
 فصل چهارم

 ١٩١٤تا  ١٨٩٠یت در تبدیل شدن به سازمانی توده ای بین سال های موفق

 در دوران امپراتوری ویلهلم
 
 

-تدبیرهای سرکوبهر چند همچون آب در هاون کوبیدن بود.  -از موضع بیسمارک -« هاسوسیالیستضد »قانون 

و -را از حرکت بازدارند. علیرغم ها کاها را گرفتند ولی نتوانستند آنگرانه جلوی رشد حزب سوسیال دمکرات و سندی
شد. همراه با جنبش کارگری سوسیال دمکراتیک نیرومندتر و رادیکال تر  -خاطر اقدامات محدودگرانه دولتیهبهم شاید 

به  زمان های رونق و رکود اقتصادیصنعتی، که در  یدر روند تبدیل شدن به کشور ٩٠و  ٨٠های تحوالت شتابنده دهه
دیکاها برای املین موفقیت سنکه ع- آن واحد شمار و اهمیت کارگرانو در  سیاسیت اجتماعی و رفت، مشکالپیش می

 .نیز رشد می کرد -ای بودندهای تودهتبدیل شدن به سازمان
 

 سازماندهی سرمایه داری صنعتی: رشد اقتصادی و اجتماعی امپراتوری ویلهلمی .1

 
 ٩٠های شد تا میانه سالهای رونق ضعیفی گسیخته میرهسط دوآغاز شد و تنها تو ١٨٧٣رکود اقتصادی که در سال 

دوام داشت.  ١٣/١٩١٢ هایخورد که تا سالهای یک رونق اقتصادی به چشم میعالمت ١٨٩٥از سال  ادامه داشت.
های لیحاتی، به ویژه به وسیله برنامههای تسسنگین که اهمیت آن به خاطر رقابتصنایع  به ،های گمرکیسیاست حمایت
ن در میلیون ت   ٨تولید آهن انگلستان با  ١٨٩٠اگر در سال  شد، کمک فراوانی رساند.میهای جنگی تقویت ساخت کشتی
 ١٤تولید آلمان با حدود  ١٩١٠ن( بود، در سال میلیون ت    ١/٤بیشتر از امپراتوری آلمان )با حدود  %١٠٠سال تقریبن 

میلیون   ١/٢که از  وضع تولید فوالد آلمان بود، جلو زد. از این گویاتر ن(ون ت  میلی ١٠ن از تولید انگلیس )حدود میلیون ت  

( رسید، در حالی که تولید فوالد انگلیس در همین فاصله زمانی از ١٩١٠سال در ن )میلیون ت   ١/١٣به  ١٨٩٠ن در سال ت  

ند، درعین دهه یک کشور صنعتی را نشان میبه سوی تبدیل شدن بها راه آلمان ن رسید. اگر این دادهمیلیون ت   ٦/٤به   ٦/٣

هاِی فنِی ق اختراع و ایجاد روشاند. از طریدر بخش صنعتی ٩٠های های قابل توجهی در سالحال نشانگر دگرگونی

اد شاغالن وری تعددر صنعت پیشهجهانی یافتند.  یسازی اعتبارتروتکنیکی و شیمیایی در کنار ماشینصنایع الک پیشگام،

کاهش یافت. در همین فاصله  ١٩٠٧در سال  %٣/٣١به  ١٨٨٢در سال  %٨/٥٩نفر از  ٦هایی با کمتر از گاهدر کار

ها از سوی دیگر تعداد و اهمیت کارتل. و ندافزایش یافت %٩/٤به  %٩/١شاغل از  ١٠٠٠با بیش از  های، کارخانهزمانی

شروع شده « کارتلی شدن»زمان ثبات بودند، اینک ی بیبه میزان زیاد ها در دوره رکودبه وضوح رشد کرد. اگر کارتل

 ٥کنسرن بزرگ بودند.  ٥تا   ٤هایی چون آ.اِ.گ و زیمنس و صنایع شیمیایی زیر سلطه طه غولزیر سل، صنایع برقبود.
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 نه تنها به عنوان وامها آنبودند.  های بانکیسپرده %٥٠صاحب  -از جمله دویچه بانک و بانک درسدن–بانک بزرگ 

تی و بانکی ها تاثیر بزرگی بر تحوالت اقتصادی داشتند. سرمایه صنعمچنین به عنوان صاحبان سهام بانکدهنده، بلکه ه

 سرمایه داری.به شیوه اقتصاد « سازماندهی»ه مشخصه روند ووجی از یک شروع به امتزاج کردند؛

کنار انجمن مرکزی صنعتگران آلمان که در  افزون بر این شبکه متراکمی از نهادهای صنعتی اقتصادی پدید آمد. در

-صورت پررنگرا به ایجاد شد که مسایل صنایع تولیدی ١٨٩٥ تاسیس شده بود، اتحادیه صنعتگران در سال ١٨٧٥سال 

شان در برابر سندیکاهای داران، حفظ منافعکارخانهکرد. در این رابطه از جمله و پیش از هر چیز مساله تری مطرح می

بود. تحت تاثیر بافی آشکار شده ز مبارزات کارگری در صنایع پارچهپس ا ٠٤/١٩٠٣شد بود که در سال در حال ر

نایع سنگین بود( و انجمن )که بیشتر نماینده صهای کارفرمایان آلمان کارگران، کارفرمایان، اتحادیه ایِ همبستگی فرامنطقه

هر  ١٩١٣در سال حضور داشتند( را تاسیس کردند.  ایع تولیدیدر آن بیشتر نمایندگان صن های کارفرمایان )کهاتحادیه

ای فرامنطقهای و تاکیدی بر گرایش سازمان فرارشته هم پیوستند. این امرههای کارفرمایان آلمان باتحادیهزیر عنوان  ،دو

 ات د ربازار کار بود.در تحول سندیکاها بازتاب یافت و این نیز خود پیامد تغییردگان در بازار کار بود که شرکت کنن

 

*** 

 

 %٢/٣٥به  %٥/٤٣از  ١٩٠٧تا  ١٨٨٢های پیشرفت روند صنعتی شدن سهم شاغالن کشاورزی بین سال به موازات

رسید. در همین فاصله زمانی شمار کارگران  %١/٤٠به  %٧/٣٣کاهش یافت، در حالی که سهم شاغالن بخش صنعت از 

 %٦٥ ١٨٧١رفت. در سال پیش می پرتالطمیوند شهری شدن به صورت ر میلیون نفر رسید. و ٨/٥به  ٣صنعتی از 

و برعکس سهم جمعیت بود  %٤٠تنها این میزان  ١٩١٠کرد. در سال روستاها و شهرهای کوچک زندگی می جمعیت در

ار ای که شموقفه ادامه داشت به گونهرسید. افزون بر این رشد جمعیت بی %٢٠ بیش از به %٨/٤شهرهای بزرگ از 

 میلیون نفر شد. ٦٨افزایش یافته و بالغ بر  %٦٠ ١٩١٤تا  ١٨٧١های جمعیت بین سال

این پدیده نمایشگر  در وهله نخستشهری شدن پیش از هر چیز یک سلسله مشکالت اجتماعی با خود به همراه داشت. 

 ن، مانند مناطق روستایی پروس شرقیای امپراتوری آلماها، به ویژه از مناطق فقیر حاشیهو پیامد فرار گسترده از روستا

، به دشواری جای صنایع مرکزِ  شان بریده شده بودند در شهرهایِ هایی که از مناسبات سنتییا اَیِفل بود. بسیاری از انسان

مثابه به گرایی به پیوندهای کلیسایی به ویژه کاتولیک ،شان دیگر به خاطر تغییر ناگهانی محیط یافتند. برخیخود را باز می

یی و قومی و نیز های روستاای و وابستگیهای شغلی و درآمدی، تبار منطقهدر کنار تفاوت چسبیدند.گاه موجود تنها تکیه

شدند. معنای یک اراده سیاسی همخوان می گیری یک خودآگاهی طبقاتی واحد بههایی بودند که مانع شکلباور مذهبی عامل

کرد، آن هم نه فقط در شکل  هایی در میان کارگران ایجاد و تعمیقلهستان، شکاف کارگران از شرق، از سیلِ به ویژه 

، برای شدتامین می انتظار،کمنیروی کار غیرماهر و  مذهبی بلکه حتی اجتماعی. چون تا زمانی که -های قومیتفاوت

امکان که نوعی خودآگاهی  و نیز این –تری وجود داشت وزش بهتری داشتند فرصت ترقی آسانکارگران آلمانی که آم

، های اجتماعی و فرهنگی در بین کارگرانند. ازینرو جای شگفتی نیست که این تفاوتشان بدست آورنسبت به موقعیت

نطقه به منطقه از یک م یدنکوچ تاثیر بگذارد. به عالوه تحرک زیاد و شانهای سیاسی و سندیکاییهمچنین بر سازمان

 .دار اعضا برای سندیکاها نقش داشتدیگر در دشواری جذب دوام
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ویژه ای در تبلیغ  مشکالتبروز موجب  ماهر، زنان و افزایش کارمندانافزون بر این سهم فزاینده نیروهای کاری غیر

 ،شاندیده و مسلط به شغلی آموزششدند. بخاطر ریشه داشتن سندیکاها در میان نیروی کاری مردانهو جذب اعضا می

این گروه اخیر سندیکاها را به اندازه کافی نماینده خود انه و آموزش ندیده، دشوار بود. نیروی کار زن یرسوخ در دایره

خانه نیز ر جامعه و فشار مضاعف شغلی و کار درهای اقتصادی، نقش سنتی زنان دالبته در کنار محدودیتدانستند. نمی

یک قشر  ندان این نکته نیز دارای اهمیت بود که آنانرمکرد. در مورد کاهای سندیکایی آنان را محدود میفعالیت

شان نسبت مرزبندی های اقتصادی و به خاطرشان به مدیریت موسسهدادند که به خاطر نزدیکیمزدبگیری را تشکیل می

با های خاص خودشان کسب کردند که به ایجاد سازمانشان را آگاهی و آگاهی به موقعیت خودویژهخود به کارگران، نوعی

 گیری اساسی ملی و بورژوایی منجر شد.جهت

 تیرهکرد، واقعیت زندگی در مورد تقریبن همه آنان صدق می کارگران آنچه کهصفوف های درون ورای این گسیختگی

یک  *مستاجر بودن-زیرهای کمرشکن، اجارهبار بود. کمبود مسکن و شان بود. وضعیت مسکن در شهرها فالکتروزمره

د. وضعیت شویژه در شهرها میندگی بهاستاندارد ز باالی مواد غذایی موجب نزول امری رایج بود. قیمت یا چند نفره

، به نتوان در نظر نگرفتها و جنسیت کارگران را ها، منطقهها، تخصصها، شغلدر رشته دستمزدها حتی اگر تفاوت

برای تامین معیشت خانواده کار زنان و کودکان اغلب  ود.مراتب اسفبار بود. هنگام بیماری و پیری گریز از فقر ناممکن ب

میزان درآمد  ١٩١٣تا  ١٨٩٠هایی در رابطه با بهبود اوضاع دیده شد. از سال گرایش  ٩٠های . در سالبود یضرور

ک افزایش یافت. اگر افزایش مار ١٠٨٣مارک به  ٦٥٠از مبلغ رسمی  کارگران صنعتی، بخش تجارت و ترابری متوسط

های سال به صورت واقعی )بر اساس قیمت درآمدمتوسط های معیشتی را در همین فاصله زمانی در نظر بگیریم، نههزی

چندین منحنی تکاملی  گیرد،یافت. در پس این آمارها که حد متوسط را دربرمیمارک افزایش  ٨٣٤به  ٦٣٦( از ١٨٩٥

 صنعتِ  بارِ در برابر وضعیت فالکت ،دها در صنایع چاپبسیار متفاوت پنهان شده است. بطور مثال رشد چشمگیر دستمز

طور زمان کار ب ١٨٩٠مدت کار در صنایع کاهش یافت. اگر در سال  ،زمانی یقرار داشت. در همین فاصله بافندگی

 ١٠تر شده و به به تدریج کوتاه ١٩١٣بعدی تا سال های ساعت بود، در دهه ٦٦ای ساعت و هفته ١١متوسط روزانه 

-Carlهای کارل سایس )کارگاه های جداگانه ماننداعت کار در هفته رسید. برخی شرکتس ٦٠تا  ٥٤در روز و به  ساعت

Zeiss در شهر ِینا و کارخانه )Freese Jalousie ساعته را به  ٨بطور داوطلبانه روزانه کار  ١٨٩٢و  ١٨٨٩، در سال

ساعت کار از شاخه اقتصادی تا شاخه اقتصادی، از کارخانه تا اجرا درآوردند. این نشانگر آن است که روند کوتاه شدن 

و  وریبهرهکارخانه بسیار متفاوت بود. و مانند مورد دستمزدها این تحول نیز مسلمن بدون رونق اقتصادی، بدون رشد 

فزاینده کار همراه  تراکمها با تشدید و نباید نادیده گرفت که این موفقیتبدون مبارزات سندیکاها صورت نمی گرفت. البته 

 بود. در این جا فنی شدن تولید از یکسو و معقوالنه شدن روندهای کاری از سوی دیگر نیز قابل برشمردن است.

 

*** 

 

 در های فوریه قیصر ویلهلم دومن نیز باید اشاره کرد: طبق فرمانهای حفاظت از کارگراگذاریدر این جا به قانون

ای های بعد سلسلهکارگران اعالم شد. در سالهای حفاظت از کارگری و تصویب قانون های، ایجاد کمیسیون١٨٩٠سال 

                                                 
 خانهاجاره کردن اتاقی از یک مستاجر دیگر، بدون بستن قرارداد مستقیم با صاحب * 
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اصناف ارائه شد که امکان مقررات  ای براصالحیه ١٩٨١ابتدا در اول ژوئن  ای اجتماعی به اجرا گذاشته شد.هاز قانون

تا  ١٠ت کار جوانان و زنان را به حداکثر ها را اجباری کرد، ساعداد، تعطیلی یکشنبههای کارگری را میایجاد کمیسیون

زنان سال را اساسن ممنوع کرد و حافظت از  ١٣ساعت در روز محدود و کار شبانه را ممنوع کرد، کار کودکان زیر  ١١

های ویژه را پایه گذاشت ویب شد که دادگاهتص اصنافهای ان سال قانونی برای ایجاد دادگاهرا بهبود بخشید. در هم باردار

و نمایندگان کارگران به اختالفات کاری بپردازند. از این دادگاه های  ایغیرحرفههای بایست با شرکت قاضیه میک

کار تصویب شد و  فاظتِ مقررات جدید ح ١٩٠٠. در سال برآمدندهای کار امروزین دادگاه ١٩٢٦در سال  اصناف،

ها و مچنین به طور اساسی مقررات ساعت بستن مغازهال هحفاظت از زنان و کودکان بهبود یافت. در این س مقرراتِ 

سال در  ١٨شرکت جوانان زیر  ١٩٠٨ها در سال ن انجمنپس از اصالح قانو شد. تنظیمحداقل تعطیلی کارمندان 

با –دولت « اجتماعی مداخله»تر شد. راه بود. اما مقررات برای زنان آسان ها همچنان ممنوعگردهمایی سیاسی و انجمن

هر چند آمادگی دولت به اصالحات اجتماعی محتاطانه را آشکار ساخت، اما  -به سوسیال دمکراسی گرایشد کردن هدف س

 کماکان ا ستثمار و محرومیت بود.در میان کارگران، احساس حاکم 

هلم چهره دوگانه سیاست دولتی مبنی بر اصالحات اجتماعی و سرکوب سیاسی را نشان داد. ویل دوران ویلهلمی همچنین

ها مذهب، که او در برابر آن« حزاب براندازا»در کونیگزبرگ در مورد  ١٩٨٤دوم به مراتب از جمله در سخنرانی سال 

ای یله یک آنارشیست ایتالیایی بهانهداد. قتل رییس جمهور فرانسه به وسکرد، هشدار میمیسنت و نظم را حفظ و تقویت 

سخت گیری در  ارائه شد، ١٨٩٤که در سال « اندازیطرح بر»نون یعنی برای دخالت سیاسی به دست داد. طرح یک قا

نیت قانون جزا و نشریات را در نظر داشت، که البته تالش برای براندازی )تنها( محدود به عمل نبود، بلکه همچنین شامل 

به  ١٨٩٩ونی که در ژوئن اکثریت الزم را نیاورد. طرح قان ]پارلمان آلمان. م[ شد. این طرح در رایشتاگافراد نیز می

 رد گردید. ١٨٩٩رایشتاگ ارائه شد، توفانی از اعتراضات را برانگیخت و در نوامبر 

اما سخنان قیصر فشار قانونی به حزب سوسیال دمکرات و سندیکاها با شکست مواجه شدند، برای  هابا این که تالش

به عنوان تکیه گاه سیاسی استثمار از آن جاد کرد که به شدت های قانونی جّوی از عدم امنیت و تهدید ایویلهلم دوم و طرح

های عالیتها باید تدبیرهای سرکوبگرانه بر ضد فاستفاده شد. به این کارگران راندنِ جامعه  یاقتصادی و به حاشیه

و تا   *«یمتحریهای مجازات»تا « های سیاهفهرست»سنگین اعم از  صنایع کارفرمایانِ سندیکایی، به ویژه تدبیرهای 

ها ها از شنیدن سخنان سندیکاییرا افزود؛ این انجمن که از لحاظ اقتصادی مسالمت جو بودند کارخانههای تشکیل انجمن

صاحب خانه »اصل  به ، با پایبندیاکثر کارخانه دارانچه رسد به این که با آنان وارد مذاکره شوند. تا زدند، سر باز می

