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  اختصارات
ADGB  :  های کارگری آلمان کنفدراسیون همگانی اتحادیه  

ASE  :  انجمن تلفیقی مهندسان بریتانیا  

CGL  :  های کارگری در ایتالیا کنفدراسیون اتحادیه  

CGT  :  1936تا اوائل  1921آناکوسندیکالیست، از  1914(تا سال  کنفدراسیون کارگری فرانسه 

  بعد سوسیالیست و کمونیست بود) به 1936سوسیالیست و از 

CGTU  :  1936تا اوائل سال  1921های کارگری کمونیست فرانسه (از سال  کنفدراسیون اتحادیه(  

CNT  :  های آنارکوسندیکالیست اسپانیا  فدراسیون اتحادیه  

DMV  :  اتحادیه فلزکاران آلمان  

KAPD  :   از  1920حزب کمونیست کارگران آلمان (که در سالKPD (جدا شد  

KPD  :  حزب کمونیست آلمان  

PCF  :  حزب کمونیست فرانسه  

PCI  :  حزب کمونیست ایتالیا  

PSI  :  حزب سوسیالیست ایتالیا  

PSOE  :  حزب سوسیالیست اسپانیا  

SFIO  :   بعد) به 1905فرانسه (از حزب سوسیالیست متحد  

SPD  :  حزب سوسیال دمکراتیک آلمان  

SPO  :  حزب سوسیال دمکراتیک اطریش  

THES  :   متمم تحصیالت عالی در تایمز  

UGT  :  های اسپانیا (سوسیالیست) فدراسیون اتحادیه  

USPD  :   از  1917حزب سوسیال دمکراتیک مستقل آلمان (که در سالSPD انشعاب کرد و در سال 

  آن پیوست. مجددًا به 1921

   



سایت رفاقت کارگري                                                                                                                             1848 – 1939اعتراض نیروي کار    
 

  

   



 صفحه 5
 
 

 
 
 
 
 

 یادداشت ویراستار
سه «تحت عنوان » درآمدی برانقالب موتسارت، پیش«در ابتدای کتاب سال و نیم پیش  حدود یکطور که  همان

کا. توسط دوست بسیار مهربان و عزیزم » موتسارت،...«یادآور شدم، این کتاب قبل از » ی توضیحی از ویراستار نکته

بایست انجام  نوشتار و ویرایش بود. طوالنی شدن کاری که من می ی تبدیل به ی گفتاری شده بود و آماده ترجمه الف

شدت  و اجتماعی و سیاسی، ناشی از بیماری نیز بود که توان ناچیزم را به  غیر از دیگر مشکالت معیشتی دادم، به می

ی عالقمند و  خواننده در اختیار » 1939تا  1848اروپا از  رد کار اعتراض نیروی«هرروی، اینک کتاب  کاهش داد. به

  محقق است.

ی مبارزات کارگری در اروپاست و نه بررسی تئوریک این مبارزات را  نگارانه و بیان وقایع  این کتاب نه تاریخچه

ردازند، بدون هرگونه پ مبارزات کارگری می هائی که به برخالف بسیاری از کتاب» کار... اعتراض نیروی«مد نظر دارد. 

داری ایدئولوژیک، بیش از هرچیز براساس بینش آکادمیک،  شرط سیاسی و بدون هرگونه جانب و پیش  فرض پیش

ی کارگر  مناسبات درونی و بیرونی طبقه دهد، به استقالل رأی و نیز منابع کثیری که نقادانه مورد استفاده قرار می

های اجتماعی و تاریخی و تأثیر باورهای مذهبی و سیاسی نیز، قانونمندی اشکال  زمینه ی پیش پردازد تا با مالحظه می

حزبی) را در کشورهای  ـ  ای یا سیاسی اتحادیهـ  یابی کارگری (اعم از صنعتی های مختلف سازمان مبارزات و گونه

  بردی است.رحال کا درعین بیان دیگر، این کتاب یک اثر تحقیقی و مختلف و طبعًا در کلیت اروپای صنعتی دریابد. به

ی   سازوکارها و مبارزات طبقه مسائل مربوط به ی این کتاب) به (نویسنده Dick Geary دیک گریگرچه نگاه 

داری است؛ اما تفاوت نگاه آکادمیک او  دور از جانب لحاظ سیاسی و ایدئولوژیک به کارگر در اروپا آکادمیک است، و به

جاکه  ماند و تاآن ی کارگر)، وفادار می موضوع کار خود (یعنی: طبقه به گریکه  این است ها در با نگاه اغلب آکادمیسین

گریزد  اصطالح چپ) می های رایج (اعم از دانشگاهی و به پردازی دهند، از نظری ها، تحقیقات و شواهد اجازه می فاکت

مسائلی  که او به بنا کند. از همین روست طور مستقل در جریان تحقیق، حقیقت را دریابد و نظریه ویژه خودش را تا به

دیک هرروی، وفاداری  آید. به حساب می نامند، یک بدعت به که خودشان را چپ می پردازد که در دستگاه نیروهائی می

یابی فاشیسم  و قدرت آلمانی کارگر  طبقه موضع ی بارهدر یابد که او  جا ادامه می موضوع کار خویش تاآن به گری

دهد که دیدگاه مردم از یک جنبش کارگری  ای از تحقیقات تفصیلی نشان می ی غنی مجموعه آلماندر «نویسد:  می

 نازیجانبه و دستگاه تروریستی دولت  ی نخست حضور همه اسطوره[ای بیش] نبود. در وحله نازیی  آرام در دوره
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سان، ظاهر آراْم  کرد؛ و بدین ن میتر بیان مخالفت آشکار با خود را در هرمقیاس قابل توجهی غیرممک هرچه بیش

های کارگری منحل شدند،  عالوه این واقعیت که احزاب سیاسی و اتحادیه الزامًا حاکی از پذیرش تلویحی رژیم نبود. به

رژیم ناسیونال  به 30ی  کاری در اوایل دهه سان، میزان بی همین ساخت. به شوارتر میدبازهم اعتراض را برای فرِد تنها 

ی این موانع، شواهد قابل  رغم همه داد. با وجود این و علی تری برای نظارت برمخالفین را می بیش  سوسیالیست سالح

 ی ملی جامعهی  ران افسانهدهد کارگ توجه دیگری دال برنارضایتی و سردی پرولتاریا وجود دارد که نشان می

(Volksgemeinschaft) روی پذیرا نشدند هیچ را به.«  

  

شناسم و و از دیگران  زبان فارسی می جنبش و مبارزاتی کارگری را به های مربوط به که من کتاب جا تاآن

نمایاند  جا خودمی آناثری کاماًل متفاوت است. این تفاوت چنان برجسته است و تا» کار... اعتراض نیروی«ام،  پرسیده

ی کارگر  دار طبقه زبان انگلیسی تسلط داشتند و هم خود را جانب های قدیمی که هم  به که دو نفر از چپ

کارگر  ، رد کردند. همین نگاه بهبرای کارگران نوشته نشدهکه  ی این بهانه ی این اثر را به نهاد ترجمه دانستند، پیش می

کند، یکی از  امر رهبری منتصب می اصطالح اجرائی و غیرکارگر را به مسائل به بهو غیرکارگر که عماًل کارگر را 

زند تا  ی کارگر گره نمی طبقه حقیقت را به گریچپ است.  با نیروهای موسوم به گری دیکهای اساسی نگرش  تفاوت

» نویس ساده«الزم بود که صورت  نویسد که در این ی کارگری هم نمی امور اجرائی وادار کند؛ و برای طبقه او را به

نویسی و  ی متناقض ساده که درگیر دوگانه ی کارگر رسالتی قائل باشد و بدون این که برای طبقه باشد. او بدون این

در  ها ـ پردازد که نزد چپ نکاتی می روست که او به نویسی باشد، در جستجوی حقیقِت این طبقه است. ازهمین پیچیده

  آید. حساب می خشخاش گذاشتن به ی مته بهـ نوع بهترین صورت ممکن

بخش را همانند  ای نیست که موجودیتی رهائی زمین بازگشته مسیح از آسمان به دیک گریی کارگر برای  طبقه

های خود  بیان دیدگاه که او به (البته بدون این گریصلیِب گناه دیگران در وجود خویش داشته باشد. از دیدگاه 

هم  های مجزا، اما به بیرونی و بخش ـ  مکان، مناسبات درونیـ  هرنسبت مادِی دیگری دارای زمان بپردازد) کارگران مثل

ـ دارای فعلیت  در موجودیت انسانی خویش که این نسبت ویژه از هستی مادی ـ ای هستند. تفاوت در این است پیوسته

تواند محض و کلی  اش نمی ی انسانی و زمینی ی خاصه واسطه مندی به جا که این اراده مندی است. اما ازآن و اراده

ـ  اش هم پیوسته اما به های مجزا ـ بیرونی و بخش ـ  مکانی، مناسبات درونیـ  زمان  ویژگی باشد؛ پس، متناسب با 

  دهد. کردهای متفاوتی از خود بروز می روی

شوند با واکنش  سوب میمکان ماهر یا متخصص محـ  که واکنش کارگرانی که در یک زمان همین دلیل است به

چنین واکنش  آیند، متفاوت است. هم حساب می مکان غیرماهر و غیرمتخصص بهـ  که درهمان زمان کارگرانی

که از چنین امکانی برخوردار  لقمه نانی بند است، با کارگرانی شان به که در روستا ریشه دارند و دست کارگرانی

های میلیتانت  ی طبقاتی و کنش ی مبارزه ای هستند که سابقه از منطقه که برخاسته کند. کارگرانی نیستند، فرق می

ی نسبتًا  که از منطقه دهند تا کارگرانی ی دیگری واکنش نشان می گونه دارد، در برابر فشارهای گوناگون کارفرما به

ی از زندگی دارد و جاکه کارگر حرمتی برای خویش قائل است و انتظارات معین اند. در یک کالم، هرآن آرامی آمده

تری دارد. در عوض  پذیری بیش زنی و تشکل هایش در معرض اخراج فوری نیست، قدرت چانه لحاظ مهارت به



 صفحه 7
 
 

جائی سکوت و تمکین  کارگرانی که از چنین موقعیتی برخوردار نیستند، در مقابل فشار صاحبان سرمایه تاآن

  سرعت هم فروکش کنند. زبانه بکشند و بهچون شعله  شان برسد و هم استخوان کنند که کارد به می

آورد تکنولوژیک یا تجدیدسازمانی در تولید اجتماعْی تغییر  جاکه مهارْت امر ثابتی نیست و با هردست اما ازآن

رو، آن افراد و  شوند؛ از این هائی نیز از مدار استفاده خارج می آیند و مهارت وجود می هائی به کند و مهارت می

بایست روند تغییر و تحوالت مناسبات فروش  دهی کارگری دارند، می یابی و سازمان داعیه سازمان که هائی گروه

های جدید و  ویژه در مورد پیدایش مهارت کار را زیر نظر داشته و متناسب با تغییراتی که در این مناسبات (و به نیروی

های خودرا دگرگون کنند. اما نظارت برتغییر و  ی کار و حتی تاکتیک شود، شیوه های پیشین) ایجاد می مرگ مهارت

تر روند تحوالت تولیدی و  حال مستلزم شناخت هرچه دقیق ها، در عین پیدایش و مرگ مهارت تحوالت مربوط به

اجتماعی (اگر نه ـ  الحال موجود تحوالت اقتصادی ی فی جاکه در زمانه ی مفروض است؛ و ازآن اقتصادی در یک جامعه

بایست  ی کارگری می دهنده یابنده و سازمان ی جهانی هم دارد؛ پس، سازمان سو) جنبه حداقل از یکعمدتًا، اما 

ی جهان را نیز مد نظر داشته باشد و براساس تغییر مناسبات  ی همه اجتماعی در عرصهـ  تحوالت اقتصادی

  رگر تغییر بدهد.ی کا ی جهانی، خودش را نیز متناسب با موجودیت طبقه سیاسی در عرصه ـ  اقتصادی

پندارند، برای خود  فکر انقالبی می که خودرا روشن هائی که گرچه بسیاری از افراد و گروه ی دیگر این است مسئله

جاکه واکنش نسبت  دهی کارگری بپردازند و کارگران را سازمان بدهند؛ اما ازآن امر سازمان اند که به این وظیفه را قائل

هرصورت  ی بروز آن) به ندگی کارگری است و این واکنش (منهای پتانسیل ویا نحوهفشارهای کارفرما ذاتی ز به

ها و مبارزات  دهندگان واکنش ترین سازمان لحاظ عملی مناسب رو، به یافتگی است؛ از این پذیرای نوعی از سازمان

های  هنگ و چگونگی کنشآ ی کارگر داشته باشند و ضرب هائی هستند که ریشه در درون طبقه کارگری، افراد و گروه

ها، تغییر و  که نظارت بر پیدایش و مرگ انواع مهارت کارگری را با گوشت و پوست خود نیز احساس کنند. نتیجه این

ی  سیاسی در عرصهـ  اجتماعیـ  های اقتصادی ی معین، و سرانجام دگرگونی اجتماعی در یک جامعهـ  تحوالت اقتصادی

یابی  ها و سازمان خواهند امر واکنش که می ی کارگر است هائی از طبقه آن افراد و گروه ی ـ اساسًا وظیفه نیز جهانی ـ

امری آگاهانه و بابرنامه تبدیل کنند تا پتانسیل و شکل بروز آن را نیز فرابرویانند. از  وجودی مبارزات کارگری را به

اش (هم در  رغم انگیزه و ویژگی آکادمیک علی» 1939تا  1848اروپا از در کار  اعتراض نیروی«این زاویه، کتاب 

جزء الینفک وجود  ی طبقاتی به خورد که مبارزه درد آن کارگرانی می نگارش و هم در ترجمه)، اما بیش از هرنیروئی به

  ها تبدیل شده است. آگاه آنت وجود) (یعنی: کیفیجدان وو 

 90ر این کتاب از مبارات کارگری در اروپا طی د دیک گریمسائلی که  ی من بدون توجه به باور و تجربه  بنا به

ی بسیار پیچیده،  عنوان قانونمندی این پروسه و آغاز جنگ جهانی دوم) به 1848سال (یعنی: حد فاصل انقالبات 

رمق خواهد بود که زیر بار  دهی کارگری چنان کند و بی یابی و سازمان سازمان ی اقدام به تصویر کشیده است، نتیجه به

ی اختیاری که از طرف مترجم  واسطه ی این کتاب را به ه از تحوالت سرمایه محو خواهد شد. بنابراین، ترجمهبرآمد

که  المللی و نیز بدون این اصطالح بین کنم که بدون سروصداهای اینترنتی و به آن کارگرانی تقدیم می اصلی دارم، به

پوتمکین تبدیل کرده باشند، در کنار کارگران قرار دارند و های  کاسبی و دهکده شهرت و  یابی کارگری را به سازمان

  برند. بدون هیاهو پیش می را ها ن های طبقاتی آ دهی واکنش سازمان
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که توسط نویسنده مورد استفاده  های بارز این کتاب منابع متعددی است  که یکی از ویژگی توضیح است الزم به

تر  های بیش ای برای ترجمه فارسی برگرداندم تا شاید سازای انگیزه نیز به ها را قرار گرفته است. من عنوان این کتاب

جاکه متن گفتاری تمامًا توسط من ویرایش و با اصل انگلیسی مقایسه شده است،  هرروی، از آن در این زمینه باشد. به

مترجم  من هستم و نه  که اگر غلطی در عنوان منابع ویا متن فارسی کتاب وجود داشته باشد، مسبب آن طبیعی است

  گفتاری.

ویژه  هایش و به ها و دوستی  ی مهربانی واسطه به کا. الفبار دیگر از دوست وارسته و بسیار مهربانم  سرانجام، یک

اش که او را از هرگونه گرایش سیاسی (از منتهاعلیه چپ گرفته تا منتهاعلیه  ی آکادمیک و مستقل ی انگیزه واسطه به

  کنم. کشاند، تشکر می سوی کار علمِی اغلب بدون پاداش می د و بهکن راست) جدا می
  1393 آذر 15 ـ 2014دسامبر   6عباس فرد ـ 
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  نویسنده کتاب مقدمه
ی  های کارگری مختلف ارائه کند که در قاره شماری از جنبش کند تاریخ را براساس گاه این کتاب سعی نمی

ی اعتراض  در مطالعهی درگیر  بعضی از مسائل عمده کوشدمیوجود آمدند. بلکه  به 1848اروپا در دوران پس از سال 

 بریتانیاو  آلمان، فرانسهطور عمده در کشورهای  که بهکار در اروپا را براساس اسناد و مشاهداتی مطالعه کند  نیروی

این پردازد. کتاب  بررسی می تری به ی کم نیز تااندازه روسیهو  اسپانیا، ایتالیا، اطریش  بارهاند؛ اگرچه در انجام شده

 و چرا؟اط مختلف زمانی آغاز کردند که چه نوع کارگرانی انواع مختلف اعتراض را در نقکند  میرا مطرح   پرسش

آیا سخن گفتن از  یگر و در طول زمان متحول شده است؟مکان د کار از یک مکان به چگونه شکل اعتراض نیروی

های بین دو جنگ با شدت  که چرا سال دارد؛ و این معنی  1914کار در دوران پیش از سال  بورژواوئی شدن نیروی

  که در کشورهای دیگر چنین نیست. الیشود، درح ستیز اجتماعی و انقالب در بعضی کشورها مشخص می

که  شود؛ با فرض این می ارائههائی است که  تر از پاسخ آید بیش که پیش می ی این موارد سؤاالتی در همه 

ی  تر کشورهای اروپائی در مرحله کار در بیش ، وضعیت تاریخ نیروی فرانسهاستثنای  و شاید هم به بریتانیااستثنای  به

ای  چنین پیچیده، شاید هم ناگزیر و غیرقابل اجتناب باشد. توجه عمده ای این در عرصه  برآمدیکودکی است، چنین 

که بخواهیم  شود تا این کار می ی آصلی جنبش نیروی بدنه ی کارگر، و به اعتراضات اشخاص معمولی در طبقه به

که از پی  ر واقع، این تمایز برتمامی صفحاتیگونه اعتراضات بپردازیم. د های رهبران آشکار این ها و دغدغه ایدئولوژی به

  ای سایه افکنده است. طور گسترده خواهد آمد، به

دنبال  چه به آن ـ آلمان بهمربوط   های جز بعضی بخش به ای ـ ی گسترده در تالش برای پوشش چنین عرصه

که اغلب از  دیدگاهی نگاشته شده است هرحال، این ترکیب از ترکیبی از آثار دیگران است؛ به آید، ضرورتًا وابسته به می

شمار و دانشجویانی  کاران بی چنین از توصیه و کمک هم رود. هم چه دیدگاه نویسندگان اصلی آن بوده، دورتر می آن

گزاری خودرا نسبت  ویژه مایلم مراتب سپاس بودند، بسیار بهره جسته است. به النکسترو  کمبریجکه در دانشگاه 

 کار ئی. اچ.و دکتر  (Jonathan Steinberg) برگ جاناتان اشتیندکتر  ،لیپژوهش اص م در اینراهنمای اناستاد به
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نوعی  نویسان را به تاریخ قرْن پیش از چرخش بریتانیابخش یا سوسیالیسم نهادی در  ی ایدئولوژیکی الهام مناقشه

توجه  )زنان کارگر یتر و تا حدود کم(های مردان معمولی کارگر  فعالیت به تر کرد که در نبود چیزی جذاب می مجبور 

 آْندنبال  بهو  آلمانو  فرانسه. پیدایش آغازین سوسیالیسم انقالبی در بودتفاوت محال در اروپا وضعیت  کنند. با این

تر از آن،  تی بیشحو  اسپانیاجا و جاهای دیگر، جنگ داخلی در  ای در آن های کمونیستی توده پیدایش جنبش

اشخاص  ای را برانگیخته و از آن زمان توجه به عالقه یتر تر و قابل فهم ز مستقیمطر به روسیهانقالب بلشویکی در 

  نیز اشخاص معمولی و بهامر [توجه   اینآیند  پیامد ناخوش ،هرروی تر شده است. به گران بیش معمولی و  پژوهش

ی کارگری در کشورهای ها عنوان تاریخ جنبش چه به کم تا همین اواخر آن که دست بوده است  این ]گران پژوهش

آن چیزی که در یک دانشگاه در  همین چند سال پیش ست.بوده اگونه  چیزی از ایندر واقع  ،ی آمدهئمختلف اروپا

های زنان و مردان  ی فعالیت مطالعهجای  به ،شد ارائه می »های کارگری اروپا جنبش«درس عنوان  به انگلستان

در برابر  کائوتسکی، باکونیندر برابر  مارکسبود؛  مباحثات فکری و ایدئولوژیکیای از  شته]، عمدتًا بررسی ر1[کارگر

و  ؛ی از جستجو البته کاماًل مشروع استئها چنین عرصه. فرانسوی لیسمسندیکاآنارکو و ، پوپولیسم روسیبرنشتین

گونه مطالعات و  این [درمند باشند. اما  مسائل فکرِی از این دست عالقه که داشگاهیان به آور نیست تعجباین 

های کارگری و سوسیالیستی در بهترین شکل خود  ی تاریخی ملموس جنبش ها با توسعه ایدئولوژیها] ارتباط  آموزش

عنوان  که اغلب به (SPD) آلمانحزب سوسیال دمکراتیک برخوردی سطحی است. حتی در سطوح رهبری 

شد، مدارک بسیار فراوانی وجود دارد که  ظر گرفته میدرن 1914ترین حزب سوسیالیست در اروپای قبل از  اصولی

نظریه مارکسیستی  اعتنائی به ترْی حتی جهل یا بی دهد در بهترین شکل، نوعی بدفهمی یا در موارد بیش نشان می

صورت دریافت  رهبران آشکار جنبش کارگری حقیقت داشته باشد، درآن ی باره]. اگر چنین چیزی در2وجود داشت[

هرروی،  این مسئله که مارکسیسم برای اعضای معمولی حزب چه معنائی داشت، بسیار دشوارتر خواهد بود. به

ین اغلب چن گرفتند ـ که  های اتحادیه یا حزب کتاب امانت می خانه دانیم که وقتی اعضای معمولی حزب از کتاب می

هائی که  دانیم که آن  می فرانسه ی باره]. در3های تخیلی بود[ ها معمواًل داستان ـ این کتاب کردند نمی

کاران غیرآنارشیست خود داشتند؛  لحاظ رفتار صنعتی تفاوت ناچیزی با هم شدند، به آناکوسندیکالیست پنداشته می 

 Confédération)های آنارکوسندیکالیست دیهسازمان اتحای  که یکی از رهبران برجسته  این درحالی است
Générale du Travail)  (CGT) کند، پاسخ  چه فکر می سورل ژژری نظرات  در برابر این سؤال که درباره

آید حاکی از جهل ایدئولوژیکی یا  می  چه در ادامه تر آن ]. بیش4دهد که فقط آثار الکساندر دوما را خوانده است[ می

  های رادیکال است. ضای احزاب گوناگون سوسیالیست و گروهآشفتگی از سوی اع

  ها تر این شماری از تاریخ غیرایدئولوژیکی جنبش کارگری اروپا وجود دارد؛ اما بیش که مطالعات بی آشکار است

اما که انجام شوند؛  چنین کارهائی الزم است های کارگری است. این نهادی و سازمانی احزاب سیاسی و اتحادیه  تاریخ

تر از چشم رهبران حزب یا  اند: تقسیمات درونی جنبش کارگری بیش پایین نوشته شده ها از دیدگاه باال به تر این بیش

 ی بارهتر مباحثات در ی کارگر. برای مثال، بیش اتحادیه دیده شده است تا از تجارب مختلف اعضای معمولی طبقه

یکال بود، براساس تحلیل رفتارها و دتر را ز جنگ جهانی اول کمی قبل ا در دوره آلمانکه چرا جنبش کارگری  این

برای تصحیح تاریخ   که اخیرًا تالشی رغم این است. علی  انجام شده آلمانهای رهبری حزب سوسیال دمکراتیک  نگرش
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ی  هصورت تاریخچ معمواًل به روسیهو ایجاد تعادل [بین عوامل مختلف] صورت گرفته است، [اما] انقالب  روسیه

ی  ی روزانه مورد تحلیل قرار گرفته تا تجربه لنیناحزاب بلشویک و منشویک، و حتی فراتر از این، براساس شخصیت 

  ]. 5[روسیهمردم معمولی 

تاریخ جنبش  تواند رعایت انصاف را نسبت به کرد رهبری و سازمانی نمی دالئل چندی وجود دارد که چرا روی

وجود آمدند  ی نوزدهم به تر احزاب سوسیالیستی که در سده ی نخست بیش ر وحلهسوسیالیستی اروپا داشته باشد. د

ی هزاران و حتی صدها هزار عضو  ای بودند که دربرگیرنده های سیاسی توده ها جنبش و بعضی اخالف کمونیستی آن

بیش از  (SPD) آلمانبودند؛ برای مثال، درست در روزهای آغازین جنگ جهانی اوْل حزب سوسیال دموکراتیک 

های دموکراتیک بودند و  شان تشکل کم در روزهای آغازین ها دست این سازمان  عالوه، یک میلیون عضو داشت. به

کاهش بود.  ها تأثیر داشته باشند؛ هرچند که این مسئله روبه گذاری توانستند در فرآیند تصمیم اعضای معمولی می

تقابل و رویاروئی با رهبری رسمی قرار گرفته و این مسئله خود  چنین مواردی وجود داشت که اعضای معمولی در هم

ی  این ترتیب هرکوشش مناسبی برای فهم تاریخچه را آشکار کرده است؛ چنین مواردی را در این اثر خواهیم دید. به

یا المللی کارگران)  ی بین (بخش فرانسو SFIO فرانسهیا حزب سوسیالیست  SPD آلمانحزب سوسیال دموکراتیک 

  حساب بیاورد. ی کارگر را به های اعضای معمولی طبقه ها و نگرش باید فعالیت (PSI) ایتالیاحتی حزب سوسیالیست 

ی مناسبی درباره  توانستیم تاریخچه آید. حتی اگر می تری پدید می های بیش جا دشواری هرروی، در این به

کار نامکشوف باقی  ای از اعتراضات نیروی  های گسترده یم، بازهم عرصهنی سوسیالیستی ارائه ک یافته جنبش سازمان

صفوف اعتراض  های کارگری پیوستند و به اتحادیه که به) انگلستانآشکارترین شکل در  (بهماند. بسیاری کارگران  می

که حمایت خودرا متوجه سوسیالیسم  حال از این ، در همین[شرکت کردند] صنعتی درآمدند، مثاًل در اعتصابات

هیچ سازمانی  کارگران متعلق به اغلب 1914تا قبل از  ،تر . شاید از این مهمنمودندخودداری  ،یافته سازند انسازم

های  سازمان ی صنعتی به رفته کاری که در کشورهای پیش ، نیروی نخستین جنگ جهانیگاه  در شام و حتی  ؛نبودند

کمی  بریتانیاو در بود % 25حدود  آلمان% نبود، در 9بیش از  فرانسهدر اقتصادی و سیاسی فراخوانده شدند: 

اغلب در  ،یافته نبودند گاه پیش از آن سازمان که هیچ . نه تنها این مسئله، بلکه بسیاری از کارگرانیآلماناز  تر بیش

نقش  »نیافته مانساز«. برای مثال، کارگران کردند میشرکت نیزـ   تر تر و فعال حتی در اشکال رادیکالـ اعتصابات 

در نیز و  ،1917در سال  روسیهدر رویداهای انقالبی  ،روسیهو در  آلماندر  1905ای در امواج اعتصابات سال  عمده

. [بنابراین] عمل کردندنیز چنین  فرانسه 1936های سال  در خیزشکه  انچن هم نمودند؛ایفا  آلماندر  1918سال 

  محدود کند. ها ایدئولوژی یانهادها  ،رهبران بهصرفًا خودرا تواند  پردازد، نمی میر کا اعتراضات نیروی ای که به هرمطالعه

های  ویژه خواسته و بهها  که اخیرًا زمان و کوشش قابل توجهی صرف تحلیل اعتصاب درست است

بازتاب و بیان چه  بسیار فراتر از آن ها،  شود که این تحلیل طور استدالل می ]. این6کنندگان شده است[ اعتصاب

ما بگویند که دقیقًا برای کارگران عادی چه چیزهائی  حائز  توانند به اصطالح رهبران آینده کارگران باشد، می به

ی  ی تمامی گستره های اعتصاب نشان دهنده حال، برای من روشن نیست که خواسته اهمیت بوده است. با این

که واقعًا  در مقایسه با آن چیزی کنندگان اغلب ـ ؛ [چراکه] اعتصابی کارگر باشد های طبقه نارضایتی و بلندپروازی

تر، اعتصاب نکردن  دست آورد. از این مهم توان به کنند می کنند که فکر می ـ چیزی را مطالبه می خواهند می
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که  نانچ ی راضی بودن از سامان اقتصادی، اجتماعی و اقتصادی موجود نیست. هم دهنده روی الزامًا نشان هیچ به

شود یا خطرناک ویا صرفًا نقض غرض؛ با  مشاهده خواهیم کرد، شرایطی وجود دارد که اعتصاب یا غیرممکن می

های بسیار متنوعی اعتراض خودرا ارائه  گونه توانند به کنند، می که اعتصاب نمی حال در همین زمان کارگرانی این

  اعتصاب. ا تهدید بهوری، غیبت از کار ی دهند: از طریق پایین آوردن بهره

کشد. این کتاب بیش از هرچیز متوجه اعتراضات جمعی است، اما  تری را پیش می ی اخیر مسائل بیش این نکته

داری چه باید گفت؟ آیا الکلیسم روزافزون صورتی از  در مورد اعتراضات فردی برضد صنعتی شدن و نظام سرمایه

ی  ی سده سامان صنتعی جدید در نیمه رترین صورت اعتراض بهکه مؤث توان گفت چنین اعتراضی نیست؟ آیا نمی

در » پیشاصنتعی«بود؟ آیا غیبت از کار، تداوم رفتار  دنیای جدید نوزدهم و اواخر این سده در اروپا مهاجرت به

این سؤاالت ممکن است در هرموردی  وضعیتی جدیْد  نوعی مخالفت اصیل با واقعیت اقتصادی حاکم نیست؟ پاسخ به

مسائل  های جمعی به ی ماست، پاسخ چه در این اثر دغدغه نفر دیگر تفاوت کند؛ اما آن تفاوت باشد، و از یک نفر بهم

یافتگی] تنها  اند؛ حتی اگر [این سازمان یافته داشته که صورت سازمان هائی است ی صنعتی و پیش از هرچیز آن جامعه

های معینی از کارگران  تر متوجه این هستیم که چرا گروه بیش ویژه ی زمانی کوتاه بوده باشد. به برای یک دوره

  اند تا با استثمار و ستم مبارزه کنند؟ یکدیگر پیوسته به

کار عادی  ی نیروی های کارگری متوجه مردم کارگر و تجربه که تأکید از رهبران سیاسی و اتحادیه هنگامی

اعم از کارگران   های واقعی کارگران ـ  سوی نارضایتی ی بهشود، دراین صورت باید توجه از مالحظات ایدئولوژیک می

کار وجود  های اقتصادی خام و اعتراض نیروی ای بین داده که رابطه ـ حرکت کند. بسیار روشن است کارخانه یا خانگی

 1914 و 1910های  ی سال های اعتصابی در چندین کشور اروپائی و در فاصله دارد. مثاًل تورم محرکی برای فعالیت

ای پس از جنگ در اروپای مرکزی نیز چنین شد. با وجود این، بسیار  های توده که در خیزش چنان فراهم آورد؛ هم

ی  کار است. در واقع، رابطه های مستقیم اعتراض رادیکال نیروی که فرض کنیم که فقر و بینوائی علت خطرناک است

های کارگران صنعتی که در  ای است: نخستین گروه پیچیدهی بسیار  کار رابطه بین سطح زندگی و اعتراض نیروی

احزاب سیاسی سوسیالیستی پیوستند، تقریبًا همیشه از  ها شرکت کردند و به اعتراضات سازمان یافته از سوی اتحادیه

که ِصرف توضیح  کار بودند که دستمزد نسبتًا خوبی داشتند. این امر حاکی از آن است هائی از نیروی میان بخش

حیات خود  رغم این واقعیت که این نظریه هنوز به کند؛ علی صورت فقر کفایت نمی جوئی سیاسی و اقتصادی به مبارزه

ی لودیسم  ی رادیکالیسم است: زمینه که عدم امنیت اقتصادی در شرایط معینی زمینه ]. درست است7دهد[ ادامه می

حمایت   چنین کاری حاد بود. این امر هم بی انگلستاندر  1842های سال  ها و شورش چارتیست» نیروی فیزیکی«و 

کاری هم  حال، بی ی بین دو جنگ فراهم آورد. با این در فاصله (KPD) آلمانای را برای حزب کمونیست  عمده

ی این دوران  های کارگری عمل کند و وسوسه برای اعتصاب را در سراسر بحش عمده تواند برضد سازمان اتحادیه می

گزین  آسانی جای که به کاری زیاد وجود داشته باشد، کارگران مبارز ممکن است هائی که بی در زمان کاهش دهد:

طرز قابل توجهی کاهش یابد. بازهم کارگرانی که احساس امنیت  ها به زنی آن ترتیب] قدرت چانه شوند و [بدین

ی بین  . رابطه کردندها شرکت  ات در آندفع دهی و به ها را سازمان بار اعتصاب کردند، برای نخستین تری می بیش

همین اندازه روشن است؛ و [بیان] این نکته از اهمیت بسیار زیادی  مهارت، دستمزدهای باال و امنیت شغلی به
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کار  های کارگری و احزاب سیاسی را در نیروی ی اتحادیه برخوردار است که این کارگران ماهر بودند که اعضای عمده

چه پیش و چه  دادند. از سوی دیگر، کارگران غیرماهر ـ پیش از جنگ جهانی دوم تشکیل می آلمانو  فرانسه، بریتانیا

های بحران سیاسی و  ها برای مدت طوالنی کار دشوارتری است؛ گرچه در دوره ـ نشان دادند که بسیج آن بعد از جنگ

  تر بودند. تر در معرض انفجار و آماده اقتصادی بیش

ی کارخانه  رسد که اندازه نظر می کاری و تفاوت در مهارت؛ به بر [عواملی مانند] نرخ دستمزد، سطوح بی عالوه 

نوعی برساختار اعتراض سیاسی و صنعتی تأثیرگذار بوده است ـ گرچه این مسئله مورد مناقشه است. در بعضی  هم به

در جریان نوعی جنگ داخلی بعد از سال  آلماندر  ] و8[1918و  1910های بین  سال روسیهاز جاها، مثاًل در 

های صنعتی بسیار بزرگ وجود  رسد که ارتباطی بین رادیکالیسم سیاسی و استخدام شرکت نظر می ] به9[1918

های اقتصادی معمواًل  ها و] فعالیت ترین [شرکت پیش از جنگ جهانی اول بزرگ آلمانحال، در  داشته باشد. با این

های  اتحادیه«پیوستند؛ چراکه  های کارگری می اتحادیه تر به که کارگران کم این معنی تری داشتند. به مکار آرا نیروی

]. از سوی 10کردند و نرخ اعتصابات نسبتًا پایین بود[ کارفرمایان بودند، این کارگران را جذب می که وابسته به» زرد

زنی زیاد از سوی کارفرمایان بود؛  ی گذرای قدرت چانه جهدیگر بازهم شاید بتوان استدالل کرد که چنین آرامشی نتی

دادند  کاست، این کارگران باید یک بار دیگر نشان می زنی کارفرماها می که وقتی خیزش اجتماعی از قدرت چانه و این

نیم که ک ی واحدهای اقتصادی، مشاهده می بر ِصرف اندازه هرروی، عالوه ]. به11که قابلیت انفجاری بسیاری دارند[

ها را برضد انضباط  ای از شکایت تواند دسته ] در واحدهای اقتصادی می12سازمان فرآیندهای کار و ساختار اقتدار[

ـ و مانند آن را فراهم آورد. از دیگر سو، این  ]13که همیشه وجود داشته[ شکایتی   گیر ـ روزافزون یا سرکارگران سخت

کار محلی را در اختیار دارند،  که کارفرمایان انحصار بازار نیروی لقوه درجائیکنندگان با امکان وجود دارد که اعتراض

های صنعتی) و شاید  رفتار خوب (یعنی: خودداری از نزاع های بازنشستگِی وابسته به آسانی تضعیف شوند؛ طرح به

 روهردند ـ مثاًل در ش سرعت صنعتی می که به که در شهرهائی چنان های شرکتی، هم ها و مسکن فراهم آوردن خانه

  توانست از ُبروز اعتراضات بلقوه جلوگیری کند. ، می1914پیش از سال 

کند که تأثیر عمیقی برآگاهی طبقه و اقدامات پرولتاریای  ی اخیر ما را با چند متغییر دیگر روبرو می این نکته

کارفرماست و خطر  ن خانه متعلق بهکه ای کند. در جائی ای که کارگر در آن زندگی می صنعتی داشتند: محیط خانه

اند: درگیری  آن خسته نشده گاه از اشاره به که کارفرمایان هیچ چنان شرکت در اعتصاب بسیار زیاد و آشکار است، هم

طور استدالل شده است که  ی کارگر بینجامد. این اخراج بالفاصله ای ممکن است به های اتحادیه در اعتصاب یا فعالیت

بستگی ناشی از آگاهی  کردند، احتمال رشد نوعی از هم گون زندگی می رگران از لحاظ اجتماعی همکه کا درجائی

اقدام صنعتی جمعی از  کوشیده است تا توسل مکرر به دیوید کروچنان که  تر بود: هم ها بسیار بیش طبقاتی بین آن

که مسکن مختلط وجود  ]. ازسوی دیگر، کارگران فلزکار در اجتماعاتی14دهد[ را توضیح  بوکنچیان در  سوی معدن

ی کارگر در  ی گرایشات طبقه دادند؛ مطالعه درباره تری از خود نشان می جوئی کم تر و مبارزه بستگی کم داشت، هم

که  کند  استدالل می سکاتجون ا]. 15حاکی از همین اهمیت جدائی مسکن است[ 1960ی  در اواخر دهه بریتانیا

کم تا حدودی  دست کارمواقدام سیاسی و صنعتی از سوی کارگران صنعت شیشه در شهر فرانسوی  گذر از انفعال به

ای  یافته ی سازمان که دارای سنت و پیشینه چیان بوده است ها در محیط خانه با معدن در ارتباط با تماس روزافزون آن
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در  روهرکند که خشونتی که با ستیز سیاسی و صنعتی در شهر  استدالل می رد لوکاسارهاکه  ]؛ درحالی16بودند[

ای بود  ی معینی بازتاب محیط اجتماعی همراه بود، تااندازه آلماندر جریان انقالب  (Hamborn) هامبورنی  منطقه

  ].17تر با میخوارگی و خشونت همراه بود[ طورکلی بیش که به 

با پوزش از بیان کوتاه مردانه  بیند که ـ خودرا در خانه یا در محل کار چنین می ترتیب، کارگر وضعیت بدین

نهایت  ترین شکل آن هم بیش از حد معمول بود و بی آمد که کم که بر کارگران زن وارد می فشارهائی ی بارهدر

ها  آن کرد و نسبت به می ای که او این فشارها را تجربه ـ تحت فشارهای چندگانه قرار داشت؛ اما شیوه گرانه ستم

ها و انتظاراتی نیز بود که کارگران  ی خوِد این فشارها نبود، بلکه نتیجه ارزش داد فقط پیامد ساده واکنش نشان می

که بسیاری  نماید، [یعنی] این ارث برده بودند.  یک توضیح ممکن برای این واقعیت که در نگاه سطحی متناقض می به

ـ کارگران نسبتًا ماهری بودند که دستمزدهای باالئی  در واقع اولیه و مبارزان سوسیالیست ـ های کارگری از اتحادیه

که بعضی از  ها مردمی بودند که گویا انتظارات روزافزونی داشتند؛ ضمن این که این جاست کردند، در این دریافت می

چه که نه  تهدید آن ری را دیده بودند، نسبت بههائی برخاسته بودند که روزهای بهت کارگران بسیار رادیکال که از گروه

ـ واکنش  داد شان را در خطر قرار می شان و نیز جایگاه و شأن اجتماعی شان، استقالل بلکه مهارت ها ـ فقط معاش آن

 مایه اخیر گونه بودند). این نقش ای از این ی بیستم نمونه ی نخست سده در نیمه انگلیسیدادند. (بافندگان  نشان می

آوری جدید و رادیکال شدن  دهد که همراه با معرفی فن چنین مراحل بعدی صنعتی شدن را نیز نشان می هم

شان قرار داشتند (مثاًل، کارگران صنعت شیشه  صورت کارگرانی است که تحت تأثیر کاهش اهمیت مهارت کارگران به

گونه بودند).  خستین جنگ جهانی از ایندر پایان ن ی سرخ روِد کالید کرانه، و مهندسان ماهر در کارمودر 

های رادیکالیسم  ای که سنت ]، روستائیان نواحی18خواهیم دید[ اسپانیا ی بارهکه بعدًا در چنان سان، هم همین به

ی  که زمینه که کسانی آوردند؛ درحالی کاتالونیاهای  کارخانه روستائی قابل توجهی داشتند، نوعی دشمنی با اقتدار را به

طور سنتی انتظارات  که به هائی کار داشتند، رفتاری کاماًل متفاوت از خود نشان دادند. در واقع، گروه ئی محافظهروستا

شرقی یا مناطق  البیای، روستائیان آلماندر  لهستانی، کارگران انگلستاندر  ایرلندیپائینی داشتند (مثاًل مهاجرین 

یافته شدند؛  ها وارد مراتب اعتراض سازمان جا) این در همه ، و کارگران زن تقریبًافرانسهروستائی فقیرنشین 

ها  که بگوییم آن های کارگری و احزاب سیاسی در مراحل پایانی این دوران بود. این ها، عضویت در اتحادیه اعتصاب

از بار و جستجوی آرامش و تسکین یافتن  کردند شاید نادرست باشد؛ چراکه اقدامات فردی خشونت نمی» اعتراض«

که  چنان هم یاب نبود. اما  وجه در میان این گروه کم هیچ بطری یا حتی جایگاه اعتراف در کلیسا به طریق پناه بردن به

بیگانگی زنان و مردان  جائی نظریه اعتراض ـ که نابه رسد روشن است نظر می ، به ]19اند[ استدالل کرده تیلیو  شورتر

اقدام جمعی  ی بارهکم در کند؛ دست طور که باید عمل نمی ـ آن خو روستائی در یک محیط شهری تازه و دشمن

چه شاید بتوان  کنی و مشارکت در آن هزمانی بین ریشرسد که نوعی فاصله  نظر می بهیافته چنین است.  سازمان

سان که اقامت  اش کرد، وجود داشته باشد: بدین ای از اعتراض منطبق با سامان صنعتی توصیف های تازه صورت

های کارگران ماهری بود که در سراسر اروپا از نخستین  طوالنی در شهر معینی اغلب یکی از مشخصه

  ].20ند[های کارگری بود دهندگان اتحادیه تشکیل
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صورت تصنعی کشیده  های مختلف در مرزهای ملی مختلفی که از بعضی جهات به تحلیلی از این اتحادیه

مقابله » ی ملی مشخصه«سازد که با هرگونه  های شغلی معین آشکار می آوری را در رفتار گروه اند، تشابه حیرت شده

عضای معمولی سازمان نسبتًا پایدار اتحادیه کارگری در ها مراتب ا گران، کارگران مهندسی و مانند این کند. چاپ می

طور تغییرناپذیری  دادند. کارگران غیرماهر تقریبًا به و جاهای دیگر را از همان اوائل تشکیل می آلمان، فرانسه، بریتانیا

رو،  ده است. از اینکاری ناچیز بو های بی جا در زمان رفتاری بسیار انفجارگونه داشتند. امواج اعتصاب تقریبًا در همه

طرز قابل  کند که به ی صنعتی از الگوئی پیروی می کار در عرصه کنندگان نیروی های اعتراض رسد که فعالیت نظر می به

  پذیر است. توجه و معناداری تعمیم

ها] باشد،   آدم  وپاگیر و محدودکننده[ی کنش دهند تاریخ نوعی طرح دست که ترجیح می با تأسف برای کسانی

پاشیدگی  رسیم، این تصویر منضبط و مرتب دچار ازهم ی اقدام سیاسی کارگران می مسئله باید گفت] وقتی به[

جوئی صنعتی  گذار از مبارزه ی درباره  حاکم  های کلِی  شود. این امکان وجود دارد که بتوان نوعی فرمول می

شوند که نه تنها با کارفرمای خود  گیر ستیزهائی میکه چرا کارگران در جوئی سیاسی ارائه کرد ـ یعنی این مبارزه  به

چنین چرا با دولت نیز درگیر  یابد، بلکه هم ها سازمان می صورت اتحادیه گیرد و به در جریان اعتصابات صورت می

های سیاسی  گیری شوند: کوشش برای براندازی سامان سیاسی موجود یا کشمکش برای کسب سهمی در تصمیم می

]. 21پردازد[ هائی می ی چنین فورمول مسئله اسی موجود. در واقع، نخستین فصل این کتاب دقیقًا بهدر چارچوب سی

های زمانی  های کارگری اروپائی تنوعات ملی و دگرگونی که هویت سیاسی جنبش حال، این درست است با این

های  های بخش ویژه نگرش به ا ـج تری در این نظر من متغییرهای غیراقتصادی بیش عظیمی را ثبت کرده است؛ و به

  کنند. ـ مداخله می کار نیز خوِد نیروی طور عمده نقش دولت نسبت به دیگر جامعه و به

تواند مبارزات  ی نظامی مستقیم می گر با استفاده از مداخله که دستگاه دولتی سرکوب بسیار آشکار است

چنین پیش آمد. سبعیت گارد  روسیهدر  1905سال  که در چنان مبارزات انقالبی تبدیل کند، هم اقتصادی را به

تواند اعتراض  های قانونی اعتراض می ی کارگر شد. ممنوعیت راه آمیز طبقه موجب پاسخ خشونت اسپانیاغیرنظامی در 

در  1830ی  در دهه فرانسهکه در  چنان بار درآورد؛ هم صورت یک قیام خشونت دستمزد و شرایط کار را به نسبت به

ی نوزدهم نیز. از سوی دیگر، نهادهای نسبتًا لیبرال  ی اوائل سدهبریتانیایک مورد چنین اتفاق افتاد و در  بیش از

عهده داشتند؛  ی کارگر به رفورمیسم در طبقه ی بارهآشکارا نوعی مسؤلیت را در بریتانیای نوزدهم در  اواخر سده

 انگلستانچیزی بینابینی بین  وجود داشت ـیعنی:  آلماندر  رایش دومای که در  خودکامه که نظام اساسًا نیمه درحالی

خواهد  کارگری شد که هرگز نتوانست تصمیم بگیرد که می یـ موجب پیدایش جنبش خودکامه روسیهدموکراتیک و 

ی  رادیکالیسم طبقه  البته کارانش وجود نداشت. برعکس،  طلب بماند یا انقالبی. چنین انتخابی برای لنین و هم اصالح

ی  کم تاحدودی نتیجه دست بریتانیاکه ماهیت لیبرال دولت  تواند موجب سرکوب دولتی شود؛ درحالی کارگر نیز می

  ی [تقدم] مرغ و تخم مرغ. کار بود. همان مسئله نبود جنبش اصالتًا انقالبی نیروی

ای اجتماعی اختیار ه دیگر گروه هائی که نسبت به ی بین شعور کارگران و نگرش ی رابطه همین را درباره

شاید حتی در جائی که صرفًا  ی متوسط باقی است ـ های لیبرال در طبقه که ارزش توان گفت. در جائی کنند، می می

زنی جمعی با خصومت شدید کارفرمایان روبرو نباشد  که چانه ویژه در جائی ـ و به ی متوسط وجود داشته باشد طبقه
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خودی  طور خودبه ـ مناسبات صنعتی به وجود داشت 1914پیش از  آلمانو  هفرانسطور عمده در  که به چنان آنـ 

ی کارگر  که تاریخ طبقه چنان شود. هم ایجاد راهی برای تحریک سیاسی یا [گرایش به]سوسیالیسم منجر نمی به

چنان با ماست،  این ترتیب، نظریه لنینی هم آشکارا گویای آن است. (به انگلسبرانگیز   و بعضی از متون تأسف انگلیس

در اساس  اولدهاْمی نوزدهِم  ی سده در نیمه جان فاستری بحث برانگیز  شرقی و در مطالعه آلماننگاری  مثاًل تاریخ

] در آن دخالت 22فکران رادیکال[ ی حزب یا وضعیت روشن که مداخله ی کارگر، بدون این کند که طبقه استدالل می

است). از سوی دیگر، سرعت نسبتًا زیادی که » اکونومیستی«طور خالص  به داشتن شعوری داشته باشند، ناگزیر به

در  آلمانیای که کارگران  های لیبرالی و مدیریت خودکامه در ترک ارزش آلمانهای بورژوازی  کم بعضی از بخش دست

های سیاسی ای کمک کرد که نهاد تشکیل جنبش کارگری طور شفافی به شان با آن روبرو بودند، به های کارخانه

در  1905انقالب  ی بارهدر روزا لوکزامبورگکه  چنان در واقع، هم همراه داشت. به 1860ی  مستقل خودرا در دهه

]. 23که بتوان مبارزات اقتصادی و سیاسی را از یکدیگر جدا کرد[ خاطرنشان ساخت، اغلب دشوار است روسیه

که ساختار و ماهیت اقتصاد  این بسته به واحدی از کارگران ـ رسد گروه نظر می چنین مواردی نیز وجود دارد که به هم

  ].24اند[  ـ بین اعتراض صنعتی و سیاسی در نوسان چه باشد

ی مرسوم بسیار  تردید از شیوه در توضیح اصطالحاتی که بی .ی توضیحی و چند هشدار سرانجام چند کلمه

هائی از  صورت بگویم که من اقدام صنعتی را برای اشاره به ـ باید  جای کار و چه در ادامه چه تا این فاصله دارند ـ

که  ـ آن است، تا این معنای نسبتًا مستقیم به ام که در جهت مقابله با کارفرمایان و شرایط کار ـ کار برده اعتراض به

اعتصاب و  طور عمده شامل کندکاری، معنای مقابله با کل واقعیت سیاسی و اجتماعی مسلط باشد. این اقدام به به

  ای است. های گوناگون فعالیت اتحادیه صورت

ام که نهادهای سیاسی و احزاب در جوامع انقالبی درگیر آن  کار برده اقدامی به اقدام سیاسی را برای اشاره به 

که خاطرنشان شد، فراتر از یک اعمال  چنان هستند یا متوجه براندازی نهادهای سیاسی موجود است. این تمایز هم

ی ساختار  ها بینجامد. شکایاتی درباره سقوط حکومت تواند به رت ساده است. اعتصابات برای دستمزدهای باالتر میقد

ماند و اعتبار  هرروی، تمایز برجای می تعریف شود. به» سیاسی«عنوان [اقدام]  آسانی به تواند به اقتدار در کارخانه می

صورت مبارزین  گاه به های کارگری مبارزین اقتصادی بودند و هیچ که بعضی گروه چنان نوعی داراست، هم خودرا به

  رادیکال سیاسی درنیامدند. 

که این  ام (مگر این کار برده که معمواًل برای توصیف اعتراضات صنعتی مکرر به اصطالحی است» جوئی مبارزه«

ام که  تحدید و تعریف شود). سعی کردهشکلی با صفت سیاسی  ام، به جا از آن استفاده کرده که تااین چنان اصطالح هم

از بهبود سطح زندگی در  شان مستلزم چیزی بیش را برای کسانی محفوظ نگهدارم که اقدامات» رادیکال«ی  کلمه

دهی در ساختار اقتصادی و سیاسی (مانند سوسیالیستی [کردن امور]، حکومت  مدت و نوعی از نوسامان کوتاه

را برای پوشش » انقالبی«ی  آمدان سیاسی، اجتماعی و اقتصادی مسلط) باشد. کلمهشوراهای کارگری یا جایگزنی سر

که نوعی تمرکز در بهبود شرایط کار از  این است باور به» رفرمیست«که منظور از  ام؛ درحالی کار برده ها به همین زمینه

گونه  ازهم این مقوالت آنپذیر است. ب طریق اصالح تدریجی در درون سامان اجتماعی و اقتصادی حاکم امکان

براندازی  معتقدند که اصالح تدریجی نهایتًا به» ها رفرمیست«اند که کاماًل جدا از هم بمانند. بعضی  بندی نشده آب
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سادگی  انجامد. بعضی از کسانی که خواستار اجتماعی شدن فرآیندها هستند به دارانه می مناسبات مالکیت سرمایه

گونه حفظ کنند. بار دیگر امیدوارم که  ی مسیح گویانه های پیش ترجیحًا از طریق رسالت خواهند که مشاغل خودرا می

های مختلف کارگران را  های واقعی در نگرش و فعالیت بین گروه چه تفاوت چنین کمک کنند تا آن این اصطالحات هم

  داد، مشخص شوند. شکل می

ریه ممکن است که تمیز بین جنبش کارگرِی کند. در سطح نظ هشدارهایم هدایت می این امر من را به

پذیر باشد؛ اما  امکان آلمانیا در جنوب  بریتانیادر » رفرمیست« ی کارگر  و طبقه کاتالونیایا  روسیهدر مثاًل » انقالبی«

ی نگرش  تر درباره ی اصطالحات نامناسبی شویم که بیش این شیوه که احتمااًل برده کاری این تمایزها به دست

توان استدالل کرد و در  وجه غیرمعمول نیست. می هیچ ـ به هم ی خوِد کارگران ـ گوید تا درباره ما می فکران به روشن

تر از  سان بود و هیچ چیزی بیشیک انگلیسیچنین  انگیزش کارگران روسی و همواقع استدالل خواهیم کرد که 

های  های مادی مستقیم مستلزم استراتژی این شکوه شان مطرح نبود، اما سامان دادن به های تمایل برای پرکردن شکم

ها  نارضایتی برطرف کردن  ویژه کشور دیگر بسیار متفاوت بود. به متفاوتی بود، زیرا که شرایط محیطی از یک کشور به

نخست حکومت تزاری، و  ی خود مستلزم سرنگونِی دولت بود:  نوبه متضمن پایان جنگ بود که به 1917در  روسیهدر 

  ها متفاوت بودند. نبود که تفاوت داشت، بلکه چارچوب» سطوح آگاهی«. این  سپس دولت موقت

ایم؛ گرچه بعضی  شماری سازمان داده رحسب گاهبخش عمده را از لحاظ زمانی و ب 3های بعدی،  در فصل

ی  بیش از یک دوره هائی تعلق دارند که به داده شود که به هائی نیز ارائه می های مشخص و استدالل مایه نقش

ی این استدالل که چرا جنبش  ، با ارائه»یافته پیدایش اعتراض سازمان«اند. فصل دوم،  شماری مربوط گاه

چنین بررسی ترکیب اجتماعی و  در چندین بحش از اروپا پدید آمدند، و هم 1860ی  ری تا دههی کارگ یافته سازمان

هائی است که بین اعتراض در دوران صنعتی و پیشاصنعتی وجود داشت.  اعضای عادی این جنبش؛ متوجه تفاوت

ای که صنعتی  یعنی، در دوره ـ  ابریتانیی  های پیشین در محدوده هائی از دوره ها داده مایه این نقش برای پرداختن به

که  همین نسبت بدیهی است ـ ارائه شده است. به داد ی اروپا روی می های] قاره جا، پیش از [دیگر بخش شدن در آن

یعنی از ـ  ایتالیاو  اسپانیاتری از  و تا حدود کم روسیهتواند از تجارب بعدی  های تطبیقی ارزشمند می بعضی داده

بلوغ و سازمان  «ـ برگرفته شود. فصل سوم،  ها محسوس گردید ی صنعت کمی دیرتر در آن ر عمدهکه تأثی کشورهائی

ـ  ی تجویزی و هنجاری ندارد وجه جنبه هیچ جا به ی بلوغ در این که استفاده از کلمه این با توجه بهـ » 1890ـ1914

هائی در پاسخ  جنگ جهانی اول و نیز تالشرشد انبوه و نهادینه شدن اعتراضات کارگری در دوران پیش از  ی  متوجه

این سؤال است که آیا هیچ فرآیندی برای غیررادیکال کردن [مبارزات کارگری] در این زمان رخ داده است [یا  به

های کمونیستی  شود تا پیدایش جنبش ، کوشش می»جنگ، انقالب و پیدایش کمونیسم«خیر]؟ در فصل چهارم، 

نبود محرک انقالبی واقعی در مقیاسی قابل  ای به طور منصفانه حال به اده شود و در عینای و رادیکال توضیح د توده

کار در فتح قدرت  ی اصلی شکست نیروی مسئله چنین به شود. هم ی بین دو جنگ نیز اشاره میبریتانیاتوجه در 

های  شیوه های فاشیسم به بهشود. تجر جا و حتی بقای حمالت فاشیستی در بسیاری جاها پرداخته می تقریبًا در همه

متعدد، جنگ دوم جهانی و سپس جنگ سرد سیمای اعتراض کارگری را دگرگون ساخت. ولی این داستان دیگری 

  است.
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ی بیستم بخش بسیار گسترده و  ی نوزدهم و تا حدودی در سده هرروی، در سراسر سده هشرقی همراه بود. ب

داری برای ماهیت  که خواهیم دید، با مضامین معنی چنان همو حضور داشت،  فرانسهگری نیز در  ی صنعت مانده عقب

ی کارگر  ی طبقه دوستانه ، جوامع1830ی  از دهه فرانسههرحال، با رشد صنعتی در  و میزان اعتراضات کارگری. به

گونه  این آلمانی کارگر در  های مختلف مخفی انقالبی) نیز پدید آمدند. طبقه ها و حتی انجمن ها، اتحادیه (تعاونی

شروع کرد؛ و البته این بازتاِب نسبتًا دیرهنگام جهش  1848ها را در سطحی قابل توجه تنها پس از سال  فعالیت

خصوصًا  در صنایع    فرآیند بسیار سریع صنعتی شدن را ـ آلمان 1850ی  هرحال، از دهه جا] بود. به صنعتی [در آن

های  ها، شرکت پهلوی تولید در مقیاس کوچک در سایر رشته ـ تجربه کرد. این امر، پهلو به ذغال سنگ، آهن و فوالد

ه مالحظه خواهیم کرد، این مسئله در ک چنان وجود آورد؛ و هم کار متمرکز در صنایع سنگین به آسائی را با نیروی غول

چنین در ماهیت  ی اعتراضات کارگری بود، هم حال که عامل مهم دیگری در پیدایش سریع و در مقیاس گسترده عین

ی هیجدهم  ها پیش در سده ای داشت که از مدت صنعت نساجی اسپانیای آن نیز [حضور داشت و] مهم بود.  پراکنده

بخش صنعتی سنگینی در    ی زمانی خیلی زیادی با فاصله بود، اما بعدًا دچار رکود گردید؛ و شکل گرفته  کاتالونیادر 

های  کار صورت وجود آمد. تعجبی ندارد که اعتراض نیروی شمالی با کمک سرمایه خارجی به باسکهای  استان

چنان  تا بعد از چرخش این سده هم لحاظ اقتصادی واقعًا به ایتالیاخود گرفت.  متفاوتی را در این دو ناحیه متمایز به

بود. روسیه تنها  میالن ـ  جنوا ـ  تورینمانده باقی ماند و بعدًا شاهد رشد صنعتی سنگین، سریع و انبوهی در مثلث  عقب

ی جمعیت  ی عمده مدرنیزه کردن تولید را آغاز کرد؛ اما تا نخستین جنگ جهانی توده 1870و  1860های  در دهه

حال، صنعتی که  آمد، قرار نداشت. بااین عمل می های متزلزلی که برای ایجاد یک کشور صنعتی به شتحت تأثیر کوش

گذاری خارجی بود. این امر پیامدهای بسیار مهمی را  ساالری تزاری یا سرمایه دیوان سختی وابسته به وجود داشت، به

تر فقدان نسبی یک بورژوازی  همه مهم مشاهده خواهیم کرد، ازکه چنان  برای ستیز اجتماعی دربر داشت؛ هم

کار  کرد و تمرکز بسیار زیادی در روی نیروی آوری بسیار مدرن استفاده می مستقل. عالوه براین، صنعتی که از فن

پترزبورگ  ی پوتیلف در سن ها کارخانه صنعتی فراهم کرده بود، در چند مجتمع صنعتی بزرگ بود که مشهورترین آن

  بود. 

توان آن را   طور مقدماتی می کار فراهم آمد که به ای در ساختار اعتراض نیروی صنعت، توسعهی  با توسعه

  تمایزات کیفی آن بپردازیم. بندی کرد تا بعدًا به صورت زیر طبقه به

  

  اعتراض پیشاصنعتی
شدت در بسیاری از کشورهای اروپائِی  ی کالسیک این نوع اعتراض شورش برای غذاست که عماًل و به نمونه

تر صنعتی کاهش یافت؛ اما تا  های بیش در دولت 1850داد، و [گرچه] اهمیت آن بعداز سال  ی نوزدهم رخ می سده

ری و افزایش مالیات و مانند آن، نیز در همین ی اجبا در برابر وظیفه  شد. شورش واقع می گاهیهای بعد بازهم  سال

گرفت.  خود می بار را به گیرد. در بسیاری موارد این نوع اعتراض عمدتًا شکل اقدام مستقیم و خشونت مقوله قرار می

طور معمول و اغلب در مقیاس محلی  ها فقدان چارچوب سازمانی ثابت و پراکندگی بود، و به گرایش این شورش
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ی پیش از صنعتی شدن  اعتباری اعتراضات دوره رو، به از این ت، و عماًل پایه اجتماعی مختلطی داشت. گرف صورت می

حال، باید  شکل و تحت تأثیر فشارهای مستقیم بود. با این لحاظ اجتماعی بی جمعیتی به» ی خودانگیخته  واکنش«

های اجتماعی غالب  ای از ارزش مجموعه ، بهنبود» غیرمنطقی و نامعقول«روی  هیچ توجه کنیم که چنین اعتراضی به

ـ موفق نیز بود.  طور موقت گرچه به یابی ابتدائی برخوردار بود، و گاهی اوقات ـ گرایش داشت، اغلب از نوعی سازمان

تر بین کارفرما و کارکنان برسر شرایط  ی صنعتی خیلی از ستیزهای مدرن طور خالصه، گرچه اعتراض پیش از دوره به

کردند و حتی  که معاصران متعصب تصور می» خشونت بدون تفکر«سان از  طور یک ت کار دور بود؛ ولی بهو وضعی

  دور بود. اند، نیز به آن اشاره کرده ی بعدی به بعضی اظهارنظر کنندگان در مرحله

  

  اعتراضات صنعتی اولیه
 فرانسهشکنان در  ، و ماشینبریتانیاهم در ی نوزد توانیم از لودیسم [یا پیروان لود] در آغاز سده در این مقوله می

خود گرفت. این نوع  شروع کنیم که [در این دو کشور] صورتی همگانی به 1840و  1830های  در دهه آلمانو 

صورتی  طور عمده و طی مدت قابل توجهی  های اعتراضات پیشین را در خود داشت: به اعتراض بسیاری از مشخصه

گونه  حال بازهم مشاهده خواهیم کرد که این بار داشت. با این ان رسمی و اغلب خشونتمحلی، پراکنده، فاقد سازم

دهی را دربرداشت، و  های اولیه سازمان صورت ـ  اغلبـ   کم در سطح محلی دست  وجه بدون تفکر نبود و  هیچ اقدامات به

شدند. شاید دربهترین شکل  می مدت معینی موفق نیز محسوب های کوتاه هدف یابی به تر موارد در دست در بیش

هرروی، اعتراضات صنعتی اولیه از جهاتی  تعریف کرد. به» زنی از طریق شورش چانه«بتوان این نوع اعتراض را 

های نوین صنعت دوران بازار آزاد  نگر نیز بود؛ زیرا گرچه اغلب در برابر ارزش چنین گذشته کرد و هم آینده نگاه می به

حاشیه رانده شده بودند، [اما]  گرفت که توسط مدرنیزاسیون اقتصادی به هائی شکل می وهقرار داشت و توسط گر

ی ستیز تلخی بین صاحبان  فرآیند صنتعی شدن ایجاد شده و در بسیاری موارد دربردارنده باکاماًل روشن بود که 

ی تطبیق و  بار معرف مسئله نتتوان چنین استدالل کرد که این نوع اعتراض خشو سرمایه و کارکنان آن نیز بود. می

جوئی کارگران روسی در  مثاًل مبارزه توان آن را نسبت به رو نمی سازی در مراحل اولیه صنعتی شدن بود، و از همین هم

های معینی از مبارزه در نواحی روستائی را نیز  چنین صورت ربط دانست. این مقوله هم اوائل قرن بیستم بی

 1830در سال  بریتانیادر  سوینگهای  بار شورش ترین شکل این نوع اعتراض خشونتگرفت. شاید آشکار دربرمی

جا نیز جنبشی از مزدبگیران روستائی وجود داشت که نگران حفظ سطح زندگی خود بودند و در  باشد؛ چون در این

  ].1ها و ابزارآالت مشارکت داشتند[ های تخریب ماشین انواع معینی از حرکت

  

  مدرن اعتراضات صنعتی
کارگیری تهدید، خشونت فیزیکی یا شورش  تر با به ی آخر [یعنی: اعتراضات صنعتی مدرن] کم این مقوله

چنان باقی ماندند، اما این  ی بیستم هم شود، و گرچه تهدید و خشونت در کشورهای صنعتی در سده نمائی می خصلت
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عنوان تاکتیک قالب  ویژه با استفاده از اعتصاب به به تر با استفاده از عضله [و قدرت] صنعتی،  نوع از اعتراض بیش

طور نسبی حضور و هستی  های کارگری و احزاب سیاسی کارگری که به های رسمی، اتحادیه همراه ایجاد سازمان بهـ 

ان ش جا با رویاروئی آشکار بین کارفرمایان و کارکنان شود. در این نمائی می پیوسته و پایداری را دارا بودندـ خصلت

کند، ولی تنوعات جغرافیائی و زمانی بسیار  جوئی نمایندگی می ای از مبارزه روبرو هستیم؛ گرچه این رویاروئی را درجه

صورت جنگ برضد  ی پیشین] به کار دیگر [همانند مرحله ی نیروی ای در این مورد ثبت شده است. مبارزه گسترده

کرد: دستمزدها،  بر شرایط مشخص درون این سامان خودنمائی میتر در برا شد، بلکه بیش سامان صنعتی نمایان نمی

  طول روِز کار، توزیع تولید ملی و مناسبات مالکیت.

های اعتراض را  صورت تفضیلی باید روشن کنیم که این مقوله پیش از بررسی این انواع گوناگون اعتراض به

کار گیرد، در نظر  هایش به شمارانه برای ثبت شکایت کار باید در یک توالی گاه که نیروی مختلفی» مراحل«عنوان  به

گاه در اقداماتی (مانند شکستن  های کارگری هیچ که] بعضی از گروه این دلیل ی نخست، [به گیریم. در وحله نمی

زمان هرسه نوع اعتراض را در  توان هستی هم که] می این دلیل ی دوم، [به آالت) مشارکت نداشتند. در وحله ماشین

های اروپائی  ، و در انقالب1840و  1830ی  دهه انگلستاِنوضعیت تاریخی مشخص مشاهده کرد؛ مثاًل در یک 

ی صنعتی و سیاسی،  ـ بین مبارزه که اوضاع اقتصادی چگونه باشد این بسته به های کارگران ـ . گاهی بعضی گروه1848

های  زنی، و اعتصاب کود و قدرت ناچیز چانههای ر و نیز بین خشونت و اعتصاب در نوسان بودند: خشونت در سال

و  1830ی  ها ی دههبریتانیاهای [جنبش] چارتیسم در  تر؛ (باال و پایین رفتن آمیز در شرایط اقتصادی مناسب صلح

گاه  خشونت هیچ بار، ارعاب و تهدید به دهد). عالوه براین، اعتراض خشونت ای از این نوسان را نشان می نمونه  1840

با  فرانسهی بیستم  ها در سده کار نبوده است. مدیران کارخانه بازتاب عدم بلوغ یا رشدنیافتگی یا نوجوانی نیرویصرفًا 

ها بپیوندند؛  آن کردند تا به کاران خودرا مرعوب می کنندگان گاهی هم گرفتند. اعتصاب خشونت مورد تهدید قرار می

سابقه  کردند. جنگ داخلی و خشونت بی میل خود ادعا می گونه که کارفرمایان اغلب بنا به روی نه آن هیچ گرچه به

نایافته که بعد از  کرد. اعتراضات سازمان نی اول را مشخص میصنعتی پس از جنگ جها آلمانای از  های عمده بخش

آهنگی با  وحشی و بدون هم در اعتصابات موسوم به 1914شد، درست پیش از سال  چنان واقع می هم 1900سال 

- 19های  ، اتریش و مجارستان را در سالروسیههائی که  چنین در انقالب ها در چندین کشور اروپائی و هم اتحادیه

و نادرـ وجود داشت   گرچه مسلمًا غیرمعمول  جارو کردند، نقش عمده و قابل توجهی داشتند. حتی مواردی ـ 1917

های متعدد اروپا صورت گرفت؛ که ناشی از موج  شکنی در اوائل قرن بیستم در بخش که نوعی از لودیسم و ماشین

های معینی از  گاه گروه موجودیت اقتصادی و جایکار بود که  دوم مدرنیزاسیون تکنولوژیکی و تجدیدسازمان نیروی

  کرد.  ـ را تهدید می اعم از ماهر و غیرماهر کارگران ـ

گیرم.  های پیشین مبارزه درنظر نمی از صورت» تر عاقالنه«روی  هیچ را به» اعتراض صنعتی مدرن«سرانجام، من 

کنندگان را ارازل و اوباش شرور درنظر  وان اعتراضت ندرت می ـ به چنین که در دوران بعدی هم های اولیه ـ در دوران

های گوناگون  شکل و انتظارات آشکار و روشن بودند که به  ها ای از ارزش ها مردمی با مجموعه  گرفت؛ [برعکس] این

یش های خود پ شکایت  ها برای رسیدگی به ای که این  گرفتند. شیوه شدند و مورد تحقیر نیز قرار می نادیده گرفته می

شان ـ اعم  شد یا توسط دشمنان تر توسط خودشان تعیین می ی پیکار بیش بستگی داشت که عرصه  این گرفتند، به می
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ِ  تواند عقالنی باشد که در موارد دیگری تصمیم قدر می خشونت در اوضاع خاصی همان کارفرما یا دولت. توسل به از 

  توافق جمعی با کارفرمایان عقالنی است. به

  

  ض پیشاصنعتیاعترا
در اعتراضات  ی هاما بحث دربار ؛ستی اصنعت ی عهاعتراضات کارگران صنعتی در جام به تًاجا توجه ما عمد در این

و چه  بود های اعتراضی جدید نوآوری مشخص شود که چه چیزی در جنبشتا ست ا صنعتی ضروریاپیشی  دوره

کرد، در  پوشی پیدا می شورش برضد خدمت وظیفه و مالیات که با شورش خوراک هم. یستگونه ن چیزی این

ی  های گسترده ای شایع بود. مثاًل آشوب ی هیجدهم پدیده ه های کمبود محصوالت کشاورزی در اروپای سد دوره

 بسبورگامپراتوری هاو هم در  روسیهوجود داشتند که هم در  1780و  1770ی  ها مشهوری در دهه  دهقانِی

پیوستند. در اواخر سال  وقوع می به ـ  ی  پیش از انقالب کبیر و در جریان انقالب کبیر نیز فرانسهچنان که در  هم ـ 

ویژه در جنوب غربی آن رخ داد. با وجود  و به فرانسههائی بر ضد مالیات در  شورش 1841و بار دیگر در سال  1830

ناپذیر ها بخش جدائی گونه شورش السیک این نوع از اعتراض باشد. اینی ک بسا شورش برای خوراک نمونه این، چه

نیز  بریتانیانیز شایع بود. در  آلمان 1840ی  بود که در قحطی دهه فرانسهدر  1848و  1830، 1789های انقالب

 1975ی قیمت باالی غالت در سال  واسطه ها به وجود داشت؛ برای مثال: بسیاری از شورش  این نوع شورش

زدند:  شورش می چنان] دست به های مدید [هم شهرنشین در بعضی از شهرها تا مدت» های توده«شدند.  برانگیخته می

  تجربه شد؛ در جریان جنگ جهانی اول نیز شورش ایتالیادر بسیاری از شهرهای بزرگ  1868ها در سال  این شورش

ای بود بر انقالب فوریه  مقدمه پترزبورگ سنها در  رخ داد؛ و البته، همین شورش آلمانخوراک در چندین شهر 

1917]2.[  

بار از سوی جمعیتی که ترکیب اجتماعی نامتجانسی  صورتی خشونت طور مستقیم و اغلب به این نوع شورش به

هنگام بروز مشکل در دستمزدها منافع متفاوتی داشتند،  ها به ]: استادکاران و شاگردان ماهر آن3داد[ داشتند، رخ می

ها این بود که محلی  هم متحد بودند. گرایش این شورش پایین نگهداشتن قیمت نان آشکارا با  اما در مورد تمایل به

همان سرعت  وجود آمده بودند، به همان سرعتی که به دهی رسمی نداشته باشند؛ پراکنده بودند و به باشند و   سازمان

  شدند.  نیز از روی زمین ناپدید می

ای الیتغیر از خشونت  عنوان نمونه هرا ب» پیشا صنعتی«ها و اعتراضات  حال، کامال اشتباه است که شورش بااین

فاقد تعقل در نظر بگیریم که یا ظرفیت ناچیزی [برای تغییر] داشتند ویا اصاًل فاقد چنین ظرفیتی بودند. برای مثال، 

تر  شاید بیش» پیشاصنعتی«ی  رو، برچسب دوره ]؛ ازاین4کرد[ برای خوراک در طی زمان تغییر می  ماهیت شورش

آن  برای خوراک استفاده از خشونت یا تهدید به  شورش ی بارهکه افشاگر باشد. عالوه براین، در تا اینایجاد ابهام کند 

همان صورت اقدامی شایع بود که  در غارت  به» مالیات مردمی«آمیز بود؛ و این  در تثبیت قیمت غله اغلب موفقت

های  ها] انبار کنندگان [در این گونه شورش ]. مشارکت5صورت شورش بسیار ابتدائی چنین بود[  های غله به فروشگاه

گذاشتند،  و پول  حراج می دادند، به قیمتی که خودشان منصفانه  تشخیص می ها را به کردند، آن جار را تصاحب میت
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های شورشی در انتخاب اهداف  چنین باید توجه کرد که جمععیت پرداختند. هم تاجر می مناسب را در پایان روز به

طور مشخص ثروتمند بودند ویا  کردند که یا به انتخاب میها تنها تاجرانی را  حساب و کتاب هم نبودند: آن خود بی

کردند یا مورد سوِءظن نبودند،  راهی می ها هم دارائی کسانی که با مطالبات آن سودجوئی بودند، و به مشکوک به

های  مثاًل توزیع اعالمیه دهی ـ چنین از وجود حداقلی از سازمان ها هم گونه شورش ]. این6گرفت[ ای صورت نمی حمله

تر  ها نه قحطی و گرسنگی، بلکه بیش که دلیل وقوع آن گر این نیز هستند  دهند؛ و بیان ]ـ خبر می7نویس[ دست

کردند ویا برضد قصور  بازان اعتراض می ها یا برضد اقدامات محتکرین و سفته ]. شورشی8بود[» کمبود ساختگی«

]. هیچ نوع 9رفت[ از دولت انتظار می فرانسهو هم در  تانانگلسدولت از تنظیم تجارت غله که فعالیتی بود که هم در 

اند، در کار نیست؛  ها ناشی از پریشانی اقتصادی گونه شورش ی این باشد که این دهنده ای از علیت که نشان زنجیره

ین شکل ستیز] ب گیرد که [به های شورشیان نشأت می ها و نگرش تر از وجود ستیزی بین انتظارات، ارزش بلکه بیش

  نمایاند. زماِن آن خودمی ) و اقدامات همئی. پی. تامپسوندولت (» ی مشروعیت انگاره«

نظر  دالیل متعددی دشوار به و اشکال اعتراض پس از آن، به» پیشاصنعتی«چنین اثبات تمایز بین اعتراض  هم

چشم   ی صنعتی نیز به همراه اعتراضات اولیه وجود داشت، اغلب در مراحل بعدی توسعه رسد. خشونتی که به می

هنگام وقوع شورش مشهور  کاران خود را که به هم  شفیلدبعضی از چاقوسازان  1866در سال  بریتانیاخورد. در  می

]؛ این 10دادند[ آمیزی مورد حمله قرار می صورت خشونت کردند، به های امتناع می اتحادیه از پیوستن به لدیشف

تهدیِد کارفرمایان خود داشتند  ی نوزدهم نوعی گرایش به ی اواخر سده فرانسهدر که [کارگران] اعتصابی  درحالی است

ی  کار در جامعه کردهای بعدی نیروی رسد که بسیاری از عمل نظر می ]. عالوه براین، به11ها را دار خواهند زد[ که آن

کردند،  ها شرکت نمی حادیهشکنان و کسانی که در ات های خیلی دور ریشه داشت. تحقیر اعتصاب صنعتی در گذشته

آداب و رسوم  شود، به ی نوزدهم مشاهده می یافته در اواخر سده چنان که در بعضی آوازها و مراسم کار سازمان هم

بینوایان شهری  ی بارهدر گارس استدلیل جونز]. مطالعات 13گردد[ ] بازمی12عدالت همگانی[ ی بارهپیشاصنعتی در

های ناآرامی در اواخر این  ی] بین بسیاری از نمونه ی تداوم [رابطه دهنده چنین نشان ی نوزدهم در لندن هم در سده

ـ تمایز آشکار بین  حتی تر ـ ]. با مطالعه و بررسی دقیق14ی پیشاصنعتی است[ های شهری در دوره سده و شورش

ی نبود و کارگران روی منحصرًا روستائ هیچ های خوراک به ریزد. نخست، شورش شورش و اعتصاب نیز درهم می

 1830سال  ُرواِنچه در  نشان داده است که آن ِردی]. در همین زمینه 15بودند[  طور منظم درگیر آن صنعتی نیز به

رسید، چیزی از این نوع [اقدامات] نبود: این در واقع، موردی از زمین گذاشتن ابزارها  نظر می مقدمتًا شبیه اعتصاب به

کنند؛  کارفرما بدان اقدام می های خود] به ِاعمال فشار اقتصادی و تحمیل [خواست توسط کارگران نبود که برای

های بزرگی را تشکیل  سر کار باز گشتند.  کارگران محل استخدامی خود را ترک کردند تا جمعیت سرعت به چراکه به

همان  ـ دقیقًا به اقعدر و ]. جمعیت ـ16صورت سنتی واکنش نشان بدهند[ ساخت به ها را قادر می بدهند که آن

ی دیگر حرکت  یک کارخانه عمل کرده بود، از یک کارخانه به 1768در سال   های غله ای که در شورش شیوه

دهی،  اعتصاب و سازمان توانند ضمن اقدام به چنین این مسئله واقعیت دارد که گروهی از کارگران می ]. هم17کرد[ می

 1840ی  ی دههبریتانیارسد که در  نظر می کنند. برای مثال، چنین به شرکت ها نیز  ها و قیام حال در شورش درعین

  ].18چنین بود[
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تصور نادرستی است.  بود،اقتصادی  صرفًا های پیشاصنعتی شورش یا انگیزش  این تصور که هدف ،سرانجام

های  رفرمهای  جنبشآوردند تا در  حرکت درمی های اقتصادی به ی را با خواستهئها های شهرنشین جمعیت لیبرال

نشان  ُرود. واقع گردیددر موارد بسیاری چنین  اسپانیاو  ایتالیا ،آلمان، فرانسهچنان که در  سیاسی مشارکت کنند، هم

  هم تنیدهناپذیری در ور تفکیکط بهاغلب سیاست و قیمت نان  فرانسه 1789داده است که چگونه در انقالب 

را نشانه ی که مصوبات دولت ئجا تاآن ،مالیات، عوارض و خدمت وظیفه برضد   های [متعدد] شورش. ]19بودند[

 بارهاجا که  تاآننیز، نان و ابتدائی برای   ساده های که حتی شورش است درحالیاین  ند؛سیاسی بود اآشکارگرفتند،  می

  ].20کشیدند، مضمون سیاسی داشتند[ چالش می ناتوانی دولت در تنظیم قیمت غله را به

در آن ای که اعتراض  گیری بین جامعه های چشم تفاوت[باید گفت که]  ،چه گفته شد آن باتوجه به ،هرروی به

دهی  کار در آن، اعتصاب و سازمان نیروی ی هعمد  ای که سالح صنعتی ی هو جامع ،بار است تمستقیم و خشونعمدتًا 

 1850 ی هدر ده فرانسه ی بارهطور مشخص دربهرا گذار این کوشیده است تا ـ  در واقعـ  چارلز تلی. دارد، وجود است

های  در پاریِس سالهای انقالب  در کمیته ها تنبان بیدهی  اتی مانند سازمانئاستثنا  پذیرش. با ]21[نشان دهد

دهی در طی زمان  سازمان ـ بریتانیاوران در  دیگر پیشه نیز و ،لندندر  ها ژاکوبنهای گوناگون  و باشگاه 1792ـ4

ورد، آوجود  صنعتی به ی هچه جامع آن هرحال، هد. بوصنعتی نسبتا غیرمعمول باعنوان اساس اعتراض در دوران پیش به

در ناپذیر  بین نیروهای آشتی و مشخص شفافطور  که به ؛ ستیزیدهی شده ناسازم ای سابقه میزان بی است بهستیزی 

 ،عالوه براین بود.نخوراک چنین های  شورش. در ـ وجود دارد ها کارفرمایان و کارکنان آنبین ـ ان صنعتی مدرون سا

سامان  واکنشی نسبت بهنفسه  ، اما فیله بودغو بازار آزاد  انهدار اغلب برضد کشاورزی سرمایهگرچه شورش خوراک 

شکل  ،ی نوین انتقال یافته باشد جامعه های اعتراض پیشاصنعتی به حتی اگر بعضی از جنبه ،بنابراین .صنعتی نبود

تر کار  همو از این م ؛صنعتی اروپا تغییر کرد. اعتصاب جای آشوب را گرفتکشورهای اساسی در طور  اعتراض به

  .بود یافته سازمان

  

  صنعتی شدن اعتراض
 یطرز آشکار به ،مورد بحث قرار گرفت پیش از اینستیزهای جدیدتر که  اعتراض به ههای اولی گذار از صورت

 ،حال با اینمعروف شده است. انقالب صنعتی  ای بود که به های کالن اقتصادی و اجتماعی دگرگونیمبتنی برآن 

شد.  آن شفافیتی نیست که زمانی تصور می کار به نیروی بین صنعتی شدن و پیدایش اعتراض مدرِن دقیق ی هرابط

کارگر با سامان صنعتی  ی هاپوزیسیون طبق ی هدر محافل عامه دربار که ترین توضیحی رایجبازهم ترین و شاید  کهن

در چه در خانه و چه ـ شود که کارگر صنعتی اولیه بارها  ی شروع میئها با نقل از وحشت ،جدید ارائه شده است

از سوی هنوز هم دانند، امروزه  که اعتراض را ناشی از فقر می ها نظریهگونه  این :مواجه بوده استبا آن  ـ کارخانه

. تردیدی نیست که روزهای نخستین انقالب صنعتی برای بسیاری ]22[شود اهیان معتبر محسوب میبعضی دانشگ

 منچستر مثلهای صنعتی   همراه داشت. رشد سریع شهر ی و پریشانی را بهئشماری از بینوا های بی اشخاص، صورت

همراه  به ،ارائه کرد 1844یوا در ای بسیار ش شیوه به انگلسگونه که  ناک مسکن را همان همراه خود شرایط وحشت به
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برابر  دو کمابیش به 1850و  1800های  بین سالوسعت آن که ( پاریس ی توسعهکه است درحالی این  ].23[آورد

امکانات  و خدمات شهری، فاضالبفروپاشی  به )ناتی سنو  لیلمانند ( فرانسهو دیگر شهرهای صنعتی  رسید)

 ،نرخ بیماری چنین هم و همراه داشت؛ هائی مانند وبا و تیفوس را به شیوع بیماری ومنجر گردید، بهداشتی 

نرخ باالی رشد طبیعی ترکیبی از . ]24افرایش یافت[ فروشی نیز تنی، جنایت و ئ، خودکشی، گداُکشی کودک

نشینی  انفجار شهر ـ رهرو ی هویژه در منطق بهـ غرب صنعتی  ی بهئمهاجرت انبوه از شرق روستا و آلمانجمعیت در 

 ،سه برابر شد 1871و  1868های  سال ی  هدر فاصل رشنیک سنگلوسعت  :آوردفراها  گیری را در بعضی مکان چشم

ها  عودی اجارهصسیر  ،ها  این ی ه. نتیج]25[گسترش پیدا کرد تایسنمعادن توسعه یافت و امپراتوری صنعتی 

در بعضی از  ها خانه سربازی  شیوه به ای آسایشگاهای اجارهو پیدایش  ُپرازدحام،در شرایط زندگی ، مارپیچی ی هشیو به

  جدید بود. کارگر ی هبرای جادادن طبقشهرها 

در بنابراین،  ؛نامیدی ی روستائ زندگی سادهاز چیزی بود که بتوان آن را  ترشرایط بیرون از کارخانه بسیار دور

همین اندازه  هشرایط ب ـ راندندذگ ترین ساعات بیداری خود را می یشب کودکانمردان و حتی  ،ی که زنانئجاـ کارخانه 

ای از  دسته ،بسیار باال بود نیزو نرخ حوادث قرار داشت، کار ناشی از وادث در دام حکارگر در کارخانه  بود.اسفناک 

افزود].  برشدت حوادث می، [گردید چنین انضباط روزافزون که از سوی مدیریت تحمیل می های صنعتی و هم بیماری

در بعضی  :کننده باشد که هرچیز دیگری تواند همان قدر برانگیزاننده و نارحت از دست رفتن استقالل می ،در واقع

 ـمستقل بودند ورانی که قباًل پیشه برویژه  بهـ ی که برای آزادی کارگران کارخانه وجود داشت ئها جاها محدودیت

ابعادی  شان  تالش کارفرمایان برای نظارت بر زندگی کارکنان موارد دیگر،که در  درحالی]؛ 26[مقاومت برانگیز بود

  . ]27داشت[غیرعادی  غیرمعقول و کاماًل

را بپذیرد که  یدیدگاه قدیم اینای وجود دارد که امروزه  دان افتصادی تر تاریخ کم یم،چه گفت آن با توجه به

ی که ئجا ویژه تا آن هب ،سطح زندگی ی اگرچه مسئله ؛گر انجامیده استکار ی هفقر همگانی طبق انقالب صنعتی به

این  ،است روشن چه کاماًل آن ،هرروی . به]28بوده است[ موضوع مباحثات بسیار داغی ،شود مربوط می بریتانیا به

یر أثکه تحت ت صنعتیهای  . بسیاری از حرفهبودند متفاوتلحاظ گذران زندگی  بههای متفاوت کارگران  که گروه است

شان برای حفظ  نیاتوانستند از مهارت و قدرت سازم می ،قرار نگرفته بودندتجدیدسازمان [تولید] وری جدید و آ فن

های  کار در مجتمع کارگران سنتی فلز ی بارهرسد که این امر در نظر می زد بهره بگیرند. بهمسطح باالتری از دست

صنعتی بهره برده  ی هها از توسع کارگران کارخانهاز بعضی که  تممکن اسچنین  هم کوچک صحت داشته باشد.

نظر  آورد. به میبار  های خوب به مزدتها شغل و دس برای آنـ  ویژه اگر دارای مهارتی بودند هبـ ای که  توسعه ؛باشند

از سوی  ].29[صحت داشته باشدنگام یرمبها در  مهندسین، کارگران چاپ و مکانیک رسد که این مورد نسبت به می

 این آمارها زیرا اند: کننده گمراهکنند، اغلب  [کارگران] حکایت میاز بهبود سطح زندگی هائی که آمارانبوه  ،دیگر

آمد کلی خانواده را بهبود  دربایست   امری که می گیرند. درنظر نمیزایش استفاده از نیروی کار زنان و کودکان را اف

منظم  یکار بیافزایش  تر، مهمها  این ی هو از هم دهد؛ نشان میندگی بهبود یافته را دشواری سطح ز اما به ،دیبخش می

همانند کارگر در کشوری  ی هسطح زندگی طبق  ی هاخیر دربار ی هچندین مطالع ،. در واقع]30آورد[ همراه می را نیز به

 کیدأکارگر ت ی هطبق زندگی امنیِتعدم چنان بر همشکوفائی رسیده بود،  به نوزدهم ی هدسکه در پایان  آلمان
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انگشت  ند،ها پیش آمد کاهش که با گذشت سال های روبه کاری و دستمزد بیی ناشی از کار،  روی حادثهو  کنند؛ می

  .]31گذارند[ می

مشقات بسیاری را های معینی از کارگران در روزهای آغازین انقالب صنعتی  توان داشت که گروه تردیدی نمی

[مداوم]  کارگران کشاورزی درست باشد که یک سال کار ی بارهویژه در هباین مشقت رسد که  نظر می به تحمل کردند.

