يوجود داشت که آن هم تحت کنترل حزب کمون يه مرکزيشرق آلمان اتحاد

همه . ش ببرديرا پ ياست مستقل کارگريقرار گرفت و نتوانست س يآلمان شرق

ن است يت ايخواندند، اما واقعيمذبور خود را مستقل از احزاب  م يهاهياتحاد

- ق استقاللين طريها را کامال تحت کنترل داشتند و به اروز آنيپ يهاکه قدرت

 . يبود نه واقع يصور يشان امر

 

دادند يمب يترت ييچهار بخش اشغال شده آلمان با هم مالقات ها يهيچهار اتحاد

ک يل يخود را باهم هماهنگ کنند و به سمت تشکل يهاتيکردند فعاليم يو سع

که بتواند کارگران کل آلمان را در  يه اياتحاد. نديحرکت نما يه مرکزياتحاد

از 6910دها با آغاز جنگ سرد در سال يها و امن کوششيا. پوشش داشته باشد

 . ن رفتيب

ال دموکرات يعبارت بودند از حزب سوس آلمان ياسين زمان احزاب سيدر ا

SPD ها بودستيکورت شوماخر که مخالف اتحاد حزب با کمون يبه رهبر .

ک و والتر البرشت که از يلهلم پيو يبه رهبر KDPست آلمان يحزب کمون

ل شده بودند عبارت يکه تازه تشک يدو حزب. بود يسم روسياحزاب برادر کمون

که   CDU. ها به وجود آمدبراليونال ليها و ناسبراليکه از اتحاد ل FDPبودند از 

ونال يمحافظه کارها و ناس براليها و ليحيبا اتحاد دموکرات مس 6912در سال 

 يداد که داراين طور نشان ميس شده بود و در آغاز ايمحافظه کارها  تاس

مردم آلمان  يبرا يه داريستم سرمايگفت که سياست و م يستياليش سوسيگرا
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 يله اين امر وسيشود گفت که اياست اما م يدياز به نظم جديست و نيعادالنه ن

داشتند و اعتماد خود را به  يستياليش سوسيبود که گرا ييروهايجلب ن يبرا

با قرار  ين امر را بزوديصحت ا. ال دموکرات از دست داده بودنديحزب سوس

رن بود يمربوط به باو  يمحل يکه حزب CSUو حزب . گرفتن در قدرت نشان داد

دوار بودند يها امهياتحاد.در اتحاد بود يحيو با حزب محافظه کار دموکرات مس

" ن سبب با شعار يها به قدرت برسند به همال دموکراتيکه در انتخابات سوس

شر کت در  يفراخوان دادند و کارگران را برا"!! ک پارلمان بهتري يبرا

ها فراخواندند اما در انتخابات حزب محافظه ال دموکرات يانتخابات به نفع سوس

ن يا. ل داديپارلمان را کسب کرد و دولت را تشک يهايم کرسيش از نيکار ب

. گ. د 22در سال  يجاد اختالف کرد و سپس وقتيه متحد ايفراخوان در اتحاد

 يح ارتش با سالح اتمياست دولت محافظه کار در رابطه با تسليه سيعل. ب

 .ازآن شد يحيه مسير به خروج اتحادموضع گرفت منج
 

يد اقتصادياست نظم جديخ و سيکنگره مون
ون کارگر مزد و حقوق يليندگان پنج مينما 6919خ  در اکتبر يدر کنگره مون

دهد که يشرکت کردند اما مباحث کنگره نشان م يو دولت ير خصوصيبگ

ش يرا در پ ينيمع يده هايش آمده، ايکه پ يطيد و شراين نظم جديا يه براياتحاد

از  يليتحل ين کنگره بدون بحثيدر ا. خواهد بکنديداند که چه ميرو ندارد و نم

کا به عنوان ياالت متحده امرين که به کارگران گفته شود ايطرح مارشال بدون ا

برد، ضمن استقبال ازآن از کمک  يش ميرا پ يجنگ چه طرح يبرنده اصل

کنند و يق طرح مارشال تشکر ميز طراروپا ا يبازساز يکا برايخلق آمر

. کننديکا عوض ميها را با خلق آمربزرگ و کنسرن يهاهيسرما يعامدانه جا

-يم يياروپا يک کارجمعي يدهسازمان يمحرکه برا يرويطرح مارشال را ن

-ين ميه تدويمورد نظر اتحاد ياسيس يدات  برنامه اقتصادين تمهيبا ا. خوانند

 يد بردو خواست اصليه را با تاکياتحاد ينگره اصول اصلن کيآن ها در ا. شود

ن يا. زآماده مبارزه نبودندين دو خواست نيا يبرا ين کردند اما حتيخود تع يبرا

ت يها و مالک يريم گيآرا کارگران در تصم يدو خواست عبارت بودند از برابر

، يژبزرگ، انر يميژه معادن، آهن و فوالد، شيبه و يديع کليصنا ياجتماع

ه اعالم کرد که ياتحاد ياما به زود. يحمل و نقل مهم و موسسات اعتبار

و  يشورو ياقتصاد متمرکز با الگو يع به معنين صنايت ايکردن مالک ياجتماع

ع فوالد را در يش از همه معادن ذغال سنگ و صنايکه بست بليکردن ن يدولت

ها، هيندگان اتحاديوسط نماها تبه مفهوم کنترل آن يت اجتماعيرد و مالکيگيبر م
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م يکارگران در حق تصم يبرابر ياجرا يبرا. احزاب و مصرف کنندگان است

 ين شورايهم چن. ل شوديها تشکد شوراها در صنعت، تجارت و کارگاهيبا يريگ

د يمار بايوا يوه شوراهايبه ش يکشور ياقتصاد ياالت و شورايا ياقتصاد

. ت شوديق عموم حمايد و عاليدرآ يعموم د به کنترلياقتصاد با. ل گردديتشک

 يت مخالفت کردند اما برايکردن مالک يبا طرح اجتماع ياشغال يروهاين

حق  يبا طرح برابر يبزرگ آلمان يهامجدد کنسرن يرياز قدرت گ يريجلوگ

 يع آهن و فوالد و سپس مواد سوختيصنا يبازساز يکارگران برا يريم گيتصم

ه قرار يمتحد مورد قبول اتحاد يروهايتراست ن ين طرح آنتيت کردند ايحما

ک نفر يمتحد و  يروهايه، نيرنده  مرکب از اتحاديم گيات تصميک هيگرفت و 

جه خواست يگرفت و در نتيل شد که همواره جانب کارفرماها را ميتشک يخنث

در مورد ذغال  يريم گياما حق تصم.رفتيش ميتر پشيب يک رايکارفرماها با 

متحد قرار  يروهاين بخش بود مورد قبول نيترر آن زمان مهمسنگ که د

بعد . پارلمان کنار گذاشته شده بود يما 11 يريم گيز با تصمين حق نيا. نگرفت

مخالفت کرد و حق برابر  يت اجتماعيه دولت با مالکياز اعالم برنامه اتحاد

نداشتند قابل ه يکه اتحاد ييو در کارگاه ها يرا فقط در مسائل جزئ يريم گيتصم

بحث روز جامعه  يستم قبليس يا بازسازيسم ياليدوباره بحث سوس. اجرا دانست

ل کنگره ادنائر يسپتامبر و قبل از تشک 10در . شد و کارگران آماده انفجار بودند

ه يکارگران و اتحاد يه مرکزين اتحاديآرام کردن اوضاع فرصت گفتگو ب يبرا

رش يط ضعف هم حاضر به پذيفرماها در شراان را فراهم کرد اما کاريکارفرما

 يشوراها. نشدند ينظارت يکارگران در شوراها يريم گيحق برابر تصم

ها ها را انتخاب و کار آنت کارگاهيريمد يستيبايبودند که م ييشوراها ينظارت

ان يآن نصف نصف از کارگران و از کارفرما يکردند که اعضايرا کنترل م

ها را به مجلس برد که ر دولت محافظه کار قانون کارگاهاکتب 66سپس در . بود

ش را کارگران يک سوم اعضايآمده بود که  يمشورت يک شورايدر آن طرح 

م يو حق برابر در تصم يديع کليصنا يت اجتماعيدادند و مساله مالکيل ميتشک

ن ه متال و معديبعد از اعالم طرح دولت اتحاد. هم به کنار نهاده شده بود يريگ

ن يها اخطار داد که اخطاب به آن ياادنائر در نامه. م به اعتصاب گرفتنديتصم

ه ياتحاد. دهديم ير شدن با حکومت معنيو درگ ياسيس ياعتصاب امر

با وجود . ندگان پارلمان خواندينما يرو يعمد ين حرکت را فشاريکارفرماها ا

کارگران % 0/91ن و در معد% 90ع فوالد يه اما در صناين در درون اتحاديا

 6926ل ير خود را گذاشت و در آپرياعتصاب تاث. با اعتصاب موافق بودند

مخالف در پارلمان به  يرا 20کارگران با  يبرابر برا يريم گيمساله حق تصم
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ن قانون فقط مربوط به دو صنعت فوالد و معدن يد اما اعالم شد که ايب رسيتصو

ک يب . گ. د 6921سپس در سال . ابديينم يع تسرير صناياست و به سا

آن را  ياعتصاب کوتاه مدت صدهزارنفره را سازمان داد که ادنائر در نامه ا

شرق خواند که آلمان را مورد  يهاستيبا کمون يب در هماهنگ. گ. د يتبان

ن يبه دنبال ا. کنديرا دنبال م ياسيه اهداف سيدهد  و گفت اتحاديد قرار ميتهد

را با  يمشورت يسپس دولت قانون شوراها. ن را متوقف کردويه اکسينامه اتحاد

موافق در مقابل  يرا 692به مجلس برد که با  يه اياتحاد يک سوم اعضاي

 يه به ابزار کمکيق اتحادين طريد و به ايب رسيمخالف به تصو يرا 669

 يبرابر ين قانون کال مبارزه برايه بعد از اياتحاد. ل شديدولت و کارفرما تبد

اما کارگران با آن . خود کنار گذاشت يهااستيرا از س يريم گيتصم حق

در اعتراض به مصوبه مجلس کارگران چاپ اعالم اعتصاب . دادنديت نميرضا

ه يس اتحاديه رئيکارفرماها عل. وستنديها به اعتصاب پروزنامه% 90. کردند

. ندهزار مارک خسارت شد 60ت کردند و خواهان يچاپ و کاغذ اعالم شکا

ل شد و در قانون مربوط يو ضرورت آن به بحث روز تبد ياسيبحث اعتصاب س

ر گنجانده شد و اعتصابات به مجاز يکارگران موارد ز يبرا يبه مبارزات کار

 : رمجاز عبارت بودند ازيازجمله اعتصابات غ. شد يرمجاز طبقه بنديو غ

صاب اعت يعني ي، اعتصاب مضر به صلح، اعتصاب وحشياسياعتصاب س

ها، ، اشغال کارخانهيتيبدون اعالم، اعتصاب کارمندان دولت، اعتصاب حما

د و مختصر ياعتصاب مجاز هم مف. هيبدون اتحاد يهااعتصاب در کارگاه

و  يل مزديا در محدوده مسايخوانده شد که اوال کوتاه مدت باشد و ثان ياعتصابات

لمان عضو سازمان ملل آ ين زمان جمهوريقابل توجه است که در ا. باشد يکار

کار وابسته به آن اعتصاب در انتقاد به  يدر مقررات سازمان جهان يبود و حت

اعتصاب کارمندان و . دولت مجاز بود يو اجتماع ياقتصاد يهااستيس

که  يها هم تا زمانز مجاز خوانده شده بود و اشغال کارخانهين يتياعتصاب حما

و اعتصاب کارگران منوط به داشتن انه داشت مجاز بود يکاراکتر صلح جو

-19شده در فاصله  يدوباره بازساز يه هايآن چه که اتحاد.  ز نبوديه نياتحاد

ر ييتغ يکه بارها برا يقبل يستيرفرم يده هاياز ا يزيارائه دادند چ 6912

 يبيها ترکرفت و اقتصاد مورد نظر آنيارائه داده بودند فراترنم يه داريسرما

ر ييتغ يبرا يزيها چهياتحاد ياز طرف. ار و اقتصاد متمرکز بوداز اقتصاد باز

آلمان در سر نداشتند، از طرف  يط ضعف بورژوازيط و استفاده از شرايشرا

و کارفرماها تمام کوشش  يداران آلمانهيگر همگام با سرمااشغال يروهايگر نيد
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-هيها سرمانآ. بردنديکردن طبقه کارگر به کار م ياست زدائيس يخود را برا

-يم يستيکمون يستميسم و سين کمونيرا ع ير شوروياتحاد جماه يدولت يدار

مشابه در  يستيکمون ياک جنبش تودهيشان به وجود آمدن دند و تمام هراسيد

ن يچن يبردند که جلوين سبب تمام کوشش خود را به کار ميآلمان بود و به هم

 . رنديرا بگ يزشيخ

وجود  يدرصد رشد اقتصاد 186ه به طور متوسط ساالن 21 -11در فاصله 

د ناخالص يتول. بردندينام م" يمعجزه اقتصاد" داشت که از آن با عنوان 

ارد مارک در سال يليم 601به  6920ارد مارک در سال يليم 90از  ياجتماع

به  6181ن برهه از يدر ا يد خالص صنعتيب توليضر. ديرس 6916

با وجود . ن شمار کارگران باال رفتيهم چنکار و  يبارآور. ديرس 60082

اشتغال کامل  20ها مهاجر و هجوم زنان به بازار کار از اواخر دهه ونيليم

. کردندين ميتام يتر را با کارگران خارجشياز به کارگر بيوجود داشت و ن

د و درآمد يرس 21ارد مارک در سال يليم 62286به  60680از  يدرآمد مل

درآمد ماهانه کارگران . ديرس 11مارک در سال  1622ه ب 1612ه از يسرا

د به يرس 6916مارک در  126به  6920مارک در ماه در سال  161از 

. ديسه برابر گرد يکه مزد ناخالص کارگران پنج برابر شد اما مزد واقع يطور

در % 6182باالترو برابر با  ياس با درآمد عموميش درآمد کارگران در قيافزا

. ديساعت رس 16ساعت به  10ساعات متوسط کار از . بود% 66،1مقابل 

شود از يرات داشت که از جمله ميين تغيدر ا ينقش مهم يالبته مبارزه کار

 ين مبارزه کاريبا وجود ا ينام برد ول يع فلزيدر صنا يجنبش بزرگ اعتصاب

گفت شود يوم. ز بوديار ناچيبس يياروپا ير کشورهايسه با سايدرآلمان در مقا

 يد تا کنون از نظر اعتصابات کارگريجد يل جمهوريکه آلمان از زمان تشک

از  62در رده  يکشور صنعت 69ن يکه ب ين کشورها بود به طوريرتريجزو فق

 . ن نظر قرار دارديا

به طور نمونهمهم يچند حرکت اعتصاب

که خواهان مزد برابر با  6926در سال  يريگياعتصاب کارگران تورباف ماه

ک اعتصاب اعالم نشده بود و با اعالم ضرب العجل ين يا. ر کارگران بودنديسا

. ش انجام نداديبرا يه کاريده شد و اتحادياز طرف کارفرماها به شکست کش

که  يبا دو خواسته مرکز 6921رن در سال يدر با يع فلزياعتصاب صنا

 يش عموميها عبارت بود از افزاخواسته. شديم يه متال رهبريتوسط اتحاد
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کارگران با آن % 00که  ين دستمزدييپا يهال مزد در گروهيدستمزدها، تعد

جه از يخواند در نت ياسيس يرن آن را اعتصابيس جمهور بايرئ. موافق بودند

دند باال رفت در يکشيکه از اعتصاب دست م يهفته دوم اعتصاب تعداد کارگران

ن کردند و بعد آن تمام يالعجل تعت، ضرب يجه کارفرماها با استفاده از موقعينت

 يها نتوانستند به کار قبلنفر از آن 6600را اخراج نمودند که  ياهين اتحاديفعال

تا  6916مورد و از ( 9)نه  6916تا  6921 يدر فاصله زمان. خود برگردند

اعتصاب در  يمورد اعتصاب در آلمان رخ داد که به استثنا( 0)، هشت 6926

بود در  يماريافت دستمزد در دوران  بيمطالبه در يکه بران يهولشتا -کيشلو

و زمان کار خود را متمرکز کردند  يتم تعرفه مزد  يها روهيه موارد اتحاديبق

از  يگرياشکال د. ها به حساب آمده بودفه آنيز وظين يکه از نظر قانون

ه ش از همه از دهيه نبود که بيز وجود داشت که تحت پوشش اتحادياعتصاب ن

کل % 60م کار بود  و يادامه داشت و به صورت تحر 00تا دهه  10

اللبداهه بدون برنامه  ياعتصابات ف. افتياعتصابات را شامل بود اما بعد کاهش 

 .هم وجود داشت يقبل

ه، کاهش يز انباشت سرمايسرر يحل بحران ها يجاد جنگ براياست ايس

ه يغالب سرما يط قدرت هاجاد اشتغال کامل همواره توسيو ا يکاريب يمصنوع

ز استفاده جنگ کره گذشته از ين زمان نيدر ا. رديگيمورد استفاده قرار م يدار

رفاه حاصله . شد يز گره گشا بود و سبب جهش اقتصاديآلمان ن يکا برايآمر

کردن و حق برابر در  ياز اجتماع يگر حرفيد. کارگران را به رخوت کشاند

. د شديبه سرعت ناپد يدارهيق ضد سرمايعال. ان نبوديدر م يريم گيتصم

کارگران مجذوب و مفتون  يهاها تودهو همراه با آن يکارگر يهاسازمان

به  ينگاه يرا جاودانه تصور کردند حت يشده، رونق اقتصاد يمعجزه اقتصاد

را  60و رکود وحشتناک دهه  10م دهه يعظ نداختند تا بحرانيپشت سرخود ن

ت ين مجذوبيدر کش و قوس ا. ل کننديتحل يها را با جنگ جهاننند و رابطه آنيبب

در  ييايپرولتار يرات ساختارييسم، مطالبات مربوط به تغيرفرم يريگو در اوج

کل کارکنان را % 60ن زمان کارگران يدر ا. مدفون شد يخاکستر فراموش

از ارزش  يدن بخشيرون کشيه ها کوشش خود را در بياتحاد. دادنديل ميتشک

که توانستند در فاصله  يه داران متمرکز کردند به طوريسه سرماياز ک ياضاف

 286زان يبه م 10 -12و از  181را  يواقع يساالنه مزدها 21 -10

. ت کسب کردنديز موفقين يماريام بينه پرداخت حقوق ايدر زم. درصد باال ببرند

ه داشت محدود به ن دهيه متال در ايژه اتحاديه ها به ويکه اتحاد ييهاتيموفق
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ش يکه قانون برا ياياصل يفهيهمان وظ يعنيبود  يو تعرفه ا يمسائل مزد

 يب. ز با آن موافقت کرده بودنديان نيمشخص کرده بود و دولت و کارفرما

م به نظر انگلس در رابطه با کارکرد يندازيب ين جا نگاهيست در ايمناسبت ن

تر وقف دستمزد و ساعات کار کمکه صرفا  يجنبش کنون: "  يه کارگرياتحاد

از آن  يچ راه فراريانداخته است که ه يره شومياست، طبقه کارگر را به دا

ره ين دايد باالخره بکوشد اين نباين سرزميا طبقه کارگر اي، آ. . . وجود ندارد، 

به طور  -يستم مزديس يالغا يبرا يحرکت يبه سو يشوم را بشکافد و راه نجات

گذرد اما طبقه کارگر يسال از آن زمان م 660ک به ينزد" ؟دا کنديپ – يکل

 .ده استيگفت نرسيهنوز به آن چه که انگلس م

آلمان  يرا در مبارزات کارگر يديخ جديکه وصفش آمد تار يطيشرا يمجموعه

ط و ضعف ين شرايد متذکر شد که ايبا. ش ادامه دارديگشود که تا حال کم و ب

. نه ظاهر شوديش زميکباره و بدون پينبود که  يمساله ا يمبارزات کارگر

به  يل کارگريدر مسا يريم گياز کارگران در عمل و سپردن تصم ييقدرت زدا

سم يه آغاز شد و با رشد رفرميل اتحاديبعد از تشک يکوتاه زمان يت کارگريال

ت کرد و به يآلمان خود را تثب يال دموکراسيه و سوسيدر درون اتحاد ييبورژوا

 .ه درآمديرم درون اتحادصورت ن

ها الغا شد که به کنار گذاشته شدند و به آن يريگميجا کارگران از دور تصميتدر

گر نه يه که ديگان اتحاديبلند پا يعنيندگان شما ينما. ستيحضور شما الزم ن

مشغولند؛ کارها را  ياسيمداران به بند و بست ساستيس يکه در زمره کارگر بل

دن در يدم يدند شما را برايمذاکره خواهند کرد، اگر الزم دش خواهند برد، يپ

ا خواسته يد، يبزن يست شما حرفيالزم ن. تان فراخواهند خواند يهاسوت سوتک

د و يش رو داريدر پ يد که چه افقيد و به جامعه اعالم کنياد کنيتان را فريها

چه  يداره يبچرخد، با سرما يدر جامعه برچه مدار يد که باشنهيخواهيم

د از شما يبا يها چه انتظارد و آنيدار يد کرد و از جامعه چه انتظاريخواه

 يد که فشاريرو داشته باشديد آن هم اگر آنقدر نيشما ابزار فشار. داشته باشند

 .ديجاد کنيا

 يز با از دست دادن هستيد کنندگان کوچک نيه، توليتر سرماشيافتن بيبا تمرکز  

از  يه داريسرما يمانند همه کشورها. شدنديرگرپرتاپ مخود به درون طبقه کا

ژه يبه نفع بخش خدمات، تجارت و حمل ونقل و به و يدامنه کارگران صنعت

ها به عنوان کارگر ن بخشين زمان با کارکنان ايدر ا. کاسته شد يخدمات عموم

 گذشته از اختالف. د وجود داشتيا در رابطه با آن شک و ترديشد يبرخورد نم

، يو خارج ياز جمله تفاوت کارگران داخل يگرين باره مسائل دينظر در ا

آنان نسبت به  يض و نابرابريد زنان به بازار کار و تبعيورود دائم التزا
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طبقه . کاران مشهود بوديت اسفبار بين دوره وضعيکارگران مرد، و در اواخر ا

نشده راه  رابيخود س يبه وجود آمد که هنوز از مواهب طبقات يمتوسط

ن سقوط ييگر به پايد يد و بخشياز آن باال کش يبخش. ش گرفتيب را درپيسراش

ه يت سرمايتمرکز مالک. ل شديتکم يجامعه طبقات يکرد و سلسله مراتب اجتماع

ن کار و محصول کار را شتاب يب ييکوچک، جدا يتيد در دست اقليو ابزار تول

با خود کشاند  يگانگيخود و به ب با محصول کار يگانگيداد و کارگران را به ب

ه در مقابل خود را يگر مناسبات استثمارگرانه و دشمنانه سرمايکه د يبه نحو

 .نند و درک کننديتوانستند ببينم

ن يسيکتور آگارتز  تئوريل نفوذ نظرات ويب به دل. گ. د 21در کنگره سال 

ش مزد و ياکاهش ساعات کار، افز يبرا 22 يونيبرنامه اکس ياهيچپ اتحاد

ن برنامه يا يهسته مرکز. کارداده شد يت از کار و مقررات حفاظتيحقوق، حما

 يريست و آموزش جهت گيط زيت از محيبه رفرم در حقوق کار و خدمات، حما

گر يدند که ديجه رسين نتيها به اآن. ها پرداخته نشددن به آنيشد اما به  راه رس

ن يبا چن. ندارد ييآلمان خوانا ياقتصاد ياسيس يدورنما يبرا يستيل مارکسيتحل

در رابطه با مزد و ( هاهياتحاد) ه و کارين سرمايب يهمکار يراه برا يبرداشت

مبارزه کارگران در جهت  يستيبا يگر نميد. هموار شد ياسيس يل اجتماعيمسا

-يکاغذ مطرح م يکه در حرف و رو يزيبه کار رود چ يه داريغلبه برسرما

ستم عمل کند تا به يد مبارزه در محدوده سيکه باعمل نداشت، بلدر  ييشد اما جا

ن باره ياتو برنر در ا. وارد نشود يه لطمه ايسرما ياقتصاد ياسياهداف ثبات س

اعالم شده در برنامه  يهاروها، باور به خواستهيگفت با توجه به توازن نيم

شدن  يکان عملک امينده نزدين خواسته در آيا. است يک اتوپي 6919 يخيمون

را  يه داريسرما يه نظم اقتصادياتحاد 22 يجه برنامه اکسونيدر نت. ندارند

. ل مزد و کار متمرکز کرديمسا يش را در محدوده آن رويرفت و کوشش هايپذ

 .د قرارگرفتييمورد تا 12ن امر در کنگره دوسلدورف در سال يا

بات علنا مساله مجدد در انتخا يروزيحزب محافظه کار با پ 6922در سال 

اقتصاد بازار را به عنوان شکل مناسب اقتصاد آلمان مطرح کرد و اخطار داد 

ال دموکرات ها با يسوس. ستين باره نيدرا يزيدن چيگر حاضر به شنيکه د

به  يبه طور علن" گودزبرگر" در برنامه  ين شکست انتخاباتيرش دوميپذ

د يبا يه خصوصين تذکر که سرمايالبته با ا. آوردند ياقتصاد بازار و رفرم رو

خواهند که گرگ از ي، به گفته برتولد برشت م!!ز کنديپره يياز زورگو

ن را يها عامدانه اآن. ش را بکشنديهاگوسفندان بخواهد که لطف کنند و دندان
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ه يبدون خصلت خود سرما  يه داريه در نظام سرمايرند که سرمايگيده ميند

را  ياست طبقاتيس يال دموکرات به طور رسميوسباالخره حزب س. نخواهد بود

: برانت در روز حزب در هانوفر  اعالم کرد يليو و( 6910) کنار گذاشت 

 ".ميک خانواده هستيما همه "

زوله قرار گرفت و يه در حالت ايحزب، اتحاد يشدن موضع تمام خلق يبا علن

خ را در يه کنگره مونب دادند تا مواضع اعالم شديترت يونيسيها هم کمباالخره آن

در کنگره دوسلدورف مبارزه . ح کننديتصح -البته رفرم در رفرم -جهت رفرم 

، يميه متال، شيدر جناح چپ اتحاد. سم چپ و راست آغاز شدين رفرميب يدرون

تفکر . بودند 19خ يد برنامه مونييک و کاغذ بودند که خواستار تايچاپ، سرام

داشته  يخوانهم يط فعايد با شرايد برنامه باجرج لبر معتقد بو يراست به رهبر

سال قبل کارگران  600 يت هايگفتند دوران موفقيم. باشد و آن را منعکس کند

. اندبيب و غريانقالب عج يهايبرما معلوم شده که تئور. ده استيان رسيبه پا

. نکرده است يرييتش اساسا تغيمانده و موقع يند کارگر پرولتر باقيگويها مآن

-يره مينند و به روز بزرگ نامعلوم خيبيها از تراکم درختان جنگل را نمآن

شود و امکان رشد و يمغلوب م يدارهيکه در آن باالخره سرما يروز. شوند

بود  يبه ثروت عموم يت خصوصيل مالکيلبر مخالف تبد! ديآيفراهم م يآزاد

ر مناسبات ييد از تغيد بابکنن يزها نتوانند کمکيگر چيکه د يگفت تنها وقتيو م

ن صورت در ين دونظر در برنامه به ايحاصل برخورد ا! ثروت صحبت کرد

نسبت به  ياجتماع يهايريط موجود درگيد شد که در شراييآمد که در برنامه تا

جاد شده اما يا ياديعموم باال رفته، امکانات ز يسطح زندگ. ر کرده استييقبل تغ

وجود دارد و  ياجتماع يها يع و نابرابريدر توز يعدالت ين هنوز بيبا وجود ا

ستم يبا س يبخش خصوص يها يه گذاريند که سرمايبين ميراه چاره را در ا

  !!!تر کندشيرا ب يرشد بودجه مل يکنترل شود و دولت با برنامه اقتصاد ياتيمال

 

 يت کارگريو وضع يزش اجتماعي، خ 09دهه 

-يرانيآلمان بعد از و يو رشد اقتصاد يقت پروسه بازسازيدرحق 10در دهه 

ل يتبد يشرفته صنعتيک کشور پيد و آلمان دوباره به يان رسيجنگ به پا يها

. اشاره رفت يها تاحدت بود که در باال به آنيقابل رو ياساس يراتييتغ. شده بود

ش دستمزدها، يو افزا يدر اثر رونق اقتصاد. بودباالتر رفته ياستاندارد زندگ

ن کارگران يدر مجموع فاصله ب. افته بوديش يانداز افزاخانوار و هم پسمصرف 

ار باال رفت و يبس يشرفت تکنولوژيکار با پ يبارآور. و کارمندان کمتر شده بود
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ها و باالرفتن شدت ها و کارخانهباال رفتن شدت کار در کارگاه ين به معنيا

د اگر در سال يگويه مياتحادک يو پرات ياستثمار بود؛ اتو برنر در کتابش تئور

از يساعت کار ن 106به ارزش هزار مارک، به  يد کاالئيمتوسط تول 6920

به  يعنيبود  يساعت کاف 02ن مقدار کاال تنها يد هميتول يبرا 10داشت در دهه 

شد يتر مز کميکار ن يروياز به نياز بود در نتجه نيتر از نصف ساعات قبل نکم

ن يترد که  کميدرصد رس 1/0به  يکارينرخ ب 12سال ن در يبا وجود ا يول

اما رونق .  ز تا کنون تکرار نشديگر نيخ آلمان بود و ديدر تار يکارينرخ ب

ه را مانع شود و يسرما يو ادوار يشه بحران ساختاريهم يتوانست براينم

بحران ابتدا خود را در معادن رور نشان داد و به . ن کنديه را تضميثبات سرما

. را به لرزه درآورد ياعتماد به ثبات اقتصاد 12/ 11 يهاژه با رکود ساليو

به  12کاران باال رفت و در سال يک دوره اشتغال کامل دوباره شمار بيبعد از 

به  يون خارج از پارلمانيسيک اپوريدر آلمان  20از دهه . ديرس% 186

 ينده ايبه طور فزامردم . کرديار فعال عمل مين دوران بسيوجود آمد که در ا

ز تکان خورد و از حالت ين يجامعه کارگر. شدنديده ميشدن کش ياسيبه سمت س

. رون آمديشده بود ب يبر آن مستول يخود که بعد از جنگ دوم جهان يخنثا

م مجدد ثروت در جامعه و حق ي، تقسياجتماع يدوباره مساله شکل نظم اقتصاد

و  ييارگران و جنبش دانشجوک يبه خواست اصل يريم گيبرابر در تصم

از اعتراضات و تظاهرات جامعه را دربر  يل شد و موجيتبد يروشنفکر

ها آن ونيزيها و تلوبسته شد که روزنامه يک جنبش اجتماعي يهانطفه. گرفت

لم، يات، فيادب. پرداختنديم يل اجتماعيها به مسارسانه. کردنديرا منعکس م

ون در نجان ل -ده شديکش يسمت مسائل اجتماعو هنر دگرگون شد و به  يقيموس

 يستياليانقالب سوس يده هايرا خواند و ا.Imageن سال آهنگ معروف خود يا

ز يها هوادارش را به فکر واداشت اما جانش را نونيليان کرد و ميرا با هنر ب

 ياقتصاد يحقوق اجتماع يکسب برابر يجنبش زنان برا.  -برسر آن گذاشت

د و هم زمان به يلرزيتظاهرکنندگان م ير پاين زيبرل. ال شده بوددر دو جبهه فع

ست ياليان سوسيانجمن دانشجو. ل شده بوديتبد ييدانشجو ين الملليمرکز جنبش ب

 يبستگهم.تظاهرات را به عهده داشت يته، رهبرياتور ي، جناح انت SDSآلمان 

 يکيانده بود صال کشين قدرت جهان را به استيترتنام که بزرگيبا مردم و

ر شده بود و سراسر اروپا و يد بود که همه گين جنبش جديا يهاگراز جلوهيد

آن  يکه نطفه ها 6910دهه  ييجنبش دانشجو. کا را هدف قرار داده بوديامر

ک جنبش يآلمان بسته شده بود  يدر دانشگاه ها 6به نام کمون  يدر گروه
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 يوه ايبه ش 10و  20ا در دهه مسلط در آلمان ر يبود که مناسبات قدرت ياسيس

در  ييجنبش دانشجو. کرديداد و با آن مبارزه ميکال مورد نقد قرار ميراد

ن يب 6911ژه بعد از ائتالف بزرگ يها، به وتوده يحرکت خود با جنبش عموم

. تر شدال دموکرات گستردهيو حزب سوس يحيحزب محافظه کار دموکرات مس

س يب رئيبرانت به عنوان نا يليسنگر و ويک گئورگ يبه رهبر يدولت ائتالف

نز در ييارد کينيم ياست ثبات اقتصاد بازار را طبق تئوريآن ها س. ل شديتشک

با کارفرماها و  يبرنامه کار خود قرار دادند و مقرر شد دولت در همکار

فائق شدن به مسائل  يبه طور مرتب نشست داشته باشند و برا يه کارگرياتحاد

" ات مشترکيعمل" است که به نام ين سيا!!. تبادل نظر بپردازند و مشکالت به

ن کارگران با اختالف نظر همراه شد به يه و بيشد، در درون اتحاديخوانده م

  -يک سلسله اعتصابات بدون اجازه که از آن با اعتصاب وحشين سبب يهم

خروجش  ه ويتحت فشار قرار دادن اتحاد يبرند براينام م  -ب . گ. سال د 20

گر هم وجود يد يدر کشورها يجنبش دانشجوئ. ب داده شديترت ين همکارياز از

سم و ضد ين جا جنبش ضد فاشيدر ا. افته بودي يگريد يداشت اما در آلمان معنا

 يض نژاديکا ضد تبعيکه در مثال در امر يبود در حال يه داريمناسبات سرما

ن يکا بعد از ترور مارتيامر در.  کرديمبارزه م يحقوق شهروند يبود و برا

تنام يبا جنبش ضد جنگ و يحقوق اجتماع ياه پوستان برايام سينک قيلوترک

. خ فرانسه، فرانسه را فلج کرديتار ين اعتصاب عموميتربزرگ. ختيدرهم آم

در . رلند همراه شديت درايه جنايتنام با جنبش عليه جنگ ويس جنبش عليدر انگل

ا اعتصابات از جمله در يتاليدر ا. اعالم کرد ييتثنات اسيا فرانکو وضعياسپان

 Wirرماندر   Nanni Balestriniان سال ادامه داشت که آن رايات تا پايف

wollen alle ،(ميخواهيما همه را م)ر سرکوب جنبش را در جنبش ي، و تاث

. کندير ميتصو يبه خوب( هاينامرئ)   Die Unsichtbarenا در يتاليچپ ا

ان خواهان يه دانشجويبا کشتار دانشجوبان همراه شد و در ترک کيدر مکز

سه دولت مهم . ها شدندکا و انجام رفرم در دانشگاهيه از امريدورشدن ترک

به لرزه  -آلمان و فرانسه يکا، جمهورياالت متحده آمريا –جهان  يدارهيسرما

 يايسراسر دنه داران يسم خواب از چشم سرمايو دوباره شبح کمون. درآمده بودند

ه يمتحد با روس يدولت يه داريدر بلوک سرما.  ربوده بود ياقتصاد يشرفتهيپ

ن ير پوشش دروغيسم زيتاريکارگران در پراگ مرکزجنبش ضد توتال يشورو

را به جنبش  ين و مرکزيالت يکايروزمند کوبا امريام پيق. سم شدنديکمون

طبقه کارگربه شکل  يقاتطب يرفت که در نبود جنبش واقعيدرآورده بود و م

 يادوره يل شود و برايه تبديه سرمايعل يمنحصر به فرد جهان يمبارزات
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در باره علل شکست جنبش در . مبارز را به خود مشغول دارد يروهاين يطوالن