ا مبنی بر حق مشارکت در تصمیم گیری را حتی تا سال های طوالنی پس از تغییر سده، خواسته سندیکاه ،بودن« خود

ن میا موزوندر مناسبات  گرود و یا عناصر مزاحم اخاللدر امور خصوصی خ ،کار دخالت عناصر بیگانه با واحدِ 

بش کارگری سوسیال ا جن. در کنار سیاست حکومتی و برخورد کارفرمایان بدیدندمیکارفرمایان و کارگران منفرد 

کارگران  دیداز  ،ارزات کارگرینظامیان در مب ینقش بروکراسی دولتی، پلیس، دستگاه قضایی و نیز مداخله دمکراتیک،

 .تعبیر شود برای حفاظت از توانگران طبقاتی بودن دولتجز دلیلی بر واقعیت  چیز دیگریبه  انستتونمی

                                                 
ت کاری ابداع کرده بودند. آنان کارگران اعتصابی یا شرکت کننده در مبارزات را به صورت موقت روشی که کارفرمایان برای مقابله با مبارزا * 

 زدند.میاخراج کرده و از پرداخت مزد به آنان سر باز 
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نت به لمللی به مثابه خیااکه در آن ایده همبستگی بین در نظر گرفت نیزرا مجموعه فضای اجتماعی  سرانجام باید و

نیز  هاکارگری سوسیال دمکراتیک بلکه دیگر سازمان نه تنها جنبشتلقی می شد. بزرگ آلمان دلبستگی نسبت به قدرت 

 ١٨٩٤د که در سال شاری گذپایه «اتحادیه عمومی آلمان» ١٨٩١دستکم به همان اندازه شاهد رشد شدیدی بودند. در آوریل 

تغییر نام یافت. تقویت خودآگاهی ملی، تبلیغات ضد یهودی و سیاست مدافع منافع ملی آلمان  هاآلمانی به اتحادیه سراسری

آنچه که به  –ی این اتحادیه بودند که هادر خارج و در مستعمرات آلمان، هدف هادر داخل و خارج، به ویژه به سود آلمانی

در  در نهایتقرار گرفت و « آلمان هایناوگاناتحادیه »مورد حمایت  ١٨٩٨از آوریل  -شدمربوط می تبلیغات امپریالیستی

 میلیون عضو داشت. ١/١ ،١٩١٣سال 

سیاست »یک  با کارکه همه نیروهای بورژوایی و محافظه خوردمییی به چشم هاهمچنین تالش ٩٠ی هااز میانه سال

امپراتوری بر ضد  یاتحادیه سراسر»با پایه گذاری  ١٩٠٤که در سال  وندشدمکراسی جمع  لبر ضد سوسیا« گردآورنده

نهادهای کارتل »با تشکیل  -١٩١٢پس از پیروزی انتخاباتی حزب سوسیال دمکرات در سال  –و بعد « سوسیال دمکراسی

. تا پایان نبودتصادفی  ٠٥/١٩٠٤از سال توقف سیاست اجتماعی حکومت ن نبارزترین تبلور خود را یافت. مطمئ« مولَد

 هاینطفهماندند.  کردند، پابرجامثابه بدترین نوع تبعیض تلقی می امپراتوری قیصری مقرراتی که کارگران آنها را به

به زیان مصرف کنندگان و توسط  ،خواست توسط سیستم حمایتی گمرکیسیاست اجتماعی زیر سایه دولت طبقاتی که می

تحقق را  تکبَر ملی و یک ایدئولوژی پرخاشجو، رؤیای جهانگیری توسط آلماننیز مسابقه تسلیحاتی و  ،سیاست استعماری

ای هجهت تضمین هدف تدبیرهای سرکوبگرانهو  اصالح اجتماعی هاینطفهیعنی  –. این دو با هم پوشیده ماند -بخشد

ش سندیکایی خود را نبج یکه توده–و سیاست سوسیال دمکراسی  بدیهیاتبر برنامه،  امپریالیستی توسط سیاست داخلی،

جامعه بورژوایی،  با هم و پیش از هر چیز تجربه محرومیت در تاثیر گذاشتند. و این هر دو -دانستجزیی از آن می

در خود بپرورانند که  -و همبستگی محرومیتاحساس –وار «گتو»های بزرگی از کارگران یک منش موجب شد که دایره

را با ایدئولوژی خود انباشت و تحکیم « موقعیت گتویی»زمان خود یافت و هم برای« میهنی»ر آن سوسیال دمکراسی د

های محیطتنها منحصر به سوسیال دمکراسی نبود، بلکه شامل ها ها و محدودیتالبته این آگاهی نسبت به محرومیت بخشید.

 شد.ها نیز میکارگری متاثر از کاتولیک

 

 ایی تودههایکامشکالت سازمانی در راه تبدیل شدن به سند .2

 

 سندیکاهای آزاد

 

جان سالم بدر برد، اما این به معنای آن « هاقانون سوسیالیست»رکوبگرانه زمان از تدبیرهای سالبته جنبش سندیکایی 

-له قانونو به وسیهدید به وسیله قانون موجود بدون مزاحمت توانست رشد کند. احساس دایمی ت -١٨٩٠از سال –نبود که 
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را نامطمئن ساخته و به  ی کارفرمایان باعث شد که سندیکاهاه وسیله پلیس و دستگاه قضایی و تدبیرهای دفاعهای جدید، ب

 ١٨٩٤سال  های وارده به خاطر وضعیت بد اقتصادی تا، شکستی محتاطانه وادارد. پیش از هر چیزسیاست تاکتیک

اد مبارزات شکست خورده محدودیت حوزه نگرند. شمار زیها نتوانند با اعتماد به نفس به آینده بموجب شدند که سندیکایی

هزار کارگر دخانیات هامبورگ در  ٣اعتصاب  شان می کشید. شکستها را بطور دردناکی به رخاثرگذاری سندیکایی

 ٩٢/١٨٩١( در سال Saar) «زار»اعتصاب در ، ١٨٩١در سال « روهر»هزار کارگر معدن  ٢٠اعتصاب ، ١٨٩٠سال 

ها به مراتب به کردند. به عالوه شکست اعتصابرا تشدید می نسبت به دورنمای موفقیت کار سندیکایی اهمواره تردیده

-را که بخودی خود از لحاظ مالی بیهایی یده و بسیاری از کارگران اتحادیهها انجامواسطه به تضعیف سازمانصورت بی

 ١٨٩٢در سال هزار نفر  ٢١٥به  ١٨٩٠ر نفر در سال هزا ٢٩٠شمار اعضای سندیکاها از   کردند.رمق بودند، ترک می

 ای بود برای متحد شدن سندیکاهای دارایدر آن واحد تکانه ٩٠/١٨٨٩های های اعتصابی سالکاهش یافت. اما جنبش

و طوالنی مقیاس . درست بخاطر مبارزات کارگری بزرگ یجاد یک جنبش مدرن سندیکاییگرایش سوسیال دمکراسی و ا

بخاطر جشن اول ماه مه  یتحریم هایگ کارفرمایان متوسل به مجازاتدر هامبور ١٨٩٠مثلن در سال  هان آنکه در جریا

ای نیاز دارند. یک همبستگی سراسری ملی و فراحرفهشدند، این آگاهی را تقویت کرد که کارگران برای دفاع از خود به 

نوامبر  ١٧و  ١٦. در تحادیه سراسری سندیکایی را فراهم کردد یک ای به مراتب تکرار شده بود که پایه ایجاهمین تجربه

گذاری کمیسیون عمومی سندیکاهای آلمان را تصویب کرد که ، پایهسندیکاها در برلین هایِ ههیات رییس کنفرانِس  ١٨٩٠

 .به عهده داشت -١٩٢٠ن مرگش در سال تا زما–( Carl Legienریاست آن را کارل لگین )

برای  زندگی او مسیر در شهر مارینبورگ، ترقی سریعی در جنبش سندیکایی کرده بود. ١٨٦١ل کارل لگین متولد سا

سالگی  ١٤در سن ، او در یتیم خانه بزرگ شده وار بود. پس از درگذشت والدینش، نمونهاشنسلرهبران سندیکایی هم

 بعنوان شاگرد تراشکار ١٨٨٣تا  ١٨٨١اش از خدمت سربازیسال های دیده و سپس پیش از  دوره کارآموزی تراشکاری

–ساکن هامبورگ شد. در این شهر او در همان سال  ١٨٨٦گردی در سال ها دورهگردی رفته بود. پس از ساله دورهب

در کنگره  ١٨٨٧شد. به عنوان نماینده در سال  ای تراشکارانحرفهوارد انجمن  -«هاقانون سوسیالیست»یعنی در زمان 

آلمان برگزیده شد. در نشست نمایندگان سندیکاها  تراشکارانِ تازه تاسیس  اتحادیهد و به عنوان رییس شرکت کر تراشکاران

 به عنوان رییس کمیسیون عمومی برگزیده شد.همچنین او در برلین،  ١٨٩٠در میانه نوامبر 

-کمیسیون عمومی میکه مساله بر سر دفاع از حق تشّکل بود. ( نخست این ١چه بودند؟ )های این کمیسیون ظیفهو

بایست از کایی وجود نداشت. افزون بر آن میهایی را به عهده بگیرد که در آنها هنوز سندیبایست کار ترویج در منطقه

را  هارا تدارک ببیند و آن *«سندیکایی هایمجتمع»های بایست کنگرههمچنین می اعتصاب های تدافعی پشتیبانی مالی کند.

                                                 
)یکان   numbrella organizatio  برگزیده شده است که در زبان انگلیسی )بریتانیا( Dachverbandاین واژه به عنوان معادل واژه آلمانی   * 

آلمان منظور از چنین نهادی، اجتماع چندین  )یکان مادر یا اصلی( خوانده می شود. در parent oraganization  چتر( و در انگلیسی آمریکایی

 سازمان که از لحاظ موضوعی و یا منطقه ای به هم مرتبط اند، در زیر یک سقف است. ویژگی چنین نهادی در آن است که اعضای آن به طور

یکان »، «یکان مادر»، «سازمان سقف»، «یکان چتر»ها( هستند. به نظر مترجم هیچ یک از واژه های معمول، افراد حقوقی )نهادها و سازمان

مجمتع »، یا ترجمه تحت اللفظ این مفهوم است و به ناچار ناپسند و یا معنای این واژه آلمانی را نمی رساند. ازینرو در این جا از واژه «اصلی

 به عنوان معادل استفاده شده است.« سازمانی سندیکاها
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داد که ها نشان میندیکاها طرح ریزی کند. این وظیفهاش آن بود که برنامه سازمانی برای سوظیفه فرابخواند. و سرانجام

ه بود، که به عهده آن گذاشته شد یایههبری سندیکاهای آزاد نبود. وظیفهربرای کمیسیون عمومی یک ابزار واقعی 

انجام  -که در این مورد جای بحث زیاد است –خواستند یتوانستند یا نمای جداگانه نمیهای حرفهکارهایی بودند که اتحادیه

 دهند.

برنامه ایجاد یک صندوق مرکزی نشان داد. چون  ١٨٩٢این نکته خود را در نخستین کنگره سندیکاهای آلمان در سال 

های سازمانی مجمتع»تمالن به معنای یک تمرکز قدرت واضح در قالب احبرای پشتیبانی از اعتصابات تدافعی، 

آمیز درباره تالش برای مجادلهکنار گذاشته شد. تصمیمی که پس از یک بحث  این برنامهمی توانست باشد،  «سندیکایی

کنگره  د. اکثریت نمایندگانجنبش سندیکایی برخوردار بو های مرکزی گرفته شد، از اهمیتی قاطع برای آیندهایجاد اتحادیه

 موفق از آزمون« هاقانون سوسیالیست»که هر دو تحت شرایط -تمدین بر ضد اشکال سازمانی محلی و برضد سیستم مع

شد به هایی که میتصمیم گرفتند. دلیل -بودند *«دمکراسی مستقیم»های رمانبیرون آمده بودند و افزون بر این مطابق آ

ریت، کار ترویجی و تر مدیان مالی بیشتر، هماهنگ سازی آسانعبارت بودند از: تو ،برشمرد های مرکزیسود اتحادیه

مطبوعات، تقسیم ریسک بهتر در مبارزات کاری و امور حمایتی نیرومندتر. اما پیروان اصول سازمانی محلی این 

 استدالالت را قانع کننده نیافته و به نشانه اعتراض کنگره را ترک کردند.

ن متناسب بود؛ همچنی حرفه ایِ  هایِ های صنعتی برای پیوستن به گروهایجاد اتحادیه م در اساس راهگشایاین تصمی

قطعی  یتصمیم در کنگرهخانواده به وسیله قراردادهای کارتلی به هم نزدیک شوند. اما ای همهای حرفهبایست اتحادیهمی

های ایط واقعی، یعنی همزیستی کارخانهشرته نشد. این وضعیت، متناسب با گرفای حادیه صنعتی یا حرفهدر مورد مساله ات

های کوچک و شرایط کاری در کارخانه -وری بودکه در اصل کار پیشه-ای ری حرفهگیتجه یکو بزرگ بود.  کوچک

های های مختلف و کارگران با تخصصی بزرگ که در آنها وابستگان حرفههاداد. پیشرفت کارخانهمتوسط را بازتاب می

 جنبش سندیکایی در مجموع خود بایست بگذرد تاها می. دههپشتیبان ایده اتحادیه صنعتی بودکردند بسیار متفاوت کار می

بر  -١٨٩٣و  ١٨٩١یعنی سال –های کارگران فلزکار و صنایع چوب را دنبال کند که خیلی زود سازمان سرمشقِ  بتواند

 ای غلبه کردند.حد و مرزهای حرفه

ضا و رسیدگی به آنها یکی د. جذب اعبو ، سیاست تشکیالتیاز دید کمیسیون عمومی سیاست سندیکایی در وهله نخست

منتشر شد. « کمیسیون عمومی خبرنامه»یک روزنامه ویژه به نام  ١٨٩١های مهم کاری بود. از اول ژانویه از عرصه

فتند، بلکه در آن نه تنها پاسخی برای وضع اضطراری جاری شان یا، به راه انداختن امور حمایتیسندیکاها از طریق 

 نوساناتِ از  در استفاده از خدمات، عضویت و میزان حق عضویت متناسب با زمانِ بندِی رتبهریق از ط واحد کوشیدند

و باال بردن حق عضویت بود، تا قدرت  یکپارچه کردنبکاهند؛ افزون بر این کمیسیون عمومی طرفدار  شمار اعضا

هایی درباره اعضا، یکاها تبدیل شد. دادهبه مرکز آماری سندسازمانی را افزایش دهد. در نهایت کمیسیون عمومی  ضربتیِ 

ها گردآوری و نیز میزان حقوق، ساعت کار و قیمتدرباره تحول اقتصادی و  ،های اعتصابیفعالیت داری ونحوه صندوق

 شدند تا کار سندیکایی بر پایه یک پایه مستحکم بتواند بنا شود.منتشر می

                                                 
ها مستقیمن به گیریگیری بپردازند، تصمیمدر این نوع از دمکراسی، به جای این که نمایندگان برگزیده شده در نهادهای مرکزی به تصمیم  * 

 شوند.نهادهای پایه واگذار شده و یا با رای مستقیم مردم انجام می
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های اعتصاب، ها صندوقسیعی گسترش یافت. تقریبن همه اتحادیهندیکاها به طور وامور حمایتی س ٩٠های در سال

رو شد، ها روببرای بیکاری، با برخی مخالفت  سندیکاییده بودند. اما ایجاد یک صندوق و فوت ایجاد کر سفر، بیماری

های برخی اتحادیه ر زیاد بود؛ همچنینای بسیاای و منطقههاِی حرفههاِی سندیکایِی سازمانچون ریسک آن برای اتحادیه

 .نداشته باشندو برای مبارزات پولی در اختیار  بیش از حد زیر بار تعهد مالی رفته جداگانه هراس داشتند که سندیکاها

 

*** 

 

ها غیرمستقیم قانون انجمن در اقلیت مانده بودند، ابتدا از پشتیبانی ١٨٩٢پیروان شکل سازمانی محلی که در سال 

شدند و از ارتباطاِت فراتر از محل و منطقه خود منع می« های سیاسیانجمن»اساس این قانون، بودند. بر برخوردار 

ساعات کار روزانه  اجرای کاهش خواست مثلن- وضعگیری در رابطه با عملکرد دولتهر ممنظور از سیاسی در این جا 

یا آاین دو راهی قرار داشتند که  یکاها بر سربود. به این ترتیب سند -بهبود تدبیرهای حفاظتی کار و غیره قانونی، خواست

ارتباطات ورای محل و منطقه خود برقرار  .م[« سیاسی»]به عنوان نهادی غیر  مسایل سیاسی را مطرح کنند و یا این که

د که دهکماکان ادامه پیدا کرد، نشان می هاایی حتی پس از تغییر قانون انجمناین واقعیت که اختالفت درون سندیک سازند.

 بوده است.سندیکایی و تاکتیک  نظر در رابطه با تشکیالت مساله پیش از هر چیز بر سر اختالفِ 

وران پیشه»ی بودند. آنها مطابق نوشته طرفداران کار محلی خواستار یک سیاست سندیکایی رادیکال و انقالب

 در چارچوبکه »ارزیابی شود  چنینواند تشتند که موفقیت جنبش سندیکایی میهراس آن را دا ١٨٩٣در سال « ساختمانی

 «.شودرورت یک انقالب اجتماعی پس رانده میض»و از این طریق « تواند به رضایت برسدکارگر می ،نظم امروزین

( ٢)«.کند، که خود نتواند متحقق سازدداشته باشد که امیدهایی ایجاد انقالبی »تواند تاثیر جنبش سندیکایی تنها آن هنگام می

شده  بودند که در این اثنی، امری ذاتی تقسیم کار و وظایف میان حزب و سندیکاها رو طرفداران کار محلی مخالفِ ازین

خود را طرفدار  -تحت تاثیر جنبش کارگری فرانسه–پارلمانی را به کنار افکنده و نوع  غیرمستقیم بود. آنها مدل دمکراسیِ 

مبارزه اقتصادی و سیاسی در سطح ملی را بازسازی می کرد، اعالم که وحدت  ،ایده سندیکاییچنان و « عمل مستقیم»

 کردند.

