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پیشگفتار
با توجه به نقش نهادهای اجتماعی در جامعه مدنی و استقرار دمکراسی ،رویکرد به تجربههاای متا هاای دیرار در یمیناه اک
گیری و کارکرد نهادهای اجتماعی اهمی ویژهای دارد .ا تباه اس اگر دستاوردهای اجتماعی در برخی ک ورهای اروپایی که تحا
دول رفاه به دس آمده ،دیده ود ،اما پ توانه و یمینه سای این دستاوردها دیده ن ود.
نررش با انت ار خالصهای ای کتاب «تاریخ ف رده سندیکاهای آلمان ،ای آغای تا به امروی» اثر می ایی نایدر ،میکو د نق ی
در پربارتر کردن ره تو ه نظری کن رران سندیکایی در ک ور ما دا ته با د .این کتاب به صور فص به فص منت ر می ود.
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فصل اول
صنعتی شدن ،پیدایش طبقه کارگر و آغاز
جنبش سندیکایی در میانه سده ١٩
برای این که بفهمیم« ،نو» بودن جنبش کارگری و پیش ای هر چیی در اینجا جنبش سندیکایی چه بوده ،تا ای جمته بتوانیم
خدما بنیانرذاران سندیکاها را ارج بنهیم ،میبایس ابتدا وضعی اقتصاادی ،سیاسای و اجتمااعی در نیماه نخسا ساده  ١٩را
در نظر آوریم .چرا که ایجاد سندیکاها پاسخ بخ ی ای طبقه کارگر به چالش «انقالب صنعتی» و «مسالته اجتمااعی» باود کاه
مهر خود را بر نخستین تالشهای آیمای ی ایجاد سندیکاها گذا .