به  ياسيک برنامه سي ييکنند که جنبش دانشجوين اشاره ميبه ا يآلمان برخ

ن ينداشتن چن. نداشت يه داريسرما ينيجانش يبرا يو واقعيعنوان آلترنات

-ينم ييک جنبش دانشجويز ير است اما اصوال نيانکار ناپذ يتيواقع يويآلترنات

فه طبقه کارگر بود که ين وظيا. حرکت کند ياسيکسب قدرت س يتوانست برا

ن سمت حرکت کند يبه ا -که نداشت  –خود  يه داريست با تشکل ضدسرمايبايم

 ييدانشجو يستياليجنبش سوس يو در نبود رابطه يو کارگرياما در نبود آلترنات

ان ياز دانشجو ين انتظاريطبقه کارگر به غلط چن يبا جنبش طبقات يو روشنفکر

بودن  يو خنث يجنبش کارگر يحرکت يل دو دهه بيان به دليدانشجو. رفتيم

با رشد  البته. ن کار نداشتنديبه ا يليد شده تمايآن، از طبقه کارگر ناام ياسيس

اس . د. اس 10ز ييدر پا. برقرار شد اما رابطه برعکس بود يجنبش ارتباطات

ن يها را از دست داد و بخش عمده فعالج تودهيو بس يجا قدرت سازمان دهيتدر

ده شدند يبرانت کش يليو يال دموکرات به رهبريبه سمت حزب سوس ييدانشجو

مختلف  يگروه ها. ر کردنديير دهند اما خود تغييتا از درون مثال حزب را تغ

ل حزب سبزها، حقوق بشر، ين جنبش برخاست از قبياز يفعال در جامعه مدن

سم ياليها، جنبش ضد امپرجوان، جنبش اشغال خانه يهاستياليچپ جوان، سوس

ه در آغاز کار ياتحاد. يراست افراط يگروه ها يو حت يسم جهانيونيو ضد صه

د يرون کشيب يطبقه کارگر را از جنبش اعتراضبرانت و به نفع او خود و  يليو

بدون  يهاونيها را وادار به اکسها آندهد گروهيگر اجازه نميو اعالم کرد که د

ون مشترک يسپس در اکس. را رد کرد يجه اعتصاب عموميکنترل کنند، در نت

شرکت . ه داران شرکت کرد که دوباره به آن برخواهم گشتيبا دولت و سرما

ها يه چياز اتحاد يون مشترک مورد انتقاد منتقدان چپ و بعضيدر اکسه ياتحاد

در نظام " فاکتور نظم " ه به عنوان ين کار اتحاديقرارگرفت و گفتند که با ا

ک سلسله اعتصابات يشاهد  10ئز يجه در پايدر نت.  ديآيدر م يستيتاليکاپ

 يهاخواسته يراه بيوس از اتحاديکه ما يم، کارگرانيکارگران هست يخودبخود

مثبت در حرکت کارگران  يتوانست کارين ميشان مستقال وارد عمل شدند و ا

شدن و تداوم  يزيکه در صورت برنامه ر يحرکت. باشد يبه سمت خودآگاه

ت يستم هدايدر غلبه برس يو مبارزه عمل يتوانست به کنترل کارگريافتن مي

ش يافزا يسنت يز خواسته هاکارگران ا ين حرکت خواسته هايدر ادامه ا. شود

ه ياتحاد يمراکز کارگران خواهان تمرکز زدائ يدستمزد فراتر رفت و در بعض

ه را يک اتحاديشدند که دستگاه بوروکرات يه ايد آموزش اتحادياست جديها و س



 68 اتحاديه از توهم تا واقعيت  

ه توسط ينگرفتن اتحاد يکه در رابطه با جد ييها يدر بررس. به لرزه در آورد

 : اعالم شده بود که جالب است يت متفاوتکارگران به عمل آمد نظرا

-يم ياجتماع ياقتصاد يه ها را همکار دولت و عامل نظم دهيکارگران اتحاد

 .دنديد

 يتعرفه ا يل مزديگر نقش مقابل در رابطه با مسايه ها را بازيکارگران اتحاد

 .ندارد ين شده که خصلت مبارزاتيف و تعيتعر يدند، نقشيد يم

کار شده است  يدر کارخانه ها و محل ها يراتييسبب تغ يکيتکن يشرفت هايپ

ه که يجاد کرده و اتحاديکارگران ا يبرا ياديز يو روان يکيزيکه مشکالت ف

مسائل کارگران  يمشغول است پاسخگو يو تعرفه ا ياست مزديتنها به س

 .ستين

ل ياتواند مسيه نميه و کارگران وجود ندارد و اتحادين اتحاديک بيارتباط ارگان

 .  ش ببرديکارگران را پ

ن بود که متاسفانه به علت ييک جنبش از پايسال  10ن که سال يخالصه کالم ا

سم حاکم در طبقه کارگر به شکست يو رفرم يو طبقاتيک برنامه آلترناتينداشتن 

خ يرا در تار يژه ايو يجا 6969و انقالب  6010شد اما چون انقالب  يمنته

ل درست آن راهگشا خواهد يخود اختصاص داد که تحلآلمان به  يجنبش اجتماع

 . بود

ست و يکمون يروهايد نيت شديکه شاهد فعال 20مه دهه يو ن 10ر از دهه يبه غ

افت  90ژه از دهه يم، بعد از آن و به ويا هستيچپ و کارگران در سراسر دن

 که مثال در دهه يز است به نحوير و تاسف انگيگچشم يو کار يمبارزه طبقات

ا يانجام نشده در اثر اعتصاب  يب تعداد روزکارهايبه ترت 90و  00و  20

و  6900، 6100ا حدودا برابر با يتاليهر هزار کارگر در ا يم کار برايتحر

آلمان برابر با  يو برا 20و  100، 100س برابر با يانگل يروز، برا 600

ل يتحلت در آلمان ين وضعيا يل چرائيدر تحل. روز است 10و  12، 20

ها و کارگردش هيکنند و به ساختار اتحادينگاه نم يد طبقاتيکنندگان به مساله از د

 .کننديو به ساختار اعتصاب در مبارزات کارگران توجه نم
 

تا امروز 89ها بعد از دهه هياتحاد 

در دهه  يو مبارزه طبقات ياسيس يل اجتماعيه در مسايل فعال شدن اتحاديبه دل

که از سال  يه رو آوردند به نحويبه اتحاد ياديدوباره کارگران ز چون قبل 20

 19در سپتامبر . وستيه پيد به اتحاديون عضو جديليک مي 6921تا  6919
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بود و  يناگهان يضربه ا ياهياتحاد يبورکراس ياتقاق افتاد که برا يواقعه ا

ده بودند به لرزه جاد کريه اين کار و سرمايکه ب ياوند دوستانهين بار پياول يبرا

 610ع متال و فوالد را در برگرفت و يک دوره اعتصاب مداوم صنايافتاد و 

و ذغال سنگ و  يع نساجياعتصاب به صنا. وستنديهزار کارگر به اعتصاب پ

ع متال يدر صنا 26و اکتبر  يدوباره در ما. ت کرديز سراين يخدمات عموم

کردند و يران حرکت مکارگ. آوردند يهزار کارگر به اعتصاب رو 122

کردن کار و  يين دوران مساله عقاليدر ا. شديم يه مجبور به دنباله روياتحاد

کارگران  يشرفته تر مساله کاهش ساعات کار را برايپ ياستفاده از تکنولوژ

ت يبا موفق يساعت کار هفتگ 62 يمبارزه برا 20ز ييباالخره در پا. عمده کرد

 . افتيان يپا

افت و اشتغال با يکاهش  يه گذاريزان سرمايم 6921سال  ميبا بحران عظ

ش يپ يتوده ا يکاريبا بحران ارزها دنبال شد و ب يتورم جهان. رکود مواجه شد

ه شتاب يبا تمرکز سرما ياقتصاد يهاينابرابر. افتيکاهش  يواقع يمزدها. آمد

بار  نيا. ب سقوط قرار گرفتنديه داران کوچک در سراشيگرفت و سرما يشتريب

ن دستمزدها قرار يبهبود در تضم يه ها در جهت مبارزه برايکوشش اتحاد

ن بار به مساله يچندم يه مورد انتقاد واقع شد و براياست سابق اتحاديس. گرفت

که  يزيد شد؛ چيسا و کارفرماها تاکيه ها از حکومت، احزاب، کلياستقالل اتحاد

ز يت آميو اعتصاب موفقشاهد د 21در سال  –ت نشد يچ گاه در عمل رعايه

 .يم اعتصاب در صنعت چاپ و اعتصاب در خدمات عموميهست

ل يبه دل 20برد اما از دهه يش ميمحافظه کارانه را پ يصنعت چاپ همواره مش

ار باال رفت و هم تعداد يد هم شدت کار بسيجد يهاکيط و کاربرد تکنير شراييتغ

دو دهه  يط يعني 6991تا  6921درفاصله . کار خود را از دست دادند ياديز

اد يتعداد اعتصاب کننده ها ز. ش بردنديرا پ يکارگران چاپ پنج مبارزه کار

هزار نفر شاغل داشت اما توقف انتشار روزنامه ها  620زا کل بخش ينبود ر

ها صندوق اعتصاب درست آن. سبب انعکاس بزرگ اعتصاب در جامعه شد

در . استفاده کردند يو از اعتصاب موج ک اعتصاب را تکامل دادنديکردند، تاکت

هزار نفر به  620ان همه يهزار نفر آغاز شد و در پا 61اعتصاب با  21سال 

درصد  6682و  1081ن ين اعتصاب مزد و حقوق بيوستند با اياعتصاب پ

شروع شد و  يقبل يريم گياعتصاب بدون تصم 91در سال . افتيش يافزا

و  يو شب کار يفت کاريش يفه برا، تعريساعت کارهفتگ 62اهداف آن 

 .بود يمنيمقررات ا
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با . ه دولت در اعتصاب شرکت کردنديون نفر عليليم 681 يدر خدمات عموم

 يواقع يمزدها 21و  26 يهادر سال ين آمدن ارزش پول ملييتوجه به پا

ش مزد و حقوق يمختلف خواهان افزا يهاکارگران بخش. افته بوديکاهش 

. ش شروع شديافزا% 62اعتصاب با خواست . هش بودندن کايمتناسب با ا

برانت خود را  يليو. را مطرح کرد% 9و سپس % 982کارفرما در مقابل 

. دستمزدها اعالم کرد يش دو رقميه کرد و مخالفت خود را با افزايوارد قض

 يو برخ يکنندگان آشغال، رانندگان شهر يجمع آور يسپس کارگران شهردار

% 66ش يه اعتصاب با افزايفور 66باالخره در . وستنديب پادارات به اعتصا

 يليرسانه ها اعالم کردند که و. ديان رسيمارک در ماه به پا 620و با حداقل 

 . باخته است ÖTV ه خدمات يس اتحاديبرانت در مقابل کلوکر رئ

ن يح ايدر توض -ه آغاز شدياتحاد يآت يبحث در مورد برنامه اساس 29دراکتبر

،  ياز جمله حقوق کارکنندگان برمساله کار، مناسبات کار يبه مواردبرنامه 

زنان با مردان،  يبرا يشرفت کاريپ يمساو يهاکردن کار، شانس يانسان

ع عادالنه درآمد و ثروت، يها، توزيزان مرخصيش ميکاهش ساعات کار و افزا

ر آن د. شودياشاره م يبر قدرت اقتصاد يو کنترل اجتماع ياقتصاد يبرابر

 ياما نم! کار به عنوان کاال در نظر گرفته شود يرويست که نيد که اجازه نيآيم

ستم يدر مقابل س يويچ آلترناتيه. شود به آن جامه عمل پوشانديد چگونه ميگو

کار  يروين يه داريستم سرمايشود در سيمگر م. گذارديموجود نم ياقتصاد

ه داران قرار يبه نام سرما يتيت اقليمالک د دريکه تمام ابزار تول يوقت. کاال نباشد

ستند، مجبورند استفاده از يکارشان ن يرويجز ن يزيدارد و کارگران مالک چ

ه داران يکه سرما يمتيه داران بفروشند و تازه به قيکارشان را به سرما يروين

در  يه داريع عادالنه ثروت با نظام سرمايتوز. آن بپردازند يحاضرند در ازا

 يريکه جهت گ يقدرت اقتصاد. است ين نظام بر نابرابريست و اساس اتضاد ا

کنترل . کند اجازه نخواهد داد که کنترل شودين ميرا هم تع ييو قضا ياسيس

از  يره ايع تنها توسط کارگران در زنجيد و توزي،  کنترل توليقدرت اقتصاد

به  10از دهه ه ياتحاد يوقت يحت. ر استيامکان پذ يمحل کار و زندگ يشوراها

ز يکرد که بعدها پارلمان نيرا مطرح م يريم گيدر حق تصم يبعد مساله برابر

ب کرد و آن را به صورت يک سوم آرا به کارگران تصويآن را با دادن 

د ياصوال با. د بوديبرابر در آورد، مساله مورد ترد يريم گيکاتور حق تصميکار

؟ با ياقتصاد ياسيس يف اجتماعز و با چه اهدايدر چه چ يريم گيد تصميپرس

اند، دنبال ات خود نشان دادهيح يدر ط يکارگر يهاهيتوجه به آن چه که اتحاد

تواند ين حد خود فقط ميدر باالتر يال دموکراسيسوس يستيرفرم يهادهيکردن ا
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ها حرفه ن سمتيشود که با قرار گرفتن در ااز کارگران منجر يجاد قشريبه ا

ن در يا. شونديم ميها سهته قدرت در کارخانهيساختار اتور شوند و دريم يا

را حل  يکند و مشکل سلطه طبقاتياز طبقه کارگر را دوا نم يچ درديت هيواقع

وجود  يه داريغلبه برسرما يبرا يويز آلترناتيآن ن يکند و در چشم انداز آتينم

ر سئوال يبه ز ف تضاد است تا ازيو تخف يدارهيف سرمايندارد بل که هدف تلط

ک پروسه ين يا. شود يريکارگران جلوگ يبرا يه داريستم سرمايرفتن س

ع و يد و توزي، کنترل توليه گذاريسرما يهااستيبه س ياست و کار ياصالح

بودن و کاال بودن خارج کند،  يکار را از حالت ش يرويتواند نينم. ره ندارديغ

انجامد، يبدون استثمار و طبقات ب يات جامعه به سمت جامعهيتواند به هداينم

. ن ببرد تا چه رسد به اجتماعيتواند سلسله مراتب را در کارخانه از بينم يحت

ن يتوانست به عنوان اوليهم راه بود  تازه م يکامل کارگر ين حق با وتوياگر ا

 .دين حرکت به حساب آيگام در ا

تشکل  ين اشکال سنتين ايبنا برا. شودين مساله با رجز خواندن حاصل نميحل ا

-يگر نميگر کارکردش را از دست داده است و ديشرفته ديپ يدر جوامع صنعت

د يطبقه کارگر انجام دهد همان طور که خودشان تاک يبرا ياساس يتواند کار

 يعنيندارند  يادامه زندگ يکارشان برا يرويجز ن يزيکردند کارگران هنوز چ

حاکم در جوامع  يفقر نسب. ده تر شده استيچيشان را دارند که پيرهايفقط زنج

در . متفاوت دارد يفقر در جوامع مختلف اشکال ظاهر  – يه داريسرما

آن جامعه را در نظر گرفت و طبقه کارگر را با  يد استاندارد زندگيهرکشور با

-استيکارگران با توجه به س يقدرت يب  -سه کرد يه دار آن جا مقايطبقه سرما

 يها، ناامنحاکم در آن يو سلسله مراتب و بورکراس يکارگر يسازمان ها يها

 يدر حفظ محل کار که کارگران را از ترس از دست دادن کار مجبور به کار حت

که کارگران را وادار به  يکند، کاهش مداوم مزد واقعيم يماريدر مواقع ب

 يانکند و روابط انسيام تعطبل ميو کار در آخر هفته ها و ا ياضافه کار

 يگانگيدهد و به بيکارگران را در خانواده و اجتماع در تنگنا قرار م ياجتماع

ه ها يگر از اتحاديل دين مسايحل ا. رسانديطبقه کارگر مدد م يگانگيو از خودب

ن توسط ييواسطه از پايکترل ب يکردن و برا ياجتماع يبرا. ديآ يبر نم

و  يجمع يريم گي، تصميعکنترل جم يد ارگان هايکارگران و همه مردم با

ضد  يت دادن آن برتنور مبارزه طبقاتيواقع يد برايبا. جاد شوديا ياداره جمع

ه يد تشکل مناسب ضد سرمايکارگران با ين کاريچن يد و برايدم يدارهيسرما

و با  يک تشکل سراسريجاد کنند و به صورت طبقه واحد در يخود را ا يدار

-هين که امروزه کارگران با سرمايبا توجه به ا. ش ببرنديمبارزه را پ يهمبستگ
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اقتصاد  يتيماموت کنسرن چند مل يسروکار دارند و تعداد اندک ين الملليب يها

 ين الملليب يزنند، وجود قدرت مقابل و ضرورت همبستگيجهان را رقم م

. ها، چون روز روشن استآن يه داريضد سرما ين الملليکارگران و تشکل ب

ط يم که شرايد به خاطر داشته باشيما با: " ديگويان کتابش ميپااتو برنر در 

ها و ، شکستيساله مبارزه، قربان 100ره يک زنجيجه يموجود در اروپا نت

جاد يا يکند که برايشنهاد مير کشورها پيبه کارگران سا يو". هاستتيموفق

د ياما با. ه کنندن مسائل توجيبه ا ياز نوع اروپائ ييه هايخود، اتحاد يه هاياتحاد

که رد نشوند بل يج آن سرسريسال مبارزه و نتا 100ن يها گفت که از ابه آن

خود انتخاب کنند  ينند و شکل مناسب تشکل را برايب آن را ببيفراز و نش

ن صورت ير ايدر غ. ها حرکت کندکه در جهت محو استثمار مرگبار آن يتشکل

اسارت خود را  يرهاياگر بخواهند راه رفته کارگران اروپا را دنبال کنند زنج

 . قل خواهند داديص

از اطناب کالم  يريجلوگ يوبرا يدنبال کردن بحث تا زمان کنون يبرا

 يبه اعتصابات کارگر ينگاه"  يخودم به نام ها يخوانندگان را به دو نوشته قبل

م تا يزيبا شعار بپا خ 1001ل يآپر 6 يتراضتظاهرات اع" و "  در آلمان

 دهم يرجوع م!" اوضاع بهتر شود

گر با ين حرکت  و چند حرکت کوچک ديه بعد از ايچنان که مشهود است اتحاد

خواست در مقابل  يرا نميد زيگر رسما خود را کنار کشيد ياتک و گروه ها

ه ها را ترک يدرا اتحا ياريکارگران بس. رديال دموکرات قرار بگيدولت سوس

 6680ه که بعد از اتحاد دوباره آلمان بالغ بر ياتحاد يچنان که اعضا. گفتند

ش را از يک سوم اعضايتعداد  1006تا  6996ون نفر شده بود در فاصله يليم

که با هم  يه در نشستياتحاد ياز اعضا يتعداد 1001در مارس . دست داد

ک سازمان ياست و تنها با  ياسيس ه دچار بحرانيداشتند اعالم کردند که اتحاد

ه يها خود را بخش چپ اتحادآن. ن بحران فائق آمديشود برايم ياسيد سيجد

 .  دندينام
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 !خانوم کجا بودي آزاده دنبالت مي گشتزهره    
 

 :با شعار 4002آوريل  3تظاهرات اعتراضي 

 *!بپا خيزيم تا اوضاع بهتر شود 


        فريدهثابتيمقدمات، داليل، چگونگي برگزاري

ون نفر در سه شهر يليم ميش ار نيبا شرکت ب يل تظاهراتيدرروز سوم آور

ن تظاهرات به دعوت يا. ديلن و اشتوتکارت برگزارگردن، کيبزرگ آلمان برل

) ه خدماتياتحاد ،(IG Metal)متال هي، اتحادDGB) )آلمان يه سراسرياتحاد

Verdi )ون اتکيزاسيضد گلوبال ي، جنبش اروپائ (Attac )، ه يا تحاد

گر در اعتراض يمستقل د يو انجمن ها هاهيو اتحاد(  Assta) آستا يدانشجوئ

هم زمان با آلمان در . افتيدر اروپا انجام  يان اجتماعيب بنيتخر يااست هيبه س

ا و سوئد يا، اسپانيتاليه اروپا از جمله فرانسه ، اياتحاد ياز کشورها ياريبس

 . انجام گرفت تظاهرات بزرگ يدراغلب شهرها

ها، چاپ و پخش يق سخنرانياز ماه ها قبل از طر ن تظاهراتيا مقدمات

 .اهم شدره فريبروشور و غ

: ن گفتين رابطه چنيه متال در ماه مارس در اينده اول اتحاديترز نمايورگن پي

 يافتيباال رفته اما در يش سن بازنشستگيدر اطر. هستند يمردم اروپا عصبان

فرا  يکار کردن برا يدر فرانسه سا ل ها. استن آمدهيپائ يموقع بازنشستگ

در سوئد . کشانده شده استسال  11سال به   2/62از  يدن بازنشستگيرس
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ت از يا حمايتاليا در. شوند يشوند و کارکنان اخراج م يمارستان ها بسته ميب

در دانمارک . کارگران در برابر اخراج و فسخ قرارداد کار محدود تر شده است

مه شده ها خود بپردازند و با ما در يد بيمخارج را با% 12 يدندانپزشک يبرا

 آلمان چه رفته است؟

به طور  يجامعه مدن يبرا يبار اقتصاد. استتر شدهکم يکاريب مهيبما هم  يابر

. ف سرشکن شده استيکاران، بازنشستگان و اقشار ضعين کارگران، بيعمده ب

 1060ما با برنامه اصالحات  . بهداشت باال رفته است يبرا ياضافه پرداخت

، به خاطر يان اجتماعينب بيه تخريم، با هم عليکن يما اعتراض م. ميستيموافق ن

 .يمدن يک اروپاي ي، و براآزاد يک جامعهي

ه ياتحاد. ننديب يق ميعم يک نابرابري ين امررا به طور کليمردم در اروپا ا

 10حدود . سترا در پبش گرفته ا يکسانيش راه يکم و ب ياروپائ يدولت ها

که آن ها کمتر از  استين معنين بديا. کننديم يون نفر دراروپا در فقر زندگيليم

( شود يده ميکه حداقل در آمد است و خط فقر نام) متوسط در آمد را % 10

 .است ين باعث نگرانيا. کنند يکسب م

اما ! دردناک باشد ياگر گاه يحت. رفرم آماده اند يد کارگران برايبدون ترد

د، محل ياورد مثال محل کار جديببار ب يزيخواهند که چ يرا م يهائرفرم

و  يماريدر برابر ب ين اجتماعيبهتر ، تام يتر، انتظامات آموزششيوزش بآم

 .د افزون گردديش از همه عدالت بايو ب يريدر پ

که  يرده ملت هستند در حالياما امروز اوضاع برعکس است، توده ها گاو ش

طور نيا دينبا. کنند يشتر کسب ميازات بيثروتمندان و پولداران همواره امت

بهتر اوضاع م تا يزيخ يل ما بپا ميآور 6در . ابديتواند ادامه  ينم نيا! باشد

 ! شود

 

ل در يما سوم آور": ن باره گفتيه فرانسه در اينده اول اتحادينما تياولت تبرناد

در  يفرانسو يه هايبزرگ فرانسه همراه با اتحاد يگر شهرهايس و ديپار

 ير کشورهايارگران سام چرا که ما کارگران مانند کيکن يتظاهرات شرکت م

کارگران دربخش . م ياه داران قرار گرفتهيمورد هجوم دولت و سرما ياروپائ

 يرا درپرداخت برا يشتريد سهم بيبه عنوان مثال با يوخصوص يعموم

تر شده کم يافتيدر يرند اما همزمان پول بازنشستگيبه عهده بگ يبازنشستگ

کارکنان  يبرا. را کم کرده است کاريصدها هزار نفر ب يکاريدولت حق ب. است

 .ن طور استيلم هم هميبخش تاتر و ف
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م در اروپا به دولت يخواه يما م. م و هدف آن روشن استيکن يما اعتراض م

هم زمان . ان دهنديخود پا ياجتماع ياست هايد به سيم و آن ها باياوريها فشار ب

قات را ينه تحقيرا مشخص سازند، هز يصنتع ياست هايم که سيما انتظار دار

 ".ت مشاغل را باال ببرنديفيند و ککنشتر يب

 

ز يکارگر ن يدهند بلکه توده ها يستند که نظر ميه ها نيالبته تنها رهبران اتحاد

د که چقدر کارگران يشود فهم يسه آن ها ميکنند و با مقا ينظر خود را ابراز م

شان با پوست و گوشت کال تر هستند و چگونه درد رايها رادهياز رهبران اتحاد

و يک آلترناتياند اما ناتوان در ارائه  يرات جديکنند و خواهان تغيحس م

 ين مياغلب منجر به ا يافق ين بيهستند و هم يه داريقدرتمند در برابر سرما

 يحزب حاکم به حزب مخالف رو يجار ياست هايشود که در اعتراض به س

در با حزب حاکم ندارد و گاه  يريگاست و عمل تفاوت چشميکه در س ،آورند

 .تر استقاطعمبارزات گذشته طبقه کارگر يب دستارودهايتخر

 يبه کارگران دادند با رفرم بهداشت ياتيرا که با رفرم مال يد پوليگو يم يکارگر

را  يآن ها مجبورند هر کار. کاران بازهم بدترشده استيوضع ب! پس گرفته اند

مزمن را هم به آن اضافه  يها يماريب ين دارامارايبازنشستگان، ب. رنديبپذ

مه يب يسهم پرداخت ما برا. استکوچک بدتر شده يوضع در کارگاه ها. ديکن

 !ميبکن يوقت آن است که کار. افتهيش يمت دارو افزايمراقبت باال رفته، ق

چهار حزب )  FDPو SPD ,C DU,   CSUد هر وقت يگو يم يگريد

 ياجتماع يان هايب بنياز تخر يگريد نديفرا زنندياز رفرم حرف م( مهم آلمان 

قت عدم اعتماد خود را به احزاب ين حرف او در حقيبا ا!. افتديراه مهب

که  يکند در حاليان ميزمان حاضر ب يبورژوائ يو نقش رفرم ها يبورژوائ

 .زنند يها چانه من احزاب دارند و با آنيبه ا يرهبران همواره گوشه چشم

ده اند که يجه رسين نتياز همکاران زن و مرد ما به ا ياريد بسيگو يم يگريد

 .کنند ين علت در تظاهرات شرکت ميوجود ندارد به هم يحقوق يگر برابريد

سهم ما در  يترشدن دائمل کمياز دال يکي: کند ياز علل اشاره م يکيبه  يگريد

به  ين آلمانايه و کارفرمايمان عبارت است ازمهاجرت سرما يستم اجتماعيس

ما . ميم کنين شرکت ها را تحريد محصوالت ايما با. نيبا دستمزد پائ يکشورهائ

 .م يکن يما در تظاهرات شرکت م. ميد از امکانات خودمان استفاده کنيبا

ده ينام يد بداند که کار بدون مزد، بردگيه بايک اتحاديمعموال : د يگو يم يکي

با  يفتيو کار ش يکارين بيشده ام ب من مجبور: ديگو يم يگريو د. شود يم

ساعت  610و ( ورو هم وجود داردي 1و  1 يالبته ساعت) ورو ي  2/0 يساعت

مان که يممنون ازحکومت عال. کنمانتخاب  را يکياضافه کار بدون پرداخت 
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گر که از آن ها يو صد ها نمونه د! مدرن را فراهم کرده است يمان بردگيبرا

 .ميگذر يدر م

 ؟ب آغاز شدين تخريو چگونه ا ياما ک

و  يبا آن همسان ،ست بلکه برعکسيه نيتباط با نظام سرمارا يل مسلما بين مسايا

ند و با چنگ و دندان از يب يتنها سود را م يه داريسرما. دارد يهمخوان

ن امر به هنگام افت يا. کنديدفاع م يآت يکسب دستاوردها يش برايدستاوردها

حاصل از  يت اتحاد طبقه کارگر، پس گرفتن دستاوردهاو قدر يمبارزه طبقات

 10به طور مثال کسب . دارد در خود نهفته ده ها سال گذشته را يمبارزه ط

در هفته حاصل مبارزات صد ساله و ده ها ساله کار ساعت  62ساعت و سپس 

و  يکه با توجه به افت مبارزه متحد کارگر يه دارير است اما اکنون سرماياخ

به آن را آغاز کرده است  ين ها در موضع قدرت قرار گرفته دست اندازقدرت آ

شتر البته بدون پرداخت و در يب يا ساعت کار هفتگيساعت و  10و حرف 

ت از کارگران در برابر فسخ يحما. زند يهمراه با کاهش مزد را م يموارد

. ستااست که مورد حمله قرار گرفته يگريقرارداد توسط کارفرما دستاورد د

-يده گرفته مين حق ناديکارگر ا 60کمتر از  يدارا يهم اکنون در کارگاه ها

 يمزد برابر برا.  کنند يافت نميدر يتيشود و کارگران در برابر کارفرما حما

گرچه هنوز زنان مزد . مورد حمله است يگر دستاوردهايکار برابر از جمله د

ا به يرد و زن در شرق آلمان کارگران م يحت. کنند يافت مياز مردان در يکمتر

کسان ينسبت به غرب در کار  يد با ساعات مساويجد يج لندهاياصطالح را

 .رنديگ يم يمزد کمتر

. ست که مورد هجوم قرارگرفته است ييگر دستاوردهايد ءاز جمله يشغلت يامن

) آدم فروش يهاشوند اما کار شرکت يکار ميهرروز دسته دسته کارگران ب

که  ييها، شرکترديگ يرونق م( کار و اجاره دهندگان کارگر مقاطعه کاران

ا ين يبه ا يتيچ گونه حمايورو و هي 1تا  1کاران را باالجبار با حداقل دستمزد يب

ب زدن تفاوت يدهند و خود با به ج يمدت محدود قرض م يآن شرکت برا

 . زنند يب ميبه ج يپول کالن يو پرداخت يافتيدر

برون رفت از بن  يه برايگر سرمايد يقت تکاپويدر حق ون کهيزاسيبا گلوبال

بزرگ در اضافه ارزش  يه هايتر سرماشيو سهم ب يادوار يبست بحران ها

کارگران دائما خراب  ين اجتماعياست اوضاع تام ياس جهانيدر مق يديتول

از  يتروانداختن سهم بزرگ ترشيب يهاکردن يخصوصبا . شود يترم

ر، سود يکارگر مزد و حقوق بگ يبردوش توده ها  ياجتماع ينه هايبارهز
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ن راه الجرم يشود و در ايد ميرد و تمرکز تشديگ يم يه داران فزونيسرما

ا به خاک يشوند  يبزرگ ادغام م يه هايا در سرمايکوچک تر  يه هايسرما

ه داران شان به صف يکاران و سرماينند و کارگران شان به صف بينش ياه ميس

 .شوند يرتاب ما پيپرولتار

خراب تر  يکه در آلمان اوضاع اقتصاد زدنداد يفربه بعد همه  1006از سال 

ه يسرما يحاصل آن برا. گردديا کمتر از واحد مي يمنف يشود، رشد اقتصاديم

و کاهش بار  يازات اقتصاديت ها و امتي، دادن معاف يو همدرد يداران همبستگ

ک در آمد ي 1001سال  ياتيمال يهاف يدر تخف ،به عنوان مثال. بود يمال

همان ) ات خواهد پرداخت يورو کمتر مالي 661مبلغ  يوروئيهزار  10ساالنه 

 يونيليدرآمد م يبرا ين بخشودگياما ا( شود يپس گرفته م يکه با رفرم بهداشت

ونر در آلمان يليهزار م 66000با توجه به وجود . ورو استيهزار  10حدود 

 210ون درآمد آن ها در مجموع برابر با يليک مي يرافقط ب يزان بخشودگيم

به هرحال . ب خواهند داشتيدر ج يترشيورو خواهد شد و آن ها پول بيون يليم

 !پول ها دود کباب يد و بقول خودمان پول دارها خود کباب، بآور يپول پول م

از  ياريها از بسمتيهم آهنگ شدن با رشد ق يشدند برااما کم درآمد ها مجبور

شناختند  يرا نم ياقتصاد يهاسميآن ها که مکان. کنند يخود چشم پوش يازهاين

گران  يبه معن ير در آلمانيتو) دند يرو ناميرو را تويبا درک خود ازاوضاع او

 يهابعد رفرم. زديخ يورو بر ميل مارک به يو فکر کردند مشکل از تبد( است

 يار کم درآمد مجبور شدند از بعضباز اقش. ره به مبارک باد آمديو غ يبهداشت

ن بار فقط به غر زدن اکتفا ياما ا. نظر کنندگر هم صرفيد يضرور يازهاين

متعدد که ماه  يها و تظاهرات اعتراضيمائينکردند بلکه به طور فعال در راه پ

 12کنند از تظاهرات يوقفه در سراسر آلمان ادامه دارد شرکت م يهاست ب

بستن مهد  در مخالفت باتا تظاهرات خانواده ها گرفته ن بازنشستگا يهزار نفر

 .هالند ياجتماع يها و کم کردن بودجه هاکودک

کند مسلما مصرف ياست و درآمد کفاف مصرف را نم يها خالسهيک يوقت

فقط با توجه  يل اقتصاديرآگاه از مساين را هر فرد غيا. ن خواهد آمديپائ يداخل

د خود با گذشته يسه قدرت خريبا توجه به مقاو  کردن به درآمد و مصرف خود

ر ين مدت سيصادرات در تمام ا ، ياما برخالف مصارف داخل. فهمد يم

به عنوان  6990در آلمان از سال  يتجارت خارج. و رشد داشته است يصعود

ارد يليبه م ياز نظر صادرات محصوالت صنعت 1006سه تا سال يمقا يمبنا

 :بوده استر يورو به قرار جدول زي

 1006 1006 6990 سال
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 يع فلزيآلمان همواره در صادرات صنا 1006 -6992 يدر فاصله سال ها

ارد يليم9/611ه ورو بيارد يليم  6/11اشته است و از ا ديمقام اول را در دن

ن که با توجه به رشد يا ين مدت به جاياست که درهمبيعج. ده استيورو رسي

د يايوجود بهجاد شود و مشاغل تازه بيا يترشيکار ب يهاصادرات، مکان

ترس از . ر کارشان را از دست داده اندياز کارگران مزد و حقوق بگ ياريبس

براساس . تر کرده استط نامساعديرش شرايشدن کارگران را مجبور به پذ کاريب

استراحت در خانه  يمار به جاياز کارگران ب يق همواره درصد باالئيک تحقي

. رديگ يماران را در برميب% 2000ن مقدار يشوند ايدر سرکار حاضر م

هتر الت آخر هفته استراحت کنند و حالشان بيدوارند در تعطيام%  1600

 يبرخالف نظر پزشک معالج شان که معتقد به مرخص%  1902. گردد

محل ) از رفتن به کور%  209. شوندياست در سرکار حاضر م ياستعالج

ن يا. کننديم يه پزشک خودداريبا وجود توص( استراحت همراه با معالجه  يها

او به  نشدک پرت ينزد ينده ايد در آيکارگر و شا يه جسمانيب بنيتخر يبه معن

د يوه توليکه جزء الزم ش يره صنعتيو ارتش ذخ. ابان خواهد بوديسنگفرش خ

فشار بر کارگران شاغل  يشود که ازآن برا ياست افزوده م يه داريسرما

کار يون بيليم  1/1وجود . را روان سازند  يترشيشود تا کار ب ياستفاده م

و اتحادشان  يمبستگبر کارگران شاغل است که تنها در صورت ه ياهرم فشار

 .اثر گردد يتواند ب يم

ده و تورم يافزوده گرد يکاريکه به طور مداوم براخراج ها و ب ين دورانيدر هم

ا يه يسه کارگران را به بازار کشانده جاذبه صدور سرمايک ماندهءتهن يآخر

ار يا بسين تر و يکه مزد کارگر درآن ها پائ يم در کشورهائيمستق يه گذاريسرما

کار شده  يهاشتر و حذف محليب يهايکارسازيدر ب يگريتر است عامل دئنيپا

 يک کارگرآلماني ين به جايدر چتواند  يم يه آلمانيبه طور مثال سرما. است

و عالوه بر  رد يگکار مشابه به کار يکارگر را برا 2 يکارگر و در مالز 20

صادرات به ميليارد 

 يورو

61006 16006 11601 

واردات به ميليارد 

 يورو

19601 21100 26100 

تراز تجاري به 

 ميليارد يورو
2109 + 9202 + 61901 + 
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 يمخف يهم برا يبزارره هم استفاده کند و ايو غ ياتيمال يت هايآن از معاف