جمع شده بودند، با « سندیکاهای آزاد متحد آلمان»زیر نام  ١٨٩٧طرفداران کار محلی، که در سال  ١٩٠٠در سال 

ایان ژه در بین بنّ خود رسیدند. مرکز ثقل این جنبش به وضوح در برلین بود، به ویکار هزار عضو به نقطه اوج  ٢٠حدود 

جنبش  شرایط مساعد برای شد، به ویژهی میاران و فلزکاران. علت این امر، آنچه که مربوط به کار ساختمانو نجّ 

کار ساختمانی در پایتخت، اتحادیه نیرومندی از  رونقِ زماِن در اعتصابی محلی در برلین بود؛ بخصوص آن که 

به سرعت زیر پای جنبش  ،با آغاز سده جدید قرار نداشت. -گزین ناپذیر بودندکه جای –وران در برابر پیشهکارفرمایان 

که بر این نکته  ١٩٠٨ال کنگره حزب سوسیال دمکرات در س در این رابطه، پافشاریخالی شد.  طرفداران کار محلی

 .، بی تاثیر نبودندارد سازگاریعضویت در حزب سوسیال دمکرات با اتحاد آزاد 

 

*** 
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پیوسته به  شمار سندیکاهایِ  ،حل نشد. تا شروع جنگ اول جهانی ١٩١٤سندیکایی پیش از سال  التیمشکل تشکی

های سازمانوری داشتند مانند هر و نشان کار پیشههایی که عمدتن م  سندیکا کاهش یافت. سازمان ٤٦به  کمیسیون عمومی

صنایع رو به رشد مانند  ایِ های فراحرفهازمانکاران در برابر سدوزان و مسسازان، کالهچلیک، چاپچیان، صحافان

-کار و پارچهان ساختمانی، معادن، کارگران چوبهای کارگرنیز اتحادیههزار عضو، و  ٥٠٠اتحادیه فلزکاران آلمان با 

هایی وتداشتند نیز، از لحاظ بزرگی تفا وریهر و نشان کار پیشههایی که م  می کردند. البته در میان اتحادیهباف قد علم 

هزار عضو داشتند. اما اهمیت  ٥٠بیش از چند صد نفر و چاپچیان  حّکاکان نت موسیقیعظیم وجود داشت. مثلن اتحادیه 

ای سازمان و به خاطر افزایش تعداد نیروی کار غیر های منطقهای در مجموع بخاطر محدودیتکارگران حرفهسندیکای 

های ه سازمان یافتگی بنگریم، اتحادیهکاهش یافت. اگر از لحاظ درج هاصنف و بخاطر کاهش اهمیت برخی ازماهر 

کارگران با  –بافان چاپچیان، مس کاران و دستکش %٣٠د در حالی که تا حدو .شان بد نبودوضع« قدیمی»صنفی 

 بود. %٧از لحاظ سندیکایی سازمان یافته بودند، درجه سازمان یافتگی در بین بنّایان  -تخصص باال

های بزرگ دادند، با توسعه کارخانهستون فقرات سندیکاها را تشکیل می ،مذکر جنگ اول جهانی کارگران ماهرِ  اگر تا

ی نبود که اتحادیه مرکزی کار تخصصی به کارهای کمکی از اهمیت آنان کاسته شد. به همین دلیل تصادف تنّزلو 

به عنوان شکل سازمانی  -دندمردان سازمان یافته بوو  وی کار ماهر و غیرماهر، و نیز زنانکه در آن نیر-ای فراحرفه

 .دار سندیکایی مطرح بودآینده

اند ، از آن جملهاندتا امروز پایدار ماندهایجاد شدند که  تشکیالتیپیش از جنگ اول جهانی اصول و ساختارهای 

ت نمایندگی از گزینش هیا ،اند«ییهای سازمانی سندیکامجتمع»های منفرد که بنوبه خود جزو عضویت فردی در اتحادیه

برای هیات پاسخگویی اعضای برگزیده شده  مرکزی از طریق انتخابات دمکراتیک،ای تا سطح سطح محلی به منطقه

ایجاد یک دستگاه مرکزی از  گیری درمورد اعتصاب در سطح مرکزی،ها در همه سطوح، تصمیممدیره در برابر کنگره

-و مطبوعاتی و غیره را به عهده میداری، کار ترویجی تمام وقت که مدیریت، صندوق رهای سندیکایی برای کارکاد

 گیرند. 

نفر  ٢٨٦٧نفر به  ٢٦٩های مرکزی سندیکاها ده برابر شده و از رمندان اتحادیهتعداد کا ١٩١٤تا  ١٩٠٠های در سال

سلسله مراتب . از طریق توان چشم فروبستبر جنبه های منفی این تحول نمی گرایی،د. در هنگامه اختالف با محلیرسی

در مثلن –گیری افزایش یافت. بروکراتیک شدن روندهای تصمیمها کارکناِن کارخانهراس رهبری از فاصله  نمایندگی،

موجب انفعال را در میان اعضا تقویت کرده و یا  یاسیاست سندیکایی( نسبت به ) عالقگیبیگرایش به  -مورد اعتصاب

. همه این مشکالت پیش از تغییر سده در مطبوعات های خودجوش از طریق دور زدن سندیکاها شدبتقویت اعتصا

منجر به یک بحران اعتماد اساسی میان  -١٩١٤پیش از سال –سندیکایی مورد بحث قرار گرفته بود. اما این بحث ها 

 اعضا و رهبری نشده بود.

ودند، در افزایش شمار ب شدند، راضیای که ایجاد می، به همان گونهرگران از سندیکاهااین نکته که دایره وسیعی از کا

 -های سندیکایی مرتبط با آن استو نیز موفقیت ١٨٩٥ز سال که منعکس کننده تحول مثبت اقتصادی ا- اعضای آنها

به  ١٨٩٢ال هزار نفر در س ٢١٥از حدود  ، با گرایش سوسیال دمکراسی،بازتاب می یابد. شمار اعضای سندیکاهای آزاد

رتیب میلیون نفر در آخرین سال پیش از جنگ اول جهانی، افزایش یافت. به این ت ٥/٢و  ١٩٠٤میلیون نفر در سال  ١/١

 هیرش و سندیکاهای مسیحی را با فاصله زیادی پشت سر گذاشتند.-ای دونکرهای حرفهسندیکاهای آزاد، انجمن



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

9 

 

 

 هیرش-ای دونکرهای حرفهانجمن

 

ای زیر پای ، بطور فزاینده«هاقانون سوسیالیست»در شرایط ای لیبرال های حرفهبرای انجمنت مساعد علیرغم موقعی

بازتابنده وابستگی آنها به جریان رونق اقتصادی و های آزاد، آنها نیز مانند اتحادیهخالی شد. شمار اعضای  هااین انجمن

هزار نفر در سال بعد  ٤٥به  ١٨٩١نفر در سال  ٥٠٠ار و هز ٦٥شمار اعضای آنها از  ها بود.های اعتصابموفقیت

های د. بدین ترتیب انجمنرسی ١٩١٣نفر در سال  ٦٠٠هزار و  ١٠٦ساده به  هایکاهش یافت و سپس به ک ندی با نوسان

 ای تنها در مقیاس بسیار محدودی بهره بردند.دونکر از گرایش به سمت جنبش توده -رشای هیحرفه

های مجتمع»های منفرد در . اختالف بر سر نمایندگی اتحادیهبخشی به خاطر تشنجات درونی بود ،علت این امر

های مجتمع»که در شورای مرکزی -بود. با توجه به قدرت بسیار نابرابر سندیکاهای جداگانه  «سازمانی سندیکایی

-سازان و کارگران کارخانههای ماشینادیهاتح -در نظر گرفته نشده بود صورت مناسبیهاین مساله ب « سازمانی سندیکایی

 ١٨٨٩مجادله طوالنی و شدید در سال دیدند. پس از یک های کوچک میالشعاع رای سازمانها همواره رای خود را تحت

شان در نظر ها مطابق با بزرگیاساس آن، وزن اتحادیهدر شورای مرکزی تصویب شد که بر  ینمایندگی متناسبمقررات 

ای، جهت کسب نیرو و تر را برای تجمع فراحرفههای کوچکهای اتحادیه، تالشایشد. این اصالحات اتحادیهگرفته می

اعتبار ای باالترین اصل حرفه -هااکس هیرش پدر عقیدتی این اتحادیهطبق ایده م–وزن بیشتر، تقویت کرد. اما از آنجا که 

ند، به سرعت به شکست ای گذاشتهای حرفهاکی بر اعضای انجمنهایی، اگر نگوییم تاثیر وحشتنرا داشت، چنین تالش

شد که گروه  موجب -موضعگیری اساسی سیاسیهمراه با –حرفه کماکان تعیین کننده بود که توجه به . ایده انجامیدند

ش راه هیر-ای دونکرهای حرفهبه انجمن -ت در حال افزایش بودکه شمارشان به سرع–کارگران غیرماهر و نیمه ماهر 

های مورد اختالف بود. هر چند انجمن -که برای سندیکاها یک مساله محوری بود–به عالوه مساله اعتصاب  نیافتند.

نگریستند، بلکه بطور شان میآخرین وسیله برای دفاع از منافع ای نه تنها به صورت نظری به اعتصاب به عنوانحرفه

نبود. به همین دلیل  ز یک سیاست اعتصابی تهاجمی در میاناینجا صحبتی ادایمی درگیر مبارزات کارگری بودند، اما در 

هزار عضو به سندیکاهای آزاد پیوست. پیش از همه در شهر  ٤اتحادیه کارگران چینی بندزن با  ١٨٩١در سال 

حرفه های ( در راس انجمن١٩٠٥ان عمرش )سال که هیرش تا پای-دوسلدورف مقاومت در برابر خودداری از اعتصاب 

 شکل گرفت. -ای به طور قاطع طرفدار آن بود

های منفی برای انجمن تاثیری ،و پیش از همه سیاست اعتصابات تشکیالتیچنین اختالف درونی در مورد ساختار 

ای حرفه های. انجمنسیاسی داشت -ایی برنامهناروشنی خط مش در این مورد راای داشت. اما اهمیت تعیین کننده حرفه

طرفی سیاسی حزبی و مذهبی خود را اعالم تصویب کردند، بی ١٩٠٧که در سال  خود« ول راهنمای اساسیاص»در 

اما نتوانستند نزدیکی خود را به لیبرالیسم چپ حاشا کنند. و آنها خواستار یک سیاست قاطع اصالحات اجتماعی  کرده،

به  -شان به لیبرالیسمبا توجه به وفاداری–از سوی دیگر  ساخت، وا از سندیکاهای آزاد متمایز نمیشدند که از یکسو آنان ر

روانه را با تشدید مرزکشی د این موضعگیری عجیب و غریب میانهای کوشیدنهای حرفه. انجمنافزوداعتبار آنان نیز نمی

و در آن  -تاکید کردند یت در این حزببا عضوشان بر ناهمخوانی ١٩٠١که آنها در سال –به سوسیال دمکراسی  نسبت
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که  -ای با پدیدار شدن یک گرایش سوم سندیکایی های حرفه. وضعیت انجمنپیش ببرندهای ملی واحد با تاکید بر آرمان

هر و نشان  ای در های حرفهانجمن . به این ترتیبشد کاملن دشوار -بر خود داشت « مسیحی»در پیوند با صفت -« ملی»م 

های شان به وسیله سازمانایهای مهم برنامهاتخاذ کردند که در آن بخش یساعدامموضع میانی ندیکایی درون جنبش سن

 دنبال می شد. معتبرتریرقیب به صورت قاطع تر و 

 

 سندیکاهای مسیحی

 

به سرعت یک گرایش سوم سندیکایی شکل گرفت که  ٩٠ یهابخاطر رونق اقتصادی از میانه سال تحت شرایط مساعد

یحی در دونکر پیشی گرفت. نخستین سندیکاهای مس -ای هیرشهای حرفهبدل شد و از انجمنیروی قدرتمند به دومین ن

یش رفته بود. غالبن دعوت های کارگری کاتولیکی به میزان زیادی پایجاد شدند که در آنجا امر انجمنهایی از آلمان منطقه

همکاران یا این که دستکم آنان، به ویژه فت؛ گرن صورت میگذاری سندیکاهای مسیحی از سوی روحانیوهای پایهبه جلسه

بودند. همچنین روحانیون از طریق نهاد شورای افتخاری به ها این جلسهسخنران اصلی  ،«انجمن مردمی آلمان کاتولیک»

و نیز  ایفرقههای کارگری برخالف انجمن–عنوان مرجع داوری و کنترل در رهبری سندیکاهایی شرکت داشتند که 

راه  زیر رهبری کلیسا نبودند. -مسالمت جوی سندیکاها خدمت کنند جانشینِ  بایست به مثابهرفه ای شغلی که میح نهادهای

هموار کرد که پاپ لئوی سیزدهم به « Rerum novarum» فتوایرا به ویژه  شارکت کلیسای کاتولیک در این زمینهم

های کارگری مسیحی ی با همنوعان و نیز ایجاد انجمننمهربا مبتنی بروسیله آن به طور قاطعی از یک اصالح اجتماعی 

 حمایت کرد.

در ( August Brustزیر رهبری معدنچی آگوست بروست ) ١٨٩٤که در اکتبر  «چیان مسیحیای معدنانجمن حرفه»

گذاری سندیکاهای مسیحی ارائه کرد. این خصلت سرمشق گونه ی برای پایهسرمشق، تشکیل شده بود «دورتموند»شهر 

 ( می شد:٣پیش از هر چیز شامل هدف تعیین شده در پاراگراف دوم اساسنامه )

ای مسیحی و قانونی و چیان بر شالودهای عبارتست از ارتقای وضعیت اخالقی و اجتماعی معدنهدف انجمن حرفه»

انجمن »تاکید می شد: افزون بر این «. ارگران و کارفرمایان و حفظ آنآمیز میان کمسالمت توافقهموارسازی راه برای 

م مطابق پاراگراف هشت«. می کند اِی حزبی را رداست و دخالت در امور سیاسی و فرقه وفادار به قیصر و امپراتوری

 .دادنشان می« های سوسیال دمکراسیاصول و فعالیت ای ]...[ مخالفت خود را باهر فرد با ورود به انجمن حرفه»

ای ایجاد شدند. در نخستین کنگره سندیکاهای نطقههای مسیحی در سطح محلی و مپس از آن شمار زیادی از سندیکا

ای تصویب ای پایهبه عنوان برنامه« اصول راهنمای ماینس»برگزار شد، « ماینس»در شهر  ١٨٩٩در سال که مسیحی 

. به همین سیاسی بود یِ حزب طرفیِ و بی طرفی مذهبیبیای چون اهمیت سیاسی در این میان با اصول تصویب شدهگردید. 

ای گونهبه  مذهب ]کاتولیک و پروتستان. م[هر دو  ،های مرکزی رهبریهنگام انتخاب نمایندگان و ارگان بایستدلیل می

نباید »در مورد موضع سندیکاهای مسیحی با مساله اعتصاب بود:  استدالالتیدر نظر گرفته شوند. و نکته مهم  درخور

در برابر مصرف  هافرآورده تولیدکنندگان در مقام آنان«. ارندداران منافع مشترکی دو کارخانهفراموش کرد که کارگران 
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بایست به اندازه د. مطالبات مینباشداشته  سرشار از روح آشتی جویانهتاثیری سندیکاها »بایست اند. ازینرو میکنندگان

موفقیت  امکانِ  ست به عنوان آخرین وسیله و درصورتِ بایمطرح شوند. دست کشیدن از کار می باشند، ولی محکم و قاطع

 «. صورت گیرد

چرا که  ،رسیدبودند. این امر ضروری به نظر می ای مسیحی دارای یک کارپایهبرخالف سندیکاهای آزاد، سندیکاه

دی ما»، «تفکر مبارزه طبقاتی» با سوسیال دمکراسی و در رد سندیکاهای دارای گرایش مسیحی به وضوح در ضدیت

مساله اجتماعی در وهله  ،. در برنامه سندیکاهای مسیحیایجاد شده بودندسوسیال دمکراسی « خداناباوریِ »و « گرایی

 شد.نمایان می -که حل آن پیش از هر چیز بسته به حسن نیت کارفرمایان بود – یاخالق ینخست به عنوان امر

 

*** 

 

های جداگانه داشته ای از اتحادیهاز آن که سیستم شکل گرفته پیش –آن است که سندیکاهای مسیحی  نکته قابل توجه

ه هیچوجه نقاط ( ب١٩٠٠( و فرانکفورت )١٨٩٩گام در راه اتحادیه سراسری  نهادند. ازینرو کنگره ماینس ) -باشند

-ک برای پایهوی محرها بیشتر به عنوان نیرند، بلکه این کنگرهگذاری سندیکاهای مسیحی نبودتاریخ پایه ای دربرجسته

های اصلی اتحادیه سراسری . ستونندهای مرکزی بودای و سرانجام برای ایجاد اتحادیهگذاری سندیکاهای محلی و منطقه

و  %٥٠تنها  ١٩٠٥که در سال  ندچیان و کارگران پارچه بافی بودهای معدن، اتحادیهدر زمان پیش از جنگ اول جهانی

 ١٩١٠و در سال  %٦٠ ١٩٠٥دادند، در سال حادیه سراسری را تشکیل میکل اعضای ات %٤٠هنوز  ١٩١٠در سال 

 کل اعضای سندیکاهای مسیحی در اتحادیه کارگران پارچه باف متشکل بودند. %٤٦

کل جنبش  مرکزیِ  در ماینس کمیسیونِ  ١٨٩٩های مرکزی به پایان نرسیده بود که در سال هنوز روند ایجاد اتحادیه

( در Krefeldد که به علت مشکالت مالی نتوانست کار کند. اما کمی بعد در کنگره ِکِرفِلد )سندیکایی مسیحی درست ش

گذاری آن شرکت هزار عضو در پایه ٨٤مان با حدود ساز ٢٣اساسنامه اتحادیه سراسری تصویب گردید که  ١٩٠١سال 

 کردند.

