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 پیشگفتار 

 

هاای دیرار در یمیناه  اک  هاای متا رویکرد به تجربهو استقرار دمکراسی،  یدر جامعه مدن یبا توجه به نقش نهادهای اجتماع
خی ک ورهای اروپایی که تحا  اگر دستاوردهای اجتماعی در براس  ا تباه ای دارد. ژهرکرد نهادهای اجتماعی اهمی  ویگیری و کا

  دیده ن ود.این دستاوردها و یمینه سای دول  رفاه به دس  آمده، دیده  ود، اما پ توانه 
 کو د نق یمی ،اثر می ایی   نایدر« تاریخ ف رده سندیکاهای آلمان، ای آغای تا به امروی»ای ای کتاب نررش با انت ار خالصه

  ود.تاب به صور  فص  به فص  منت ر میدر ک ور ما دا ته با د. این ک ییکن رران سندیکاو ه نظری ت در پربارتر کردن ره
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 فصل اول

 صنعتی شدن، پیدایش طبقه کارگر و آغاز

١٩جنبش سندیکایی در میانه سده   
 

بودن جنبش کارگری و پیش ای هر چیی در اینجا جنبش سندیکایی چه بوده، تا ای جمته بتوانیم « نو»که بفهمیم،  برای این
را  ١٩بایس  ابتدا وضعی  اقتصاادی، سیاسای و اجتمااعی در نیماه نخسا  ساده   بنیانرذاران سندیکاها را ارج بنهیم، میخدما

باود کاه «  مسالته اجتمااعی»و « انقالب صنعتی»در نظر آوریم. چرا که ایجاد سندیکاها پاسخ بخ ی ای طبقه کارگر به چالش 
 .ندیکاها گذا  اد سهای آیمای ی ایجمهر خود را بر نخستین تالش

 

 «مسئله اجتماعی»صنعتی شدن و ایجاد طبقه کارگر: پیرامون پیدایش  .1
 

آغاای باه دگرگاون سااختن  ١٩پیامدهای مستقیم صنعتی  دن اسا ، کاه در ساده « مسلته اجتماعی»پیدایش طبقه کارگر و 
اقب  صانعتی نیای وجاود دا ا   گار چاه ایان ها کرد. البته کار میدوری، فقر و فالک  در جامعه مسیمای یمین و یندگی انسان

موجااب مطاارن  اادن  ١٩ اادند، امااا کااارمیدی و فقاار تااوده گیاار در سااده پذیرفتااه می« خاادادادی»ها سااابقا بمثابااه پدیااده مصاایب 
های صنعتی  دن به هیچوجه بطور قاطع رو ن ن اده های )بنیادی( اجتماعی گردیدند. برخالف پیامدها ری هخواس  دگرگونی

 اند. ای ای  رایط درهم پیچیده را مطرن کرد که بطور همیمان عت  و معتو توان آمییههر حا  میه اس   ب
هااای فناای بودنااد کاه اسااتثمار منااابع طبیعاای و روناادهای کااار پایش  اارط و موتااور صاانعتی  اادن پایش ای هاار چیاای نوآوری

های موتااوردار و ها بمثابااه ما ااینرد ما ااینوری کااار را بااه پاایش راندنااد. بااویژه کاااربوری را دگرگااون ساااخته و بهاارهپی ااه
های کارافیار نو بود. مهمترین مرحتاه ابتادایی ما اینی  ادن، کاه ای انرتساتان آغاای  اد، اختارام و سااخ  ما این بخاار ما ین

( باود، کاه در ١٨١٤و نیای  ١٨٠٣ -٤( و لوکوموتیاو )١٧٦٨(، ما این بافنادگی مکاانیکی )١٧٦٩(، ما ین ریساندگی )١٧٦٥)
هاای ناوین را برجساته کنایم، آوریای متفااو  گساترش یافا . اگار نقاش ورود فنان تنها بصور  تدریجی و ای لحاظ منطقاهآلم
 -١٩را بمثابه دوره تدارک صنعتی  دن در آلمان یاد کرد، که سپس این روند در میانه ساده  ١٨٥٠تا  ١٨٣٠های توان دههمی

 تکام  یاف . –یعنی کمی بعدتر، اما سریعتر ای انرتستان 
ما این بخاار  ٦٥١لناد و وساتفالن تنهاا در راین ١٨٤٩کنناد  در حالیکاه در ساا  برخی ا اارا  در ایان رابطاه کفایا  می

 ٣٧٩٩٠١و  ١١٧٦٠اسب بخار م غو  بکار باود، تعاداد و قاو  آنهاا یار چهاارم قارن بعاد باال  بار  ١٨٧٧٥بقدر  مجموعا 
آهن باود، کاه ناه تنهاا محا  کاار بارای صانع  تولیاد رک ر د اقتصادی ساخ  راه د. پیامد و بطور همیمان محاسب بخار می

آهن و فوالد، بتکه همچنین یر سیستم ترابری کامال نوین و بدینوسایته بارای بسایاری ای منااطا بارای نخساتین باار یار باایار 
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 اد، در ساا  کیتاومتر می ٣٨٦٩در پاروس باال  بار  ١٨٥٠فرامحتی ایجااد کارد. در حالیکاه مجموعاا طاو  خاط آهان در ساا  
افیایش یافا . سااخ   ٣٤٨٥به  ٤٩٨کیتومتر رسید  تعداد لوکوموتیوها در همین فاصته یمانی ای  ١١٥٢٣این رقم به  ١٨٧٠

( اسا . طاو  خاط آهان ای ١٨٧١نمای رر  تابریری صنعتی  دن پس ای ایجااد امپراتاوری ) -در امپراطوری آلمان –آهن راه
 رسید. ١٩١٣کیتومتر در سا   ٦٥٠٠٠به  ١٨٧٥ کیتومتر در سا  ٢٨٠٠٠
هنراامی آ اکار  ،اد امپراتوری ای ساوی دیرارسو و سرع  صنعتی  دن پس ای ایج در برابر انرتستان ای یر« تأخیر»

ای بارای تکاما  صانایع سانرین، ایان بخاش هادایترر صانعتی  ادن کاه همیماان نموناه – ود، که تولید فتی خام در آلمان را می
میتیاون تان افایایش  ٦/١باه  ٢/٠ای  ١٨٧١تاا  ١٨٥٠های در نظار بریاریم. میایان ایان تولیاد باین ساا  -سترده در آلمان اسا گ

 ٧/٦بال  بر  ١٨٧١میتیون تن رسید. در حالیکه در انرتستان این مییان پس ای اینکه در سا   ١٤حتی به  ١٩١٠یاف . تا سا  
 -کاه تولیاد فاوالد ای آن هام ساریعتر باود –میتیون تن رسید. ر د سریع تولید آهن  ١٠به « تنها» ١٩١٠میتیون تن بود، تا سا  

 ٤٠دنیای کار و صنایع سنرین را دگرگون کارد. در حادود دهاه  ١٩های فنی بود که ابتدا در نیمه دوم سده نیی مرهون نوآوری
ا بکاار گرفتااه  ادند، کااه ایاان نیای بنوبااه خااود هها و مااواد در معاادنهای بخااار بارای پماان کااردن آب و حما  و نقاا  انساانما این

ها و افیایش تولید یغا  سنگ را امکانپذیر ساخ . افیایش تولید یغا  سنگ پیش  رط استخراج یغا  سنگ ای اعماق معدن
روش ه با ١٨٧١ -٧٩و ساپس  (Bessemer)به روش بسامر  ١٨٦١ر د تولید آهن و پیش ای هر چیی فوالد بود که در سا  

 خوش دگرگونی  د.توماس دست
تنها در مرحتاه آغاایین بخاش پی اتای صانعتی  –برخالف انرتستان  –تأثیر مکانییه  دن در صنع  نساجی، که در آلمان 

کارگر ریسانده ماورد نیاای  ٧٧تنها  ١٨٠٠بوضون قاب  م اهده اس   در حالیکه حدود سا   ١٩ دن بود، در نیمه نخس  سده 
نفر کافی بود. ای آنجا که کار ما اینی عاالوه  ١٤تنها  ١٨٦٥ -٦٩های کار اندایند، در سا ریسی را بدوک نخ ١٠٠٠بودند تا 

ساا   ١٤کودکاان ییار  ١٨٣٠ اد، بطاور گساترده یناان و کودکاان بکاار گما اته  ادند  حادود بر این بمثابه کاار سااده تتقای می
ناد، و بایش ای نیماای ای  ااغالن را یناان ت ااکی  دادهاای پنباه ریسای یاکساان را ت اکی  میتقریباا یار ساوم  اااغالن در کارگاه

 دادند.می
تاوان باه گردید  در این خصاو  میو البته در نهای  ر د صنعتی ای حمای  و تسهیال  سیاسی و حقوقی برخوردار می

بااه پیاادایش یاار ق اار ییردساا  روسااتایی ای میااان  ١٨٠٧های پااس ای در پااروس اندی ااید، کااه در دهااه« رهااا سااایی دهقانااان»
در اختیااار قاارار دا ااتند. اصااالحا  دولتاای نیاای ای یکسااو پاایش « آیاد»هااای سااابا کماار کاارد، کااه بمثابااه نیااروی کااار عی ر

و « رهاساایی دهقاناان»های مناساب حقاوقی و سیاسای بارای تکاما  اقتصاادی را فاراهم کردناد و ای ساوی دیرار بوسایته  رط
 سهم ایفاء نمودند.« مدرن»در ایجاد طبقه کارگر « تأمین آیادی قرارداد کار»

سرانجام این نکته ای اهمی  مرکیی برخوردار بود که به سرمایه نیای بود تا روند صنعتی  دن براه انداخته و پایش بارده 
داری صاانعتی کااه وجااه م خصااه آن دارایاای خصوصاای و مالکیاا   ااک  اقتصااادی ساارمایه ١٩ ااود. باادین ترتیااب در سااده 

هایی کاه در خادم  تولیاد و فاروش کاالهاا هساتند، ه پیش برد. این سارمایه در مسسساهخصوصی بر سرمایه بود، امر خود را ب
هاای عظیمای را بارای تکاما  اقتصاادی داری انرژی ود تا سود ایجاد  ود. سودگرایی نظم اقتصادی سرمایهگذاری میسرمایه

ای مادتی کوتااه بعناوان ق ار هادایترر  ، که ای یکساو اعاتالی باورژوایی بعناوان ق ار هادایترر اقتصاادی و نیای پاسرها ساخ 
ای اجتماعی را بهمراه آورد  ای سوی دیرر این تکام  اقتصاادی یار وضاعی  ناهنجاار اجتمااعی در مقیااس تاا کناون نا اناخته

ایجاد و یا این وضعی  را ت دید کرد. بدین ترتیب تقاب  منافع سرمایه و کارپدید آماد  ای ساویی کارفرماا بمثاباه صااحب وساای  
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که نه صاحب ما ین، نه ابیار کار و مواد خام و بطور اولای ناه محصاوالتی باود کاه خاود او  -تولید و ای سوی دیرر کارپذیر 
 کرد.تولید می

یافتنااد و ساارع  باار تعااداد کسااانی کااه نسااب  بااه وضااعی  اقتصااادی و اجتماااعی خااود بااه آگاااهی تتخاای دساا  میه البتااه باا
متحاد و « طبقاه کاارگر»ند ، افیوده  د. اماا ایان تقابا  سارمایه و کاار باه هیچوجاه یار دانستکارفرمایان را ضد منافع خود می

اندیش ایجاد نکرد. طبقه کارگر مطاابا برآمادگاه اجتمااعی، جانس،  اغ ، بخاش اقتصاادی، درآماد، ماذهب، بااور سیاسای، یرانه
ن  رایط آگااهی سیاسای فاردی  اک  گرفا  سن، وضعی  خانوادگی و مح  یندگی متفرق و پراکنده بود و ماند. بر پایه همه ای

بتکه متأثر ای بسیاری ای عواما  اثرگاذار متفااو  اجتمااعی و  -و البته مهم –گیرد، که متأثر ای نه فقط یر تضاد اساسی و می
را بایتاباناد. « طبقاه کاارگر»بایسا  هماواره  اکاف در می« جنابش کاارگری»سیاسی و تجربیا   خصی اس . بدینصاور  

یرانااه و واحااد، آنرونااه کااه برخاای  ١٩گاااهی کااارگران هیچراااه و بااه هیچوجااه در مرحتااه آغااایین آن در میانااه سااده چاارا کااه آ
 دار انتظار دا تند، نبود.پردایان و سیاستمداران بر پایه موقعی  کارگر در برابر سرمایهنظریه

سیاساای و در کنااار رسااو   ااک   -هااای حقااوقیهااای فناای، در کنااار دگرگااونی چارچوبدر کنااار حرکاا  ظفرمنااد نوآوری
یااد کارد   ١٩داری باید ای ر د جمعی  بمثابه یر خصوصی  مهام دیرار روناد تحاو  فراگیار اجتمااعی ساده اقتصادی سرمایه
 ١٩٠٠میتیون نفار در ساا   ٥٦( و ١٨٥٦میتیون نفر )در سا   ٣٦به بیش ای  ١٨٠٠میتیون نفر در سا   ٢٤جمعی  آلمان ای 

البتاه  –ین افایایش جمعیا  کاه ناه تنهاا افایایش نیاروی کاار، بتکاه همچناین امکاان خریاد محصاوال  انباوه افیایش یاف . دلی  ا
را فراهم ساخ ، پیش ای هر چیی کاهش مرگ و میر باه برکا  بهباود  ارایط   -بخاطر ضعف نیروی خرید در سطحی محدود

 بهدا تی، درمان پی کی و نیی تغذیه بود.
 