سه ين مقايا. ات بردرآمد داشته باشديپرداخت مال يخود برا يکردن درآمد واقع

 يکشورها. ا هم صادق استيتاليس و ايگر مثل انگيد يصنعت يبا کشورها يحت

 يان هايب بنيل تخرينشان دادن دال يبرا. خود را دارند يکه جا يشرق ياروپا

 . ميکن ياکتفا م رن مختصيبه هم ياجتماع

 

  چگونگي برگزاري تظاهرات در آلمان

دستگاه اتوبوس و  100آلمان با  يشمال ياز شهرها يکيصبح ار  1ما ساعت 

. ه شده بودييته يه سراسرين امکانات توسط اتحاديا. ميدو قطار حرکت کرد

زد که از يت موج ميابان از جمعيم خيدين رسيبه محل تجمع در برل يوقت

ر و يمختلف مردم ار پ يگروه ها. ن آمده بودنديخود برلمختلف و  يشهرها

که همواره  ين و سگ هائيکودکان به همراه والد ،جوان و بارنشسته و دانشجو

-تيبا مل يمردم. ت عادت دارنديکنند و به انبوه جمع يدر تظاهرات شرکت م

 يهاها با لباسستينارشآ.ازکارگران و زحمتکشان يوناليمختلف، انترناس يها

گرچه . زيرمردان ترو تميرزنان و پيتا پ يسزار يخيس يو موها يچرم

در راس ساعت مقرر . گرد آمده بودند يهدف واحد يرنگارنگ بود اما همه برا

دادند که يشعار م يعده ا. مراسم شروع شد يبه سمت محل برگزار يمائيراهپ

شعار  يه دارياه سرميعل. گرفتنديمعموال جوانان بودند و دولت را به تمسخر م

هم طبق  يعده ا. کردنديرا محکوم م ياست آموزشيان سيدانشجو. دادننديم

نشان دادن مشت گره کرده خود، به  يروال معمول تظاهرات در اروپا به جا

دند که يدم يخود م يهارسا تنها د رسوت يخود با صدا يهاان خواستهيب يجا

 !ندارد يب خاصکه مخاط آن ضمن  ،است يتيان نارضايعالمت ب

ت به محل يل فشار جمعيار آهسته به دليبس يمائيساعت راه پ 1از حدود  بعد

  رهيو غ ي، نوشابه، بستنيم طبق معمول فروشندگان مواد غذائيديتظاهرات رس

چند . کرديک ميس معده را تحريکباب سوس يبو. ر کرده بودنديبساط خود را دا

-بود و خوانندگان پاپ آهنگبرپا شده تيسر جمع يلم بااليش فيپرده بزرگ نما

و هجو  يه داريدولت، نقد سرما يرا در انتقاد ار برنامه ها يبائيز يها

ت به گردش پرداختم از هر گروه دسته يان جمعيدر م. خواندند  يدولتمردان م

ن يزم يرا رو يبزرگ نوشته شده ا يپارچه يعده ا. دا کرديشد پ يرا م يا

. وستميمن هم به آن ها پ .بودندآن مشغول خواندن  يتيمعپهن کرده بودند که ج

ها ، ما باهم ها و رهبران آنهيم و نه به اتحادينوشته بود ما نه به دولت اعتماد دار

جواب دادند  ؟ديهست يدم شما کيپرس. م کرديمان مبارزه خواه يخواسته ها يبرا
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م و حرف يدمان باشم خويخواه يم و ميما کارگران .ميستين يچ گروه خاصيما ه

 . بازار بحث داغ بود. ميخودمان را بزن

هزار نفر در اشتوتگارت  610ن، يبرل يمائيهزار نفر در راهپ 120اعالم شد 

 . ون نفر شرکت کرده انديليم 1/6هزار نفر در کلن و در اروپا  600ش از يو ب

به . آلمان سخنران اول بود  يه سراسريس اتحاديرئ Sommer))زومر نيدر برل

که  يگريد يهاياد سخنرانيبه . زديم يدرست يهادادم حرفيگوش م يسخنران

 ترز و کارگر ياد اول ماه مه سال گذشته و سخنان پيبه  ،ده بودم افتادميشن

 يد و ذوق زده ميگنج يدرست در پوست نم يهادن حرفيشن يکه از شاد يريپ

 يگفت ما عقب نم يم. دزنيدل ما را م يهاد حرفيگو يد چه مينيبيگفت م

. ع شوديم حق ما ضايدهياجازه نمو م يرويش ميم ما به پيکنيم ما مبارزه مينينش

حرف مذاکره با مقامات  يوقت ينيد ببيبا. شمارنديز ميگفتم جوجه را آخر پائ

د تا چه حد در حرف خود پابرجاست و درست چند ماه بعد بود که يآيش ميپ

در صد اضافه دستمزد گفت  1س دولت در رابطه با يرئترز دم در مذاکره با يپ

شود و با  يگر اعالم کرد که نميد يم و ساعتيتازيش ميم ما به پيآئيما کوتاه نم

کرد که بعد از آن افته اعالميدرصد موافقت کرد و اعتصابات را خاتمه  2/1

دند يد گردرون آمدند و مجبور به انتخابات مجديه بياز کارگران از اتحاد ياريبس

و در اعتصاب کارگران در ين سناريد و هميگردانتجاب يکم يترز با رايکه پ

کردم يفکر م. شدش دستمزد تکراريکاهش ساعات کار و افزا يشرق آلمان برا

ان يب يبرا يه ظرف مناسبياگر اتحاد. ه هستنديون ها کارگر عضو اتحاديليم

شد  يدر راه درست استفاده م ن اتحاديطبقه کارگر بود، اگر ازا يخواسته ها

 يان اتحاد طبقه کارگر بود ميه بياگر اتحاد. تاخت يشرمانه نمين بيه چنيسرما

داد و از يت قرار ميها را مورد حماست به هنگام اعتصاب در شرق آنيبا

 يست سرکوب کارگران را در کشورهايبايم. کرد يخواست شان دفاع م

 يجامعه ا يبرا ،بدون استثمار يجامعه ا يست برايبايکرد ميمختلف محکوم م

بلند گو  يبا صدا. کرديه مبارزه ميمحو سلطه سرما يو برا يرها از کار مزد

 ک جامعه  ي يم برايآورياد برميما فر": گفت يسومر م. دوباره به محل برگشتم

نده يآ يکه در آن به جوانان برا يجامعه ا ي، برايکار و برابر ي، برايانسان

که با  ياجامعه يبرود، براشان به هدر ين که زندگيا يداده شود به جاشانس 

 يم، مين طور زمان به زمان گام بردارياگر ما هم. دارد يکاران همبستکيب

 .ميم موفق شويتوان
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ان احزاب و اقتصاد است که به گرسلطه يک عالمت روشن برايل يسوم آپر

که درآن ثروتمندان  ياستيس ،دآزارد خاتمه دهن يکه توده مردم را م ياستيس

 .شونديح تر ميران آن همواره وقيه و مديسرماو  همواره ثروتمندتر

ما خود را با تظاهر کنندگان در رم، در . صد ها هزار نفر بپاخاسته اند

ا تا يتانيا تا سوئد، از بريه اروپا از اسپانياتحاد يسالوا، در همه  کشورهايبرات

: شود ين جا اتحاد بزرگ هم شانه شدن آغاز ميروز در اام. مينيبيونان متحد مي

کاران و يران، بيبگ يها، بازنشستگان، انجمنيه ها و دانشجوين اتحاديب

ش صلح تا يجن! يسائيکل يهامعترض احزاب تا گروه ياز چپ ها ،محصالن

اتحاد  ،ميرسانيک اتحاد بزرگ را به انجام ميما درآلمان . ونيزاسيمنتقدان گلوبال

 .يهمبستگ يبرا

است را ين سيران و راهبران اقتصاد، اگر ايمحافظه کاران و احزاب متحد، مد

م که در آلمان و دراروپا با بحران يکن يما تحمل نم. ميآئيد ما دوباره ميقطع نکن

بار  ، و، برعکسجوانان مبارزه نشود يچشم انداز يانبوه ، و ب يکاريو ب

 .شوداختهاند بحران بر دوش مردم کم درآمد

ار يبسکارها را بهتر کردن آمد ،  يهاکه با قول يست دولتيمن قابل تحمل ن يبرا

آن ها . ستندين يو خوبيگر الترناتيم که احزاب ديدانيما م. کندخراب تر و بدتر

وقت . بکشند مسلخشگاه بازار اقتصاد کامال به يرا در پ يخواهند جامعه مدنيم

ها عاقبت آن چه را که در موقع انتخابات و جمع ال دموکراتيآن است که سوس

سبز  -است که ما از دولت سرخ يزين چيا! دادند انجام دهندقول يکردن را

 ده است؟يحاصلمان گرد يم، حاال چياانتظار داشته

و  ي، آزاديهمبستگ يک اروپايما  ياروپا. ميخواه يم يگريد ي، ما اروپا...

 يم ".انبوه يکاريو ب ير، بدون مزد گرسنگبدون استثما ياروپا. است يبرابر

 لغوشود به  يم يه داريا با تقاضا از احزاب بورژوا و در نظام سرمايشم آياند

 يه داريد سرمايوه توليکاران از ملزومات شيره بيا ارتش ذخيآ ؟ دياستثمار رس

ون يزاسيسم و گلوباليوناليم که ثابت کند که انترناسيخواه يم يما اروپائ" ؟ستين

ک ي يما همه با هم برا .نيک نفريانسان باشد و نه  يبرا يروزيک پيتواند  يم

ن يا. ميزيخ يکشورمان برم ياست بهتر برايک سي يو برا ياجتماع ياروپا

دهد که ما نه فقط امروز بلکه فردا و  يد ميدهد، به ما اميروز به ما جرات م

ها و ل کردهيمردان، تحص ران، زنان ويجوانان و پ. ميباش همز باينفرداها 

 يما اجازه نم -مارانيکاران، بازنشستگان و بيان، کارگران شاغل و بيدانشجو

باالخره  تام، ياما امروز با هم بپا خاسته. رنديبگ يه هم به بازيم ما راعليده

شم باالخره يانديم "!م گرفتيما تا بهبود اوضاع آرام نخواه! اوضاع بهترشود

ا فقط تظاهرات آن يآ. ستين اوضاع چيدر افتادن با ا يما برا يبرنامه مبارزات
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حذف استثمار  يمان برا يبرنامه عمل! ل آخر هفته خودمانيتعط يهم در روزها

ال يهشدار به سوس يگذرد؟ از مجراياز کدام مجرا م يه داريدر نظام سرما

 يها ؟ از مجرايسخن ران ياز دست دادن آرا؟ از مجرا يها برادمکرات

ن يد درايدهم شا يد ميدارد؟ به خود ام يگر تنها جنبه منفيکه د يسميرفرم

 .دا کنديخود را پمبارزه  برآمدن ها طبقه کارگر ظرف مناسب 
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 اتحاديه ها در منظر چپ اتحاديه اي
 اتحاديه، از توهم تا واقعيت

آيااکنونتغييراتحاديهازدرونودادنجهتانقالبيبهآنامکانپذيراست؟

ايدراروپا چپاتحاديه

ن نوشته برخورد با افراد چه رهبران و يم که قصد اينم بگويب يدر آغاز الزم م

است  يبلکه کنکاش -ز الزم است ين امر نيگرچه ا -ست ين يه اين اتحاديچه فعال

روشن ساختن آن چه که امروز  يآن برا يرتکامليه و سياتحاد يدر کنه وجود

ت، خصلت و کارکرد يکه در رابطه با موقع يينقل قول ها. گذرد يدر آن م

ون و بد ينين زمان همه آن ها را به طور عيما که در ا يد برايآ يه مياتحاد

ست و ين يز تازه ايم چينيب يم يکارگر يع روزمره زندگينقاب در وقا

 . د استييد و تايتاک يضرورت آمدن آنها تنها برا

 يدر اروپا مستلزم نگاه يه ايپاسخ به سئوال باال و پرداختن به مساله چپ اتحاد

شان  يت فعلياستحاله آن، در واقع يخچه آن و چگونگيه ها، تاريمجدد به اتحاد

ر در آن وجود ييا امکان تغيد که آيتوان د يه ميبا اتحاد ين برخورديبا چن. است

 يا ناتواني، يه داريبا افق ضد سرما يل انقالبيل نبود بدياست بدل يا توهميدارد 
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 يالغا يا عدم اعتقاد به مبارزه برايه، يل هراس از سرمايل بدلين بديدر ارائه ا

دوستداران . رييرقابل تغيت غينيعنوان ع ت  موجود بهينيو قبول ع يکار مزد

دهند  يخ آن رجوع ميه به تاريه لزوم حضور و وجود اتحاديتوج يه براياتحاد

را  يسم بودند و مبارزه انقالبياليه ها مدرسه سوسياتحاد 6012که مثال در سال 

د با حال کنار هم يست اما گدشته را باين گذشته نيمنکر ا يکس. بردند يش ميپ

ستاده يزمان برآن چه گذشته است و اکنون در کجا ا يد که در طيو د گذاشت

ر ييزها تغيچ يليسال از آن زمان گذشته و خ 620ش از ياکنون ب يآر. است

ن يه آغازياز آن اتحاد يه بصورت پرشياتحاد ين زمان طوالنيا يط. کرده است

جاد يشت ال چشمداين تفاصيسم فاصله گرفته است و با ايسم و کمونياليو سوس

آن  ياکنون يه توهم است و با هستيتوسط  اتحاد يستياليسوس يک جنبش توده اي

 . خواند ينم

دانند و آمار  ياست مهم م يتوده ا ين که سازمانيل ايه را به دلياتحاد يبرخ

ا سازمان يون عضو دارد و يليم 1ه متال آلمان يدهند که مثال اتحاد يارائه م

ون کارگر را در سراسر جهان تحت يليم 600ش از يب( ILO)کار  يجهان

کارگران را در  يندگينما يکه هرگز سازمان مذکور ادعا يپوشش دارد در حال

ف ين تعريت خود، خود را چنينکرده است و در سا يه داريمبارزه ضد سرما

 :کند يم

ILO” کار و شامل  ياست که مسئول طرح و نظارت براستانداردها يسازمان

است که طرح  يت ها، کارفرماها و کارگران است و تنها سازمانندگان دولينما

ان در ماه ين سه جريندگان ايرا ساالنه با گرد هم آوردن نما ييسه جانبه گرا

است ين سه باهم شکل سيآورد که ا ين را فراهم ميبرد و امکان ا يش ميژوئن پ

 ! ”کنندهمه را فراهم  يج کار آبرومندانه برايترو يها و برنامه ها برا

 يادياست، چون کارگران ز يتوده ا يه سازمانيا چون اتحاديد آيد پرسيبا

 ياديم، کارگران زيزن يم يانگر طبقه کارگر است؟ مثاليعضوش هستند پس ب

مراسم مختلف از ازدواج تا  يبرا. پردازند يات ميبه آن مال. سا هستنديعضو کل

س شده است که يسا تاسيسط کلهم تو ييه هاياتحاد يروند و حت يمرگ به آنجا م

بودن  ين کارگريبودن و ا ين توده ايا ايآ. صدها هزار کارگر عضو آن هستند

، ياسالم يا شوراهايران ين خانه کارگر در ايا هميبودن آن است؟  يان طبقاتيب

، کارگران يبه هرجهت چه به اجبار، چه به ترس وچه به خاطر منافع شخص

انگر يهستند ب يتوده ا ين سازمان ها که به نوعيا ايآ. عضو آن هستند ياديز

ا اعضا يبرند  يش ميشان را پيق اعضاين سازمان ها عاليا ايآ. کارگراند يطبقات

ک ي يا برايآ. ا قبول کننديش ببرند يکته شده به آن ها را پيد ياست هايد سيبا
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ز خود د و ايد دياست که فقط متشکل از کارگران باشد؟ با يکاف يسازمان طبقات

 يقرار دارد؟ در رابطه با مبارزه طبقات ين سازمان در چه مناسباتيد که ايپرس

ه يکارگران از استثمار سرما ييرها يبرا يژه چه برنامه ايکند؟ و به و يچه م

ه ها از يسال گذشته اتحاد 90ژه حدود يد در دوره به ويد ديدارد؟ با يدار

ا اصوال يآ. چگونه دفاع کردند هيورش ها و حمالت سرمايکارگران در مقابل 

در  يت همبستگين مدت وضعيد در ايد ديبا! کردند؟ البته که نکردند يدفاع

ا فعال بوده يآ. داشته است يطبقه کارگر چه نمود ين الملليمحدوده کشورها و ب

ت يد از ذهنيبا! ا مسکوت گذاشته شده است؟ البته که مسکوت بوده استيو 

. را جستجو نمود ينيل عيآن ها رجوع کرد و دال يت وجودينينوشته ها به ع

 .ه توجه نموديف اتحاديو وظا ياديد به ساختار و اس و اساس بنيبا

 يت رهبريو اشراف يه مشکالت را به  بورکراسيدر دفاع از اتحاد يبرخ

وجود دارد اما  يتين وضعيت موارد چنيدر اکثر يآر. دهند يه ارجاع مياتحاد

گردد  يبرم يست بلکه به ساختارين افراد نياز خصلت ا يت تنها ناشين وضعيا

 يد طبقاتيرا که با يک سازمانيکه  يساختار. آورد ين امکان را فراهم ميکه ا

 يباشد سلسله مراتب يه ايد پايرا که با يسازمان. کند يول افراد مبدل ميباشد به ت

د يبا. کند يل ميتبدرنده ياثر تنها پذ يمفعول ب يروهايه ها را به نيکند و پا يم

ن سازمان از ساختار يا يدر کجاست؟  بورکراس يکارگر يه هايد نقش پايپرس

ه يس و مسئول اتحاديکه طبقه کارگر را به چند رئ يساختار. رديگ يآن نشات م

ه را انجام ين کار و سرمايب يفه واسطه گريدهد تا وظ يل ميان شان تقليو اطراف

ر دارند و نشست و برخاستشان يل و وزيسطح وک در يکه درآمدها يافراد. دهند

. نديب يو از دور م يکارگر را فقط در موقع سخنران يهم با آن هاست و توده ها

 ين آن ها هم انسان هايدر ب. ستنديک جور نيه يا رهبران اتحاديدن يالبته همه جا

ان همکار يخواهند واقعا برا يوجود دارند که خود از کارگران اند و م يفيشر

ندارد اشکال  يه اشکالينان معتقدند که خود اتحاديا. انجام دهند يخود کار يطبقات

تواند آن ها را مجبور کند که از  يک طبقه کارگر رزمنده ميروسا هستند و 

ت کنند و به يرا هدا يک جنبش مخالف کارگريند و يجو يدور يط فعليشرا

تنها خواست دفاع  يت و حتن خواسيا. نديخاطر اهداف طبقه کارگر مبارزه نما

ب و آزار ينان مورد تعقيا. شود يمنافع کارگران اما سرکوب م ياز حداقل ها

خواهند  يرا م يرا کاريرسند ز يا به قتل ميشوند  يم يزندان. رنديگ يقرار م

 ين ظرف محتوايا. گنجد يکه انتخاب کرده اند نم يانجام دهند که در ظرف

ک ياما . را به انجام برساند ييفه سه جانبه گرايظد وين ظرف بايا. دارد يگريد

نده کارگران که معموال از دسته يبه اصطالح نما... کارگران، نه . در مقابل دو
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نده آنها از طرف دولت يه دارن و نمايسرما يندگان واقعياولند در مقابل نما

ت هم شرک يه اين افراد اتحادياگر صادق تر يحت ين بازيدر ا. يه داريسرما

بازنده شدن در  يبرا ين گونه افراد حتيگرچه ا. داشته باشند بازنده خواهند بود

رون رانده يب يافت و قبل ازعمل از دور بازين نسشت هم امکان ارتقا نخواهند يا

و نه به  يه نه به روسا، نه به بورکراسيشناخت اتحاد ين برايبنا برا. خواهند شد

 يو به چگونگ يه داريق آن به جامعه سرمايمع يد به وابستگيبلکه با يفساد مال

ه برخالف ياتحاد يک سازمانيتکامل ارگان. توجه کرد يشبرد مبارزه طبقاتيپ

و بسمت  يه داريه اش، در جهت ضد سرمايجاد کننده اوليون ايخواست انقالب

ه را به بسمت امتناع از يش نرفت بلکه از آن دور شد و اتحاديسم پياليسوس

ه از مبارزه يح روند امتناع اتحاديتنها با شناخت و توض. کشاند يمبارزه طبقات

همان  يواقع يه در زندگيت اتحاديفعال. برد يه پيشود به ذات اتحاد يم يطبقات

کار  يروين يطبقه کارگربعنوان فروشنده کاال ياقتصاد يندگيگونه که آمد نما

نده آن ها يگر بلکه نماانگر کل طبقه کاريه البته نه به عنوان بياتحاد يعني. است

ه بگردد و نه بازهم نه يم اتحاديعظ يپردازند تا دستگاه ادار يت ميکه حق عضو

محل کار، در بازار  يبلکه به صورت جدا جدا يشه همه آنها به طور جمعيهم

ن کاال را يط بازار ايرد تا با توجه به شرايگ يه دار قرار ميکار در برابر سرما

 يرويکند که ن يه قبول مياتحاد. ميکن يدوجمله دقت م نيدر هم. بهتر بفروشد

مت آن يسپس برسرق. ديگو يم يه داريکه سرما يزيچ يعنيک کاالست يکار 

ش يط بازار برايشرا يعنيزند  يه دار چانه ميط بازار با سرمايشرا يبرمبنا

ه ين سرمايه ها در زميم که اتحادينيب يم. يسته انسانيشا يحکم است نه زندگ

ط آن ها را يد شرايه دار بايدن به توافق با سرمايرس ين برايکنند بنابرا يم يباز

کارشان را طبق  يرويشان نينان بدهند که اعضايرند و به آن ها اطميبپذ

م و امضا کرده اند در دسترس يکه آن ها در توافق با کارفرما تنظ يقرارداد

ن يا. استفاده قرار دهدق که الزم دارد مورد يکارفرما قرار دهند تا به هرطر

ن يد به ايشود و آن ها با يبصورت قرارداد قاعده مند به کارگران ابالغ م

تحت فشار قرار دادن طبقه کارگر و  يعنين اجبار يت گردن بنهند و ايقانون

شدن  يکارگر و سپردن سرنوشت کار يگرفتن ابتکار عمل از دست توده ها

ه ها در جنبش يدن نقش اتحادير فهمبهت يبرا. يسازمان يرارشيبدست سران ه

و نفش  يفاصله گرفتن و دورشدن آن ها از مبارزه طبقات يو چگونگ يکارگر

ل نقش کارگران در يمارکس در آغاز بدل. ميکن يخ رجوع ميه شان بتارياول

 يم يخواند و سع يم يستياليه را مرکز آمورش سوسيونال اول اتحاديانترناس

متوجه اشکاالت آن شد و آن  يبزود يو. بدهد يستياليسوس يه جهتيکرد به اتحاد

کارگر بود و  يتوده ها يعنيسخنش با کارگران  يرو يو. کرد يها را بازگو م
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برند دست باال را  يش ميه ها پيکه اتحاد يدر باره مبارزات" گفت  يبه آن ها م

ن يلل اه عيکنند نه عل يه معلول ها مبارزه ميد که آن ها عليد فراموش نکنيرينگ

و در ادامه " کنند بلکه مسکن هستند ير حرکت نمييآن ها در جهت تغ. راتيتاث

رند که يش بگيستم را در پيه سيد مبارزه عليه ها بايدهد که اتحاد يرهنمود م

ن که دائما يا يد که به جايگو يه ها ميعامل فقر و فاقه کارگران است و به اتحاد

 يکار عادالنه را بدهند راه حل ينه برامحافظه کارانه دسمتزد عادال يشعارها

مارکس . سنديخود بنو يبنرها يرا بررو يستم کار مزديس يامحا يبرا يانقالب

ست يمعتقد ن يا بورژوازيپرسد آ يح واژه عادالنه در نقد برنامه گوتا ميدر توض

تنها ( عين توزيا)ن که در واقع ياست ؟ و مگر نه ا" عادالنه" يع امروزيکه توز

ن مارکس در يد موجود است؟  هم چنيوه توليبراساس ش" عادالنه"ع يتوز

ونال در يدر کنگره دوم انترناس يعموم يندگان شوراينما يدستورالعمل برا

او  ياسيس ييکارگر از رها ياجتماع ييرها: "سدينو يم 6012شهر لوزان 

 يارزه محله ها تاکنون خود را با مبيدهد که اتحاد ير است و ادامه ميناپذ ييجدا

ه سرگرم کرده اند و هنوز به طور کامل درک نکرده اند يه سرمايم عليرمستقيغ

آن ها . کنند يندگينما يمزد يستم بردگيه سيرا در مبارزه عل ييرويکه چه نوع ن

... دورنگه داشته اند ياسيس ياجتماع يار خود را از جنبش عمومين سبب بسيبد

رند که آگاهانه بعنوان مراکز ياد بگينون د اکيه شان بايصرفنظر از منظور اول

ش يکامل خو ييرها ياد برايسازمان دهنده طبقه کارگر عمل کنندو با عالقه ز

. ت قرار دهندين جهت است مورد حمايرا که در ا ياسيس يد هرجنبش اجتماعيبا

د يند بايب ينده کل طبقه ميشقراول مبارزه و نمايه خود را بعنوان پياگر اتحاد

در رابطه با . را که جلب نشده اند به صفوف خود جذب کند ييود آن هاموفق ش

هم معتقد است که ( اشتباه گرفته نشود ILOبا ) کارگران ين الملليه بينقش اتحاد

جهت  يک ارگان مرکزيجاد يا ين کوشش برايه فقط در حکم نخستين اتحاديا

ما بعد از سقوط کمون ا( م.يينه سه جانبه گرا) طبقه کارگربود يت هايم فعاليتنظ

". ستيگر قابل اجرا نيه اش دياول يخيآن به شکل تار يت هايس ادامه فعاليپار

ن سبب يه نگذاشت به همياست اتحاديبرس يريشنهادات و رهمنودها تاثين پياما ا

ه ها محدود کردند و آن يتشان را از اتحاديحما6020مارکس و انگس در دهه 

 يه ها ميدر باره اتحاد 6029انگلس در .ر دادندشتر مورد انتقاد قرايها را ب

و  ياسيهرگونه عمل س يو قانون يبه طور اصول يه اصال و حتياتحاد: "سدينو

 يطبقه کارگر را به عنوان طبقه قطع م يت عموميبا آن شرکت در هرگونه فعال

کند که  يد مييه تايان اتحادين گفته را سخنان حاميا". دهد يکند و انجام نم
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رو ين يسم براياست را بعد از شکست چارتياز س يسيکارگران انگل يردانگيرو

سال  ين انگلس در مقاله ايهم چن. کردند يم يابيارز يگرفتن ضرور

ه يکند و به نقش محافظه کارانه اتحاد يسه ميمقا 6012را با سال 6002

ته ت درون طبقه کارگر که به سمت روابط دوستانه با کارفرما رفيبعنوان اشراف

 ينان در عمل برايا. "ننديه ببيته يگرم يخودشان جا يکند تا برا ياد مياند 

 يه دار به طور عام انسان هايطبقه سرما يبه طور خاص و برا يه داريسرما

 ". هستند يار مهربانيبس

ن طبقه يين اقشار پاين بيب يه ايدوباره موج جنبش اتحاد 6000در اواخر دهه 

د که دوباره ينکش يد اما طوليانگلس آفر يبرا يديد جديکارگر باال گرفت که ام

 ياست هايرا سيسابق رجعت کرد ز يمساله تکرار شد و همان محافظه کار

ک به آن ها بودند ينزد يه ها که در وابستگيال دمکرات و اتحادياحزاب سوس

سم ياليقرار داشت و از سوس ين و بعدا کاتوتسکير افکار السال، برنشتايتحت تاث

ال ين الملل همراه با احزاب سوسيصله گرفته بود و باالخره  با جنگ اول بفا

 يو حکومت ها!! يمل يجانب بورژواز يدمکرات اروپا به طور علن

 . را گرفتند ييبورژوا

در حزب  يستين افکار رفرميرا با نفوذ ا يروزا کوکزامبورگ مبارزه پرشور

به " ا انقالبي ياجتماع يم هارفر" برد و در کتابش  يش ميو در طبقه کارگر پ

برخالف نظر مارکس به طور  يه داريشرفت سرماين که معتقد بود با پيبرنشتا

از زمان يستم با توجه به نيس يت سازگاريشوند و قابل يف ميمداوم تضادها تضع

طبقه کارگرکه خود  ياسيو س ي، اجتماعيت اقتصاديخود را در بهبود وضع

در . کند يدهد برخورد م يها ست، نشان م يتعاون ه ها ويت اتحاديجه فعالينت

 يه ها را اسلحه اين که اتحاديه روزا برخالف نظر برنشتايرابطه با نقش اتحاد

ه ها اکثرا در يند معتقد است که اتحاديب يم يه داريف سرمايجهت تضع

را يز. روز شونديپ يه داريتوانند برسرما يگذارند و نم يرميتاث ياستاندارد مزد

 يروين يت بازار کاالير گذاشتن بر موقعيه عبارت است از تاثيفه اتحاديال وظاو

و بزرگ کردن سهم طبقه کارگر  يوه زندگيه ها به ارتقا شي،  دوما اتحاد...کار 

ن سهم اما از ي؛ ا(م.منظور دستمزدهاست)کنند  يکمک م يدر ثروت اجتماع

ن کارکرد يدر هردو ا. دافت يکار به طور دائم از ارزش م يق رشد بارآوريطر

به   يه داريجامعه سرما ينيط عيدرشرا يه اياتحاد يمبارزات يروين ياقتصاد

شود سنگ  يفوس محکوم ميسيونان سير يدر اساط) يفوسيسياز کار س ينوع

افتد و  يخود به قله حمل کند اما همواره سنگ فرو م يشانه ها يرا رو يبزرگ

 ين کار بيفوس ايسيرسد و س يقله نمچوقت به يخورد و ه ين غل مييبه پا

ن که يا يعنيبه طور ساده تر . شود يل ميتبد(  کند يحاصل را دائم تکرار م
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ست بلکه آن ها فقط ين ياستثمار طبقات يه ها در جهت امحايمبارزات اتحاد

با  يه داريسرما يسم استثماريکنند که کارگران در چهارچوب مکان يمراقبت م

کارشان را بدست آورند اما  يروين يمت مناسب برايار قباز يتوجه به تقاضا

تورم  يسم عموميناميل نوسانات بازار و ديش دستمزد ها همواره به دلين افزايا

زمان "  يه داريدهد که جامعه سرما ياخطار م يو. ابدي يل ميتقل يه داريسرما

 ي ندهيست بلکه زمان مشکالت فزاين يه ايروزمندانه اتحاديش قدرت پينما

در باره روزا کوکزامبورک ،  يف، مطالعه ايکل يتون". ) ه استيجنبش اتحاد

 (يگ و هلموت  دامر به آلمانينو بونيترجمه ما

 ياسيهرگاه مفهوم مبارزه س: "کند يم يه برخورد دوگانه اين اما با اتحاديلن

ان يه کارفرمايعل يمبارزه اقتصاد" ال دموکرات تحت الشعاع مفهوم يسوس يبرا

" د انتظار داشت که مفهوم ين صورت طبعا بايرد در ايقرار گ" حکومت و

سازمان " ش تحت الشعاغ مفهوم يکم و ب يو يهم برا" ونيسازمان انقالب

اواز دو نوع سازمان، سازمان کارگران و سازمان ". رديکارگران قرار گ

ما بقدر باشد؛ دو يد اوال حرفه ايسازمان کارگران با. "کند يون صحبت ميانقالب

وجود دارد فرق  ياسيس يکه آزاد يدر کشورهائ. ... ع باشديممکن دامنه اش وس

ن يکامال روشن است همان طور که فرق ب ياسيو س ين سازمان حرفه ايب

مختص  يکارگر يسازمان ها... روشن است  يال دموکراسيونها و سوسيونيترد

نه  يحرفه ا يازمان هاس... باشند  يحرفه ا يد سازمان هايبا يمبارزه اقتصاد

برسانند  يم مبارزه اقتصاديدر امر توسعه و تحک يده هنگفتيتوانند فا يفقط م

 يالت انقالبيو تشک ياسيغات سيتبل يبرا ياران مهميتوانند دست يبلکه م

 ( ن، آثار منتخبيد کرد؟ لنيچه با". ) بشوند

 يبورژاز يبقاتمنافع ط: " داند يم ييبورژوا يه ها را نهاديکطرف اتحادياز 

خرد و  يتيه ها به فعاليالجرم موجب برپا شدن کوشش جهت محدود کردن اتحاد

گردد تا آن  يم يک در داخل چهارچوب نظم موجود اجتماعيبار يدرمحدوده ا

پوشش  ياسيس يطرفيب يسم دورنگهدارد و تئورياليها را از تماس با سوس

د يگو يم ياز طرف ". است يبورژواز ين کوشش هايا يک برايدئولوژيا

وستن به حزب يپ يرا برا يکارگر يه هايخواب مجبور کردن اتحاد يکس"

ت حزب يز را در تقويگر همه چيو از طرف د" ده استيال دموکرات نديسوس

 يه و کارگران ابزار اعتالياتحاد يعنيند يب يال دموکرات و الحاق به آن ميسوس

ه يت در اتحاديبدون شک فعال" شود که  يان ميل بين دليشوند به هم يحزب م

ال ياست و حزب سوس ياديار زيت بسياهم يامروز حاو يکارگر يها

د انحصارا با کار يبا يکارگر يه هايبودن اتحاد يرفته که حزبيدموکرات پذ
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د هسته يال دموکرات ها بايه حاصل شود و سوسيال دموکرات ها در اتحاديسوس

ال يحزب سوس يسازمان ها" ا ي" کنند جاديه ايرا در اتحاد يمستحکم حزب يها

 يداخل حزب يک ممکن است در صورت ضرورت در شوراهايدموکرات

کارگران شرکت کنند و  يندگينما يات هايه يندگان کارگران و شوراهاينما

ن کار را مطلقا يرا سازمان دهند به شرط آن که ا يين سازمان هايممکن است چن

ال دموکرات انجام يت حزب سوسيوحزب به قصد توسعه و تق يمطابق مش

ن که حزب ينه ا( ن ترجمه از نبرد کارگري، لنيکارگر يه هاياتحاد" )دهند

جامع و نه فقط  يکارگر يتوسط کارگران کنترل شود و اصوال شوراها

نسبت به  يد مثبتين ديچن. ل شوندي، به اداره کننده جامعه تبديکارگران صنعت

ه و يبرآمده از انقالب به نفع اتحاد يشوراهاه سبب شد که بعدها بساط ياتحاد

 .ه رانده شوديرنگ و به حاشيحزب محدود و ب

 يه و شورا را در مقابل هم قرار مياتحاد يعني ياما دو تشکل کارگر يگرامش

ه ياتحاد ييو نارسا يحرکت او برناخوان يمبنا. پردازد يل آن ها ميدهد و به تحل

 يکارگران احساس م" د که يگو يم يو. اردبا اهداف جنبش طبقه کارگر قرار د

ل يتبد يليم و طويه به چنان دستگاه عظياتحاد يعنيکنند که مجموعه سازمان آن 

ده اش يچيپ يساختار خود و عملکردها ين درونيگر از قوانيشده که اکنون د

خودشان به  يخيکه نسبت به رسالت تار يياز توده ها يکند و به کل يت ميتبع

ن يرهبران سازمان نسبت به ا. . . گانه شده است يبقه آگاه شده اند، بک طيمثابه 

شود که طبقه کارگر  يتوجه اند، هرروزه روشن تر م يق گسترده بيبحران عم

 يخيبا ساختار تار يچ گونه انطباق و تناسبيمتشکل شده است که ه يدر قالب

خود اصرار دارند و  يينايناب يش رويش از پين رهبران بيا. . . آن ندارد  يواقع

بطور " ها را در چهارچوب سازمان  ييکنند اختالفات و نارسا يم يسع

با زمان " دهند تا  يبخود م يامروزه آن ها تکان. . . حل و فصل کنند " يقانون

" نافذ يشه هاياند" ارائه  يين که نشان دهند که هنوز توانايا يبرا" ش برونديپ

سخت . هستند" يستيکاليسند" کهنه و فرسوده  يدئولوژيا ايرا دارند در صدد اح

 .هستند يکارگر يه هايکوشند تا ثابت کنند که شوراها همان اتحاد يم

ون يو کنفدراس يصنعت يون هاي، بورس کار، فدراسيصنف يه هاياتحاد" 