کارگران خانگی نیز در معرض این مشقات قرار داشتند؛ زیرا هم  .دهئاقآمد تا  حساب می به ناتر استث بیشها  برای آن

نیزـ این واقعیت   ها رفته مواجه بودند و هم ـحتی بدون احتساب خطر رقابت ماشین های پیش با خطر رقابت ماشین

و  1830 ی هدهشدند.  میاستخدام کردند،  کار میها  آن ی کهاشخاص بسیاری در صنایعکرد که  ساده تهدیدشان می

 سال شلینگ در 30 ای هفته از انگلیسیبافندگان   هاست. دستمزد این گروه آمد زمان سقوط در 1840 ی هویژه ده هب

ی واقعی در  دستمزدهای  ی مجموعه ه. محاسب]32[کاهش یافت 1830 ی هشلینگ در اوایل ده 5ای  هفته به 1800

 آلمان  در که حاکی از آن استه . یک محاسباست کارگران در سطح زندگی تری حاکی از کاهش عمومیحتی اروپا 

که میانگین  است  درحالی ؛ ایندرصد کاهش یافت 26حدود  1848و  1800های واقعی بین سال  میانگین دستمزد

  . ]33[گیری داشت افت چشم 1848و  1817های  نیز بین سال فرانسههای واقعی در           دستمزد

با آن  ـ در این دوران  ویژه بازهم کارگران خانگی بهو ـ  کشورهای صنعتی اروپاکارگران در  که یدیگر ی مسئله

در شکست  دلیل بهبعضی موارد بود که در ای  استخدام فصلی و دورهعدم کاری حاصل از  بی عبارت از ،مواجه بودند

، و رقابت خارجی یارقابت کارخانه در موارد دیگر نیز ناشی از و  ،شد ایجاد میی سنتی  شیوه برداشت  محصول به

بود که در صنایع بدان معنا گوناگون اقتصادی های  بیماریترکیب این بود. ل بازرگانی فمحا چنین [دخالت] هم

در . استفاده مانده بود دستگاه بیسه دستگاه بافندگی  هشتاز هر ، 1847 سال در آلماندر فلد کرشهر  نساجِی

  .ندیاری عمومی وابسته بود از همنوعی  بهبرای بقا یک سوم مجموع جمعیت ود درحدچیزی  کلن درهمان زمان 

و رقابت نوین وری آ یرات فنأثت به ًاصرف گر و بومی  صنعتی کارگر یترضا نسبت دادن فقر یا نا ،با این حال

صنعتی  ی هتوسعهای مکانیزه شده اشتباه خواهد بود. مسئله اصلی در اروپا این بود که رشد جمعیت با  کارخانه

دو  که قابل توجه این کند.ب ذرا ج جمعیت افزایش کرد تا میی ایجاد ئ ها شغلبایست   امری که می ؛کرد برابری نمی

گران  صنعتبودند.  ـ  دو ملت بسیار صنعتیـ  بلژیکو  بریتانیادور ماندند،     1848انقالبی  صفوفی که از ئکشور اروپا

داشت و یا اصاًل ربطی وری جدید آ فن بهیا ربط ناچیزی شدند که  ز مسائل مواجه میاتری  بیشی  بازهم با مجموعه

 برلینو  پاریسدر سنگرهای  گرانی که صنعتکه بسیاری از گیرد  می سرچشمه از این واقعیتامر این آن نداشت:  به

امر ای در  آوری عمده تحمل هیچ نوزمان م  تعلق داشتند که تا آن ئیها حرفه به[درحال نبرد بودند،]  1848در 

هائی با دستمزد بسیار پایین و  تر [از هرچیز] با رقابِت کارگاه گران بیش ]. این صنعت34ند[ری نشده بودآو فن

های فرانسوی و  خیاط ی بارهکه در چنان کارگرانی نه لزومًا غیرماهر مواجه بودند که از روستاها سرازیر شده بودند؛ هم

ه خیاطی و کفاشی در دهد ک نشان میمدارک موجود ده و ارزان در دوران سلطنت ژوئیه چنین بود. های آما لباس

گران رکا؛ شد ها پرداخت می که حداقل دستمزد برای آنشده بودند  ئی تبدیلها حرفه به 1840 ی هدهتا  ِیمارس

ها مواد خام فراهم  برای آنکه هم  ند گرفت ی قرار میبازرگان داراِن سرمایهی  تحت سیطرهطرز روزافزونی  به  نساجی

عماًل در خدمت  آلمانی[مستقل] سازان  کابینت؛  شدند ها را مالک می آن ی همحصول تمام شدهم آوردند و  می
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]. 35دستمزد بسیار پایین وابسته بودند[ طور روزافزونی به ها نیز به تولیدکنندگان بزرگ مبلمان درآمده بودند، و خیاط

این واقعیت ساده که بافندگان بسیار نیز صنعت توسط استادکاران یا بازرگانان و  یده تجدید سازمان که این خالصه

 ؛کرد میمسائل قابل توجهی را ایجاد  ،رونق استثنائی وجود داشت که ائیه جز در سال هب زیادی وجود داشتند،

این نکته  به. باید ]36ند[کرد کارآموزی جلوگیری میحرفه و  بهرویه]  [بیکه از ورود را از بین برد چنان که قوانینی  هم 

دیدند،  اقتصادی نمی کار مشکالت خود را صرفا  خانگی بی انو کارگرپریشان گران  نیز اشاره کرد که بافندگان، صنعت

 خشمگین ،دارای استقاللی بودند گاه خود که قباًل ن و جایأاز دست رفتن ش ی واسطه نیز بههمان اندازه  بلکه به

 ی خود و کارگرانی که در بیرون از حرفهشدند  رانده میهای پایین  سوی رده گرانی که به صنعت ی بارهدر ].37[بودند

با  ه بود،کم تا حدودی با انقالب صنعتی ایجاد شد دست ی کهرسد که فقر نظر می این ادعا منطقی به کردند، میکار  

چنان  همگفت.  توان کارگران کارخانه نمی ی ها  دربارحرف رهمین  ،با این حالاست. مرتبط  فهمی از اعتراضگونه هر

باقی فرد کارگرانی  های منحصر به یکی از پایگاهتقریبًا تا قرن بیستم یافته  که مشاهده خواهیم کرد، اعتراض سازمان

ریافت هم د یخوب رت خوبی برخوردار بودند و دستمزد نسبتًاااز مه های کوچک و متوسط در شرکتماند که 

کار  صف اعتراضات جمعی نیروی ول آخرین کسانی بودند که بهمطور مع ترین کارگران کارخانه به فقیرکردند.  می

با فعالیت اعتصابی و  چندانی اعتراض تناسب ی هفقر دربار ی هنظریدهد  شاهد دیگری که نشان می ].38[پیوستند می

های  در دوره ای اتحادیهتشکل فعالیت اعتصابی و نرخ  ایش بهکه گر ندارد، این واقعیت است ای اتحادیهتشکل نرخ 

ارتباط بین اعتراض و فقر  توان چنین نتیجه گرفت که] ، [میسان بدینهای رکود است.  تر از دوره رونق بیش

ناپذیر با  ای تغییر گونه طور تصور کرد که کارگران همیشه و به نباید اینچنین  همروی مستقیم و ساده نیست.  هیچ به

که پیش از مکانیزاسیون وارد (مانند کارگران چاپ) بعضی از کارگران . آالت جدید مخالف بودند ماشین ابداع

را  شانگاه نسبتا ممتاز جای ندتوانست میبرخوردارد بودند، و   منابع سازمانیاز و  داشتند مهارت ،ها شده بودند کارخانه

آوری جدید  با ابداع فنکه دیگران  ]؛ این درحالی است39کنند[حفظ  ی خویش حرفه کردن ورود بهاز طریق محدود 

توان چنین گفت که اعتراض  بازده و طوالنِی آزاد شده بودند. در واقع، می کارآموزِی اغلب ناگوار، بیدوران الزام از 

چارگی کارگرانی که واقعًا  سو، بی : از یکخود گرفت متمایز به شکل کاماًلدو  صنعتی شدن در مراحل اولیهکار  نیروی

[یابی] نسبتًا موفق کارگران ماهری که با  تری رانده شده بودند؛ و از سوی دیگر، سازمان موقعیت پایین فقیر شده و به

  ].40د مورد بررسی قرار خواهیم داد[های مورد دوم را در فصل بع نوائی بالواسطه روبرو نبودند. فعالیت بی

  

  ی صنعتی اعتراض در اوایل دوره
مسیر طوالنی که از دشمنی آشکار یک از قسمتی  ،ار در نظر گرفتذصورت گ توان به این نوع دوم اعتراض را می

قبول روی حاکی از  هیچ بهپذیرش این  هرچند ؛شود نوعی پذیرش صنعتی رهنمون می با سامان صنعتی جدید به

جدید و فقری  ی هدشمنی با سامان جامع ن نیست.ی آ ویژهجدید یا سازمان  ی هجامعدرون شرایطی خاص در الزامی 

عنوان  توان به را میاشکال بعضی از این  .متعددی درنظر گرفتاشکال  توان به آورد را می وجود می که این سامان به

کارگران روسی از سوی  هالکل، ترک کارخان اعتیاد بهمانند شکالی ا :ردکاعتراض توصیف کرد یا شاید هم نتوان چنین 
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در و  ،فرانسه ِیکارمودر  ویلز، جنوبدر  چیاِن صورت امری شایع از سوی معدن غیبت به آمده بودند، روستاکه از  

میلیون نفر از  یکبیش از  1847دنیای جدید. در سال  سرزمین موعود در به رحتی فراو  ،آلمان ِییاسلسیو  روهر

میلیون نفر دیگر  دهم سه حدود یک و 1893و  1880های  که بین سال درحالی ،اروپای مرکزی مهاجرت کردند

ی و ئعنوان اضافه جمعیت روستا تری به طرز صحیح بهرا شاید بتوان گرچه این موج اخیر  ؛رایش دوم را ترک کردند

  .]41دانست[نعت مرتبط صصوص خصائب مم با رکود کشاورزی در نظر گرفت تا 

اصطالحی که بزودی آن ـ  خود جلب کرده است بهرا نگاران  ضدصنعتی که توجه بسیاری از تاریخشکل اعتراض  

های  چرخ ،زنی های شانه ماشین(مانند آالت صنعتی  ماشینابداع پذیری آشکار با  نا آشتی ـ کنیم میتر توصیف  را بیش

 شان برای زندگی راران ذزدود و گ را می ها و مانند آن ریسندگان ،که مهارت بافندگان و غیره) است بافندگی موتوری

خواست با  درخواستی را برای دولت ارسال کردند که از دولت می 1817در سال  لیلشهر کارگران  .ساخت دشوار می

از این نمونه سرمشق  بعدًازی لسی ی قهو بافندگان منط ؛جلوگیری کند ی جدیدها اهگدست ابداع گذراندان قانون از 

 درحالیاین  ؛بود »آالت مرگ بر ماشین«، رسید گوش می به فرانسه 1830 ی که در انقالب ئها گرفتند. یکی از شعار

 آلمانیگران  وران و صنعت پیشه مربوط به های های ضدصنعتی از سوی سازمان خواستهنیز  1848که در انقالب  است

ها با  های جدید و صاحبان آن ماشین ها مشهورتر کارگرانی هستند که گاهی به این ی هرسید. از هم گوش می به

های عمودی کار  که روی دار یا چارچوب [بافندگانی داربافان 1817و  1811کردند. بین سال  خشونت حمله می

غربی نیز کارگران ایر ش یورکدر  ،زنی را نابود کردند آالت شانه ماشینشایر  مهاناتینگو شایر  رلستدر  کردند] می

هرحال،  بهمشارکت ورزیدند.  ستیحمله کردند و در خشونت لودیلنکشر بافی در جنوب  های بزرگ پارچه کارخانه به

ی نوزدهم  ی اول سده نیمه ها در شکنی وقوع این ماشین .شد محدود نمی بریتانیاجزایر  بار به های خشونت شکنی ماشین

کارگر  2000 در این مورد بیش از (  1830 در ین اتی سنت در، 1819در  انی ویدر  :امری شایع بود فرانسه در

 در اواخر سال .ین اتی نتسو  تولوز، بوردو، پاریسسال بعد در یک بازهم و  شکنی بودند)، ماشینکه درگیر گویند  می

 زالینگندر  1826در سال  یآلمانگران  شورش شد. آتش کشیده  گران به کارخانه از سوی قیامچندین نیز  1848

 ساکسونچنین کاری دست زدند. بافندگان  هبدو سال بعد  لدفکِر نبافا ابریشمچنین که  ها را شکستند، هم ماشین

 1844در سال  لسیاسیبافندگان کتان در قیام  ،از همه مشهورتر ؛ ودنبال کردند 1830 ی دهه را دراقدام همین 

مورد تجلیل قرار  ]42[(Die Weber) ربو  یدبا نام تمن فهارد گره کالسیکی  نامه ی که در نمایشامقی بود،

امری مربوط  روی منحصرًا هیچ آالت و کارفرمایان به تذکر است که این نوع خشونت برضد ماشین ی هشایست گیرد. می

آالت کشاورزی برای  نابود کردن ماشین 1830در سال  انگلستاندر شرق  گتان سوییکاپهای  شورش :ها نبود شهر به

در ها  افروزی آتشنوع های متعددی از  مونهکه ن چنان هم نیز شامل بود؛ را ها و سطح دستمزد ها شغلاز  حفاظت 

  .]43واقع گردید[ 1840 ی ههمان منطقه در ده

 یماهیت . معمواًلردخود دا پیش ازی]  [دورهبا اعتراضات بسیاری در نگاه نخست این نوع اعتراض وجوه اشتراک 

های  فیزیکی است. گاهی اوقات با آشوب تو اغلب خشون متضمن اقدام مستقیم اآشکارو  ،و پراکنده دارد محلی

در سال لنکشایر در شمال  ونورتاُ ـ  نومیدلت هیحچنان که در نا همگردید،  واقع میزمان  سنتی همشکل  خوراک به
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بار دیگر باید در  یک ،هرروی ای نداشت. به طورکلی ساختار سازمانی مشخص و رسمی و به ؛چنین شد ]44[1812

آالت  ماشینابداع ی که ئدر جامقاومت کنیم.  فکر و غیرمنطقی دونخشونت ب ی توصیِف لودیسم به وسوسهبرابر 

هدف  گرفت. مینصورت هم در برابر آن مقاومتی  بود،کاهش سطح زندگی و جایگاه کارگران نمستلزم جدید 

ریزی سازمانی را از  مشخصی از برنامه  ی هاغلب درجها  شکن ماشینبود و انتخاب شده طور مشخص  گران به ششور

که بود جنبشی با انضباط از سوی اشخاصی پیوست،  وقوع می اوقات بهچه گاهی  آن انگلستاندر  :دادند میان شخود ن

دادند.  ای را مسلحانه هدف قرار می دقت انتخاب شده تًا دوْر مقصِد بهنسب های مسافتو از  ،نقاب بر چهره داشتند

. توسل ]45ادند[د را از خود نشان می یمشابه شکنی ترتیب ماشینی و ئروستا[یا عصیان]  خشونت چنین هم

اده منظور جبران خسارت فرست ئی که برای دولت و بهها که در خواست فتگر پس از آن صورت می ـ اغلبـ  خشونت به

که در  انگلیسیبومی و بسیاری از کارگران زی لسیبافندگان  ی بارهچنان که در همآمد؛  شد، ناموفق از کار درمی می

خشونت حتی در حفظ  گاهی اوقات توسل به ،. در واقعشود میمشاهده  ،کردند میشرکت شکنانه  های ماشین خیزش

زنی از  چانه«نوعی  با باز هم وضعیتدر این . ]46[ثر بودؤم یکم برای مدت کوتاه داشتن دستمزدها دستهشغل یا نگ

  سرو کار داریم.» طریق شورش

تهدید یا آالت  رسد که نابود کردن ماشین نظر می بهچنین کند.  دیگری را مطرح می ی هاخیر مسئل ی هاین نکت

یا  مستوان لودی صورت کالسیک می چه  به آنـ آالت  دشمنی با ماشینتر ناشی از  کم یها در شرایط معین آنانهدام   به

هت بهبود جدر را کارفرمایان  بود تا تاکتیک بخشی از یک تر  بیشـ نبود، بلکه  خشونت ضدصنعتی توصیف کرد

که  کرد همان نقشی را که ایفا می ریبًاقتشکنی  که ماشین معنی بدین. ]47زیر فشار بگذارد[دستمزدها و شرایط کار 

این امر  ؛داشتنگر نیز  آینده  ینگاه، در اروپا امری شایع بودشکنی که  ماشینبیان دیگر،  به نمود.ایفا بعدها اعتصاب 

ی  کسوتان برجسته  پیشبین خاست که  ای برمی از مبارزه ردو در بسیاری موااستوار بود رفته  صنعتی شدن پیشبر 

  ی متخاصم جدید در جریان بود: مبارزه بین کارکنان و کارفرمایان. دوطبقه

آوری در  ای از نو موج  تازهکه در هنگام چرخش قرن  مسعینی از لودیانواع مین نیز صحیح است که احتی 

ها  قیلثجر داخل 1900در سال  ند ودورتمشهر  کارگران ساختمانِی :از نو ظهور کرد، همراه داشت بهنیز آوری را  فن

دریا افکندند. رویداد  ها را در دو دوره به قیلثجر رلوهاو اندازها در که کارگران بار همین حالدر ؛ریختند شن می

که غله را  در بلژیک بود که توسط کارگرانی 1907در سال له غهای مکانیکی  نسورادیگری از این نوع نابود کردن آس

این معهذا  ؛است نادر یموارد مسهای اخیر از لودی البته درست است که این مثال]. 48زدند، اتفاق افتاد[ بار می

علت  به ،از نوع بسیار متفاوتی بودندکه کار  های مدرن نیروی ماند که بسیاری از اعتراض برجای می چنان همحقیقت 

قدرت یافتند تا  می کارگران سازمان ههای اولی . بعضی از گروهندشد میایجاد  نیز از کارگران ماهر پیشین یئزدا مهارت

 ی حرفه بهرا ها  آنورود کار ببرند و  بهبر رقابت کارگران غیرماهر اد در برمنافع خواز را برای محافظت خود  سازمانی

 ی هاقدامات محدود کنند 1860و  1850 ی ها هدر ده انگلستاندر  جدید نوعهای  اتحادیه. ]49کنند[محدود را خود 

شان در  جایگاهو   که مهارتهنگامی سازمان یافتند  بار تیننخسبرای  کارمون اگر کردند. شیشه میدنبال گوناگونی را 

سال پیش  30این منطقه چیان  نمعدکه  چنان هم ؛آوری مورد تهدید قرار گرفت آوری در فن از سوی نو 1880 ی هده
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سال از  آلماندر ماهر چیان  و معدن ِ ی روزافزون فلزکارانئجو . مبارزه]50[وضعیت مشابهی را تجربه کرده بودند

ی  [منطقه (Red Clydeside)»دکالی ی هسرخ رودخان ی هکران« در های انقالبی جنبشچنین  همو  ،بعد به 1910

، کالیدبانکمانند  کالیدی  و شهرهای اطراف رودخانه اسکاتلنددر  گالسگوی  که دربرگیرنده بریتانیانسبتًا وسیعی در 

. ]51اند[ شابهی قابل توضیحهای م شیوه بهاست] و اروپای مرکزی در پایان جنگ اول جهانی  ِپیزلیو  نوک گرین

صورت ترک  دیگر به خود را کاهش بدهند،  ند تا مشکالتنهاد می  شیاین کارگران پاکنون که  یحل راههرروی،  به

ویژه  صنعتی و به ی هصورت تغییری در سازمان جامع تر به بلکه بیش ،نبودی گذشته  شیوه بهته فر آالت پیش ماشین

  .شد مطرح می») یکارگر کنترل«(یعنی:  کارخانه ساختار اقتدار درتغییری در 

  

  اعتراض صنعتی مدرن
عنوان یک سالح و  اعتصاب بهاستفاده از  بهبار  گذار از اقدام مستقیم خشونت ،پیش از این گفتیمچنان که  هم

ها  زمینهتوضیح داد. در بعضی  ای ساده ی  انهشمار رفت گاه گونه پیش توان با هیچ های رسمی را نمی ایجاد سازمان

 این، عالوه بر ند.بار بود خشونتها  اعتصاباولین خشونت همان نقش اعتصاب را داشت، در حالی که بسیاری از 

[بین کارفرما  ستیز جاری ی هماند و از چهر امری شایع باقی صورت  بیستم در میان ملل صنعتی به ی هخشونت در سد

پس از  روسیهو  اسپانیا، ایتالیا، آلمان، فرانسهدر  .شایع بود یامرها  شکن اعتصاب  حمله بهد. یناپدید نگر و کارکنان]

های بین دو  که در سال استدرحالی  ؛ ایناستفاده کردندکنندگان  برضد اعتصاباز نیروهای نظامی نیز  1900سال 

کارگران از چنان که دیدیم بعضی  . همهستیماروپای مرکزی شاهد جنگ داخلی خونینی در  اول و دوم جهانی جنگ

لودیستی  های در خشونت ،پیوستند های کارگری می سازمان بهبردند و  کار می را بهاعتصاب [سالح] طور معمول  بهکه 

اولیه ستیز و درگیری پیدا های  شکل را نسبت بهالب غ اعتراض صنعتی نقش نسبتًا ،حالهر بهشدند.  درگیر مینیز 

صنعتی اعمال  ی هبرضد جامع ًامستقیمدیگر اعتراض متمایز ساخت. خودرا از آن  متعددیهای  شیوه کرد و به

موضوع اعتراض قرار ساختار اقتدار و مالکیت  یت باشرایط کار در درون این جامعه یا ضد یت بابلکه ضد ،شد نمی

های زندگی  یندیآ وشناخ ـ برای [جبران] چنین هم متوقف گردید. اعتراض ـنگری  گذشته که این . خالصهگرفت می

دنبال استفاده از  تر به ند، بیشاعمال قهر آشکار را جستجو کبر  مبتنی های حل راهبیش از این که  ،کارگر ی هطبق

 بانتخای  محدوده از لزومًااگرچه استفاده از خشونت  بود؛ )ای دهی اتحادیه اعتصابات و سازمان :یعنی(قدرت صنعتی 

کاهش تخاصمات اجتماعی و احساسات رادیکال  های رسمی در  تأثیر این سازمان میزان ته بود.ها کنار نرف این سازمان

، ردک میص خمشچه بیش از هرچیز این ستیز جدید را  آن ،هرروی به قرار خواهد گرفت.در فصل بعد مورد بحث 

در آغازین روزهای نیز و  1830، 1789در برای مثال،  بود. و کارکنان هاکارفرماناپذیر بین  ی] آشتی وجود [رابطه

قیمت نان و  نسبت بهبرپا کردند و با منافع مشترک خود  سنگر فرانسهها در  ن و شاگردان آناکار صاحب 1848

در ها از هم جدا شد و  مسیر آن 1848در روزهای ژوئن با این وجود، های سیاسی مشابه متحد شدند.  یزپروا بلند

مشابهی را یط کار در برابر یکدیگر قرار گرفتند. در همان سال [اما] کمی بعد، تقسیم ی دستمزد و شرا رابطه با مسئله

  .]52[مشاهده کردنیز  آلمانتوان در  می
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 اعتصاب
فشار قراردادن کارفرمایان برای  حتمنظور ت کار بهی  هخودداری کارکنان از ارائ :یعنی(که اعتصاب  آشکار است

های  چنان که نمونه هم ؛ای نبود نوزدهم امر تازه ی هنخست سد ی هدر نیم خویش)  اقتصادیبرطرف کردن نارضایتی 

بود که  در این دوره دقیقًاهرحال،  به ].53[مسئله استگواه براین  فرانسهو چندین مورد در  بریتانیادر آن  متعدد

تبدیل تر  رفته لحاظ اقتصادی پیش در کشورهای به ـ ترین شکل گرچه نه رایج  کار ـ رایج اعتراض نیروی شکل  بهاعتصاب 

. را گرفت شورش یجا گرکار ی هطبقمبارزات الب در غعنوان ابزار  اعتصاب بهـ 1830 ی هدهدر ـ  انگلستاندر گردید. 

ی  دورهدر  و ؛وجود داشت 1840و  1834 ،1833های  ل در ساعماًل ویژه در پاریس  به  و فرانسهدر  اعتصابامواج 

 آلمانو هم در  فرانسهگیرانه شد، هم در  تر سخت که قوانین ضد تشکل و تجمع کم ، پس از این1848های  انقالب

 معمواًل ؛کوتاهی تداوم داشت ی هدور ای ی قارهها در اروپا تر این اعتصاب بیشوقوع پیوست.  های [متعددی] به اعتصاب

انحصاری  رطو به تقریبًاچنین این اعتصابات  هم. گرفت دربرمیکار را  ناچیزی از نیرویدرصد و  ،برای چند ساعت

نسبتًا تعداد  انگلستاناعتصابات در  ،شد که ماهیت اقتصادی داشتند. از سوی دیگر محدود می ئیها خواسته به

گره سیاسی دموکراتیک های  رفرمبرای  ها چارتیستمطالبات گرفت و گاهی با  میبرای از کارگران را در گسترده

 کشورهابسیاری از  درـ  سرکوب دولتی و ممنوعیت قانونیـ  در اروپا 1848های سال  انقالب س از. پ]54خورد[ می

در  آلمانمختلف های  بخشو هم در  فرانسهگونه فعالیت هم در  اما این ؛پایان داد گستردهفعالیت اعتصابی  هرگونه  به

 ی هدر اواخر ده ای درآمد و تقریبًا صورت برجسته به 1870 ی هدر اوایل ده خصوصًا ،بلند کرد ز نو سرا 1860 ی هده

  .گردیدتری را متحمل  کاهش بیش 1880 ی هدهآغاز و  1870

فعالیت اقتصادی بستگی داشت. در  ی هنوسانات چرخ اول به ی هها در درج اعتصابوقوع که  رسد نظر میبه

نرخ اعتصاب در بسیاری از  ]،55[1896تا  1873های  رکود معروف سالمانند  بود، باال کاری نسبتًا که بی ئیها زمان

در را اعتصابات  از ای سابقه موج بی 1870 ی هکه رونق اقتصادی در اوایل ده صورتیدر ؛ی پایین بودئکشورهای اروپا

که تقاضای بود  اقتصادی علت شرایط رونق به افزایش اعتصابات کهآید   نظر می هچنین ب. ]56ورد[وجود آ به آلمان

در برابر اخراج از او و  داد افزایش میزنی کارگر را  ترتیب قدرت چانه دینو ب ،آورد میهمراه  کار به را برای نیرویزیادی 

نیز محرکی برای اعتصاب  چون عامل  ، همتورم ی هعنوان ایجادکنند بهزمان  طور هم که به چنان هم نمود؛ میمحافظت 

ترتیب  این شود و به امنیت شغلی کارکنان تضعیف میکه  حال  ندرعی ،عکس بر ،های رکود دورهدر . ردک عمل می

سِر  است که نیز همراه با افزایش سطح زندگی برای کسانیها،  ی کاهش قیمت واسطه به اغلب ،تر ناک اعتصاب خطر

طور  شود، به دالیل روشن قانونی می شرایطی که بههای انعطاف سیاسی و  اعتصابات در دورهچنین  مانند. هم کار می

افزایش قابل  1824در سال  بریتانیادر نی شدن اعتصاب قانوکند.  تری پیدا می ای تمرکز و شدت بیش بینی قابل پیش

در مراحل نخست  ،آلمانو  فرانسهچنان که انعطاف سیاسی موقتی در  همهمراه داشت؛  بهاعتصابات را  تعداد توجه

ی  هها انتظارات طبق است که این انقالبمحتمل . این امر نیز نبال داشت د نیز همین نتیجه را به 1848های  بانقال

تری برای فعالیت  محرک بیش تیبتر ینو بد ،باال برده شان را کارگر از حمایت دولتی در مبارزه برضد کارفرمایان 
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دنبال  بهرا شاهدیم که  1860 هده ی فرانسهعتصابات در اتجدید حیات  ،طرز مشابهی . بهکرده باشداعتصابی فراهم 

همین اتفاق  [باالخره] وممکن گردید؛  1868ویژه در سال  و به 1864در سال آئی  هم ردممنوعیت گ قوانیِنتعدیل 

  .]57[پدید آمد یدالیل مشابه به قرن نوزدهم 60 ی هو اواخر ده 1863سال  لماِنآدر 

افزایش انتظارات یا وضع ضعف و این امرکه تا م کردند  تر اعتصاب می بیش قدرْتگران از موضع رکه کا این

شود که کسانی که  تر از این واقعیت ناشی می بیش ،تا فقر اعتصاب بود به تر محرک اقدام بیشانتظارات برآورده نشده 

خوبی  دستمزد نسبتًا که بودند یز هرچیز کارگران ماهرشدند، قبل ا چنان درگیر اعتصاب می هم 80  ی تا اواخر دهه

آن تکیه  توانستند به که می بودندبرخوردار خوبی تشکیالتی های  نتس، از آموزی دیده بودند کاری  ،  دورهداشتند

ترین  کسانی که نخستین و پایدار انگلستاندر . داشتندباالئی [از زندگی] طور سنتی انتظارات  بهچنین  کنند، و هم

در و  ،اعتصاب کردند )1830ـ48( که در پادشاهی ژوئیه ها آن فرانسهدر  ،وجود آوردند ای را به های اتحادیه سازمان

نوزدهم پیوستند، عبارت بودند از کارکنان چاپ،  ی هسد 60  ی هدهدر های اعتصابی  جنبش کسانی که به  آلمان

ها حضور  گونه فعالیت ایندر تر  کمها  ماهر کارخانه و پرولتاریای غیر ،ها و بسیاری مانند این ان، بنایخیاطان، نجاران

جدید » کارگریاشرافیت «، شدند درگیر میصنعتی  اتدر منازعتناوب  به ها کارخانهی که از کارگران آن داشتند.

های بزرگ و صنایع سنگین در  کارگران کارخانه .ـ بودند ها آالت و مانند این کارکنان مهندسی، سازندگان ماشین  ـ 

ای  پیش از این تاریخ نیز پارهه چاگر ؛فعال بودند غیر نسبتًا 1889سال در چیان  نتا اولین اعتصاب بزرگ معد آلمان

آرامش تا قبل از این اعتصاب از  رهرو ی هصنایع آهن و فوالد در منطقها در معادن وجود داشت، و اگرچه  از فعالیت

طور واقعی  به 70و  1869های  تا سال فرانسهدر های صنایع جدیدالتأسیس  کارگران کارخانه ند.صنعتی برخوردار بود

در بعد نیز حضوری پراکنده در اعتصابات داشتند.  و در حد کفایت در اعتصاب شرکت نکرده بودند، و از این تاریح به

ای تازه راهبر  مبارزه کارگران غیرماهر را بهکه ین چاوشی بود اول 1889در سال باراندازان اعتصاب بزرگ  انگلستان

  .]59[سی خواهیم کردردالیل این امر را در زیر بر]. 58شد[

ای را  نقش ویژه اعتصاب در آغازین روزهای انقالب صنعتی]، 60[کند استدالل میپیتر استرنز چنان که  هم

چه مرد (های فرد شاغل عادی  ها و بلندپروازی هدف ازتری  منخست معرفی مستقی ی هدر وحلعهده داشت. این امر  به

  هاست.  ن آ صوری و خودنمایرهبران در مقایسه با  )و چه زن

ثابتی مانند از دست دادن شغل،   اعتصاب مشکالت اقتصادی ویژه این حقیقت دارد که اقدام به به هدر این دور

؛ انجامید مینیز ریزی و مرگ  خون بهه با پلیس و حتی نیروهای نظامی را دربرداشت که گاهی اوقات همواج

چنین  آلماندر  1912چنین در اواخر سال  و هم 1869در سال  لواری  های حوزه  که چندین بار در  معدن چنان هم  

حال  ی از اعتصاب مستثنی بودند که درعین]. تنها کارگرانی از درگیری با مشکالت اقتصادی ناش61[ اتفاق افتاد

توانست عامل  نیز دسترسی داشتند. چنین وضعیتی [نه تنها بازدارنده نبود، بلکه] می برای امرارمعاش وکار کشت به

]. 62چنین بود[ فرانسههای مختلف  رسد در قسمت نظر می که به چنان اعتصاب نیز باشد؛ هم ی اقدام به تشدیدکننده

مطالباتی که کارگران تا قبل  اما ها و نظم کارخانه غیرمعمول نبود گیرانه سرپرست رفتار سخت ی بارهدرگرچه شکایت 

ی کار  زمان روزانه بهگاه میزان دستمزدها و  به کردند، عمدتًا  با احتمال این خطرات مطرح می 1890از دهه 
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گردید.  مقدماتی رسمی منجر می های سازمانیل تشک  به  اغلب ند:ها اهمیت دیگری نیز داشت اعتصاب]. 63گشت[ برمی

شان  یافتند که از منافع سازمان را درمی وجود نوعی از  دنبال شکست آن نیاز به بهکارگران در جریان اعتصاب یا زیرا 

 هامبورگکه مثاًل در طول اعتصاب باراندازان  چنان هنگام اعتصاب دفاع کند؛ هم شان به بستگی در طول زمان و از هم

 ،کرد جلوگیری میکارگران از تجمع  دولت که گذاری قانون ،عالوه براین .]64واقع شد[چنین  1864سال  در

اوایل  ِیبریتانیار آید د  نظر می چنان که به هم ؛کندنالیزه اقتصادی را در جهت سیاست کاهای  توانست نارضایتی می

. ]65تحولی صورت گرفت[چنین  1880 ی هده آلماِندر و  ،1840و  1830 ی ها هده ی فرانسهدر  ،نوزدهم ی هسد

مثاًل  :داشته باشدرا اثر همین توانست  است که سرکوب فیزیکی اعتصاب توسط نیروهای نظامی دولتی می بدیهی

 ].66[روی آوردند آلماندموکراسی   سوسیال به 1869پس از سرکوب اعتصاب در والدنبرگ  ی هچیان منطق نمعد

در  روسیهطی انقالب سیاست وقایعی باشد که  چنین تغییر مسیری از اقتصاد به ی بارهنمونه درترین  شاید برجسته

شروع   برپائی سنگرها و  به کارگران  ی نظامی به که حمله یهنگام  اتفاق افتاد: ـ »خونین ی هشنب یک«در ـ  1905سال 

دار تزار بود،  ] که طرفگاپوننام  [به یک انقالب واقعی راهبر گردید؛ این کارگران توسط یک کشیش ارتودوکس

  ].67تزار بود[ ای به شان تقدیم عریضه شدند و خواست هدایت می

پیوند ضروری یک بدان معنا نیست که  ]اقتصادی در جهت سیاستهای  نالیزه شدن نارضایتیکا[این امر البته 

رغم از  علیـ  انگلستانکه  در مقابل این مسئله  انگلس. داردسیاسی وجود رادیکالیسم ی صنعتی و ئجو بین مبارزه

ی کارگر مصون  رادیکالیسم طبقه ـ نسبت به های قوی ی اتحادیه شمار کارگری و نیز تجربه سرگذراندن منازعات بی

اغلب درخواستی را ، های اقتصادی قابل توجهی داشتند  ضایتیناری که کارگران آلماندر ]. 68، متعجب بود[ باقی ماند

ن، گنیلوس کارگران فلزکار درکه  چنان ـ هم کند کمک ها آن کردند تا در برابر کارفرمایان به ی قیصر ارسال میبرا

 کارفرمایانیو   شرایط نسبت بهها  که خصومت آن معنی بدین چنین کردند؛  وهررچیان در  و معدن سیاسیل در بافندگان

 فرانسهدر ]. 69الفت با وضعیت سیاسی موجود تبدیل نشده بود[مخ وجه به هیچ که مسئول ایجاد این شرایط بودند، به

 دارانه) سرمایهمالکیت براندازی مناسبات  ،یعنی( بنیادین اجتماعی دگرگونی نسبتًا بهکه  با اینکارگران از بعضی 

دیدند و  بورژوائی می طرز قابل فهمی ن را بهآکه  سیاستی ؛ورزیدند معتقد بودند، از دنیای رسمی سیاست اجتناب می

ای قیام طبقات  رحمانه طرز بی که گارد ملی بورژوازی به (یعنی، هنگامی 1848پس از خیانت بزرگ روزهای ژوئن 

داری برای این  سرمایهقید و بندهای از  زراه گریشد.  ناپذیری فاسد هم دیده می طرز اجتناب پایین را سرکوب کرد) به

و اعتصاب  آنارکوسندیکالیستهای  و سپس از طریق اتحادیهپرودن های طرفداران  ونیکارگران در آغاز از طریق تعا

  .]70[شد میعمومی فراهم 

های معینی از کارگران در میان  این واقعیت که گروه، شود اعتصابات مربوط می ی که بهئجا آنتا سرانجام 

از شرایط اقتصادی یا  ها یلی در رضایت آنعنوان دل کنندگان حضور نداشتند را نباید به های معمول اعتصاب رده

فرماها باشد، و کار یا تواند بازتاب سرکوب از جانب دولت آسانی می اجتماعی و سیاسی موجود تعبیر کرد. این امر به

مورد جا  ایندر و شماری چیزهای دیگری ربط پیدا کنند که زنی ضعیف کارگران مورد گفتگو  قدرت چانه چنین به هم

 ].71قرار خواهند گرفت[بررسی 
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  سازمان
سازمانی  زندگیبلکه از لحاظ  ،دست زدند یتربیشهرچه اعتصابات کارگران در جریان انقالب صنعتی نه تنها به

واقع شد  )یپزیکالو  برلین ،پاریس ،لندن انندم(ورِی گذشته  ویژه در مراکز پیشه بهاین امر تر شدند.  بسیار قوینیز 

همراه تشکیل  به نوزدهم کارگران ماهر ی دهسگشت. در سراسر  وجود اصناف باز می ی دوره به [یابی] سازمان  که سنت

اب زها و اح اتحادیه ،های تولید و مصرف تعاونی ،های آموزشی انجمن دخانیاْتاستعمال ه و ثی برای مباحئها هباشگا

و مجامع های آموزشی  انجمن اتی ماننداز کلم معمواًلی که ئمعنابراساس  امروزهدادند. شاید  نیز تشکیل می سیاسی

نداشتند ویا  ی چندانیاعتراض تاثیِر ها انجمن گونه بعضی از اینکه  بگیرندایراد  کنیم، چنین  مستفاد میدوستانه 

را چنین زی ؛اعتباری محدود دارد صرفًاایراد مشاهده خواهیم کرد که این  ،هرروی بهاعتراض نداشتند.  [اصاًل] ربطی به

 ها بودند. گونه فعالیت نمای محترمانه این یتر یا حت جویانه های مبارزه درآمدی  برفعالیت ی اغلب پیشئها سازمان
های  انجمننوزدهم  ی دهس کارگر در ی یافتگِی طبقه سازمانشکل ترین  رایج ًائنو مطماشکال یکی از نخستین 

و  ،ها وجود داشت گونه انجمن بیش از یک میلیون از این 1815تا سال  انگلستاندوستانه یا کمک متقابل بود. در 

 ی هده های دوستانه در انجمن فرانسهها بود. در  ده پرشمارتر از اعضای اتحادیهس ایندر سراسر ها  آنعضویت در 

 یدیگربسیار های  انجمنواحد بود.  2000تقریبًا  1840ی  ها در دهه تعداد آنو  ندرشد بسیار سریعی داشت 1830

ها  انجمن گونه گرایش ایندارد که  بجعتر ت مک. ندوجود آمد به 1870در دهه  روسیه و در 1840در دهه  اسپانیادر 

ی و قدرت ئتوانا عضو بگیرند:کارگر  ی طبقه همرف های نسبتًا ارگران ماهر و بخشکتر از  که هرچه بیش این بود

 ،کردند بقا و زیست گذران می ی کسانی که فقیرتر بودند و در حاشیه ی بارهها در انجمن پرداخت منظم کمک مالی به

یش از ی بیمه، ب مینهزدولت در ی جدی  از مداخلهدر روزهای پیش  ،های دوستانه نبود. این انجمن ئنچندان مطم

د که در بو )تصادف، بیماری و کهولت (مانند مین بیمه در برابر حوادث ناگوارأتدارک و ت ی هرچیز متوجه

جائی که بشردوستی بورژوائی از  حتی آن ،ها این انجمن کرد. ها می خیریه وابستگی به صورت کارگر را محکوم به غیراین

اعتدال مانند (گران  های سنتی صنعت کید قابل توجهی برارزشأچنین اغلب ت همها حضور ندارد،  اساس در بنیاد آن

 حتی ایسیاست با  شدن درگیرگونه جوامع  ایناشتند. ) دجنسی ارتباطات درستو  احترام در نوشیدن الکل،

گرایش  ،با این حال. کردند می ممنوع در بین افراد خود طور آشکار بهو اغلب موارد  در مباحثات سیاسی را تقریبًا

 نسبتًاحاکی از تصویری ها  آن نسبت بهخصومت کارفرمایان چنین  هم وزیان  بی ظاهرًاهای  چنین سازمان دولت به

بین (لیستی اهای قانون ضدسوسی در سال آلماننوزدهم و در  ی دهسدر اوایل  فرانسهو در  بریتانیادر  :است یمتفاوت

کردند. دالیل متعددی  کارگر را سرکوب می ی های طبقه انجمنگونه  اینها اغلب  دولت) 1890و  1878های  سال

مالی از سوی بعضی از گروهای کارگران آشکارا استعداد فعالیت اعتصابی  ی وجود داشت. داشتن پشتوانه برای این امر

ها  ی که اتحادیهئها ندر زما بریتانیاو  فرانسهدر  رفت. کار می هبنیز و گاهی اوقات برای حمایت از آن  کرد میرا تسریع 

 فرانسهو در شد؛  تی محو مییافت و ح شدت کاهش می بهدوستانه و اتحادیه   تمایز بین انجمن ،شدند غیرقانونی می

 »انجمن مقاومت«را    آن ها  ویفرانسچیزی تبدیل شوند که  توانستند به میآسانی  های کمک متقابل به انجمن
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 ی طی دوره آلمانکه در  درحالی ؛شد اغلب نادیده گرفته می »سیاست سیاست بی«ی  عدهقا انگلستاندر  نامیدند. می

ی که برای سرودخوانی و استعمال دخانیات ئاهاگحتی باشو  ،های دوستانه قانون ضدسوسیالیستی انجمن گرِد پی

این  ،با این حال(. ندمدآ حساب می های صف اول مخالفت با نظام سیاسی حاکم به جزو سازمان ند،سیس شده بودأت

ها  برعکس، این .چنین چیزی بوده است انش ها یا حتی علت اولیه پدید آمدن تنها نقش آنکه معنی نیست  نیامر بد

های  سازماندلیل هم بود که ممنوعیت همین  بهند؛ و گر بود سنتی صنعت ی کلی جامعه ی بخشی از مجموعه

توانست پشت مقاومت این طبقه در برابر دولت  نمی ،ها اب سیاسی و اتحادیهزمانند احی کارگر،  طبقه تر رسمی

  ]).72را درهم بشکند[ ویلهلمی

 کار گرفت. در هکارگر ب ی های آموزشی طبقه انجمن ی بارهتوان با همین شدت در بسیاری از این مشاهدات را می

حتی  انگلستاندر  ها انجمن  وجود داشت. بعضی از این »سیاست سیاست بی« ی قاعده نیز ها انجمن  بسیاری از این

یک نوع اقتصاد سیاسی خاص  اعضا این بود که شان بهتجویزو  کردند ل اقتصادی را هم ممنوع میئمسای  دربارهبحث 

[باید گفت که] بازهم طور منطقی مورد بحث قرار دهند.  ـ را به منچستر ی همداخل عدماقتصاد آزاد یا مکتب معمواًل ـ 

قصدشان  و ، حیثیتاستقالل و ی  دربارهگران  های صنعت ارزش نموِن رخ ند:ن اشرافیت کارگری بودأمها م این انجمن

گران معتقد  صنعت وبرسال. در تدارک ببینند را برای کارگر آن های فرهنگ کالسیک و ارزش رسی به دستاین بود که 

گیری  کارگر باشد. موضع ی حقوق سیاسی برای طبقه ی برگستره مگری باید مقد روشن یند آموزش وآبودند که فر

 آلمانکارگر مستقل و جنبش سوسیالیستی در  ی گزاران و رهبران طبقه بنیانعنوان یکی از   که بعدها به اگوست ببل

توسط  ـ  در واقعـ  های آموزشی کارگران که بسیاری از انجمن درست استاین امر نیز  .چنین بودظاهر شد، نیز 

در  مانِنوسکه توسط هائی  انجمن نآمانند گزاری شد؛  بنیان لدوستان لیبرا بشرمتوسط و   ی طبقههای  رفرمیست

 دوستانه بشراصیل  ی دغدغه توان به تا حدودی میها را  گزاری این سازمان . بنیانوجود آمد به 1860در دهه  آلمان

 ،ی بودالجنبش لیبراز  در حمایت کارگر ی آشکارا بسیج طبقه هدْف مواردی نیزدر  .ُمرتبط دانست [بورژوائی]

های  ارزش و القای تدریجی  ارائهـ هدْف  هم از موارد ـو در بسیاری  ؛کنیم مشاهده می مانوِنس ی بارهکه درطور  همان

بودن، کارگران را  و قابل احترام انت، متئیجو کار بود. صرفه مراتب نیروی یاری بهـ خود اصطالح] تی و [بهسالیضدسوسی

  .کند تبدیل میکارکنانی بهتر  به

ی  تر طبقه رادیکالهای  فعالیتعنوان مبنائی برای انواع  به ستندتوان های آموزشی می بازهم انجمن ،با وجود این

و  تثبیت حیثیتاب فرهنگی برای قحتی کارگر ماهری که در آغاز هیچ تمایل دیگری جز یک نکارگر شکل بگیرند. 

بتوان  یواردش بهرا  اوه انگیزش اولیه ای ک گونه بهـ نداشت  مراتب اجتماعی باالتر افراد مربوط بهدر میان مقبولیت خود 

کرد، با رفتاری که در برابر  او امتناع می  پذیرش جایگاه ی متوسط باالتر از  که طبقه درصورتی ـ توصیف کردرادیکال 

های  ریهظدر نو بررسی بحث  انگلستاندر کارگران رادیکالیسم بگراید.  توانست به گرفت، می این طبقه پیش می

  های آموزشی انجمن رهبرانو گزاران  با بنیانفراوانی ات ثمباح هد، و این بطلبیدن و غیرمعمول را می اقتصادی مختلف

ریاست  به »آلمانی ه عمومی کارگرانیاتحاد«ـ  همـ  آلمانکه در  درحالی ی متوسط بودند؛ که از طبقه انجامید می

های  نخستین حزبعنوان  به هلم لیبکنشت،ویلو  بلب ِتوسگآرهبری  به ِخیزناآ حزبـ  همـ  و (ADAV) لساال

هاِی  از همین انجمن ـ کم تا حدودی دستـ هردو  پدید آمدند، 1860 ی هدر دهکه کشور این سیاسی طبقه کارگر در 
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در ورژوا ی ب طبقهکارگر و  ی بین اعضای طبقه هم یئستیزها بودند و از قبل موجود که ندکارگران برخاست  آموزشی

سوی رادیکالیسِم  های آموزشی کارگری از چنین مسیری به مه انجمنهکه  تصور اینالبته ها جریان داشت.  آن

ائی از عضداشتن ابا ، 1870 ی دههتا  ،برگملترودر  لهای آموزشِی لیبرا انجمنمثاًل  ند، خطاست:رفت سیاسی پیش

در همان زمان درحالی که  حیات خویش ادامه دادند؛ بهدموتراتیک سوسیال های  سازمانپهلوی  پهلو به ،طبقه کارگر

 ].»73ناپدید شده بودند[ مبرگننوردر ها بود که  مدت ها) لوترییا ( نجلیکااو و های کارگری کاتولیک انجمن
های این  یئع نارضااتری با بعضی از انو طرز روشن کارگر که به ی طبقه [یابی]سازمان ی از اشکالیکهرروی،  به

 .جنبش تعاونی بود،   یابی کارگری] [سازمانغازین آکم در روزهای  دست  بود،  طاز سامان اقتصادی حاکم مرتب طبقه

 ند،کرد کارگران ارائه می به، نه تنها کاالهاِی ارزان ندپدید آمد 1820 ی دهه ِیبریتانیاکه در  یفروش های عمده تعاونی

 روند انجامفرما بررنظارت کا ات ندکرد چنین از منابع مالی خود برای ایجاد اجتماعات تولید تعاونی استفاده می بلکه هم

گیری جنبش [کارگری]  سمت. تأسیس گردیدند 1830 ی در دههها  گونه تعاونی تعدادی از این را کنار بگذارند.کار 

شکل عنوان  به) 1860 ی و بار دیگر در دهه ،1840و  1830 های در دهه( فرانسههای تعاونی در  سوی انجمن به

 آلمان رِگمبتُوردر چنین  (هم فرانسهو  انگلیس و در هر دو کشور ؛کارگر توصیف شده است ی طبقه ی فعالیت مدهع

ها را نیز  که اتحادیه کار داشتند نیروی  فعالیتاشکال ارتباط نزدیکی با دیگر   اغلب  های تعاونْی انجمننیز)  1860در 

و گرفتند  عضو میکار  های ماهر نیروی از بخشالب غطرزی  ها به این مکان ی جنبش تعاونی در همهگردید.  شامل می

سوی دیگر اشکال اقتصادی و سیاسِی فعالیْت  گیری به جهت ،. با این حالکردند های سنتی استقالل را بیان می ارزش

کترین دیا [داری آزاد  اقتصاد سرمایه رادیکال ازبا انتقاد  نیاابریتدر  ناوئپیروان  طرز بسیار قابل توجهی متفاوت بود. به

که در  از اینحال  درعینو متمرکز شده بود، کار   ارزِشروی نظریه آغاز کردند که   ی دولت در اقتصاد] عدم مداخله

 ی فرانسههای کارگری در  بعضی از سازمان ی بارههمین امر در ؛کردند خودداری می ،ستیزهای سیاسی درگیر شوند

ی متوسط  های طبقه پس از نومیدی از سیاست کند:  نیز صدق می )1852ـ1870( امپراطورِی دوم ی دوره

در چنین دست شستن از هرگونه توقعی از یک دولت منفور.  و هم 1848ی خیانت بزرگ این طبقه در ژوئن  واسطه به

خودیاری  های  ارزش به ،بنیان گذاشته شد 1860 ی در دهه چدلی لزـوشتوسط  ئی کهها بسیاری از تعاونی آلمان

ه در ک وئی بالنل ر،از سوی دیگ .ندنزدیک بودنیز ی لجنبش سیاسی لیبرا و به ند،توجه داشتـ  خودیاری جمعیگرچه ـ 

خود  »های ملِی هکارگا«از برای حمایت  شرکت داشت، 1848در سال  فرانسه »حکومت موقِت«ر دمدت کوتاهی 

بخشان جنبش کارگری  مابرجسته و یکی از اله ئیماجراجو( فردیناند السالکه  درحالی چشم دوخته بود؛دولت  به

دولت کارگری تازه گوئی یک راتیک بود که کدمو رفرمای خواهان  گونه به دقیقًا )1860 ی در دهه آلمانمستقل در 

عنوان  تنها  این رفرم [مفروض] به ترتیب، او به بدین .های تولیدکنندگان را حمایت مالی کند تعاونی بایست می سیسأت

. داری حاکم است مول برتولید سرمایهعوضعیت مکرد که در  نگاه می» قانون آهنین دستمزدها«حل مقابله با  راه

ید آ شان برمی چنان که از نام وجود داشتند که همنیز  1840 و 1830  های دهه ِیبریتانیادر   ستهای چارتی تعاونی

  .]74[کردند اقتصادی نمی ی عرصه بهخود را محدود وجه ت

الب است و در دراز مدت غهای بزرگ معاصر  در شرکت که شکلی ،کار نیرویکالسیک سازمان  هرروی، شکل به

وجود آمد تا وضعیت اقتصادی کارگران  هاین سازمان ب است؛ های کارگری  همین اتحادیه شت،ترین اهمیت را دا بیش
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 ها را از غارت آنو  ،محافظت کندخو  درندهکم از این وضعیت در برابر حمالت کارفرمایان  بخشد یا دسترا بهبود 

دوزان،  سازان، کفاشان، کاله کنندگان پشم، چرم (مانند شانه ماهرهای کارگران  بعضی گروه بریتانیاتورم حفظ کند. در 

های اولیه  گشت و در سرکوب سال بازمیهیجدهم  ی دهس ی سازمانی داشتند که بها تاریخچه) خیاطانسازان و  کشتی

تکثیر آن  به 1824ای در سال  قانونی شدن فعالیت اتحادیه ،. با این حالبودند ازبین نرفتههم کاماًل بعدی  ی دهس

ترین صورت  رایج 20 ی . در دههندرا داشت  دهی اعتصاب ی سازمانئکه تواناای راهبر گردید  های اتحادیه انجمن

صورت  بهغالبًا که ای  تعلق داشت؛ اتحادیهواحد  یشهر به و واحد ی یک حرفه ای بود به آن اتحادیه بریتانیادر  یهحادات

عمل  انحصاریی خود نیز بسیار  حرفه ورود به ی بارهدرو نظارت داشت  کارآموزیبر ،کرد دوستانه عمل می یانجمن

رغم  علی حضور بافندگان در سازمان خود جلوگیری کنند.از کوشیدند تا  انگلیسیان سری پنبهبرای مثال،  کرد: می

گزاری  برای بنیان 1830ی   در دهه ای که نتیجه بی های کوششرغم  نیز علی و ،مشهورتوجیه و های قابل  تالش

ملی  ی پارچه های یک اتحادیه« در ایجاد وئنا رابرتسرانجام  کوشش بی مانند( انجام شد های عمومی ملی اتحادیه

ارگران ک ترتیب]  . [بدینی خود را داشتند حرفه فرِد عضویت منحصر بهدر این دهه ها  بسیاری از اتحادیه؛ »)بزرگ

زنی جمعی صلحچانهبهجای اقدام مستقیم  بهیافتند و ای خودشان سازمان میهای حرفهطرز روزافزونی در اتحادیه به

تنها با تشکیل چنین نبود. اما  وجه و همواره این هیچ ـ به دید مچنان که خواهی همـ گرچه کردند؛  تکیه میآمیز 

در  (ASE) »نامهندس ی شده ادغامانجمن «سیس أویژه با ت بهو » مدل جدیدهای  اتحادیه«های موسوم به اتحادیه

باید توجه کرد که این . بازهم ندوجود آمد هکارگری ب های ثر برای اتحادیهؤهای ملی م بود که فدراسیون 1851سال 

 نسبتًاحق عضویت  ؛بودندنانحصارطلب  شانخودسالف تر از ا کم یشکرد خو عمل روی در هیچ های جدید به سازمان

چیزی که پذیرفتند.  ن، عضو میمهندسی، مانند خوِد ها کردند و از کارگران ماهر کارخانه ی را درخواست میئباال

توان انکار کرد که  این امر را نمی .بود شان قیتفگیری متمرکز، پایداری و مو جهت ،ها تازگی داشت اینی  بارهدر

تطابق  بریتانیا های جنبش کارگرِی بخش ی ها و تمایالت همه خواستهی با انه و محدودتاطمح گرائِی هچنین اتحادی

ی برای متحد ئها تالش ،اینبر هودر جریان بود. عال 1860 ی ای درباره این موضوع در دهه و مباحثات گزندهنداشت 

ی تنها موفقیتی ئها اما چنین تالش ؛مدآوجود  هبعدی ب ی در دهه بریتانیاکار در  تر ماهر نیروی های کم ساختن بخش

و  1880در اواخر دهه  »های جدید هاتحادی« که تا زمانی ـ چنان  ان کارگران غیرماهر همس موقت داشتند و بدین

نیز تا  ASEاتحادیه . [با این همه] حتی یافته باقی ماندند مراتب اعتراض سازمانبیرون از ـ  شکل گرفتند 1890

 .]75حرکت درآورد[ بهرا  بریتانیادر صنایع مهندسی کار  نیروی درصد از 10فقط  تاموفق شده بود  1883سال 
دوزان،  کاله گران، بنایان، نجاران، خیاطان، چاپ فرانسهتوان در جاهای دیگر هم یافت. در  مشابهی را میالگوی 

و حتی یافتند  سازمان)، 1830ـ48( یهئدر پادشاهی ژو، سرکوب حکومتبا ی ئکفاشان و کارگران مهندسی در رویارو

چنین  )ها یآئ ها و گردهم انجمن مربوط بهدنبال انعطاف در قوانین  به( 1848در جریان انقالب سال  یطرز آشکارتر به

، 1860ی  در دهه فرانسهای  جنبش اتحادیه 1850  ی تر در دهه پس از سرکوب قانونی شدید .نیز واقع گردید چیزی

 های نسبتًا کارخانه چیان و کارگراِن که معدن حالی درهای کارگری از نو سر بلند کرد؛  درست در میان همان گروه

نیز  روسیهکارگران ماهر در  دهند.بمستقل خود را تشکیل  های بعد نتوانستند سازمان اه جدید نساجی تا سال

نقطع خود بار و م رنجهای ُکند،  اولین گامهنگامی که این کشور ، 1870و  1860 های  دهههای خویش را در  اتحادیه
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که  چنان همـ ها  تر ماهر آن کاران کم هم که داشت، تشکیل دادند؛ درحالی برمی  یون اقتصادیزاسمدرنیرا در فرآیند 

 ی با سابقه صنعتِی مؤسسات این کارگران ایتالیادر . بسیار متفاوتی از فعالیت بودنداشکال درگیر ـ  خواهیم دید

را تشکیل   یافته نوزدهم ستون فقرات اعتراض سازمان چرخش قرنی  بودند که تا نقطهاس کوچک مقیدر و طوالنی 

طرز  بهدر آخرین روزهای این قرن بود که تر فقط  های بزرگ ر کارخانهبازهم کارگران فلزکار و نساجی ددادند.  می

  .]76ی سازمان یافتند[آمیز موفقیت

که جنبش  یئجا نآتا  ،پیروی نکرده است یادشدهبسیج اقتصادی ی از الگو آلمانکه گاهی ادعا شده است 

وجود آمد. پژوهش امروزی نشان  هکار ب سازمان سیاسِی مکمِلعنوان نوعی  بهو  از ستنها پاین کشور ای در  اتحادیه

تشکیل شدند.  1840 ی در دهه ُوپرتالو  لند رایندر  انگر های صنعت ست. انجمنامعنی  این ادعا بیدهد که  می

بلکه گاهی  مطرح کردند،را  متناسب با آن موقعیت نه تنها مطالبات دموکراتیک 1848در انقالب  آلمانکارگران 

و تولید  پکارگران ماهر دخانیات، چا ی بارهکه در اننچ  ؛تشکیل دادندنینی صورت ج هب نیزی را ئها اتحادیه

 یدر قوانین انعطافبا ُبروز ـ  نیزهمان زمان  آلماِندر  ،1860 ی دهه ی فرانسهدر که  چنان هم .گونه بود آالت این ماشین

چشم  به ای از سوی این کارگران تجدیدحیات سازمان اتحادیه ینوع بود،   انجمنو تشکیل ی آئ که برضد گردهم

  .]77گردید[ می ها اینکاران و مانند  بنایان، نجاران، خیاطان، کفاشان، چرم که شامل خورد می

فعالیت سیاسی  هرشکلی از از درگیر شدن دربودند، اغلب » اشرافیت کارگری«های  ها که اتحادیه این اتحادیه

ها همراه شوند و  رتیستاچ که باتمایلی نداشتند  بریتانیاچیان متحد در  معدنبرای مثال،  کردند. اجتناب می

های نیرومند  ه نخستین اتحادیهچاگر آلمانو  فرانسه، بریتانیاخ دهند. کارکنان چاپ در سپا ها تحریکات سیاسی آن به

چنان که کارکنان  هم ؛کردند ل سیاسی پشت میمسائ بهطور کاماًل آگاهانه  بهاغلب را برپا کردند، [اما] بات ثو با 

های  انجمن شود که میاستدالل چنین نیز  1840 ی در دهه آلمان ی باره. دربودندچنین نیز  آلماندخانیات در 

 .]78ساز بود[ ها هم رهبرِی بورژوازی رادیکال محْل با آن شدند که میسیاسی درگیر مسائل  جائیدرتنها کارگری 

که پیش از هر چیز این کارگران واقعیت چنین این  و همای  یابی اتحادیه سازمانهای  بندی موج زمان ،بر این عالوه

پشتیبانی خود را نه ها،  بار دیگر حاکی از این است که اتحادیه شدند، می فعالیت گونه که درگیر این ه بودندمرف نسبتًا

دست  بهماهر کارگران زنی نیرومند  هناز موضع چا تر بلکه بیش، ها کارخانهغیرماهر یای رپرولتا ضعیِف و اقشار فقیراز 

از اقدام مستقیم  1880و  1848های  سالرونق اقتصادی بین ی  دورهدر  بریتانیادر جنبش کارگری آوردند.  می

[در همین  آلمانگران در  های صنعت یابی اتحادیه که سازمان تغییر مسیر داد؛ درصورتیدهی صنعتی  سوی سازمان به

درچنین اوضاعی  ،البته .]79کرد[ ی زمانی] بهبود پایدار در استاندارد زندگی کارگران ماهر را دنبال می دوره

بلکه انتظارات  ،کرد یید میأت آن راای  بسته ی برخوردار بود که بازار کار نسبتًائزنی باال نهکار نه تنها از قدرت چا نیروی

  اندیشید. فقر نمی روزافزونی داشت و به

 رادیکالیسمای و  گیری کنیم که سازمان اتحادیه نتیجهشده در باال ارائه  از اطالعات که اشتباه است ،با این حال

که  های اقتصادی برای تشکیل اتحادیه   الشناشی از تکنند. سرخوردگی  یکدیگر را حذف می سیاسی متقاباًل

مراتب  بهرا » معتدل«گرایان  توانست اتحادیه انجامید، می شکست می به ناپذیر کارفرمایان سازشی دولت یا  واسطه به

 نیز فرانسهبود. در چنین ای  دهم تا اندازهنوز ی دهسهای  سال یبریتانیا ی بارهدر. دهدب قسو رادیکالاعتراض سیاسی 
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 پاریسو  لیوندر  ئیها قیام بهـ  بیش از یک موردـ  1840و  1830 ی ها کارگر در دهه ی سرکوب اقدام صنعتی طبقه

 ی فکران طبقه که هم روشن ای راهبر گردید های سرِی انقالبی تشکیل انجمن بهنیز فراتر از این، سرکوب و  ؛انجامید

 النکیبمعروف  فصول چنان که در انجمن همها عضویت داشتند،  آنکارگر در  ی طبقهافرادی از متوسط و هم 

(Société des Saisons) های کارگری و دیگر  سرکوب بسیاری از اتحادیه ،سان همین به ].80گونه بود[ این

بعضی از  )1878ـ90( انون ضدسوسیالیستیقتحت  آلمانکارگر در  ی طبقه ی یافته های حیات سازمان صورت

  .]81[ندنحل مسائل خود نگاه ک عنوان راه و اقدام سیاسی به SPDبه که  دادسوق  سو این کارگران را به

  

  سیاست
دهی صنعتی در  ی فعالیت اعتصابی و سازمان لحاظ توسعه های قابل توجهی به مشاهده کردیم که شباهت

ی سیاست  وجود داشت. درعرصهـ  کار ترکیب اجتماعی و ساختار اعتراضات نیرویی  از جنبهـ فراسوی مرزهای ملی 

کم در آن  رسد که کارگران در بعضی از کشورها، یا دست نظر می شوند. به ساز می شدت مشکل که مسائل به است

مانند (گون  لحاظ اجتماعی ناهم به سنت احزاب سیاسِی نسبت بهیافتند،  حقوق شهروندی دست می که به کشورهائی

ش یک حزب سیاسی مستقل کارگری و در مقیاسی پیدای ماندند: میوفادار  )بریتانیادر  حزب لیبرالو  حزب توری

کارگر در  ی طبقه احزاب سیاسی مستقِل ،از سوی دیگر .شدپذیر  امکان 1900تنها پس از سال  بریتانیاقابل توجه در 

حزب  و هم (ADAV) السالی »کارگرانعمومی اتحادیه «هم  ند؛آمد دوجو هب 1860دهه  اوایل همان از آلمان

 ی ها موزهنوعی آ به تا اواخر آن دههارتباط داشت) ویلهلم لیبکنشت و  لبآگوست ب که به( آیزناخ موسوم به

حزب سوسیال «شدند تا  ادغامگروه در یکدیگر  دوهنگامی که  1875. در واقع تا سال را پذیرا بودند سوسیالیستی

 ییک حزب سوسیالیست ،ذارندبنیان بگ تاوگ شهر درنامیده شد) را  SPDکه بعدًا  SdAP» (دموکراتیک کارگران

 French Section of] (SFIO)که  1905تا سال گرچه  ،فرانسهوجود داشت. در  آلماندوم  متحد در رایش
the Workers' International] های مختلف  صورت سازمان به کار روینیسیاسی  تشکیل گردید، تشکیالت

های ملی کارگران در  در کنگره کارگر  ی مستقل طبقهسوی فعالیت سیاسی  حرکت به؛ [اما] ماندباقی پراکنده 

 ًااشتباه نیز  فرانسههای کارگری  اتحادیه از بعضی آغاز شده بود.طور جدی  به 1879و  1878، 1876 های سال

ستگی سیاسی تعیین پیوگرچه  ند؛مرتبط بودشد،  تصور می 1860 ی در اواخر دهه مارکسالملل اول  بین هبچه  آن به

  وجه کار آسانی نیست. هیچ بهها  آندقیق 

، کار در بعضی از کشورها و نبود آن در سایر کشورها نیرویتوضیح پیدایش سیاست مستقل  ی بر مسئله عالوه

وجود آمدند،  جاهائی که به در آنکار  های سیاسی نیروی چرا سازمانکه وجود دارد براین مبنا دیگری نیز  سؤالالبته 

های کارگری فرانسوی و کاتالونیائی  در میان گروه خود گرفتند. ختلفی را بهایدئولوژیک مهای  شکل

و در  اسپانیا، ایتالیا، فرانسههای  در بعضی از بخش  ها ـ ؛ در میان بقیه گروهگاه خاصی داشت جای آنارکوسندیکالیسم

کرد. اما این  میفراهم  ها نآ  انبرای رهبرنمادین نوعی ایدئولوژی ، سوسیالیسْم آلمانـ همانند  روسیهکارگری   جنبش

های  تالشخود گرفت.  تری به ـ رنگ رادیکال آلماندر مقایسه با ـ  ایتالیاهائی از  و بخش روسیهر مثاًل د مسسوسیالی
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قرار بررسی مورد  بعضی از این توضیحات در زیر .دنتوضیح دهگوناگونی را این تنوع و تا شماری صورت گرفته  بی

  .گیرد می

  

شکست  ی بارهرد گلسانتو اظهارات پر رو د ئوتسکیکاپیروی از  به ،لنین :پردازان ایدئولوژی ایدئولوژی ونقش 

کرد که کارگران  گونه استدالل می این ،سیاسیرادیکالیسم  ی صنعتی بهئجو مبارزهدر تبدیل  بریتانیا کارگِر ی طبقه

خودی]  تدبیرهای [خودبهاز تا د نشو رهاحال خود  هب صرفًاکه  و اگر ،اقتصادی نخواهند رفت تفراتر از سطح مطالبا

که  این ی الزمه .رفتنخواهند ، کرد توصیف می »ای اتحادیه یآگاه«چه او  نآفراتر از  ،خودشان استفاده کنند

این  . البته]82[فکران رادیکال بورژواست روشن ی مداخله ،گیر شود یا جایرسوسیالیسم انقالبی در صفوف پرولتا

 راستف  جان برانگیز های بحث بررسی،  مثاًل دهند]،  حیات خود ادامه می هنوز نزد ما [بههای دیگری از آن  ریه یا گونهظن

 آلمان کار در درباره جنبش نیروی آلمان شرقیات عمطالو نیز  ولدهام،ادر ی نوزدهم  سدهستیز طبقاتی در  ی درباره

سیاسی کردن اعتراضات  به با استعدادفکران  و روشنآژیتاتورها نیست که در این  تردیدی گونه هیچ. ]83صنعتی[

 روسکارگر  ی موضع انقالبی طبقه کمک کردند.ـ  ها در موارد متعددی گرچه نه الزامًا رادیکالیزه کردن آن  ـ کارگری 

نظر کران انقالبی بورژوا درف روشنی  زمینه ها) را باید در مقابل پس شویکم بلسرادیکالی ئًانو مطم( 1917و  1905 در

 مطمئنًا 1860 ی دهه در آلمانکار در  جنبش مستقل نیرویپیدایش . ندداشتنیز در صفوف خود را  لنینگرفت که 

شکل گرفت. تولد پس از او وجود سنت فکری مارکسیستی  و فردیناند السالتبلیغاتی های  فعالیتپشتیبانی  با 

و بسیاری  بالنک، بالنکی، فوریه های سوسیالیستی نظریه ی با توسعه فرانسهر گر دکار ی مدرن طبقه اعتراض

 ،نوزدهم ی دهسوایل غیر از ا به ـشاید  بریتانیادر انقالبی نبود روشنفکران  ،. برعکسزمان بود همنویسندگان دیگر 

در  رفرمیسمارتباطاتی با  دتوان می ـ تر بود کار رادیکال توان استدالل کرد که اعتراضات نیروی هنگامی که در واقع می

   کارگر داشته باشد. ی طبقه

های  اندیشه فکران است. بسیار فراتر از قدرت متقاعدکنندگی روشنهای رادیکال  یدئولوژیاسرنوشت  ،هرروی به

شت تا ادتری  بیشپذیرش  1840و  1830 های در دهه انگلیسکارگر  ی های طبقه یکال در میان بعضی از بخشدرا

های صرفًا ایدئولوژیک  بیش از فعالیت تر لدولتی لیبرا و فراوانیبود؛ تغییر شرایط که حاکی از بعد  های زمان

در  آلمانعنوان نظریه رسمی در سوسیال دموکراسی  مارکسیسم بهکار گردید.  های نیروی ی دریافت کننده تعیین

 برقرار بود؛، رکود اقتصادی و سرکوب دولتی هکه تمرکز سرمایواقع شد پذیرش مورد در شرایطی  1880 ی دهه

چنان که  هم ،اسپانیاو  فرانسهدر  .رسید نظر می ی آن به دهنده توضیحجدید کیشی  تدر شرایطی که راس ،یعنی

متمایز پیام های  زمینه پسبودند که با این کارگران  ـ ویژه در ساختارهای صنعتی بهـ   مشاهده خواهیم کرد

کند که تأثیر نظریه بسیار  تر کسی این مسئله را انکار می روست که کم از همین. جذاب یافتندرا آنارکوسندیکالیسم 

این امکان وجود دارد  ،با این حالاست. » های اندیشمندانه سنت«فراتر از توانائی آژیتاتورهای منفرد یا صرِف وجود 

های  توان نشان داد که ایدئولوژی حتی می: رفت هم ترفراوارداتی  ایدئولوژیبسیج قدرت [و مخالفت] با    زعهدر مناکه 

های  [در کنشدر واقع اهمیت بسیار محدودی  ند،پذیرفته شد یآشکار یطرز از سوی جنبش کارگری به ی کهمختلف

مشارکت  1905که در رویدادهای انقالبی سال  روسیرسد که بسیاری از کارگران  نظر می. بهندداشتطبقاتی] 
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بعضی از  1917یه ئکه در قیام ژو درحالی ناتوان بودند؛ ها شویکو بلها  نشویکهای بین م شناخت تفاوتاز  ،داشتند

برخود را  ها شویکارهای بلعکردند که ش را حمل می دهائیپالکار ،بودند نشویککارگرانی که در واقع عضو حزب م

نیز و سرکوب محلی  فرستادند میتبعید   اجبارًا به را که بسیاری از رهبران انقالبی یندرنظر گرفتن ابا   داشت.

چندانی هم  ساخت، این امر جای تعجب محدود میتزاری را  روسیهها در  کارگران معمولی کارخانه به ها دسترسی آن

 اسیسوسیال دموکر ِ شویکو بل  نشویکم  هردو جناح ِیبورژوای  فکر  یبین رهبر شکاف اجتماعی ،با این حال  .ندارد

های چند  که شکوه چنان هم کرد؛  تر هم می ی ارتباطات حزبی را حتی مشکل با صفوف مختلف پرولتاریْا مسئله سرو

شیوه  کارگر به ی اش با طبقه های اولیه تماس ی بارهدری خود را تنارضای فمارت مثاًل.  دهد فعال حزبی چنین گواهی می

  زیر بیان کرده است:

اما زندگی  ،کردمصحبت م سهای سوسیالی ها و روش هدف ی بار دربارهدو  خودم ِلفدر مح 

رویدادی که در کارخانه رخ ی  بارهسؤاالتی را درل فیا اعضای مح شود.... مزاحم میچنان  همواقعی 

مان را صرف گفتگو  آید، و ما وقت می شخص دیگری از کارگاه دیگریکنند.... یا  ، مطرح میداده

  کنیم. جا می مسائل آن ی بارهدر

  

های  شالاغلب از ت قرناین  چرخِش ی در نقطه روسیهرسد که کارگران ماهر در  نظر می به ،از سوی دیگر

، »برای مبارزهورگ پترزبو اتحاد سن«. یکی از اعضای بودندها خشمگین  آن بهفکران بورژوا برای آموزش  روشن

در  کرد که میکسانی حمله  بهتبدیل گردید، » روسیهحزب سوسیال دمکراسی «ی مادر بعدها به مثابه سازمانی که به

آبرام  که درحالیبودند؛ » نادم فکران روشن ی های ضربه خورده ای برای آرام کردن وجدان وسیلهدنبال  تنها به«جنبش 

 عنوان به ی همانند اوگفت که از رفتار با کارگران میفکران  روشن به ،بود ویلنوخودآموخته از که حکاکی  گورُدن

کارگران روسی در شدن طور مطرح شود که رادیکالیزه  این احتمااًلچنین  هم .برحذر باشند »انقالبگوشت دم توِپ «

ی ئنداشت. گو فنالند ایستگاه به لنینیا ورود ها  تبلیعات بلشویکبا  ـ کم در آغاز دستـ ارتباط چندانی  1917سال 

رامی آبا ناکه  بود؛ امری انقالبی که مستقل از رهبری تشوجود داشدن نوعی ساختار درونی برای رادیکالیزه 

قیام ا این واقعیت که )، و نیز ب خود سرزمین بهلنین حتی پیش از بازگشت  (احتیاط سیاسی  و های کارخانه کمیته

پذیرفت  لنینکه خوِد  چنان شد ـ هم وقوع پیوست، مشخص می ها به شویکبل[خواست] برخالف  تقریبًا 1917یه ئژو

پیش  1917در سال  روسیهدر [مردم] شکایات شویک بودند. برطرف کردن اصولی بلهْا  از بلشویکتر  یشبها  تودهکه: 

دولت موقت برکناری سپس  ، وتزاری برکناری دولتنخست  ،این امر یتضاقا جنگ بود. از هرچیز نیازمند پایان دادن 

این معنی نیست که بگویم  . این امر بهرادیکال شدند پترزبورگ سن و مسکوکارگران در  سان، بدین .بود کرسنکی

انقالب دوم که وقوع  نداشت؛ حقیقت این است 1917های حزب بلشویک نقشی در تصرف قدرت در سال  فعالیت 

 ها[هم همین مسیر را لشویکایدئولوژی ببدون  و احتمااًلگرفت،  ریشه می یروس تاریایاز نیاز بالفصل پرول مستقیمًا

  ].84رفت][ می

چه تا قبل از  در مورد دیگری از آن کارگر ی طبقه یولعممهای   توده های  برای فعالیت اهمیت ایدئولوژی رسمی

یعنی: برای جنبش  شد ـ کار درنظر گرفته می عنوان خاستگاهی برای رادیکالیسم نیروی جنگ جهانی اول به
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ی سوسیال دموکراسی و جنبش کارگری در  ی مورد قبلی [یعنی: رابطه اندازه نیز به ـ فرانسهآنارکوسندیکالیسم در 

طور منظم  که به CGT یکی از رهبراِن ،چنان که در فصل گشایش این اثر اشاره شد هم] تردیدآمیز است. روسیه

داشتن  ،کرد م میهای کارگری اعال های اتحادیه در کنگرهرا اعتصاب عمومِی انقالبی  سرسپردگِی خود نسبت به

صنعتی و  جوئی همبارز های نمونه ،تر این مهم از .کرد را انکار پردازاِن رادیکال  های نظریه نوشته ی دربارههرگونه دانشی 

وابستگی   فاقد هرگونه چه توسط کارگران با آن فرانسهسندیکالیست در آنارکوز سوی کارگران ا یمطالبات اعتصاب

 .]85دهند[ گونه تفاوت حائز اهمیتی را نشان نمی  هیچگرفت،  انجام می سندیکالیستآنارکوهای  یا سازمان ها ریهظن به

تاریخ جنبش کارگری لیلی از تح درکارگر  مردان و زنان معمولِی های[مبارزاتی] در کنشایدئولوژی  ناچیزاهمیت 

این واقعیت که  رغم علیده است که نشان دا گراینبتشجوزف اـ  هانسبرای مثال، . تری یافته است بسط بیش آلمان

، ایدئولوژی رسمی حزب بود) 1891در سال  کنگره ِارفورتاز زمان مارکسیسم از سه دهه قبل از جنگ جهانی اول (

از مارکسیسم ـ  آنی  وارانه کائوتسکی پسنِد صورت عامه حتی بهـ دودی حم فهم صرفًانیز  SPDدر رهبرِی  معهذا

های عاِم  دیدگاه دهد که بسیاری از این رهبران بیش از مارکسیسم به نشان می چنین هم جوزفـ  هانس. وجود داشت

ی  درباره ببلیا  سکیئوتکا پسنِد عوامهای  های مختلف حزب نیز نوشته ی اجتماعی باور داشتند؛ و رده گرایانه تکامل

. مطالعات دیگری ]86زگرایانه بود[گریهای  رمانی  تر مطالعه ها بیش آنو ترجیح خواندند  می ندرت بهرا  مارکس

را آشکار  در این حزب مسدیکالیافقدان نسبی رچنین  هم SPDحزب  های فرهنگی گوناگوِن فعالیت ی درباره

ی برای ئها کوشش 1860 ی در دهه آلمان کارگِر ی طبقه یسیاسکرد]  [روی. در نخستین روزهای ]87[سازد می

هردو حزب در  درآمدند:کننده از کار  گمراه آیزناحو  سالیالهای  بین حزببندی ایدئولوژیک  ص تقسیمیشخترسیم ت

از هویت ایدئولوژیک و  ندکه از قبل وجود داشت ای بودند های کارگری وشی برای انجمنپ های هم واقع سازمان

 سالالون چ همپردازاِن منفرد و با استعدادی  ولوژیئمخلوق اید صرفًا یک چهیمغشوشی نیز برخوردار بودند که 

سازمان یک عضویت در  ،در پایان نخستین جنگ جهانی آلمانهای انقالبی در  خیزش ی باره. بعدها در]88[نبود

های  بندی دسته اعضای معمولی درکرد کرد که  نمی نوجه تضمی چهی هب فروضولوژی مئایدیک سیاسی مشخص با 

درک طور دقیق  بههای متنوع جناح چپ را  بین گروههیت تقسیمات ایدئولوژیکی ام حزْب سوسیالیستِی مختلِف

 1919حتی در سال  .]89هم[تری نشان د بیش صیلتفا ی کوشیدم این مسئله را بدر جای دیگر نانچ هم کردند؛ می

  ئیهای سندیکا سازمان بههم  و ندتعلق داشت آلمانحزب کمونیسم  بههم بودند که  هرروچیانی در  معدن

  آناکوسندیکالیست!

هریک از  خاِصایدئولوژیکی باورهای ی ئمعناست که شناسا بدینیش از هرچیز و پ  های فوق، اواًل فاکتور 

افراد اعضای  حتی هنگامی که بتوان نشان داد که این ؛وجه کار آسانی نیست هیچ به یهای مشخص کارگر گروه

حاکی از آن است که  ،دوم ی در مرحله، هم دارند. این امرعضویت سازمان را کارت  وسیاسی سازمان معینی هستند 

این  که بهای  کتهن باشد؛ هکنند یینعم سیاسی تسدر الگوهای رادیکالیکه  آن استاز  تردور ایدئولوژیکی بسیار  ذنفو

 ،مسکودر اول بسیاری از کارگرانی که در پایان جنگ جهانی که  دهد، این است تری می واقعیت وزن و اهمیت بیش

که توسط  کسانی بودند دقیقًا ،مشارکت داشتندقالبی انمبارزات در  تورینو  میالن ،روهر، برلین ،پترزبورگ سن

توان در  ه میچ آن ،سومبسیج نشده بودند.  1914پیش از سال  هاِی یا ایدئولوژی شان رهبرانهای کارگری،  سازمان
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صنعتی و توان برای فعالیت  گران را میبعضی کار :کارگر است ی سیاسی طبقهپذیری در اقدام  نوسان ،جا دید این

اعتراض ناپدید صفوف همین سرعت هم از  حال به درعینو ، سرعت بسیج کرد رادیکال به سیاسِیحتی فعالیت 

بین  آلماندر  نیز و ،1938و  1936های  و بازهم در سال 1920و  1919در سال  فرانسهچنان که در  هم ؛دنشو می

در  مسرادیکالیوقوع  ی بارهات دراین امر بازهم حاکی از این است که توضیح .رخ دادچنین  1923و  1918های  سال

ها  مانند شکست اعتصاب های اقتصادی خاص یا سایر تجارب تاریخی واقعی سامانی نابه بهتر  شاید بیش ،کارگر ی طبقه

 .»از بیرون«ایدئولوژی رادیکال  برقراری و ایجادتا ها پرداخته  و قیام
 اند: نبوده »رادیکال«یا  »انقالبی« هرگزکارگران این مضمون تفسیر کرد که  عنوان حکمی با  را نباید به امراین 

هم پیش و هم پس ـ کارگر اروپا  ی طبقهخاص از های  دهم که بعضی بخشبکوشم نشان  می یدر فصل بعد ،در واقع

توان انکار کرد که  نمیاین را نیز چنین  بودند. هماهداف انقالبی  به عهدمتـ 1918تا  1914های  سالهلوکاست از 

از نظریه متمایز مثابه [چیزی]  بهو  ،شدههای دریافت  ها و اندیشه ارزشای از  مجموعه تِر ایدئولوژی در مفهوم کلی

 ،شد نمایش گذاشته می کارگران به ی ازهای معین که توسط گروه ای های رفتاری با صورت کاماًل ،وارداتیسیاسِی 

در توضیح را  آشکارا نقش مرکزی که] [است ایدئولوژی [از مفهوِم] تر خصوص این برداشت کلی . بهبود تناسب  بی

کند  ایفا میی ئها نظریه ی را نسبت بهتر مهمنقش بسیار و عهده] دارد،  [به  شورشم و سرادیکالیبا   سان ناهمالگوهای 

م برای سسوسیالیی  جاذبهبتوان سختی  بهبرای مثال:  شد. داده میی کارگر] انتقال  طبقه [بهفکران  که توسط روشن

این نه تنها  ؛تصادفی دانستهای آن  بخش م را برای دیگرسآنارشیو  اسپانیاکار در  های نیروی بعضی از بخش

 خشونت دری روستائی و انتظارات نیز [گره خورده بود].  زمینه پیش ساختار کارخانه بستگی داشت، بلکه به به

تواند  نیز می رکود ی دوره طی وایمار آلمانها در  ها و کمونیست ی نازیمنظا های شبه ت صنعتی و حتی فعالیتامناسب

و  »1918انقالب آلمان در سال «در  هامبورن ی بارهچنان که در هم ؛تر باشد طورکلی خشن هب ای  برای جامعهای  قاعده

همین اندازه روشن  به. ]90مورد بحث و استدالل قرار گرفته است[ 1930در اوایل  لینبرهای جوان در  دستهارودنیز 

 ی دهساوایل  اتاعتراض ایجادر ـ د شخصی  عزت نفس و کرامت یعنی:ـ  گران مستقل های صنعت است که ارزش

 هآشکارا یک نظام اندیشگی وارد شد »ایدئولوژی«این نوع  ،. با این حال]91ند[داشتنقش  انگلستان نوزدهم در

در  لنینچیزی نیست که آن  ،بیرون وارد شده باشداز فکران  وشنتوسط رکارگر نیست که  ی درون مراتب طبقه به

تک که  ئی استها ها و ارزش ای از دریافت بلکه مجموعه ؛کند میآن اشاره  به »بیرونآگاهی از « عنوان  هایش به صحبت

عوامل ی  واسطه بهد و نشو با آن روبرو می ـ شان خانهمحیط کار و از طریق شان،  های هریق زمیناز طـ کارگران تک 

  .دنآی می صورت اجتماعی در هشماری ب بی

  

بلکه  ،کند ی ایجاد میئکه فقر نه تنها نارضا کنند میاغلب استدالل  :م سیاسیسرادیکالیو سطح زندگی 

فراوانی و وفور نعمت آشکار بین  یارتباط که برعکْس و این؛ استنیز کارگر  ی رادیکالیسم طبقهی  ایجادکننده

 ئیبریتانیاباال در میان کارگران  کار وجود داشته است. دستمزدهای نسبتًا ِرُفرمسیتِی نیروی های سیاست پرولتری و

های  در جذب تودهم انقالبی سسوسیالیناتوانی عنوان یک توضیح ممکن برای  بهی نوزدهم  سدهدوم  ی در نیمه

های  قسمتدر گونه  قیام های که خشونت و فعالیت است  درحالیشود؛ این  سوی خود در نظر گرفته می ئی بهبریتانیا
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و  1850% بین 84 وددحدستمزدها تا  یپس از افزایش واقع کار،  نیرویهای معینی از  بخشو در  قرن  نخستین این

کارگر از  ی سطح زندگی طبقه ی مشابه صعود پیوسته ای گونه به آلمان درگرایِش اضمحاللی پیدا کردند.  ،1900

ابتکار انقالبی در شود که ازبین رفتن  می عنوان یکی از عواملی درنظر گرفته بهرا  1900خر اتا او 1870 ی اواخر دهه

 تواند می اسپانیاو  روسکارگر  ی پایین طبقه دستمزدهای نسبتًا ،از سوی دیگر]. 92را موجب گردید[ SPDدرون 

  .ها داشته باشد رادیکال آن ظاهرًا های وجه مشترکی با سیاست

نظریه  :شود میدرنظر گرفته کارگر  ی سیاسی و ثروت طبقهرفرمیسم تر دیگری بین  پیچیده ارتباط نسبتًا

 سیانگلکارگر  ی طبقهسی اه با انفعال سیهدر مواج سنگلا پیروی از اظهاراتی که قباًل به لنین. »گریاشرافیت کار«

که بر جنبش هائی  گروه نآ های معینی از کارگران ماهر و در واقع دقیقًا کند که گروه بود، استدالل میبیان کرده 

داری در  طرز نامتناسبی از شرایط رونق سرمایه هانی بهجپیش از نخستین جنگ  ،ره یافتندطدر اروپا سیکارگری 

معدود بگان خی نتعبار به بهره بردند.رد، ک ش را استثمار میتکار در مستعمرا ی ارزاِننیرو که بریتانیامانند  ئیکشورها

وری تامپرامزایای [ناشی از وجود] مند و توسط  اتی بهرهرکار مستع کشی نیروی کارگر از بهره ی طبقه مندثروتو 

: گوید این استدالل می .]93مورد پذیرش قرار گرفت[ با شور و شوق خاصی متعاقبًاشدند. این نظریه  خریداری می

داشت؛  داری سرنگونی نظام سرمایه و انقالب ی بارهدر صحبت تری به ی کم عالقه نه تنها همرف نسبتًا کار ماهِر نیروی

نیز  کارگرانی  بسته هم شعور طبقاتِیگیری  با شکلو  راهبر گردیدکار  درونی در نیرویافتراق نوعی  چنین به هم بلکه

عمدتًا  1914سال  پیش ازاعضای خودرا که  بریتانیاهای کارگری در  اتحادیهبراساس این استدالل،  .ستیز برخاست به

رشد براساس استدالل فوق، . ندمباحث انقالبی نداشت چندانی به ی عالقه ،کردند کار ماهر انتخاب می نیرویاز میان 

اشرافیت کار در  ی سلطه بهـ  ی همانندی گونه به نیز ـ  آلمانیال دموکراسی در دوران پیش از جنگ در سوسرفرمیسم 

طور قابل توجهی  کار ماهر و غیرماهر به تفاوت دستمزد در بین نیرویکه  دهند مینسبت آن کشور کار  مراتب نیروی

را نوزدهم  ی دهس ی انسهفرکارگر در   ی های مختلف طبقه بین بخش هادستمزدناچیز   تفاوت ،برعکسادامه پیدا کرد. 

  .]94دهد.[ بستگی [طبقاتِی] این طبقه را توضیح می همیدایش شعور انقالبی و که پ دهند ارائه می عنوان مثالی به

 ،ی را در بحث بعدیئکار اروپا رادیکال در میان نیروی اتاحساسعدم حضور ارتباط بین درآمد و حضور یا 

جا باید مطرح  اما نکات معینی را این ]؛95[کرد مهیادنبال خو صیلتف به ،شدنی ئهای مختلف بورژوا نظریه ی درباره

پیدایش  ،نخست ی انگیزد. در مرحله برمی »اشرافیت کارگری«کارآمدی نظریه  ی ی را دربارهئهاو تردید  کنیم که شک

 ماسنچنان که  گردد. هم بازمی سمرفرمیگیرِی]  [شکلپیش از  به بریتانیای نوزدهِم  دهسکار در  اشرافیت نیروی

حتی در دوران ستیز اجتماعی شدید در نخستین  ،داشتوجود اشرافیت کارگری همیشه  ،شان گردیدهنخاطر

از سوی رفرمیسم (و فراوانی و  )،سو ازیک(م سرادیکالی و هیچ ارتباط روشنی بین فقر . ضمنًا]96[دهسهای آن  سال

ی  مینهز 1840و  1830های  و اروپای دهه بریتانیادر ناک  وحشت درست است که شرایط زندگی وجود ندارد. )دیگر

ی از ئها بخش اما فقِروجود آورد؛  شدند، به طور دائم فقیرتر می ای که به ای را برای کارگران بومی جویانه ستیزه

 ،نتایجی نیانجامید. مثاًلچنان  به ومًازل ،نوزدهم که پیش از همه تحت فشار بودند ی دهسکارخانه در اواخر  کاِر نیروی

ها را پیش از جنگ جهانی  این شکایت ها آن اما ،داشتند بسیاری های شکایت آلمان نساجِی صنایعکارگران زن در 

ند. اقدام صنعتی یا سیاسی تبدیل نکرد در هیچ میزان قابل توجهی بهـ  و قابل ذکر  پراکندهاستثنای چند جز  بهـ  اول
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سوی  نه تنها از) فرانسه(در  CGT م انقالبِیسسندیکالیآنارکوو ) آلمان(در  SPD برعکس مارکسیسم انقالبِی

مورد ی ئها توسط همان بخش بلکه دقیقًا ،مورد استقبال قرار نگرفتو کاماًل در معرض سراشیبی ماهر غیرکارگران 

داشتند. هردو سازماْن از کارگران ماهر و از » اشرافیت کارگری«عنوان  1914قرار گرفت که پیش از سال استقبال 

نه فقط منابع مالی برای های کارگری   گروه  رفاه این ،در واقعکردند.  کار عضوگیری می های نسبتَا موفق نیروی بخش

ها  نآ یابی به کرد که عدم دست انتظارات را ایجاد میای از  چنین مجموعه بلکه هم آورد، دهی و اقدام فراهم می سازمان

این واقعیت که انواع مشابه اشرافیت کار در  ،گذشته ها ی این . از همهبودبرای خصومت با نظم غالب  عالمتی معمول

حاکی کردند،  را اختیار میسیاسی متفاوتی  هایانداز چشمـ  گون هم باوجود وضعیت اقتصادی تقریبًا ـ  آلمانو  بریتانیا

است. در واقع ی بغرنجی  مسئله ـ در بهترین شکل خودـ سیاسی رفرمیسم و ی وفور اقتصاد از این است که ارتباط بین

 د،آور میوجود  نیز بهم سیاسی را سرادیکالی، ی صنعتیئجو مبارزهبر  عالوهمستقیم نبود که اقتصادی این محرومیت 

طنز  فرآیندی بود که امروزه به از طریق های اقتصادی  یتایضارن بهبودامکان یا عدم امکان   ی زیادی به تا اندازهبلکه 

  شود. زنی جمعی آزاد بین کارفرمان و کارکنانش نامیده می چانه

  

دهد  نشان می 1840و  1830 های در دهه بریتانیاچارتیسم در  غییرشرایط مت :توانی صنعتی و اقدام سیاسی نا

البات خود دست نیافته بودند، برای مط ی صنعتی به های متنوع مبارزه رغم استفاده از شیوه که علیکارگرانی آن 

سیاست در شرایط ُبروز بحران  آوری به که روی آوردند؛ و نیز این سیاست روی  مطالبات بود که به این  یابی به دست

شان کاسته  ی صنعتی ها و نتیجتًا از قدرت مبارزه ن زنی آ کاری از قدرت چانه شد که نرخ باالی بی اقتصادی واقع می

. از ]97[بار حاکی از نومیدی بافندگان بود های دیگر اقدام مستقیم و اغلب خشونت و صورت ، شورشیتعبار بهبود. 