*** 
های ینادگی آنهاا دگرگاون درگیر با آن چه معنایی دا  ؟ فضای کاار، محایط و هماه گساتره هایصنعتی  دن برای انسان

 اود. در های جداگانه اقتصادی آ اکار میداری صنعتی بصور  کتی در تکام  تعداد  اغالن در عرصه د. پی روی سرمایه
ی نساب  باه تعاداد کا  هماه کااروریان ای یاف ، سهم  اغالن در بخش ک ااوریحالیکه تعداد مطتا  اغالن پیوسته افیایش می

کاهش یاف . برخالف آن در این فاصته یمانی  ١٩١٤در سا   %٣٨( و ١٨٥٠)سا   %٥٥به بیش ای  ١٨٢٥در سا   %٥٩
افایایش یافا ، ساهم کاارگران  ااغ   %٣٧و سارانجام  %٢٤به بایش ای  %٢١وری و صنع  ای سهم  اغالن در بخش پی ه

 رسید. %٢٥و سرانجام  %٢١بیش ای به  %١٧در بخش خدما  ای 
های صانعتی هاای آتای صانع  آ اکار  ادند. ازبر اتیین، منطقاه روهار و یار تبادی  باه منطقاهمرکی ثق  ١٩ای میانه سده 

باه  ١٨٥٠هایار در ساا   ٣٦٠ها ساراییر گردیدناد. تعاداد سااکنان منطقاه روهار ای های ییادی بسوی این منطقاه دند و انسان
 ٢در آلماان تنهاا  ١٨٠٠رساید و تعاداد  اهرهای بایرگ بسارع  افایایش یافا   اگار در ساا   ١٩١٤در ساا   میتیون نفر ٥/٣

وجاود دا ا ، ایان  -هایار نفار( ١٣٠هایار نفار( و هاامبورگ ) ١٧٢یعنای بارلین ) –هیار ساکن  ١٠٠ هر بیرگ با بیش ای 
 رسید. ١٩١٤ هر در سا   ٤٨( و ١٨٧١ا   هر )در س ٨ هر )برلین، هامبورگ و مونیخ( و  ٣به  ١٨٥٠تعداد در سا  

همانرونه که صنعتی  ادن و روناد  هرساایی فضاای ینادگی را دگرگاون سااختند،  ایوه تولیاد صانعتی فضاای کااری را 
هاای آن، جریاان و طاو  ماد  کاار را تعیاین «تواناایی»، کاه سارع  کاار و «بکاار گرفتناد»متحو  کرد  کاارگران ما این را 

ند تقسیم کار و پارچه پارچه  ادن تولیاد تاا حاد یار یکناواختی  اماگونه، آلاودگی، سار و صادای ییااد، کرد. موضوعاتی مانمی



نگرش                                                                                       تاریخ فشرده سندیکاها: ایجاد و سیر تکاملی آنها از آغاز تا به امروز  
 

7 

 

تعفاان و بخطاار افتااادن سااالمتی، جاادا  اادن محاا  کااار ای خانااه، فرمااانبرداری ای اجبارهااای یمااانی و کاااری دیکتااه  ااده بوساایته 
ید صنعتی برای کارگران بطور فیاینده بهمراه دا ا ، که  یوه تول« بیرانه سایی»ها، برای ت ریح روند «صاحبان کارخانه»

 کند.کفای  می
های در وران  ااغ  در حرفاههاای پی این، کاارآمویان و نیای پی اهدهقانان و رعی  –اثر عرضه بیش ای حد نیروی کار 

ارگری ف اار وارد در بایار کاار متماوس باود. رقابا  کاارگران باا یکادیرر، باه  اک  اساتثمار  ادید بار جامعاه کا -حا  نابودی
یر قاعاده باود. درآماد  ١٩ای تا میانه سده ای و منطقههای  غتی، کارخانهساع  کار رویانه عتیرغم همه تفاو  ١٣آورد  می

های آغاایین ایان ساده نراهدا اته  اد  افایون بار ایان وضاعی  تر ای ساطح دهاهپاایین ١٩ساده  ٧٠ناخال  واقعی تا آغای دهه 
تر  د. این وضعی  اجتماعی ناهنجاار در وضاع مساکن نیای مید بوسیته کاال بجای پو ، بمراتب وخیم درآمدها بخاطر پرداخ 

 کردند، مورد نادری نبود.نفره یا بی تر در یر یا دو اتاق یندگی می ٦های یاف . اینکه خانوادهبایتاب می
 

*** 
داری صاانعتی بار هماایاد ساارمایههای فاجعااهخااود را در براباار پدیااده – ااان هایکااارگران بااا خانواده –جامعااه کااارگری 

ای دخال  دولتی ابتدا در عرصه دفام ای کودکان و نوجوانان هویادا  اد. بارای نخساتین باار در یافتند. نخستین ن انهدفام میبی
 اد. خاود را دا اتند، کاار کودکاان محادود « منباع ذخیاره»در پروس ای جمته ییر ف اار نظامیاان، کاه بایم تخریاب  ١٨٣٩سا  

ها بکار گرفته  اوند. عاالوه بار ایان ها و معدنساع  در روی در کارخانه ١٠سا  اجایه ندا تند بیش ای  ١٦تا  ٩کودکان بین 
کار  بانه، کار در رویهای یک نبه و رویهای تعطی  عمومی نیای بارای آناان ممناوم گردیاد. اماا ای آنجاا کاه ایان مقاررا  باه 

باه پتایس محتای دساتور  ١٨٤٥ژانویاه  ١٧های پاروس در تااریخ ید، بر اساس قانون حرفاهگردهیچوجه در همه جا رعای  نمی
 اود. ای ساوی دیرار در مقابا  رعایا  می« حفاظ ساالمتی و انصااف»داده  د، دق  کنند که آیا هنراام بکاارگیری کاارآمویان 

اساای و حقااوقی وجااود دا ااتند، کااه مقااررا  حمااایتی بسااود کااارگران در براباار باادترین ضااایعا  صاانعتی  اادن، البتااه ساادهای سی
 ١٨٤٥های پاروس در تااریخ یافته ای مناافع جامعاه کاارگری  اوند. مطاابا قاانون حرفاهبایس  مانع دفاام مساتق  و ساایمانمی

ها بارای اعتصااب تاا حادود یار ساا  ( مجایا  قرار و مدارهای  اگردان و کارآمویان یا کاارگران کارخاناه١٨٢)پاراگراف 
ها، کارآمویان یا  ااگردان بادون مجاوی پتایس، اگار مطاابا ایجاد ارتباط میان کارگران کارخانه»یان و مسلوالن یندان بود  بان

هفته یندان و باقی  ارک  کننادگان در  ٤تالر و یا تا  ٥٠ دند، با مجایا  نقدی تا تری مواجه نمیقانون جیا با مجایا  سخ 
( بهمان اندایه که دایره ر د یابنده کاارگران باه ١«. ) دندروی یندان تنبیه می ١٤تالر و یا  ٢٠این فعالی  با مجایا  نقدی تا 

برد، بهمان اندایه یکسانی وضعی  خود بمثابه تقدیر متأثر ای عوام  اقتصادی و سیاسی و در نتیجه وضعیتی قاب  تغییر پی می
 یاف .دول  ر د می ان برای ت ک  سایمانی و نیی اراده تدافعی کارفرمایان و نیی آمادگی
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 . در راه ایجاد نخستین سندیکاها٢
 

 –های کارگری طوالنی و بایتابنده آن روناد د اوار فراگیاری باود، کاه در جریاان آن سارانجام راه ایجاد نخستین سایمان
گران این آگااهی پدیاد در میان کارآمویان و کار -متأثر ای تجربیا  پی ین و با حمای  افراد غیر کارگر ای لحاظ اجتماعی فعا 

 توان دفام کرد.های خود میآمد، که ای منافع خود به بهترین وجه بوسیته سایمان
خاورد. هاا باه چ ام میهای ت اک  پایادار در انجمن، نطفاه٤٠و  ١٨٣٠های های صنعتی  دن، یعنای ساا در نخستین دهه

خودیااری در ماوارد بیمااری و مارگ و نیای مهااجر . باه های حماایتی بارای ا کا  ابتدایی سایمانی عبار  بودند ای صاندوق
و در ماواردی  -١٨٤٥و در هاانوفر  ١٨٤٤-٤٥، در هاامبورگ ١٨٤٤مثال در برلین در سا   –های آموی ی اینها باید انجمن

ی نماینادگان های آموی ی، حتی اگر آنها غالبا به یاری فعا  یا حتی ییر رهبرهای اعتصاب را افیود. بوسیته این انجمنانجمن
هاای اعتراضای پایش ای ماارس، یعنای  دند، اندی ه یر سایمان خودگردان تقویا   اد. و جنبش هروندان و یا کتیسا ایجاد می

های پر مار خطاب به کارفرمایان و مسلوالن دولتی نارضایی نامه، ای طریا درخواس ١٨٤٨های پیش ای انقالب مارس سا 
سان  آفارین، کمتار بصاور  « ناوین»دادناد. ا اکا  مبااریاتی ا  اجتمااعی و سیاسای ن اان میفیاینده خود را نسب  باه مناساب

های صنعترران و کارگران خاانری بار ضاد ها و اعتراضای تخریب ما ینهای نا ی ای گرسنری و نیی موارد پراکندهناآرامی
وری و هاای کاارآمویان پی اهها و تحریماب، بتکه بی تر بصاور  اعتصا١٨٤٨نا ران و تاجران و نظیر قیام نساجان در سا  

اینها دو عنصر تحاو  اجتمااعی در حادود میاناه  –کردند. سایمان و اعتراض اجتماعی آهن خودنمایی میهمچنین کارگران راه
 بایس  جنبش کارگری را بهم پیوند یند.بودند، که می ١٩سده 

وری راهبار  ه سایماندهی بد   دند. پیش ای هماه کاارآمویان پی اهالبته این فقیرترین فقیران نبودند که به پی ریمان اندی
بودند  چرا که رویمیدان و کارگران خانری نه سان  و ناه تجرباه ساایمانی دا اتند و ناه خودآگااهی و نیای امکاناا  ماالی، کاه 

ر  ای لحااظ کمای ضاعیف دار کنناد. باا نرااهی باه قادهای پرخارج دوامهای مطالباتی مقطعی و محدود را بوسیته سایمانجنبش
وری باه حاامالن اندی اه ساایمانی باد  آید که چرا پیش ای هماه کاارآمویان پی اههای سده  رف  نمیکارگران صنعتی در میانه

داری وری پایش صاانعتی دا ا ، تغییار  اک  ساارمایه ادند. آنهاا متاأثر ای خودآگاااهی نیرومناد  اغتی کاه ری ااه در غارور پی اه
گاونی  ارایط کااار را بمثاباه هجااوم باه امیادها و انتظااارا  خاویش دانساتند. اگاار در گذ اته کااارآمویان مناسابا  کاار و نیاای دگر

کاه امکاان  -« دساتمید عادالناه»توانستند مناسب بودن دستمید را  نسب  به قیم  کاالها تخمین بینند، و در نتیجاه خواسا  می
بود، محاسبه مادرن صانعتی دساتمیدها نارو ان باود  افایون کامال نیدیر به واقعی   -کردرا فراهم می« مناسب»یر یندگی 

وری اریش خاود را ای دسا  داده باود. و بر ایان، کاار بادلی  کاربسا  فیایناده ما این تجییاه  اده و بادین ترتیاب مهاار  پی اه
ایان کاارآمویان  سرانجام امکان ارتقاء به استادکاری مستق  که سابقا امری قطعی بود برای اغتب کارآمویان دس  نیافتنی  اد.

های رادیکاا  دمکراتیار های صنفی و بخ اا هادفها را ت کی  دادند که بخ ا هدفبودند که نخستین اتحادیه -و نه کارگران –
 گرفتند.را پی می
 

*** 
های کاارگری مسااعد سااخ . در آگاهی سنتی  غتی در ارتباط با تجربه اجتماعی و سیاسی یمینه را برای ایجااد ساایمان

در پااریس ای ساوی رو انفکران و  ١٨٣٤کاه در ساا  « اتحادیه تحقیر  ادگان»بطه سایمان مخفی دمکرا  و رادیکا  این را
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اتحادیااه » ١٨٣٧وری کااه بااه دالیاا  سیاساای مهاااجر  کاارده بودنااد، قاباا  ذکاار اساا   ای ایاان سااایمان در سااا  کااارآمویان پی ااه
اجتمااعی کاارآموی خیااط ماگادبورگی، ویتهتام ویتتیناگ باود و ساپس  های انقاالبمن عب  د، که ابتدا متاأثر ای اندی اه« عادالن

تغییاار نااام یافاا . اصااو  بنیااادین ایاان « هااتحادیااه کمونیساا »بااه  ١٨٤٧ییاار تااأثیر کااار  مااارکس و فریاادریش انرتااس در سااا  
غیرقابا  اغراقای در لنادن منت ار کردناد، ای اهمیا   ١٨٤٨، کاه ماارکس و انرتاس در فوریاه «بیاان ناماه کمونیساتی»اتحادیه، 

( در این اثر مارکس و انرتس بار پایاه ایان نظریاه ٤برخوردار بود. ) -و نه تنها این جنبش –برای تحو  بعدی جنبش کارگری 
  -با در نظر دا تن تحاوال  انرتایس -بوده، « ها تا کنون ]...[ تاریخ مباریه طبقاتیتاریخ همه جامعه»تاریخی ماتریالیستی، که 

ها، پایاه اساتثمار و سارکوب، و نیای پایاه حاکمیا  داری مدرن را تکمی  کردند  پایاه وابساتری انساانها باه انساانتصویر سرمایه
بایش و بی اتر باه دو اردوگااه »سیاسی بورژوایی عبارتس  ای مالکی  خصوصی بر وساای  تولیاد. جامعاه در جریاان تکاما ، 

باا تکاما  صانع  بایرگ ]...[ » اود. اماا  تقسایم می« اریاابیرگ د من، دو طبقاه بایرگ رودرروی هام  باورژوایی و پرولت
چارا کاه باا اساتقرار فیایناده «.  اودکند، ییر پایش خاالی مییمینی که بورژوایی بر روی آن تولید و کاالها را ای آن خود می

کناد. ا تولیاد میر« پایش ای هار چیای گورکناان خاود»گاردد. و اینچناین باورژوایی داری جامعه کارگری نیرومنادتر میسرمایه
ایان پیارویی را باه »ها عبارتسا  ای آنکاه هادف کمونیسا «. ناپذیرنادسقوط او و پیرویی پرولتاریا هر دو به یکسان اجتناب»

تباادی  پرولتاریااا بااه یاار طبقااه، ساارنرونی حاکمیاا  بااورژوایی، تصاارف قاادر  سیاساای توسااط »ثماار رسااانند، آنهاام ای طریااا 
های تاا بحاا  موجاود نظام سارنرونی قهرآمیای هماه  اک »کیا  خصوصای بار وساای  تولیاد و بدین ترتیب لغاو مال«. پرولتاریا
 اند.ضروری« اجتماعی

ای کنااار واقعیااا   ١٩بعاادها در آلمااان واجااد اهمیاا  سیاساای بیرگاای  ااد، امااا در میانااه سااده « بیااان نامااه کمونیسااتی»اگاار 
و  –ای پرولتاری وجاود ندا ا  بود و هنوی هیچ سایمان تودهگذ    هنوی پرولتاریا به توده تبدی  ن ده اجتماعی و سیاسی می

ای راه سیاسای کاردن  ١٨٤٨بایس  در جامعه کارگری در حاا  پیادایش  اک  بریارد. البتاه انقاالب آگاهی بر منافع م ترک می
 گیری آگاهی  تاب بخ ید.گسترده مردم به این روند  ک 

تی، دمکراسی پارلمانی بر پایه قانون اساسای و حاا براباری در وحد  م –اش های مرکییبا هدف ١٨٤٨انقالب مارس 
وران و کاارگرانی بودناد کاه در پ ا  در هسته خود انقالبی بورژوایی بود. اما حامتین انقالب پایش ای هار چیای پی اه  -انتخاب

 کردند. های اجتماعی و اقتصادی مباریه میسنررها نه فقط برای دمکراسی، بتکه همچنین برای هدف
 

*** 
های نقادانه اجتماعی پی ین متعتاا باه عاوام و روحانیاان مسایحی و در پیوند با اندی ه ١٨٤٧-٤٨های بدین ترتیب در سا 

گااذاری  اادند. ایاان های کااارگری کاتولیاار و پروتسااتان پایهنخسااتین اتحادیااه –هااای تاادین و تعاااون نیاای در پیونااد بااا ساان  انجمن
بایسا  باه تحکایم بااور، آماویش ند و در نتیجه در ستسته مراتب کتیسایی قرار دا تند، و میها ییر هدای  روحانیان بوداتحادیه

ای آناان کمار کننااد، تاا ای ایان راه در مجمااوم ساهمی در حاا  و آداب معا ار  کاارگران و نیاای بااال باردن سااطح آگااهی حرفااه
 ایفاء نمایند.« م کال  اجتماعی»

 هیار عضو دا تند. ٧٠حدود  ١٨٧٠ -٧١هیار بود که در سا   ١٢ ١٨٥٥هایی در سا  تعداد چنین اتحادیه
هااایی جهاا  جااذب بااویژه کااارگران در کتیسااای کاتولیاار ای حمایاا  قاااطعی برخااوردار بااود. باار خااالف ایاان، چنااین تالش

ر ایان د ١٩طتبان اجتماعی کاتولیار و پروتساتان در میاناه ساده کتیسای پروتستان برخوردی محتاطانه دا  . با اینحا  اصالن



نگرش                                                                                       تاریخ فشرده سندیکاها: ایجاد و سیر تکاملی آنها از آغاز تا به امروز  
 

10 

 

ای کتیسایی جه  اصالن ای اخالقی ، بعنوان وظیفهپیش ای هر چیی بعنوان مسلته« مسلته اجتماعی»مورد همفکر بودند که به 
 عقیده و مرام بنررند.