 .1صنعتی شدن و ایجاد طبقه کارگر :پیرامون پیدایش «مسئله اجتماعی»
پیدایش طبقه کارگر و «مسلته اجتماعی» پیامدهای مستقیم صنعتی دن اسا  ،کاه در ساده  ١٩آغاای باه دگرگاون سااختن
سیمای یمین و یندگی انسانها کرد .البته کار میدوری ،فقر و فالک در جامعه ماقب صانعتی نیای وجاود دا ا گار چاه ایان
مصاایب ها سااابقا بمثابااه پدیااده «خاادادادی» پذیرفتااه می اادند ،امااا کااارمیدی و فقاار تااوده گیاار در سااده  ١٩موجااب مطاارن اادن
خواس دگرگونیهای (بنیادی) اجتماعی گردیدند .برخالف پیامدها ری ههای صنعتی دن به هیچوجه بطور قاطع رو ن ن اده
اس به هر حا میتوان آمییهای ای رایط درهم پیچیده را مطرن کرد که بطور همیمان عت و معتو اند.
پایش اارط و موتااور صاانعتی اادن پایش ای هاار چیاای نوآوریهااای فناای بودنااد کاه اسااتثمار منااابع طبیعاای و روناادهای کااار
پی ااهوری را دگرگااون ساااخته و بهاارهوری کااار را بااه پاایش راندنااد .بااویژه کاااربرد ما ااینها بمثابااه ما ااینهای موتااوردار و
ما ین های کارافیار نو بود .مهمترین مرحتاه ابتادایی ما اینی ادن ،کاه ای انرتساتان آغاای اد ،اختارام و سااخ ما این بخاار
( ،)١٧٦٥ما ین ریساندگی ( ،)١٧٦٩ما این بافنادگی مکاانیکی ( )١٧٦٨و لوکوموتیاو ( ١٨٠٣ -٤و نیای  )١٨١٤باود ،کاه در
آلمان تنها بصور تدریجی و ای لحاظ منطقاهای متفااو گساترش یافا  .اگار نقاش ورود فنآوریهاای ناوین را برجساته کنایم،
میتوان دهههای  ١٨٣٠تا  ١٨٥٠را بمثابه دوره تدارک صنعتی دن در آلمان یاد کرد ،که سپس این روند در میانه ساده -١٩
یعنی کمی بعدتر ،اما سریعتر ای انرتستان – تکام یاف .
برخی ا اارا در ایان رابطاه کفایا میکنناد در حالیکاه در ساا  ١٨٤٩در راینلناد و وساتفالن تنهاا  ٦٥١ما این بخاار
بقدر مجموعا  ١٨٧٧٥اسب بخار م غو بکار باود ،تعاداد و قاو آنهاا یار چهاارم قارن بعاد باال بار  ١١٧٦٠و ٣٧٩٩٠١
اسب بخار می د .پیامد و بطور همیمان محرک ر د اقتصادی ساخ راهآهن باود ،کاه ناه تنهاا محا کاار بارای صانع تولیاد
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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فرامحتی ایجااد کارد .در حالیکاه مجموعاا طاو خاط آهان در ساا  ١٨٥٠در پاروس باال بار  ٣٨٦٩کیتاومتر می اد ،در ساا
 ١٨٧٠این رقم به  ١١٥٢٣کیتومتر رسید تعداد لوکوموتیوها در همین فاصته یمانی ای  ٤٩٨به  ٣٤٨٥افیایش یافا  .سااخ
راهآهن – در امپراطوری آلمان -نمای رر تابریری صنعتی دن پس ای ایجااد امپراتاوری ( )١٨٧١اسا  .طاو خاط آهان ای
 ٢٨٠٠٠کیتومتر در سا  ١٨٧٥به  ٦٥٠٠٠کیتومتر در سا  ١٩١٣رسید.
«تأخیر» در برابر انرتستان ای یر سو و سرع صنعتی دن پس ای ایجاد امپراتوری ای ساوی دیرار ،هنراامی آ اکار
می ود ،که تولید فتی خام در آلمان را – کاه همیماان نموناهای بارای تکاما صانایع سانرین ،ایان بخاش هادایترر صانعتی ادن
گسترده در آلمان اسا  -در نظار بریاریم .میایان ایان تولیاد باین ساا های  ١٨٥٠تاا  ١٨٧١ای  ٠/٢باه  ١/٦میتیاون تان افایایش
یاف  .تا سا  ١٩١٠حتی به  ١٤میتیون تن رسید .در حالیکه در انرتستان این مییان پس ای اینکه در سا  ١٨٧١بال بر ٦/٧
میتیون تن بود ،تا سا « ١٩١٠تنها» به  ١٠میتیون تن رسید .ر د سریع تولید آهن – کاه تولیاد فاوالد ای آن هام ساریعتر باود-
نیی مرهون نوآوریهای فنی بود که ابتدا در نیمه دوم سده  ١٩دنیای کار و صنایع سنرین را دگرگون کارد .در حادود دهاه ٤٠
ما اینهای بخااار بارای پماان کااردن آب و حما و نقا انساانها و مااواد در معاادنها بکاار گرفتااه ادند ،کااه ایاان نیای بنوبااه خااود
استخراج یغا سنگ ای اعماق معدنها و افیایش تولید یغا سنگ را امکانپذیر ساخ  .افیایش تولید یغا سنگ پیش رط
ر د تولید آهن و پیش ای هر چیی فوالد بود که در سا  ١٨٦١به روش بسامر ) (Bessemerو ساپس  ١٨٧١ -٧٩باه روش
توماس دستخوش دگرگونی د.
تأثیر مکانییه دن در صنع نساجی ،که در آلمان – برخالف انرتستان – تنها در مرحتاه آغاایین بخاش پی اتای صانعتی
دن بود ،در نیمه نخس سده  ١٩بوضون قاب م اهده اس در حالیکه حدود سا  ١٨٠٠تنها  ٧٧کارگر ریسانده ماورد نیاای
بودند تا  ١٠٠٠دوک نخریسی را بکار اندایند ،در سا های  ١٨٦٥ -٦٩تنها  ١٤نفر کافی بود .ای آنجا که کار ما اینی عاالوه
بر این بمثابه کاار سااده تتقای می اد ،بطاور گساترده یناان و کودکاان بکاار گما اته ادند حادود  ١٨٣٠کودکاان ییار  ١٤ساا
تقریباا یار ساوم اااغالن در کارگاههاای پنباه ریسای یاکساان را ت اکی میدادناد ،و بایش ای نیماای ای ااغالن را یناان ت ااکی
میدادند.
و البته در نهای ر د صنعتی ای حمای و تسهیال سیاسی و حقوقی برخوردار میگردید در این خصاو میتاوان باه
«رهااا سااایی دهقانااان» در پااروس اندی ااید ،کااه در دهااههای پااس ای  ١٨٠٧بااه پیاادایش یاار ق اار ییردسا روسااتایی ای میااان
رعی هااای سااابا کماار کاارد ،کااه بمثابااه نیااروی کااار «آیاد» در اختیااار قاارار دا ااتند .اصااالحا دولتاای نیاای ای یکسااو پاایش
رط های مناساب حقاوقی و سیاسای بارای تکاما اقتصاادی را فاراهم کردناد و ای ساوی دیرار بوسایته «رهاساایی دهقاناان» و
«تأمین آیادی قرارداد کار» در ایجاد طبقه کارگر «مدرن» سهم ایفاء نمودند.
سرانجام این نکته ای اهمی مرکیی برخوردار بود که به سرمایه نیای بود تا روند صنعتی دن براه انداخته و پایش بارده
ااود .باادین ترتیااب در سااده  ١٩ااک اقتصااادی ساارمایه داری صاانعتی کااه وجااه م خصااه آن دارایاای خصوصاای و مالکیاا
خصوصی بر سرمایه بود ،امر خود را به پیش برد .این سارمایه در مسسساههایی کاه در خادم تولیاد و فاروش کاالهاا هساتند،
سرمایهگذاری می ود تا سود ایجاد ود .سودگرایی نظم اقتصادی سرمایهداری انرژیهاای عظیمای را بارای تکاما اقتصاادی
رها ساخ  ،که ای یکساو اعاتالی باورژوایی بعناوان ق ار هادایترر اقتصاادی و نیای پاس ای مادتی کوتااه بعناوان ق ار هادایترر
اجتماعی را بهمراه آورد ای سوی دیرر این تکام اقتصاادی یار وضاعی ناهنجاار اجتمااعی در مقیااس تاا کناون نا اناختهای
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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تولید و ای سوی دیرر کارپذیر  -که نه صاحب ما ین ،نه ابیار کار و مواد خام و بطور اولای ناه محصاوالتی باود کاه خاود او
تولید میکرد.
البتااه ب اه ساارع باار تعااداد کسااانی کااه نسااب بااه وضااعی اقتصااادی و اجتماااعی خااود بااه آگاااهی تتخاای دس ا مییافتنااد و
کارفرمایان را ضد منافع خود میدانستند  ،افیوده د .اماا ایان تقابا سارمایه و کاار باه هیچوجاه یار «طبقاه کاارگر» متحاد و
یرانه اندیش ایجاد نکرد .طبقه کارگر مطاابا برآمادگاه اجتمااعی ،جانس ،اغ  ،بخاش اقتصاادی ،درآماد ،ماذهب ،بااور سیاسای،
سن ،وضعی خانوادگی و مح یندگی متفرق و پراکنده بود و ماند .بر پایه همه این رایط آگااهی سیاسای فاردی اک گرفا
و میگیرد ،که متأثر ای نه فقط یر تضاد اساسی – و البته مهم -بتکه متأثر ای بسیاری ای عواما اثرگاذار متفااو اجتمااعی و
خصی اس  .بدینصاور «جنابش کاارگری» میبایسا هماواره اکاف در «طبقاه کاارگر» را بایتاباناد.
سیاسی و تجربیا
چاارا کااه آگاااهی کااارگران هیچراااه و بااه هیچوجااه در مرحتااه آغااایین آن در میانااه سااده  ١٩یرانااه و واحااد ،آنرونااه کااه برخاای
نظریهپردایان و سیاستمداران بر پایه موقعی کارگر در برابر سرمایهدار انتظار دا تند ،نبود.
در کنااار حرک ا ظفرمنااد نوآوریهااای فناای ،در کنااار دگرگااونی چارچوبهااای حقااوقی -سیاساای و در کنااار رسااو ااک
اقتصادی سرمایه داری باید ای ر د جمعی بمثابه یر خصوصی مهام دیرار روناد تحاو فراگیار اجتمااعی ساده  ١٩یااد کارد
جمعی آلمان ای  ٢٤میتیون نفر در سا  ١٨٠٠به بیش ای  ٣٦میتیون نفر (در سا  )١٨٥٦و  ٥٦میتیون نفار در ساا ١٩٠٠
افیایش یاف  .دلی ا ین افایایش جمعیا کاه ناه تنهاا افایایش نیاروی کاار ،بتکاه همچناین امکاان خریاد محصاوال انباوه – البتاه
بخاطر ضعف نیروی خرید در سطحی محدود -را فراهم ساخ  ،پیش ای هر چیی کاهش مرگ و میر باه برکا بهباود ارایط
بهدا تی ،درمان پی کی و نیی تغذیه بود.
***
صنعتی دن برای انسانهای درگیر با آن چه معنایی دا ؟ فضای کاار ،محایط و هماه گساترههای ینادگی آنهاا دگرگاون
د .پی روی سرمایهداری صنعتی بصور کتی در تکام تعداد اغالن در عرصههای جداگانه اقتصادی آ اکار می اود .در
حالیکه تعداد مطتا اغالن پیوسته افیایش مییاف  ،سهم اغالن در بخش ک ااوریی نساب باه تعاداد کا هماه کااروریان ای
 %٥٩در سا  ١٨٢٥به بیش ای ( %٥٥سا  )١٨٥٠و  %٣٨در سا  ١٩١٤کاهش یاف  .برخالف آن در این فاصته یمانی
سهم اغالن در بخش پی هوری و صنع ای  %٢١به بایش ای  %٢٤و سارانجام  %٣٧افایایش یافا  ،ساهم کاارگران ااغ
در بخش خدما ای  %١٧به بیش ای  %٢١و سرانجام  %٢٥رسید.
ای میانه سده  ١٩مرکی ثق هاای آتای صانع آ اکار ادند .ازبر اتیین ،منطقاه روهار و یار تبادی باه منطقاههای صانعتی
دند و انسانهای ییادی بسوی این منطقاهها ساراییر گردیدناد .تعاداد سااکنان منطقاه روهار ای  ٣٦٠هایار در ساا  ١٨٥٠باه
 ٣/٥میتیون نفر در ساا  ١٩١٤رساید و تعاداد اهرهای بایرگ بسارع افایایش یافا اگار در ساا  ١٨٠٠در آلماان تنهاا ٢
هر بیرگ با بیش ای  ١٠٠هیار ساکن – یعنای بارلین ( ١٧٢هایار نفار) و هاامبورگ ( ١٣٠هایار نفار) -وجاود دا ا  ،ایان
تعداد در سا  ١٨٥٠به  ٣هر (برلین ،هامبورگ و مونیخ) و  ٨هر (در سا  )١٨٧١و  ٤٨هر در سا  ١٩١٤رسید.
همانرونه که صنعتی ادن و روناد هرساایی فضاای ینادگی را دگرگاون سااختند ،ایوه تولیاد صانعتی فضاای کااری را
متحو کرد کاارگران ما این را «بکاار گرفتناد» ،کاه سارع کاار و «تواناایی»هاای آن ،جریاان و طاو ماد کاار را تعیاین
میکرد .موضوعاتی مان ند تقسیم کار و پارچه پارچه ادن تولیاد تاا حاد یار یکناواختی اماگونه ،آلاودگی ،سار و صادای ییااد،
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تعفاان و بخطاار افتااادن سااالمتی ،جاادا اادن محا کااار ای خانااه ،فرمااانبرداری ای اجبارهااای یمااانی و کاااری دیکتااه ااده بوساایته
«صاحبان کارخانه»ها ،برای ت ریح روند «بیرانه سایی» که یوه تولید صنعتی برای کارگران بطور فیاینده بهمراه دا ا ،
کفای میکند.
اثر عرضه بیش ای حد نیروی کار – دهقانان و رعی هاای پی این ،کاارآمویان و نیای پی اهوران ااغ در حرفاههای در
حا نابودی -در بایار کاار متماوس باود .رقابا کاارگران باا یکادیرر ،باه اک اساتثمار ادید بار جامعاه کاارگری ف اار وارد
میآورد  ١٣ساع کار رویانه عتیرغم همه تفاو های غتی ،کارخانهای و منطقهای تا میانه سده  ١٩یر قاعاده باود .درآماد
ناخال واقعی تا آغای دهه  ٧٠ساده  ١٩پاایینتر ای ساطح دهاههای آغاایین ایان ساده نراهدا اته اد افایون بار ایان وضاعی
درآمدها بخاطر پرداخ مید بوسیته کاال بجای پو  ،بمراتب وخیمتر د .این وضعی اجتماعی ناهنجاار در وضاع مساکن نیای
بایتاب مییاف  .اینکه خانوادههای  ٦نفره یا بی تر در یر یا دو اتاق یندگی میکردند ،مورد نادری نبود.
***
جامعااه کااارگری – کااارگران بااا خانوادههای ااان – خااود را در براباار پدیاادههای فاجعااهبار هماایاد ساارمایهداری صاانعتی
بیدفام مییافتند .نخستین ن انه ای دخال دولتی ابتدا در عرصه دفام ای کودکان و نوجوانان هویادا اد .بارای نخساتین باار در
سا  ١٨٣٩در پروس ای جمته ییر ف اار نظامیاان ،کاه بایم تخریاب «منباع ذخیاره» خاود را دا اتند ،کاار کودکاان محادود اد.
کودکان بین  ٩تا  ١٦سا اجایه ندا تند بیش ای  ١٠ساع در روی در کارخانهها و معدنها بکار گرفته اوند .عاالوه بار ایان
کار بانه ،کار در رویهای یک نبه و رویهای تعطی عمومی نیای بارای آناان ممناوم گردیاد .اماا ای آنجاا کاه ایان مقاررا باه
هیچوجه در همه جا رعای نمیگردید ،بر اساس قانون حرفاههای پاروس در تااریخ  ١٧ژانویاه  ١٨٤٥باه پتایس محتای دساتور
داده د ،دق کنند که آیا هنراام بکاارگیری کاارآمویان «حفاظ ساالمتی و انصااف» رعایا می اود .ای ساوی دیرار در مقابا
مقااررا حمااایتی بسااود کااارگران در براباار باادترین ضااایعا صاانعتی اادن ،البتااه ساادهای سیاساای و حقااوقی وجااود دا ااتند ،کااه
میبایس مانع دفاام مساتق و ساایمانیافته ای مناافع جامعاه کاارگری اوند .مطاابا قاانون حرفاههای پاروس در تااریخ ١٨٤٥
(پاراگراف  )١٨٢مجایا قرار و مدارهای اگردان و کارآمویان یا کاارگران کارخاناهها بارای اعتصااب تاا حادود یار ساا
یندان بود بانیان و مسلوالن «ایجاد ارتباط میان کارگران کارخانهها ،کارآمویان یا ااگردان بادون مجاوی پتایس ،اگار مطاابا
قانون جیا با مجایا سخ تری مواجه نمی دند ،با مجایا نقدی تا  ٥٠تالر و یا تا  ٤هفته یندان و باقی ارک کننادگان در
این فعالی با مجایا نقدی تا  ٢٠تالر و یا  ١٤روی یندان تنبیه می دند» )١( .بهمان اندایه که دایره ر د یابنده کاارگران باه
یکسانی وضعی خود بمثابه تقدیر متأثر ای عوام اقتصادی و سیاسی و در نتیجه وضعیتی قاب تغییر پی میبرد ،بهمان اندایه
نیی آمادگی ان برای ت ک سایمانی و نیی اراده تدافعی کارفرمایان و دول ر د مییاف .
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 .٢در راه ایجاد نخستین سندیکاها
راه ایجاد نخستین سایمان های کارگری طوالنی و بایتابنده آن روناد د اوار فراگیاری باود ،کاه در جریاان آن سارانجام –
متأثر ای تجربیا پی ین و با حمای افراد غیر کارگر ای لحاظ اجتماعی فعا  -در میان کارآمویان و کارگران این آگااهی پدیاد
آمد ،که ای منافع خود به بهترین وجه بوسیته سایمانهای خود میتوان دفام کرد.
در نخستین دهههای صنعتی دن ،یعنای ساا های  ١٨٣٠و  ،٤٠نطفاههای ت اک پایادار در انجمنهاا باه چ ام میخاورد.
ا کا ابتدایی سایمانی عبار بودند ای صاندوقهای حماایتی بارای خودیااری در ماوارد بیمااری و مارگ و نیای مهااجر  .باه
اینها باید انجمنهای آموی ی – مثال در برلین در سا  ،١٨٤٤در هاامبورگ  ١٨٤٤-٤٥و در هاانوفر  -١٨٤٥و در ماواردی
انجمنهای اعتصاب را افیود .بوسیته این انجمنهای آموی ی ،حتی اگر آنها غالبا به یاری فعا یا حتی ییر رهبری نماینادگان
اد .و جنبشهاای اعتراضای پایش ای ماارس ،یعنای
هروندان و یا کتیسا ایجاد می دند ،اندی ه یر سایمان خودگردان تقویا
سا های پیش ای انقالب مارس  ،١٨٤٨ای طریا درخواس نامههای پر مار خطاب به کارفرمایان و مسلوالن دولتی نارضایی
فیاینده خود را نسب باه مناسابا اجتمااعی و سیاسای ن اان میدادناد .ا اکا مبااریاتی «ناوین» سان آفارین ،کمتار بصاور
ناآرامیهای نا ی ای گرسنری و نیی موارد پراکندهای تخریب ما ینها و اعتراضهای صنعترران و کارگران خاانری بار ضاد
نا ران و تاجران و نظیر قیام نساجان در سا  ،١٨٤٨بتکه بی تر بصاور اعتصاابها و تحریمهاای کاارآمویان پی اهوری و
همچنین کارگران راهآهن خودنمایی میکردند .سایمان و اعتراض اجتماعی – اینها دو عنصر تحاو اجتمااعی در حادود میاناه
سده  ١٩بودند ،که میبایس جنبش کارگری را بهم پیوند یند.
البته این فقیرترین فقیران نبودند که به پی ریمان اندی ه سایماندهی بد دند .پیش ای هماه کاارآمویان پی اهوری راهبار
بودند چرا که رویمیدان و کارگران خانری نه سان و ناه تجرباه ساایمانی دا اتند و ناه خودآگااهی و نیای امکاناا ماالی ،کاه
جنبشهای مطالباتی مقطعی و محدود را بوسیته سایمانهای پرخارج دوامدار کنناد .باا نرااهی باه قادر ای لحااظ کمای ضاعیف
کارگران صنعتی در میانههای سده رف نمیآید که چرا پیش ای هماه کاارآمویان پی اهوری باه حاامالن اندی اه ساایمانی باد
ادند .آنهاا متاأثر ای خودآگاااهی نیرومناد اغتی کاه ری ااه در غارور پی اهوری پایش صاانعتی دا ا  ،تغییار اک ساارمایهداری
مناسابا کاار و نیاای دگر گاونی ارایط کااار را بمثاباه هجااوم باه امیادها و انتظااارا خاویش دانساتند .اگاار در گذ اته کااارآمویان
میتوانستند مناسب بودن دستمید را نسب به قیم کاالها تخمین بینند ،و در نتیجاه خواسا «دساتمید عادالناه»  -کاه امکاان
یر یندگی «مناسب» را فراهم میکرد -کامال نیدیر به واقعی بود ،محاسبه مادرن صانعتی دساتمیدها نارو ان باود افایون
بر ایان ،کاار بادلی کاربسا فیایناده ما این تجییاه اده و بادین ترتیاب مهاار پی اهوری اریش خاود را ای دسا داده باود .و
سرانجام امکان ارتقاء به استادکاری مستق که سابقا امری قطعی بود برای اغتب کارآمویان دس نیافتنی اد .ایان کاارآمویان
– و نه کارگران -بودند که نخستین اتحادیهها را ت کی دادند که بخ ا هدفهای صنفی و بخ اا هادفهای رادیکاا دمکراتیار
را پی میگرفتند.
***
آگاهی سنتی غتی در ارتباط با تجربه اجتماعی و سیاسی یمینه را برای ایجااد ساایمانهای کاارگری مسااعد سااخ  .در
این رابطه سایمان مخفی دمکرا و رادیکا «اتحادیه تحقیر ادگان» کاه در ساا  ١٨٣٤در پااریس ای ساوی رو انفکران و
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کااارآمویان پی ااه وری کااه بااه دالیا سیاساای مهاااجر کاارده بودنااد ،قابا ذکاار اسا ای ایاان سااایمان در سااا « ١٨٣٧اتحادیااه
عادالن» من عب د ،که ابتدا متاأثر ای اندی اههای انقاالب اجتمااعی کاارآموی خیااط ماگادبورگی ،ویتهتام ویتتیناگ باود و ساپس
ییاار تااأثیر کااار مااارکس و فریاادریش انرتااس در سااا  ١٨٤٧بااه «اتحادیااه کمونیسا ها» تغییاار نااام یافا  .اصااو بنیااادین ایاان
اتحادیه« ،بیاان ناماه کمونیساتی» ،کاه ماارکس و انرتاس در فوریاه  ١٨٤٨در لنادن منت ار کردناد ،ای اهمیا غیرقابا اغراقای
برای تحو بعدی جنبش کارگری – و نه تنها این جنبش -برخوردار بود )٤( .در این اثر مارکس و انرتس بار پایاه ایان نظریاه
تاریخی ماتریالیستی ،که «تاریخ همه جامعهها تا کنون [ ]...تاریخ مباریه طبقاتی» بوده - ،با در نظر دا تن تحاوال انرتایس-
تصویر سرمایه داری مدرن را تکمی کردند پایاه وابساتری انساانها باه انساانها ،پایاه اساتثمار و سارکوب ،و نیای پایاه حاکمیا
سیاسی بورژوایی عبارتس ای مالکی خصوصی بر وساای تولیاد .جامعاه در جریاان تکاما « ،بایش و بی اتر باه دو اردوگااه
بیرگ د من ،دو طبقاه بایرگ رودرروی هام باورژوایی و پرولتاریاا» تقسایم می اود .اماا «باا تکاما صانع بایرگ []...
یمینی که بورژوایی بر روی آن تولید و کاالها را ای آن خود میکند ،ییر پایش خاالی می اود» .چارا کاه باا اساتقرار فیایناده
سرمایهداری جامعه کارگری نیرومنادتر میگاردد .و اینچناین باورژوایی «پایش ای هار چیای گورکناان خاود» را تولیاد میکناد.
«سقوط او و پیرویی پرولتاریا هر دو به یکسان اجتنابناپذیرناد» .هادف کمونیسا ها عبارتسا ای آنکاه «ایان پیارویی را باه
ثماار رسااانند ،آنهاام ای طریااا «تباادی پرولتاریااا بااه یاار طبقااه ،ساارنرونی حاکمی ا بااورژوایی ،تصاارف قاادر سیاساای توسااط
پرولتاریا» .بدین ترتیب لغاو مالکیا خصوصای بار وساای تولیاد و «سارنرونی قهرآمیای هماه اک های تاا بحاا موجاود نظام
اجتماعی» ضروریاند.
اگاار «بیااان نامااه کمونیسااتی» بعاادها در آلمااان واجااد اهمیا سیاساای بیرگاای ااد ،امااا در میانااه سااده  ١٩ای کنااار واقعیااا
هنوی پرولتاریا به توده تبدی ن ده بود و هنوی هیچ سایمان تودهای پرولتاری وجاود ندا ا – و
اجتماعی و سیاسی میگذ
آگاهی بر منافع م ترک میبایس در جامعه کارگری در حاا پیادایش اک بریارد .البتاه انقاالب  ١٨٤٨ای راه سیاسای کاردن
گسترده مردم به این روند ک گیری آگاهی تاب بخ ید.
انقالب مارس  ١٨٤٨با هدفهای مرکییاش – وحد متی ،دمکراسی پارلمانی بر پایه قانون اساسای و حاا براباری در
انتخاب -در هسته خود انقالبی بورژوایی بود .اما حامتین انقالب پایش ای هار چیای پی اهوران و کاارگرانی بودناد کاه در پ ا
سنررها نه فقط برای دمکراسی ،بتکه همچنین برای هدفهای اجتماعی و اقتصادی مباریه میکردند.
***
بدین ترتیب در سا های  ١٨٤٧-٤٨در پیوند با اندی ههای نقادانه اجتماعی پی ین متعتاا باه عاوام و روحانیاان مسایحی و
نیاای در پیونااد بااا ساان انجمنهااای تاادین و تعاااون – نخسااتین اتحادیااههای کااارگری کاتولیاار و پروتسااتان پایهگااذاری اادند .ایاان
اتحادیهها ییر هدای روحانیان بودند و در نتیجه در ستسته مراتب کتیسایی قرار دا تند ،و میبایسا باه تحکایم بااور ،آماویش
و آداب معا ار کاارگران و نیاای بااال باردن سااطح آگااهی حرفااه ای آناان کمار کننااد ،تاا ای ایان راه در مجمااوم ساهمی در حا
«م کال اجتماعی» ایفاء نمایند.
تعداد چنین اتحادیههایی در سا  ١٢ ١٨٥٥هیار بود که در سا  ١٨٧٠ -٧١حدود  ٧٠هیار عضو دا تند.
چنااین تالش هااایی جه ا جااذب بااویژه کااارگران در کتیسااای کاتولیاار ای حمای ا قاااطعی برخااوردار بااود .باار خااالف ایاان،
کتیسای پروتستان برخوردی محتاطانه دا  .با اینحا اصالنطتبان اجتماعی کاتولیار و پروتساتان در میاناه ساده  ١٩در ایان
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مورد همفکر بودند که به «مسلته اجتماعی» پیش ای هر چیی بعنوان مسلتهای اخالقی  ،بعنوان وظیفهای کتیسایی جه اصالن
عقیده و مرام بنررند.
***
اما در جریان انقالب در میان تعداد فیاینده ای ای کارگران روند پی بردن به ضرور سایمانی مستق آغاای اد .انقاالب
که ای طریا آیادی مطبوعا  ،اتحادیهها و اجتماعا پیش رطهای حقوقی برای گسترش سایمانهای کارگری و کاارآمویان
آفریااد ،اارایط مساااعدی باارای ایاان رونااد فراگیااری ایجاااد کاارد .افاایون باار ایاان پارلمااان فرانکفااور بمثابااه محتاای باارای طاارن
درخواس ها «ک ف» د ،تا به کمار آن هادفهای اصاالنگرانه دمکراتیار و اجتمااعی در ماذاکرا قاانون اساسای گنجاناده
ود.
در این جا بویژه قاب ذکر ابتکار حروفچین ا تفان بورن ( )Stephan Bornای «کمیته مرکایی کاارگران» در آوریا
 ١٨٤٨مبنای بار دعاو بااه کنراره عماومی کاارگران آلمااان در پایاان او و آغاای ساپتامبر  ١٨٤٨در باارلین اسا کاه در آنجااا
«برابری کارگران» ت کی د.
در ژولن « ١٨٤٨کمیته مرکیی کارگران» در برلین با طرن درخواس های راهنماا باه مجتاس متای فرانکفاور رجاوم
کاارد .ایاان درخواس ا ها ای جمتااه عبااار بودنااد ای تعیااین حااداق کااارمید و رویانااه کااار توسااط کمیساایونهایی ای کااارگران و
اسااتادکاران یااا کار فرمایااان ارتباااط میااان کااارگران بمنظااور حفااظ سااطح دسااتمید تعیااین ااده حااذف مالیا هااای غیرمسااتقیم
برقراری مالیا بردرآمد تصاعدی همراه با معافی مالیاتی برای کسانی که تنها ای حداق ضارور بارای ینادگی برخوردارناد
درس رایران و کتابخاناههای عماومی مجاانی حاذف هماه قانونهاای فوقالعااده در ماورد سافر کاارگران ،حاا اساکان و آیادی
تحرک و نیای ایجااد ساد در برابار خاودرأیی ماأموران دولا ا اتغا بیکااران در مسسساههای دولتای ،ایجااد کارگاههاای نموناه
بوساایته دول ا و تااأمین دولتاای همااه محتاجااان و همچنااین همااه ای کارافتادگااان  ....امااا ایاان تعاارض ماننااد سااایر خواساا های
اصالنطتبانه اجتماعی توسط اکثری دارای گرایش لیبرالی در پارلمان باا کسا مواجاه اد ،کاه تنهاا میخواسا آیادیهاای
هروندی و وحد متی – که البته نباید بدان کم بها داده ود -را تأمین کند.
«برادری کارگری» بر خالف این ،به مفهوم بسیار گسترده دیرری راهنما بود ییر عار «یکی بارای هماه ،هماه بارای
یکی» این اتحادیاه اصاو همیااری ،همبساتری و اصاالن اجتمااعی را باه ساتونهای جنابش کاارگری باد سااخ  .خودیااری و
اتحاد – اینها واژگان کتیدی جنبش اولیه کارگری بودند.
مریهای میان اتحادیه ،حیب سیاسی و سندیکا در میانه سده  ١٩بسیار سیا بودناد .بطاور مثاا «بارادری کاارگری» ناه
تنها برخی اتحادیههای صنفی محتی مانند ما ینسایان برلین ،بتکه همچنین در سا  ١٨٥٠اتحادیه کارگران دخانیاا را دربار
میگرف – که همراه با اتحادیه چاپچیها ،که آن نیی تماسهایی با بورن دا  -جیو نخستین سندیکاهای آلمان ب مار میآمد.
***
نخستین سندیکای پایهگذاری ده در ساطح متای مبتنای بار ابتکاار کاارآمویان آگااه چااپچی و رلیساان چاپخاناهها باود .ایان
سااندیکا و بعبااار دیراار نمایناادگان  ١٢هاایار چاااپچی در کنرااره  ١١تااا  ١٤ژولاان در ماااینتس ،اتحادیااه متاای چاااپرران را پایااه
گذا تند ،تا ای خود – آنطور که در عریضه ان نسب به مجتس متی فرانکفور آمده اس  )٦( -بر ضد «تنی سطح کار ان
10