های  گروهبسیاری از  توسط ،بودُپرتقاضائی کار بازار زنی نیرومندتر که حاکی از  شرایط رونق و موضع چانه ،سوی دیگر

  گردید. راهبر می )اتحادیهدر اعتصاب و عضویت  ،یعنی(دهی  صنعتی و سازمان ی های مبارزه تمرکز صورت بهکارگری 

های  فعالیتتوان  ، مینیز حاکی از ارتباطی بین ضعف صنعتی و اقدام مستقیم است. مثاًل فرانسهتجربه بعدی 

با ضعف گردید،  را نیز شامل میکه گاهی خشونت و حتی نابودسازی صنعتی ست یکاسندیآنارکوکنندگان  اعتصاب

اعضای سندیکاها  قرندر هنگام چرخش  :توضیح داد 1914پیش از  ی فرانسهدر  کارگریـ  ای اتحادیهزیاد جنبش 

 ی علت اندازه نه تنها به ند ـداشت نیز و ساختار مالی ضعیفی )نفر 200تر از  مک معمواَلطور میانگین محدود بودند ( به

. ندپرداخت عضویت خود را نمی حِق هاتحادیاعضای  از یاقلیت قابل توجهکه  این  علت بهچنین  بلکه هم ان،ش کوچک

 ی بودند تا بتوانند ازطریق خودداری از ارائه[الزم] برخوردار صنعتی از قدرت ندرت  بهسندیکاها تحت چنین شرایطی 

جای اعتصاب  بهمجبور بودند  فرانسویدرنتیجه کارگران  .زانو درآورند را به هاکارفرماسادگی  خویش، به  اعضای کاِر

 ی دیگری توضیح پدیده به چنین هم ورند. این ضعفبیاروی ـ  گیر حتی چشمو ـ  تر مضی مستقااعتراشکال  به آمیز صلح

اند؛  کردهارائه هم آن را  لیتیو  شولترآید؛ و  حساب می های اعتصابی به مرکز فعالیت که کند کمک می فرانسهدر 

 د. دقیقًاناوج برس های سیاسی به در زمان بحرانداشتند که گرایش این  به انسهفردر  یامواج اعتصابروالی که  یعنی

؛ و محدود بودی تعداد حاضرین در آن و نیز ضعف مالی سندیکاها  واسطه به  ثیر صنعتی اعتصابأتاین دلیل که  به

تا اعتصابات  .کردند میدولت نیز متوجه  بلکه به ،صنعت ی عرصه به توجه خود را نه صرفًا فرانسویکنندگان  اعتصاب
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بقیه جامعه نیز ثیرگذاری بر دولت و أت شان که قصد اولیه[چرا] ،آمدند یابانی درمیتظاهرات خصورت  به معینی حدود

اش  هبود دستمزدها و شرایط زندگیبتواند درجهت ب ناپذیر آشتیکارفرماهای کارگر در مبارزه علیه  ی بود تا طبقه

عینی این توقع را ایجاد رات سیاسی میویژه درست است که تغی هنگامی بهامر . این ]98ی وارد آورد[تر فشار بیش

 فرانسهدر کابینه َرند  میله ورودچنان که  همتری نشان دهد؛  دردی بیش مسائل کارگری هم کند که دولت نسبت به می

انقالب بیداری روزهای نیز در و  ،موجب چنین امری شد 1938در سال  »جبهه مردمی«و انتخاب  1899در سال 

باال بردن انتظارات  روشنی به این رویدادها به ی همه .سوسیالیستی را منصوب ساخت که دولت کاماًل آلماندر  1918

  .منجر گردید ت نیزسیاس ی جبههدر صنعت و  ی عرصه کارگر در ی طبقه

ست که ئی اها ها و استراتژی نگرش ،سیاست کانالیزه کند ی عرصه مسائل صنعتی را بهتواند  عامل دیگری که می

رسمیت شناختن  نوعی تمایل برای بهها که کارفرما یئکنند. در جا کار اتخاذ می اعتراضات نیروی کارفرمایان نسبت به

نوعی درگیِر  بهکم  یا دستدادند  از خود نشان میقانونی منافع کارگران  ی نمایندهعنوان  بهای کارگری ه اتحادیه

های  که هیئت جا (آن بریتانیاـ در صنعت فوالد و آهن  مثاًل گونه که ـ  شدند، آن ی علنی با کارگران خود می مذاکره

عرصه  بهی زندگی  ای وجود نداشت که  نارضایتی از شرایط روزانه کار افتادند)، دلیل جدی به 1860ی  داوری از دهه

سیاست  ـ قرنپیش از چرخش این ـ  انگلیسیکه چرا کارگران  این ی دلیل عمده ،در واقع. شودسیاست کشیده 

که ای بود  همین راحتی گذر کنند،متوسط  ی و نتوانستند از احزاب سیاسی موجود طبقهغیررادیکال اتخاذ کردند 

از خود نشان   نمایندگان کارگران نسبت بهدستمزد برای های جمعی  قفوات رسیدن به در انگلیسیهای کارفرما

بسیاری از  :برد کاری از پیش نمی بریتانیامدیران در  ی م طبقهسلیبرالی ی درباره غهاست که مبالبدیهی  دادند. می

چیزی  1900و پس از سال  ،کردند میهای کارگری خودداری  رسمیت شناختن اتحادیه بودند که از به فرماهاکار

 در سوی دیگرمقابله با چنین وضعیتی  ،حال بااین آمد.وجود  نیز به بریتانیا جنبش کارگرِی ها بهکارفرماتعرض شبیه 

قرار گرفتن بسیاری  های جمعی نامه موافقت: هیچ چیز مانند تحت پوشِش باقی ماندآمیز  تصادم چنان مه شنما دریای

گونه  با این فرانسهدر  کارفرماهاشان) و دشمنی [بخش دیگری از]  انگلیسی(همانند همتاهای  فرانسویاز کارگران 

سیاست متوسل  به فرانسویی این مسئله باشد که چرا کارگران  دهنده تواند توضیح های جمعْی نمی زنی چانه

  . ]99شدند[ می

خواهان این ن کارگرا که جا آن آورد. تا در تعریف پیش می ای را جدی ی  اخیر مسئله ی این نکته ،هرروی به

کم مورد دفاع قرار بگیرد، و گاهی اوقات بهبودی در  شکل مؤثرتری نمایندگی شود و دست شان به هستند که منافع

ی  مبارزهیک  ـ آشکاراـ  اتحادیه کارگری ه شدنرسمیت شناخت خاطر به همبارزه بشان نیز حاصل گردد،  سطح زندگی

اقتدار کارفرما در ی  مسئله جا که تا آن ،ها اتحادیه ه شدنشناخت رسمیت به ی با این حال مسئله. ستااقتصادی 

محدود  محل کار هم  کشد، حتی اگر تنها به ـ را پیش می ی قدرت یعنی، مسئلهـ نظارت بر وضعیت کارگاه و  کارخانه

 ی بارهدر دقیقًا نوزدهم و بیستمده سهای کارگری در  بسیاری از اتحادیهای سیاسی است. مبارزات  باشد، بازهم مسئله

 ای هظلحبرای چه  چنانباری، صادق است که در قاره اروپا.  بریتانیا ی بارههمان اندازه در بهو این  ؛مسائل بودهمین 

کار در بعضی جاها  اقتصادی نیرویمبارزات که چرا است برای ما باقی چنان  سؤآل هماین بازهم  ،این نکته را بپذیریم

برسر قدرت سیاسی و  ای همبارز ؛مبارزات سیاسی آشکارتری در سطح ملی انجامیده است به یهای معین و در زمان
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در نهادهای سیاسی موجود ی ثرؤصدای مستقل و م کارگرانکه  منظور   این بهکم  یا دست ،دولتدستگاه نظارت بر

  د.نداشته باش

شاید در نگاه نخسْت گفتگو از  ،سیاسی از سوی جنبش کارگری اروپا قدامارتباط بین ناتوانی صنعتی و ا در 

عنوان  بهـ  SPD جهانی حمایت قدرتمندی را برایاول یش از درگیری جنگ پ آلماِنریای ضعف صنعتی پرولتاکه  این

پیکر کارگران فلزکار  مانند سندیکای غول ـ و نیز سندیکاهای پرابهتی ـ ترین حزب سوسیالیستی در اروپا بزرگ

(DMV)  گاه نخستین جنگ جهانی همان  ه در شامکاست نیز درست این . نظر برسد بهعجیب ، فراهم آوردـ

که در  ندبسیج شده بود ویلهلم ی دوره آلمانای در  توسط جنبش اتحادیه )%25(تقریبًا درصدی از نیروی کار 

و از آن ـ فشارهای سیاسی دولت در جریان نخستین جنگ جهانی تا هنگام  ،با این حال. ادواردی  ی دورهبریتانیا

 ومت تقریبًاخصبخش صنایع سنگین کارفرماهای ویژه  و به نیاآلمهای کارفرما، 1918سال  آغاز انقالبتا  ـ تر ممه

 تاآمادگی داشتند  ها از آن بسیاری ؛ هرچنددادند بروز میکارگر از خود  ی مستقل طبقه یابی سازمانعیاری را با  تمام

ی تعداد   این نکته با مقایسه ایجاد کنند.نیز را  »)زرد«های موسوم به اتحادیه شرکت (یعنی، به های وابسته اتحادیه

در  بریتانیادر شود.  روشن می 1914قبل از سال  آلمانو  بریتانیاهای جمعی  در  نامه کارگران تحت پوشش توافق

هزار  230ساجی و نصنعت هزار کارگر  460 ،آهن هزار کارگر راه 500چی،  هزار معدن 900بیش از  1910سال 

 16معادل سال بعد  3 آلماِناین ارقام در  که درحالی ؛کردند استفاده می های نامه افقکارگر فلزکار از پوشش چنین تفو

ی از تمرکر سرمایه در ئباال ی درجه ،عالوه براینبود.  چی معدن 82 تنها کارگر فلزکار و 1376، نساجیاپراتور هزار 

داد تا لیست سیاه بسیار مؤثری را از  کارفرماها این امکان را می ای به طور فزاینده به ْناآلمبخش صنایع سنگین 

) تهیه کنند. SPD(یعنی: مرتبط با  آزادیا  سوسیال دموکراتهای  لقوه از میان صفوف اتحادیهادردسرسازان ب

) زارلندادن ذعال سنگ [صاحب] مع هالبرگـ  استوم بارون  و نسِادر  کروپمانند (صنعتی سان، سالطین  بدین

ها و آثار سوسیال  ه نوشتهکیا کسانی تعلق داشتند ( SPDو » های کارگری آزاد اتحادیه «کارگرانی را که بهتوانستند 

ی ئها میخانه مرتب بهکه  را هائی آن حتی یا ،مشارکت داشتند SPDدر جلسات حزب و کردند  کراتیک مطالعه میمد

ها خودداری  از استخدام  آنو اخراج کنند معروف بود) را از کار  سوسیال دموکراتیکپاتوق عناصر  هبرفتند که  می

نزد سالطین  »پیشاصنعتی«های  نگرشای نه ناشی از بقای  مستبدانهچنین رفتار در اتخاذ ها  قدرت آناساس  نمایند.

بسیار مدرن ساختار صنعتی و انحصار این صنایع در بازار کار  درککارناشی از تر  بلکه بیشها،  صنعتی یا کارکنان آن

های  ایجاد مسکن به رایش دومگیر شهرنشینی در قلب صنایع  سرعت چشمگشت که  این امر برمی به نیز وبود، 

راض کرد؛ چراکه شرکت و حضور در اعت کارفرمای خود وابسته می  تر به سازمانی نیازمند بود. این مسئله، کارگر را بیش

ی  مسئله بهی کارگر  برای طبقهاعتراض  ،سان بدینی سازمانی را درپی داشت.  طور قطع اخراج از خانه صنعتی به

تحمل تغییرات ناشی از افت و خیزهای تجاری بود و در معرض  هرصورت مجبور به خطرناکی تبدیل گردید که به

 هانیجپیش از نخستین جنگ  ی که در دهه آلمانین دسته از کارگران آحتی کاری قرار داشت.  ی بی چرخه

ها در خود را با قدرت روزافزون فدراسیون کارفرما ،های اعتصابی شرکت جستند یا در فعالیت ندها پیوست اتحادیه به

کارخانه را پیدا  برای درهم شکستن اعتصاْب آمادگی استفاده از تاکتیِک راه ندادن کارگران بهدیدند که  میتقابل 

تعداد روزافزونی از ـ کاهش یافت، و  در واقعـ موفق  قدام صنعتِیعتراض و اانداز ا چشم ،طور خالصه هبد. کرده بودن
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 ی ثر منافع اقتصادی طبقهؤبرای نمایندگی م مس. در چنین شرایطی تنها مکانی]100[شکست انجامید اعتصابات به

پا  بهصنعتی  ریای پرولتا برایطور آشکار  هکه ببود حزبی  ویژه  و به مامپراتوری ویلهلنهادهای نیمه دموکراتیک  کارگر

دیگر در مقایسه با  در این دوره ـ یآلمانکه چرا کارگران  یل ایندال ی ازیک ،این ترتیب به .SPDخاسته بود، یعنی: 

و کارگر ناتوانی صنعتی از سوی  کم تا حدودی به دست ،دادند ی میأها ر سوسیالیست بهتر  بیش  ـ یئاروپا هایکشور

بخت نیکو را این که  آلمانیکارگر یک این ارتباط توسط دار (یعنی، دشمن) ارتباط داشت.  سرمایه ی مقابلهنیز قدرت 

  نویسد:  روشنی شناخته و مشاهده شده است؛ او می بگذراند، به بریتانیاداشت که مدتی را در 

یکدیگر متمایز نگهداشته کارگری و سیاست از  ائِیگر  اتحادیه )]بریتانیااین کشور [(در 

 جدا کند،طبقات متوسط   مسائل سیاسیاز زیان طبقه کارگر است که خودش را  . این بهشوند می

  .]101[دوستانه استکارگر  سیاست طبقات متوسط نسبت بهکه   چون

 
ضعف صنعتی  ی تواند نتیجه سیاسی از سوی کارگران می و کنش این نظریه که اقدام ی نسبت بهئنهاسخن 

ناشی  1914بالفاصله پیش از درگیری جنگ در سال  ساِل 12یا  10در  بریتانیاجنبش کارگری ی  از تجربه ،باشد

روزافزون   ذهمراه اتخا به ،یانعمجلس ادر تر  مهمآن و از  های نامطلوب در دادگاها گیری ای از تصمیم . رشتهشود می

چیان که از کمپین  توسط کارفرماهْا چندین اتحادیه (مثل اتحادیه معدنای  و ضداتحادیه گرانه سرکوبی ها تاکتیک

های خویش  ی مستقل کارگران در پارلمان دور ایستاده بود) را در تالش برای کنار زدن موانع فعالیت حضور نماینده

 ؛صنعتی بود ضعِف قدرت ی نتیجه ابریتانیدر کارگری سیاست مستقل  پیدایش ،این ترتیب بهسیاست بازگرداند.   به

. نکته ]102[بودآن دفاعی  ی ـ خاصه ی نخست در درجهـ  انگلیس حزب کارگِرگیری  ی شکل که ریشه معنی بدین

سیاسی  جاده برایثرترین ؤکه م بوداین آمد،   دست  به بریتانیابرای طبقه کارگر   ی مفید که از این تجربه یدیگر

  .شد ساخته میدولت  ی داخلهط متوسکردن اعتراضات صنعتی 

  

کارگران را  ْیئهای مختلف اروپا های دولت فعالیتهای بسیاری وجود داشت تا  راه :م سیاسیسدولت و رادیکالی

ات توسط پلیس مسلح باصآشکارتر از همه سرکوب اعتدرگیری سیاسی نیز مجبور کنند.  به بر اعتراضات صنعتی عالوه

عیار  مامبار ت خشونتی  مواجهه بهرا های محدود  با هدفو آمیز  صلح اقدام نسبتًا ستتوان که میبود یا نیروهای نظامی 

کارگر از نقش دولت در حفظ  ی های طبقه برداشتخدمت تعمیق  شکارا درآای  و چنین تجربهتبدیل کند؛ با دولت 

نمایش تزاری  روسیهدر  1905سال » خونیِن ی شنبه یک«شاید  .گرفت قرار میقدرت موجود صنعتی و سیاسی 

 اتحادیه کارگری بهکه  پترزبورگ سندر آن روز گروهی از کارگران در  .باشد سرکوب نظامی گونه از این ککالسی

یکی طرف  هرا بای  عریضه ـ شد تزار هدایت می سازمانی که توسط کشیش ارتدوکس و وفادار بهـ  تعلق داشتند گاپونی

شان دادخواهی کنند. کارگران در ازای  تا برای بعضی از مشکالت فوری اقتصادیبردند  یهای امپراتوری م خاز کا

بار نیروهای نظامی دولتی مواجه شدند و تقریبًا بالفاصله سنگرها برپا گردید.  شان، با یورش خشونت [کاهِش] مشکالت

شدند. خالصه یک انقالب نیز ستار دگرگونی سیاسی اخو خود، بر بهبود سطح زندگی کنندگان عالوه اعتصابحاال 

با قدرت نشان  روزا لوکزامبورگطور که  همان برپا شد که در آن تشخص اعتصاب سیاسی از اعتصاب اقتصادی ـواقعی 
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بین این دو شکل از اعتصاب عماًل  تمایزهای خودکامه  ی دولت زیر سلطه ،در واقع]. 103ـ غیرممکن گردید[ داد

قانون برضد وضع از طریق ی کارگر را  های طبقه و تشکلگری که اعتصاب  های سرکوب در رژیمگردد.   یغیرممکن م

های بالواسطْه الزامًا  ای برای محافظت از منافع و نیازمندی ی ساده کنند، هرمطالبه قدغن می پیوندی همی و آئ گردهم

را یابی  های خالص اقدام صنعتی و سازمان شکلحتی  هائی قانونزیرا چنین گردد؛  کنش و اقدام سیاسی راهبر می به

شوند و دگرگون  هائی هستند که توسط دولت و حکومت ساخته می ها قانون که این باالخره این و ؛دنشو مانع می

های پیاپی  حکومت سرکوِب های دستگاه، این ترتیب بدینی مدنی.  ی منافع خاصی در جامعه واسطه گردند، نه به می

بار  قیام خشونت ی اقتصادی را بهئدر موارد معینی نارضا ومعین   ی تا اندازهی نوزدهم بودند که  سدهدر آغاز  نیابریتادر 

د؛ [برای نظام حکومتی را مطالبه کنندر تغییر دار کردند تا اعتراض کنندگان را وانیز  یو در موارد دیگر کردندتبدیل 

گر و ستون  مأموران اخاللاستفاده از جاسوسان و های کارگری]،  [در ممنوعیت اتحادیهقوانین مثال:] تصویب 

کارگیری نیروهای  هب )، ایم دیده تولپادلی معروف ادطور که در مورد شه همان ها ( اتحادیهاعضای ، دیپورت پنجمی

ای. پی چنان که  هم). هده کردیممشا پترلوعام  گونه که در قتل آن( خیابانی آمیز صلحتظاهرات نظامی برای سرکوب 

گیری  لشک ترین تأثیر را بر ی ماشین بخار بیش مثابه بود که بهسیاسی شرایط این  در نهایت،« :داشتاظهار  تامپسون

اکثر ای که  رفرمیستی نسبتًا یکی از دالیل موضِع ،از سوی دیگر .]104»[گذاشت میکارگر  ی شعور و نهادهای طبقه

گشت که  برمی ای سیاسی محیِطفضا و  ، بهکردند ذاتخای نوزدهم  سدهدوم  ی نیمه یبریتانیادر کار  نمایندگان نیروی

 ی طبقه ی ئا شامل همهنگرچه مطم ،یافت تدریج گسترش می ی بهأوضعیتی که حق ر گرانه بود؛ سرکوبغیر نسبتًا

بخش قابل در شرایطی که چنین  همو  ،کرد در ستیزهای صنعتی دخالت میندرتًا وضعیتی که دولت  ؛شد کارگر نمی

  .قرن لغو گردیده بود آغاز ی گرانه قوانین سرکوبتوجهی از 

 کار اعتراضات نیروی حکومتی در شکل دادن به اتثیرگذارِی اقدامأت ی یوهش بررسی  که به اینپیش از  حال،هر به

 ،نخست ی در مرحلهکه در باال ترسیم کردیم. تصویری اضافه کنیم  باید توصیفاتی را به ،اروپا ادامه دهیم ی قاره در

رهبران رادیکال توسط برخی ایدئولوژی  ذاتخابرای مثال،  از سایر متغیرها جدا نیست.کاماًل اقدام دولتی البته 

 ،دوم روشی لیبرال نداشت. ومًازلنیز باشد که پیش از آن  یسرکوب از سوی دولت ی تواند برانگیزنده می کارگری

گیری ایدئولوژیک مشخصی را در  کارگر یک جهت ی های طبقه آمد که سازمان میوجود  ههنگامی که وضعیتی ب

با  شدن گیردر. دادند میعه سای تو تااندازه نیز آور خود را گشتکه  گاه بدیهی بود  آن ،دنکرد میسیاست اختیار 

تر  گیرد، بیش ی کارگر درپیش می ئی که طبقهها در رابطه با فعالیت تواند  و هرشکلی، می هردلیل سیاست به

 پیش از آلماِنسوسیال دموکراسی عنوان مثال،  کننده باشد تا صرفًا همانند اضطرارهای بیرونی عمل کنند. به تعیین

 دریان ئبسیج روستاجدی برای   ی و تالشاز درگیر وی امتناع ،SPD نسبی انفعالچنین موردی است:  1914 سال

کرد.  بود که از آن طرفداری می مارکسیسم ی ازخاص ی نوِع نتیجه ْیئم بورژواسش با لیبرالیا خصومت نیز و ،رایش دوم

های سیاسی مشخصی  گیری نتیجه نیز درست است که بعضی از کارگران از طریق تماس با ادبیات انقالبی بهامر این 

 ،براین  عالوهچنین بود.  یهئپادشاهی ژودر  یپاریسگران  های معینی از صنعت در میان بخش کهطور همانرسیدند؛ 

عالیق ی  سطه وا به نمایندگی سیاسی از سوی کارگران ماهر صرفًا مربوط به توان کرد که مطالبات تردیدی نمی

بایست با رفتاری برابر  عزت نفس و شایستگی نیز بود که می ی باور به چنین نتیجه همبلکه  شد، مطرح نمیاقتصادی 
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ماهیت خود  کارگران به درجهتشده از سوی حکومت  ذاقدامات واقعی اتخاشد. باالخره،  رسمیت شناخته می به

 لحاظ، از اینکرد.  ا میشان نیز ارتباط پید های تاریخی ترکیب اجتماعی و سنت به ،ها روش گزینش آن ها، به حکومت

ی [دولت]  های خودکامه با واکنش ـ مثاًلـ م سسوسیالی نسبت به آلمانهای جنوبی  ایالت تِر هرچه لیبرالهای  واکنش

  قابل مقایسه است. پروس

اشکال [گوناگون]  ی کننده تعییناصلی و رسد که عامل  نظر می به مسائل، چنیناین  ی همه ا توجه بههرروی، ب به

که  ای و گروهای اجتماعی ولتنقش د به کاْر نیروی های ملی مختلِف جنبشِ اتخاذ شده توسط   سیاسیهای  کنش

بین مشاغل مشابه در کشورهای آشکاری های  شباهت ،صنعتیکنش زیرا در سطح  شد؛ ند، مربوط میبود ها  معرف آن

 رست است که انواع معینی از مداخالت حکومتی در مناسبات صنعتْیمختلف وجود داشت. عالوه براین، این امر نیز د

  کرد. های سیاسی تبدیل می کنش شد، به عنوان اعتراضات صنعتی آغاز می چه را که به آن

گرتِر  با ماهیت سرکوبچندانی توان بدون دشواری  میرا اروپا  ی کارگر در قاره ی سیاست طبقه ترتندرو ی چهره

توسط  [the loi le Chapelier] قانون ضدانجمن فرانسهمرتبط دانست. در جود در هرکشور موهای سیاسی  رژیم

قانونی  به 1830ی  که در دهه این (با توجه به 1848انقالب  تاو از آن زمان  ؛تصویب شد 1791در  »مجلس ملی«

 .جلوگیری کرد فرانسویمیز کارگران آ ات صلحضثری از اعتراؤم ی گونه هبگرتر تبدیل گردید)  هرچه سرکوب

 سال و دریون لدر  1831گونه که در سال  آنعیار تبدیل شدند،  های تمام قیام که] این اعتراضات یا به ترتیب [بدین

) آگوست بالنکی زون ِسه(مانند انجمن  انقالبی یهای سر نجمنا کنیم، و یا به مشاهده می پاریسدر  1834و  1832

را  اکنییکاوفرماندهی  بهی ئنیروی مسلح بورژوای  سبعانهسرکوب  1848قیام ژوئن ]. 105تغییر شکل دادند[

ریزی  خون ه) ب1869در سال  لْوِری (مثل اعتصاب در صنایع معدنی 1860 ی های دهه بعضی از اعتصاب داشت؛ درپی

 ].106یم[مون بوداعضای کهزار تن از  20 یس شاهد قصابی بیش ازرشکست کمون پادر   ،سال بعد دوو ؛ انجامید

ها در آغاز از اعتبارات رادیکال هم  ـ که بعضی از آن حتی پس از چرخش قرنـ  فرانسهجمهوری  های حکومت

باراندازان و ، 1906چیان در  برخوردار بودند، خود را آماده کرده بودند تا با استفاده از نیروهای نظامی اعتصاب معدن

اعتصابی  های چی هن و پستآ کارگران راهرا سرکوب کنند.  1909و  1907در  ها یچ و پست 1907 در کارگران برق

 در مواردی همو  ؛اخراج شدند کاراغلب از  کردند،شرکت  1910 اعتصاب دربسیار مؤثری ی صنعتی ئجو که با مبارزه

بخِش نیست که هر دو  آور تعجبهم چندان گرانه]  زمینه[ی سرکوب در مقابله با این پس .گردیدندام زسربازی اع به

 ـ نظریی  جنبهکم از  دستـ قبل از نخستین جنگ جهانی  فرانسهجنبش کارگری  ای و سیاسِی اتحادیه

  کشیده شدند.م سسندیکالیآنارکو مارکسیسم یا  طرف  هبرا پذیرفتند و های انقالبی  ایدئولوژی

، فرانسهی کارگِر  توضیح رادیکالیسم طبقه ی دولت در گرانه کرد سرکوب عمل هرروی، با شرح وقایع مربوط به به

» رادیکال«یا » انقالبی« 1914در کلیت خویش و قبل از   فرانسهی کارگر  این تعریف غلط رسید که طبقه  نباید به

های  اتحادیه که به های انقالبی حتی برای آن کارگرانی که اندیشهنشان داده است پیتر استیرنبود. 

که  (SFIO) فرانسهکه حزب سوسیالیست  کوسندیکالیستی پیوستند، چندان اهمیتی نداشت؛ این درحالی استرآنا

پدید آمد، مخلوط  زشتی بود از عناصر مارکسیست و غیرمارکسیست، رفرمیست و انقالبی، و  1905سرانجام در سال 

زیر فشار شدید  فرانسهکه  بودند. هنگامیای ن دار هیچ فرقه که طرف داران یک ایدئولوژی مشخص و کسانی نیز طرف
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) یا از سوی 1914از سوی دشمنان خارجی (مانند سال » جمهوری سوم«بست رسید، هنگامی که  بن قرار گرفت و به

) مورد تهدید قرار گرفت، 1930ی  ها در دهه یا فاشیست 1890ی  در دهه دریفوسدشمنان داخلی (مانند قضیه 

که وضعیت از این قرار بود، چندان تعجبی ندارد؛ زیرا، با وجود  دفاع از آن برخاست. این ی کارگر این کشور به طبقه

اش تجربه کرده  انگلیسیتری را در مقایسه با همتای  های دولتی بسیار عمده سرکوب فرانسهی کارگر  که طبقه این

) شرایطی وجود 1852ـ70» (وری دومامپرات«عیار نبود. حتی در  رو سرکوبی تمام هیچ ها به بود، [اما] این سرکوب

ویژه در  کرد، به های صنعتی مداخله می صورت کالنتر محلی در منازعه کار به داشت که دولت در دفاع از نیروی

که خواستار  لوئی ناپلئونچه استبداد   بودند. چنان ناپلئونیها ضد که صاحبان کارخانه ، در جائیآلزاسمناطقی چون 

تصدیق  مارکسکه خوِد  چنان داران توصیف شود، هم عنوان ابزار منافع سرمایه توانست صرفًا به یاصالحات نیز بود، نم

تر بود. پس از سرکوب اولیه جناح چپ در  مراتب صادق ) به1871ـ1940جمهوری سوم ( ی بارهکرد، این مسئله در

که در  قانونی کرد. بدیهی است 1884های  اعتصابی را  در سال  ها و فعالیت بیداری کمون، جمهوری جدیْد اتحادیه

دار و سپس بورژوازی بزرگ قدرت را در دست داشتند،  ی نوزدهم که اشرافیت زمین ی نخست سده با نیمه  مقایسه

ی کارگر نوپیدا  های طبقه ی مردان و نیز حاکمیت پارلمانی کمک کرد تا دولت با خواسته وجود حق رأی برای همه

این امکان را  فرانسهی کارگر  های طبقه سازمان کند. ترکیب رأی و حاکمیت پارلمانی بهتری ب دردی بیش احساس هم

هزار عضو داشت،  91نه تنها حدود  SFIO، 1914داد تا نقش مهمی در حیات سیاسی کشور ایفا کنند: در سال 

دست آورد.  یلیون رأی نیز بهم 5/1شد)، تقریبًا  خوبی نمایندگی می که به بلکه در انتخابات مجلس نمایندگان (درجائی

توان  ی بیستم را می ی نوزدهم و اوایل سده ی سده فرانسهکار در  سردرگمی نیروی  ی بارهخالصه، توضیح محتمل در

  ].107جستجو کرد[ فرانسهی و رفتار دولت  در ماهیت پیچیده

جذوب مارکسیسم انقالبی شده طور نمایانی م که به ویلهمای سوسیالیستِی بیگانه با دولت  پیدایش جنبش توده

ها و اقدامات دولتی ارتباط داشت. مقامات مسئول در  عنوان ایدئولوژی خود پذیرفته بود، آشکارا با کنش و آن را به

را با سوِءظن  آلمانکار در  یابی نیروی  ی اشکال سازمان همه 1860و اوایل  1850ی  ای از دهه بخش عمده

وحشت  به 1848دار حاکم که از خیزش انقالبی سال  ا را سرکوب کردند. نخبگان زمینه نگریستند و بسیاری از آن می

استبدادی  ی کارگر نداشتند. امپراتوری نیمه های طبقه ای با نیازها و آرزومندی دردی افتاده بودند، هیچ فهم یا هم

ها که از  برضد سوسیالیستگرانه را ادامه داد. [وضِع] قانون استثنائی  ) این سنت سرکوب1871ـ1918( ویلهم

ها و آثار سوسیالیستی ممنوع بود و بسیاری از رهبران کارگری  شد و براساس آْن نوشته اعمال می 1890تا  1878

 السالسوسیالیستِی ـ   دولت های  جنبش سوسیال دموکراتیک کمک کرد تا از نظریه نیز زندانی یا تبعید شدند، بازهم به

ی حاکم است و  برود که مدعی بود دولت ابزار طبقه کارل کائوتسکیسوی مارکسیسم  بهفاصله بگیرد و  دورینگو 

قانون استثنائی در  ی  از خاتمه شود. حتی پس داری تنها از طریق نابودی آن برطرف می ی سرمایه معضالت جامعه

داد. اشکال متعددی از  را مورد اذیت و آزار قرار می آلمانی کارگر  چنان نمایندگان طبقه دولت هم 1890سال 

شدند.  زندانی می» قیصر اهانت به«دلیل  اغلب به SPDی  سانسور ضدسوسیالیستی باقی ماند. ویرستاران روزنامه

سفید مربوط  کارمندان کشوری یقه به ای که نه تنها  ها از استخدام دولتی محروم بودند؛ قاعده سوسیال دموکرات

رغم این  تر، علی ها مهم ی این آهن نیز صادق بود؛ و شاید از همه ها و کارگران راه چی مورد پست ی بارهشد، بلکه در می
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درون دولت راه نیافت. علت  بود، [اما] هیچ سوسیالیستی به رایش دومترین حزب سیاسی در  بزرگ SPDواقعیت که 

پیش از  آلماِناین علت ممکن گردیده بود که  نبود، [بلکه] به آلماناین امر صرفًا ذهنیت ارتجاعی نخبگان حاکم در 

وجود داشت که در انتخابات همگانی توسط مردان  رایشتاگیک دولت پارلمانی نبود. البته مجلس  1918انقالب 

و کسانی که دور و بر او بودند، اتخاذ  قیصرشد؛ اما هیچ حاکمیت پارلمانی درکار نبود: تصمیمات توسط  انتخاب می

گو بودند  نداشتند، بلکه در مقابل قیصر پاسخ رایشتاگاش مسئولیتی دربرابر  که صدراعظم و وزیران شد؛ درحالی می

ای چهار میلیون و  رغم حمایت توده این معنی بود که علی ها را داشت. این امر به که حق انحصاری عزل و نصب آن

قدرت سیاسی  این حزب هنوز به ، [اما]1912در انتخابات کشوری سال  SPDدویست و پنجاه هزار نفری از 

این معنی بود که سوسیالیسم از طریق ِصرِف انتخابات  به آلمانتر نشده بود. قانون اساسی در امپراتوری  نزدیک

اش که  و حامیان ادوارد برنشتاینی  های تجدیدنظرطلبانه قدرت برسد؛ و این دقیقًا دلیل آن بود که نظریه تواند به نمی

 SPDهای حزب  سوسیالیسم (و چیزهائی شبیه این) بودند، بارها ازسوی کنفرانس یجی وصول بهدار راه تدر ف طر

کار و تعهد آن  که] بخشی از قدرت رادیکالیسم نیروی توان چنین نتیجه گرفت شد. بنابراین، [می مردود شناخته 

گر  یک دستگاه سیاسی سرکوب های اجتماعی موجود، ناشی از فعالیت و   مردود دانستن کلیت نظم سیاسی نسبت به

 ].108بود[
 :طرز روشنی انقالبی نبود شویم که به می هکار مواج سیاست نیروی ی ی شیوه بار دیگر با واقعیت پیچیده ، یکهررویبه

واقعیت براندازی کامل  طور متحد به هجنگ جهانی بنخستین پیش از  آلمانکارگر  ی که طبقهکند  نمیکس ادعا  هیچ

 ،آلمان یجنوبهای  ایالتدر  های آزاد کارگری اتحادیهبود. در مراتب متعهد شده سیاسی، اجتماعی، اقتصادی موجود 

این ناتوانی از سوی  .]109شوند[ دیده میآسانی  به ها رفرمیست SPDحزب سراسری رهبری ی  ردهو حتی در 

[که یک سیاست   روسی های شویکبرخالف بلثاًل م حداکثری ـ موضع انقالبِی یکبرای اتخاذ  آلمانکار در  نیروی

 ـ نیز چنین است فرانسه ی بارهدر که چنان همـ و بخشی از توضیح دارد؛  توضیح نیاز آشکارا به حداکثری اتخاذ کردند]ـ

گر نبود.  ی خود سرکوبرازتای ت اندازه هم گاه به هیچمجموعًا  آلمانه دولت نهفته است ککم در این واقعیت  دست

ی ئها ی سازشئهای بورژوا با آرمان ،ماندند که باید در میان رشد جمعیتی و صنعتی انبوه باقی می آلمانهای  حکومت

ی و أحقوق سیاسی مانند حق ر ی بارهچنین در بلکه هم ،اقتصادیهای  سیاست ی نه فقط در عرصه ،کردند می

سازمان قانونی وجود داشته یک عنوان  مجاز بود که به آلمانسوسیال دموکراسی  1890 لهای مدنی. از سا آزادی

، گسترش داشته باشد موجوْد ی در جامعه خودرا داد سهم ساالری بزرگ خود را که اجازه می باشد و دستگاه دیوان

های جنوبی  ویژه در بخش به ،کرد کمک میرسمی رقیق کردن آرمان انقالبی  ی نیز بهأهای ر رقابت در صندوق بدهد.

رسد که  نظر می به ،سان بدین ی قابل توجهی را کسب کند.رغیرپرولت یکرد تا آرا که حزب باید تالش می انآلم

  روسیهدر  ارتباط داشته باشد:طبقه کارگر  سمرادیکالی ی ازدرجات متفاوتی از سرکوب دولتی با سطوح مختلف

کار  نیرویشدیدًا رفرمیستِی  های لیبرال شاهد سیاست انگلستاِن ،وجود آمد هبش انقالبی آشکار بجنخودکامه یک 

پارچه  یکو نه  بود پارچه انقالبی کارگری متولد شد که نه یک ی استبدادی طبقه نیمه آلماندرحالی که در  ،بود

که از  آلمانهای جنوب  هم قابل اثبات است: در ایالت آلماناین مسئله حتی در سطح تحوالت محلِی  .رفرمیست

طور همگانی و  (یا مجلس ایالتی) به لندتانکبرالی نسبتًا استواری برخوردار بودند و حق شرکت در انتخاباِت سنت لی
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ی موجوِد  یافته کار سازمان چنین رضایت خاطر نسبتًا آرامی را در نیروی ی مردان برقرار بود، و هم مستقیم برای همه

 ساکسونیهائی مانند  آمد. از سوی دیگر، در ایالت حساب می عمدتًا رفرمیست به SPDکنیم، حزب  جا مشاهده می آن

های انتخاباتی پیچیده و نابرابری وجود  شد و نظام ها ِاعمال می انجمن ی بارهکه قوانین نسبتًا خشنی در پروسو 

 ].110طور بسیار آشکارتری رادیکال بود[ به آلماندموکراسی  داشت، سوسیال 
کرد، چراکه نیروهای نظامی تا  دیرتر تبارز پیدا  ایتالیای کارگر و خشونت سیاسی در  یکالیسم طبقهارتباط راد

گرفت و حق رأی همگانی برای  کنندگان مورد استفاده قرار می طور مرتب برضد اعتصاب ی نوزدهم به اواخر سده

نیز قابل مشاهده است،  اسپانیادر  چنین . این ارتباط هم سمیت شناخته شدر به 1912مردان نیز تنها در سال 

ی کارگر ایجاد کرده  این ذهنیت و آمادگی را برای طبقه (Guardia Civilia) گارد غیرنظامیکه  سبعیت  جائی

های استقرار مسلسل [باید] خطر مرگ را بپذیرد، و  پست  های بسیار ابتدائی به با سالح  بود که در ازای حمله

 بارسلوناای بود که در طی جنگ خونین داخلی در  هْا تحول اجتماعی ترین آن ه شاید مهمرویدادهائی را شکل بدهد ک

که  است که مثال بسیار روشنی از این است روسیهها آشکارتر امپراتوری  ی این ]. از همه111گردید[ واقع  ساراگوساو 

ی کارگر را  حد و حصْر نارضایتی اقتصادی طبقه ی نامطلوب توانست با سرکوب بی چطور یک حکومت خودکامه

  ].112تبدیل کند[ 1917و  1905های سیاسی  انقالب به

آْن ساختار و اهداف اعتراض کارگری را  موجب  ترین مکانیسمی بود که دولت به سرکوب سیاسِی آشکار مستقیم

 میلرانکه  مثاًل وقتی همراه تغییر در حکومت ( داد؛ اما فقط این نبود. بحران سیاسی به مورد تعرض قرار می

 یندنبال نخست به آلمانها در  دمکرات سیالکه سو شد یا وقتی فرانسهی  وارد کابینه 1899سوسیالیست در سال 

)  دست گرفت به 1936ی  فرانسهزمام حکومت را در » ی مردمی جبهه«که  قدرت رسیدند، و یا وقتی بهجنگ جهانی 

های مشخص  های اعتصابی انبوه بینجامد. از سوی دیگر، اتخاذ سیاست موج توانست انتظارات کارگران را باال ببرد و به

ی کارگر رادیکال شوند.  های طبقه کرد تا بعضی از بخش های مختلف اروپائی نیز کمک می سوی دولت اقتصادی از

ی حاکم  بعد وجود داشت و طبقه به 1870ی  که از اواخر دهه آلمانکننده در  های کشاورزی بسیار محافظت تعرفه

ی کارگر صنعتی  ای سطح زندگی طبقهروشنی بر ساخت تا از لحاظ اقتصادی باقی بماند، به دار را قادر می زمین

های اقتصادی  منافع طبقاتی خاصی دارد. سیاست کرد که دولت تعصب خاصی نسبت به بار بود و آشکار می زیان

ی نوزدهم تأثیر مشابهی داشتند. امحای قوانین عمدتًا پدرساالرانْه کارگران را بدون  در اوایل سده انگلستانهای  دولت

ها ایجاد کرده  گذاشت که توقع حمایت  دولتی در زمان مصائب حاد اقتصادی را در آن ای میای برج محافظت سنتی

» قانون جدیِد فقر«بود که با طرح منفور  1834در سال  رفرم پارلمانیکه واقعیت این است که این  بود؛ درحالی

های ملی ایجاد کردند که  ارگاهدنبال آن ک مستمندان را قطع کرد و به به  که پرداخت کمک هزینه [یعنی: قانونی

سوی  انداختند] برخی از کارگران را به اصطالح می کارگران به گردن  به» کمک هزینه«ترین کارها را در ازای  سخت

طور مصنوعی باال  قیمت نان را به» قانون غله«گونه که  همان تر راهبر گردانید، به درخواست تغییرات سیاسی بیش

  ].113داشت[ می نگه

گردید، دنبال  نارضایتی سیاسی رهنمون می های دولْت نارضایتی اقتصادی را به ی فعالیت واسطه ه دیگری که بهرا

ها  مالیات انگلیسهای [گوناگون در]  ی نوزدهم باعث شد که دولت در اوایل سده فرانسهکردن جنگ بود. جنگ برضد 
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در  روسیههمراه داشت و هم نارضایتی سیاسی. در  ی را بهرا افزایش دهند؛ و مخالفت با مالیات، هم نارضایتی اقتصاد

دنبال آن آمد، اصالح دستمزدها و شرایط زندگْی مستلزم پایان جنگ بود؛ و این هم  هائی که به و ماه 1917فوریه 

در چند ماه بعد از آن بود. برعکس،  کرنسکیی خود متضمن برکنار ساختن خودکامگی تزاری و سپس دولت  نوبه به

 بریتانیاهای  طورکه توسط دولت ی اجتماعی، آن ی قوانین بیمه ی کارگر در نتیجه ی طبقه الحات نسبی در تجربهاص

، فرانسهکه نبود چنین قوانینی در  طلبانه باشد؛ درحالی تواند توضیحی برای قدرت گرایشات اصالح ارائه شد، می

از دولت کمک کرده  فرانسویاشمئزاز کارگران  تواند به می» جمهوری سوم«همراه فساد آشکار سیاست بورژوائی در  به

 باشد.
رساند، و از همه  ی کارگر آسیب می سطح زندگی طبقه های بسیاری به های اقتصادی و جنگی از راه سیاست

لت توان دو کار [با کارفرمای خویش]؛ [بنابراین] می بار و مستقیم در منازعات نیروی ی خشونت باالتر: از طریق مداخله

حال، اقدامات دولت اغلب بازتاب  کار درنظر گرفت. با این عنوان عامل رادیکالیزه کردن اعتراضات نیروی را به

آن توجه  هاست که اکنون باید به پرولتاریای دردسرساز بود؛ و این نگریش ی باالتر نسبت به تر طبقه های کلی نگرش

  کنیم.

  

های اتخاذ شده از سوی کارفرمایان  جا دیدیم که نگرش : تا اینی کارگر نگرش طبقات دیگر و سیاست طبقه

اقدام سیاسی وادار بکند.  تواند کارگران را به کار می های نیروی [یابی] اتحادیه کارگری و دیگر فعالیت سازمان  نسبت به

ی کارگر شکل  بقههای اجتماعی کمک کرد تا شعور طبقاتی ط سایر گروه  تر، نگرش حال در سطحی بسیار کلی با این

با  تزاری، و  روسیهمثاًل در  کردند ـ البی را ایفا میغکه سرآمدان پیشاصنعتی هنوز نقش سیاسی  هائی بگیرد. در دولت

ادراکی و  دور از هم کار به نیروی نسبت به  آور نباشد که نگرش ـ شاید تعجب آلمان، در امپراتوری  های معین احتیاط

کرد: این جنبش  کار تهدیدی را برای اقتدار موجود ایجاد می ی نیروی ه بود. جنبش خیزندهگران طور آشکار سرکوب به

ی روستائی تسلط داشت؛  پذیرای کنترل مستقیم اقتصادی یا کنترل غیرمستقیم ایدئولوژیک نبود که برجامعه

های دموکراتیک و  ارزش، [اما]  مالکیت خصوصی  کار به ی نیروی جنبش خزنده  نظر از تهاجم سوسیالیستی صرف  

در ستیز بود. با این حال، در امر   کارانه های محافطه ی سنت شد، با همه ـ که  بسیار گرامی داشته می نیز سکوالرش  ـ

تر، نگرشی بود  تر و شاید هم مهم ی مشکل سیاستی مستقل و بعضًا رادیکال، مسئله کار به های نیروی تبدیل سیاست

  فزایش و نیرومند در کشورهای اروپائی اتخاذ کرده بود.ا ی متوسط روبه که طبقه

ی خدمت برای نیازهای مدنی توسط قشرهای  ی دولت مدرن و ارائه توسعه های روبه انقالب صنعتی، فعالیت

نظر بسیاری  ی نوزدهم بود. به سابقه در سده ی متوسط در میزانی بی ی طبقه ای و متخصْص شاهِد توسعه حرفه

و سرمایه بود تا براساس عنوان یا   تر براساس مهارت این گروه اجتماعی جدید، که قدرتش بیشطبیعی بود  که 

که در  زمین، چالشی در برابر سامان اشرافیت کهن و ساختار قدرت محسوب گردد؛ و این دقیقًا همان چیزی است

و  1789در سال  فرانسهدر  های مختلف ی نوزدهم رخ داد. انقالب ی نخست سده های اروپای غربی در نیمه دولت

ِی سال بریتانیاکه الیحه اصالحات در  چنان بازتاب مطالبه برای نمایندگی و فرصت برابر بود، هم 1848و  1830

رسمیت شناختن البی صنعتی بود. حتی در  ی معینی درصدد به ای که تا اندازه چنین وضعیتی داشت؛ الیحه 1832
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ی متوسط شهری در جستحوی  و در جنوْب لیبرالیسم طبقه رایلنددر  1840ر ویژه د و به 1830ی  ، در دههآلمان

انجام برساند.  ها را به تالش کرد که این دگرگونی 1848های  هائی در ساختار سیاسی بود و نهایتًا در انقالب دگرگونی

کار  های ماهر نیروی بخش برخی از  ی حقوق شهروندی، بورژوازی توانست به ها برای توسعه در بعضی از این آغازگری

از دست دادند، دقیقًا از همین  1848که جان خودرا در سنگرهای برلین و پاریس در  تکیه کند؛ در واقع، آن کسانی

 ها برخاسته بودند. گروه
شاهد تجدیدحیات  1860ی  در دهه آلمانتر کشورهای اروپائی چندان نپائید. در  این اتحاد ضداشرافی در بیش

ها  های آموزشی و مانند این های لیبرال، انجمن ی متوسط برای بسیج حمایت از طریق تعاونی بقههای ط تالش

های لیبرال پیوستند،  سازمان ها تاحدودی متناقض بود. بسیاری از کارگران ماهر که به هستیم؛ ولی نتایج این تالش

ها از منزلت، از استقالل، از  شوار است: برداشت آنعنوان کار انقالبی د ها به دالیلی این کار را کردند که توصیف آن به

که این  های اجتماعی باالتر. اما هنگامی رسمیت شناخته شدن توسط گروه ها برای به قابلیت احترام و شوق آن

رسمیت  های بورژوا از به ی متوسط در ستیز قرار گرفت. لیبرال های طبقه ها مطرح شد، با نگرش ها در انجمن ارزش

ندرت اجازه دادند که کارگران در گرداندن چنین  شان امتناع کردند و حتی به های برابری کارگران در باشگاه شناختن

رسمیت شناخته شدن و قابلیت احترام بودن، کارگران را  هائی مشارکت داشته باشند؛ و سرخوردگی از میل به سازمان

کار در  مستقل نیروی  ا کنند. در واقع، پیدایش سازمانهای مستقل و گاهی رادیکال گرایش پید سیاست که به واداشت

های  هائی بود که در اصل توسط لیبرال یکی از پیامدهای چنین ستیزی در درون سازمان 1860ی  در دهه آلمان

لحاظ حجم و اندازه  به آلمانی کارگر صنعتی در  که طبقه چنان ]. هم114گذاشته شده بود[ ی متوسط بنیان  طبقه

ی دوم این سده در وضعیتی قرار گرفت که حق رأی  کرد، و با صنعتی شدن سریع در نیمه نفجاری پیدا میحالت ا 

سمت راست گرایش  طور روزافزونی به گونه نیز بورژوازی به همان ی مردان اعطا گردید؛ به همه به رایشتاگبرای مجلس 

های کوچک  بر دارودسته ینی سیاست لیبرالِی مبت ههای کهن این دلیل که روشن شد که شیوه کرد، خصوصًا به پیدا می

خودآگاهی انتخاباتی دست  طور روزافزونی به هائی را کنترل و هدایت کند که به تواند توده و نجبای محلی، دیگر نمی

 چیزی آلماْنمارکسیسم انقالبی متعهد بود، بورژوازی  ای که به ی بسیار وسیع حزب سیاسی کردند. با توسعه پیدا می

توصیف کرد. در همین زمان » خطر سرخ«ی  پریشی درباره عنوان نوعی روان توان به را ایجاد کرد که آن را تنها می

خاطر اتحاد ملی، [اعطای] امتیازات اقتصادی و نیز توزیع عناوین  ی متوسط صنعتی به های معینی از طبقه بخش

طرز درخشانی در  با چنین ترتیبی به» فئودالی شده«شدند. پیدایش یک بورژوازی  خریداری می ویلهلمتوسط دولت 

های مسلط صنعت  است. برخی از بخش طنز کشیده شده  به (Der Untertan)» آدمک«نام  به هانریش مانرمان 

با تشکیل  1913کرد که سرانجام در سال  کاری می ها همیونکرحاکِم طور سنتی  بهی  طور روزافزونی با طبقه به

طور  ]. اکنون باید تصدیق کرد که الگوی بورژوازی فئودالی شده، آن115اوج خود رسید[ به» های مولد مجتمعکارتل «

ی صاحبان صنعت منافع مشترکی در  ]. همه116اند، یک جریان عمومی نبوده است[ که برخی از مورخین تصور کرده

ها ناراخت بودند. یونکرکاری با  هم ی بارهدرطور واضح  ها به های اقتصاد محافظتی نداشتند و بعضی از آن سیاست

ها  مالیات ی بارهویژه در داری برسر تنوعی از مسائل، به های فراوان بین منافع صنعتی و زمین براین، گسست  عالوه

های [ناشی از] فئودالیزه شدن بورژوازی مورد قبول قرار  ناپذیرترین جدل حال، حتی اگر آشتی وجود داشت. بااین
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های اشرافیت و بورژوازی  ی بخش چه عماًل همه یک از این تقسیمات برای تیره ساختن آن ]، [بازهم] هیچ117بگیرد[

کند؛ یعنی: مبارزه با سوسیالیسم.  بخشید، کفایت نمی شان تشخص می ترین هدف مشترک عنوان مهم را به آلمان

ی دوم  در نیمه آلمانی متوسط  گیری از طبقه مهای لیبرالی توسط بخش چش اعتباری کنار گذاشتن ارزش بنابراین، به

گران مستقل و مانند آن نیز وجوه  ی متوسط روستائی، صنعت که تصافًا با طبقه ی نوزدهم (کنار گذاشتنی  سده

  ای برای خود اختیار کند. ی کارگر را واداشت تا سیاست مستقل، منزوی و جداگانه مشترکی داشت) طبقه

ای از بورژوازی متعهد  های عمده نیز رخ داد، گرچه نه چندان کامل؛ بخش فرانسهی در تر همین امر تا حدود کم

حال،  باقی ماندند و حتی گروهی با جنبش سوسیالیستی متحد شدند. با این» جمهوری سوم«های لیبرال  سیاست به

ه است و همین خیانت ها خیانت شد آن طرز روزافزونی احساس کردند که به به فرانسویگواهی خوِد کارگران  به

سازی در شهر  ، ساعتویکتور پروستی  یک حزب مستقل کارگری را احساس کنند. بنابر گفته موجب شد که نیاز به

 1876های کارگری در اکتبر  ی ملی سازمان هائی که در نخستین کنگره راننترین سخ و یکی از محبوب دیژون

چون همسر لوط در  رفت نیست. متحجر شده است، هم مسیر پیششهروندان، بورژوازی ما دیگر در «سخنرانی کرد: 

ی پیوندهای خودرا که زمانی با مردم داشت، کاماًل از دست داده  سنگ تبدیل شده است... [و] همه جای خود به

  ].118»[است

ی کارگر  طور منظم حرکاتی را ارائه کرد که حمایت طبقه ی قرن به بعداز نیمه انگلیسی متوسط  برعکس، طبقه

که در مورد   ای را نشان نداد پریشی گونه روان  گاه آن تر از خود مطمئنًا هیچ ی طبقات پایین را جلب کند و درباره

تا  انگلیسی متوسط  رال از طبقهکه یک تصویر تمامًا لیب توان دید. مسلم است تای او در اروپا می ی متوسط هم طبقه

سمت راست حرکت کردند؛ ولی  های معینی از این طبقه به ی نوزدهم بخش است: در اواخر سده  کننده ای گمراه اندازه

های دموکراتیک و  رویدادها در بستر سیاست  ی این رخ داد، و همه آلمانآن میزانی نبود که مثاًل در  بازهم این امر به

گونه وقایع  ی این عصران آن دوره درباره ایم، هم طورکه مالحظه کرده نی بود که اتفاق افتاد. (همانحکومت پارلما

تای او در آن  آن میزان که هم های دموکراتیک را به ارزش هرگز  فرانسهعالوه، بورژوازی  ]). به119اختالف نظر دارند[

دانستند. درنتیجه جنبش  متعهد می SFIO  خودرا به فکراْن کرد، انکار نکرد و بعضی از روشن انکار می راینسوی 

 اش منزوی نشد. آلمانیتای  ی هم اندازه هرگز به فرانسهکارگری در 
میزان رادیکالیسم  ی معینی به ای نیست. این امر تا اندازه توضیح رفتارهای افتراقی بورژوازی در اروپا امر ساده

از  آلمانیهای  ستگی دارد: تعجب چندانی ندارد که لیبرالهای کارگری بومی در مناطق گوناگون ب سازمان

ی کارگر  ها از طبقه بریتانیائیترسیدند تا  تر می کرد، بیش ای که از مارکسیسم انقالبی پیروی می های کارگری سیاست

که پیش از این  نچنا ی مسئله است؛ زیرا هم اعتباری صرفًا بیان دوباره حال، گفتن این نکته به خود. با این  طلب اصالح

اعتباری یک نوع دور  ای پیامد خصومت بورژوائی بود. به کم تا اندازه ی کارگر دست مشاهده کردیم،  رادیکالیسم طبقه

کند و رادیکالیزم کارگری موجب  کار را رادیکالیزه می ی متوسط نیروی های طبقه باطل وجود دارد که در آن روش

اولیه نسبت   ها در پاسخ صورت، پس چرا این تفاوت سمت راست بچرخد. در این تر به ی متوسط بیش شود که طبقه می

وجود یا عدم وجوِد حق رأی همگانی در هنگامی مربوط  اعتراضات کارگری وجود دارد؟ پاسخ شاید تا حدودی به به

ترس  بریتانیاازی شود که صنعتی شدن در مراحل نسبتًا آغازین خود قرار داشت. تناقض در این مسئله است که بورژو
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ی آن طبقه تا نخستین  منافع] خود بیگانه بود، نداشت؛ زیرا بخش عمده ی کارگری که [نسبت به چندانی از طبقه

 آلمانو در  1871از سال  فرانسهی متوسط لیبرال در   هرروی، احزاب طبقه جنگ جهانی از حق رأی محروم بود. به

شد، با نمایندگان  ه تحت شرایط حق رأی همگانی برای مردان برگزار میک از همان سال مجبور بودند در انتخاباتی

تواند]  شد که دموکراسی [می طرز روزافزونی این خطر واقعی فهم می به آلمانی کارگر رقابت کنند. در  طبقه

  های غیربورژوا بینجامد. پیروزی سیاسی گروه به

های  وجود نگرش تواند به کار هم می نیروی ط نسبت بهی متوس های متفاوت طبقه تر نگرش هرحال، توضیح بیش به

سرعت تغییر مناسبات اجتماعی. قبل از انقالب صنعتی در  صنعتی شدن مربوط باشد و هم به پیش ازاجتماعی 

ی  های مستقل خود وجود داشت که کمابیش رشد خودرا از نیمه بزرگ با ارزش نسبتًامتوسط  ی  یک طبقه بریتانیا

صد سال طول کشید،  که حدود  انگلستانشروع کرده بود. فرآیند نسبتًا طوالنی صنعتی شدن در  ی هیجدهم سده

آرامی صورت گرفته بود، چنان  اش به  گیری ی کارگر را که شکل ساخت تا طبقه ی متوسط را قادر می گاهی طبقه

هیچ  آلماننقالب صنعتی در ی فرهنگ سیاسی او تأمین شود. از سوی دیگر، پیش از ا خود جلب کند که سلطه به

زمان  طور هم حدودًا به آلمانی متوسط پرشمار یا نیرومندی وجود نداشت. بورژوازی و پرولتاریای صنعتی در  طبقه

ی  که این فرآیند بسیار سریع اتفاق افتاد؛ در نیمه تر این خودآگاهی رسیدند. مهم زمان نیز به طور هم شکل گرفتند و به

ی  یک غول صنعتی شهری تبدیل شد. نتیجه این که طبقه ی کشاورزی به از یک جامعه آلمانی نوزدهم  دوم سده

ی خود با  دشمن بالقوه با برداشتی نسبتًا ضعیف و نوپیدا  از هویت مستقل خود، از همان آغاز به آلمانمتوسط 

طرف، تهدید نافرمانی   ز یکاز دو طرف تحت فشار تهدید قرار داشت: ا آلمانی متوسط  کرد. طبقه سوِءظن نگاه می

تر هم بود؛ و  و نیز تهدید سوسیالیسم که بزرگ  ـ  وحشت انداخت به 1848گونه که او را در سال  آنـ  تر  ی پایین طبقه

 آلمانی متوسط  ی حاکِم آریستوکرات و خودرأی. [بنابراین] تعجبی ندارد که طبقه  از طرف دیگر، تهدید طبقه

لحاظ اجتماعی  گاه به هیچ فرانسهی کارگر  که طبقه همین ترتیب، این  ت حاکم پیش رفت. بهسمت سازش با اشرافی به

آثاری از لیبرالیسم را در خود حفظ  فرانسهکه بورژوازی  خود منزوی نشد و نیز این واقعیت  آلمانیتای  همانند هم

ها مربوط باشد که تنها در  های مستقل قبل از صنعتی شدن و دراختیار داشتن این ارزش وجود ارزش  تواند به کرد، می

کامل نشده بود. در واقع،  ی کافی  اندازه هنوز هم به 1934طور جدی شروع  و تا سال  ] به1830[در  پادشاهی ژوئیه

گیری  ای روستائی باقی ماند؛ و شکل ]، جامعه1939تا  1919از هرچیز تا دوران بین دو جنگ [پیش  فرانسه

که در   داد، امری ی متوسط فرصت نفس کشیدن می طبقه ی پرولتاریای صنعتی در این کشور بازهم به آهسته

ی کارگر در  طبقه نسبت به نسهفراپریشی بورژوائی  وجود نداشت. از سوی دیگر، این واقعیت که روان آلمانامپراتوری 

تاریخ گذشته و ستیزهای  گشت، بلکه به وجود حق رآی همگانی برمی تر بود، نه تنها به بیش بریتاتیامقایسه با 

ی جمعی از مبارزات گذشته  اعتباری، حافظه شد. به ) نیز مرتبط می1871و کمون  1848بار (مانند روزهای  خشونت

  داد. ی متوسط را نیز شکل می بلکه شعور طبقه ی کارگر، نه تنها شعور طبقه

اثرات  روسیهها در  های انقالبی و نهایتًا موفقیت این نگرش که وجود نگرش کنند  میاستدالل  ،در سحطی دیگر

ی  ی متوسط لیبرال و نیز وابستگی ویژه فقدان طبقه جا گذاشت؛ [البته] با توجه به قابل توجهی در این کشور به
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مطابق آن باور  تروتسکیکه  . در واقع، این دقیقًا همان استداللی است دولت یا سرمایه خارجی به وسیهرصنعتی شدن 

  ].120سوسیالیسم گذر کند[ داری به ی سرمایه تواند بدون عبور از مرحله می روسیهداشت که 

ها توانست  طریق آنکار از  های مختلفی را توضیح بدهیم که اعتراضات نیروی ایم شیوه در این قسمت کوشیده

های سیاسی و  های صرفًا صنعتی است و جدا از تأثیرات نوشتهمسیرکه متمایز از  سیاسی شدن بیابد؛ راهی راهی به

که نقش محرومیت  همان اندازه مورد مبالغه قرار گرفته  ها اغلب به که نقش آن مداران منفردی های سیاست فعالیت

ای بود که دیگر  دردی چنین هم کار، و هم تر، رفتار دولت و کارفرماها با نیروی مراتب مهم ها به مادی صرف. از این

که  داشتند. درجائی های این طبقه ابراز می آرزوها و آرمان نسبت به های خویش  های اجتماعی از طریق دیدگاه گروه

ی زیادی  برد، تااندازهکارگیری قدرت صنعتی پیش ب توانست نیازهایش را از طریق به کار  می اعتراضات نیروی

ی  وسیله اثر شدن آن به ای یا بی هرروی، در فقدان چنین قدرت صنعتی صورت صرفًا صنعتی باقی ماند. به به

 شد. ی ستیز نیز دگرگون می ها و عرصه گر نگرش ناپذیر و قوانین سرکوب سازش یانکارفرما
کردند و  های کارگری اعتصاب می بعضی گروه» صنعتیانقالب «گاه  جا مشاهده کردیم که در شام بنابراین، تا این

دالیل مختلف در انواع  های کارگری نیز به گاهی اوقت بعضی از گروه .دادند های اقتصادی خودرا تشکیل می سازمان

تر انواع کارگرانی بپردازیم که در انواع  بررسی مفصل های سیاسی مشارکت داشتند. اکنون باید به مختلف فعالیت

  کردند. کار شرکت می ون اعتراض نیرویگوناگ

  

  کار ترکیب اجتماعی اعتراض نیروی
دادند،  یافته را تشکیل می ی اعتراضات سازمان که در آغازین روزهای انقالب صنعتی صفوف و بدنه نوع کارگرانی

بودند که در  گرانی کردند. گاهی صنعت های بزرگ کار می ندرت در کارخانه در واقع کارگران ماهری بودند که به

ها یا  ای از کارگران ماهری بودند که در کارخانه کنندگان گاهی نوع تازه کردند. این اعتراض های کوچک کار می کارگاه

کننده باشد،  تواند گمراه ها بین این دو گروه می ی این تفاوت هرروی، مبالغه صنایع جدید استخدام شده بودند. به

کارگران  :ی نوزدهم حاکی از چنین چیزی بود در ربع سوم سده ایتالیاکار در  ویی سازمان نیر که تجربه چنان هم

های اجتماعی و  ها ارتباط داشته باشند، در سازمان کاران غیرماهر خود در کارخانه که با هم صنعتی ماهر بیش از آن

گران و کارگران  ، صنعتدر واقع ].121ها حضور داشتند[ گران محلی در آن کردند که صنعت ای مشارکت می سیاسی

 بریتانیاهای مشابهی داشتند. در  شدند که انتظارات و آموزش کار گماشته می هائی به ماهر کارخانه اغلب از گروه

دهی  آوری جدید سازمان ها رفتند و خودشان را پیش از ابداع فن کارخانه های معینی از کارگران ماهر به گروه

استخدام  ها  در کارخانه 1860ی  و دهه 1850ی  گران که در دهه بعضی از صنعت آلمانکه در  ]؛ درحالی122کردند[

دادند و اغلب در پِی جبران مسائل اقتصادی خود  دادند که پیش از آن انجام می ، تقریبًا همان کاری را انجام میشدند

ها  نظر آن کار دیگر که به ر بهی سنتی بودند؛ مثاًل صرفًا از طریق درخواست انتقال از انجام یک کا همان شیوه به

نواخت  صورت یک ها تحمیل شود و کاری را به آن که انضباط نوینی به تر، از این ها مهم تر بود. از همه این بخش رضایت

 ].123انجام دهند، ناراحت بودند[
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 بریتانیادر های اقتصادی و سیاسی پایدار غیرقابل انکار است.  بندی سازمان ی کارگران ماهر در صورت غلبه

گران  صنعتگاه  داشتی نوزدهم پدید آمدند که  ی هیجدهم و اوایل سده شماری در اواخر سده ی بی جوامع دوستانه

ی  شان در بدنه دادند، و عضویت چارتیستی را تشکیل می ه ستون فقرات تعهد نسبتًا پایدارک گرانی ماهر بودند؛ صنعت

هائی که در  کرد. نخستین گروه های تجاری تغییر نمی چرخهـ در اثر نوسان  برخالف کارگران بومی ساده چارتیسم ـ

ها،  هائی مانند خیاط های کارگری را شکل دادند، گروه شکل جنینی اتحادیه بریتانیاروزهای آغازین انقالب صنعتی در 

با الگوی اصطالح  های به که اتحادیه ها بودند؛ درحالی  گران مشابه آن کاران و صنعت سازان، چرم زناِن پشم، کشتی شانه

ـ  مانند کارگران مهندسی  کار ـ های ماهر نیروی طرز غالبی از بخش نیز به 1860و  1850ی  ها ی دههبریتانیاجدید در 

چنین کسانی که دستمزد خوبی داشتند و از مهارت باالئی  ع فوالد و آهن و همکردند. [کارگران] صنای عضوگیری می

  ].124ها درآمدند[ اتحادیه عضویت  به 1860ی  برخوردار بودند، نخستین کسانی بودند که در دهه

ان، ، نجاران، خیاطفرانسویسازان  تنکابی 1840و  1830ی  ها بینیم. در دهه ی اروپا تصویر متفاوتی نمی در قاره

وجود  های کارگری را به دادند و اتحادیه ای را تشکیل می دوزان و کفاشان کسانی بودند که جوامع دوستانه بناها، کاله

بودند که در امپراتوری دوم (یعنی: در دو دهه بعد) چنین اقداماتی را انجام   ها چنین که بازهم همین آوردند؛ هم

طور ثابتی دارای صورتی از  گری تقریبًا به های صنعت ) حرفه1830-48( پادشاهی ژوئیه، در مارسیدادند. در 

وجود » پرولتاریائی«های  ها حرفه که در میان آن براین  که هیچ سندی مبنی کار بودند؛ درحالی دهی نیروی سازمان

های  هکدهد بار به ی مرکزی، سازمان[یابی] سوسیالیستی نخستین فرانسه، در آلیهداشته باشد، در دست نیست. در 

نیز کارگران  1870در  فرانسویگرایان  تر اتحادیه چیان. بیش مراکز بزرگ معدن چیان نفوذ کرد تا به کوچک معدن

[کارگر]  حزب ُاوریهکردند و  گران پاریسی دریافت می ترین حمایت را از میان صنعت ها بیش ماهر بودند؛ آنارشیست

(Parti Ouvrier) در 125طور عمده از کارگران شهری ماهر تشکیل شده بود[ ، بهپدید آمد 1880ی  که در دهه .[

سازان بودند که سازمان یافتند؛  کارگران چاپ، کارگران ماهر دخانیات و ماشین 1848در جریان انقالب  آلمان

مشابْه های  همراه بناها، کفاشان، خیاطان، نجاران و کسانی از حرفه به 1860ی  گران در دهه که همین صنعت چنان هم

های ماهر  بخش یافته تا چرخش قرن محدود به جنبش کارگری سازمان هافن لودویگشدوباره سازمان یافتند. در 

اتحادیه السالی عمومی « 1868صادق است. در سال  جنبش سوسیالیستی نیز  ی بارهکار بود؛ و همین امر در نیروی

نفر از کارگران دخانیات،  7عضو آن شاخه،  9تشکیل شد: از هر   این ترتیب به هامبورگدر » آلمانکارگران 

گسترش عقاید  گرد به گران دوره تر نشان از این دارد که صنعت سازی یا کفاشی بودند. شواهد بیش کابینت

ود که گران ماهر برقرار ب ی ارتباطات غیررسمی مشابهی بین صنعت کمک کردند و شبکه بادنسوسیالیستی در 

]. در 126زنده نگهداشت[ 1880و  1870ی  ها گرد در دهه ی سرکوب و پی دمکراتیک را در دوره جنبش سوسیال

های صنعتی  انجمن 1867های ماهر معین دیگری بودند که در سال  سازان و حرفه ها، ساعت چین این حروف اطریش

حمایت خود را پیش از هرچیز از  اسپانیاسیالیست که حزب سو ]؛ درحالی127آمیزی ایجاد کردند[ طور موفقیت را به

یک نوع فرهنگ  ایتالیاکند، در  توصیف می پروکاچیکه  چنان ]. هم128کرد[ کارگران چاپ در مادرید دریافت می

. کرد ی کارگر و شعور این طبقه ایفا می ای نقش محوری را در تشکیل سازمان طبقه گری پیشاکارخانه صنعت

دادند؛ و این  را تشکیل می 1870ی  های کارگری در دهه بندی اصلی فعالیت استخوان تورینو  نمیالگران در  صنعت
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را که  (POI)» ئیایتالیاحزب کارگران «کارگران ماهر در صنعت چاپ، فلزکاری و پوشاک بودند که رهبری تشکیل 

ی بیستم، جنبش  در اوایل سده الیاایتدادند. در واقع، تا زمان رونق صنعتی بزرگ در  بود، تشکیل می PSIپیشاهنگ 

هائی با مقیاس کوچک و  که در شرکت کرد  گران شهری و کسانی عضوگیری می طور عمده از صنعت سوسیالیستی به

ی مشابهی این کارگران ماهر مثل  شیوه نیز به روسیهدر  ].129کردند[ اغلب در شهرهای صنعتی کوچک کار می

های آموزشی  های دوستانه و انجمن نخستین جامعه 1870و  1860ی  ها در دهه ساز بودند که کارگران خیاط و قفل

در  1873را نیز در سال » روسیهاتحادیه کارگران جنوب «تری چون  های بلندپروازانه را تأسیس کردند، و سازمان

  ].130تشکیل دادند[ پترزبورگ سنرا در » روساتحادیه ملی کارگران «سال بعد هم  5ند و کردایجاد  اودسا

های  ای نومیدانه برای حفظ مهارت داشت، مبارزه تحرک وامی گران و کارگران ماهر را به چه بعضی از صنعت آن

تر خوشبخت خود بود.  تر ماهر و کم کاران کم خود در برابر ماشینی شدن، و حفظ منزلت و تمایز خویش در برابر هم

های کارگران ماهر در اقدامات عملی خود بسیار بسته عمل  بسیاری از موارد اتحادیهایم، در  که مشاهده کرده چنان هم

ای داشتند،  گرفتند و وضعیت فروکاهنده لحاظ شغلی در سراشیبی قرار می هرروی، کارگرانی که به کردند. به می

آمیز  کارکردی واقعًا موفقیتنظر نجات یافتگان زماِن خوْد  هائی شوند که به توانستند درگیر آن سازمان ندرت می به

این امر خواهیم پرداخت.  که در زیر به چنان زدند، هم های نسبتًا متفاوتی از اقدام دست می شیوه ها به داشتند. این

که  چنان شد، هم ها مربوط می قدرت و نه ضعف آن  شان، به های سازمانی موفقیت کارگران ماهر برحسب فعالیت

مانند فلزکاری  ؛ کنیم نخورده باقی ماندند، مشاهده می آوری دست که با مدرنیزه شدن فن هائی حرفه ی بارهروشنی در به

ها  این گروه  . سازمان کار ماهر مانند صنایع مهندسی توسعه با نیروی ، و نیز صنایع جدید و روبه1890ی  تا دهه

ویژه در زمان رونق  رفت]، و این امر به کاهش [می که] دستمزدهای[شان] روبه بهبود بود تا [گروهائی تر روبه بیش

ای و سیاسی را داشتند، زیرا  های اتحادیه تر بود. کارگرانی بودند که فرصت درگیر شدن در فعالیت اقتصادی مشخص

های  اتحادیه   گذاری در صندوق منابع مالی الزم برای سرمایه  نسبتًا باال  محدود و دستمزدهای نسبتًاساعات کار 

حق » بریتانیان انجمن تلفیقی مهندسا«برای نمونه، کرد.  ها فراهم می های دوستانه را برای آن انجمنکارگری و 

هزار  3تر از  کم 1959-60قدر قوی بود که  در زمستان  لحاظ وضعیت مالی آن کرد و به عضویت باالئی را طلب می

ی خود، در  های خاص حرفه واسطه مهارت بهگران ماهر  ]. صنعت131کارگران اعتصابِی آجرپزی کمک نکرد[ پوند به

رسد که ثبات در محل سکونت  نظر می چنین به زنی نسبتًا نیرومندی برخوردار بودند. هم برابر کارفرما از قدرت چانه

های غیررسمی ارتباطات با بیرون و نیز در درون کارخانه را فراهم  کرد و شبکه تر می انداز سازمان را گسترده چشم

پادشاهی ی تحت  فرانسهسان اعتصابات در  کرد. بدین کار کمک می ی نیروی بسته گیری شعور هم شکل به آورده و

که در شهرهای بزرگ جدید یا صنایع جدید؛ و اعتراض  گرفت تا این تر تولید شکل می تر در مراکز قدیمی بیش ژوئیه

  ].132سجم شده بودند[داد که در جوامع خود کاماًل من روی می  هائی تر در گروه نیز بیش

فرهنگی دست  ی کارگر که از دستمزد نسبتًا خوبی برخوردار بودند، به های ماهر از طبقه سرانجام، این بخش

بسیاری از کارگران غیرماهر برای کرد که  ای آماده می شیوه دهی و اقدام به اعتباری برای سازمان ها را به یافتند  که  آن

کرد.  ها فراهم می ود. این فقط موضع نیرومند در بازار نبود که قابلیت اعتراض را برای آنها میسر نب و فقیر کارخانه

گران و کارگران ماهر انتظار دستمزد خوب، استخدام منظم و رفتاری مناسب را داشتند. چنین  قبل از هرچیز، صنعت
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هرروی، جدا  کرد. به شان حساس می یتتغییر در وضع ها را نسبت به شد، آن صورت موروثی منتقل می انتظاراتی که به

ها دارای نوعی حس شأن، ارزش، استقالل و منزلت برای خود بودند که نه تنها  از چنین مالحظات مادی، این

های  شد؛ زیرا دوره شاگردی تقویت می گشت، بلکه از سوی کل نظام استادـ ی صنفی در گذشته بازمی امتیازات دوره به

منزلت، سنت و  های مربوط به های فنی نبود، بلکه نوعی انتقال ارزش ی انتقال مهارت درباره کارآموزی شاگردان صرفًا

رو، از دست  کرد. از این او منتقل می ی خود و نیز ارزش شخصی آن کارآموز را هم به حرفه مباهات و غرور نسبت به

شد، نوعی رودرروئی مستقیم با  تعبیر می» سبمنا«عنوان رفتار  چه نزد کارفرمایان جدید به رفتن استقالل یا نبود آن

دهی  ازمانبرای سهائی  چنین سنت ی مقاومت بود. کارگران ماهر هم کننده خود تضمین هائی بود که خودبه ارزش

دهی شده بود که  های دیرپائی سازمان ها برگرد انجمن گشت. زندگی آن بازمی  ی وجود اصناف دوره داشتند که به

های  آور نباشد که سازمان رو، شاید تعجب اقدام و اندیشیدن جمعی را آموخته بودند. از این ها بود و  ی آن خاص حرفه

شد  ) دیده میروهرصورت انفجاری رشد کرده بود (مانند  که صنعت جدید به هائی تر در بخش کم آلمانکار در  نیروی

 نت صنفی نیرومند داشتند.سکه الیپزیک و  برلینمانند تا شهرهائی 
شدند  های بسیار متفاوتی از اقدام می صورت که متوسل به های کارگری  آن گروه ی بارهبسیاری از این نکات در

گری که  های صنعت ر یا گاهی اقدام سیاسی) کاربرد داشت: کارگران خانگی و گروهبا (یعنی: اقدام مستقیم، خشونت

ی  واسطه ها درجریان انقالب صنعتی به ایم، این گروه که مشاهده کرده چنان شدند. و هم سمت پایین جامعه رانده می به

که  چنان بردند. و هم یکاری منظم، از افت شدیدی در سطح زندگی خود رنج م تلفیِق افت دستمزدها و نیز بی

های  ها وجود داشت. در بعضی موارد رقابت با کارخانه مشاهده خواهیم کرد، دالیل بسیار متفاوتی برای بدبختی آن

کرد، گرچه این عامل اغلب مور مبالغه قرار گرفته است.  (اعم از داخلی یا خارجی) مسئله ایجاد می  مکانیزه شده

. در موارد دیگر، این پریشانی شد تسریع می با مکانیزاسیون کان و کارگران غیرماهر کار زنان، کود استثماِر نیروی

و هم در صنایع  بریتانیاکارگیری تعداد زیادی کارگر در بافندگی بومی (هم در  ی [عواملی بودند مانند] به نتیجه

کردند، رقابت از سوی  عمل میکه در مقیاس گسترده  کنندگان و بازرگانانی نساجی اروپا)، قدرت روزافزون تولید

و فصلی، و نیز ای  چرخهکاری  کردند، بی ترین دستمزد تولید می های حاضر و آماده را با کم که لباس هائی کارگاه

گران و کارگران خانگی  واکنش صنعتشد  موجب میچه  گونه عوامل. آن های مرتبط با این ی دیگری از پدیده  مجموعه

باشد از این قرار بود که غالبًا کارکنان غیرماهر صنعت نساجی واکنش مثاًل تر از  برجستهر این قدی، چنین مصائب به

ی استقالل و انتظاراتی برای نوعی امنیت  گری (مانند ایده های صنعت محیطی با ارزش شدند در  کسانی که متأثر می

سخن » طالئی گذشته«حتی از دوران  بریتانیا. در واقع، بافندگان دستی ش یافته بودندرپرومالی و تحرک اجتماعی) 

همان  به وگیری بود  ها شاهد رشد چشم ی خیلی دور واقع بود: زیرا صنعت آن رسید در گذشته نظر می گفتند که به می

رو، لودیسم از میان اعضای معمولی  ]. از این133همراه داشت][ ی زمانی کوتاه [به نسبت افت شدیدی را در فاصله

های دیگر اقداِم  بار و صورت رو، قیام خشونت کرد. از این ها عضوگیری می و ریسندگان دستی و مانند آنبافندگان 

تر  گونه اقدامات بیش ها در این زد که درگیری آن هائی از کارگران سرمی ها از چنین گروه مستقیم از سوی چارتیست

از امنیت  بیرمنگامو  لندنگرانی که در  بود تا صنعتنوسانات اقتصادی وابسته  تر به صورت پراکنده و خیلی بیش به

جنگیدند از  1848که در سنگرها در روزهای ژوئن  بسیاری از اشخاصی فرانسهنسبی خوبی برخوردار بودند. در 
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کاری را متحمل شده بودند و نوعی تجدیدسازمان درونی را تجربه  از بی خاستند که سطح باالئی هائی برمی  حرفه

در همان  فرانسهدر همان سال نیز چنین بود. بعدها آنارکوسندیکالیسم  برلینهای  که در خیزش چنان د؛ همکرده بودن

که  گرفت؛ درحالی می لیونو  راْون، راْیم، روبهبافی درحال رکود در  سده حمایت خودرا از میان صنایع پارچه

گزین شده  ت داشتند، کارگران دستِی جایرهبری را در دس باداندر  1860ی  که در دهه  هائی دمکرات سوسیال

 آگوست ببلشدند که مورد تهدید بودند و  عضوگیری می  گرانی طرز غالب صنعت نیز به هالدر  SPDبودند. در حزب 

عضویت  ) به1913تا زمان مرگش (در سال  60ی  ) که از اواسط دههآلماندموکراسی   مائی سوسیالز(رهبر کاری

 شمنیتسشد، نه با رأی مراکز صنعتی بزرگ  ) انتخاب می1867(در سال  آلمانپارلمان در کنفدراسیون شمال 

ده دچار رکود ش میرنـ  گلوشوشد که در  ای انتخاب می بود، بلکه توسط بافندگان بومی») منچستر آلمان « (معروف به

هائی بود و رفتار قابل انفجار  معنی مرگ چنین گروه که نتایج درازمدت صنعتی شدن به ]. آشکار است134بودند[

های  تْر گروه رفت صنعتِی بیش بار بود و در طی پیش ها را در پی داشت؛ گرچه این فرآیند، فرآیندی طوالنی و رنج آن

تر،  زدائی قرار داشتند [و  با ماشینی شدن بیش رض تهدید مهارتی خود در مع نوبه شدند که به ماهر جدیدی پیدا می

 رفت].  ها در بازار کار نیز ازبین می مهارت آن نیاز به
(پس از سال  بریتانیاهای کارگری بزرگ در  ی آغازین این دوره، [یعنی:] پیش از پیدایش سازمان در بخش عمده

کار  های بزرگ به اِی غیرماهر که در شرکت ر، پرولتاریای کارخانهو جاهای دیگ آلمان، فرانسه) و متعاقبًا در 1890

بود که حزب  1880ی  شد. تنها پس از دهه های کارگرْی چندان نمایندگی نمی شد، در صفوف این سازمان گرفته می

که آن  شود جائی باز کرد؛ و حکایت می فرانسههای شمال  در میان کارگران نساجی در کارخانه ژول ِگدمارکسیستی 

ای از سازمان و ایدئولوژی را تدبیر  های خودانگیخته این توانائی را داشتند که صورت پاریسیگران  هنگام که صنعت

 آلمان]. در 135حرکت درآمدن بودند[ نوعی فشار خارجی برای به ی غیرماهْر نیازمند  ها کنند، کارگران کارخانه

]؛ 136ی کارگران ماهر بود[ چنان تحت سلطه چرخش قرن، هماتحادیه کارگری و جنبش سوسیالیستی تا پس از 

جائی نرسید و فقط در  های قوی ملی از کارگران غیرماهر در ابتدا به ها برای تشکیل اتحادیه انگلیسی  که تالش درحالی

 ].137منجر گردید[» گرائی جدید  اتحادیه«نوعی  بود که به 1880ی  اواخر دهه
اِی غیرماهر در صفوف   کنند تا [بتوانیم] عدم حضور پرولتاریای کارخانه ه کمک میعوامل متعددی وجود دارد ک

کاران زن  یافته را توضیح بدهیم؛ پرولتاریای غیرماهر مانند کارگران یدی در صنایع مختلف، ماشین اعتراضات سازمان

هائی که هیچ نوع آموزش یا  وهاین دسته شباهت داشتند، و نیز گر چنین دیگر گروهائی که به در صنایع نساجی، هم

زنی است:  ای نداشتند. نخست، با این تعریف که کارگر غیرماهر در ستیز با کارفرما فاقد امکان چانه مهارت حرفه

رو، اعتصاب یا پیوستن  شدند. از این گزین می سادگی نیز جای بنابراین، از لحاظ قدرت صنعتی ضعیف بودند و به

کاری گسترده. یکی از  های رکود اقتصادی و بی ویژه در زمان ام بسیار خطرناکی باشد، بهتوانست اقد اتحادیه می به

تایان خود در مراکز شهری بزرگ سازمان یافتند،  پیش از هم آلیههائی در  چیان در دهکده که چرا معدن دالیل این

تر  ها را در برابر ارعاب کارفرمایان کم این مسئله بود که: تماس نزدیک با زندگی روستائی و داشتن منابع کشاورزْی آن

کار  روهری  ههای بزرگ فوالد و آهن در منطق کارگرانی که در شرکت آلماْنطرز مشابهی در  ساخت. به پذیر می آسیب

یافته نیز  خوبی سازمان گر و به بردند و اغلب با کارفرماهای سرکوب سر می های سازمانی به کردند و گاهی در خانه می
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نوعی دراختیار داشتند، آن کسانی نبودند که پیش از جنگ جهانی  روبرو بودند که انحصار کار در بازار محلی را به

شدند که   کارگران عضو اتحادیه  ه تشکیل داده باشند. در واقع، هنگامی ایننخست در مقیاس قابل توجهی اتحادی

» های کارگری آزاد اتحادیه«از  روهرهای شرکتی نیز در بعضی از نواحی  ها شرکتی شده بودند و اتحادیه اغلب اتحادیه

هرحال، صرفًا عدم وجود  به ].138آمدند، جلو افتاده بودند[ حساب می ها وابسته بودند و رقیب به سوسیالیست که به

داشت.  ای بازمی های اتحادیه جایگاه مورد عالقه در بازار کار نبود که بسیاری را از مشارکت در اعتصاب و فعالیت

های صنعتی (مانند  های بیمه توسط غول تری هم در کار بودند. تأمین مستمری و طرح های دیگر و زیرکانه مکانیسم

محبوس «های  کرد؛ سیستم تر کمک می کارفرمای خود بیش وردن برخی از کارگران بهگره خ  ) بهاشتومو  کروپ

موجب آْن یک کارگر یا کارمند تا زمانی که در همان  که  به همین ترتیب بود، سیستمی در کارخانه نیز به» کردن

پیوسته در وضعیت خود و توانست از بهبودی تضمین شده و  داشت، می ماند و رفتار مناسبی نیز می کارخانه باقی می

شرکتی دیگر نوعی  کار از یک شرکت به ]. برعکس، ریزش سریع نیروی139خاطر جبران زحماتش برخوردار باشد[ به

مدت کافی و طوالنی در  دلیل که] کارگران به این  آمد: صرفًا [به حساب می ای به جوئی در برابر سازمان اتحادیه مبارزه

توانست  ]. ریزش زیاد می140کار ایجاد کنند[ ی نیروی ا پیوندهای محکمی را با بقیه بدنهماندند ت یک مکان باقی نمی

اقدام جمعی و  تر وابسته به رفت را کم انداز خود از پیش موجب پیدایش این فکر نیز باشد که برخی از کارگران چشم

 دیدند. ابتکارات شخصی خود می تر منوط به بیش
کن شده از نواحی  های دور و ریشه دهند مهاجرتجود دارد که نشان میچنین و شواهد قابل توجهی هم

کرد، اما برای اقدام جمعی دربرابر سرمایه نیز  نواحی صنعتی جدید، گرچه شاید فرد را ازخود بیگانه می روستائی به

 روهری  توسعه روبهسرعت  های سوسیالیستی در مرکز صنعتِی به و سازمان آلمانهای  سان، اتحادیه مطلوب نبود. بدین

نیز صادق  فرانسه ی بارهرسد که همین امر در نظر می ]؛ به141تر[ مراتب قوی تر به ضعیف بودند و در شهرهای کوچک

محیط شهری  ها و رفتن به ی ارتباطات که ناشی از کندن ریشه خوبی استقرار یافته های به ]. فقدان شبکه142باشد[

ی زمانی بین ورود و تطبیق  رسد که نوعی فاصله نظر می شد؛ به بستگی کارگران می پارچگی و هم بیگانه بود، مانع یک

که در آن روستائیان تازه  روسیهی  رسد که این مسئله در شرح تجربه نظر می با سامان صنعتی جدید وجود داشت. به

 پترزبورگ سنو  مسکوگ های بزر جوئی سیاسی و صنعتی روزافزون در کارخانه عنوان اساس مبارزه رسیده اغلب به

که این کارگران صنتعی  هرروی، مورد اخیر حاکی از این است ]. به143[شده گرفتهنادیده شدند،  درنظر گرفته می

ها  ای از هستی آن رو در برابر کارفرماهای خود دارای قابلیت اقدام جمعی بودند که بخش عمده نوین دقیقًا از این

ها فراهم  ی آن بسته پارچه و هم نوعی هسته و پیوند ارتباطات را برای اقدامات یک چنان در روستا ریشه داشت و  هم

 آمد. حساب می کن شدن نبود که محرکی برای اعتراض صنعتی به ]. بنابراین، بازهم این ریشه144آورد[ می
های مقاومت در  نتتوان نبود انتظارات و س کار غیرماهر، متغییر مهم دیگر را می برای درِک انفعال نسبی نیروی

ی خشن روستائی بودند، گاه انتظارات نسبتًا پایینی  که دارای زمینه هائی برابر اقتدار و استثمار اقتصادی دانست. گروه

که حتی شرایط   گذاشتند، درحالی نمایش می طلبی سنتی را در برابر فالکت از خود به داشتند و اغلب نوعی تسلیم

رقی یا کارگران ش الب، بدتر از شرایط بسیاری از کارگراِن مزرعه در آلمانهای  ناک در نخستین کارخانه وحشت

ی نوزدهم  ای از سده  ، دستمزدهای شهری در بخش عمدهفرانسهی مشابهی در  گونه شان نبود. به خانگی و خانوادها
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عت کار طوالنی و کمابیش دو برابر دستمزدها در روستا بود. شاید آشکارتر از همه، دستمزدهای پایین و سا

ها وقت، انرژی و پول الزم  که بسیاری از آن  سادگی چنین معنی داشت بود که برای کارگران غیرماهر به کننده  خسته

ی زندگی و  اعتباری، این شرایط بهبودیافته های اقتصادی و سیاسی را دراختیار نداشتند. به برای مشارکت در سازمان

های  داد، و سرانجام گروه یافت و انتظارات را افزایش می تصادی جدید انطباق میشرایط کار بود که با سامان اق

  های جنبش کارگری اروپا مشارکت ورزند. طور کامل در فعالیت ساخت تا به دیده را توانا می ستم

 کار و درگیر شدن آن در تر محسوِس دیگری وجود داشتند که از فعالیت مستقل نیروی شاید عوامل متعدِد کم

که بعدًا خواهیم دید،  چنان هاست. هم کردند. سن، یکی از این ای و احزاب سیاسی ممانعت می کارهای اتحادیه

ی کارگر در پایان نخستین جنگ جهانی بیش از هرچیز در میان کارگران جوان مشاهده  رادیکالیسم در میان طبقه

ی تاریخی وجود دارد؛ اما این پدیده  ویژهشد. دالیل معین و مشخصی برای وجود این مسئله در آن مقطع  می

باشد. همراه با سن، عدم امنیت روزافزون  ی کارگر نیز می تر هستِی طبقه های کلی ی واقعیت کننده چنین منعکس هم

]. این عدم امنیت فراگیر با نیاز 145های یدی نیز وجود داشت[ تر حرفه یابنده در بیش و دستمزدهای کاهش

شود، و تعجبی  زد تشدید می یک محل خاص پیوند می که کارگر را به  هائی و فرزندان و نیز ریشه مراقبت از همسر به

های دینی نیز تا پیش از نخستین  تر و مجرد خود باشند. نگرش کاران جوان تر از هم تر محتاط ندارد که کارگران مسن

ساخت. پیوندهای  کار وارد می یاسی نیرویهای اقتصادی و س جنگ جهانی، فشاری ژرف و مؤثر [و مداوم] برفعالیت

در  1860ی  بودند: نخستین پایگاه جنبش کارگری نوبنیاد در دهه آلمانچنان عامل مهمی در  اعتراف هم مربوط به

 کاتولیکـ شکل گرفت، درحالی که کارگران  ساکسونیو  برلین بودند، در شمال ـ پروتستانمیان کارگران کشتی که 

تنها  بند بودند. حزب مرکزی کلیسائی خود پای دادند و به های خودشان را تشکیل می  عمدتًا اتحادیه 1918تا سال 

ته بودند، مانند خدرهم آمی ی مسیحی شد که در آن دو باور عمده یافت می ای استثنا براین قاعده در نواحی صنعتی

داشت و در  آلمانهای  ترین بخش تری از بیش یار متفاوتسیاسی بس و   های فرهنگی که سنت مونیخدر  دورتموند

داد. در نواحی  نمی 1871قرارداد سال  پذیرش غیرمشروط به تنها حزبی بود که تن به SPDکه  ، جائیلورنـ  آلزاس

ن، هائی در امور فلزشناسی و معد با انبوه شرکت سارلندهرحال صنعتی شده بودند، مانند  نشین که به کاتولیکتمامًا 

SPD  نداشت، حتی در مورد پرولتاریای » حزب مرکزی«موفقیت چندانی در شکستن تگناهای ایجاد شده توسط

که نظارت  فرانسهای از  که در نواحی  رسمیت شناخته است این مسئله به  هاست چنین مدت ]. هم146صنتعی[

ضدمذهبی بودن و  ایتالیاکه در  رحالی]؛ د147مذهبی زیادی وجود داشت، چپ در انتخابات ُبردی نداشت و بالعکس[

سا و ]. ثروت کلی148چنین بود[اسپانیا طور در  نییافتند، هم نوعی برهم انطباق می ی کارگر به رادیکالیسم طبقه

که این واقعیت ساده که  چنان کند، هم توضیح این مسئله کمک می راست تاحدودی به های جناح ارتباط آن با سیاست

ی کارگر، کارگران را از  طبقه نوعی در بعضی از نواحی مربوط به تغییر در الگوهای سکونت بهشهری شدن سریع و 

های شیطانی و الحادی و  سازی مؤمن در برابر آموزه حال، توانائی اعتقادات برای مصون کرد. با این کلیساها دور می

سازی] تاحدودی  داشت. [این قدرت مصونباورهای مذهبی بستگی ن  ی مانده قدرت باقی سوسیالیسم ماتریالیستی به

که نه فقط حاصل محراب و منبر،  ی اعتقادی و فرهنگ دینی بود، محصولی ها حاصل ارتباط کارگران با کلیت شبکه
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های آموزشی  های صنفی و انجمن های بیمه، احزاب سیاسی، اتحادیه ی، طرحرایندگآن کلیسائبلکه حاصل ارتباط با ُس

  ها بود. ـ آن سمانیاز نوع زمینی و آـ 

ی کارگر اروپائی را از اهداف سوسیالیستی و انواع معینی از  وفاداری اعتقادی نه تنها بخش قابل توجهی از طبقه

اش برضد کارفرمایان نیز بود.  کار در مبارزه تقسیم نیروی داشت، بلکه در خدمت  می های کارگری دور نگه اتحادیه

کاری  باهمدیگر هم روهرچیان  غیردینی در اعتصابات معدنو  کاتولیکهای کارگری  مواردی وجود داشت که اتحادیه

[کارگری]   های جداگانه که خصومت متقابل سازمان ؛ اما موارد دیگری هم وجود داشت1905کردند، مثل سال  می

تری که تأثیر مشابهی داشت،  . ستیز بیش1912کرد، مثاًل در سال  شکست می ی کارگر را محکوم به مقاومت طبقه

خود  ایرلندیکاران  هم بسیاری از کارگران خصومت آشکاری نسبت به انگلستانهای قومی مختلف بود. در  هبین گرو

در  رایش دومای مشابه در  گونه ]. به149کرد[ آمیز فوران می صورت خشونت که گاهی به کردند؛ خصومتی ابراز می

ی خصومت های واحدی تعلق داشتند، اغلب نوع سازمان ندرت به که به روهردر  آلمانیو  لهستانی، کارگران آلمان

کشید؛ این بازهم  زنی می کاری و مشت کتک که گاهی کار به طوری دادند، به هم نشان می نسبت به متقابل عمیق

 ].150شد[ تشکیل نهادهای کارگری متحد و نیرومندی میمانع ی دیگری بود که  مسئله
گیری اقدام جمعی باشد.  شکل ی  کننده نده یا ممانعته د توانست یاری سکونت نیز می عوامل مربوط به

آوری جدید  کار شدند، این نه فقط هنگامی بود که فن وارد صفوف اعتراض نیروی 1880ی  در دهه کارموگران  شیشه

چیانی قرار  تری با معدن چنین هنگامی بود که در تماس نزدیک در کارخانه دگرگون کرد، بلکه همرا ها  وضعیت آن

(در شهر  روهرچیان در ناحیه قابل انفجار  ]. شعور طبقاتی معدن151داشتند[ های رادیکالی از قبل سنتند که گرفت

رسد که این شعور طبقاتی در میان  نظر می شد، [اما چنین] به ها تقویت می بستگِی اقامتِی آن ی  هم واسطه ) بهبوخوم

]. برعکس، کارگران 152تر اقامت داشتند، وجود نداشت[ لحاظ اجتماعی مختلط که در نواحی به کارگران فلزکاری

که در  آن کسانی کردند، نسبت به خود زندگی می کاتولیکدر میان همسایگان غیر آلمانکه در شهرهای   کاتولیکی

تری داشتند، هم  مطالبات انتخاباتی سوسیال دمکراتیک تمایل بیش کردند، به گون کلیسائی زندگی می جوامع هم

  ایم. مشاهده کرده چنان که

توان صرفًا با قوانین دولتی توضیح داد: مثاًل  در  در صفوف اعتراض میرا در بعضی موارد فقدان کارگران معینی 

منع شده بودند؛ از سوی دیگر،  SPDیا » های آزاد کارگری اتحادیه« طور صریح از پیوستن به کارکنان دولتی به آلمان

شد. زنان در انواع گوناگون  زنان مربوط می  که به جائی ویژه تا آن تواند عامل اساسی مهمی باشد، به نبود انتظارات می

که پیش  ، [یعنی] درجائیبریتانیاسازی در  که در اعتصاب مشهوِر کبریت چنان کار شرکت داشتند، هم اعتراضات نیروی

شاهد  شمنیتسنیز  آلمان]. در 153ها را شروع کردند[  آمیز آن تیها بسیج موفق نگ جهانی، اتحادیهاز نخستین ج

حال چنین  ]. بااین154بود[ SPDمراتب  اعتصاب بسیار تأثیرگذار کارگران زن در نساجی و پیوستن بعضی از زنان به

که در  که تعداد زنانی ]؛ درحالی155د[کردن زنانی معمواًل همسران اشرافیت کارگری بودند و خودشان کار نمی

تناسبی پایین باقی ماند. این امر را  طرز بی کار پیش از جنگ جهانی نخست مشارکت داشتند، به اعتراضات نیروی

ی بارز کارگر غیرماهر  لحاظ وضعیت کارگری] نمونه شاید بتوان با این واقعیت بهتر توضیح داد که کارگران زن [به

ای را برای کار در  های بسیار طوالنی شد، ساعت العاده کمی پرداخت می زنان دستمزد فوق بهشدند.  محسوب می
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عنوان زن خانه  داری خودرا به کار] الزم بود که وظایف خانه های طوالنی ماندند و تازه [پس از ساعت ها می کارخانه

کرده  گرترین مردانی که تحصیل ستثنای روشنا طور سنتی اجرا کنند. در خانه و در محل کار تحت ستم بودند، و به به

کردند،  ها نگاه می آن تر جامعه به عنوان اعضای پست ها داشتند، همه به  آمدند و انتظارات محدودی از آن حساب می به

ای  کردند. این مسئله کار شرکت می ی نیروی در اعتراضات گسترده ندرت بهرو] هیچ تعجبی ندارد که زنان  [از این

های ماهرتری مشغول  های نسبتًا موفق شرکت داشتند، در حرفه راستی در تشکیل اتحادیه گیر است، زنانی که به چشم

  ].156زنی معینی برخوردار[ کار بودند و از قدرت چانه به

نوائی خود راضی بودند.  که کارگران غیرماهر از بی این منعی نیست جا مطرح شده به که تا این یک از نکاتی هیچ

انداز شکست باشد. عالوه  تواند همانا پیامدی از ارزیابی نسبتًا صحیح چشم ها برای اقدام می عکس، قصور معمول آنبر

کردند. برای  بار و پراکنده شرکت می گاهی در انواع معینی از اعتراضات خشونت 1890ها پیش از سال  براین، آن

و  1830ی  ویژه کارگران غیرماهر در دهه آهن و به های راه ههای عمل استناد تنها چند نمونه [کافی است]، دارودسته

که بین  ]؛ درحالی157داشتند[ بریتانیادیگر و هم با کارفرمای خود در  تنی را هم با یک به نبردهای تن  اغلب  1840

]. در 158وجود داشت[ وستفالیاو  رایلندآهن در  هائی در میان کارگران غیرماهر راه آشوب 1848و  1845های  سال

ی آن  گران نمونه ها  قیام وجود داشت، گرچه این 1848ی کارگران غیرماهر در سنگرهای ژوئن  نوعی مبارزه فرانسه

ای با سیاست آشنا کنند  شیوه ها را متمرکز کنند و به های ملی کمک کردند که آن هدوره نبودند و در مواردی کارگا

روشنی  ی غیرماهر به چیان که ورودشان در مقوله و معدن فرانسوینساج ]. کارگران 159که تا حدودی استثنائی بود[

ها در  بار شرکت کردند، گرچه مشارکت آن های اعتصابی خشونت در فعالیت 1869ساز خواهد بود، نیز در  مسئله

  ].160طورکلی بعدها صورت گرفت[ تر اعتراض به یافته های سازمان صورت

  زنی و مانند آن جائی و فقدان قدرت چانه که اگرچه نابه اشته باشد، این استرسد که حقیقت د نظر می چه به آن

آن را خنثی کند]؛ با وجود این، همین عوامل گاهی یافته بایستد [و حتی  تواند در برابر اعتراض پیوسته و سازمان می

  ی اتحادیه ، فعالیت سازمان عمدهسان های خاصی فرابیاورند. بدین توانند پاسخی مستقیم و قابل انفجار را در زمان می

ی عمل تغییر کرد و با ورود  طرز مشخصی در شیوه به (CGT)»کنفدراسیون عمومی کار« موسوم به فرانسهکارگری 

همان سرعت فرآیندی از کاستی در حرکتش نیز آغاز  رادیکالیزه شد؛ لیکن به 1900اعضای جدید در سال 

های آنارکوسندیکالیستی بالفاصله پیش از نخستین  و رشد گرایش روهرچیان  جوئی معدن مبارزه آلمان]. در 161شد[

که رادیکالیسم کارگران  چنان کار روستائی غیرماهر نسبت داد، هم ورود نیروی سان به همین توان به جنگ جهانی را می

که  احتمال این روسیه]. در 162چنین بود[ این 1923و   1919های  بین سال هالدر  لئونای مواد شیمیائی  کارخانه

ها بود؛ درحالی که افزایش اقدام  تر از منشویک ها از کارگرانی با منشأ روستائی عضوگیری کنند، بسیار بیش بلشویک

های  کارخانه کار روستائی به ورودی نیروی نیز به 1914و  1911های  بین سال پترزبورگ سنو  مسکومستقیم در 

  ].163[ندفلزشناسی نسبت داد بزرگ نساجی و

خواند که  کارش را [از میان کسانی] فرامی ی جدید نیروی رسد که این مضمون اخیر که کارخانه نظر می به

شد که  از کارگران روستائی استفاده می  جائی ی روستائی داشتند، اهمیت قابل توجهی داشته باشد. درآن زمینه پس

کارگران  ی بارهکه در چنان شان نبود، هم های اعتراض تقریبًا در بین و سنت بار عادت داشتند انضباط خشونت به
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بار در  چنین بود، و واکنش خشونت کردند) این شرقی تغذیه می البین(که از مزارع  سیلزیاو  روهری  صنعتی در منطقه

جا  ستائی و رادیکالیسم در آنگرائی رو های جمع شایع بود که سنت روسیهتر از  مراتب کم برابر زندگی در کارخانه به

جوامع  1870و  1860ی  در دهه روسیهکه کارگران ماهر در  ـ نیرومند شده بود. درحالی پس از چرخش قرنـ 

کار غیرماهر نارضائی خودرا در برابر  دادند، نیروی های کارگری تشکیل می های آموزشی و اتحادیه دوستانه، انجمن

پرولتاریای متمرکز کارخانه در  اسپانیاکرد. در  نوشی و خشونت ابراز می ار، بادهصورت ترک ک ای به نظام کارخانه

مراتبی فراخوانده شده بودند که تحت نفوذ شدید  ی سلسله شمالی در صنایع سنگین از زمینه باسکهای  استان

بش سوسیالیستی یک جن جوئی روستائی نداشتند، و به کاران قرار داشت و هیچ سنت مبارزه روحانیون و محافظه

کار خشن و  نوعی نیروی کاتالونیای نساجی در  افتاده بط متمایل بودند؛ درحالی که صنایع نسبتًا عقبضمتمرکز و من

یافت،  کاتالونیاکار که باید آن را در  موجب منشأ این نیروی کرد، حداقل تاحدودی به غیرقابل کنترل را ارائه می

ای را تجربه کرده بود و سنت نیرومندی از خشونت و  اقتصادی بسیار عمده که پرولتاریای روستائی مصائب جائی

با  1930ی  در آغاز دهه اسپانیاوجود داشت. عالوه براین، ماهیت حزب سوسیالیست  (millenarian)باوری  هزاره

گیری تغییر  طرز چشم به اندلسی از ئها و بخش اکسترمادوراورودی پرولتاریای روستائی خشن از التیفوندیای ناحیه 

کنترل متمرکز [از خود نشان  تری هم نسبت به مراتب کم تر شد و تمایِل به سان بسیار رادیکال کرد، و بدین

ی  های اعتراض طبقه ها و شیوه ها و سطوح مختلف مهارت با سبک ترتیب، انواع مختلف زمینه ]. بدین164داد][ می

 کارگر مرتبط بود. 
کار  تنها اقلیت کوچکی از نیروی 1890یافته (اعم از ماهر یا غیرماهر)، پیش از سال  سازمان هرروی، اعتراض به

عنوان  بود، به الیپزیکی کارگر در  گذار سازمان مستقل طبقه که بنیان ژولیوس فالتایکگردید.  اروپائی را شامل می

  گوید: می 1860ی  زدائی در دهه توهم

شویم که  ی کارگران بیفکنیم متوجه می ی اکثریت عمده دامنه بهتری  چه نگاه دقیق چنان

سیاست  ها نه تنها به گر نداشتند؛... این ی علمی، جدید و روشن ها اندیشه گونه توجهی نسبت به هیچ

توجه  رفاه خودشان یا شرایط و حقوق طبقاتی کارگر نیز [بی ای نداشتند، بلکه به چندان عالقه

ها چیزی  کردند ـ [چراکه] زندگی برای آن روز دیگر زندگی می از یک روز بهبودند]. این کارگران 

  ].165جز کار کردن، خوردن و آشامیدن و خوابیدن نبود[

  برای تغییر این وضعیت گذشت زمان الزم بود.