 
*** 

ای ای کارگران روند پی بردن به ضرور  سایمانی مستق  آغاای  اد. انقاالب اما در جریان انقالب در میان تعداد فیاینده
های کارگری و کاارآمویان های حقوقی برای گسترش سایمانها و اجتماعا  پیش  رططریا آیادی مطبوعا ، اتحادیهکه ای 

آفریااد،  اارایط مساااعدی باارای ایاان رونااد فراگیااری ایجاااد کاارد. افاایون باار ایاان پارلمااان فرانکفااور  بمثابااه محتاای باارای طاارن 
انه دمکراتیار و اجتمااعی در ماذاکرا  قاانون اساسای گنجاناده گرهای اصاالن د، تا به کمار آن هادف« ک ف»ها درخواس 

  ود.
در آوریا  « کمیته مرکایی کاارگران»( ای Stephan Bornجا بویژه قاب  ذکر ابتکار حروفچین ا تفان بورن ) در این

ر آنجااا در باارلین اسا  کاه د ١٨٤٨مبنای بار دعاو  بااه کنراره عماومی کاارگران آلمااان در پایاان او  و آغاای ساپتامبر  ١٨٤٨
 ت کی   د. « برابری کارگران»

های راهنماا باه مجتاس متای فرانکفاور  رجاوم در برلین با طرن درخواس « کمیته مرکیی کارگران» ١٨٤٨در ژولن 
هایی ای کااارگران و ها ای جمتااه عبااار  بودنااد ای  تعیااین حااداق  کااارمید و رویانااه کااار توسااط کمیساایونکاارد. ایاان درخواساا 
هااای غیرمسااتقیم  فرمایااان  ارتباااط میااان کااارگران بمنظااور حفااظ سااطح دسااتمید تعیااین  ااده  حااذف مالیا اسااتادکاران یااا کار

برقراری مالیا  بردرآمد تصاعدی همراه با معافی  مالیاتی برای کسانی که تنها ای حداق  ضارور بارای ینادگی برخوردارناد  
العااده در ماورد سافر کاارگران، حاا اساکان و آیادی وقهاای فهای عماومی مجاانی  حاذف هماه قانوندرس رایران و کتابخاناه

هاای نموناه های دولتای، ایجااد کارگاهتحرک و نیای ایجااد ساد در برابار خاودرأیی ماأموران دولا   ا اتغا  بیکااران در مسسساه
های  بوساایته دولاا  و تااأمین دولتاای همااه محتاجااان و همچنااین همااه ای کارافتادگااان .... امااا ایاان تعاارض ماننااد سااایر خواساا

هاای خواسا  آیادیطتبانه اجتماعی توسط اکثری  دارای گرایش لیبرالی در پارلمان باا  کسا  مواجاه  اد، کاه تنهاا میاصالن
 را تأمین کند.  -که البته نباید بدان کم بها داده  ود – هروندی و وحد  متی 

یکی بارای هماه، هماه بارای »ییر  عار  بر خالف این، به مفهوم بسیار گسترده دیرری راهنما بود « برادری کارگری»
های جنابش کاارگری باد  سااخ . خودیااری و این اتحادیاه اصاو  همیااری، همبساتری و اصاالن اجتمااعی را باه ساتون« یکی
 اینها واژگان کتیدی جنبش اولیه کارگری بودند. –اتحاد 

ناه « بارادری کاارگری»دناد. بطاور مثاا  بسیار سیا  بو ١٩مریهای میان اتحادیه، حیب سیاسی و سندیکا در میانه سده 
اتحادیه کارگران دخانیاا  را دربار  ١٨٥٠سایان برلین، بتکه همچنین در سا  های صنفی محتی مانند ما ینتنها برخی اتحادیه

 آمد.جیو نخستین سندیکاهای آلمان ب مار می -هایی با بورن دا  ها، که آن نیی تماسکه همراه با اتحادیه چاپچی –گرف  می
 

*** 
ها باود. ایان گذاری  ده در ساطح متای مبتنای بار ابتکاار کاارآمویان آگااه چااپچی و رلیساان چاپخاناهنخستین سندیکای پایه

ژولاان در ماااینتس، اتحادیااه متاای چاااپرران را پایااه  ١٤تااا  ١١هاایار چاااپچی در کنرااره  ١٢سااندیکا و بعبااار  دیراار نمایناادگان 
تنی  سطح کار ان »( بر ضد ٦) - ان نسب  به مجتس متی فرانکفور  آمده اس عریضهآنطور که در  –گذا تند، تا ای خود 
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ها های پارس ساریع در چاپخاناهدفام کنند، چرا که آنها در این مورد ای کاربس  ما ین بخار و ما این« ایدر حد کار کارخانه
ای تبعایض آمیای عتیاه ر  کاار، حاذف هماه قاانونهای آنها عبار  بودند ایایجااد یار ویابیم و هراس دا تند. ای جمته خواسته

کارگران، کنتر  آمویش کارآمویان، تنظیم امور ما ینی و ایجاد یر نظام فراگیر بیمه. اما بخاطر اینکاه کاارآمویان خواساتار 
آن در  ای واحد برای چاپرران بودند، با مقاوم  صااحبان کاار مواجاه  ادند کاه منجار باه مبااریا  کاارگری  اد. بادنبا تعرفه

اتحادیاه »ای تغییر کرد، که به خاروج کاارآمویان ای مصوبه تعرفه -در فرانکفور  جنب ماین ١٨٤٨پایان او   –کنرره دوم 
 انجامید.« اتحادیه گوتنبرگ»گذاری در برلین به پایه ١٨٤٩و در پایان سپتامبر و آغای اکتبر « عمومی چاپرران آلمان

 ١٤٨هایار عضاو، کاه در  ٣ها ایجاد  اد. حادود گران آگاه چاپچی و صاحبان چاپخانهاین اتحادیه نیی در آغای توسط کار
آمدند. این اتحادیه تح  هدای  کاار  فارولیش جیو اتحادیه گوتنبرگ ب مار می ١٨٤٩کردند، در اکتبر مح  مختتف یندگی می

(Karl Fröhlichخواستار نه تنها محدودسایی آمویش کارآمویان، بتکه همچنین ت ،) عیین یر تعرفه واحد برای یمان کاار و
مااید بااود، تااا ف ااار رقاباا  میااان کااارگران را تخفیااف دهااد. ایاان اتحادیااه یاار سااایمان ریماای کااارگری نبااود  بتکااه بی ااتر ماننااد 

ای را ای طریاا درخواسا  و ماذاکره باا کارفرمایاان و مراکای دولتای اش آن بود که م اکال  حرفاههای کارگری مسلتهاتحادیه
 د.ح  کن

جمعیا  » -ساپتامبر ٢٩تاا  ٢٥در اولاین کنراره کاارگران دخانیاا  در بارلین در رویهاای  -١٨٤٩بهمین ترتیب در سا  
خواساتند ای موقعیا  خاود دفاام کنناد، مسالته گاذاری  اد. بارخالف کاارگران آگااه چااپچی کاه میپایه« کارگران دخانیاا  آلماان

 -هار چناد ناساالم – ان. ای آنجاا کاه کاار آنهاا هبود جایراه و اعتبار و وجههکارگران دخانیا  پیش ای هر چیی عبار  بود ای ب
اساتخدام و یاا مجباور بکاار  -یناان و کودکاان و نیای ینادانیان– اد، نیروهاای کاار اریان اما جایو کارهاای ساه  رده بنادی می

ود، پی اابرد اندی ااه سااایماندهی را متمرکاای با -در وسااتفالن، یاکسان و بااادن –ای  ادند. اینکااه تولیااد سایرار بصااور  منطقااهمی
 کرد.تسهی  می

ای کاه بتاوان باه آن حتای در جاایی کاه هایچ سان  حرفاه –ای مسثر اهمی  سرم ا صانفی را ایجاد این اتحادیه نیی برونه
یعنای آماد، های مرکیی اتحادیه تنظیم باایار کاار ب امار مین ان داد. بطور مثا  ای یکسو جیو هدف -پیوند خورد موجود نبود

توانناد بوساایته گااذاران اتحادیاه اعتقاااد دا اتند کااه میبایساا  ممناوم  ااود. و بعاالوه پایهاینکاه کااار یناان، کودکااان و ینادانیان می
 همه کارگران دخانیا  را ناچار به عضوی  در جمعی  خود کنند. ١٨٤٩سپتامبر  ١٣اساسنامه 

، تأمین استقال  مالی ای طریا حا عضوی  و درخواسا  ای سوی دیرر وقتی به ساختار سایمانی دمکراتیر آن جمعی 
های ساندیکایی در ایان جمعیا  م ااهده های کاار بارای ماوارد اخاتالف باا کارفرمایاان بنراریم، هساتههای حقوقی و دادگاهتعرفه
ناد. و سارانجام گاان و یتیماان ایجااد ک د. اتحادیه کاارگران دخانیاا  نیای کو اید یار نظاام حماایتی، صاندوق حمایا  ای بیوهمی

 ای بود.های اساسنامهای اعضاء نیی جیو هدفآمویش حرفه
    

 ٥٠شکست سازمانی در دوره ارتجاع طی دهه  .٣
 

باورژوایی های کارگری تایه  ک  گرفته بودند، که در دوره ارتجاام ممناوم  ادند  ا اراف، نظامیاان و نخستین سایمان
هاا و اجتماعاا  را دند. البتاه ای یکساو قاانون اجتماعاا  پاروس آیادی جمعی هاای سیاسای  امانع اجرای حقوق و آیادی مطیع
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مقاصد سیاسای، سوسیالیساتی یاا »های کارگری که کرد، اما ای سوی دیرر یر ممنوعی  عام در مورد همه جمعی تضمین می
 ادند، ای پاذیرش یناان، بنادی میهاایی کاه بعناوان سیاسای رده، اعاالم گردیاد. بعاالوه هماه جمعی «کننادکمونیستی را دنبا  می

بارادری »آمویان و کارآمویان منع گردیدند  افیون بر این آنها ای برقرار کردن ارتبااط ساایمانی باا یکادیرر مناع  ادند  دانش
های سیاسی و سندیکایی  اده حداق  در میان کارگران دخانیا  موفا به جتب همکاری سایمان ١٨٥٠که در فوریه « کارگران
هااای در سااایر ایال  ١٨٤٥در پااروس و تااا ساا   ١٨٥٠حادیااه گاوتنبرگ و جمعیاا  کااارگران دخانیاا ، همراای در ساا  باود، ات

المنفعاه باه ینادگی خاود اداماه داد، تاا ها و نهادهاای عامفدرا  قربانی پیررد سیاسی  دند. اما اندی اه ساایمان در قالاب صاندوق
های ساندیکایی های کنتار   اده دولتای تبادی  گردیدناد. تنهاا صاندوقه بیماهآنها نیای منحا   ادند و یاا با ١٨٥٣-٥٤آنکه در سا  

 ای یا محتی باقی ماندند. افتاده در سطح کارخانهتر
گاذاران و اعضاای های مخفای، تجرباه پایهبکتای ناابود ن اد  ساایمان ٥٠بدین ترتیب پیوساتری اندی اه ساندیکایی در دهاه 

و  ١٨٥٥های نیای، باویژه در ساا  ٥٠ره درگیری منافع با کارفرمایاان، کاه در دهاه سندیکاها و پیش ای هر چیی م اهده رویم
نبااود. در حالیکااه جناابش مسااتق  کااارگری متال اای  ااد، « ممنوعیاا »خااتم  ااد، بسااادگی قاباا  « مااوج اعتصااابا »بااه  ١٨٥٧
ن رو آوردناد یاا اینکاه در جها  آ اکارا باه کاارگران و کاارآمویا -های کتیسااییمانند جمعی  –هایی ایجاد  دند، که یا سایمان
کرد، نقش ایفاء می« برادری کارگران»کو یدند. پیش ای هر چیی اندی ه تعاونی، که در های فراق ری و فراطبقاتی میاتحادیه

یاار ده در وسااتروالد  کدخاادای( Wilhelm Raiffeisenدر اینجااا قاباا  گفااتن اساا . مااثال فریاادریش ویتهتاام رایااف ایااین )
(Westerwaldد )کااارد، هرماااان  اااولتی دلااایچ )هاااا را تبتیااا  میر عرصاااه ک ااااوریی تعاونیHermann Schulze-

Delitzsch کاارد  او بعنااوان یاار لیباارا  معتقااد امیاادوار بااود کااه بتوانااد وران را تبتیاا  میتعاااونی کاساابان و پی ااه ٥٠( ای دهااه
 ارد.های فرودس  اق ار میانی را در برابر پی روی صنایع )بیرگ( محفوظ بدگروه

های مساتق  جنابش کاارگری داد  ساایمانچهره دوگانه برخورد حکوما  مطتقاه باا جامعاه کاارگری را ن اان مای ٥٠دهه 
کااهش داده « م کال  اجتماعی»هایی بعم  آمد، که بدترین ضایعا  و بطور همیمان )با وسواس ییاد( تالش –متال ی  دند 

بایساا  مراقااب حفاظاا  ای ها ایجاااد  ااد، کااه پاایش ای هاار چیاای میخانااهدر پااروس بایرساای دولتاای کار ١٨٥٣ ااود. در ماااه مااه 
ساا  اجاایه  ١٤تاا  ١٢ساا  افایایش یافا . کودکاان باین  ١٢ها به جوانان با د  افیون بر این حداق  سن برای کار در کارخانه

گذا اته  اد. اماا یار چناین های بیمااری و ایکارافتاادگی سنگ بنای بیماه ١٨٤٥ساع  در روی کار کنند. و  ٧ندا تند بیش ای 
ای پتیسای بمثابه مسالته« م ک  اجتماعی»  گرایش دول  مبنی بر اینکه به در کویر بودای سیاس  اجتماعی تأثیری چون قطره

 بنررد، گرایش مستط باقی ماند.
هاای شهاای حقاوقی و باویژه ممنوعیا  هماه تالنه تنها محرومی  اجتماعی جامعه کارگری، بتکاه درسا  بخااطر ممانع 

سایمانررانه، جنبش کارگری به سیاسی  دن سوق داده  د. چرا که پیش  رط هر خواس  بهبود اجتماعی لیوما وجود حقاوق 
تا هنراامی کاه آیادی الاتالف، آیادی  –بایس  بدین ترتیب بایس  کسب  وند. هر سایمان کارگری میسیاسی بود، که ابتدا می

 ی سیاسی را در مرکی برنامه خود قرار دهد.خواستها -مطبوعا  وجود ندا  ها و تضمین  ده اجتماعا ، اتحادیه
بدین ترتیب دوره ارتجام با میراث استبدادی خود سهمی در اینکه جنبش کاارگری بایودی باا جه ای نیرومنادتر وپایش ای 

 ، اما روند دگرگونی اقتصاادی هر چیی با انرییه سیاسی تکام  یابد، ایفاء کرد. جنبش کارگری  اید تمای  به ترمی کردن دا 
تولید صنعتی دو برابار  اد،  ١٨٦٠تا  ١٨٥١و اجتماعی که او را بوجود آورد و او پاسخی به آن روند بود، خیر. تنها در دهه 
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هایار قاوه اساب افایایش یافا .  ٨٥٠هایار باه ٢٦٠های بخاار ای کیتومتر و قدر  ما ین ١١١٥٠به  ٥٨٧٠ بکه راه آهن ای 
 پیش رف  و همراه با آن پیدایش جامعه کارگری. صنعتی  دن به