های شد. برای اتحادیه سله مطبوعاتیک سلهای مرکزی، اتحادیه سراسری موفق به نشر به همان سرعِت اتحادیه

کار مسیحی و بعدها دبیر عمومی اتحادیه اشتند، رییس اتحادیه کارگران چوبخود را ندای که امکان داشتن ارگاِن جداگانه

به را « روزنامه سندیکایی مسیحی»ویراستاری  ١٩٠١اکتبر  ١( از Adam Stegerwaldسراسری، آدام استگروالد )

 .عهده گرفت

در  ١٨٧٤دسامبر  ١٤داشت. او در  تند و تیزترم استگروالد مانند لگین شخصیتی بسیار نیرومند و حتی شاید آدا

 اریحرفه نجّ اش از خرده دهقانان تهیدست بود. استگروالد کوشید با آموختن سبورگ به دنیا آمده بود. خانوادهنزدیکی ورت

کاتولیک تماس پیدا کرد. در سال  شاگردانبا جنبش اش گردیگردی شاهای دورهاز دست آنان خالص شود. او طی سال

مسیحی بود و با شور فراوان از پیوستن سندیکاهای مسیحی به  ران اتحادیه مرکزی کارگران نّجاراو جزو بنیانگذا ١٨٩٩

 کرد.پشتیبانی می -آن را به عهده گرفتدبیرکلی  ١٩٠٣ژانویه  ١که او از –اتحادیه سراسری 

محلی، اعم از –توان گفت، سندیکاهای مسیحی ه در مجموع میین نهاد به سرعت پیش رفت، به گونه ای کایجاد اکار 

. آنها واجد یک برنامه پرمحتوا، کارمندان سندیکایی و یک سیستم ثبات یافتند ١٩٠٦حدود سال  -منطقه ای و مرکزی
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یافتند. در اینجا قابل تاکید زیادی افزایش میمیزان  ها سال به سال به. به همین نسبت نیز حق عضویتحمایتی متشکل بودند

 خدمت های صنعتیهای شغلی و اتحادیهبه رشد سریع گروه -شانگیری شغلیبرخالف جهت–است که سندیکاهای مسیحی 

 سازمانی در زمان پیش از جنگ اول جهانی بود.مسلط های شغلی شکل کردند. با این حال، این جا نیز سندیکاهای گروه

 

 موانع سازمانی ساختاری

 

ه صورت فراگیر همه جا را پوشش ای به هیچوجه به معنی آن نبود که سندیکاها بشدن به جنبش تودهموفقیت در تبدیل 

و کارگران راه آهن  خدمتکاران،  کارگران کشاورزی برایدر ایجاد تشکل های موجود حدودیتجه به مدادند. با تومی

ا بدون سندیکا ماندند. سازماندهی کارگران خانگی نیز دشوار بود، چرا که بیشتر آنان دچار این ه، این بخشدولتی و غیره

 توهم بودند که شغل آزاد دارند.

استادان، وری های کوچک پیشهمانی داشت. در حالی که در کارگاهساز اتها نیز تاثیر مستقیمی بر امکانکارگاه بزرگی

ود که مانع های بزرگ این تدبیرهای بسیار موثر کارفرمایان بگردان داشتند، در کارگاهبر شاتمام و کمال کنترل اجتماعی 

های سازمانی، کارهای خیریه اجتماعی مانند ایجاد خانهاز یکسو و « فهرست سیاه» شد.عضویت در سندیکاها می

که به –ای های حرفهز انجمننی او همچنین پشتیباهای سازمانی، مراقبت از بیماران و غیره از سوی دیگر فروشگاه

کاها را به گسترش سندی -کردندمحدود می هاو توانایی سندیکاها را در درگیریکردند عنوان اعتصاب شکن عمل می

هزار نفر  ٣تنها  ١٩١٠در سال  «نسِ اِ »هزار کارگر شرکت کروپ در شهر  ٧٠از نمودند. صورتی پایدار ترمز می

سه چهارم کل شاغالن عضو  «ب.آ.اس.اف»ی متشکل بودند. و از سوی دیگر در شرکت ( از لحاظ سندیکای% ٣/٤)یعنی 

های کمیسیون اصلی اتحادیه»دادند که  تشکیل ایاتحادیه« زرد»های این اتحادیه ١٩١٠بودند. در سال  «زرد»یک اتحادیه 

نکته که قدرت و سیاست هزار عضو داشت. این  ١٧٣از آن سربرآورد، که  ١٩١٣در سال « ملی کارگری و شغلیِ 

هر و نشان صنایتوان به ویژه در منطقهر گسترش سندیکاها بازی کرد را میکارفرمایان نقش قاطعی د ع سنگین هایی که م 

 توانستمی -ای و کلیسادر اتحاد با مدیریت منطقه–داران مقتدر پدرساالرمآب در اینجا داشت دید. شخصیت کارخانه

بلکه همچنین  -آمدندکه انقالبی به شمار می–. و این نه تنها شامل سندیکاهای آزاد ضوح ک ند سازدا به وگسترش سندیکاها ر

 های رقیب لیبرالی آنها و نیز مسیحی بود.سازمان

ای را نیز در نظر گرفت. سندیکاها در منطقه ه درجه بسیار متفاوت صنعتی بودندر این رابط بایستسرانجام می

رشد مانند آگسبورگ، برلین، برمن، هامبورگ، هانوفر و نورنبرگ و شهرهای مرکز هصنعتی روب یهاناحیهشهرهایی با 

مانند پروس شرقی - بودندآلمان، بیش از حد معمول نیرومند بودند. موقعیت سندیکاها در منطقه هایی که عمدتا کشاورزی 

ساب محدودیت تشکیل اجتماعات، بلکه ح توان تنها بهنمیضعیف بود که این امر را به صورت چشمگیری  -و غربی

بل مقایسه بود با قاگذاشت. این کنترل اجتماعی شد، کنترل اجتماعی که توسط مزرعه داران بزرگ اعمال میهمچنین 

 «.آقای خانه خود بودن»داران صنایع سنگین مبنی بر دیدگاه کارخانه



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

13 

 

سهم  ١٩٠٧ان بود. هنگام سرشماری شغلی در سال زن رشد اشتغال مانع دیگر بر سر راه گسترش موزون سندیکاها،

رسیده بود. اما موفقیت جنبش سندیکایی زنان بسیار محدود باقی مانده بود. در نخستین کنگره  %٨/٣٥زنان از شاغلین به 

نبود بر این بندی شد. قرار رده« فرمانی برای بقا»تقویت سازمان زنان به عنوان  مصوبه، ١٨٩٢سندیکاهای آزاد در سال 

ای اساسنامه سندیکاهای موجود بگونه ،د، اما قرار بود در صورت لزومای برای زنان تشکیل شوهای جداگانهکه سازمان

های نتیجه داد که زنان و مردان از مهارت( این مصوبه تنها آنجایی ٤)تغییر داده شود که عضویت زنان ممکن گردد.

، کارگران کمکی چاپچی، کارگران طال و نقره کار و دخانیات. اما صّحافانای هبرابری برخوردار بودند، مثلن در اتحادیه

خوردار بودند، مانند از آموزش بهتری نسبت به زنان برهایی که مردان ن زنان در سندیکاهای رشتهجلب عضو از میا

 آمیز بود.بافی و نساجی، کمتر موفقیتصنایع پارچه

ای از با تشکل مبتنی بر مجموعهزنان  ملغی شد، برخورد احتیاط آمیز ١٩٠٨ها، که در سال در کنار مقررات انجمن

شان قلمداد های خانوادگی وظیفه اصلیبرای بسیاری از زنان که مسئولیت فعالیت شغلی زماننخست این که  ها بود.دلیل

بردند، انوادگی رنج میضاعف شغلی و کار خشان بود. و مادران شاغل از فشار مشد، یک مرحله موقتی در زندگی-می

 رایجمتناسب با تصویر –نیز های با ایمان خانه[ حتی از سوی سوسیال دمکرات افزون بر این که این وظیفه اخیر ]کار در

چنان اندک و به عنوان  ،زن دستمزد کارگران ساده و فاقد مهارتِ  شد. به عالوهبه تنهایی به زنان سپرده می -ناناز نقش ز

یکاها توانستند بخشی از آن را به عنوان حق عضویت نسبتن باالی سندده چنان ضروری بود که نمیج خانواکمک خر

تر از مردان بود و مانع از واحد اغلب مذهبی در میان زنان اغلب شدید های روستایی و در آنِ بپردازند. و سرانجام پیوند

 حمایت کنند. -ندکردندیکاهای زیر تسلط مردان عمل میسآنگونه که –دفاع از منافع « مهاجمِ »شد که از یک سیاست آن می

هیچ زنی در  ١٩٠٥تا  ١٨٩٩های پدیده نادری بود و ماند. بین سالحضور نمایندگان زن در راس سندیکاها  به این دلیل

تصویب کرد که به تقویت جنبش زنان بپردازد و ( ١٩٠٥مین کنگره سندیکایی )شرکت نداشت. پنج« کمیسیون عمومی»

، اما احساس تسلط یستمی از زنان معتمد برای این کار درست کند. افزون بر این در همان سال یک دفتر زنان ایجاد شدس

ها باعث شدند که سهم زنان در . همه این عامل، کماکان باقی ماندهای سندیکایی و در مقام ریاستمردان بر کنگره

 (.١٩١٣)در سال  %٨/٨( و ١٩٠٠) %٣/٣تا  ١٨٩٢در سال  %٢ از حدود–سندیکاهای آزاد به ک ندی بسیار رشد کرد 

ان در عضویت به وضوح وجود نداشت. در اینجا نیز سهم زنهای کلیسایی نیز تصویری اساسن متفاوت در سندیکا

 د کرد و با برخی نوساناترش ١٩١٣تا سال  به ک ندی ١٩٠٣در سال  %٨/٥داد از این تع شان در مشاغل بود.کمتر از سهم

مسیحی از هیچ فرصتی  انگیز است که سندیکاهایمیزان سهم زنان از آن لحاظ شگفت رسید. با این حال شاید %١/٨به 

شان علیه اشتغال زنان کاتولیکی-ه در مورد تصورات مسیحیزنان به عنوان مادر و موعظ« حقیقیِ » بر نقِش  برای تاکید

ر آن که سهم زنان در سندیکاهای آزاد و مسیحی تقریبن برابر بود، انگیزت. شگفتکردندفروگذار نمی ،در خارج از خانه

د زنان در سهم زیا ،چیان در جنبش سندیکایی مسیحیهنگامی که در نظر بگیریم که موقعیت بسیار برجسته اتحادیه معدن

 کشاند.بافی را در آمار نهایی به پایین میاتحادیه کارگران پارچه

تفاوت نسبت کارمندان، بی جا باز کنند.کرد، قشر کارمندان که بسرعت رشد میدر ستند توانمیسندیکاها به دشواری 

متاثر از تمایزشان از  که به میزان زیادی به دست آوردهشان، آگاهی مستقل خود را شدید موقعیت کاری و حقوقی به فرقِ 

شان از موقعیت فروشنده، همگی خودآگاهی ی یاکارگران بود. اعم از کارمند دفتری یا فروشنده فروشگاه، اعم از کارگر فن

ویژه برای کارمندان از سوی دولت در سال  ایبیمهاین خودآگاهی به وسیله ایجاد گرفت. شان نشأت می«غیرکارگری»
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های توده ای پرولتری قرار داشت. با این که سندیکاهای آزاد که در تقابل با عضویت در سازمان بیشتر تقویت شد ١٩٠١

های . کارمندان به مراتب اتحادیهبه موفقیت سازمانی دست نیافتندایجاد کردند، اما  فروشندگانیک اتحادیه  ١٨٩٧ال در س

 -کردندر جامعه ویلهلمی محروم احساس نمیاز آن جا که خود را مانند کارگران د –دادند، چرا که آنها ملی را ترجیح می

در کسب « بورژوایی»ودند. اتحادیه کارمندان نمرا احساس می« دمخصوص خو»سازمان  به خودی خود کمتر ضرورت

 های سندیکایی بودند.تر از سازمانعضو موفق

اتحادیه مرکزی کارمندان  ١٨٩٧هنگامی که در سال  توان مشاهده کرد.شان مینکته را با نگاهی به شمار اعضای این

)در هامبورگ( پایه گذاشته شده بود، حدود  ١٨٥٨سال  که در فروشندگانهزار عضو تاسیس شد، انجمن  ٥٢٢با حدود 

( DHVآلمان )فروشندگان هزار عضو و اتحادیه ملی  ٤٧آلمان در الیپزیگ  فروشندگانهزار عضو داشت، اتحادیه  ٥٤

 DHVتعداد اعضا به صورت آشکاری به سود  ١٩١٣عضو داشت. تا سال  ٧٧٠٠تاسیس شده بود،  ١٨٩٤که در سال 

 ١٠٢هزار و اتحادیه الیپزیگی  ١٢٧در حالی که انجمن هامبورگ  هزار عضو داشت. ١٤٨ در این میان، تغییر کرد که

گرایانه و که با تبلیغات ملی DHVعضو داشتند. افزون بر این، موقعیت برتر  ٢٤٨٠٠هزار و اتحادیه مرکزی تنها 

 –ای داشتند مندان چه سمتگیری سیاسیبزرگ کار هایداد که بخشکرد، نشان میاش عضو جلب مییهودی ستیزانه

 خاصی پیدا کرد. قابلیت انفجاریمشکلی که به ویژه در جمهوری وایمار 

افزایش شمار اعضا بود، اعضا در حد باالیی نمی نوسانات شماراگر  یک مشکل دیگر نیز باید اشاره کرد.در اینجا به 

 ٦/١میلیون کارگر وارد اتحادیه فلزکاران آلمان و  ١/٢ ، ١٩١٣و  ١٨٩٢های شد. برای مثال بین سالچشمگیرتر می

 کرد.برای جلوگیری از آن را ناگزیر می یتفکرات جدید نوسانات اعضامیلیون نفر از آن خارج شدند. 

-تصمیم صالحیتای، شمار رو به افزایش وظایف سندیکاها و گرایش به تمرکز نیازهای مدیریتی یک سازمان توده

هر و نشان ندیکاها شده که به میزان فزایندهوجب تغییر چهره سها، همگی مگیری دیوان »و « دستگاه سندیکایی»ای م 

حقوق بگیر سندیکاها تاثیر بر مناسبات میان اعضا و رهبری توانست بیبر خود داشت. این امر نمی« یکاییساالری سند

خاص خود را نیز به « منافع» -اشبنا به سرشت– ای که در طول زمان شغل کادر سندیکایی پدید آمد کهبماند، بگونه

ه عنوان نماینده و مثلن ب–سندیکایی، که بخاطر وظایف ممنوع  همراه داشت؛ این امر نیز نقش بازی کرد که کارمندانِ 

کرده و به باز  یدر جامعه امپراتوری قیصری جایبرای خود  -های داوری و خود مدیریتی شرکت داشتندناظر در ارگان

اعتمادی فراوان با بی -ان بودندشل کار و در آن واحد شالوده زندگیکه حاص–های سندیکایی تهدیدی برای سازمان هر

اعتمادی بین اعضا و رهبری نشد، اما مشکلی ایجاد کرد که تردید موجب یک شکاف ژرف بینگریستند. این تحول بیمی

 ه نشان داد.چهر ١٩/١٩١٨در جنگ جهانی اول و به وضوح در انقالب 

 

 سیاسی در میان کارگران و تفرقه در جنبش کارگری -جهان بینانه خط ُگَسل

 

از  سال ٢٥شمار اعضای سندیکاها طی  کند.تصویری متضاد ارائه می« ایتبدیل شدن به جنبش توده موفقیت در»

های متفرق و تشکیل رکز اتحادیهایش یافت. از طریق تمتا آغاز جنگ اول جهانی افز« هاقانون سوسیالیست»زمان پایان 
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اما در عین حال این خطر عرض اندام کرد که بین اعضا و رهبری سندیکاها  سندیکاها نیرو گرفتند. های مجتمع،سازمان

های مختلف بسته مانده ند که به روی سندیکاها با گرایشهای بزرگی وجود داشتصله ایجاد شود. عالوه بر این بخشفا

های توانستند در زمینهکرد که مینیروهایی را زمینگیر می هار جنبش سندیکایی به خاطر رقابتد تفرقه به عالوه. ندبود

دیگر به خوبی مورد استفاده قرار گیرند. اما ایجاد سندیکاهای گرایش دار تنها مّضر نبود. درست به خاطر همین پیوندهای 

اگر این ایده در قالب محافلی از کارگران، که در حتی سندیکا  ، ایدهاسندیکاه یبینانهسیاسی و جهان -متفاوت حزبی

 با آن مخالف بودند، نیز طرفدار پیدا کرد. شد،سوسیال دمکراسی عرضه می

در میان  ن تفرقه متناسب با خط گ َسلنبود. ای« تصنعی»در اینجا باید به خاطر سپرد که تفرقه در میان سندیکاها چیزی 

رقه جاری تبلور و تثبیت تف ،شد. سندیکاهای رقیبهای مختلف تعمیق و تشدید میوسیله سازمانارگران بود که به خود ک

بیانگر زندگی و آگاهی محافل کارگری متناسب با آنها بود. به  های اجتماعی فرهنگی متفاوت ودر میان کارگران از محیط

کرات )اِس. ِپ. که به وسیله حزب سوسیال دم ندبود« سوسیال دمکراتیک محیط»رتیب سندیکاهای آزاد بخشی از این ت

های ها، به وسیله اتحادیهها، به وسیله برخی مطبوعات، به وسیله کتابخانههای حمایتی و تعاونیِد(، به وسیله صندوق

شان کارگران کاتولیک که اکثریت گاهترین تکیه. و سندیکاهای مسیحی نیز مطمئنشدهای مشترک حفظ میفرهنگی و جشن

مطبوعات  شان،«خاص»های شان و تعاونی«خاص»های زب مرکز گرایش داشتند و نیز بیمهآنان از لحاظ سیاسی به ح

 های کارگری و کلیسا بود.های فرهنگی اتحادیهکاتولیکی، برنامه

نه تنها  آنها .شدندمتجلی میبلکه در زندگی روزمره نیز  ،های رقیبتنها در سازماننه های متفاوت کارگران محیط

عمر، و همچنین های زندگی کردن و خرید، انتخاب بیمه کننده نحوهتخابات سیاسی، بلکه همچنین تعیینتعیین کننده نتایج ان

از یکسو پیامد  هابودند. پیدایش این محیط ت در جشن اول ماه مه یا مراسم پیکر مسیحشرک ،فرهنگ مطالعه و جشن گرفتن

مرزبندی ارادی خود آنان بود تا بتوانند  حاصلو از سوی دیگر  عه امپراتوری بودعه کارگری در جامجام محرومیت

 درون خویش وحدتی علیه تاثیرات بیرونی ایجاد کنند.