ت يحاکم يخيتار يدوره  يژه يو يپرولتر يکار انواع سازمان ها يعموم

هستند و  يه دارينفک جامعه سرمايآن ها جزء ال يک معنيب. باشند يه ميسرما

ه ياتحاد يت اساسيماه. . . است  يت خصوصيم مالکيعملکردشان در ذات رژ

ات يد حيتجد يبرا يتوانند به ابزار يه ها نمياتحاد. يستياست نه کمون يرقابت

و ياثر انتون يکارگر يترجمه مقاالت شوراها. ) ل شونديکال جامعه تبديراد

 (20ز ييرهرو، پا، يگرامش



 

 

91 

ه يخ تسلط سرمايبه دوره تار يژه کارگريو يه ها، همه انواع سازمان هاياتحاد

تحت  يافراد فقط محدود به کاالها ين دوره اگر ارزشمنديدر ا. . .  تعلق دارند 

کنند، کارگران هم تاجر  يخود تجارت م يها يتملک آنهاست و آن ها با دارائ

ن دستگاه يآن ها ا. . . کارشان  يروين يعنيشان  يشده اند، تاجر تنها دارائ

مت و يآن ها ق. جاد کرده انديکارگران ا يتمرکز زندگ يل را برايض و طويعر

ه ضرورتا ياتحاد. آن ها به بازار نظم داده اند. زمان کار را برقرار کرده اند

. دجامعه باش ياديبن ينوساز يتواند برا يو نم يستيدارد نه کمون يرقابت يمنش

ه ها و روزنامه نگاران با ياز ماموران اتحاد يک کاست واقعين يبنا برا

. جاد شده استيگانه با مال کارگران ايخاص خود و کامال ب يگروه يروانشناس

شان  يه هاياز کارگران متاثر از اتحاد ياريبس يگانگيمعتقد است که ب يگرامش

، ترجمه يگرامش. ) ندباش يشده م يو سازمان بند يستاد يباشد که نهاد يم

 ( يده ثابتيفر

ت يل اهميک نمونه که به دليه و به عنوان ياتحاد ياست هايدرک بهترس يبرا

" ه باشد شما را به مطالعه مجدد مقاله يت اتحاديتواند معرف کل ياش م يجهان

، تهران  1شماره  يه کارمزديدر آلمان، عل يه اي، جنبش اتحاديده ثابتيفر

بود،  يکه اما ضرور ين مقدمه نسبتا طوالنيبعد از ا. مکن يجلب م" 6602

مان  يه ايم که دوستان چپ اتحاديکن يم ييتوجه مان را معطوف به مصاحبه ها

ه در ير اتحادييبرده اند که امکان تغ يدر اروپا انجام داده اند و در عمل هم پ

 . درون هم وجود ندارد

 

 1006هانوفر در اکتبر  يه ايتحادند از مجله فوروم ايآ ير ميکه در ز يمطالب

 9مصاحبه با  يمجله حاو. است يياروپا يه ايگرفته شده و عنوان آن چپ اتحاد

ن مصاحبه ياز ا يياست که بخش ها ييکشور اروپا 9در  يه ايفعال چپ اتحاد

 يد باشد را برايتواند  مف يران ميا يدر جنبش کارگر يبحث جار يها که برا

 . مترجمه انتخاب کرده ا

 يده ثابتي، فر 1000ه يژانو       

 آلمان

 Claus Wessels .کند و از افراد گروه  يسلر برمن کار ميملر کرايدر دا

ل شد و يتشک 6922ن گروه در سال يا.  است"  Kollegeninfo"موسس 

 . ون کارخانه ها فعال بودنديسياپوز يآن در شوراها ياعضا
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رشد آن به  يتان، ساختار آن  و چگونگه يخچه اتحادياز تار يخالصه ا: 1س

 ديدوم ارائه ده يژه بعد از جنگ جهانيو

س شد که مجموعه يمتحد تاس يه هايدوم اتحاد يدر آلمان بعد از جنگ جهان: ج

. خارج از آن قرار داشت يحيه مسيفقط اتحاد. قرار گرفتند DGBر سقف يشان ز

عمل کردند و اصالً به  غرب يه ها به عنوان تابلويدر زمان جنگ سرد اتحاد

وه يو در مقابل شيک آلترناتيتواند به عنوان   يسم مياليفتادند که سوسين فکر نيا

 يو دستمزدها يکارگران به خاطر رفاه نسب. مطرح باشد يه داريد سرمايتول

شرکت کردند و سبب  يابنده در دوره بعد جنگ، در معجزه اقتصاديش يافزا

ر يغ يريم گيمساله دخالت در تصم. شدند يغرب در آلمان يه داريت سرمايتقو

اروپا به ما  يه هايب شد موجب شد که همه اتحاديکه در آلمان تصو يواقع

 (6!)رشک بردند

 يموفق وجود داشت و آن مبارزه برا يطوالن يک مبارزه کارياما  20در دهه 

بستن نه کسب يه در زميت اتحادياما موفق. بود يماريپرداخت دستمزد در زمان ب

ل شود که يتبد يبود که سبب شد آلمان در اروپا به کشور يقرار داد تعرفه مزد

 !تلف شده در رابطه با اعتصاب باشد ين روزکارهايکم تر يدارا

 

 کرد؟ يباز يچه نقشDGB  يه هاياتحاد يرتکامليدر س يه ايچپ اتحاد: 2 س

اره با چپ ها و شوند اما همو يه متحد درک ميگرچه آن ها  به عنوان اتحاد: ج

ست ها ياعالم کردند که ورود کمون 20در دهه . ست ها خط و مرز داشتنديکمون

بدهند که از حزب  ين که تعهد نامه کتبيه منع خواهد شد مگر ايبه اتحاد

سال ها  يه حتياتحاد ياست توسط رهبرين سيا. رنديفاصله بگ( KPD)ست يکمون

ت يکه ممنوع 6910عد از سال ب. ست حفظ شديبعد از ممنوع شدن حزب کمون

که (  (DKPس آلمان يست تازه تاسيآن حزب همچنان برقرار بود اما حزب کمون

است فاصله ين سيافت، ايت يک بود اجازه فعاليه نزديو روس يبه آلمان شرق

 يسازمان ها يه اعضايشد اما عل يت نميد رعاين حزب جديا يبا اعضا يريگ

ون خارج از پارلمان بودند، يسينبش اپوزکه وابسته به ج" ديجد يچپ ها" 

و  يستيمائوئ يه هايت در سازمان ها و اتحادين عضويهم چن. شد يت ميرعا

فکر  يکه حت يافراد يبرا. اتحاد اعالم شد يرقابل قبول برايهم غ يستيتروتسک

از قبل  يح نامه ايک باشند توضيانات نزدين جريشد که ممکن است به ا يم

نوشتند که به  يم يستيبا يشد و آن ها م يبه آن ها ارائه م آماده شده بود که

دادند که با آن ها ارتباط نخواهند  يتعلق ندارند و تعهد م يين سازمان هايچن

دند که  ارتباط گرفته يفهم يگرفتند و اگر م ير نظر ميگرفت و بعد آن ها را ز
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ان در کارگاه همکاران ش ياعتماد يکردند و همزمان سبب ب ياند اخراج شان م

 ير را مين تاثيه ها اياتحاد يق رهبرين طريبه ا. شدند ينسبت به آن ها م

 . ن گروهها را به عقب براننديگداشتند که ا

ال دموکرات يسوس يه و شوراهايت اتحاديکه رهبر ياست منعيبا وجود س

 يبا در همه کارگاه هاين سال ها چپ ها تقريکردند، در ا يکارخانه اعمال م

) ک روزنامه يق انتشار يجاد کردند، از طريچپ کارگاه را ا يگ، گروه هابزر

کردند و در  يدادند و آگاه شان م يبه کارگران اطالعات م( اطالعات همکاران

ن يهم چن. کسب کنند ييت هايکارخانه بخشا توانستند موفق يانتخابات شوراها

ت ين محرومي؛ اشدند يمحروم م( م.هيدر اتحاد) تيکه از عضو ياغلب کسان

شد و  يه از طرف کارفرماها به عنوان نشانه خطر درنظر گرفته ميتوسط اتحاد

منتخب کارگران  ياز مواقع شورا ياريدر بس. کردند يآن کارگران را اخراج م

 .شد ياعتبار اعالم م يل بين دليبه ا

ن چپ ها ياز يارير کرد و بسيياوضاع تغ 90ل دهه يو اوا 00ان دهه يدر پا

 يکار م يه ايافتند که امروز به عنوان چپ اتحاديه ها راه يباره بدرون اتحاددو

 .کنند

 

 د؟يکن يم يابيشرفت را چگونه ارزش ين پيا: 3 س

رش را ين پذيل ايدال. ه درست بوديکنم رفتن مجدد به درون اتحاد يفکر م: ج

اً چپ ها افته است، بخشيها کاهش  ين گروه بنديب ييد که جداين ديتوان در ا يم

که مقابله کردن با کارفرماها در کارگاه ها  يدرحال. خود را تطابق داده بودند

ال يسوس يشد با مشارکت در سود و بده بستان ها يگر نميسخت تر شده بود و د

ه عامل ياتحاد ياعضا ين نوسانات بااليهم چن. ش برديک کار را پيدموکرات

  يچ کارگاهيش اعضا را در هن امر کاهيا. رش مجدد چپ ها بوديگر پذيد

 .متوقف نکرد اما آن را آهسته کرد

ل ين بود که خواست تعطيه ايرش ورود مجدد به اتحاديک اشتباه چپ ها در پذي 

 يه براياتحاد يک شرط روسايهمواره . روزنامه کارگاه خود را قبول کردند

ن يم که ايبود يدانم  ما تنها کسان يتا آن جا که من م. ن بوديها ا يرش اخراجيپذ

ژه يبه قدرت و ين امر دخليالبته ا –م يرفته شديم و بعدها پذيرفتيشرط را نپذ

ت آن بدتر شده يفيسال است که روزنامه ما وجود دارد اما ک 11و حاال   -ندارد 

 –ت به گذشته تعلق دارد يم  که ممنوعيکرد يرش مجدد فکر ميبعد از پذ. است

سلر يملر کرايدر دا( و يمتال آلترنات) ما از گروه همکار  60. ستين طور نياما ا
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 ينفر از شورا 1ن طور يدر اشتوتگارت هم هم. ه متال اخراج شدندياز اتحاد

 يهمکار Klartextکارگاه که با روزنامه کارگاه مربوط به چپ ها به اسم 

ه متال يانتظامات اتحاد 60ماده  ين اخراج ها برمبنايا. کردند اخراج شدند يم

ملر يکارگاه دا يک عضو شورايچ فرجام، يرت گرفته و بدون انجام هصو

ه متال يبود از اتحاد (MLPD)ست ين که عضو حزب مائوئيل ايسلر به دليکرا

 .اخراج شد

 

د از يد و فشار است به تجربه شما در آلمان تهديتهد يحال که تم بحث رو: 4 س

تا چه  يستيفاش يروه ها، حفاظت کار و گ يتيامن يروهايس، قانون، نيطرف پل

 حد مشکل ساز است ؟

 يها سکرتر اداره محل ين، نازيک هولشتايسال قبل در شلسو  6تا 1در : ج

کرد،  يت ميها در محل فعال يه حضور نازين که عليه متال را به خاطر اياتحاد

 يش آمد که با توجه به مفاد مندرج در شوراينطور پيهم ا يگاه. کردند يد ميتهد

ن  يکارگاه ، فعال يه شورايعل يجاسوس( اتهام)آلمان، از  يقانون اساس نگهبان

چ ين اتهام هين افراد با ايگر ايکنند که د يه چپ استفاده ميا اتحاديو  يه اياتحاد

 .کنند يدا نميهم پ يبه مناسبات  کار يابيدست يبرا يشانس

 ياختاره ها در آلمان چگونه است؟ چه مشکالت سياتحاد يت فعليوضع: 5 س

 کنند؟ يحرکت م يدارند و به چه سمت

 يدارا. ب. گ. ر پوشش ديز يه هاياز نظر رشد تعداد اعضا، همه اتحاد: ج

وستن يبا پ. ت اندين وضعيا يکوچکتر هم دارا يه هاياتحاد. هستند يالن منفيب

((ÖTV وHBV)  )يه خدمات ورديبه اتحادver.di ه متالي، اتحادIG 

Metal  ه يادغام اتحاد. گاه اول به دوم رفتيه از جاين اتحاديتربه عنوان بزرگ

از کاهش اعضا به  يبخش. بکند يچوب و منسوجات در متال هم نتوانست کمک

ه يماندن با اتحاد يبرا يزه ايکار شده ها انگيب. گردد يکار شدن کارگران برميب

دن است يقابل د. ستيل کاهش اعضا نيکار شدن تنها دليو ب يکارياما ب. ندارند

وجود  يسازمان ده يکه همواره درجه باال  يبزرگ  صنعت يکه در کارگاه ها

کوچک و  يکه در کارگاه ها يدرحال –ابد ي يداشت، تعداد اعضا کاهش م

ش ازهمه يرد، بيگ يان باال ميها با کارفرما يريکه درگ يمتوسط، وقت

 .شود يجاد ميا( هيوستن به اتحاديپ)ليتما

ه ينده نسبت به اتحاديافزا يتيک نارضايتواند به  ياعضا مل از دست دادن يدل

ه ها موفق يبزرگ به ندرت اتحاد ين که در کارگاه هايمربوط باشد ، به خاطر ا

 .ط کار را به شکل قابل قبول حفظ کننديشوند مزدها و شرا يم
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کارگران و کارمندان در آلمان چگونه  يو زمان کار يت مزديوضع: 6 س

ه وجود ياتحاد يو کارمندان دفتر يه ايمقامات اتحاد يبرا يازاتياست و چه امت

 گردد؟ يازات برمين امتيآن ها به ا يه دوستيا سرمايآ. دارد

شود  يط کار دائما بدتر ميشرا. است 00االن در سطح دهه  يواقع يمزدها:  ج

ر کا( با عنوان)رود که  يداً باال ميکار به طور دائم و شد يکه بارآور يدر حال

) دا کرده است يپ يميت انعطاف عظيزمان کار قابل. شود يان ذکر ميبدون پا

 .فت در هفته و ساعات کار ساالنهيش 60و  62و ( ساعته 60و  9 يفت هايش

ه ها مثل ياتحاد يکشور ياعضا: ه هاياتحاد يادار يفعاالن اصل ياما دستمزدها

به طور مثال . ب. گ .د يباال يو اعضا يه خدمات ورديه متال، اتحادياتحاد

ر در يک وزيرند که برابر با حقوق يگ يورو ميهزار  10تا  61ن يماهانه ب

 .آلمان است

ک يد کمتر از يطبق قانون، مزد آن ها نبا. دارند يازاتيکارگاه هم امت يشورا

معموالً به آن ها بعد از چند سال مزد . ن پست باشديکارگر هم سطح ، بدون ا

 يکشور ين اعضايهم چن. شود يپرداخت م يد کارا استايو  يسرکارگر

ل يار دارند که در کارخانه ها بزرگ اتومبيهم در اخت يل اداريک اتومبيه ياتحاد

ن پست ين که با ايگر ايد. ورو برسديهزار  2-2 يتواند به ماه يم يساز

رند ، نظرشان در يگ يقرار م يمورد نظرخواه. شود يت شان عوض ميموقع

کنند و به صورت  يشود، با کارفرماها نشست و برخاست م يم دهيمسائل پرس

  .شوند يس دولت ميک رئيشر يدر سطوح باال حت. نديآ يت در ميريک مديشر

 يمهم يه ها مبارزه اجتماعيا در چند سال گذشته اتحادين اوصاف آيبا ا: 7س

 ش برده اند؟يرا هم پ

 62 يع فوالد برايه متال در صناياتحاد يمبارزه کار 6929در سال : ج

ساالنه  يهفته مرخص 1به  يابيهفته با دست 1بود که بعد از  يساعت کار هفتگ

ع متال و يدر کل صنا يچند ياخطار يز اعتصاب هايبعد از آن ن. افتيان يپا

 .سپس در بخش ها انجام شد

منجر به انعقاد  يساعت کار هفتگ 62 يه متال برايمبارزه اتحاد 6901سال 

 يون آن هم در روزهايه تنها شامل چند اکسيمقاومت اتحاد. شد يديقرارداد جد

ن يک تظاهرات در بن در زمان کار با اي. ل و زمان فراغت کارگران بوديتعط

و ! دهند يد در انتخابات به حزب درست رايکه کارگران با يجهت ده

ن کارزار و به يال دموکرات بود که با ايمنظورشان از حزب درست حزب سوس
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د اما به سرعت قول يبه قدرت رس 6990در سال  SPDک آرا کارگران کم

 .ش را فراموش کرديها

از کاهش حقوق  يريجلوگ يبرا 6991در سال  يک مبارزه دفاعين يهم چن

ب قانون يه بعد از تصويچون اتحاد. ٪ بود 00درصد به  600از  يماريزمان ب

. ل نشان ندادنديآن تمااقدام به اعتراض کرد،  کارگران چندان به شرکت در 

دادند که  يشنهاداتيرا مطرح کردند و پ يمسائل يه در انظار عموميرهبران اتحاد

٪ موجب اعتراض 10ن کاهش ياما ا. ب شده بود، بدتر بودياز آن چه که تصو

متفاوت بالفاصله با شروع  يفت هايدر برمن کارگران در ش. کارگران شد

کارگاه .  ب دادنديترت ياعتراض يها يائميدند و راهپيفت دست از کار کشيش

ل کار يچپ وجود داشت، دائماً با اعتراض و تعط يکه در آنها گروه ها  ييها

ع ير کارگاه ها و صناين اعتراضات را به سايآن ها کوشش کردند ا. همراه بودند

شدت . نکردند يتيچ حمايه از آن هياتحاد يها يگسترش دهند اما باالئ

درصد کرد  600رش پرداخت ين، کارفرماها را وادار به پذاعتراضات کارگرا

. ٪ کاهش دادند2ساالنه را  يديه وارد مذاکره شدند و در مقابل عياما با اتحاد

 . ماند ير باقييمه ها هم چنان بدون تغي٪ توسط ب10کاهش  يول

در  يساعت کار هفتگ 62 يبعد از شکست مبارزه کارگران متال برا: 8س

لش يدل. شود يه متال صحبت مياتحاد يخياز سقوط تار يعمومشرق، به طور 

 چه بود؟

جه اعتصاب از ينت يبعد از اتمام ب. ل وجود ندارديک دليکنم تنها  يفکر م :ج

اعتصاب و مقدمات آن حرف  يه متال در آماده سازياتحاد ين اشتباه روسايچند

له شدند که ن مسايرمتوجه ايد يليه خياتحاد ين که روسايزنند؛ اول ا يم

ه آن را همچنان يخواهند اتحاد يه را قبول ندارند و نمياتحاد يکارگران تعرفه قبل

ن مساله را مطرح کرده يه در سال قبل ايآن ها در مراسم روز اتحاد. حفظ کند

خواست  يه ميبعد از شروع اعتصاب، اتحاد. نداد يتيه به آن اهميبودند اما اتحاد

خواستند  يع فوالد هم نميصنا. آن خاتمه دهد ک هفته بهيبا عجله بعد از 

ه اعتصاب در شرق راه افتاده يعل يدر رسانه ها کارزار. رنديمطالبات را بپذ

ک روز يهمزمان با شروع اعتصاب در . بود که شدت آن تا کنون سابقه نداشت

 1ن که طرح معروف به هارتص يبعد از ا  يه ها به طور منطقه ايشنبه اتحاد

 يار خراب تر از آن چه که بود کرد و نا امن سازيکاران را بسيبت يکه وضع

 يا برنامه اقتصادي( Agenda 2010)ه يرا دربرداشت، عل يمناسبات کار

ه يکردند اما با استقبال روبرو نشد و اتحاد يياعالم گردهما 1060دولت تا سال 

افته اعالم يان يدند و مقاومت را پاين مساله کنار کشيگر خود را ازايز ديها ن
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حاصل  يجه گرفتند که مبارزه کارگران در شرق هم بيو از آن نت. (1)کردند

م يگر تقسيد يد به شکليبا ياجتماع يند که ثروت هاين که بگويا يبه جا. است

ابان يکاران را از خيجاد شود و بيد ايابد تا اشتغال جديل يشود، زمان کار تقل

درست به  يعات کار در شرق پاسخل سايرون بکشد و به طور خالصه تقليب

Agenda 2010 آن که همواره تالش شود که  عدالت برقرار شود  يبه جا. بود

 يدر کارگاه ها همبستگ –که ساعات کار در شرق باالخره همانند غرب شود 

ح منجر شد که ين توضيبا کارگران شرق مورد مخالفت قرار گرفت و به ا يعمل

د به يم که آن ها خودشان بايدين رسيشرق به ا ما باالخره در رابطه با: " 

 !"شان خوب است ين کنند که چه برايخودشان نگاه کنند و تع

 

هلند

 Hans Bootاز هلند: 

نه دانش يدر زم يبازنشسته است و سال ها در دانشگاه آمستردام به عنوان مرب 

. دهمختلف فعال بو ياو در جنبش ها 6912از . کار مشغول به کار بوده است

ه و جنبش يدر رابطه با اتحاد 20سپس در دهه " يآموزش انتقاد" ابتدا در 

 .ژه در شاخه صنعت و بنادريبه و يه اياتحاد

 

رشد آن به  يه تان، ساختار آن  و چگونگيخچه اتحادياز تار يخالصه ا: 1س

 ديدوم ارائه ده يژه بعد از جنگ جهانيو

دهد و  ير آن اعتصابات کم رخ مدر اروپا است که د ييهلند جزو کشورها: ج

شود تنها از سازمان  يدر آن وجود ندارد و م يه ايبه نام جنبش اتحاد يزيچ

 .صحبت کرد يه اياتحاد

 يه داريجه با سرمايک است، در نتيشر ياقتصاد يت هايه در اکثر فعالياتحاد

ه، يو در طرف دولت بودن اتحاد يه دوستيت سرمايوضع. ار دارديتوافق بس

ه ها ياتحاد. ت کرده استيتقو يعاد يآن را در مقابل اعضا يت رهبريعموق

 يش دستمزد به نحويدهند و در مقابل افزا يمطابقت م يخود را با رشد اقتصاد

 .قناعت و سقوط دستمزدهاست يکنند که به معن يدخالت م

ن يکند و ا يان حرکت ميکارفرما يت سازمان هاين رضايه در جهت تامياتحاد

Poldermodells (6  )ه ها از دوره معروف به ياتحاد ياساس يريجهت گ

ن يا. برقرار شد Wassenaarبا قرارداد  6901باشد   که در سال  يم

ع، يوس ينظم يب يعنيکرد که  ياست توقف دستمزدها را اجرا ميتوافقنامه س
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 ين کاهش هايباال داشتند هم چن يکه درآمدها يان و آنانيات کارفرمايکاهش مال

ه يخ مدرن اتحاديانگر تارين موافقتنامه بيا. ياجتماع يع در بخش کمک هايوس

 .گردد يبرم 6901ت شان به سال يال دموکرات است که شروع فعاليسوس يها

. ميحرف بزن يم تکامليک خط مستقيم از يتوان يه نميدر رابطه با تکامل اتحاد

و در دهه  ينگ جهانبه طور مثال درست بعد از ج. هم وجود داشت يياستثناها

 . عياز شاخه ها مثال شاخه بنادر، بخش ساختمان و در صنا يو در بعض 20

ه يشود با سلطه سرما يرا م يهلند يخ خاص جنبش کارگريبه طور خالصه تار

ت يماد ياسيو هم س يدگاه اقتصادين سلطه در ديا. ح داديو استعمار توض يتجار

رهنگام هلند شد که آن هم با کارگاه يدشدن  ين معنا که سبب صنعتيدارد، به ا

همان  يدست يمانوفاکتورها يسنت سازمان کارگاه. ديکوچک آغاز گرد يها

ت ين وضعيجه اينت. ماند يافته باقيوجود داشت، تکامل نا 69گونه که در قرن 

ط کار که با کارفرماها يخارج از مح يه اياتحاد يک سازمان دهيعبارت بود از 

ش ين پيبا ا. را تکامل داد يک ساختار مرکزيد و در ادامه و دولت محشور بو

دوباره، قاطعا  يابيک سازمان ي 60ان دهه يدوم و در پا ينه با جنگ جهانيزم

سه جانبه  يه ها به امر مشاوره و کنترل وارد شدند و همکاريانجام شد و اتحاد

ن يب يواقع کاهش مزد ين شکل بنديجه اينت. ه آغاز شديکارفرما، دولت و اتحاد

 يد بارآوريش شديو با افزا 20ان دهه يدر پا. بود 6920و  6912 يسال ها

ن امر سبب يهم. ن سطح بودين ترييکار دستمزدها در هلند نسبت به اروپا در پا

 .ه معروف شده استيه ها شد که با عنوان بحران اتحادياز اتحاد يگردان يرو

ن يزدها را جبران کنند که اشد غفلت در امر رشد دستم يسع 6911از سال 

شد با  يه متال سعيدر اتحاد. ه منجر شديسم نرم در اتحاديکاليک راديامر به 

ن صورت يند که بدينما يت کارخانه ايخ قطع رابطه کنند و شروع به فعاليتار

متناقض  يه ها در کارخانه ها ظاهر شدند که خود امرين بار اتحادياول يبرا

را  يه دارير ضد سرمايک خط سيوجود داشت که  يياه هيک طرف پاياز . بود

 ياسيک ابزار سيبه  يت کارخانه ايگر فعاليبردند و از طرف د يش ميبخشاً پ

ل شده يکال تبديان راديدر مقابل جر يافتن پاسخيه جهت ياتحاد يرهبر يبرا

 .بود

 6929بود؛ در " داغ"  يدرک هلند يبرمبنا 00ل دهه يو اوا 20اواخر دهه 

در  ياما برنده ا. اعتصاب بود يقبل يه تعرفه مزديبندر روتردام هفته ها علدر 

برد  يه استقرار راکت هايون نفر عليليم مين 6906ز يدر پائ. آن وجود نداشت

ال دموکرات يه متحد که سوسين اتحادين  بزرگتريهم چن. کوتاه تظاهرات کردند

بعد  يکم. شرکت کرد در تظاهرات" بمب يشغل به جا" ه بود با شعار ياول
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شان ياز حقوق ها يه کاهش درصديهفته عل 2به مدت  ياعتصاب کارمندان ادار

ز ي٪ ن6162حقوق معلمان  يد و حتيت نرسين مبارزه هم به موفقيا. رخ داد

 .افتيکاهش 

ت مجدد از يا تبعي" ياجتماع يهمکار"ن شکست با بازگشت به يا ايآ:   2س

 د؟يه دنبال گرديمنافع سرما

ن شکست در يبا ا "Wassenaarموافقتنامه "   6901بله،  از نوامبر :  ج

ل يتحو" يرسوا يکه  موافقتنامه  ين معنيبد. ارتباط  تنگاتنگ قرارگرفت

ن يو در ب) نده کارفرمايآن نما يمحدود کردن دستمزدها که رو يبرا" يمرکز

ال ير سوسيت وزن شان نخسيو در ب) ه ينده اتحاديو نما( ير آموزش قبليشان وز

، !!(شرکت شل است ي، که امروز از روسا  Wim Kokدموکرات  بعدتر

 يبرا ين  موافقتنامه اي، ايبطور رسم. تحت نظارت دولت، متحد شدند

برال، يمان نئوليک پي ياز نظر ماد. بود ياقتصاد يمناسبات اجتماع يبازساز

د، در مقابل سود مدت دستمز يم  طوالنير ساختاربسته شد  و  تنظييتغ يبرا

 يجاد تعادل آمدند  کاهشيمثال ا يبرا. د و بند،  رد و بدل شديق يحداکثر ب يرسان

 ين کاهش ساعات کار برايا. ز در ساعات کار برقرار کردنديار آهسته و ناچيبس

است و کاهش " ساعات آرامش" کارفرما، کاهش آن چه را که معروف به 

از  يموج يت وهمزمان امکان اجرارساخيرا امکان پذ ياضاف يت هايظرف

 . ه کارگران را فراهم ساختيعل ير سازيت انعطاف پذيقابل

(  de Waal Lodewijik) 6900سال  يگفته ها ينتواند به خوب يد کسيشا

ح يرا توض يهلند يه هايت اتحادياست، وضع FNV يفعل ياز روسا يکيکه 

 :دهد

ک درجه يد، اما يکه بگوب است يه عجيسه اتحاديات رئيک عضو هي يبرا" 

اما . است يقدرت ينشان ب يتا حد. تواند خوب باشد ي٪ نم10مثال  يابيسازمان 

. ) دارد يباالتر يابيسازمان  يباشم که درجه  يشود که مثل آن يمانع من نم

ک ياما من .( افته اندي٪ سازمان FNV  62٪ هستند و در12درحال حاضر 

در  يديدهم تا تعادل جد يح ميرا ترج٪ 62حداکثر  يابيسازمان  يدرجه 

تر،  يقو يليخ يت قدرتيک وضعي. جاد شودين ايريمناسبات با کارفرماها و سا

 يبرا. ستيرد، خوب نيرات را بگييهمه تغ يه بتواند جلويکه اتحاد يبه نحو

Poldermodells  يک احساس بيک يهرسه شر يعمده است که در آن برا 

 ."وجود دارد يقدرت
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" قدرت مقابل" ه، زمان ياتحاد يرهبر يها، برا" پست مدرن " د  يد يبرمبنا

 يبه جا. شروع شده است" با قدرت همراه شدن" شده است و زمان  يبودن سپر

 يت ميبودن حما" ک قدرتيشر" د يبودن، آن ها از د" قدرت مقابل " نده ينما

 يدين ديه چنجينت. کنند يبه نام سلطه کارفرما را رد م يزيکنند و اصوالً چ

است يو همگام با آن س يه ايق سازمان اتحاديعم ياست زدائيک سيمنجر به 

 .کل جامعه شده است ييزدا

ه ها، ياتحاد يو خارج يون داخليسين است که اپوزيو آن چه که مهم تراست ا

 يه داريکال ضد سرمايراد يان هايجر. ه رانده شده انديافته و به حاشيسازمان ن

ال يسوس يه هاياتحاد يهلند همواره خارج از سلطه  يدر جنبش کارگر

در فاصله . ستادند و سازش نکردنديافته بودند و مستحکم ايدموکرات، سازمان 

غلبه کرد، از  يستيکاليون سنديک فدراسيکال يدر چپ راد 6910و  6096

. وجود داشت يستيکمون يافته يجهت " ياتحاد مرکز" ک ي 6920تا  6912

 .ال دموکرات نادر بوديسوس يه هايچپ  درون  اتحاد يون داخليسيک اپوزياما 

خوب و چه  يي؟ چه بخش ها يان کنيه را بياتحاد يساختار فعل يتوان يم:  3 س

ه ها چگونه يافته اند؟ دخالت زنان و مهاجران در اتحاديبد سازمان  ييبخش ها

 است؟

آن به صورت  يوجود دارد که اعضا يه ايون اتحاديدر هلند سه فدراس:  ج

مستقل، اما عمالً تحت سلطه  ين ها به طور رسميا. افته انديسازمان  يشاخه ا

 .هستند يسازمان مرکز ي

FVN  کل 11نفر عضو داشته که شامل  6111000تعداد  1001در ٪

 . افته استيکارگران سازمان 

CNV ه بزرگ هلند است که از نظرين اتحاديدوم ،شياوانگل يحيه مسيا اتحادي 

٪ کل کارگران 69نفر عضو دارد که  100622راست است و  ياسيس

 .را در بر داردافته يسازمان 

MHP 66نفر عضو دارد که  691600ه مهم است که ين اتحاديسوم ٪

 يه هايشامل اتحاد% 1ه يبق. برال استيافته را دارد و نئو ليکارگران سازمان 

 .بوطندمر FNVبا  يهستند که به نحو يو شغل -يکوچک بخش

ژه در بخش يافته بخش حمل و نقل است به ويبخش نسبتا خوب سازمان 

٪ 16بعد معلمان با . ٪ کارگران را سازمان داده است21کارگران بنادر که 

 IT٪  و62مه با ي٪، بخش ب66، کارکنان پست و تلفن با يابيدرجه سازما ن

اما در  افته استير تعداد اعضا چندان کاهش نياخ يدر سال ها. ٪ است1

. ه هستندي٪ کارگران عضو اتحاد12در کل در هلند . افته استيمجموع کاهش 
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ک ي. دهند يل مين تشکي٪ را مهاجر69٪ را جوانان و 61٪ آن را زنان، 19

 ين معنين بديا. کنند ياستفاده م ياجتماع يه از کمک هاياتحاد يسوم اعضا

٪ کارکنان 2نان خود کارفرما کارک. ا از کارافتاده انديا مسن يکار يا بياست که 

 .ه اندي٪ شان عضو اتحاد6دهند و  يل ميرا تشک

کارفرما و حکومت پخش  يعنيعالقمند شده  يله طرف هايدر آلمان بوس:  4 س

آن  ينظم يت انعطاف وابسته به آن و بيو قابل "Poldermodell"شود که  يم

 ا درست است؟يآ. د کاهش داده استيار شديرا بس يکاري، ب

چگونه  يکارين که بيافته است اما در باره ايش يع افزايسر يکاريبرعکس ب:  ج

د نشده و آن ييکاران تايا بين که آيا يعني. ف شود اختالف نظر وجود دارديتعر

اغلب . ريا خيد به حساب آورده شوند يستند بايکه به طور فعال دنبال کار ن ييها

٪ اعالم 4.3 يکاريب 1006سال مثال در . شود يکم محاسبه م يکاريزان بيم

٪، مردان 4.4زنان  يکاريب. ٪ بود5.5زان آن يکه در آگوست م يشد در حال

 . ٪ بود62ن يمهاجر ي٪ و برا11.9سال  11تا  62ن ي٪ ، جوانان ب4.8

ک يحدود . ديآ ينم يرسم يپنهان وجود دارد که در آمارها يکاريک بخش بي

عنوان ناتوان از کار اعالم کرده اند  را که به يهزار نفر 920سوم از تعداد 

ش از موعد يرا که پ يهزار نفر 600به عالوه . ن زمره حساب کرديد در ايبا

در هلند  يکاريزان بيم مين ها را محاسبه کنياگر همه ا. بازنشسته کرده اند

 .شود ي٪ م60حداقل 

شکل ک مير يسال اخ 62شود در  يآن چه که به عنوان ناتوان از کار اعالم م

 ي٪ جوان و دارا61. ساله و باالترند 10ن افراد ي٪ ا11. شده است مهم

شامل  يکاريزان بيک سوم کاهش در ميقت يدرحق. هستند يجسم يت هايمعلول

ن سهم يسال و مهاجر 62 ين بخش زنان باالين در ايهم چن.ن افراد استيا

ه يستم کار سرمايه سدر کار ب يد گفت که ناتوانيگر بايان ديبه ب. را دارند ييباال

و فراتر  يسخت بدن ينده  و کارهايفزا يفشارها يجه يگردد و نت يبرم يدار

 .است ياز حد و مرز اجتماع

 و زمان کار چگونه است؟

ساعت درهفته  10ساعت در هفته است اما اکثراً  60تا  61به طور متوسط 

٪ 20و  است ي٪ ساعات کار حساب شده اضافه کار 10تا  62. کنند يکار م

ن هماهنگ يکه کامال با زمان کار ماش يعنيکار قابل انعطاف است  يمکان ها

 .است

 وضع درآمد کارگران چگونه است؟:  5 س
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طول  90تا دهه  6901کاهش دستمزدها که از  يک دوره طوالنيبعد از:  ج