 
 فص  او های  ییرنویس
 به بعد ٤١،   ١٨٤٥های پروس، مجموعه قانون -١
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 فصل دوم

 ١٩سده  ٧٠و  ٦٠رونق جنبش کارگری در دهه 
 
 

    
 

 یانادهیا  اتاب فیاپاس ای آن با یهاآغای  اده باود، در دهاه یدرس  و حساب ١٨٥٠ دن که در آلمان ابتدا در دهه  یروند صنعت
 یبااه موضااوم اصاات ٦٠ یدر سااالها -یدر کنااار مساااله وحااد  متاا -« یمساااله اجتماااع»  یدر تبااد  ین اماار سااهم قاااطعیااافاا . ایادامااه 
 فا کرد.یا -سمیالیسم و سوسیبرالی ، لیحیمس –ر یدلولوژیبیرگ ا یهاانیان جریها میریدرگ

 

 یجامعه طبقات یریگشکل .1
 

هار چناد تعاداد افاراد  ااغ   ١٨٧٠نده به صنع  تعتاا دارد. در ساا  یبطور کام  آ کار  د که آ ٦٠و  ٥٠ یهادهه یدر سالها
 یانادهی ادن بطاور فیا ینیافا ، و ما این کاهش ی تر ای صنع  بود، اما سهم آنها در مجموم  اغتیب یور هیو پ یدر بخش ک اوری

 یباود، اماا راه بساو یر ک ور ک ااورییکماکان  ١٨٧٠ه آلمان در سا  گرف . البتیرا دربر م یور هید پیکوچر و تول یهاکارگاه
در ساا   یجااد امپراتاوریو ا ١٨٧٠ -١٨٧١ یهماوار  اده باود  تنهاا جناگ آلماان و فرانساه در ساالها یصانعت ی   دن به ک اوریتبد

  اصناف یفعال یرش آیادیی پذیش ای هر چی  کرد، بتکه پیحما ینبود که ای ر د اقتصاد  -«یجان متیه»جاد یا ایای طر – ١٨٧١
 یی ااکوفا»ها موجااب یی پرداخاا  غراماا  توسااط فرانسااویاا، بااورس، پساا  و نیه  ااما  آلمااان و وحااد  امااور مااالیاادر قااانون اتحاد

 یصانعت یدارهیسارما یابی ید. با برتریانجام یطوالن یر رکود اقتصادیبه  -١٨٧٣-٧٤ یدر سالها – دند، که بسرع  « یسایندگ
 ارق  یهااال ی ا ِیر نفاوذ ا اراف  پروسایای یاس  و اماور نظاامی، سی   د. البته، امور اداریتبد یق ر حاکم اقتصاد به یبورژوای

  یبایرگ را ت اک یباورژوای یه نفوذ اقتصادیها پای بانریو ن یبیرگ تجار یها رف ،  رک یرود اِلب بودند، اما صنع  رو به پ
 دادند.یم

 یداد  محافا  بیرگایا مایتطب یرا با حکوم  مطتقه ستطنت یاسیتصورا  خود ای نظم س یژوای، بور٥٠دهه  یاما مانند سالها
 یایار در رسی اد و اسایسامارک متبتاور میاس  آلماان قدرتمناد کاه در صادراعظم اتاو فان بیکام  نسب  به س یفتریبا   یای بورژوای

 یرفتند. ای آنجمته انضباط، پ اتکار و فرماانبرداریرا پذ یوسپر یحکومت یها هیو اند یتتیفض یارهایآلمان مع یو جهان مول یبیرگ
 ی حاکم بود.یکار ن یای   دند، که بر دنیتبد یر نظام اری یبه  - دندیکه در خانواده، مدرسه و ارتش آمویانده م –

ن یی  اد. نخساتآغاا یاقتصااد یهاناده قادر  صااحبان مسسساهیتمرکای فیا -یر ف اار بحاران اقتصاادیای –دهه هفتااد  یدر سالها
 ییهابه ن اانه  (Carl Ferdinand Freiherrیهر )ناند فرایمانند آلفرد کرون و کار  فرد ییهاجاد  دند. نامیها اها و کنسرنکارت 
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ساارور » ی   اادند. ادعااایتباد«  ااان»اناه بااا کااارگران یی رفتااار پدرساااالرانه و اقتدارگرایااو ن یدارموفااا کارخاناه یدسااتاوردها یبارا
کسااو مااانع هرگونااه دخالاا  کااارگران در امااور ین سااالها  ااک  گرفتنااد، تااا ای یااا یها طاادر کارخانااه یاساا  اجتماااعیبااودن و س« خانااه

 مصون بدارند. ییکایا سندی یاسیکا  سیراد یسایمانها یها یرر آنان را در برابر جذابید ی ده و ای سو یاقتصاد
فاه خاود را ید وظیابایهماه م» ان کارد یدگاه را بین دیتوان اینم ١٨٧٧ه یدر فور« چند کتمه با بسترانم»تر ای کرون در واضح

د  یابمان یتان بااقد. پس ای کار در جمعین  ده لذ  ببرییتان تعیدر صتح و سایش و انطباق با مقررا  ما انجام دهند... ای آنچه که برا
ان یااس  اسا ، و در جری ما س ین براید. ای ه کنی  اندیترب خانه و یتان و راجع به کارهایهاتان، در نید ین و بچهنیدر نید والد

ای یان یاسا  عاالید. پرداختن به سیحر  و جوش نین یاس  بیرگ ک وریس ید کرد. اما برایخواه یرا سپر یآن  ما ساعا  خو 
د ین انجام دهیفه خود را چنید وظیتوانیتر ای آنچه که به کارگران اعطا  ده، نسب  به مناسبا  دارد.  ما معیوس یدیبه وق  آیاد و د

د یاریرا بدسا  بر ید ساکان نظام قاانونید. اما اگر  ما بخواهیاند انتخاب کنه  دهیرا که توسط افراد مورد اعتمادتان توص یکه ا خاص
ی یاه چتاوان در خانایآن م یار گرانتار اسا ، بجاایبسا  یاس  کاردن در آبجوفرو اید آورد. در ضمن سیببار نخواه یجی خراب یییچ

 (١دا  . ) یبهتر
در  کاار ب کاارکرد کارفرماا و صااحبین ترتیبودند  بد های بیرگمسسسهاغتب خود ان صاحب  رانیمد ٦٠و  ٥٠ یدر سالها

رر جادا یکادیناده ای یفیا یاسایج و ساپس در مقیابتدا بتادر« نقش»ن دو یدهه هفتاد با رسو  سهام ا ی د. ای سالهایر فرد خالصه می
ن ای دهاه یامسلوالن کارخانه در برابر صاحبان آنهاا باود. عاالوه بار ا یعنی ،رانیش مدیه و افیایسرما« یگمنام»ن امر یجه ای دند. نت

ن یهاا نخسات ن سا یا داران بوجود آمد. کارخانه یاسیو س ی، اجتماعیدفام ای منافع اقتصاد یبرا صاحبان کار یصنف یهاهیاتحاد ٧٠
در  . ادند یگذارهیضداعتصاب پا یهاانجمن یادیر در بایار کار را بهمراه دا    تعداد ییدرگ یهاطرف یتکانه به سم  سایمانده

 دا  . ی انین را بر پیع سنریجاد  د، که مهر و ن ان صنایع آلمان ایصاحبان صنا یه مرکییاتحاد ١٨٧٥سا  
د یو در مح  کاار بااال گرفا  ... اساتثمار  اد م اغ  یای رفته در دنیپ یها یدگرگون یصنعت یدار هی رف  سرمایبه موایا  پ
بار، که توساط  ط به مراتب فاجعهیو  را یاجتماع یتیهو یش مانند کمبود مسکن تا بیامدهای دن رو به گسترش با پ یکارگران،  هر

ا بساته باه رساته و  اغ ، د ای نظر دور دا ا  کاه وضاع درآمادهی د. البته نبا ید میت د یماریو ب یکاریه بد، بیی، تغذیناچ یدرآمدها
ان یاواحاد در م یر آگااهیا یریاگ فااحش مطملناا  اک  یدرآمادها ن تفااو ِ یاار متفااو  باود... ایی منطقاه بسایامهار ، سن، جانس و ن
پروس قاب   یا در حا انتخابا  سه درجه ،ییتر ای هر چرو ن کارگران بودن  یاسی  سیمومیقییر ساخ .  یکارگران را د وار م

 یرأ ٢١بانادایه  ١دهناده درجاه  یر رأیا ین رأیکرد. مثال در برل یم یبند ها را بر اساس درآمدها دسته یود، که وین رأم اهده ب
توانسا  یآ. کارون م ،«اِِسان»اریش دا  . در  اهر  ٣دهنده درجه  یرأ ١١٠٠باندایه  یحت «دی ا واتن» هر ، در ٣دهنده درجه 

 ن کند.یی هر را تعندگان یر سوم نمایخود  یتنها با رأ
 -ید عناصار مترقایاخاود را آ اکار سااختند، نبا ٧٠و  ٦٠، کاه در دهاه یر جامعاه طبقااتیاهاا باه سام   شین گارایرغم ایاما عت

 یاسیس یفضا ٦٠، که در دهه یحقوق یها یه کردنیبرالیتوان به ل ین رابطه میده گرف . در ایاس  و جامعه را نادیر در سیدمکرات
( و سارانجام ١٨٦٣ماار )ی( و وا١٨٦١ها، که ابتدا در یاکسن )   التالفیکاها حذف ممنوعیجاد سندیا ید... برای ی، انددندیآفر ینینو

ها فاصته بود،  ها هنوی فرسخ ن  ده التالفیتضم یر آیادی  قاطع بود. اما تا یاهم یب  د، دارایتصو ١٨٦٩در اتحاد  ما  آلمان 
نکاه ی د. و دوم ا ی، کارگران راه آهن و کارمندان نمیرانی، کارگران ک تیام  کارگران ک اوری « حا التالف»نکه یرا نخس  ایی

نکاه مانناد ساابا ی   اناخته  اد. و ساوم ایی برسامینآنان کار و اخراج  کردن کارگران ای ممنومهمیمان با آن نه تنها اعتصاب، بتکه 
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حد سارتاا  – یها را ای لحااظ حقاوقهیااتحاد  ادیا میان طریاا ا ، کاه ای اوجاود د یاسایس یهاکاها بمثاباه ساایمانیامکان اعاالم ساند
 محدود کرد. -ممنوم کردن آنها

کارده و راه « یمساله اجتمااع»ن یبتکه همچن یتوجه خود را نه تنها معطوف به مساله مت یاندهین بطور فیاییبیالبته معاصران ت
 کردند.یمطرن م یمتفاوت یهاح 

جااد آنهاا ای یکاارگران و ا یهاهیا  ای اتحادیاسا باا حماین کتیر. ایکاتول یسایژه کتید، بوی یساها اندین به کتتواین رابطه میدر ا
ان و کاارگران یاان کارفرمایاجااد تاواین میرار در اید یای ساو یه اجتمااعیاریخ یدوس  دا تن همنوعان و کارهاا یادآوریکسو و با ی
 د.یکو یم

هار و ن اان مسا یبود که طرفدار اصاالحا  اجتمااع (Ketteler)، اسقف کتتر یعاجتما ییگراریچهره برجسته کاتول ، یحیباا مز
 یه سراساریاانراذار اتحادیناناد الساا ، بنینکه او باه فردیافته کارگران بود. ایسایمان  یاریو خود یرومند دولتین یاس  اجتماعیر سی

رجوم کرد، ن ان  یاجتماعاصالحا   یم ور  در مورد برخ، با درخواس  یا  دمکراسیش سوسیکارگران آلمان )اس ک آ( با گرا
  -ر قابا  تصاور باودیاکاها غیو سند یا  دمکراسیسا و سوسین کتیافته بیسایمان  یر همکارینکه یرغم ایعت – ٦٠دهد که در دهه یم

 ا  بوده اس .یچقدر س« هااردوگاه»ان یمری م
 ییی نقاد خصات  کااالیاو اساتثمار و ن ی( با  ارن فالکا  اجتمااع١٨٦٤« ) یحیمسلته کارگران و مس»خود  یکتتر در اثر اساس

ها ی در کنفارانس اساقفیاو ن ١٨٦٩خود در سا   یدر سخنران یر  د. ویالسا  نید یها هی، آیادانه به اندییم اقتصادیبرالیکار و ل
ی کاار ماادران و نوجواناان یاکودکاان و ن  کار یش دستمید، کاهش ساع  کار رویانه و ممنوعیای افیا یبه هوادار «فولدا»در  هر 

 ها پرداخ .در کارخانه
 یرویرا آنها نیکردند، ییبرخورد م یبا گ اده فکر یاجتماع ی  جاریوجود دا تند که با مسا یبرالیبورژوا ل یهان محف یهمچن

« یاسا  اجتمااعیس»، ماثال انجمان یتمااعای اصاالحا  اج یدند. هواداریدی  خود مید موقعی  را بمثابه تهدین مساینده ایفیا یانفجار
ی یااو ن یآموی اا یهاااانجمن ی اانهادهایکسااو، و پی   ااده بااود ای یان ت ااکیااان و روحانیاااسااتمداران، کارفرمایکااه توسااط دان اامندان، س

  ود. یکا  اعتراضیراد یهاس  مانع تمرکی جنبشیبایرر، مید یای سو یبرالیل یکاهایسند
در جادالش باا ا اراف و  یای باورژوای ،یبرالیش لیبا گرا یها   که کارگران مت ک  در انجمند وجود داین امیا ،در آن واحد
 یو نظام پارلماان یای وحاد  متا ی  کرده و باه طرفاداریحما ،سمارکیبا ب یبر سر قانون اساس یریژه در درگیو بو یاستبداد حکومت

 یا  تخصصاماناه تنهاا معتو یآموی ا یهااگران، کاه در انجمنای کاار ییهااان بخشیان طارن در میای ایابپا خواهند خاس . در عم  ن
ای مناافع خاود را  یی طرفاداریاافتاه و نیساایمان  یو نظر پردای یاراده وری یاهیتوانستند اصو  پاین میکردند، بتکه همچنیکسب م

 ن کنند، بدون بایتاب نماند.یتمر
بار کاارگران  یژه متکایاو یاچوجاه واحاد نباود، بتکاه بروناهیکه باه ه ی، جنب یا  دمکراسیسوس ٦٠دهه  یو سرانجام در سالها

   کرد.یبود، آغای به فعال
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 کاهایسند یگذارهیموج پا .2
 

  یای تجاارب تثبیاو ن یاسایبطور کام  قطع ن د. م اهده سرکوب س یی تداوم جنبش کارگرین ٥٠در دوره ارتجام در دهه  یحت
کاه در  –ان و کاارگران یاان کارفرمایافا کرده با اند کاه تضااد مناافع میمورد نقش ا نیتوانند در ایم یصنعت یدارهی ده استثمار سرما

اسا  ید. ضاعف سیآ کار گرد یاندهیبطور فیا  -آمدیهنوی قاب  ح  بنظر م ١٨٤٨-٤٩ یهاکاها در سا یگذاران سندهین پاینید نخست
  یااسا ، تقو ین فالکا  ضاروریااباه ان یامبتال یاریی خودیش ای هر چیپ یمقابته با فالک  اجتماع ین فرض را که برایی این یدولت

در ناید کاارگران، کاه در  -ریاکاتول یساایبارا  و کتیل یای باورژوای یمحاافت یبانیای جمته با پ ات – یاندهی ه بطور فیاین اندیکرد. ا
کا باا هام و در کناار ییب و ساندافا . دو نهااد حاینمودناد، طرفادار  ییکایو ساند یاسیس -یحیب یابی روم به سایمان ٦٠دهه  یسالها

 وجود ندا  . یسف  و سخت یچوجه مریبندیا  دمکرا  در ابتدا به هیبرا  و سوسیل یمترق یهاان سایمانیافتند. میرر تکام  یکدی
ن یا اود کاه باای ای  م ااهده مین واقعیدر ا یبطور کام  سد ن د، برو ن ٥٠ ی  سالهایکاها توسط ممنوعینکه تداوم کار سندیا
اساتفاده کارده و « نینو یهایآیاد»ای  ٦٠ یتعتا دا تند که در سالها ین گروه  غتیا  بودند که به نخستیان و کارگران دخانیچ چان
ن راه اراده خاود یارون آماد و ای ایاب یبرالایل یهااشی  دادند. انجمن چاپرران ای اتحاد با انجمن کارگران آلمان با گرایت ک ییهاانجمن

 ساخ .  آ کاررا  یبه بورژوای« متعتا» یها هینانه ای اندیو جهان ب یاسیس ییبر جدا یمبن
آموختناد. نموناه  ٦٠انه دهه یبودند که کارگران چاپرر ای تحوال  م ییها، آمویشیاو اتحاد فرامنطقه یاس  حیبیاستقال  ای س
ه هیاران کاارگر معادن باه ویارتخاناه مسالو  بخااطر با دادنام ١٨٦٧که در سا   ین امر. روندیاس  بر ا یدیی تاکیکارگران معدن ن

ی باا  کسا  خاتماه یان اعتصاب نید. ایانجام« یاعتصاب سراسر»ن یبه نخست ١٨٧٢بار ان آغای  د، در سا    فالک یبهبود وضع
 ١٨٧٣تاا  ١٨٦٥ یر ماوج اعتصااب در ساالهایاتاوان ای ی   اد. میکاارگران معادن تباد یکایته اعتصاب باه نطفاه ساندیاف ، اما کمی

ش ای هماه یان و پایای چاپچیا، کاارگران فتیکاار و نیو لبااس دوی پارچاه باافی کاارگران یهاا یر فعالیژه تحا  تااثیسخن گف ، کاه باو
اطاان، یخ یصانف یهااانجمن ١٨٦٨-٦٩د آمد. تنها در ساا  یپد« یجادگریرونا ا»ر ین موج اعتصاب یا همپایکارگران معدن بود. 