ها کرد، در دیگر عرصهای ایجاد میبرای سندیکاهای مختلف پایه توده نگرانه جامعه کارگری کهتفرقه سیاسی و جهان

شدند که سندیکاها متوجه  ٩٠های سندیکایی و جنبش تعاونی. از سال همکاری بین جنبش نیز تداوم داشت؛ مثلن در عرصه

( رفیق راه خوبی برای بهبود شرایط زندگی جامعه Schultze-Delitschدلیچ )-های شولتسهدر ایده تبلورمجنبش تعاونی، 

اتحادیه »عاب کرده و انش ١٩٠٣ل که گرایش سندیکایی داشتند در سا« اتحادیه عمومی تعاونی»اعضای  کارگری است.

آدولف فن اِلم  ١٩٠٥را پایه گذاشتند. در کنگره سندیکایی در شهر کلن در سال « آلمان یهای مصرفمرکزی انجمن

(Adolf von Elm که در سال )آلمان را پایه  یهای مصرفامبورگ جامعه خریدهای کالن انجمندر شهر ه ١٨٩٣

کرد، چرا که از همکاری این دو جنبش را تبلیغ می «هاسندیکاها و تعاونی»باره در در سخنرانی خودگذاری کرده بود، 

بودند. کنگره تصویب کرد که سندیکاییان وارد « کار بر ضد سرمایه یسالحی در مبارزه»ها همچون دید او تعاونی

 (٥تعاونی شوند. )

ژوئیه  ١ارک بود. در میلیون م ٣٣٥بر  بالغ عایدیمیلیون عضو و  ٣/١تعاونی محلی با  ١١٤٢، ١٩١١در سال 

را ایجاد کردند که دوران رونق « Volksfürsorge»های مصرف و سندیکاهای آزاد با همکاری هم بیمه تعاونی ١٩١٣

دونکر و سندیکاهای مسیحی نیز با جنبش تعاونی -ای هیرشهای حرفهجمهوری وایمار بود. همچنین انجمنآن در زمان 
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سندیکاهای مسیحی شرکت  ١٩١٣همکاری داشتند که آنها نیز پررونق بودند. یک نمونه: در سال « خودشان»)مصرف( 

 سهامی بیمه عمومی آلمان را ایجاد کردند.

ای از ارتباطات پدید آمد. شبکه ٩٠های نبش سندیکایی گسترش یافت. از سالالمللی نیز تفرقه در جدر عرصه بین

المللی های صنفی و شغلی بینکردند، کنفرانسجی شرکت میخار شریکهای ازمانهای سهای نمایندگی در کنگرههیات

و  ی سوسیال دمکراسیهای جداگانهبه صورت سازمان–المللی های شغلی بینشد و سرانجام نخستین اتحادیهبرپا می

کایی سوسیالیستی و مسیحی در های سندیحادیهوحدت ات برای ایجاد یسده نیز تدارکاتتشکیل شدند. از آغاز تغییر  -مسیحی

المللی های متحد کننده بیننقش رهبری کننده در تالش زمانی سندیکاها در آلمان، به آنهاجریان بود. با توجه به قدرت سا

افتخاری دفتر  شد. کارل لگین که مقام دبیری میقدردان های ریاست به آنها، از کارشانمقام واگذار شده بود و با سپردن

به مقام ریاست اتحادیه سندیکایی که  ١٩١٣ایجاد شده بود را داشت، در سال  ١٩٠٢های سوسیالیستی که در سال سندیکا

شد که بعدها اتحادیه سندیکاهای « المللیکمیسیون سندیکایی بین»والد رهبر در زوریخ درست شده بود، رسید. آدام استگر

 مسیحی از آن برآمد.

 

 دیکاهابر سر استقالل سن هاییدرگیری .1

 روشن ساختن بدیهیات سندیکایی با هدف

 

ای های تودهه تنها ساختارهای بنیادین سازمانو جنگ اول جهانی ن« هاقانون سوسیالیست»صله زمانی میان در فا

ها مساله بر سر روشن ساختن خصلت سندیکاها و بر سر ند، بلکه در وهله اول در این دههسندیکایی مدرن ایجاد شد

اوتی هم وجود داشتند که اگر سندیکاهای متف شان بود.سیاسی و جهان نگرانه« پدران فکری»قالل آنان در برابر است ادعای

ای کردند که تاثیر تعیین کنندهها و کلیسا همواره تالش مینشده بودند، این حزبها یا کلیسای کاتولیک تاسیس توسط حزب

یافتند و عالوه زانی که سندیکاها قوت سازمانی میاستفاده کنند. به همان می بر سندیکاها بگذارند و یا از آنها به سود خود

زان نیز نوعی خودآگاهی کردند، به همان میبهبود وضعیت جامعه کارگری کسب میهایی در مبارزه برای بر آن موفقیت

های به این ترتیب درگیری .همخوانی نداشتشان «متحدان»با ادعاهای رهبری کننده آوردند، که به هیچوجه به دست می

هایی از کلیسای کاتولیک پیش میان سندیکاهای مسیحی با بخششدیدی میان سندیکاهای آزاد و حزب سوسیال دمکرات، 

 آمد.

 

 سندیکاهای آزاد و حزب سوسیال دمکرات

 از تبعیت تا برابر حقوقی
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به « هاقانون سوسیالیست»ت شرایط که تحتقریبن بدیهی میان جنبش سندیکایی آزاد و حزب سوسیال دمکرات،  توحد

ها قرار گرفت. ابتدا حزب ای از درگیریالشعاع سلسلهاما تحت تاثیر منفی و یا حتی تحتوجود آمده بود، ادامه یافت 

در برنامه حزبی اِرفورت خود به صورت  ١٨٩١سوسیال دمکرات بود که ادعای رهبری بی حد و مرز خود را در سال 

و « به ضرورت، نبردی سیاسی است»داری طبقه کارگر علیه استثمار سرمایه فرمولبندی کرد که نبردچنین  گیرایی

، به آنهدف طبیعی ضروری اش  بخشیدنطبقه کارگر به صورت یک نبرد آگاهانه و متحدانه و  شکل بخشی این نبردِ »

العاده با از وضعیت فوق ه تازگیحزب سوسیال دمکرات، که ب ،در این برنامه«. وظیفه حزب سوسیال دمکرات است

. در بخش نظری ضرورت تحوالت کامل اجتماعی بر پایه داداتکای به نفس خویش را نشان میبود،  سربرآوردهقدرت 

رسید تقویت کننده این انتظار است که ه سقوط طوالنی اقتصادی به نظر میملی کردن وسایل تولید توضیح داده شد. تجرب

 طرح مطالبات روز،با حزب سوسیال دمکرات ت و مانند یک ضرورت طبیعی از بین خواهد رفت. داری به سرعسرمایه

هایی که و مخفی از طریق الغای همه قانون در مورد حق رای و انتخابات عام، برابر، مستقیم اشدر قسمت دوم برنامه

« خصوصی بودن امر مذهب»ند، تا اعالم کردرابر حقوقی زن و مرد را محدود میآزادی عقیده، تجمعات و تشکل و نیز ب

در مطالبات  یترکرد. و این نکته به صورت واضحمناسبات موجود حرکت می بستر، بر «دنیوی بودن مدرسه»و خواسته 

ممنوعیت اشتغال کودکان »کار، ساعت روزانه  ٨که شامل تثبیت یافت تبلور می« حمایت از طبقه کارگر»فهرست شده در 

و  نوکرانبرابر حقوقی کارگران کشاورزی، »ها، ، تقویت کنترل حرفه«*کاالیی-مزدممنوعیت سیستم » ، «سال ١٤زیر 

 .شدمی« تضمین حق تشکل» و« اصناف کارگران

های ستند امضا کنند. با توجه به بحرانی که در آغاز سالتوانشک سندیکاها نیز میها را بیزیر این فهرست درخواست

نهاد »به مثابه  ،دیدند جز این که نقش واگذار شده به آنانهیچ امکان دیگری نمی ها، آنبودها سندیکاگریبانگیر  ٩٠

در »رار گرفته که سندیکاها فروتنانه در پشت احزاب سیاسی ق ایفاء کنند. را برای جنبش سیاسی کارگری« سربازگیری

بر زمین های قانونی، به خاطر مرزکشی»یی بودند، در حالی که فعالیت جنبش سندیکا« پی تغییر سازماندهی اجتماع

دانیم که بهبود قطعی ما به خوبی می»ین اعتراف کرد که بعدها کارل لگ( ٩«. )ایستاده بودجامعه امروزی بورژوایی 

او کار «. تواند حل شودهای سیاسی میو کسب کل محصول کار تنها از راه وضعیت طبقه کارگر، حذف کارمزدی

بایست توده کارگران را به این ایده جلب کنیم؛ جلب کارگران از سوی دیگر اما، می»کرد: ه میتوجی سندیکاها را چنین

« ی رسیدن به هدفابزاری برا»( به این ترتیب کار سندیکایی ١٠«. )توسط نبرد اقتصادی در جامعه بورژوایی امروزی

ای، که جزو موقعیت آنان کارگران ]...[ تکلیف تاریخیهای توده»هایی فراهم آورد که بایست پیش زمینهبود. این کار می

برای  کودکستانی» -در کلن ١٨٩٣بنا به نظر کارل لگین در کنگره حزبی –( سندیکاها ١١کنند. )« آید، حلبه شمار می

 (١٢هستند. ) ی آینده«بهترین پرورشگاه رفقا»و « جنبش سیاسی اند

دست دادن اعضای خود ضعیف شده بودند در  و به دلیل از ٩٠های اعتصابات در آغاز سال سندیکاها که از شکست 

و  ١٨٩٠از نتیجه انتخابات پارلمانی  ال دمکرات قرار داشتند، که سرمستبا اعتماد به نفس حزب سوسی برابر رهبریِ 

وانند با خیال توسیال دمکرات آشکارا بر این نظر بودند که میرهبران حزب س ،میلیون رای ٧/١و بعد  ٤/١بود. با  ١٨٩٣

سندیکاها برای کمک در این وضعیت در پذیرش درخواست  با مشکالت سندیکاها برخورد کنند. به هر حال آنان آسوده

                                                 
 شودشود که در آن به جای دستمزد به کارگران جنس و کاال داده می( به سیستمی گفته میTruck systemیی )کاال-مزد   * 
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در کلن  ١٨٩٣گره  حزبی و پیش از هر چیز در کن ٩٣/١٨٩٢ نزاع مطبوعاتیکردند. در یک  کوتاهیاضطراری 

سندیکاها به روشنی آشکار شد. آگوست ببل، رییس حزب های متفاوت رهبران حزب سوسیال دمکرات و موضعیگیری

داد، بلکه ای موفقیت کار سندیکایی هشدار میسوسیال دمکرات، نه تنها به مراتب نسبت به مبالغه در ارزیابی دورنم

-ها توجه به فروپاشی الزامی سرمایگیری انقالبی سیاست حزب سوسیال دمکرات بود. بنگران تاثیر زیانبار آن بر جهت

سندیکاها پردازی جلوه کند. رهبران تنها به عنوان توهم گرایی و خیالتوانست سندیکایی میگرایانه داری، قناعت اصالح

رهایی قطعی طبقه کارگر بپذیرند، اما در بحران حاد  در رابطه بااهمیت فرعی کار خود را  از سوی دیگر حاضر بودند

تالش لگین در چنین وضعیتی برای مجبور ساختن اعضای حزب سوسیال  آن لحظه از حزب درخواست پشتیبانی داشتند.

در برلین، در  ١٨٩٢دمکرات به عضویت در سندیکاها به وسیله یک مصوبه حزبی، پس از شکست در کنگره حزبی 

هواداری از جنبش »کلی غیرالزام آور مواجه شد، به گونه ای که کنگره  در شهر کلن با یک فراخوان ١٨٩٣نگره ک

-اپذیر در جهت شناخت اهمیت سازمانفراخواند، بصورت خستگی ن مجددا  را  رفقای حزبی»را اعالم کرد و « ندیکاییس

 (١٣«. )های سندیکایی تالش کنند و با تمام قوا در جهت تقویت آنها بکوشند

به  ٩٠های دوم سالشان، که در نیمه های اجتماعییکاها و پیش از هر چیز با موفقیتبا رونق فعالیت سازمانی سند

خودآگاهی نوینی در  ، با مشکل روبرو شد.انه سندیکاها از حزب که ابتدا شکل موزونی داشتدست آوردند، رابطه تابع

را زیر  -دارییعنی ضرورت فروپاشی سرمایه–ترین انتظار سوسیال دمکراتیک یکاها جای خود را باز کرد که مهمسند

چنین اعالم کرد: اتفاقن ما، کارگران سندیکایی،  ١٨٩٩دیکایی فرانکفورت در سال سوال برد. کارل لگین در کنگره سن

نچه که اکنون و ما ناگزیر به ایجاد نهادهایی چه بهتر و یا چه بدتر از آ درهم برهم شودخواهان آن نیستیم که به اصطالح 

 (١٤«. )های جامعه شویم. ما خواهان یک تحول آرامیماست، بر روی ویرانه

های یز در حال رشد بود و منجر به بحثری حزب سوسیال دمکرات این آگاهی نوین را که در حزب نرهب

جنبش »درباره  ١٩٠٠ای که در سال در متن برنامه تجدیدنظرگرایانه )رویزیونیستی( شد، محتاطانه در نظر گرفت.

نهاد »بر این که سندیکاها منتشر شد، آگوست ببل از مواضع سابق خود مبنی « های سیاسیسندیکایی و حزب

این شاید به  ؛گرایانه توضیح داده شود( در این جا الزم بود جایگاه کار اصالح١٥رفت.)اند، فاصله گحزب« سربازگیری

زب پیوست. به عالوه با تقویت سندیکاها، عالقه حدر سرمایه داری به وقوع نمی« درهم برهم شدن»دلیل که انتظار 

دهندگان به خود حفظ کند، افزایش یافت. این جنبش را به عنوان ذخیره رای های متعلق بهکه توده سوسیال دمکرات به این

های اجتماعی سیاسی خود در پارلمان ی خواستهدمکرات به عنوان نماینده از طرف دیگر سندیکاها نیز به حزب سوسیال

 نیاز داشتند.