نگرش

تاریخ فشرده سندیکاها :ایجاد و سیر تکاملی آنها از آغاز تا به امروز
در حد کار کارخانهای» دفام کنند ،چرا که آنها در این مورد ای کاربس ما ین بخار و ما اینهای پارس ساریع در چاپخاناهها
بیم و هراس دا تند .ای جمته خواستههای آنها عبار بودند ایایجااد یار ویار کاار ،حاذف هماه قاانونای تبعایض آمیای عتیاه
کارگران ،کنتر آمویش کارآمویان ،تنظیم امور ما ینی و ایجاد یر نظام فراگیر بیمه .اما بخاطر اینکاه کاارآمویان خواساتار
تعرفه ای واحد برای چاپرران بودند ،با مقاوم صااحبان کاار مواجاه ادند کاه منجار باه مبااریا کاارگری اد .بادنبا آن در
کنرره دوم – پایان او  ١٨٤٨در فرانکفور جنب ماین -مصوبه تعرفهای تغییر کرد ،که به خاروج کاارآمویان ای «اتحادیاه
عمومی چاپرران آلمان» و در پایان سپتامبر و آغای اکتبر  ١٨٤٩در برلین به پایهگذاری «اتحادیه گوتنبرگ» انجامید.
این اتحادیه نیی در آغای توسط کارگران آگاه چاپچی و صاحبان چاپخانهها ایجاد اد .حادود  ٣هایار عضاو ،کاه در ١٤٨
مح مختتف یندگی میکردند ،در اکتبر  ١٨٤٩جیو اتحادیه گوتنبرگ ب مار میآمدند .این اتحادیه تح هدای کاار فارولیش
( ،)Karl Fröhlichخواستار نه تنها محدودسایی آمویش کارآمویان ،بتکه همچنین تعیین یر تعرفه واحد برای یمان کاار و
مااید بااود ،تااا ف ااار رقابا میااان کااارگران را تخفیااف دهااد .ایاان اتحادیااه یاار سااایمان ریماای کااارگری نبااود بتکااه بی ااتر ماننااد
اتحادیههای کارگری مسلتهاش آن بود که م اکال حرفاهای را ای طریاا درخواسا و ماذاکره باا کارفرمایاان و مراکای دولتای
ح کند.
بهمین ترتیب در سا  -١٨٤٩در اولاین کنراره کاارگران دخانیاا در بارلین در رویهاای  ٢٥تاا  ٢٩ساپتامبر« -جمعیا
کارگران دخانیاا آلماان» پایهگاذاری اد .بارخالف کاارگران آگااه چااپچی کاه میخواساتند ای موقعیا خاود دفاام کنناد ،مسالته
کارگران دخانیا پیش ای هر چیی عبار بود ای بهبود جایراه و اعتبار و وجهه ان .ای آنجاا کاه کاار آنهاا – هار چناد ناساالم-
اما جایو کارهاای ساه رده بنادی می اد ،نیروهاای کاار اریان –یناان و کودکاان و نیای ینادانیان -اساتخدام و یاا مجباور بکاار
می ادند .اینکااه تولیااد سایرار بصااور منطقااهای – در وسااتفالن ،یاکسان و بااادن -متمرکاای باود ،پی اابرد اندی ااه سااایماندهی را
تسهی میکرد.
ایجاد این اتحادیه نیی برونهای مسثر اهمی سرم ا صانفی را – حتای در جاایی کاه هایچ سان حرفاهای کاه بتاوان باه آن
پیوند خورد موجود نبود -ن ان داد .بطور مثا ای یکسو جیو هدفهای مرکیی اتحادیه تنظیم باایار کاار ب امار میآماد ،یعنای
اینکاه کااار یناان ،کودکااان و ینادانیان میبایسا ممناوم ااود .و بعاالوه پایهگااذاران اتحادیاه اعتقاااد دا اتند کااه میتوانناد بوساایته
اساسنامه  ١٣سپتامبر  ١٨٤٩همه کارگران دخانیا را ناچار به عضوی در جمعی خود کنند.
ای سوی دیرر وقتی به ساختار سایمانی دمکراتیر آن جمعی  ،تأمین استقال مالی ای طریا حا عضوی و درخواسا
تعرفههای حقوقی و دادگاههای کاار بارای ماوارد اخاتالف باا کارفرمایاان بنراریم ،هساتههای ساندیکایی در ایان جمعیا م ااهده
می د .اتحادیه کاارگران دخانیاا نیای کو اید یار نظاام حماایتی ،صاندوق حمایا ای بیوهگاان و یتیماان ایجااد کناد .و سارانجام
آمویش حرفهای اعضاء نیی جیو هدفهای اساسنامهای بود.

 .٣شکست سازمانی در دوره ارتجاع طی دهه ٥٠
نخستین سایمانهای کارگری تایه ک گرفته بودند ،که در دوره ارتجاام ممناوم ادند ا اراف ،نظامیاان و باورژوایی
مطیع مانع اجرای حقوق و آیادیهاای سیاسای ادند .البتاه ای یکساو قاانون اجتماعاا پاروس آیادی جمعی هاا و اجتماعاا را
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تضمین میکرد ،اما ای سوی دیرر یر ممنوعی عام در مورد همه جمعی های کارگری که «مقاصد سیاسای ،سوسیالیساتی یاا
کمونیستی را دنبا میکنناد» ،اعاالم گردیاد .بعاالوه هماه جمعی هاایی کاه بعناوان سیاسای ردهبنادی می ادند ،ای پاذیرش یناان،
دانش آمویان و کارآمویان منع گردیدند افیون بر این آنها ای برقرار کردن ارتبااط ساایمانی باا یکادیرر مناع ادند «بارادری
کارگران» که در فوریه  ١٨٥٠حداق در میان کارگران دخانیا موفا به جتب همکاری سایمانهای سیاسی و سندیکایی اده
باود ،اتحادیااه گاوتنبرگ و جمعیا کااارگران دخانیاا  ،همراای در ساا  ١٨٥٠در پااروس و تااا ساا  ١٨٤٥در سااایر ایال هااای
فدرا قربانی پیررد سیاسی دند .اما اندی اه ساایمان در قالاب صاندوقها و نهادهاای عامالمنفعاه باه ینادگی خاود اداماه داد ،تاا
آنکه در سا  ١٨٥٣-٥٤آنها نیای منحا ادند و یاا باه بیماههای کنتار اده دولتای تبادی گردیدناد .تنهاا صاندوقهای ساندیکایی
ترافتاده در سطح کارخانهای یا محتی باقی ماندند.
بدین ترتیب پیوساتری اندی اه ساندیکایی در دهاه  ٥٠بکتای ناابود ن اد ساایمانهای مخفای ،تجرباه پایهگاذاران و اعضاای
سندیکاها و پیش ای هر چیی م اهده رویمره درگیری منافع با کارفرمایاان ،کاه در دهاه  ٥٠نیای ،باویژه در ساا های  ١٨٥٥و
 ١٨٥٧بااه «مااوج اعتصااابا » خااتم ااد ،بسااادگی قاب ا «ممنوعی ا » نبااود .در حالیکااه جناابش مسااتق کااارگری متال اای ااد،
سایمانهایی ایجاد دند ،که یا – مانند جمعی های کتیساایی -آ اکارا باه کاارگران و کاارآمویان رو آوردناد یاا اینکاه در جها
اتحادیههای فراق ری و فراطبقاتی میکو یدند .پیش ای هر چیی اندی ه تعاونی ،که در «برادری کارگران» نقش ایفاء میکرد،
در اینجااا قاب ا گفااتن اس ا  .مااثال فریاادریش ویتهتاام رایااف ایااین ( )Wilhelm Raiffeisenکدخاادای یاار ده در وسااتروالد
( )Westerwaldدر عرصاااه ک ااااوریی تعاونیهاااا را تبتیااا میکااارد ،هرماااان اااولتی دلااایچ (Hermann Schulze-
 )Delitzschای دهااه  ٥٠تعاااونی کاساابان و پی ااهوران را تبتیا میکاارد او بعنااوان یاار لیباارا معتقااد امیاادوار بااود کااه بتوانااد
گروههای فرودس اق ار میانی را در برابر پی روی صنایع (بیرگ) محفوظ بدارد.
دهه  ٥٠چهره دوگانه برخورد حکوما مطتقاه باا جامعاه کاارگری را ن اان مایداد ساایمانهای مساتق جنابش کاارگری
متال ی دند – و بطور همیمان (با وسواس ییاد) تالشهایی بعم آمد ،که بدترین ضایعا «م کال اجتماعی» کااهش داده
ااود .در ماااه مااه  ١٨٥٣در پااروس بایرساای دولتاای کارخانااهها ایجاااد ااد ،کااه پاایش ای هاار چیاای میبایسا مراقااب حفاظا ای
جوانان با د افیون بر این حداق سن برای کار در کارخانهها به  ١٢ساا افایایش یافا  .کودکاان باین  ١٢تاا  ١٤ساا اجاایه
ندا تند بیش ای  ٧ساع در روی کار کنند .و  ١٨٤٥سنگ بنای بیماههای بیمااری و ایکارافتاادگی گذا اته اد .اماا یار چناین
سیاس اجتماعی تأثیری چون قطرهای در کویر بود گرایش دول مبنی بر اینکه به «م ک اجتماعی» بمثابه مسالتهای پتیسای
بنررد ،گرایش مستط باقی ماند.
نه تنها محرومی اجتماعی جامعه کارگری ،بتکاه درسا بخااطر ممانع هاای حقاوقی و باویژه ممنوعیا هماه تالشهاای
سایمانررانه ،جنبش کارگری به سیاسی دن سوق داده د .چرا که پیش رط هر خواس بهبود اجتماعی لیوما وجود حقاوق
سیاسی بود ،که ابتدا میبایس کسب وند .هر سایمان کارگری میبایس بدین ترتیب – تا هنراامی کاه آیادی الاتالف ،آیادی
تضمین ده اجتماعا  ،اتحادیهها و مطبوعا وجود ندا  -خواستهای سیاسی را در مرکی برنامه خود قرار دهد.
بدین ترتیب دوره ارتجام با میراث استبدادی خود سهمی در اینکه جنبش کاارگری بایودی باا جه ای نیرومنادتر وپایش ای
هر چیی با انرییه سیاسی تکام یابد ،ایفاء کرد .جنبش کارگری اید تمای به ترمی کردن دا  ،اما روند دگرگونی اقتصاادی
و اجتماعی که او را بوجود آورد و او پاسخی به آن روند بود ،خیر .تنها در دهه  ١٨٥١تا  ١٨٦٠تولید صنعتی دو برابار اد،
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بکه راه آهن ای  ٥٨٧٠به  ١١١٥٠کیتومتر و قدر ما ینهای بخاار ای ٢٦٠هایار باه  ٨٥٠هایار قاوه اساب افایایش یافا .
صنعتی دن به پیش رف و همراه با آن پیدایش جامعه کارگری.
ییرنویس های فص او
 -١مجموعه قانونهای پروس،١٨٤٥ ،
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فصل دوم
رونق جنبش کارگری در دهه  ٦٠و  ٧٠سده ١٩

روند صنعتی دن که در آلمان ابتدا در دهه  ١٨٥٠درس و حسابی آغای اده باود ،در دهاههای پاس ای آن باا اتاب فیاینادهای
ادامااه یافا  .ای ان اماار سااهم قاااطعی در تباادی «مساااله اجتماااعی»  -در کنااار مساااله وحااد متای -در سااالهای  ٦٠بااه موضااوم اصااتی
درگیریها میان جریانهای بیرگ ایدلولوژیر – مسیحی  ،لیبرالیسم و سوسیالیسم -ایفا کرد.