بوجاود آمدناد. مرکای ثقا  اماا ناه  یو بافنادگ ییم  کنان، فتیکاران و کارگران نسااجی، هیکارگران ساختمان خبایان، نجاران، کفا ان،
گر، فتیکاار ختاهیکارگران معادن، ر یهاهیجاد اتحادیا ایی ای طریع نیور بود. البته در صنا هی، بتکه کار اصناف پی صنعت ِ یکارمید

 ور نقش برتر را دا تند. هیکارگران پ یهاهید، اما اتحادد آمدنیکاها پدیها سندو کارگران کارخانه
 ی سایمان دهند.یتخص  ینان را نیکاها تالش کردند که در کنار کارگران با تخص  و بیای همان ابتدا سند

ن کاار یباثباا  و همچنا یال  اداری  و ت اکیریر مادیاجااد یمعطاوف باه ا یعایکا بطاور طبیر ساندیا  یافعال یهاا ن سا ینخست
 یها، خواساته٦٠اناه دهاه یای م یکردند، که با پ توانه تحوال  مثب  اقتصاادیکاها تالش میبود. و سرانجام سند یغاتیو تبت یطبوعاتم

ش دستمید و کاهش سااع  کاار یبن انند. مطملنا افیا یکنند و در مباریا  پر مار به کرس یش را فرمولبندیخو یو اجتماع یاقتصاد
ر یانظ ییهاان تالشیکاها بودناد. اماا همچنایکاارگران متحاد  اده در ساند« یمااد» یهان هادفیروی( مهمتر ساع  در ١٠رویانه )به 

 یمااد یهان هادفیاتارای باا ا  هامیای ای اهمیان« هاصااحبان کارخاناه»توساط  یار حقوقیو ستب اخت یحرمتیدفام ای خود در برابر ب
 برخوردار بودند. 

محادود و  یکاه ای لحااظ یماان یاعتصااب یهااکسو التالفیر کنار هم وجود دا تند. ای د یدو  ک  جنبش کارگر ٦٠ یدر سالها
دار، یامحادود اماا پا ی ای لحااظ مکاان ِ یصنعت ییکایسند یهاهیرر اتحادید یم خ  بودند، ای سو یهایریدرگ یبرا ییگردهما نوعی

کردناد کاه در دوره ین امکاان را عرضاه میاکاها بودند کاه ایندگان استوار بودند. تنها سندیا انتخاب نمایای طر یکه بر اص  دمکراس
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 یمبااریات یرهایدرناگ باا تادبیای دوبااره بیابدسا  آماده را کنتار  کارده و در صاور  ن یهاابه توافا یبندیپا یپس ای مباریا  کار
 یتوانساتند بارایای را دا اتند کاه میان امتیاا یاعتصااب یهااساه باا التالفیکاها در مقایبینناد. ساند یا ساایماندهیاد و یالیم دس  به تهد

توانسااتند یبطااور مثااا  م یعناایبودنااد، « ریپااذآمویش» ینکااه در اصاا  بخاااطر دوام سااایمانیاناادای کننااد، و اپس یمباااریات یهااا یفعال
 کنند. « ثب »را  یمباریات یهاتجربه

ن بارهاا یاس . عالوه بر ایخود اعتصاب نچوجه یها بهبسرع  آ کار  د، که منظور ای اعتصاب ییکایان مباریا  سندیدر جر
ای  یکاینارو، در یتواناد ناابود کناد. اییخاود ساایمان را هام م یها، حتاژه  کسا  اعتصاابید کاه کاه مبااریا  بایرگ، باویثاب  گرد
اعتصااب س  دسا  باه یبایم یآمده بود که تنها هنرام ١٨٧١گ در ماه مه سا  یپییا  دمکرا  الیسوس یه کارگریاتحاد یهاقطعنامه

بعناوان « یصانف یهاای  تعاونیاجاد و تقویا»نکه یو ا« آن فراهم با د یی وجود دا ته و الیاما  ضروریتحکم آم یکه ضرورت» ید
 (٢«. )ه  دیتوص یو سایمان ین مادیتأم ین راه برایبهتر»

ع کاارگران در برابار ا اکا  بمثاباه ابایار دفاام ای منااف ین  اک  مبااریه صانفیاا ١٨٧٣تاا  ١٨٦٥ یدر ساالها یبا موج اعتصاب
 ن س . یبه کرس یسیضه نوی  و عریر  کاینظ یسنت

قابا  درک  یفرامحتا یساایمان یهاباه  اک  ییکایساندکن ارران   اغتاب یام، تمایبنرار یکه باه خطارا  جنابش اعتصااب یهنرام
)کاه در اعتصااب  ارک   ییهامنطقاه ریوساتن ساایا پیاای  کسا  آنهاا ای طر یری اریها و پاعتصاب ین مالیاندای، تأمگردد. پسیم

 ر بود.ین وجه امکانپذیبه بهتر یفرامحت یهاندارند( ای راه سایمان
 ان یو اقتصاد ین خواسته کارگران بود که بطور مستق  ای منافع اجتماعیی برخاسته ای ایش ای هر چیپ ییکایجنبش جوان سند

ی یاابودنااد، کااه آنهااا ن یاساایمتفاااو  س یهاااانیهااا و جرکاها متصاا  بااه حیبیان دفااام کننااد. امااا بطااور همیمااان سااندیاادر براباار کارفرما
 چرونه بود؟ یاسیس یهاف حیبین طیکنند. ا یبردارخود بهره یهاهدف یکاها برایخواستند ای سندیم

 

 هاان حزبیکاها در جدال میسند .3
 

مااه  ٢٣ناناد الساا  در یفرد یآ( تح  رهبارک)اسکارگران آلمان  یه سراسری  اتحادیم. ت کینرریم یا  دمکراسیابتدا به سوس
جها   یتاه مرکاییالسا  باه کم« ه سرگ ادهیجواب» یعنیآ کاس یا د. سند برنامه یر تحو  اساسیگ منجر به یپییدر ال ١٨٦٣مه 
ناده بهتار یآ یبارا ین راهیبار موجود، بتکه همچن  فالک یای وضع یقیر دقیکارگران آلمان، نه تنها تصو یر کنرره سراسری ییبرپا

دادناد، کاه در آن ی  مین طرن را ت اکیا یدیکت یهادول  مفهوم یاریبا  یدیتول یهاهیجاد اتحادیدر حا انتخاب و ا یاراله داد. برابر
 ندا تند. ییکاها جایسند

 یحیبا ینجا ساایمانهایدر ا د، اما منظور ای سایمانیدیرا م یاسیبه نفوذ س یابینه دستییمشیالبته السا  در سایمان کارگران پ
 ی( تحا  رهبار١٨٦٤کاها، پاس ای مارگ الساا  )یبا توجه به استقبا  کارگران ای ساند یعنی ، یبودند. بعدها تح  ف ار واقع یاسیس
بوجااود آمااد. در ن ساا   یریاادرگ ین بخااش ای جناابش کااارگریاا   ااناختن ایآ باار ساار برساامکتیر، در درون اسیساا   ااوایوهااان باپتی

را طرن  یش السالیبا گرا ییکایسند یه سراسریر اتحادیجاد یتیر درخواس  کنرره مسسس ای(،  وا١٨٦٨آ )در سا  کاس یعموم
چاااه یتیر و فری ااانهاد را رد کااارد، اماااا  اااواین پیاااکاها این باااا ساااندیآغاااای یر د ااامنیدر مسااا ی  در ن سااا  عماااومیاااکااارد. البتاااه اکثر
(Fritzsche)  ساپتامبر ٢٦ه در یان پایارا فرابخوانناد. بار ا یان کنرارهیچنا ،ناده پارلماانیا  خود بعناوان نمی دند، در مسلولموظف- 
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گاروه  ١٢آ باه کاناه اسی   د که مطابا اصاو  تمرکیگرایت ک« آلمان یکارگر یه سراسریاتحاد»ن یدر برل -تیریاس   وایتح  ر
س هار ی اد و رلایم یبندمیره تقسایاکفا اان و غ ، کاارگران فتیکاار، رنراریان،یگرختاهیکارگران، مثال کارگران معاادن و ر یاحرفه

ه یااتحاد یون مرکاییسایکم یهاها و مصاوبهدر ماذاکره یاار بود، بنام گروه حرفاهیاالختکه واجد وکال  تام یا هر فردی یاگروه حرفه
باود کاه  یاران، جتساهمجیا ای هم کارگ یهاسان گروهیمت ک  ای رل یون مرکییسین کمیکرد. ایم یآلمان همکار یکارگر یسراسر

  د. یم یریگمیر اعتصاب تصمی  ای یدر آن در مورد حما
 

*** 
بکن اا ، ای همااان ابتاادا یتهتاام لی  آگوساا  بباا  و وی، تحاا  هاادا«ییناااخیآ»ان یاا، جریا  دمکراساایان در درون سوساایاان جریدوماا

 اده باود،  یگاذارهیک( کاه توساط ماارکس پاان )ابکاارگر یالمتتانیه بیاب آنهاا ای اصاو  اتحادین ترتیرف   بدیرا پذ ییکای ه سندیاند
د  اده یاتأک« طبقاه کاارگر یاقتصااد ییرهاا»ک در ژناو بار ضارور  ی کنراره ابیاه ماارکس و نیاافتتاح یکردناد. در ساخنران یرویپ

ه یاژانو، کاه در یکناد. بار اسااس نظار و یاسا  انقالبایر سیاکاها را موظاف باه یکارد، ساندین اسااس ماارکس تاالش می( بر ا٣بود.)
ساتم موجاود باراه اندایناد، یس یامادهایه پیاعت یفرع یکاها[ خود را محدود به آن کنند، که جنریهر گاه آنها ]سند»ح کرد، یت ر ١٨٦٥

طبقاه  یینهاا ییبمنظاور رهاا یمت ک  خاود را بمثاباه اهرما یروهایآنکه ن یبجا  واحد بکو ند، آنرا دگرگون سایند آنکه در آنِ  یبجا
 «.ای هدف خود کامال دور خواهند  د»(، ٤« )ستم دستمیدها بکار برندیس یقطع یالغا ورمنظ هب یعنیکارگر، 
 یهاااانجمن هیااا کااه اتحادیاای ای آن طریااش ای هاار چیم ااخ  ساااختند، پاابی ااتر بطااور غیرمسااتقیم امااد خااود را یها پ ااهین اندیااا

 یکنراره سراسار»بارا  جادا  اد. در یخاود در جنابش ل یای پادران سابب ١٨٦٨او   ٩تاا  ٧خ یکارگران آلمان در جتسه انجمن در تار
 ،آکانااه اسیتمرکیگرا ییکایضااد مفهااوم سااندباار تیر و یانااه  ااوایوه اقتدارگرایدر مخالفاا  بااا  اا« ا  دمکاارا  آلمااانیکااارگران سوساا

نادگان ی  نمایاکثرآلماان، ا یکاارگر یهااه انجمنیاس اتحادیآگوس  ببا ، رلا ی رک  کردند. تح  رهبر ییکایای رهبران سند یاریبس
سا  حاصا   اود، اضاافه بار یبایته مباریه خود آنهاا مییحمتکش بوس یهاطبقه ییآن رها یب کردند، که بر مبنایرا تصو یاقطعنامه

 آن اراله کرد. یبرا« یااساسنامه»ر نمونه ی ١٨٦٨نوامبر  ٢٨ه  د، که بب  در یتوص« یصنف یهایتعاون»  ین ت کیا
)پااراگراف «.   کنادیااعضاا را حفاظ کارده و آنهاا را تقو ی أن و منافع مااد»عبار  ای آن بود که « یصنف یهایتعاون»هدف 
ن اطالعاا  یجااد، همچنایا یهماه جانباه اجتمااع یتیر دساتراه حماایاها   ای اعتصاابیحما یس  ای جمته برایبای  مین دلیاو (  بهم

  ینان بطور مسکد در نظر گرفته  ده باود یگراف دوم( بعالوه عضور روینامه مستق  درس  گردد. )پارای ده و  یگردآور یآمار
 )پاراگراف سوم(.

