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  گذشته ، حال و آينده اتحاديه های کارگریگذشته ، حال و آينده اتحاديه های کارگری
  

  
  کارل مارکس

  
  

. تصEويب شEد  ) بEين الملEل اول  (متن زير در اولين کنگره انجمن بين المللی کEارگران         

ايEن مEتن بEه عنEوان     .  در شهر ژنو سوئيس برگEزار شEد       ١٨٨٦اين کنگره در سپتامبر     

زبEان انگليسEی تهيEه    يکی از رهنمود های کنگره به نمايندگان توسط کارل مارکس بEه           

 .آنچه که در پرانتز می آيد از مترجم است. شده بود

  

  گذشته اتحاديه های کارگری: الف
سEEرمايه نيEEروی اجتمEEاعی متمرکEEز اسEEت، در حEEالی کEEه فEEرد کEEارگر تنهEEا نيEEروی کEEار  

از ايEEن رو . در اختيEEار دارد) بEEه ديگEEری( اش را بEEرای واگEEذاری )نيEEروی کEEار( کEEردن 

    Eه             قرارداد ما بين کEی بEد؛ حتEته باشEه داشEای عادالنEد مبنEی توانEز نمEرمايه هرگEار و س

مفهوم رايEج در جامعEه ای کEه مالکيEت وسEايل زنEدگی و کEار را در يEک سEو و انEرژی                     
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. قدرت اجتماعی کارگران در تعداد آنهاست. توليدی حياتی را در مقابل آن قرار می دهد

عEدم اتحEاد   . ز هEم پاشEيده شEده اسEت    اما اين قدرت ناشی از تعEداد، بEه دليEل پراکنEدگی ا           

  .کارگران از رقابت اجتناب ناپذير بين خودشان به وجود آمده و تداوم پيدا می کند

ابتدا اتحاديه های کارگری از تالش خEود بEه خEودی کEارگران بEرای از بEين بEردن يEا                      

ميEان  (قEرارداد  ) عقEد (حداقل محدود کردن رقابEت مEابين خودشEان تشEکيل شEدند تEا در           

به شرايطی دست يابند که آنها را حداقل در وضEعيتی فراتEر   ) گران و سرمايه داران  کار

از ايEEن رو هEEدف فEEوری اتحاديEEه هEEای کEEارگری دسEEت يEEابی بEEه     . از بردگEEان قEEرار دهEEد 

نيازهEEای روزمEEره بEEود تEEا چEEون ابEEزار مسEEدود کEEردن راه دسEEت انEEدازی هEEای بEEی امEEان   

   فعاليEEت ) نEEوع(ايEEن . زمEEان کEEار در يEEک کEEالم مسEEايل دسEEتمزد و    : سEEرمايه عمEEل کنEEد  

تا زمانی که نظام توليدی حاضر ادامه . اتحاديه های کارگری نه تنها مشروع که الزمند

برعکس، الزم است تا از طريق ايجاد و . دارد، نمی توان اين فعاليت ها را کنار گذشت  

از سوی . ادغام اتحاديه های کارگران در کشورهای مختلف اين فعاليت ها فراگير شود

ديگر، بدون اين که کارگران خود به خود متوجه باشند، اتحاديه های کارگری مراکزی 

   بEEرای تشEEکل طبقEEه کEEارگر بEEه وجEEود آورده انEEد، همEEان گونEEه کEEه انجمEEن هEEای شEEهر و    

اگر . برای طبقه متوسط عمل کردند) به عنوان مراکزتشکل( کمون های قرون وسطی    

 گريز مEا بEين کEار و سEرمايه احتيEاج اسEت، وجEود         به اتحاديه های کارگری در جنگ و      

آنهEEا بEEه عنEEوان عEEاملين تشEEکل بEEرای فراسEEوی رفEEتن از نظEEام کEEارمزدی و حکومEEت        

 .سرمايه پراهميت تر است

  

  شرايط کنونی اتحاديه های کارگری: ب
اتحاديه های کارگری به دليل توجه مفرط بEه مبEارزات محلEی و مقطعEی بEا سEرمايه،           

از . رت شEان در مقابلEه بEا تماميEت نظEام بردگEی مEزدی پEی نبEرده انEد          هنوز کامال بEه قEد   