 .1شکلگیری جامعه طبقاتی
در سالهای دهههای  ٥٠و  ٦٠بطور کام آ کار د که آینده به صنع تعتاا دارد .در ساا  ١٨٧٠هار چناد تعاداد افاراد ااغ
در بخش ک اوریی و پی هوری بی تر ای صنع بود ،اما سهم آنها در مجموم اغتین کاهش یافا  ،و ما اینی ادن بطاور فیاینادهای
کارگاههای کوچر و تولید پی هوری را دربر میگرف  .البته آلمان در سا  ١٨٧٠کماکان یر ک ور ک ااوریی باود ،اماا راه بساوی
تبدی دن به ک اوری صانعتی هماوار اده باود تنهاا جناگ آلماان و فرانساه در ساالهای  ١٨٧٠ -١٨٧١و ایجااد امپراتاوری در ساا
 – ١٨٧١ای طریا ایجاد «هیجان متی» -نبود که ای ر د اقتصادی حمای کرد ،بتکه پیش ای هر چیی پذیرش آیادی فعالی اصناف
در قااانون اتحادی اه ااما آلمااان و وحااد امااور مااالی ،بااورس ،پس ا و نی ای پرداخ ا غرام ا توسااط فرانسااویها موجااب « ااکوفایی
سایندگی» دند ،که بسرع – در سالهای  -١٨٧٣-٧٤به یر رکود اقتصادی طوالنی انجامید .با برتری یابی سارمایهداری صانعتی
بورژوایی به ق ر حاکم اقتصادی تبدی د .البته ،امور اداری ،سیاس و اماور نظاامی ییار نفاوذ ا اراف پروسای ِ ایال هاای ارق
رود اِلب بودند ،اما صنع رو به پی رف  ،رک های بیرگ تجاری و نیی بانرها پایه نفوذ اقتصادی باورژوایی بایرگ را ت اکی
میدادند.
اما مانند سالهای دهه  ،٥٠بورژوایی تصورا خود ای نظم سیاسی را با حکوم مطتقه ستطنتی تطبیا مایداد محافا بیرگای
ای بورژوایی با یفتری کام نسب به سیاس آلماان قدرتمناد کاه در صادراعظم اتاو فان بیسامارک متبتاور می اد و اسایر در رسیاای
بیرگی و جهان مولی آلمان معیارهای فضیتتی و اندی ههای حکومتی پروسی را پذیرفتند .ای آنجمته انضباط ،پ اتکار و فرماانبرداری
– که در خانواده ،مدرسه و ارتش آمویانده می دند -به یر نظام اری ی تبدی دند ،که بر دنیای کار نیی حاکم بود.
در سالهای دهه هفتااد – ییار ف اار بحاران اقتصاادی -تمرکای فیایناده قادر صااحبان مسسساههای اقتصاادی آغاای اد .نخساتین
کارت ها و کنسرنها ایجاد دند .نامهایی مانند آلفرد کرون و کار فردیناند فرایهر ( )Carl Ferdinand Freiherrبه ن اانههایی
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بارای دسااتاوردهای موفااا کارخاناهداری و نیای رفتااار پدرساااالرانه و اقتدارگرایاناه بااا کااارگران « ااان» تبادی اادند .ادعااای «ساارور
خانااه» بااودن و سیاس ا اجتماااعی در کارخانااهها ط ای ای ان سااالها ااک گرفتنااد ،تااا ای یکسااو مااانع هرگونااه دخال ا کااارگران در امااور
اقتصادی ده و ای سوی دیرر آنان را در برابر جذابی های سایمانهای رادیکا سیاسی یا سندیکایی مصون بدارند.
واضحتر ای کرون در «چند کتمه با بسترانم» در فوریه  ١٨٧٧نمیتوان این دیدگاه را بیان کارد « هماه میبایاد وظیفاه خاود را
در صتح و سایش و انطباق با مقررا ما انجام دهند ...ای آنچه که برایتان تعیین ده لذ ببرید .پس ای کار در جمعتان بااقی بمانیاد
در نید والدینتان ،در نید ین و بچههایتان و راجع به کارهای خانه و تربی اندی ه کنید .این برای ما سیاس اسا  ،و در جریاان
آن ما ساعا خو ی را سپری خواهید کرد .اما برای سیاس بیرگ ک وری حر و جوش نینید .پرداختن به سیاسا عاالی نیاای
به وق آیاد و دیدی وسیعتر ای آنچه که به کارگران اعطا ده ،نسب به مناسبا دارد .ما میتوانید وظیفه خود را چنین انجام دهید
که ا خاصی را که توسط افراد مورد اعتمادتان توصیه دهاند انتخاب کنید .اما اگر ما بخواهید ساکان نظام قاانونی را بدسا بریریاد
چییی جی خرابی ببار نخواهید آورد .در ضمن سیاس کاردن در آبجوفرو ای بسایار گرانتار اسا  ،بجاای آن میتاوان در خاناه چیای
بهتری دا )١( .
در سالهای  ٥٠و  ٦٠مدیران اغتب خود ان صاحب مسسسههای بیرگ بودند بدین ترتیب کاارکرد کارفرماا و صااحب کاار در
یر فرد خالصه می د .ای سالهای دهه هفتاد با رسو سهام این دو «نقش» ابتدا بتادریج و ساپس در مقیاسای فیایناده ای یکادیرر جادا
دند .نتیجه این امر «گمنامی» سرمایه و افیایش مدیران ،یعنی مسلوالن کارخانه در برابر صاحبان آنهاا باود .عاالوه بار ایان ای دهاه
 ٧٠اتحادیههای صنفی صاحبان کار برای دفام ای منافع اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی کارخانه داران بوجود آمد .این سا هاا نخساتین
تعداد ییادی انجمنهای ضداعتصاب پایهگذاری ادند .در
تکانه به سم سایماندهی طرفهای درگیر در بایار کار را بهمراه دا
سا  ١٨٧٥اتحادیه مرکیی صاحبان صنایع آلمان ایجاد د ،که مهر و ن ان صنایع سنرین را بر پی انی دا .
به موایا پی رف سرمایه داری صنعتی دگرگونی های پی رفته در دنیای م اغ و در مح کاار بااال گرفا  ...اساتثمار ادید
کارگران ،هری دن رو به گسترش با پیامدهایش مانند کمبود مسکن تا بی هویتی اجتماعی و رایط به مراتب فاجعه بار ،که توساط
درآمدهای ناچیی ،تغذیه بد ،بیکاری و بیماری ت دید می د .البته نباید ای نظر دور دا ا کاه وضاع درآمادها بساته باه رساته و اغ ،
مهار  ،سن ،جانس و نیای منطقاه بسایار متفااو باود ...ایان تفااو ِ درآمادهای فااحش مطملناا اک گیاری یار آگااهی واحاد در میاان
کارگران را د وار می ساخ  .ییر قیمومی سیاسی بودن کارگران رو ن تر ای هر چیی ،در حا انتخابا سه درجه ای پروس قاب
م اهده بود ،که وین رأی ها را بر اساس درآمدها دسته بندی می کرد .مثال در برلین رأی یار رأی دهناده درجاه  ١بانادایه  ٢١رأی
دهنده درجه  ،٣در هر «واتن اید» حتی باندایه  ١١٠٠رأی دهنده درجه  ٣اریش دا  .در اهر «اِ ِسان» ،آ .کارون میتوانسا
تنها با رأی خود یر سوم نمایندگان هر را تعیین کند.
اما عتیرغم این گارایش هاا باه سام یار جامعاه طبقااتی ،کاه در دهاه  ٦٠و  ٧٠خاود را آ اکار سااختند ،نبایاد عناصار مترقای-
دمکراتیر در سیاس و جامعه را نادیده گرف  .در این رابطه می توان به لیبرالییه کردن های حقوقی ،که در دهه  ٦٠فضای سیاسی
نوینی آفریدند ،اندی ید ...برای ایجاد سندیکاها حذف ممنوعی التالف ها ،که ابتدا در یاکسن ( )١٨٦١و وایماار ( )١٨٦٣و سارانجام
در اتحاد ما آلمان  ١٨٦٩تصویب د ،دارای اهمی قاطع بود .اما تا یر آیادی تضمین ده التالف ها هنوی فرسخ ها فاصته بود،
ییرا نخس اینکه «حا التالف» ام کارگران ک اوریی ،کارگران ک تیرانی ،کارگران راه آهن و کارمندان نمی د .و دوم اینکاه
اناخته اد .و ساوم اینکاه مانناد ساابا
نه تنها اعتصاب ،بتکه همیمان با آن ممنوم کردن کارگران ای کار و اخراج آنان نیی برسامی
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امکان اعاالم ساندیکاها بمثاباه ساایمانهای سیاسای وجاود دا ا  ،کاه ای ایان طریاا می اد اتحادیاهها را ای لحااظ حقاوقی – تاا سارحد
ممنوم کردن آنها -محدود کرد.
البته معاصران تییبین بطور فیایندهای توجه خود را نه تنها معطوف به مساله متی بتکه همچنین «مساله اجتمااعی» کارده و راه
ح های متفاوتی مطرن میکردند.
در این رابطه میتوان به کتیساها اندی ید ،بویژه کتیسای کاتولیر .این کتیسا باا حمایا ای اتحادیاههای کاارگران و ایجااد آنهاا ای
یکسو و با یادآوری دوس دا تن همنوعان و کارهاای خیریاه اجتمااعی ای ساوی دیرار در ایجااد تاواین میاان کارفرمایاان و کاارگران
میکو ید.
چهره برجسته کاتولیرگرایی اجتماعی ،اسقف کتتر ) (Kettelerبود که طرفدار اصاالحا اجتمااعی باا زمهار و ن اان مسایحی،
یر سیاس اجتماعی نیرومند دولتی و خودیاری سایمان یافته کارگران بود .اینکه او باه فردیناناد الساا  ،بنیانراذار اتحادیاه سراساری
کارگران آلمان (اس ک آ) با گرایش سوسیا دمکراسی ،با درخواس م ور در مورد برخی اصالحا اجتماعی رجوم کرد ،ن ان
میدهد که در دهه  – ٦٠عتیرغم اینکه یر همکاری سایمان یافته بین کتیسا و سوسیا دمکراسی و سندیکاها غیار قابا تصاور باود-
مری میان «اردوگاهها» چقدر سیا بوده اس .
کتتر در اثر اساسی خود «مسلته کارگران و مسیحی » ( )١٨٦٤با ارن فالکا اجتمااعی و اساتثمار و نیای نقاد خصات کااالیی
کار و لیبرالییم اقتصادی ،آیادانه به اندی ههای السا نیدیر د .وی در سخنرانی خود در سا  ١٨٦٩و نیای در کنفارانس اساقفها
در هر «فولدا» به هواداری ای افیایش دستمید ،کاهش ساع کار رویانه و ممنوعی کار کودکاان و نیای کاار ماادران و نوجواناان
در کارخانهها پرداخ .
همچنین محف های بورژوا لیبرالی وجود دا تند که با مسای جاری اجتماعی با گ اده فکری برخورد میکردند ،ییرا آنها نیروی
انفجاری فیاینده این مسای را بمثابه تهدید موقعی خود میدیدند .هواداری ای اصاالحا اجتمااعی ،ماثال انجمان «سیاسا اجتمااعی»
کااه توسااط دان اامندان ،سیاسااتمداران ،کارفرمای اان و روحانی اان ت ااکی ااده بااود ای یکسااو ،و پی اانهادهای انجمنهااای آموی ای و نی ای
سندیکاهای لیبرالی ای سوی دیرر ،میبایس مانع تمرکی جنبشهای رادیکا اعتراضی ود.
که کارگران مت ک در انجمنهای با گرایش لیبرالی ،ای باورژوایی در جادالش باا ا اراف و
در آن واحد ،این امید وجود دا
استبداد حکومتی و بویژه در درگیری بر سر قانون اساسی با بیسمارک ،حمای کرده و باه طرفاداری ای وحاد متای و نظام پارلماانی
بپا خواهند خاس  .در عم نیای ایان طارن در میاان بخشهاایی ای کاارگران ،کاه در انجمنهاای آموی ای ناه تنهاا معتوماا تخصصای
کسب میکردند ،بتکه همچنین میتوانستند اصو پایهای اراده وریی و نظر پردایی ساایمان یافتاه و نیای طرفاداری ای مناافع خاود را
تمرین کنند ،بدون بایتاب نماند.
و سرانجام در سالهای دهه  ٦٠سوسیا دمکراسی ،جنب ی که باه هیچوجاه واحاد نباود ،بتکاه بروناهای ویاژه متکای بار کاارگران
بود ،آغای به فعالی کرد.
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 .2موج پایهگذاری سندیکاها
حتی در دوره ارتجام در دهه  ٥٠نیی تداوم جنبش کارگری بطور کام قطع ن د .م اهده سرکوب سیاسای و نیای تجاارب تثبیا
ده استثمار سرمایهداری صنعتی میتوانند در این مورد نقش ایفا کرده با اند کاه تضااد مناافع میاان کارفرمایاان و کاارگران – کاه در
نید نخستین پایهگذاران سندیکاها در سا های  ١٨٤٨-٤٩هنوی قاب ح بنظر میآمد -بطور فیایندهای آ کار گردید .ضاعف سیاسا
دولتی نیی این فرض را که برای مقابته با فالک اجتماعی پیش ای هر چیی خودیاری مبتالیاان باه ایان فالکا ضاروری اسا  ،تقویا
کرد .این اندی ه بطور فیایندهای – ای جمته با پ اتیبانی محاافتی ای باورژوایی لیبارا و کتیساای کاتولیار -در ناید کاارگران ،کاه در
سالهای دهه  ٦٠روم به سایمانیابی حیبی -سیاسی و ساندیکایی نمودناد ،طرفادار یافا  .دو نهااد حایب و ساندیکا باا هام و در کناار
یکدیرر تکام یافتند .میان سایمانهای مترقی لیبرا و سوسیا دمکرا در ابتدا به هیچوجه مریبندی سف و سختی وجود ندا .
اینکه تداوم کار سندیکاها توسط ممنوعی سالهای  ٥٠بطور کام سد ن د ،برو نی در این واقعی م ااهده می اود کاه باای ایان
چان چیان و کارگران دخانیا بودند که به نخستین گروه غتی تعتا دا تند که در سالهای  ٦٠ای «آیادیهای نوین» اساتفاده کارده و
انجمنهایی ت کی دادند .انجمن چاپرران ای اتحاد با انجمن کارگران آلمان با گرایشهاای لیبرالای بیارون آماد و ای ایان راه اراده خاود
مبنی بر جدایی سیاسی و جهان بینانه ای اندی ههای «متعتا» به بورژوایی را آ کار ساخ .
استقال ای سیاس حیبی و اتحاد فرامنطقهای ،آمویشهایی بودند که کارگران چاپرر ای تحوال میانه دهه  ٦٠آموختناد .نموناه
کارگران معدن نیی تاکیدی اس بر این امر .روندی که در سا  ١٨٦٧با دادنامه هیاران کاارگر معادن باه ویارتخاناه مسالو بخااطر
بهبود وضعی فالک بار ان آغای د ،در سا  ١٨٧٢به نخستین «اعتصاب سراسری» انجامید .این اعتصاب نیای باا کسا خاتماه
یاف  ،اما کمیته اعتصاب باه نطفاه ساندیکای کاارگران معادن تبادی اد .میتاوان ای یار ماوج اعتصااب در ساالهای  ١٨٦٥تاا ١٨٧٣
سخن گف  ،کاه باویژه تحا تااثیر فعالی هاای کاارگران پارچاه باافی و لبااس دویی ،کاارگران فتیکاار و نیای چاپچیاان و پایش ای هماه
کارگران معدن بود .همپای این موج اعتصاب یر «رونا ایجادگری» پدید آمد .تنها در ساا  ١٨٦٨-٦٩انجمنهاای صانفی خیاطاان،
خبایان ،نجاران ،کفا ان ،کارگران ساختمانی ،هییم کنان ،فتیکاران و کارگران نسااجی و بافنادگی بوجاود آمدناد .مرکای ثقا اماا ناه
کارمیدی ِ صنعتی ،بتکه کار اصناف پی هور بود .البته در صنایع نیی ای طریا ایجاد اتحادیههای کارگران معادن ،ریختاهگر ،فتیکاار
و کارگران کارخانهها سندیکاها پدید آمدند ،اما اتحادیههای کارگران پی هور نقش برتر را دا تند.
ای همان ابتدا سندیکاها تالش کردند که در کنار کارگران با تخص و بیتخص ینان را نیی سایمان دهند.
نخستین سا هاای فعالیا یار ساندیکا بطاور طبیعای معطاوف باه ایجااد یار مادیری و ت اکیال اداری باثباا و همچناین کاار
مطبوعاتی و تبتیغاتی بود .و سرانجام سندیکاها تالش میکردند ،که با پ توانه تحوال مثب اقتصاادی ای میاناه دهاه  ،٦٠خواساتههای
اقتصادی و اجتماعی خویش را فرمولبندی کنند و در مباریا پر مار به کرسی بن انند .مطملنا افیایش دستمید و کاهش سااع کاار
رویانه (به  ١٠ساع در روی) مهمترین هادفهای «ماادی» کاارگران متحاد اده در ساندیکاها بودناد .اماا همچناین تالشهاایی نظیار
دفام ای خود در برابر بیحرمتی و ستب اختیار حقوقی توساط «صااحبان کارخاناهها» نیای ای اهمیا هامتارای باا ایان هادفهای ماادی
برخوردار بودند.
در سالهای  ٦٠دو ک جنبش کارگری در کنار هم وجود دا تند .ای یکسو التالفهاای اعتصاابی کاه ای لحااظ یماانی محادود و
نوعی گردهمایی برای درگیریهای م خ بودند ،ای سوی دیرر اتحادیههای سندیکایی صنعتی ِ ای لحااظ مکاانی محادود اماا پایادار،
که بر اص دمکراسی ای طریا انتخاب نمایندگان استوار بودند .تنها سندیکاها بودند کاه ایان امکاان را عرضاه میکردناد کاه در دوره
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پس ای مباریا کاری پایبندی به توافاهاای بدسا آماده را کنتار کارده و در صاور نیاای دوبااره بیدرناگ باا تادبیرهای مبااریاتی
الیم دس به تهدید و یاا ساایماندهی بینناد .ساندیکاها در مقایساه باا التالفهاای اعتصاابی ایان امتیاای را دا اتند کاه میتوانساتند بارای
فعالی هااای مباااریاتی پساناادای کننااد ،و اینکااه در اص ا بخاااطر دوام سااایمانی «آمویشپااذیر» بودنااد ،یعن ای بطااور مثااا میتوانسااتند
تجربههای مباریاتی را «ثب » کنند.
در جریان مباریا سندیکایی بسرع آ کار د ،که منظور ای اعتصابها بهیچوجه خود اعتصاب نیس  .عالوه بر ایان بارهاا
ثاب گردید کاه کاه مبااریا بایرگ ،باویژه کسا اعتصاابها ،حتای خاود ساایمان را هام میتواناد ناابود کناد .ایینارو ،در یکای ای
قطعنامههای اتحادیه کارگری سوسیا دمکرا الیپییگ در ماه مه سا  ١٨٧١آمده بود که تنها هنرامی میبایس دسا باه اعتصااب
ید «که ضرورتی تحکم آمیی وجود دا ته و الیاما ضروری آن فراهم با د» و اینکه «ایجاد و تقویا تعاونیهاای صانفی» بعناوان
«بهترین راه برای تأمین مادی و سایمانی توصیه د»)٢( .
با موج اعتصابی در ساالهای  ١٨٦٥تاا  ١٨٧٣ایان اک مبااریه صانفی بمثاباه ابایار دفاام ای مناافع کاارگران در برابار ا اکا
سنتی نظیر کای و عریضه نویسی به کرسی ن س .
هنرامی که باه خطارا جنابش اعتصاابی بنراریم ،تمایا اغتاب کن ارران ساندیکایی باه اک های ساایمانی فرامحتای قابا درک
میگردد .پساندای ،تأمین مالی اعتصابها و پی اریری ای کسا آنهاا ای طریاا پیوساتن ساایر منطقاههایی (کاه در اعتصااب ارک
ندارند) ای راه سایمانهای فرامحتی به بهترین وجه امکانپذیر بود.
جنبش جوان سندیکایی پیش ای هر چیی برخاسته ای این خواسته کارگران بود که بطور مستق ای منافع اجتماعی و اقتصادی ان
در براباار کارفرمایاان دفااام کننااد .امااا بطااور همیمااان سااندیکاها متصا بااه حیبهااا و جریانهااای متفاااو سیاسای بودنااد ،کااه آنهااا نیای
میخواستند ای سندیکاها برای هدفهای خود بهرهبرداری کنند .این طیف حیبهای سیاسی چرونه بود؟