 یبارا یفرع یها نق انین جریا یکاها قرار ندا تند، اما هر دویچوجه در برابر سندیها بهیها برخالف السال«ییناخیآ»گر چه 
  ید آن را هادایاکاه حایب با یاسین کننده سییدر خدم  نبرد تعا ی  بمثابه مکتب پرولتارسیبایکاها می  بودند. سندیکارگران قا ییرها

ابناد. آنهاا ای هماان ابتادا جنابش یب یگاههیاکاها تکیان ساندیدند، در میکو یم ٦٠در دهه   یا  دمکراسیان سوسیکند، با ند. هر دو جر
 دا  . یاها را در پکیف سندیبد  کرده، که بطور مستم تضع یاس  حیبیرا به آوردگاه رقاب  منافع س ییکایسند

 
*** 

أ  یارهبار ه (Max Hirsch)رش یامااکس ه ینادگیباه نما یتیر، ان اعابیه کاارگران وابساته باه  اوایااتحاد در کنراره مسسساان
« یاجتمااع یهاناماه»به انرتستان کرده و در  یسفر یرش بتایگیبرا  صور  گرف . هیل یکاهایسند یسایان ای سونیما  یندگینما
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را یاکارگران پرداخا ، ی یه سراسرین او به مخالف  با فراخوان اتحادیکرد. افیون بر ای  میتبت یسیانرت یکاهایسند نمونه یخود برا
ه یاه کارگران به اتحادی ده اتحاد یییرم که اتصا  برنامهیریم رف  اگر بپذیخطا نخواهه ن پر بیدر آن صحب  ای اعتصاب بود. همچن

 یهاا بار مبناایریم درگی اه تنظایکا متاأثر ای اندیرش در ماورد ساندیااطر او باود. تصاور هکارگران آلمان موجب دغدغاه خا یسراسر
 برا  بود.یل یتعتا او به حیب ترق ییر تاثیر  یبود، که در واقع یاس  حیبیانه و خواس  استقال  ای سیجو  مسالم یحکم

 اان رونیارگران مطارن کردناد، ای جتساه بکا ین افکاار را در کنراره سراساریرش، ایه یر رهبریسایان، ینیکه ما  یهنرام
رش دسا  یان امر، هیبوجود آورند. بدنبا  ا« ان کارگرانیدر م یش و ناآرامیداران ت وهیبنفع سرما»خواستند یکردند، چرا که آنها م

 ٣٠٠باا حادود  یانجمان محتا ٢٥٠ ،١٨٦٩ان ساا  یاید. در پا« یسایمطابا سرم اا انرت» ییکایه سندیجاد اتحادیا یبرا یبه فراخوان
  و یاحما»با هادف  یر انجمن صنفیافتند. پس ای آن یسایمان  (Duncker)رش و دونکر یه یاه نمونه اساسنامهیهیار عضو بر پا

 – یط کااریا بهباود  ارایاترر و ای طریر دساتراه حماایاجاد یا ایژه ای طری، بو«یش ای راه قانونیای حقوق و منافع اعضا یبانیپ ت
ر متاأثر ای کادون –رش یاه یصانف یهاا   اد. انجمنیت اک -حا  اخاتالف کاار یهااجااد دادگاهید تاا سااع  کاار و ااعم ای سطح دستمی

ال  ی. آنهاا معتقاد بودناد کاه باا ت اکیگذا اتند تاا کمار دولتایارج م یاریاآ اکارا بار اصا  خود یبرالیدار در افکار ل هیر یها هیاند
ر جاادا یان، کااه خااود را ای آنهااا بخاااطر اخااتالف منااافع حاا  ناپااذیااها بااا  کارفرماکرهدر مااذا یاکااارگران وینااه یتواننااد باارایش میخااو
 جاد کنند.یدند، ایدینم

حقاوق  یبارا  در برابار تسااویل ی  دا ا ، اماا مقاوما  دولا  باورژواییدر آغاای جاذاب یصانف یهااه انجمنیان نظریاهر چناد ا
ن رابطاه  کسا  یان بارد. در ایانه مناافع را بسارع  ای بایجون مساالم ید به تأمی، امیاس  مسثر اجتماعیر سیکارگران و در برابر 

کاها یانه ساندیجویاسا  آ اتی  کرد که سین تجربه را تقوین ایان همچنیسرسختانه کارفرما یریفا کرد. موضعریر سهم ایها ناعتصاب
 امار م بودناد کاه ین امر سهیفرانسه در ا آلمان و ٧١/١٨٧٠جنگ  یامدهایهمراه با پ ییکایاس  سندیس یهاکامال نابجا اس .  کس 

 اف .یهیار نفر کاهش  ٢٠ر یآنها به ی یدونکر ب د  کاسته  د و تعداد اعضا -رشیه یِ صنف یهاانجمناعضای 
 

 ییتمرکزگرا یهاکاها و نطفهیبحران سند .4

 
تیر[ در سااا  ی ااوا یره کااارگران ]تحاا  رهباایاابااود. اتحاد ییکایباار جناابش جااوان سااند ینیجنااگ آلمااان و فرانسااه ضااربه ساانر

ه کاارگران باه ساایمان مااوراء یا  اتحادیتباد یتیر بارایته برناماه  اوایکه بوس یتیوضع  ش را ای دس  دادی  اعضایاکثر ٧١/١٨٧٠
 ١٠دند. ای ید ینیسنر یهاانیی یین« ییناخیا» یالمتتنیب یکاهاید. سندید گردیت د« کارگران آلمان ی  سراسریه حمایاتحاد» یصنف
 یف بودنااد کااه حتااین ضااعیچناا یی ای لحاااظ سااایمانیاامانااده نیباق یهاهیاان رفتنااد. اتحادیای باا ١٨٧٠آنهااا در سااا   یتااا ٤ یه صاانفیاااتحاد
 فرابخوانند. یعموم یاتوانستند جتسهینم

ان ماوج یاافتناد، و در جریثباا   ییکایساند یهاباود. ساایمان یدوره آرامش م خص ١٨٧٣تا  ١٨٧١ یبدون  ر رونا اقتصاد
بدسا   یای ر اد اقتصااد یخود حداق  سهم کاوچک یاعضا ین بار موفا  دند ای راه مباریه، برایاول یها برا ن سا یا یهاصاباعت

 افتند.یساعته دس   ١٠ن اعتصاب به رویانه کار یدر چند ینیان برلیبنا ١٨٧١م  سا  یکنیبسنده م یان رابطه به نمونهیآورند. در ا
 یبه معنا ی  بد اقتصادید  د. وضعیت د ١٨٧٣در سا   یر جنگ، با  روم رکود اقتصادیح  تأثت ییکایاما بحران جنبش سند

ن نباود کاه یع سانریافا . تنهاا در صانایها دسمتید کارگران کاهش با در همه  غ ی  آنها بود. تقریو امکان موفق ییکایکاهش توان سند
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تر  اده یکسو ساع  کار رویانه طوالنیابند، ای یها کاهش نهینکه هییا ی د. برایدوره بحران م اهده م یان برایکارفرما یاستراتژ
« دارانکارخاناه»ش بارده  اد. یها باه پاهاا و متحاد  ادن صااحبان کارخاناهجااد کارت یرر روناد اید یاف ، ای سویو دستمیدها کاهش 

با آنان در مجموم خود، واکنش ن ان دهند.  ییکایها و گسترش جنبش سندساختند تا در برابر موج اعتصاب یش ابیار قدرتیخو یبرا
ش را باه ی  برتار خاویادند، موقعیخاود کو ا یساایمان یهااو باا تالش« یجنابش سارنرون ساای»درخواس  کمر ای دول  در برابار 

طباا  اعار  –خواساتند یان میاکاها ساربای یدناد. کارفرمایندگان ساندیان، ای مذاکره با نماین اغتب کارفرماین انند. افیون بر ا یکرس
 یجمعدسته یدادها ه قرارینکه اندیا یند. برایقاطع نما یپاف ار یبر بستن قرارداد کار بصور  انفراد -«ندای و حکوم  کنیتفرقه ب

 الیم بود. یادی دن یمان ی ی   ناخته  ود، سپریبرسم ییکایدر ک  جنبش سند
 

*** 
اتحاااد  یافا . راه بارایتنراتناگ گسااترش  یبحااران ای راه همبساترمواجهاه باا  یباارا ییکایتااالش فعااالن ساند یتین وضاعیدر چنا

آراء  %٨/٦با هام  ١٨٧٤ه یژانو ١٠که در انتخابا  مجتس در  یبای  د. هر دو حیب یاسیس یهاکاها نخس  ای راه اتحاد حیبیسند
نروناه کاه گفتاه  اد، باا توجاه باه و هما« ، انقاالب ناهیآر یادیاکاه اصاالحا  بن»توافاا دا اتند  ین اص  اساسیرا بدس  آوردند، بر ا

باا  ١٨٧٥ماه ماه  ٢٧تا  ٢٢ن اتحاد سپس در کنرره گوتا ای یآمد. ایضرور بنظر م یا  دمکراسیاتحاد سوس ،ییکایضعف جنبش سند
ا  یش سوساایبااا گاارا ییکاینجااا اتحاااد جناابش سااندین در ایب قاارار گرفاا . همچناایکااارگران آلمااان مااورد تصااو یسااتیالیجاااد حاایب سوسیا

ب یباه تصاو یبالفاصته پس ای کنراره حیبا ییکایر کنفرانس سندیماه مه، در گوتا در  ٢٩تا  ٢٨ی ای یاس  که آن ن یگفتن یسدمکرا
 د.یرس

 ساایمان»سااخ ، یرا موظاف م ییکایچه باود، کاه در آن فعااالن ساندیتهتم فریش ویدریفر ی نهادیبر قطعنامه پ یاتحاد مبتناین 
کاارگران آلماان  یساتیالیاد سوسیاباه حایب نوبن ییکای اد کاه فعااالن ساندیاماا خواساته م«. نرهدارنداس  دور یرا ای س ییکایسند یها
ر ییاتغ ی اأن انساان ی برایناده کاارگران را تماام و کماا  یو اقتصااد یاسای  سیاتواناد موقعین حیب اس  کاه میرا تنها ایی»وندند یبپ

 س  با د.یبایم ید تقدم با آخریتردیکا و حیب بود، که البته بیان سندیر مم کای ه تقسیتبتور اند ین فرمولبندین حا  ایدر ع«. دهد
 یاحرفاه یهاا  مباریهیام بحران با همه ضرباتش به سایمان و باه موفقیامد مستقیبطور مستم پ ییکاینای  فعاالن سند یخودآگاه

سا  ابتادا حقاوق فعااالن یبایباود کاه م یاسایس  یواحاد تبتاور چناان وضاع ترر حایب در آنِ ی   ناختن نقش هدایبود. رغب  در برسم
 ن حا برابر کارگران در مجموم خود، کسب  ود.یو تضم ییکایسند

 ادند. یرر متحد میکدیبا  یرغبتیبا ب یاحرفه یتخصص یهاهیرا اتحادیاف ، یییار کزند تحقا میدر عم  مصوبه اتحاد گوتا بس
ا  یسوسا یکاهایساند ١٨٧٧ان ساا  یار نباود. در پایار جنبش فراگیچوجه ی، اما به هکرد یوسته ر د میالبته بطور پ ییکایجنبش سند
 هیار عضو دا تند. ٥٠دمکرا  

توافاا کارد. بعاالوه  ییکایسند یهاهیتر ن رتنراتنگ یر تمرکی و همکاریدر گوتا بر سر  ییکایکنفرانس سند ١٨٧٨ه یدر فور
غاا  ای ی  و تبتیرینه امور مادیکاها در یمیابد(. و سرانجام بحث  د که سندیش یکپارچه  ده )و افیایس  یبایها م ینکه حا عضویا
 (٥  کنند.)یرر حمایکدی

ن جنااابش در یااا یهاااایروییهاااا در گوتااا، پییناخیها و ایا  دمکاارا ، اتحااااد السااالیو حاایب سوسااا ییکایگسااترش جناابش ساااند
 یاسایر ف اار سیا  کارد. ییاان و دول  تقویان کارفرمایا را در مکاهیجبهه مخالفان سند یها و انتخابا ، در مجموم همبستراعتصاب

 -رشیااه یهاهیاادر سااالروی اتحاد ١٨٧٦د  ااد. در سااا  یهااا ت اادبرا یهااا و لا  دمکرا یبااه سوساا ییکایجناابش سااند یبندنااده، دسااتهیفیا
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ها مخالفا  خاود را باا هیان اتحادیاضو اب کردند که بر اساس آن هر عیرا تصو یاتعهدنامه یها امضاهین اتحادیگ، ایپییدونکر در ال
ش ای هار ینباود، بتکاه پا یا  دمکراسایتر  دن مواضاع سوسا رف  و قاطعیبه پ ین امر تنها پاسخیکرد. ایاعالم م یا  دمکراسیسوس
 بود. یش بر سر راه جنبش کارگریرو به افیا یای دس  موانع حقوق  دن خال  یبرا یی تال یچ

 ی، باا آغاای بحاران اقتصااد٧٠اناه دهاه یدر آغاای و م« یا  دمکراسایان سوسایاساد  ادن جر» یهاان عالم یدر هر حا ، نخست
ان و یااه کارفرمایاار عتیااانااه و تحریمفسااده جو یهایییانرفتنااه» یویار  داختااه پااروس باار اساااس فرمااان ١٨٧٤بااروی کاارد. در سااا  

قااانون باار ضااد » ١٨٧٨اکتباار  ١٩کاارد. سااپس در  مجااایا  اعااالم م اامو را  یا اجتماعااا  عمااومیااا  و یدر ن اار« دارا یهاطبقااه
ر یتصاو یدرسات یبارا دلیتاین گاام ای جمتاه یاسامارک باا ایب  اد. بیدر پارلماان تصاو« یا  دمکراسایار خطرناک سوسیبس یهاتالش

 کرد، اراله داد.یم میر ترسیا  دمکراتیسوس ی، که جنبش کارگریدول  طبقات
 

 ییرنویس های فص  دوم
 
 به بعد ٣٤٢،   ١٩٢٨ن ی، برل١٨٢٦ -١٨٨٧آلفرد کرون  یها)نا ر(، نامه (Berdrow)م بردرو تهتیبنق  ای و -١
 ٤٠،   ١٩٨٤آلمان، ای آغای تا به امروی، هامبورگ،  ی، جنبش کارگر Könne/Reeseبنق  ای  -٢
، در کااااار  ١٨٦٤سااااپتامبر  ٢٨ ااااده در  یگااااذارهیکااااارگران، پا یالمتتاااانیه بیاااادر اتحاد ی اااایکااااار  مااااارکس، سااااخن گ ا -٣

 ٥، ص ١٩٦٢ر آلمان(، یدمکرات ین )جمهوری، برل١٦ش انرتس، مجموعه آثار، ج یدریمارکس/فر
 ١٥٢،   ١٦( ای مجموعه آثار، ج ١٨٦٥م  و سود )یکار  مارکس، دسمتید، ق -٤
 ٤٦٦-٦٨در ه. مولر، سایمانها، ص   ١٨٧٨ه یفور ٢٥تا  ٢٤در گوتا ای  ییکایمصوبا  کنفرانس سند -٥
 
 



نگرش                                                                                       تاریخ فشرده سندیکاها: ایجاد و سیر تکاملی آنها از آغاز تا به امروز  
 

23 

 

 صل سومف

 «هاقانون سوسیالیست»

 ١٨٩٠تا  ١٨٧٨سندیکاها در شرایط غیرقانونی از 
 
 

 د  گرفته بود، با تصویب  ١٨٧٣جتوگیری ای جنبش سندیکایی و سیاسی کارگری که با بحران اقتصادی ای سا  
غیرقانونی بودن و فعالی   قرار داد و ناگییر به ایوضعی  غیرمترقبهکه سوسیا  دمکراسی را در  – «هاقانون سوسیالیس »

 ییریمینی کرد، به اوج خود رسید.
 سیاس  حکومتی در این دوره چرونه بود؟

 

 ؛از یک سو سلب حقوق سیاسی و از سویی سیاست اجتماعی گرایانه .1

 دولت بیسمارک و کارگران
 

هر با مخالفان سیاسی خود که ی تح  صدراعظم اتو فن بیسمارک سختریرانه این که سیاس  حکومت  « د من رایش»مز
گرایی بر ضد کتیسای کاتولیر و کاتولیر «ینبرد فرهنر»های هفتاد در کرد، ای همان آغای سا میخورده بودند، برخورد 

های که  ام  فعالی  یهای گوناگونآ کار  د. همچنین محدودی  -ه بودکه به صور  حیب سایماندهی  د –سیاسی 
گرایش اساسی سیاس  بیسمارک   د، دالل  بر اینمی« دوره سندروف»آ کار در سوسیا  دمکراسی، به ویژه به طور 

صر ویتهتم او ، که . دو سوءقصد به جان قیدا   وحد  داختی رایش ای راه محدود و سرکوب کردن منتقدان مبنی بر
د کردن ضربه ن واربرای به اصطال ١٨٧٨ها را به گردن سوسیا  دمکراسی انداخ ، در سا  وجدانی آنبیسمارک با بی