  

حال، هدف اصلی آن شناسائی پیدایش  مسائل بسیار متعددی بپردازد. با این است که به  این فصل کوشیده

ی کارگر مشخص  های کارگری و تشکیل احزاب طبقه کار مدرن است که با اعتصابات، سازمان اتحادیه تراض نیرویاع

که این صورت از اعتراض پیامد مستقیم و ناگزیر انقالب صنعتی نبود و مطمئنًا پاسخی  شود. روشن شده است می

های معینی از  سامان جدید نیز نیست. تنها گروهفقر غیرقابل تحمل یا احساسات بیگانگی و ناآرامی در  مستقیم به

ها و انتظارات قابل  طور غالب کسانی بودند با ارزش ها به فرآیند با درگیری و اعتراض پاسخ دادند؛ و این این  کارگران به

 های مختلف درگیر شدند، بعضی از این ی نقش خودشان در این دنیا. این اشخاص ماهر در فعالیت توجهی در باره
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دهی این  های گذرای سازمان کم صورت صورت مخالفت با سامان صنعتی جدید یا دست توان به ها را می فعالیت

نگرش کارفرمایان و طبقات حاکم  قدر به ها همان های خصوصی توصیف کرد؛ اما شکل این فعالیت مخالفت در دست

ی  ی نوزدهم عرصه ی سده ی بخش عمدهی کارگر در کارخانه. بنابراین، برا وضعیت طبقه بستگی داشت که به

ی خودش. این عرصه تا پیش از سال  شد تا اراده ی کارگر تعیین می تر توسط دشمنان طبقه کار بیش اعتراضات نیروی

طرز نسبتًا قابل توجهی  بعد امور به ای بود که توسط کارگران نسبتًا معدودی تصرف شده بود. از آن به  عرصه 1890

  تغییر کرد.
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دهد. برای مثال،  ی کارگر انجام گرفته است، تصویر بسیار متفاوتی را نشان می های معینی از طبقه د وضعیت زندگی بخشمطالعاتی که در مور

، شومیرو، »کارگران کارخانه...«ی مهندسی در اسلینگن اتفاق افتاد، مراجعه کنید به:  سطح اشتغال و دستمزد در یک کارخانه  چه نسبت به آن به

  فصل هشتم.

، تیلی وشورتر ، »اعتصابات...«، و 302، صفحه (Geary) ِگری، (German Labour Movement)» جنبش کارگری آلمان«ـ 56

  .181، جلد یک،  صفحه دوالِیْنز، »تاریخ جنبش کارگری«؛ 97-102صفحه 

منشاِء جنبش کارگرِی فرانسه «؛ 110، صفحه تیلی وشورتر ، »اعتصابات...«؛ 564، صفحه تامپسون، »ی... های طبقه موفقیت«ـ 57

1914-1830 «(The Origins of the French Labour Movement 1830-1914) ،برنارد ماس (Bernard H. Moss) برکلی) ،

  300f.، صفحه ِگری، »جنبش کارگری آلمان«؛ 53ff) صفحه 1976

 Labouring)» مردان کارگر«؛ 127-32، صفحه تومیس، ...»شهر کارگری«؛ 406، صفحه تامپسون، »ی... های طبقه موفقیت«ـ 58
Men)  هابسباوم(EJ. Hobsbawm) 1850- 1914ی کارگر بریتانیا  کار. طبقه برتری نیروی«های نهم و دهم؛  )، فصل1979، (لندن «

(King Labour. The British Working Class 1850-1914) ،دیوید کیِنسِتن (David Kynaston)؛ 51-4، صفحه

؛ 201، صفحه َکسل، ...»فرانسه پرولتاریای«؛ 11ff، ماس، »منشاِء جنبش کارگرِی فرانسه...«؛ 110ff، صفحه تیلی وشورتر ، »اعتصابات...«

  .300-4، صفحه ِگری، »جنبش کارگری آلمان«

  .74-80ی بعدی مراجعه کنید، صفحه  شماره بهـ 59

  .165-81، صفحه (Mitchell and Stearns) استرنز و میچل (Workers)» کارگران«ـ  60

  .218ffو  196، 20صفحه ، تیلی،  »گر قرن عصیان«ـ 61

 Les Débuts du Mouvement Ouvrier dans la Région de)» مونبلیا بلفورت ی منطقه در جنبش کارگری آغاز«ـ 62
Belfort-Montebehard) ،ِسر واس (D. Vasseur) 1967، (پاریس.(  

  مراجعه کنید. 13و  12های  فصل یک از شماره بهـ 63

 هایم هیدویک واخن، (Die deutsche Arbeiterbewegung 1844 bis 1914) »1844-1914جنبش کارگری آلمان «ـ 64

(Hedwig Wachenheim) 108) صفحه 1967، (کلن و ُاپالیدن.  

  مراجعه کنید. 58-64ی بعدی، صفحه  شماره ـ به65

  .124، صفحه هایم واخن، »1844-1914جنبش کارگری آلمان  «ـ 66

، (Solomon M. Schwarz) شوارتز سولومون، (The Russian Revolution of 1905) »1905روسیه در سال  انقالب«ـ 67

  ).1967(شیکاگو 

)، 1962، (مسکو (Karl Marx and Friedrich Engels on Britain)» ی بریتانیا مارکس و انگلس درباره«مالحظات  ـ به68

  مراجعه کنید. 567fو  28-33صفحه 

 David) دیوید فوتَمن، (Ferdinand Lassalle. Romantic Revolutionary) »انقالبی رمانتیک. السال فردیناند«ـ 69
Footman) 1844-1870 سوسیال دموکراسی آلمان. تولد از بدو فلج«؛ 201)، صفحه 1969، (نیویورک« (Crippled from Birth. 

German Social Democracy 1844-1870) ،ریچارد رایهارد (Richard W. Reichard) 190و  165) صفحه 1969، (آیوا.  

» جنبش کارگری«مراجعه کنید؛  48-54، صفحه ماس، »منشاِء جنبش کارگرِی فرانسه...«ها به ـ برای [میزان] نفوذ پرودنیست70

(Mouvement Ouvrier) دوالِیْنز (Dolléans) سندیکالیسم انقالبی و « . برای آنارکو سندیکالیسم به280-310، جلد یک، صفحه
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، (نیوبرانزویک (Peter N. Stearns) پیتر استرنز، (Revolutionary Syndicalism and French Labour)» کار در فرانسه نیروی

1971.(  

  مراجعه کنید. 74-80ی بعدی، صفحه  شماره ـ به71

، جلد یک، دالیون، »جنبش کارگری«؛ 46، صفحه تامپسون، »ی... های طبقه موفقیت«؛ 129، صفحه تومیس» کارگری...شهر «ـ 72

 Das Sozialistengesetz im) »راین صنعتیناحیه [یا سمت راست]  در شرق سوسیالیستی قانون«؛ 96و  73، 55صفحه 
rechtsrheinischen Industriegebiet)  ،گونتر برگمن (Gunther Bergmann) حزب غیرقانونی«)؛ 1970، (هانوفر «(The 

Outlawed Party) ،ورنون لیدکه (Vernon L. Lidtke) 298، صفحه ِگری،  »جنبش کارگری آلمان«)؛ 1966، (پرینستنf جنبش «؛

گیری انقالب کارگری. سوسیال  شکل«؛ 49صفحه  (Hostetter) هوستتر (Italian Socialist Movement)» سوسیالیستی ایتالیا

، (The Making of a Workers' Revolution. Russian Social Democracy, 1891 1903)»1891-1903دمکراسی روسیه 

 در سوسیالیستی و یپوپولیست های جنبش تاریخ .انقالب های هریش«؛ 30-5)، صفحه 1967، (شیکاگو (Allan K. Wildman) آلن وایدَلمن

 Roots of Revolution, A History of the Populist and Socialist Movements in Nineteenth) »روسیه قرن نوزدهِم
Century Russia) فرانکو ونچوری (Franco Venturi) گیری  های شکل سال .حصار در مبارزه طبقاتی«؛ 507)، صفحه 1960، (لندن

 'Class Struggle in the Pale. The Formative Years of the Jewish Workers) »روسیه تزاری در یهودی کارگران جنبش
Movement in Tsarist Russia) عذرا مندلُسن (Ezra Mendelsohn) 35) صفحه 1970، (کمبریجf صنعتی شدن و اعتراضات «؛

، (Martin Blink-horn) ینکهورنمارتین بل، (Industrialisation and Social Protest in Spain)» اجتماعی در اسپانیا

  ی منتشر نشده. نوشته دست

، (لندن (Asa Briggs) آسا بریگز، (Chartist Studies)» مطالعات چارتیستی«؛ 45f،  صفحه جونز، »ها چارتیسم و چارتیست«ـ 73

 Organisatorische Anfänge)» یابی جنبش کارگری آغاز سازمان«؛ 302f، صفحه ِگری»  جنبش کارگری آلمان«؛ 4f) صفحه 1977
der Arbeiterbewegung) ، دیتر داوه(Dieter Dowe)  یورگن روِلکهدر ویرایش (Jürgen Reulecke) ،»و راین در جنبش کارگری 

و  157، صفحه داوه، »اقدام و سازمان«؛ 113-67) صفخات 1974، (ُوپرتال (Arbeiterbewegung an Rhein und Ruhr) »روهر

 Wolfgang) ولفگانگ اشمیرا، (Von der Arbeiterbildung zur Arbeiterpolitik)» های کار از آموزش کارگران تا سیاست«؛ 159
Schmierer) حزب سوسیال دمکرات در بادن«و فصل چهارم؛  56ویژه صفحه  کرات و به )، به1970، (هانوفر «(Die 

Sozialdemokratische Partei in Baden) ،یورگ شات (Jörg Schadt) 29)، صفحه 1971، (هانوفرff اِی  نامه فرهنگ زندگی«؛

؛ 16) صفحه 1960، (هانوفر (Franz Osterroth) فرانتس استرُره، (Biographisches Lexikon des Sozialismus)» سوسیالیسم

، (اشتوتگارت (Frolinde Balser) فرولنده بالزار، (Sozial-Demokratie 1848/9-1863)» 9/1848-1863سوسیال دمکراسی «

 .Liberal- oder Sozlaldemokratie) »نورنبرگدر  جنبش کارگری اولیهتاریخ . سوسیال دموکراسی یا لیبرال«؛ 29-33) صفحه 1965
Fruhgeschichte der Nùrnberger Arbeiterbewegung) ،هوگو آکرت (Hugo Eckert) و  12) صفحه 1968، (اشتوتگارت

129-80.  

) 1970، (لندن (J.T Ward) واردویرایش  (Popular Movements c.1830-1850)» 1830-1850های مردمی  جنبش«ـ 74

»  جنبش کارگری«کرات؛  ، بهماس، »منشاِء جنبش کارگرِی فرانسه...«؛ 868-72، صفحه تامپسون، »ی... های طبقه موفقیت«؛ 102صفحه 

 George) جورج لیختهایم (The Origins of Socialism)» های سوسیالیسم سرچشمه« ؛279ffو  74f، جلد یک، صفحه دالیون
Lichtheim) صفحه 1969، (لندن (تاریخ مختصر سوسیالیسم«؛ 75-82 «(A Short History of Socialism) لندن جورج لیختهایم) ،

، (Shlomo Na'aman) اشلومو نعومان، (Lassalle)» السال«کرات؛  ، بهفوتَمن »انقالبی رمانتیک. السال فردیناند«؛ 91f) صفحه 1970

جنبش کارگری آلمان «؛ 31، صفحه شات» حزب سوسیال دمکرات در...«؛ 64، صفحه اشمیرا، »از آموزش کارگران...«کرات؛  ) به1970(هانوفر 

،  (Die deutsche Arbeiterbewegung 1848-1919 in  Augenzeugen berichtet)»در گزارش شاهدان عینی 1919-1848

  .82f، صفحه هایم واخن ،»1914-1844جنبش کارگری آلمان « ؛123f) صفحه 1968، (دوسلدرف (Ursula Schulz) شولتز اورسوال
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، صفحه تامپسون، »ی... های طبقه موفقیت«؛ 127-43، صفحه تومیس» شهر کارگری...«، فصل چهارم؛ وارد» های مردمی... جنبش«ـ 75

، (King Labour. The British Working Class 1850-1914)» 1850-1914ی کارگر بریتانیا  کار. طبقه برتری نیروی«؛ 70-550

  .52ffو  17ff) صفحه 1976، (لندن (David Kynaston) دیوید کیِنسِتن

، (Jacques Droz) ژاک دروز (Le Socialisme Démocratique 1864-1960)» 1848-1960سوسیالیسم دمکراتیک «ـ 76

جمهوری  تحت در پاریس کارگران سازمان«؛ 40-54و  10ff، صفحه ماس، »منشاِء جنبش کارگرِی فرانسه...«؛ 18ff) صفحه 1966(پاریس 

» مجله انقالب معاصر«،  (R. Gossez)گوسی  (L'Organisation Ouvrière à Paris sous la Seconde République) »دوم

(Revue des Révolutions Contemporaines)) و  55-82، جلد یک، صفحه  دالیون»  جنبش کارگری«)؛ 1950، جلد چهل و دوم

کارگر و فرهنگ «؛ 123صفحه   هوستتر،» جنبش سوسیالیستی ایتالیا«؛ 313و  200ff، صفحه َکسل...» فرانسه پرولتاریای«؛ 335-279

 Worker Culture and Worker Politics: the Experience of an) »1915-1880 ی،ئایتالیا شهر یک ی تجربه: کارگر سیاست
Italian Town, 1880-1915) ،دونالد بل (Donald H. Bell) ،»بررسی «؛ 1-21)، صفحه 1978، شماره یک (3، جلد »تاریخ اجتماعی

 مبارزه طبقاتی«؛ 132f)، صفحه 1976، شماره یک (»مجله تاریخ اجتماعی«در  (Donald Bell's review of Merlo)» دونالد ِبل از مرلو

 Giuliano) جولیانو پروکاچی (La Lotta di Classe in Italia agli Inizi del Secolo xx)» اوایل قرن بیستم در در ایتالیا
Procacci) 23) صفحه 1972، (رمff 507- 11، صفحه ونچوری، »های... تاریخ جنبش. انقالب های هریش«؛.  

های  جنبش اتحادیه آغاز. استقوی  اتحاد ما فقط«کرات؛  ، بهنویز، (Organization and Revolution) »سازمان و انقالب«ـ 77

 Nur vereinigt sind wir stark. Die Anfitnge der deutschen)»70/1869تا  63/1863 آلماندر  کارگری
Gewerkschaftsbewegung 1862/63 bis 1869/70) اولریش انگلهاردت (Ulrich Engelhardt) کرات؛  ) به1976، (اشتوتگارت

- 92و  273، 248، صفحه داوه» اقدام و سازمان«؛ 59f، صفحه داوه» یابی... آغاز سازمان«؛ 298-301، صفحه  ِگری، »جنبش کارگری آلمان«

  .66fو  33، صفحه بالزار ، »9/1848-1863سوسیال دمکراسی «و فصل چهارم؛  40، صفحه اشمیرا، »از آموزش کارگران تا...«؛ 289

- 8، صفحه داوه» اقدام و سازمان«؛ 81، جلد یک، صفحه دالیون» جنبش کارگری«؛ 138صفحه  جونز، ،»ها چارتیسم و چارتیست«ـ 78
  .32f، صفحه شات» حزب سوسیال دمکرات در...«؛ 290fو  244

 .Class and Class Conflict in the Nineteenth Century)» 1815-1850طبقه و ستیز طبقاتی در قرن نوزدهم. «ـ 79
، کیِنسِتن  »ی کارگر... کار. طبقه برتری نیروی«؛ 163) صفحه 1973، (لندن (Patricia Mollis) پاتریشیا موِلسویرایش  (1815-1850

  .300f، صفحه ِگری» جنبش کارگری آلمان«کرات؛  و به 11صفحه 

-The "Pie)» کاران لیون : ابریشم“پیشاصنعتی”جنبش کارگری «کرات؛  و به 216، صفحه تامپسون، »ی... های طبقه موفقیت«ـ 80
Industrial" Worker Movement: the Canuts of Lyon) ،روبرت ِبزوشا (Robert J. Bezucha)  کالیو امسِلیدر ویرایش 

(Clive Emsley)» :تعارض و ثبات در اروپا «(Conflict and Stability in Europe) جنبش کارگری«؛ 62) صفحه 1979، (لندن« ،

-Revolutionary Movement in France 1815)» 1815-1871جنبش انقالبی در فرانسه «؛ 172-9، جلد یک، صفحه دالیون
  کرات. )، به1952، (لندن (John Plamenatz) پالمَنتس جان، (1871

، صفحه ِگری، »جنبش کارگری آلمان«کرات؛  ، بهبرگمن،  »...در شرق سوسیالیستی قانون«کرات؛  ، بهلیدکه، »حزب غیرقانونی«ـ 81

.304f  
  .383f)، جلد پنجم، صفحه 1961ی آثار، (مسکو  مجموعه (V.I. Lenin)ـ لنین 82

، (John Foster) جان فاستر، (Class Conflict in the Industrial Revolution)» ستیز طبقاتی در انقالب صنعتی«ـ 83

ی مرکزی حزب  کمیته، (Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung)» تاریخ جنبش کارگری آلمان«کرات؛  )، به1974(لندن 

  ات.کر )، به1966، (برلین کمونیست آلمان شرقی

؛ و نعومان،  »السال«فوتَمن؛، »انقالبی رمانتیک. السال فردیناند«ـ برای دریافت مارکس و السال در آلمان مراجعه کنید به: 84

)، 1964، (لندن جورج لیختهایم، (Marxism. An Historical and Critical Study)» مارکسیسم. یک پژوهش تاریخی و انتقادی«

 Karl Kautsky and the Development of German) »آلمانی مارکسیسم توسعه و کائوتسکی کارل«ویژه قسمت پنحم؛  به
Marxism) ،آر. جی گری (R.J. Geary) پردازان فرانسوی مراجعه کنید به:  ). برای دریافت نظریه1971، تز دکتراِی منتشر نشده، (کمبریج

های  ، فصللیختهایم ، »تاریخ مختصر سوسیالیسم«، قسمت اول. در رابطه با روسیه مراجعه کنید بهلیختهایم، »های سوسیالیسم سرچشمه«
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مراجعه کنید. برای [وضعیت]  79fشماره بعدی صفحه  کنندگان آنارشیست مراجعه کنید به:  هفتم و هشتم. در مورد ترکیب اجتماعی حمایت

صفحه  ،شوارتز، (Russian Revolution of 1905)» 1905ب روسیه در سال انقال«مراجعه کنید به:  1905کارگران روسیه در سال 

، (پاریس (Marc Férro) مارک ِفررو، (La Révolution de 1917)» 1917انقالب سال : « مراجعه کنید به 1917. برای ژوئیه 111

 The Rise of Social)» ظهور سوسیال دمکراسی در روسیه«مراجعه کنید به:  (Martov). در رابطه با مارتوف 456-66) صفحه 1967
Democracy in Russia) .کیپ، جی. ال (J.L.H. Keep) چنین مراجعه کنید به:  . در این رابطه هم46) صفحه 1966، (آکسفورد

 Martov. A Political Biography of a Russian Social)» ی سیاسی یک سوسیال دموکرات روسی نامه مارتف. زندگی«
Democrat) ،اسرائیل ِگستلر (Israel Getzler) ی بعضی از کارگران روسیه  فکرانه کرات. برای احساسات ضدروشن )، به1967، (کمبریج

 ،»سوسیال...گیری انقالب کارگری.  شکل«؛ 552و  539، 517، صفحه ونچوری، »...های جنبش تاریخ .انقالب های هریش«مراجعه کنید به: 

  .94f، صفحه وایدَلمن

  کرات. ، بهاسترنز ، »سندیکالیسم انقالبی و...« ـ 85

 Hans-Josef) استاینبرگ جوزفهانس ، (Sozialismus und Sozialdemokratie)» سوسیالیسم و سوسیال دموکراسی«ـ 86
Steinberg) ،کرات. به  

چنین مراجعه کنید  هم) مراجعه کنید. 1978( ،(Journal of Social History)» تاریخ اجتماعی  مجله«مقاالت مندرج در  ـ به87

 The Social Democrats in)» آمیزی ملی ی کارگر و هم ی جداسازی طبقه ای درباره ها در امپراتوری آلمان. مطالعه سوسیال دمکرات«به: 
Imperial Germany. A Study in Working Class Isolation and National Integration) ،گونتر راث (Guenther 

Roth)کرات. )، به1963توا، نیوجرسی  ، (تی  

 German Social Democrats and the First)» 1864-72های آلمان و انترناسیونال اول  سوسیال دموکرات«ـ 88
International 1864-72) ،مورگان (R.P. Morgan) در سوسیالیسم ی آزادی مسئله«کرات؛  )، به1965، (کمبریج «(Das Problem 

der Freiheit im Sozialismus) ،سوزان میلر (Susanne Miller) ِگری،  »جنبش کارگری آلمان«کرات؛  )، به1964، (فرانکفورت ،

  .302fصفحه 

  .270-3، صفحه گری، »... رادیکالیسم و«ـ 89

های آلمان و  کمونیست«کرات؛  ، به(Erhard Lucas) ادوراد لوکاس، (Arbeiterradikalismus)» رادیکالیسم کارگری«ـ 90

 ایو ُرزنهافت، (The German Communists and Paramilitary Violence 1929-1933)»1929-1933نظامِی  خشونت شبه

(Eve Rosenhaft) 1979، (تز دکترای منتشر نشده، کمبریج.(  

  است.» انگلیسی کارگر  های طبقه موفقیت« در تامپسونـ این تز اصلی   91
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اتفاق  خاطر یک کاسه آبگوشت رفرمیستی فروخته بود. نویسان بعدی جنبش کارگری روح انقالبی خود را به تاریخ

نوعی محو  این طبقه به  های انقالبی ی کارگر اروپائی رخ داده بود، این بود که: بلندپروازی عجیبی که در صفوف طبقه

  ].1و ناپدید گردید[

  

  یافته رشد سازمان
ی کارگر اروپائی و  ی طبقه  کار حمایت کّمِی گسترده های رسمی نیروی سازمان 1914و  1890های  بین سال

وقت چنین چیزی را تجربه نکرده بودند.  دهی پایدار و کشوری را کسب کردند که پیش از آن هیچ سازمان میزانی از

گاه نخستین  تازه در شامایتالیا و  اسپانیای گسترده و در مقیاس بزرگ در بعضی کشورها مانند  که توسعه مسلم است

  تر بود. رفته بسیار پیش آلمانو  نسهفرا، بریتانیاگونه امور در  جنگ جهانی شروع شده بود؛ اما این

  

  سازمان سیاسی
ی پیش از شروع  ی کشورهای اروپائی یا استقرار یافته بودند ویا در دو دهه احزاب سوسیالیستی تقریبًا در همه

اهمیتی واقعًا سیاسی دست یافتند.  کارگر در چندین نقطه به گیری بودند؛ احزاب طبقه جنگ در حال توسعه و شکل

دومین گروه سیاسی  به مجارستانـ  اطریشری در امپراطو 1914تا سال  (SPÖ) اتریشحزب سوسیال دمکراتیک 

از چندین سازمانی که قباًل موجود  (SFIO)حزب سوسیالیستی متحدی  فرانسهبزرگ تبدیل شده بود. باالخره در 

آمیزی توانست حمایت روزافزونی از پرولتاریای صنعتی را کسب کند؛ این  طور موفقیت و به :بودند، تشکیل گردید

توانست یک ونیم میلیون رأی را در  هزار عضو داشت که می 91سال بعد  9هزار عضو و  35، 1905حزب در سال 

صورت نیروی نسبتًا مهمی دربیاید. حتی از این  جا به انتخابات مجلس نمایندگان آن زمان کسب کند و در آن

در انتخابات  قانونی شده بود و 1890بود که در سال  SPD آلمانگیرتر رشد حزب سوسیال دموکراتیک  چشم

ترین حزب در  صورت بزرگ رسید: این حزب به ی قوت دیگر می یک نقطه ی قوت به از یک نقطه مجلس رایشتاگ

دست  به مجلس رایشتاگصندلی در  110میلیون رأی و  4بیش از  1912درآمد و در سال  ویلهلمی]  [دوره آلمان

) را الیپزیکرای بعضی از شهرهای صنعتی (مانند درصد آ 50در این تاریخ بیش از  SPDآورد. در واقع، حزب 

کشور دیگری در جهان، هر، و بیش از آلماندر   تر کارگران کارخانه ، بیش واقعال فی داد.  خود اختصاص می به

اعضای  ی بارهگیر در همان اندازه چشم ای به ند. این رشد در حمایت انتخاباتی با توسعهددا ها رأی می سوسیالیست به

پرداختند؛ این اعضا در  که حق عضویت می هزار عضو داشت  400حدودًا  1906در سال  SPDحزب همراه بود: 

  رسید. بیش از یک میلیون  گاه نخستین جنگ جهان به هزار، و در شام 720به  1910سال 

چیزی  فرانسهحزب سوسیالیست  تری و تا حدود کم آلمانکه حزب سوسیالیست  تشحیص این نکته مهم است

گونه که  کنند، درست آن فراتر از آن سازمان[هائی] شدند که صرفًا در زمان انتخابات با حامیان خود ارتباط برقرار می

چارچوبی نهادی و پایدار را با تعدادی کارکنان  SPDی اروپا عمل کرده بودند.  بسیاری از احزاب لیبرال در قاره

های  کرد. انجمن روزنامه) را منتشر می 70هی از مطبوعات (چیزی بیش از وقت در حزب گسترش داد و انبو تمام
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های بیمه خاص خودرا مستقر  چنین جنبش تعاونی و طرح سواری و ورزشی، و هم های دوچرخه سرودخوانی، باشگاه

رای بود که ب رایش دوم آلمانتنها نهادی در  SPDکلیسای کاتولیک رومی، یعنی ساخت. با یک استثنای محتمل 

و هم  فرانسهـ هم در  پیش از نخستین جنگ جهانی اعضای خود از گهواره تا گور برنامه داشت. در واقع، سوسیالیسم ـ

فرهنگی شده بود که اغلب برِگرد بار و میخانه و  چیزی فراتر از یک باور سیاسی بود؛ بخشی از یک خرده آلماندر 

  ].2شد[ هی می د ی کارگر سازمان های معینی از طبقه بخش

های متعددی از  در شمال آن کشور سربلند کرد و انجمن 1890ی  نیز حزب سوسیالیست در دهه ایتالیادر 

های دوستانه) را که قباًل وجود داشتند، جذب نمود؛ و پایگاهی استوار فراهم ساخت،  اشرافیت کارگری (مانند جامعه

جا حمایت  که از آن میالنـ  جنواـ  تورینسازان در مثلث  نخست در صنعت نساجی و سپس در میان فلزکاران و اتومبیل

خود، در  آلمانیتای  ] برخالف همایتالیا[حزب سوسیالیست  PSIهرحال،  دست آورد. به گیری را به انتخاباتی چشم

ی  هواسط کاران در شمال کشور موفق بود و به زمین و سهم های نیرومند روستائی در بین کارگران بی ایجاد اتحادیه

ویژه در  ی کاْر نفوذ قابل توجهی بر اقتصاد مناطق روستائی (و به همین موفقیت توانست  از طریق دستگاه مبادله

توانست در سطح محلی بعضی از شوراهای  ایتالیاچنین حزب سوسیالیست  کار) داشته باشد. هم استخدام نیروی

  ].3فتح کند[ 1914شهری را پیش از سال 

بنیان نهاده شد، نسبتًا کندتر و  1871در سال  الفارگکه توسط  (PSOE) اسپانیا رشد حزب سوسیالیست

ی سازمان  سال بعد بدنه 17که  کنندگان اولیه این حزب کارگران چاپ در مادرید بودند،  بارتر بود. حمایت رنج

استقرار یابد. حزب سوسیالیست، پس از  را تشکیل دادند و کمک کردند تا این اتحادیه  UGPکارگری   اتحادیه

چیان  و نیز بین معدن البو بیتری را در میان کارگران صنایع آهن و فوالد  حمایت اولیه کارگران چاپ، حمایت وسیع

ی این حزب تنها پس  ی عمده عهدست آورد؛ معهذا توس در شمال کشور به آستوریاسی کوهستانی  رادیکال در منطقه

]. 4آمد[ می حساب تر به چنان کم هم CNTآغاز شد و از لحاظ تعداد در برابر رقیب آنارشیست خود  1910از سال 

عنوان] مشهورترین حزب در این کشور، نقش انقالبی خودرا  بسا [به ، چهروسیهحزب سوسیال دمکراتیک در 

ها اتخاذ کرد؛ [یعنی] هنگامی که رشد صنعتی در  ـ از پوپولیست رزبورگپت سنو  مسکوکم در مراکز شهری  دستـ 

، شکست اقدامات تروریستی، و نیز امتناع مکرر دهقانان از براندازی حکومت تزاری نشان داد که فهم 1890ی  دهه

خالِف بلشویک و بخش مت دو   به 1903ای الزم است. گرچه حزب بعدًا در سال  نوینی از انقالب و اتخاذ تاکتیک تازه

و  1911های  ها بین سال ایفا نمود. ضمنًا بلشویک 1905منشویک تقسیم شد، لیکن نقش قابل توجهی در انقالب 

، از افزایش بسیار سریعی در قدرت کّمی برخوردار شدند، درست روسیه، در شهرهای بزرگ صنعتی 1914

آسای نساجی  های غول گری و نیز کارخانه ختهیرـ  فلزکاری های کارخانه های بزرگ روستائیان به سان که گروه همان  به

  ].5آوردند[ روی می

کار صنعتی را پیش از نخستین  رسد که سوسیالیسم تنها درصد کوچکی از نیروی نظر می به بریتانیاالبته در 

تری، ولی  ی کم اندازهحزب لیبرال و تا  چنان به هم بریتانیائیخود جذب کرده بود. بسیاری از کارگران  جنگ جهانی به

های سوسیالیست گوناگونی، مانند  دادند؛ و اگرچه حزب کار رأی می حزب محافظه میزانی قابل توجه، به بازهم به

چنان  تشکیل شده بود، اما این احزاب هم 1880ی  ، در دهه(SDF)» فدراسیون سوسیال دمکراتیک هیدمن«
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ها  انگلیسیتر مورد توجه  حال، اگرچه سوسیالیسم کم دند. با اینکوچک و بدون اهمیت سیاسی واقعی باقی مانده بو

ی  سه نماینده 1892گرفت. تا سال  تر پای می تر و بیش قرار داشت، [اما] خواست سیاست کارگری مستقل بیش

مستقل کارگر در مجلس عوام حضور داشتند. شش سال بعد از آن گسست بسیار مهمی صورت گرفت، یعنی تصمیم 

ی کارگر حمایت کند. در سال بعد  از نمایندگان مستقل طبقه (TUC)» های کارگری ی اتحادیه کنگره«که این  به

چیان در  گرایان را کسب نکرد و صرفًا معدن تشکیل شد؛ و اگرچه حمایت فوری اتحادیه» ی نمایندگی کارگر کمیته«

تر از  وجه کم هیچ به 1908در سال  س عواممجلاز آن حمایت کردند، [اما] تعداد نمایندگان کارگر در  1906سال 

 ].6نفر نبود[ 45
دیگر،  یکشور توصیف درآمدند، از یک کشور به جا به آشکار است که ماهیت احزاب سیاسی متعددی که در این

، بریتانیای دیگر در داخل همان کشور، بسیار متفاوت بودند. در بعضی کشورها (مانند  منطقه و حتی از یک منطقه به

ای کارگری عمده وجود داشت؛  های اتحادیه ی کارگر و سازمان های نزدیکی بین سیاست طبقه ) تماسآلمانو  یتالیاا

یافتند  های اتحادیه کارگری می احزاب سوسیالیست خودرا در رقابت و تقابل با جنبش اسپانیاو  فرانسهکه در  درحالی

]. در بعضی از کشورها یک حزب سوسیالیست واحد هم 7کردند[ ی آنارکوسندیکالیسم انقالبی حمایت می که از آموزه

توان  چنین می اسپانیاو  ایتالیا، فرانسه، اطریش ی بارهگرفت: در عناصر انقالبی و هم عناصر رفرمیست را دربرمی

تقسیم شد؛ و  لنینبراساس نظرات  1903از همان سال  روسیه]. ازسوی دیگر، حزب سوسیال دمکراتیک 8گفت[

ـ بازتاب تقسیم بین انقالبیون و  طور کامل اگرچه نه به ی معینی ـ ها تا اندازه ها و منشویک شکاف بین بلشویک

پیش از  هلند]. گسست مشابهی، گرچه برسر مسائل نسبتًا جزئی در درون جنبش سوسیالیستی 9ها بود[ رفرمیست

سیاست کارگری مقدم برهرچیز صرفًا متوجه دفاع از منافع ]. در بعضی کشورها 10نخستین جنگ جهانی رخ داد[

ی کارگر در چارچوب سامان سیاسی و اجتماعی غالب بود و فرصت چندانی برای ادبیات  مستقیمًا اقتصادی طبقه

و  آلمانویژه در  کاماًل آشکار است. در دیگر کشورها، به بریتانیاسوسیالیستی وجود نداشت؛ چنین وضعیتی در 

شویم. حتی در  جا با مشکل و تفاوت دیگری روبرو می این ادبیات اهمیت قابل توجهی داشت. گرچه در این، روسیه

ی  ای تحت سیطره طور فزاینده های روزانه به بعضی احزاب سوسیالیستی که داعیه ایدئولوژی انقالبی داشتند، فعالیت

]. از سوی دیگر، 11نین وضعیتی وجود داشت[چ SFIOو  SPDچنان که در  گرفت، هم مالحظات انتخاباتی قرار می

 ها صحت نداشت. که چنین امری در مورد بلشویک آشکار است
طور مشخص قباًل در سطحی کلی مورد  طورکلی و هم فعالیت سیاسی رادیکال به هم محرک فعالیت سیاسی به

تمایز از سرکوب  ی بی . استفادههمان شکل باقی ماندند ]؛ و در این دوره نیز تقریبًا به12اند[ بحث قرار گرفته

 1909سال » ی تراژیک هفته«که در  چنان شد، هم ی کارگر منجر می قیام طبقه در مواردی به اسپانیابار در  خشونت

و فقدان حق رأی برای کارگران پیش از سال  ایتالیاهای  اقدام نظامی از سوی دولت ]. توسل مکرر به13رخ داد[

 توسکانیغربی  هائی از شمال و بعضی از قسمت آنکونا، رومانیارا در میان جمعیِت » صیحساسیت انقالبی خا« 1912

پارچه ساختن جناح  در یک جیولیتیتر در حکومت  های منعطف گذاری ]. از سوی دیگر، سیاست14موجب شد[

رگران در صنایعی ی معینی موفق بود؛ کا در چارچوب سامان سیاسی مسلط تا اندازه ایتالیائیرفرمیسِت سوسیالیسم 

هائی از صنعت ساختمان پایگاه این جناح را تشکیل  گری مانند کارگران چاپ و بخش های نیرومند صنعت با سنت
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خودکامه با  روسیهاش و   لیبرال با جنبش کارگری رفرمیست انگلستاندر بین  اطریشو  آلمان]. 15دادند.[ می

  اش قرار داشتند. اپوزیسیون انقالبی

 بریتانیاهای کارگری در  اقدام سیاسی اغلب ناشی از ناتوانی [در اقدام] صنعتی بود. اتحادیه به بازهم توسل

تصمیم گرفتند تا از نامزدهای انتخاباتی مستقل کارگری حمایت کنند؛ این اقدام در مقابله با تهاجم کارفرمایانی بود 

تعدادی از  تر در پاسخ به ها، و از همه مهم کارخانهدرون  شکنان و راه ندادن کارگران به که با استفاده از اعتصاب

های کارگری را در برابر اقدام صنعتی محدود  بود که فعالیت اتحادیه مجلس اعیانها و  ها و احکام دادگاه گیری تصمیم

سیاست  آوری به که روی چنین اشاره شده است آورد. هم های منفرد وارد می اتحادیه کرد و آسیب قابل توجهی را به می

حاشیه رانده شده  آوری به از سوی کسانی بود که در موج دوم مدرنیزاسیون فن انگلیسیاز طرف بعضی از کارگران 

ها را  که آن هائی حزب چنان به یافته بودند، هم خوبی سازمان که امنیت شغلی داشتند و به که کارگرانی بودند، درجائی

 نورد: دقیقًا کارگران نساجی در ناحیه فرانسهای مشابه در  گونه به ].16کردند، چشم دوخته بودند[ نمایندگی می

(Nord) روی  ژول ِگدحزب سوسیالیست  شان به دلیل سازمان نایافتگی و کم ارزش شدن قبلی بود که به

را باید در برابر این واقعیت در نظر گرفت که تنها اقلیتی از  SPDاستقبال انبوه انتحاباتی از  آلمان]. در 17آوردند[

ای از این  ی دوباره تواند نشانه این حزب را  داشتند؛ و این امر می های کارگری واقعًا آمادگی پیوستن به اعضای اتحادیه

سوسیالیستی قابل توجْه  که آرای حمایت سیاسی نیازی ندارد، و نیز این لحاظ اقتصادی نیرومند به باشد که کارگِر به

دنبال مفری برای  آمد که در عالم سیاست به دست می نایافته در صنایع سنگین به تر از میان کارگران سازمان بیش

های  صورت اتحادیه شدند که به قدرتمند مانع از این می  که کارفرماهای این گشتند، [البته] باتوجه به مصائب خود می

جا فاقد اعتبار کلی  هرروی، توضیح در مورد اخیر تاآن ]. به18اقدام اعتصابی دست بزنند[ به دهی شوند و مؤثر سازمان

  حال کارگران ماهر بودند. درعین آلمانها در  ترین سوسیال دمکرات است که فعال

هائی که  ترکیب اجتماعی این احزاب نگاهی بیفکنیم، تسلط کارگران ماهر در اتحادیه در واقع، اگر اکنون به

طور غالب از کارگران  های سوسیالیست به ترین گروه عمده فرانسهشود. در  ای نسبتًا طوالنی دارند، روش می تاریخچه

حمایت  PSI ایتالیا]. در 19کردند[ چرم عضوگیری می ماهر در صنعت ساختمان و از کارگران [صنایع] فلز، چوب و

های فلزکاری  گران در مقیاس کوچک در حرفه ـ از تولید و صنعت درست تا پیش از جنگ جهانی اول ی خودرا ـ عمده

دهد.  وجود دارد که همین تصور را ارائه می آلمان  ی بارهشماری در ]. شواهد بی20کرد[ و نساجی عضوگیری می

ی کارگر بودند؛ اما اکثریت  های جداگانه) از طبقه درصد در شعبه 94و  4/77طور غالب (بین  به SPDب اعضای حز

کردند و اغلب در  ی متوسط کار می ی این کارگران، افراد ماهری بودند که در مؤسسات کوچک یا در اندازه عمده

 138قرار زیر بود:  زب ترکیب اعضا بهاین ح الیپزیکی  در شعبه 1904شهرهای کوچک [سکونت داشتند]. در سال 

،  کش، نقاش چی، لوله نفر صحاف، چاپ 1300نفر کارگر غیرماهر و بیش از  200پایین،  ی متوسِط رو به نفر از طبقه

نقش غالب را داشتند،  بادنی بیستم، کارگران فلزکار، کارگران چوب و کارگران چاپ در  بنا و امثالهم. در اوایل سده

]. 21چنین وضعیتی را داشتند[ SPD  هامبورگی  طور بناها، کارگران چاپ و کارگران چوب در شعبه درست همان

]. حزب سوسیال 22دادند[ را در نخستین روزهایش تشکیل می PSOEنیز کارگران چاپ ستون فقرات  اسپانیادر 

 1903قسیم آن در سال عنوان جنبش کارگران ماهر آغاز کرد، اما پس از ت حیات خودرا به روسیهدمکراتیک 
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تر از  ها بیش که منشویک ها پدید آمد. درحالی ها و منشویک های قابل توجهی در ترکیب اجتماعی بین بلشویک تفاوت

تر  تری در این داشتند که از کارگران کم ها موفقیت بیش کردند، بلشویک کارگران ماهر با منشأ شهری عضوگیری می

ها [توانستند] از  چنین بود که بلشویک ی روستائی عضوگیری کنند. این زمینه های بزرگ و با ماهر در کارخانه

و  1911های  بین سال پترزبورگ سنو  مسکوهای  کار با منشأ روستائی در کارخانه ی بسیار سریع نیروی توسعه

  ].23بردار کنند[ بهره 1914

که در عضوگیری اعضا و نیز جذب آرا در نواحی روستائی  خاطر موفقیتی به ایتالیاو  فرانسهسوسیالیستی   احزاب

شاید توضیح این مسئله چندان دشوار  ایتالیاتایان خود در بقیه اروپا متمایز بودند. در مورد  هم داشتند، نسبت به

زمین و  ، کارگران بییلیاامهائی مانند  نباشد. ساکنان روستاهائی که در معرض تبلیغات سوسیالیستی بودند، در ناحیه

و   ها مستقیمًا از مبادله دار قرار داشتند. این داری زمین کارانی بودند که در خدمت سرمایه ی معینی سهم نیز تا اندازه

توانست نفوذ قابل توجهی در امر استخدام و اخراج  از طریق آن می PSIبردند که  کار نفع می جائی نیروی جابه

آن نواحی که در  به ایتالیای  اشته باشد. این بسیج روستائی با نزدیک بودن مناطق صنعتی عمدهکار روستائی د نیروی

های  شد و با تماس تر تسریع می کرده بود، بازهم بیش داری روستائی پرولتاریای فاقد زمین را ایجاد  آن سرمایه

  گردید. ویت میفرهنگی بین ناحیه صنعتی شمال و شماِل روستائی از طریق مهاجرت محلی تق

توان انتظار داشت رادیکالیسم [در بخش]  که می چنان هرحال، تاحدودی متفاوت بود. هم ، بهفرانسهوضعیت در 

بودند، و نیز در میان  و نیهو  ِشرُبرهای فقیر در ناحیه  کشاورزی در میان پرولتاریای روستائی، که مرکب از چوب

وجود آمد.  کردند، به خاطر دریافت دستمزدهای باالتر اعتصاب می به 1890ی  کارگران مزدبگیری که گاهی در دهه

نه از کارگران فاقد زمین،  میدیهای روستائی برای جنبش نوپای سوسیالیستی در  با این حال، بسیاری از حمایت

است. یکی  ی سردرگم موجب تنوعی از توضیحات در این باره شده دست آمد. این پدیده دار به بلکه از کشاورزان زمین

شود،   دیده می فرانسهرادیکالی که در میان کشاورزان جنوب » سنت«که  ترین این توضیحات براین است از شایع

های روستائیان نه فقط در زمان انقالب کبیر، بلکه بعد از آن  ]. خیزش24گردد[ بازمی فرانسهروزهای انقالب کبیر  به

ماند  توضیح اساسی باشد، بازهم این سؤال باقی می  . حتی اگر اینوجود داشته است 1851و  1849های  هم در سال

هرروی،  پذیر ساخت؟ به وجود آمد و سپس چه چیزی بقای آن را امکان ی نخست به در وحله» سنت«که چگونه این 

دهد؛ زیرا  وجود دارد که نیروِی چنین سنتی را برای توضیح حمایت سوسیالیستی مورد تردید قرار می دالیلی

 وارش ی نوزدهم در بخ که در اوائل سده یای بسیار جامع نشان داده است، روستائیان در مطالعه تونی جوتکه  چنان هم

]. 25کردند[ خواه رادیکال حمایت می ی جمهوری دادند، آن کسانی نبودند که قباًل از جبهه سوسیالیسم رأی می به

 دنبال توضیح دیگری بگردیم. [بنابراین] باید به
مرتدین پروتستان بودند (یا شدند) و از پیگرد بسیار  النگداکاز رقبا دین است. بعضی از روستائیان  یکی

کرد  عمل دشواری به هرحال، چنین مالحظاتی به جا رنج بردند. به ناشایستی در دستان مقامات مسؤل مستقر درآن

ای در  هرصورت، نواحی گسترده هشود؛ و ب های جمهوری سوم پس از چرخش قرن مربوط می ضدکشیشی در دولت

جا این امکان وجود دارد که گرایش  جا رادیکالیسم روستائی فراوان بود، پروتستان نبودند. دراین جنوب که در آن

ای بودند که   ، نواحیهروو  وارشد، مثاًل در  تر رعایت می ها دین کم  که در آن ضدکشیشی نقش ایفا کرده باشد: مناطقی
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دنیای اجتماعی بسیار متفاوت  تری دارد،  چه اهمیت بیش اند. آن جناج چپ ثبت شده ان رأی نیرومند بهعنو معمواًل به

ـ با تقریب  بریتانیمثاًل در  کارترشان ـ تایان محافظه است که در مقایسه با هم میدیی روستائیان  و محیط خانه

کردند،  له و دورافتاده از نفوذ شهرنشینی زندگی نمیایزو هروو  وارکردند. روستائیان  یقین متفاوت عمل می نزدیک به

کردند که از  های نسبتًا بزرگ و با تراکم جمعیت نسبتًا باالئی زندگی می معیارهای روستائی، در دهکده بلکه با توجه به

طور  های شهرنشینی به با اندیشه هروو  واری ارتباطی معقولی نیز برخوردار بودند. در نتیجه روستائیان  شبکه

لحاظ اجتماعی در محیطی  چنین به و هم فینیستری ناحیه  تری مواجه بودند تا روستائیان پراکنده و جداافتاده منظم

سازان در آن وجود داشت.  گران و بشکه گران روستائی مانند آهن طور نسبی جمعیتی از صنعت کردند که به زندگی می

ها و  زندگی اجتماعی جمعی برخوردار بودند که برگرد کافهی مدیترانه از  عالوه براین، روستائیان منطقه

 ی بارهگیری در های دمکراتیک مجلس جمعی برای تصمیم گرفت و دارای سنت های محلی شکل می فروشی مشروب

های  گاه همان قدرت و نفوذی را که در دیگر بخش جا روحانی و اشرافیت محل هیچ مسائل محلی خود بودند. در این

   داشتند، برخوردار نبودند. فرانسه

کرد، وضعیت  ای که در تعیین رفتار سیاسی روستائیان سوسیالیست نقش ایفا می ترین عامل جداگانه شاید مهم

دهندگان تاک و سازندگان   ها در کشت و پرورش تاک اشتغال داشتند. این پرورش تر آن ها بود؛ زیرا بیش مادی آن

بعد، تحت تأثیر نوسانات بازار کشوری و حتی  به 1860ی  ود آمد، یعنی از حدود دههوج آهن به که راه شراب از زمانی

که  تری بود. نتیجه این  نشان نبود، بلکه برای بازار گسترده المللی قرار داشتند. تولید شراب برای خوِد تاک بازار بین

نابودسازی مقدار قابل توجهی خسارت دیدند،  1880و  1870ی  دهندگان تاک از رکود کشاورزی در دهه پرورش

تری  تر آسیب بیش های َپست برشدت این خسارت افزود و پس از آن نیز از تولید زیادی شراب  انگور توسط شته

های  کرد که از سوی بازرگانان و دالل طور روزافزونی احساس می ی تاک تحت این شرایط به دهنده دیدند. پرورش

ستیز طبقاتی کسب  ترتیب] بینشی را نسبت به شود، و [بدین خریدند استثمار می واسط که انگور ویا شراب او را می

نیاز  میدیترتیب، روستائیان  این شد. به ی شماِل غربی انکار می کرد که توسط کشاورز خودکفا و منفرِد منطقه

کردند.  آزمند را احساس میی دولت در برابر [آسیب ناشی از] نوسانات بازار و استثمار بازرگانان  حمایت و مداخله به

ها  سان، آن ها بود: مقابله با تسلط نامحدود نیروهای بازار. بدین ـ همان معنای سوسیالیسم برای آن اعتباری به  این ـ

 1907و  1904،  1903های  قیمت را در سال ن های ارزا درخواست خود برای کمک و حمایت دولتی در برابر شراب

ها را آغاز  سوسیالیست  ی زمانی نیز رأی دادن به ان نمودند و تقریبًا از همان محدودهدر مقیاس قابل توجهی بی

  ].26کردند[

یادآور شد که  ی کارگر که پیش از این مستند گردید، باید  [های] سیاسی طبقه برخالف رشد عظیم سازمان

ها بودند که  د در کارخانهپیش از جنگ جهانی نخست نیز، بازهم فقط اقلیتی از کارگران مر آلمانحتی در 

دادند که عضو حزب شوند.  خود نمی از کارگران این زحمت را بهدادند، و تعداد قابل توجهی  سوسیالیسم رأی می به

یافته باقی  جا و تقریبًا تا زمان جنْگ بیرون از صفوف اعتراضات سازمان ایم که کارگران غیرماهر در همه مشاهده کرده

تا عصر  فرانسههای انقالبی دوران پس از جنگ فعال شدند. در  نخست در خیزش آلماْنندی]ها در [ب ماندند. این گروه

کرد،  ی سیاست وارد  صحنه ] که چنین کارگرانی را در مقیاسی بسیار قابل توجه به1936-1937»[ی مردمی جبهه«
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در جنگ و نیز دوران بالفاصله پس از  ی سریع صنایع سنگین توسعه ایتالیاکه در  چنین اتفاقی رخ نداده بود؛ درحالی

  ].27دهد[ های رادیکال را نشان می ها در سیاست ی کارگر جدیِد کارخانه جنْگ ورود طبقه

ی کارگر در سازمان سیاسی باقی ماند،  ای در مشارکِت طبقه  کننده چنان] عامل تعیین سان، مهارت [هم بدین

های رأی یافته  تری را درمیان کارگران غیرماهر در پای صندوق بیشگرچه احزاب سوسیالیست احتمااًل افراد بسیار 

طور  تر خطرآفرین بود و به ـ کم در مقایسه با پذیرش مستقیم عضویت حزب صورت مخفی ـ بودند: رأی دادن به

رومند های نی ای برای تشکیل سازمان عنوان عامل بازدارنده چنان به گرفت. متغیرهای قومی هم محدودتری قربانی می

عضوگیری  آلمانیهای  طور انحصاری از قومیت تقریبًا به SPÖحزب  مجارستانـ  اطریشکرد. در  کارگری عمل می

های خاص خودشان را ایجاد  دانستند و سازمان را مردود می SPDرفت  پیش آلمانهای  لهستانیکه  کرد، درحالی می

انجامید. در  ها می های سوسیالیست سرخوردگی هدف تر به تر و بیش بیش  چنان اعتراف دینی هم کردند. وفاداری به

عتی ای که صن کم در نواحی کم 1903که سوسیال دمکراسی بعد از سال  مثاًل این حقیقت دارد  ویلهلمی  دوره آلمان

چنین تأثیری  کسب کرد و هم دورتمونددرصد آرا را در  43تقریبًا  SPDو کاتولیک بودند، راهی برای خود باز کرد. 

این حزب شش  1907ـ گذاشت. در سال  که جمعیت قابل توجه کاتولیک داشتند شهرهائیـ  اِسنو  ِکِرفلد، کلنبر 

 12ی صنعتی بود؛ و  منطقه طور عمده کاتولیک و مربوط به دست آورد که به به مجلس رایشتاگصندلی در انتخابات 

لحاظ اعتقادات  که به حال، بازهم در شهرهائی خود اختصاص داد. با این به 1912صندلی را در سال  28صندلی از 

تر  رچهپا طور یک ـ که به سارلندمثل  ای ـ ـ خیلی بهتر عمل کرد تا نواحی صنعتی دورتموندمانند  دینی مختلط بودند، ـ

دادند، و در همان سال  ی افراد مذکر کاتولیک رأی می درصد همه 60، 1912کاتولیک بودند. در واقع، حتی تا سال 

. بنابراین،  ]28تا حدودی دچار ُافت شد[» حزب مرکز«دست آورد نسبت به به SPDکه   بعضی از آرای انتخاباتی

یافت  یافته می جهانی بازهم خودرا در چندین کشور تقسیمگاه نخستین جنگ  ی کارگر در شام سازمان سیاسی طبقه

  کار غیرماهر یا زنان را بسیج کند. و هنوز موفق نشده بود که تعداد قابل توجهی از نیروی

  
  سازمان اتحادیه کارگری
های کارگری  گیر باشد، رشد اتحادیه چشم 1914و  1890های  ی کارگر بین سال اگر رشد احزاب سیاسی طبقه

رقم  شدت افزایش پیدا کرد و به شان به تعداد اعضای انگلستانهای کارگری  اتحادیه 1914آور است. تا سال  حیرت

 6/2ها حدود  سوسیالیست وابسته به کارگری آزاد  اتحادیهدر همان سال  آلمانرسید. در  000/145/4قابل توجه 
ای را نشان  رفت عمده تر بود، معهذا پیش توجهی کمطرز قابل  به فرانسهمیلبیون عضو داشت؛ و اگرچه این ارقام در 

حدود یک میلیون نفر عضو  1912سندیکاها تعلق داشتند، اما تا  هزار کارگر به 250تر از  کم 1890داد: در سال  می

که بعد از امضای  مجارستانـ  اطریشبودند. این ارقام برای آن بخش از امپراطوری  فرانسههای کارگری در  اتحادیه

میلیون نفر جمعیت  6که کمی بیش از  گیر بود: در کشوری تبدیل شد، بسیار چشم اطریش به 1919ی صلح  معاهده

]. باید تصدیق کنیم که 29کارگر نبود[ 195/415تر از  وجه کم هیچ به 1913ها تا پایان سال  داشت، اعضای اتحادیه

  .مانده بودپیش  ایتالیا و اسپانیارشدی در این مقیاس هنوز برای 
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ای  چنین دوره شد. این امر هم دوران رشد برای جنبش اتحادیه کارگری در اروپا محدود نمی این مسئله فقط به

یافت؛ اگرچه  استقرار می آلمانو  فرانسهبار در  کار برای نخستین های ملی نیروی بود که یکی از مؤثرترین فدراسیون

این امر بین  فرانسههای مطابق الگوی جدید، شروع شده بود. در  ز آن با ایجاد اتحادیهچهار دهه قبل ا بریتانیادر 

 1895گران بود، در سال  بر صنعت که فدراسیون ملی سندیکاهای مبتنی CGTرخ داد،  1902و  1892های  سال

[بورس یا شورای (bourses du travail) بورس ُد تراولبنیان گذاشته شد و هفت سال بعد با فدراسیون کشوری 

های  صورت سازمان فراگیری برای فعالیت که نخست بورس دولتِی کار بود، به بورس ُد تراولکار] درهم پیوست. 

مرگ قانون ضدسوسیالیستی در  آلمانتر و تواناتر از سندیکاها بود. در  لحاظ مالی عملی ای محلی درآمد که به اتحادیه

 SPDگیری متحد، تحت نظر  متمرکز و نیرومند کشوری را با یک جهتهای کارگری  ایجاد اتحادیه 1890سال 

که مالحظه خواهیم  چنان معروف شد. هم» های کارگری آزاد کمیسیون همگانی اتحادیه «چه به پذیر ساخت؛ آن امکان

ان و فلزکاری، ختمساها، در  گران [ماهر] شکل گرفته بودند؛ اما تعدادی از آن ها براساس صنعت کرد، اکثر این اتحادیه

ی کارگران یک صنعت خاص را  کردند همه کم تالش می های صنعتی فراگیری بودند که دست اصالتًا اتحادیه

سوی عضویت  در یک حرکت به» کمیسیون همگانی«صدر  کارل لگینـ دربربگیرند.  شان نظر از سطح مهارت صرفـ 

د. این امر حاکی از یک گسست رسمی از سوسیال ها را خنثی بودن سیاسی ترسیم کر تر موضع اتحادیه گسترده

ی  یافته تا تخریب جنبش سازمان SPDبا » های کارگری آزاد اتحادیه«نبود؛ برعکس، پیوندهای  آلماندمکراسی 

دهد  ترین اهمیت [و فشردگی] باقی ماند. با این حال، این امر نشان می با بیش 1933ها در سال  کارگری توسط نازی

یک نشانه از  لگینهائی با هرگونه اعتقادات سیاسی بود. عالئق  های جدید عضوگیری از گروه تحادیهکه قصد این ا

ها را  دید، بلکه آن عنوان مروج انقالب سوسیالیستی نمی های جدید را به که نقش اتحادیه هائی بسیاری بود  میان نشانه

 کند. سامان اجتماعی و اقتصادی حاکم عمل می دید که در درون ی کارگر می تر مدافع منافع مستقیم طبقه بیش
ای در  مرکز و غیرسیاسی شدن در جنبش اتحادیه ای جالب و درنتیجه حائز اهمیت است که گرایش به تا اندازه

که از ضرورت مبارزات   اصطالح محلی های به در نخستین روزها با مقاومت قابل توجهی روبرو شد. اتحادیه آلمان

ی فلزکاری و صنعت ساختمان  ویژه در عرصه برآمده بودند و به 1880و  1870ی  گرِد دهه غیرمتمرکز در دوران پی

آزار مقامات دولتی تحت لوای قانون استثنائی  بسیار نیرومند بودند، با اذیت و رایلندو برخی مناطق  برلیندر 

بگیری دیدند که  و مسؤالن حقوق لگینهای متمرکز  شدت مخالِف با فعالیت رادیکالیزه شدند؛ و در نتیجه خودرا به

ساالری  طرفی سیاسی بود. فعالین محلی با دوراندیشی قابل توجهی تشخیص دادند که ایجاد دیوان ها بی ی آن آموزه

ساالران و  شکاف بین دیوان شود و به کاری سیاسی می نوعی محافظه های کارگری منجر به ت برای اتحادیهوق تمام

های دستمزد با  نامه گیری توافق جا پیش رفتند که با نتیجه انجامد. این مسؤلین حتی تاآن کارگران عادی می

خاطر درگیر شدن  اتحادیه کارگران چاپ را به عنوان نوعی سازش طبقاتی مخالفت کردند و در واقع کارفرمایان نیز به

های محلی  ، اخراج کردند. تا آن تاریخ روشن شده بود که نبردی را که اتحادیه1896هائی در سال  در چنین فعالیت

حیات خود ادامه دادند و  قدرتمند داشتند، باخته بودند؛ لیکن تا نخستین جنگ جهانی به» کمیسیون همگانی«با 

 ].30دیدحیات نیز  داشتند[نوعی تج 1913خواهیم دید، در سال که چنان  هم
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و  فرانسهکار در  های نیروی توان تصور کرد، جنبش سیاسی می ی توسعهطور که از اظهارات قبلی درباره همان

سندیکاهای کشاورزی متعددی در  1900ی روستائیان را نیز جلب کنند. پس از سال  توانستند حمایت عمده ایتالیا

موفق  ایتالیاکار در  که رهبران نیروی تشکیل شد؛ درحالی فرانسهُبرهای فقیر در جنوب  ها و چوب نشان ان تاکمی

های روستائی قدرتمند ایجاد  ای از اتحادیه کاران در شمال آن کشور شبکه شدند در میان کارگران روزمزد و سهم

  ].31کنند[

گیر بود؛ و این امکان را فراهم ساخت که  بسیاری جهات چشمهای کارگری از  ترتیب رشد جنبش اتحادیه این به

یافتگی شدند. در  فواید سازمان  تدریج متوجه گرفت، به را دربرمیای از کارگران که کارگران غیرماهر  های تازه گروه

کارگری   ادیهصفوف اتح ای واقعی از کارگران غیرماهر به مجموعه 1889دنبال اعتصاب باراندازان در سال  به بریتانیا

آهن، کارگران تراموا و اشخاصی که در  پیوستند؛ باراندازان، کارگران گاز، کارکنان مقامات محلی، کارگران راه

که نخستین  از یک تأحیر زمانی نیز پس  فرانسه]. در 32های استخدام شده بودند، البته از این جمله بودند[ قنادی

و  1884های  دهی در مقیاس قابل توجهی کرده بودند، بین سال سازمان بهها شروع  کارگران در معدن و در کارخانه

های بزرگ وفاداری خودرا نسبت  ویژه پس از چرخش قرْن کارگران شرکت ها قانونی شد. به که اتحادیه 1914

تر از همه  آهن، و مهم باراندازان و کارگران راه چیان و کارگران منسوجات به معدن ابراز داشتند:  CGTاتحادیه  به

درگیر  1910کار نیز در اعتصاب عمومی سال  فلزکاران پیوستند. [نتیجتًا] حتی لوکوموتیورانان سابقًا محافظه  به

عضو  939/556تر از  روی کم هیچ به 1913تا سال  (DMV)» اتحادیه کارگران آزاد فلزکار« آلمان]. در 33شدند[

شکل زیر بود: کارگران حمل و نقل  ی دیگر به های کارگری عمده نداشت. در همان سال این ارقام برای اتحادیه

چیان  ، معدن484/141اپراتورهای نساجی  631/326ها)، کارگران ساختمانی  طور عمده در باراندازه (به 785/229

 569/210های نامشخص  نفر نجار) و کارگران کارخانه 069/62استثنای  (به 441/196ُبرها  ، چوب113/104

 ].34نفر[
احتمال زیاد  کار از آن برخوردار شدند، به های کارگری در بسیج نیروی هرروی، میزان موفقیتی که اتحادیه به

نتوانست از رکود  1889ـ190در  بریتانیااست. فراخوان سریع کارگران غیرماهر در   مورد مبالغه قرار گرفته

متوسط اعضای سندیکاها بیش  1905تا سال  فرانسه. در َدر َبرد دنبال آن شروع شد، جان سالم به ای که به اقتصادی

دادند.  اتحادیه نمی های خود به بدهی پرداخت  ها اهمیت چندانی به نفر نبود که بخش نسبتًا قابل توجهی از آن 170از 

ی  برابر بیش از همه 10تنهائی  به 1910در سال » فدراسیون کارگران چاپ در فرانسه«ی  در واقع، درآمد ساالنه

کار  درصد از کل نیروی 10تلفیق یافته بودند. با شروع نخستین جنگ جهانی زیر  CGTهائی بود که در  اتحادیه

در  CGLهای کارگری  فدراسیون ملی اتحادیه ایتالیاهای اقتصادی و سیاسی کشیده شده بودند. در  سازمان به فرانسه

تا آن روز  آلمانتِر  نهایت بزرگ ای بی که جنبش اتحادیه الیچهارم میلیون عضو داشت؛ درح تر از یک گاه جنگ کم شام

]. در واقع، تنها در 35تر ماهر در صنایع سنگین را جذب نکرده بود[ ی کارگران کم  بازهم حمایت اکثریت عمده

کشور  3از آن در این   که پیش شماری از کارگرانی بود که تعداد بی  از آن جریان نخستین جنگ جهانی و بالفاصله پس

]. در 36کار شدند[ با پیامدهای بسیار رادیکال وارد صفوف اعتراض نیرویبار و  یافته نبودند، برای نخستین سازمان



 صفحه 97
 
 

افتخار کنند،  1914هزار عضو در سال  15توانستند به  که فقط می CNTهای  نیز آنارکوسندیکالیست اسپانیا

  ].37سال بعد از آن پیدا کردند[ 6ی سریعی در  توسعه

بسیار محدود  1914قبل از سال  رت کّمی خویش نسبت بهلحاظ تعداد و قد های کارگری نه تنها به اتحادیه

های  ی زیادی همان ماهیت سنتی باقی ماند. بخش بسیار زیادی از اتحادیه ها نیز تا اندازه باقی ماندند؛ بلکه ماهیت آن

چنان  هم بر حرفه [و شغل] بودند و چنان مبتنی هم اسپانیاو  ایتالیا، آلمان، اطریش، فرانسه، انگلستانکارگری در 

» گرائی جدید اتحادیه« 1890و 1880های  تا دهه بریتانیاکردند. حتی در  را دنبال می ای کننده کرد بسیار محدود عمل

های جدید موفقیت خودرا  ها موفق شده بود؛ و بعضی از اتحادیه درصد از کل اعضای اتحادیه 13صرفًا در بسیج حدود 

ـ محدود کرده  ها سایر گروه نسبت به های شغلی معینی ـ گروه تر به درا بیشمرهون این واقعیت بودند که عضوگیری خو

منافِع بخش  ای و نسبت به صورت فرقه تر تا حدود زیادی به های قدیمی همانند اتحادیه ها این اتحادیهدر واقع،  بودند.

  ].38کردند [ خود عمل می

پیش از شروع نخستین  ی ای اروپائی که در سه دههه های اتحادیه بازهم باید توجه کرد که بسیاری از سازمان

بسیار  بریتانیاوجود آمدند، هیچ ارتباطی با هیچ نوع سیاستی از جناح چپ نداشتند. این امر در   جنگ جهانی به

پا و ناآزموده در آغاز حالت  حزب کارگِر تازه ها به ایم، سرسپردگی اتحادیه جا دیده که تا این چنان هم آشکار است،

اصطالح  های به که حضور قانونی داشتند، اتحادیه هائی تنها اتحادیه 1905پیش از انقالب  روسیهتدافعی داشت. در 

نظام؛  و هواداری از   ی فادار ی هدایت مسائل اقتصادی بهبودند که کوششی بود از طرف دولت تزاری برا زوباتفیپلیسِی 

تزار وفادار  به  چنان ـ هم کم در آغاز دست ـ رفتند، بازهم ـ گاپونـ  ارتدوکسدنبال کشیش  که به هائی  چنین اتحادیه و هم

سیالیست بود، وجود داشت که ضد سو کاتولیکای  یک سازمان نیرومند اتحادیه ویلهمی  در دوره اطریشبودند. در 

موفق شدند تا  1914های مسیحی در سال  اتحادیه آلماننیز چنین بود: در  ویلهلمی  دوره آلماِنکه در  چنان هم

کرد که بیش از  افتخار می آلمانای لیبرال در  هزار عضو بگیرند. در همان زمان جنبش اتحادیه 000/343بیش از 

هم  های بزرگ در صنایع سنگین از این کاِر کمپانی برنیروی» زرد« های  یهکه اقتدار اتحاد هزار عضو دارد، درحالی 100

رایش دوم رفت.  فراتر می SPDهای مرتبط با  ـ از اتحادیه اغلب کنندگان ـ لحاظ تعداِد حمایت تر بود و به قابل توجه

طلب و از آن  ایان سلطنتنانو  کار بود، مانند اتحادیه های ضدسوسیالیستی دیگری برای نیروی شاهد سازمان آلمان

ـ که  برای کارکنان بازرگانی) آلمانکشوری   (یعنی: اتحادیه  سفید کارگران یقه  اتحادیه ترین اتحادیه ـ فراتر بزرگ

طور آشکار راسیستی  ای بود که نه تنها ضدسوسیالیستی، بلکه ناسیونالیستی، امپریالیستی و به ایدئولوژی متعهد به

 ].39بود[
کند که  ی بخش بسیار بزرگی از کارگران صنعتی غیریدی مطرح می ی مهمی را درباره ی اخیر مسئله این نکته

ای اهمیت و اعتبار  های معلمان تا اندازه اتحادیه فرانسهی نوزدهم با سرعت زیادی رشد کردند. در  در اواخر سده

چنین بود؛ اما پیش از نخستین جنگ  این بریتانیادر آهن  که اتحادیه ملی کارمندان و کارکنان راه کسب کرد، چنان

ها  آن  کار نمایندگی چندانی نداشتند و اتحادیه سفیِد از این دست اساسًا در مراتب اعتراض نیروی جهانْی کارگران یقه

ب تحت سفید در اروپای مرکزی اغل شان نسبتًا پراکنده و منفرد بود. در واقع، بسیج کارکنان یقه کوچک و اعتصابات

های  تری را با مدیریت (الاقل در رده ها،] تماس نزدیک گونه واکنش گرفت. [این های سیاسی صورت می نظارت واکنش
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های بعد و حق  نوعی بهبود درآمد در سال که به تری برخوردارد بود و ارشدیتی داشت ) داشت، از امنیت بیش میانی آن

ـ  اغلب رفت خودرا ـ شد؛ کارمنداْن مسیِر پیش گیِن کارگران یدی اعطا میمیان ندرتًا به کرد که  مستمری را تضمین می

ها را از  گاه خود داشتند که آن جای دیدند تا اقدام جمعی، و اغلب نوعی نگرانی نسبت به در راستای فردی می

رفت و اغلب  می ندرت از بین ی کارگر به هائی در درون شعور طبقه کرد. چنین شکاف پرولتاریاِی صنعتی متمایز می

  ].40شد[ آبی تشدید و تقویت هم می سفید و یقه کارکنان یقه آمیز [و بهتر]  کارفرمایان نسبت به توسط رفتار تبعیض

که پیش از این مشاهده  چنان کار یا منفعل نبودند: هم لحاظ سیاسی محافظه ها به ی اتحادیه با این حال، همه

پیش از سال  آلمانو  ایتالیاهای سوسیالیستی در  ای و سیاست اتحادیههای  های نزدیکی بین تشکل کردیم تماس

های کارگری  ی اتحادیه های عمده ، کنفدراسیونفرانسهو در  اسپانیاویژه در  وجود داشت. در دیگر کشورها، به 1914

ری کردند؛ چراکه شان محدود کنند، خوددا منافع مادی مستقیم دنبال کردن  های خودرا صرفًا به که فعالیت از این

صورتی زمحنت فعالیت سیاسی را  جهان، به دیدند. این نگاه به ی انقالبی آنارکوسندیکالیسم متعهد می آمیزه خودرا به

بورژوائی و  تردید عنوان [کنشی] بی طور اخص به کرد و مشارکت در انتخابات پارلمانی را به طورکلی محکوم می به

شدت  کرد و به ی متوسط را تحقیر می کاری با عناصر طبقه ه، در واقع، هرگونه همگرفت. این دیدگا فاسد در نظر می

تر در کارخانه و  ی فعالیت خود کارگران خواهد بود؛ فعالیتی که بیش معتقد بود که رهائی پرولتاریا تنها در نتیجه

نه تنها نهاد مبارزه در نظام ها  اتحادیه ریشه دارد تا در حزب سیاسی. اتحادیه و سندیکا نزد آنارکوسندیکالیست

ای رها از شر مالکیت خصوصی وسائل تولید و  کاشت تا جامعه ی آینده را نیز می  داری بود، بلکه تخم جامعه سرمایه

ای از طریق اعتصاب عمومی انقالبی  ی دستگاه دولت مرکزی را رشد دهد. این گشتار هزاره گرانه آزاد از نظارت ستم

چندین کنگره پیش از نخستین  ی انقالبی خودرا متعهد به ، برای این آموزهفرانسه CGT ].41فراهم خواهد شد[

ی  های روزانه اش در مردود دانستن رفرمیسم، فعالیت ای رسید که باور هزاره نظر می که به جنگ جهانی کرد؛ درحالی

 ؟تحت تأثیر قرار داده باشد. چرا کاتولونیای کارگر را در همان دوران در  طبقه
پیام آنارشیستی  اسپانیادر  فانلیشدند.  روشنی مهم محسوب می به فرانسهو  اسپانیامتغییرهای ایدئولوژیکی در 

که   ارمغان آورد؛ درصورتی صحنه وارد شوند، به که آژیتاتورهای سوسیالیست به برای کارگران ناراضی را قبل از این

کردند که  گشت. در واقع، حتی استدالل می بازمی پرودنهای  نوشته که به سنت آنارشیستی نیرومندی داشت فرانسه

ها، پیش از پیدایش  ی کارگر از آن نظر از میزان حمایت طبقه صرف فرانسویهای گوناگون  اکثر سوسیالیسم

حال،  ]. بااین42اساسًا خواستار نوعی انجمن تعاونی در مقیاس کوچک بودند[ 1880ی  در دهه دگیزمارکسیسم 

کار اروپا  های معینی در نیروی جنبش رو که آنارشیسم به ًا ایدئولوژیکی متقاعدکننده نیست. نخست از اینتوضیح صرف

وضعیت از این قرار بود، [یعنی]  ایتالیانفوذ کرده بود، لیکن پس از آن در برابر فراخوان سوسیالیستی پس نشست: در 

ویژه در  درت نسبتًا مشخصی در بعضی شهرها داشت، بهق 1870ی  و دهه 1860  که آنارشیسم در اواخر دهه درجائی

گران شهرهای صنعتی کوچِک  وران و صنعت و در میان پیشه لگهورنو  الپتزیا، جنوا، آنکونامیان باراندازان و باربران 

تر، از  ]. از این مهم43یافته شد[ ؛ و [با این وجود،] تسلیم سوسیالیسم سازمانتوسکانیهائی از  و بخش رومانیا

تر بودند تا  های کارگری پذیرفته آنارکوسندیکالیسم نزد بعضی از گروه شود که  معلوم می ایتالیاو  فرانسههای  نمونه

 دیستیزگیبندی اصلی جنبش  ناستخوا فرانسهکه پرولتاریای صنعتی در شمال شرقی  های دیگر. درحالی بعضی گروه
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داشت که در واحدهای  پاریسیگران  نیرومندترین پایگاه خودرا در میان صنعت فرانسویداد، آنارشیسم  را تشکیل می

 لیون و رانس، روانا، روِبیی قدیمی منسوجات در حال رکود در  تری در میان حرفه ی کم کوچک تولیدی و تا اندازه

همان نسبت  ی طوالنی و به در واحدهای کوچک، با تاریخچه کارگران صنعت نساجی ـ انیااسپ]. در 44کردند[ کار می

را  CNTمراتب و صفوف سندیکای آنارشیستی  ساراگوساو  بارسلوناـ بودند که در شهرهائی مثل  هم در حال رکود

که دیدگاه  بودند. آشکار استفعال  بائو بیلی  که در صنایع سنگین و در مقیاس گسترده هائی دادند، نه آن تشکیل می

گرفت تا  تر از واحدهای کوچک تولیدی ریشه می شان بیش که معاش اقتصادی آینده برای کارگرانی مرکزگریز نسبت به

تری وجود دارد که چرا آنارکوسندیکالیسم  حال دالیل بیش تری داشت. با این های جدید بزرگ، معنای بیش کارخانه

کرد،  ها جدا می کاستیلینها را از  کاتاالنای که  های ملی، تاریخی و زبانی یافت. تفاوت نیاکاتولوگو در  مخاطبی پاسخ

) مظنون باشند؛ چه در اسپانیادستگاه دولتی  مرکز (یعنی: نسبت به هرصورتی از گرایش به ها به کاتاالنموجب شد که 

از آن برخاسته بود:  کاتاالنی کارگر  د که طبقهبو ای تر، این زمینه مهم  آن زمان و چه در آینده. شاید حتی از این

ای از ستیزهای اجتماعی  ی طوالنی برخاسته بودند که خود تاریخچه اندلسی روستائی در  ها از زمینه بسیاری از این

و هم در  اسپانیا]. سرانجام قدرت حمایت آنارکوسندیکالیستی هم در 45بار و وفادارِی آنارشیستی داشت[ خشونت

شد. نه فقط نمایندگی سیاسی  ماهیت سیاست در این دو کشور مربوط می بدون تردید تا حدود زیادی به فرانسه

که پیش از این  چنان ی کارگر در بیش از یک مورد خیانت کرده بود، هم های طبقه آرزوها و آرمان به فرانسهبورژوازی 

یک افتضاح  تلوتلوخوران از یک افتضاح مالی به آشکارا فاسد بود و جمهوری سوم]؛ [بلکه] سیاست در 46ایم[ دیده

های کوچک و افراد معمولی کارگر دور  رسید که از شرکت نظر می راستی به به مجلس نمایندگانرفت.  مالی دیگر می

حق شرکت در انتخابات  اسپانیاطرز مشابهی در  ]. به47شان بود[ های تر متوجه نجبای بورژوا و جیب مانده و بیش

دمکراتیک نتوانست قدرت رؤسای قبایل را از بین ببرد؛ رؤسائی که با کمک دولْت توزیع سروری محلی و صورت  به

کاری  داشتند. البته این نظام دست اختیاررو نتایج انتخابات را تحت  امتیازات مالیاتی در نواحی روستائی و از این

 ].48وجود آورد[ را به» آزاد«تخابات وجود بیاید و نوعی مضحکه از ان باعث شد که خشم روزافزونی به
جا تا  شان از یک لحاظ هویت ایدئولوژیکی لحاظ میزان و به های کارگری به سان، ماهیت جنبش اتحادیه بدین

گیری کنیم،  که با یک هشدار نتیجه طرز قابل توجهی تفاوت داشت. با وجود این، بازهم مناسب است جای دیگر به

که مشاهده  چنان کْی کار نادرستی است. همهای ایدئولوژی برچسب یعنی این خطر که: توجه بیش از حد الزم به

کاران غیرآنارشیست  های آنارکوسندیکالیستی تفاوت خیلی زیادی با هم در سازمان فرانسویایم، رفتار کارگران  کرده

]؛ 50های متفاوتی بودند[ قابل استداللی پدیده طرز آنارشیسِم روستائی و شهری به اسپانیا]. در 49ها نداشت[ آن

 1930ی  در اوائل دهه اسپانیاجنبش آشکارا سوسیالیستی در  به مادورا اکسترههجوم کارگران روستائی از   که درحالی

چیان  بار معدن های خشونت ]. فعالیت51اش درآورد[ های آنارشیست شکل عموزاده طرز قابل توجهی به آن را به

]. 52گون باشد[ هم اسپانیااز حزب سوسیالیست اند روشنی با چشم تواند به ی بیستم نمی در ربع اول سده آستوریان

ی بالفاصله  یافته داشتند، در دروه رغم نظارت آشکاری که برسوسیالیسم سازمان ها علی طرز مشابهی آنارشیست به

ی قیام  عنوان راهنمای دوباره این گرایش داشتند که در شهرهائی با تولید کوچک، به پیش از جنگ جهانی اول به

  ].53اهر شوند[بار ظ خشونت
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، ترکیب 1914های کارگری پیش از سال  های اتحادیه نظر از تمایالت ایدئولوژیکی سازمان هرحال، صرف به

صورت مأمن کارگران ماهر باقی ماند. این مورد نیز باقی ماند که این  چنان به ی اول هم ها در درجه اجتماعی آن

  تی (و از جمله اعتصابات) را تحت نظارت بگیرند.های اعتراض صنع ی صورت ها نتوانستند همه سازمان

  

  اعتصابات
توانند  کار در سه دهه پیش از بروز جنگ جهانی می ی دیگری از فعالیت نیروی معاصران بیش از هرجنبه  چه آن

تر تالش  تر و بیش ها در مقیاس خودشان است. کارگران هرچه بیش مورد توجه قرار دهند، افزایش انبوه وقوع اعتصاب

تر موارد  کنند و یا بهبود آن را فراهم کنند. در بیش کردند که از طریق اقدام صنعتی یا از سطح زندگی خود دفاع

های  ؛ اما نزد بعضی از کارگران ماهر و گروهدفاع از سطح زندگی خود بودکنندگان  ترین مالحظه در ذهن اعتصاب مهم

ی  ها برسر خستگی عصبی درنتیجه (مانند کارگران چاپ و کارگران مهندسی) شکایت  یافته خوبی سازمان به

که سهمی از سودهای  طوری شد، به ها شنیده می ی ماهیت سختی کار از آن های نوین تولید بود و مطالبه تکنیک

های کارگری،  رسمیت شناخته شدن اتحادیه ها بکند. مسائل مربوط به وری کار را نصیب آن تر [ناشی] از بهره بیش

رد و اقتدار در کارگاه و خط تولید مربوط ک عمل مالحظه و مسائل دیگری که به بار سرکارگران بی رفتار خشونت

توان  نظر از هرگونه دلیلی، تردید نمی ]. صرف54رسید[ اوج می کرد و به بار سربلند می شد، هرچند وقت یک می

های  شاهد اعتصاب بریتانیا 1911سابقه رسید. در سال  ابعادی بی های صنعتی پس از چرخش قرن به که نزاع داشت

کشور را در آن سال فلج کرد. حتی  آهن، نخستین اعتصاب سراسری در راهو باراندازها بود؛ در واقع، آهن  انبوه در راه

میانگین نرخ  فرانسه]. در 55تری نیز از دست رفت [ ماه بعد، روزهای کاری بیش 12تر در  در نتیجه منازعات بیش

تصاب نبود، نخستین اعتصابات صنعتی و اع 500تر از  وقت کم هیچ 1915و  1900های  ی اعتصاب بین سال ساالنه

ها برای سازمان دادن اعتصابات  اتفاق افتاد و چهارسال بعداز آن نخستین تالش 1902ی مؤثر در سال  گسترده

میانگین اعتصاب  1914قوت خود باقی بود  که پیش از سال  چنان به حال، این نکته هم سراسری شکل گرفت. (با این

 1468این ترتیب افزایش یافت:  های صنعتی به تعداد نزاع آلمان]). در 56مقیاس کوچک بود[، محلی و در فرانسهدر 

، و 1910هزار اعتصابی در سال  681اعتصاب با شرکت  3228، 1900هزار کارگر در سال  321اعتصاب با شرکت 

ها نقاط اوج  این سال نفر در دو سال بعد بود. باید تصدیق کنیم که 000/031/1ی  اعتصاب که دربرگیرنده 2834

اغلب از صنایعی  تری ـ تر و بیش ماند که کارگران بیش بود؛ اما این حقیقت نیز باقی می آلمانستیزهای صنعتی در 

نیز این  رایش دوم، در فرانسهکه در  چنان شدند. هم کار می آمدند، و درگیِر این صورت از اعتراض نیروی ـ می جدید

تر از  روی کم هیچ به 1905گرفت. برای مثال، در سال  ر سطح کشور شکل میها در سطح صنعت و د اعتصاب

که اعتصاب  معنی است ای واحد زمین نگذاشتند؛ و این بدین ابزارهای کارشان را در مبارزه روهرچیان  چهارم معدن سه

های  د و نه اتحادیهچیان آزاد بودن های معدن های اتحادیه کرد که نه عضو سازمان از کارگران بسیاری حمایت می

کار فراخوانده  های نیروی کنندگان بدون هدایت سازمان . در واقع، در سراسر این دوره بسیاری از اعتصابکاتولیک
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های آشکار و بیش از پیش محتاِط  رغم خواست که مشاهده خواهیم کرد در بعضی موارد علی چنان شدند و هم می

 ].57وجود داشت[ کارگری  ای که در اتحادیه ساالری دیوان
تا  1910های  ویژه بین سال شد، به دستمزد شروع می های مربوط به اکثریت غالب این اعتصابات از مرافعه

ی طوالنی بودن روِز کار  ی کارگر بود. با وجود این، مسئله که تورم تهدیدی برای کاهش سطح زندگی طبقه 1914

کارگیری فنون  کار در کارخانه و به تر روی نیروی های شدید کنترل ابداع ای برخوردار بود که به نیز از اهمیت تازه

ی کارگری (یعنی  کنفدراسیون عمده فرانسه]. در 58شد[ ی تولید که آهنگ کار را افزایش داده بوده، مرتبط می تازه

CGT داشتند. بعضی از فلزکاران  از خستگی عصبی شکایت  آلمانساعته را مطرح کرد. در  8) خواست روِز کارِی

در میان باراندازان  1890ی  تر بودن آن در ده ای در مورد کاهش ساعات کار و منظم سابقه اعتراض بی هامبورگدر 

ی روز تبدیل شده  مسئله چه در بعضی موارد به چنین شد. آن 1889نیز در سال  لندنکه در  چنان مطرح شد، هم

]. در واقع، (بنابر نظر 59که در مورد باراندازان چنین بود[ چنان بود، افزایش نظارت و تنظیم کار درکارخانه بود، هم

 1880های  بین سال فرانسویکنندگان  ی اعتصاب ی عمده ـ مسئله اغلب ی اقتدار در محل کار ـ ) اشاعهتیلیو  شورتر

ب داده اعتصا اهداف سیاسْی فراخوان به  طور مشخص بنا به که به ]. حتی مواردی وجود داشت 60بود[ 1910و 

که تنها چهار سال  اعتصاب زدند؛ درحالی کارگران برای گسترش حق رأی دست به 1902در سال  بلژیکشد. در  می

  نهاد شده ها همین سالح را برای نبرد با محدودیت پیش های کارگری آزاد و سوسیال دموکرات پس از آن اتحادیه

 .]61کار گرفتند[ به هامبورگبرای شرکت در انتخابات در 
کرد. سطح  چنان از الگوهای آشنا پیروی می هم 1914و  1890های  بندی فعالیت اعتصابی در بین سال زمان

های  عاملی برای مقابله با اعتصابات بود که در زمان 1910و  1900های  بین سال بریتانیاکاری در  نسبتًا باالی بی

 1913تا  1910و  1893تا  1889های  که در سال چنان آمد، هم صورت متمرکزی درمی بازار کار نسبتًا تنگ به

ل دوران افزایش مدام دنبا به آلمانچیان  ) اعتصابات بزرگ معدنبوهم(از ناحیه  روهر].  در شهر معدنی 62چنین شد[

ای مشابه  گونه ]. به63چنین افزایشی دیده شد[ 1912و  1889که در  طوری ی کارگر فرارسید، به سطح زندگی طبقه

اوج خود رسید. گرچه متغییرهای سیاسی نیز نقش  به 1899-1907و  1890-3سطح اعتصاب در دوران  فرانسهدر 

تغییرات سیاسی انتظارات کارگران را  1906و  1899،  1893: در سال ] ایفا کردندفرانسهجا [ بسیار مهمی در این

را وادار  فرانسههرروی، البته ضروری بود، زیرا ناتوانی صنعْت کارگران  از حمایت دولتی افزایش داد. این حمایت، به

  ].64نوعی فشار بیاورند[ مقامات دولتی روی بیاورند تا برکارفرمایان لجوج خود به ساخت که به می

از  بریتانیاتر سنتی بودند. در  کردند، کم که اکنون در اقدام اعتصابی شرکت می های کارگرانی حال، گروه با این

که در  و اقدام صنعتی پس از آن از سوی کارگران حمل و نقل و کسانی 1889در سال  لندناعتصاب بزرگ باراندازان 

تا  1890های  ی سال ]. دوره65شود[ عطف عمده از آن یاد می ی عنوان یک نقطه صنعت گاز استخدام شده بودند، به

دهد. اهمیت نسبی  جوئی صنعتی در سوی دیگر دریای مانش نشان می در مبارزه را قاطع ین تغییرچنی هم 1914

کاهش بود. در همان زمان فلزکاران،  روبه فرانسهکار  کارگران چاپ، منسوجات و کارگران چوب در اعتراض نیروی

ها  چی گاه اعتصاب نکرده بودند، همانند پست تر کارگران حمل و نقل که قباًل هیچ ان ساختمانی و از همه مهمکارگر
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گاه  جوئی صنعتی در شام تری در این موج جدید مبارزه اهمیت بیش آلمانو  ایتالیااعتصاب زدند. فلزکاران در  دست به

 ].66نخستین جنگ جهانی ایفا کردند[
کار در صفوف اعتراض صنعتی  های جدید نیروی ایم، مشارکت گروه جا مشاهده کرده تااین چه آن با توجه به

ی   انطباق با وضعیت تازه پاگرفته مداخله کرد: این اشخاص » ی زمانی تأثیر فاصله«اعتباری  آور نیست. به چندان تعجب

پیش برده بود.  کار را به های نیروی خشخود را شروع کردند و توانستند ببینند که چگونه اقدام جمعی منافع دیگر ب

تری را نسبت  تری اقدام کنند و روِز کارِی کوتاه چنین در جایگاهی بودند که [بتوانند] با امنیت مادی بیش ها هم این

ـ فقط  در آغازین روزهای انقالب صنعتی تری که قباًل ـ چه تعیین شده بود برای همه خواستار شوند، روز کوتاه آن به

حال، بعضی از فعالین جدید محرکی برای مشارکت در اعتراض  ودی از کارگران از آن برخوردار شده بودند. با اینمعد

 نظارت برآوری، افزایش سرعت و نیز  صنعتی یافتند که براثر تلفیق فشارهای جدید ایجاد شده بود. مدرنیزاسیون فن

جای کارگران دایم در باراندازها  گران موقت بهگزینی کار چنین] جای های صنعت، و [هم کار در بعضی بخش

 ].67ـ بسیاری از کارگران را در وضعیت دشواری قرارداد[ که در ادامه خواهیم دید طور همانـ 
  

  بورژوائی شدن
تر اروپا در  رفته ی کارگر در کشورهای صنعتی پیش که طبقه ای مطرح بوده است این باور در سطح گسترده

ی فراوانِی  ای که از رفاه در جامعه طرز روزافزونی با سهم نسبی شود و به تر رادیکال می جریان [گذر] زماْن کم

ها پشِت سر  مانده، روزهای سنگربندی و قیام بعق روسیهجز در  شود. به آورد، راضی می دست می داری به سرمایه

انداْز محدود بود  لحاظ چشم شان به کردند، مطالبات راستی شکوه می که کارگران به گذاشته شده است، و حتی هنگامی

اند که ادعا کنند  جا پیش رفته شد. بعضی تا آن و مطمئنًا چالشی واقعی برای سامان موجود و مستقرمحسوب نمی

که زمانی احتمااًل  اند، شعوری کم نمایندگان آشکار این طبقه شعور انقالبی خودرا از دست داده ارگر، یا دستی ک طبقه

  اند. شده» بورژوائی«های خود  لحاظ آرزمندی دارا بودند، و از جهات معینی به

که  ضروری است ها مورد انتقاد قرار دهیم، نخست همراه محتوا و استدالل آن که هردو فرض را به پیش از آن

تحقیق کنیم چرا فرآیند غیررادیکال شدْن از سوی بعضی مورخان پیش کشیده شده و چه توضیحاتی برای این 

  نهاد شده است ی مفروض پیش پدیده

   

  مورد غیررادیکال  شدن
دو صورت از دست داده بود،  1914و  1890های  کار اروپا ابتکار انقالبی خودرا بین سال این استدالل که نیروی

های کارگری و  ی رهبران اتحادیه ای از اظهارات درباره صورْت حاکی از مجموعه  ترین دارد. رایج مرتبط را مفروض می

». سمت راست چرخید به SPD«گوید  که میاست مثل این اظهاریه  ی رسمی است، یافته احزاب سیاسی سازمان

درون سامان سیاسی،   کار نبودند که به نهادهای رسمی نیروی که این صرفًا تر است و مدعی است دومی بلندپروازانه
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ی اروپای غربی [چنین  رفته ی کارگر در ملل پیش اجتماعی و اقتصادی مسلط کشیده شدند، بلکه کلیت طبقه

  اند]. سرنوشتی داشته

با  الیست ـی سوسی که احزاب عمده گردد  این [واقعیت] برمی ی نخست به نهاده سند کالسیک برای اثبات پیش

رغم  رأی دادند و این امر علی 1914شان در سال  های مربوطه تالش برای جنگ درکنار دولت ـ به استثنائات محدودی

لحاظ نظری با مارکسیسم انقالبی پیمان بسته  به آلمانو  فرانسهیافته در  که سوسیالیسم سازمان این واقعیت بود 

ی  ی حزْب در مخالفت با جنگ رأی دادند و از همان آغاز از آموزه مثابه به صربیو  روسیبودند. تنها احزاب 

های ضدجنگ در درون اردوگاه  داری کردند. در بعضی کشورهای کوچک اقلیت جانب» گرائی انقالبی شکست«

ی مراحل بعدی  ها در مقایسه با قاعده ]؛ اما این68) شکل گرفت[آلمانو  فرانسه، بریتانیاسوسیالیستی (مثاًل در 

دهد، عبارت از این بود که انترناسیونالیسم  چه این مسئله نشان می رسد آن نظر می جنگ، مطمئنًا استثنا بودند. به

الملل دوم که این  ی بین های حزب هرکشوری و نیز در کنگره که در برنامه انترناسیونالیسمی رسمی این احزاب ـ

 1914رسید که رویدادهای اوت سال  نظر می ریاکارانه بود. به ـ توخالی و آن تعلق داشتند، اعالم شده بود احزاب به

تر از نیروهای ناسیونالیستی و  المللی ضعیف داللت براین داشتند که ایدئولوژی سوسیالیستِی تعارض طبقاتِی بین

نه «گفتند  میناپذیر خویش که  یافته از موضع انقالبی سازش کار سازمان که نمایندگان نیروی پرستانه بود؛ و این میهن

نشینی  ـ عقب چنین بود آلمانکه شعار سوسیال دموکراسی  چنان همـ » خاطر این نظام یک ریال و نه یک نفر به

  کردند.