 .3سندیکاها در جدال میان حزبها
ابتدا به سوسیا دمکراسی مینرریم .ت کی اتحادیه سراسری کارگران آلمان (اسکآ) تح رهباری فردیناناد الساا در  ٢٣مااه
مه  ١٨٦٣در الیپییگ منجر به یر تحو اساسی د .سند برنامهای اسکآ یعنی «جوابیه سرگ اده» السا باه کمیتاه مرکایی جها
برپایی یر کنرره سراسری کارگران آلمان ،نه تنها تصویر دقیقی ای وضعی فالک بار موجود ،بتکه همچنین راهی بارای آیناده بهتار
اراله داد .برابری در حا انتخاب و ایجاد اتحادیههای تولیدی با یاری دول مفهومهای کتیدی این طرن را ت اکی میدادناد ،کاه در آن
سندیکاها جایی ندا تند.
البته السا در سایمان کارگران پیشیمینه دستیابی به نفوذ سیاسی را میدید ،اما منظور ای سایمان در اینجا ساایمانهای حیبای
سیاسی بودند .بعدها تح ف ار واقعی  ،یعنی با توجه به استقبا کارگران ای ساندیکاها ،پاس ای مارگ الساا ( )١٨٦٤تحا رهباری
ااناختن ایان بخااش ای جناابش کااارگری درگیاری بوجااود آمااد .در ن سا
ااوایتیر ،در درون اسکآ باار ساار برساامی
یوهااان باپتیسا
عمومی اسکآ (در سا  ،)١٨٦٨وایتیر درخواس کنرره مسسس ایجاد یر اتحادیه سراسری سندیکایی با گرایش السالی را طرن
کااارد .البتاااه اکثریااا در ن سااا عماااومی در مسااایر د ااامنی آغاااایین باااا ساااندیکاها ایااان پی ااانهاد را رد کااارد ،اماااا اااوایتیر و فریچاااه
) (Fritzscheموظف دند ،در مسلولی خود بعناوان نمایناده پارلماان ،چناین کنرارهای را فرابخوانناد .بار ایان پایاه در  ٢٦ساپتامبر-
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وایتیر -در برلین «اتحادیه سراسری کارگری آلمان» ت کی د که مطابا اصاو تمرکیگرایاناه اسکآ باه  ١٢گاروه
تح ریاس
حرفهای کارگران ،مثال کارگران معاادن و ریختاهگری ،کاارگران فتیکاار ،رنراریان ،کفا اان و غیاره تقسایمبندی می اد و رلایس هار
گروه حرفهای یا هر فردی که واجد وکال تاماالختیار بود ،بنام گروه حرفاهای در ماذاکرهها و مصاوبههای کمیسایون مرکایی اتحادیاه
سراسری کارگری آلمان همکاری میکرد .این کمیسیون مرکیی مت ک ای رلیسان گروههای مجیا ای هم کارگران ،جتساهای باود کاه
در آن در مورد حمای ای یر اعتصاب تصمیمگیری می د.
***
دوماین جریاان در درون سوسایا دمکراسای ،جریاان «آییناااخی» ،تحا هاادای آگوسا ببا و ویتهتاام لیبکن ا  ،ای همااان ابتاادا
اندی ه سندیکایی را پذیرف بدین ترتیب آنهاا ای اصاو اتحادیاه بینالمتتای کاارگران (ابک) کاه توساط ماارکس پایهگاذاری اده باود،
پیروی کردناد .در ساخنرانی افتتاحیاه ماارکس و نیای کنراره ابک در ژناو بار ضارور «رهاایی اقتصاادی طبقاه کاارگر» تأکیاد اده
بود )٣(.بر این اسااس ماارکس تاالش میکارد ،ساندیکاها را موظاف باه یار سیاسا انقالبای کناد .بار اسااس نظار وی ،کاه در ژانویاه
 ١٨٦٥ت ریح کرد« ،هر گاه آنها [سندیکاها] خود را محدود به آن کنند ،که جنری فرعی عتیاه پیامادهای سیساتم موجاود باراه اندایناد،
آن واحد بکو ند ،آنرا دگرگون سایند بجای آنکه نیروهای مت ک خاود را بمثاباه اهرمای بمنظاور رهاایی نهاایی طبقاه
بجای آنکه در ِ
کارگر ،یعنی به منظور الغای قطعی سیستم دستمیدها بکار برند» (« ،)٤ای هدف خود کامال دور خواهند د».
ای ان اندی ااهها پیامااد خااود را بی ااتر بطااور غیرمسااتقیم م ااخ ساااختند ،پ ایش ای هاار چی ای ای آن طری اا کااه اتحادی اه انجمنهااای
کارگران آلمان در جتسه انجمن در تاریخ  ٧تاا  ٩او  ١٨٦٨ای پادران ساببی خاود در جنابش لیبارا جادا اد .در «کنراره سراساری
کااارگران سوس ایا دمکاارا آلمااان» در مخالف ا بااا ایوه اقتدارگرایانااه ااوایتیر و باار ضااد مفهااوم سااندیکایی تمرکیگرایانااه اسکآ،
بسیاری ای رهبران سندیکایی رک کردند .تح رهبری آگوس ببا  ،رلایس اتحادیاه انجمنهاای کاارگری آلماان ،اکثریا نماینادگان
قطعنامهای را تصویب کردند ،که بر مبنای آن رهایی طبقههای یحمتکش بوسیته مباریه خود آنهاا میبایسا حاصا اود ،اضاافه بار
این ت کی «تعاونیهای صنفی» توصیه د ،که بب در  ٢٨نوامبر  ١٨٦٨یر نمونه «اساسنامهای» برای آن اراله کرد.
هدف «تعاونیهای صنفی» عبار ای آن بود که « أن و منافع ماادی اعضاا را حفاظ کارده و آنهاا را تقویا کناد»( .پااراگراف
او ) بهمین دلی میبایس ای جمته برای حمای ای اعتصاابها یار دساتراه حماایتی هماه جانباه اجتمااعی ایجااد ،همچناین اطالعاا
آماری گردآوری ده و یر روینامه مستق درس گردد( .پاراگراف دوم) بعالوه عضوی ینان بطور مسکد در نظر گرفته ده باود
(پاراگراف سوم).
گر چه «آییناخی»ها برخالف السالیها بهیچوجه در برابر سندیکاها قرار ندا تند ،اما هر دوی این جریانها نق ی فرعی بارای
رهایی کارگران قای بودند .سندیکاها میبایس بمثابه مکتب پرولتاریا در خدم نبرد تعیین کننده سیاسی کاه حایب بایاد آن را هادای
کند ،با ند .هر دو جریان سوسیا دمکراسی در دهه  ٦٠میکو یدند ،در میان ساندیکاها تکیاهگاهی بیابناد .آنهاا ای هماان ابتادا جنابش
سندیکایی را به آوردگاه رقاب منافع سیاس حیبی بد کرده ،که بطور مستم تضعیف سندیکاها را در پی دا .
***
در کنراره مسسساان اتحادیاه کاارگران وابساته باه اوایتیر ،ان اعابی باه نماینادگی مااکس هیارش ) (Max Hirschرهبار هیاأ
نمایندگی ما ینسایان ای سوی سندیکاهای لیبرا صور گرف  .هیرش بتایگی سفری به انرتستان کرده و در «ناماههای اجتمااعی»
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خود برای نمونه سندیکاهای انرتیسی تبتی میکرد .افیون بر این او به مخالف با فراخوان اتحادیه سراسری کارگران پرداخا  ،ییارا
در آن صحب ای اعتصاب بود .همچنین پر به خطا نخواهیم رف اگر بپذیریم که اتصا برنامهرییی ده اتحادیه کارگران به اتحادیاه
سراسری کارگران آلمان موجب دغدغاه خااطر او باود .تصاور هیارش در ماورد ساندیکا متاأثر ای اندی اه تنظایم درگیریهاا بار مبناای
حکمی مسالم جویانه و خواس استقال ای سیاس حیبی بود ،که در واقعی ییر تاثیر تعتا او به حیب ترقی لیبرا بود.
هنرامی که ما ینسایان ،ییر رهبری هیرش ،این افکاار را در کنراره سراساری کاارگران مطارن کردناد ،ای جتساه بیرون اان
کردند ،چرا که آنها میخواستند «بنفع سرمایهداران ت ویش و ناآرامی در میان کارگران» بوجود آورند .بدنبا این امر ،هیارش دسا
به فراخوانی برای ایجاد اتحادیه سندیکایی «مطابا سرم اا انرتیسای» ید .در پایاان ساا  ٢٥٠ ،١٨٦٩انجمان محتای باا حادود ٣٠٠
هیار عضو بر پایه نمونه اساسنامهای هیرش و دونکر ) (Dunckerسایمان یافتند .پس ای آن یر انجمن صنفی با هادف «حمایا و
پ تیبانی ای حقوق و منافع اعضایش ای راه قانونی» ،بویژه ای طریا ایجاد یار دساتراه حماایترر و ای طریاا بهباود ارایط کااری –
اعم ای سطح دستمید تاا سااع کاار و ایجااد دادگاههاای حا اخاتالف کاار -ت اکی اد .انجمنهاای صانفی هیارش – دونکار متاأثر ای
اندی ههای ری هدار در افکار لیبرالی آ اکارا بار اصا خودیااری ارج میگذا اتند تاا کمار دولتای .آنهاا معتقاد بودناد کاه باا ت اکیال
خااویش میتواننااد باارای کااارگران وینااهای در مااذاکرهها بااا کارفرمای اان ،کااه خااود را ای آنهااا بخاااطر اخااتالف منااافع ح ا ناپااذیر جاادا
نمیدیدند ،ایجاد کنند.
هر چناد ایان نظریاه انجمنهاای صانفی در آغاای جاذابی دا ا  ،اماا مقاوما دولا باورژوایی لیبارا در برابار تسااوی حقاوق
کارگران و در برابر یر سیاس مسثر اجتماعی ،امید به تأمین مساالم جویانه مناافع را بسارع ای باین بارد .در ایان رابطاه کسا
اعتصابها نیر سهم ایفا کرد .موضعریری سرسختانه کارفرمایان همچنین این تجربه را تقوی کرد که سیاسا آ اتیجویانه ساندیکاها
کامال نابجا اس  .کس های سیاس سندیکایی همراه با پیامدهای جنگ  ١٨٧٠/٧١آلمان و فرانسه در این امر سهیم بودناد کاه امار
اعضای انجمنهای صنف ِی هیرش -دونکر ب د کاسته د و تعداد اعضای آنها به ییر  ٢٠هیار نفر کاهش یاف .