 ،های متیکار و اکثری  لیبرا های محافظهفراهم آورد. با رای حیب« دمکراسیسوسیا   انهبراندایفعالی  »نهایی بر 
رای  ٢٢١با  ١٨٧٨اکتبر  ١٩خواه لیبرا  در حکوم  برخالف مقاوم  حیب سوسیا  دمکرا ، حیب مرکی و حیب ترقی

 ا را گذراند.هرای قانون سوسیالیس  ١٤٩در برابر 
اکتبر به اجرا درآمد و مجموعا پیش  ٢١که ای  (١)« های بسیار خطرناک سوسیا  دمکراسیقانون بر ضد تالش»این 

بار تمدید  د، یر ستسته تدبیرهایی در نظر گرفته بود که به  ٤مهت  اجرایش به سر آید،   ١٨٩٠اکتبر  ١ای آن که در 
ای گ  . مطابا پاراگراف او  در حا  تکام  به یر جنبش توده سوسیا  دمکراسیِ  بایس  مانع ای تبدی   دنکمر آنها می
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های سوسیا  دمکراسی، سوسیالیستی و کمونیستی هدف سرنرونی نظم الشهایی که ای راه تانجمن» این قانون در اص ِ 
 ممنوم  دند.« موجود دولتی و اجتماعی را دارند

 هایتالشها درآن»این، اجتماعا  و انت اراتی که  افیون بر «.ارتباط اس ها در این جا هر نوم ر ای انجمنمنظو»
« رسندبه منصه ظهور میسوسیا  دمکراسی، سوسیالیستی و کمونیستی با هدف سرنرونی نظم موجود دولتی و اجتماعی  

ک مجایا  نقدی و یا مار ٥٠٠های ممنوم  ده تا ممنوم  ده و یا  رک  در گردهماییهای ممنوم  د. عضوی  در انجمن
در نظر گرفته تری نرینهای سمجایا  ،های ممنوم  دهیمان دهندگان و سخنرانان در ن س ماه یندان دا  . برای سا ٣تا 

توانستند ای ها را میاقام  صادر  ود. یعنی آنتوانس  عالوه بر حکم یندان، حکم محدودی  مح  برای مبتغان می  ده بود.
تهدید »  ان در معرضامنی های خارج  هری که های  هری یا منطقهنجام برای منطقهون کنند. سرامح  اقام   ان بیر

توانس  با اجایه ها فقط میها ن س د  یعنی در این منطقهاعالم   محدودوضعی  محاصره  ،«اس های سوسیالیستی تالش
 پتیس برگیار  ود.
توانستند ، می«توانند با نددیدی برای امنی  یا نظم عمومی میکه تهافرادی »ممنوم بود و  ایهر جیوهانت ار عمومی 

بنابراین کار حیبی سوسیا  دمکراسی ممنوم بود. اما نه «. های  هری و خارج  هری محروم  ونداقام  در منطقه»ای 
 رای تاگ )پارلمان(.  رک  در انتخابا  و همچنین فعالی  در فراکسیونِ 

باالیی ای تدبیرها اعتبار قانونی یاف  که ضربه  دیدی بر حیب سوسیا  دمکرا  و به این ترتیب فهرس  بتند
مطملنا ترس  العاده،یمینه این قانون فوقدونکر بود. پس -های صنفی لیبرا  هیرشکاهای نیدیر به آن، اما نه انجمنسندی

ا  دمکراتیر ندا    این نکته نیی ای ها بود که هیچ تناسبی با قدر  واقعی جنبش کارگری سوسیفراگیر ای سوسیالیس 
های سایمان لرام یدن به به این ترتیبو  اهمی  روی برخوردار بود که رکود اقتصادی امکان توییع را کاهش داده بود

صنع  سنرین و  عت  دیرر، سایِش منافعِ سرانجام  . وبودای برای پی ریری ای مباریا  کارگری وسیتهکارگری 
این  بود.به ویژه به ییان کارگران  بود که چ م اندای آن ندگیری صادراتی دا تکه جه  ییان صنایعیبه  ،ک اوریی بیرگ

به گران  دن واردا  غال  و  ،سیاس  حمای  گمرکیدر نتیجه  -هاای تصویب قانون سوسیالیس پس – ١٨٧٩در سا  امر 
 ی منجر  د. به کاهش دستمیدهای واقع ٨٢-١٨٨١افیایش بهای مواد غذایی و تا سا  

در مجموم ایدلولوژی  ،کارگران سوسیا  دمکرا طرد  ها ای طریاکو ید با قانون سوسیالیس رایش بیسمارک می
سیاستی  با کرده ورا حمای   «گرامتی»های یعنی آلمانی «کارخیرخواهان درس »میان  هماهنگ و فراق ریهمکاری 
ای  اری مندیهای مداران بورژوا با انرییها  مار ییادی ای سیاس مطملن س سوسیا  دمکراسی را بریرد.فَ نَاجتماعی، 

 -ستب حقوق سیاسی و رونا سیاس  اجتماعی با تفکرا  سیاسیاما  کردند.گرانه اجتماعی پ تیبانی میهای اصالن فعالی 
سوسیا  دمکراسی وقتی »بیان کرد  در رای تاگ به صراح   ١٨٨٤نوامبر  ٢٦استراتژیر همراه بودند، که بیسمارک در 

ایم به آن رسیدهکه ما تا به حا  در اصالن اجتماعی  یهای معتدلدا ته با ند، پی رف د و اگر افراد ییادی ای آن هراس با 
 (٢) «.توانس  وجود دا ته با دنمی

توان ، را نمی دسوسیا  دمکراسی می رما کردنبیهدف که ای آنها استفاده سیاسی ابیاری با  های اجتماعییمهباهمی  
ای به قانون افیودن ضمیمهبا  ١٨٧٨. پس ای آن که در سا  های مادی یندگی، کوچر  مرددر کاهش ریسروجه به هیچ
وم اعالم  د و یعنی پرداخ  مید به وسیته کاال ممن truck systemمرخصی یایمان به سه هفته افیایش یاف ،   اصناف،

را اجتماعی  هایسیاس   کوفایی ،١٨٨١نوامبر  ١٧ردید، قیصر ویتهتم او  در ها اجباری اعالم گبایرسی ای کارخانه
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در واقع هم  ،داری در نظر بریریم ورهای قاب  مقایسه صنعتی سرمایهاگر مناسبا  در آلمان را با دیرر ک اعالم کرد.
خوردگی و ای کارافتادگی سا های دوران ( و بیمه١٨٨٤های سوانح )سا  بیمه (،١٨٨٣های درمانی )سا  برقراری بیمه

ها خیتی محدود بودند، اما امپراتوری خدما  بیمه با این کهنررانه بود. در نوم خود بسیار پی رو و آینده (١٨٨٩)سا  
ساختارهای تصمیم گیری سیاسی ماقب   آ کار با حفظداد که در ضدی  صالن پذیری خود را ن ان مینایی ابیسمارک توا

- الودهبا  ٨٠های اجتماعی در دهه ها تضمین  ده بودند. قانون بیمهکه درس  به وسیته همین بیمه –   پارلمانی قرار دا

تصویر تصویری متفاو  ای - کنندمی ترسیمگر را یر دول  مدرن مداخته خطوط حرک  به سم  ،ای تحکیم بخش سیستمه
 ای فعا  م ارک  دارد.ادی و اجتماعی به گونهدهی مناسبا  اقتصدر  ک  که  -لیبرالی« نرهبان»دول  عرضه  ده 

محدود کردن،  نه خود را به وجه رو نی ن ان داد ها، دول  بیسمارک چهره دوگادرس  در دوره قانون سوسیالیس 
سو و آغای یر سیاس  اجتماعی دولتی ای سوی دیرر. ای سرکوب و ستب حقوق جامعه کارگران سوسیا  دمکرا  ای یر

های محتاطانه آمادگی دول  و سندیکایی به مییان ییادی عالم حقوق سیاسی  ممنوعی  ،ای ای کارگراندهدید  مار فیاین
داد. ولی همین چهره دوگانه بود که تاثیری دوامدار بر تکام  جنبش کارگری حا  اجتماعی را ییر سایه قرار میبرای اصال

 دا  .
 

 فعالیت زیرزمینی سندیکاها .2
 

ها، بیسمارک در رای تاگ تضمین کرد که پس ای تصویب قانون ضد سوسیالیس  روی ١٠یعنی  ١٨٧٨اکتبر  ٩پس ای 
ی همچنین ای مثب  متوجه بهبود وضعی  کارگران اس ، یعنبه گونه»پ تیبانی خواهد کرد که  او  خصا ای هر تال ی
صنع  و  هایسهم آنان ای فرآوردهان، تضمین افیایش ای که هدفش بهبود بخ یدن وضعی  کارگرپ تیبانی ای هر اتحادیه

  (٣) «.کوتاه کردن یمان کار متناسب با امکانا  اس 
تخی تر به تد درک کردند، کمی پسانختن کار خوو برسمی   نا گذاریاین سخنان را به مثابه ارجفعاالن سندیکایی که 

ها له  دند. در اولین ییر موجی ای ممنوعی اند. سندیکاها نیی مانند حیب سوسیا  دمکرا  دریافتند که دچار ا تباه  ده
 ١٦ای و اتحادیه منطقه ٦٣اتحادیه سراسری سندیکایی،  ١٧ها اجرا درآمدن قانون ضد سوسیالیس  های پس ای بههفته

دند. های خود را ای دس  داهیار کارگر سایمان ٥٥اتحادیه پ تیبان آنها ناگییر  دند کار خود را تعطی  کنند. به این ترتیب 
 «ینه فتد»ها و چان سنری صنع  چان، اتحادیه لیتوگراف اتحادیهدونکر،  -های صنفی هیرشبه غیر ای اتحادیه

(Senefeld)  ها پی تر بیکسن نیی منح  ن دند. این اتحادیهیا و فتیکارو نجاران ک تی سایی و اتحادیه کارگران معدن-

کرا  را اعالم کرده بودند یا این که به سرع  دس  به این کار طرفی سیاسی و فاصته خود نسب  به حیب سوسیا  دم
چ م پو ی کردند تا بتوانند بقای سایمانی خود را های فعالیتی خود های سندیکایی و  ک یدند. افیون بر این، آنها ای هدف

 حفظ کنند.
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دمکراتیر تقریبا سرکوب  د. با  ها، جنبش سندیکایی سوسیا پس ای تصویب قانون ضد سوسیالیس  در دوسا  نخس 

را در « تریعمتکرد نرم» ١٨٨١های پس ای تراه مدیری  دولتی و پتیس در سا آگاهی نسب  به این پیرویی سریع دس
یمان سندیکاها خود را های تجدید سانخستین جوانه ١٨٨٠ها در پیش گرفتند. در پایان سا  کاربس  قانون ضد سوسیالیس 

های مالی )به منظور تامین پیامد های ویژهکمرو  های بیماری و فو ای، صندوقمنطقههای صنفی دیهاتحا ن ان دادند.
سیاسی  پیوندهای نجا هدف   ان،های اعالم  ده سایمانیدفایجاد  دند که در کنار ه اعتصاب و بیکاری( و سابقه کار

و پیررد در این یمان موجب  . تجربه م ترک سرکوبکردندیمان وضعی  فوق العاده دنبا  میها را در سوسیا  دمکرا 
 که البته بسیاری ای کارگران در هر دو عضوی  دا تند. –تر  دن فعاالن سندیکایی و اعضای حیب به هم  د نیدیر

اش به به وضعی  سایمانی دوران ابتدایی هانخستین اجرای قانون ضد سوسیالیس های البته جنبش سندیکایی در سا 
اتحادیه  ١٣دوباره  ١٨٨٤بهتر ت کی   دند. در سا   حتینده  د، اما به یودی یر ستسته سندیکاهای جدید عقب را

-. در اینجا تنها چندی بر مرده میاتحادیه سراسری وجود دا   ٤٠، ١٨٨٨و در سا   ٣٥ ،١٨٨٦سراسری، در سا  

ها، خیاطان، سنرترا ان و نجاران  این که کارگاهچیان کتاب، کاله دویان، کارگران های چان وند. برای مثا  اتحادیه
قانون ضد   رایطکردند، بخاطر مالقا  می« گرهای یارییهاتحاد»دخانیا  یر دیرر را در  کفا ان و کارگران

 پ تیبانیهای . افیون بر این  مار ییادی صندوق د، به این  ک  دور یده  ودها بود که تالش میها و اتحادیهسوسیالیس 
 پی رف و ای این طریا بطور غیرمستقیم  پو اندندجامه عم  میاندی ه خودیاری سایمان یافته به ای وجود دا   که یهناح

 کردند.سندیکاها را تسهی  می
یا به اصطالن ، ور آمویش دیدهپی های بود که کارگران های صنفی  غتی در سطح ناحیهنوم سایمانی حاکم، انجمن

ای که ای این طریا نماینده یر  عبه سنتی جنبش سندیکایی های منطقهکرد. این انجمنرا سایماندهی می «کارگران  اگرد»
کردند. این وضعی  به هیچوجه متناسب با یر خود ای نهادهای مرکیی پاف اری میآلمان بودند، به طور قاطعی بر استقال  

 د ای پیرردهای سیاسی گرفته می ، حاص  درسی بود کهیماندهیاین مد  ساای نبود، بتکه پیش ای هر چیی محدودی  منطقه
و به – د در برابر تدبیرهای ممنوم کننده های سراسری میی محتی را بسیار بهتر ای اتحادیههاکه سایمانمبنی بر این 

سری هدف رای های سرا. اگر اتحادیههای نفوذی و کنتر  کننده محافظ  کرددر برابر فعالی  -ارتباطا   خصی برک 
 مت ک  کردنهای خود ای طریا توییع ریسر و پیش ای هر چیی های فرامحتی و حفظ صندوقگیری در مورد اعتصاب

ای به مراتب سن  دمکراسی تجمعی ادامه های منطقهکردند، در اتحادیه  میدر سراسر امپراتوری را دنبا کارگران متحرک
ای که دخال   د، به گونهیر کمیته اعتصاب انتخاب میهمان جا رن و ها مطدر یر ن س  خواسته یاف .می حیا 

-هیا  به وسیته مبتنی بر مد  دمکراسی نمایندگی ،های سراسریاتحادیه کرد. در حالی کهس را د وار میپتی« پی ریرانه»

و ناگهانی و مستقیم  ای اغتب اصو  م ارک  خودجوشهای منطقهانجمن دگی ای یر سطح به سطح دیرر بودند.نماین های
ای که همواره به ویژه در تصورا   ورایی در یمان ایده -بخ یدندبتنی بر دمکراسی پایه را تحقا میهمه کارگران م

 فعتی  روی پیدا کرد. ١٩١٨/١٩١٩انقالب 
-یده پی هد سابا کارگران آمویش دمانن -ایهای سراسری و منطقهدر اتحادیه –در مجموم مرکی ثق  جنبش سندیکایی 

کو یدند کارگران آمویش دیده  ٨٠در دهه  -های کوچرمانند کارگران دخانیا  و کارگاه–های اندکی بودند. تنها اتحادیه ور
و ینان و مردان را سایمان دهند. یر تالش م ابه ای طرف اتحادیه کارگران فتیکار در تابستان سا   بدون تخص و 
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 -٩٠یعنی در دهه  –سایمان فرا غتی که به یودی  هایجوانهنکته دیرر که مانند  با اعالم انحال  متوقف  د. یر ١٨٨٥
های ها صور  گرف . در راس اتحادیهد که در دوره قانون ضد سوسیالیس قاب  اهمی  بود، تغییر نس  بو  ک  گرف  و