تعهدات انقالبی  توان ارائه کرد که این برداشت را که احزاب سیاسی کارگر به شواهد بسیار غنی دیگری را می

عنوان تجسم بسیار روشِن حرکِت  اغلب به آلمانیال دموکراتیک کند. حزب سوس خویش وفا نکردند، تقویت می

اختیار کرده بود و تعداد  1891در سال  ارفوتی  راست دیده شده است. این حزب مارکسیسم انقالبی را در کنگره به

و  گردولف هیلفردین، رزا لوکزامبورگ، کارل کائوتسکیپردازان مارکسیست (اشخاصی مانند  قابل توجهی از نظریه

اصطالح حزب مارکسیستی نه تنها خودرا [در وضعیتی]  حال، این به ) را در مراتب رهبری خود داشت. با اینپاروس

ی نظامی  سود بخشی از بودجه چنین به رأی داد؛ بلکه هم آلماناعتبارات جنگی  به 1914دریافت که در ماه اوت 

نوعی از طریق مالیات تصاعدی جبران  باید به  ی آن  که هزینهاین دلیل  در سال پیش نیز رأی داده بود، گرچه به رایش

جمع  ادوارد برنشتینفکران تجدیدنظرطلب که برگرد  افزایش روشن شد. در درون مراتب همین سازمان تعداد روبه می

های  رفرم  باید اهداف انقالبی حداکثری خودرا رها کرده و به SPDبیان این مسئله که  شده بودند، شروع کردند به

ی  شیوه متحد گردد. به آلمانتر بورژوازی  رفته تر در درون نظم موجود متمرکز شود و ترجیحًا با عناصر پیش جزئی

 آلمانجنوب نسبتًا لیبرال   های مدارانی مانند رهبران سوسیال دموکراسی در ایالت ها و سیاست تری، رفرمیست بارز

ی گذران  ی بالفاصله مسئله های کارگری روی  چنین رهبران اتحادیه نیز)، و هم گوتمبرْگو  باواریا، اما  بادنویژه  (به

تری را در  طور روزافزونی نیز نقش عمده کردند و به انقالب درازمدت را انکار  ای به روزانه متمرکز شدند و هرگونه عالقه

SPD کند،  بگیر در حزب صدق می ساالران حقوق تری از دیوان تعداد بازهم بیش ی  نکته درباره ایفا نمودند. همین

خاطر سنگرها یا از طریق انتشار نوشته و آثار ادبی، بلکه برخالف رهبران  که نه به فردریش ابرتکسانی مانند 

توان استدالل کرد که  بودند. می ای یافته های پیشین از طریق اجرای وظایف جاری مدیریتی نیز جایگاه برجسته نسل



سایت رفاقت کارگري                                                                                                                             1848 – 1939اعتراض نیروي کار    
 

پردازان انقالبی را  را دراختیار خود گرفته بودند، نظریه آلمانگونه اشخاص سوسیال دمکراسِی  این 1914تا سال 

 SPDعنوان هدفی درخود توجه داشتند. امتناع  ی حزب به یافته حفظ امپراطوری سازمان کردند و صرفًا به تحقیر می

، انفعال این پروسای ظالمانه در  حق رأی سه طبقه ی بارهاصالحات در صاب عمومی برای نیل بهاعت برای دست زدن به

در سال  مراکشاش در محکوم کردن ماجراهای امپریالیستی در   حزب در برابر اجحافات مقامات دولتی، و واماندگی

در واقع روح انقالبی خودرا از دست  SPDی این امر باشند که  ها نشان دهنده ی این رسد که همه نظر می ، به1911

های هنری سنتی بود تا  ی ارزش های فرهنگی آن حزب که تا حدود زیادی متوجه اشاعه داده بود. در واقع، در فعالیت

 ].69خورد[ چشم می های انقالبی، چنین چیزی به انتشار آرمان
[را  SPDعملِی  ی بی د تاحدودی جلوهی عملی یا شای زدائی شاید آشکارترین جلوه گرچه فرآیند این رادیکال

مشهور شد، آخرین  کمون پاریس که بعدها به فرانسهدر  1871نبود. قیام  آلمان  داد، اما مطمئنًا منحصر به نشان] می

 فرانسهی خاصی از شرایط، که با شکست  کرد؛ و با مجموعه ی قدیم سنگربندی می شیوه هائی بود که به رشته عصیان

براین، حزب سوسیالیست که   ]. عالوه70] تعیین شده بود، ایجاد شد[1870-1871[ پروسو  فرانسهدر جنگ 

رسید که  نظر می نوعی از مارکسیسم عقیم رسیده بود و به را اختیار کرده بود، به دزگیی آشکار نظرات  گونه به

نگری را با  در حزب که نسبی ان ژورسژیافت. التقاط محدودتر  های انتخاباتی توجه می پیروزی ای روزافزون به شیوه به

فائق آمد. در  دزگیطرز مؤثری برادبیات انقالبِی خاموش  پارچه ساخته بود، به خوبی یک استقرار جمهوری سوم به

ی اعتصاب همگانِی انقالبی راه  که درباره رغم سروصداهائی ، علیفرانسههای آناکوسندیکالیستی  همان زمان، اتحادیه

ای  های اتحادیه بندی مطالبات مستقیم اقتصادی تمرکز یافتند، و رفتارشان با سازمان عماًل برفرمول انداخته بودند،

های کارگری مرتبط با  و فدراسیون اتحادیه PSIبخش قابل توجهی از  ایتالیا]. در 71رفرمیست هیچ فرقی نداشت[

انداز  چشم اسپانیاکاری کنند؛ در  ات مادی همامید کسب امتیاز به گیولیتیهای  آماده بودند تا با سیاست (CGL)آن 

گاه نخستین جنگ جهانی  نیز تا شام (UGO)های کارکری مرتبط با آن  حزب سوسیالیستی و سازمان اتحادیه

بود که از نظریه انقالبی  بریتانیاکار در  ی نیروی ]. از همه آشکارتر، نهادهای عمده72طور غالب رفرمیست بود[ به

گذشته تعلق یافته  ی نوزدهم پایان گرفته و به ی نخست سده رسید که ستیزهای تلخ نیمه نظر می بهگریزان بودند. 

ای و محدود باقی ماندند؛  امتیازات اقتصادی و حتی فرقه ی توجه به چنان در سیطره های کارگری هم بودند. اتحادیه

 ].73دانست[ یالیزه کردن پس از جنگ میسوس یافته خودرا صرفًا متعهد به که حزب کارگر تازه پیدایش درحالی
اما شواهد  .شود، شواهد از این قرار است کار در اروپا مربوط می ی نیروی یافته رهبری سازمان جاکه به تاآن

رغم  کنند. علی زدائی حکایت می ی کارگر در فرآیند رادیکال از حضور مراتب عادی طبقه تری وجود دارد که  بیش

احتمال  که به ی رویداها در آن کشورهائی ، همهروسیهدر  1905، و نیز انقالب ایتالیاو  اسپانیا در  های گهگاهی قیام

سوی اعتصاب و  ی کارگر اروپا سنگر را رها نموده و به رسید که طبقه نظر می آمدند، به حساب می زیاد توسعه نیافته به

تایان  و بسیاری از هم آلمان، فرانسه، بریتانیار کرد. کارگران صنعتی د آمیز حرکت می ی صلح یافته خیزش سازمان

طور  شان را به  دولت بورژوائی داری یا  ی سرمایه جامعه ، 1914تا سال  اسپانیاتری در  و تا حدود کم ایتالیاها در  آن

محتاط  های کارگری گونه نیز استدالل شده است که موفقیت اتحادیه جدی مورد حمله قرار ندادند. عالوه براین، این

ها  ی رفرمیست واسطه خواست، به ی کارگران می چه را که صفوف عمده که آن و احزاب سیاسی حاکی از آن است
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اش بود، نهایت تالش خودرا در   که در اوج رفرمیستی ، هنگامیفرانسهکرد. یقینًا حزب سوسیالیست  دریافت می

فت. حمایت از جنگ نیز بازتاب صریحی از احساس توان گ نیز می SPDحزب ی  بارهانتخابات کرد، و همین را در

که جنگ اعالم شد،  درگیِر جنگ بودند: هنگامی 1914ی کارگر در کشورهائی بود که در اوت   ی] معمولی طبقه [توده

 شادمانی پرداختند. به پترزبورگ سنو  وین، برلین، پاریس، لندنهای  مردم در خیابان
ها پیش  که اکثریت غالب آن ویژه هنگامی چه بود، کاری بسیار دشوار است، بهکه تفکر کارگران عادی  تعیین این

نیافته شرکت نکرده بودند.  یافته یا سازمان در هیچ صورتی از اعتراض سیاسی یا صنعتِی سازمان 1914از سال 

ی خود و  حرفه هات بهمبا مانند] مستقل [ گراِن های کهِن صنعت که ارزش چنین ابراز نظر شده است بریتانیا ی بارهدر

شد؛ و این  تری را بین کار و فراغت قائل می گیرانه فرهنگ رایجی داد که تقسیمات سخت غیره جای خودرا به

گرد  تر به کرد. توجه کارگران کم جهان ارائه می تر رادیکالی را نسبت به خصوصی [یا اختصاصی] کردن، دیدگاه کم

تر برحول محور فوتبال و  و بیش» اند ای که آزاد زاده شده انگلیسیافراد «عنوان  شان به حقوق ی بارهتصوراتی در

ی حزب و  خانه ندرت از کتاب به SPDحتی اعضای  آلماندانیم که در  ]. می74چرخید[ هائی مشابه آن می فعالیت

هائی که  کتاب کردند، ها چنین می که اقلیتی از آن گرفتند؛ لیکن هنگامی  ها کتاب قرض می ی اتحادیه خانه کتاب

 فرانسه ی باره]. در75گریز بود[ های تخیلِی واقعیت طور عمده کتاب مارکس] نبود، بلکه به»[کاپیتاِل«قرض گرفتند، 

چه تفکر و اقدام انقالبی  اصطالح انقالبی برای آن کوسندیکالیستی بهایم که عضویت در جنبش آنار قباًل مشاهده کرده

 ].76[آمد شمار نمی بهتضمینی الزم داشت، 
ی  فعالیت زیادی در تالش برای اثبات هویت ایدئولوژیک اشخاص عادی طبقه آلماندر مورد سوسیال دمکراسی 

ی کارگر  از [افراد] طبقه های فراوانی نقل قول پیتر استرنزو  گونتر راتی حزب انجام شده است.  کارگر و بدنه

شان نیز همین  تی بسیاری از اعضای حزب باشد و معاصرانرسد حاکی از موضع رفرمیس نظر می اند که به گردآورده

و  1907در سال  آلمانی کارگران فلزکار در  در باره استاین لونهای  کنند. بررسی فراوانی گزارش می مسئله را به

کار در  (کشیشی که بخشی از وقت خودرا به پل گُورکه  ]؛ درحالی77های محدود است[ حاکی از بلندپروازی 1910

تر و مجرب  تر، متفکر، عملی ویژه اشخاص پخته، باهوش اکثریْت به«که  رخانه اختصاص داده بود) گزارش داده استکا

ها نشان  شان داشت. این که کمونیسم اقتصادی واقعًا چندان هویتی برای خواهان رسمی بودند و نه این نه جمهوری

 SPD  که رسمًا به ]. یکی از کارگرانی78»[نداشتند تر کارگران هیچ نوع فهم یا اشتیاق واقعی دهد که بیش می

اش را هم بپردازد،  خود داده بود که حق عضویت رود که این زحمت را نیز به مارکسیست پیوست و تصور می

 چنین گفته است: این
اش را  ندرت روزنامه خوانم، حتی به وقت کتاب سوسیال دموکراتیک نمی دانید من هیچ می«

خور  سر نان 5کنم. اما چون متأهل هستم و  وجه صرف سیاست نمی هیچ خودم را بهخوانم. وقت  می

دنبال پیوند با  در خانه دارم، باید این کار را انجام بدهم. اما برای خودم، افکار خودم را دارم. به

ا های ِگرد بزرگ و چیزهای مشابه آن نیستم. این چیزها چندان معنائی ندارند. م ها یا با کاله سرخ

خواهیم مانند ثروتمندان و اشخاص فرهیخته باشیم. همیشه غنی و فقیر وجود خواهد  واقعًا نمی

خواهیم در کارخانه و در دولت بهتر و  داشت. ما نباید رؤیای تغییر آن را در سر بپرورانیم. اما ما می
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آیند  حتی اگر خوشکنم،  کنم، بیان می چه را در این باره فکر می طورکلی آن تر باشیم. به سازمانی

 ].79»[دهم ای انجام نمی نباشد. اما هیچ کاِر غیرقانونی

 
تر براین  ، بیشآلمانچیان  ی معدن ویژه در باره ی کارگر، به های گوناگونی از مطالبات اعتصابات طبقه تحلیل

کم  که دسِت توان داشت ]. بنابراین، تردیدی نمی80اند که این مطالبات ماهیتًا اقتصادی و محدود بودند[ تأکید کرده

نظر گونه شوق واقعی برای اقدام انقالبی نداشت.  هیچ 1914تا سال  آلمانی کارگر  گیری از طبقه های چشم بخش

ها روی بگردانیم  طرف آن شدن زیاد باشد، اکنون باید به زدائی و بورژوائی رادیکالتوضیحات فرآینِد مفروِض فراوانی  به

  ها نیز بپردازیم. آن و به

  

  زدائی رادیکالی  بارهتوضیحاتی در
ها را متقاعد کرد که موضع  شان تأثیر گذاشت و آن ای که احتمااًل برکارگران اروپائی و نمایندگان تغییر عمدهم

ی  که در اواخر سده ای بود  ن سیاسی و اقتصادی حاکم را رها کنند، انعطاف نسبی سیاسیدشمنی کامل با ساما

پیش از این مورد بحث قرار  بریتانیا ی بارهی بیستم در چند کشور رخ داد. این مسئله را  در نوزدهم و آغاز سده

های کارگری   یافتگی اتحادیه تدریج اقدام اعتصابی و سازمان که موارد متعددی از قانونگذاری به جائی دادیم، [یعنی] در

و  آلمان، فرانسهکننده در   ]. این نیز حقیقت دارد که در این دوره وضع قوانین بسیار سرکوب81کرد[ را تسهیل می

 ایتالیانحو مؤثری قانونی شدند. در  به 1884ها در سال  ها و اتحادیه اعتصاب فرانسهرفته بود. در از بین  ایتالیا

های معینی از رهبری  از بخش جیولیتیهمراه درخواست  ی کارگر، به طبقه گسترش حق شرکت در انتخابات به

CGL  وPSIدر  1890ضدسوسیالیستی در سال  قانون رفرمیسم جلب کرد. پایان دادن به طرف  ، عناصر معینی را به

آمیز در چارچوب نظام موجود را افزایش داد.  انواع معینی از رادیکالیسم را تحلیل برد و انتظار بهبود صلح آلمان

ـ از تغییر  گئورگ فن ولمارـ  باواریاتقریبًا بالفاصله پس از ختم این قانون رهبر رادیکال پیشین سوسیال دموکراسی 

اصالحات مستقیم در درون  تر روی انجام  تا بیش کردرا ترغیب  SPDدولت هواداری کرد و  بهنگرش حزب نسبت 

و تجدیدنظرطلبان پیرو او گفت. برعکس، نبود  ادوارد برنشتینتوان در مورد  نظم مسلط تمرکز یابد. همین امر را می

ی  جنگ جهانی، برای جنبش طبقه ، پیش از نخستینتزاریطلبِی دموکراتیک و لیبرال واقعی در استبداد  اصالح

 عیار باقی نگذاشت. کارگر انتخاب دیگری جز یک انقالب تمام
تواند سیاست رفرمیسم و  توان وجود نظام سیاسی دموکراتیک یا لیبرال را که می های متعددی می شیوه به

 فرانسهو  بریتانیات پارلمانی در پیش ببرد، ارائه داد. وجوِد نهادهای پارلمانی در تلفیق با حاکمی طلبی را به اصالح

توان  که منافع کارگران را در همین نظام موجود هم می ی این معنا بود که امکان گفتگوی متقاعد کننده درباره بدان

پذیر بود که احزاب کارگر بتوانند صرفًا از طریق صندوق رأی و  برآورده ساخت، وجود داشت.حتی این تصور امکان

این وضعیت تاحدودی متفاوت بود؛ زیرا  آلمانقدرات برسند. در  نوع اقدام فوق پارلمانی بههیچ  بدون توسل به

آلمان دهد که چرا جنبش کارگری   تواند توضیح واقعیت یافت و این نکته می 1918حاکمیت پارلمانی تنها در سال 

رایش حال، حتی در  ری کند. با ایندا های رفرمیستی جانب طورکلی از سیاست گاه پیش از این تاریخ نتوانست به هیچ
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پیامد چندان متفاوتی با وجود نهادهای  رایشتاگنیز حق وجوِد سازمان سیاسِی قانونی و مشارکت در انتخابات  دوم

کسب آرا،  برای  PSIو  SPD  ،SFIOی حضور در رقابت انتخاباتی به  نداشت. اجازه بریتانیاو  فرانسهپارلمانی در 

های رادیکال و اولیه خودرا رقیق کنند تا بتوانند حمایت انتخاباتی متنوعی  کرد که ایدئولوژی بور میمجرا ها  اغلْب آن

 فرانسهتر که در  ی متوسط پایین و طبقه آلمانمانند روستائیان مستقل در جنوب  را از سوی قشرهای غیرپرولتری ـ

کردند، صرف مشارکت در  ان زمان هم استدالل میها در هم که آنارشیست چنان ـ کسب نمایند. هم بسیار گسترده بود

انجامید. یقینًا  ی بازِی انتخاباتی می طلبانه های اصالح نامه جذب آئین انتخابات و مباحثات پارلمانی تا حدود معینی به

و بعضی  SPDدر میان رهبری نوعی  بهبینی نسبتًا کوری را  وشختوانست  های مداوم انتخاباتی می موفقیت

های  های کارگری و سازمان  اتحادیه بریتانیاو  آلمان، فرانسه]. در 82ایجاد کند[ فرانسههای حزب سوسیالیست  بخش

کاری  های شهرداری و هم ها در سیاست درون نظام فروکشیده شدند؛ اگرچه عضویت آن تر به سوسیالیست هرچه بیش

 رفاهی و مانند آن نیز بود. های ها با نهادهای دولتی متضمن نوعی فعالیت آن
ی  کرد، ایجاد گسترده های کارگری و حزب ترغیب می املی که احتیاط را در میان رهبران اتحادیهوعازجمله 

و هم در سوسیال  ایتالیاهم در حزب سوسیالیست  1914بگیر بود. برای مثال، پیش از سال  ساالران حقوق دیوان

 SPDاز اعضای پیشین ـ  رابرت میشلکه  چنان یمی تشکیل شده بود؛ و همامپراطوری سازمانی عظ آلماندمکراسی 

همراه  ای به کارانه ای نتایج اساسًا محافظه کرد، چنین امپراطوری ـ استدالل می عملی حزب سرخورده شد که از بی

ی بوروکراتیک های کارگر ی سازمان صحنه دالیل متعدد و مختلفی داشت. نوع اشخاصی که به ]. این مسئله 83داشت[

تر اشخاصی از  کنندگان انقالبی نبودند، بلکه بیش تحریک فلیپ شیدمانو  فردریش ابرتآمدند، اشخاصی مانند  می

کننده بودند که پیوسته نگران وظایف جاری و روزمره بودند. عالوه براین، زندگی  کوش و کسل فکر، سخت نوع کوته

ها را  تری داشتند، آن کردند و از کارگر معمولی امنیت بیش ئی دریافت میساالران که حقوق باال گونه دیوان ممتاز این

ها را  ساخت. از همه گذشته، حفظ سازمان حزب که شغل آن از فهم واقعی بینوائی اساسی و رادیکالیسم جدا می

ه بود؛ و صورت هدفی درخود درآمد کرد و در آن شغل وقت و انرژی بسیار زیادی صرف کرده بودند، به تأمین می

جا قدرت قابل  شد. چنین استداللی تا آن میهدف نهائی انقالب گزین  جای سارانه  ی بقای دیوان غریزهسان،  بدین

شود. بارها و بارها  های کارگری آزاد مربوط می و اتحادیه آلمانرهبران سوسیال دمکراسی  توجهی دارد که به

شان نشوند؛ و این مطمئنًا  ای را دنبال کردند تا موجب سرکوب دولتی برای سازمان مورد عالقه های محتاطانه مشی

 رأی داد. 1914نفع اعتبارات جنگ در چهارم اوت سال  به SPDیکی از دالیل متعددی بود که 
نفوذ و اهمیت  توان به تر را می کار، سهم بیش ری روزافزون رفرمیستی احزاب سیاسِی نیرویگی موضع ی بارهدر

سالحی در درست «ی زیادی  تا اندازه بریتانیاها نسبت داد. حزب کارگر  ی رهبران پراگماتیست اتحادیه فزاینده

 از کار حاکی از ــــو این از همان آغ ]؛84»[تدبیر شد *وال  تاف تصمیم سازی واژگونها بود که برای  رهبران اتحادیه
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دادگاه ارائه کرد و در آن از اتحادیه بابت  راه آهن به یعلیه اتحادیه کارگر یشکایت 1901در سال  )در ایالت ویلز( لاتاف وکمپانی راه آهن  [ *

اموال کمپانی راه آهن توسط کارگران و  به یدرباره صدمات فیزیک یقابل قبول یدر زمان اعتصاب غرامت خواست. هیچ بحث حقوق یکمپان خسارات وارده به

صادر شد و مبلغ  تاف ویلنفع کمپانی  نیز مورد تایید قرار گرفت به مجلس اعیان انگلیستصمیم دادگاه که در با این وجود، ها وجود نداشت.  اتحادیه آن

  ← از زاویهکل جنبش کارگری  به  کننده فلج ی یك ضربه تاف ویلتصمیم  شد. می کمپانی پرداخت  بایست از صندوق اتحادیه به لیره خسارت می 000/23
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طلب در درون جنبش سوسیالیستی  اغلب از عناصر اصالح CGLرهبران  ایتالیااندازی رفرمیستی بود. در  چشم

هم فراتر رفت؛ و این  SPDاز  1902های کارگری در سال  عضویت در اتحادیه آلمان]. در 85کردند[ حمایت می

ها [این امکان را] داد تا در داد و ستدی که با حزب داشتند، از اجرای  رهبران اتحادیه زنی روزافزون به قدرت چانه

نفع اصالحیه قانون  بههای سیاسی را  طور قطع فراخوان اعتصاب گیری کنند، و به دقیق مراسم روز اول ما مه پیش

  ].86همگانی مردود اعالم نمایند و جنبش جوان سوسیالیستی رادیکال را منضبط ساخته و تحت نظارت قرار دهند[

نمائی تثبیت سامان  طرز متناقض کار به کرد سازمان نیروی که استدالل می بازهم مکانیسم دیگری وجود داشت 

آمیز و انضباطی که در سازمان  که توانائی اعتراض صلح آشکار است کند. سیاسی و اجتماعی موجود را تضمین می

ها خدمت  چنین کاهش استفاده از خشونت در آن کاهش تعداد اعتصابات و هم ای وجود داشت، به اتحادیه

 های گروهی سوسیالیستی های رسمی کارگری، بنیان انجمن تر این بود که خوِد ایجاد سازمان مهم ]. از این87کرد[ می

پارچگی  یک ـ به در واقع ها ـ ها و مانند این سواری، میخانه های دوچرخه برای سرودخوانی، ورزش، تجمع، باشگاه

 آلماْنو هم در  فرانسه]. در واقع، هم در 88کرد[ ی ویلهلمی خدمت می ی کارگر در جامعه ی طبقه« وارونه«

ناپذیر از  چشم بیاید؛ این جنبش بخشی جدائی ی انتخابات به سوسیالیسم صرفًا جنبشی سیاسی نبود که در صحنه

خوی  داد که آلترناتیو دنیای دشمن ی دیگری را تشکیل می فرهنگ جامعه ی کارگر بود. این خرده فرهنگ طبقه خرده

صورت  گذاشت که در غیراین را در اختیار کارگر میای از فعالیت و [دفاع از] حرمت نفس  [بیرون] بود، و حوزه

ی جنبش  ویژه بدنه و به فرانسهی جنبش سوسیالیستی  اعتباری، بدنه آمد. به حساب می موجودی انکار شده به

ـ در پیله  چه بیرون از کارخانه برقرار بود کم در برابر آن دست [یا]  در برابر واقعیت خشن بیرون ـ آلمانسوسیالیستِی 

  شد. گرفت و محافظت می رار میق

های  تر که مدت کند. کارگران قدیمی تأیید می بارهرا در این » پارچگی منفی یک«شواهدی وجود دارد که نظریه 

بستند، کسانی  کار می بایست این فرآیند را به که می هائی های سوسیالیستی بودند و بنابراین آن طوالنی درگیر سیاست

آورند و و در پایان جنگ جهانی اول نیز سنگر برپا  اشغال درمی ها را به کارخانه ایتالیاو  آلمان ،فرانسهنبودند که در 

ی اصلی احزاب کمونیست را در دوران  های رادیکال مشارکت کردند و بدنه گونه فعالیت هائی که در این کردند. آن می

های صنعتی جدید  لب در صنایع جدید یا در عرصهتری بودند که اغ بین دو جنگ تشکیل دادند، دقیقًا کارگران جوان

  نمایندگی 1914ی پیش از سال  یافته گیری در مراتب کار سازمان طرز چشم کار گماشته شده بودند و به به

عنوان مکانیسمی برای نظارت اجتماعی  بهآلمان کرد واقعی سوسیال دموکراسی  ]. میزان عمل89شدند[ نمی

این واقعیت  به SPDخوبی بیان شود: رهبران  به جمهوری وایمارو  ویلهلمی  شاید با تحلیل آمار جنایت در دوره

گیری  طرز چشم های مجرمانه به ها تسلط داشت، نرخ فعالیت شان برآن که سازمان هائی کردند که در عرصه مباهات می

   ].90تر بود[ پایین

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تصاب اع ای دست به هر بار که اتحادیه .از بین رفته است )1901( تا آن زمان 1870 ی دهه ازرسید تمام امتیازات کسب شده  نظر می بود. بهاقدام صنعتی  ←

با  1906ی تبدیل کرده بود. در سال  امری پرهزینه را اگر نه عیرقانونی، اما بهدر واقع حق اعتصاب  تاف ویلافتاد. تصمیم  خطر می آن به های یئزد کلیه دارا می

  ].. ویراستار صدور احکام دیگری این حکم قدرت اجرائی خودرا از دست داد



 صفحه 109
 
 

های کارگری  ساالرانه، نقش اتحادیه گزینی اهداف دیوان ، جای»گی منفیپارچ یک(«های گوناگون  این استدالل

  ای در توضیح ) تا اندازه چنین مشارکت در لیبرالیسم سیاسی های دمکراتیک و هم باور، و مشارکت در سیاست فایده

شدن است  بورژوائیی  هرروی، این تنها یک بخش از استدالل درباره رفرمیسم رهبران کارگری قابل استفاده است. به

طورکلی و نه تنها نمایندگان سیاسی آن در بافت  ی کارگر به کند که طبقه ترین صورت خود ادعا می طلبانه که در جاه

های کارگری و کارگر معمولی  سازمان که تأکید به اند. وقتی پارچه گردیده و با آن یک  داری جذب شده ی سرمایه جامعه

که تغییر شرایط مادی زندگی  ویژه ضروری است بایست تغییرجهت بدهد. به ن توضیح نیز میگاه ای یابد، آن انتقال می

ی  در زندگی طبقه را را بفهمیم. در این بستر اصالحات کلی 1914ی کارگر در اروپا در دوران پیش از سال  طبقه

های  تأثیر آن بر آرزومندیگیرم.  وضعیتی بحرانی درنظر میعنوان  بهکارگر پس از مراحل اولیه انقالب صنعتی 

]؛ ولی بسیاری از کارگران اروپا نیز 91قباًل مورد بحث قرار گرفته است[ بریتانیارفرمیستی  اشرافیت کارگری در 

بهبود پیوسته و تدریجی  آلمانی نوزدهم شاهد بودند. در  افزایش قابل توجهی در دستمزدهای خودرا در اواخر سده

]؛ 92آغاز شد و تا درگیرِی نخستین جنگ جهانی ادامه یافت[ 1870ی  ی دهه از نیمهکار  در درآمد واقعی نیروی

درصد افزایش دستمزد واقعی  50طور متوسط حدود  ، به1914و  1870، بین سال فرانسهکه کارگران در  درحالی

و در نخستین  آلماندر  1880ی  که در دهه گونه آن ی رفاه ـ ها در زمینه ]. انواع گوناگون قانوگذاری93داشتند[

ی رونق اقتصادی اروپا بعداز سال  ـ در تلفیق با امنیت نسبی شغلی در دوره رخ داد بریتانیای بیستم در  ی سده دهه

]. کارگران نه تنها از امنیت برخوردار 94شد[ ، کاهش نارضائی کارگران را موجب گردید، یا چنین ادعا می1896

های  گیری بین سال طرز چشم کردند: طول میانگین روِز کار به کارخانه صرف میتری را نیز در  شدند؛ بلکه وقت کم

ساعت کار  12روزی  سلیزیاچیان در  درصد معدن 45، 1891کاهش یافت. برای مثال، در سال  1914و  1890

ها  درصد آن 70درصد چنین بودند و زمان هنجاِر کار برای بیش از  4/9تنها  1910که] تا سال  کردند. [درصورتی می

 ].95ساعت در روز بود[ 10
دستمزد بین   تفاوت آلمانو هم در  بریتانیاشود: هم در  ی اشرافیت کارگری ارائه می احکام فراوانی نیز درباره

ادعا شده است که  بریتانیاچنان باال بود. در واقع، در مورد  کارگر ماهر و غیرماهر تا آغاز نخستین جنگ جهانی هم

تفاوت  1913در اواخر سال  آلمانکه در  ]؛ درحالی96شد[ تر می چنان گسترده هم 1914ها تا سال  وتگونه تفا این

درصد در  27گیر بود: تقریبًا  بود، ولی بازهم چشم 1900تر از سال  بین دستمزد کار ماهر و غیرماهر اگرچه کم

گونه مسائل و علل  که این ، تا جائی]. در نتیجه97ریسی[ درصد در پشم 41درصد در معدن و  33صنعت ساختمان، 

چنان باقی  شد، هم ی کارگر می ی طبقه بسته پارچه و هم گیری شعور یک یابند، موانع قدیمی که مانع شکل ادامه می

  بسیاری از این بریتانیاشد. در  کار بازهم با رشوه از دام رادیکالیسم سیاسی دور می ای از نیروی ماند. بخش عمده می

های نمایندگی  کمیته«کردند، از انجام هرکاری در ارتباط با  کارگری که دستمزد خوبی دریافت میاشرافیت 

مورد  مجلس اعیانها و  ها پس از چرخش قرن از سوی دادگاه که خوِد اتحادیه کردند تا این امتناع می» کار نیروی

ه انواع همین کارگران ماهر مراتب سوسیال توان انکار کرد ک ، از سوی دیگر، نمیآلمان]. در 98حمله قرار گرفتند[

ها در رابطه با فقدان ابتکار واقعی انقالبی در  داند، اما همین طرزی آشکار تشکیل می دموکراسی مارکسیستی را به

 ]. 99شدند[ حزب نیز مسؤل شناخته می
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تا کارگران در دو   جب شدی سازمانی مو ی فراوانی و توسعه که انعطاف سیاسی، جامعه بنابراین، باور براین است

رفته،  های پیش که نبود انقالب در دولت ی پیش از نخستین جنگ جهانی از حالت رادیکال خارج شوند؛ فرآیندی دهه

 1914پرستانه در اوت  های رفرمیستی در اکثر احزاب سوسیالیستی و نهایتًا اقدام میهن انداز افزایش روزافزون چشم

 کننده است؟ راستی تا چه اندازه این حکم مجاب به داد. خوب، آن را گواهی می 
  

  زدائی موردی برضد رادیکال
کننده  چندان گمراهاندکی بیش از زدائی  شدن و رادیکالیسم گرهای بورژوائی ی نخست بعضی از نشان در وحله

گوید، سوای این واقعیت که [این  ما می به 1914ی کارگر اروپائی در ماه اوت  پرستی طبقه چه میهن . دقیقًا آناست

مند  صورت نظام پرستانه بوده است، دیدنش نسبتًا دشوار است. اگر نظریه سیاسی به میهنطور عمده  بهپرستی]  میهن

کنند و باهم ناسازگار  یکالیسم بومی متقاباًل یکدیگر را دفع بسا ناسیونالیسیم و راد طور کامل تعریف شود، چه و به

ی  را داریم که با همه ویلزچیان جنوب  باشند. ولی این روشن نیست که در زندگی روزانه نیز چنین باشد. مثال معدن

نگ بروند، ج به 1914در سال  بریتانیاخاطر امپراطوری  هرحال داوطلب شدند تا به جوئی بومی، به های مبارزه سنت

]. این کارگران ممکن 100برای جنگ حمایت کردند[ رایشاز تالش  آلمانهای پیشین  چنان که بعضی از رادیکال هم

جنگیدند، ممکن است بسیار متفاوت  خاطرش می چه به ها از آن باشند. با وجود این، تصور آن» ناسیونالیست«که  است

ای که نیازمند این حمایت  د. حمایت از سرزمین پدری در لحظهپنداشتن از آن چیزی باشد که سرآمدان حاکم می

های  معنی رضایت از ترتیبات و وضعیت سیاسی و اجتماعی مسلط نیست. برای بسیاری از سوسیال دموکرات است، به

 که از تالش دولت برای جنگ حمایت کردند، معتقد بودند که هائی چنین بود. سوسیال دموکرات روشنی این به آلمان

سازش  آلمانیهای اقتصادی و سیاسی کارگر  کند تا با آروزمندی را وادار می ویلهمیچنین حمایتی دولت 

در اوت  آلمانهای جنگی [دولت]  ی کارگر از تالش ]. عالوه براین، بخش قابل توجهی از حمایت طبقه101کند[

تاخت و تاز از سوی یک نیروی خارجی  گرفت که کشورشان نه تنها در ُشرف از این باور راستین سرچشمه می 1914

استبداد تزارْی سنگر ارتجاع در اروپا و دشمن قدیمی  عنوان  ای بود که به روسیهقرار داشت، بلکه این نیروی خارجی 

در چهارم اوت  رایشدر حمایت از دولت  SPDسان اعالمیه نخستین  آمد. بدین حساب می کار مترقی نیز به نیروی

که ناسیونالیسم برای اشخاص مختلف معانی  ]. خالصه این102مشروط بود[ آلماناعی جنگ ماهیت دف به 1914

از یک جنگ  1914ی کارگر در اوت  گوید طبقه که مکرر می ای است کننده متفاوتی داشت و این تعبیر گمراه

عنوان دلیلی غیرقابل انکار  بهتواند  ی کارگر اروپائی در این زمان نمی رو، رفتار طبقه ناسیونایستی حمایت کرد. از این

 زدائی واقعًا رخ داده بود. حساب بیاید که فرآیند رادیکال به
ی کارگر در زمانی پیش از  توان چنین فرض کرد که همین طبقه دلیل دیگری هم برای این امر وجود دارد. نمی

زادئی]  دائی شده و [این رادیکالز پارچه رادیکال بوده و سپس متحمل فرآیندی خطی درجهت رادیکال طور یک آن، به

شان  ها و رفتارهای کارگران و نمایندگان نگرش تر به اوج خود رسید. اگر نگاهی تفصیلی به 1914در رویدادهای اوت 

های  که بعضی از بخش گاه تصویر حاصل چندان شفاف نخواهد بود. اگرچه درست است تر بیندازیم، آن در مراحل پیش

درگیر شدند، این نکته نیز درست  1840و  1830های   های رادیکال در دهه در سیاست انگلیسی کارگر  طبقه



 صفحه 111
 
 

هائی کنار گرفتند و مسیری  های تلخ از چنین فعالیت سال  های دیگری از همین طبقه حتی در همان که گروه است

 1880ی  در همان دهه سهفران]. در 103های کارگری و جوامع دوستانه دنبال کردند[ رفرمیستی را از طریق اتحادیه

گرایش رفرمیست منسوب  ایجاد شده بود، و به ُپل بروسکه توسط  [possibilist]»گرا امکان«اصطالح  هم حزب به

های مختلف  ]. هنگامی که گروه104[دزژول گیِ  تری برخوردار بود تا سازمان انقالبی بود، از اقبال انتخاباتی بیش

متحد شدند، این حزب جدید در همان آغاز از  SFIOصورت حزب  به 1905سرانجام در سال  فرانسهسوسیالیستی 

گرا، بعضی  ها امکان ای از اعتقادات سیاسی [گوناگون] تشکیل شده بود، که بعضی از آن ی گسترده مجموعه

اطی و بسیار دور از بود) التق ژان ژورسی بسیار مشهورشان  ها که نماینده مارکسیست، بعضی (همانند گروه مستقل

توسط  1891در سال  ارفورتی  ی آشکارا مارکسیستی در کنگره انتخاب برنامه آلماْنی سوسیالیسم بودند. در  آموزه

SPD سوسیالیسم انقالبی درنظر گرفت. در واقع، حتی در  ی اعضای حزب نسبت به صریح همه عنوان تعهد  را نباید به

که سرکوب بسیار آشکار بود، در همان زمان هم  ، هنگامی1890تا  1878ل ی قانون ضدسوسیالیستی از سا دوره

و در بعضی از  مجلس رایشتاگهای رفرمیستی در  دنبال سیاست به آلمانعناصر معینی در سوسیال دموکراسی 

های درونی قابل توجهی در داخل حزب وجود  ]. حتی آن زمان هم درگیری105بودند[ آلمانهای جنوب  ایالت

های کارگران و  های رادیکال واقع نگردید: نگرش گزینی هدف ای در جای سان، هیچ فرآیند خطی و ساده . بدینداشت

 خطی و ثابت نبود. گاه یک های کارگری هیچ رهبران آشکارشان در احزاب و اتحادیه
ایم، جنبش  هده کردهکه مشا چنان تری باشد. هم ها نیازمند تأکید بیش دیگر نکته ی اخیر شاید نسبت به این نکته

ها و  ها، و بین مارکسیست ها و سوسیالیست در سراسر دوران وجودِی خویش بین آنارکوسندیکالیست فرانسهکارگری 

های سوسیال دموکراتیک و کمونیست بعد از  جناح اعتباری تقسیم این جنبش به ها تقسیم شده بود؛ و به رفرمیست

وضعیت ی  باره]. اگر این نکته در106پیش از جنگ بود[آن ولوژیک نخستین جنگ جهانی امتداد ستیزهای ایدئ

های  یقینًا دارای اتحادیه آلمان  تر هم بود. سوسیال دمکراسی حتی درست راینسوی  آنی  بارهدرست بود، در فرانسه

چنین  ا همفکران نیز داشت؛ ام ساالری حزبی بود، و یک جناح تجدیدنظرطلب [متشکل] از روشن کار و دیوان محافظه

پردازان مارکسیست  بود و تعداد قابل توجهی از نظریه ساکسونیو  پروسهای حزبی رادیکال در  ی سازمان دربردارنده

هم باز شکاف پس از جنگ براساس تقسمات پیش از جنگ شکل  بارهگرفت. در این  بسیار برجسته را نیز دربرمی

ها  و حزب سوسیالیست در بعضی عرصه (UGT)ای رفرمیسِت  زهای تااندا سازمان اتحادیه اسپانیا]. در 107گرفت[

 آستوریاسچیان  و سوسیالیسم انقالبی در میان معدن کاتالونیاگرا در  خودرا در رقابت با آنارکوسندیکالیسم شورش

کار مسلط   توانستند ادعا کنند که برنهادهای نیروی نمی 1914ها پیش از سال  نیز رفرمیست ایتالیا]. در 108دید[ می

وجود داشت، بلکه جناح  توسکانیهائی از شمال غربی  و قسمت رومانیا، آنکوناگرا در  بودند. نه تنها سنت شورش

]. 109دست گرفت[ به 1912 و 1911های  گاه جنگ لیبی در سال روشنی کنترل حزب را در شام به PSIتندروِی 

ی یک کلیت و  مثابه به 1914توان چنین توصیف کرد که جنبش کارگری در اروپا قبل از  بنابراین، بازهم نمی

  اقتصادی حاکم جذب شده بود.ـ  پارچه در سامان اجتماعی صورتی یک به

ضیح داد که بسیاری از توضیحات توان با این واقعیت تو کم از جهتی می گونه بوده است، دست این امر را که این

تر  دولت در بیشرا . برای مثال، نقش اند بعدی شان نسبتًا تک ی زدوده شدن رادیکالیسْم خود ارائه شده در مورد پدیده
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کار در نظر گرفت. مسلمًا میزان  دردی با نیروی عنوان هم دشوار بتوان به 1914ورهای اروپائِی پیش از سال کش

ها با  کار هنوز در بسیاری از مکان رسید، اما نیروی انتهای طیف می تزاری به روسیهو با کرد  سرکوب فرق می

کنار  1890قانون ضدسوسیالیستی را در سال  رایش دوم آلمانخو روبرو بود. هرچند که  گذاری دشمن قانون

قی ماند: بسیاری از ویراستاران ها با شماری برای کامل کردن آزادی گفتار و آزادی انجمن گذاشت؛ اما موانع قانونی بی

توهین کرده  قیصر این جرم که به ای از زندگی خود را در زندان گذراندند، مثاًل به بخش عمده SPDهای  روزنامه

چنان تا زمان جنگ غیرقابل استخدام در  هم SPDو نیز اعضای  های کارگری آزاد اتحادیه]. اعضای 110بودند[

که  ، [یعنی] هنگامی1918تا انقالب آلمان ها گذشته، نظام قانون اساسی  ی این ز همهدستگاه دولتی باقی ماندند. ا

 برنشتینسان، بینش  خودکامه و مستبد باقی ماند. بدین چنان نیمه دست آمد، هم حاکمیت پارلمانی سرانجام به

عصر او نداشت و  های هم تسوسیالیسْم چندان معنائی برای بسیاری از سوسیال دمکرا راه تدریجی وصول به ی بارهدر

چنان  هم ویلهلمیشد. عالوه براین، دولت  مردود شناخته می SPDهای حزب  آیش طور منظم در هم های او به دیدگاه

چیان در  داشت: بدین شیوه بسیاری از معدن کنندگان روانه می نیروهای ضدشورش خود را برای رویاروئی با اعتصاب

در همین سال قانون مربوط  آلمان]. دولت 111کشته شدند[ 1912در سال  روهربار در  برخوردهای خشونت

ئی  ها که با رأی همگانی مردان (با اعتبارنامه فرانسهتر کرد. دولت جمهوری در  اعتصاب را سخت کنندگان به تحریک به

ن هرگونه تردیدی بدو 1910و  1906های  شد، در دوران بین سال داشتند)، انتخاب می  که باید ریشه در گذشته می

کار گرفت، و بازهم  ها به چی آهن و پست برای درهم شکستن اعتصاب کارگران برق، کارکنان راه  اش را   نیروهای نظامی

 بریتانیای]. حتی در 112تصویب نرساند[ چندان مهمی را به  قوانین اجتماعی 1914تا پیش از شروع جنگ در سال 

فقدان نسبی خشونت یا سرکوب آشکار لزومًا حاکی از نگرش دوستانه نسبت اصطالح لیبرال پس از چرخش قرن  به

طرز مؤثری  نام به های ثبت های انتخاباتی و فرآیند ی نخست، کیفیت کار از سوی مقامات دولتی نبود. در وهله نیروی به

 تاف ولو  آسبورناحکام ]. دوم، 113کرد[ را از حق رأی دادن محروم می بریتانیای کارگر  بخش قابل توجهی از طبقه

گیری  ای بود برشکل ها ضربه وارد کرد و البته دیباچه های این اتحادیه قلب سازمان اتحادیه کارگری و کنش درست به

های کارگری. احتمااًل هدف از تشکیل این حزب قبل از هرچیز دفاعی  مستقل با پشتیباتی اتحادیه حزب کارگرییک 

حال، تشکیل این  یالیستی را تا پس از نخستین جنگ جهانی اختیار نکرد. با اینی عمل سوس بود؛ و حزب برنامه

تری جذب  و هرچه متمرکز  خواهانه طرز ترقی به بریتانیاکار  آید که نیروی دشواری با این اندیشه جور در می حزب به

های  چنین شاهد رشد نگرش هم 1914ی قبل از سال  ی بالفاصله که خواهیم دید، دوره چنان شد. هم نظام حاکم می

]. 114نیز بود[ ـ زلویهای  ویژه در بازاندازها و در بعضی از بخش به کار ـ های معینی از نیروی سندیکائی در میان بخش

که  شد، و درحالی تر می های اروپائی کم که این [نکته] حقیقت دارد که سرکوب در بعضی از دولت سان، درحالی بدین

همان اندازه  گذاشت، [اما] به کار تأثیر می ها از سوی رهبران نیروی بندی و تدوین استراتژی این امر آشکارا در صورت

با  1914و پیش از سال  شکلی مثبت ـ های اروپائی را به که بتواند دولت استکننده نیز دشوار  برای مشاهده

 ـ ارزیابی کند. ی کارگر طبقه به انش عالقمندی
همین انداره مبهم  تقویت رفرمیسم کمک کرد، به کار تا چه اندازه به های رسمی نیروی که ایجاد سازمان این

کرد  ) بود، وقتی استدالل میSPDی حزِب  ی پیشین و سرخورده(از اعضا روبرت میشل جانب . مطمئنًا حق به است
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ساالری  توسط حزب برپا شد، نوعی دیوان 1914تا  1900های  که امپراطورِی سازمانِی عظیمی که بین سال

که  میزانی حال،  ]. با این115عنوان هدفی درخود بود[ تر متوجه حفظ امپراطوری به وجود آورد که بیش بین به کوته

ایم که  ی دیگری است. قباًل مشاهده کرده کند، مسئله کاری را در صفوف آغاز می یند بوروکراتیزه شدن محافظهفرآ

اش برضد قانون  »قهرمانانه«ی مبارزات  حتی در دوره عناصر رفرمیسِت نیرومندی در درون این حزب ـ

ساالری را از همان  دیوان SPDت است که مسئله این واقعی تر به تر و] مربوط ـ وجود داشت. [نزدیک ضدسوسیالیستی

توان بوروکراسی را علت آغازین  ترتیب، نمی پیروزی در انتخابات ایجاد کرده بود؛ بدین  زمان آغاز با اهداف رفرمیستِی 

که  ِ خوْد نبود  طور نیز استدالل کرد که سازمان در کلیت توان این تمایالت رفرمیستی دانست. عالوه براین، می

تر ناشی از نوع مشخصی از ساختار  ایجاد رفرمیسم منجر گردید، بلکه این مسئله بیش وان بازتابی ناگزیر بهعن به

های  ای که اعضای رادیکال شاخه  اختیار کرده بود؛ ساختاِر سازمانی ویژه آلمانکه سوسیال دموکراسی  سازمانی بود 

ی دیگری راهبر  نکته ]. این نکته ما را به116اشتند[ای در آن ند حزب در شهرهای صنعتی بزرگ تقریبًا نماینده

های نسبتًا  ی خط ومشی گیری رادیکال اختیار کرده و درباره جا یک سو در آن SPDشود: جاهائی بودند که  می

یعنی: بسیاری از ـ  اشتوتگارتو  بِرِمن، برانزویک، برلین بزرگی رهبری ملی حزب ساکت نمانده بود. مثاًل  محتاطانه

که بعضی از سوسیال  چنین بودند. عالوه براین، این واقعیت ـ این های بسیار مهم و بسیار بزرگ در درون حزب زمانسا

سمت راست غلطیدند، چندان چیزی  ها به که پس از سال گاه رادیکال نبودند ویا این های برجسته هیچ دموکرات

گوید. بعضی شهرها  ما نمی ی حزب تصور کنیم، به ی بدنهها  ی هویت ایدئولوژیِک توده چه باید درباره ی آن درباره

شدند.  طور مکرر از سوی نمایندگان جناح راست، و سپس از سوی نمایندگان جناح چپ در پارلمان نمایندگی می به

 یها رسد که یک شعور سوسیال دمکراتیک در پایه نظر می سان، به در شهرهای دیگر این مسئله برعکس بود. بدین

که [نشان  ]. شواهدی موجود است117رفت[ که از تقسیمات ایدئولوژیکی در سطح رهبری فراتر می ود داشتحزب وج

بودند،  SPDای و ملی  دهندگان منطقه تر از سازمان تر حزبی در سطح محلی اغلب رادیکال دهند] مسؤالن پایین می

در مقایسه با ـ  پروسو  ساکسونی در های حزب آیش که هم ]؛ درحالی118چنین بود[ دورتموندکه در  چنان هم

گرا  تر چپ طرز نسبتًا ثابتی لحنی بیش ـ به چه در سطح کشوری مطرح بود یا آن آلمانسوسیال دمکراسی جنوب 

ی رفرمیست را  پارچه [نیز] وجوِد یک حزب یک SPDکه رشد سازمانِی بسیار زیاِد  داشتند. بنابراین، واضح است

ی  داری دوره ی سرمایه ی یک کْل جذِب بافت جامعه مثابه به SPDکه  ن، گفتگو از اینسا کرد؛ و بدین تضمین نمی

  دلیل دیگری نیز صحیح است: اگر مراتب بخشی نیست. این نکته به وجه توضیح رضایت هیچ شده بود، به ویلهلم

جای  به ویلهلمی  ر در دورهی کارگ شدن تن داده بودند، چرا طبقه فرآیند مرموز بورژوائی به آلمانسوسیال دمکراسی 

های دیگری بودند متحد شود، سازمان سیاسی و اجتماعی و فرهنگی خودرا تشکیل  که در گروه که با کسانی آن

  ]؟119داد[

ی کارگر  توانیم این نکته را مشخص کنیم که اعضای معمولی طبقه ای از دقت نمی که با هیچ درجه مسلم است

، ایتالیاهائی از  ایم در بخش که قباًل دیده چنان اندیشیدند. اما هم در احزاب سوسیالیستی اروپا در این دوره چگونه می

ایم که  نیز مشاهده کرده آلمانهنوز خانوش نشده بود. در  1914گرا تا سال  روحیه شورش روسیهچنین  و هم اسپانیا

ی کارگر گردآورد که  های طبقه ها را از مفسران معاصر و نیز از خوِد سوسیال دمکرات قول ای از نقل توان رشته می
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علت که این  ]. بعضی از کارگران احتمااًل از تنهائی یا به120حاکی از چیزی بسیار دور از تمایل انقالبی است[

پیوستند؛ یا با  SPDصفوف  های فرهنگی برخوردار شوند، به ی وسیع تفریحات و فعالیت گستره خواستند از  می

انبوهی  گانتر راسهای بیمه و مستمری بازنشستگی بهره بگیرند. در واقع،  که از طرح تری، برای این های مادی انگیزه

در  SPDگردآوری کرده تا نشان بدهد که » پارچگی منفی یک« نظریه ها را برای اعتبار بخشیدن به قول از نقل

مستندات]   گونه مستندات ارزش و اعتبار محدودی دارد. [این هرروی، این یک تهدید انقالبی نبود. به آلمانامپراتوری 

رند، بلکه گی های حزب را نادیده می آیش های هم نامه های رادیکال رقیب و موضوع بسیاری از قطع قول نه تنها نقل

اند ویا ناشی از  ی کارگر نوشته شده گیرند که توسط افراِد نامعمول طبقه هائی نشأت می نامه طور عمده یا از زندگی به

تر، شاید نیازی  ها مهم ی این ]. از همه121اند[ نگارش درآمده که با هدف سیاسی مخالف به مشاهدات مفسرانی است 

در برپا کردن سنگرها را لزومًا در فقدان هرگونه تعهد  1914تا سال  آلمانارگر ی ک این نباشد که ناتوانی طبقه به

عملی حاکی از فهم  اش در چنگال رفرمیسم بدانیم. برعکس، [این] بی گرفتاری طورکلی ناشی از  انقالبی بفهمیم ویا به

رآمدان اشرافیت ارتجاعی آن نه تنها با نیرومندترین دستگاه نظامی در جهان و س SPDی واقعیت عینی است:  ساده

ی  تیولی شدهـ   ی بورژوازِی صنعتِی فئودالی چنین با نخبگانی در تقابل قرار داشت که از پشتوانه روبرو بود، بلکه هم

سفید  وران و نیز گروهی از کارکنان یقه ، پیشهآلمانتر کشاورزان در  ی پایین گیری از طبقه های چشم قدرتمند، بخش

ـ تصوری از ناتوانی خود نداشت؛ [اما] ناتوان بود. در  اعتباری بهـ  1914پیش از سال  SPDبنابراین،  برخوردار بود.

 نظارتیکه ساختارهای اقتصادی و  گاه نخستین جنگ جهانی رخ داد، هنگامی چه در شام آن کردن به  این بستر نگاه

ی وجود داشت، اگرچه ماهیت دقیق آن انقالب ینبشجگاه  سیاسی پیشین از میان رفت، آشکارکننده است: آن

های پس از جنگ  عالوه بیان اختیار شده توسط شوراهای کارگران وسربازان در خیزش ]. به122آفرین است[ مسئله

های قدیمی و رادیکاِل ایدئولوژی سوسیال دموکراتیک  گر این بود که نوعی تماس با جنبه کم نشان راستی دست به

یا » جمهوری سوسیالیستی«ردن، غیرنظامی کردن، سوسیالیزه کردِن یک وجود داشت: دموکراتیزه ک

 ].123»[اجتماعی«
ـ که پس از جنگ جهانی اول  نیز ایتالیاو  فرانسه، بلکه در آلماننه فقط در  کار در اروپا ـ جنبش نیروی

اهیتًا اجتماعی صفوف درونِی داِر ایدئولوژیک و م تقسیمات ریشه   خو تقسیم شده بود، بازهم به های دشمن اردوگاه به

ریختند،  های کهن فرومی که پیش از جنگ هم وجود داشتند، اما پس از جنگ که نظام خود اشاره داشت؛ تقسیماتی

ترتیب،] تقسیمات  های اصالتًا انقالبی در بعضی از کشورها گسترش یابند. [بدین عنوان وضعیت توانستند به آشکارا می

پارچه انقالبی دانستن  یا یک پارچه رفرمیست انگاشتن  کنند که یک از خطری حکایت میپیش از جنگ یک بار دیگر 

کار در اروپای پیش از شروع جنگ دربردارد. بنابراین، مسئله این نبود که سازمان الزامًا رفرمیسم را  جنبش نیروی

  کرد.ی کارگر اروپا ایجاد  طورکه بهبودی در وضعیت طبقه آورد؛ و نه این وجود می به

و  1800های  ی سال تر کشورهای اروپائی در فاصله کار در بیش که سطح زندگی نیروی توان داشت تردیدی نمی

ی آغازین  یک دوره بریتانیاگیری وجود داشت.  حال در درون این بهبود کلی تنوعات چشم بهبود یافت. با این 1914

دنبال آن ُافتی  سر گذاشت و به با موفقیت پشِت 1914 و 1900های  افزایش میانگین دستمزدهای واقعی را بین سال

ها  شاهد افزایش قیمت 1914های بالفاصله پیش از جنگ در سال  سال فرانسه]. در 124در این دستگاه ایجاد شد[
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پس از افزایش تدریجی و پیوسته در سطح زندگی  آلمان]. در 125تر از افزایش دستمزدها بودیم[ ای سریع گونه به

ای از ثبات و رکود دستمزدهای واقعی وجود داشت که بخشی از  دوره 1900و  1878های  ی کارگر بین سال طبقه

ویژه  ی کارگران صرفًا تورم نبود. یک عامل دیگر، به حال، مسئله ]. با این126ها بود[ ی تورم و افزایش قیمت آن نتیجه

های قدرتمند خودرا برای مبارزه  ای سازمان طور فزاینده ، نقش روزافزونی داشت: کارفرمایان بهویلهلمی  دوره انآلمدر 

تسلیم  به ها برای  کار از کارخانه بیرون نگهداشتن نیروی تر به دادند و با موفقیت هرچه بیش کار تشکیل می با نیروی

تری پیدا کرد و  تر و کم کم هائی از صنعت تأثیر ابات در بخشصسان، اعت جستند. بدین ها توسل می واداشتن آن

های کارگری تا این اندازه  که چرا رهبری اتحادیه تر شد. در واقع، این دقیقًا یکی از دالیلی است تر و پرهزینه پرهزینه

همان زمان  نیاِیبریتاتوان در  تر می میزان کم ]. همین گسترش را به127بود[ شدهپیش از جنگ محتاط  ی  در دوره

های کارگری بود، کارفرمایان در   ترین اتحادیه طور سنتی موفق به ASEرغم این واقعیت که  مشاهده کرد. علی

شکن برای درهم شکستن اعتصابات و  کار وارداتی و اعتصاب در مقابله با این اتحادیه از نیروی 1897ـ1898های  سال

که دستمزدهای واقعی  ]. حتی درجائی128دِر کارخانه استفاده کردند[تر کارگران در پشِت  نگهداشتن هرچه بیش

که قباًل  چنان کار پابرجا ماند. هم های مختلف نیروی ای بین درآمد بخش های عمده حال تفاوت افزایش بود، با این روبه

اختالف دستمزد بین  باقی ماند؛ آلمانو  بریتانیاای در دستمزدها در  ایم، در این دوره افتراق گسترده هم دیده

]. عالوه 129کار مردان و زنان، و بین کارگران مشابه در نواحی متفاوت[ کار غیرماهر، نیروی کار ماهر و نیروی نیروی

شان برای  ها بعداز دریافت آموزش اولیه این واقعیت که درآمد آن براین، منحنی درآمد کارگران صنعتی ـ[یعنی:] 

معنی ایجاد افزایش عدم  نه تنها به ـ  یافت و لیکن سپس با افرایش سن کاهش می ی متغییری حداکثر بود، دوره

آورد که  وجود می های مختلف کارگرانی به امنیت و فقر در سنین پیری بود، بلکه الگوهای متفاوتی از فقر برای گروه

ی نیز مثل ناخوشی، تصادف ]. ناامنی توسط عوامل دیگر130کرد[ های مختلفی را اختیار می شان شکل منحنی درآمد

 ].131شد[ های سنگین کارفرمایان در بعضی جاها هم ایجاد می چنین با میزان جریمه و مانند آن، و هم
ی  گونه کاری ساختاری و َدَورانی، و نیز از تحوالت نوسان ترین تهدیِد ناامنی شاید از سوی بی هرروی، بزرگ به

های  گرفت. برای مثال، در رکود اقتصادی اروپا در سال آوری نشأت می ی فعالیت اقتصادی یا مدرنیزاسیون فن چرخه

در حد نسبتًا باالئی وجود داشت؛  آلمانری در کاری سراس ، بی1909و  1908های  و در سال 1902و  1901

 5این رقم  آلمانکارگران چاپ  برایکردند ـ  ی باالئی را تحمل می کاری ساالنه های معینی بی که اتحادیه درحالی
 ].132درصد بود[
کم  ی کارگر اروپائی وجود نداشت، دست ای در سطح زندگی طبقه سان، هیچ بهبود همگانی عمده بدین

طول روِز کار مشاهده کرد. مطمئنًا،  ی بارهتوان در شود. همین نکته را می دستمزدها مربوط می  اکه بهج تاآن

تری وجود داشت.  خورد، اما بازهم تنوع گسترده چشم می جا به طورکه قباًل مشاهده کردیم، بهبودهائی دراین همان

ساعت کار  66تا  63ای  طور میانگین هفته هنوز هم به 1914و سال  1890های  بین سال آلمانکارگران نساجی 

تر خود در  تایان خوشبخت تری از هم مجبور بودند که روِز کاِر طوالنی سیلزیچیان  که معدن کردند؛ درحالی می

کار اروپائی  حال، حتی اگر چنان بهبود قابل توجهی در سطح زندگی نیروی ]. با این133داشته باشند[ روهری  منطقه

گیرد که [آیا] چنین فراوانی و رفاهی لزومًا حاصل  تر مورد چون و چرا قرار می سائی کرد، این فرض بیشرا بتوان شنا
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صورت فقیرترین کارگران  گرائی بود. اگر نظریه رفرمیسم [ناشی از] فراوانِی معقول بود، درآن رفرمیسم یا انفعال

جوئی قرار  هزتر در بیرون از صفوف مبار ان نسبتًا مرفهپیوستند و کارگر ها می اعتراض بایست به تر می احتمال بیش به

ایم، بعضی از  که مشاهده کرده چنان دور از حقیقت است؛ برعکس هم هرروی، چنین چیزی کاماًل به گرفتند. به می

دهی یا شرکت در اعتراضات در هرمقیاس  از سازمان 1914فقیرترین کارگران غیرماهر در کارخانه تا پیش از سال 

طور غالب از کارگران نسبتًا مرفه و ماهر  های کارگری و احزاب سیاسی به ل توجهی ناتوان بودند و اتحادیهقاب

که مشاهده کردیم، در واقع، این کارگران مهندسی با دستمزدهای نسبتًا باال بودند که  چنان کردند. هم عضوگیری می

ی ماشین انقالب   ای قابل استدالل نیروی عمده هگون ی جنگ به های بالفاصله پیش از جنگ و در دوره در سال

توان استدالل کرد که افزایش تدریجی و پیوسته در دستمزدهای واقعی تا  ]. در واقع، می134آمدند[ حساب می به

  ی کارگر اروپائی انجامید، و این امر یک دلیل عمده های طبقه انتظار روزافزون در میان بعضی بخش به 1900سال 

جوئی صنعتی در چهار سال بالفاصله پیش از جنگ جهانی اول بود: تورم در این  ی مبارزه های گسترده برای موج

 جا عزیمت کرده بود. جائی رساند که قباًل از آن همان سرقت برد و او را به ها بهبودی در سطح زندگی کارگر را به سال
ی صنعتی روبرو بودند،  ها با مسائل سنتی جامعههای پیش از جنگ بسیاری از کارگران نه تن  هرحال، در سال به

سفید که بین  ای از کارکنان یقه ها وجود داشت. پیدایش طبقه ای نیز برای زندگی و گذران آن بلکه تهدیدهای تازه

انداز تحرک  تر کرد و هم مانعی برای چشم گرفتند، هم مناسبات کار را غیرشخصی مدیریت و خط تولید قرار می

ی  ی پیش از نخستین جنگ جهانی شاهد دامنه که، دو دهه تر این باال شد. مهم از کارگر یدی ماهر بهکار  نیروی

های ماهر،  آمد، و امنیت بخش حساب می آوری بود که بار دیگر تهدیدی برای اعتصاب به های فن ای از نوآوری گسترده

کرد. اختراع [و استفاده از]  را نیز تهدید می چنین امنیت بعضی از کارگران غیرماهر اشرافیت کارگری قدیمی و هم

عنوان مواد ساختمانی نوعی انقالب در  ساخته و استفاده از آهن و بتون به های مکانیکی، قطعات چوبی پیش اره

سازی فرآیند کار در صنعت ساخت شیشه را اساسًا دگرگون کردند.  های بطری صنعت ساختمان ایجاد کرد. کارخانه

های فرز و  های باالبری و ِکشندگی شد. استفاده از دستگاه نی تهدیدی برای کارگران غیرماهر در حرفهموتورهای بنزی

های  ی مهندسی اهمیمت بعضی از مهارت های مکانیکی در عرصه تر و مته تخصصی  های تراش زنی، ماشین سنگ

جوئی سیاسی را از سوی کارگران  بارزهجوئی صنعتی و م ی موج عظیمی از مبارزه سنتی را از میان برداشتند و زمینه

ـ باید از اهمیتی بسیار اساسی در سراسر اروپا  که در آینده مشاهده خواهیم کرد چنان هم وجود آوردند که ـ فلزکار به

  ].135گزین شد[ آوری جدید جای تولید کفش توسط فن 1890ی  شدند. در دهه برخوردار می

آوری نوین ارتباط نداشت، بلکه اغلب  فن ـ صرفًا و الزامًا به ی صنتعی شدن همانند آغازین دوره هرروی، مسئله ـ به

کار ارزاِن مهاجر در صنعت  های روزافزونی با نیروی تجدیدسازمان ساختارهای کار بود که درگیر رقابت  ی  دربرگیرنده

شد، که افزایش نظارت برآهنگ کار،  کار دائم در بارانداز می روی) و کاهش نی لندننساجی (مثاًل در بخش شرقی 

های تولید شده] و حذف تعطیالت سنتی را نیز  ی مزد براساس تعداد قطعه کارانه [محاسبه استفاده از دستمزد قطعه

در هفته دست تری  ای برای ساعت کار کوتاه سابقه گردید. بنابراین، تعجبی ندارد که کارگران در مقیاس بی شامل می

رسد که کارگران  نظر می از خستگی عصبی شکایت داشتند و به آلمانزدند. بعضی از کارگران مهندسی در  اعتراض  به

 فرانسویدادند. بعضی کارگران  وری کار را کاهش می در مواردی در اعتراض برعلیه فشارهای جدید کار عمدًا بهره
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چنین اقدامی  نیز دست به بریتانیاکارگران چاپ و مهندسی در  که چنان برضد تایلوریسم اعتصاب کردند، هم

]. [البته] تنها چنین چیزهائی باعث افزایش ستیزهای صنتعی بین سرمایه و کار نشد. شواهدی نیز حاکی 136زدند[ 

در فهم اش  وجود آمده بود، با  ناتوانی گران به وجود دارد که رهبری یک اتحادیه قدیمی که در سنت صنعت  از این

  ].137وجود آورد[ جوئی مستقل را در کف کارخانه  به ی خود تاحدود زیادی مبارزه نوبه تر، به کار جوان مسائل نیروی

ای که در  بسیاری از اعتراضات صنعتی و حتی سیاسی :شود تر رهنمون می ای دیگر و اساسی نکته این امر ما را به

عنوان محصول محرومیت و  توان صرفًا به از آن روی داد را نمیی پس  پایان نخستین جنگ جهانی و در دو دهه

های درازمدت در ساختار صنعت اروپا دید که  تر باید آن را پیامد دگرگونی بینوائی حاصل از جنگ دانست، بلکه بیش

جای جستجوی کاهشی در رادیکالیسم در  کنم که به نهاد می شروع شده بود. در واقع، پیش 1914پیش از سال 

 1914ی پیش از جنگ،  این مورد را بالعکس مورد مطالعه قرار دهیم. چند سال پیش از سال  کار اروپا در دهه نیروی

کار صنعتی و در مواردی حتی اعتراضات سیاسی از  جوئی نیروی ای در مقیاس مبارزه سابقه کلی بی شاهد افزایش به

های  شاهد آشوب 1908جوئی صنعتی را برانگیخت: سال   ارزهموجی از رشد مب بریتانیاکار بود. تورم در  سوی نیروی

ـ درگیری  هم آهن و ـ ـ شاهد نخستین اعتصاب کشوری راه همـ  1911بود، سال  َپندی تانیچیان و کشتار در  معدن

بین  بود که در آن دو نفر کشته شدند. در واقع، سندیکالیسم لیورپولبین باراندازان اعتصابی با نیروهای نظامی در 

آهن و  همانند کارگران راه های معین کارگری ـ و گروه انگلیسینوعی در باراندازهای  به 1914و  1910های  سال

اقدامات  کار اتحادیه کارگری دست به طور روزافزونی برضد رهبری رسمی و محافظه  نفوذ کرد و بهـ  ِویلزچیان  معدن

های محلی رخ داد و کارگران صنعتی در  ای از خیزش رشته اایتالیدر  1914]. در ژوئن سال 138سرکشانه زد[ 

های  کارخانه سیل کشاورزان پیشین به روسیهکه در  سنگرها را برپا کردند؛ درحالی» ی سرخ هفته«  ی موسوم به هفته

افزایشی در قدرت حزب رادیکال  1914و  1911های  بین سال پترزبورگ سنو  مسکوآسای فلزکاری و نساجی  غول

اصطالح منضبط  ]. حتی در جنبش کارگری به139جوئی صنعتی را موجب گردید[ شویک و نیز افزایشی در مبارزهبل

ای از   های گسترده نیز، یکی از معاصران از رشد یک جریان پنهانی سندیکالیستی در میان بخش رایش دوم آلماندر 

ی بیگانه  که درباره و مباحثاتی است  ر از وقایعپ SPDهای رسمی  گوید و روزنامه سخن می 1913کار در سال  نیروی

در صنعت ساختمان، در معادن و  1905ی حزب از رهبری منفعل حزب [در جریان بود]. از سال  شدن کارگران بدنه

شمار قابل توجهی اعتصاب خودجوش در مخالفت با  آلمانی فلزکارِی  یابنده سرعت گسترش ویژه در صنایع به به

های کارگری و رهبری  ی اتحادیه ها با خصومتی آشکار بین بدنه اتحادیه کشوری و در بعضی مکان های دستورالعمل

پیدا کرد و  1913در سال  هامبورگای که ابعادی بسیار بزرگ در اعتصاب باراندازان  وقوع پیوست؛ دشمنی رسمی به

ها مطالبه کردند. البته  ر اتحادیهمشی د سازی و تعیین خط در آن مباشران محلی حق روزافزونی را برای سیاست

در  ویلهمیی  دوره آلمانها یک تهدید انقالبِی واقعی در   اکنون ادعا کنیم هریک از این اعتصاب مسخره است که هم

گاه جنگ بود. با این حال، چنین اقداماتی در درون جنبش اتحادیه کارگری حاکی از شروع اپوزیسیون در مقابل  شام

مطالباتی برای صورتی از نظارت بر خط تولید رهنمون شده بود.  که به می در صنایع معینی استساالری رس دیوان

دقیقًا در  1918در نوامبر  آلماناهمیت که جنبش شوراها که در انقالب  آور است و نه کم ترتیب، نه تعجب بدین

ی اتحادیه بود،  ای و صفوف بدنه ای که قباًل شاهد چنین ستیزهائی بین رهبران اتحادیه های صنعتی مان بخشه
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گیری بعدی  عالوه، رشد رادیکالیسم در میان کارگران فلزکار برای شکل وقوع پیوست]. به سرزمینی بارور یافت [و به

که  SPD های ایدئولوژیک درون بندی بیاید تا تقسیم حساب تری به تواند عامل مهم می آلمانکار در  جنبش نیروی

تر تازه  کند: زیرا حزب سوسیال دمکراتیک مستقل و رادیکال خود جلب می نگاران را به طور معمول توجه تاریخ به

طور  ای به در مخالفت با جنگ تشکیل شد، در آن مراکز صنعتی 1917، که در سال (USPD)ی  تشکیل شده

ی اتحادیه با رهبری  گیری بین بدنه ها پیش از جنگ جهانی اول نیز مخالفت چشم که در آننیرومند رشد کرد 

های  طرز مشابهی جستجوی رشد نگرش ]. به140وجود آمده بود[ به (DMV) آلمانرسمی اتحادیه فلزکاران 

ای که بازهم  امیپذیر است، ناآر امکان 1914پیش  روهرچیان در  سندیکالیستی و ناآرامی صنعتی در جوامع معدن

که  فرانسویکه چند گروه از کارگران  ]. بازهم این [نکته] حائز اهمیت است141ای بر رادیکالیسم بعدی بود[ مقدمه

فدراسیون  سازمان دیگری از فلزکاران تعلق داشتند [ از همان آغاز با نخستین جنگ جهانی مخالفت کردند، به

که پیروزی تندروها در درون  ]؛ درحالی142][ (Merrheim's Fédération des Métaux) مرهایم فلزکاران 

 جنواو   تورین،  میالنسازی در مثلث  بعضی از کارگران نیمه ماهر جدیِد اتومبیل   از حمایت ایتالیاحزب سوسیالیست 

 ].143گرفت[ نیز سرچشمه می
ای زاده شده باشد که حتی  یدهجوئی و رادیکالیسِم پیش از جنگ از همان پد رسد که موج مبارزه نظر می به

زدائی از  سو مهارت شود؛ یعنی، از یک تری در پایان نخستین جنگ جهانی نیز شمرده می های عمده مسؤل خیزش

ها دیگر نیاز نبود]، و از دیگرسو هجوم عناصر جوان و  کارگران مهندسِی ماهِر پیشین [با رشد ماشینیزم برخی مهارت

های  ]. در مورد اخیر، فقدان سنت144ریع صنایع در اشتغاالت نیمه ماهر فعال بودند[ی س جدید که اغلب با توسعه

شکل و  که تورم صعودی حلزونی چنان ها کمک کرد، هم موجی از ناآرامی ی] جوانی به سازمانِی منضبط و [خاصه

های  ت که زمینهچنین ادعا شده اس تجدید سازماِن ساختارهای کار که کمی باالتر مورد بحث قرار گرفت. هم

ی  ماهیت غیرقابل کنترل موج تازه نیز به روهرچیان  و معدن روسیهای جدید  پیشاصنعتی در کارگران کارخانه

هائی بیندازیم که در درون احزاب سیاسی و  توسعه ای به چه نگاه بامالحظه ]. چنان145اعتراضات کمک کرد[

شود که هیچ  گ دوم جهانی شکل گرفت، در آن صورت روشن میکار اروپا پیش از جن های کارگری در نیروی اتحادیه

  ای در جهت زدودن رادیکالیسم یا بورژوائی شدن واقع نشده بود. پارچه فرآیند یک

هیچ سازمان  طور عمده به به 1914ی کارگر اروپائی پیش از سال که طبقه یاد بیاوریم با این ادعا، اکنون باید به

هائی  کار صنعتی از سوی چنین سازمان چهارم نیروی تنها حدود یک بریتاتیاسیاسی یا اقتصادی تعلق نداشت. در 

گران درصد کار 90تقریبًا بیش از  فرانسههای بسیاری داشت. در  شباهت آلمانمورد  بابسیج شده بودند و این رقم 

از این هم باالتر بود. با وجود این، نباید فرض کنیم  روسیهو  اسپانیاو  ایتالیاصنعتی فاقد سازمان بودند؛ و این رقم در 

تعلق نداشتند و یا هرگز وارد اعتصاب نشده بودند، لزومًا از سرنوشت خود   هیچ سازمان رسمی که به که کارگرانی

شده بودند. بسیاری از » پارچه یک«دارِی اروپائی  اجتماعی و سیاسی سرمایهنحو آرامی با بافت  راضی بودند و به

 دو سال سرخپیوستند، بسیار  کسانی که در آن  آلماندر  1923تا  1918های  های سال قیام کارگرانی که به

1920-1919 (biennio rosso)] های شدید فاشیستی همراه بود که سرانجام  این دوسال با کنش و واکنش

 1936مشارکت داشتند و بسیاری از کسانی که در سال  ایتالیادر  ]قدرت رساند به 1922وسولینی را در سال م
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کار هیچ مشارکتی  اشغال کردند، دقیقًا کسانی بودند که قبل از آن در اعتراضات نیروی فرانسهها را در  کارخانه

تر پیامد پذیرش سامان  گونه کارگران کم پیشین این گر این باشد که انفعال تواند نشان ]. این امر می146نداشتند[

های سیاسی و اقتصادی اعمال شده  ی نظارت تر نتیجه ها بود، بلکه بیش سیاسی و اجتماعی غالب و مسلط از سوی آن

های سازمانی،  کنند، بلکه از طریق مسکن از سوی کارفرمایان و دولت بود ـ نه فقط از طریق نهادهای آشکارا سرکوب

های سیاسی (مثاًل در  دگرگونی  ها. وقتی در جریان جنگ یا در نتیجه حصار کارفرمایان در بازار کار و مانند اینان

تر شد و درگیر شدن  گاه بیان نارضائی بسیار آسان ها تضعیف گردیدند، آن ) این نظارت1936ی سال  فرانسه

های فردی آشکار کرده است که نارضائی  غدغهی د های مختلف اعتراض تسهیل گردید. در واقع، مطالعه درصورت

ترین  که اعتصاب که یکی از فوق چپ ]؛ درحالی147بسیار شدید در زیر دریای ظاهری آرامش جریان داشت[

های  اتحادیه داد، توسط کسانی آغاز شد که قبل از آن به ی پس از جنگ رخ می در دوره روهرکه در  ماجراهائی است

شرکتی و کارفرمائی لزومًا حاکی از   اتحادیه ترتیب، حتی تعلق داشتن به ]. بدین148اشتند[زرد کارفرمایان تعلق د

. باشدهای اقتصادی مسلط  رسمیت شناختن واقعیت به معنی به توانست کارانه نبود، بلکه صرفًا می های محافظه ارزش

وانع پیشین در سِر راه اعتراض ازبین که بسیاری از م های پس از جنگ جهانی اول رخ داد، این بود  چه طی سال آن

 ی کارگر اروپا کوشید تا از این فرصت برای بهبود سهم خویشتن  استفاده کند. رفت و طبقه
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  ها: یادداشت
روزا کار در اروپا سرنوشت خود را در چارچوب سامان مسلط پذیرفته بودند، در انتقاد  های معینی از نیروی کم بخش ـ این باور که دست1

احزاب «نام   این بحث را در کتاب خود به  (Robert Michels)رابرت میشلیافتنی است؛  دست SPDکاری رهبری  از احتیاط لوگزامبورک

اثرات بوروکراتیزه شدن تکرار کرده و بسط داده است.  های کالسیِک مربوط به استدالل ) به1956، (نیویورک، (Political Parties)» سیاسی

ی  توان در نوشته را می SPDی  زدائی در تاریخچه های رادیکال بود که دچار سرخوردگی شد. شرح سنتی مشخصه SPDعضو پیشین  میشل

 .Workers and Protest)» 1917تا  1905کارگران و اعتراض. سوسیال دمکراسی آلمان از سال « بعدی نیز یافت. مراجعه کنید به
German Social Democracy 1905-1917) ، کارل ئی. شورسک (Carl E. Schorske) جنبش «)؛ 1955، (کمبریج، ماساچوست

 The European Labour Movement, the)»1914تا  1890کار در اروپا، طبقات کارگر و منشأ سوسیال دمکراسی از  نیروی
Working Classes and the Origins of Social Democracy 1890-1914) ،هاروی میشل (Harvey Mitchell)  پیتر ان. و

  )؛1971تاسکا، ایلینوی  ، (ئی(Peter N. Stearns) استین

 Sources of Reformism in the Social)» 1914تا  1890منشاء رفرمیسم در حزب سوسیال دمکراتیک آلمان از « 
Democratic Party of Germany, 1890-1914) ،هاری ِجی. مارکس (Hairy J. Marks) با]Marx  ،[نشریه «اشتباه نشود

  .)1939( 3، جلد یازدهم، شماره (Journal of Modern History)» تخصصی تاریخ مدرن

 Die Österreichische Arbeiterbewegung vom Vormärz bis)» 1945 مارس از قبل تا اطریش کارگری جنبش«ـ 2
 جنبش«؛ 6و  5و  4های  )، فصل1974، (لینز (Hans Hautman and Rudolf Kropf) رودولف کروپفو  هانس هاتمن، (1945

، (Georges Lefranc) ژرژ لفرانس، (Le Mouvement Socialiste sous la IIIe République)» سوم جمهوری در سوسیالیستی

، ، جلد دوم(Edouard Dolléans) ادوارد دوَلِین، (Mouvement Ouvrier)» جنبش کارگری«؛ 14-196) صفحه 1963(پاریس 

ژآک ، (Le Socialisme Démocratique 1864-1960)» 1864-1960 دموکراتیک سوسیالیسم«)؛ 1946، (پاریس 1936-1871

 The German Labour)» 1918-1848جنبش کارگری آلمان «؛ 63-75) صفحه 1966، (پاریس (Jacques Droz) دُروز
Movement 1848-1918) ، دیک گری(Dick Geay) ،»سوسیال «؛ 304-15) صفحه 1976( 3، شماره 6، جلد »مجله مطالعات اروپائی

 The)»ملی پارچگی یک و کارگر ی  طبقه انزوای در ها در امپراتوری آلمان. مطالعه سوسیال دمکرات« کارل شورسک؛، »دمکراسی آلمان
Social Democrats in Imperial Germany. A Study in Working Class Isolation and National Integration) ،

 The History of the German Labour)» تاریخ جنبش کارگری آلمان«)؛ 1963، (توتووا، نیوجرسی (Guenther Roth)گونتر راث 
Movement)، هلگا گریِبنگ (Helga Grebing) 1914-1844جنبش کارگری آلمان «)؛ 1969، (لندن« (Die deutsche 

Arbeiterbewegung 1844 bis 1914) ،هایم هیدویک واخن (Hedwig Wachenheim) 1967، (کلن و ُاپالیدن.(  
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 مارتین بلینکهورن، (Industrialisation and Social Protest in Italy)» ایتالیا در اجتماعی اعتراضات و شدن صنعتی«ـ 3

(Martin Blinkhorn)جنبش سوسیالیستی در ایتالیا«ی منتشر نشده؛  نوشته ، دست «(The Italian Socialist Movement) جلد ،

اوایل قرن  در در ایتالیا مبارزه طبقاتی«)؛ 1958، (پریستون (Richard Hostetter) ریچارد ُهوسِتِتر، 1860-1882ی اصلی  یک، نسخه

  ).1972، (رم (Giuliano Procacci) جولیانو پروکاچی (La Lotta di Classe in Italia agli Inizi del Secolo xx)» بیستم

؛ 10و  8های  )، فصل1962، (لندن (Gerald Brenan) جرالد برنان، (The Spanish Labyrinth)» البرینت اسپانیائی«ـ 4

 کارگری جنبش«)؛ 1980(گیجون ، (D. Ruiz) د. رویز، (El Movimiento Obrero en Asturias)»جنبش کارگری در آستوریاس«

)؛ 1972، (مادرید (Tunon de Lara) تونون ِد الرا، (El Movimiento Obrero en la Historia de Espana)» اسپانیا تاریخ در

 Martin) مارتین بلینکهورن، (Industrialisation and Social Protest in Spain)» اسپانیا در اجتماعی اعتراضات و شدن صنعتی«
Blinkhom)ی منتشر نشده. نوشته ، دست  

گیری انقالب  شکل«)؛ 1960، (لندن (Franco Venturi) فرانکو ونچوری، (Roots of Revolution) »انقالب های هریش«ـ 5

 The Making of a Workers' Revolution: Russian Social)» 1891-1903کارگری: سوسیال دمکراسی روسیه 
Democracy, 1891-1903)، آلن وایدَلمن (Allan K. Wildman) 1905روسیه در سال  انقالب«)؛ 1967، (شیکاگو« (The 

Russian Revolution of 1905) ،شوارتز سولومون (Solomon M. Schwarz) های کمونیسم روسی ریشه«)؛ 1967، (شیکاگو «

(The Roots of Russian Communism) ،دیوید ِلین (David Lane) کارگرِی جنبش و دموکراسی سوسیال«)؛ 1967، (آسن 

ریچارد ، (Social Democracy and the St Petersburg Labour Movement, 1885-1897)»  1885-1897 پترزبورگ، سن

 The Rise of Social Democracy)» ظهور سوسیال دمکراسی در روسیه«)؛ 1963، (کمبریج، ماساچوست (Richard Pipes) پایپز
in Russia) ،.کیپ جی. ال. اچ (J.L.H. Keep) ی سیاسی یک سوسیال دموکرات روسی نامه مارتف. زندگی«)؛ 1966، (آکسفورد «

(Martov. A Political Biography of a Russian Social Democrat) ،اسرائیل ِگستلر(Israel Getzler) ؛ 1967، (کمبریج(

پلخانوف. پدر «)؛ 1955، (لندن (Donald W. Treadgold) دونالد دبلیو تردگُلد، (Lenin and his Rivals)» لنین و رقبای او«

)؛ 1963، (لندن (Samuel Baron) بارون، ساموئل (Plekhanov. The Father of Russian Marxism)» مارکسیسم روسی

ی] تروتسکی،  درباره«[؛ 15-81)، صفحه 1966، (لندن (E.H. Carr) ئی. اچ. کار،  (The Bolshevik Revolution)»انقالب بلشویکی«

» بلشویسم های ریشه و روسیه های مارکسیست«)؛ 1954-63، (لندن (Isaac Deutscher) ایزاک دویچر، (Trotsky, 3 vols)»جلد 3

(The Russian Marxists and the Origins of Bolshevism) ،.سن اچ. هایم ال (L. H. Haimson)کمبریج، ماساچوست) ، 

آدام ، (Lenin and the Bolsheviks)» ها لنین و بلشویک«)؛ 1966، (لندن (David Shub) دیوید شاب، (Lenin)» لنین«)؛ 1955

 The Problem of Social Stability)»1905-1917ی ثبات در روسیه شهری  مسئله«)؛ 1969، (لندن (Adam B. Ulani) ب. ُاالنی
in Urban Russia, 1905-1917) ،ِسن پولد هایْملئو (Leopold Haimson) کالیو امسلی، در ویرایش (Clive Emsley)» : تعارض و

 Russian)» 1892-1904دهقانان روسیه در کارخانه «)؛ 1979، (لندن (Conflict and Stability in Europe)» ثبات در اروپا
Peasants in the Factory 1892-1904)  ،تئودر فن الوه (Theodor H. von Laue)  ،»ی تاریخ اقتصادی مجله  «(Journal of 

Economic History))  61-80)،  صفحه  1961،  جلد دوم.  