ن ييرشد پا. د حاصل شده بود که دوباره متوقف شديدر قدرت خر يد، بهبوديکش

ک يانجام . کند يجاد مي، در دستمزد و حقوق رکود اييبورژوا ياقتصادا رکود ي

ها و  يساز يه ها و خصوصيات ها، کرايبه خاطر تفاوت مال ين الملليسه بيمقا

دستمزدها  يرير کردن زمان کار، انعطاف پذيبا انعطاف پذ. ره مشکل استيغ

دن يامال قابل دن کييپا يدستمزدها ين امر رويافته است و فشار ايش يهم افزا

دچار  يت فقر واقعير به وضعيسال اخ 6 -1رها در يبگ يکمک اجتماع. است

خت، يچون آمستردام، دنهاک، روتردام و اتر يشرفته ايدر مراکز پ. شده اند

 .اد وجود دارديو اعت يخانمان يبا فقر باال، ب يمناطق شهر

 جاد کرد؟يرا ا يچه مناسبات کار Poldermodell:  6 س

درآمده که به وضوح مقدارش از ( 1)ي٪ کارها به صورت بخش کار10:  ج

ز به صورت يشتر است و پرداخت مزد ني٪ است، ب60ه اروپا که يمتوسط اتحاد

 يعنين يا -ار زنان است ين کارها در اختيسه چهارم ا. است نه مزد کامل يبخش

ش از يت بر ثابيمشاغل غ. به اجرا در آمد 6901زمان کار که از  يکاهش واقع

٪ کار ها از 10وه ين شيبا ا. 2ار زنان استي٪ است که دو سوم آن در اخت60

 .ر ثابت و قابل انعطاف استيغ ينظر زمان

مشارکت در " است يق سيه ها از طرياتحاد يکه رهبر يح داديتوض:  7 س

تا  يمنافع ماد. وه کمک کرده اندين شيدن به ايت بخشي، خود  در واقع" ت يريمد

 يه نقش بازياتحاد يکارخانه و روسا يدست اندرکاران شورا يبرا يچه حد

 ؟ينيب يرا چگونه م يه اياتحاد يکند؟ و تو بوروکراس يم

کارخانه به عنوان  يقبالً شوراها: ار نقش دارديه بسياتحاد ين جا استراتژيا:  ج

بزرگ  يدر کارگاه ها. کيشدند اما بعدا به عنوان شر يده ميه ديب اتحاديرق

ف خود يشوراها از کار کردن معاف شده اند و به خاطر انجام وظا ياعضا

ک يکارخانه عضو  يدر اصل  شوراها. دارند يافت ميدر يمال يکمک ها

شورا  ياعضا. آورند يبه دست م ييه اند و نسبت به قبل در آمد باالياتحاد

چ يها ه هيدر شوراها و اتحاد يون واقعيسياپوز. هستند ييته باالياتور يدارا

. با آلمان ندارد يدراصل مقررات در هلند تفاوت. ندارند يترق يبرا يامکان

 ين معنين بديا. افته انديسازمان ( درصد 20تا  10) شوراها يت اعضاياکثر

. شاغل باالتر است يار از افراد عاديآن ها بس يافتگياست که درجه سازمان 

 . ستندين يه اي، فعال اتحادافته شوراهايسازمان  ين اعضايت ايالبته اکثر

مستقل  يروهاين چون نيار باالست، هم چنيه ها بسيدر اتحاد يبوروکراس

ازات، يرسلطه  مشاوره ها، امتيه زيخ اتحاديف هستند، تاريافته ضعيسازمان 
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ن ها با ساختار منطبق يو البته همه ا. شود يسازش ها و مذاکرات قرار گرفته م

 .ابندي يمت يه ها رسميشده با اتحاد

ن که يا ايز را نابود کرد يگذشته همه چ ين ساختار در سال هايا ايآ:  8 س

 هم وجود داشت؟ يقابل توجه يمبارزه کار

در اصل نزاع ها . وجود ندارد  ياديز  ي يو  اجتماع يه ايمبارزات اتحاد:  ج

اکثر مسائل مربوط به زمان کار و . ابندي يک سازش ممکن دست مياز قبل به 

در چند سال  يکارگران ساختمان يستمزد ها است مثل اعتصابات چند هفته اد

به   –ع يدر بنادر و صنا –افته يخوب سازمان  يبخش ها يبه طور سنت. قبل

و راه آهن، يمقاومت رانندگان لکوموت. ل رفتنديکردن کار تحل ييخاطر عقال

 يه هماهنگيکل کار و علير سفر و سين مسييد نظر درتعيه تجديعل ياعتراض

 ي، ميد سازمان دهين تجديا. ه با کارفرماها بودياتحاد يافته توسط روسايانجام 

در کنارش نقش . کرد يدر مجموع، کار در راه آهن را قابل انعطاف م يستيبا

ه ها جالب يکارکنان در درون اتحاد يمحدود مجمع عموم يمهم اما از نظر زمان

نترنت را يع تلفن همراه و ايو سر يررسميبود، که توانستند بطور نامحسوس و غ

راه آهن خواه  يساز يافته خصوصيانجام  ين هماهنگيبعد از ا. سازمان دهند

 .شانس است يک دارايدئولوژيا اي ياسيو خواه  س ياقتصاد

افته چپ يک جناح سازمان يا ياست چگونه است؟ آيه و سيروابط اتحاد:  9 س

 رو بگذارد؟يمبارزه جو ن ياسيه سياتحاد کي يوجود دارد که برا يه اياتحاد

. ه مسلط استياتحاد يک بر اعضايال دموکراتيسوس يابيکماکان جهت :  ج

در پارلمان   (PvdA) يو کارگر,ک يال دموکراتيالبته  دو حزب چپ سوس

و حزب  (GroenLinks)وجود دارد که عبارتند ازحزب چپ سبز

کنند اما  يم يات چپ معرفال دموکريهردو حزب خود را سوس. ستياليسوس

کال، صلح طلب و ي، راديحيچپ سبز؛ مس. ه ها ندارندياتحاد يرو يريسنتاً تاث

 ييست اروپايمانده حزب منحله کمون ين حزب باقيکه ا يعني، !!!ست استيکمون

(KP)دارد و به  يستيمائوئ يخيک گذشته تاريست ياليحزب سوس. سابق است

 يه ايک چپ اتحاديشود از  ينم. دهد يان متوجه نش ياجتماع يمسائل اقتصاد

که من (  Solidaritiet) يمجله همبستگ. افته صحبت کرديسازمان 

مخالفان و  يس شد تا صداين قصد تاسيش با ايسال پ 10رش هستم، يسردب

اج به يت کند احتين که بتواند مبارزه را تقويا ينه باشد اما براين زميفعاالن در ا

 . رو داردين
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 سهفران
Pascal Lejeune ساله است و کارگر چاپخانه و عضو  62.از فرانسه

وجنبش  يه ايار اتحادياو در مبارزات بس. س بزرگيدر پارCNT  هياتحاد

 .قبل شرکت داشته است يسال ها ياجتماع

، ساختار آن  و يه فرانسويخچه اتحادياز تار يخالصه ا يتوان يا ميآ:  1س

 ؟يرشد آن ارائه ده يچگونگ

 :  ج

دست به  ياجتماع ياسيک بحران سيفرانسه در : ديگو ياو از امروز م: پاسکال

از نظر داخل با از دست دادن . شود يده نميش ديبرا يانيبان است که پايگر

قبال . باشد يز ميه ها نيو اتحاد ياسياعتماد مردم همراه است که شامل احزاب س

 يبرا يزياما امروز چ را به عهده داشت يست کار سازماندهيحزب کمون

ن سبب به عکس يوجود ندارد و به هم يد اجتماعيجد يزه کردن جنبش هايکانال

ه يعل 1001شود مثل آن چه که در تابستان  يم يمنته يستيپوپول يالعمل ها

 . رخ داد ياجتماع يان هايب بنيرفرم ها و تخر

) ز است يار ناچيبسسه با اروپا يدر فرانسه در مقا يه اياتحاد يابيدرجه سازمان 

ژه يبه طور و يه و مجامع کارکنان از نظر قانونيرهبران اتحاد(. ٪ 9رسماً 

مثل حق . کارگران، برجسته است يت قرار دارند و عموماً حقوق فرديتحت حما

اجازه  يدر بخش خصوص. يازات خدمات عموميکارمندان، امت ياعتصاب برا

چ ين هياست بنابرا يقانون ريوجود ندارد و غ(  ياعتصاب اخطار) چ يه

به  يک مدل فرانسويدوم  يبعد از جنگ جهان. وجود ندارد" ياعتصاب وحش"

اکنون مناسبات مسلط . که تاکنون برجاست" کردن يندگينما" وجود آمد 

ه ياتحاد يندگينما"  يت برايپدرساالرانه هنگام جنگ، عامل کسب موقع

 . شده است" يکشور

 يدر معدن و کارخانه ها يابق جنبش کارگراستحکامات س 6910بعد از 

ان بزرگ يک جريشود از  ين جا ميده شدند ايبرچ يتا حدود يل سازياتومب

فرانسه  يه ايشکست جنبش اتحاد. حرف زد يدر استحکامات کارگر ياقتصاد

ن يه ها به صورت بيدر مجموع اتحاد. کردن آن است ياسيت سيمشروط به تقو

ش از يب يسنت يه هاياتحاد. و کاهش اعضا مواجه اند يجيل تدريبا تحل يالملل

جوان و مقرر کردن اشکال  ياعضا يدر سازمان ده يهمه مشکالت بزرگ

ه يالبته اتحاد. منفرد دارند ير ساختار در شاخه هاييق خود با تغيد کار و تطبيجد

به  يابيز سازمان يعادت کرده اند که با درجه فوق العاده ناچ يفرانسو يها
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 يم يدست به سازمان ده يهمکاران در فرانسه زمان. خود ادامه دهند يزندگ

ت در ياغلب عضو. تنور گرم باشد يا به اصطالح وقتيزنند که مجاز باشد 

 يون پاسخ ميدارد، همکاران به فراخوان آکس يه به وجود مشکل بستگياتحاد

 يند و وقتشو يا به هنگام مشکل عضو ميه باشند ين که عضو اتحاديدهند بدون ا

اصوالً . رديگ يان ميت شان هم پايرد، عضويگ يان ميا پايشود  يمشکل رفع م

ه دارد که توسط يت معامله گر و نقش آن تکياقل يفرانسه رو يه ايجنبش اتحاد

 ياعضا م  يعالقگ ياس و بين امر سبب يشوند و هم يت ميز حمايقانون ن

 .و اعتماد کارگران به آن است هير اتحادين امر عامل از دست رفتن تاثيا. شود

 فرانسه رخ داده است؟ يه هايهمه اتحاد ين امر برايا ايآ:  2س

)  يه ايدر محدوده تعدد اتحاد يط امروزيدر شرا يبه طور اختصاص:  ج

پنج . کردن مطرح است يندگيمعروف به نما( شاخه و شغل مبنا  يه هاياتحاد

را دارا هستند  يمل يندگيمان(  CGT, CFDT, FO, CFTC, CGC) ه ياتحاد

امکان دخالت در امر )  ياز تعرفه ايهمراه است، از جمله امت يازاتيکه با آن امت

خود  يندگيد نمايبا CNTا ي SUDکوچک مثل  يه هاياتحاد(. م -تعرفه کار و مزد

گفته . اورنديک کارگاه را با مبارزه با آن ها بدست بي يا حتيک شاخه ي يبرا

جدا شده  CFDTه يکه از اتحاد(  ي، اتحاد، دموکراسيستگهمب)  SUD يها

ه يرا اتحاديز. است ( SUD) ه ندارد و حرف بخش جدا شده يبه آن اتحاد يارتباط

از نظر . کنند يراحفظ م يفيضع يک تماس جمعيمتفاوت تنها  يشاخه ها يها

چ يهستند و ه يستيکاليا سندي يستيرات تروتسکياغلب آن ها تحت تاث ياسيس

 . کنند يجاد نمياتحاد ا يرا برا يا" يواقع"سقف 

ه کماکان در حال حاضر با بحران بلرزه در آمده و به طور ياتحاد يشمار اعضا

با از دست دادن اعتماد  CFDT يعنيه فرانسه ين اتحاديتر يقو يهم برا يعموم

 يابيک جهت ي 6910بعد از  CFTC يعنيه ياول يحيه مسياتحاد. همراه است

ال يسوس) " دارد  يبراليل يستياليد سوسيدا کرده است و ديه سمت چپ پب يقو

 .( واقعاً وجود ندارد يفرانسو ينولوژيکه در ترم" يدموکراس

CGT ه فرانسه بودين بوند اتحاديبزرگ تر يطوالن يزمان ين و برايتر يميقد .

 يباق( يصنعت)ه کارگران يش از همه  به عنوان اتحاديکماکان مبارزجو است و ب

و " يميقد يست هاينياستال"ن  يو وجود مبارزه ب PCFبه خاطر ضعف . است

 .ابديتوسعه  يتواند  به طور شگفت آور يه  مين اتحادي، ا"يجوانان وحش"

را که به طور  يژه کارگرانير، به وياعتماد اکثر کارگران مزدبگ CGTهمواره 

 .ستند با خود دارديافته نيسازمان  يه اياتحاد
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CNT-F ست و يکاليهم آنارکوسند يست است و از جهتيکاليسند يبه طور سنت

که بعد از . داند يم6901فرانسه در " هياول"  CGT يخود را به عنوان ادامه 

و اشغال فرانسه توسط ( 6961 -6969)ايدر اسپان يداخل يات جنگ هايتجرب

 يستيکاليو آنارکوسند يستيکاليخود را به صورت قطب سند 6911آلمان در 

به صورت  20ان دهه يتا پا. س نموديرا تاس CNTکرد و يدوباره سازمان ده

به وضوح فعال بود، بعد از آن  ياز بخش ها حت يبود و در بعض يکارگاه

از دست  يرا به طور روزافزون يه اياتحاد يت هايافته و فعاليرش کاهش يتاث

 يت هايهمه با فعالش از يرون آمد، بيب 10ه بودن در سال يرساين زياز ا. داد

 ينه يک زميالبته همواره در فرانسه . 00از آغاز دهه  يفراکارگاه

در . شد" ته اعتصاب يکم" وارد  20در دهه . وجود داشت يستيکاليآنارکوسند

 .شد" يهماهنگ" وارد  90و  00دهه 

 هم وجود دارد؟ FOا يآ يکه اسم برد ييگدشته از آن ها:  3س

ش يدوم ب يشود، که بعد از جنگ جهان يده مينام FO ،CGT-FOقت يدرحق: ج 

الت تا يتما يس شد، که همه يست تاسيه ضد کمونياز همه به عنوان اتحاد

ن مفهوم ير پوشش خود گرفت، که سنت اش را  فقط با بدتريسم را زيکاليسند

. شود يخالصه م يو کارخانه پرست يه گريبرد، که  فقط در اتحاد يش ميپ

CFTC ک زرد فرانسه استيالسه کياتحاد. 

 يا مي٪ است، آ9در فرانسه  يه اياتحاد يافتگيکه درجه سازمان  يگفت:  4س

 ؟ييه بگوياتحاد يدر باره شمار اعضا يقدر يتوان

٪ همه شاغالن سازمان 9 يرسم ين هايبراساس تخم. ان آن مشکل استيب: ج 

٪ سازمان 2 حدوداً  يدر بخش خصوص" مشاغل آزاد" افته اند و در کنار آن ي

اغلب  يفرانسو يه اين ما در باره شمار همکاران اتحاديبر اساس تخم. افته اندي

تا  2ن يب ين مقدار کمتر است؛ در بخش عموميشود  که به نظر ما از يمبالغه م

 . ٪ باشد1د هم يا شاي٪ 2ر يز ي٪، در بخش خصوص2

 يزرگ پر از آدم هاب يه هايکه اتحاد يابد، به نحوي يل دائماً کاهش مين تمايا

بازنشستگان و : صادق است CGT يژه در رابطه با اعضاين به وير است، ايپ

دهند،  يل ميه را تشکين اتحاديسال بخش بزرگ فعال 20 يباال ياعضا

در شاخه . ت. ج. اگر مثال ث) دن استيقابل د ييبخش ها استثناها يدربعض

ن ياکثراً ب SUD ياعضا(. شودره وارد يآماده، مک دونالد و غ يمثل غذاها ييها

ه ها يت در اتحاديبه عضو يل کميجوان ها عموماً تما. ساله هستند 10تا  60
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 يه اياتحاد يابيکه بخواهند سازمان  يبا جوانان يدر دسترس يمشکل CNT. دارند

 .دا کنند، ندارديپ

 ه ها چه انداره است؟يشرکت زنان در اتحاد:   5س

٪ به 10: توانم حدس بزنم يود ندارد فقط موج يچ آمار رسميچون ه:  ج

. ميگو يم" يارزش تجرب"ن را براساسيشاخه مرتبط با صنعت، البته ا  ياسثنا

و  يرونيمطرح ب يدر پست ها. نميب ي٪ م60ن و عمل کننده ها ياز نظر فعال

در  يدو درآمد -کار زنان بر اساس مدل. شوند يده ميباال به ندرت زنان د

به  يعنيدهد  ينشان نم يافتگيوجه خود را در درجه سازمان چ يفرانسه به ه

کند؛ نه زن  يبله زن کار م: شود ين گونه فرموله ميو خالصه ا يطور عموم

 يتساو. افته استيا به ندرت سازمان يست يافته نيسازمان  يه ايبه طور اتحاد

عه به توسط دولت و جام يل به طور عمومين تمايعمالً وجود ندارد و ا يتيجنس

م که مقدار شرکت زنان حداکثر يزن يما حدس م CNTدر . شود يش برده ميپ

مشروط شاخه  ي٪، البته با استثناها60ه ها کمتر از ير اتحاديدر سا. ٪ باشد10

مقدار  يرسم يبراساس آمارها. ٪ است60زنان و مردان  يتفاوت حقوق. يا

 .٪ است20مردان  ي٪ و برا20اشتغال به کار زنان 

 ن چگونه است؟يمهاجر يابيت سازمان يوضع:  6س

ان ين را بيمهاجر يافتگيتوانم مقدار سازمان  يم CNTبامن فقط در رابطه :  ج

٪ 60س بزرگ يدر پار) بخش و منطقه به وضوح متفاوت است يبرمبنا: کنم

ژه در حمل و نقل و نظافت، يبه و) از کارگاه ها و شاخه ها  ي، در بعض(است

ه ها اجازه ندارند ياتحاد(. ٪ است600بخش ساختمان حدوداً  مهمانخانه ها و

که آن ها  يکنند در حال يريندارند عضو گ يت قانونيرا که اوراق هو ينيمهاجر

ار مشکل و ين بخش ها بسيکار در ا. در کارگاه ها حضور دارند و فعال هستند

ه يباشد اتحادتواند داشته  يم ين که اثرات خطرناکيل اياما به دل. است يرعاديغ

 .شوند ين بخش ها نميها وارد ا

 ط کار در فرانسه چگونه است؟يشرا:  7س

ساعت کار در هفته، درفرانسه دوران  62 يشروع حرکت مرددانه برا:  ج

 يلين بود، که در آغاز خيونل ژوسپيون چپ سابق در حکومت ليفراکس

ا يام نگرفت ش انجيهم برا يک کارزار عمومين که يگر ايرمحبوب بود، ديغ

ها  يعلت عدم شوق فرانسو. ه ها هم مطرح نشديمطالبه آن توسط اتحاد يحت

به عنوان نمونه مطرح  يستيبا يبود که م ين کار در دست بخش دولتيا يبرا

 يديکار جد يچ جاين بخش هيساعت کار درهفته در ا 62 يچون اجرا. شد يم
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به  يت بخشيکه واقع يبزرگ در بخش خصوص يبعد هم کارگاه ها. جاد نکرديا

( ه هاير اتحادين جا تحت تاثيا) را آغاز کرده بودند يساعت کار هفتگ 62

 .کار تمام شد يريت انعطاف پذيعموماً به نفع قابل

ت يبه فاسد کردن موقع يل عمومي،  تمايط امروزيگر شرايد يژگيک وي

 يت ميتقو يساز يت آن ها است، که باز توسط خصوصيفيکار و ک يروهاين

ن يو هم يدر فرانسه مثل پست، راه آهن و حمل و نقل عموم ييبخش ها. شود

ا هم يبرند  ين بسر ميبدون تضم يت کاريک وضعيز در يت نيم و تربيطور تعل

ابنده يش يافزا يريمحدود، با به کارگ يا فصلين به طور قرارداد موقت يچن

ن سئوال مواجه اند که يا ان جا بيه ها در اياتحاد. تيفيا کم کير ماهر يکارگران غ

دا کنند و آن ها را سازمان يپ ين گروه از کارگران دسترسيتوانند به ا يچگونه م

ن ي، حکومت راست در همه اين المللياقتصاد ب يپس از توسعه کل. ندينما يده

 .تازد يش ميشاخه ها بدون حد و مرز نسبت به چپ به پ

 متوسط چگونه است؟ يدستمزدها:  8س

 يکار تمام وقت برمبنا يبرا يوسط دستمزد ساالنه در بخش خصوصمت:  ج

ورو در ي 611910زنان  يورو و براي 161120مردان  يبرا 6990سال 

مشابه به طور  يکارها يدستمزد زنان و مردان برا يظاهر يبرابر. سال است

. مقرر شد اما تفاوت در عمل برقرار است6922و  6921طبق قانون   يرسم

 . ورو استي 9200 يمزد قانونحداقل دست

 کارگاه وجود دارد؟ يشوراها يبرا يازاتيا امتيآ:  9س

بزرگ  ياز کارفرماها يا بعضي،  ي، خدمات عموميدولت يدر کارخانه ها: ج

 يش از همه در کارخانه هايز هستند، بين يتيکه بخشاً چند مل يمل  يخصوص

 . وجود دارد ييباال يازهاي، حق امتيل سازياتومب

از  يبيترک( ت کارگاه يريمد يشورا)  يکارخانه فرانسو يساختارشورا

که . . . در محدوده کارخانه است  ييو کارفرما" يکارگر"  يمشورت يشوراها

داً به يشد  CNT. شوند يچند ساعت جلسه انتخاب م يتوسط همکاران فقط برا

. دينما يشرکت م در انتخابات يطيکند و تنها با شرا يکارخانه انتقاد م يشوراها

 يکارکردش در شورا پول نم يژه هم دارد که برايت ويک خصوصيدر ضمن 

 .رديگ

در  يمهم يه ايا اتحادي يگذشته چه مبارزات اجتماع يدر سال ها:  11س

 فرانسه وجود داشته است؟ 

د، آن وقت يايش بيپ ين گونه است که اگر مشکليه ايدر رابطه با اتحاد:  ج

ه ها به عنوان يگر اتحاديرا در فرانسه ديز. شود يم يکت دفاعه وارد حرياتحاد



 

 

109 

رمکان و ييل کارخانه، تغيدر رابطه با تعط. شوند يابزار رشد در نظر گرفته نم

ه يکه اتحاد ين معنيبد. نديآ يصحنه م يه ها به روي، اتحادياجتماع يطرح ها

د سئوال قرار ا ناگهان موريشوند  يجاد ميا يکارگاه يکارها يها اصوالً برا

که کارخانه  ين جا وارد عمل خواهند شد؟ معموالً وقتيا در ايرند که آيگ يم

( سه با اروپايدر مقا) افتاد، يش که اکثرا اتفاق ميپ يشود مثل  مدت يل ميتعط

ما  ين امر با همکاران فرانسويا. شود يده ميکال کشيداً راديکار به اختالفات شد

در کارخانه منجر  يجاد خرابکاريخانه و گاه هم تا ابه اشغال کار يتواند حت يم

 .شود

 يده ميم کشيبه عمل مستق يناگهان يابيا از سازمان يافته يت سازمان نياز وضع

. شود يکه آغاز شده منجر م يا يبه انحالل جنبش کارگر ين به سادگيوا. شود

 !ه زمان آغازشان هستنديآن ها امروزه شب

ه ها مورد حمله رسانه يز و اتحاديجنجال برانگ ياران قبل، مبارزات کيدر سال

 ,LU-Danone, Valeoمثل  يبزرگ يها قرار گرفتند و در کارخانه ها

Marks&Spencer, Moulinexانبوه  يبسته شدن و اخراج ها ي، با تهد

ل کارخانه ها يو تعط ير ساختار جهانييبه تغ ييبه عنوان پاسخگو. مواجه بودند

، همواره امکان فعال شدن يتيچند مل يکنسرن ها يديخش تولال کردن کل بيا سي

ت ي، عالقه و حمايبه طور محسوس وجود دارد و همراه يهمکاران فرانسو

ن حرکت يا: ن است که ياما انتفاد ا. کند ياز مردم را جلب م يميبخش عظ

محل  يشود با هدف نگهدار يکه داده م يحياست و در اکثر مواقع توض يدفاع

 يو همواره به آن جا کشانده م( است يغاتيتبل يگاه گدار) مربوط استکار يها

 يشفاه يسم قويکاليراد. ه ها را بهتر سازدياتحاد يشود که شانس مذاکره برا

ت جامعه، يجلب حما يبرا. شوند يم ياکثراً به رفرم منته يفرانسو يه هاياتحاد

که از خارج  يزيکشند؛ چ يش ميبه مردم را پ يدولت ياست بهبود کمک هايس

مثل  يه جنبش کارگرياشکال اول يادآوريآورد، از  ياست فشار وارد ميبه س

ظاهراً ما . دينما يار دور ميبس يخودگردان يا حتي، يکارگر يخود سازمان ده

است را به يکار س يروين: ميگرد يبرم يه داريل سرمايامروز به اشکال اوا

ا يکند  يلمقدور به آن مراجعه ما يکند که حت يبه درک ميغر يعنوان عنصر

رو را يگر آن نياما د. کمک آن را بدست آورد يتواند در حالت اضطرار يم

ننده يا خود را به عنوان فاعل آفريکند  يندگيش را نمايندارد که خود، خو

) رديگ يخود قرار م يه ايدر مقابل جنبش اتحاد يکه حت يرفتار. ديتصورنما

 يقبل را نم ين مفهوم اشغال کارخانه در سال هاير اد(. افتهيشاغالن سازمان ن

 يبرا يچ کوششيامروزه ه. سه کرديرخ داد مقا 20شود با آن چه که در دهه 
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مانند آن چه که در زمان  يق خود گردانيد از طريت توليريتصرف کارخانه و مد

ا به طور مثال ي( يساعت ساز)  LIPخود معروف شده بود در رابطه با کنسرن 

در  –د يکامالً جد –و "  Tower Colliery" حال حاضر در معدن در 

  يدگي، که ضرورتاً با از هم پاشيجنوب يکايدر آمر يشماريب يکارگاه ها

 يارين صورت که کارگران خود به ياقتصادشان، بعنوان عکس العمل به ا

 يافظاهراً بحران با ما به اندازه ک. . . (. ن يکو، آرژانتيمکز) زنديش برخيخو

ن يا هم چنيم کردن کارکنان و يرآن جهت ماليو غ ير دولتيا تدابيست ين يقو

رغم اشغال کارخانه ها به  يعل.  است" بزرگ يليخ" مذاکره  يباز يفضا

 يامر يکارگران فرانسو ياشغال کارخانه برا يده ياشکال متفاوت، امروزه ا

از " يکارگر ينخودگردا" که خودش به خاطر مساله  SUD يحت. گانه استيب

CFDT کند يده رجوع نمين ايگر امروزه به ايجدا شد، د. 

 است؟  يه در فرانسه چه قدر قويخارج از اتحاد يجنبش اجتماع:  11س

 يدر جنبش اجتماع" رنسانس"ک ي يبه طور جهان 6990مه دوم دهه ياز ن:  ج

چ يک هکه در تمل ين معنيبد. ستيبوجود آمد که در مفهوم معمول قابل جمع ن

ست بود که خود باعث ين امور در انحصار حزب کمونيقبالً ا. ستين يگروه

در کشور بود، اما امروزه با  ياسيک عنصر ثبوت سيشد و  يستم ميثبات س

ن مساله ين رفته است و اياش، از ب يضعف حزب و از دست دادن نفوذ انحصار

که در آن  ييها و جنبش" يجنبش درون طبقات"ن يهم چن. خ تعلق دارديبه تار

مثل  يب هستند، تا حدوديا کامالً غايبود،  يدوطبقه ا يو وابستگ يمبارزه طبقات

ن يو مخالفان نشست سران، اما هم چن" ويشدن آلترنات يجهان" ا ي ATTACاتک 

) ون جنبش دهقانانيکنفدراس يون هاي، آکسيي، مارش اروپايکاريه بيمبارزه عل

به عنوان . کنند يد آزاد حرکت ميمحدوده جدن يدر ا( جنبش اتحاد کشاورزان

 يهزار نفر را برا 100و توانست در الرزاک يشدن آلترنات يمثال جهان

اما احزاب فرانسه به ( هزار نفر 610س يبه آمار پل) کند يتظاهرات سازمانده

جه انجماد در ين نتين ايهم چن... نفر را سازمان دهند  600توانند  يزحمت م

. است 1001ل يآپر 16در  ياست جمهوريت و انتخابات راسيرابطه با س

د يرود؟ با د ياست به کجا ميپرسند س ينند و ميب يم ينطوريا ياديز يانسان ها

تواند  يخودش را دارد اما نم يو معنايشدن آلترنات يبه نظر من جهان يانتقاد

ا از ل چپ هم وجود دارد که خود ريک تماي يبه طورکل. حفره موجود را پر کند

کشد تا بتواند اوقات فراغت را  يجهان کار و جبهه مقدم اعتصابات کنار م

 ...کند  يسازمانده

 ؟ينيب ياست را چگونه ميه ها و سيرابطه اتحاد:  12س
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سم خود يکاليآنارکو سند. پاسخ دهم  CNTتوانم در رابطه با  يمن فقط م:  ج

به  ياعتماد. مياست هستيسمفهوم که ما ضد   نيبه ا. ن سئوال استيبه ا يپاسخ

ن خاطر ما يم، به هميندار يستياست پارلمانتاريا سياستمداران يس" استيس" 

اما ما در . ميستيگذارد، ن يکه سئوال شما به عنوان شرط م يين جدايجه اينت

کرد ين  همواره از رويبا وجود ا. مياست بودن را ممنوع نکرديس يمحدوده 

د ما يدر د -ست؟ يچ يه اين که کار اتحاديباره ا م دريکن يآغاز م يه اياتحاد

اتحاد با  يبرا يانتخاب ينه هاين محدوده زميدرا. ار گسترده استيبس يمحدوده ا

م يکن يم يما سع. وجود دارد( ياسيس: گريان ديا به بي" ) ژه يو"   يجنبش ها

 ياسيس يما پاسخ ها.  ميبده يه ايو اتحاد ياجتماع ي، پاسخ هاياسيبه مسائل س

ه و به عنوان يرا خود را به عنوان اتحاديم زيده يمعمول نم" استيس"با مفهوم 

چون که ما . خاص ياسيک گروه سيم و نه يشناس يم ياز جنبش اجتماع يبخش

ن يم، برايهست يو حزب يستيدر مفهوم پارلمانتار" استيس" اعتماد  به  يکامالً ب

در  يجاد آگاهيم و با ايل مستقبا عم" استيس" ات مان يتجرب ياساس برمبنا

 يکه به خوب يميقد ين جمله هايوما ا!! طبقه کارگر، در تضاد قرار دارد

 ين بهتر است که جايکند،  بنا برا يتو کار نم يدر جا ياگر کس: " فرموله شده

تواند کار خود کارگران  يطبقه کارگرفقط م ييرها" و !" رديم هم نگيتو تصم

و ضد  ين امر در رفتار خارج از پارلمانيم و ايدار يرا محکم نگه م" باشد

 . شود يما منعکس م يپارلمان

 CNTدگاه يت، ديا قوميت يه از مذهب، مليش به هنگام ورود به اتحاديازاعضا

ت يتنها مشخصه همکاران ما، بودن در موقع. پرسد يشان نم يو مذهب ياسيس

هم  يچ رهنموديه CNT. است  CNTمستقل بودن مسالۀ . است يمبارزه طبقات

ک يتنها . سم استيخارج از پارلمانتار CNT. دهد يشرکت در انتخابات نم يبرا

  .در مقابل لوپن وجود داشت ياستثنا در انتخابات قبل

 در فرانسه چگونه است؟ يه ايت رشد و تکامل چپ اتحاديوضع:  13س

کنند  يم يها سع يم، بعضين چون اکثر ما با عنوان چپ مشخص شديهم چن:  ج

کال قرار دهند، اکثر همکاران ما خود را با يک گوشه چپ راديکه ما را در 

ن خاطر که در فرانسه هرکس که يد به ايشا. کنند يف نميتعر" چپ" عنوان 

و عالمت . ده شود مربوط به چپ داخل پارلمان استيا با آن نامياست " چپ"

نند، من به يب ينوان فحش مکال را همکاران ما به عيا رادي يچپ افراط يگذار

ک معنا و يدر فرانسه "  يه ايچپ اتحاد" د جواب دهم؟ ين سئوال چگونه بايا

ح داد ين طور به شود توضيد ايشا. ميکند، که ما ندار يان ميرا ب ياسيت سيموقع

خود  – ييايا اسپاني يفرانسو ينکه به طور سنتيتوجه به ا يب –سم يکاليکه سند
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 يه ايک گروه حاشيچ وجه  به عنوان يز به هياز چپ، و ن يرا به عنوان بخش

 .شناسد ينم يا افراطيو  ياجتماع

 وجود دارد؟ يچگونه است و تا چه حد يو شبکه ا ين الملليروابط ب:  14س

ما کوشش جهت ورود به  يبرا. ميستين EGB ييه اروپايما عضو بوند اتحاد:  ج

ک دستگاه غول ي EGB. ستين ينيز آن عيچ چيصرفنظر از آن ه. آن محال است

چ گاه يبه طور مثال من ه. دهد يرا انجام نم ينيچ کار معيآساست که تجربا ه

 . ... ده اميند يفرامل يا جنبش اعتصابي يتيون حمايک اکسي

 

 :انگليس
Dave Renton / Martin Thomas - ست ياليد سوسيويد. سياز انگل

 ياسيد و  به عنوان فعال آموزش سکن يس کار ميانگل ياست و با شبکه کارگر

 .مشغول بوده است

 يمعرف" کارگران يآزاد ياتحاد برا"  يستيالين خود را عضو گروه سوسيمارت

ژه با رانندگان قطار لندن، يه ها و به ويکند که در درون طبقه کارگر و اتحاد يم

راه " نده يد اتحاد را به عنوان نمايگو يم. کند يت ميکارکنان پست و معلمان فعال

ه يسرما يه قدرت هايمستقل طبقه کارگر عل يون هايآکس ي، درراه انداز" سوم

که با  ياسالم ييادگرايزم و بنينيچون استال يارتجاع يروهاي، و هم نيدار

 .داند يهمگام هستند، م يه داريسرما

ب به يک سئوال قرار داده ام و به ترتيب مطالب را براساس پاسخ جمع به يترت

 .خواهم پرداخت يبعد يها سئوال

ژه بعد از جنگ يس به ويانگ يه ايخچه جنبش اتحادياز تار يخالصه ا 1:س

 د؟يدوم ارائه ده يجهان

. به هنگام  جنگ رشد کردند 6960ف سال يضع يه هاياتحاد: نيمارت - ج

از  يموج 6912قوت داشت و بعد از   6926اعتصاب ممنوع بود که تا سال 

(  م. منظور دولت حزب کارگر است) يحکومت کارگر. اعتصابات را سبب شد

بر  يدر زمان جنگ سرد، جناح راست فعاالن کارگر. زد ييدست به رفرم ها

از شروع دهه . ر کردييتغ يکم 6922داشتند که از  يير بااليه تاثياتحاد يرهبر

" يتوان اعتصاب" ن که يس در رابطه  با ايه دار انگليطبقه سرما 6910

 يصنعت يون هاياز آکس يارينسبتاً بس. ا چگونه باشد اغلب  ناآرام بوده يسيانگل

هم . شدند يش برده ميبه پ" کارخانه  يشوراها" ر مجاز بودند که توسط يغ

از  يبعض. ه ها وجود داشتياتحاد يبه سمت چپ در رهبر يک جنبشين يچن

 . درو دادنيکارخانه ن يه به تکامل شورا هايد اتحاديرهبران چپ تر جد
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، يمتوال يرا دولت ها يمکرر يکوشش ها 6900تا شروع دهه  6919از 

 يکوشش ها. بکار بردند يق قانون گذاريه ها از طريرام کردن اتحاد يبرا

 .منجر شد يصنعت يک مبارزه طلبينشدند و به  يسابق عمل

مارستان ها و هم يمثالً در ب -ديجد يدر بخش ها ييها يسازمان ده 20در دهه  

معلمان و  يه هايبه طور مثال اتحاد -ان کارمندان انجام گرفتيدر م نيچن

را که تاحال به صورت  يا يکردند  اشکال سازمانده يسع يکارمندان محل

 يه هاياتحاد. نديخود انتخاب نما يع بودند برايصنا  يه هايک مختص اتحاديپيت

 :ده هستنديس وارث پنج سازمان درهم تنيانگل يامروز

  6009ش از يدوره پ يدست يکارگاه ها يشغل يه هاياتحاد -6

 .بودند يعموم يه هايک اتحاديپيکه ت 6009د بعد از يجد يه هاياتحاد -1

 .ستم بوجود آمدنديصنعت که در اوائل قرن ب يه هاياتحاد -6

ه ها بوجود آمدند مثل ياز اتئالف اتحاد 6910که از دهه  يجنبش ائتالف -1
GMB, TGWU  

 وجود دارد مثال در راه آهن ين اشکال سازمانياز يبيع ترکيز صناا ياريدر بس

 

ن يحزب کارگر در حکومت بود و اغلب قوان 26تا  6912از : Dave ويد  -

کرد و  يه ها کوتاهين اتحادياما دررابطه با قوان. ب کرديدولت رفاه را تصو

اما اعتصاب سال . قانون ضد اعتصاب زمان جنگ را پابرجا نگهداشت

دهه . ر گذاشت يتاث  يه اين قانون ضد اتحاديکارگران بندربر لغو ا 6920/26

رخ داد که اغلب موفق  يشمار کوچک و بزرگ محلياعتصابات ب 10و  20

 يهم وجود داشت تا اعتصاب کارکنان کشت ياعتصابات کوچک سراسر. بودند

 John) ن اعتصاب جان پرسکوتين اياز فعال يکي. 6911ها در 

Prescott  ) ر بوديب نخست وزينا 1001بود که از سال !! 