    اخيEEرا بEEه نظEEر . همEEين رو آنهEEا از جنEEبش هEEای اجتمEEاعی و سياسEEی فاصEEله گرفتEEه انEEد  

به عنوان نمونEه مEی تEوان    . می رسد که آنها تا حدی به نقش تاريخی خود پی برده اند         
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 جEامع تEر در ايEاالت متحEده، و     از شرکت آنها در جنبش سياسی اخير انگليس، مواضع    

مصوبه زيEر کEه در کنفEرانس بEزرگ اخيرنماينEدگان اتحاديEه کEارگری در شEهر شEيفيلد                  

  .١به تصويب رسيد ياد کرد) انگليس(

برای ايجاد ) کارگران( اين کنفرانس، با قدردانی از کوشش های انجمن بين الملل " 

ادری ميان کارگران همه کشورها، در کمEال جEديت بEه      اتحاد از طريق پيوند مشترک بر     

انجمEEن هEEای گونEEاگونی کEEه در ايEEن جEEا نماينEEدگی شEEده انEEد توصEEيه مEEی کنEEد کEEه بEEه ايEEن    

تشکيالت ملحق شوند زيرا که باور داريم ايEن امEر بEرای پيشEرفت و شEکوفايی تمEامی                    

  ".جماعت کارگری اساسی است

 

  آينده اتحاديه های کارگری: ج
ف اوليه اشان، اتحاديه های کارگری بايد بياموزند که آگاهانه بEه عنEوان   جدا از اهدا 

آنهEا بايEد   . زادی او عمل کنندآمراکز تشکيالتی طبقه کارگر در جهت منافع وسيع تر و     

خودشان . به هر جنبش اجتماعی و سياسی که در اين جهت عمل می کند ياری برسانند

انسEته و ايEن چنEين هEم عمEل کننEد و از تEالش          را مدافعان و نمايندگان کل طبقه کارگر د       
                                                 

 نماينEEده از ١٣٨، بEEا شEEرکت  ١٨٦٦ ژوئيEEه سEEال  ١٧-٢١روزهEEای کنفEEرانس شEEيفيلد در   -١

  هEEای  طEی سEال  .  هEEزار کEارگر را در بEر مEی گرفتنEد، تشEEکيل شEد     ٢٠٠اتحاديEه هEای کEارگری کEه     

  .  اتحاديه های کارگری در بريتانيا به مبارزه برای تعميم حق رای پيوستند١٨٦٥ – ٦٨

ومEEت فEEدرال ايEEاالت متحEEده صEEورت     رويEEارويی ای بEEين ايEEاالت جنEEوبی و حک  ١٨٦١در سEEال 

اياالت جنوبی که از بردگان بEرای توليEد تجEاری بEه ويEژه توليEد پنبEه اسEتفاده مEی کردنEد،              . گرفت

اتحاديEه هEای کEارگری    . خواهان جدايی از اياالت متحده شدند تا بتواننEد بEرده داری را حفEظ کننEد     

 دهی جلسات و تظاهرات عليEه  در شهرهای شمالی و مناطق هم مرز با ايالت جنوبی به سازمان           

) ١٨٦١-٦٥(طی جنگ داخلEی  . برده داری و خواست جدائی اياالت متحده جنوبی مشغول شدند  

 سEEاعت کEEار در روز دامEEن ٨اتحاديEEه هEEای کEEارگری جديEEدی بEEه وجEEود آمدنEEد و بEEه مبEEارزه بEEرای  

  . زدند
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آنهEا بايEد بEه دقEت       . برای پيوستن کارگران غيرمتشکل به صفوف خود کوتاهی نورزند        

حافظ منافع کEم درآمEدترين حرفEه هEا، چEون کEارگران کشEاورزی، و آنEان کEه بEه خEاطر             

    کEEهآنهEEا بايEEد جهانيEEان را قEEانع کننEEد   . شEEرايط اسEEتثنايی از قEEدرت تهEEی هسEEتند، باشEEند   

تالش هايشان تنگ نظرانه، و خودخواهانه نيست و با هدف رهايی توده های ميليونی        

  .ستم ديده انجام می شود

 
  . شماره پنجم درج شده است» کتاب پژوهش کارگری« نخستين بار در 
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