)؛ 1965، (آکسفورد (Henry Pelling) هنری پلینگ، (The Origins of the Labour Party)» کارگر حزب های ریشه«ـ 6

دیوید ، (King Labour. The British Working Class 1850-1914)» 1850-1914ی کارگر بریتانیا  کار. طبقه برتری نیروی«

  .65) صفحه 1976، (لندن (David Kynaston) کیِنسِتن

  .98-104ببینید، صفحه  را یادداشت پایین  [مسئله] این ترکامل پردازش ـ برای7

  در باال مراجعه کنید. 4و  3، 2ی  های شماره یادداشت ـ به8

  در باال ببنید. را 5ـ یادداشت شماره 9

 Pannekoek and Garter's)» مارکسیسِم گارتر و کوک پانه«در ویرایش  (D.A. Smart) دی. ای. اسمارتی  مقدمه ـ به10
Marxism) 10) صفحه 1978، (لندنf .مراجعه کنید  

  ، مراجعه کنید.108fی  یادداشت زیر، صفحه چنین به باال و هم 2و  1یادداشت شماره  ـ به11
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  ، مراجعه کنید.47-70یادداشت باال، صفحه  ـ به12

  .220، صفحه برنان، »البرینت اسپانیائی«ـ 13

، (Revolution and Counter-revolution in Italy, 1918-1922)»1918-1922انقالب و ضدانقالب در ایتالیا، «ـ 14

: 1917-1922 در اروپا، شرایط انقالبی: «(Charles L. Bertrand) چارلز برترانددر ویرایش  (Adrian Lyttleton) آدریان لیتْلتون

-Revolutionary Situations in Europe, 1917-1922: Germany, Italy, Austria) »مجارستانـ  اتریش آلمان، ایتالیا،
Hungary) 65)، صفحه 1977، (مونترال.  

  .64fی  جا، صفحه ـ همان15

  .66صفحه ، دیوید کیِنسِتن، »برتری نیروی کار...«ـ 16

» منشاِء جنبش کارگرِی فرانسه«)؛ 1965، (پاریس (Claude Willard) کلود ویالرد، (Les Guesdistes)» ها گدیست«ـ 17

(The Origins of the French Labour Movement)  ،برنارد ماس (Bernard Moss) 120) صفحه1976، (برکلیf .  

  مراجعه کنید. 56fی  یادداشت باال، صفحه ـ به18

  .120-35، صفحه برنارد ماس،  »منشاِء جنبش کارگرِی فرانسه«ـ 19

 Charles Tilly, Louise) ،تیلی ریچارد و تیلی لوئیس ،تیلی چارلز، (The Rebellious Century)» گر قرن عصیان«ـ 20
Tilly and Richard Tilly) 1915 ی،ئایتالیا شهر یک ی تجربه: یکارگر و سیاست یفرهنگ کارگر«؛ 120) صفحه 1975، (لندن -

1880« (Worker Culture and Worker Politics: the Experience of an Italian Town, 1880-1915) ،دونالد بل 

(Donald H. Bell) ،»در ایتالیا مبارزه طبقاتی«؛ 2-7)، صفحه 1978، شماره یک (3، جلد »تاریخ اجتماعی... «(Lotta di Classe) ،

  .23ff، صفحه (Procacci)پروکاچی 

 Die Sozialdemokratische)» حزب سوسیال دمکرات در بادن«؛ 310ff، صفحه دیک گری، »جنبش کارگری آلمان...«ـ 21
Partei in Baden) ،یورگ شات (Jörg Schadt) جنبش کارگری آلمان های ها و فعالیت سازمانی  درباره«؛ 150)، صفحه 1971، (هانوفر ،

1914-1890«(Zur Organisation und Tatigkeit der deutschen Arbeiterbewegung, 1890-1914) ،دیتر فریکه 

(Dieter Fricke) 73)، صفحه 1912، (الیپزیکff  210وfمنشاِء رفرمیسم« ؛ «(Sources of Reformism) ،مارکس (Marks) با]

Marx  353اشتباه نشود]، صفحهff 1868-1908...نورنبرگ جنبش کارگری«؛ «(Die Nurnberger Arbeiterbewegung 1868-
  کرات. )، به1908، (نورنبرگ (Georg Gärtner) گئورگ گارتنر، (1908

  .216f، صفحه برنان، »البرینت اسپانیائی«ـ 22

  ، نگاه کنید.75fیادداشت باال، صفحه  ـ به23

 :Radicalism in Mediterranean France)» 1848-1914آن،  سقوط و صعود: فرانسه ای مدیترانه بخش در رادیکالیسم«ـ 24
its Rise and Decline, 1848-1914) ،لئو لوبارا (Leo A. Loubère) 1974، (نیویورک.(  

، (کمبریج (Tony Judt) تونی جاد، (Socialism in Provence, 1871-1914)»  1914-1871سوسیالیسم در پرووانس«ـ 25

1979.(  

  جا. ـ همان26

 :Radicalism and the German Worker)» 1914-1923ب انقال و: کارگران فلزکار آلمان کارگران رادیکالیسم و«ـ 27
Metalworkers and Revolution 1914-1923) دیک گری (Dick Geary)  ریچارد ایوانزدر ویراش (Richard J. Evans) :

- 83) صفحه 1978، (لندن (Society and Politics in Wilhelmine Germany)» ی] ویلهلم جامعه و سیاست در آلمان [در دوره«

 .David W) دیوید مورگان، (The Socialist Left and the German Revolution)» آلمان انقالب و چپ سوسیالیست«؛ 276
Morgan) جنبش کارگری«؛ 72) صفحه 1975، (ایتاکا، نیویورک «(Mouvement Ouvrier) ،تا 1921 سال از«سوم، ، جلد دوَلِین 

-Strikes in France 1830)» 1830-1968اعتصابات در فرانسه «؛ 153) صفحه 1953، (پاریس (De 1921 à nos Jours)» ما امروز
در زمان  CGT«؛ 132-6) صفحه 1974، (کمبریج (Edward Shorter and Charles Tilly) چارلز تیلیو  ادوارد شورتر، (1968

- 104) صفحه 1964، (پاریس (Antoine Prost) آنتوان پراست، (La CGT à l'Époque du Front Populaire)» ی مردمی جبهه



 صفحه 123
 
 

، (نیویورک (Ronald Tiersky) رونالد تِیرسکی ،(French Communism 1920-1972)» 1920-1972کمونیسم فرانسوی «؛ 95

) صفحه 1968نیویورک  ، (ایتاکا،(Daniel R. Brower) اِوردانیل ُبر، (The New Jacobins)» های جدید ژاکوبن«؛ 58) صفحه 1978

 تاریخچه«)؛ 1964، (تورین (P. Spriano) یانو اسپری، (L'occupazione délla fabbriche)» ها اشغال کارخانه«؛ 156و  135، 87

 آنتونیو«)؛ 1967، (تورین (P. Spriano) یانو اسپری، (Storia del parti to communista italiano)» ایتالیا کمونیست احزاب

 John) جان کامت، (Antonio Gramsci and the Origins of Italian Communism)» ایتالیائی کمونیسم های ریشه و گرامشی
M. Cammett) 151یادداشت پایین، صفحه  تر کامل بحث ). برای1967، (استامفوردf، ببینید. را  

 گرهارد ریتر، (Die Arbeiterbewegung im Wilhelmischen Reich)» ی ویلهلم جنبش کارگری در رایِش دوره«ـ 28

(Gerhard A. Ritter) یکپارچگی منفی و انتظار «؛ 73-8)، صفحه 1959، (برلین(attentism) انقالبی «(Negative Integration 

und Revolutionarer Attentismus) ،دایتر گُرو (Dieter Groh) 282)، صفحه 1973،  (فرانکفورتf.  

» کارفرمایان و کارگران«، فصل هفتم؛ (Pelling) پالینگ، (British Trade Unionism)» گرائی کارگری در بریتانیا  اتحادیه«ـ 29

(Workers and Employers) ،فریزر همیش و وارد (JT. Ward and W. Hamish Fraser) 364) صفحه 1980، (لندنf جنبش «؛

 ,Freie Gewerkschaften)» دولت و دموکراسی سوسیال کارگری، آزاد های اتحادیه«؛ 311f، صفحه گری، »کارگری آلمان

Sozialdemokratie und Staat) ،اچ. وارِین (H. Varain) ها سازمانی  درباره«)؛ 1956، (دوسلدروف«...(Zur Organisation und 

Tatigkeit der deutschen Arbeiterbewegung, 1890-1914) ،فریکه (Fricke) 225، صفحهff های اتحادیه جنبش تاریخچه«؛ 

اتحادیه «)؛ 1937، (پاریس (Georges Lefranc) ژرژ لفرانس، (Histoire du Mouvement Syndical Francais)» فرانسه کارگرِی

 France)» 1848-1945  های فرانسه در سال«)؛ 1963پاریس ، ((Paul Louis) ُپل لوئی، (Le Syndicat en France)» در فرانسه

 ماس ،»منشاِء جنبش کارگرِی فرانسه...«؛ 218-67) صفحه 1973، (آکسفورد (Theodor Zeldin) تئودور ِزلدین، (1848-1945

(Moss) 151، صفحهff کار در فرانسه سندیکالیسم انقالبی و نیروی«؛ «(Revolutionary Syndicalism and French Labour) ،

، جلد دو، (Dolléans) دوالِیْنز (Mouvement Ouvrier)» جنبش کارگری«)؛ 1971، (نیوبرانزویک (Peter N. Stearns) پیتر استرنز

  .6و  5های  ، فصلکروپفو  هاتمن، (Die Österreichische Arbeiterbewegung)» اتریش... کارگری جنبش«؛ 208صفحه 

» سوسیال دمکراسی آلمان«؛ 312ff، صفحه (Geary) ِگری، (German Labour Movement)» جنبش کارگری آلمان«ـ 30

(German Social Democracy) ،شورسک (Schorske) 10، صفحهf ،128ff ،200 ،203 ،208 ،218n ،229f ،260f  ؛ 270و

 Anarcho-syndikalistische Strömungen in der Ruhr)» 1906-1014 روهر چیان معدن در میان آنارکوسندیکالیست جریان«

Bergarbeiterschaft 1906-1914) کالوس ِتنِفلده (Klaus Tenfelde)گروه ی دوم  جلسه ای که به ی منتشر نشده نوشته ، دست

  .1979تحویل گردید، ژانویه  یشرق یآنجلیا در دانشگاه مدرن آلمان تاریخ اجتماعی در SSRC پژوهشی

 The)» گر قرن عصیان«؛143، جلد دو، صفحه (Dolléans) دوالِیْنز (Mouvement Ouvrier)» جنبش کارگری«ـ 31

Rebellious Century) ،اعتصابات«؛ 121، صفحه تیلی ریچارد و تیلی لوئیس ،تیلی چارلز «(Strikes) ، ؛ 120، صفحه تیلی وشورتر

-Michel Augé) الریبهـ  میشل ُاگه، (La Révolution Agricole)» انقالب کشاورزی«؛ (Judt) جاد ،»پرووانسسوسیالیسم در «

Laribé) 220) صفحه 1955، (پاریسff  260وff فرانسوی دهقانان تاریخچه«؛ «(Histoire des Paysans de France) ،جرالد والتر 

(Gérard Walter) 422) صفحه 1963، (پاریسff  ایتالیا«؛ 426-9و «(Italy) ،بلینکهورن (Blinkhorn) ؛(La settimata rossa) 

  .27ff) صفحه 1965، (فلورانس (L. Lotti) َلوّتیاست]،   ی سرخ هفتهمعنی  به (la Settimana Rossa)[احتمااًل نام کتاب 
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های نهم، دهم و یازدهم؛  )، فصل1979، (لندن (EJ. Hobsbawm)هابسباوم  (Labouring Men)» اتحاد کارگران«ـ 32

  ، فصل ششم.(Pelling) پالینگ، (British Trade Unionism)» گرائی کارگری در بریتانیا  اتحادیه«

؛ (Lefranc) لفرانس، (Histoire du Mouvement Syndical Francais)» فرانسه کارگرِی های اتحادیه جنبش تاریخچه«ـ 33

 Revolutionary)» کار در فرانسه سندیکالیسم انقالبی و نیروی«؛ (Louis) لوئی، (Le Syndicat en France)» اتحادیه در فرانسه«

Syndicalism and French Labour) ،استرنز (Stearns) 1848-1945های  در سال  فرانسه«؛ «(France 1848-1945) ،ِزلدین 

،(Zeldin)  218-67صفحه.  

، (Zur Organisation und Tatigkeit der deutschen Arbeiterbewegung, 1890-1914)...»ها سازمانی  درباره«ـ 34

  .225ff، صفحه (Fricke) فریکه

، صفحه (Kynaston) کیِنسِتن ، (King Labour. The British Working Class 1850-1914)» کار... برتری نیروی« ـ 35

 France)» 1848-1945های  در سال  فرانسه«هشتم؛   ، فصل(Hobsbawm)هابسباوم  (Labouring Men)» کارگراناتحاد «؛ 43-139
 German)» جنبش کارگری آلمان«؛ (Blinkhorn) بلینکهورن، (Italy)» ایتالیا«؛ 239fصفحه  (Zeldin)، ِزلدین، (1848-1945

Labour Movement) ،ِگری (Geary) 311، صفحهfهای اجتماعی اطاعت و عصیان عدالتی. زمینه بی« ؛ «(Injustice. The Social 
Bases of Obedience and Revolt) ،جونیور برینگتون مور (J. Barrington Moore Jr) صفحه 1978، (وایت پَلین، نیویورک ،(

183.  

  ، مراجعه کنید.151ffیادداشت زیر، صفحه  ـ به36

  ، فصل هشتم.برنان، »البرینت اسپانیائی«؛ بلینکهورن، »اسپانیا«ـ 37

، صفحه (Kynaston) کیِنسِتن ، (King Labour. The British Working Class 1850-1914)» کار... برتری نیروی«ـ 38

  ، فصل دهم.(EJ. Hobsbawm)هابسباوم  (Labouring Men)» اتحاد کارگران«؛ 44-139

 .Injustice)» عدالتی... بی«؛ 311، صفحه (Geary) ِگری، (German Labour Movement)» جنبش کارگری آلمان«ـ 39
The Social Bases of Obedience and Revolt) ،260، صفحه برینگتون مورf دوستانه (زرد) در جنبش ـ  ملیـ  های تجاری سازمان«؛

 .Klaus J) تاِیر کالوس مات، (Werkvereine und wirtschaftsfricdlich-nationale (gelbe) Arbeiterbewegung)» کارگری
Mattheier) ها سازمانی  درباره«؛«...(Zur Organisation und Tatigkeit der deutschen Arbeiterbewegung, 1890-

، در (Geoff Elly)، جف ِالی (The Wilhelmine Right)» ی ویلهلم [ها] در دوره راست«؛ 245f، صفحه (Fricke) فریکه، (1914

  .f121صفحه  (Evans, Society and Politics)» ایوانز، جامعه و سیاست«

رشد «؛ 148f، صفحه (Mitchell and Stearns) استرنز و میچل، (Workers and Protest)» کارگران و اعتراض«ـ 40

 George Sayers) ِسایرس َبینجورج ، (The Growth of White-Collar Unionism)» سفید گرائی [در میان کارکنان] یقه اتحادیه
Bain) 1900سفید در آلمان پیش از سال  کارگران یقه«؛ 11-21) صفحه 1970، (آکسفورد «(White-Collar Workers in 

Germany before 1900)َکمِپر  ، پیرِین(T. Pierenkemper)گروه پژوهشی سومین نشسِت  ای که به ی منتشر نشده نوشته ، دست

SSRC/DFG در» آلمان اجتماعی تاریخ و اقتصاد« ی درباره »فروم شمال غرب«/بنیاد تحقیقاتی آلمان]، تحقیقات علوم اجتماعی [شورای 

، (Unternehmerverwaltung und Angestelltenschaft)» سفید یقه کارکنان و کار و کسب مدیریت«؛ 1980، لیورپول دانشگاه

 Town in the Ruhr. A)» 1860-1914تاریخ اجتماعی بوخوم روهر. شهر در «)؛ 1969، (اشتوتگارت (Jurgen Kocka) یورگن ُکوکا
Social History of Bochum, 1860-1914)، دیویو ُکرو (David Crew) 86) صفحه 1976، (نیویورکF.  

» سندیکالیسم انقالبی«، فصل هشتم؛ (Brenan) برنان، (The Spanish Labyrinth)» البرینت اسپانیائی«ـ 41

(Revolutionary Syndicalism and French Labour) ،استرنز (Stearns) سندیکالیسم انقالبی در فرانسه«؛ «(Revolutionary 
Syndicalism in France) ،ریدلی (F. F. Ridley) 1970، (کمبریج.(  

 The Origins of the)» منشاِء...«، فصل هفتم؛ (Brenan) برنان، (The Spanish Labyrinth)» البرینت اسپانیائی«ـ 42
French Labour Movement)  ،برنارد ماس (Moss).  
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 The)» گر ؛ قرن عصیان(Hostetter) ُهوسِتِتر، (The Italian Socialist Movement)» جنبش سوسیالیستی در ایتالیا«ـ 43
Rebellious Century) ،ایتالیا در اجتماعی اعتراضات و شدن صنعتی«؛ 97-120صفحه  تیلی ریچارد و تیلی لوئیس ،تیلی چارلز «

(Industrialisation and Social Protest in Italy) ،بلینکهورن (Blinkhorn) انقالب و ضدانقالب در ایتالیا«؛ «(Revolution 
and Counter-revolution) ،لیتلتون (Lyttleton)  68صفحه.  

سندیکالیسم «؛ 128صفحه  (Moss) برنارد ماس،  (The Origins of the French Labour Movement)» منشاِء...«ـ 44

سوسیالیسم و کمونیسم «؛ 19fو  12، صفحه (Stearns) استرنز، (Revolutionary Syndicalism and French Labour)» انقالبی

  .67-73)، صفحه 1967، (پاریس (Claude Willard) کلود ویالرد، (Socialisme et Communisme Français)» فرانسه

های هفتم و هشتم؛  ، فصل(Brenan) برنان، (The Spanish Labyrinth)» البرینت اسپانیائی«؛ بلینکهورن، »اسپانیا«ـ 45

 Gabriel) گابریل جکسون، (The Spanish Republic and the Civil War)» 1931-1939 داخلی جنگ و اسپانیا جمهوری«
Jackson) 17-24)، صفحه 1965، (پرینستون.  

  ، نگاه کنید.67fیادداشت باال، صفحه  ـ به46

 Democracy in)» 1870 سال از فرانسه در دموکراسی« سوم مراجعه کنید به:  جمهوری در فرانسه ـ برای بررسی سیاست47
France since 1870) ،دیوید تامپسون (David Thomson) ی مدرن تاریخ فرانسه«)؛ 1960، (آکسفورد «(History of Modern 

France) ،آلفرد کوبان (Alfred Cobban)   ،1965، (لندن 1871-1962جلد سوم(. 
  .220و  7ff، صفحه (Brenan) برنان، (The Spanish Labyrinth)» البرینت اسپانیائی«ـ 48

  ، نگاه کنید.50fیادداشت باال، صفحه  ـ به49

  ، کمی باالتر، نگاه کنید.45ی  یادداشت شماره به ـ50

  .79fصفحه  (Jackson) جکسون، (The Spanish Republic and the Civil War)» و... اسپانیا جمهوری«ـ 51

-Revolution in Self)» 1921-1934در آستوریاس،  سنگ زغال معدن کارگران شدن انقالب در دفاع از خود: رادیکالیزه« ـ52
Defence: the Radicalization of the Asturian Coal Miners, 1921-1934')  ،آدریان شوبرت (Adrian Shubert) ،

  .(Ruiz) رویز، (El Movimiento Obrero en Asturias)»جنبش کارگری در آستوریاس«ی منتشر نشده؛  نوشته دست

  .65صفحه  (Lyttleton) لیتْلتون،  (Revolution and Counter-revolution in Italy)»انقالب و ضدانقالب در ایتالیا«ـ 53

 Lives of Labour. Work in)» ی بالغ کار. کار در یک جامعه زندگی نیروی«بندی مطالبات اعتصاب نگاه کنید به:  ـ برای جدول54
a Maturing Industrial Society) ،پیتر استرنز (Peter N. Stearns) نهم. ) فصل1975، (لندن  

  .135ff، صفحه (Pelling) پالینگ، (British Trade Unionism)» گرائی کارگری در بریتانیا  اتحادیه«ـ 55

سندیکالیسم «ی دو؛  ی شماره ، ضمیمهتیلی وشورتر ، (Strikes)» اعتصابات«ی آماری مراجعه کنید به:  گسترده  ـ برای مجموعه56

 Lives of)» کار... زندگی نیروی« ؛5، صفحه (Stearns) استرنز، (Revolutionary Syndicalism and French Labour)» انقالبی
Labour. Work in a Maturing Industrial Society) ،استرنز (Stearns).فصل نهم ،  

اعتصابات کارگران «، مراجعه کنید. برای آمار و ارقام اعتصاب مراجعه کنید به: 123ffیادداشت زیر، صفحه  ی اخیر به ـ برای این نکته57

» جنبش کارگری«، (Reuleckc) لک رویدر  (Albin Gladen)، آلبین گالدن (Die Streiks der Bergarbeiter)» معدن

(Arbeiterbewegung)  ها سازمانی  درباره«؛ 113-46صفحه«...(Zur Organisation und Tatigkeit der deutschen 
Arbeiterbewegung, 1890-1914) ،فریکه (Fricke) داری سرمایه نظام در کارگران وضعیت تاریخ«؛ 257-63، صفحه «(Die 

Geschichte der Lage der Arbeiter unter dem Kapitalismus) ،یورگن کوچزنسکی (Jürgen Kuczynski) ،قسمت اول ،

 Darstellung der Lage der Arbeiter in Deutschland von)» 1871-1900 آلمان در کارگران موقعیت بازنمائی«جلد سوم، 
1871 bis 1900) ؛ 205) صفحه 1962، (برلین  

 کوچزنسکی، (Die Geschichte der Lage der Arbeiter unter dem Kapitalismus)» تاریخ وضعیت کارگران...«

(Kuczynski) ،1917-1918 تا 1900 سال از آلمان در کارگران موقعیت بازنمائی«، قسمت اول؛ جلد چهارم «(Darstellung der 
Lange der Arbeiter in Deutschland von 1900 bis 1917/18) 155) صفحه 1967، (برلین.  
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  ، مراجعه کنید.122fیاددشت زیر، صفحه  گونه تغییرات به ـ برای بحث در مورد این58

 Lives of Labour. Work in a Maturing)» کار...  زندگی نیروی«؛ 68-80، صفحه تیلی وشورتر ، (Strikes)» اعتصابات«ـ 59
Industrial Society) ،استرنز (Stearns) 3، صفحه.  

  .68-80، صفحه تیلی وشورتر ، (Strikes)» اعتصابات«ـ 60

ی  چهارشنبه«"؛ 168f، صفحه (Mitchell and Stearns) استرنز و میچل، (Workers and Protest)» کارگران و اعتراض«ـ 61

  ، جلد چهارم، شمارهتاریخ اجتماعی، (Richard J. Evans) ریچارد ایوانز، (Red Wednesday" in Hamburg")» سرخ" در هامبورگ

  ).1979یک (

- 8، صفحه (Stearns) سترنزا، (Lives of Labour. Work in a Maturing Industrial Society)» کار... زندگی نیروی«ـ 62
و  132، صفحه (Kynaston) کیِنسِتن ، (King Labour. The British Working Class 1850-1914)» کار... برتری نیروی«؛ 372

163f.  

  ، فصل ششم.(Crew) ُکرو ،(A Social History of Bochum…)» تاریخ اجتماعی بوخوم «...ـ 63

  کرات. ، بهتیلی وشورتر ، (Strikes)» اعتصابات«ـ 64

گرائی کارگری   اتحادیه«های نهم، دهم و یازدهم؛  ، فصل(EJ. Hobsbawm)هابسباوم  (Labouring Men)» اتحاد کارگران«ـ 65

  ، فصل ششم.(Pelling) پالینگ، (British Trade Unionism)» در بریتانیا

  ، مراجعه کنید.122fیادداشت زیر، صفحه  ـ به66

  ، مراجعه کنید.122ffیادداشت زیر، صفحه  ـ به67

 چپ« .دارد در این مورد ایجاد شد، وجود که اختالفاتی و جنگ قبال در سوسیالیست احزاب در رابطه با نگرش ای گسترده ـ ادبیات68

 Die Linken in der deutschen Sozialdemokratie im)» جنگ و گری نظامی برعلیه مبارزه در آلمان دموکراسی سوسیال در
Kampf gegen Militarismus und Krieg) والتر بارتل (Walter Bartel) 1921)؛ (حزب سوسیال دمکرات آلمان 1958، (برلین -

1914 «(The German Social Democratic Party 1914-1921) ،ِبرُلو (A. J. Berlau) انقالب «)؛ 1949، (نیویورک

» جهانی جنگ و المللی بین سوسیالیسم«های سوم و چهارم؛  ، جلد یک، فصل(Carr) کار، (The Bolshevik Revolution)»بلشویکی

(International Socialism and the World War) ،ُسود مرل ِفین (Merle Fainsod) سوسیال«)؛ 1934، (کمبریج، ماساچوست 

، (Die deutsche Sozialdemokratie und der nationale Staat, 1870-1920)» 1870-1920 ملی، دولت و آلمان دموکراسی

 The Forming of the)» کمونیستی انترناسیونال تشکیل«)؛ 1956، (گوتینگن (Hermann Heidegger) هرمان هایِدگر
Communist International) ،جیمز ُهالس (James W. Hulse) الملل دوم بین«)؛ 1964، (استانفورد «(The Second 

International) ،جیمز ُجول (James Joll) جهانی گاه جنگ شام در آلمان سوسیالیست حزب ناسیونالیسم در پیروزی«)؛ 1955، (لندن 

ویلیام ، (The Triumph of Nationalism in the German Socialist Party on the Eve of the First World War)» اول

کارل «)؛ 1952، جلد بیست و چهارم، شماره یک ((Journal of Modern History)» مجله تاریخ مدرن«، (William Maehl) َمَایل

 Zum dritten)» 1914در سوم اوت «)؛ DC 1957، (واشنگتن (Karl W. Meyer) کارل مایر، (Karl Liebknecht)» لیبکنشت
August 1914) ،سوزان میلر (Susanne Miller)سوی انقالب راهی به«؛ 515-23) صفحه 1964، (4 شماره ،ماعیاجت تاریخ آرشیو ، در «

(The Road to Revolution) ،جان میشارک (John W. Mishark) تاریخ «)؛ 1946، (دیترویتUSPDسوسیال مستقل [حزب 

 The)» آلمان 1918انقالب «)؛ 1921، (برلین (Eugen Prager) یوجن پراگر، (Geschichte der USPD)» آلمان] دموکرات
German Revolution of 1918) ،رایدر (A .J. Ryder) سوسیال دمکراسی آلمان«)؛ 1967، (کمبریج «(German Social 

Democracy) ،شورسک (Schorske) ترکیب کمونیسم فرانسوی«؛ «(French Communism in the Making) ،رابرت ُول 

(Robert Wohl) ، فرانسه کمونیسم های ریشه«)؛ 1966(استانفورد «(Aux Origines du Communisme Français) ،آنی کریگل 

(Annie Kriegel) سویالیسم و جنگ بزرگ«)؛ 1964، (پاریس «(Socialism and the Great War) ،ژرژ َهبپت (Georges 
Haupt) ؛ 1972، (آکسفورد(»کارل لیبکنشت «(Karl Liebknecht) ،َنو هلموت ُتروت (Helmut Trotnow) کلن) ،هوگو «)؛ 1980

» طبقاتی مبارزه و بس آتش اعالم«)؛ 1980شمالی  کارولینای ، (دورهام،(Kenneth R. Calkins) کنت کالکینز، (Hugo Haase)» هاسه
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(Burgfrieden und Klassenkampf) ،سوزان میلر (Susanne Miller) سماسپارتاکی«)؛ 1979، (دوسلدرف «(Le Spartakisme) ،

)؛ 1970، (استانفورد (Warren Lerner) وارن لرنر، (Karl Radek)» کارل رادک«)؛ 1967، (پاریس (Gilbert Badia) گیلبرت بادیه

، مورگان (Socialist Left)» سوسیالیست چپ«)؛ 1969، (برلین (Ursula Ratz) اورسوال راتز، (Georg Ledebour)گئورگ ِلِدبُور «

(Morgan) ؛»USPD و انترناسیونال «(USPD und Internationale) ،رابرت ویلر (Robert F. Wheeler) ؛ 1975، (فرانکفورت(

  ).1974، (برکلی (Lindemann) مان لینده، ('The 'Red Years)» های سرخ سال«

 The)» سیاسی مدل یک عنوان به آلمان دموکرات سوسیال حزب«؛ (Michels) میشل، (Political Parties)» احزاب سیاسی«ـ 69
German Social Democratic Party as a Political Model) ،نتل (J. P. Nettl) ، 1965، (30، شماره »گذشته و آینده«نشریه (

 Sources)» منشاِء رفرمیسم«؛ (Schorske) شورسک، (German Social Democracy)» سوسیال دمکراسی آلمان«؛ 65-95صفحه 
of Reformism) ،مارکس (Marks) با]Marx  ها سوسیال دمکرات«اشتباه نشود]؛…«(The Social Democrats in Imperial  

Germany) ، راث(Roth) جنبش کارگری آلمان«)؛ 1978( 2، جلد سیزدهم، شماره نشریه تاریخ معاصر؛ مقاالت مندرج در «(German 
Labour Movement) ،ِگری (Geary) 305-15، صفحه.  

کمون «؛ 42-8، صفحه (Willard) ویالرد، (Socialisme et Communisme Français)» سوسیالیسم و کمونیسم«ـ 70

  ).1969، (نیویورک (Roger Williams) راجر ویلیامز، (The Commune of Paris, 1871)» 1871پاریس، 

های  سال«؛ 51-85، صفحه (Willard) ویالرد، (Socialisme et Communisme Français)» سوسیالیسم و کمونیسم«ـ 71

 From Anarchism to)» از آنارشیسم تا رفرمیسم. ُپل ُبروس«؛ 6f، صفحه (Lindemann) مان لینده، ('The 'Red Years)» سرخ
Reformism. Paul Brousse) ،دیوید استافورد (David Stafford) سندیکالیسم انقالبی«)؛ 1971، (لندن «(Revolutionary 

Syndicalism and French Labour) ،استرنز (Stearns).  

 لیتلتون، (Revolution and Counter-revolution)» انقالب و ضدانقالب...«؛ (Blinkhorn) بلینکهورن، (Italy)» ایتالیا«ـ 72

(Lyttleton)  فصل دهم.برنان، »البرینت اسپانیائی«؛ بلینکهورن، »اسپانیا«؛ 64صفحه ،  

» گرائی کارگری در بریتانیا  اتحادیه«؛ (Pelling) پلینگ ،(The Origins of the Labour Party)» کارگر حزب های ریشه«ـ 73

(British Trade Unionism) ،پلینگ (Pelling).  

-Working-class Culture and Working)» 1870-1900 لندن، در کارگر ی طبقه سیاست و  کارگر ی طبقه فرهنگ«ـ 74
class Politics in London, 1870-1900) ،استدمن جونز گرت (Gareth Stedman Jones) ،»جلد هفتم، »تاریخ اجتماعی  مجله ،

 ، (King Labour. The British Working Class 1850-1914)» کار... برتری نیروی«؛ 460-508)، صفحه 1974( 4شماره 

  .101-9، صفحه (Kynaston) کیِنسِتن

ی کارگری و کارگران کتابخوان در آلماِن  خانه کتاب«، فصل ششم؛ (Steinberg) اشتاینبرگ  ،(Sozialismus)» سوسیالیسم«ـ 75

، کالوس شونهوفن (Arbeiterbibliotheken und Arbeiterlektüre im Wilhelmischen Deutschland)»ی ویلهلم دوره

(Klaus Schönhoven)جلد  ،اجتماعی تاریخ آرشیو ، درXVI )1976 135-204) صفحه.  

 ، مراجعه کنید.50fیادداشت باال، صفحه  ـ به76
  ).1912، (مونیخ (Adolf Levenstein) ِشتاین آدلف لیون، (Die Arbeiterfrage)» کار سؤال در مورد نیروی«ـ 77

  .195صفحه  (Roth)راث ، (The Social Democrats in Imperial  Germany)»…ها سوسیال دمکرات«ـ 78

  .211، صفحه (Mitchell and Stearns) استرنز و میچل، (Workers and Protest)» کارگران و اعتراض«ـ 79

  ، مراجعه کنید.15یادداشت باال، صفحه  بهـ 80

و  164، 160، 104، صفحه (Ward and Fraser) فریزر ووارد ، (Workers and Employers)» کارگران و کارفرماها«ـ 81

167.  

» جنبش کارگری آلمان«؛ (Schorske) شورسک، (German Social Democracy)» سوسیال دمکراسی آلمان«ـ 82

(German Labour Movement) ،ِگری (Geary) های سرخ سال«؛ 305-11، صفحه «(The 'Red Years') ،مان لینده 

(Lindemann) 6، صفحهf.  
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 The German Social)» آلمان... دموکرات سوسیال حزب«؛ (Michels) میشل، (Political Parties)» احزاب سیاسی«ـ 83
Democratic Party as a Political Model) ،نتل (Nettl).  

  .126، صفحه (Pelling) پالینگ، (British Trade Unionism)» گرائی کارگری در بریتانیا  اتحادیه«ـ 84

 لیتلتون، (Revolution and Counter-revolution)» انقالب و ضدانقالب...«؛ (Blinkhorn) بلینکهورن، (Italy)» ایتالیا«ـ 85

(Lyttleton)  64صفحه.  

  .88-115صفحه  (Schorske) شورسک، (German Social Democracy)» سوسیال دمکراسی آلمان«ـ 86

 Mitchell and) استرنز و میچل، (Workers and Protest)» کارگران و اعتراِض«ی]  [باره در پیتر استرنزکم  ـ یا دست87
Stearns) تری بین سازمان و  ی مثبت متقابل بیش باورند که رابطه و تیلی براین  شورترهرحال،  کند. به گونه استدالل می این 164-81، صفحه

  کرات. و به 10، صفحه تیلی وشورتر ، (Strikes)» اعتصابات«اعتصاب وجود دارد:  گرایش به

  The Social Democrats in Imperial)»…ها سوسیال دمکرات«در  (Roth)راث ی مرکزی استدالل  ـ این نقطه88
Germany).است ،  

  ، مراجعه کنید.15ffیادداشت زیر، صفحه  ـ به89

، (Mary Alice Walters) والترز آلیس مریدر ویرایش  (Rosa Luxemburg Speaks)» های رزالوگزامبورگ سخنرانی«ـ 90

  .149f) صفحه 1970(نیویورک 

  ، مراجعه کنید.53یادداشت باال، صفحه  ـ به91

 کوچزنسکی، (Die Geschichte der Lage der Arbeiter unter dem Kapitalismus)» تاریخ وضعیت کارگران...«ـ 92

(Kuczynski) 408، جلد سوم صفحهff  330و جلد چهارم صفحهf 1870-1945 آلمان در دستمزدها«؛ «(Wages in Germany 
  ).1960، (پرینستون (Gerhard Bry) گرهارد ِبراْی، (1870-1945

  .3، صفحه (Lindemann) مان لینده، ('The 'Red Years)» های سرخ سال«ـ 93

، بورن (Staat und Sozialpolitik)» دولت و سیاست اجتماعی«ـ در رابطه با قانون رفاه اجتماعی در آلمان نگاه کنید به: 94

(Born) منشاِء رفرمیسم«؛ «(Sources of Reformism) ،مارکس (Marks) با]Marx  341اشتباه نشود]، صفحهff.  

 .The Formation of a Modern Labour Force)» 1865-1914 علیا، سیلسیای مدرن در کار نیروی یک گیری شکل«ـ 95
Upper Silesia, 1865-1914) ، ِاسُخِفرالرنس (Lawrence Schofer) 117) صفحه 1975، (برکلی.  

 مالکوم تومیس، (The Town Labourer and the Industrial Revolution)» صنعتی انقالب و شهری کارگر«ـ 96

(Malcolm Thomis) 192) صفحه 1974، (لندنff.  

 کوچزنسکی، (Die Geschichte der Lage der Arbeiter unter dem Kapitalismus)» تاریخ وضعیت کارگران...«ـ 97

(Kuczynski) 360، جلد چهارم صفحهf.  

  .(Thomis) تومیس، (The Town Labourer and the Industrial Revolution)» شهری... ـ کارگر98

  .341ffاشتباه نشود]، صفحه  Marx[با (Marks) مارکس، (Sources of Reformism)» منشاِء رفرمیسم«ـ 99

مصداق داشت. در مورد  SPDدر  (Paul Lensch) ُپل ِلنچو  (Konrad Haenisch) کنراد هانیشـ این مسئله در مورد 100
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 ایوانز، (The Sociological Interpretation of German Labour History)» از...  شناختی جامعه تفسیر«؛ 305-15صفحه 
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 Gottfried) گوتفرید ِمرگِنر، (Arbeiterbewegung und Intelligenz)» جنبش کارگری و اطالعات«)؛ 1969(مایزنهایم، گالن (
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Revolution in the Rhenish-Westphalian Industrial Region 1912-1919) ،یورگن تامپکه (Jurgen Tampke) لندن) ،
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، صفحه (Kynaston) کیِنسِتن ، (King Labour. The British Working Class 1850-1914)» کار... برتری نیروی«ـ 128

152f.  
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in the Industrial Sector and Revolutionary Potentialities, 1917-1922) ،جرالد فلدمن (Gerald D. Feldman) در ،
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ـ صرفًا رژیم استبدادی تزاری را برکنار کرد؛ اما دومی، تصرف قدرت توسط  انقالب فوریه بود. اولی ـ 1917در 

بنیان نهاد و وحشتی در  بود که نخستین دولت کارگرِی سوسیالیستی را در جهان 1917ها در اکتبر  بلشویک

که قدرت  صورت گرفت 1918در سال  آلمانو  اطریشدنبال آن در  های دیگر به های بورژوازی اروپا افکند. انقالب دل

کدام از این کشورها شاهد دیکتاتوری  تصرف درآمد؛ و اگرچه هیچ  در آن از سوی شوراهای کارگران و سربازان به

 مجارستانسال بعد رخ داد.  5طی  آلمانی کارگر در  های طبقه ای از قیام ، [اما] رشتهآمیز پرولتاریا نبودند موفقیت

تصرف  ی روستائی و شهری بهایتالیاکه  تجربه کرد، درحالی 1919انقالب سوسیالیستی ناموفقی را در سال 

که با تصرف زمین از سوی پرولتاریای روستائی و  ای  درآمد؛ ناآرامی 1920و  1919های  های انبوه در سال ناآرامی

، فلزکاران و کارگران ساختمانی در فرانسویچیان  شود. معدن صنعتی مشخص می میالنو  توریناشغال کارخانه در 

ها معتقد بودند که  مواج انبوه اعتصابات شدند؛ و بعضی آنارکوسندیکالیستدرگیر ا 1920و  1919های  سال

ی  خود هزاره نوبه که این به های عمومی انقالبی در شرف سرنگونی است  داری توسط اعتصاب جمهوری سرمایه

رهم ای د با جنگ داخلی رذیالنه اطریشنخستین جمهوری  1934سوسیالیستی جدید را آغاز خواهد کرد. در سال 

کاِر متحدش  محافظهـ  دست اپوزیسیون فاشیستی و کشیشی کار به ی نیروی شکست که در آن جنبش شجاعانه

های انقالبی  سال بعد آغاز شد و شاهد تجربه 2ریزتری در  حتی ستیز مشهورتر و خون اسپانیاشکست خورد. در 

لباس  ژوازی محلی برای بقای خود مجبور شد بهها بود، شدیم: بور آنارشیست اختیارکه در  کاتالونیائیرادیکال در 

 فرانسهترین اعتصاب را در تاریخ  بزرگ فرانسهدر » ی مردمی جبهه«پرولتاریا درآید. در همان سال تشکیل دولت 

ها  ها کارخانه میلیون کارگر را درگیر کرد که بسیاری از آن 2آغاز کرد، موج اعتصابی که بیش از  1967پیش از سال 

بین دو جنگ از فقدان نسبی ستیز اجتماعی تلخ برخوردارد بود، لیکن  بریتانیایل کردند. در مقایسه با این، را اشغا

جو بود که  های مبارزه شاهد جنبش نمایندگان اتحادیه» ی سرخ رود کالید کناره«تنها فقدانی نسبی. در پایان جنگ 

د امتیازات اکتسابی در انتخابات توسط شاه گالسگوصنعت را تحت نظارت خود داشتند، درحالی که در 

میلیون روز هرسال در  35ی اقدام اعتصابی بیش از  در نتیجه 1923و  1919های محلی بودیم. بین سال  کمونیست

ی صنعتی  ها مرافعه چیان درگیر در ده معدنآمد،  1920پس از آن  یسال 5که در  از دست رفت؛ درحالی بریتانیا

را  1926سال » اعتصاب عمومی«طرزی نامناسب نام  باتی برای ملی کردن معادن انجامید و بهمطال بودند که گاهی به

سرعت شروع  جا اوج گرفت. در نتیجه حزب کمونیست که در واقع بسیار کوچک بود، به برخود گذاشت و در آن

ها  ها با رهبری موجود آن که جنبش اقلیت ملی در پی ایجاد اپوزیسیونی در درون اتحادیه عضوگیری کرد، درحالی به

 بود.
ی کّمی  دور از انقالب جهانی بود، [اما] بازهم بار دیگر از توسعه کار در این دوره بسیار  اگرچه جنبش نیروی

اش  نامه که در این زمان مطابق با بند چهارم اساس بریتانیاحزب کارگر  1939ای برخوردار گردید. تا سال  سابقه بی

های کارگری مرتبط با آن البته  که اعضای اتحادیه هزار عضو داشت، درحالی 450ملی کردن شده بود، تعداد  متعهد به

 9بیش از  1920ی  در دهه» های کارگری آزاد اتحادیه« آلمانها بود. در  تر از این طرز نامحدودی خلیلی بیش به
هزار کارگر شده  15جذب  موفق بهتنها  1914که در سال  CNT اسپانیاعضویت خود داشت. در  یلیون کارگر را بهم

که حزب سوسیالیست  آور بیش از یک میلیون عضو دست یافت؛ درحالی رقم حیرت سال پس از آن به 4بود، در 
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همین  به (CGL) ایتالیاای در  سازمان اتحادیهی  سرعت بسیار زیاد رشد کرد. توسعه به1930ی  در اوائل دهه اسپانیا

میلیون عضو کارگر در اکتبر  2بیش از  توانست به 1914هزار نفر عضو در سال  250آور بود: از حدود  اندازه شگفت

 فرانسهعضوگیری حزب کمونیست  1936در سال  فرانسههای سیاسی  دست پیدا کند. در جریان خیزش 1920

(PCL)  های  دو قسمت سازمان ای که قباًل به که جنبش اتحادیه هزار نبود، درحالی 200تر از  کمتنها طی یک سال

پارچه شد و تعداد اعضایش را در طی  تقسیم شده بود، از نو یک 1921سوسیالیستی و کمونیستی در اوائل سال 

 ].1میلیون افزایش داد[ 4آور  رقم حیرت هزار نفر به 750چند ماه از حدود 
ی کارگر  های طبقه هم در جهت رادیکالیزه شدن بعضی از بخش 1914که پس از سال  روشن است بنابراین،

وقوع پیوست.  کار در سیاست اعتراضی اتفاقاتی به تر نیروی های هرچه گسترده اروپا و هم برای درگیر شدن بخش

تین جنگ جهانی نقشی شود، این است که رویدادهای نخس میان کشیده می که بارها توسط مورخان به یتوضیح

  اساسی در این فرآیندها داشتند.

  

  تأثیر جنگ
سرعت  های اروپائی از خود نشان دادند، نسبتًا به ی کارگِر اکثر ملت شوق و شور اولیه برای جنگ که طبقه

ار روشن ؛ دالیل نسبتًا آشکاری برای این امر وجود دارد و بسی ویژه در اروپای شرقی و اروپای غربی به فروکش کرد، 

پریشانی نسبتًا  توسط ناوگان متحدین غربی به آلمانی  که این دالیل با پریشانی مادی مرتبط بودند. محاصره است

کار مبارز از روستاها تشدید شد. این  کشیدن نیروی ، کمبودی که با پسانجامیدشدیدی در تدارکات مواد غذائی 

ی موقت و نیز  اردات مواد غذائی از خارج داشت، پس از متارکهو ها وابستگی شدیدی به در کشوری که مدت  محاصره

گیری ادامه یافت. گرسنگی یا رژیم غذائی  طور مؤثر و چشم  به 1919ی سال  تا امضای نهائی صلح ورسای در نیمه

ایط گور فرستاد، شر به 1919و  1918های  نامناسب که با شیوع وسیع انفالنزا تلفیق شد و هزاران نفر را در سال

تولدیافته  کودک تازه 3یک کودک از هر  1919پدید آورد: در ژانویه  رایشهای  ترسناکی را در بسیاری از قسمت

ویژه از کمبود مواد غذائی و سوخت  که به دوسلدرفگونه کودکان در  که مرگ و میر این دادند، درحالی جان می

در  روسیهتر  های بازهم سخت ]. زمستان2صد رسید[در 80رقم  ناک به برد، در آن زمستان وحشت شدت رنج می به

شد، بلکه با ناآرامی  تر می ی خود نه تنها با مسائل جنگ وخیم نوبه تلفیق با کمبود مواد غذائی و سوخت که به

فراهم آورد که یکی از پی دیگری  1917های مشهور سال  ای برای انقالب یافت، زمینه کار شدت نیز می نیروی

  ].3همراه داشت[ را به سکینکرت تزاری و سپس دولت موقت سرنگونی حکوم

گاه پیش نیامد؛ ولی حتی همین کمبود مواد غذائی نیز یکی از  البته این سطح از گرسنگی در اروپای غربی هیچ

های  چه موجب ناآرامی کرد، و [باالخره] آن ی کارگر را با مصیبت مواجه می که هستی طبقه های متعددی بود  علت

آن وارد آورد. شاخص  ی شدیدی به که ضربه ای غربی استانبوه صنعتی شد، تورم بود. بهترین ثبت این رویداد در اروپ

سال پس از شروع  3رسیده بود،  130به  1913) که در سال 100برابر با  1900(سال  آلمانی زندگی در  هزینه

ویژه  های بعدی و به رسید؛ اما این میزان از تورم در مقایسه با گسترش 407سطح  سابقه، در پایان جنگ به تورِم بی
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، افزایش دستمزدها از  آمد. درنتیجه حساب نمی چیزی به 1923و  1922های  ی سال العاده مقایسه با تورم فوقدر 

درصد  55در جریان نخستین جنگ جهانی  آلمانافزایش قیمت [کاالها] عقب افتاد: میانگین دستمردهای واقعی در 

]. این مسئله محرکی اساسی 4ش جنگ بود[تر از سطح پی درصد پایین 10هنوز هم  1921سقوط کرد، و در سال 

بر   ای ی خود دیباچه نوبه ـ به که خواهیم دید چنان هم پس از جنگ ـ آلمانبرای اقدام اعتصابی بود که در شرایط 

تر از  مراتب کم اش به آلمانیدر مقایسه با همسایه  فرانسوی]. کارگر 5آمد[ حساب می رادیکالیسم سیاسی به

گاه  ی زندگی که در شام ـ در رنج و عذاب بود: شاخص هزینه هرحال به برد، اما او هم ـ نج میهای تورم ر ویرانی

ای در ایجاد موج  افزایش پیدا کرد و بازهم عامل عمده 600به  1920بود تا آوریل  100نخستین جنگ جهانی 

ای را شکل  چنین زمینه ـ هم ها یمتدر افزایش ق  ]. تورم افسارگسیخته ـ6آمد[ حساب می اعتصابی انبوه در آن سال به

جاکه پای  ]. تا آن7از سوی کارگران مهندسی تصرف گردد[ تورینو  میالنها در  کارخانه 1920داد تا در سال 

کرد؛ بنابراین جنگ عاملی  های دولتی در میان است، این مسئله تورم را ایجاد می ی جنگ و بدهی کمبودهای دوره

  کار بود. یبرای رادیکالیزه شدن نیرو

ی  ها برای ادامه های دیگری نیز براثر جنگ تأثیر منفی گرفت. دولت شیوه ی کارگر اروپا به شرایط زندگی طبقه

کار را معلق ساختند  منظور حفظ تولید سالح در سطح نهایت [ممکن]، قوانین حفاظتی نیروی آمیز جنگ و به موفقیت

ضائی از سوی کارگران خط تولید یکی از پیامدهای این مسئله بود، بلکه رنا تر کردند. نه تنها و روِز کار را نیز طوالنی

]. 8درصد افزایش یافت[ 50طور میانگین  این نرخ به آلماندنبال داشت: در  افزایش نرخ حوادث ناشی از کار را نیز به

کار بود  تحرک نیروی در همان زمان تالش برای محدود ساختن آلمانی کارگر در  منشأ دیگری برای نارضائی طبقه

ویژه باعث خشم کارگران فلزکار  شد، و به  اعمال می 1916در سال » قانون خدمت کمکی«های  که از طریق تبصره

که از موضع نیرومند خود در بازار کار برای بیرون کشیدن باالتر دستمزد از [جیب]  ماهر گردید؛ کارگرانی

ی  نکته ی اخیر به کردند. این نکته ها رقابت کنند، استفاده می آن کوشیدند برای کسب خدمات که می کارفرمایانی

رسد، منجر گردید. کارگران ماهری از این دست با خشم و نفرتی که از نظارت  نظر می به  دیگری که نسبتًا متناقض

سرعت  را نیز به ها ی از تورم روبرو بودند که حتی دستمزدهای نسبتًا باالی آنحروزافزون برکارخانه داشتند، با سط

زنِی نیرومندی  گاه چانه ها چنان جای آن شان به های شد؛ اما مهارت ها می سان موجب شکایت آن کرد و بدین خنثی می

تر  هرچه بیش  ـ داده بود که اعتصاب حداکثر رساندن تولید مهمات در بافت تالش ملت در آن زمان برای بهـ 

 شد. بار می مصیبت
ی این  کار ـ همه تر، تشدید مقررات دولتی برای تحرک نیروی ورم، ساعات کار طوالنیکمبود مواد غذائی، ت

صورت  ـ خود را به رغم وجود دشمن خارجی علی ی کارگر برانگیخته شود و ـ چیزها باعث شد تا نارضائی طبقه

ی رود  کرانهو هفته در مدت د به 1915کارگران مهندسی در ماه فوریه  بریتانیاکند. در  جوئی صنعتی بیان  مبارزه

چی در جنوب  هزار معدن 200ماه پس از آن  3اعتصاب زدند.  در مخالفت با دستورات رسمی اتحادیه دست به کالید

و  اطریشهای  ]. دولت10ها بود[ در کارخانه  شاهد موجی از ناآرامی 1917در سال  فرانسه]. 9ها پیوستند[ آن به ویلز

سازی  های مهمات ـ در کارخانه ویژه در میان کارگران فلزکاری به  هائی ـ با اعتصاب 1916خودرا پس از سال  آلمان

کشور داشت. عالوه براین،  ای در این هردو این های اعتصاب ابعاد بسیار گسترده موج 1918مواجه دیدند و تا ژانویه 
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جنگ، اصالحات سیاسی  یان دادن بهمطالبات این امواج اعتصاب دیگر ماهیتی صرفًا اقتصادی نداشت، بلکه خواهان پا

 ].11خواهان دموکراتیزه کردن [جامعه] نیز بودند[ رایش آلمانو  اطریشویژه در  و به
اقدام  های اقتصادی در اغلب موارد ضرورتًا به ای دارد. در بافتار جنگ شکوه ی اخیر اهمیت ویژه این نکته

آغاز کردند که  سؤاالت خود   ی پاسخ به ی نخست با مطالبه وحلهانجامد. کارگران در  چنین سیاسی می ای و هم اتحادیه

ها نیست و براساس ساختاری  ی منافع آن وجه نماینده هیچ ها باید قربانی شوند تا دولتی نجات یابد که به چرا آن

نه تنها خودرا با  اطریشیو  آلمانی، روسیسان، تصادفی نبود که اعتصابیون  کند. بدین غیردموکراتیک عمل می

دیدند. دوم، این  چنین با اصالحات سیاسی نیز مرتبط می شان، بلکه هم های دستمزد بندی نان و بسته ی جیره اندازه

تأثیر جنگ نسبت داد، دوباره موجب این شد تا  توان به واقعیت که بسیاری از مسائل مادی این دوره را مستقیمًا می

های صلح را نیز  اندازند و پیمان راه می ها به ها قرار دهند: زیرا جنگ را دولت ابل دولتکارگران مطالبات خود را در مق

اش منجر شود: این امر اساسًا  سرنگونی توانست به جنگ می کنند. امتناع دولتی برای پایان دادن به ها امضا می دولت

که رییس  ای مشابه، این واقعیت  گونه بهرخ داد.  1917هم در فوریه و هم در اکتبر  روسیهکه در  همان چیزی است

ها  و متحدینش از انعقاد قرارداد صلح با قیصر امتناع ورزیدند، محرک نیرومندی فراهم آورد تا جنبش ویلسنجمهور 

  را مطالبه کنند. آلماناصالحات دموکراتیک در  1918در نوامبر 

شد.  ی سیاسی نیز می ها وارد عرصه دشواری همراه آورد و گاهی اوقات این های اقتصادی را به جنگ دشواری

ی  که در دوره کردناک کارخانه و تورم نبود که نارضائی را در مقیاسی ایجاد  هرروی، مسئله صرفًا شرایط وحشت به

تغییرات ساختاری  که به ی جنگ عامل دیگری هم وجود داشت انفجار رساند. در دوره اروپا را به 1920و  1917بین 

کار جدید  گونه تغییرات جاری شدن انبوه نیروی کرد. یکی از این های اروپائی ارتباط پیدا می عضی از دولتدر صنایع ب

 اسپانیاگیری شده بودند. اقتصاد  ی چشم متحمل توسعه 1918و  1914های  هائی از صنعت بود که بین سال بخش به

طرفی این کشور در جنگ که  ی بی نتیجه در ایه، تااندازشدهای جنگ برخوردار  گیر در سال از رونقی بسیار چشم

ی  ]. افزایش تقاضا در زمان جنْگ توسعه12[کرد ی کاالهای تولید شده برای سراسر اروپا تبدیل کننده فراهم آن را به

های بزرگ  کار در کارخانه موجب گردید که افزایش انبوه نیروی ایتالیاای را در بخش صنایع سنگیِن شمال  عمده

]. این رشد تاحدودی ناشی از افزایش سطح 13دنبال داشت[ را به جنواو  تورینو  میالنفلزکاری و آهن و فوالد در 

جوئی  ای بود برمبارزه چنین مقدمه ای بود که در آغاز این فصل آن را توصیف کردیم. این رشد هم تحرک اتحادیه

ِی این زمان از شهرهای ایتالیاجوئی صنعتی و رادیکالیسم سیاسی در  بندی مبارزه های متعدد. استخوان شیوه به

های بزرگ انتقال  ـ در کارخانه ماهر اعم از ماهر یا نیمه کارگران مهندسی ـ گری رادیکال به های صنعت سنت کوچک با 

ها و  تصرف درآوردند، اغلب بدون دستور رسمی اتحادیه به 1920را در  ها ها کارگرانی بودند که کارخانه یافت: این

تبدیل  ایتالیای حزب کمونیست  بدنه ها بودند که به ها چنین کردند؛ همین گاهی در مخالفت با دستور اتحادیه

های  ارخانهزمان جنگ مشاهده کرد. تمرکز ناگهانی کارگران در ک آلمانتوان در  ی مشابهی را می ]. توسعه14شدند[

هزار نفر در  34کار از رقم قابل توجه  که نیروی بود، درجائی کروپ بندی]  از [گروه اسنهای کنسرِن  عظیم از مشخصه

 تایسنی مهندسی  ای مشابه کارخانه شیوه هزار نفر افزایش یافت. به 100رقم  سال پس از آن به 4فقط  1914سال 

نفر افزایش یافت. کارهای مهندسی  500هزار و  26 هزار نفر کارگر به  3از  در همین دوره روهرواقع در  مولهایِمدر 
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ِ  که تمرکز تازه توسعه یافت، درحالی برلینعظیم و الکتروتکنیکی در  و  لورکوزنای از کارگران صنعت شیمی در

های جدید در  انهبود. این کارخ لئونادر  BASFآسای  ی غول ها کارخانه ی این رخ داد و مشهورترین همه برگ مرز

در ایاالت  هنری فوردگرفتند که  کار می فلزکاری، مواد شیمیائی و صنایع الکتریکی اغلب یک رشته فنون تولید را به

تعداد  1913کردند: در سال  چنین از نسل جوان کارگران عضوگیری می آهنگ آن بود. این صنایع هم پیش  متحده

هزار نفر  18رقم بیش از  سال بعد به 4نفر بود که طی  728/10 آلمانی ی  صنعت فلزکار ساله 16تا  14کارکنان 

که یکی از  چنان ای دست یافت؛ هم رقم واقعًا برجسته که در صنایع شیمی که نخست به افزایش یافت، درحالی

 4204فر به ن 1179کند، این رقم از جوانانی در همان گروه سنی از  ی جنگ اشاره می کار در دوره کارفرمایان نیروی

و  1914های  کار زنان در بین سال گیر در وضعیت استخدامی نیروی همین نسبت چشم نفر افزایش یافت. افزایشی به

بازگشت  کار در پایان جنگ بسیاری از کارگران جدید زن را به رخ داد، اگرچه لوایح جلوگیری از تحرک نیروی 1918

های بزرگ با  کار تازه در کارخانه رسد که تناسب بسیار باالئی بین نیروی نظر می ]. به15شان وادار کرد[ های خانه به

]. کارگران جوان نه همانند اشرافیت کارگری 16جوئی صنعتی و نیز رادیکالیسم سیاسی وجود داشت[ مبارزه

کارگری های  ی کارآموزی بسیار طوالنی را از سر گذرانده و در اتحادیه کاِر ماهر قدیمی بودند که دوره نیروی

ای بودند؛ و نه شبیه  چنان سابقه ی اروپا، در احزاب سوسیالیستی، دارای آن های سازمانی داشتند، و نه در قاره سنت

با دریافت حداقل  ماهر ـ ها کارگران نیمه مسائل نداشتند. این گونه]  [این کار غیرماهر سنتی بودند که اعتنائی به نیروی 

تر از نسبت خود نمایندگی یافته  یافته بسیار کم کار سازمان جا در صفوف نیروی ه تا اینـ در خط تولید بودند ک  آموزش

ای از مسائل را برای  ها [تزریق شد]، مجموعه کارخانه ای که به بودند. این جریان سریع و انبوه، [همانند] خون تازه

 ].17و کار دستی پرورش یافته بودند[گری  تران و سرآمدان حزبی ایجاد کرد که در سنت صنعت های بزرگ اتحادیه
ماهر توضیح  توان صرفًا براثر نقش کارگران نیمه ها را نمی جوئی کارگران مهندسی و مانند آن ، مبارزهاین با وجود

جنبش نظارت  و اماجوئی] نقشی اساسی ایفا کردند.  هائی از کارگران ماهر نیز [در این مبارزه داد؛ [چراکه] بخش

که  ، این جنبش با گروهی از کارگران مهندسی بسیار ماهر آغاز شد، درحالیی کالید کرانهدر  بریتانیاکارگران در 

در جریان جنگ سربلند کرده بود  آلمانی  که در شهرهای صنعتی عمده نمایندگی مستقیم کارگریسازمان انقالبی 

شکل گرفته بود.  DMVکاران  راشای ایفا نمود، براساس بخش ت نیز نقش عمده 1918چنان در انقالب  و هم

رقیق «های متعدد مورد تهدید قرار گرفته بود: با  شیوه به 1918و  1914های  گاه این کارگران ماهر بین سال جای

های کارگران ماهر انجام  که معمواًل توسط گروه تر ماهر برای انجام مشاغلی کار، با استخدام کارگران کم نیروی» شدن

های سنتی  نامه کاری، با قربانی کردن توافق فتراق دستمزدها، با ابداع دستمزد براساس قطعهشد، با کاهش ا می

نمایندگی مستقیم و  بریتانیاخاطر دفاع ملی. چنین چیزهائی بود که کارگران مهندسی  ی گرفتن نیرو به درباره

در  پوتیلفهای بزرگ  ر کارخانهها د تایان آن و هم برلینسازِی  های بزرگ مهمات انقالبی در کارخانه کارگری

 ].18را رادیکالیزه کرد[ مانهایمدر » متوفدراسیون انقالبی «و در  تورینو  میالنهای  سازی ، در ماشینپترزبورگ سن
ی  مجموعه کرد، بلکه به کمکهای معینی از جنبش کارگری اروپا  رادیکالیزه کردن بخش جنگ نه تنها به

دو اردگاه متخاصم انجامید. این مسئله  این جنبش به بار مرگتقسیم  ه در نهایت بههای جدیدی نیز راهبر شد ک تنش

ایدئولوژیکی اندازهای  های ملی برای جنْگ چشم رو رخ دادکه مسائل درگیر در حمایت از تالش ی اول از آن لههدر و
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های پیش از جنگ مانند  دیکالهای پیشین بنا شده بودند. بعضی از را بندی خواند که براساس تقسیم متنوعی را فرا

سان  یک های امپریالیستِی به کردند که جنگ چیزی جز کشمکش بین قدرت استدالل می روزالوگزامبورگو  لنین

جنگند. در چنین  گذاری با هم می [و میزان] سرمایه خاطر استعداد بهبازار نیست که  دراختیار گرفتنمقصر برسر 

شان از  گرفت تا حمایت قرار می های بسیاری مورد استفاده که از سوی سوسیالیست» جنگ دفاعی«وضعیتی مفهوم 

کردند،  جنگ را نباید حمایت می لنینوجه قابل تحمل نبود. نزد  هیچ های ملی برای جنگ را توجیه کنند، به تالش

که زمانی سوسیال دمکرات بود و  کارل لیبکنشتطور که  دادند. همان آن خاتمه می د با انقالب پرولتاریائی بهبلکه بای

کارگران نباید با ». دشمن واقعی در درون ماست«گوید:  شد، می (KPD) آلمانگزار حزب کمونیست  سپس بنیان

دار. بنابراین، نزد  ی سرمایه سوی طبقه گردانند، بهسوی دشمن داخلی بر های خودرا به یکدیگر بجنگند، بلکه باید سالح

های ملی، جنگ  سوسیالیستی اروپا در حمایت از تالش  کردند، تصمیم اکثر احزاب که مانند او فکر می لنین و کسانی

انترناسیونال کرد.  گسستن از ورشکستگی نظرِی گذشته حکایت می بار نبود و از نیاز به چیزی جز اقدامی خیانت

اندازی  تر در جهت تضمین چشم که خودرا از عناصر رفرمیست و سانتریست بزداید و با سوگیری اساسیدی جدی

هائی بین  آئی که گردهم سان، انترناسیونال سوم کمونیستی، پس از این شد. بدین المللی باید برپا می راستی بین به

جنگ جهانی از منافع ملی حمایت نکرده هائی که در جریان نخستین  های رادیکال و سوسیالیست سوسیالیست

که آیا با این سازمان جدید مرتبط بشویم یا ارتباط نداشته باشیم، [یعنی]   هستی گذاشت. این مسئله بودند، پا به

 1920در سال  توری  در کنگره فرانسهتقسیم حزب سوسیالیست  ای بود که به تجسم انقالب جهانی، دقیقًا مسئله

های  گذاری حزب بنیان ای بود که به دنبال داشت. این مسئله  ، بهPSIس از آن را، از طرف گسست پ انجامید و 

ی نسبتًا متفاوتی پیش رفت.  شیوه وضعیت به آلمانشد. در  رهنمون ایتالیاو هم در  فرانسهکمونیستی هم در 

شکافی ایجاد کرده بود که حزب سوسیال دمکراتیک  1917جنگ در همان سال  های مختلف نسبت به نگرش

حمایت  آلمانهای جنگ در  ) که از تالشMSPDها ( در مخالفت با اکثریت سوسیال دمکرات (USPD)مستقل  

 1920هرروی، این حزب جدید نیز در سال  بود. به» سازی ح بدون ضمیمهصل«کرد، شکل گرفته بود و خواستار  می

آن جریانی  که اکثریت تصمیم گرفتند که با انترناسیونال سوم مرتبط باشند، تقسیم شد؛ و به [یعنی] هنگامی

(KPD) انجمن توسط  آلمانداند. در این زمان حزب کمونیست  جا جمعیت کوچکی را تشکیل می پیوست که تااین

بنیان برلین و  هامبورگ، ِبِرِمنگرا در  های چپ همراهی دیگر گروه ) و بهروزا لوگزامبورگو  کنشت لیپ(  اسپارتاکیست

  ].19صورت حزبی بزرگ درآمد[ بار به گذاشته شد و برای نخستین

های  عهگونه تقسیمات در درون جنبش سوسیالیستی اروپا صرفًا منشأ ایدئولوژیکی نداشت. توس هرروی، این به

ها و  هائی نه صرفًا بین رادیکال وجود آورد؛ تنش ها را به دیگری که در جنگ ایجاد شد، انواع دیگری از تنش

سو و  های کارگری از یک چنین بین رهبران رسمی اتحادیه گوناگون، بلکه هم  ها در درون رهبری احزاب غیررادیکال

همان زمان که تورم و گرسنگی موجب رادیکال شدن کارگر  ی کارگر از سوی دیگر. زیرا در ی اعضای طبقه بدنه

های سنتی  مقام های متعددی که از سوی ملزومات جنگ به از طریق سازش شد، رهبران آشکار او ـ اروپای مرکزی می

هم تشخیص  رایش آلمانشدند. حتی فرماندهان مرتجع ارتش  درون نظم مسلط فروکشیده می ـ به گردید تحمیل می

کار ادامه داد. اگر چنین  توان بدون میزان معینی از حمایت از سوی نمایندگان نیروی د که جنگ مدرن را نمیدادن می
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سان، مقامات  سادگی قابل انجام و نگهداری نبود. بدین آمد، در آن صورت تدارک تسلیحات به حمایتی پیش نمی

اعطا کردند که در استخدام  SPDی کارگری و ها اتحادیه بار حق عضوگیری از کسانی را به برای نخستین آلمانی

گونه اشخاص از خدمت وظیفه معاف شدند. عالوه  ها متوقف گردید و این ی رهبران اتحادیه دولت بودند. محاکمه

عنوان شرکای  های کارگری را به ساخت تا اتحادیه کارفرمایان را وادار می 1916در سال  قانون خدمت کمکیبراین، 

ها آغاز شد که در نوامبر  رسمیت شناختن اتحادیه سان حرکتی در سوی به ای کارخانه بپذیرند و بدینه قانونی کمیته

کردند تا در طی جنگ  ها تالش می اوج خود رسید. بنابراین، تعجبی ندارد که مقامات رسمی اتحادیه به 1918

ن حتی نام رهبران اعتصاب را هم کار جلوگیری کنند. این رهبرا اعتصاب را ممنوع سازند و از ناآرامی نیروی

ای برای عضوگیری  های تازه فرصت SPDای مشابه اعضای رهبری  شیوه دادند! به گزارش می فرماندهی عالی آلمان به

ی  بار خودرا مورد مشاوره میان نیروهای نظامی ببرند و برای نخستین کسب کردند؛ اجازه یافتند که انتشارات خودرا به

های جنگ  حمایت از تالش چنان به هائی سخاوتمندانه عمل کرد: هم در برابر چنین پاداش SPDند. وزیران ارشد یافت

عنوان کار اجبارْی غیرمتمدنانه بخواند، خودداری کرد؛ و حتی بعضی از  ها را به بلژیکیکه قرارداد  ادامه داد، و از این

ترتیب، رهبری  ]. بدین20طرف فرستاد[ های بی نزد ملت آلمان[رفتار درست]  ی بارهاعضای خودرا برای استدالل در

های آخر جنگ با شدت  ها را طی سال ای دور شدند که اعضای آن طرز روزافزونی از مسائل مادی ها و حزب به اتحادیه

ی ده مانلی بودند که ابتکار عمل را در سازداد. اکنون این نمایندگان کارگری مح تری تحت فشار قرار می هرچه بیش

مراتب سازمانی سنتی. راه برای ایفای نقش ضدانقالب در انقالب نوامبر  گرفتند و نه سلسله عهده می اعتصاب به

طور که  گشوده شده بود، درست همان SPDو  های کارگری آزاد اتحادیهاکنون در  سال پس از آْن هم 5و  1918

]. دلیل دیگری برای این 21فراهم آمده بود[» خیانت«گیری بسیاری از کارگراِن چپ رادیکال دقیقًا با این  هکنار

 یافت:  جرالد فلدمانی  توان در این نوشته ها را می ی اتحادیه ای و بدنه گسترش بین رهبری اتحادیه شکاف روبه
که در سال  که بتوانند سیل اعضای جدیدی را جذب کنند  های کارگری برای این اتحادیه

لحاظ ساختاری  ابعاد عظیمی رسیده بود، به پایان جنگ بهجا شروع شد و در  در همه 1917

ی ماهوی داشت. همراه با  ی پرسنلی و هم چهره وضعیت ضعیفی تقلیل یافتند که هم جنبه به

آسانی با  گری وجود داشت که به ای طوالنی از سنت و سازمان صنعت کمبود جدی مسئوالن، سابقه

ای و] صنعتی بودند تا  تر [کارخانه یافت که بیش باق نمیهای جدید انط های بزرگ و انگیزه کارخانه

  ].22گران دستی تعلق داشته باشد[ اتحادیه صنعت به

  
کارگری   ی کارگر (که با مشکالت اقتصادی بمباران شده بود) و رهبری اتحادیه های طبقه چنین تنشی بین توده

چنین  سیار برجسته بود، اما در جاهای دیگر اینـ ب شایدـ  آلمانی سیاسی و محتاط در  پرستانه و رهبری میهن

اعتماد  1917از سال  انگلیسیبر این وجود دارد که بسیاری از کارگران  چیزهائی غایب نبودند. مستنداتی مبنی

حاکی از  1917در سال  فرانسههای  که اعتصاب ]، درحالی23شان از دست دادند[ رهبران رسمی خودرا نسبت به

ها  کار از منافع آن دیدند نهادهای کهن نیروی ی ملموس کارگران معمولی که می ]. تجربه24ود[احساسات مشابهی ب
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کاری دارند، آشکارا  کار هم های زمان جنگ در تالش برای منضبط ساختن نیروی کند، بلکه با دولت دفاع نمی

 اسی را ترک کنند.ی کارگر اروپا [صفوف] سوسیال دمکر هائی از طبقه ای تبدیل شد تا بخش مقدمه به
ی کار ایجاد  یافته سان، نخستین جنگ جهانی محرکی فراهم آورد تا تقسیمی تراژیک در جنبش سازمان بدین

چنین  ساخت. این تقسیم تراژیک هم های بین دو جنگ محتوم می که شکست نهائی آن را در سال شود؛ تقسیمی

که از جبهه  وجود آورد. گاهی سربازانی سیاسی را نیز بهدر هردوسوی طیف را ای  آداب و رسوم اجتماعی سبعانه

چنین سبوعیتی عادت کرده  گشتند که به زده بودند؛ اما دیگرانی نیز برمی سازی وحشت گشتند، از کشتار و مثله برمی

های  یتیکم بعضی نارضا کردند، و دست شان را مطالبه می های گشت از جبهْه جبران فداکاری ها پس از باز بودند. بعضی

هائی که انتظار  ِ پیروزی و [عدم] کسب پاداش شکست توان به را می 1918ی پس از سال ایتالیاو  فرانسهدر  را عمومی

گشتند،  که این اشخاص مسلح برمی طح باالتر زندگی. عالوه براین، گفتن اینسرفت، نسبت داد: صلح، امنیت و  می

که از اهمیت بسیاری برخوردار است.  وجود این، این مسئله واقعیتی است نظر برسد؛ با ای به پا افتاده شاید امر پیش

توانستند با  بدون چنین تسلیحاتی دشوار بتوان تصور کرد که کارگران و روستائیان اروپای شرقی و مرکزی چگونه می

یکنواختی  ری بازگشت بهکه برای بسیا چنین کنند. حداقل این تمایل خود برای جنگیدن جور دربیایند و واقعًا بتوانند 

 کاری دشوار بود. و کسالت دوران صلح و برای گروهی بی
های اروپای صنعتْی راه را برای انقالب و عصیان گشود،  سرانجام، نخستین جنگ جهانی نه تنها با تأثیرش برتوده

. در سال کردی شکست، قدرِت سرآمدان سنتی حاکم را نیز تضعیف  واسطه ای بود که به گونه بلکه این گشودگی به

تکیه  روسیهارتش  توانستند به دیگر نمی 1917سال  ارتش قیام پرولتاریائی را پایان بخشید. در روسیهدر  1905

کنند که چنین کند. این ارتش نه تنها درگیر جنگ برضد دشمن خارجی بود، بلکه در همان زمان که کارگران قدرت 

های  ای از رسته های عمده کردند، این ارتش هم همان ارتش [سابق] نبود. بخش را در مراکز صنعتی تصرف می

صفوف ارتش  جنگ را به اعتنا به های جنگ نیز روستائیان بی های سال ازبین رفته بود و احضاریهافسران قدیمی 

در درون خوِد محافل حاکم  تزاری نقش  ی جنگ و هم درباره هائی هم برسِر اداره کم شکاف کشاند. عالوه براین، کم

ی متوسط وفادار بود که توسط مقامات  قهطب ی بسیار سنگینی به ضربه آلمانگردید. وقوع این شکست در  پدیدار می

ها سرگرم شده بود. این ضربه و این سرخوردگی از  های حاکی از موفقیت نظامی تا آخرین لحظه وسیله داستان و به

را توضیح  آلمانی  های غیرانقالبی در جامعه عملی بسیاری از گروه کم تا حدودی بهت و بی سامان کهن بود که دسِت

بدون  1918در نوامبر  را لی و بهتی که امکان تصرف قدرت از سوی شوراهای کارگران و سربازانعم دهد؛ بی می

های کارگری  ها یا حتی اتحادیه که قباًل از تبلیغات سوسیالیست براین، بعضی از طبقاتی  ریزی فراهم آورد. عالوه خون

تری  ان [و مقابله با شوراها] آمادگی کمگر ها دور بودند، اکنون برای ایستادن در پشت صفوف واکنش مربوط آن

ی جنگ خشمگین  های دولت برای تنظیم قیمت مواد غذائی در دوره از تالش آلمانیبسیاری از روستائیان  داشتند.

 برلینی استقالل داخلی و برضد دستوراتی که از  هائی درباره با شکوه باواریابودند. در واقع، این خشم اقتصادی در 

ی پرولتاریائِی بسیاری از  ]. در همان زمان کاهش تفاوت در دستمزدها، و وضعیت فزاینده25ویت شد[رسید، تق می

ای را کاهش داد که قباًل بین  ناپذیری آشتی 1918 1914های  های بزرگ بین سال سفید در شرکت کارگران یقه

سفید نیز  بعضی از کارگران یقهاین شد که  آبی وجود داشت و این منجر به سفید و کارگران یقه کارگران یقه
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بار آغاز  ها را برای نخستین سوسیالیست حتی رأی دادن به ها در بعضی موارد  بپیوندند. آن های آزاد کارگری اتحادیه به

حتی ارتش  ـ  گر سنتی دولت  ترتیب با دور کردن بعضی از موانع، با نابودسازی دستگاه سرکوب ]. بدین26کردند[

های ضدانقالبی که از سوی  سان برای اجرای برنامه و بدین  ی دسامبر ازهم پاشید در نیمه راینر از پس از عبو آلمان

لقوه از سوی سایر ا] ـ و با کاستن از تحرک دشمنِی ب27ریزی شده بود، دراختیار نبود[ رتبه طرح افسران عالی

ساخت، حتی اگر موفقیت انقالب را تضمین کم انقالب را قابل تصور  های اجتماعْی  نخستین جنگ جهانی دسِت گروه

طور جدی در این موقعیت قرار  نکرد. این گشایِش امکانات با نخستین فرصت واقعی، احزاب سوسیالیستی اروپا را به

ها  ها و رفرمیست های بالفاصله پس از جنگ بود که تقسیم بین رادیکال انقالب فکر کنند؛ و دقیقًا در سال  داد که به

ـ  های سوسیالیستی متعدد کاماًل مخرب نبود کم در درون حزب بهترین حالِت خود پنهان مانده بود و یا دسِتکه در ـ 

های صرفًا  گزین چه پیش از آن جای آشکار گردید و در معرض دید قرار گرفت. آن PSIو  SFIO  ،SPDدر درون 

  نظری بود، اکنون واقعی گردید.

