
                                                      

  

  پيدايش طبقه کارگر و آغاز,  شدنيصنعت

  ۱۹ در ميانه سده يجنبش سنديکاي

  محمود. ح

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

م خـدمات   ي چه بوده، تا از جملـه بتـوان        ييکايسندجنبش  نجا  يز در ا  يش از هر چ   ي و پ  ي بودن جنبش کارگر   »نو«م،  ينکه بفهم ي ا يبرا   
. ميـ  را در نظـر آور ۱۹مه نخست سده ي در ني و اجتماعياسي، سيت اقتصاديست ابتدا وضعيبا يم، مينهکاها را ارج ب يسندانگذاران  يبن

ن يرا بـر نخسـت    بود که مهر خـود      »  يمسئله اجتماع « و   »يصنعت انقالب« از طبقه کارگر به چالش       يکاها پاسخ بخش  يجاد سند يچرا که ا  
 .کاها گذاشتنديجاد سندي ايشي آزمايها تالش

  
  »يمسئله اجتماع«ش يدايرامون پيپ: جاد طبقه کارگري شدن و ايتصنع) ۱   
 يماي آغـاز بـه دگرگـون سـاختن سـ         ۱۹ شدن است، که در سده       يم صنعت ي مستق يامدهايپ» يمسئله اجتماع «ش طبقه کارگر و     يداي   پ
ها سـابقا     بتين مص ياشت؛ گر چه ا   ز وجود د  ي ن ي، فقر و فالکت در جامعه ماقبل صنعت       يالبته کار مزدور  . ها کرد    انسان ين و زندگ  يزم

 يهـا  ي موجـب مطـرح شـدن خواسـت دگرگـون     ۱۹ر در سده ي و فقر توده گ يشدند، اما کارمزد    يرفته م يپذ» يخداداد«ده  يبمثابه پد 
تـوان    يچوجه بطور قاطع روشن نشده است؛ بهـر حـال مـ           يه به    شدن ي صنعت يها شهير ،امدهايپبرخالف  . دندي گرد ياجتماع) ياديبن(
  . اند طور همزمان علت و معلولده را مطرح کرد که بچييط درهم پي از شرايا زهيآم
 را  يور  شـه ي کـار پ   ي و رونـدها   يعـ ي بودند که اسـتثمار منـابع طب       ي فن يها  يز نوآور يش از هر چ   ي شدن پ  يش شرط و موتور صنعت    ي   پ

.  کـارافزار نـو بـود   يها ني موتوردار و ماشيها نيه ماشها بمثاب نيژه کاربرد ماش يبو. ش راندند ي کار را به پ    يور  دگرگون ساخته و بهره   
، )۱۷۶۹ (يسـندگ ين ري، ماشـ  )۱۷۶۵(ن بخـار    ي شدن، که از انگلستان آغاز شد، اختراع و ساخت ماشـ           يني ماش يين مرحله ابتدا  يمهمتر
 يا  و از لحاظ منطقـه يجيبود، که در آلمان تنها بصورت تدر  ) ۱۸۱۴ز  ي و ن  ۱۸۰۳ -۴(و  يو لوکوموت ) ۱۷۶۸ (يکي مکان ين بافندگ يماش

 را بمثابه دوره تـدارک      ۱۸۵۰ تا   ۱۸۳۰ يها  توان دهه   يم، م ين را برجسته کن   ي نو يها  يآور   اگر نقش ورود فن    .افتيمتفاوت گسترش   
  .افتي تکامل �عتر از انگلستان ي بعدتر، اما سري کميعني -۱۹انه سده ين روند در مياد کرد، که سپس اي شدن در آلمان يصنعت
ن بخـار بقـدرت   ي ماشـ ۶۵۱لنـد و وسـتفالن تنهـا     نيـ  در را۱۸۴۹کـه در سـال     يدر حال : کننـد   يت م ين رابطه کفا  ي اشارات در ا   يرخ   ب

. شـد  ي اسـب بخـار مـ   ۳۷۹۹۰۱ و ۱۱۷۶۰ک چهارم قرن بعد بالغ بر       ي اسب بخار مشغول بکار بود، تعداد و قوت آنها           ۱۸۷۷۵مجموعا  
ن يد آهن و فوالد، بلکه همچني صنعت توليآهن بود، که نه تنها محل کار برا  ساخت راه يامد و بطور همزمان محرک رشد اقتصاد      يپ
کـه  يدر حال . جـاد کـرد   ي ا يک بـازار فرامحلـ    يـ ن بـار    ي نخسـت  ي از مناطق برا   ياريبس يله برا ينوسين و بد  ي کامال نو  يستم ترابر يک س ي