به تداوم یافت. با توجه « اس. پ. د»اند، پس از تغییر سده نیز در و سندیکاها به هم وابسته« . پ. داس»این آگاهی که 

-سازمان»از جنگ اول جهانی نوشت:  در تحلیل حزب پیش مهم،کارل کائوتسکی، نظریه پرداز  ،های سندیکاهاپیروزی

ای را تنها تودههای در خود گرد خواهند آورد؛ سازمان یک گروه کوچک از نخبگان را های سیاسی پرولتاریا همواره تنها

دهند، مانند ساختن بنایی ه هسته آن را سندیکاها تشکیل نمیتوانند ایجاد کنند. یک حزب سوسیال دمکراتیک کسندیکاها می

بایست خارج از حزب بمانند. سندیکاها می»ن تحلیل شناخته شد: نقش ویژه سندیکاها نیز در ای«. است بر روی شن روان

در این جا شاید «. هان سازمانکند، بلکه همچنین توجه به وظایف ویژه ایها ایجاب میقانون تشکلرا نه تنها توجه به  این

اندیشید که مشروعیت و میکائوتسکی نه تنها به نبرد اقتصادی، بلکه همچنین به مشکالت رقابت با سندیکاهای مسیحی 
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اما »گرفتند. کائوتسکی چنین نوشته بود: می« پ. د اس.»سندیکاهای آزاد با حتی شاید ضرورت خود را از پیوند تنگاتنگ 

لیغات که اعضای سازمان سندیکایی سرشار از روح سوسیالیستی باشند. تب بکوشدسوسیال دمکراسی باید همواره 

( این که ١٦«. )بایست دوش به دوش تبلیغات در سازمان حزب برای سندیکاها انجام گیردسوسیالیستی در سندیکاها می

وک وظیفه حزب اعالم شد، نشانگر آن است که حزب کماکان به عنوان نی سوسیالیستی سندیکاها به عنوان جهت گیر

آمد و رهبری حزب نسبت به این جهتگیری سوسیالیستی در سندیکاها کاملن مطمئن پیکان جنبش کارگری به شمار می

گرایان در مبارزات میان اصالح ،ل دمکراسیانبود. جای تعجب نیست. چرا که در اختالفات بر سر بدیهیات و هدف سوسی

شان بیانی که ادوارد برنشتین نمایندهخوشتجدید نظرطلبان و ( Georg von Vollmarتحت رهبری گئورگ فن فولمار )

وکزامبورگ از لحاظ نظری بود از یکسو و گروهی که در مرکز حزب پیرامون آگوست ببل و جناح چپ که توسط روزا ل

 ، توده سندیکاییان نزدیک به اقلیت حزبی طرفدار خط مشی اصالحات بودند.از سوی دیگر شدتغذیه می

و سندیکاهای آزاد شد. پیش از « اس. پ. د»بحث بر سر اعتصابات سراسری منجر به روشن کردن )موقت( مناسبات 

اری فعال به منظور گذته اعتصابات عمومی به مفهوم سیاسهر چیز به دست آوردن حق رای در بلژیک و سوئد به وسیل

بایست از معتقد بودند اعتصابات عمومی می -به حق–یافت. اما سندیکاها که  اعتبارهای سوسیالیستی پیشبرد خواسته

دیدند. به همین سبب تئودور بوملبورگ خطر می درت خود را از این طریق طرف آنان سازماندهی شود، موقعی

(Theodor Bömelburg رییس اتحادیه ،) این نکته را یادآوری کرد ١٩٠٥بنایان در کنگره سندیکایی کلن در ماه مه ،

مان را گسترش اده شده است. برای این که سازمانهای عظیمی دن به وضعیت فعلی سازمانی، قربانیبرای رسید»که 

کلن تصویب کرد  ه کنگره( مطابق همین موضعگیری اساسی بود ک١٧«. )در جنبش کارگری به آرامش نیاز داریمدهیم، 

 «.ها برای تعیین یک تاکتیک معین به وسیله تبلیغ اعتصاب سراسری سیاسی مردود استهمه تالش»

سندیکاها و »و سندیکاها ، که تئودور بوملبورگ در کنگره کلن کوشید با فرمولبندی « اس. پ. د»تفاوت نظر میان 

برگزار  ترکه چند ماه بعد ،«اس. پ. د»که کنگره آشکار شد کاملن ( هنگامی ١٨کند، ) آن را الپوشانی« حزب یکی هستند

طرح رای پذیرفت. در آن  ١٤رای در برابر  ٢٨٧با  ،که به درخواست ببل مطرح شده بودرا ای شد، طرح قطعنامه

به  حق تشکلاعتصابات سراسری سیاسی البته نه به عنوان ابزار نبرد تهاجمی، اما به عنوان دفاع در برابر حق رای و 

 .رسمیت شناخته شده بود

برای پایان بخشیدن به اختالف بر سر مساله اعتصابات را مخفی  یکاها و حزب مذاکراتیرهبری سند ١٩٠٦در سال 

تا  ٢٣بود که در کنگره بعدی حزب سوسیال دمکرات که از « قرارداد مانهایم»ها سری ترتیب دادند. نتیجه این تالشسرا

غیرقابل »نشینی را نواخت که ردید. پس از آن که ببل شیپور عقبنهایم برپا شد، تصویب گدر شهر ما ١٩٠٦سپتامبر  ٢٩

های وسیع برای آن وجود داشته آن که توافق عمومی در میان توده تصور است بتوان اعتصابات سراسری به پا کرد، بدون

تنها رسید که اکنون وچ است، به نظر میسراسری، کاری پو پس از آن که لگین اعالم کرد که رد کردن اعتصابات « باشد

های جنبش در این قرارداد هیات رییسه«. ودبیرونی ]...[ وحدت به صورت مستند ارائه ش برای ظاهر»مساله آن است که 

شوند، یک عملکرد ه منافع سندیکاها و حزب مربوط میهایی که بدر فعالیت»موظف شدند که « . پ. داس»سندیکایی و 

تنها  ،رهبری حزب و سندیکاها در داخل جنبش کارگری سوسیال دمکراتیک برابر حقوقیِ  این سندِ «. ش گیرندواحد در پی

شد بدون سندیکاها انجام داد. را نمی -چه تدافعی و چه تهاجمی-می بازتابنده شرایط عینی نبود، در واقع نیز اعتصاب عمو

داد که می خواستند تاثیر سیاسی مطابق با سط حزب را نشان میعی سندیکاها تواین نکته همچنین پذیرش تناسب قدرت واق
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میلیون اعضای سندیکاها  ٧/١هزار سوسیال دمکرات حدود  ٣٨٤در برابر  ١٩٠٦قدرت خود را اعمال کنند. در سال 

 قرار داشتند.

کار سندیکایی را به مراتب کوشیدند که جایگاه « اس. پ. د»پردازان نظریه« قرارداد مانهایم»ی پس از هادر سال

 نددر هیات نمایندگی حزب، می کوشید« کارمندان سندیکاها»نفوذی که شمار فزاینده  مقابله بااز جمله، برای  ؛تعیین کنند

در سال  %٧/٣٢به  ١٨٩٣در سال  %٦/١١از « اس. پ. د»د. سهم کادرهای سندیکایی در فراکسیون پارلمانی ناعمال کن

را قبلن به عنوان  شد. او که سیاست سندیکاییاز طرف روزا لوکزامبورگ مطرح می تقادرسیده بود. شدیدترین ان ١٩١٢

روند تمرکز سندیکایی را به  ( مشکل اصلی٢٢کرد )لی در درازمدت ناموفق ارزیابی میناپذیر واجتناب *«کار سیزیفی»

مدیریت کارمندان سندیکاها که به صورت »ه کرد. به وسیلمی برجستهمنفی  حدّتیتنها با حال ای تیزبینانه و در عین گونه

-ای ناتوان در داوری تنزل درجه میبه توده»گیرد جامعه کارگری صورت می« اساس مقررات بروکراتیک تجاری و بر

ل کائوتسکی کار( ٢٣«. )شوداش تبدیل می، به وظیفه"انضباط"، یعنی گوش بفرمانی منفعالنه فضیلتیابد که در اساس 

بر این باور بود که با  ١٩٠٩او در سال  های سیاست سندیکایی اشاره کند.دیدید که به محدودیتناگزیر مینیز خود را 

گرایانه ماعی پرولتاریا توسط ابزار اصالحبایست دستیابی به ترقی اجتتوقف افزایش دستمزدهای واقعی، میتوجه به 

داری درک ها( به عنوان نقدی بر رشد سرمایهریات را )نه تن( سندیکاها این نظ٢٤سندیکایی را پایان یافته تلقی کرد. )

های کار سیزیفی یا پیروزی»زیر عنوان کردند، بلکه آن را به مثابه اتهامی به خود انگاشتند. کمیسیون عمومی در مطلبی 

 ( به آنها پاسخ داد.٢٥« )گذاری فعالیت سندیکاهای آلمانهایی درباره ارزشمقاله»و با « مثبت؟

بار دیگر به درخواست روزا لوکزامبورگ به مساله  ١٩١٣در سال « ینا»گامی که کنگره حزب در شهر هن

میان رهبری « اس. پ. د»اعتصابات عمومی پرداخت، این بار خط جبهه نه میان سندیکاها و حزب، بلکه در درون خود 

وکزامبورگ که مطابق آن اعتصاب حزب و جناح چپ جریان داشت. جای تعجب نیست که قطعنامه پیشنهادی روزا ل

تیجه تشدید یک حرکت ن»بلکه « اعالم نشوند ی حزبی و سندیکایینهادها کار به دستوربه صورت مصنوعی »عمومی 

رای موافق  ١٤٢رای مخالف در برابر  ٣٣٣، با «ای در جریان تحت تاثیر وخامت شرایط اقتصادی و سیاسی باشندتوده

تصویب گردید که در آن اعتصاب عمومی بسته به رشد سازمان  -رای مخالف ٢با  –مه رد شد. به جای آن این قطعنا

 سیاسی و سندیکایی مطرح شده بود.

 

 

 سندیکاهای مسیحی، کلیسای کاتولیک و حزب مرکز:

 طرفی مذهبی و سیاسی آزمونی برای بی

                                                 
صخره سنگینی به باالی کوهی می سیزیف، نام شخصیتی در اسطوره های یونانی است که از سوی خدایان در دنیای زیرزمینی محکوم به حمل  * 

صخره به پایین می غلتد و او باید دوباره از نو شروع کند. در ادبیات معاصر به کار پوچ و دشوار، کار  شود که هر باره پیش از رسیدن به قله،

 سیزیفی می گویند.
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در  آدام استگروالد بین افراد پیرامون ،از آن با تثبیت سازمانی و خودآگاهی ناشیدر سندیکاهای مسیحی نیز همراه 

 مرکز نمایان شد.کلیسای کاتولیک و حزب سیاسِی  یک درگیری ژرف با متحدان در رهبری سندیکاها،

وفاداری ایمانی  ،طرفی مذهبیختالف سندیکاها این پرسش بود که آیا سندیکاهای مسیحی از طریق بینقطه آغازین ا

-و یا حتی سوسیال دمکراسی می« ینید کاهلی»آنان را به سمت آیا د یا خیر، ناندازاعضای کاتولیک خود را به خطر می 

شد که سندیکاهای تند ازاین طریق تشدید میداش *انتگرالیستیهایی که سمتگیری ها برای کاتولیک؟ این نگرانیرانند

« مسیحی»کردند که عنوان اقرار میزدند و افزون بر این ان سر باز میمسیحی از پذیرفتن مدیریت یا حق دخالت روحانی

ن متن مسیحیت با تعیّ  در« مثبت»ن اساس آنان به صورت برای آنان تنها به معنای غیر سوسیال دمکرات بودن است. بر ای

« ناب اقتصادی»دادند که آنان )برخالف سندیکاهای آزاد( در دفاع از منافع گرفتند، بلکه وعده میهبی قرار نمیمذ

 شان باشد پرهیز خواهند کرد.قاد کاتولیکی یا پروتستانی اعضایر چیزی که در ضدیت با اعتکارگران از ه

از  کلیسای کاتولیک دفاع کنند برابر ادعای رهبریکه سندیکاهای مسیحی توانستند با موفقیت از خود در  این مساله

ولیک پیش ع از طرف کلیسای کاتطرفی مذهبی و به رسمیت شناخته شدن این موضوچند جهت دارای اهمیت بود: بی

هستند و از این طریق « کلیسا بندگان»زمینه خنثی کردن اتهام سوسیال دمکراسی مبنی بر این که سندیکاهای مسیحی 

اثبات آن بود که مساله سندیکاهای مسیحی، امری واقعی یعنی مربوط به جنبش مستقل سندیکایی است. در این رابطه دو 

ر هر چند این دو نکته به مقیاس بسیا ؛مذاهب و استقالل سیاسی حزبی در خدمت یکدیگر بودندهمه شمولی  اصل اصولی

مرکز  اعضا پروتستان بودند و از سوی دیگر حزبِ  %٢٠تا  ١٠چرا که تنها حدود  ،گرفتندمحدودی از واقعیت نشأت می

 شان بود.آشکارا مهم ترین شریک سیاسی

« اس. پ. د»به  -مشکلن پیش از جنگ اول جهانی نسبتن بیدردورا–ی تمام در حالی که سندیکاهای آزاد به روشن

شان به هیچوجه روشن نبود. توافق بر سر رد سوسیال مر برای سندیکاهای مسیحی و اعضایپیوسته بودند، این ا

ت عالی. مرکز ثقل فشدشامل طیف محدودی می« حزبیسیاسی طرفی بی»ود داشت، به ترتیبی که ادعای دمکراسی وج

( به آن تعلق Johannes Giebertsمرکز بود، که یوهانس گیزبرتز )حزِب تردید حزبی سندیکاهای مسیحی بی-سیاسی

شمار اعضای  ١٩٠٧وارد پارلمان رایشتاگ شد. در سال  ١٩٠٥داشت، که جزو اولین سندیکاییان مسیحی در سال 

. «اقتصادی اتحادِ »آنان از مرکز بودند و یک نفر از  نفر ٥رسید که نفر  ٦پارلمان از صفوف سندیکاهای مسیحی به 

نفر جزو مرکز، یک نفر عضو حزب مسیحی اجتماعی  ٥سندیکایی مسیحی در رایشتاگ،  ٧از  ١٩١٢سرانجام در سال 

های ملی بود. اختالف ناشی از جهتگیریبیرون آمده بود( و یک نفر عضو حزب لیبرال  «اتحاد اقتصادی»)که از دل 

یاسی رهبران و اعضای سندیکاهای مسیحی ابتدا در زمان جمهوری وایمار به طور تمام و کمال بروز کرد. در مختلف س

شان در احزاب نزدیک به آنان شاهد آن بودند که منافعاین موقع این مساله خودنمایی کرد که سندیکاهای مسیحی همواره 

 داشت.را  -ند صنعت و کشاورزیمان–های دیگر یگاهی فرعی و یا تابع منافع گروهتنها جا

یک جنبش رنگارنگ  یمرکز یهای بورژوایی به نقطهشان با حزبای مسیحی از طریق پیوندهای سیاسیسندیکاه

که نخست –ای که کنگره ها را رشته. ، تبدیل شدندبود« کنگره های کارگران آلمان»مسیحی ملی که بارزترین مظهر آنان 

ن بود، که از سوی دیگر با یک شارنامه به عمد ضد سوسیال دمکراسیداد به هم پیوند میب -برگزار شدند ١٩٠٣در سال 

                                                 
 یک جهان بینی است که تفسیری مذهبی از کیفیت زندگی تمدن کنونی در مرکز آن قرار دارد. * 
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اهمیت این تجمع  شان بود.یهانطباق داشت، که در کنار و هم پایه با عناصر اجتماعی و مذهبی کارپا آشکارگرایی ملی

های های نمایندگی در کنگرهاتان که در قالب هیشال دمکراتیک در شمار اعضایهای کارگری غیر سوسیسازمان

هزار  ٦٢٠بالغ بر  -هاطبق آمارهای خود این سازمان– ١٩٠٣یافت. این تعداد در سال ها شرکت داشتند، تبلور میاتحادیه

شد. یک میلیون و نیم می ١٩١٧در سال  هزار نفر و ٤٠٠یک میلیون و  ١٩١٣یک میلیون، در سال  ١٩٠٧نفر، در سال 

های غیر سوسیال دمکراتیک در اسی سندیکاهای مسیحی را برای حزبحزبی سی صراحت« ران آلمانهای کارگکنگره»

تاسیس  ١٩١٩سطح سندیکایی تکمیل کرده و نیز به همین جهت به سلف اتحادیه سندیکایی )دمکراتیک( آلمان که در سال 

 شد، تبدیل شدند.

 

 

 

 

 

 ماعیمبارزات کارگری، قراردادهای دسته جمعی و اصالح اجت .2

 کار سندیکایی در دوران امپراتوری قیصری
 

های های مختلف در برابر حزبادعاهای سندیکاها با گرایشای و مطبوعاتی و به های کنگرهبیانیهصرف به  نگریستنِ 

ها عرصه اصلی ز وضعیت داشته باشیم. چرا که اینشود که تصویر نادرستی اکلیسای کاتولیک موجب میسیاسی و 

دانستند. کار سندیکایی در دوران شان می«اصلی»ی مزاحم وظایف ها را انحرافجدالدیکاها نبودند و آنها این فعالیت سن

های حقوقی جامعه کارگری تصادی و بر ضد محرومیتامپراتوری، نبرد روزمره بر ضد وضعیت ناهنجار اجتماعی و اق

 شان بود.شان و بر ضد محرومیت اجتماعیهایو سازمان

 

*** 

 

حرک سازمانی داشته هنگام مشاهده مرحله تاسیس سندیکاها اهمیت بزرگی که مبارزات کارگری به عنوان موتور م

مبارزات  شود. این اهمیت در مراحل بعدی تکامل سندیکاها نیز به طور اساسی تغییری نکرد و پیش ازاست، آشکار می

ز یافت و با این که بخشی ابه طور شدیدی فزونی میلب تعداد اعضای سندیکاها رفت، اغکارگری که انتظارشان می

افزایش تعداد اعضا مشهود بود. بر سندیکاها با این حال کردند، ها به سندیکاها پشت میاعضای جدید پس از پایان درگیری

طور طه بود، بلکه به ای مربوهای حرفهوابسته به وضعیت اقتصادی در شعبهروشن بود که موفقیت اعتصاب نه تنها 

الی سندیکاها های درگیر در بازار کار و از این طریق به درجه سازمان یافتگی و قوت مای به قوت طرفتعیین کننده

های سندیکایی یعنی ای بحران اقتصادی و ضعف سازمانهکنند: در سالبستگی داشت. آمارها این مساله را آشکارتر می
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اعتصاب در مرحله رشد اقتصادی و  ٣٢٢٦وفق بودند. برعکس، از م %٩/٣٢اعتصاب تنها  ٥٤٤از  ١٨٩٤تا  ١٨٩٠از 

 برو تقویت تشکیالت  ازینرو در مطبوعات سندیکایی بر( ٢٩موفق بودند. ) %٨/٥٧افزایش قدرت سازمانی سندیکاها 

اعتصابات « فشارِ دوره توفانی و ». پس از شدتاکید می «تاکتیک حرکات دستمزدی»تعقل بیشتر به خرج دادن در 

به جنگاوری خود سیستم ]...[ » -شدگفته می ١٨٩٧آن گونه که در سال –وقت آن رسیده بود که سندیکاها  ،خودجوش

ی منتقل شود، از این روند کاری تا حد امکان به نهادهای فرامحل مبارزاتِ  ( مقررات اعتصاب، که تصویبِ ٣٠«. )ببخشند

سیله کاربرد معقوالنه تشکل به و ضربتیسو موجب افزایش قدرت کردند، که از یکروی کرده و آن را تقویت میدنباله

 بخشید.ه سندیکاها را به مراتب تحکیم میها از پایسوی دیگر احساس دوری هیات رییسه شد، اما ازابزارها می

اگر چه آنها کماکان موجود بودند. در این رابطه  ؛بدون شک شمار و اهمیت اعتصابات خودجوش محلی کاهش یافت

کارگران بندری هامبورگ در  اعتصاب، به ١٨٩٦برلین در سال  دوزیجامهاید به اعتصاب شروع شده از صنعت ب

اراده سندیکاها و  ابات یا بر خالفاندیشید. این اعتص ١٩٠٥( در Ruhrو اعتصاب کارگران معدنچی روهر ) ٩٧/١٨٩٦

ندیکاها به عهده گرفته شدند. گرایش اما به وضوح به یا بدون اظهار نظر آنها شروع شد، اما سپس بخشی از آنها توسط س

های کارفرمایان مقابل هم نها، به سرعت سندیکاها و اتحادیهبود که در جریان آ تشکل یافتهسمت مبارزات کارگری 

 ایستادند.