  

های  های فیزیکی ناشی از جنگ  نارضائی که محرومیت توان داشت تر تردیدی می نکات یاد شده، کم با توجه به

چه مورد سؤال  هرروی، آن د. بهکری کارگر را تشدید و نخستین جنگ جهانی اقتدار حاکمیت سنتی را تضعیف  طبقه

ی جنگ بود. حتی در بستر قدرت  زان صرفًا نتیجهچه می ها به که این گسترش است و جای چون و چرا دارد، این است

گاه شکست  نه تنها در شام تزاریکه خودکامگی و استبداد  گونه استدالل شده است افول مقامات کهن نیز این روبه

در درون  1914ای اعتبار خودرا از دست داده بود، بلکه تقسیمات گوناگونی پیش از سال  تااندازه ژاپنو  روسجنگ 

]. 28شدند[ تر از یکدیگر دور می هرچه بیش تزاریی ممتاز و رژیم  حاکم نیز عیان شده بود: جامعه سرآمدان

های قابل توجهی از سرآمدان صنعتی و  جاکه دارای ارتشی سهمگین بود و بخش تا آن ، اگرچه ـآلمانسان در  همین به

ضعیف توصیف کند، [اما] بسیاری از معاصران  را ویلهلمتوانست رژیم  کس نمی ـ هیچ پشتوانه داشت دار را به زمین

پایان رسیده است: نوعی تجدیدحیات اقبال لیبرالی در انتخابات سال  اش به کردند که حیات سیاسی احساس می

های آرا کسب کردند و  های بزرگی را در صندوق ها پیروزی پدید آمد، سوسیال دمکرات مجلس رایشتاگ 1912

خود  ها را به صندوق ی آرای ریخته شده به سوم همه امپراطوری درآمدند، و حدود یک ترین حزب در صورت بزرگ به

العاده دشوار بود که اکثریت الزم در پارلمان را برای گذراندن  ترتیب] برای حکومت فوق اختصاص دادند، و [بدین

مشخص نبود که نظام سیاسی بتواند  شد. امور مالی مربوط می که به ویژه لوایحی لوایح معینی دراختیار داشته باشد، به

وجود  مجارستانـ  اطریشی پادشاهی نظامِی دیگری که در  توان درباره بدون تغییر باقی بماند. اظهارات مشابهی را می

داشت، ارائه کرد؛ این پادشاهی نه تنها با تهدید روزافزون سوسیالیستی روبرو بود، بلکه حتی چالشی نیرومندتر در 

های قومی. بنابراین، نابودی این سه امپراطوری در  چگی امپراطور وجود داشت: ناسیونالیسم اقلیتپار برابر یک

های زمان جنگ بود، [اما] در دورانی ریشه داشت که  اگرچه در بسیاری جهات پیامد توسعه 18/1917های  سال

 1918/1914های  های سال ک از آشوبـ نظام حکومتی دموکراتی البتهـ  ایتالیاگشت. در  بازمی 1914پیش از سال  به

حال حتی  درُبرد و سرانجام در رویاروئی با فاشیسم، نه در مقابل رادیکالیسم پرولتاریائی، از هم پاشید. با این جان به

]. 29شکسته شده بود[ جولیتینیز رأی اکثریت برای  1912/1911های  در سال لیبیِی پس از جنگ ایتالیادر 
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های  کار، فمینیست توانست از تهدید نیروی  رغم جنگ جهانی نخست علی  انگلستانکه  فیلدجورج ِدنجر دیدگاه 

نظر برسد؛ اما اثر او شکنندگی آرامش اجتماعی را  ای بعید به تواند تا اندازه دربرد، می ها جان به رادیکال و ایرلندی

  ].30سازد[ آشکار می ادواردی  دوره انگلستانحتی در 

روی تضمین شده نبود. عالوه براین،  هیچ های حکومتی در اروپای پیش از جنگ به نظام سان، امنیت بدین

رو صرفًا  هیچ تر شد، اما به های دوران جنگ وسیع بسیاری از مصائب اقتصادی اروپای بین دو جنگ مطمئنًا با توسعه

ای خاص از سوی  برطبقه  ادی مبتنیهای اقتص ی سیاست ها نتیجه ها ایجاد نشده بود. در بعضی موارد این موجب آن به

پیامد امتناع  فرانسهتری تورم در  ی کم و تا اندازه آلمانی  العاده های پیش از جنگ بود. برای مثال، تورم فوق حکومت

ی دولتی از طریق مالیات تصاعدی بردرآمد بود.  های بسیار افزایش یافته کار برای پوشش هزینه های محافظه رژیم

گرفتند تا از رویدادهای سال  های پس از جنگ  سرچشمه می توسعه تر از  مصائب اقتصادْی واقعًا بیشبرعکس، دیگر 

های  ـ هرینه اطریشو هم در نخستین جمهوری  وایمار آلماِنهم در  : محرک دیگِر تورم بزرگ بعد از جنگ ـ1914

 آنتانتهای پیروز  های تحمیلی ازسوی قدرت ی خسارت عالوه های سوسیال دمکرات، به سنگین اجتماعی دولت

گیر  کار برد که در بین دو جنگ گریبان کاری به ی بی ی مسئله توان درباره ]. اظهارات مشابهی را می31بود[

چِپ رادیکال  بریتانیاساخت: در  ور می تر شعله ی کارگر را بیش پرولتاریای انبوه بود و مطمئنًا آتش رادیکالیسم طبقه

در مقیاس  1918در سال  ِی آلمان ها اسپارتاکیستکه  کاران داشت، درحالی حرکت درآوردن بی موفقیت کمی در به

گرفت، و از این  کاران می درصد اعضای خود را میان بی 80 1932تا آوریل  KPDگیرتری، و سپس  بسیار چشم

ـ پیامد مستقیم پایان یافتن جنگ  آشکارا کارِی بالفاصله پس از جنگ ـ ]. بی32شد[ منده می ها بهره نوائی انسان یب

ی رکود  که سطح باالی بیمارِی پس از آْن نتیجه اقتصاد زمان صلح؛ اما آشکار است تحرکی و گذار از جنگ به بود، بی

تری بودند:  های بسیار درازمدت ی توسعه چنین نتیجه ها هم . اینبود 1930ی  و اوائل دهه 1920ی  عظیم اواخر دهه

آالت  گزینی نیروی انسانی توسط ماشین آوری در تعطیل واحدهای غیرمولد و نیز جای گرائی و مدرانیزاسیوِن فن عقل

های  در سالکار  حجم نیروی فرانکفورتگرائی و رکود در تقاضای صنعت فلزکاری در  گونه عقل ی این جدید. درنتیجه

کاری بین  گونه تغییرات ساختاری در اقتصاد این بود که سطح بی ی این ]. نتیجه33نصف تقلیل یافت[ به 24و  1923

های پیش از  تر از آن چیزی بود که در رکود سال های رونق هم بیش حتی در دوران 1939و  1919های  سال

 ].34نخستین جنگ جهانی وجود داشت[
سوزِی  ی تمام ی کارگر اروپائی بین دو جنگ تجربه کرد را نتوان در آستانه ای که طبقه دیاگر پریشانی اقتصا

های قابل توجهی از نیروی کار پس از  ی رادیکالیزه شدن بخش توان درباره قرار داد، همین امر را می 1918تا  1914

های پیش از جنگ شاهد  در سالهای کارگری  که در بعضی از گروه دادیماظهار داشت. قباًل نشان  1914سال 

تر در صنعت  ویژه در باراندازها، معادن و بیش جوئِی صنعتی و رادیکالیسم سیاسی بودیم، به پیدائی مجدد مبارزه

هائی قرار  ای این تجدید حیاِت رادیکالیسْم دقیقًا در همان پدیده که علت ریشه ]؛ و عالوه برآن، این35مهندسی[

شدند و پس از آن نیز توسعه  کردند و در واقع تشدید می چنان عمل می جهانی همکه طی نخستین جنگ  داشت

ماهر. پیش  کار جوان و نیمه کار و پیدایش نیروی های بزرگی از نیروی یافتند، یعنی: ُزدایش اهمیت مهارت از بخش می

کار  کارگیری انبوه نیروی ش بهشاهد پیدای بوداپستو حتی  لینز، وین، اشتوتگارت، برلین، تورین، میالن1914از سال 
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تجربیات  کار موضوع  آوری الکتریکی، در مهندسی و در تولید اتومبیل بود. این نیروی ماهر در صنایعی با فن نیمه

که قباًل  چنان ]. هم36قرار گرفت، و نظارت بر پیمایش تولید مکانیزه شده در خط تولید افزایش یافت[» تایلوریسم«

ها و احزاب کارگری حتی  ی اصلی کارگران و رهبری اتحادیه بندی بین بدنه ختالف و تقسیمهم مشاهده کردیم، ا

ای که سندیکالیسم بعضی از  ای نبود؛ نکته های جنگ چیز تازه شد و در سال تدریج عیان می به 1914پیش از سال 

ها  که ادعای نمایندگی آن ر و کسانیکا بین نمایندگان آشکار نیروی روهرهائی که در معادن  ، تنشبریتانیائیکارگران 

]. اتحادیه رادیکال فلزکاران در 37گواه برآن است[ 1913در سال  هامبورگرا داشتند، و اعتصاب بزرگ باراندازان در 

اش یا بهتر بگوییم نمایندگان  آلمانیکه همتای  کرد؛ درحالی های جنگی مخالفت  از همان آغاز جنْگ با تالش فرانسه

(آشتی مدنی)  برگ فریدناصطالحًا  چه  ولید از پذیرفتن تعلیق اعتصابات خودداری کردند، [یعنی] آنآن در خط ت

که  شد. از پس چنین وضعیتی بود  دیکته می SPD شود و از سوی رهبران رسمی اتحادیه و از طرف  نامیده می

USPD 1914ب کند که پیش از سال ای کس گیری از همان نواحی طور چشم [توانست] حمایت نیرومند خودرا به 

ایم که سنگرها در  چنین مشاهده کرده برخوردار بودند. هم DMVدر برابر رهبری رسمی   اپوزیسیون رادیکاِل بدنه از 

ترین  بزرگ 1914و  1911های  بین سال روسیهکه در  برپا شدند؛ و این ایتالیاهائی از  در بخش 1914سال 

های دقیق  ها بودند، اگرچه سرچشمه گیر حمایت از بلشویک شاهد افزایش چشم پترزبورگ سنو  مسکوهای  کارخانه

های  های کارگران که باید نقش مهمی در خیزش سان، بعضی از گروه ]. بدین38این حمایت مورد گفتگوست[

 حرکت درآمده بودند. کردند، پیش از درگرفتن نخستین جنگ جهانی به ایفا می 1929تا  1918های  سال
همان اندازه درست است که بگوییم تقسیمات ایدئولوژیکی، که تا حدودی جنبش کارگری اروپا  کته نیز بهاین ن

های پیش از  ساز سوسیال دموکراتیک و کمونیست تقسیم کرد، در مباحثات ایدئولوژیکی سال ی سرنوشت دو اردو را به

که کلی و مبهم باشد) تقسیم حزب سوسیال  ی معینی (هرچند نه این سان، تا اندازه جنگ قابل تصور بود. بدین

) و کارل کائوتسکیروها ( )، میانهادوارد برنشتینبازتابی بود از ستیزهای بین تجدیدنظرطلبان ( آلماندموکراتیک 

بین  PSIدر درون  ایتالیاکه در  هائی ی مشابهی، تقسیم شیوه ]. به39)[روزا لوگزامبورگهای رادیکال ( مارکسیست

که  ]؛ درحالی40ها قبل وجود داشت[ پیدا شد، از مدت توراتیتر رادیکال برِگرد  اصطالح تندروها و عناصر کم به

SFIO چه بین  این ترتیب، آن ]. به41های مارکسیستی تجربه کرده بود[ گراها و سنت هائی را بین امکان نیز تنش

طلبان در  ها و اصالح تحادهای نامطمئِن قبلی بین رادیکالرخ داد، این بود که یک رشته ا 1918و  1914های  سال

های کهن و با  های انقالبی راستین، با انحالل رژیم که با پیدایش فرصت اثر دگرگونی شرایط ازهم گسست؛ شرایطی

قط در را باید نه ف فرانسهو  آلمان، ایتالیاآغاز گردید. بنابراین، منشأ احزاب کمونیست  روسی پرولتاریای  نمونه

ورشکستگی انترناسیونال دوم، بلکه در عواطف انقالبی بومی در درون احزاب سوسیالیست  به لنینی شدید  حمله

نیز جستجو کرد که پیش از جنگ هم وجود داشتند. در واقع، اگر چنین نبود، فهم این مسئله  ایتالیاو  آلمان، فرانسه

را داشته باشند و   بران واقعی سوسیالیسم پیش جنگ عای میراثتوانستند اد ها می شد که چگونه کمونیست دشوار می

 گذشته کنند. خیانت به متحدان سوسیال دمکراتیک قبلی خودرا متهم به
کارگر در چندین کشور اروپائی  ی هائی از طبقه رادیکالیزه کردن بخش رو، نخستین جنگ جهانی مطمئنًا به ازاین

دنبال آن خفت و خواری تحمیل شده با  شکست را تجربه کردند و بهکه  ویژه در آن کشورهائی کمک کرد، به
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تر در بعضی از کارگران ریشه داشت،  که بسیار عمیق ی اقتصادی درازمدت و باورهائی قراردادهای صلح را؛ اما توسعه

  کرد. گوئی می کار اروپا را پیش از جنگ و مستقل از آن پیش تقسیم تراژیک نیروی

  

   سوسیالیسم در برابر کمونیسم کار: نیروی  تقسیم
کارگر در اروپا بین دو جنگ جهانی تقسیمی بود که در بسیاری از  ی ترین سیمای اعتراض طبقه شاید جدی

های کارگری سوسیال دمکراتیک و کمونیسم رخ داد، و   ها، بین سازمان ی آن روی نه در همه هیچ کشورها، گرچه به

ید رویدادهائی ی اساسی با . برای توضیح این توسعهایتالیاو  آلمان، فرانسهای در  پیدایش بعدِی احزاب کمونیست توده

 و پس از آن مورد بررسی قرار دهیم. را در پیش از جنگ، در طی جنگ جهانی نخست
طور غیرقابل گسستی با تصرف  توان منشأ احزاب کمونیسِت بعد از جنگ را به اعتباری بسیار روشن می به

و همکارانش  لنین د برای دانست. این رویدامرتبط  1917ها در اکتبر  توسط بلشویک روسیهآمیز قدرت در  موفقیت

پیش از سال  روسیههای سوسیالیست اروپائی که برخالف  پرستیژ بحث برانگیزی فراهم آورد که در درون دیگر حزب

ی دوران  ]. این حیثیت و نتایج تجربه شده42های کمابیش انقالبی تقسیم نشده بودند، وجود نداشت[ جناح به 1914

رسید حاکی از ورشکستگی سوسیال دمکراسی سنتی باشد، در پرتو ترک  ینظر م ها که به جنگ نزد رادیکال

المللی  مان بینقرار گرفت تا ساز لنینی  های ملی در زمان جنگ مورد استفاده کاری با حکومت انترناسیونالیسم و هم

 SFIO ی توِر کنگرهای که از درون  های کمونیستی انترناسیونال سوم ایجاد کند. سازمان ای را موسوم به انقالبی تازه

پدید  1921در سال  PSI لگهورِندر همان سال، و از همایش  هالدر  USPDی  ، از کنگره1920در سال  فرانسه

شرط مشهور ورود  21را اختیار کردند و  لنینه پیوند با انترناسیونال سوم هائی تشکیل شده بودند ک آمدند، از گروه

ها را ملزم  گونه مسائل آن . ایندش شرط رسوا نامیده می 21که در محافل سوسیال دمکراتیک  پذیرفتند آن را  به

راهبری  که نیاز به بیرو باشد، حز ها و عناصر میانه که عاری از رفرمیست ، حزبیکرد» حزبی از نوع جدید«تشکیل  به

های ناسیونالیستی فائق آید و انترناسیونالیمسی اصیل و  داوری نیرومندتری را پذیرفته بود تا برپیش» متمرکز«

نامیدند. بنابراین،  نیرومندتر را نظارت مسکو می» متمرکز«راهبری  ی انقالبی را ایجاد کند؛ منتقدان این  شیوه به

دان از بزها یا انقالبیون از نمعنی نوعی جدا کردن گوسف ـ به  اعتباری ونالیسم سوم ـبهپیوند با انترناسی تصمیم به

نظارت روزافزونی را براین احزاِب نوین  مسکو]. درنتیجه 43تری داشتند[ بین تر و کوته فیکه ذهن ضع کارانی بود  هم

های کارگری اروپائی  وسعه در جنبشتری برت تأثیر بسیار بیش روسیه]. رویداها در 44کرد[ کمونیستی اعمال می

تر مجبور  ها بیش شد، سوسیالیست دورتر می ایتالیاو  آلمانو  فرانسهآمیز در  انداز انقالب موفقیت داشت: هرچه چشم

 ی موفق انقالب پرولتاریائی نگاه کنند. عنوان نمونه به روسیه شدند تا به می
 ایتالیاو  آلمان، فرانسهم که تقسیم جنبش سوسیالیستی ها، نادرست خواهد بود اگر تصور کنی با وجود این

شد. این نکته را  ناپذیر بین چِپ انقالبی و راسِت رفرمیست محسوب می جدائِی مشخص و کاملی بوده و شکافی جبران

دریافت. در  1920ی  مثاًل در دهه (PCF) فرانسهی حزب کمونیست  شونده سرعت معکوس توان از موفقیت به می

پیوند با انترناسیونال سوم رأی دادند.  چیزی درحدود دوسوم نمایندگان سوسیالیست به 1920در سال  توری  کنگره
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را تشکیل داده بودند، معکوس  PCFکه  جدید و اکثریت پیشینی  SFIOبا وجود این، طی سه ساْل تعادل نیرو بین 

متحد بین  ی مردمی جبههو در بستر  ، درست پیش از رکود30ی  قدرتش را تنها در دهه PCFشد. در واقع، 

که اکثریت اولیه آرا  ها حاکی از این است ها، بازیافت. این وارونه شدن سریع اقبال ها و کمونیست سوسیالیست

نیز این برداشت را تقویت  تورکننده بود؛ و تحلیل دقیق رویدادها در  نوعی گمراه تشکیل یک حزب کمونیست به به

های  ها با مشخصه این دلیل نبود که آن انترناسیونال سوم، ضرورتًا به پیوند با  نمایندگی به های کند. رأی هیئت می

های روستائیان که  ای از دالیل آشفته [عامل آن بود]. نمایندگی شدند، بلکه مجموعه منتسب می لنینیایدئولوژی 

ارائه شده بود،  SFIOورزی سنتی را که در های کشا دادند، صرفًا برنامه ای را برای این پیوند تشکیل می بخش عمده

توانستند آن را  دانستند و می های پارلمانی می تاکتیک که دیگران کمونیسم را یورشی به دوست نداشتند؛ درحالی

رو، چندان جای تعجبی ندارد که  صورت بلشویکی. از این صورت آنارکوسندیکالیسم توضیح بدهند تا به تر به بیش

سرخورده شدند، و یا  PCFاین پیوند بودند، کمی بعد از حزِب جدیِد  که طرفدار SFIOهای درون  بسیاری از گروه

که تقسیم  آن شدند. خالصه این ترک مراتب وفادار به خاطر مخالفْت مجبور به آن را بنابر میل خود ترک کردند و یا به

آمد.  حساب می به ها و انقالبیون بسیار دور از گسستی کاماًل شفاف و قطعی بین رفرمیست PCFو  SFIOاولیه بین 

وجود نداشت. هفت سال دیگر طول » لنینیحزب «اسم  چیزی به 1923در  فرانسهناچار اقرار کرد که در  لنینخوِد 

وجود  ) بهموریس تورز(تحت رهبری  فرانسهمورد اعتماد و نیز ساختار حزب جدیدی در  لنینیکشید تا رهبری 

 ].45آید[
ی نخست، حزب  آمد. در وحله حساب می مسلمًا هرج و مرج به آلمانود، در کننده ب گیج فرانسهاگر رویدادها در 

های جنگی دولت را مورد حمایت  تقسیم شده بود که تالش (MSPD)اکثریتی  قباًل به آلمانسوسیال دمکراتیک 

ای که  هرروی، خط جدائی با آن مخالفت کردند. به 1917که در سال  (USPD)دادند، و اقلیت قابل توجهی  قرار می

های  ها و انقالبیون انطباق نداشت. بعضی از شاخه ی بین رفرمیست شد، با تقسیم ساده بین این دو سازمان کشیده می

تنها در اپوزیسیون با جنگ متحد شد و در صفوف خود  USPDکه  باقی ماندند، درحالی MSPDرادیکال در درون 

) را داشت، کارل کائوتسکیرو  و روحانی اعظم میانه ل لیپکنشتکار، رزالوکزامبورگنه تنها انقالبیون اصیل (مانند 

که چپ رادیکاِل درون  گرفت. درست است ) را نیز دربرمیادوارد برنشتاینتجدیدنطرطلبان سابق (مانند  چنین  بلکه هم

USPD  :مبورگهاهای دیگری (مانند چپ  گروه از آن جدا شد تا به 1918) در دسامبر سال ها اسپارتاکیست(یعنی ،

تشکیل  ها پیش به پیوندند که از مدت ) بهبرلیندر  آرت جولیوس بورچهای انترناسیونال  و سوسیالیست بِرِمنچپ 

در اواخر  KPTحال، نه تنها تشکیل  را تشکیل بدهند. با این آلمانکردند تا حزب کمونیست  ای اصرار می حزب تازه

ی دیگری وجود  صورت گرفت؛ بازهم مدرک قابل مالحظه )لنینشرط  21(یعنی: پیش از تدوین  1918دسامبر 

 KPTگزاری  دهد. در همایش بنیان گزاران آن نشان می دارد که تفاوت ایدئولوژیکی قابل توجهی را در میان بنیان

کردند و آرزو داشتند  روئی وجود داشت که از شرکت در انتحابات پارلمانی امتناع می روشنی یک اکثریت بسیار چپ به

در حزب مسلط بود و سرانجام در  1919های کارگری سنتی را ترک کنند. این چپ افراطی تا اواخر سال  ه اتحادیهک

تر با آن  بشود یا تقریبًا شباهت بیش لنینیبار شروع کرد که شبیه سازمان  آن سال، هنگامی که حزب برای نخستین

و  1919های  بین سال آلمانمختلف سوسیالیسم در های  ]. عالوه براین، ماهیت بخش46پیدا کند، از آن گسست[
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همراه  به KPTو  SPD ،USPDجای دیگر تفاوت داشت. در بعضی از شهرها  جا به گیری از یک طرز چشم به 1923

کردند،  ها با هم کار می و کمونیست USPDخواستند. در جاهای دیگر  هم سوسیالیزه کردن [وسائل تولید] را می

محلی درگیر اقدامات  SPD ساکسونیشدند. در  شاخ هم می که این دو حزب در جاهای معینی با هم شاخ به درحالی

عالوه، مواردی وجود دارد که  وحشت انداخت. به به 1923سال در کار را  رادیکالی بود که رهبری حزب ملی محافظه

سان،  ها دانست. بدین توان آن را حاکی از پیوند با کمونیست کرد که می وی رفتار مینح به MSPDی حزب  بدنه

های مختلف سوسیالیستی نزد کارگران معمولی روشن  که حدود بین بخش توان گفت این است حداقل چیزی که می

های مختلف  گاه ه جایک دهنده این است نبود؛ و مدارک قابل توجهی در رابطه با نخستین روزها وجود دارد که نشان

زمان هم  طور هم بودند که به روهرچیانی در  رهبران آشکار برای کارگران عادی قابل تشخیص نبود. حتی معدن

سان، تقسیم اولیه احزاب مختلف  ]! بدین47های آنارکوسندیکالیستی[ سازمان حزب کمونیست تعلق داشتند و هم به به

توان حاکی از گسستی  ـ نمی کم در روزهای آغازین دست ه پس از جنگ را ـی بالفاصل سوسیالیستی در اروپای دوره

  ها دانست. ها و رفرمیست روشن بین رادیکال

توان فرض  این] نمیوجود تر مشخص و شفاف بود؛ [با  رسید، کم نظر می چه در ابتدا به این تقسیم نه تنها از آن

الملل سوم بپیوندند یا نپیوندند. در  بین این تصمیم که آیا به ویژه صرفًا ی فشار خارجی هم باشد، به کرد که نتیجه

های ایدئولوژیک مختلف در درون سوسیالیسم اروپائی بدون  واقع، استدالل شده است که چنان تقسیمی بین جریان

در کرد، بلکه  سمت چپ حرکت می به 1914پیش از سال  PSIنه فقط  ایتالیااین فشار هم کمابیش ناگزیر بود. در 

درصد آرا را در اختیار داشتند، در  70که در آن تندروها چیزی در حدود  1918همایش این حزب در سپتامبر 

و بعضی از  گرامشیاش از حزب بود. عالوه براین،  و دارودسته توراتیهمان زمان هم صحبت از بیرون راندن 

در حمایت از  سراتیهبری رسمی و درماندگی کاری ر از مالحظه ایتالیاتر در حزب سوسیالیست  های جوان رادیکال

ها در  دچار سرخوردگی شده بودند. این نارضائی با دومین موج اشغال کارخانه 1920جنبش شوراها در اوائل سال 

انترناسیونال سوم صرفًا  برای پیوستن به 1921در سال  لگهورنسان تصمیم نهائی در  ماه سپتامبر تشدید شد و بدین

های ایدئولوژیک پیشین و تقسیمات پیشین قابل درک  ی کشمکش ین معنی باشد که در مقابل زمینها تواند به می

در دسامبر  تورن، مباحثات در  ایم که مشاهده کرده چنان توان گفت. هم می فرانسه ی باره]. همین امر را در48است[

، بعضی از اعضای مسکوکه مستقل از هرگونه فشاری از سوی  بسیار آشفته بود؛ و بازهم شواهدی موجود است 1920

SFIO  عالوه براین، شکست 49ی حزب بودند[ اش از بدنه و دارودسته رنودلخواهان دور راندن جناح راسِت .[

از  مجلس نمایندگانترین جناح  گامی که دسِت راستیهن 1918در سال  فرانسهاستراتژی انتخاباتی سوسیالیسم 

بازهم  1920اش در سال  و اعتصاب همگانی CGTتا آن زمان، انتخاب شد؛ و شکست بعدی  1871سال 

رفرمیستی  های آنارکوسندیکالیستی و  حلی دیگر برای استراتژی جستجوی راه تر به را بیش فرانسویهای  سوسیالیست

های  ها روی داد، حاصل تقسیم شماری که در درون اردوگاه سوسیالیست های بی گسستنیز  آلمانواداشت. در 

سمت  سرعت به به USPDحزب  1918های عمیق و فشارهای گوناگون داخلی  بود. از سال  ایدئولوژیکی با ریشه

همان ستیز  بین چپ و راست در حزب شکافی را در  1920در سال  هالی  چپ در حرکت بود و پیش از کنگره
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اهمیت آشکاری دارد، شاید در بهترین  مسکوهای  ]. بنابراین، گرچه مداخله50زمان در سطح محلی ایجاد کرده بود[

 های پیشین دریافت. بندی ی تقسیم کننده عنوان تبلور و سخت ها را به شکل بتوان آن
کارگر اروپا را  ی های سوسیال دمکراتیک و کمونیستی در درون طبقه های شکاف بین سیاست سرچشمه

ی طوالنی داشته باشد یا  ا ای از تقسیمات ایدئولوژیکی کاهش داد، خواه از لحاظ تباْر پیشینه مجموعه توان صرفًا به نمی

بندی قائل شد؛ و بازهم این منشائی  چنین ممکن است بتوان منشائی اقتصادی و اجتماعی برای این تقسیم کوتاه. هم

گاه نخستین جنگ جهانی اکثریت غالب  ایم که در شام گردد. مشاهده کرده نگ بازمیهای پیش از ج سال که به است

تر  شدند و پیش از آن تاریخ بیش کار عضوگیری می های نسبتًا ماهر نیروی یافته از بخش کارگِر سازمان  ی در طبقه

ز جنگ فشارهای جدید شروع حال، درست پیش ا مشارکت نداشتند. با این  ای یافته کارگران در هیچ اعتراض سازمان

کاهر بود. مقادیر قابل توجهی اسناد و  کار نیمه ی رشد صنایع انبوه و پیدایش نیروی ها درنتیجه رشد کرد و این به

شکاف بعدی بین حمایت کمونیستی و سوسیال  ی معینی به شواهِد حاکی از این وجود دارد که این تقسیم تا اندازه

پیوستند و  PCFصفوف  دسته دسته به 1936که در انتخابات سال  کارگرانی فرانسه شود. در دمکراتیک منتقل می

گاهی از  ها در آن سال را فراآوردند، از صنایع بزرگ جدید ـ ای موج بزرگ اعتصاب و اشغال کارخانه اساس توده

ان جنوب و از های روستائی اعضای جدیدش را از بعضی بخش SFIOآمدند؛ درحالی که  ـ می مناطق جدید صنعتی

تسلط خودرا بر شهرهای بزرگ صنعتی مستقر ساخته  PCFسفید در مراکز بزرگ فراخوانده بود، و  بگیران یقه حقوق

های مشابهی در  بود؛ و کارخانه تورینو  میالنهای بزرگ مهندسی  کارخانه ایتالیا]. مراکز رادیکالیسم در 51بود[

که جنبش  ثابت شده است  آلمان]. در 52ها را فراهم آوردند[ انقالبی اصلی  هسته وینو  بوداپست، پترزبورگ سن

غربی و  روهرهائی از  سابقه از مراکز صنعتی تازه (مانند بخش ای بی گونه حمایت خودرا به KPDدنبال آن  انقالبی و به

]. 53بودند[ SPDهای  سرعت رشد کرده و فاقد سنت ) کسب کرد که طی جنگ بهلئونای مواد شیمیائی در  کارخانه

تری را از کارگران  تر و سنگین عضوگیری بسیار بیش های بعد  در سال KPDتری وجود دارد که  بازهم اسناد بیش

کار جدید در صنایع جدید و اشرافیت  ]. البته این تقسیم بین نیروی54کاران آغاز کرد[ تر از بی غیرماهر و از همه مهم

اتفاقی وجود دارد که  گردید. اتفاق رأِی قریب به شد و تثبیت می نیز تشدید میهای سنی  تر با تفاوت کارگرِی قدیمی

تر از جوانان  دریافت  مراتب بیش های رادیکال و احزاب کمونیست در اروپای بین دو جنگ حمایت خودرا به جنبش

 ].55کردند تا احزاب سوسیال دمکراتیک[
خود   د ثابت کرده است که در رفتار صنعتی و سیاسیکارگر رادیکال و جدی ی رسد که این طبقه نظر می به

تری بسیج شود،  توانست با سرعت بیش کار. این طبقه می ای تغییرپذیرتر بود تا اشرافیت قدیمی نیروی طرز برجسته به

بسیج سریع  فرانسهکرد. در  یافته را ترک می همین سرعت صفوف اعتراض سازمان همان نسبت و درست به اما به

دنبال خود  به 1920و  1917های   های اعتصاِب بین سال ها در موج گرای جدید و درگیری آن کارگر اتحادیه هزاران

فقط طی  1920همان سرعت درپی داشت: پس از شکست اعتصاب عمومی در سال  شان را نیز به تحرکی سریع بی

هاِی  ترین سازمان فوق چپ آلماْنر ]. د56هزار نفر کاهش یافت[ 600از دو میلیون نفر به  CGTچند ماه اعضای 

تری از  از دست دادن اعضا با سرعت بیش کردند، گرایش به کار ناآزموده و جدید عضوگیری می که از نیروی روهر

بسیاری از کارگران  1921که تا سال  کردند؛ درحالی آن تمایل پیدا می کارتر به چه صورت گرفت که رقبای محافظه آن
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ها از  موج تصرف کارخانه ایتالیا]. در 57ترک کردند[ جمهوری وایماررای همیشه و در سرتاسر سنگرها را ب آلمانی

تر مانعی در برابر  سان کم نمایش درآمده بود و بدین پیش از تهاجم فاشیستی به درستهایش  سوی پرولتاریا و قیام

توان جستجو کرد:  ای را می مقایسه ی قابل توسعه بریتانیای  تر آشفته های کم ]. حتی در آب58آن وجود داشت[

TUC  میلیون از این اعضا را در دوسال بعد از  5/2دست آورده بود،  میلیون عضو به 8در حدود  1920که تا سال

]. بنابراین، 59ُافت دیگری را نیز در عضویت شاهد بود[ 1926با شکست اعتصاب عمومی در سال  بریتانیادست داد. 

تری را در  کار رادیکال های بین دو جنگ نه تنها نیروی یافته در سال ِد مراتب اعتراِض سازمانجریان انبوه اعضای جدی

 وجود آورد. بعضی از جاها ایجاد نکرد، بلکه نیروئی بسیار فرارتر را هم به
های سوسیال دموکراتیک و کمونیست در این دوران  های متفاوت اجتماعی حزب ی پایه هنگام بحث درباره به

و در جریان جنگ داخلی  1936فقط پس از سال  اسپانیاواقعًا نامناسب است: حزب کمونیست  اسپانیا ی بارهدربحث 

خواه نظارت داشت.  های جمهوری طور مؤثری بر تدارکات تسلیحات برای نیروی که به واقعًا اهمیت پیدا کرد، هنگامی

را نه  اسپانیاها در  ها و سوسیالیست تر بین آنارکوسندیکالیست که تقسیم مهم با وجود این، این نکته شایان توجه است

توان مرتبط دانست.  در ترکیب اجتماعی این دو جنبش می  تفاوت چنین به های ایدئولوژیک، بلکه هم تفاوت ها بهتن

CNT تر  دست لحاظ اقتصادی تنگ های نساجِی در مقیاس کوچک و به آنارشیست حمایت شهری خودرا از کارخانه

که  نارشیسم روستائی پرورش یافته بودند؛ درحالیکه در نواحی آ کرد  دریافت می و اغلب از کارگرانی کاتالونیادر 

شمالی شکل  باسکهای  های صنعتی بزرگ و صنایع سنگین در استان براساس کارخانه اسپانیاحزب سوسیالیست 

روستائی  اندلِسزمیِن  عضوگیری از پرولتاریای بی  بار شروع به گرفته بود. هنگامی که حزب سوسیالیست برای نخستین

 ].60تر منضبط[ مراتب کم تر شد و سازمانش به طرز قابل توجهی رادیکال کرد، ماهیتش به ورااکسترامادو 
ی فشار از  بزرگ تا حدودی درنتیجهدو اردوگاه  بهبین دو جنگ  یکار در اروپا ترتیب، تقسیم جنبش نیروی بدین

تر، و تا حدوی هم  تر و قدیمی عمیقهای ایدئولوژیک  ناپذیری ی آشتی ای نتیجه بود، تااندازه روسانقالبیون موفق 

ها  کارگر و سرخوردگی آن ی های معین طبقه پیامد ساختار درحال تغییر صنعت در این دوره بود. رادیکالیسم بخش

های اقتصادی نیز نسبت داد. قبل  ای از گرفتاری دسته توان به ی معینی  می کار را تا اندازه از نمایندگان سنتی نیروی

ی پس از جنگ تأثیر  کارگر در دوره  ی ی اروپا عمیقًا برسطح زندگی طبقه ایم که تورم در قاره ه کردهاز این مشاهد

ی بزرگ دیگری بود:  کاری مسئله ]. بی61رهنمون گردید[ آلمانو  ایتالیا، فرانسهامواج اعتصاب در  گذاشت و به

وجود داشت، اما در  30ی  و دهه 20ی  ای در کشورهای اروپائی در سراسر دهه کاری ساختاری بسیار جدی بی

کار در  میلیون بی 7خرابی  کار کرد و خانه از کار بی بریتانیامیلیون نفر را در  3ی رکود بزرگ که  مقایسه با فاجعه

ور ساخت،  [ها] مطمئنًا رادیکالیسم را شعله کاری گونه بی آمد. این حساب نمی دنبال داشت، چیزی به را به وایمار آلماِن

ها را  نیز بعضی حمایت بریتانیاترین اعضا و حمایت را فراهم آورد، و برای حزب کمونیست  بیش KPDبرای 

 ].62[سازی کرد زمینه
تًا از ها مقدم ها را اعمال کرد: بازهم [باید گفت که] صفوف رادیکال جا باید برخی احتیاط حال، دراین با این

نوک هرم  چیان تقریبًا نزدیک به فقیرترین کارگران تشکیل نشده بود. برای مثال، کارگران مهندسی و معدن

ی  ای نتیجه های بالفاصله پس از جنگ تااندازه شان در سال جوئی صنعتی دستمزدهای پرولتاریا ایستاده بودند و مبارزه
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عالوه، مناطقی از  وجود آمده بود. به ی بود که در صنایع سنگین بهمدت ها در رونق کوتاه زنی نیرومند آن قدرت چانه

، روهرکار تجربه کرد (یعنی: مناطق  ی نیروی ها را در این دوران از طرف بخش عمده ترین قیام که بیش آلمان

با دستمزد  سان، ایْن کارگراِن ]. بدین63) از دستمزدهائی باالتر از سطح میانگین برخوردار بودند[برلینو  ساکسونی

و  1918جوئی صنعتی را بین  سبب رکود افت کرد تا بخشی از توضیح مبارزه شان به پائین نبودند که سطح زندگی

 تشکیل بدهند. 1923
دلیل دیگری باید با  که اعمال شود را بازهم به ی بین سطح زندگی و رادیکالیسم سیاسی که الزم است رابطه

های مشابه موجب پیدایش جنبش کمونیستی انبوه نشد. درست  کشورها محرومیتاحتیاط درنظر گرفت: در برخی از 

ی اروپا گریختند و حتی از افزایش دستمزدهای واقعی در رونق  های تورم قاره گری از ویران بریتانیاکه کارگران  است

ا حمایت محدودی برای تنه 1930ی  کاری انبوه در دهه ]؛ با وجود این، بی64بالفاصله پس از جنگ برخوردار شدند[

های ساختاری صنعتی که پیش از این مورد  سان دگرگونی همین فراهم آورد. به بریتانیاحزب کمونیست نسبتًا کوچک 

ای رخ داد که در  همان اندازه به بریتانیاماهر) در  کار انبوه نیمه زدائی و پیدایش نیروی بحث قرار گرفت (یعنی: مهارت

ی اقتصادی و  رو، اگرچه توسعه کار منجر نگردید. از این یم سیاسی اساسی در مراتب نیرویتقس جاهای دیگر، اما به

تنهائی] توضیح کافی برای این  اجتماعی برای فهم پیدایش کمونیسم حائز اهمیت است، [اما] مطمئنًا این عوامل [به

جا هم حزب کمونیست نسبتًا  زیرا در آنعنوان شاهد در نظر گرفت:  توان به را هم می اطریش آورند. پدیده فراهم نمی

بسیار قابل مالحظه  اطریشاهمیت باقی ماند و هم حزب سوسیال دمکراتیْک متحد برجای ماند. این در مورد  کم

کاری ساختاری بسیار باالئی را در  ، کمبود فراوان مواد غذائی، و بی که این کشور تورم افسارگسیخته است؛ چون

 ].65هانی تجربه کرد[گاه نخستین جنگ ج شام
صورت یک  که به ـبرای این توضیح شکست کمونیسم  تواند به چندین عامل مرتبط وجود دارد که می بریتانیادر 

کارگر پیش از  ی کند. یکی از این عوامل فقدان نسبی سنت سیاسی رادیکال در طبقه ـ کمک  ای دربیاید جنبش توده

کم تا حدودی براساس ستیزهای  ی اروپا پیش آمد، دسِت که در قاره ماتیطور مشاهده کردیم، تقسی جنگ بود: همان

زنی جمعی رواج یافت، که  آمیزی از چانه نسبتًا موفقیت نظم بریتانیاعالوه، در  تر از آن قرار داشت. به ایدئولوژیک پیش

]. رفاه اجتماعی 66[های دستمزد در سطح کشوری بود ی خارجی از طرف دولت، شامل توافق ترین مداخله بدون کم

(Social welfare) تر از  ]. شاید مهم67کرد[ کاری محافظت می ی بی کارگر را در برابر ضربه ی ای طبقه تااندازه

راستی ایمن باقی ماند. فقداِن نه تنها  های افراطی دسِت سیاست نسبت به بریتانیاها، این باشد که دولت  ی این همه

ساالران و قضات از نوعی  ، بلکه عدم وجوِد سرآمدان قدیمی در میان سربازان، دیوانبریتانیاجنبش فاشیستی انبوه در 

در معرض  بریتانیاکار  معنی بود که نیروی هائی از اروپا دراختیار داشتند، بدین که هنوز قدرت قابل توجهی را در بخش

 ی ی قیام طبقه یکی از علل عمده آلمان. مطمئنًا در کار در اروپا را رادیکالیزه کرد که نیروی آن فشارهائی قرار نداشت

نظامیان داوطلب و عمدتًا ضدکمونیست]   شبه (Freikorps)[کورپس  فرایی  گرانه های سرکوب کارگر فعالیت

 ].68بود[
کمک کند.  1918ی پس از سال بریتانیاتوضیح فقدان کمونیسم فراگستر و مبارز در  تواند به این چیزها می

متحد باقی ماند و توانست  (SPÖ) اطریشکه چگونه حزب سوسیال دمکراتیک  [اما] همین چیزها برای توضیح این
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سو) سرآمدان  قدرها کافی نیست: زیرا (از یک حفظ کند، آن اطریشکار در  بخش اصلی نیروی وفاداری خودرا نسبت به

هم  SPÖگسترش یافت، و (از سوی دیگر)  اطریشتی در نخستین جمهوری مرتجع قدیمی و جنبش انبوه فاشیس

حال، این امر حقیقت دارد  ای از مناقشات ایدئولوژیکی پیش از جنگ. با این سنت مارکسیستی داشت و هم تاریخچه

 باشد و دارای چنان جناح آلمانتر با چپ سوسیال دمکراسی  که بیش این داشت طورکلی گرایش به به SPÖکه 

وجود داشت]  آلماندر نتیجه همان میزان فشار[ی که روی جناح چپ سوسیال دمکراسی  راست قابل توجهی نبود.

ویژه  ] وجود نداشت که باعث شود از سازمان اصلی و والد خود انشعاب کند. این امر بهاطریشبرروی چپ رادیکال [

گراها،  های ارتش برای مبارزه با قیام چپ با بخش SPÖکه رهبری  چنین بود، هنگامی 1918در بافت انقالب سال 

یا ارتش خلق  (Volkswehr) ور فولکسنداشت؛ بلکه اجازه داد تا اتحادی انجام داد،  آلماندر  SPD که طور آن

ی  رسد که توضیح واقعی برای توسعه نظر من می ]. چنین به69طور غالب از میان کارگران مسلح عضوگیری کند[ به

ها در جائی رخ دادند که نهادهای قدیمی  نبوه کمونیستی در این مسئله  نهفته باشد: این جنبشهای ا جنبش

بسیاری از دستمزدهای  بریتانیادادند. در  کردند که اعتماد اعضای خودرا از دست می ای رفتار می شیوه کار به نیروی

سان مشروعیت  دست آمد، که بدین ی بهای قدیم های اتحادیه ی پس از جنگ توسط سازمان دست آمده در دوره به

دید.  خودرا با تورم بعد از جنگ روبرو می آلمانیکارگر حفظ کردند. برعکس، کارگر  ی خودرا برای بخش اعظم طبقه

های کارگری رسمی  جا نیز خودرا در مقابل اتحادیه زد، در این اعتصاب می ی این تورم دست به که در نتیجه هنگامی

عالقه  آلمانتجدید قوای اقتصاد  تحاد نزدیک با دولت سوسیال دمکراتیک بود و پیش از هرچیز بهیافت که در ا می

؛ و های کارگری آزاد اتحادیهشد و هم از رهبری  بیگانه می SPDـ هم از  اغلبـ  داشت. تعجبی ندارد که این کارگر 

مرتجع را برای رویاروئی [با  کورپِس فرایمی نیروهای شبه نظا SPDقیام و هنگامی که دولت  خشم، به این بیگانگی به

چیان اعتصابی [را در نظر  انجامید؛ برای مثال، معدن ترک سوسیال دمکراسی می فرستاد، به کارگران اعتصابی] می

سرخوردگی مشابهی منجر  به 1920ها در سال  برای رهبری اشغال کارخانه PSIشکست  ایتالیا]. در 70بگیریم][

 1920در سال  فرانسهایم که شکست انتخاباتی و شکست اعتصاب همگانی در  ]، درحالی که مشاهده کرده71شد[

 ].72ای باشند[ بعضی از کارگران را برآن داشت تا در پی استراتژی تازه
های  های سوسیال دمکراتیک و کمونیستی پیامد تلفیق عامل ادروگاه اروپا به کار سان، تقسیم جنبش نیروی بدین

چنین این شکاف برخاسته از تصمیماتی بود که رهبران نهادهای قدیمی  اجتماعی، اقتصادی و ایدئولوژیکی بود. هم

تر اروپاِی  بخش بزرگدر که این تقسیم  توان در آن تردید داشت، این است که نمی کردند. چیزی کار اتخاذ می نیروی

  همراه داشت. بار برای انقالب سوسیالیستی در به مرگاندازی  ، چشم1918پس از سال 

  

  شکست و موفقیت انقالبی
صورت شکست یا موفقیت انقالبی  ی جنبش کارگری اروپا در دوران بین دو جنگ به اعتباری قضاوت در باره به

تاریخی ـ  تنها کشوری بود که چنین رویداد جهانی روسیهه چون ک آن معنی است چندان مشروع نیست؛ این نه به

 ی  های طبقه که بسیاری از بخش روست  چنین از آن نادری (یعنی: انقالب پرولتاریائی) را تجربه کرده بود، بلکه هم
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کردند این  رو بود که فکر می دادند؛ این عدم تمایل، یا از آن انقالب از خود نشان نمی کارگر اروپا هیچ تمایلی نسبت به

ی سوسیالیستی را باور کنند.  این نداشتند که هزاره ای به این علت بود که عالقه کار خیلی پرخطر است، یا صرفًا به

ی  در نواحی معینی [از اروپا] امتیازات قابل توجهی برای طبقه 1939و  1918های  ی سال عالوه براین، در فاصله

در  1918شد. انقالب نوامبر در سال  مرسوم  آلمانو  اطریش، بریتانیاکاری در  کارگر اروپا احراز گردید. حقوق بی

های بزرگ صنعتی و  های کارگری از سوی سازمان رسمیت شناختن اتحادیه نیز (گرچه با اکراه) شاهد به آلمانکشور 

با نابودی  1933ساعت کار در روز بود؛ گرچه این [موفقیت] مدت کوتاهی دوام داشت و بعد از سال  8کارگرفتن  به

ای مشابه،  شیوه ]. به73اثر شد[ ها نیز خنثی و بی ی این ها، همه کار توسط نازی ی نیروی نهائی جنبش سازمان یافته

های مهمی در ایجاد مزایای رفاه اجتماعی و مسکن شهری برداشته شده  ، گام1934پیش از پیروزی ارتجاع در سال 

کم  دسِت ی مردمی فرانسه، جبهه، در دولت 1936در سال  (Matignon) متینیانی  نامه که توافق ]، درحالی74بود[

همراه  بار به رای نخستینساعت کار و تعطیالِت با استفاده از حقوق را ب 40ای  کارگر هفته ی  طور موقت برای طبقه به

 ].75آورده بود[
 PSOEو  SFIO  ،PSI  ،SPD  ،SPÖهای  که برنامه آوردها، بازهم این امر درست است این دست با توجه به

ی این احزاب  ـ در اروپای بین دو جنگ ناکام باقی ماندند: زیرا همه های کمونیستی بدون درنظر گرفتن حزبـ 

هرطریق  داری و ایجاد برابری اجتماعی به جتماعی کردن وسائل تولید، نابودی سرمایها لحاظ نظری به کم به دست

 روسیهـ متعهد شده بودند. تنها در  آن وجود نداشت ی بارهدر  گونه توافقی ای بود که هیچ البته این مسئله ممکن ـ

لتاریا موفق شد تا انقالب جا بود که پرو هایش نابود شد. تنها در آن سامان اقتصادی کهن از بن و در شاخه

واقع گردید  روسیهعنوان سوسیالیسم در  چه به که اضافه کنیم، آن سوسیالیستی را اجرا کند؛ اگرچه منصفانه است

 گو بود. چرا چنین وضعیتی وجود داشت؟ های اروپائی  را پاسخ های بسیاری از سوسیالیست ندرت بلندپروازی به
های بقیه اروپا از آن  از آن برخوردار شدند و سوسیالیست روسیک توضیح برای این موفقیت که انقالبیون 

آن را ارائه  آلمان شرقینویسی شوروی و  ها و پس از آن شوروی و تاریخ که خوِد بلشویک محروم ماندند، این است

جود داشت؛ حزبی [متشکل] از انقالبیون متعهد، رو موفق شد که حزب بلشویک و انقالب از این روسیهاند. در  کرده

وجود آمده بود.  ) به1903ها قبل (دقیقًا از سال  رو و با هدایت متمرکز جدی از مدت پالوده از رفرمیسم و عناصر میانه

در زمان  ایتالیا) و در 1818های  (در انقالب اطریشو  آلمانگراها در تصرف تمامی قدرت در  برعکس، شکست چپ

» از نوع نوین آن«فقدان چنین حزبی  بهرا  1920و  1919ی سرخ  ها و تصرف زمین در دو ساله ل کارخانهاشغا

راستی چنین باشد که وجود سازمان بسیار منضبِط انقالبیون ازخودگذشتْه تصرف  ]. شاید به76[دهند مینسبت 

رخ داد.  روسیهدر  1917که در اکتبر  نچنا کار ضروری باشد، هم کند یا حتی برای این قدرت فیزیکی را تسهیل می

ـ  مطمئنًا ها ـ ها در درون مراتب آن و نقش رفرمیست آلمانو  ایتالیای احزاب سوسیالیستی مختلف در  ترکیب آشفته

دست  های رادیکال کارگران در این کشورها به بین برای گروه ی فقدان رهبری روشن توضیحات قابل توجهی را در باره

چه نیاز  موفقیت یا شکست انقالبی بیش از اندازه یک بعدی است. آن ی بارهحال، چنین توضیحی در ایندهد. با  می

که این  هائی است تر وضعیت کارگر در اروپا نیست، بلکه بیش ی پژوهش دارد، صرفًا ساختارهای سازمانی طبقه به
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در کشورهای دیگر وجود داشت که  یزیچ و آن روسیهکردند: زیرا تفاوت عظیمی بین شرایط  آن عمل می نیروها در

 مسلط بود.
در سال  روسیهطور استدالل کرد که وضعیت سیاسی و اقتصادی مشخص  توان این ی نخست می در وحله

های مادی وحشتناکی را  پریشانی روسکرد. پرولتاریای  ها ایجاب می همراه یا بدون بلشویک انقالب دومی را به 1917

که در  حکومت موقتها متضمن پایان جنگ بود. اما  کرده بود، و بنابراین پایان این پریشانی ی جنگ تجربه در نتیجه

 ی های مادی طبقه رو، درمان نارضائی خواست جنگ را ادامه دهد. از این صحنه آمده بود، می ی انقالب فوریه به نتیجه

که امکان رفتن  نبود  لنینتزهای آوریل  هدور انداختن حکومت موقت بود. بنابراین، لزومی ب متضمن به روسکارگر 

تر شود. این  اعالم کند و خواستار دگرگونی سیاسی بیش پتروگرادو  مسکورا برای کارگران  روسیهفراسوی انقالب  به

که این  چنان ها وجود داشت، هم ساخته برای رادیکالیزه کردن توده عنوان محرکی درون امر در همان وضعیت به

کردند که آشکارا مطالبات بلشویکی  که حتی اعضای حزب منشویک پالکاردهائی را حمل می واقعیت گواه برآن است

کنیم:  ]. تکرار می77ها اتفاق افتاد[ رغم میل بلشویک ها را خواسته بود، و این خوْد علی آن 1917ئیه سال وژ در قیام

معنی انکار  روی به هیچ تصرف واقعی قدرت نداشت؛ و نیز به آن معنی نیست که وجود حزب بلشویک ربطی به این به

نیست. با وجود این، این امر بدان » ین، صلح و نانزم«ها در شعارهای  ها در تشخیص حالت توده موفقیت بلشویک

وضعیتی انفجاری ایجاد کرد که  روسیگیری مداوم جنگ از سوی مقامات  های دولت موقت و پی که مشی معنی است

کار  ی باالئی از دقت و عمق به کرد که [این وضعیت انفجاری را] با درجه از آن بهره بردند و باید تصریح ها بلشویک

 د.گرفتن
 اطریشدر  1918های  گاه انقالب های دمکراتیک که در شام در کشورهای دیگر اروپا وضعیت متفاوت بود. دولت

رو، یک  این هدف هم دست یافتند. از این انعقاد سریع صلح داشتند، و در واقع به تشکیل شده بودند، تعهد به آلمانو 

وجود داشت، در اروپای مرکزی دیگر وجود نداشت، چه  سیهرومحرک عمده برای فعالیت رادیکال یا بنیادین که در 

در ساختار   ویژه تفاوت های مهم دیگری (و به حال، بازهم تفاوت ِی پیروزمند. با اینایتالیاو  فرانسهو  انگلستان رسد به

در کشورهای کارگر  ی های انقالبی طبقه بخش که به و بقیه اروپا وجود داشت روسیهاجتماعی و انسجام سیاسی) بین 

 داد. تری برای مانور [انقالبی] می اخیر جای بسیار کم
پاشیدگی کلِی دستگاه  گاه نخستین جنگ جهانی، کشورهای اروپائی شاهد ازهم ی نخست، در شام در وحله

 روسیهتر فروپاشی ارتش  مهم  و از همه تزاریی حاکِم  که تقسیمات درونی طبقه دولتی قدیمی بودند. درحالی

نخورده باقی  دست آنتانتهای پیروزمند  فراهم آورد، نیروهای ارتش و پلیس در قدرت لنینای را برای موفقیت  زمینه

 ایتالیاکه در  چنان استفاده شود (هم ها آن وجود آوردند که یا در رویاروئی با قیام پرولتری از این امکان را به ماندند و 

که در  چنان د (همنجوئی صنعتی مورد استفاده قرار گیر ویا  در برابر مبارزه ـ چنین شد)، ها اغلب در اتحاد با فاشیستـ 

که  توان گفت، درجائی نمی آلمانو  اطریشی  که همین را  درباره اتفاق افتاد). آشکار است 1920در سال  فرانسه

کم تا  دست کهن را ـ های دست بگیرند و ارتش توانستند قدرت را به 1918شوراهای کارگران و سربازان در نوامبر 

حال، توسعه در این دو کشور یک تفاوت اساسی بین  پایان برسانند و از وجود بازبدارند. با این طور مؤثری به ـ به مدتی
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های  جا پرولتاریا با گروه دهد: در این های اروپائی وجود داشت را نشان می تر دولت چه در بیش و آن روسیهوضعیت 

 بسیار نیرومندی روبرو بود. ضدانقالبی و اپوزیسیون
در  روسیه)  سرمایه خارجی و ارتباطات نزدیک بین دولت و رشد صنعت وابستگی به دالئل تاریخی متنوعی ( به

صورت پایگاه اجتماعی برای لیبرال  فاقد بورژوازی بزرگ، ُپرشمار و قدرتمندی بود که بتوان به 1917سال 

طور نسبی  سان، یک ساختار اجتماعی به ]. بدین78آن بود[ ضدانقالب متکی به دموکراسی یا برای جواب دادن به

 .روستائیان و پرولتاریای ازخودبیگانه روبرو بودند وار با دار در آْن انگل قطبی شده وجود داشت که سرآمدان زمین
های انقالبی غرب را  فکری از اندیشه شدند و محرک روشن های سرکوب مربوط می نسل فکران بورژوا که به حتی روشن

]. بنابراین، در متن یک ارتش نابود شده و فقدان قشرهای 79تر معرف گروه دوم بودند تا گروه اول[ داشتند، بیش

توانست  که می جائی اش بود؛ تاآن بسیار بازتر از همتای غربی روسیهماعی میانی و متوسط، دست پرولتاریای اجت

و  روسیهجا تفاوت اساسی دیگری بین  عمل بزند. در این کم بدون مخالفت روستائیان دست به همراه یا دسِت به

این معنی که اصول سوسیالیسم را  ودند، نه بهانقالبی ب 1917در سال  روسکشورهای غربی وجود داشت: روستائیان 

زمین داشتند و مقاومت در برابر آن  که برای حق مالکیت نسبت به کم براساس مطالباتی کردند، بلکه دست تصدیق می

سان، اقتباس شعار زمین برای دهقانان  ها امتناع کرده بودند. بدین رسمیت شناختن حق آن جا از به که تااین هائی دولت

کم آرامشی موقت برای  ، اگر حمایت واقعی دهقانان را جلب ننمود، دستلنینتوسط  های انقالبی سوسیالیست از

گردانند، در  صاحبان اشرافی سابقش برمی های سفید زمین را به که این تهدید که ارتش ها فراهم آورد؛ درحالی آن

ها و آرزوهای پرولتاریا و روستائیان  بین خواست رشد عنوان پنهان داشتن گسست روبه تر به بیش روسیهجنگ داخلی 

که برکشور  تری برای نظارت ضعیفی ساخت تا انسجام بیش ها را قادر می گرفت و ایْن بلشویک مورد استفاده قرار می

 دست بیاورند. داشتند، به
ی متوسط پرشمار و  طبقه یاایتالو  آلمان، فرانسه، بریتانیاکه]  در بقیه اروپا امور بسیار متفاوت بود. نخست [این

، صاحبان صنایع در سه کشور اخیر، در بعضی از نقاط نه تنها صاحبان صنایع قابل اتکائی  در واقع قدرتمندی داشتند. 

ها نیز حساب  ها و حتی در مواردی روی خشونت ضدانقالبی آن بودند، بلکه گاهی برای تأمین مالی دولتی

مقابله با  یای انقالبی با هرکوشش و تالشی برای انقالب اجتماعی نه تنها مجبور به]. عالوه براین، پرولتار80شد[ می

داران،  سفید، دکان خو و قابل توجه کارگران یقه های دشمن بایست] با گروه سرآمدان صنعتی بود، بلکه [می

ها  که بعضی از این گروه استرود، این  چه از این فراتر می دار نیز روبرو شود. آن گران مستقل و کشاورزان زمین صنعت

چنین  آلمانکه در  چنان های ضدانقالبی بسیج شده بودند، هم قباًل و پیش از نخستین جنگ جهانی توسط سازمان

ی پس از جنگ ایتالیاکه در  چنان قرار داشتند، هم کاتولیککه دیگران تحت تسلط سیاست پوپولیستی  بود؛ درحالی

های مناسبی را برای بسیج روستائیان  ای خط و مشی تر حزِب سوسیالیستی کم که ]. درست است81مشاهده کردیم[

اصول  توانستند منافع پرولتاریائی را ارائه کنند و نسبت به ها می اتخاذ کرد؛ لیکن بازهم دشوار بتوان دید که چگونه آن

دست بیاورند که حق [مالکیت]  هسو) وفادار بمانند و (از سوی دیگر) حمایت آن روستائیانی را ب اولیه خود (از یک

های سوسیالیستی  که حزب ی اجتماعی برآورده شده بود. درجائی زمین قباًل توسط سامانه کهنه ها نسبت به آن

با کارگران مزدبگیر [مواجه]  وایمار آلماِنو  ایتالیاهائی از شمال  سوی مناطق روستائی روان شدند، یا مانند بخش به



 صفحه 155
 
 

دار  کاران زمین رفته بودند. آن روستائیان زمین میان سهم بینیم، به می ایتالیاو  فرانسهدر  گونه که بودند ویا آن

شدند تا قاعده و از مشکالت خاصی نیز  تر استثنا محسوب می چپ ملحق شدند، مطمئنًا بیش مستقلی که به

 میان ارتش آزاِد ضدانقالبنظا شبه]. در واقع، در میان 82خصوص از نوسانات تقاضای شراب) در رنج بودند[ (به

(Freikorps) ی  در اوائل دهه ایتالیاکرد و نیز در جنبش فاشیستی  را سرکوب  روهری کارگر در  های طبقه که قیام

ی متوسط شهری و  ئی را شکست داد، این دقیقًا کشاورزان روستائی و طبقهایتالیاکه سرانجام سوسیالیسم  20

ی بین  کار رادیکال بود که در فاصله این ترتیب، این نیروی ]. به83کرد[ ا بازی میای ر روستائی بود که نقش برجسته

برای فراخواندن  نظامیان ارتش آزاد شبههای اجتماعی پرشمار و مخالف ایزوله شد. شاید توانائی  دو جنگ توسط گروه

]؛ و نیز این 84جدائی باشد[ ی این گر درجه ی زمانی کوتاهی نشان صفوف خود در فاصله هزار نفر به 400بیش از 

که طی  ]. درحالی85گرفتند[ های اروپائی در این دوره جمعیت روستائی بزرگی را دربرمی تر دولت واقعیت که بیش

وجه ازبین نرفت، هرگروه باور  هیچ به ایتالیاها و روستائیان در  ی بین کارگران کارخانه جنگ جهانی نخست عالقه

ها  های درخواست شده توسط سوسیال دمکرات حمله اطریش]؛ در 86شود[ ار میداشت که توسط دیگری استثم

های بزرگی از جمعیت  نیز بخش 1919در جریان انقالب سال  مجارستانروستا برای خوراک و وقایع مشابهی در  به

 ].87کار صنعتی را بیش از پیش ایزوله ساخت[ کشاورز را بیگانه کرد و نیروی
دلیل تقابل]  های مکانیکی یا [به ها بدان معنی نیست که بگوئیم انقالب پرولتری براساس زمینه یک از این هیچ

اتفاق افتاد،  روسیهدر  1917که در اکتبر  چنان توان استدالل کرد، هم اپوزیسیون بسیار پرشمار غیرممکن است: می

که  این معنی نیست هرروی، این گفته به دست بگیرد. به تواند قدرت را به یک اقلیت پرولتری در شرایط مساعد می

انجامید. در واقع، این دقیقًا همان  جنگ داخلی می احتمال زیاد به هرگونه تالشی برای انقالب سوسیالیستی به

برای توجیه امتناع خود از درگیر شدن در یک انقالب سوسیالیستی در  SPDکار  استداللی بود که رهبری محافظه

جنگ داخلی  تواند به کار گرفت. عالوه براین، مسئله صرفًا این نیز نبود که قیام پرولتاریائی می به 1918سال 

نظر من  توان گفت. به که [در این مورد] می ای حداقل چیزی است بینانجامد، بلکه احتمال شکست در چنین مواجهه

گرفت. در این ستیز یک  1934در سال  اطریشتوان از جنگ داخلی  رسد که این درسی است که می چنین می

نظامی فاشیستی (که اعضای  های شبه توسط نیروهای متفق سازمان  یافته جنبش کارگرِی متحد، منضبط و سازمان

ی متوسط شهری فراخوانده بودند) و نهادهای دولتی (همراه با ارتش و پلیس) نابود  خودرا از میان روستائیان و طبقه

بود و در زیر یک پرچم انقالبی قرار داشت و در  کار اروپائی متحد می سان، حتی اگر نیروی ین]. بد88و محو گردید[

که هرگونه تالشی  داشت که از نوع سازمان بلشویکی بود، بازهم نسبتًا روشن است هائی می سازمانی روسیهخارج از 

 کرد. درجهت انقالب سوسیالیستی با موانع نسبتًا نیرومندی برخورد می
ـ خیلی دورتر از آن چیزی  که مشاهده کردیم چنان هم کار ـ حال، این نیز حقیقت دارد که جنبش نیروی اینبا 

های سوسیال دموکراتیک و کمونیستی  جناح کار به گونه شکی نیست که جنبش نیروی بود که بگوئیم متحد بود. هیچ

ام داستان را بیان کند. حتی در چپ رادیکال که بتواند تم تقسیم شده بود؛ و این بسیار دورتر از آن چیزی است

شد  می KPDنه تنها هنوز شامل  1920،  چپ رادیکال تا سال آلماندر   مثاًل تری قرار بود رخ بدهد.  تقسیمات بیش

 KAPDی  کرد)، بلکه دربرگیرنده هایش مرتب نوسان می های مختلف تقسیم شده بود و در مشی فرقه (که خود به
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(که تنها  USPDاز این حزب انشعاب کرد)،  20/1919های  تری داشت و در سال گرانه قیام  (که حتی ذهنیت

های مختلف آنارکوسندیکالیستی  چنین گروه این حزب پیوست) و هم به KPDهنگام حالت جنینِی  بخشی از آن به

مقاصدی بِی مشخص و با ]. چندان تعجبی ندارد که تحت چنین شرایطی هیچ رهبرِی انقال89نیز بود[ روهردر ناحیه 

 1921که در سال  ها و انقالبیون بود؛ اما وقتی ی رفرمیست در آغاز دربردارنده PSI ایتالیاوجود نیامد. در  به شفاف

شدت  و پیروانش به بوردیگابنیان گذاشته شد، این حزب نیز از جناح چپ توسط  لگهورندر  ایتالیاحزب کمونیست 

که بین سوسیال  شد تقسیماتی گرفتاری مشابهی  گونه نیز به مجارستان]. انقالب 90مورد تهاجم قرار گرفت[

 ].91ها صورت گرفته بود[ ها و کمونیست دمکرات
دشواری  کارگر اروپا به ی های رادیکال طبقه فقدان رهبری انقالبِی متحد و دوراندیش بدان معنی بود که بخش

اعتنا  کم رفتار بی ها و آرزوهای خودرا در شرایط مساعد نیز متحقق سازند. رفتار ضدانقالبی یا دست توانستند آرمان می

 ایتالیاها هیچ فرصتی باقی نگذاشت. در  های بعضی از ملل اروپائی برای آن ی سوسیال دمکرات کارانه و محافظه

ی کارگر  امتناع کرد و اجازه نداد که یک طبقه 1920در سال ها  آهنگ شدن با اشغال کارخانه از هم PSIرهبری 

طور فعال با  که به است آلمان]. مشهورترین رهبرْی سوسیال دمکراسی 92دست بگیرد[ تری قدرت را به همگانی

متحد  20/1919های  های جناح چپ در سرتاسر سال ساالری کهن در سرکوب قیام و دیوان فرماندهی عالی آلمان

های رفرمیستی دمکراتیک را  حزب حتی نابودی شوراهای غیررادیکال کارگران را تأیید کرد و جنبششد. این 

]. بنابراین، 93سرکوب کرد که خواستار برکناری مسؤالن قدیمی وهواداران نظام پادشاهی در خدمات مدنی بودند[

برپائی سامان سوسیالیستی  متعهد بهکه در تئوری  یروشنی الزم است که چنین رفتاری را از سوی رهبران احزاب به

 بودند، توضیح بدهیم.
چیزی از این قرار بود: در شرایط هرج و مرِج پایان جنگ،  SPDکاری از سوی خوِد  توضیح این مالحظه

انجامد. بنابراین،  محرومیت اقتصادی بازهم شدیدتری می پذیر نیست، زیرا به اجتماعی کردن فوری وسائل تولید امکان

تواند  باشد. عالوه براین، اجتماعی کردن می آلمانماِن بالفاصله پس از جنگ اولویت ما باید بازسازی اقتصاد برای ز

چنین نیازمندیم که برای  همراه داشته باشد. هم های اجتماعی شده را به ی سرمایه ی متحدین را و مصادره مداخله

مقصد خود  تضمین کنیم که خوراک و منابع غذائی به کاری کنیم و حفظ قانون و نظم با نهادهای قدیمی دولت هم

سان، [کسب] تخصص کارکنان دیوانی قدیم و انضباط افسران  تحرک کنیم. بدین رسند و ارتش را نیز [باید] بی می

دنبال آن خواهد  ای را که به ریزی گسترده ارتش از اهداف اساسی ماست. سرانجام، نمی توانیم جنگ داخلی و خون

 یق کنیم.آمد، تشو
 آلمانی [مردم]  بار در زندگی روزانه های رقت محرومیت آسانی رد کرد. توجه به توان به بعضی از این نکات را نمی

ی متحدان  محکوم کرد. امکان مداخله باره یک بهریزی را دشوار بتوان  دوری جستن از خون در پایان جنگ و میل به

که در شرایط  روسیهداری غرب در جنگ داخلی  های سرمایه ا، قدرته ی این یک امر خیالی نبود: گذشته از همه

نتوانست شوراهای غیررادیکال را  SPDکه  نامساعدتری بود، مداخله کردند. با وجود این، این نکته نیز مهم است

ت توانس تحرک ساختن می که حفظ قانون و نظم و بی کار گیرد، در جائی های ضددموکراتیک به جای بوروکرات به

سان، چیزی فراتر از اتحاد پلید بین  خوبی و خوشی کامل تحت نظر شوراهای  جدیدالتأسیس تأمین شود. بدین به
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چنین [ناگوار] بود، با  که وضعیْت این ) وجود داشت. اینفرماندهی عالیگوی  (سخن گرونر) و ژنرال SPD(رهبر  ابرت

قتل رساندن  کارگر را سرکوب کرد و حتی به ی طبقههای جناح چپ  قیام SPDشود که  این واقعیت آشکارتر می

را با وجدانی آسوده ترغیب نمود. توضیح واقعی این رفتار از سوی رهبری رسمی سوسیال  کنشت لیبو  لوگزامبورگ

ها را قباًل  که پیش از جنگ و طی جنگ صورت گرفته و آن در بعضی از رویدادهائی نهفته است آلماندمکراسی 

های پس  در سال SPDچه  امپراطوری سازمانی انبوهی را پیش از جنگ ایجاد کرده بود. آن SPDایم.  توصیف کرده

در  های آزاد اتحادیهخودش بود:  بهاز جنگ انجام داد، دفاع از این امپراطوری و سازمانی بود که از متفقان نزدیک 

ای را  همان بازی SPDاعتباری  چنین از سوی جنبش شورائی. به برابر رقابت از سوی چِپ تندور و رادیکال، و هم

حال، این نکته نیز درست  . با اینآلمان: حفظ خود در جریان انقالب آلماندرپیش گرفته بود که فرماندهی ستاد 

ی  طور عمده با رویدادهائی در دوره که نقش آن به آلماندرون مراتب سوسیال دمکراسی ها در  که رفرمیست است

رفِت  تر پیش تقویت شده بود، بیش 1917در سال  USPDتر در  نشینی عناصر رادیکال ویژه با پس جنگ و به

أسفانه متحدین فهمیدند تا دیکتاتوری پرولتاریائی. مت عنوان هدف اصلی انقالب می دمکراسی پارلمانی را به

اصطالح ضددموکراتیک چپ اختیار کرده بود، دقیقًا همان کسانی بودند که  برضد نیروهای به SPDکه  ناخوشایندی

 نقش داشتند. وایماردر تضعیف دموکراسی 
های  کاری سوسیال دمکرات چنین احتیاط و پنج سال پس از آن، و هم 1918در سال  SPDرفتار ضدانقالبی 

شان منطبق بود؛ بنابراین،  نهادهای  ها با آرزوهای های آن کشد. شاید مشی ای بسیار اساسی را پیش می نکته ایتالیا

ر اروپا بود. مطمئنًا کارگ ی بازتاب ماهیت غیرانقالبی طبقه روسیاعتباری شکست ابتکارهای انقالبی در اروپای غیر به

تر  دی برای تأیید این ادعا نیز دشوار نیست. بیشبود؛ و یافتن شواه یچنین مورد آلماناند که  استدالل کرده

صرفًا خواستار صلح و اصالحات دموکراتیک بودند. همایش کشوری شوراهای  1918در نوامبر  آلمانانقالبیون در 

دمکراسی «تشکیل شد، برای انتخابات مجلس ملی (یعنی:  برلیندر  1918ی دسامبر  کارگران و سربازان که در نیمه

ای را نسبت  اکثریت عمده SPD؛ و »دست شوراها ی قدرت به همه«رأی داد، نه برای فرمول رادیکال  »)بورژوائی

حال، نتایج این انتخابات  دست آورد. با این به 1919در ژانویه  تاگ رایشاحزاب سوسیالیست رقیب در انتخابات  به

انجام گرفت،  ساکسونیدر  روهر وکردن در  تقریبًا در سال پس از آن معکوس شد، مبارزات انبوهی برای سوسیالیزه

برنواحی پرولتاریائی شهرهای صنعتی  USPDوقوع پیوست و  به آلمانکارگر  ی های طبقه در چندین بخش قیام

]. در 94از آن خود کرد[ 1924میلیون رأی را در انتخابات سال  3تر از  بیش KPDبزرگ مسلط شد و درنتیجه 

کار صورت نگرفت، بلکه بازهم بازتاب  ها از سوی نهادهای مرکزی نیروی تصرف زمین و اشغال کارخانه ایتالیا

ی  در فاصله» کارگر ی طبقه«خواهم بگویم که  ]. نمی95بود[ ایتالیاکار  های معینی از نیروی احساسات تندروی بخش

های مهمی از این طبقه از سوسیال  که بخش ین استی مهم ا پارچه انقالبی بود. نکته طور یک بین دو جنگ در اروپا به

  کاری آن ناراضی بودند. روی و احتیاط دمکراسی و میانه

 روسیهتوضیح شکست چپ انقالبی در بیرون از  بهکشد که  را پیش میی دیگری  نکتهاین مسئله ، هرروی به 

کار بودند، تقسیمات [مختلفی] وجود  که نمایندگان نیروی های سیاسی مختلفی کند: نه فقط مابین بخش کمک می

کار، بین کارگران ماهر و غیرماهر، و حتی بین  ی جنبش (بین کارگران شاغل و بی چنین در ریشه داشت، بلکه هم
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کاران  نتوانستند هم بریتانیامهندسی ماهر در  این ترتیب، کارگران مشاغل مختلف) نیز تقسیماتی وجود داشت. به

های رادیکال در سال  که فعالیت ]؛ درحالی96تر ماهر خود در جنبش نظارت کارگری را در طی جنگ بسیج کنند[ کم

توان چنین استدالل کرد که  ]. در مورد اخیر می97چیان و فلزکاران بود[ معدن منحصر به روهری  در منطقه 1920

، در روهردر بخش جنوبی  سولینِگنو  شاْید ِرمپارچه نبود. در نواحی  وجه یک هیچ در ساختارش به» رادیکالیسم«

جا تسلط داشت،  ) در آنDMVای داشت و فقط یک اتحادیه واحد (یعنی:  ای که سنت سوسیالیستی طوالنی ناحیه

شان که عمدتًا از جانب  ی رهبرانها دستورالعمل خود گرفت که در آن کارگران به رادیکالیسْم ظاهری منضبط به

USPD گیرترین توسعه را طی  که چشم روهرهای غربی ناحیه  دادند. از سوی دیگر، در قسمت بود، پاسخ می

شد و نیز  صورت آنارکوسندیکالیسم بیان می که به های جنگ تجربه کرده بود، نوعی رادیکالیسم غیرمنضبط  سال

ها از نظارت هرجنبش سیاسی  رسد که این نظر می ال بودند، تسلط داشت؛ بهنوعی رادیک چپی که به های فوق جنبش

جا بازهم  ]. در این98همان سرعت هم ناپدید شدند[ همان سرعت که پدید آمدند، به مشخصی خارج بودند و به

ر کا آید: نوسانات شدید یک نیروی انداز یک انقالب پرولتاریائی پیش می ی دیگری برای ترسیم چشم مسئله

اش تقسیم شده بود، بلکه از  های سیاسی و آرزومندی  لحاظ منافع اقتصادی کارگر اروپا نه تنها به ی ]. طبقه99جدید[

، در روسیه، برخالف ایتالیاو  آلمانشد. مراکز قدرت صنعتی در  های مختلف تقسیم می قسمت لحاظ جغرافیائی نیز به

  که در و حتی پایتخت این کشور از رویداهائی ایتالیاای از  عمدههای  یک مرکز سیاسی واحدی متمرکز نبودند. بخش

و  ساکسونی، روهر، برلینهای پرولتری در  قیام آلمانپذیرفتند. در  آمد، هیچ تأثیری نمی پیش می تورینو  میالن

ای رخ  صورت نقاط زمانی جداگانه ها تاحدود زیادی جدا از یکدیگر بودند و به واقع شدند؛ اما این هامبورگ

 ].100دادند[
بیِن  )، فقدان رهبری روشنآلمانو  ایتالیاکار رادیکال وجود داشت (مانند  حتی در آن کشورهائی که نیروی

و از  کار وجود داشت،  ی نیروی یافته که هم در میان رهبری و هم در اساس جنبش سازمان تقسیماتی متحد و نیز 

امری غیرمحتمل تبدیل  پوزیسیوْن وقوع انقالب سوسیالیستی موفق را بهتر، وجود قدرت نیروهای ا ها مهم ی این همه

اندازهای  چشم توانست به چنین می هم روسیههای او در  و بلشویک لنین، دقیقًا موفقیت  ای متناقض گونه کرد. به می

ها  پیش آمد، بسیاری از سوسیالیست روسیهکه در  که رویدادهائی شکست هم کمک کند. این امر مطمئنًا درست است

ها را  هائی آموختند و این درس بخش بعضی از کارگران نیز بود؛ لیکن نیروهای ارتجاع نیز درس را تشویق کرد و الهام

فریاد بلند بورژوازی  ـ به ویژه به بهتری هم آموختند. ترس از بلشویسم ـ  ی شیوه شان [حتی] به در مقایسه با دشمنان

رسید و  که درپی آن فرا می دست بگیرد و تهدید سوسیالیسم و بربریتی مک کرد تا چماق ایدئولوژیک بهاروپا ک

ماند که در آن نیروهای انقالب و ارتجاع در  هرروی، یک مورد باقی می شد را درهم شکند. به ها نیز منتسب می روس به

جا ممکن  ل دارد که [آیا] انقالب سوسیالیستی در آنی بین دو جنگ  تقریبًا متوازن بودند و جای بحث و استدال دوره

ویژه در  آنارشیست وجود داشت، به کاتالونیایی  گری در محدوده کارگر قیام ی طبقه اسپانیا. در اسپانیابود [یا نه]: 

رده هدایت ک 9/1936های  ی شدیدی را در جریان جنگ داخلی سال های برابرطلبانه ، که تجربهساراگوساو  بارسلونا

عمدتًا (گرچه نه منحصرًا) حزبی رفرمیست بود، ضمن  1914بودند. عالوه براین، حزب سوسیالیست که تا قبل 

در بستر رکود ـ  1930ی  )، در دههآستوریاس(در اوویدو گر در اطراف  چیان قیام دست آوردن حمایت معدن به
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ی  عرصه و با ورود عناصر تازه و وحشی [به 1934-1936های  راستِی بین سال های دسِت خاموِش ناشی از سیاست

چپ متمایل گردید. چپ سیاسی [در مقابله] با نوعی کودتای  سرعت به ـ به سیاست و حزب] در همان دوران

های  چه نیروی هرروی، آن رخ داد، متحد شد. به 1936در سال  فرانکوها و از جمله  ضدجمهوری که از سوی ژنرال

گری در جمعیت صنعتی نبود،  های اروپا تواناتر ساخت، صرفًا عادات قیام مقایسه با دیگر بخش را در اسپانیاانقالبی در 

کار  اکستِرماوراو  اندلسبلکه وجود پرولتاریای روستائِی انقالبی، گسترده و محرومی بود که در امالک وسیع 

گردد  های اسپانیا نیز برمی ورز در دیگر بخشداران کشا اجاره کردند، [این توانائی عالوه بر پرولتاریای روستائی] به می

رو، شروع جنگ داخلی شاهد این دو طرِف [متخاصمی] بود  ]. از این101که در مقابل مالکان زمیْن معترض بودند[

 که نسبتًا با یکدیگر متوازن بودند و در مقابل هم صف کشیدند.
راستی  کاران مذهبی، افسران دسِت رک محافظهجا هم انقالبیون سوسیالیست در دستان مشت حال در این با این

تقسیم درونی جنبش چپ  توان به ها با شکست روبرو شدند. بازهم این شکست را تاحدودی می ارتش و فاشیست

های جناح چپ را در ستیزی خونین با  ها و سوسیالیست داران تروتسکی و آنارشیست نسبت داد که طرف

درگیر بارسلونا در  1937پردازیم)، در ماه می سال  آن می ها (که بعدًا به ستهای دسِت راستی و کمونی سوسیالیست

نازی  آلمانو  ایتالیاهای  خواه از سوی فاشیست ی کمکی بود که نیروهای ضدجمهوری نتیجه  آن شدند. این مسئله

ه و منضبط (یعنی: ای جنگید فرماندهی تنها واحدهای حرفه فرانکوچنین این واقعیت که  کردند؛ و هم دریافت می

 ].102عهده داشت[ ) را بهمراکشیتیپ 
، و  تر بود) این دالیل گوناگون (که قدرت نیروهای ضدانقالب و نبودن وحدت درونی در چپ انقالبی از همه مهم 

های بین دو جنگ جهانْی  گیر در بسیاری از کشورها موجب شد که سال کار غیرانقالبِی چشم چنین وجود نیروی هم

  های سوسیالیستی وفادار بودند. تحقق آرمان فرا بیاورد که به  انی و ناامیدی را برای کسانیپریش

اما در بعضی کشورها و حتی کشورهای صنعتی مسائل خیلی بدتر از این پیش رفت: فاشیسم قدرت را تصرف  

کم  های کارگرِی دسِت (یعنی، در کشورهائی با جنبش آلمانو  ایتالیاکار را در  ی نیروی یافته کرد و جنبش سازمان

 توانست واقع شود؟ تاحدودی رادیکال) نابود ساخت. این امر چگونه 
  

  کار در اروپا فاشیسم و نیروی
در   تا چه میزانی آلمانهای  و نازی ایتالیاهای  نمایاند: فاشیست تحت این عنوان بالفاصله سه پرسش خودمی

کار نتوانست در مقابل تصرف  ی نیروی یافته رگر صنعتی موفق بودند، چرا جنبش سازمانی کا جلب حمایت طبقه

کار پیش  های فاشیستی چه وضعیتی برای اعتراض نیروی مانع ایجاد کند، و رژیم هیتلرو  موسولینیقدرت توسط 

 آوردند؟
های  جه شویم که موفقیتی رایج و حتی در بسیاری از آثار تاریخی ممکن است با این ادعا موا در اسطوره

]. از 103شود[ کاران مربوط می بی ویژه به و به آلمانی کارگر  طبقه که به نازیسم در انتخابات مرهون چیزی است

های  داری مالِی انگلی و فعالیت سرمایه شد و به نامیده می سوسیالیست ملیحزب  هیتلْرها گذشته، حزِب  ی این همه
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کار باور دارد. در انجمن کشوری جدید  شأن نیروی مدعی بود که به کرد و اقتصادی بزرگ حمله می

(Volksgemeinschaft)  .ِی پیش از ایتالیادر  موسولینیقرار براین بود که تقسیمات بین طبقات ازبین برود

 های یکی از فرقه فرانسهداد. در  داری می جنگ در جناح چپ جنبش سوسیالیستی قرار داشت و شعارهای ضدسرمایه

[حزب  PCFبنیان گذاشته شد که از اعضای پیشین  ژاک ُدرویوتوسط » فرانسهحزب مردمی «متعدد فاشیست 

ها روی آورد و فرصتی [برای ابراز  فاشیست تر کسی به که کم ، کشوریبریتانیا] بود؛ و حتی در فرانسهکمونیست 

ی کارگر در مجلس عوام شروع کرد. با این  هعنوان نمایند ی سیاسی خودرا به حرفه ُاسوالد موسلیوجود] داد، ِسر 

که بخشی از حمایت اولیه  کند. درست است های حمایت سیاسی تصویر بسیار متفاوتی ارائه می حال، واقعیت

یافته  کاری سوسیالیسم سازمان کاری و احتیاط های پیشین بود که از محافظه از جانب آنارکوسندیکالیست موسولینی

گونه اشخاص مراتب جنبش فاشیست را  گفته است، این دو آمبریسکه  چنان حال، هم سرخورده شده بودند؛ با این

ارتجاع روستائی  طرز روزافزونی وابسته به به یموسولینآمدند.  حساب می به» بورژوا« 1921ترک کرده بودند و در سال 

سوسیالیسم یا کمونیسم  چنان به که پرولتاریای صنعتی هم ی متوسط شهری شد، درحالی داران و حمایت طبقه زمین

جائی  هیچ برای فراخوان حمایت از مراتب پیشین حزب کارگر به موسلیهای  تالش بریتانیا]. در 104داد[ رأی می

طور هم  های دیگر اجتماعی بگردد، همان دنبال گروه شد به که برای کسب حمایت مجبور می طور ننرسید، و هما

ای بود که تاحدودی از  تنها گروه فاشیستی ُدرویوی  فرقه فرانسه]. در 105شد[ تر ارتجاعی می پیامش هرچه بیش

 ].106کارگر برخوردار بود؛ اما این حمایت بسیار ناچیز بود[ ی حمایت طبقه
پس از جنگ  آلماِنرسد که  نظر می کارگر را پیدا کند، درآن صورت به ی های طبقه اگر کسی بخواهد فاشیست

جا جنبش فاشیستی میزانی از حمایت انتخاباتی را فراهم آورده بود و  مکان آشکاری برای جستجوست: زیرا در این

های دیگر نیز  ی ایالت همه وجود داشت، بهکه یک حاشیه قابل توجه در آن  اطریشاستثنای  عضویت در حزب، به

،  SAی کارگر صنعتی در درون  گیر اعضای طبقه درصد چشم توان به ] میمورد]. [در این 107سرایت کرده بود[

صدراعظم شود، اشاره کرد؛ بسیاری از این اعضا میزان معینی از مهارت و  1933در ژانویه  هیتلرکه  پیش از آن

ها حمایت انتخاباتی قابل  نازیچنین در بعضی از نواحی صنعتی  ]. هم108ری را داشتند[ی نوعی از بیکا تجربه

تر در شهر نساجی  مهم ، و از همهروهرچیان در  و در بعضی جوامع معدن براندویکتوجهی را کسب کردند: مثاًل در 

عنوان موارد  که این موارد را به کننده خواهد بود اگر هرروی، بسیار گمراه ]. به109چنین بود[ این زویکاـ  شمنیتس

توان چنین در نظر گرفت که  ها درنظر بگیریم. در مورد هرسه ناحیه می نازی ی کارگر نسبت به وار نگرش طبقه نمونه

 طورکلی فعالیت های گوناگون رادیکال، کمونیستی (یا به در فعالیت 1924 و 1918 های سال که بین کارگرانی

ها دچار  شرکت داشتند، لیکن با خیانت اتحادیه و مقامات حزبی و شکست دائم آن گرایانه قابل توجهی) چپ

که این  سرخوردگی شدند [ تحت تأثیر فاشیسم قرار گرفتند]. این البته یک فرضیه است؛ اما حاکی از این است

ندارد. این استنباط را   نازی تر ایدئولوژی بورژوائی های خرده جنبه اعتقاد به حمایت پرولتری برای نازیسم ربطی به

بسیار باالتر از حضور ـ   SAکند: زیرا درصد نسبتًا باالی کارگران صنعتی در مراکز  تقویت می SAهای  تحلیل نگرش

های  جنبه تر به تأکید کم داری نیرومند این حزب و به احساسات ضدسرمایه ـ به طورکلی در حزب نازی به

 ].110گردد[ تر آن برمی ضدسوسیالیستی پیام کلی
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ی کارگر  های طبقه که فاشیست چه را که باید بیش از هرچیز مورد تأکید قرار داد، این است حال، آن با این

آمدند؛ تنها اگر  حساب نمی نیز سرمشق به آلمانوار نبودند و برای پرولتاریای  نمونه نازیروی  برای جنبش  هیچ به

گران  فایده است)، و صنعت که بی اختیار کنیم (تعریفی» ی کارگر طبقه«را برای  (Kele) ِکلهتعریف ارائه شده توسط 

کارگر در نظر  ی ی صنعتی در مجموع طبقه همراه کارگران رده سفید [یعنی: کارمندان] را نیز به و کارکنان یقه

جلب کرده ی کارگر را  راستی حمایت طبقه ها به این نتیجه رسید که ناسیونال سوسیالیست توان به بگیریم، می

ها در شهرهای بزرگ صنعتی  که در آغاز متوجه کارگران کارخانه نازی]. در واقعیت امر تبلیغات انتخاباتی 111بودند[

های محدودش از جانب نواحی  بود، دقیقًا در این عرصه ناموفق از کار درآمد، و متوجه شد که موفقیت آلماندر 

]. تحلیل 112ی خودرا تغییر داد[ لیل بود که] سمت و سوی حملههمین د شود و [به روستائی پروتستان حاصل می

دادند،  که در گذشته رأی نمی ی اول حمایت خودرا از کسانی ها در وحله نازیسازد که  علمی انتخابات آشکار می

رده شکست خو 30ی  های انتخاباتی در اوائل دهه دنبال پیروزی ی متوسط که  به کسب کردند؛ و نیز از احزاب طبقه

ی پایانی  درصد) در سراسر دوره 30درصد ترکیب خود را در آرا (درحدود  SPDو  KPDکار  بودند. احزاب نیروی

نواحی  نازیچنین کرد. عالوه براین، مراکز قدرت انتخاباتی  کاتولیکروی  که حزب میانه چنان حفظ کردند، هم وایمار

کاِر  های صنعتی  بزرگ. حتی این ادعا که کارگران بی طبروستائی پروتستان و شهرهای کوچک بود، نه شهرها و ق

کاری در شهرهای  روی آوردند، تاب انتقاد ندارد: [چراکه] بی هیتلرمشی  ها برای نجات بخشیدِن خود به کارخانه

ها  هائی بود که نازی هزار جمعیت داشت، درحالی که دقیقًا در چنین محل 100صنعتی متمرکز بود که بیش از 

  SPDکه وقتی ها حاکی از این است ی این ]. همه113زی نامتناسب در اردوگاه انتخاباتی خود ناموفق بودند[طر به

که تسلط  از دست داد ـیعنی در اولین موردی  رایشتاگدر دو انتخابات مجلس  1932های خود را در سال  رأی

ها. در  سوی ناسیونال سوسیالیست شد تا بهها جلب  سوی کمونیست تر به ـ این آرا بیش شد اش کم  انتخابات سنتی

]. بنابراین، براساس این تحلیْل 114افزایش انفجاری داشت[ KPDی حزب  واقع، دقیقًا در این زمان بود که اندازه

ی متوسط پروتستان  حمایت طبقه بیش از هرچیز بستگی به هیتلرهای انتخاباتی  رسد که پیروزی نظر می چنین به

یک از انتخابات  گاه در هیچ که صدراعظم شود، هیچ پیش از آن هیتلردهد که چرا  لْه توضیح میداشت؛ و این مسئ

ی کارگر صنعتی نسبت  رسد که طبقه نظر می دست بیاورد. به درصد کل آرا را به 38نتوانست بیش از  رایشتاگ

تناسب  بسیار بی  که با نمایندگی شتیتفاوت] مانده بود؛ بردا تبلیغات ناسیونال سوسیالیستی عمدتًا درامان [و بی به

  ].115شود[ نیز تقویت می نازیناچیز این طبقه در عضویت حزب 

هایش را نخوردند. شعارهای  پالگی و هم هیتلرها فریب  چندان تعجبی ندارد که پرولتاریای کارخانه

های سوسیالیستی باال آمده بودند، جذابیتی  که در مکتب سنت توانست برای کارگرانی گاه نمی ضدسوسیالیستی هیچ

ها  های کوچک و ستایش آن ها برای کشاورزان و صاحبان فعالیت و بت آن نازیسازی  که آرمان  داشته باشد؛ درحالی

چه صحبت از دولت متحد فاشیست برای کارگر صنعتی  صورات کارگران صنعتی جور دربیاید. آنتوانست با ت نمی

  همان اندازه هرروی، شاید این چیزها به ی موسولینی دریافت شدنی است. بهایتالیاتوانست معنا داشته باشد، از  می

کارگر  ی ای که طبقه در آن نواحی آلمانهای سیاسی سنتی کارگری  های عمیقی داشتند که حزب مهم بودند و ریشه

های  داد، بلکه جامعه ها رأی می آن های سیاسی نبودند که کسی در موقع انتخابات به ها صرفًا حزب وجود داشت. این
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های صنعتی را برای  های خاص خودرا داشتند. دقیقًا همین امر، نفوذ در جامعه ها و میخانه کاملی بودند که باشگاه

های نیرومندی در بسیج  هائی بود که فاقد چنین سنت ها از طریق گروه ساخت: موفقیت آن یها دشوار م نازی

فاشیسم] را نیز   های آلمان [به کاتولیکچنین عدم موفقیت در جذب  ]. (این مسئله هم116اجتماعی و سیاسی بودند[

  دهد). توضیح می

ی  ی طبقه خودرا مرهون حمایت فعال و عمدههای  پیروزی ایتالیاهای  فاشیستو  آلمانهای  نازیبنابراین، 

های دولت  کشد که چرا جنبش کارگری که فریب وعده کارگر نبودند. اما این مسئله سؤال دیگری را نیز پیش می

نابود شد؟ البته   ی ملی را نخورد، نتوانست در برابر تهاجم فاشیستی مقاومت کند و درنهایت توسط آن متحد و جامعه

ی سلطنتی و  ها، اعضای خانواده های قابل توجهی از نظم کهن، حمایت ژنرال با پشتیبانِی بخش یتالیاادر  موسولینی

گاه تصرف زمین و اشغال  در شام ایتالیائیهای صنایع سنگین برسِر کار آمد. قدرت سوسیالیسم  بعضی از بخش

اش  های درونی چنین با ستیز ماند، و هم نتیجه باقی ] که درنهایت بی1920و  1919سرخ [  ها در آن دو سال کارخانه

خیم پلیس غیرفعال،  ی خوش ) در زیر نگاه خیرهاسکوادریستیهای مسلح فاشیستی ( ازهم گسست. دار و دسته

ای بود که ابعاد  مسئله هیتلرناتوانی مقاومت برعلیه  آلمانحال، در  ]. با این117ها را در اختیار خود گرفتند[ خیابان

طرز قابل  لحاظ تعداد به به 1932خواه که در سال  نظامی جمهوری های شبه جا گروه شت: زیرا در اینتری دا گسترده

که این بدنه در آن زمان آماده بود تا زندگی خودرا در نبرد با  تر بود و دانسته است بیش نازی  SAتوجهی از اعضای

  ].118خطر بیندازند[ ها به نازی

توضیح دهد؛ اگرچه این نکته  نازیسمرا در رویاروئی با  آلمانتواند شکست تراژیک کارگر  توضیحات بسیاری می

 1933ها جنگیدند، و در این مورد پیش سال  نازیها با  را نیز باید محفوظ داشت که بسیاری از کارگران در خیابان

گردد، که  باز می KPDو  SPDبر برادرکشی بین  یستیِز مبتن ترین توضیح به بسیار هم خوب عمل کردند. شایع

، و نازیکردند تا صرف رویاروئی با تهدید  یکدیگر می تری را صرف حمله به ها زمان بیش رسید هردوی این نظر می به

ها  ی کمونیست گیرند که معمواًل برعهده باری مورد سرزنش قرار می بینی در چنان ابعاد مرگ خاطر این کوته به

نهایت تالش خودرا برای تضعیف  KPDکه  شود. درست است شود و نوعی توجیه نیز برای آن ارائه می می گذاشته

که در اعتصاب  چنان ها متحد شدند، هم نازیعمل آورد و مواردی وجود داشت که اعضای آن با  به وایماردموکراسی 

ترین سم خود را برای سوسیال  بیش KPDپیش آمد. عالوه براین،  1932در آگوست  برلینکارگران حمل و نقل در 

که  کرد. این توصیف می» های اجتماعی فاشیست«عنوان  ای  به پیچیده طور درهم ها را به داشت که آن دموکراسی نگه

KPD رسید. حزب  می مسکوهائی بود که از  ی دستورالعمل کم تاحدودی نتیجه چنین نگرشی را اختیار کرد، دست

بسیار  ـ تانگ کومین اصطالح مترقی ـ با اتحادی گمراه و ناجور با دیگر سازمان به 1927کمونیست چین در سال 

کاری با نیروهای دیگر  این برداشت قابل درک رسیدند که هم کارانش به و هم استالینتضعیف گردید. در نتیجه 

که با  روسیهلی های داخ چپ در سیاست و چرخش به 1929خطرناک است. آغاز رکود اقتصادی جهانی در سال 

رسمی (انترناسیونال  کمینترنکرد. در واقع،  تر تبلیغ می ها همراه بود، خط استقالل را بیش محرک ضدیت با کوالک

 فاشیسمداری را در دستورکار داشت و انقالب پرولتاریائی را دستور روز. درنتیجه  سوم) در این زمان سقوط سرمایه

کرد.  شد که سامان موجود را تقویت می داری انحصاری پنداشته می سوی سرمایهثمر از  مدت و بی تنها تالشی کوتاه
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توانست این زمان پیروزی  ـ این بود که تنها چیزی که می خردی یا شاید بی گیری دیگر این خط استدالل ـ نتیجه

کشاندند  هت نادرستی میج ی کارگر بود که انقالب را به  انقالب سوسیالیستی را مانع شود، اقدام رهبران آشکار طبقه

تعبیر شد، چون » سوسیال فاشیسم «سان، سوسیال دموکراسی به ساختند. بدین دور میرا الوقوع  های قریب و خیزش

های نادرستی از  ی استدالل و چنین برداشت که چنین نحوه کرد. روشن است داری ارائه می سرمایه تنها فرصت بقا را به

هرروی، قبل از هرچیز باید  هیچ کمکی نکرد. به نازیاش برضد تهدید روزافرون  در مبارزه آلمانپرولتاریای  به فاشیسم

های  طور کامل بردوش کمونیست توان به را نمی KPDو  SPDها بین  خاطرنشان ساخت که منشأ این دشمنی

که این  دانست  می KPDها،  ی این گذاشت. گذشته از همه مسکوهای  سبب پذیرش دستورالعمل گمراه شده به

کار را  دهی کرده بود و این که شکست انقالبی را در روزهای پس از جنگ جهانی سازمان بود  SPDحکومت 

این دلیل که رؤسای  ویژه به کنند؛ به آسانی التیام پیدا نمی ها به گونه زخم ریزی بسیار شدیدی عملی ساخت. این باخون

و  1920ی  را تا دهه KPDچنان تظاهرات خیابانِی  هم آلمانصنعتی  و در دیگر شهرهای برلیندر  SPDپلیِس 

سوسیال  زوگیبِلممنوعیتی بود که  باره ممنوع کرده بودند. مشهورترین مثال در این 1930ی  حتی اوائل دهه

شد  م اعمال کرد. [اما] این تظاهرات انجا برلیندر  1929دموکرات در تظاهرات روز کمونیستِی اول ماه می در سال 

با چنگ و دندان برای دفاع  KPDکه اعضای  چنین این درخواست  ]. هم119زمین ریخت[ های بسیاری هم به و خون

هائی را  که چپ رادیکال در دستان این جمهوری چنان ضربه بجنگند، توقع نادرستی بود، هنگامی وایماراز جمهوری 

اشتیاق  SPDتر عضوی از  کممی نکرده بود. برعکس، متحمل شده بود و این جمهوری [نیز] برای بیکاران اقدا

  .پنداشتند میام کمونیست وانبوه مردم ع یزی داشت کهچ ایجاد رابطه با آن به

ارائه شد، شاید باید  1930ی  که در اوایل دهه ، خطی»سوسیال فاشیسم«ی کمینترن بر عنوان دیباچه (به

یافتن متحدانی در برابر  و نیاز به روسیههای سیاسی در  گونی، دگرآلماندر  1933ی سال  خاطرنشان کرد که فاجعه

» ی مردمی جبهه«جائی قاطعی در استراتژی  ها ترکیب شدند تا جابه ی این انداز جنگ با بربرهای فاشسیت، همه چشم

سال  در اسپانیاو  فرانسههای کمونیست در  که توسط حزب ها) را فراهم آورد، چیزی (یعنی: اتحاد با سوسیالیست

ی  کارانه های بیش از حد مالحظه توان استدالل کرد که سیاست ، می ای متناقض شیوه ]. به120انجام شد[ 1936

PCF  تر را از سوی  شان کمک کرد تا اقدامات رادیکال تر از ماجراجوئی انقالبی بیش اسپانیاو حزب کمونیست

ل و استعداد انقالبی راستین را [در آن زمان] خنثی مانع شوند و در واقع پتانسی اسپانیاو  فرانسهپرولتاریای 

 ]).121کنند[
در  وایماردر اواخر جمهوری  KPDها و اعضای  جنگ خانمانسوز بین سوسیال دموکرات  بنابراین، در بازگشت به

ها بودند که  ها بود. در واقع، این کمونیست بار صرفًا تقصیر کمونیست توان ادعا کرد که این وضعیت اسف ، نمیآلمان

 SPD]. عالوه براین، رهبری 122شدند[ های نازی متحمل می ای بار اصلی نبرد خیابانی را برضد پیراهن قهوه

ها  کمونیست تری نسبت به وجه دید روشن هیچ ، بهشد باید انجام می 1930ی  چه در بحران اوایل دهه ی آن درباره

تواند از  ست و نمیگذرا اای  در این فریب تراژیک سهیم بودند که نازیسم پدیده SPDنداشت. بعضی از اعضای 

داری انحصاری عالقمند بود و از سوی دیگر  سرمایه سو به تضادهای درونی خودش سالم بیرون بیاید که از یک

 SPDکه مقامات اجرائی در  چه مطمئنًا حقیقت دارد، این است ]. آن123پائین[ توسط بهی م آرزوهای طبقه
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صدراعظم شد، بلکه در سال پیش  هیتلرکه  1933ی حزب تسری دهند، نه تنها در سال  بدنه نتوانستند رهبری را به

د منحل گردی فن پاپنی طور غیرقانونی توسط دولت مل به پروسکه حکومت سوسیال دموکراتیک  از آن نیز هنگامی

که در رأس حزب  ی نخست بسیاری از کسانی عملی وجود داشت. در وحله دالیل متعددی برای این بی نیز چنین بود.