 .4بحران سندیکاها و نطفههای تمرکزگرایی
جنااگ آلمااان و فرانسااه ضااربه ساانرینی باار جناابش جااوان سااندیکایی بااود .اتحادی اه کااارگران [تح ا رهب اری ااوایتیر] در سااا
 ١٨٧٠/٧١اکثری اعضایش را ای دس داد وضعیتی که بوسیته برناماه اوایتیر بارای تبادی اتحادیاه کاارگران باه ساایمان مااوراء
صنفی «اتحادیه حمای سراسری کارگران آلمان» ت دید گردید .سندیکاهای بینالمتتی «اییناخی» نیی ییانهای سنرینی دیدند .ای ١٠
اتحادیاه صاانفی  ٤تااای آنهااا در سااا  ١٨٧٠ای باین رفتنااد .اتحادیاههای باقیمانااده نیای ای لحاااظ سااایمانی چناین ضااعیف بودنااد کااه حتای
نمیتوانستند جتسهای عمومی فرابخوانند.
بدون ر رونا اقتصادی  ١٨٧١تا  ١٨٧٣دوره آرامش م خصی باود .ساایمانهای ساندیکایی ثباا یافتناد ،و در جریاان ماوج
اعتصابهای این سا ها برای اولین بار موفا دند ای راه مباریه ،برای اعضای خود حداق سهم کاوچکی ای ر اد اقتصاادی بدسا
آورند .در این رابطه به نمونهای بسنده میکنیم سا  ١٨٧١بنایان برلینی در چندین اعتصاب به رویانه کار  ١٠ساعته دس یافتند.
اما بحران جنبش سندیکایی تح تأثیر جنگ ،با روم رکود اقتصادی در سا  ١٨٧٣ت دید د .وضعی بد اقتصادی به معنای
کاهش توان سندیکایی و امکان موفقی آنها بود .تقریبا در همه غ ها دسمتید کارگران کاهش یافا  .تنهاا در صانایع سانرین نباود کاه
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استراتژی کارفرمایان برای دوره بحران م اهده می د .برای اینکه هیینهها کاهش یابند ،ای یکسو ساع کار رویانه طوالنیتر اده
و دستمیدها کاهش یاف  ،ای سوی دیرر روناد ایجااد کارت هاا و متحاد ادن صااحبان کارخاناهها باه پایش بارده اد« .کارخاناهداران»
برای خویش ابیار قدرتی ساختند تا در برابر موج اعتصابها و گسترش جنبش سندیکایی در مجموم خود ،واکنش ن ان دهند .آنان با
درخواس کمر ای دول در برابار «جنابش سارنرون ساایی» و باا تالشهاای ساایمانی خاود کو ایدند ،موقعیا برتار خاویش را باه
کرسی ن انند .افیون بر این اغتب کارفرمایان ،ای مذاکره با نمایندگان ساندیکاها ساربای یدناد .کارفرمایاان میخواساتند – طباا اعار
تفرقه بیندای و حکوم کن» -بر بستن قرارداد کار بصور انفرادی پاف اری قاطع نمایند .برای اینکه اندی ه قراردادهای دستهجمعی
ناخته ود ،سپری دن یمان ییادی الیم بود.
در ک جنبش سندیکایی برسمی
***
در چناین وضاعیتی تااالش فعااالن ساندیکایی باارای مواجهاه باا بحااران ای راه همبساتری تنراتناگ گسااترش یافا  .راه بارای اتحاااد
سندیکاها نخس ای راه اتحاد حیبهای سیاسی بای د .هر دو حیبی که در انتخابا مجتس در  ١٠ژانویه  ١٨٧٤با هام  %٦/٨آراء
را بدس آوردند ،بر این اص اساسی توافاا دا اتند «کاه اصاالحا بنیاادی آری ،انقاالب ناه» و همانروناه کاه گفتاه اد ،باا توجاه باه
ضعف جنبش سندیکایی ،اتحاد سوسیا دمکراسی ضرور بنظر میآمد .این اتحاد سپس در کنرره گوتا ای  ٢٢تا  ٢٧ماه ماه  ١٨٧٥باا
ایجاااد حاایب سوسیالیسااتی کااارگران آلمااان مااورد تصااویب قاارار گرفا  .همچناین در اینجااا اتحاااد جناابش سااندیکایی بااا گاارایش سوسایا
دمکراسی گفتنی اس که آن نیی ای  ٢٨تا  ٢٩ماه مه ،در گوتا در یر کنفرانس سندیکایی بالفاصته پس ای کنراره حیبای باه تصاویب
رسید.
این اتحاد مبتنی بر قطعنامه پی نهادی فریدریش ویتهتم فریچه باود ،کاه در آن فعااالن ساندیکایی را موظاف میسااخ « ،ساایمان
های سندیکایی را ای سیاس دور نرهدارند» .اماا خواساته می اد کاه فعااالن ساندیکایی باه حایب نوبنیااد سوسیالیساتی کاارگران آلماان
بپیوندند «ییرا تنها این حیب اس کاه میتواناد موقعیا سیاسای و اقتصاادی کاارگران را تماام و کماا برایناده ی اأن انساانی تغییار
دهد» .در عین حا این فرمولبندی تبتور اندی ه تقسیم کار میان سندیکا و حیب بود ،که البته بیتردید تقدم با آخری میبایس با د.
خودآگاهی نای فعاالن سندیکایی بطور مستم پیامد مستقیم بحران با همه ضرباتش به سایمان و باه موفقیا مباریههاای حرفاهای
آن واحاد تبتاور چناان وضاعی سیاسای باود کاه میبایسا ابتادا حقاوق فعااالن
بود .رغب در برسمی
ناختن نقش هدایترر حایب در ِ
سندیکایی و تضمین حا برابر کارگران در مجموم خود ،کسب ود.
در عم مصوبه اتحاد گوتا بسیار زکند تحقا مییاف  ،ییرا اتحادیههای تخصصی حرفهای با بیرغبتی با یکدیرر متحد می ادند.
جنبش سندیکایی البته بطور پیوسته ر د می کرد ،اما به هیچوجه یر جنبش فراگیار نباود .در پایاان ساا  ١٨٧٧ساندیکاهای سوسایا
دمکرا  ٥٠هیار عضو دا تند.
در فوریه  ١٨٧٨کنفرانس سندیکایی در گوتا بر سر یر تمرکی و همکاری تنراتنگتر ن ریههای سندیکایی توافاا کارد .بعاالوه
اینکه حا عضوی ها میبایس یکپارچه ده (و افیایش یابد) .و سرانجام بحث د که سندیکاها در یمینه امور مادیری و تبتیغاا ای
یکدیرر حمای کنند)٥(.
گسااترش جناابش ساااندیکایی و حاایب سوسااایا دمکاارا  ،اتحااااد السااالیها و اییناخیهاااا در گوتااا ،پیروییهاااای ایاان جنااابش در
اعتصابها و انتخابا  ،در مجموم همبستری جبهه مخالفان سندیکاها را در میان کارفرمایان و دول تقویا کارد .ییار ف اار سیاسای
فیاینااده ،دسااتهبندی جناابش سااندیکایی بااه سوسایا دمکرا هااا و لیبرا هااا ت اادید ااد .در سااا  ١٨٧٦در سااالروی اتحادیاههای هیارش-
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دونکر در الیپییگ ،این اتحادیهها امضای تعهدنامهای را تصویب کردند که بر اساس آن هر عضو ایان اتحادیاهها مخالفا خاود را باا
سوسیا دمکراسی اعالم میکرد .این امر تنها پاسخی به پی رف و قاطعتر دن مواضاع سوسایا دمکراسای نباود ،بتکاه پایش ای هار
دن ای دس موانع حقوقی رو به افیایش بر سر راه جنبش کارگری بود.
چیی تال ی برای خال
در هر حا  ،نخستین عالم هاای «ساد ادن جریاان سوسایا دمکراسای» در آغاای و میاناه دهاه  ،٧٠باا آغاای بحاران اقتصاادی
بااروی کاارد .در سااا  ١٨٧٤ویار داختااه پااروس باار اساااس فرمااانی «فتنااهانریییهای مفسااده جویانااه و تحریار عتیاه کارفرمایاان و
طبقااههای دارا» در ن ااریا و ی اا اجتماعااا عمااومی را م اامو مجااایا اعااالم کاارد .سااپس در  ١٩اکتباار « ١٨٧٨قااانون باار ضااد
تالشهای بسیار خطرناک سوسیا دمکراسای» در پارلماان تصاویب اد .بیسامارک باا ایان گاام ای جمتاه دلیتای بارای درساتی تصاویر
دول طبقاتی ،که جنبش کارگری سوسیا دمکراتیر ترسیم میکرد ،اراله داد.
ییرنویس های فص دوم
 ٣٤٢به بعد

 -١بنق ای ویتهتم بردرو )( (Berdrowنا ر) ،نامههای آلفرد کرون  ،١٨٢٦ -١٨٨٧برلین ،١٩٢٨
٤٠
 -٢بنق ای  ، Könne/Reeseجنبش کارگری آلمان ،ای آغای تا به امروی ،هامبورگ،١٩٨٤ ،
 -٣کااااار مااااارکس ،سااااخن گ ای اااای در اتحادیااااه بینالمتتاااای کااااارگران ،پایهگااااذاری ااااده در  ٢٨سااااپتامبر  ،١٨٦٤در کااااار
مارکس/فریدریش انرتس ،مجموعه آثار ،ج  ،١٦برلین (جمهوری دمکراتیر آلمان) ،١٩٦٢ ،ص ٥
١٥٢
 -٤کار مارکس ،دسمتید ،قیم و سود ( )١٨٦٥ای مجموعه آثار ،ج ،١٦
 -٥مصوبا کنفرانس سندیکایی در گوتا ای  ٢٤تا  ٢٥فوریه  ١٨٧٨در ه .مولر ،سایمانها ،ص ٤٦٦-٦٨
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فصل سوم
«قانون سوسیالیستها»
سندیکاها در شرایط غیرقانونی از  ١٨٧٨تا ١٨٩٠
جتوگیری ای جنبش سندیکایی و سیاسی کارگری که با بحران اقتصادی ای سا  ١٨٧٣د گرفته بود ،با تصویب
«قانون سوسیالیس ها» – که سوسیا دمکراسی را در وضعی غیرمترقبهای قرار داد و ناگییر به غیرقانونی بودن و فعالی
ییریمینی کرد ،به اوج خود رسید.
سیاس حکومتی در این دوره چرونه بود؟