مطمئنا از یکسو  شدند، شمشیری دودمه باقی ماندند؛ پاسخ داده می شدیدهای مجازاتاعتصابات، حتی وقتی که با 

آگاهی طبقاتی و همبستگی در جامعه کارگری را به مراتب تقویت کرده و از سوی دیگر آنها در موارد نه چندان نادری که 

 . به عالوهافکندندهای سندیکایی را به خطر میجودیت تشکلشدند، مومت سرسختانه کارفرمایان روبرو میبا مقاو

ها مت مشترک ایجاد کنند. برخی نمونهای از مقاوهای سازمان یافتهند تا شکلدادابات بهانه به دست کارفرمایان میاعتص

اکتبر  ٢١کنند: اعتصاب کارگران چاپچی در تاریخ ، در این رابطه کفایت میکاری مبارزاتِ ی –دوگانه  برای این کارکردِ 

ضای سندیکا را بسیج کرد و هزار نفر از اع ١٠ساعت کار در روز  ٩برای به کرسی نشاندن  ١٨٩٢تا ژانویه  ١٨٩١

یی میلیون مارک را بلعید. همین فشار مالی برای فلج شدن فعالیت سندیکا٢٥/١بالغ بر  -برای آن زمان بسیار گزاف–مبلغ 

 های بعدی کفایت کرد.اتحادیه کارگران چاپچی در سال

های سازمانی سده به تالش های تغییرو مبارزات کاری در سال ٩٠/١٨٨٩ی هاعالوه بر این موج اعتصابات سال

منجر به شدت مواضع  ١٩٠٣تا  ١٩٠١های وضعیت )نسبتن( بد اقتصادی در سالبخشید.  تحرک واضحیکارفرمایان 

هامبورگی به کارخانه  هزار کارگر کشتی ساز ٦در راه ندادن  ١٩٠١خود را در سال  ،کارفرمایان شد که به طور مثال

( نشان داد. Crimmitschauکریمیچائو )در مبارزات کاری صنایع نساجی  ١٩٠٣های طوالنی و سپس در سال طی ماه

اعتصاب در کریمیچائو، که برای نخستین بار زنان در مقیاس وسیعی در آن شرکت داشتند، توسط سندیکاها به دقت 

 هاروِش فرآوردهف رکودِ  تدارک دیده شده بود، اما از لحاظ وضعیت اقتصادی در موقعیت نامساعدی، یعنی در شرایطِ 

 ،ساعت در روز بود. با این که کارگران اعتصابی ١٠کوتاه کردن روزانه کار به  ،گرفت. هدف اصلی مبارزهصورت می

که  هاییتحریمکردند، اما نتوانستند حریف کمک مالی دریافت میهای آلمان سندیکاها و کارگران از سراسر بخشاز سوی 

ه مرکزی صاحبان صنایع نساجی زاکسن از سوی اتحادیعالوه بر این بود، بشوند. از سوی کارفرمایان برقرار شده 

به پایان رسید.  شدگانتحریمشدند. به این ترتیب مبارزه با شکست سخت اعتصاب گران و صنعتگران آلمان حمایت می

های فهرست»تاب بخشید. ارفرمایان را شطور که پیشتر گفته شد روند تشکل کرویداد کریمیچائو افزون بر این، همان
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و در وهله نخست کاربست « زرد»ی های کارگرثبت شده بود، تاسیس انجمن« مطلوبعناصر نا»ای که در آنها نام «سیاه

گرفت، تا به شان قرار میودند که اغلب اوقات مورد استفادهادخانه کارفرمایان باز این پس جزو زرّ  ،هاتحریمتهاجمی 

 تنها کارگرانِ شان کنند. هدف از این که، شده و یا فلجها آنند سندیکاها را نابود کنند، دستکم مانع توانستکمک آن، اگر نمی

 نگهدارند.« خالی از سندیکا»ها را به صورت دایمی شدند، آن بود که کارخانهمی متشکل نبودند که تحریم

نکته، هم یافت. این زار کار افزایش میای درگیر در باهطرف« تشکل»رزات کارگری با میزان مقیاس یا وسعت مبا

بیندیشیم که در سال « روهر»کاران معدن اعتصابدر مورد اعتصابات صادق بود )در این مورد کافی است به نمونه 

هفته یک موفقیت موضعی به دست  ٤کار در آن شرکت داشتند که پس از هزار معدن ٢٨٠هزار از  ٢٢٠حدود  ١٩٠٥

و  ١٩٠٣و سپس نقطه اوج آنها در  ١٨٩١و  ١٨٩٠مجازاتی به خاطر جشن اول ماه مه  هایتحریمآوردند( و هم در مورد 

ای از کارگران ، که شامل شمار فزاینده١٩١٠هزار کارگر بخش ساختمانی در سال  ١٩٠ تحریمو سرانجام  ٠٦/١٩٠٥

 شد.می

هزار  ١٩٠ر چیز باید اعتصاب حدود ترین مبارزه کاری پیش از جنگ اول جهانی نبود. پیش از هاما این بزرگ

نظامیان، وار همکاری دستگاه دولتی، ای نمونهرا به خاطر بیاوریم که به گونه ١٩١٢در سال « روهر»کار منطقه معدن

. نمایان کردداران را به نمایش گذاشت؛ و به عالوه، این اعتصاب تفرقه جنبش سندیکایی را دستگاه قضایی و کارخانه

آماده همکاری با  ١٩١٢در اعتصاب شرکت داشتند، در سال  ١٩٠٥کاران مسیحی که در ای معدنرفههای حانجمن

-طرف پاپ بود و به همین دلیل نمی سندیکاهای آزاد نشدند. علت این امر، هراس آنان از تهدید رد سندیکاهای مسیحی از

گران را بتفرقه جنبش سندیکایی موضع اعتصا توان منکر شد کهکاری به دست دهند. به هیچوجه نمیخواستند بهانه آش

 تضعیف کرد که به دنبال آن شکست سنگینی را متحمل شدند.

سندیکاهای آزاد به خودی خود جایگاه محکمی داشت، اما برای سندیکاهای « نگریجهان»اگر مبارزه کاری در 

ن به هیچوجه حاضر نبودند گامی در جهت فرمایاکه کاربه این معنی ای تلخ بود مسیحی این مبارزه به معنای تجربه

شد، پیشنهاد پاسخ گذاشته میبی نامه )پتیسیون(ها. درخواستجمع کاری بردارندتصورات آنان نسبت به ت استقبال از

شدند، بلکه ی آزاد به هیچوجه مثبت شمرده نمیشد و جنبش سندیکایی مسیحی در مقایسه با سندیکاهامذاکرات رد می

ه آغوش سوسیال دمکراسی شدند که کارگران را باز جنبش کارگری ارزیابی می ایویژه یوع زیرکانهبرعکس آنها ن

هایی نظیر این که کردند تا برچسببه این دلیل در اعتصابات شرکت میهای مسیحی اغلب شدند. البته اتحادیهرهنمون می

هستند را خنثی کنند. سهم اعضای سندیکاهای مسیحی  «بندگان کلیسا»و « دارانجوی اقتصادی کارخانهبندگان مسالمت»

توان سندیکاهای آزاد بود. در مجموع میای کمتر از سهم جستند، به طور آشکارا فزایندهشرکت می که در مبارزات کاری

سهم افراد شرکت کننده در مبارزات کاری در مقایسه با شمار کل اعضا در  ١٩١٣تا  ١٩٠٣گفت که بین سال های 

 بود. %٩/١٢و در سندیکاهای آزاد  %٢/٩یکاهای مسیحی به طور متوسط سند

در حاشیه جا دارد که یک شیوه دیگر مبارزه کاری را مطرح کنیم که به سرعت اهمیت خود را از دست داد و آن 

صاب و نانوا و ق کارگرانجهت حمایت از اعتصاب  ١٨٩٠های . در وهله اول در سالهافرآورده عبارت بود از تحریم

ها چندین فراخوان تحریم خرید داده شد. اما سازماندهی چنین های حق تشکل در آبجوسازیجهت دفاع در برابر محدودیت

م این که با این اقدامات تنها اقداماتی نخست این که دشوار بود و نیازمند کار پرهزینه برای بسیج افکار عمومی بود، دو

شد، البته خرید مثلن برخی مواد غذایی را نمیآن هم االها را زیر فشار گذاشت، که کنندگان یا فروشندگان کشد تولیدمی



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

25 

 

گیری مرکزی جهت یز رهبری سندیکاها برای یک تصمیمدر این مورد ن ،مدت طوالنی عقب انداخت. مانند اعتصابات

با  ١٩٠٨یکایی هامبورگ در سال کرد. گام قطعی در این رابطه را کنگره سند، اعمال فشار میایاقداماِت تحریمِی منطقه

تنها به درخواست مدیریت مرکزی سندیکایی که درگیر مبارزه به خاطر »تصویب این نکته برداشت که فراخوان تحریم 

تواند های سندیکایی محلی میر محل، کارتل سندیکایی و اتحادیهمتشکل د دستمزدها است، از سوی نماینده جامعه کارگریِ 

پشت سر گذاشته شده بود. دیگر  هافرآورده مانی البته نقطه اوج سیاست تحریمدر این مقطع ز (٣١«. )تصویب شود

 رفت.بود که پیش می  در این مقطع، قراردادهای دسته جمعی-همراه و یا بدون مبارزات کاری-موضوع مذاکرات 

 

*** 

 

های درگیر بود. این نکته به ل طرفی گرایش به تشکوسعت فزاینده مبارزات کاری هم تبلور و هم نیروی محرکه

فشار پیدا کرد که مذاکرات اهمیت ابزار  شد که قدرت تشکل تا حدّی،می های دسته جمعیطور اولی شامل قرارداد

والنی در پیش رو ها به صورت وضعیت رایج عادی درآمد. اما تا کار به آن پایه برسد راهی طآمیز درباره تعرفهمسالمت

-رای تنظیم مناسبات کاری جلوه نمیبای ته جمعی ابزار معقوالنهقرارداد دس ،در نزد همه سندیکاها ست،بود. در وهله نخ

ی که به اعتصاب نهاده رساند. با توجه به ارزش زیاداراده مبارزاتی کارگران آسیب می کرد، زیرا این نوع قرارداد به

( به ٣٢« )کارگران را به آگاهی طبقاتی رهنمون شد»د شمی« ترین وجهمسلمن به مناسبت»، که به یاری آنها شدمی

خماری هم »بارز و ت« خیانت به مبارزه طبقاتی»برای برخی  قراردادهای دسته جمعیهیچوجه جای تجعب نیست که 

در  ١٨٩٩آمد. ابتدا این سومین کنگره سندیکاهای آزاد در سال نابخشودنی به شمار می ]با کارفرمایان. م[ «آوایی

-ابه گواهی بر این امر که کارخانهبه مث» جمعیدستهه طرفداری از قراردادهای فورت/ماین بود که به وضوح بفرانک

 (٣٣پرداخت. )« آورندشرایط کار با خود برابر حقوق به شمار می داران، کارگران را در تعیین

حق مشارکت کارگران سمیت شناسی به ر»که  ،جمعییکاها برای بستن قراردادهای دستهرهبران سند ،ای بعدهدر سال

باشند، می« بلکه تنها قراردادهای آتش بسداران نبوده، ای با کارخانهاتحاد دوستانه»( و این که ٣٤« )اهدر تصمیم گیری

د که دار نسبت به قراردادهای دسته جمعی دارنقاله ها و سخنرانی ها نشان از سوظن تدوامن م( چنی٣٥لیغ می کردند. )تب

ز دونکر و نی-ای هیرشهای حرفههمین که اتحادیه گوتنبرگ و انجمن. ا برای برطرف کردن آنها کوشیده می شدآشکار

افزود، به ته جمعی بودند، بر دشواری کار میشان خواستار بستن قراردادهای دسگیریسندیکاهای مسیحی از ابتدای شکل

خوردند. مثلن اری در طرف کارفرمایان به چشم میندک شمجویانه، شریکان اه آن که برای سیاست مذاکرات آشتیویژ

شکوفان  برای صنعت آلمان و رشد»جمعی را قراردادهای دسته ١٩٠٥مان در سال اتحادیه مرکزی صاحبان صنعت در آل

استفاده  گیری درآزادی الزم برای تصمیم»دار ین قراردادها نه تنها از کارخانهچرا که ا«. کردآن بسیار خطرناک تلقی می

ناپذیر تحت سلطه ای اجتناببه گونه»شوند که کارگران کنند، بلکه موجب میرا سلب می« کارش و تعیین دستمزد از

جمعی را به ان، آنانی را که قراردادهای دسته( البته شاید این مقاومت کارفرمای٣٦قرار بگیرند. )« های کارگریتشکل

داد، اما برای به کرسی جمعی آشتی میانستند، با ایده قراردادهای دستهدویانه نمیجاندازه کافی از لحاظ طبقاتی مبارزه

 مبارزات کاری زیادی الزم بود. ،جمعینشاندن تفکر قراردادهای دسته
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جمعی را بستند. سپس اما فلزکاران نخستین قراردادهای دسته ١٩٠٦کارگران ساختمانی و در سال  ١٨٩٩ابتدا در سال 

هزار کارخانه با  ٢١٨برای  ١٣٥٠٠به حدود  ١٩٠٦در سال  ٣٠٠٠جمعی به سرعت زیاد شد. از دهای دستهشمار قراردا

 %٤/٣٦همه کارگران شاغل در صنعت و  %٥/١٦ ١٩١٣. به این ترتیب در سال ١٩١٣میلیون کارگر در سال  ٢حدود 

همه این قراردادهای دسته جمعی  %٥/٧٩کردند. جمعی، کار میآزاد تحت شرایط قراردادهای دسته اعضای سندیکاهای

 بدون اعتصاب حاصل شده بودند.

، در کنار یک کارخانه جمعی در سطحعی رنگارنگ بود. قراردادهای دستهجمتصویر منظره قراردادهای دسته

های کوچک شغلی در کنار خورد. قراردادهایی برای گروهجمعی در سطح امپراتوری به چشم میقراردادهای دسته

ان چنین برشمرد: توداشت. گرایش اصلی این تحول را میراردادها برای شمار عظیمی از کارگران غیرماهر وجود ق

شد. بزرگ فسخ آن بالغ بر یک تا سه ماه می جمعی معمولن بین یک تا سه سال اعتبار داشتند و مهلتقراردادهای دسته

شد در جمعی را به ویژه میشد. قراردادهای دستهکارگران میوچکی از کارخانه ها و ترین بخش قراردادها شامل گروه ک

در برابر کارگرانی  ،نسبتن ضعیف و جداگانه دارانِ لی جا انداخت که در آنها کارخانههای شغهای اقتصادی و گروهشاخه

در صنایع سنگین،  نیرومند و خوب سازمان یافته، مثلن که خوب تشکل یافته بودند، قرار داشتند. در برابر کارفرمایانِ 

اردادی جای پای خود را محکم کنند. به ویژه آن که در موفق نشدند از لحاظ سازمانی و قر ١٩١٤سندیکاها پیش از سال 

داشت. در مجموع قراردادهای  جهت تضعیف سندیکاها در دستور کار روز قرار مجازات تحریمهای اقتصادی این شاخه

منعکس کننده در آن واحد ی جامعه کارگری را به پیش برده و تضمین کردند، اما جمعی امر بهبود وضعیت اجتماعدسته

 تسلط کارگران ماهر فنی در سندیکاها و تحکیم آن بودند.