کوشش کرد قوانين ضد  6921تا  6920حکومت محافظه کار در فاصله 

کارگران  ير قانونيب برساند اما با اعتصابا ت انبوه غيرا به تصو يا اتحاديه

کارگران  يو دو اعتصاب در سطح مل 6921چاپ و کارگران بنادر در سال 

ه ين ضد اتحاديموج دوم قوان. متوقف شد  6921و  6921 يمعدن در سال ها

کردند بر اعتصاب  يجر بود که سعيدر حکومت مارگارت تاچر و جان م يا

 . نديفائق آ( 6901/02)ژه معدن يکارگران فوالد، چاپ، بنادر و به و

 ر شد؟يچگونه امکان پذ يروزين پيا :2س
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صنعت که قبالً  ياخه هاانبوه و زوال ش يکارين امکان به خاطر بيا  -نيمارت

ن گونه بود يا. ر شديوجود داشت، امکان پذ يسازمان ده يدر آن ها درجات باال

ن يچند سال ا يکرد و درط يع شمار کارگران فروکش ميکه در شاخه صنا

ک يد را نه به صورت يک قانون جديحکومت . دي٪ رس12کاهش به حدود 

، ياسي، اعتصابات سيتيابات حماسپس اعتص. ش برديکاسه بلکه قدم به قدم به پ

هفت روز قبل از ) ي، اعتصابات اعالم نشده قبلياعتصابات بدون هماهنگ

کارگر  1ش از ياعتصاب که شامل ب ين پست هاي، هم چن(د اعالم شوديشروع با

 .اعالم شد يرقانونيباشد غ

 ت بهيد احساس امنين جديان در ارتباط با قوانيدرکارفرما 6906ان سال ياز پا

 . وجود آمد

ه ين اتحاديتر يد قويحکومت محافظه کار بر کارگران معدن که شا 02/6901

د، يک سال طول کشيش از يک اعتصاب که بيا دارا بودند، در يتانيرا در بر

ل نشدند يل شدند و آن ها که تعطيسپس اکثر معادن ذغال سنگ تعط. روز شديپ

گر يد يه هاياتحاد. کردند يد اثر مين جديقوان. واگذار شدند يبه بخش خصوص

ده يدر مبارزات منفرد درهم کوب -در چاپخانه ها و بنادر -يمهم صنعت يبخش ها

ن تر حد ييبه پا يو در فاصله کوتاه. افتيه کاهش ياتحاد يشمار اعضا. شدند

 . ديخود رس

 يه ايجنبش اتحاد. ز شديار ناچيت بسيو فعال يابيسطح سازمان  6990در دهه 

 يدرجه . افتيل يتقل يميو به کارگران قد يعموم ين بخش هايالتره بايبر پا

ب آغاز يبر اساس ترک. ز استيدر کارگران جوان تر کماکان ناچ يابيسازمان 

ه ياکنون برجنبش اتحاد. ن پروسه سرعت گرفتيه ها ايدر اتحاد 10شده از دهه 

  Amicusو Unison, TGWU, GMBچون  يبزرگ يه هايائتالف اتحاد يا

متفاوت  ياز بخش ها يادين تعداد زيت در آن ها در بيمسلط شده است که عضو

 .شود يم ميتقس

 د؟يآ يا چگونه به نظر ميتانيدر بر يه ايساختار اتحاد :3س

از آنان به  ياريبس. جهان وجود دارد يه هاين اتحاديتر يميس قديدر انگل  -ويد

. هستند يگاه محلک کاريک اعتصاب موفق در يجه يا نتي يصورت ناگهان

 Amalgamated) خود را جامعه متحد 6010و  6020دهه  يه هاياتحاد

Societies  )کارگران ماهر بودند ينام داده بودند و اصوالً سازمان ها-  

 6000دهه  يه هاياتحاد(.  Amicus) ين و مشاغل امروزيه مهندسيمثل اتحاد

ه يهردو اتحاد T+GوGMB) کارگران ساده بودند يعموم يه هاياتحاد 6090و 

 (.يعموم
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بخش  يه هايرشد کردند اتحاد 6920و  6910که در دهه  ييه هاياتحاد 

. يه مربوط به بهداشت و کارمندان ادارياتحاد(  Unison)بودند مثل  يعموم

 ياسيس يريا جهت گيصنعت  يس براساس شاخه هايانگل يه هاياکثر اتحاد

. ل شده انديتشک يکوچک مهارت يوه هاگر يستند بلکه برمبنايافته نيسازمان 

االت متحده بعدها شکل يا و ايه که در فرانسه، اسپانياتحاد يصنعت يشاخه ها

ه مادر يک اتحاديتنها . گرفت يقرار م يسيانگل يگرفت مورد انتقاد سازمان ها

 TCU/ Trade Union Congress)  يه ايک کنگره اتحاديوجود دارد،  

 يه هاياز اتحاد ياريبس. به آن وابسته اند يسيانگل ياه هيت اتحاديکه اکثر( 

ه ها ياکثر رهبران اتحاد. داخل کنگره  تنگاتنگ  به حزب کارگر وابسته هستند

ش ياز چند سال پ. ننديب يت خود ميد موفقيت حکومت حزب کارگر را کليموفق

 .افتيرشد  يه ها به آهستگيدر اتحاد يت عموميدوباره عضو

 افته است؟يچگونه تکامل  يابي يماندرجه ساز:   4س

ه ها بوجود آمد و به يت اتحاديل به کاهش در عضويتما 6929از سال :  نيمارت

ار بد يبس ياطالعات يد مثل تکنولوژيع جديصنا. دين مقدار خود رسيکم تر

ه يافته اتحاديع سازمان يدر صنا IT يکه بخش ها يافته اند، در حاليسازمان 

 . افته اندياغلب خوب سازمان  يه اي، از نظر اتحاديا

است و  يتر از بخش خصوص يقو يدر بخش عموم يافتگيدرجه سازمان : ويد

 .کوچک است يبزرگ به وضوح باالتر از کارگاه ها يدر کارگاه ها

 است؟ ين قويچن يدر بخش عموم يافتگيچرا درجه سازمان :   5س

بخش  يه اياتحاد يبايدوم دولت سازمان  يدر هنگام جنگ جهان:  نيمارت

ک مشترک يت کرد تا در مقابل ياز آن حما يرفت بلکه حتيرا نه فقط پذ يعموم

کل بخش  6910ق از دهه ين طريبد. دا کنديپ يات جنگيعمل يبرا يه اياتحاد

 يمعموالً کارگاه ها يدر بخش عموم. ابدي يار خوب سازمان ميبس يعموم

ار يبزرگ بس ياز کارگاه ها ياريبس 6929از سال . بزرگ هم وجود دارد

معادن ذغال، ) ر ساختار داده شده اندييا تغيدا کوچک يافته  شديخوب سازمان 

 (. ين سازي، چاپ، ماشيل سازيع اتومبيفوالد، بنادر، صنا

ب ينص يرات فرم ها بيياز کوچک کردن ها و تغ يستيهم با يخدمات عموم

د مثل يکار چنان شد يل هار ساختار و از دست رفتن محيينبوده باشد اما تغ

در آن جا  يديشد يه ضربه هاين سبب اتحادينبودند و بد يع خصوصيصنا

 .ست تحمل کرده باشدينبا
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ن چگونه يا مهاجريمانند زنان، جوانان  يخاص يگروه ها يابيسازمان :   6س

 است؟

و !! اه پوستانيژه زنان، سيبخش و يبزرگ دارا يه هاياغلب اتحاد:  ويد

. وسته انديه پيزنان و نسل دوم زنان مهاجر نسبتاً خوب به اتحاد. تندجوانان هس

ن ي، بزرگتر 1001 يوليدر  ين اعتصاب کارگران زن خدمات عموميآخر

ا انجام يتانيخ برياه پوست بود که در تاريا کارگران زن سياعتصاب زنان کارگر 

س است که يورل ميب  T+G يعنيه ها ين اتحادياز بزرگتر يکيرهبر . افته بودي

ان يد مانند فرارين جديک سازمان کوچک مهاجرياما فقط . اه پوست استيک سي

 .ا پناهندگان وجود داردي

شود گفت که زنان  يم. ز استيناچ يافتگين جوانان درجه سازمان يب:  نيمارت

چون که آن ها به طور . افته انديا بهتر از مردان سازمان يبه طور متوسط مثل 

 . وارد شده اند يش عمومدر بخ يموثر

 

ز يه را نياتحاد يندگينما يافتگيا زنان به تناسب مقدارشان در سازمان يآ:  7س

 دارا هستند؟

ن ين تريين پاي،  اما هم چنيه اين سطح اتحاديش از همه باالترينه ب:  نيمارت

 يه خدمات عمومين اتحاديبزرگتر. شود يل ميباً فقط از مردان تشکيسطوح تقر

کند آن ها را به رقابت  يانجام داده است تا سع يادياقدامات ز Unison يعني

مقام  يکنفرانس ها و برا ينده برايبه طور مثال زنان را به عنوان نما -وادارد

د گفت که امروزه نسبت به قبل از يت باياما در نها. ت دهديارجح يه اياتحاد يها

با حضور زنان در در رابطه  ياعتصاب کارگران معدن، اختالفات کمتر

 .وجود دارد يه ايمقامات اتحاد

ن يا ايآ. ا وجود دارديتانيت متفاوت در بريبزرگ مهاجر با اصل يگروه ها: 8س

 شود؟ يده ميآن ها د يابيتفاوت در سازمان 

ن يبيکار -آفرو. ن گروه ها با هم متفاوتنديز اين يافتگياز نظر سازمان :  نيمارت

افته اند اما يشتر سازمان يب ييايتانيد پوست بريها نسبت به زنان کارگر سف

و  يمشکالت زبان ين دو گروه آخريا. ها کمتر يها و پاکستان يبنگالدش

با زبان  يينسبت به زنان کارگر گروه اول که از کشورها يشتريب يفرهنگ

مهاجر  ين هايبيکار -ن خاطر باشد که آفرويد به ايشا. ند، دارنديآ يم يسيانگل

از آن ها در بخش  ياديس آمدند که کار فراوان بود و تعداد زيانگل به يزمان

 . دا کردنديکار پ يعموم
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باال بود آمدند و امکانات  يکاريکه ب يها در زمان يها و پاکستان يبنگالدش

کوچک کار  ينان در کارگاه هاياز ا يبخش بزرگ. دا نکردنديپ يابيکار يفور

نان ين ايهم چن. از کشور خودشان هستند ييکنند و در استخدام کارفرماها يم

 -شود که آن ها نسبت به آفرو يعموماً گفته م. شتر هستنديت بيمحروم يدارا

ن باشد يلش ايد هم دليکنند اما شا يرا تحمل م يدتريشد ين ها، نژاد پرستيبيکار

 .افته ترنديرتر و کم سازمان يکه آن ها عموماً فق

ها در  يائيتانيبر يمالت نژاد پرستانه ا در رابطه با مشکالت و حيآ :9س

 شود؟ يه بحث مياتحاد

ع به شدت نابود يدهد که صنا يرخ م يين حمالت در شهرهايد تريشد:  نيمارت

م شده يکه طبقه کارگر خود را تسل ييجا. ار باالستيبس يکاريشده اند و ب

. ستندف هيه ها ضعيکه اتحاد ييد خلع طبقه شده است و جايکند و شا ياحساس م

 يافتن چاره اين که در فکر يا يهستند اما به جا يه ها ضد نژاد پرستياتحاد

همه  يبرا يط بهتر زندگيبه شرا يابيباشند و همه زنان کارگر را با هدف دست

زنان . کنند يت ميرا در خود تقو يبراليل يبا هم متحد کنند، برخوردها

ا يتانيست بريوناليحزب ناس يبه استثنا يدادن به هرحزب بزرگ يرا يکارگربرا

ط يشرا يبرا يروزانه و کار يچ سازمان دهيو در ادامه، ه. شوند يفراخوانده م

 .وجود ندارد ياجتماع

غلبه  يبرا يا کوششين است و آييجوانان پا يابيچرا درجه سازمان : 11س

 برآن وجود دارد؟

ده است متمرکز ش يه ها در بخش عموميت اتحاديچرا؟ چون که عضو:  نيمارت

در آن جا کارگران از متوسط اقتصاد . شوند ياستخدام م يو در آن جا افراد کم

که در آن ها تعداد  ييسازمان دادن بخش ها يبرا يچند يکوشش ها. مسن تراند

از به ياما ن -مثالً مرکز تلفن. کنند، وجود داشت ياز جوانان کار م ياديز

 . ببار آورد يزيار ناچيا اثرات بسياد داشت و يار زيبس يمصرف انرژ

 يانجام م يا خود کارفرما ها  کاريکاران يزه کردن بيارگان يا برايآ: 11س

 شود؟

کاران ندارند، مگر در موارد يبا ب يا يچ ارتباط  واقعيه ها هياتحاد:  ويد

را با دو گروه  يوجود دارد که ارتباط يکه سطوح محل ييدر جا يعني يياستثنا

 .ورپوليطور مثال در لجاد کرده اند، به يا

ه ها، ياز اتحاد يدر بعض يا يجد يکوشش ها 6900ل دهه يدر اوا:  نيمارت

کاران را مورد يب يکال  وجود داشت که سازمان دهيق بخش راديژه از طريبه و
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در  00سه با دهه يچپ در مقا. ن نطفه ها خفه شدنديدادند اما ا يت قرار ميحما

که  ين افرادين که مهم تريبخشاً به خاطر ا. نه ها کمتر فعال استين زميا

بودند که خود  يه اين اتحاديسازمان داده بودند، قبالً فعال 00کاران را در دهه يب

 يکار شده بودند و سپس استعدادهايشان ب يل شدن کارخانه هايل تعطيبه دل

اد ن افرين فاصله ايدرا. نه منتقل کرده بودندين زميخود را به ا يافته يسازمان 

گر رشد داده يد يا خود را در راهيا بازنشسته شده اند يدارند،  ياالن دوباره کار

از کارگران سازمان  ي، بخش بزرگين فاصله  زمانيقابل ذکر است که در ا. اند

  ين چپين جا و آن جا همواره هنوز فعاليا. کار شدنديناگهان ب يه ايافته اتحادي

کنند اما من فکر  يکاران متمرکز ميب يده سازمان يوجود دارند که خود را برا

که  يند که در آن با امکانات کميب يم يين بخش را جايکنم که عموما چپ ا يم

 .ار سخت استيبس ير گذاريم تاثيما دار

از  يبعض. سازمان دادن کارگران خودکارفرما انجام گرفت يبرا ييکوشش ها

است که به  يطوالن يت زمانلندن مد يکارگران خودکارفرما مثل رانندگان تاکس

ن يرا در ا يد چنديه ها ابتکارات جديافته اند اما اتحاديسازمان  يه ايشکل اتحاد

 . محدوده آغاز کرده اند

اما در . وجود داشت يسازمان ده يبرا ييکوشش ها يو در بخش ساختمان:  ويد

جهت  يله ايبه عنوان وس ييشد، خود کارفرما يده ميد ييل کارفرمايآخر تما

 . ع  کارين و تسريپليسيد

ا و هم يتانيبر ياسياقتصاد س يها يژگيدر رابطه با و يد کميتوان يم: 12س

 د؟يما صحبت کن ين در رابطه با متوسط مزدها برايچن

ک بزرگسال با کار تمام ي يدرآمد هفتگ يد حکومت برايمحاسبه جد:  نيمارت

ک متوسط ياست نه  يارله آميک وسين يا. است( ورو ي 112) ا ي £611وقت 

 .ورو در هفته استي 600ا يپوند  102به کارگر برابر با  يپرداخت. يواقع

باز هم . ساعت در سال است 6260متوسط زمان کار حدود  يبرا يمقدار رسم

ک، ي  يبا زمان کار ياز کارگران شغل ياريبس. کند يار باال حساب ميآماربس

شتر از يا بي 20ران شاغل تمام وقت، از کارگ ياريبس. دارند يا سه بخشيدو 

 .ط کار مختلف استيع شرايدر صنا. کنند يساعت در هفته کار م 20

 ن چند ساعت در هفته است؟يا: 13س

انه يمزد سال. کنند يساعت در هفته کار م 10ا يتانيت کارگران برياکثر:  ويد

شود، هم  يورو شروع مي601000ا   يپوند  11910کارگران از حدود 

. ا کارکنان کتابخانه هاينظافت کننده  يروهايتواند کمتر باشد مثل ن ين ميچن

ورو مثل ي 621000ا يپوند  601600ش از يرود و به ب يسپس فراتر م
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ا يپوند  661010ا يکنند،  يافت مياتوبوس در يکه راننده ها يمقدار

ع يورو مثل مزد ساالنه معلمان در آغاز کار و کارگران ماهر صناي 101000

 يورو براي 601000ا يپوند  101000ک مقدار باال حدود ي، و به يفلز

 .رانندگان تراموا و آتش نشان ها

 يا شوراهايچگونه است و آ يه ايکار اتحاد يبرا يحقوق يفضا: 14س

 س وجود دارد؟يکارخانه در انگل

که  يدر قانون. وجود ندارد يدر رابطه با سازمان ده يچ حق روشنيه: نيمارت

شناخته شدن  يبرا يرود، حق ين رابطه به کار ميدر ا يسط حکومت فعلتو

 يخودبخود يون هايآکس. وجود دارد يار محدوديط بسيه ها در تحت شراياتحاد

ا توسط قانون ي يستم عموميچ سيه. است يرقانونيبدون اعالم، در کارخانه ها غ

از  يا در بعضام. کارخانه وجود ندارد يدر رابطه با شوراها ين شده ايتضم

 .ار نادرنديکار وجود دارند اما بس يمحل ها

. وجود دارد يابين حق سازمان يدر رابطه با تضم يزيار ناچين بسيبله قوان: ويد

را اخراج کند و کارگر به دادگاه کار  يکارگر ييزنم، اگر کارفرما يم يمثال

رابطه  افت غرامت دريدر  يت کند شانس کارگر برايگرفتن غرامت شکا يبرا

 .٪ نخواهد بود20ش از يک اخراج ناحق بيبا 

گر که در اعتصابند، يبا کارگران د يتيا اعتصابات حماي ياسياعتصابات  س

ان وجود دارد که يکارفرما يبرا يبزرگ يباز يدر ضمن فضا. است يرقانونيغ

ن کار را آن ها در چهار يا. ح دهنديتوض يرقانونيک اعتصاب را به صورت غي

 .ار انجام داده انديته بسسال گذش

 

ه ها ين حزب کارگر و اتحاديدر مورد  مناسبات ب  يد باز کميتوان يم: 15س

 د؟يح بدهيتوض

 يمال يه حامياتحاد. ه، حزب کارگر استياتحاد ياسيس يهست يان اصليب:  ويد

در دو سال گذشته . خود است ياسيستم  پشت پرده  سيق سيحزب کارگر از طر

رو شده که  -ن جا رشد کرديستم در اين سيک کردن ايکراتدمو يبرا يجنبش

از جمله  توسط ) دادند يندگان وابسته به بلر در پارلمان پول ميه ها به نماياتحاد

John Prescott ه حمل و نقليس اتحاديرئRMT ). 

 يحزب کارگر وجود دارد ول ين ماليدر مورد تام ياديز يگفتگوها:  نيمارت

ه کوچک يک اتحادي. را اعالم نکرده است يزين چيکنون چنتا  يه ايچ اتحاديه

ش بپرسد يم گرفت از اعضايقبل تصم يون مدتيزيو تلويمعتلق به کارگران راد
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ک رشته از ي. ت خود را از حزب کارگر اعالم کننديخواهند حما يا ميکه آ

 ياز روسا يبعض. شان به حزب کارگر را کاهش داده انديه ها پرداخت هاياتحاد

اصالح و نجات دادن حزب "کنند        يک کارزار صحبت ميه در باره  يتحادا

 ". کارگر

خود  ياسيم وجود داشت که فوند سين تصميا RMTدر  1006قبل در  يکم:  ويد

بتوانند آزادنه   RMT يمحل ينده گروه هايکه در آ ين معنيرا آشکار کنند؛ بد

ست يالينند، از حزب سوست کيداها حمايرند که از کدام کانديم بگيتصم

 ينه يش زميبا پ يا اصال هر حزب کارگريست ها يالي، اتحاد سوسياسکاتلند

ک قدم يد کارگريه ها از حزب جديک اتحاديتفک ين در پروسه يا. يستياليسوس

 . به جلو بود

انتخاب  ين کارگريا فعاليه چگونه است؟ آيدر اتحاد يدرون يدموکراس: 16س

 وجود دارد؟ يازاتين امتيعالف يا برايشوند؟ آ يم

 يکارخانه وجود دارد، اما در سال ها يشوراها يرسماً انتخابات برا:  نيمارت

ن ياکثراً فعال. ف تر انتخابات انجام نگرفتيضع يه اياتحاد ير درسازمان هاياخ

کند  يه را موظف ميوجود دارد که اتحاد ينيقوان. شوند يانتخاب م يه اياتحاد

ل کرده ها، محققان، يمثل تحص ينين معيرا انتخاب کنند اما فعالن خود يکه فعال

انتخاب   يته يل معموالً توسط کمين قبيو از ا يه ايمجالت اتحاد يرهايسردب

 . شوند يکننده  منصوب م

ساده  يکه اعضا ييجا يحت. کشد يسال طول م 2تا  2گاه   يندگيدوره نما:  ويد

  - G  +Tمثال با  -ه ها دارندياتحاد يت مليريدررابطه با مد ييها يهماوائ

. ره دارنديو غ  يمزد يتوافقنامه ها يرو ير قابل توجه اين تمام وقت تاثيفعال

ورو شروع ي 121000پوند برابر با  621600از يه اين اتحاديحقوق فعال

ک يک کارگر با حقوق خوب مثل ي. شود يشود سپس به سرعت اضافه م يم

ند که يب يورو مي 101000پوند برابر با  661010با  يل سازيکارگر اتومب

ورو ي 101000پوند برابر با  121190يعنيفرد مورد اعتماد دو برابر او 

 101000پوند برابر با  161200 يعنيس گروه سه برابرش يرد و رئيگ يم

پوند برابر با  221610يعنيبرابر او  1شان  يورو و باالخره فعال ملي

  .رديگ يورو مي 001000

چ ياست که موضوع بحث چپ هاست اما ه يطوالن ين مساله مدتيا:  نيمارت

 يندگيرا که نما ييد مزد متوسط آن هاين بايد فعاليگو يکه م ياصل يرو يريتاث

 . افت کنند، نگذاشته استيکنند در يم
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ه ها چگونه است؟ و چگونه يچپ ها در درون اتحاد يت عموميوضع: 17س

 شده است؟ يساختار

ن يبزرگتر. با چپ ها را ترک  کرده اند يه ها همکارياز اتحاد يتعداد:  نيمارت

معلمان، اتحاد  يه مليمعلمان در اتحاد يستياليه سوسيد اتحاديچپ شا يگروه ها

ه پست و تلفن ي، چپ شرکت تلفن در اتحاد(يه خدمات دولتياتحاد)  PCSچپ در 

CWU متحد در  يو چپ هاUnison ه ها ياز اتحاد يضبه هر حال بع.  باشد

اد مثل پست يا نسبتاً زي RMTه حمل و نقل يفعال چپ دارند مثل اتحاد ياديتعداد ز

به  ين طرف کميستند البته از چند سال قبل به اين ياسيو تلفن اما معموالً چپ س

پست  يافته چپ هايحضور سازمان  ييسمت چپ حرکت کرده اند از نظر چرا

 ينان از محل هايک احساس اطميدربخش پست د گفت که يه بايدردرون اتحاد

 يک استراتژيکار جوان در آن هستند و  يروين ياديکار وجود دارد، تعداد ز

. دارد يع اقتصاديرات سريک اعتصاب در پست تاثي. دارند يا ينستبا قو

ًً مبارز است،  RMTه ياتحاد ک خط نسبتاً چپ دارد و تعداد يرانندگاه قطار نسبتاً

ه ها ين چپ ها در درون اتحادياما ا. ن چپ عضو آن هستندياز فعال يادينسبتاً ز

  -ن است که نوع کاريد به خاطرايشا. ستنديافته نيک گروه سازمان يبه صورت 

 يه يک اتحادي. کند ين را باهم مشکل ميمالقات فعال  –نامنظم  يفت کاريش

ه بصورت چپ است ک ياعضا ياديتعداد ز يکارمندان هم وجود دارد که دارا

ان چپ سابق ين چپ ها، دانشجوياز يارياما بس. کنند يافته با هم کار ميسازمان 

ه  همواره به طور يکنند اما درکل اتحاد يهستند که به صورت کارمند کار م

 . ستيخاص مبارز ن

و  6900مختلف چپ در دهه  ياز نوع آن چه که گروه ها يکوشش ها

 يت هايفعال يف عمومين امر با تخفيا. ردگر وجود ندايانجام داده اند د 6990

در  يگريچ کوشش تازه ديتا کنون ه. کم شده است 6990ه ها در دهه ياتحاد

ن که چرا يا يبرا يل خوبيکنم دل يمن فکر م. نه وجود نداشته استين زميا

 يبرا يليتما يو وزن سازمان يبا قدرت کاف يچ گروهيه. ست وجود نداردين

 . ن امر نداشتيانجام ا

 يگروه ها يا همکاران و سمپات هايسابق،  يچپ ها معموالً از اعضا، اعضا

ست، اتحاد ياليست، حزب سوسياليمتفاوت چپ، مثل حزب کارگران سوس

ل يچپ حزب کارگر تشک ياز اعضا يره  همراه با بعضيو غ يکارگران، آزاد

داها و يکاند ي، و برايه اياتحاد يکنفرانس ها يآن ها با هم برا. شوند يم
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 يکارزار برا( شهياما نه هم)  يو گاه گدار يه ايانتخابات اتحاد يکارزار برا

 .کنند يم يهمکار يل کارخانه ايمسا

شتر از گروه يکه ب Breite Linke  يکيوجود داشت،  يريدو جهت گ:  ويد

ن چپ تر يفعال يا مبارز، که در انتخابات خود را رويست يحزب کمون يها

که اکثراً از اتحاد Basis ه  ين کارگر پايفعال يو شبکه  متمرکز کرده اند

 Basis ه ين پايا يريک جهت گيست، با ياليا کارگران سوسيست ها ياليسوس

. ن سنت ها اما همواره حل شده استين ايده سال گذشته تفاوت ب يدر ط. است

 يت هايدر موقع يد انتخاباتيجد يت هايق موفقيشتر از طريت بازهم بيوضع

ده يچي،  پياسيس  يها يرين جهت گيهردو ا يه ها از اعضايدر اتحاد يبرره

عبارتند از ( گروه  نامطبوع" ) يعصبان يدسته ها" ن يا ياعضا. شده است

مارک سرودکا از : ريشامل افراد ز –خارج تا چپ داخل حزب کارگر  يچپ ها

 يبمر)  ي، پاول مکن MRT، باب کرو از  PCSه کارمندان دولت ياتحاد

NATFHE  )رييد ي، جرم ( روزنامه نگارNUJ )مپسون مهندس از ي، درک س

AMICUS يه عموميرکل اتحاديمعاون مد يوودل ي، تون T+G  .ن يبا وجود ا

مختلف  را باهم هماهنگ  يه هاياتحاد  يوجود ندارد که بتواند چپ ها يزيچ

حزب  ست ها، ويالي، اتحاد سوسيکارگر -مختلف چپ يوه هايبه ش. سازد

اما گذشته . کنند يه کوشش ميجاد چپ اتحاديا يست همه براياليکارگران سوس

کنند،  يگر را مالقات ميهمد يعموم يت هاين فعالين که رهبران در اياز ا

 . ن بلوک چپ ندارديا يرو يگر اثر سازمانيد

ل ين مسن تشکين است که آن ها اغلب از فعاليکنم علتش ا يمن فکر م:  نيمارت

را بعهده  يتيه ها موقعيتوانند در اتحاد يند که آن قدر مشغله دارند که نمشو يم

ه يت عضو اتحاديو کم فعال يناراض يرند و خود را موظف کنند که جوان هايبگ

 ين اعضا برايرند که به ايفه را بعهده بگين وظيها را مورد توجه قرار دهند و ا

د يشود گفت که هدف چپ ها با يم يبطور کل. ت کمک کننديو فعال يابيسازمان 

کنند،  يابيه ها قابل دستياست معطوف به چپ را در اتحادين باشد که سيا

را  يمبارزات يک هايه ها را بهبود بخشند، و تاکتيدرون اتحاد يدموکراس

 .اعضا فراهم سازند يرا برا يط بهتريه ببرند و شرايبدرون اتحاد

 وجود دارد؟ ين الملليا ارتباطات بيآ

وجود  يگريز ديچ يه ايافراد چپ اتحاد يباً جز ارتباطات فرديتقر:  نيتمار

ه ها ادعا دارند که از ياتحاد ين است که همه يمن برآوردم ا. ندارد

 يشرکت در سازمان ها ين فقط  به معنياما ا. کنند يت ميسم حمايوناليانترناس

 يعموم يل هاين شرکت در تحليو هم چن ETUCو   ICFTUچون  يکيبوروکرات
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ت يکه کمتر قابل يه اياتحاد يدر کنفرانس ها ين الملليموضوعات ب يدر باره 

ه يعل "NO Sweat"در کارزار   AWLما از . باشد يدارند، م يرش عمليپذ

م يم، که در آن موفق شده ايشرکت دار  ين الملليب يشرکت ها ير انسانيکار غ

 ين الملليکار ب يه ها  را براياز اتحاد ييا بخش هايه ها و ياز اتحاد يتعداد

ه ها در ياتحاد يپول برا يم؛ به طور مثال جمع آوريبه حرکت در آور يعمل

 .کويو مکز ياندونز

RMT   ، ،USDAW  ،PCS  ن کارزار شرکت کردنديدر ا ياسکاتلند يه يو اتحاد . 