.1

از یک سو سلب حقوق سیاسی و از سویی سیاست اجتماعی گرایانه؛
دولت بیسمارک و کارگران

این که سیاس حکومتی تح صدراعظم اتو فن بیسمارک سختریرانه با مخالفان سیاسی خود که زمهر «د من رایش»
خورده بودند ،برخورد میکرد ،ای همان آغای سا های هفتاد در «نبرد فرهنری» بر ضد کتیسای کاتولیر و کاتولیرگرایی
سیاسی – که به صور حیب سایماندهی ده بود -آ کار د .همچنین محدودی های گوناگونی که ام فعالی های
سوسیا دمکراسی ،به ویژه به طور آ کار در «دوره سندروف» می د ،دالل بر این گرایش اساسی سیاس بیسمارک
مبنی بر وحد داختی رایش ای راه محدود و سرکوب کردن منتقدان دا  .دو سوءقصد به جان قیصر ویتهتم او  ،که
بیسمارک با بیوجدانی آنها را به گردن سوسیا دمکراسی انداخ  ،در سا  ١٨٧٨برای به اصطالن وارد کردن ضربه
نهایی بر «فعالی براندایانه سوسیا دمکراسی» فراهم آورد .با رای حیبهای محافظهکار و اکثری لیبرا های متی،
حکوم برخالف مقاوم حیب سوسیا دمکرا  ،حیب مرکی و حیب ترقیخواه لیبرا در  ١٩اکتبر  ١٨٧٨با  ٢٢١رای
در برابر  ١٤٩رای قانون سوسیالیس ها را گذراند.
این «قانون بر ضد تالشهای بسیار خطرناک سوسیا دمکراسی» ( )١که ای  ٢١اکتبر به اجرا درآمد و مجموعا پیش
ای آن که در  ١اکتبر  ١٨٩٠مهت اجرایش به سر آید ٤ ،بار تمدید د ،یر ستسته تدبیرهایی در نظر گرفته بود که به
دمکراسی در حا تکام به یر جنبش تودهای گ  .مطابا پاراگراف او
کمر آنها میبایس مانع ای تبدی دن سوسیا
ِ
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این قانون در اص ِ «انجمنهایی که ای راه تالشهای سوسیا دمکراسی ،سوسیالیستی و کمونیستی هدف سرنرونی نظم
موجود دولتی و اجتماعی را دارند» ممنوم دند.
«منظور ای انجمنها در این جا هر نوم ارتباط اس » .افیون بر این ،اجتماعا و انت اراتی که «درآنها تالشهای
سوسیا دمکراسی ،سوسیالیستی و کمونیستی با هدف سرنرونی نظم موجود دولتی و اجتماعی به منصه ظهور میرسند»
ممنوم د .عضوی در انجمنهای ممنوم ده و یا رک در گردهماییهای ممنوم ده تا  ٥٠٠مارک مجایا نقدی و یا
تا  ٣ماه یندان دا  .برای سایمان دهندگان و سخنرانان در ن س های ممنوم ده ،مجایا های سنرینتری در نظر گرفته
ده بود .برای مبتغان میتوانس عالوه بر حکم یندان ،حکم محدودی مح اقام صادر ود .یعنی آنها را میتوانستند ای
ان بیرون کنند .سرانجام برای منطقههای هری یا منطقههای خارج هری که امنی ان در معرض «تهدید
مح اقام
تالشهای سوسیالیستی اس » ،وضعی محاصره محدود اعالم د یعنی در این منطقهها ن س ها فقط میتوانس با اجایه
پتیس برگیار ود.
انت ار عمومی هر جیوهای ممنوم بود و «افرادی که تهدیدی برای امنی یا نظم عمومی میتوانند با ند» ،میتوانستند
ای «اقام در منطقههای هری و خارج هری محروم وند» .بنابراین کار حیبی سوسیا دمکراسی ممنوم بود .اما نه
فراکسیون رای تاگ (پارلمان).
رک در انتخابا و همچنین فعالی در
ِ
به این ترتیب فهرس بتندباالیی ای تدبیرها اعتبار قانونی یاف که ضربه دیدی بر حیب سوسیا دمکرا و
سندیکاهای نیدیر به آن ،اما نه انجمنهای صنفی لیبرا هیرش -دونکر بود .پسیمینه این قانون فوقالعاده ،مطملنا ترس
این نکته نیی ای
فراگیر ای سوسیالیس ها بود که هیچ تناسبی با قدر واقعی جنبش کارگری سوسیا دمکراتیر ندا
اهمی روی برخوردار بود که رکود اقتصادی امکان توییع را کاهش داده بود و به این ترتیب لرام یدن به سایمانهای
سایش منافعِ صنع سنرین و
کارگری وسیتهای برای پی ریری ای مباریا کارگری بود .و سرانجام عت دیرر،
ِ
ک اوریی بیرگ ،به ییان صنایعی که جه گیری صادراتی دا تند بود که چ م اندای آن به ویژه به ییان کارگران بود .این
امر در سا – ١٨٧٩پس ای تصویب قانون سوسیالیس ها -در نتیجه سیاس حمای گمرکی ،به گران دن واردا غال و
افیایش بهای مواد غذایی و تا سا  ٨٢-١٨٨١به کاهش دستمیدهای واقعی منجر د.
رایش بیسمارک میکو ید با قانون سوسیالیس ها ای طریا طرد کارگران سوسیا دمکرا  ،در مجموم ایدلولوژی
همکاری هماهنگ و فراق ری میان «خیرخواهان درس کار» یعنی آلمانیهای «متیگرا» را حمای کرده و با سیاستی
اجتماعی ،نَفَس سوسیا دمکراسی را بریرد .مطملنا مار ییادی ای سیاس مداران بورژوا با انرییههای اری مندی ای
فعالی های اصالن گرانه اجتماعی پ تیبانی میکردند .اما ستب حقوق سیاسی و رونا سیاس اجتماعی با تفکرا سیاسی-
استراتژیر همراه بودند ،که بیسمارک در  ٢٦نوامبر  ١٨٨٤در رای تاگ به صراح بیان کرد «وقتی سوسیا دمکراسی
با د و اگر افراد ییادی ای آن هراس دا ته با ند ،پی رف های معتدلی که ما تا به حا در اصالن اجتماعی به آن رسیدهایم
نمیتوانس وجود دا ته با د»)٢( .
اهمی بیمههای اجتماعی که ای آنها استفاده سیاسی ابیاری با هدف بیرما کردن سوسیا دمکراسی می د ،را نمیتوان
به هیچوجه در کاهش ریسرهای مادی یندگی ،کوچر مرد .پس ای آن که در سا  ١٨٧٨با افیودن ضمیمهای به قانون
اصناف ،مرخصی یایمان به سه هفته افیایش یاف  truck system ،یعنی پرداخ مید به وسیته کاال ممنوم اعالم د و
بایرسی ای کارخانهها اجباری اعالم گردید ،قیصر ویتهتم او در  ١٧نوامبر  ،١٨٨١کوفایی سیاس های اجتماعی را
24

نگرش

تاریخ فشرده سندیکاها :ایجاد و سیر تکاملی آنها از آغاز تا به امروز
اعالم کرد .اگر مناسبا در آلمان را با دیرر ک ورهای قاب مقایسه صنعتی سرمایهداری در نظر بریریم ،در واقع هم
برقراری بیمههای درمانی (سا  ،)١٨٨٣بیمههای سوانح (سا  )١٨٨٤و بیمههای دوران سا خوردگی و ای کارافتادگی
(سا  )١٨٨٩در نوم خود بسیار پی رو و آیندهنررانه بود .با این که خدما بیمهها خیتی محدود بودند ،اما امپراتوری
بیسمارک توانایی اصالن پذیری خود را ن ان میداد که در ضدی آ کار با حفظ ساختارهای تصمیم گیری سیاسی ماقب
– که درس به وسیته همین بیمهها تضمین ده بودند .قانون بیمههای اجتماعی در دهه  ٨٠با الوده-
پارلمانی قرار دا
های تحکیم بخش سیستم ،خطوط حرک به سم یر دول مدرن مداختهگر را ترسیم میکنند -تصویری متفاو ای تصویر
عرضه ده دول «نرهبان» لیبرالی -که در ک دهی مناسبا اقتصادی و اجتماعی به گونهای فعا م ارک دارد.
درس در دوره قانون سوسیالیس ها ،دول بیسمارک چهره دوگانه خود را به وجه رو نی ن ان داد محدود کردن،
سرکوب و ستب حقوق جامعه کارگران سوسیا دمکرا ای یرسو و آغای یر سیاس اجتماعی دولتی ای سوی دیرر .ای
دید مار فیایندهای ای کارگران ،ممنوعی حقوق سیاسی و سندیکایی به مییان ییادی عالم های محتاطانه آمادگی دول
برای اصالحا اجتماعی را ییر سایه قرار میداد .ولی همین چهره دوگانه بود که تاثیری دوامدار بر تکام جنبش کارگری
دا .