ارث برده بودند که تطوری و تقدیرگرا بود، [یعنی:] نوعی  ای را از حزب به ِ کهنه انداز تاریخی قرار داشتند، چشم

سان،  بود. بدین SPDهای آخر نیز عضو  یافت که تا این سال  تجسم می تسکیکارل کائومارکسیسم عقیم که در 

که بدانند چگونه این کار را انجام  این چندان تصوری از امکان دگرگون ساختن مسیر تاریخ نداشتند، چه رسد به

 وایماراصلی مدافع گزار و  چراکه بنیانبر قانون اساسی بود،  شدت مبتنی بهموضعی داشتند که چنین  ]. هم124دهند[

ای  از طریق شیوه هیتلرکه  ویژه این ها قابل تصور نبود، به این ترتیب، اقدام فوق پارلمانی برای آن دموکراتیک بودند. به

که رهبران  چه مطمئنًا صحت دارد، این است ـ صدراعظم شد. آن نه از مسیری انحرافی بر قانون اساسی ـ کاماًل مبتنی

چه در نظر بگیریم که نیروهای جمهوری  از جنگ داخلی خونین هراس داشتند؛ و چناناند از چشم SPDحزب 

، بلکه حتی در رودروئی با پلیس و SSو  SAپارلمانی تسلیحات ناچیزی داشتند و احتمااًل نه تنها در رویاروئی با 

و در  اطریشچه در  پرتو آنویژه در  گاه این ترس (به تواستند مقاومت کنند، آن ارتش منظم هم در هیچ مصافی نمی

 ].125نماید[ سال بعد رخ داد) کاماًل عقالنی می
بست:  را می آلمانها نبود که دست و پای سوسیال دمکراسی  تصمیمی آن و بی  حال، این فقط ترس با این

چنین  (ADGB) اتحادیه آزاد کنفدراسیون وابسته بهاعتباری تصمیمی بود که از قبل مقدر شده بود، زیرا  به

ی مالی  شدند، پشتوانه ها جدا می زانو درآمده بود: اعضا از اتحادیه ی رکود به ای در نتیجه خواست. جنبش اتحادیه می

مذاکره با  کار شده بودند. آمادگی ورود به نصف تقلیل یافته بود، و بسیاری از اعضایش بی به 1932تا سال 

های  که در تمامی رشته تحریکات دولتی در سال اشالیشرژنرال  یها و حتی با سیاسترا داشتند مداری  هرسیاست

درگیر  کار بود و به همیشه محافظه ADGB]. 126شد[ از چنین ضعفی ناشی میو این همه دست داشت،  3/1932

رو، حمایتش از نوعی  ای نداشت؛ از این عالقههیچ شد،  باکانه پنداشته می های سیاسی و بی چه ماجراجوئی شدن با آن

این  1933بسیار نامحتمل بود و در بهترین شرایط نیز چنین امری احتمال نداشت. در سال  نازیاقدام غیرقانونی ضد

 حمایت آشکارا نامحتمل بود.
شود که  چیزی رهنمون می ، ما را بهآلماندر  جمهوری وایمارهای آخر  یافته در سال گرائی سازمان ضعف اتحادیه

کار باشد که باید مورد تحقیق قرار بگیرد، یعنی  کم توضیحی برای شکست نیروی ستشاید بسیار مهم و شاید هم د

یافته فاقد  گرایان سازمان درصد اتحادیه 50ویژه این واقعیت که  کاران و به تأثیر خوِد رکود. افزایش انبوه در تعداد بی

هائی که آسیب بسیار شدیدی از  ی آن گروهویژه برا رساند؛ به هیچ می شغل بودند، امکان اقدام اعتصابی را آشکارا به

کار حضور  داشتند (مانند  طور سنتی در نیروی هائی بودند که به ی مبارزترین بخش رکود دیده بودند و از جمله

تر  محبور شد که بیش آلمانکه چرا حزب کمونیست  ]. از سوی دیگر، این127کارگران ساختمانی و فلزکاران)[

کاری  ی بی واسطه این دلیل بود که به فضای مجاور آن منتقل کند، دقیقًا به دوره از کارخانه به در اینرا هایش  فعالیت

کاری نبودکه  ]. عالوه براین، مسئله صرفًا بی128درصد از اعضایْش در فضای نخست ضعیف شده بود[ 80بیش از 

دن شغل بودند، مانع اقدام اعتصابی از سوی که ناامید از پیدا کر ی عظیمی از کسانی شد، بلکه انباره مانع اعتصاب می
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راحتی این امکان وجود  شد که هنوز شاغل بودند؛ زیرا چنین اقدامی بیش از اندازه خطرناک بود و به کسانی می

اعتباری رکود  کشد؛ به تری را پیش می ی اساسی کاران جای شاغلین را بگیرند. این نکته بازهم مسئله که بی داشت

کاران  ها که شاغل بودند و بی تر ساخت. آن درون جنبش کارگری را در بنیان آن بازهم وخیمبزرگ تقسیمات 

 ماکس آدلرای است که در همان زمان توسط  ـ منافع ناسازگاری داشتند، این نکته کم در مدت کوتاهی دستـ 

های  فع بعضی از دشمنی]. وانگهی، این ستیز منا129ی درخشانی توضیح داده شد[ ) در مقالهاطریشی(مارکسیست 

 KPDکه  دهد: این مسئله کم اهمیت نیست بود، توضیح می SPDو  KPDی ارتباط بین  تلخی را که مشخصه

شود. بازهم بار  مطرح می» سوسیال فاشیسم«کند که تز  ی خودرا دقیقًا در همان زمانی کسب می پشتیبانی عمده

بازتاب  KPDهائی هم اجتماعی و هم ایدئولوژیکی داشت. سیاست  کار ریشه دیگر منشأ تقسیمات درونی نیروی

و  جمهوری وایمارچنین متوجه  شد، بلکه هم ی کارفرما نمی که صرفًا متوجه کاران بود، خشمی خشم و ناامیدی بی

 اند. ارزش ی بحران ثابت کرده بودند که بی ی کارگر بود که در دوره نهادهای سنتی طبقه
شود. متأسفانه  تر می در قدرت برگردیم، مسائل نسبتًا پیچیده فاشیسمکارگر و  ی ی بین طبقه رابطه چه به چنان

بین  موسولینیتحت حکومت  ایتالیائیکار  های نیروی فعالیت ی باره صیلی درمن در موقعیتی نیستم که اطالعات تف

ی خود  هنگام تحمیل اراده ها به که فاشیست ارائه کنم، گرچه دشواری مشهوری 1939و  1922های  سال

تی و دنبال آن ظهور مجدد احزاب قوی سوسیالیس ها و به های محلی تجربه کردند، میزان فعالیت پارتیزان برانجمن

ی  مجموعه آلمانهای مستقل خودرا حفظ کرده بود. در  نگرش ایتالیای کارگر  که طبقه کمونیستی حاکی از آن است

اسطوره[ای  نازیی  دهد که دیدگاه مردم از یک جنبش کارگری آرام در دوره ای از تحقیقات تفصیلی نشان می غنی

تر بیان مخالفت  هرچه بیش نازیتگاه تروریستی دولت جانبه و دس ی نخست حضور همه ]. در وحله130بیش] نبود[

سان، ظاهر آراْم الزامًا حاکی از پذیرش تلویحی  کرد؛ و بدین آشکار با خود را در هرمقیاس قابل توجهی غیرممکن می

 های کارگری منحل شدند، بازهم اعتراض را برای فرِد عالوه این واقعیت که احزاب سیاسی و اتحادیه رژیم نبود. به

  رژیم ناسیونال سوسیالیست سالح به 30ی  کاری در اوایل دهه سان، میزان بی همین ساخت. به تنها شوارتر می

ی این موانع، شواهد قابل توجه دیگری دال  رغم همه داد. با وجود این و علی تری برای نظارت برمخالفین را می بیش

 ی ملی جامعهی  هد کارگران افسانهد برنارضایتی و سردی پرولتاریا وجود دارد که نشان می

(Volksgemeinschaft) در  باواریاکار در  ی نیروی در مطالعه ایان ِکرُشوکه  چنان روی پذیرا نشدند. هم هیچ را به

دادند که در این شرایط ُاجرت مناسبی کسب  چنان تشخیص می نشان داده است، کارگران هم رایش سومطی 

]. 131وجود داشت[ 1935ها در سال  هائی در اتوبان شاکی بودند؛ در واقع، اعتصابنخواهد شد و [به همین دلیل] 

کار  استخدام کامل نیروی چیزی شبیه به و بازگشت به 1936تر بهبود شرایط اقتصادی در سال  حتی از آن مهم

ا برای اعمال های دستجمعی خودر های صنعتی را موجب شد که در آن کارگران گاهی یادداشت ای از نزاع مجموعه

اعتصاب در آن موقعی [بود که اعتصاب]  کردند. [این] صورت دیگری برای اقدام به فشار برکارفرماهای خود ارائه می

کار را دور بزنند. بنابراین،  های دولتی در بسیج نیروی ها [حتی] توانستند محدودیت شد. این غیرقانونی محسوب می

کار ببرد و سهم خودرا بهبود بخشد؛ و  که وضعیت نیرومند خودرا در بازار به کار مانند گذشته آمادگی داشت نیروی

ی  حکومت چنان در باره 1938هم صحت داشت. تا سال  نازیمورد بعضی از اعضای حزب  ی  بارهحتی در  این



سایت رفاقت کارگري                                                                                                                             1848 – 1939اعتراض نیروي کار    
 

ر قوانین امری] جنائی [تبدیل] شد و غیبت و مانند آن جرمی در براب انضباط صنعتی نگران بود که قانون کار [به

 ].132استقرار یافت[ آلمانهای آموزش کار در بیرون بسیاری از شهرهای صنعتی  آمد ـ و اردوگاه حساب می به رایش
کم در سطح اقتصادی محو  های ستیز طبقاتی را، دست ها موفق نشدند تا واقعیت ها در کارخانه بنابراین، نازی

که تصور  صورتی آن  گاه به هیچ رایش سومبی ندارد: زیرا حکومت که وضعیت از این قرار بود، چندان تعج کنند. این

کرد، از آب درنیامد. بسیج اجتماعی محدودتر از همیشه باقی ماند، با این استثنا  ترسیم می ی ملی جامعهی  اسطوره

های محدود  تر در دست های ثروت را افزایش دادند و سرمایه هرچه بیش خود افتراق نازیکه مقامات مسؤل در حزب 

کوشید جلوی  گزاری می که قانون بیش از هرزمان دیگری ثروتمند شد؛ درحالی کروپو محدودتری تمرکز یافت. 

 ].133تولید ملی باشد[  تِر خواهانه تر و برابری توانست تضمینی برای توزیع عادالنه اقدام اعتصابی را بگیرد که می
بود  KPDو  SPDهای سازمانی پنهانی از سوی  شاهد فعالیت رایش سومبر اعتراض در خط تولید،  البته عالوه

این ترتیب، حتی  ]. به134در بردند[ جان به 1945تا  1933های سال  طرز قابل توجهی هردو سازمان از تعقیب و به

 را درهم بشکند. آلمانکارگر  ی بندی طبقه نست استخواننیز نتوا رایش سومنوائی از  ترس و بی
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  ها: یادداشت
 Industrialisation and Social Protest in)» در انگلستان جهانی جنگ دو بین در اجتماعی اعتراضات و شدن صنعتی«ـ 1

Interwar Britain) ،گوردون فیلیپس (Gordon Phillips)ی منتشر نشده؛  نوشته ، دست»CGT ی مردمی در زمان جبهه «(La CGT 
à l'Époque du Front Populaire) ،آنتوان پراست (Antoine Prost) البرینت اسپانیائی«؛ 37) صفحه 1964، (پاریس «(The 

Spanish Labyrinth) ،جرالد برنان (Gerald Brenan) اجتماعی اعتراضات و شدن صنعتی«های هشتم و دهم؛  )، فصل1962، (کمبریج 

ی منتشر  نوشته ، دست(Martin Blinkhorn) بلینکهورن، مارتین (Industrialisation and Social Protest in Italy)» ایتالیا در

گرهارد ، (Socialist Labour and Politics in Weimar Germany)» آلمان وایمار در و سیاست کار سوسیالیست نیروی«نشده؛ 

  .88  ) صفحه1978، (نیویورک (Gerhard Braunthal) ِدل ِبراون

 :Radicalism and the German Worker)» 1914-1923ب انقال و: کارگران فلزکار آلمان کارگران رادیکالیسم و«ـ 2
Metalworkers and Revolution 1914-1923) دیک گری (Dick Geary)  ریچارد ایوانزدر ویراش (Richard J. Evans) 

صنعتی   اقتصادی و امکانات انقالبی در بخشـ  ساختار اجتماعی«؛  273f) صفحه 1978، (لندن »ی ویلهلم جامعه و سیاست در آلماِن دوره«

22-1917 «(Socioeconomic Structures in the Industrial Sector and Revolutionary Potentialities 1917-22) ،

:  1917-1922شرایط انقالبی در اروپا«، (Charles L. Bertrand) چارلز برتراند، در ویرایش (Gerald D. Feldman) جرالد ِفلدَمن

-Revolutionary Situations in Europe, 1917-1922: Germany, Italy, Austria)»مجارستانـ  آلمان، ایتالیا و اطریش
Hungary)  161) صفحه 1977، (مونترال.  

 The)»1917-1923انقالب بلشویکی «ها عبارتند از:  بعضی از آن .دارد وجود روسیه 1917 سال انقالب مورد در  متعددی ـ مطالعات3
Bolshevik Revolution 1917-1923)  ،ئی. اچ. کار (E.H. Carr) روسیه در انقالب«)؛ 1966، (لندن «(Russia in 

Revolution) ،لیونل کاچن (Lionel Kochan) سیهانقالب رو«)؛ 1970، (لندن «(The Russian Revolution) ،مارسل لیبَمن 

(Marcel Liebman) ؛ 1970، (لندن(» 1917انقالب سال «(Révolution de 1917) ،مارک ِفرو، دو جلد (Marc Férro) پاریس) ،

 The)» تاریخ انقالب روسیه«)؛ 1967، (وستفیلد (J.M.L. Keep) کیپ، (The Russian Revolution)» انقالب روسیه«)؛ 80-1967
History of the Russian Revolution) لئون تروتسکی ،(Leon Trotsky)1967)، (لندن ماکس ایستمن:  ، (ترجمه.(  

 کارگران وضعیت تاریخ«؛ 163، صفحه (Feldman) ِفلدَمن، (Socioeconomic Structures)» اقتصادی...ـ  ساختار اجتماعی«ـ 4

 Die Geschichte der Lage der)» 18/1917تا  1900 سال از آلمان در کارگران شرایط بازنمائی ،4 جلد داری، سرمایه نظام در
Arbeiter unter dem Kapitalismus, vol. 4, Darstellung der Lage der Arbeiter in Deutschland von 1900 bis 

 Trends in)» آلمان در درآمد توزیع روند«؛ 350)، صفحه 1967، (برلین (Jurgen Kyczynski) یورگن کوتچنسکی، (1917/18
Income Distribution in Germany) ُدمکی ،(R.H. Dumke) ، گروه سومین نشسِت  ای که به ی منتشر نشده نوشته از دست 5نمودار



سایت رفاقت کارگري                                                                                                                             1848 – 1939اعتراض نیروي کار    
 

، »آلمان اجتماعی تاریخ و اقتصاد ی درباره فروم شمال غرب«]، آلمان/بنیاد تحقیقاتی تحقیقات علوم اجتماعی [شورای SSRC/DFGپژوهشی 

هانس اولریش ، (Arbeiterbewegung und Aufstand)» جنبش کارگری و شورش«تحویل گردید؛  1980، می لیورپول دانشگاه

  .51) صفحه 1978، (هوزوم (HansUlrich Ludewig) لودویگ

  ، مراجعه کنید.155یادداشت زیر، صفحه  بهـ 5

-1936، جلد دو، (Edouard Dolléans) ادوارد دوالِیْنز، (Histoire du Mouvement Ouvrier)» تاریخ جنبش کارگری«ـ 6

و  ادوارد شورتر، (Strikes in France 1830-1968)» 1830-1968اعتصابات در فرانسه «؛ 298ff-333) صفحه 1946(پاریس  1871

جنگ، جلد یک،  بین فرانسه اقتصادی تاریخ«؛ 123) صفحه 1974، (کمبریج (Edward Shorter and Charles Tilly) چارلز تیلی

1931-1918 «(Histoire Economique de la France entre les deux Guerres, vol. 1, 1918-1931) ،آلفرد ساوی 

(Alfred Sauvy) فرانسه بین دو جنگ«؛ 99) صفحه 1967، (پاریس «(La France de l'Entre-Deux-Guerres) ،کلود فولن 

(Claude Fohlen) 35) صفحه 1966، (پاریسf 1818-1931 توهم، های سال ،5 جلد سوم، جمهوری تاریخ«؛ «(Histoire de la 
Troisième République, vol. 5, Les Anées d'Illusion 1918-1931) ،ژاک شاستینه (Jacques Chastenet) پاریس) ،

 Le pouvoir d'achat de l'ouvrier français au)» 1840-1940 قرن، یک طی فرانسه کارگران خرید قدرت«؛ 67) صفحه 1960
cours d'un siècle, 1840-1940) [نشریه] جنبش اجتماعی«، در «(Mouvement Social) ،ِالوم (J. Lhomme) 1968، ژوئن ،

  .52fصفحه 

 Antonio Gramsci and the)» ایتالیائی کمونیسم های ریشه و گرامشی آنتونیو«؛ (Blinkhorn) بلینکهورن، (Italy)» ایتالیا«ـ 7
Origins of Italian Communism) ،جان کاِمت (John M. Cammett) ها اشغال کارخانه«)؛ 1967، (استامفورد «

(L'occupazione della Fabbriche) ،اسپیریانو (P. Spriano) 1964، (تورین.(  

 Gewerkschaftspolitik und Bewegungen in)» 1914-1920 کار نیروی در جنبش و ریکارگ های اتحادیه سیاست«ـ 8
der Arbeiterschaft 1914 bis 1920) ،استیلر تئودور کارل (Karl-Theodor Stiller)و تجزیه ؛ برای23) صفحه 1977باخ  ، (آفن 

 Army, Industry and Labour in)» 1914-1918 آلمان در کار و صنعت ارتش،«به:  کنید نگاه چنین هم کار شرایط دقیق تحلیل
Germany, 1914-1918) ،فلدمن (Feldman) ی طبقاتی در جنگ جامعه«)؛ و 1966، (پرینستون، نیوجرسی «

(Klassengesellschaft im Krieg) ،ُکوکا (J. Kocka) 1973، (گوتینگن.(  

، (Henry Pelling) هنری پالینگ، (A History of British Trade Unionism)» گرائی کارگری در بریتانیا  تاریخ اتحادیه«ـ 9

  .151ff)، صفحه 1966(لندن 

، (پاریس (Annie Kriegel) آنی کریگل، (Aux Origines du Communisme Français)» فرانسه کمونیسم های ریشه«ـ 10

  )، فصل ششم.1964

  فصل سوم مراجعه کنید. 122یادداشت  بهـ 11

 مارتین بلینکهورن، (Industrialisation and Social Protest in Spain)» صنعتی شدن و اعتراضات اجتماعی در اسپانیا«ـ 12

(Martin Blink-horn)ی منتشر نشده. نوشته ، دست  

 La guerra libica, la)» ناپذیری آشتی پیروزی و رفرمیسم بحران لیبی، جنگ«؛ (Blinkhorn) بلینکهورن، (Italy)» ایتالیا«ـ 13
crisi del riformismo e la vittoria degli intransigenti)  مطالعات تاریخی«در «(Studi storici)  1972( 3شماره  ،(

  .502-6صفحه  (M. Degl'Innocenti) نوترنتی ِدئی

-Revolution and Counter)»1918-1922انقالب و ضدانقالب در ایتالیا، «؛ (Blinkhorn) بلینکهورن، (Italy)» ایتالیا«ـ 14
revolution in Italy, 1918-1922) ،آدریان لیتْلتون (Adrian Lyttleton)  چارلز برترانددر ویرایش (Charles L. Bertrand) :

 Storia del)» ایتالیا کمونیست حزب تاریخ«؛ 64f)، صفحه 1977، (مونترال (…Revolutionary Situations) »...شرایط انقالبی«
Partito Comunista Italiano) ،یانو پائولو ُاسپیری (Paolo Spriano) جلد یک.1967، (تورین ،(  

 ِفلدَمن،  (…Socioeconomic Structures)» 1917-22صنعتی   اقتصادی و امکانات انقالبی در بخشـ  ساختار اجتماعی«ـ 15

(Feldman) 160، صفحهf نوامبر انقالب در شوراهای کارگری«؛ «(Betriebsräte in der Novemberrevolution) ،پیتر ُفن ارتزن 
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(Peter von Oertzen) 273)، صفحه 1963، (دوسلدورفf های اجتماعی اطاعت و عصیان عدالتی. زمینه بی«؛ «(Injustice. The 
Social Bases of Obedience and Revolt) ،جونیور برینگتون مور (J. Barrington Moore Jr)؛ 1978پَلین، نیویورک  ، (وایت(

 .David W) دیوید مورگان، (The Socialist Left and the German Revolution)» آلمان انقالب و چپ سوسیالیست«
Morgan) 72) صفحه 1975، (ایتاکا، نیویورک.  

  فصل سوم مراجعه کنید. 144یادداشت  بهـ 16

  جا. ـ همان17

  جا. ـ همان18

  مراجعه کنید. فصل سوم 68یادداشت  بهـ 19

 Burgfrieden und)» ی طبقاتی بس و مبارزه آتش«کرات؛  ، به(Feldman) فلدمن، (…Army)» ارتش...«ـ 20
Klassenhampf) ،سوزان میلر (Susanne Miller) رادیکالیسم«کرات؛  )، به1974، (دوسلدورف «...(Radicalism…) گری 

(Geary) 280، صفحهffتوان در ایتالیا و اطریش مشاهده کرد:  های مشابهی را می آلمان نبود. گرایش ها منحصر به رفت گونه پیش . این

  .161، صفحه (Feldman) ِفلدَمن، (Socioeconomic Structures)» اقتصادی...ـ  ساختار اجتماعی«

  جا. ـ همان21

جا،  چنین همان ؛ هم161f، صفحه (Feldman) ِفلدَمن، (Socioeconomic Structures)» اقتصادی...ـ  ساختار اجتماعی«ـ 22

، (استامفورد، کالیفورنیا (Richard Comfort) رچارد کامفورت، (Revolutionary Hamburg)» هامبورگ انقالبی«؛ و 165fصفحه 

  )، فصل سوم.1966

اولین جنبش «؛ 151-6، صفحه (Pelling) پالینگ، (British Trade Unionism)» گرائی کارگری در بریتانیا  اتحادیه«ـ 23

  کرات. )، به1973، (لندن (James Hinton) جیمز هینتون، (The First Shop Stewards' Movement)» ها نمایندگان اتحادیه

  ، فصل ششم.(Kriegel) کریگل، (…Aux Origines)» های... ریشه«ـ 24

 .113و  104صفحه  (Feldman) فلدمن، (…Army)» ارتش...«ـ 25
» ی طبقاتی در جنگ جامعه«اول نگاه کنید به:  جهانی جنگ ی دوره در آلمان جامعه شدن قطبی مورد ـ در26

(Klassengesellschaft im Krieg) ،ُکوکا (J. Kocka)کرات. ، به  

)، صفحه 1971(فرانکفورت ، (Sebastian Haffner) سباستین هافنر، (Die verratene Revolution)» انقالب خیانت به«ـ 27

119f.  

-The Problem of Social Stability in Urban Russia, 1905)»1905-1917ی ثبات در روسیه شهری  مسئله«ـ 28
 Conflict)» تعارض و ثبات در اروپا: «(Clive Emsley) کالیو امسلی، در ویرایش (Leopold Haimson) ِسن لئوپولد هایْم، (1917

and Stability in Europe) 247)، صفحه 1979، (لندنff.  

  .64f ، صفحه(Lyttleton) لیتْلتون، (…Revolution and Counter-revolution)» ـ انقالب و ضدانقالب...29

 George) جورج دانگرفیلد، (The Strange Death of Liberal England)» مرگ شگفت انگلیس لیبرال«ـ 30
Dangerfield) 1966، (لندن.(  

  .(Feldman) ِفلدَمن، (Socioeconomic Structures)» اقتصادی...ـ  ساختار اجتماعی«ـ 31

» گرائی کارگری در بریتانیا  اتحادیه«؛ (Phillips) فیلپیس، (in Interwar Britain…)» در انگلستان جهانی جنگ دو بین«... ـ 32

(British Trade Unionism) ،پالینگ (Pelling) 1919- 1933 آلمان، کمونیست حزب اجتماعی تاریخ«، فصل دهم؛ «(Social 
History of the German Communist Party, 1919-1933) ،حوا روزنهافت (Eve Rosenhaft)ی منتشر نشده؛  نوشته ، دشت

 ،(Richard N. Hunt) ریچارد ان. هانت، (German Social Democracy 1918-1933)» 1918-1933 دموکراسی سوسیال آلمان«

 اوسیپ فلچهایم، (Die KPD in der Weimarer Republik)» وایمار جمهوری در KPD «؛ 89-138) صفحه 1970(شیکاگو 

(Ossip K. Flechtheim) 318-22و  241) صفحه 1971، (فرانکفورت.  
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 زندگی و کارگر ی طبقه جنبش«؛ (Rosenhaft) روزنهافت، (German Communist Party…)» حزب کمونیست آلمان«... ـ 32

ی  نوشته ، دست(James Wickham) جیمز ویکهام، (Working Class Movement and Working Class Life)» کارگر ی طبقه

  منتشر نشده.

  کار بودند. بی 1926میلیون نفر در سال  2ـ برای مثال: در آلمان 34

  مراجعه شود. 123ffمأخذ باال، صفحه  ـ به35

  .164، صفحه (Feldman) ِفلدَمن، (Socioeconomic Structures)» دی...اقتصاـ  ساختار اجتماعی«ـ 36

  مراجعه شود. 123ffمأخذ باال، صفحه  بهـ 37

  فصل دو مراجعه کنید. 144یادداشت  ـ به38

 German Social)» 1905-1917سوسیال دموکراسی آلمان «است، ) Carl E, Schorske( شورسک کارل اصلی بحث ـ این39
Democracy 1905-1917) 1955، (کمبریج، ماساچوست.(  

  .24) صفحه 1974، (برکلی (Albert S. Lindemann) آلبرت لیندرمن، ('The 'Red Years)» های سرخ سال«ـ 40

دیوید ، (From Anarchism to Reformism. Paul Brousse)» از آنارشیسم تا رفرمیسم. ُپل ُبروس؛ 6fجا صفحه  ـ همان41

 Socialisme et Communisme)» سوسیالیسم و کمونیسم فرانسه«کرات؛  ) به1971، (لندن (David Stafford) استافورد
Français) ،کلود ویالرد (Claude Willard) 51-73)، صفحه 1967، (پاریس.  

اح بلشویک و دو جن ی اعضای حزب به در رابطه با چگونگی و گستره 1903در اوائل سال  روسیهـ البته حزب [سوسیال دموکرات] 42

  تری برای عضوگیری بود. گرانه منشویک تقسیم که لنین خواهان شرایط سخت

فصل سوم  68یادداشت  انترناسیونال سوم به ی وابستگی به ـ در رابطه با مبارزه در درون احزاب مختلف سوسیالیست در مورد مسئله43

  مراجعه کنید.

 The)» 1923-1924ی  وقفه«، (E.H. Carr) ئی.اچ.کاری مسکو با دیگر احزاب کمونیست نگاه کنید به:  ـ برای شروح رابطه44
Interregnum 1923-1924) ،» 1924-1926سوسیالیسم در یک کشور «(Socialism in One Country 1924-1926) ،»های  پایه

ایزاک کرات؛  ) به1954-76، (لندن (Foundations of a Planned Economy, 1926-1929)» 1926-1929ریزی شده  اقتصاد برنامه

: (Richard Lowenthal) ثال ریچارد ُلِونکرات؛  ) به1954-63جلد دو و سوم، (لندن » تروتسکی: «(Isaac Deutscher) دویچر

 هرمان وبر)؛ 1960، (لندن (The Bolshevisation of the Spartacist League)» بلشویکی شدن تشکیالت اسپارتاکیست«

(Hermann Weber)» :کمونیسم آلمان تغییر در «(Die Wandlung des deutschen Kommunismus) ؛ 1969، (فرانکفورت(

 Stillborn)» 1921-1923انقالب مرده. تالش کمونیست برای [حضور] در قدرت : «(Werner T. Angress) ورنر آنگرس
Revolution. The Communist Bid for Power in Germany, 1921-1923) 1963، (پرینستون، نیوجرسی.(  

 (Lindemann) لیندرمن، ('The 'Red Years)» های سرخ سال«؛ (Kriegel) کریگل، (…Aux Origines)» های... ریشه«ـ 45

 دوالِیْنز،  (De 1921 à nos jours)» تا امروز 1912از «جلد سوم:  (Mouvement Ouvrier)» جنبش کارگری«؛ 270fصفحه 

(Dolléans،  پاریس)1864-1960سوسیالیسم دمکراتیک «)؛ 1953 «(Le Socialisme Démocratique 1864-1960) ،ژاک دروز 

(Jacques Droz) 233) صفحه 1966، (پاریسf 1920-1972کمونیسِم فرانسه «؛ «(French Communism, 1920-1972) ، رونالد

  .23-36) صفحه 1976، (کلمبیا (Ronald Ticrsky) تیرسکی

، (USPD und Internationale)» و انترناسیونال USPD«؛ (Morgan) مورگان، (Socialist Left)» سوسیالیست چپ«ـ 46

 Die)  »در... KPD «؛ (Weber) وبر، (…Die Wandlung)..» تغییر در.«)؛ 1975، (فرانکفورت (Robert F. Wheeler) رابرت ویلر
KPD in…) ،فلچهایم. 

  .270-3، صفحه (Geary) گری (…Radicalism)...» رادیکالیسم«ـ 47

  .117و  25، 24صفحه  (Lindemann) لیندرمن، ('The 'Red Years)» های سرخ سال«ـ 48

  .293جا صفحه  ـ همان49

  ..(Wheeler) ویلر، (…USPD und)» و... USPD«؛ 251جا صفحه  ـ همان50
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» اعتصابات...«؛ 233fصفحه  (Droz) دُروز، (…Le Socialisme Démocratique)» دموکراتیک... سوسیالیسم«ـ 51

(Strikes…) ،تیلیو  شورتر (Shorter and Tilly) ؛ 123 132- 6، صفحه»CGT « ...(La CGT…) ،پراست (Prost) 73، صفحه-

  ؛66

» اشغال...«؛ 502-6صفحه  (Degl'Innocenti) نوترنتی ِدئی (…La guerra libica)» لیبی...  ـ جنگ52

(L'occupazione…) ،اسپیریانو (Spriano) اقتصادی...ـ  ساختار اجتماعی«؛ «(Socioeconomic Structures) ،ِفلدَمن (Feldman) ،

  .165fصفحه 

 فلچهایم،  »KPD…«؛ 93-130صفحه  (Hunt) هانت، (…German Social Democracy)» دموکراسی... سوسیال آلمان«ـ 53

(Flechtheim)  63صفحهf  تغییر در... «؛ 241و «(Die Wandlung…)   ،وبرجلد دوم (Weber)  26-34صفحه.  

» کارگر... ی طبقه جنبش« ؛(Rosenhaft) روزنهافت، (German Communist Party…)» حزب کمونیست آلمان«... ـ 54

(Working Class Movement…) ،ویکهام (Wickham).  

 جمهوری آغاز در کارگری جنبش اجتماعی ساختار ی باره در«؛ 277، صفحه (Geary) گری (…Radicalism)...» رادیکالیسم«ـ 55

 Robert) رابرت وبلر، (Zur sozialen Struktur der Arbeiterbewegung am Anfang der Weimarer Republik)» وایمار
F. Whbeler)  ِبْرند وایسِبردو  پتسینادیتمار ، هانس ُممِسندر ویرایش (Hans Mommsen, Dietmar Petzina and Bernd 

Weisbrod)» :وایمار جمهوری در سیاسی توسعه و صنعتی سیستم «(Industrielles System und politische Entwicklung in 
der Weimarer Republik) 182) صفحه 1974، (دوسلدروفf های سرخ سال«؛ «(The 'Red Years') ،لیندرمن (Lindemann) 

  .270و  262f، 253صفحه 

، (برکلی (Ruth Clark) روت کالرک، (A History of the French Labour Movement)» تاریخ جنبش کارگر فرانسه«ـ 56

  .359-521صفحه  (Kriegel) کریگل، (…Aux Origines)» های... ریشه«؛ 85ff) صفحه 1930

 فلچهایم،  »KPD…«؛ 88  ، صفحه(Braunthal) ِدل ِبراون، (…Socialist Labour)» کار سوسیالیست... نیروی«ـ 57

(Flechtheim)  انقالب مرده...«؛ 70صفحه «(Stillborn Revolution...) ، آنگرس (Angress)  72صفحهf کمونیست چپ در آلمان «؛

1921-1918 «(La Gauche Communiste en Allemagne 1918-1921) ،ژان باِرتو  دنیس اوثّیر (Denis Authier and 
Jean Barrot) 164و  121) صفحه 1976، (پاریس. 

  .69ffصفحه  ،(Lyttleton) لیتْلتون، (…Revolution and Counter-revolution)» ـ انقالب و ضدانقالب...58

  .188و  180صفحه ، (Pelling) پالینگ، (British Trade Unionism)» گرائی کارگری در بریتانیا  اتحادیه«ـ 59

  مراجعه کنید. 80یادداست باال، صفحه  ـ به60

  مراجعه کنید. 145یادداست باال، صفحه  ـ به61

  مراجعه کنید. 145یادداست باال، صفحه  ـ به62

  .53ff، صفحه (Ludewig) لودویگ، (…Arbeiterbewegung)» جنبش کارگری...«ـ 63

 جهانی جنگ دو بین«... ؛ 161، صفحه (Pelling) پالینگ، (British Trade Unionism)» گرائی کارگری در بریتانیا  اتحادیه«ـ 64

  .(Phillips) فیلپیس، (in Interwar Britain…)» در انگلستان

  .f162، صفحه (Feldman) ِفلدَمن، (Socioeconomic Structures)» اقتصادی...ـ  ساختار اجتماعی«ـ 65

زنی جمعی در صنایع فوالد در  چانه«؛ (Phillips) فیلپیس، (in Interwar Britain…)» در انگلستان جهانی جنگ دو بین«... ـ 66

در  (Frank Wilkinson) ویلکینسون فرانک ،(Collective Bargaining in the Steel Industry in the 1920s)» 1920ی  دهه

» 1918-1939کار،  ی تاریخ نیروی مجموعه مقاالت درباره: «(Asa Briggs and John Saville) ساویل جان و بریگز آساویرایش 

(Essays in Labour History 1918-1939) 1977، (لندن.(  

 بیکاری بیمه سیاست: اجبار و امتیاز«؛ (Phillips) فیلپیس، (in Interwar Britain…)» در انگلستان جهانی جنگ دو بین«... ـ 67

با ویرایش  (Concession and Coercion: The Politics of Unemployment Insurance in the Twenties)» بیستم قرن در
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 Essays in)» 1918-1939کار،  ی تاریخ نیروی مجموعه مقاالت درباره: «(Asa Briggs and John Saville) ساویل جان و بریگز آسا
Labour History 1918-1939  9صفحه.  

  کرات. ، به(Ludewig) لودویگ، (…Arbeiterbewegung)» جنبش کارگری...«ـ 68

، (F.L. Carsten) کارستن، (Revolution in Centrai Europe 1918-1919)» 1918-1919انقالب در اروپای مرکزی «ـ 69

  های دوم و سوم. ) فصل1972(لندن 

  کرات. ) به1974، (بن (George Eliasberg) جورج الیاسبرگ، (Der Ruhrkrieg von 1920)» 1920جنگ روهر در «ـ 70

  .117صفحه  (Lindemann) لیندرمن، ('The 'Red Years)» های سرخ سال«ـ 71

  مراجعه کنید. 151یادداست باال، صفحه  ـ به72

  .523-31صفحه  (Feldman) فلدمن، (…Army)» ارتش...«ـ 73

) صفحه 1966، (لندن (David Caute) دیوید ُکوت، (The Left in Europe since 1789)» 1789چپ در اروپا از سال «ـ 74

  .گردید ارائه تری هم گسترده اقدامات حتی سوئد . در197

، (Alfred Cobban) آلفرد ُکوبان، 1871-1962، جلد سوم (History of Modern France)» ی مدرن تاریخ فرانسه«ـ 75

  .152f) صفحه 1965(لندن 

آلمان پیدا کرد:  1919/1918شرق آلمان، در جریان انقالب  توان در وقایع مربوط به را می ـ نمود کالسیک این رشته از استدالل76

  مراجعه کنید. 1969و  1968های  ، سال(Zeitschrift fur Geschichtswissenschaft)» ی تاریخ مجله«مقاالت مندرج در  به

  مراجعه کنید. 49fیادداست باال، صفحه  بهـ 77

  روسیه، جلد یک، فصل اول.ـ تروتسکی، انقالب 78

  .18f، صفحه (Kochan) کاچن، (Russia in Revolution)» روسیه در انقالب«ـ 79

، (…Revolution and Counter-revolution)» انقالب و ضدانقالب...«عنوان مثال مراجعه کنید به:  ـ در مورد ایتالیا به80

  .71صفحه  ،(Lyttleton) لیتْلتون

 Agrarische Interessenpolitik und)» ی ویلهلم کاری پروس در رایِش دوره اورزی و محافظهگذاری کش سیاست«ـ 81
Preussischer Conservatismus im Wilhelmischen Reich) ،هانس یورگن پوله (Hans-Jurgen Puhle) ؛ 1966، (هانوفر(

  .69صفحه  ،(Lyttleton) لیتْلتون، (…Revolution and Counter-revolution)» انقالب و ضدانقالب...«

  راجعه کنید.  95fیادداست باال، صفحه  ـ به82

 Vanguard of Nazism. The Free Corps)» 1918-1923 از جنگ در آلمان پس آزاد سپاه جنبش. نازیسم پیشتاز«ـ 83
Movement in Post War Germany 1918-1923) ،ت ِوی (R.G.L. Waite) انقالب و «)؛ 1952، (کمبریج، ماساچوست

  .68-73صفحه  ،(Lyttleton) لیتْلتون، (…Revolution and Counter-revolution)» ضدانقالب...

 Ex oriente' lux?" The")» 1917-1923 آلمان، انقالب و شوروی جماهیر مثاًل از اتحاد" کند؟ می طلوع شرق از خورشید«"ـ 84
Soviet Example and the German Revolution, 1917-1923) ، رابرت ویلر (Robert F. Wheeler)  برترانددر ویرایش 

(Bertrand)» :ها انقالبی موقعیت «(Revolutionary Situations)  46صفحه.  

، (Structural Crisis in Agriculture in Postwar Years)» جنگ از پس های سال در کشاورزی در ساختاری بحران«ـ 85

  .105-14صفحه  (Revolutionary Situations)» ها انقالبی موقعیت: «(Bertrand) برترانددر ویرایش  (G. Ranki) رنکی

  .66صفحه  ،(Lyttleton) لیتْلتون، (…Revolution and Counter-revolution)» انقالب و ضدانقالب...«ـ 86

فرانسیس ، (Revolutionary Situations in Europe, 1917-1920)» 1917-1920 اروپا، در انقالب های موقعیت«ـ 87

  .30صفحه  (Revolutionary Situations)» ها انقالبی موقعیت: «(Bertrand) برترانددر ویرایش  (Francis Carsten) کارستن

، (Die österreichische Arbeiterbewegung vom Vormärz bis 1945)» 1945جنبش کارگری اتریش تا مارس «ـ 88

  .162ff) صفحه 1974، (لینز (Hans Hautmann and Rudolf Kropf) گواتر رودولف و هانس هاتَمن
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 فلچهایم،  »KPD…«؛ (Authier and Barrot) باِرتو  اوثّیر، (…La Gauche Communiste)» کمونیست چپ...«ـ 89

(Flechtheim) 1918-1923های  سندیکالیسم و کمونیسم چپ در سال«؛ «(Syndikalismus und Linkskommunisrnus von 
» جنبش کارگری و اطالعات«)؛ 1969، (مایزنهایم (Hans-Manfred Bock) هانس مانفرد باک، (1918-1923

(Arbeiterbewegung und Intelligenz) ،گوتفرید ِمرگِنر (Gottfried Mergnei) 1973، (استارنبرگ.(  

  .274صفحه  (Lindemann) لیندرمن، ('The 'Red Years)» های سرخ سال«ـ 90

 Rudolf) رودلف توِکس، (Beta Kun and the Hungarian Soviet Republic)» مجارستان شوروی جمهوری و کان بتا«ـ 91
L. Tökés) 1967، (لندن.(  

، (Cammett) کاِمت ، (…Gramsci)» گرامشی...«کرات؛  به (P. Spriano) اسپیریانو، (…L'occupazione)» اشغال...«ـ 92

  کرات. به

عنوان موضوع اصلی انتخاب کرده است.  ، این [بحث] را به(verratene Revolution)» انقالب خیانت به«در  (Haffner) هافنرـ 93

  کرات. نگاه کنید، به (Eliasberg) الیاسبرگ، (…Der Ruhrkrieg)» جنگ روهر...«چنین به هم

  .(Geary) گری (…Radicalism)...» رادیکالیسم«آلمان نگاه کنید به:  انقالب ماهیت از بحث ـ برای94

  های چهارم و پنجم. ، فصل(Cammett) کاِمت ، (…Gramsci)» گرامشی...«ـ 95

  کرات. ، به(Hinton) هینتون، (Stewards' Movement …)» ها جنبش رؤسای اتحادیه«... ـ 96

، (…Der Ruhrkrieg)» جنگ روهر...«کرات؛  به (Ludewig) لودویگ، (…Arbeiterbewegung)» جنبش کارگری...«ـ 97

  کرات. به (Eliasberg) الیاسبرگ

 رادیکالیسم شکال دو: کارگری رادیکالیسم«؛ 79و  3، صفحه (Eliasberg) الیاسبرگ، (…Der Ruhrkrieg)» جنگ روهر...«ـ 98

 Arbeiterradikalismus: Zwei Formen von Radikalismus in der deutschen)» آلمان کارگری جنبش در
Arbeiterbewegung) ،ارهارد لوکاس (Erhard Lucas) 1976، (فراکفورت.(  

  مراجعه کنید. 79یادداست باال، صفحه  بهـ 99

جنبش «؛ 66صفحه  ،(Lyttleton) لیتْلتون، (…Revolution and Counter-revolution)» انقالب و ضدانقالب...«ـ 100

  .43f، (Ludewig) لودویگ، (…Arbeiterbewegung)» کارگری...

  ششم.  ، فصل(Brenan) برنان، (The Spanish Labyrinth)» البرینت اسپانیائی«ـ 101

 برنان، (The Spanish Labyrinth)» البرینت اسپانیائی«ـ برای شرح مشروح جنگ داخلی در اسپانیا نگاه کنید به: 102

(Brenan) 1931-1939 داخلی جنگ و اسپانیا جمهوری«؛ «(The Spanish Republic and the Civil War) ،گابریل جکسون 

(Gabriel Jackson) جنگ داخلی اسپانیا«)؛ 1965، (پرینستون، نیوجرسی «(The Spanish Civil War) ،هیو توماس (Hugh 
Thomas) ؛ 1961، (لندن(»انقالب اسپانیا «(The Spanish Revolution) ،استنلی ِپین (Stanley G. Payne) لندن) ،؛ 1970(

برنت ، (The Grand Camouflage. The Spanish Civil War and Revolution)» انقالب و اسپانیا داخلی جنگ. بزرگ استتار«

  ).1968، (لندن (Burnett Bolloten) ِتن بوله

  ).1972ارولینای شمالی ، (ک(Max H. Kele) ماکس کیل، (Nazis and Workers)» ها و کارگران نازی«ـ 103

، در ویرایش  (Fascism and Class)»فاشیسم و طبقه« :به کنید نگاه فاشیست[ها] از حمایت اجتماعی های پایه با رابطه ـ در104

چنین نگاه کنید به: مقاالت  ؛ و هم65-96) صفحه 1968، (لندن (The Nature of Fascism)» ماهیت فاشیسم: «(S.J. Woolf) وولف

، از (Political Man)» انسان سیاسی«) و نیز 1968، (لندن (European Fascism)» فاشیسم اروپائی«، در وولفگوناگونی با ویرایش 

-Revolution and Counter)» انقالب و ضدانقالب...«:  ) فصل پنجم. برای ایتالیا مراجعه کنید به1964، (لندن  (S.M. Lipset)لیپست
revolution…) ،لیتْلتون (Lyttleton) فاشیسم ایتالیا«؛ «(Italian Fascism) ، لیتْلتونویرایش (A. Lyttleton) ؛ 1973، (لندن(

  ).1975، (لندن (P. Corner) کورنر، (Fascism in Ferrara)» فاشیسم در فرارا«

، فصل (European Fascism)» فاشیسم اروپائی«، در (R. Skidelsky) اسکیدلسکی، (Great Britain)» بریتانیای کبیر«ـ 105

  یازده.
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  .268f، صفحه وولف، (European Fascism)» فاشیسم اروپائی«، در (G. Warner) وارنر، »فرانسه«ـ 106

نازی قدرت را تصرف «این کارها مراجعه کرد:  توان به ها می زیادی وجود دارد. از میان آن ادبیات بسیار آلمان نازیسم مورد ـ در107

» کنند ناسیونال سوسیالیست[ها] قدرت را تصرق می«)؛ 1966، (لندن (W.S. Allen) آلن، (The Nazi Seizure of Power)» کند می

(Die Nationalsozialistische Machtergreifung) ،شولتزو  رساِو، ِبَراکر (K.D. Bracher, W. Sauer and G. Schulz) ،

مردم روستائی «)؛ 1960، (اشتوتگارت (M. Broszat) زات ِبروس، (Der Nationalsozialismus)» ناسیونال سوسیالیسم«)؛ 1962(کلن 

، »هیتلر«)؛ 1962وتگارت ، (اشت(R. Heberle) هیبرله، (Landbevölkerung und Nationalsozialismus)» و ناسیونال سوسیالیسم

،  (D. Oriow)، جلد دوم، ُاریو (History of the Nazi Party)» تاریح حزب نازی«)؛ 1962، (لندن (Alan Bullock) آلن بوالک

، (لندن (F.L. Carsten) کارستن، (Austrian Fascism)» فاشیسم اطریشی: « ). در مورد اطریش مراجعه کنید به1969-73(لندن 

1979.(  

، (The SA's Rank and File Membership in the early 1930s)» 1930ی  در اوایل دهه SAی  عضویت در بدنه«ـ 108

» 1934تا  1929های رکود بین  در سال SAی  ی شغلی اعضای بدنه پیشینه«ی منتشر نشده؛  نوشته ، دست(Conan Fischer) کانن فیشر

(The Occupational Background of the SA's Rank and File Membership during the Depression Years, 
1929 to mid-1934) ،کانن فیشر (Conan Fischer)  ساشورا در ویرایش(P.D. Stachura)» :گیری دولت نازی شکل «(The 

Shaping of the Nazi State) 1973، (لندن.(  

فصل   (Lipset)لیپست، (Political Man)» انسان سیاسی«نید به: ـ برای تجزیه و تحلیل ترکیب اجتماعی حزب نازی نگاه ک109

 ,The Social Composition of the Nazi Party in Eutin)» 1925-1932ترکیب اجتماعی حزب نازی در [شهر] ائوتین، «پنجم؛ 
)، 1978( 23، جلد (International Review of Social History)» المللی تاریخ اجتماعی بررسی بیننقد و «، در (1925-1932

 »ها و کارگران ی بین نازی از رابطه کیلروایت غلط :« ی بین حزب نازی و کارگران مراجعه کنید به تِر رابطه قسمت اول. برای کنکاش کلی

(Kele's misleading account Nazis and Workers)ملیی  ی کارگر و جامعه طبقه: « تر از همه مراجعه کنید به ؛ اما مهم «

(Arbeiterklasse und Volksgemeinschaft) تیم میسون ،(Tim Mason) 1975، (اوپالدن.(  

  .(Fischer) فیشر ، (…The SA's Rank and File)» در... SAی  عضویت در بدنه«ـ 110

  .(Kele) کیل، (Nazis and Workers)» ها و کارگران نازی«ـ 111

  .(Heberle) هیبرله، (…Landbevölkerung)» مردم روستائی...«ـ 112

  (کمی باالتر) مراجعه کنید. 109ی  یادداست شماره بهـ 113

میلیون و در  3تر از  کم 1924که در سال  رأی آورد، در حالی 000/980/5بیش از  KPD رایشتاگ 1932 نوامبر انتخابات ـ در114

  هزار رأی آورده بود. 25سه میلیون و  1928سال 

 Harold Lasswell and) لرنر دانیل و السول هارولد، (World Revolutionary Elites)» خبگان انقالبی جهانن«ـ 115
Daniel Lerner) نیز مراجعه کنید. 109یاددشت  چنین به ) فصل پنجم؛ هم1965، (کمبریج، ماساچوست  

وساطت" سیاسی «"، و نیز (A.K. Organski) اورگانسکی، (Fascism and Modernization)» فاشیسم و مدرنیزاسیون«ـ 116

 Nature)» ماهیت فاشیسم«، هردو اثر در (J. Solé-Tura) توراـ  سوله، (The Political "Instrumentality" of Fascism)» فاشیسم
of Fascism) ،وولف (Woolf).  

  (کمی باالتر) مراجعه کنید. 104ی  یادداست شماره بهـ 117

تئودور در ویرایش  (Social Democracy and the Power in the State)» سوسیال دموکراسی و قدرت در دولت«ـ 118

 .The Road to Dictatorship)» 1918-33راه دیکتاتوری. آلمان : «(Theodor Eschenburg et al)کارانش  و هم ِاشنِبرگ
Germany 1918-33)ویلسونی  ، (ترجمه L. Wilson ،( لندن)57-74) صفحه 1970.  

صفحه  (Ossip K. Flechtheim) اوسیپ فلچهایم، (The Role of the Communist Party)» نقش حزب کمونیست«ـ 119

 The German Communists and Paramilitary)» 1929-1933نظامی،  های آلمان و خشونت شبه کمونیست«؛ 110-93
Violence 1929-1933) ،حوا روزنهافت (Eve Rosenhaft) ؛ 1979، تز دکترای کمبریج»…KPD«  ،فلچهایم (Flechtheim) 
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 Die Hamburger Sozialdemokratie in der Weimarer)» وایمار جمهوری در هامبورگ دموکراسی سوسیال«؛ 253fصفحه 
Republik) ،ویلهلم ویت فریدریش (Friedrich Wilhelm Witt) 117و  73) صفحه 1971، (هانوفرf.  

ی مردمی. انقالب از  جبهه«؛ (Prost) پراست، CGT « ...(La CGT…)«:  ی مردمی در فرانسه مراجعه کنید به ـ برای جبهه120

» کمونیسم فرانسوی...«)؛ 1970، (پاریس (Daniel Guérin) دانیل گرن، (Front Populaire. Révolution Manquée)» رفته دست

(French Communism…)، یرونالد تِیرسک (Ronald Tiersky)  های جدید ژاکوبن«؛ 54-58صفحه «(The New Jacobins) ،

«  مردمی ی جبهه ی دوره در فرانسه سوسیالیست حزب. انحطاط و بحران«)؛ 1968، (ایتاکا، نیوجرسی (Daniel R. Brower) دانیل براور

(Crisis and Decline. The French Socialist Party in the Popular Front Era) ،ناتانیل گرین (Nathaniel Green) ،

  ، فصل سیزدهم.(Brenan) برنان، (The Spanish Labyrinth)» البرینت اسپانیائی«). برای اسپانیا نگاه کنید به: 1968(ایتاکا، نیوجرسی 

کند،  چنین استدالل می این (Front Populaire for France)» ی مردمی برای فرانسه جبهه«گرا در  چپ(Guèrin)  گرِنـ 121

 حزب نقش از گیرانه ی سخت ادعانامه یک  (…The  Grand Camouflage)... » .بزرگ استتار«در  (Bolloten) ِتن بولهکه  درحالی

  دهد. می ارائه اسپانیا کمونیست

  کرات. به، (Rosenhaft) روزنهافت، (…Paramilitary Violence…)» نظامی... خشونت شبه«... ـ 122

توانست چنین باوری داشه باشد:  هم هنوز می 1934نگاه کنید که در سال  کارل کائوتسکیهای  آخرین نوشته  ـ برای مثال، به123

  ).1934، (کارلسبد (Karl Kautsky) کارل کائوتسکی، (Grenzen der Gewalt)» های زور محدودیت«

 .R.J)، ِگری (Karl Kautsky and the Development of Marxism)» مارکسیسم ی توسعه و کائوتسکی کارل«ـ 124
Geary) فصل سیزدهم.1971، تز دکترای کمبریج ،  

  .(Matthias) ماتیاس، (Social Democracy)» سوسیال دمکراسی«ـ 125

 های اتحادیه از تر مثبت ارزیابی . برای70-4، صفحه (Braunthal)  ِدل ِبراون، (Socialist Labour)» کار سوسیالیست نیروی«ـ 126

اقتصادی معطوف کردند،  جدید استراتژی یک کردن فرموله به را خود تالش که این به توجه با ویژه به ی رکود اقتصادی، دوره در آلمان کارگری

سیدنی ، (The Trade Unions in the Depression 1929-1933)» 1929-1933های کارگری در رکود  اتحادیه«نگاه کنید به: 

 ,Mommsen) وایسبورودو  پتزینا، مومِزناثر  (Industrielles System)» های صنعتی سیستم«در کتاب  (Sydney Pollard) پوالرد
Petzina and Weisbrod) 237-69، صفحه.  

  .(Rosenhaft) روزنهافت، (…Social History)» اجتماعی... تاریخ«ـ 127

  .68صفحه  (Rosenhaft) روزنهافت، (…Paramilitary Violence…)» نظامی... خشونت شبه«... جا و  ـ همان128

» مبارزه«ی  ، در روزنامه(Max Adler) ماکس آدلر، (Wandlung der Arbeiterklasse)» ی کارگر؟ تغییر و تحول طبقه«ـ 129

(Der Kampf)  367-82) صفحه 1933( 24جلد.  

 'The Workers)» اپوزیسیون کارگری در رایش سوم«؛ (Mason) ِمیسون، (Arbeiterklasse)» ی کارگر طبقه«ـ 130
Opposition in the Third Reich) ،تیم ِمیسون (Tim Mason)ی منتشر نشده. در رابطه با این ایده که کارگران تبلیغات  نوشته ، دست

 David) بام دیوید ُشون، (Hitler's Social Revolution)» اجتماعِی هیتلرانقالب «بلعیدند، مراجعه کنید به:  ها را می نازی
Schoenbaum) فصل سوم.1967، (لندن (  

 Ian) ِاِین ِکرُشا، (The Working Class in Bavaria in the Third Reich)» ی کارگر در باواریا در رایش سوم طبقه«ـ 131
Kershaw)گروه پژوهشیی دوم  جلسه ای که به ی منتشر نشده نوشته ، دست SSRC یآنجلیا در دانشگاه مدرن آلمان تاریخ اجتماعی در 

  .1979تحویل گردید، ژانویه  یشرق

  .(Mason) ِمیسون، (…The Workers' Opposition)» اپوزیسیون کارگری...«ـ 132

، (Behemoth)» هیوال«ها، مراجعه کنید به:  ی نازی ـ در رابطه با ماهیت بدون تغییر ساختار اجتماعی آلمان تحت سلطه133

  ).1963(نیویورک 
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های مختلف. در واقع، این عوامل اخیر شاید اهمیت اساسی و  کارفرماها در مکانو   های متفاوت از سوی دولت نگرش

که در بیرون آن قرار  شد  کار توسط عواملی تعیین می تری داشتند: در بسیاری از موارد شکل اعتراض نیروی بیش

زنی جمعی  ارهای چانهکه انعطاف سیاسی و ساخت انگیخت؛ درحالی ی کارگر را برمی  داشت. سرکوْب رادیکالیسم طبقه

رفورمیست بسیار گمراه کننده و  ـ  حال، بازهم این دوپارگی انقالبی کرد. با این آزاْد رفرمیسم را تشویق میو 

که  چنان توانند در یک لحظه رفرمیست باشند و اندکی پس از آْن رادیکال، هم انگارارنه است. کارگران می ساده

توانستند نگرش خودرا در پرتو موفقیت یا  دهد. کارگران می نشان میهای پایان نخستین جنگ جهانی  خیزش

ها نیز  آن  کردند، نگرش ای پیدا می های تازه رفت و مسؤلیت شان باال می که سن چنان شکست تغییر دهند؛ یا حتی هم

ها  ی زمان ا و همهه ی مکان ی کارگر در همه سان، پژوهش در ساختار کلی عقاید و اقدامات طبقه کرد. بدین تغییر می

که اعتراض  ی زیادی روش است، این است چه تا اندازه هرروی، آن باشد. به  کننده تواند بیش از افشاکنندگی، پنهان می

ها توضیح داد. انتظاراْت  نوائی آن فقر و بی اندیشانه با رجوع به ای ساده شیوه توان در هرجهتی و به ی کارگر را نمی طبقه

ی مصائب شخص چنین است:  که توانائی واقعی برای انجام چیزی درباره چنان کنند، هم ی ایفا میبخش اساسی و مهم

دادند،  کار را در سراسر این دوران تشکیل می بندی اعتراض نیروی که استخوان که کارگرانی این دقیقًا بدان علت است

  فقیرترین کارگران نبودند.

جا  که حتی درآن آمیز نبود؛ درحالی تحقق رؤیاهای سوسیالیسم موفقت جا ، در هیچروسیهکار در  بیرون از نیروی

های بزرگی بود و  طور غالب روستائی متضمن قربانی ای بیش از هرچیز و به نیز نیازهای فوری رشد اقتصادی در جامعه

خاطر  ان کاال بهعنو کار به کار از سوی حزب بلشویک. در واقع، استثمار نیروی شاهد نابودی نهادهای مستقل نیروی

ساختار بوروکراتیک دولت استالینی و تسلط از طریق دستگاه ترور برجامعه، شاهدی بر انقالب سوسیالیستی 

رفته چیزی جز شکست  بود. در سوسیالیسم انقالبی اروپای صنعتی و پیش» دار دولتی سرمایه«یافته و یا حتی  انحراف

تری است. زیرا  کرد که این تنها بخشی از حقیقت بسیار پیچیدهبرای ثبت کردن وجود نداشت. اما باید تأکید 

شان در  های های کارگری، و حتی قیام های سیاسی و اتحادیه صورت حزب ها به دهی آن اعتصابات کارگران، سازمان

  کدام چانجامید که هی   های انبوه در مشی دولت دگرگونی راستی به بعضی از کشورها در پایان نخستین جنگ جهانی به

گرانه نبودند. در بسیاری جاها کارفرماها ضرورت صورتی از دستگاه مذاکره با کارکنان  روی سرکوب هیچ ها به از مشی

ای در برابر این مسئله وجود  مقاومت گسترده 1939خودرا تشخیص دادند، اگرچه در اروپا هنوز هم تا پیش از سال 

ارمغان  تر را به ی کارگر بهبود در سطح زندگی و روز کار کوتاه ات طبقهداشت. در بسیاری از کشورهای اروپائی اقدام

های سازمانی از طرف شهرداری ارائه شد و تنوعی از اصالحات رفاه اجتماعی برای  آورد. در بعضی کشورها مسکن

ودها در سوئد و های ناشی از تصادف، بیماری و بیکاری ارائه گردید. شاید مشهورترین مثال در مورد بهب تعدیل سختی

کشوری (مانند مزایای مادر  خدماِت سالمتی براینواخْت  سوسیالیستی هم یولتدجا  رخ داد. در آن 1930ی  در دهه

 کرد. تر) را ارائه می ی کاری کوتاه شدن، افزایش مستمری و هفته
حال]  ود، [در عینرسمیت شناخته شده ب که بگوئیم منشأ رؤیای برابری سوسیالیستی به این بدان معنی نیست

داری سرنگون شده بود. بازهم کارگران مجبور بودند که  که ساختارهای استثمار سرمایه این معنی هم نیست به

کار را اجیر یا اخراج کنند،  که هنوز این حق را داشتند که نیروی کارفرماها بفروشند، کارفرماهائی کار خود را به نیروی
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کجا  ی فعالیت اقتصادی قرار داشتند. پیش از جنگ جهانی دوم در هیچ انات چرخهو هنوز هم کارگران در معرض نوس

ی این  ترین حماسه ها باشد. لیکن منشأ دولت رفاه شاید مهم ی کارگِر امنی وجود نداشت که فارق از نگرانی طبقه

کار را فراهم آورد  نیرویها و احزاب  چه نابودی اتحادیه دوران، حاکی از مبارزات کارگران معمولی بود. معنای آن

 های ناشی از دولت فاشیستی مورد قضاوت قرار داد. توان از وحشت می
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  شناسی* های کتاب یادداشت
طور  ها به های سوسیالیستی در اروپا وجود دارد، بعضی از این ی گسترش نظریه شماری درباره های بی تاریخ

تاریخ تفکر «، (G.D.H. Cole) ُکولاثر  بارهویژه در این نکته بهاند.  نسبی از عهده آزمون زمان خوب برآمده

های اخیرتر توسط  ) و نوشته1956، (در چندین جلد، لندن (History of Socialist Thought)» سوسیالیستی

 Marxism. A Historical)» مارکسیسم، بررسی تاریخی و انتقادی« (George lichtheim) جورج لیختهایم
and Critical Study) منشاء سوسیالیسم«چنین  ؛ و هم1964، لندن  «(The Origins of Socialism) ،

) صدق 1970، (لندن (A Short History of Socialism)» تاریخ کوتاه سوسیالیسم«)؛ و 1968(لندن 

اهمیتی ارائه نشده است،  کار در اروپا با چنین ی اعتراض نیروی ای درباره المللی بررسی بین  کند. متأسفانه هیچ می

های دوم و سوم)  المللی رسمی جنبش سوسیالیستی (مانند انترناسیونال های بین ی سازمان گرچه آثار متعددی درباره

 Julius) جولیس براوتا) و 1955را ببینید، انترناسیونال دوم (لندن  (James Joll) جیمز جولوجود دارد. مثاًل 
Braunthal) ریچارد تیلیو  چارلز لوئیسی  ). اثر برانگیزاننده1967نال (لندن تاریخ انترناسیو (Charles, 

Louise and Richard Tilly) ،»گر ی عصیان سده «(The Rebellious Century)  یک اثر 1975(لندن ،(

و  1830های   بار آن را بین سال های خشونت ویژه گونه کوشد منابع اعتراض مردمی را، به استثنائی است که  می

دهد، نارسائی  راستی نشان می چه این کتاب به گیرد. آن کار می های آماری را به مشخص کند، و انبوهی از داده 1930

ی بزرگی از مقاالت توسط همین  که مجموعه چنان اند، هم کنی ارائه شده فقر و ریشه که براساس الگوهای اعتراض است

 ادوارد شورترو  چارلز تیلیی اعتصابات فرانسه توسط  ها مراجعه کنید) و پژوهش گسترده یادداشت اشخاص (به

(Charles Tilly and Edward Shorter) 1830ـ1960 فرانسهاعتصابات در «اند:  چنین کرده «(Strikes in 
France 1830-1968) ی الگوهای خشونت و اقدام اعتصابْی   از طریق تحلیِل چندمتغیره تیلی). 1974، (کمبریج

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

های هرفصل  یادداشت بهتری را دراختیار داشته باشند، بایــد  شناسی جـامع که مایلند کتاب خوانندگانی  *

  مراجعه کنند.
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ی کارگر حذف کنند و روی انگیزش اقتصادی  ها و اقدامات طبقه توضیحاتی را که مایلند انگیزش سیاسی را از کنش

  شناسد. تأکید بگذارند، مردود می

تاریخ  ای به اش یک کمک عمده دارد که خروجی تلفیقی دیگری وامی آمریکائیستیز با مورخ  ها را به این امر آن

 European Society in)» ی اروپا در خیزش جامعه« (Peter Stearns) پیتر استرنزاورپا کرده است: 
Upheaval) ؛ 1967، (لندن(»1848ای ـــــــــه انقالب «(The Revolutions of 1848)  ،  لندن)؛ 1974(  

 Revolutionary Syndicalism and French)» کار در فرانسه نقالبی و نیرویسندیکالیسم ا«
Labour)،  زندگی کارگران«)؛ 1971(نیو براونزویک «(Lives of Labour)» .ی صنعتی بالغ کار در جامعه «

(Work in a Maturing Industrial Society) ویژه این آخرین عنوان، که  ). کار[های] او، به1975، (لندن

گونه که در چندین کشور مختلف چنین بود، اگر  ، آن»از پایین«کار  نظیر در فهم اعتراض نیروی تالشی است کم

د های محدو ایم، تأکید برافق که مشاهده کرده چنان طرز قابل توجهی براگیزاننده است. هم مجاب کننده نباشد، به

صورتی از نظریه مدرنیزاسیون است، این باور  به استرنزتْر تعهد  آفرین گیرد. حتی مسئله کار مورد حمله قرار می نیروی

همراه دارد. لیکن هرنوع  کار، انطباق با سامان صنعتی جدید را به که تعدیل تدریجی و عقالنی نیروی براین است

که تأکید صرف  ویژه هنگامی رزهای ملی کاری ارزشمند است، بهکار در سراسر م نیروی تالشی برای پرداختن به

 های رسمی نباشد. برسازمان
انجام کاری سترگ  او را به  سؤاالت اخالقی و تاریخی پیچیده گوئی به مورخ دیگری که تالشش برای پاسخ

اساس . «(His Injustice)» عدالتی او [خداوند] بی «است:  (.Barrington Moore Jr) برینگتون مورواداشته 

، (وایت پلینر، نیویورک (The Social Bases of Obedience and Revolt)» اجتماعی اطاعت و عصیان

که چرا  شناسانه برای توضیح این نکته  شناسانه و روان ی پژوهشی تاریخی، انسان اثری است دربردارنده)، 1978

دلیل  اش و هم به دلیل بلندپروازی کنند. این اثر هم به گر عصیان می هائی از مردم گاهی دربرابر شرایط ستم گروه

ناپذیری  طور اجتناب شود، به خاصی متمرکز میتر برمسائل تاریخی  گیر است؛ گرچه هرچه بیش آورهایش نفس دست

که در [کتاب]  آلمانجوئی سیاسی و صنعتی در  شود.  برای مثال، شرح مبارزه آفرین می تر هم مسئله بیش

هرحال، شاید این اثر دشواری  دهد، در [مقاسیه با] مسائل خط تولید نسبتًا ضعیف است. به رخ می» عدالتی بی«

کار در اروپا را روشن سازد.  ی تاریح نیروی نگاری تفضیلی درباره المللی انبوهی از آثار تک بینگرفتن از خروجی  پیشی

طور منظم  که به تعدادی از نشریات تخصصی است ترین راه انجام این کار و مطمئنًا سودمندترینش رجوع به راحت

» اجتماعی تاریخ برای آرشیو«ویژه  اند، به هکار در اروپا اختصاص داد ی نیروی تاریخچه های خودرا به بخشی از مقاله

(Archiv fur Sozialgeschichte) ،»تاریخ و جامعه «(Geschichte und Gesellschaft) ،»ساالنه «

(Annales) ،»های اجتماعی جنبش «(Mouvement Social) ،»المللی تاریخ اجتماعی نقد و بررسی بین «

(International Review of Social History) ،»مجله تاریخ اجتماعی «(Journal of Social 
History) ،»گذشته و حال «(Past and Present) ،»تاریخ اجتماعی و بررسی مطالعات اروپائی «(Social 

History and the European Studies Review). 
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های سوسیالیستی در سطح ملی  کار و جنبش ی نیروی مطالعه که وقتی کسی با استفاده از ادبیات به آشکار است

تر  تر کشورهای اروپائی اکثر کارهای [موجود] بیش دهد. با این حال، در بیش پردازد، خدمات بهتری ارائه می می

ی اصلی اعتراض.  اند تا مردم عادی در زمینه ههای کارگری) پرداخت کار (احزاب و اتحادیه نهادهای نیروی به

سوسیال {«وجود ندارد:  آلمانی حزب سوسیال دمکراتیک  آثاری دربارهبرای یافتن بودی  ترتیب، هیچ کم بدین

، (کمبریج، ماساچوست (Carl E. Schorske) شورسک، (German Social Democracy)» دمکراسی آلمان

، (The Social Democrats in Imperial Germany)» ها در امپراتوری آلمان سوسیال دمکرات«)؛ 1955

 Negative)» یکپارچگی منفی و انتظار انقالبی«)؛ 1963توا، نیوجرسی  ، (تی(Guenther Roth) گونتر راث
Integration und révolutionàrer Attentismus) ،ودیتر ُگر (Dieter Groh) یا )}. 1973، (فرانکفورت

 : {«KPDدر مورد  KPD وایمار جمهوری در «(Die KPD in der Weimarer Republik)  اوسیپ

تغییر در «)؛ 1971، (فرانکفورت (Hermann Weber) هرمان وبر، (Ossip K. Flechtheim) فلشتهایم

طور  )}. همن1969، (فرانکفورت (Die Wandlung des deutschen Kommunismus)» کمونیسم آلمان

پائلو ، (Storia del Partito Comunista Italiano)» ایتالیا کمونیست حزب ی تاریخچه: {«PCIدر مورد 

 Aux)» های کمونیسم فرانسه ریشه: {«PCF)}، و نیز در مورد 1967، (تورین (Paolo Spriano) ِاسپرییانو
Origines du Communisme Français) ،آنی کریگل (Annie Kriegel)  ترکیب «)؛ 1964، (پاریس

، (استانفورد (Robert Wohl) رابرت ُول، (French Communism in the Making)» کمونیسم فرانسوی

 رانولد تیئسکی، (French Communism 1920-1972)» 1920-1972کمونیسم فرانسه «)؛ 1966

(Ranald Tiersky) تلقی مشابهی وجود دارد، برای  روسیهجنبش سوسیالیستی  در برخورد به )1976، (کلمبیا

 The Making of a)» 1891-1903گیری انقالب کارگری. سوسیال دمکراسی روسیه  شکل{«مثال: 
Workers' Revolution: Russian Social Democracy, 1891 1903) ،آلن وایدَلمن (Allan K. 

Wildman) قرن نوزدهِم در سوسیالیستی و یپوپولیست های جنبش تاریخ ،انقالب های هریش«)؛ 1967، (شیکاگو 

 Roots of Revolution, A History of the Populist and Socialist Movements in) »روسیه
Nineteenth Century Russia) ،فرانکو ونچوری (Franco Venturi) ظهور سوسیال «)؛ و 1960، (لندن

، (J.L.H. Keep) کیپ جی. ال.، (The Rise of Social Democracy in Russia)» دمکراسی در روسیه

 حزب های ریشه{«ی حزب کارگر است:  ی تاریخچه تر درباره بریتانیا نیز حتی دارای ادبیاتی انبوه)}. 1966(آکسفورد 

)}؛ و 1965، (آکسفورد (Henry Pelling) هنری پلینگ، (The Origins of the Labour Party)» کارگر

، هنری (British Trade Unionism)» گرائی کارگری در بریتانیا  اتحادیه«های کارگری: { ی اتحادیه درباره

-British Trades Unions, 1800)» 1875-1800های کارگرِی بریتانیا  اتحادیه«)؛ 1966(لندن  ، پلینگ
لحاظ منابع تحقیقی]   [به فرانسهدر  یهای کارگر اتحادیه). 1972، (لندن (A.E. Musson) ماِسن، (1875

 Histoire du Mouvement)» فرانسه کارگرِی های اتحادیه جنبش تاریخچه«وضعیت نسبتًا خوبی دارند: {
Syndical Francais) ،ژرژ لفرانس (Georges Lefranc) در کارگری های اتحادیه جنبش«)؛ 1947، (پاریس 

 های اتحادیه«)؛ 1947، (پاریس (Paul Louis)ُپل لوئی (Le Mouvement Syndical en France)» فرانسه
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تعداد )}؛ 1963، (پاریس (Jean Reynaud)ژان رینو (Les Syndicats en France)» فرانسه در کارگری

 Freie)» دولت و دموکراسی سوسیال کارگری، آزاد های اتحادیه{«است:  آلمانی بسیار زیادی از این منابع به
Gewerk-schaften, Sozialdemokratie und Staat) اچ. ِورِین (H. Varain) 1956، (دوسلدرف.{( 
اند، [اما] از  های رهبری کار و مشی های رسمی نیروی اگرچه بعضی از این آثار کمابیش منحصرًا متوجه سازمان

تر اثری  ها نیز ارائه کنند. کم ن جنبشل بدنه و ترکیب اجتماعی ایئکوشد تا شرحی از مسا شان می ها بهترین میان آن

ی  درباره (Claude Willard)کلود ویالرد هرروی، پژوهش شکوهمند  یک میزان انجام داده است؛ به این کار را به

مند از ترکیب اجتماعی  ی تحلیلی نظام که دربردارنده (Les Guesdistes, Paris, 1965)های فرانسوی  گدیست

آثار متعددی نیز وجود دارد که  البته، ها] است.  گونه پژوهش [یکی از این ای حمایت از این جنبش و منطقه

های برجسته دارد. اگرچه  های شخصیت شناسی ی کارگر از طریق کتاب های معینی از تاریح طبقه جنبه کردی به روی

شود، بینش قابل توجهی را  های آشکاری دارد، آثار بهتری که اغلب از این نوع ارائه می کردی محدودیت یچنین رو

روزا {«ها نگاه کنید:  این کتاب دهد. برای مثال به کارکرد جنبش کارگری و احزاب سوسیالیست ارائه می نسبت به

 The Life)» زندگی ژان ژورس«)؛ 1966(آکسفورد ، (J.P. Nettl) نتل ،(Rosa Luxemburg)» اوکزامبورگ
of Jean Jaurès) ،هاروی گلدبرگ (Harvey Goldberg) ، هیدمن و «)؛ 1962(مدیسن، ویسکانسین

، (C. Tsuzuki) سوزوکی، (H. M. Hyndman and British Socialism)» سوسیالیسم بریتانیائی

، (Isaac Deutscher) ایزاک دویچر، (.Trotsky, 3 vols)» جلد 3ی] تروتسکی،  درباره«[)؛ 1961(آکسفورد 

، (Adam B. Ulam) آدام ب. یولم، (Lenin and the Bolsheviks)» ها لنین و بلشویک«)؛ 1959- 67(لندن 

 )}.1967ملبورن ، ((Israel Getzler) اسرائیل گتزلر، (Martov)» مارتوف«)؛ و 1969(لندن 
ها را   های سیاسی و هم اتحادیه که هم سازمان وجود داشته   های ملی برای نوشتن تاریخچههای چندی نیز  تالش

 David)دیوید کینستن (King Labour)» کار برتری نیروی{«دربربگیرند. در میان سودمندترین این آثار: 
Kynaston) تاریخ جنبش کارگری آلمان«)؛ 1976، (لندن «(Geschichte der deutschen 

Arbeiterbewegung) ،هیدویک واخنهایم (Hedwig Wachenheim) ، تاریخ جنبش «)؛ 1967(کلن

 Helga) هلگا گریبینگ، (The History of the German Labour Movement)» کارگری آلمان
Grebing) ، های جنبش کارگری آلمان سازمان و فعالیت«)؛ 1969(لندن «(Zur Organisation und 

Tàtigkeit der deutschen Arbeiterbewegung) ،دیتر فریکه (Dieter Fricke) ، ؛  1926(الیپزیک(

 ادوارد دولیون ،(.Histoire du Mouvement Ouvrier 3 vols)» جلد 3تاریخ جنبش کارگری، «

(Edouard Dolléans) های جنبش کارگری فرانسه ریشه«)؛ 1936-47، (پاریس «(The Origins of the 
French Labour Movement) ،برنارد ماس (Bernard Moss)) ،  مبارزه طبقاتی در ایتالیا «)؛ 1976برکلی

 جولیانو پروکاچی، (La lotta di classe in Italia agli inizi del secolo xx)، »در آغاز قرن بیستم

(Guiliano Procacci) البیرنت اسپانیائی«)؛ و 1976، (رم «(The Spanish Labyrinth) ،جرالد برنان 

(Gerald Brenan) ، ـ دیده  مثاًلـ  پروکاچیو  ماسهای  که در کتاب چنان )}. در بعضی موارد، هم1962(کمبریج

حال، در سطِح  کار هستند. بااین های اعتراض نیروی ی ریشه ای درباره ها متضمن پژوهش گسترده شود، این کتاب می
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مراتب فراتر از بقیه مسائْل چیزی برای ارائه دارد، ازجمله:  به یابریتانها، ادبیات جنبش کارگرِی  میزان ریشه

رقیب  ، اثر بی(The Making of the English Working Class) »کارگر انگلیس گیری طبقه شکل«{

 The Town Labourer)» شهر کارگران و انقالب صنعتی«)؛ 1987(لندن ، (E.P. Thompson) تامپسون
and the Industrial Revolution) ،مالکوم تامیس (Malcolm Thomis) ، ستیز طبقاتی «)؛ 1974(لندن

، (John Foster) جان فاستر، (Class Conflict in the Industrial Revolution)» در انقالب صنعتی

» اتحاد کارگران«در  (Eric Hobsbawm) اریک هابسباوم)}، و مقاالت اساسی و خالق 1974(لندن 

(Labouring Men) ، اند و  شان دارای اهمیت های کلی گیری ). این مقاالت اخیر هم از جهت نتیجه1964(لندن

کار  شوند تا فهم اعتراض و سازمان نیروی کار متمرکز می ای از نیروی های ویژه کردی که اغلب روی بخش هم در روی

 سازند. پذیر  را امکان
های شغلی  ی گروه ها بسیار ثمربخش از تحلیل های تاریخِی که بعضی از پژوهش توان داشت تردیدی نمی

آن درپیش دارد.  پژوهش اروپائی راه زیادی برای رسیدن به اند، اگرچه شان سرچشمه گرفته های مشخص و سازمان

 South Wales)» چیان ویلز جنوبی معدن: {« ، رجوع کنید بههابسباومبر  چنین عالوه هم بریتانیای  بارهدر
Miners) ،تپیج  آرُن (R. Page Arnot) ، داستان مهندسان«)؛ 1967(لندن «(The Story of the 

Engineers) ،جیمز جفری (James B. Jefferys) رشد اتحادیه کارگری، ساختار و مشی: «)؛ 1946، (لندن

 Trade Union Growth, Structure and Policy: a)»ریسی های پنبه ی اتحادیه پژوهشی تحقیقی درباره
Comparative Study of the Cotton Unions) ،ترنر (H. A. Turner) ، چنین  فرانسه)}. در 1962(لندن

 The Glassworkers)» گران کارمو شیشه«گران پرداخته است:  شیشه آمیز به طرزی بسیار موفقیت کردی به روی
of Carmaux) ،جون والش اسکات (Joan Wallach Scott) ، ؛ و در آلمان 1974(کمبریج، ماساچوست(

در قرن  روهرچیان در  تاریخ اجتماعی معدن«اغلب موضوع پژوهشی جامع بوده است:  روهری  چیان منطقه معدن

19 «(Sozialgeschichte der Bergarbeiterschaft an der Ruhr im 19. Jahrhundert) ، کالوس

کودکان در [معادن] «های شغلی دیگر از جمله  ). پژوهش1977باد گودزبرگ ـ  (بن، (Klaus Tenfelde) ِتنِفلده

فدراسیون کارگران فلزکار «)؛ 1971(پاریس ، (R. Trempé) ترمپه، (Les Mineurs de Carmaux)» کارمو

)؛ 1962(هانوفر ، (Fritz Opel) فریتز ُاپل، (Der Deutsche Metallarbeiterverband)» آلمان

 :Radicalism and the German Worker)» یسم و کارگران آلمان: کارگران فلزکار و انقالبرادیکال«
Metalworkers and Revolution) ،گری (D. Geary) ایوانز، با ویرایش (R.J. Evans)» : جامعه و سیاست

رشد «)؛ 1978(لندن  ،(Society and Politics in Wilhelmine Germany)» ی ویلهم در آلمان در دوره

 جورج سایرز َبین، (The Growth of White-Collar Unionism)، »سفید گرائِی کارکنان یقه اتحادیه

(George Sayers Bain) ، کار لیون کارگران ابریشم«)؛ 1972(آکسفورد «(The Canuts of Lyons) ، رابرت

» ستیز و ثبات در اروپا«: (Clive Emsley) کالیو امسلی، با ویرایش (Robert J. Bezucha) جی. بزوکا

(Conflict and Stability in Europe) ، سفید مدیریت شرکت و کارکنان یقه«)؛ 1979(آکسفورد «
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(Unternehmensverwaltung und Angestelltenschaft) ، یورگن کوکا (Jürgen Kocka) ،

 Economic)» 1800-1848گران: تاریخ تیلر  دگرگونی اقتصادی و نارضایتی صنعت«)؛ 1969(اشتوتگارت 
Change and Artisan Discontent: the Tailor's History, 1800-1848) ،کریستوفر جانسون 

(Christopher H. Johnson) ، راجر پرایسبا ویرایش (Roger Price)» : .جمهوری  و 1848انقالب و ارتجاع

(لندن ، (Revolution and Reaction. 1848 and the Second French Republic)» دوم فرانسه 

1975.( 
فهم ما از دنیای  در شهرهای مشخص یا نواحی معین نیز خدمات عظیمی به  های شغلی، پژوهش بر پژوهش عالوه

مورد توجه است. در این زمینه مراجعه کنید به: » یااشرافیت کارگری در بریتان«جاکه  ویژه تا آن کند، به کار می نیروی

[واقع در شمال غربی  London Kentishی  درباره (Geoff Crossick) جف کراسیکی  ی برازنده {مطالعه

 An Artisan Elite in)»1840-1880ی ویکتوریائی: کنتیس لندن،  گر در جامعه سرآمدان صنعت«لندن]، 
Victorian Society: Kentish London, 1840-1880) ُلورث پروثئرو)؛  1978، (لندن  (lowerth 

Prothero)  گران و سیاست در اوایل قرن نوزدهم در لندن صنعت«ی  در باره «(Artisans and Politics in 
Early Nineteenth-century London) گری)؛ و 1979، (لندن (R.Q. Gray) اشرافیت کارگری در «، در

)}. 1976، (آکسفورد (The Labour Aristocracy in Victorian Edinburgh)» ادینبورِگ ویکتوریائی

 Les)»مونتبلیرـ  بلفورتی  منطقه در جنبش کارگری آغاز«ی مطالعات مناطق دیگر رجوع کنید به: { درباره
Débuts du Mouvement Ouvrier dans la Région de Belfort-Montbehard)، د. واسر (D. 

Vasseur) ، مارسی قرن نوزدهم در در کارگر ی طبقه سیاست و ظهوراجتماعی  دگرگونی«)؛ 1967(پاریس« 

(Social Change and the Rise of Working-class Politics in  Nineteenth Century 
Marseilles) ،ول ویلیام سه (William Sewell) ، تجارت منسوجات و زبان «)؛ 1974» گذشته و حال«(نشریه

تشکیل «)؛ 1977»  گذشته و حال«(نشریه  ،(William M. Reddy) ویلیام ِردی، »1752-1871مردم در روان 

 .The Formation of a Modem Labour Force)» 1865-1915در سیلیسیای علیا  کار مدرن یک نیروی
Upper Silesia, 1865-1914) ، اسکوفرالرنس (Lawrence Schofer) ، منطقه روهر و «)؛ 1975(برکلی

کارگران در «)؛ 1979(لندن ، (Jürgen Tampke) یورگن تامپکه، (The Ruhr and Revolution)، »انقالب

)؛ 1974(ُوپرتال ، (Jürgen Reulecke) یورگن رولکه، (Arbeiter an Rhein und Ruhr)، »راین و روهر

 Tony) تونی یوت، (Socialism in Provence, 1871-1914)، »1871-1914سوسیالیسم در پروونس، «
Judt) ، کار در شفیلد تاریخ نیروی«)؛ و 1979(کمبریج «(A History of Labour in Sheffield) ، سیدنی

  )}.1959(لیورپول ، (Sydney Pollard پوالرد
ای مشخص متمرکز  ارد که فقط روی یک منطقه یا حرفه متمرکز نشد، بلکه برکارخانهاین امکان وجود د حتی

؛  (Heilwig Schomerus) ویگ شومروس ی مهندسْی توسط َهیل چنان که در بررسی کارخانه گردید، هم

 ،(Die Arbeiter der Maschinenfabrik Esslingen)» سازی اسلینگن کارخانه ماشین گرانکار«
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کارگران نساجی شفت («، (Peter Borscheid) پیتر بورشهایدی منسوجات توسط  )؛ یا کارخانه1977(اشتوتگارت 

) انجام 1978اشتوتگارت ، ((Textilarbeitershaft in der Industrialisierung)» ی] صنعتی شدن در [دوره

ی کارگران را ارائه  های دیگر هستی روزانه ی درآمد و عرصه هائی جزئیات ارزشمندی درباره شده است. چنین بررسی

تر کوششی برای مرتبط ساختن  هرروی، در این دو اثر کم تر قرار دارند. به دهند که اغلب در تقابل با اظهارات کلی می

ی پژوهش درخشان  ی کارگر ارائه شده است. این را در باره ها با توسعه اعتراض نیروی کار و شعور طبقه این یافته

 شاف هاوزن که به (Georg Fischer) گئورگ فیشری  کارخانهی  بارهدر (Rudolf Vetterli)لف وترلیرودو

(Schaffhausen) ارتباطات بین ساختار   توان گفت؛ [چرا] که خودرا صریحًا متوجه سوئیس مربوط است، نمی

آگاهی کارگر و سازمان کار صنعتی، «ی واحد کرده است:  جوئی صنعتی در درون یک کارخانه شغلی و مبارزه

، (Industriearbeit, Arbeiterbewusstsein und gewerkschaftliche Organisation)»ای اتحادیه

 ).1978گوتینگن (
دیوید اثر   کار در سطح محلی باید به یلی اعتراض نیرویصی تحلیل تف هنگام سخن گفتن در باره سرانجام، به

 Town in the Ruhr. A)»1869-1914تاریخ اجتماعی بوخوم، شهر در روهر. «، (David Crew) کروو
Social History of Bochum, 1860-191 ) اشاره کرد؛ چراکه این کتاب نه تنها 1979، (نیویورک (

پردازد، لیکن در درون ساختار اجتماعی کلی شهر نیز  هم پیچیده می یلی و بهای تفص شیوه کار به اعتراض نیروی به

 تواند دینامیسم ستیز و دگرگونی اجتماعی را درک کند. سان بهتر می و بدینکند  جستجو می
کار در اروپا اختصاص یافته است،  تر در اعتراض نیروی دورهای برجسته ای به تعجبی ندارد که ادبیات گسترده

» انقالب آلمان«] در فصل چهارم مراجعه کنید)؛ 102یادداشت [ (در این رابطه به» جنگ داخلی در اسپانیا«مانند 

تر  ]، فصل چهارم).  در این مورد اخیر بیش3(یادداشت [» انقالب روسیه«ویژه  ]، فصل سوم)؛ و به122(یادداشت [

انقالب «در  (Marc Férro) مارک فرووهای رهبران حزب بلشویک است، هرچندکه  ها و مشی آثار متوجه فعالیت

 .J.M.L))؛ و کیپ 1967-80(پاریس ، (La Révolution de 1917, 2 vols)» ، جلد دوم1917سال 
Keep)  ای انقالب روسیه: بررسی بسیج توده«در «(The Russian Revolution: a Study in Mass 

Mobilization)، کار  ای نیروی آورند تا ماهیت و علل اعتراضات ریشه عمل می هائی به ) کوشش1976فیلد  (وست

های  ها شده است، جنبش نمایندگی در کارگاه آن های مهم دیگر که توجه خاصی به را درک کنند. دوره روسیهدر 

 The First) »ها نخستین جنبش سرکارگران کارگاه[«کارگری در پایان نخستین جنگ جهانی  نظارتبرای  بریتانیا
Shop Stewards' Movement) ،جیمز هینتون (James Hinton) ها در  ، تصرف کارخانه)]1973، (لندن

 Paolo) پائولو اسپریانو ،(L'occupazione della fabbriche)» ها اشغال کارخانه[« 1920شمالی در  ایتالیای
Spriano)) ، جنِگ روهر[« 1920در سال  روهر)] و جنگ داخلی در 1964تورین «(Der Ruhrkrieg) ، جورج

فهم ما از  این موضوع اخیر و نیز به به  ست. خدمت عمده)] ا1974(هانوفر  ، (George Eliasbeig)الیسبیگ 

 رادیکالیسم«کنیم:  مشاهده می (Erhard Lucas) ارهارد لوکاسطورکلی در کار  ی کارگر را به رادیکالیسم طبقه

 Arbeiterradikalismus: Zwei Formen von) »جنبش کارگری آلمان در رادیکالیسم دو نوع: کارگری
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Radikalismus in der deutschen Arbeiterbewegung) ،  این تالش [اخیر] برای 1967(فرانکفورت .(

گیرد و خودرا متوجه نه فقط نقش  ی وسیعی از فنون پژوهشی را دربرمی جوئی، گستره تحلیل انواع مختلف مبارزه

ب سن و جنس کند، بلکه ساختار شغلی، الگوهای محل سکونت و ترکی های کارگری می احزاب سیاسی و اتحادیه

ی اعتراض  که درباره ترین آثاری است کننده ی مجاب کند. این اثر ازجمله های شهری را نیز تحلیل می جمعیت

 کار تاکنون انتشار یافته است. نیروی
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  واژه نامه
 
Acrimonious گزنده 
Adduced آورده اند 
Adumbrate الشعاع قراردادن  سایه افکندن بر/ تحت  
Affront to رودرروئی 
Amassed گردآوردن 
Ambivalence دودلی/تردید 
Anon بزودی/در زمانی دیگر 

Acquiescence طلبی تسلیم  

Armistice ی موقت   متارکه  
Artisanal sector  گری بخش صنعت  

Artisanate گر  صنعت  
 

Bane مصیبت/سم 
Bastion زائده 
Belligerent متجاوز/درگیردرجنگ 

Bemused آشفته/متحیر 
Bereft of محروم/زدوده 
Biennio rosso ) 1919-1920دو سال سرخ (  
Bourses du travail کار  شورای  
Brunt بار اصلی 
 

Caciques کدخدا/رئیس قبیله 
Call-up احضار 
Cannon-fodder توپ  گوشت دِم  
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Change tack تغییرجهت 
Civil truce آشتی مدنی 

Clandestine پنهانی 
Cobbler دوز  کفاش/پینه  
Cocooned محافظت شدن/با پیله بستن 
Confessional allegiance وفاداری روحانی 
Contender رقیب 
Contention جدل/ادعا/ شکایت 
Contingency برنامه احتمالی 
Contingents  ها گروه  

Conurbations متروپولیتن/پرتراکم 
Convolutedly غامض 
Cooper سازان  بشکه  
Corporate مجسم/متحد  
Cronies ها  پالکی هم  
Cropper سهم کار 
Cordwainers صندل دوز/کفاش 
Corporate state /دولت مجسم/متحد 
Crunch عیار  درگیری تمام   
Culpable مذموم 
Cyclic ی تولید) یک چرخه ای (مربوط به چرخه  

 

Decasualization کار/حذف کارگران موقت  کاهش نیروی  
Defunct منسوخ/مرده 
Demise مرگ 
Dented  ازبین رفتن 
Der Untertan آدمک 
Deskilling زدائی/کم اهمیت ساختن مهارت  مهارت  
Disaffection بیگانه/ناراضی/جدا شدن 
Disenfranchised محرومیت از حق رأی/ حقوق شهروندی 
Disquiet ناآرام/محروم از آرامش 
Dissent مخالف 
 

Embroiled درگیر 
Enclave محدوده/عرصه 
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Enfranchised برخوردار از حق رأی و شهروندی 
Entente آنتانت 
Escapist گریزگرایانه 
Eschewed دوری جستن/گریزان 

Espouse  اتخاذ کردن 
Exigencies نیازهای اضطراری/مبرم 
Extremadura ی استره مدورا  منطقه   
 

Feuding درگیری/انتقام کشی 
Firebrands محرکان 
Freikorps نظامی/لباس شخصی  نیروی شبه  
Functionaries مسئوالن 

 

Gig mill نساجی 

Gleaned دستگیرم شد/فهمیدم 
Grass roots زمینه/اصل/مردم عادی 
 

Hark back بازگشت 
Havoc فاجعه/آسیب 
Humdrum نواختی  کسالت/یک  
 

Imbibed جذب کردن/فروکشیدن/اشباع شدن 

Incendiarism آتش زدن 
Industrial mucscle عضله [و قدرت] صنعتی 

Incensed خشمگین از 
Iniquitous شنیع/شرور 
Innocuous زیان  بی  
Internecine ریز  خون  
Intransigent ناپذیر  سازش  
Inured معتاد به/مقاوم  
Itinerant گرد دوره  

 

Joiner ساز  کابینت  
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Latifundia  تیول  
Lock-out راه ندادن کارگران    
Loggerheads شاخ/خصومت  شاخ به  

Ludism شکنی ماشین  

 

Magnate غول صنعت/تجارت 
Mantle پوشش/نقش 
Matchworker سازی  کارگر کبریت  
Maximalist چپ رو/تندرو    
Millenarian هزاره باور 
Mitigate تعدیل کردن 
Monolithically پارچه  یک  
Moratorium تعلیق 
Munitions مهمات 
Muster گردآوردن 
 

Nascent نوزاد 
Navvies عمله 
Nexus پیوند/هسته 
 

Obliterate امحا 
Off-the-peg حاضری 
Orthodoxy کیشی راست  

Outerop نمون رخ  

Outcrop زائده 
Outflanked امتیازگرفتن/برتری جستن 

Outworker  خارج از کارخانه    
 

Paper over پنهان داشتن 
Particularist  استقالل داخلی 
Passim کرات  به  
Patronat ارباب    
Phylloxera آفت انگور 
Picketing   اعتصاب تحریک به  
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Platitudinous پا افتاده   ابتذال/پیش  
Pottage گوشت  آب  
Pre-empted مقدر/تعیین شده 
Prefect کالنتر 
Presaged گوئی  پیش  
Preserve گاه  مأمن  داشت  
Pristine اولیه/اصیل 
Privation محرومیت 
Proclivity تمایل 
Propitious مطلوب/محبوب 
Psephological تحلیل علمی انتخابات 
Puash سرکوب 
 

Quiescent منفعل/آرام 
 

Rabble عوام 
Rallied برخاست 
Rampant افسارگسیخته 
Rapacious آزمند 
Rash بی باک 
Ravages آسیب/غارت 
Recalcitrant لجوج/کله شق 
Recouped جبران/بازکسب 
Redress جبران 
Remuneration جبران/بازپرداخت 
Reneged خیانت کرده 
Reparations تاوان/جبران/خسارت 
Repentant تواب 
Rife فراوان 
Rifts گسست 
 

Sab reswinging troops ها  لباس شخصی  
Salariat کارمندی 

Salutary     سودمند/سالمت 

Seething برانگیخته/کف کننده 
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Seminal اصیل/اساسی/خالق 
Serenity آرامش 
Sever جدا کردن 
Shearing machines زنی  های شانه ماشین  
Sham توخالی/ریاکار 
Shipwright ساز  کشتی  
Shop floor خط تول/کارگاه 
Slump in رکود/فروکش/سقوط 
Spawned ایجاد/افزایش    
Squabbles مرافعه/نزاع 
Staccato منقطع 
Stewards مباشران 
Stranglehold گر  نظارت سرکوب  
Sweated گاری  بی      
Sweat-shop کار سیاه      
 

Tenuous ضعیف 
Turnurs کاران  تراش  
Typified شود نمائی می خصلت  

 

Unconstitutional نامه  مغایر با قانون اساسی/اساس  
Unremunerative حاصل  بی  
Untrammelled نامحدود 
Upturn خیزش/بهبود 
 

Vagaries اقدامات افراطی 
Veneer روکش/نقاب 
Veritable واقعی 
Viable عملی/ممکن/مٍؤثر 

Vicissitudes دگرگونی/نوسان 
Vignerons نشانان  تاک  
Vouchsafedدر امان/ تامین 
 

Wildcat strikes وحشی اعتصابات موسوم به  

Wooing درخواست 
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ارگري
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