لیپار  ای کارگران چوب کار، کار   با آمدن کار  لرین و تلودور -حداق  اگر ای چند نفر آنان بخواهیم نام ببریم –جدید 
ها و آلکساندر  تیکه ای فتیکاران برای نخستین بار مردانی پیدا ن، آگوس  بری ای کارگران کارخانهکتوس ای میان نجارا

های آینده که در دهه - ان نسب  به دول  و اجتمام های سیاسی آنان و موضعیهنظربودند. به عالوه « کارگریاده» دند که 
ای واضح به مثابه ابیار طبقه حاکم برای . اگر ابتدا دول  به گونهبودقانون ضد سوسیالیستی تح  تاثیر  -ود را ن ان دادخ

ای برای اصالن وسیته -غس  تعمید یاف  ٨٠دهه که در - را سیاس  اجتماعی دول  د، سندیکاها کارگران دیده میسرکوب 
به « آژانس ستطه بورژوایی» نرریستند  دول  ایجنبش کارگری می ی فعالی رو میدانی براداری و ایینسیستم سرمایه

دا ته با ند. و رهایی اقتصادی و اجتماعی خود  توانستند امیدی به رسیدن بهبدی   د که کارگران به کمر آن میای تهوسیت
های گردانی بیمهان در خودای طریا تالش برای اثرگذاری بر سیاس  اجتماعی و نیی به وسیته همکاری با کارفرمای

 .می کردای دوامدار تغییر نظر سندیکاها نسب  به دول  و کارفرمایان به گونهاجتماعی، 
بایس    غافتریر  دند. آنان نه تنها میهای دولتی ای آمادگی سایمانی و فعالیتی کارگران سوسیا  دمکراآ کارا مقام

کرده بود. نیی ر د  های دولتیغم همه مانع ترا ین ده بود، بتکه عتیر بپذیرند که حیب سوسیا  دمکرا  به هیچوجه محو
ود، در  رایط قانون ضد ها را به دس  آورده برای %٥/٧در انتخابا  رای تاگ تنها  ١٨٧٣اگر این حیب در سا  

به  %١/٧به  ١٨٨٧و در سا   %٧/٩به  ١٨٨٤و در سا   %١/٦به  ١٨٨١ها سهم و رای این حیب در سا  سوسیالیس 
ترش یاف . جنبش سندیکایی نیی گسبال   د.  %٧/١٩ د  ر د کرد و به به  ١٨٩٠سطحی خوب رسید، تا آن که در سا  

دا تند.  مار  یر رونا آهسته ولی پیوسته ٨٠های  د که در سا دونکر نمی-های سندیکایی هیرشاین تنها  ام  اتحادیه
 ٥٢٠٠٠به حدود  ١٨٧٨نفر در سا   ١٦٥٠٠های فرا غتی سایمان یافته بودند ای هها که غالبا در اتحادیاعضای این اتحادیه

هم چ مریرتر، ر د سندیکاهای دارای  افیایش یاف . اما ای این ١٨٩٠نفر در سا   ٦٣٠٠٠و حدود  ١٨٨٦نفر در سا  
دیکایی سوسیا  های سراسری سنبود. اعضای اتحادیه -عتیرغم تدبیرهای سرکوبررانه–سوسیا  دمکراسی  گرایش

 هیار نفر رسید.  ٢٣٠به  ١٨٨٩تا پایان سا   ١٨٧٧نفر در سا   ٥٣٠٠٠دمکراتیر ای 
های سایماندهی ها در عرصه کتیسایی تالشد که در یمان قانون ضد سوسیالیس افیون بر این نباید فراموش کر

نام برد. ای این « رفاه کارگران»وان ای اتحادیه تیکاهای مسیحی برآمد. در اینجا میکارگران ت دید  د، که بعدها ای آن سند
های کارگری به طور قاطعی برای گسترش اتحادیهانجمن مت  طرفدار آلمان کاتولیر پدید آمد که  ١٨٩٠اتحادیه در سا  

پان للوی  «Humani generis»همچنین بخ نامه کاتولیر و سپس پایه گذاری و تقوی  سندیکاهای مسیحی فعالی  کرد. 
یند و ای سوی  کرد تا ای یکسو کارگران را با کتیسا پیوندتیبانی میهای کارگری کاتولیر پ ای اتحادیه ١٨٨٤تم در سا  ه 

نیی هدف  ١٨٨٢های کارگری پروتستان ای سا  . پایه گذاری اتحادیهمصون بداردسوسیا  دمکراسی  دیرر آنان را در برابر
ها یار عضو پیوستند. در این اتحادیهه ٤٠با حدود  به یر اتحادیه سراسری ١٨٩٠کرد که در سا  را دنبا  می م ابهی

میان کارفرمایان و کارگران با طرفداری ای قیصر و سریمین  تماعی و ایجاد یر تواین منافع هماهنگاندی ه م ارک  اج
 پدری تکمی   د.
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ها قانون ضد سوسیالیس ن ان داد،  ١٨٨٥ن هیار بنّای برلینی در تابستا ١٢همان طور که نمونه جنبش اعتصابی 

اخته پروس روبر  پوتکامر، وییر د ١٨٨٦گونه که حکم سا  آن .نتوانس  مباریا  کارگری را به طور کام  سرکوب کند
 ١٥ ١٨٨٨تا سا   ١٨٨٦ای سا   برخوردی  دیدتر در پیش اس .رسید که داد، به نظر مین ان می عتیه اعتصابا 

ممنوم  ده  ١٨٧٨های سندیکایی که ای سا   دند. به این ترتیب  مار سایمان صندوق حمایتی منح  ٦و  سایمان سندیکایی
 تفریحیانجمن  ١٠٨انجمن سیاسی و  ١٠٦صندوق حمایتی،  ٢٣ای، انجمن صنفی منطقه ٨٧اتحادیه سراسری،  ١٧بودند به 

ندامتراه نفر محکوم به یندان و  ١٥٠٠ند. حدود ها ممنوم  دن ریه طبا قانون ضد سوسیالیس  ١٢٩٩رسید. در مجموم 
، بسیاری تن به مهاجر  سیاسی دادند و برخی برای همی ه ک ور ان را نفر ای یادگاه خود تبعید  ده ٩٠٠. حدود  دند

  (٤) ترک کردند.
رونا ر یا  کارگری متوقف  د. به خاطاما ای این طریا نه پی روی حیب سوسیا  دمکرا  و سندیکاها و نه مبار

ن توسط های پس ای آسا  ،المتتیدر مقایسه بین .آ کاری افیایش یاف  های اعتصابی بطورفعالی  ١٨٨٨اقتصادی ای سا  
ب مار  ١٨٨٩ د که نقطه اوج آن در آلمان بدون  ر اعتصاب کارگران معدن در ماه مه موجی ای اعتصابا  م خ  می

درصد افیایش  ١٥ذاری سندیکاها پدید آمد. کارگران معدن خواستار می رود. این اعتصاب بطور خودجوش بدون اثرگ
ها که بطور همیمان طرن ج به مح  کار( بودند. این خواستهساعته )با درنظر دا   ورود و خرو ٨دستمید و  یف  کاری 
-کاناو  ماه مه ابتدا در  به همین دلی  روی .نداما بدون پاسخ ماند ها داده  ده،کتبی به مدیری  معدن  ده بودند، به صور 

ماه مه به  ٥گسترش یاف  که در این منطقه روی  «روهر»جداگانه اعتصاب  روم  د. و به سرع  در ک  منطقه  های
یارلند،  یتیی سفتی  هنظامیان برضد اعتصاب گران وارد عم   دند. اما اعتصاب به محدود ،درخواس  رییس ک  وستفالی
با پذیرش هیا  هیار کارگر در اعتصاب  رک  دا تند که  ١٥٠اکسن ک یده  د. در نهای  و عتیا، آخن و لوترینرن و ی

 پیرویی محدود به پایان رسید. کارگران معدن توسط قیصر ویتهتم دوم، با 
و تنظیم  ده بود. این   ده رییی مباریاتی رای گیریصور  گرفته بود، فاقد یر برنامه ای آنجا که اعتصاب خودجوش

سهم خود را در  ١٨٩٠و  ١٨٨٨های اعتصاب بین سا  ٦٠٠گر اعتصاب را ن ان داد. و موجی ای  غتی تاثیر بسیجمباریه 
در  ،هیار عضو وجود دا   ١٧٤اتحادیه با  ٤١ ،١٨٨٩افیایش آ کار  مار اعضای سندیکاها ایفا کرد. در آغای سا  

ها در مسیر تبدی   دن به  رایط قانون ضدسوسیالیس هیار عضو. سندیکاها در  ٢٣٠اتحادیه با  ٥٨ ،١٨٨٩پایان سا  
 .به ثمر ن س آن تا آغای جنگ او  جهانی  های پس ایتحولی که در دهه ای قرار دا تند توده یجنب 
 

*** 
 

ها بر تحو  سایمانی حیب سوسیا  دمکرا  و سندیکاها ناچیی بود، تاثیر آن بر اندایه تاثیر قانون ضد سوسیالیس هر 
یعنی سرکوب حیب، اما  –با د. چهره دوگانه سیاس  بیسمارک  توانس  بی تری و سیاسی آنها نمیری برنامه اگیجه 

تاثیری پایدار بر  -های اجتماعیسیاس  ای کارگران ای طریامجای دانستن کار پارلمانی، ستب حقوق سیاسی و پ تیبانی 
ررد سیاسی یمینه را برای پذیرش تعبیرهای مارکسیستی ای گیری سوسیا  دمکراسی در برابر دول  دا  . پیامد پیموضع

گرانه تاییدگر واقعی  مهیا کرد. بحران اقتصادی به مثابه گواهی برای درستی نظریه فالک  کارگران بود. تدبیرهای سرکوب



نگرش                                                                                       تاریخ فشرده سندیکاها: ایجاد و سیر تکاملی آنها از آغاز تا به امروز  
 

29 

 

 وار«گتو»یندگی دول  طبقه بورژوایی اس . و وضعی   ابیار حاکمی  صاحبان وسای  تولید وآن بودند که دول  
کو ید به تبتیغا  حیب سوسیا  دمکرا  محتوا و د یر منش افراطی مساعد کرد که می رایط را برای ایجا ،کارگران

اعم –آن  ود. تحقیر و طرد ای جامعه بورژوایی بود که سوسیا  دمکراسی « آگاهی طبقاتی»جهتی بدهد که موجب تحو  
های اجتماعی و ه در قالب به رسمی   ناختن تحتی ، کهای سیاسیمهم  رادیکا   دن برنارا به س -رهبران و کارگرانای 
آن « عصر جدید»ر خود رن ریه تلوری، کار  کالوتسکی دیاف  و در درون حیبظارا  تاریخی مارکسیستی تبتور میانت

یالیستی که پیش داری حاضر و دورنمای جامعه آینده سوسمباریه بر ضد دول  طبقاتی سرمایهکرد، سوق دهد. را تبتی  می
 پذیرفته  د.  م تاقانه( آن را فراگیر کرد، ١٨٧٩« )ین و سوسیالیسم»ای همه آگوس  بب  در کتابش 
رهبری واقعی و برگه  ،رای تاگ ، فراکسیونِ تبتیغی مجای یر تجمعها تنها ضد سوسیالیس پارلمان در  رایط قانون 

ماند، هر چند در « قانونی»عم  سیاسی حیب سوسیا  دمکرا   تصرف قدر  سیاسی بود. جه  رای به مثابه تنها ابیار
در یاویه این مفهوم ای برنامه گوتا حذف  د، چون حیب خود را ناگییر  ١٨٨٠در سا   (Wydenوایدن )کنرره 
طریا ای نه »معتقد بود که پیرویی حیب را  ١٨٨٧تن در سا  دید. ویتهتم لیبکن   در کنرره سن  گنی بودن میغیرقانو

ار پیش ای هر و این ابی توان  تاب بخ یدمی «افیایندای طریا ابیاری که به قدر  ما میبتکه های تروریستی کودتا و حتمه
  (٥) دهندگان بود.چیی جذب اعضا و رای

موجب  د که تصور کسب  ده در سا   ١٨٩٠تجربه سرکوب و پیش ای هر چیی موفقی  در انتخابا  رای تاگ در سا  
ها ایده انترناسیونالیسم اولوی  دارد. به عالوه در آن سا تحکیم باید که نبرد سیاسی بر مباریه سندیکایی  ٧٠و  ٦٠های 

المتتی سو، درک ضرور  عم  هماهنگ بینهای دیرر ک ورها ای یرجربه مهاجر  و تماس با سوسیالیس تقوی   د. ت
یی ای جنبش که سوسیا  دمکراسی آلمان خود را به مثابه جی در این امر نقش دا  مثال در جنبش اعتصابی ای سوی دیرر، 

المتتی در پاریس پیش ای هر چیی خواستار ه   ساع  کنرره کارگری بین در ١٨٨٩که در سا   المتتی کارگری ببیندبین
 د، برای یم برپاتظاهرا  بایس  میاو  ماه مه هر سا   ،که برای رسیدن به این هدفنکته این ( ٦) کار رویانه بود.

 انداخ . فراد در حیب و سندیکاها تفرقه میبود که بین ا ایمسالهن جنبش کارگری آلما
ژولن  ١٥گذاری ویتهتم دوم در قانون ضد سوسیالیستی امید به دوران اصالحا  سیاسی و اجتماعی با تاج تاثیر ییر
ژانویه  ٢٥ها  د، اکثری  رای تاگ در سیالیس پیوند خورد. هنرامی که دول  مجددا خواستار تمدید قانون ضد سو ١٨٨٨
یسمارک به خاطر بدر پایان مهت  متغی  د.  ١٨٩٠سپتامبر  ٣٠ای که این قانون در بر ضد آن رای داد، به گونه ١٨٩٠

عظمی ای پس  صدرا ١٨٩٠مارس  ٢٠اش به منظور محدود ساختن سوسیا  دمکراسی در تاریخ  کس  سیاس  داختی
و به سر رسیدن مهت  انقضای قانون ضد سوسیالیستی عصر جدیدی برای « دوران بیسمارک»ا پایان یافتن د. باستعفا دا

 سندیکاها  روم  د.
 

 ییرنویس های فص  سوم
 
 ٣٥١-٣٥٨، ص ١٨٧٨، ٣٤رایش، شماره  -١
دوره  VIیشتاگ، های راهای تندنویسی شده از مذاکرهدر رایشتاگ، در گزارش ١٨٨٤نوامبر  ٢٦اتو فن بیسمارک در  -٢

 گذاریقانون
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های تندنویسی شده از مذاکرات رایشتاگ آلمان، فته از: گزارشدر رایشتاگ، برگر ١٨٧٨اکتبر  ٩اتو فن بیسمارک در  -٣

 ١٢٥مجلس دور چهارم، نشست اول، جلد یک، ص 
، ١٩١٣ها، نورنبرگ، ستها درباره تاریخ قانون ضد سوسیالینویسیها و حاشیهسال، مدرک ١٠پس از ایگناس آئر،  -٤

 .٣٥٤صص 
 -، هوتینگن١٨٨٧اکتبر  ٦تا  ٢از « مذاکرات کنگره حزب سوسیال دمکرات آلمان در سنت گالن»ویلهلم لیبکنشت در  -٥

 .٤٢، ص ١٨٨٨زوریخ، 

یه ژوئ ٢٠تا  ١٤المللی در پاریس، برگزار شده از ی کارگری بینعنامه حفاظت کار در پروتکل کنگرهبنگرید به قط -٦

 و بعد. ١٢١، ص ١٨٨٠. ترجمه آلمانی، نورنبرگ، ١٨٨٩

 
  

 