.2

فعالیت زیرزمینی سندیکاها

پس ای  ٩اکتبر  ١٨٧٨یعنی  ١٠روی پس ای تصویب قانون ضد سوسیالیس ها ،بیسمارک در رای تاگ تضمین کرد که
او خصا ای هر تال ی پ تیبانی خواهد کرد که «به گونهای مثب متوجه بهبود وضعی کارگران اس  ،یعنی همچنین
پ تیبانی ای هر اتحادیهای که هدفش بهبود بخ یدن وضعی کارگران ،تضمین افیایش سهم آنان ای فرآوردههای صنع و
کوتاه کردن یمان کار متناسب با امکانا اس »)٣( .
ناختن کار خود درک کردند ،کمی پسانتر به تتخی
فعاالن سندیکایی که این سخنان را به مثابه ارجگذاری و برسمی
دریافتند که دچار ا تباه دهاند .سندیکاها نیی مانند حیب سوسیا دمکرا ییر موجی ای ممنوعی ها له دند .در اولین
هفتههای پس ای به اجرا درآمدن قانون ضد سوسیالیس ها  ١٧اتحادیه سراسری سندیکایی ٦٣ ،اتحادیه منطقهای و ١٦
اتحادیه پ تیبان آنها ناگییر دند کار خود را تعطی کنند .به این ترتیب  ٥٥هیار کارگر سایمانهای خود را ای دس دادند.
به غیر ای اتحادیههای صنفی هیرش -دونکر ،اتحادیه صنع چان ،اتحادیه لیتوگرافها و چان سنری «ینه فتد»
) (Senefeldو نجاران ک تی سایی و اتحادیه کارگران معدن و فتیکار یاکسن نیی منح ن دند .این اتحادیهها پی تر بی-
طرفی سیاسی و فاصته خود نسب به حیب سوسیا دمکرا را اعالم کرده بودند یا این که به سرع دس به این کار
یدند .افیون بر این ،آنها ای هدفهای سندیکایی و ک های فعالیتی خود چ م پو ی کردند تا بتوانند بقای سایمانی خود را
حفظ کنند.
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***
در دوسا نخس پس ای تصویب قانون ضد سوسیالیس ها ،جنبش سندیکایی سوسیا دمکراتیر تقریبا سرکوب د .با
آگاهی نسب به این پیرویی سریع دستراه مدیری دولتی و پتیس در سا های پس ای « ١٨٨١عمتکرد نرمتری» را در
کاربس قانون ضد سوسیالیس ها در پیش گرفتند .در پایان سا  ١٨٨٠نخستین جوانههای تجدید سایمان سندیکاها خود را
ن ان دادند .اتحادیههای صنفی منطقهای ،صندوقهای بیماری و فو و کمرهای ویژه (به منظور تامین پیامدهای مالی
اعتصاب و بیکاری) و سابقه کار ایجاد دند که در کنار هدفهای اعالم ده سایمانی ان ،هدف نجا پیوندهای سیاسی
سوسیا دمکرا ها را در یمان وضعی فوق العاده دنبا میکردند .تجربه م ترک سرکوب و پیررد در این یمان موجب
نیدیرتر دن فعاالن سندیکایی و اعضای حیب به هم د – که البته بسیاری ای کارگران در هر دو عضوی دا تند.
البته جنبش سندیکایی در سا های نخستین اجرای قانون ضد سوسیالیس ها به وضعی سایمانی دوران ابتداییاش به
عقب رانده د ،اما به یودی یر ستسته سندیکاهای جدید حتی بهتر ت کی دند .در سا  ١٨٨٤دوباره  ١٣اتحادیه
سراسری ،در سا  ٣٥ ،١٨٨٦و در سا  ٤٠ ،١٨٨٨اتحادیه سراسری وجود دا  .در اینجا تنها چندی بر مرده می-
وند .برای مثا اتحادیههای چانچیان کتاب ،کاله دویان ،کارگران کارگاهها ،خیاطان ،سنرترا ان و نجاران این که
کفا ان و کارگران دخانیا یر دیرر را در «اتحادیههای یاریگر» مالقا میکردند ،بخاطر رایط قانون ضد
سوسیالیس ها و اتحادیهها بود که تالش می د ،به این ک دور یده ود .افیون بر این مار ییادی صندوقهای پ تیبانی
که به اندی ه خودیاری سایمان یافته جامه عم میپو اندند و ای این طریا بطور غیرمستقیم پی رف
ناحیهای وجود دا
سندیکاها را تسهی میکردند.
نوم سایمانی حاکم ،انجمنهای صنفی غتی در سطح ناحیهای بود که کارگران پی هور آمویش دیده ،یا به اصطالن
«کارگران اگرد» را سایماندهی میکرد .این انجمنهای منطقهای که ای این طریا نماینده یر عبه سنتی جنبش سندیکایی
آلمان بودند ،به طور قاطعی بر استقال خود ای نهادهای مرکیی پاف اری میکردند .این وضعی به هیچوجه متناسب با یر
محدودی منطقهای نبود ،بتکه پیش ای هر چیی این مد سایماندهی ،حاص درسی بود که ای پیرردهای سیاسی گرفته می د
مبنی بر این که سایمانهای محتی را بسیار بهتر ای اتحادیههای سراسری می د در برابر تدبیرهای ممنوم کننده –و به
خصی -در برابر فعالی های نفوذی و کنتر کننده محافظ کرد .اگر اتحادیههای سراسری هدف رای
برک ارتباطا
گیری در مورد اعتصابهای فرامحتی و حفظ صندوقهای خود ای طریا توییع ریسر و پیش ای هر چیی مت ک کردن
کارگران متحرک در سراسر امپراتوری را دنبا میکردند ،در اتحادیههای منطقهای به مراتب سن دمکراسی تجمعی ادامه
حیا مییاف  .در یر ن س خواستهها مطرن و همان جا یر کمیته اعتصاب انتخاب می د ،به گونهای که دخال
«پی ریرانه» پتیس را د وار میکرد .در حالی که اتحادیههای سراسری ،مبتنی بر مد دمکراسی نمایندگی به وسیته هیا -
های نمایندگی ای یر سطح به سطح دیرر بودند .انجمنهای منطقهای اغتب اصو م ارک خودجوش و ناگهانی و مستقیم
ورایی در یمان
همه کارگران مبتنی بر دمکراسی پایه را تحقا میبخ یدند -ایدهای که همواره به ویژه در تصورا
انقالب  ١٩١٩/١٩١٨فعتی روی پیدا کرد.
در مجموم مرکی ثق جنبش سندیکایی – در اتحادیههای سراسری و منطقهای -مانند سابا کارگران آمویش دیده پی ه-
ور بودند .تنها اتحادیههای اندکی –مانند کارگران دخانیا و کارگاههای کوچر -در دهه  ٨٠کو یدند کارگران آمویش دیده
و ینان و مردان را سایمان دهند .یر تالش م ابه ای طرف اتحادیه کارگران فتیکار در تابستان سا
و بدون تخص
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 ١٨٨٥با اعالم انحال متوقف د .یر نکته دیرر که مانند جوانههای سایمان فرا غتی که به یودی – یعنی در دهه -٩٠
ک گرف و قاب اهمی بود ،تغییر نس بود که در دوره قانون ضد سوسیالیس ها صور گرف  .در راس اتحادیههای
جدید – حداق اگر ای چند نفر آنان بخواهیم نام ببریم -با آمدن کار لرین و تلودور لیپار ای کارگران چوب کار ،کار
کتوس ای میان نجاران ،آگوس بری ای کارگران کارخانهها و آلکساندر تیکه ای فتیکاران برای نخستین بار مردانی پیدا
دند که «کارگریاده» بودند .به عالوه نظریههای سیاسی آنان و موضع ان نسب به دول و اجتمام  -که در دهههای آینده
خود را ن ان داد -تح تاثیر قانون ضد سوسیالیستی بود .اگر ابتدا دول به گونهای واضح به مثابه ابیار طبقه حاکم برای
سرکوب کارگران دیده می د ،سندیکاها سیاس اجتماعی دول را -که در دهه  ٨٠غس تعمید یاف  -وسیتهای برای اصالن
سیستم سرمایهداری و ایینرو میدانی برای فعالی جنبش کارگری مینرریستند دول ای «آژانس ستطه بورژوایی» به
وسیتهای تبدی د که کارگران به کمر آن میتوانستند امیدی به رسیدن به رهایی اقتصادی و اجتماعی خود دا ته با ند .و
ای طریا تالش برای اثرگذاری بر سیاس اجتماعی و نیی به وسیته همکاری با کارفرمایان در خودگردانی بیمههای
اجتماعی ،نظر سندیکاها نسب به دول و کارفرمایان به گونهای دوامدار تغییر می کرد.
آ کارا مقامهای دولتی ای آمادگی سایمانی و فعالیتی کارگران سوسیا دمکرا غافتریر دند .آنان نه تنها میبایس
بپذیرند که حیب سوسیا دمکرا به هیچوجه محو ن ده بود ،بتکه عتیرغم همه مانع ترا یهای دولتی ر د نیی کرده بود.
اگر این حیب در سا  ١٨٧٣در انتخابا رای تاگ تنها  %٧/٥رایها را به دس آورده بود ،در رایط قانون ضد
سوسیالیس ها سهم و رای این حیب در سا  ١٨٨١به  %٦/١و در سا  ١٨٨٤به  %٩/٧و در سا  ١٨٨٧به  %٧/١به
سطحی خوب رسید ،تا آن که در سا  ١٨٩٠به د ر د کرد و به  %١٩/٧بال د .جنبش سندیکایی نیی گسترش یاف .
این تنها ام اتحادیههای سندیکایی هیرش-دونکر نمی د که در سا های  ٨٠یر رونا آهسته ولی پیوسته دا تند .مار
اعضای این اتحادیهها که غالبا در اتحادیههای فرا غتی سایمان یافته بودند ای  ١٦٥٠٠نفر در سا  ١٨٧٨به حدود ٥٢٠٠٠
نفر در سا  ١٨٨٦و حدود  ٦٣٠٠٠نفر در سا  ١٨٩٠افیایش یاف  .اما ای این هم چ مریرتر ،ر د سندیکاهای دارای
گرایش سوسیا دمکراسی –عتیرغم تدبیرهای سرکوبررانه -بود .اعضای اتحادیههای سراسری سندیکایی سوسیا
دمکراتیر ای  ٥٣٠٠٠نفر در سا  ١٨٧٧تا پایان سا  ١٨٨٩به  ٢٣٠هیار نفر رسید.
افیون بر این نباید فراموش کرد که در یمان قانون ضد سوسیالیس ها در عرصه کتیسایی تالشهای سایماندهی
کارگران ت دید د ،که بعدها ای آن سندیکاهای مسیحی برآمد .در اینجا میتوان ای اتحادیه «رفاه کارگران» نام برد .ای این
اتحادیه در سا  ١٨٩٠انجمن مت طرفدار آلمان کاتولیر پدید آمد که به طور قاطعی برای گسترش اتحادیههای کارگری
کاتولیر و سپس پایه گذاری و تقوی سندیکاهای مسیحی فعالی کرد .همچنین بخ نامه « »Humani generisپان للوی
ه تم در سا  ١٨٨٤ای اتحادیههای کارگری کاتولیر پ تیبانی میکرد تا ای یکسو کارگران را با کتیسا پیوند یند و ای سوی
دیرر آنان را در برابر سوسیا دمکراسی مصون بدارد .پایه گذاری اتحادیههای کارگری پروتستان ای سا  ١٨٨٢نیی هدف
م ابهی را دنبا میکرد که در سا  ١٨٩٠به یر اتحادیه سراسری با حدود  ٤٠هیار عضو پیوستند .در این اتحادیهها
اندی ه م ارک اجتماعی و ایجاد یر تواین منافع هماهنگ میان کارفرمایان و کارگران با طرفداری ای قیصر و سریمین
پدری تکمی د.
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***
همان طور که نمونه جنبش اعتصابی  ١٢هیار ب ّنای برلینی در تابستان  ١٨٨٥ن ان داد ،قانون ضد سوسیالیس ها
نتوانس مباریا کارگری را به طور کام سرکوب کند .آنگونه که حکم سا  ١٨٨٦روبر پوتکامر ،وییر داخته پروس
عتیه اعتصابا ن ان میداد ،به نظر میرسید که برخوردی دیدتر در پیش اس  .ای سا  ١٨٨٦تا سا ١٥ ١٨٨٨
سایمان سندیکایی و  ٦صندوق حمایتی منح دند .به این ترتیب مار سایمانهای سندیکایی که ای سا  ١٨٧٨ممنوم ده
بودند به  ١٧اتحادیه سراسری ٨٧ ،انجمن صنفی منطقهای ٢٣ ،صندوق حمایتی ١٠٦ ،انجمن سیاسی و  ١٠٨انجمن تفریحی
رسید .در مجموم  ١٢٩٩ن ریه طبا قانون ضد سوسیالیس ها ممنوم دند .حدود  ١٥٠٠نفر محکوم به یندان و ندامتراه
دند .حدود  ٩٠٠نفر ای یادگاه خود تبعید ده ،بسیاری تن به مهاجر سیاسی دادند و برخی برای همی ه ک ور ان را
ترک کردند)٤( .
اما ای این طریا نه پی روی حیب سوسیا دمکرا و سندیکاها و نه مباریا کارگری متوقف د .به خاطر رونا
اقتصادی ای سا  ١٨٨٨فعالی های اعتصابی بطور آ کاری افیایش یاف  .در مقایسه بینالمتتی ،سا های پس ای آن توسط
موجی ای اعتصابا م خ می د که نقطه اوج آن در آلمان بدون ر اعتصاب کارگران معدن در ماه مه  ١٨٨٩ب مار
می رود .این اعتصاب بطور خودجوش بدون اثرگذاری سندیکاها پدید آمد .کارگران معدن خواستار  ١٥درصد افیایش
ورود و خروج به مح کار) بودند .این خواستهها که بطور همیمان طرن
دستمید و یف کاری  ٨ساعته (با درنظر دا
ده بودند ،به صور کتبی به مدیری معدنها داده ده ،اما بدون پاسخ ماندند .به همین دلی روی او ماه مه ابتدا در کان-
های جداگانه اعتصاب روم د .و به سرع در ک منطقه «روهر» گسترش یاف که در این منطقه روی  ٥ماه مه به
درخواس رییس ک وستفالی ،نظامیان برضد اعتصاب گران وارد عم دند .اما اعتصاب به محدوده یارلند ،یتیی سفتی
و عتیا ،آخن و لوترینرن و یاکسن ک یده د .در نهای  ١٥٠هیار کارگر در اعتصاب رک دا تند که با پذیرش هیا
کارگران معدن توسط قیصر ویتهتم دوم ،با پیرویی محدود به پایان رسید.
ای آنجا که اعتصاب خودجوش صور گرفته بود ،فاقد یر برنامهرییی مباریاتی رای گیری ده و تنظیم ده بود .این
مباریه غتی تاثیر بسیجگر اعتصاب را ن ان داد .و موجی ای  ٦٠٠اعتصاب بین سا های  ١٨٨٨و  ١٨٩٠سهم خود را در
افیایش آ کار مار اعضای سندیکاها ایفا کرد .در آغای سا  ٤١ ،١٨٨٩اتحادیه با  ١٧٤هیار عضو وجود دا  ،در
پایان سا  ٥٨ ،١٨٨٩اتحادیه با  ٢٣٠هیار عضو .سندیکاها در رایط قانون ضدسوسیالیس ها در مسیر تبدی دن به
جنب ی تودهای قرار دا تند تحولی که در دهههای پس ای آن تا آغای جنگ او جهانی به ثمر ن س .
***
هر اندایه تاثیر قانون ضد سوسیالیس ها بر تحو سایمانی حیب سوسیا دمکرا و سندیکاها ناچیی بود ،تاثیر آن بر
جه گیری برنامه ای و سیاسی آنها نمیتوانس بی تر با د .چهره دوگانه سیاس بیسمارک – یعنی سرکوب حیب ،اما
مجای دانستن کار پارلمانی ،ستب حقوق سیاسی و پ تیبانی ای کارگران ای طریا سیاس های اجتماعی -تاثیری پایدار بر
موضعگیری سوسیا دمکراسی در برابر دول دا  .پیامد پیررد سیاسی یمینه را برای پذیرش تعبیرهای مارکسیستی ای
واقعی مهیا کرد .بحران اقتصادی به مثابه گواهی برای درستی نظریه فالک کارگران بود .تدبیرهای سرکوبگرانه تاییدگر
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آن بودند که دول ابیار حاکمی صاحبان وسای تولید و دول طبقه بورژوایی اس  .و وضعی یندگی «گتو»وار
کارگران ،رایط را برای ایجاد یر منش افراطی مساعد کرد که میکو ید به تبتیغا حیب سوسیا دمکرا محتوا و
جهتی بدهد که موجب تحو «آگاهی طبقاتی» آن ود .تحقیر و طرد ای جامعه بورژوایی بود که سوسیا دمکراسی –اعم
ناختن تحتی های اجتماعی و
ای رهبران و کارگران -را به سم رادیکا دن برنامههای سیاسی ،که در قالب به رسمی
انتظارا تاریخی مارکسیستی تبتور مییاف و در درون حیب ،کار کالوتسکی درن ریه تلوریر خود «عصر جدید» آن
را تبتی میکرد ،سوق دهد .مباریه بر ضد دول طبقاتی سرمایهداری حاضر و دورنمای جامعه آینده سوسیالیستی که پیش
ای همه آگوس بب در کتابش «ین و سوسیالیسم» ( )١٨٧٩آن را فراگیر کرد ،م تاقانه پذیرفته د.
فراکسیون رای تاگ ،رهبری واقعی و برگه
پارلمان در رایط قانون ضد سوسیالیس ها تنها یر تجمع تبتیغی مجای،
ِ
رای به مثابه تنها ابیار جه تصرف قدر سیاسی بود .عم سیاسی حیب سوسیا دمکرا «قانونی» ماند ،هر چند در
کنرره وایدن ( )Wydenدر سا  ١٨٨٠این مفهوم ای برنامه گوتا حذف د ،چون حیب خود را ناگییر در یاویه
در کنرره سن گتن در سا  ١٨٨٧معتقد بود که پیرویی حیب را «نه ای طریا
غیرقانونی بودن میدید .ویتهتم لیبکن
کودتا و حتمههای تروریستی بتکه ای طریا ابیاری که به قدر ما میافیایند» میتوان تاب بخ ید و این ابیار پیش ای هر
چیی جذب اعضا و رایدهندگان بود)٥( .
تجربه سرکوب و پیش ای هر چیی موفقی در انتخابا رای تاگ در سا  ١٨٩٠موجب د که تصور کسب ده در سا
های  ٦٠و  ٧٠تحکیم باید که نبرد سیاسی بر مباریه سندیکایی اولوی دارد .به عالوه در آن سا ها ایده انترناسیونالیسم
د .تجربه مهاجر و تماس با سوسیالیس های دیرر ک ورها ای یرسو ،درک ضرور عم هماهنگ بینالمتتی
تقوی
که سوسیا دمکراسی آلمان خود را به مثابه جییی ای جنبش
مثال در جنبش اعتصابی ای سوی دیرر ،در این امر نقش دا
ساع
بینالمتتی کارگری ببیند که در سا  ١٨٨٩در کنرره کارگری بینالمتتی در پاریس پیش ای هر چیی خواستار ه
کار رویانه بود )٦( .این نکته که برای رسیدن به این هدف ،او ماه مه هر سا میبایس تظاهرا برپا می د ،برای
جنبش کارگری آلمان مسالهای بود که بین افراد در حیب و سندیکاها تفرقه میانداخ .
ییر تاثیر قانون ضد سوسیالیستی امید به دوران اصالحا سیاسی و اجتماعی با تاجگذاری ویتهتم دوم در  ١٥ژولن
 ١٨٨٨پیوند خورد .هنرامی که دول مجددا خواستار تمدید قانون ضد سوسیالیس ها د ،اکثری رای تاگ در  ٢٥ژانویه
 ١٨٩٠بر ضد آن رای داد ،به گونهای که این قانون در  ٣٠سپتامبر  ١٨٩٠در پایان مهت متغی د .بیسمارک به خاطر
کس سیاس داختیاش به منظور محدود ساختن سوسیا دمکراسی در تاریخ  ٢٠مارس  ١٨٩٠ای پس صدراعظمی
استعفا داد .با پایان یافتن «دوران بیسمارک» و به سر رسیدن مهت انقضای قانون ضد سوسیالیستی عصر جدیدی برای
سندیکاها روم د.
ییرنویس های فص سوم
 -١رایش ،شماره  ،١٨٧٨ ،٣٤ص ٣٥١-٣٥٨
 -٢اتو فن بیسمارک در  ٢٦نوامبر  ١٨٨٤در رایشتاگ ،در گزارشهای تندنویسی شده از مذاکرههای رایشتاگ VI ،دوره
قانونگذاری
29

نگرش

تاریخ فشرده سندیکاها :ایجاد و سیر تکاملی آنها از آغاز تا به امروز
 -٣اتو فن بیسمارک در  ٩اکتبر  ١٨٧٨در رایشتاگ ،برگرفته از :گزارشهای تندنویسی شده از مذاکرات رایشتاگ آلمان،
مجلس دور چهارم ،نشست اول ،جلد یک ،ص ١٢٥
 -٤ایگناس آئر ،پس از  ١٠سال ،مدرکها و حاشیهنویسیها درباره تاریخ قانون ضد سوسیالیستها ،نورنبرگ،١٩١٣ ،
صص .٣٥٤
 -٥ویلهلم لیبکنشت در « مذاکرات کنگره حزب سوسیال دمکرات آلمان در سنت گالن» از  ٢تا  ٦اکتبر  ،١٨٨٧هوتینگن-
زوریخ ،١٨٨٨ ،ص ٤٢.
 -٦بنگرید به قطعنامه حفاظت کار در پروتکل کنگرهی کارگری بینالمللی در پاریس ،برگزار شده از  ١٤تا  ٢٠ژوئیه
 .١٨٨٩ترجمه آلمانی ،نورنبرگ ،١٨٨٠ ،ص  ١٢١و بعد.
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