 ديه ها بايا اتحادي؟ آينيب ياست را چگونه ميه با سيمناسبات کار اتحاد: 18س

 ؟يباشند؟ و با چه نظر ياسيس

و  يه ايجنگ، حقوق اتحاد يد  برايآن ها با. باشند ياسيد سيبله، با:  نيمارت

ه ها در باره ياز رهبران اتحاد يتعداد. ها واکنش نشان دهند يساز يخصوص

 يليحرف زده اند اما تاکنون نتوانستند اعضا را در رابطه با مسا ين مسائليچن

 يرقانونيغ ياسياعتصاب س: ک مشکل وجود داردي. زندل فعال ساين قبياز

ا در يارو قرار گرفتن با قانون ين است و کار روييپا ياستاندارد سازمان. است

 .سازد يرفتن از آن را مشکل م

چون مقاومت  يا ياسيس در رابطه با موضوعات سيه در انگلياما اتحاد: و يد

. رنديگ ياز پناهندگان موضع م يکيدئولوژيا دفاع اي، يدر مقابل نژاد پرست

که  يلير شوند؛ مسايل درگيه ها با مساياتحاد يوقت: ر استيمشکل در موارد ز

ل يتما يک سلسله مراتبيبوروکرات يشغل باشد، آن ها به عادت ها يدر باره 

 .زنند يکنند و با زبان حقوق کار حرف م يدا ميپ

 ست؟يچ ياسيف چپ سين رابطه وظايدر ا: 19س

ست ياليچپ وجود دارند مانند اتحاد سوس يريبا جهت گ يا احزابيتانيدربر: و يد

ست و حزب يالي، حزب کارگران سوسيست اسکاتلندياليها، حزب سوس

ف گوناگون در يبا وظا يو احزاب انقالب ياحزاب انتخابات. يست کارگرياليسوس

ه يسرما ن است کهيا ياحزاب چپ انتخابات ياستراتژ. مقابل هم قرار گرفته اند

جاد کنند که احزاب يه ها اياتحاد ين امکان را برايکنند تا ا يزه ميرا دموکرات

جلو  يرا که احزاب انقالب يفيوظا!. کنند ين ماليچپ را توسط  کارگران تام

و  ير در افکار عمومييتغ يتالش برا:  ع انديخود قرار داده اند ضرورتاً وس

 .ه هايحاددر کل جامعه و ات ير گذارين تاثيهمچن

ن است که در يا ياسيک چپ سي ياصل يفه يکنم وظ يمن فکر م:  نيمارت

د را باال ببرد که يجاد کند که بتواند امين را ايک جنبش از فعاليه ها يدرون اتحاد
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ه ها را به محاسبه بکشاند، که چه قدر يرا بهبود دهد و رهبران اتحاد يدموکراس

 .را سازمان دهند يال چپن که اعميزنند بدون ا يدر حرف چپ م

ج آن ها چه بوده يافته و نتايانجام  ير مبارزات مهمياخ يا در سال هايآ: 21س

 است؟

 "  وجود داشت با کارآکتر  يک مبارزه ايش يچند سال پ: ن يمارت

poujadistischem ( "است يستيراست پوپول يکه به معن ) توسط رانندگان

ضد جنگ که در  يو جنبش جار. نيات بربنزيه ماليون و دهقانان عليمستقل کام

 يت هاياز فعال ين تعداديو هم چن. ژه دانش آموزان فعال هستنديآن به طور و

 .با تداوم دانست يشود آن را جنبش ياما به واقع نم يه داريضد سرما

 است؟ يه چه اندازه قويخارج از اتحاد يجنبش اجتماع: 21س

ن جبهه ها وجود دارد و يدر همه ا ييکارزارها. ف استيدرکل ضع: ن يمارت

 يه هايف اتحاديضع ين حرکت هايا يسه با حتيچ کدام از آن ها در مقايه

 .ندارد يبا تداوم يسازمان ي، استخوانبنديامروز

 يه داريون و ضد سرمايزاسيط سالم ضد گلوباليک محيکنم  يمن فکر م: و يد

، صلح، يوق شهرونددر رابطه با حق ياريبس يما کارزارها. وجود دارد

ن ياما ا.  ن نمونه آن تظاهرات ضد جنگ بوديبزرگتر. ميپناهندگان و زنان دار

ا يتانير بگذارند و بريباشند که بتوانند در کل جامعه تاث يتيروها در موقعين نيکه ا

ن جنبش ها يبنطرم ا. است يگريا کل جهان را به سمت چپ سوق دهند مساله دي

 .دچارش شده بود يه ايونه که در گذشته جنبش اتحادشده اند همان گ يتدافع

ون نفر را در يليم 1حدود  1006ل يگر جنبش ضد جنگ در آپرياز طرف د

 ين کارزارهاياز بزرگتر يکين يا. کرده بود يتظاهرات سازمانده يلندن برا

 .بلر شد يف تونيده شده است و سبب تضعيا ديتانيبود که در بر يا ياسيس

 

 

 

 .ر از من است نه از متن مصاحبهيات زيوضحت: زيرنويس

آلمان، در  يه هايخ اتحاديدر کنگره مون:  يريم گيحق تصم  -(6)

 يبرا يد بردو خواست اصليه را با تاکياتحاد ياصول اصل 6919اکتبر61

آرا کارگران در  ين دو خواست عبارت بودند از برابريا. خود مشخص کردند

ن دو يا يبرا ي، اما حتيديع کليصنا يت اجتماعيها و مالک يريم گيتصم

م يکارگران در حق تصم يبرابر ياجرا يبرا. زآماده مبارزه نبودنديخواست ن

 ين شورايهم چن. ل شوديها تشکد شوراها در صنعت، تجارت و کارگاهيبا يريگ
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د يمار بايوا يوه شوراهايبه ش يکشور ياقتصاد ياالت و شورايا ياقتصاد

مجدد  يرياز قدرت گ يريجلوگ ياشغالگر اما برا يروهاين. ل گردديتشک

 يکارگران برا يريم گيحق تصم يبا طرح برابر يبزرگ آلمان يهاکنسرن

ات يک هي. ت کردنديحما يع آهن و فوالد و سپس مواد سوختيصنا يبازساز

-يک نفربه اصطالح بيمتحد و  يروهايه، نيرنده  مرکب از اتحاديم گيتصم

جه خواست يگرفت و در نتيره جانب کارفرماها را مل شد که هموايطرف تشک

ه،  دولت يبعد از اعالم برنامه اتحاد. رفتيش ميتر پشيب يک رايکارفرماها با 

ه يکه اتحاد ييو در کارگاه ها يرا فقط در مسائل جزئ يريم گيحق برابر تصم

 يبرا ل کنگره، ادنائريسپتامبر و قبل از تشک 10در . نداشتند قابل اجرا دانست

ه يکارگران و اتحاد يه مرکزين اتحاديآرام کردن اوضاع فرصت گفتگو ب

رش يط ضعف هم حاضر به پذيان را فراهم کرد اما کارفرماها در شرايکارفرما

 يشوراها. نشدند ينظارت يکارگران در شوراها يريم گيحق برابر تصم

ها خاب و کار آنها را انتت کارگاهيريمد يستيبايبودند که م ييشوراها ينظارت

ان يآن نصف نصف از کارگران و از کارفرما يکردند که اعضايرا کنترل م

ها را به مجلس برد که اکتبر دولت محافظه کار قانون کارگاه 66سپس در . بود

ش را کارگران يک سوم اعضايآمده بود که  يمشورت يک شورايدر آن طرح 

دولت  6921در سال (. ف استمعرو ييکه به سه جانبه گرا) دادنديل ميتشک

به مجلس برد که با  يه اياتحاد يک سوم اعضايرا با  يمشورت يقانون شوراها

ق ين طريد و به ايب رسيمخالف به تصو يرا 669موافق در مقابل  يرا 692

ن قانون کال يه بعد از اياتحاد. ل شديدولت و کارفرما تبد يه به ابزار کمکياتحاد

. ) خود کنار گذاشت يهااستيرا از س يريم گيتصم حق يبرابر يمبارزه برا

 ( 6606،  1شماره  يه کار مزديبه نقل از عل

( 1 )- Agenda 2010  :سبز مطرح کرد  –سرخ  يبود که دولت ائتالف يطرح

 يحزب از آن استقبال و با آن همکار. و مورد قبول احزاب مخالف قرار گرفت

است بازار کار و يو درس يم اجتماعستيدر س ين طرح خواهان اصالحاتيا. کرد

 . خانواده بود

دولت و  ياهداف آن عبارت بودند از کاهش دستمزدها، کاهش بار اقتصاد

افت يق کاهش زمان دريدولت از طر يف اجتماعيرات در وظاييکارفرماها، تغ

که  يابيک سال به مراکز کاريکاران بعد از يک سال و سپرده بيبه  يکاريپول ب

ن يشوند که ا يورو مجبور ميک ي يساعت يغلب به انجام کارهادر آن جا ا

 يکاريزان بيمعروف است و بخش عمده کاهش در م HarzIVطرح به قانون
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کند و کار  يجاد ميده اين پديشود ا يت دولت مطرح ميرا که به عنوان موفق

کاران يب يبرا يو آموزش شغل يحذف خدمات آموزش. شود يمحسوب نم يواقع

ان و حذف آموزش يبه دانشجو يمال يکاهش کمک ها. اقل رساندن آن هاا به حدي

ا يران يلفه بگيال هيسوس يبرا ين کاهش خدمات دولتيهم چن. يگان دانشگاهيرا

به امکانات  ياز امکانات دائم ياريبس. است ياستفاده کنندگان از خدمات اجتماع

سترش فقر در ل شده است و متعاقب آن در مجموع سبب گيک بار تبديتنها 

 .ده استيجامعه گرد

 يبرا ين طرح از آغاز با مخالفت جامعه روبرو شد و طرح اعتراضات جمعيا

از جمله آن ها اعتراضات دوشنبه ها بود که چون سنت آن به . خته شديآن ر

به عنوان اعتراضات  يدست راست يد از طرف رسانه هايرس يم يآلمان شرق

ا در آغاز در اعتراضات شرکت کردند از ه هياتحاد.  انگ خورد يستيکمون

م تا اوضاع يزيرا با شعار بپا خ 1001ل يسوم آور يجمله تظاهرات اعتراض

خواستند  يگر چون نميبهتر شود سازمان دادند اما بعد از چند حرکت کوچک د

شه همگامش بودند قرار يهم يال دموکرات که به طور سنتيدر مقابل دولت سوس

اعالم  1060ه اگندا يخروج خود را از اعتراض عل يرند به طور رسميبگ

از کارگران  ياريبس. ه شديکارگران از اتحاد يکردند که سبب سرخوردگ

ک يدرامات يه ها به گونه اياتحاد يه ها را ترک کردند و شمار اعضاياتحاد

 .ن آمدييپا

( 6 )-  Poldermodell ان، ين کارفرمايافته بيسازمان  يهمکار ي، به معنا

 ين مدل برايبا موافقتنامه واسنار ا. اقتصاد است يو شورا يکارگر يه هايتحادا

 يکه در تئور. ان افتاديو بازار کار هلند به جر ي، اجتماع ياست اقتصاديس

 يف اجتماعيک به مفهوم متوقف کردن رشد دستمزدها، حذف وظاينئوکالس

ان و يدگان کارفرمانيبراساس آن نما. ل گولدن به مارک آلمان بوديدولت و تبد

ل مربوط به کار و مزد به توافق يپردازند تا در مسا يه ها به مذاکره مياتحاد

سم ين مکانيبرسند که مجموعه آن در کنار بازار و دولت به عنوان سوم

 .کند يعمل م يهماهنگ

در اقتصاد هلند  يخيک پروسه تکامل تاريجه يخانه هلند آن را نت يت رسميسا

 يآن را به اجرا در م ياجتماع يدولت هلند و شرکا 6906سال داند که از  يم

ورگ ي. داند يک مينئوکالس يک نسخه موفق مطابق با تئوريآورند و آن را 

مدل پلودرم را به قطار در حال   1006در نوامبر  يکتور در مقاله ايو

 .شود يم يمنته يق تر به فقر اجتماعيکند که هر لحظه عم يه ميتشب يدنيلغز
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 يساز يجهت خصوص يياروپا ين مدل بعدا به عنوان الگو در کشورهايا 

 يزه کردن اقتصاد در نظر گرفته ميو به قول آن ها مدرن ياجتماع يان هايبن

ال دموکرات با يبرنامه دولت سوس Agenda 2010است يز سيدر آلمان ن. شود

 .م شدياز آن تنظ يالگو بردار

 يان آن چه که در آلمانيب يبرا ن واژه رايمن ا:  يبخش کار  -( 1 )

Teilzeit يسيو در انگل Part-time زمان . شود به کار برده ام يده مينام

ن يمه وقت است بلکه براساس ضرورت تعين جا نه تمام وقت و نه نيکار در ا

زان آن در هلند يم. د و محدود استيآ يز به حساب نميشود و جزو کار دائم ن يم

ت بخش کاران ي٪ است و معموال اکثر10و در آلمان ٪ 61٪ ، در فرانسه 66

 .٪ کل آن است00دهند که حدود  يل ميرا زنان تشک

  يه کارگريمساله اتحاد

 David Northد نورث يويد ياز سخنران ير بخشيترجمه ز

از آن با عنوان طرح  ياست که و  يکائيمعاصر آمر( ستيتروتسک)الستيسوس

برد  يقرن گذشته نام م يستيخ جنبش مارکسيتارا دو مساله در ي ياسيدو مساله س

ترجمه حاضر . داند يم يه کارگريو مساله اتحاد ين دو مساله را مساله مليو ا

ه، حزب و يدگاه ما نسبت به اتحاديد .مربوط است يه کارگريبه بخش اتحاد

راه بردن مبارزات يست و نقش آن ها در به بيچپ رفرم ياحزاب و سازمان ها

ارائه شده  يمتعدد به جامعه کارگر يطبقه کارگردر نوشته ها يداره يضد سرما

نورث در مقاله حاضر که در سال . نم يب يبه تکرار آن ها نم يازين جا نيو ا

سم و احزاب ياليه ها و سوسيان اتحادينوشته شده، از رابطه م 6990

 کند، واضح است  که منظور او به يبحث م يستياليو جنبش سوس يستياليسوس

زم واقعا ياليسوس"سم از همان لفظ مصطلح ياليژه در زمان حاضر از سوسيو

ا احزاب يو  يدولت يه داريسرما يعنيآن  يايدر بلوک شرق سابق و بقا" موجود

ت موضوع يهدف از ترجمه مطلب به اهم. رود يفراتر نم   يست اروپائيکمون

فل چپ اروپا و ف و محايط ياز مبارزات جار يآگاه يمربوط است و تنها برا

زبان را در  يفارس ين کارگريرد تا کارگران و فعاليگ يکا صورت ميآمر

که همواره سد راه  ين مسائل جنبش کارگريده تريچياز پ يکيان برخورد با يجر

  .ف قرار دهدين طيان ايکارگران است در م  يه داريمبارزات ضد سرما

ه يژوئ.                روشن تر کردن مطلب از من است يبرا}{ مطالب داخل
1066 
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 يک شکل معين اجتماعي

ک چشم ياز  يه ايات اتحادياز خصوص يلين است که با تحليهدف امروز ما ا

ژه جنبش ين شکل ويدر تکامل ا يبحران ي، در باره مرحله ايخيانداز تار

ک ي يط ي، جنبش کارگر*همان گونه که خاطرنشان کردم. مي، آغاز کنيکارگر

را جمع  يخيات تارين از تجربيرقابل تخميغ يسال، گنج 620از ش يب يدوره 

در باره  ين خبرگان جهانيبزرگتر يادعا يات درستين تجربيا. کرده است يآور

را انجام  ين کاريم چنيخواه يچ وجه نميما به ه. کند ين مساله را اثبات ميا

ره خواهد مسخ. بود که هرگز اجازه نداشت رخ دهد يه اشتباهيم  که اتحاديده

ه را يمانند اتحاد يعموم يده گسترده ين پديک چنيخواست  يبود اگر انسان م

 . رديده بگيدارد، ند يه داريدر ساختار جامعه سرما يقيعم يشه هايکه ر

ن ين ارتباط محدود به ايا. ارتباط وجود دارد يه و مبارزه طبقاتين اتحاديمطمئنا ب

را يسازمان دهد، ز يه ايوه اتحاديش ن خاطر بهيشود که کارگر خود را بد يم

قرار  يق هر کارگريبا عال( Gegensatz)کارفرما در تضاد يق ماديعال

از  يکيبعنوان   ه هايگذرد که اتحاد ينم ياديزمان ز ينيت عين واقعيازا. دارد

 يم) يگر خود را با مبارزه طبقاتي، ديانگر مناسبات اجتماعيب ياشکال سازمان

ا بخواهد يت دهد يهو( ونش هستنديت خود را مديموجود يخيند بطور تاريگو

ن امر يرا در موافقت با ا ياريل بسيخ داليتار. کند يرا رهبر يمبارزه طبقات

، يت کردن از مبارزه طبقاتيار بدور از حمايه ها، بسيدهد که اتحاد ينشان م

 . وارد کردند يرا بر مبارزه طبقات يديفشارشد

 يار قويژه  بسي، خود را بوير فشار گذاشتن مبارزه طبقاتيه ها به زيل اتحاديتما

 يبرا. دهد ينشان م يستياليان، در رفتارشان در مقابل جنبش سوسيو نما

ه يوجود ندارد که تصور کنند که اتحاد يکيچ توهم تراژيژه هيست ها بوياليسوس

 يگانتکامل ار. در مبارزه باشند يه داريه سرمايمانه عليرصميا غيمانه يها صم

بدون توجه به . ست، بلکه در جهت مقابل آن استيسم نياليه در جهت سوسياتحاد

ه ها يآن جا که اتحاد ي، حتين که در هرکشوريا يعني -ه هايجاد اتحاديط ايشرا

آن ها با  -شده باشند يجاد و رهبريا يانقالب يست هاياليما توسط سوسيمستق

قاومت کردند و کوشش کردند م يستياليسوس يم رهبريو تحک يشرفت تکامليپ

ل را ين تمايفقط اگربتوان ا. را بطور موکد به لرزه در آورند{ يرهبر}ن يا

د توجه کرد که ما در يبا. ديرا فهم يه ايت اتحاديتوان خصوص يح داد، ميتوض

ک اجتماع يه ها ياتحاد -مين سرو کار داريمع يک مشکل اجتماعين جا با يا

جاد شده يا ي يخيتار يوستگيک بهم پيست، بلکه ينشکل از افراد  يو ب يشانسک

شده اند تا از خود در مقابل  ياست که در طبقات سازمانده ييتوسط انسان ها

. شه کرده اندير{مناسبات}نين حفاظت کنند و در ايمع يديک مناسبات  تولي



 

 

129 

. را رها کرد ين محاسبه اين مهم است در باره کاراکتر شکل، چنيعالوه برا

ن يوجود دارد، اما معموال ا ي، همبستگين شکل و محتويم که بيدان يمهمه ما 

با . باشد ياز محتو يان ساده ايشکل ب يشود که گوئ ين طور درک ميامر فقط ا

ان يک بيرا تنها بعنوان  ين نقطه نظر انسان توانست شکل اجتماعيمت ازيعز

 يبرآن ها متک د، کهيبدون حد و مرز رابطه ها درک نما  يرونير بييقابل تغ

 يک روندهاينامي، عناصر ديق تر، اشکال اجتماعيک سطح عمياما در . است

،  "دهد يمحتوا شکل را نشان م" د که يانسان بگو يوقت يعني: هستند يخيتار

ت ها و يفيگذارد، ک يش ميانش را بنمايکه ب ين است که شکل به محتوائيا يبمعن

ق شکل خود را يوجود دارد و از طر يمحتو. دهد يعه ميرا به ود ينيم معيعال

 . دهد يتکامل م

 يرا، زمان يو درک انتزاع يفلسف يغن يها ين گردش در کاتگوريد بشود ايشا

کند که در آن  يرا نقل قول م" تاليکاپ"ک ياز فصل  يمعروف يکه انسان بندها

زند،  يرون ميکاراکتر پررمز و راز محصول کار از کجا ب: ديگو يمارکس م

(  1" ن شکليرد؟ آشکارا ازخود ايگ ين که شکل کاال را بخود ميا بحمض

ر يين تغيا -رد يگ يک محصول کار، شکل کاال را بخود مين که يبمحض ا

ن که کاال در بازار يبحمض ا –شود ياز اجتماع آغاز م ينيل در سطح معيوتبد

رد يگ يک بت را ميکاراکتر  يعنيکند،  يرا کسب م يژه ايت ويفيمبادله شود، ک

که کاالها را  يين انسان هايب ياجتماع يش نبود و مناسبات واقعيکه قبال دارا

ا در ظهورشان رو در رو ين اشيد کرده اند، ضرورتا بعنوان رابطه بياول تول

ن که در يک محصول کار است، و بمحض ايک محصول کار ي. شوند يم

 ياجتماع يت هايفيرد، کيد شکل کاال را بگيجد يديمناسبات تول يمحدوده 

   .کند يرا کسب م يديز جديتعجب آم

ک گروه يک گروه کارگر، ي: د کهين رابطه بگويتوانست در ا يمنطقا انسان م

ن يق ايسپس از طر. رديه را بخود بگيک اتحادياگر هم شکل  يکارگر است، حت

 يرا کسب م يديمشخص جد ياجتماع يت هايفيبوضوح ک{ ن گروهيا}شکل، 

ن باره چه يقا در ايدق. شود يع مير مطياجتناب ناپذ يبگونه ا ينکند، به کسا

 يندگينما ين اقتصاديک نقش معيه ها طبقه کارگر را در يم؟  اتحاديدار ينظر

ه ها که براساس ياتحاد. کار يروين يبعنوان فروشنده کاال يعني: کنند يم

ن هدف را يل اجاده اند، در اصيا يه داريت سرمايو اشکال مالک يديمناسبات تول

ن بازار قابل يط معيرا که در شرا يمتين قين کاال بهتريا يکنند که برا يدنبال م

 ين در تئوريش از اين آن چه که من پيطبعا ب. است، بدست آورند يابيدست

 يآن ها در زندگ يت هايح داده ام و فعاليه توضياتحاد» يهدف اساس«درمورد 
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ش فروش يپ يعني - يت عمليواقع. د داردن تا آسمان تفاوت وجوي، از زميواقع

 ي يکيبا درک تئور -ق طبقه کارگرين عاليواسطه تري، بيروزانه 

ن کم رنگ کردن، ين وجود ، ايبا ا. ار کم مطابقت دارديبس» (Norm)نرم«

کند، بلکه بنوبه خود به کارکرد  يرا بطور مدلل رد نم يکيح تئوريتوض

ن يه ها در زميچون که اتحاد. شود يم ميه در جامعه تسلياتحاد  ياقتصاد

شوند در  يستاده اند، از کل کارآکتر خود مجبور ميا يه داريمناسبات سرما

ن يشان در ا يرا مساعيز. دشمنانه اتخاذ کنند ي، رفتاريمقابل مبارزه طبقات

جاد يا يط عموميکار و شرا يرويمت نير است که با کارفرما در رابطه با قيمس

 يرويشان نينان بدهند که اعضايد اطمين بايوافق برسند، بنابرابه ت يارزش اضاف

همان . قرار بدهند{ کارفرما}اريم شده، در اختيکارشان را مطابق قرارداد تنط

کنند و  يم يندگيت را نمايه ها قانونياتحاد« :دهد يتوجه م يگونه که گرامش

 ».ت رهنمون کنندين قانونيشان را با توجه به اياعضا يستيبا

ن امر يعتا ايطب. يتحت فشار قرار دادن مبارزه طبقات يعنيت يفاع از قانوند

ت خود را به خطر يمدت موجود يه ها در طوالنيشود که اتحاد ين ميمنجر به ا

ت يقانون ين که تنها به آن اهداف  محدود شده برايا يه ها براياتحاد. ندازنديب

ن يتضاد در هم. برند  يل ميلت شان را به تحيابند، قابليخود دست  يدادن رسم

د شود که يد تاکيبعالوه با. کند يمار ميرا ب يه ايجا قرار دارد، که اصول اتحاد

ا ضعف رهبران ي، حاصل اشتباه يه ها و جنبش انقالبين اتحادياختالف ماب

بلکه از کاراکتر  -غالب نباشد يچ کمبوديهرچند که در هر دو ه -ستيه نياتحاد

، يتوسعه و گسترش مبارزه طبقات يدر اصل اختالف برا .ه هاستيخود اتحاد

مخالف  يروين نيکشد، و ا يه ها شعله مياتحاد يمخالف سازمان يروهايدر ن

 يبرا يديتهد يشود که مبارزه طبقات ين کننده، چنان تلخ و کشنده ميچنان تع

کم رنگ کردن خود اصول  يبرا يعنيشود،  يم يه داريسرما يديمناسبات تول

تمرکز  يستياليجنبش سوس يمخالف خود را رو يروين نيا. يه اياتحاد  يا هيپا

 ين جنبش طبقه کارگر را در نقش محدودش بعنوان فروشنده يرا ايدهد، ز يم

تز  ياش  بعنوان انت يخيکنند، بلکه در فراخوان تار ينم يندگيکار نما يروين

اصول  ينده و اساسن کنييدگاه تعيهردو د. يه داريد سرمايوه توليش يانقالب

ل آن ها به تحت فشار قراردادن مبارزه يتما -که ذکرشان کردم يه اياتحاد

خ يبطور جامع توسط تار -يستياليشان در مقابل جنبش سوس يو دشمن يطبقات

در دو کشور انگلستان و آلمان  يه اين منظر جنبش اتحاديدر ا. شود يمصور م

 .را در بردارد يآموزش ها و مالحظات مهم
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شود، که در  يمدرن شناخته م يه ايانگلستان در کل بعنوان وطن اصول اتحاد

 يقابل مالحظه ا ي، دستاوردهايابين شکل سازمان يق ايآن طبقه کارگر از طر

ن در ير را از ادوارد برنشتاين تاثيه ها اين طور اتحاديهم. ت داده استيرا واقع

قرن  90و دهه  00ش در انگلستان در اواخر دهه ا يزمان اقامت طوالن

، يائيتانيبر يه هاير اتحاديت چشم گيموفق. به ارث برده اند{نوزدهم}گذشته

 ين سازمان ها، فاکتور قطعيا ين را متقاعد کرد که مبارزات اقتصاديبرنشتا

سم است نه ياليجامعه در جهت سوس يجير تدرييشرفت طبقه کارگر و تغيپ يبرا

 يکال ميراد يآن چه که امروز خرده بورژواها. يجنبش انقالب ياآرمان ه

شده  ينيش بيسم مدرن پيونيزيجاد کنندگان رويش توسط ايند، صدها سال پيگو

. که استداللش صد ساله است، هنوز از دور خارج نشده است يمساله اصل. بود

فاده قرار را که مورد است يياز استدالل ها ين که بعضيکنم به ا يمن اعتراف م

همچون استدالل روزا لوکزامبورگ   -داده ام هم همه شان صد ساله هستند

ده است، در يصد سال گذشته به اثبات رس ين استدالل طياما ا. نيه برنشتايبرعل

 . ل رد شده انديبا دل  يبطور کل يد برنشتانيجد يکه همه استدالل ها يحال

او از  يابينند که ارزک ين معلوم ميدر ضمن منتقدان معاصر برنشتا

صعود . ز بوديار مبالغه آمي، بسيائيتانيبر يه هاياتحاد ياقتصاد يدستاوردها

 20انه دهه ي، که در ميبه داشتن نقش مسلط در جنبش کارگر يه اياصول اتحاد

بعد از  يو رکود روح ياسيقرن نوزده شروع شد بود، در اصل نشانه زوال س

سم يچارت يعني يائيتانيطبقه کارگر بر ياسيس يشکست جنبش بزرگ انقالب

 يو روح يفرهنگ ياسيس يرعادير غيک تخمينقطه اوج  يستيجنبش چارت.بود

از طبقه  يبزرگ يبوده است که دهها سال بعد از انقالب فرانسه، قشرها يا

سال ها پس از  (Thomas Kooper)توماس کوپر. کارگر را گرد هم آورده بود

ن رهبرانش را، ياز برجسته تر يکي، 6010-19 سميچارت ينهائ يدرهم شکست

، که توسط يخرده بورژوائ يرا با نظرگاه  توخال يميجنبش قد يروح انقالب

بله در « : خود نوشت يوگرافياو در اتوب. سه کرديه ها پرورده شدند، مقاياتحاد

. رفتند يبه لباس لمپن يريسم، هزاران کارگر النکشايآخر چارت يروزها

اما مداوما انسان شاهد نبوغ . خوردن نداشتند يبرا يزين ها اغلب چاز آ ياريبس

وندند و در باره آموزش يپ يبهم م ييد که آن ها در گروه هايد يم. شد يشان م

د در انتخاب يبا يکه هر آدم عاقل بالغ: -کنند يبحث م ياسيبزرگ عدالت س

شد،  يکشور اداره م دين بايآن قوان ينوشتند؛ که برمبنا ين را ميکه قوان يمردان
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ش يسم پياليسوس يرا در باره آموزش ها يا مجادالتيبرابر داشته باشد،  يحق را

ک هم يند که نزديب يرا نم يچ گروهير هيامروز اما انسان در النکشا. بردند يم

شلوارها  يب هايکه دست ها را در ج يک پوشيستاده باشند؛ اما از مردان شيا

پس انداز مسکن  يا از صندوق هايم خود در آن ها و سه  گذاشته، از شرکت

 ( 6».شنود يکنند، م يصحبت م

ترسو که  يجنتلمن ها: جاد شدنديا ياز رهبران کارگر يديه ها نوع جديبا اتحاد

 يبايقابل احترام در طبقه کارگر بودند و سرود ز يت اجتماعيمشتاق موقع

هل داده  يميقد يقالبان يست هايخواندند، به مکان چارت يرا م يسازش طبقات

ست ياليک مورخ سوسي (Theodore Rothstein)ن يتئودور روتشتا. شدند

بزرگ، فطرت بزرگ،  ياز استعدادها يمردان: ن باره نوشتيسم در ايچارت

را در اساس  يه دارين چند سال قبل جامعه سرمايق، که هميم و عميدانش عظ

 يم يرويه ها از آن ها پاش بلرزه در آوردند، و صدها هزار کارگر کارخان

له يآن ها بوس يجا. وابسته اند يک گروه کوچک انتخاباتيکردند، اکنون تنها به 

آن ها، استعداد  ياز عظمت روح ياشغال شده که بخش کوچک يديمردان جد

با سخنان  -شان و کاراکتر آن ها را نداشتند اما مثل آن ها صدها هزار کارگر را 

از دست }مت يان بقيک قطعنامه با کارفرمايلزوم  از» ...« و کم عمق يسطح

 . دندي، بسمت خود کش-ياستقالل طبقات{ دادن

ن يا يژگيو«: کند يم يابير ارزيرا به شرح ز يه اين اصول اتحاديروتشتا

ن وفاق برآن يا. وفق داد يه داريبود، که انسان را با جامعه سرما ينگرش ذهن

 ياسيمبتذل س يرد کرد و آموزه ها را ياسيده شد که انسان هر عمل سيکش

 يان و طبقه کارگر هارمونيق کارفرماين عاليل گرفت، که بيرا تحو ياقتصاد

 (2».برقرار کند

از مبارزه  يسيگرداندن کارگران انگل يکنند رو يه استناد ميمدافعان اتحاد

 يش را رويروين رفتار نيتوانست با ا يبود، تا طبقه م يضرور ياسيس

را يتناقض است ز يدارا ين تئوريا. متمرکز کند يارزات اقتصادامکانات مب

ن امر عموما توسط يا. همراه نبود يد اقتصاديه ها با مبارزات شديظهور اتحاد

 يانه سال هايتا م 20از اوائل دهه . ه بکرات رد شده استيد اتحاديرهبران جد

 يزدهاس، دستميدر انگل يه اياتحاد يقرن نوزدهم، در دوره شکوفائ 90

دگاه خود يه ها دي، اتحادين دوره گسست زمانيدر ا. کارگران دچار رکود شدند

ب يمثل آرد، س ياساس يمت مواد غذائين خاطر که در آن زمان قيرا تنها بد

 . ر ندادندييا سقوط کرده بود، تغيو شکر و کره قو ي، نان، گوشت، چاينيزم
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افته بود، يرواج  يت انقالباين کارگران اخالقيکه ب 69اول قرن  يدر دهه ها

ان يدر پا. را ممنوع اعالم کرد يابيهرگونه کوشش سازمان  يسيانگل يبورژواز

خدمت  يه داريثبات سرما يه ها برايص داد، که اتحاديتشخ يقرن، بورژواز

شده  يل دوباره قويه تمايعل يژه بعنوان سنگريبو -دهند يرا انجام م يميعظ

برنتانو  يآلمان ياقتصاددان بورژوائ .در طبقه کارگر يستياليسوس

(Berntano) يروزيس پيه ها در انگليک شقه از اتحادي ينوشت که برا 

ش يدرتمام جهان برا يل انقالبيت تمايان مطلقا مهم نشده بود، بلکه تقويکارفرما

ش يم افزايعظ يانقالب يک حزب کارگريس که تاکنون فقدان يانگل. مهم بود

 . ن نظر با قاره همانند شدي، بعدا بگفته برنانتو در ازد يابنده را الف مي

س يه ها بصورت مهاجر در انگليمارکس و انگلس در دوره ارتقا کار اتحاد

س وارد شده باشند، در باره ين که آن ها به انگليقبل از ا. کردند يم يزندگ

عمل عکس ال{ ه ها راياتحاد}ه اظهار کرده بودند که آن ها راياتحاد ينيت عياهم

آن ها برعکس . دنديد يدستمزدها توسط کارفرما م يطبقه کارگر به فشار رو

ن يه ها و هم چني، که استفاده از اتحاد ين خرده بوراژوائيسيپرودون تئور

ش دستمزدها، تنها سبب ين افزايرا معتقد بود که چنيز -کرد ياعتصابات را رد م

هردو ضرورتا به مبارزه  کرد که يد ميمارکس تاک -شدند يمت ها ميش قيافزا

انتقاد مارکس به نظرات . شان تعلق دارند ياستاندارد زندگ يطبقه کارگر برا

ه، ياول ين نوشته هايم که ايد در باره اش بگوئيپرودون مطمئنا درست بود، اما با

. بودند يدر مرحله نوزاد يه ها هنوز تا حدوديتعلق داشتند که اتحاد يبه زمان

 يانسان نم. ار محدود بوديهنوز بس ين شکل سازمانيگر با اات طبقه کاريتجرب

پرقدرت  يه ها به ابزارهايرد که ممکن شود اتحاديده بگيتوانست در آن زمان ند

که  يوقت. باشند ين ابزاريم چنيا حداقل خود بطور مستقيابند يتکامل  يانقالب

ز مراک«طبقه کارگر  يه ها براينوشت که اتحاد 6011مارکس در سال 

طبقه متوسط  يبرا يها و نواح ي، مثل آن چه که شهردار«شده اند» يسازمان

 .دش را به آن ها از دست داديگر امي، د(1»بودند يقرون وسط

هنوز کامال درک نکرده اند «ه ها يکرد که اتحاد ين زمان مارکس فکر ميدر ا

 يارائه م  يمزد يستم بردگيه سيرا در مبارزه عل يروئيکه خودشان چه ن

 ين جهت تکامل ميه ها خود را در اياتحاد يستيبا ين لحظه مياز هم(  2»دهند

رند که آگاهانه ياد بگياکنون  يستيبا يه شان، ميصرفنظر از اهداف اول«:دادند

کامل  ييرها ين عالقه برايشتريبعنوان مراکز سازمان دهنده طبقه کارگر، با ب

 ين جهت حرکت ميرا که در ا يد هر جنبش اجتماعيآن ها با. آن ها عمل کنند

شاهنگ مبارزه يه ها خود را بعنوان پياگر اتحاد. ت قرار دهنديکنند، مورد حما
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 يستيرند و آن گاه عمل کنند، باينده همه طبقه کارگر در نظر در نظربگيونما

ه قراردارند را هم بدرون خود يرا که خارج از صف اتحاد يموفق شوند آنان

ن پرداخت ها را يباشند که بدتر ييدلواپس منافع آن ها ديآن ها با. جذب کنند

ط به يکه تحت شرا يدارند و به آن ها توجه کنند بطور مثال کارگران کشاورز

جهان را بشهادت  يد تماميآن ها با. قدرت هستند يقرار دارند و ب يژه نامناسيو

است و  يت و خودخواهيار بدور از محدوديشان بس يرند که کوشش هايبگ

 ( 0».ون ها انسان تحت ستم را نشانه گرفته استيليم ييهار

او به طبقه کارگر هشدار . بدهد ياسيس يريه ها جهت گيد به اتحاديمارکس کوش

د يش از حد مورد تاکيبرند ب يش ميه به پيرا که اتحاد يت مبارزاتيداد که اهم

معلول ها  هيه عليد فراموش کند که اتحادينبا{ طبقه کارگر}او« : قرار ندهند

بندد که  يرا بکار م يه علل آن ها؛ که او مواد مسکنيکند، نه عل يمبارزه م

ستم را در يه سيه ها بهتر است مبارزه علياتحاد( 9».کند يرا درمان نم يبدبخت

ل مارکس به ين دليفقر و فاقه کارگران بود و به هم يل اصليرند که دليش بگيپ

دستمزد عادالنه « محافطه کارانه  يشعارها يشنهاد کرد که به جايه ها پياتحاد

بنر خودشان  يرا رو» يستم مزديلغو س« يراه حل انقالب»کار عادالنه يبرا

در . ر گذاشتيه ها تاثيکم در اتحاد يليمارکس خ يها ياما راهنمائ(   60.سنديبنو

ار يه بسيتذکرات مارکس و انگلس در رابطه با مساله اتحاد 20اواخر دهه 

عا با يه ها را وسي، اتحادين زمان چون که اقتصادانان بورژوائيا. ر شدت يانتقاد

ن مساله يت ايدادند، مارکس و انگلس به اهم يد موافق مورد برخورد قرار ميد

آن ها از متفکران . سازند يه نسبيشان را از اتحاد يت قبليدند که حمايرس

ه ها را، به يبه اتحاد مثل لوخو برنتانو فاصله گرفتند و عالقه آن ها يبورژوائ

 .برگشت دادند يراض يبه بردگان مزد يل بردگان مزديتبد يشان برا يآرزو

نسبت به تم  يليم يانگلس ب يدر نوشته ها 6029د درست از يبدون ترد

بطور  يحت يکارگر يه هاياتحاد«او اعالم کرد که . شود يه حس مياتحاد

 يت عموميرکت در هر فعالو با آن مشا ياسياز هر عمل س يو قانون ياصول

ه يژوئ 62ن در يبه برنشتا يانگلس در نامه ا» .شوند يطبقه کارگر را، مانع م

ه ها طبقه کارگر را به بن بست کشانده يکند که اتحاد يت ميشکا 6029

ک جنبش يدگاه ين دين جا در ايست پنهان نگه داشته شود که در اياجازه ن».اند

ز يجه باور ندارم که آن ها چيقرار ندارد، درنت يبا هدف قاره ا يکارگر يواقع

ه يرا در باره طرزکار اتحاد يش گزارشيرا از دست بدهند، اگر پبشاپ ياديز

سال بعد  1که  يانگلس در مقاله ا(   66».افت کننديدر يبزرگ کارگر يها

پرده  يسه کرد، بطور بيمقا 6012را با سال  6002ن، انگلستان سال يازا
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آن ها مثل : ان کرديه ها بينقش محافظه کارانه اتحاد يبرار خود را يتحق