 

*** 

 

جامعه کارگری نه از  ،های حقوقی و سیاسیروشن بود که با توجه به محرومیت هاگرایشبرای سندیکاهای همه 

د. درست به خاطر تواند دست یابمعی به یک بهبود وضعیت پایدار میجهای دستهبارزه کاری و نه قراردادطریق م

، سندیکاها ناگزیر سیاسی اجتماعی حادعدالتی در حق انتخابات و به خاطر مسایل های حق تشکل، به خاطر بیمحدودیت

 ١٨٩٩ساده کرد که در سال شدند به مسایل سیاسی بپردازند. این نکته برای کمیسیون عمومی کار را از این طریق می

ا در فرانکفورت در سال های سیاسی تداوم پیدا کرد. به این ترتیب دستور کار کنگره سندیکاهمناسبات با انجمنممنوعیت 

 های سندیکاییساله گسترش و تضمین امکان فعالیتدر وهله نخست م ر از موضوعات سیاسی اجتماعی بود.متاث ١٨٩٩

چون و چرای سندیکاها بیو اجتماعات. سپس این وظیفه  هاادی تشکل و اصالح حقوق انجمنمطرح بود، یعنی تضمین آز

های شغلی، مقررات حفاظتی ویژه انح، بیماریهایی برای بهبود حفاظت از کارگران، مانند حفاظت از سوبود که طرح

زانه، ممنوعیت کارهای غیرضرور برای زنان، جوانان و کارگران خانگی، ممنوعیت کار کودکان، تنظیم ساعات کار رو

و نیز  های بیمهبر این مساله بر سر بهبود قانون های اصناف عرضه کنند. عالوهه و آخر هفته و نیز بهبود بازرسیشبان

زش امکانات مشارکت در تصمیم تقبل بیمه بیکاری و کاریابی در سطح امپراتوری بود. سرانجام خواست گسترش و آمو

های کارگری مدّ نظر کمیسیون کارگری و هم ایجاد اتاقدر این رابطه هم  ران و سندیکاها مطرح بود.ها برای کارگگیری

وری باشند. سندیکاها همچنین مرتب در رابطه ت و بازرگانی و اتاق کار پیشهبایست نهادهای معادل اتاق صنعبودند که می
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ند. در این رابطه مشکالت یک صنف خاص در مرکز کرداست گمرکی و مالیاتی موضعگیری میبا مسایل مربوط به سی

موجب گرانی، کاهش  -چون سیگار یا کنیاک–ای های جداگانهها در مورد فرآوردهوجه بود، مثلن هنگامی که سختگیریت

 هایی بود کهبر سر جلوگیری از افزایش مالیات شد. همچنین به طور عام مسالهدر نتیجه از بین رفتن اشتغال می فروش و

از سوی شعبه  ١٩١٠از سال کننده تمام شود. هدف همه این اقدامات که توانست به زیان کارگران به عنوان مصرفمی

شد، آن بود که برای جامعه کارگری یک زندگی در شأن عمومی طرح و برنامه ریزی می سیاسی کمیسیون-اجتماعی

 انسانی فراهم شود.

شم فروبست، اما علیرغم های مختلف چو بیگاه میان سندیکاها با گرایش گاههای فیزیکی توان بر درگیریهر چند نمی

محتوایی بود. همه سندیکاها نیروی خود را بر  هاییتوان شاهد نزدیکحزبی می-نگرانه و سیاسیهای جهانهمه تفاوت

رست موضوعاتی که فه مناسبات واقعی موجود شالوده ریزی شده بودند، متمرکز کرده بودند.متن بهبود قانون که در 

کردند، از کاهش ساعات کار روزانه مطرح می -یک در جای خودهر –های مشابهی را دار خواستهسندیکاهای گرایش

های همکاری مشترک، ش از جنگ اول جهانی نخستین نشانهشد. به عالوه پیشد و به سیاست گمرکی ختم میشروع می

 پیدا شد. ١٩١١ان خانگی در سال کارگر یمورد ساعات کار روزانهمثلن در 

 

 گرایانه سندیکایی در حکومت امپراتوریترازنامه سیاست اصالح .3

 

تثبیت سندیکاها در چارچوب سیستم « هایستقانون سوسیال»بندی کنیم: پس از پایان آنچه را که تا کنون آمد جمع

ا در اشکالی که امروز ها سندیکاهدید. در این سالکارِی پذیرفته شده آغاز گر یاقتصادی و سیاسی موجود و به عنوان پایه

هم ه های شغلی بودند که در کمیسیون عمومی سندیکاهای آلمان بد شدند؛ البته آنها اکثرا سازمانشناسیم، ایجاآنها را می

مسلط باقی  به صورت -های صنعتیها برای ایجاد اتحادیهعلیرغم تالش–پیوستند و ساختار آنها در زمان جمهوری وایمار 

-گیری میبه تمرکز روندهای ارادی و تصمیم توانست شکل سازمانی سندیکایی، آنچه که مربوط ١٩ماند. در پایان سده 

شود، از لحاظ گرایشی با سطح تحول صنعتی و سیاسی تناسب پیدا کند. به این ترتیب گرایش سندیکایی در جهت گرد آمدن 

 های مرکزی تابعی از تمرکز فزاینده روندهای تولیدی بود.تحادیهرگران ماهر و غیرماهر در اسازمانی کا

ها با ادیهاتحمجتمع پایان سده، گردهمایی سندیکاهای جداگانه در  های صنعتی درآسان تر از پیشبرد اصل اتحادیه

اشیم که برای در نظر داشته باگر - های جدا از هم بود. سندیکاهای مسیحی به عنوان نهادهای تازه تاسیسنگریجهان

دیر پدیدار شدند. اگر  -های )سوسیال دمکراتیک و لیبرال( موجود بودندلی مهم در آن مقطع زمانی اتحادیههای شغگروه

از سوی با در نظر گرفتن تاخیر زمانی –را به موازات هم  ١٩تکامل سازمانی سندیکاها و روندهای اقتصادی در سده 

ی تشکیِل کند که در نتیجهبروز می« مورد استثنایی»نوان یک ندیکاهای مسیحی به عدر نظر بگیریم، ایجاد س -سندیکاها

باز کند. در پی  ( توانست جای خود را در جریان تحول عمومی١٩٠٣/١٨٩٩) مجتمععادی سریع یک به طور غیر 

گرایش دوری از پایه مرکزی ایجاد شدند. از این طریق  سیاسیِ  گیریِ های سندیکایی، ساختارهای تصمیمتاسیس مجتمع

رهبری سندیکاها تقویت شد، که در شرایط بحرانی ویژه به مشکلی بدل گردید. جهت گیری سندیکاها به سوی 
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سیاسی شاید به چشمگیرترین وجهی در انتقال کمیسیون عمومی از هامبورگ به برلین و اتحادیه عام  تمرکزگراییِ 

 .کندی مسیحی از کلن به برلین بروز میسندیکاها

ترازنامه »توان نوعی تقریبن کوتاه است، می -اگر به کل تحول بنگریم– ١٩١٤تا  ١٨٩٠با این که مقطع زمانی 

 سندیکاها در« ذاتی»هایی در عرصه فعالیت ، موفقیتاز سیاست سندیکایی ارائه کرد. چشمگیرترین نکات« مقطعی

نه و میزان دستمزدند. افزایش دستمزدها و اروز برای کاهش ساعات کار ،جمعیمبارزات کاری و قراردادهای دسته

بودند. این در شکل موجودشان دست یافتنی نمیبدون سندیکاها به هیچوجه  ١٨٩٠های سالکاهش ساعات کار روزانه از 

های سازمانی سندیکاها، شد خوبی داشت، نه تنها برای تالشدر مجموع ر ١٩١٢تا  ١٨٩٠های انه سالکه اقتصاد از می

آمیز مبارزات برای دورنمای موفقیت– ١٩١٢تا  ١٩١٠و  ١٩٠٦تا  ١٩٠٢های پر رونق به ویژه در سال–همچنین  بلکه

گران کاری مساعد بود. به این ترتیب تحوالت مربوط به دستمزدها و ساعات کار روزانه با یک جنبش بهبود وضعیت کار

به یک اندازه برای امکانات توزیع و هم برای امکانات اقتصادی راه را هم  های رونقپیوند خورده بود که در زمان

مبارزات کاری گشوده بود. در پی فشار فزاینده جنبش کارگری، که همچنین به طور غیر مستقیم اثرگذار بود، مداخله 

-ها میو سندیکا« اس. پ. د»ها در این مورد که دکان، جوانان و زنان آمد. نگرانیمحتاطانه قانونی به ویژه به سود کو

یز هوادارانی پیدا کند که از توانند کماکان رشد کنند، موجب شد که ایده اصالحات اجتماعی در خارج از جامعه کارگری ن

 را مدّ نظر داشتند.« خطر سرخ»اصالحات در امپراتوری، سد کردن  برای  آمادگی و توانایی

های ی ناچیز بودند، اما در سایر عرصهقانون یهای سندیکاها در مساله تنظیم ساعات کار روزانههر چند موفقیت

ترش یافت و نه حق انتخاب سه گس هام کمتر بودند. نه حق تشکلمرکزی دیگر اصالحات اجتماعی این دستاوردها از آن ه

های عمومی، بیکاری و افق دوردست باقی ماند؛ بیمهای در پروس برافتاد. پارلمانی شدن سیاست امپراتوری در طبقه

اشدنی باقی ماندند و سندیکاها بر سیاست اقتصادی، مالی و تجاری به خودی خود هیچ تاثیری ابی مشکالت حل نکاری

 آمدند.مینداشتند. اصالحات سیاسی به معنای دمکراتیک کردن امپراتوری به چشم ن

ین رابطه نقش در اای ه در مبارزات کاری و سیاست تعرفههای عینی به ویژاین حال استقبال عمومی و موفقیت با

آگاهی بیابند، که وزن آنها را در  های مختلف نسبت به نیروی خود و استقالل شانبازی کردند که سندیکاها با گرایش

های سندیکایی نشان داد و در هر اردوگاهی که بودند افزایش بخشید. پیش از ی مانند اعتصابات عمومی و درگیریهایبحث

تبدیل شده بودند که سندیکاها به یک عامل مهم سیاست اقتصادی، اجتماعی و امور داخلی جنگ جهانی اول روشن شد که 

 شد بر ضد آن سیاست تعیین کرد. با توجه به این واقعیت بود که برای دولت و کارفرمایان مساله تقویتِ به دشواری می

و در عمل نیز آمادگی محدود نظام  دهی اجتماعی مطرح گردید.نشینی و سهمگرایی در سندیکاها از راه عقبتمصلح

های مختلف، اصالحات یاست خودویژه سندیکاهای با گرایشامپراتوری به اصالحات در عرصه اجتماعی در برابر س

های رادیکال را خالی کرد. کرده و از این طریق زیرپای جریانگام بر شالوده مناسبات موجود را تایید ه گام ب اجتماعیِ 

 سنگ محکی برای این سیاست تبدیل شد. جنگ اول جهانی به
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خاطراتی در رابطه با  ١٨٩٠-١٩١٥سال جنبش سندیکایی آلمان  ٢٥، Paul Umbreitدر این رابطه بنگرید به  (1)

 .١٦٢تا  ١٥٥ص  -١٩١٥بیست و پنجمین سالگرد تاسیس کمیسیون عمومی سندیکاهای آلمان، برلین 

، سندیکاگرایی در جنبش Dirk H. Müllerبه نقل از  ١٦/٩/١٨٩٣به تاریخ  ٣٧، ش «پیشه وری ساختمانی» (2)

)ناشران( همبستگی و کرامت  Klaus Schönhovenو  Erich Matthiasدر  ١٩١٤سندیکایی آلمان پیش از 

، در این جا به نقل از ص ٦٨-٥٧، ص ١٩٨٤انسانی، مراحل تاریخ سندیکایی آلمان از آغاز تا عصر حاضر، بن 

٦١. 

 به بعد ٢، کلن، ص ١٣/١٩١٢، جنبش کارگری زاربورگ Heinrich Imbuschبه نقل از   (3)

، هامبورگ ١٨٩٢مارس  ١٨تا  ١٤از  هالبرشتاتپروتکل مذاکرات کنگره اول سندیکاهای آلمان، برگزار شده در  (4)

 ٧٣، ص ١٨٩٢

 .Aسال مزبور؛  ، برلین،١٩٠٥ماه مه  ٢٧تا  ٢٢پروتکل مذاکرات پنجمین کنگره سندیکاهای آلمان در کلن/راین از  (5)

von Elmو بعد ٣٥؛ قطعنامه ص ١٧٠، در اینجا ص ١٧٠-١٥٨ها ، ص ، سندیکاها و تعاونی 

به  ٣کمیسیون عمومی سندیکاهای آلمان، ش  Correspondenzblattدر  ،کارل لگین، خطاب به اعضای سندیکاها (6)

 .٩، ص ٧.٢.١٩٨١تاریخ 

 ٥٢، دراینجا ص ٥٣-٥١، ص ٢٣.٥.١٩٨١به تاریخ  ١٣ش  Correspondenzblattدرباره مساله سازمانی، در  (7)

 .١٠١، ص ١٩٧٠، نگاهی کلی به تاریخ جنبش کارگری آلمان، مونیخ Helga Grebingبه نقل از  (8)

کارل لگین، جنبش سندیکایی و پشتیبانی از آن توسط رفقای حزبی، در: پروتکل مذاکرات کنگره حزب سوسیال  (9)

از صص به نقل ، در اینجا ١٨٣-١٨١، ص ١٨٩٣، برلین ١٨٩٣اکتبر  ٢٨تا  ٢٢دمکرات آلمان در کلن/راین از 

١٨٣. 

 .١٨٠همانجا، صص  (10)

، ١٨٩٩مه  ١٣تا  ٨بوکنهایم در تاریخ -پروتکل مذاکرات سومین کنگره سندیکاهای آلمان، در فرانکفورت/ ماین (11)

 ١٠٣، ص سال مزبورهامبورگ، 

 ١٩٠٠آگوست ببل، جنبش سندیکایی و حزب های سیاسی، اشتوتگارت  (12)

، در اینجا به نقل از ص ٧٣٩-٧٢٩، ص ٢، ج  ١٩٠٢/١٩٠٣کارل کائوتسکی، درباره کنگره، در: عصر جدید  (13)

٧٣٨.  

تئودور بوملبورگ: موضعگیری سندیکاها در رابطه با اعتصابات سراسری در: پروتکل مذاکرات پنجمین کنگره  (14)

، این جا به نقل از ص ٢١٥-٢٢٢، ص مزبور سال، برلین، ١٩٠٥ماه مه  ٢٧تا  ٢٢سندیکاهای آلمان، در کلن از 

٢٢١ 

سخنرانی پایانی تئودور بوملبورگ در: پروتکل مذاکرات چهارمین کنگره سندیکاهای آلمان در اشتوتگارت  (15)

(، ١٩٠٥. همچنین در: پروتکل مذاکرات پنجمین کنگره سندیکاهای آلمان )٢٧٤، ص سال مزبور، برلین، ١٩٠٢

 .٢٦٦ص 
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 .٣٦، ص ١٨٩٩ح اجتماعی یا انقالب، الیپزیگ روزا لوکزامبورگ، اصال (16)

 ١٩٠٦روزا لوکزامبورگ، اعتصاب عمومی، حزب و سندیکاها، هامبورگ،  (17)

 ١٩٠٩کارل کائوتسکی، راه به سمت قدرت. مشاهدات سیاسی در مورد رشد کردن در انقالب، برلین  (18)

 ٢٣١، برلین، ص ١٩١٣پتامبر س ٢٠تا  ١٤از « ینا»پروتکل مذاکرات کنگره حزب سوسیال دمکرات آلمان، در  (19)

 و صص. ٢٩٤این جا به نقل از ص در و صص. 

، ٢٣/٩/١٨٩٥به تاریخ  ٣٦، ش  Correspondenzblattدر  ١٨٩٤در این رابطه بنگرید به: اعتصابات در سال  (20)

-٤٦١، ص ٢٢/٧/١٩٠١به تاریخ  ٢٩، ش  Correspondenzblattدر  ١٩٠٠؛ اعتصابات سال ١٦١-١٦٤ص 

٤٤٩. 

، به تاریخ ٩، ش Correspondenzblattکتیک جنبش های مربوط به حقوق و دستمزد، در: درباره تا (21)

 .٤٥؛ در اینجا به نقل از ص ٤٥-٤٧، ص ١/٣/١٨٩٧

، برلین، ١٩٠٨ژوئن  ٢٧تا  ٢٢پروتکل مذاکرات ششمین کنگره سندیکاهای آلمان، برگزار شده در هامبورگ از  (22)

 و صص. ٤٣، ص سال مزبور

از  به بعد. در اینجا به نقل ٤١، ص ٢٩/٥/١٨٩٣به تاریخ  ١١، ش Correspondenzblattدرباره اوضاع، در:  (23)

 .٤١ص 

مه  ١٣تا  ٨بوکنهایم از -پروتکل مذاکرات سومین کنگره سندیکاهای آلمان، برگزار شده در فرانکفورت/ماین (24)

 ١٥٠ص  سال مزبور،، هامبورگ، ١٨٩٩

کارگران و کارخانه داران در: دفترهای ماهانه سوسیالیستی،  کارل لگین، تجمعات حرفه ای و اتحادیه های مشترک (25)

 .٢٩، در اینجا برگرفته از ص ٢٧-٣٥، ص ١، ج ١٩٠٢

(، تجربه عملی سندیکایی و اندیشه مبارزه طبقاتی در: دفترهای ماهانه Theodor Leipartتئودور لیپارت ) (26)

 .٦٤٧، در اینجا برگرفته از ص ٦٤٢-٦٤٨، ص ٢، ج ١٩٠٦سوسیالیستی، 

در نورد ورتمبرگ/نورد بادن،  IIبه نقل از: روزهای کاری بهتر می شوند. مبارزه برای قراردادهای دسته جمعی  (27)

 .١٠، ص ١٩٧٧کلن و فرانکفورت/ماین، 