دوستانه نسبت به کارفرماها رفتار  يدرون طبقه کارگر با مناسبات يتياشراف

 يانگلس با طعنه ا. ننديرا تدارک بب يگرم و نرم يخودشان جا يکردند، تا برا

ره و مهربان، با استعداد مذاک يت مردمين اشرافيدر عمل ا« گزنده نوشت، 

 يه دار بطور کليطبقه سرما يم و برايه داران فهيسرما يژه برايمعاهده به و

 (61».هستند

. ه ها را ترک گفتنديبا بطور کامل اتحادياز طبقه کارگر تقر يبله، توده بزرگ

همان گونه ... شان  يت بقايسطح فقر و فاقه و عدم امن« آن ها يامروزه هم برا

ک باتالق گسترش يشرق لندن . است يگريهرکس دز ، اگر چه نه کمتر از يناچ

و اگر  ير روانيکارند تحقي، اگر بيو از قحط يدياز فقر و فاقه، از ناام يابنده اي

 يه ايک جنبش اتحادي 00از اواخر دهه (  66 .، استير اخالقيشاغلند تحق

 يجاد شد که برايطبقه کارگر ا يدتر استثمار شده يشد يه هايد در اليمبارز جد

ست ها و در ياليد سوسين جنبش جديدر ا. را به ارمغان آورد يديد جديانگلس ام

شرفت ها ين پيانگلس از ا. ان آن ها النور مارکس بطور فعال شرکت کردنديم

ن يا« :ت خاطر نوشتيشادمانه الهام گرفته، عکس العمل نشان داد و با رضا

کهنه  يسازمان هاد کارگران ساده زن و مرد، از يجد يکارگر يه هاياتحاد

محافظه کارانه  يوه هايتوانند با همان ش يمتفاوتند و نم يکارگر يستوکراسيار

 -افته انديسازمان  يکامال متفاوت يش شرط هايآن ها تحت پ... ق کنند يطر يط

ست هستند و عالوه بر آن ها مبلغان ياليهمه رهبران مرد و زن آن ها سوس

 (61».نميب يجنبش را م يواقع ن جا در آن ها شروعيا. اند ياسيس

د يطول نکش ياديزمان ز. دنديرس يبه انجام م يستيبا يانگلس نم يدهاياما ام

ها را  يميالت محافظه کارانه مانند قدي، همان تما»ديجد«يه هاين اتحاديکه ا

 يکه در چشمان ما برا يا يکيشات تئوريع نمايزود و سر يليخ. بروز دادند

ن يا يد شد که هستييتا -د شدندييت هستند تاياهم يه ها، دارايل اتحاديه و تحليتجز

که در آن سازمان  يهر قشر خاص کارگر يت اجتماعيسازمان ها، توسط موقع

 يدگاه دو درجه اين حالت دين فاکتورها در بهتريا. شود ين نميافته اند تعي

 يبعض دين سبب است که شايبه هم. کنند يجاد ميه اياست اتحاديرا در س ينيمع

شدند، اما اگر انسان  يگران وارد ميش مبارزه جو تر از ديه ها کم و بياز اتحاد

و ساختارش در روابط  يه ايند که شکل اتحاديب يبه عمق مساله برود م

مدفون است  يو در محدوده  دولت مل يه داريسرما يديو مناسبات تول ياجتماع

 يت کارگرير عضود -»شيمحتوا« يرين مساله انحراف در جهت گيو از

 .شود يمشتق م
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 ( SPD) اتحاديه آلمان و حزب سوسيال دموکرات
 يه ها، آموزه هايات تازه با اتحادين تجربيژه در آلمان از ايدر قاره اروپا و به و

 يسيانگل يه هاي، در اتحاديآلمان يست هاياليسوس. حاصل شدند يکيتئور

پرتاپ کردن  يان سازمانيک بيدند، بلکه يسم را ندياليسوس يبسو يشرويپ

ن يآن ها ا. دنديرا د يطبقه کارگر به درون بورژواز يکيدئولوژيا ياسيس

. کردند ياستنتاج نم يکيدگاه تئوريرا تنها براساس د يت نامساعد انتقاديوضع

و  يستين حزب مارکسيرا ب يکامال متفاوت ين مناسبات قدرتيت هم چنين وضعيا

ه در آلمان مسبب تکامل يآتحاد. داد يعکاس مان يه ها در جنبش کارگرياتحاد

ال دموکرات ين امر از جانب حزب سوسينبود، بلکه ا يکارگر يجنبش توده ا

سمارک قانون يکه ب ينيدر ح 6090و  6020ن يافت که در فاصله بي يانجام م

شناخته شده طبقه کارگر  ياسيس يد کرده بود، به رهبريست ها را تمدياليسوس

س شدند ودر يتاس SPD يشگاميبا پ» آزاد« يه هايه اصطالح اتحادب. ل شدنديتبد

. جاد کننديد ايجد ي، اعضايستياليجنبش سوس يه ها براياتحاد يستيبا ياصل م

 يريو جهت گ يآغاز شد که به آن ها کادر رهبر SPDه ها با کمک ينفوذ اتحاد

 يد صنعتتداوم دراز مدت رکو. رشد کنند 90داد تا در دهه  يم يستياليسوس

نسبت  6096کرد و باز در سال  يرا محدود م يه اياتحاد يريهمواره عضو گ

سپس . ديک رسيبه  0ه به ياتحاد يست ها و اعضايالين انتخاب کنندگان سوسيب

ه با حزب در رابطه با نفوذ در طبقه يشروع شد که اتحاد SPDن ترس در يا

س يرئ. رد کردند يا با انرژر يجائين توقع بيه ها چنياتحاد. کارگر رقابت کنند

ه ها را با يدر روز حزب در کلن، اتحاد ) (Carl Legienنيشان کارل لگ

 .ف کرديتعر» حزب يريمدرسه سربازگ«عنوان 

ع شروع به رشد يسر 6092ان رکود، در سال يآلمان دوباره در پا يه هاياتحاد

ت يها را تقوه ين حزب و اتحاديافته، مشکل بير ييتغ يکردند و مناسبات قدرت

و  100000ه به حدود ياتحاد يتعداد اعضا 6900باالخره در سال . نمود

در  SPDهرچه تعداد انتخاب کنندگان . ديون نفر رسيليک ميچهار سال بعد به 

به  SPD يافت، به همان نسبت وابستگي يه کاهش مياتحاد يارتباط با اعضا

ن يه خودشان از برنشتايدرهبران اتحا. افتي يش ميها افزا يه چياتحاد يآرا

اما باز در . نکردند ياسيت سيسم را برافراشت، حمايونيزيکه پرچم رو يزمان

در جهت  يتواند به اختالل ياو، م يها يحزب مثل قبل روشن بود که تئور

که  يس راه ببرد، به نحويطرح انگل يآلمان، برمبنا يستياليجنبش سوس يريگ
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را بعنوان مرکز ثقل جنبش  يانقالب ياسي، حزب سيستيرفرم يه هاياتحاد

 . تحت فشار قرار دهند يکارگر

ه يک شان عليدر پلم يال دموکراسيسوس ين هايسين تئوريمعروف تر

 يه ها را بعنوان سنگر ضرورين که اتحاديا ين، خود را با کوشش برايبرنشتا

روزا . ش بگذارند، مشغول کردنديبنما يستياليجنبش سوس

ن مناقشه قرار يا يدر راس و رهبر( Luxembürg Rosa)لوکزامبورگ

او در آن . است» ا انقالبياصالحات «ن مورد ين نوشته او در ايمهم تر. داشت

مخالفند،  يه دارياستثمار سرما يسم هايه ها با مکانين را که اتحاديبرنشتا يادعا

کردن موثر  يتوانند در اجتماع يجا ميکند؛ هرچند قبول دارد که تدر يرد م

 يرا مخدوش م ين تضاد مساله اصليکند که ا يد ميلوکزامبورگ تاک. قع شوندوا

آن ها مراقبت . ديمايپ يراه نم يه به لغو استثمار طبقاتيسازد؛ که مبارزات اتحاد

در شکل دستمزدها،  يه داريسم سرمايمکان يا در محدوده يکنند که پرولتار يم

 يرا که بازار اجازه م يتمزددس يعنيکار خود،  يروين يمت را براين قيبهتر

ش دستمزدها يتوانستند با افزا يه ها ميو آن چه که اتحاد. افت دارنديدهد در

تورم  يک عموميناميرون بکشند، با نوسانات بازار و ديطبقه کارگر ب يبرا

نه  يه دارياو هشدار داد که جامعه سرما. شدند يم يدوباره خنث يه داريسرما

ابنده جنبش يش يروزمندانه، بلکه بسمت مشکالت افزايپ يزمان توسعه « بسمت 

ه ها، آن ها يموقت اتحاد يمستقل از دستاوردها. رود يش ميپ(   62»يه اياتحاد

مانده اند،  ي، باقيه داريسرما يقانون يمانند کارشان در مرزها يکه تا حدود

 تا قله کوه بود يفوس محکوم به غلطاندن سنگ يس يس}»يفوسيسيکار س« ک ي

جه ينت يهوده و بيب يمنظور کار. ديغلط ين مييکه همواره از قله دوباره به پا

رانگر ين  ويچن يا  يابين استعاره که ارزيا. ز کرده بودنديرا تجو{ است

چ يرا در برداشت، سبب شد که ه يه اياتحاد يت هايننده از فعاليش بيسته و پيشا

 . ده نشديشه بخيگاه روزا لوکزامبورگ توسط  رهبران اتحاد

تواند  يم يروزا لوکزامبورگ به دشوار يل هاين است که تحلينظر ما ا

 يناتوان يرا برا يا ينيل عيرا او داليرد، زيمنصفانه مورد برخورد قرار گ

ه يل استثمار طبقه کارگر در سرمايش از تعديکرد که ب يم يه ها بررسياتحاد

گر انتقاد او بر تفکر يدنظر  يخواهم رو يباز م... . کند  ي، عمل ميدار

ت يکرد که فعال ياو رد م -ژه مهم استياشاره دهم، که امروزه به و ينيبرنشتا

ش شرط قابل يا که کارشان پيداشته باشد،  يستياليسوس يزيه ها در خود چياتحاد

لوکزامبورگ اما رد . جاد کنديا يستياليل سوسيمسا يروزيپ يرا برا يمالحظه ا

 يشدند، م يت ميست ها هداياليکه توسط سوس يها تا زمانه يکند که اتحاد ينم
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دوار يبله او ام. به انجام برسانند يجنبش انقالب يرا برا يتوانستند خدمات مهم

ن هدف يا اين که آيا.) وادارد يرا به همکار{ ه هاياتحاد}بود که با انتقادش آن ها

قرار  يا مورد بررسد بعديقرار دارد و با يگريد يبود، جا يابياصوال قابل دست

سازمان  يستياليالت سوسياما او بعنوان مثال در باره هرگونه توهم به تما(. رديگ

ن يهم چن»يسيانگل يه گرائياتحاد« :روزا نوشت. داد ياخطار م يه اياتحاد

ست ياليخود اصال سوس يدر خود و برا يه ايکند که جنبش اتحاد ياثبات م

 يآگاه يآماده ساز يم برايستقک مانع ميست، بلکه در هر صورت ين

تواند  يم يستياليسوس ين برعکس، آگاهيهم چن. تواند باشد يم يستياليسوس

 (   61.باشد يه ايناب اتحاد يت هايموفق يبرا يمانع

 ييک پاسخ کوبنده است به همه آن هايروزا تا به امروز  ين بند از نوشته هايا

 ييدهند، و هم آن ها يآن وفق م يراسه ها و بوروکيکه خود را برده وار با اتحاد

توانند  ينم يه ايجز شکل اتحاد يگريچ شکل ديرا در ه يکه جنبش کارگر

ر يو غ يچ انجمن سازمانيسازد که ه ين بند روشن مين طور ايهم. کنند يمعرف

آن ها ضرورتا . سم وجود نداردياليو سوس ييه گراين اتحادي، بيا ييبورژوا

ه يجنبش اتحاد. کنند يمشترک حرکت نم يف عموماهدا يمواز يسکوها يرو

چ يخود به ه يدر خود و برا« ديگو يهمان گونه که روزا لوکزامبورگ م يا

و اصول . ستين يستياليسوس يست و حامل تکامل آگاهين» ستياليوجه سوس

طبقه  يخيق تاريعال يت شان برمبنايست ها که فعالياليسوس ياسيس ياساس

قرار  يه اياتحاد يو راهکارها يدر تقابل با اهداف عمل شوند، يجاد ميکارگر ا

   .دارند

 يخرابه ها ي، رويستياليه ها در انگلستان مستقل از جنبش سوسياتحاد يبنا

ر پرچم جنبش يما زيه ها مستقيجاد شد، در آلمان برعکس، اتحاديسم ايچارت

را بطور  مارکس و انگلس يشکل گرفتند و رهبران آن ها آموزه ها يستياليسوس

 يه هايش از رهبران اتحاديان نشان دادند که بيآزمودند، اما باز هم در پا يجد

ر قرن و بعد از هجوم صدها هزار ييبا تغ. ل نداشتنديسم تماياليس به سوسيانگل

 يافت و ناراحتيش يه ها، اعتماد به نفس آن ها افزايد بدرون اتحاديعضو جد

آن نشان  ياسيه از اهداف سيت اتحاديتبعحزب و  ياسير سيخود را در باره تاث

 يپالتفرم خنث: ان کرديد عيک پالتفرم جديها خود را در  ين ناراحتيا. دادند

ن يشروع به ا يه اياز رهبران اتحاد يابنده ايش يبخش افزا. ياسيبودن س

ژه يو يد وفاداريشان با يوجود ندارد و چرا سازمان ها يلياستدالل کردند که دل

گفتند که  يآن ها م. ال دموکرات بدهکار باشنديحزب سوس يزار هابه کار يا

به  يرا که عالقه ا يت کارگرانيال دموکرات، امکان عضويسلطه حزب سوس

 يه ها به به باد مياتحاد يکنند، برا يا آن را رد ميندارند  يستيالياست سوسيس
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اصرار  ن دسته از رهبران تعلق دارد کهيبه ا( Otto Hue)اتو هووه . دهد

 يداشتند، م ينگه م يخنث ياسيه ها خود را از نظر سيداشت که اگر اتحاد

ح يهووه توض. خود خدمت کنند ياعضا -(ينه طبقات) -يق شغليتوانستند به عال

بودن  يکارگران در چارچوب خنث ياسيس ين که کدام نقطه نظرهايدهد؛ ا يم

تفاوت  يه بيهبران اتحادر يد برايتواند و با يبکار برده شود، م يه اياتحاد

 . باشند

رهبران . افتيه ها گسترش ين حزب و اتحادياختالف ب 6902تا  6900از 

ال ينده در روز حزب سوسيت شان بعنوان نمايخصوص يه ها برمبناياتحاد

ن قرار يل آن برايدل. دادند يرا يستياليسوس يدموکرات مثل قبل، به ارتودکس

ه يعل يکيافته بود که مبارزه تئوريبلوغ ن يکافبه اندازه  ينيداشت که تکامل ع

سال  يت با دستاوردهاين وضعيا. بخود گرفته باشد يسم، شکل عمليونيزيرو

شکست . افتير ييهم جوارش تغ ي، هم در آلمان و هم در کشورها6902

کارگران با . به جا گذاشت ير شگرفيه، در طبقه کارگر آلمان تاثيانقالب روس

را، در مطبوعات  يات منتشر شده در باره مبارزات انقالبيار جزئيعالقه بس

دادها با شکست تلخ موج ين روين، ايگذشته از ا. کردند يدنبال م يستياليسوس

ان کارگران معدن منطقه يژه در ميدر آلمان به و ياعتصاب

انه عمل کردند يار مبارزه جويکارگران بس. همراه شدند( Ruhrgebiet)رور

 يه در مقابل رفتار آشتياتحاد. د مالکان معادن مواجه شدندياما با مقاومت شد

افت نکرده بودند، عقب يدر يچ پاسخ موثريان که از آن ها هير کارفرمايناپذ

که اعتماد کارگران را به  يزياعتصابات درهم شکسته شدند؛ چ. کردند ينينش

 . به لرزه در آورد يه اياتحاد يسنت يک هاير تاکتيتاث

کرد  ياستدالل م يت کائوتسکيد، با حمايت جدين موقعيورگ در اروزا لوکزامب

کارگران آلمان،  يار مهم است و برايکل اروپا بس يه برايروس يدادهايکه رو

 يعني: چشمان شان قرار داده بود يرا جلو يتوده ا ياز مبارزه  يديشکل جد

رده ت گستيبا حما يتوده ا ياسيک اعتصاب سي يده يا. را ياسياعتصابات س

ه در رابطه با استدالالت روزا يرهبران اتحاد. در طبقه کارگر مواجه شد يا

 يشد؟ اگر تئور يده مين مساله به کجا کشيلوکزامبورگ وحشت زده شدند که ا

ه ها را در يگذاشتند و بدنبالش اتحاد يلوکزامبورگ را کارگران به عمل م يها

فعاالن  يکه برا يا يجوئکردند، ماجرا ير ميدرگ» يانقالب يماجراجوئ«ک ي

 ينيه مخارج سنگياتحاد يبرا ياعتصابات توده ا. گانه بوديکامال ب يه اياتحاد

شان را که کل افتخار رهبران بود، بسرعت  يبانک يآوردند و حساب ها يببارم

کنند،  يريجلوگ ين فاجعه اين که از چنيا يه برايرهبران اتحاد. کردند يم يخال
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کال ير افراد راديه لوکزامبورگ و سايرانه عليشگيپ يک حمله يم به يتصم

ه در ماه مه يکه در کنگره اتحاد يال دموکرات گرفتند؛ حمله ايحزب سوس

موافقت  يقطعنامه ا  يل شد که رويتشک يونيسيکم. در کلن آغاز شد 6902

ه آن يد و عليبرخورد نما يد به اعتصاب توده ايه بايگفت اتحاد يکردند، که م

( Theodor Bömelburg)ته تئودور بوملبورگين کميا يسخنگو .کار کند

از به يم، نين که سازمان مان را بنا کنيا يبرا: ح دادين توضين باره چنيدر ا

ن بحث را در جنبش يم که ايکن يما مواظبت م. ميدار يآرامش در جنبش کارگر

 (62».ميبسپار ينيمع ينده را به لحظه يم، که راه حل آيآلمان بخوابان يه اياتحاد

ه يک اعالم جنگ عليب کرد که يرا تصو يان قطعنامه ايه در پايکنگره اتحاد

ده اعتصاب يقطعنامه اعالم کرد که ا. ال دموکرات بوديجناح چپ حزب سوس

خود را از گسترش »است و به کارگران اخطار داد » رقابل بحثيغ« يعموم

 يت سازمان هايخاطر تقوکوچک روزانه، به  ياز کارها ييده هاين ايدادن چن

ه حزب، يه عليرهبران اتحاد ين شورش گريا(  60.شان دور نگه دارند يکارگر

ح داد که کنگره يتوض يکائوتسک. قا لرزانديال دموکرات را عميحزب سوس

ک ين يا«: ده داشتيروزآورد و عق يه ها از حزب را به روشنائياتحاد يگانگيب

ه ها به ياز اتحاديه، نياز کنگره اتحاد زند که يطنز نادر سرنوشت را رقم م

به اندازه  يقدمت يگر يکه انقالب يشود، در حال يک سال جار زده ميآرامش در 

ش از يها ب يه چياتحاد»مشخص بود که يکائوتسک يبرا(  69.»عمر انسان دارد

پر  يتوده ها توجه داشته باشند، به پول در صندوق ها يت اخالقيفيآن که به ک

 (  10».توجه دارنده ياتحاد

مار گونه يال دموکرات، اشکال بيه به جناح چپ حزب سوسينفرت رهبران اتحاد

 يژه روزا لوکزامبورگ بطور مداوم در معرض تهمت هايبو. بخود گرفت يا

ه يه کارگران معدن توصياتحاد ياتو هووه ناشر مجله . مسموم آن ها قرار داشت

ه صادر يدارند به روس يزاد مصرفما يانقالب ين انرژيکه چن يکرد، کسان

غ يرا تبل يالت خود بحث اعتصاب عمومين که از محل تعطيا يشوندد، به جا

در لهستان در زندان بود،  يت انقالبيل فعاليکه لوکزامبورگ بدل يدر حال. کنند

که هنوز با روزا دوست و مربوط  يکائوتسک. د تر شدندياو شد يحمالت رو

ک يه يک به حمله عليروزا، به تحر يمشترک رو يدبود، منزجر از حمالت فر

روزا لوکزامبورگ : او نوشت. اعتراض کرد» يپرولتر يمبارزه طبقات«رهبر 

ه که ياتحاد ينداخت، بلکه روسايه ها را به خطر نين حزب و اتحاديروابط ب

داشتند، که خود را با هدف شهرت  يبه هر شکل از جنبش کارگر يبدو ينفرت

 يزمان. ن کار را کردنديشتر در ساعت مشغول کرده بودند، ايک بيفن 2طلبانه 

ن يال دموکرات خود را به دفاع در مقابل فعاليحزب سوس يرهبر يطوالن
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در روز ( Bebel)ببل. اط مشغول کرده بود،يبا احت يليگرچه خ يه اياتحاد

 يقيدق يشده  يفرمولبند ي، قطعنامه 6902ر يدر سپتام( Jena) نايحزب در 

فقط به عنوان  -را قبول داشت يارائه کرد که بخشا ارزش اعتصابات توده ا را

. ت دادنديببل در کوتاه مدت رضا يه ها به فرمولبندياما اتحاد. يک سالح دفاعي

ه از حزب ي، رهبران اتحاد6901م در سپتامبر يدر کنگره حزب در مانها

آن بر اصل  ب شود که دريتصو يال دموکرات خواستند که قطعنامه ايسوس

ن يا. ش بردندين قطعنامه را پيشد و ا يد ميه تاکين حزب  و اتحاديب» يبرابر«

شد که اول با  يمتعهد م يانجام هر مساله ا يبود که حزب برا ين معنيامر بد

ندگان يرهبران حزب به اتفاق نما. کند و بعد دست به عمل بزند يه هماهنگياتحاد

ک يبورکرات يوه ايبوجود آمد، بحث ها را به شکه  يديه مقاومت شديه، علياتحاد

 . ب رساندنديخفه کردند و قطعنامه را بزور به تصو

 يون عموميسيال دموکرات توسط کمين زمان به بعد عمال حزب سوسياز ا

ط يبا شرا يه ها نسبت حزب، بطور اساسيروابط اتحاد. شد يه ها اداره مياتحاد

ر را به او يود که مردش عقد نامه زش يقابل انطباق م يک زن ساده دهقاني

د انجام يم، خواسته شما بايموافقت داشت ياگر ما هردو با مساله ا: دهد يشنهاد ميپ

مقامات (  16.نظر من رفتار شود يد برمبنايم باياگر ما باهم موافق نباش: رديبپذ

حزب، ادعا  يانقالب يروهايدر اختالفات شان با لوکزامبورگ و ن يه اياتحاد

دانستند که به طور متوسط کارگران چه  يبهتر م يليدند که خودشان از قبل خکر

روزا لوکزامبورگ و : گفتند يم. يانقالب ين هايسيخواستند، تا تئور يم

چ پاسخ ي، هياليخ ي يانتزاع يچشم اندازها يهمگنانش در غرض شان برا

 يداشتند، مل کارگران در معادن ذغال سنگ و کارخانه ها نيمسا يبرا يا يعمل

در راه و  ي يانقالب ياز حرکت ها يعال يلين ها توانستند خيسيتئور: گفتند

ک ين جا و اکنون انباشتن يا ببافند اما ايدنبال آن، رو يستياليسوس يايسپس اتوپ

د يشا. ت دارديشتر اهميب يليسه دستمزد کارگران خيدر ک يچند مارک اضاف

از طبقه کارگر را در  يخش قابل توجه اه، رفتار بيرهبران اتحاد ياستدالل ها

د يشا. کرد يآغاز شد، منعکس م يکه بحث در باره اعتصابات توده ا يسال هائ

شد، کارگران  يگذاشته م يريگ يبه را 6901ا ي6902ه در سال ياگر قض

اگر رفتار کارگران در . دادند يم ين در مقابل لوکزامبورگ رايبه لگ يشتريب

ه مورد توجه يست اتحاديرفرم يست ها و روسايمارکس نيرابطه با اختالف ب

و  يه ها بطور رسمياتحاد: ک مساله روشن بود کهيد در يگرفت، با يقرار م
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 يديبه مناسبات تول يارگان يبودند که به وابستگ» ملزم« ياستيبه س ير رسميغ

 . مربوط بود يو نظم دولت مل يه داريسرما

بود، به برنامه  ياجتماع يانقالب يرويبر ن ياش متک يطبقه کارگر که هست

 يه داريستم سرمايس يتوسعه تضاد درون. وابسته نبود يستيرفرم يجيتطابق تدر

که  ياز وقت. ده شده بوديدر آلمان کش ياجتماع يسازش ها يدر رگ و پ

مهاجم تر و دشمنانه تر  يافتند، کارگران به رفتاريش ين طبقات افزاياختالفات ب

و  6960 ين سال هايدر فاصله ب. ان و دولت دست زدنديمادر مقابل کارفر

ه ين اليلوکزامبورگ، به طور متوسط در ب يروشن شد که استدالل ها 6966

ژه با ادامه يت واقع شده است، به وياز طبقه کارگر مورد حما يگسترده ا يها

ان نا موفق ماند، ين مقاومت کارفرمايکه با تلخ تر 6961-66اعتصابات از 

. افتيش يافزا يريبطور چشم گ يرسم يه هايکارگران از اتحاد يتيضانار

کال شدن را يبطور موقت پروسه راد 6961در اگوست  يوقوع جنگ جهان

 يتينارضا 6962-61ن در فاصله يقطع کرد، هم چن يسابقه ا يبطور ب

 يه هايجاد شده توسط اتحاديکارگران را درهم شکست و به موانع ا ياجتماع

با شروع انقالب،  6960نوامبر  -در اکتبر. داد يق جنگ گرميطراز  يرسم

، پاسخ ياسيس يه اعتصابات توده ايعل يميک قديباالخره به استدالالت بورکرات

که لوکزامبورگ از نظر  ي، به گونه ايجنبش توده ا يکاراکتر انقالب. داده شد

و در اشکال ع شد يانتظار داشتند تسر يه از نظر عمليک، وانقالب روسيتئور

و ( revolutionäre Obleute)ين انقالبيدر شکل معتمد -يد سازمانيجد

 يرسم يه هاين در مقابل اتحاديکه از جانب مخالف -يکارگر يژه شوراهايبه و

 .   ش برده شدنديمطرح شده بود، به پ

 يرو يخين تارين تمريبزرگ تر يسيو انگل يات طبقه کارگر آلمانيتجرب

ل مان يم تحليتوانست يم، ميداشت يوقت م ياگر بقدر کاف. ن بوده و اصول آياتحاد

ان يشمار از ميب يه را، بازهم با مثال هايسم و اتحاديالين سوسيب ياز تضاد ذات

م ين قرن تا زمان ما نشان بدهيا يدهه ها يگر از کشورها و در همه يد ياريبس

ن يدر ا. است ين استحکام در اجزا مطمئنا ضروريک چني. ميو استحکام ببخش

ن مطالعه يچن يبرا يخيو تار يکيتئور يم مبانيخواست يش از همه ميب يسخنران

        . ميرا نشان ده يا
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ن يا. کند يجلوه نم يکمتر فور يه کارگريمساله اتحاد يرو يتعمق اساس   -*

 يدر تکامل مبارزات انقالب يپرولتر ين شکل سازمانين جا بخاطر نقش ايامر ا

 يمدرن همبسته با تکامل دولت ها يايپرولتار. زم استياليکارگر و سوسطبقه 

ل آن را ممکن ساختند، هم ي، که تشکيو اقتصاد ياسيپروسه س. جاد شديا يمل

او و  يسازمان ها. جاد کردنديان تکامل طبقه کارگر را ايت بنين در نهايچن

ه بطور کامل ن مساليا. شکل گرفت يمل يشان در محدوده دولت هايت هايفعال

کند و تکامل شان و رفاه و رونق  ي، صدق ميکارگر يه هايدر رابطه با اتحاد

" شان" يمل يبه دولت ها يو مال يصنعت يت هاياس موفقين مقيشان در باالتر

 . وابسته است

کند که مشکالت  ينيش بيتوانست پ يه انسان نميجاد اتحاديه اياول يدر سال ها

 يستين احزاب مارکسيدر ادامه مزاحم مناسبات بخواهند شد، که  يچقدر جد

ه ها بناچار يست ها در مقابل اتحاديبرخورد مارکس. ه ها شونديو اتحاد يانقالب

ه در سال يمساله اتحاد. است يآت يط سال هايمنعکس کننده اوضاع و شرا

ع يسال گذشته وقا 626در . بود 6012ست که در سال ين يهمان 6990

با  يآشنائ يبرا يوقت کاف يستياليه است و جنبش سوساتفاق افتاد ياديز

ه ها يدر باره کارآکتر اتحاد ياديز يزهايچ. داشته است يه ايات اتحاديخصوص

در مطبوعات  ين گنج علميتواند از ينم يچ رد پائيآموخته است؛ گرچه انسان ه

 . دا کنديکال پيراد" چپ"

ار يه ها عالقه بسيه اتحادخ اش بيتار يدوره طوالن يدر ط يستياليجنبش سوس

ن يده شد اما افسانه ايکش يبه خواستگار{ ن عالقهيا}اما اگر چه. نشان داده است

 يها يشمار به ارادت و تعهد آگهيبا وجود اعتراف ب. اق ناموفق ماندياشت

 يا حتيل شان همواره بصورتشان برگشت خورده ياز موضوع، م يستياليسوس

 يه هايست ها اتحادياليکه خود سوس يزمان. دخائنانه خنجر زده شدن يبطور

 يه ها با ناسپاسيدادند، اتحاد يستيجاد کردند و به آن ها آموزش مارکسيخود را ا

 يده آل هاين فرصت مناسب، ايدر اول. دست آن ها را پس زدند يزيرآميتحق

ه يست شان را رد کردند تا در سر سفره گوشت سرماياليسازنده سوس يواال

 يبرا يزيد چيات بد بايار تجربين بسيد فکر کرد که ازيبا. رنديبگجشن  يدار

 يمانند احمق ها يامروز يدندان موخاکستر يب يکال هايداد اما راد يرياد گي

از  ياريبس.... زنند  يبا آن را آتش ميوس تقريخرفت در گزارشات بوکاس

 يستياليفه جنبش سوسين هستند که وظيهمواره برا يامروز" چپ" يسازمان ها

ه ها را مورد ياتحاد يها يحال و هوا و اشتباه کار ياست که وفادارانه همه 

د يه ها بايدهند اتحاد يح ميست ها به آن ها توضياليسوس. حفاظت قرار دهند
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 يق اجتماعيمنطبق با عال ي، بعنوان شکل سازمان يکارگر يبعنوان سازمان ها

معتبر و  يکنند که آن ها رهبر يل مه ها استدالياتحاد. طبفه کارگر شناخته شوند

ن و يکه آن ها مهم تر -گذارند يش ميرقابل حمله شونده طبقه کارگر را بنمايغ

 يه ها روينفوذ اتحاد. خود هستند يخيدر باره سرنوشت تار ين قاضيقاطع تر

فرض شده " يعيطب"حق  ينظر يدن، در رابطه ايطبقه کارگر را به مبارزه طلب

به  ياسين سير سئوال بردن، فورا توهيطبقه کارگر را بز يندگياه ها در نمياتحاد

 يواقع يک جنبش کارگريکنند که  يکال ها ادعا ميراد. شود ير ميمقدسات تعب

ر ممکن يش برده نشود؛ غيبه پ يه برآن مسلط نباشد، اگر بطور رسميکه اتحاد

ش برده شود و يپبطور موثر به  يتواند مبارزه طبقات يه ها ميفقط  با اتحاد. است

وابسته  يستياليسوس يک جنبش توده ايجاد يمانده در باره ايد باقيباالخره هر ام

از آنان، چشم  يک بخش قابل توجه ايا حداقل يه ها يشود به آن که اتحاد يم

 .  کسب کنند يستيالياندازس سوس

... 

ب يل ترکيه ها بدلياتحاد: است يمتک يه ايافت پايک دريکال ها  به يت راديموقع

ه يکه اعتبار اتحاد يکس. هستند" يکارگر يسازمان ها"شان  يت توده ايعضو

. رديگ يف در تقابل با طبقه کارگر قرار ميها را بمبارزه بطلبد براساس تعر

 يل ميتقل يلير تحليغ يات توخالينه ها را به ذهيش شرط اتحادين پيمتاسفانه ا

خود از  يرا برا ياديز يا اعضاه هيد معلوم است که اتحاديبدون ترد. دهد

گر هم يد يسازمان ها ين مساله برايدرون طبقه کارگر بدست آوردند، اما ا

ت از يحما يانجمن ها ياالت متحده برايت در اين وضعيا. صادق است

 .ک هم صادق استيکاتول يسايان آزاد، مخالفان جنگ و کليوانات، بنايح

ن يه ها هستند، جانشيه عضو اتحادک ياد کارگرانيتعداد ز يدست گذاشتن رو

کننده اش  يرهبر يه هايژه الين سازمان ها و بويب ايق از ترکيل دقيک تحلي

به  يکارگران بطور خودبخود يت توده ايعضو. ستيآن ن يبوروکراس يعني

شتر يار بيد بسيبا. ش ببرنديه ها منافع آن ها را به پيانجامد که اتحاد ين نميا

عضو  يق توده هاين عاليب ينيک تضاد عيه ير داخل اتحادا ديکرد که آ يبررس

ه ها نه منافع ياست اتحاديکننده وجود دارد و چه مقدار س يرهبر يو بوروکراس

ه ها يم که اتحاديقبول کن يوقت. برد يش ميکارگران بلکه منافع رهبران را پ

 ياسيتواند دانش س يم يف بسختين ف تعريهستند، ا" يکارگر يسازمان ها"

م و يف کردن ها ادامه دهيتعر ين بازيم به ايتوانست يما م. ت کنديمار تقو

" تواند جواب  يبندرت م!". ستيق چيبطور دق يک سازمان کارگري: " ميبپرس

ه يت اتحاديفهم ماه يبرا. ت شوديموجب رضا!" کارگران است يبرا يسازمان

با مبارزه   يلن سازمان ها بطور کيا: مطرح شود يشتريد سئواالت بيها با
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در چه  يه داريژ با رها ساختن کارگران از استثمار سرمايو بطور و يطبقات

 قرار دارد؟ يرابطه ا

ف يک تعري، ياز محتو يشود گذشته از واژگان خال يم ين نقطه ضروريدر ا

ه ها در ياز نقش اتحاد يخيل درست تاريک تحليداده شود که از  يق تريعم

 يلين تحليک چنيهدف . ديرون آيب يستياليبش سوسمبارزات طبقه کارگر و جن

ا يات يجنا يبرا يلين قرار ندارد که برحسب نقطه نظر داليدر ا يبسادگ

را  ياجتماع ين هستيت ظهور ايد ماهيبلکه با. ميکن يشان جمع آوريدستاوردها

 يوکاربرد يان عمليرا که ب يقين عميد قوانيبا يعنيشتر باز و برمال کرد؛ يب

  .ش بگذارديه ها را بنماياست اتحاديسعمل و 
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