د؛ يلـومتر رسـ   ي ک ۱۱۵۲۳ن رقـم بـه      يـ  ا ۱۸۷۰د، در سـال     ش  يلومتر م ي ک ۳۸۶۹ در پروس بالغ بر      ۱۸۵۰مجموعا طول خط آهن در سال       
 يريشـگر شـتابگ   ينما آلمـان    يآهن در امپراطور    ساخت راه . افتيش  ي افزا ۳۴۸۵ به   ۴۹۸ از   ين فاصله زمان  يوها در هم  يتعداد لوکوموت 

لـومتر در سـال   ي ک۶۵۰۰۰ بـه  ۱۸۷۵لـومتر در سـال   ي ک۲۸۰۰۰طول خط آهـن از    . است) ۱۸۷۱ (يجاد امپراتور ي شدن پس از ا    يصنعت
  .دي رس۱۹۱۳
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شود،   ي آشکار م  يگر سرانجام هنگام  ي د ي از سو  يجاد امپراتور ي شدن پس از ا    يکسو و سرعت صنعت   يدر برابر انگلستان از     » ريتأخ   «
  شدن گسترده در آلمـان     يتگر صنعت ين بخش هدا  ين، ا يع سنگ ي تکامل صنا  ي برا يا   که همزمان نمونه   �د فلز خام در آلمان را       يکه تول 
 ۱۴ بـه  ي حتـ ۱۹۱۰تا سال . افتيش يون تن افزايلي م۶/۱ به ۲/۰ از ۱۸۷۱ تا ۱۸۵۰ يها ن ساليد بين توليزان ا يم. ميري در نظر بگ   -است

 ۱۰بـه   » تنهـا  «۱۹۱۰ون تن بود، تا سال      يلي م ۷/۶ بالغ بر    ۱۸۷۱نکه در سال    يزان پس از ا   ين م يکه در انگلستان ا   يدر حال . ديون تن رس  يليم
مـه  ي بـود کـه ابتـدا در ن        ي فن يها  يز مرهون نوآور  ي ن -عتر بود يد فوالد از آن هم سر     ي که تول  �د آهن   يع تول يرشد سر . ديسون تن ر  يليم

 پمپ کـردن آب و حمـل و نقـل           ي بخار برا  يها  ني ماش ۴۰در حدود دهه    . ن را دگرگون کرد   يع سنگ ي کار و صنا   ياي دن ۱۹دوم سده   
د زغـال  يـ ش توليهـا و افـزا      ز بنوبه خود استخراج زغال سنگ از اعماق معـدن         ين ن يدند، که ا  ها بکار گرفته ش     ا و مواد در معدن    ه  انسان

  .ز فوالديش از هر چيد آهن و پيش شرط رشد توليد زغال سنگ پيش توليافزا. ر ساختيسنگ را امکانپذ
 شـدن بـود،     يشتاز صنعت ين بخش پ  ي تنها در مرحله آغاز    � برخالف انگلستان    �، که در آلمان     يزه شدن در صنعت نساج    ير مکان ي   تأث
 ۱۰۰۰از بودنـد تـا      يـ سنده مـورد ن   ي کارگر ر  ۷۷ تنها   ۱۸۰۰که حدود سال    يدر حال :  بوضوح قابل مشاهده است    ۱۹مه نخست سده    يدر ن 

ر سـاده  ن بمثابه کـا ي عالوه بر ا ينياز آنجا که کار ماش    .  بود ي نفر کاف  ۱۴ تنها   ۱۸۶۵ -۶۹ يها   را بکار اندازند، در سال     يسير  دوک نخ 
ک سـوم شـاغالن در   يـ بـا  ي سـال تقر  ۱۴ر  يـ  کودکـان ز   ۱۸۳۰حدود  : شد، بطور گسترده زنان و کودکان بکار گماشته شدند          ي م يتلق

  .دادند يمل ي از شاغالن را زنان تشکيميش از نيدادند، و ب يل مي زاکسن را تشکيسي پنبه ريها کارگاه
رهـا  «تـوان بـه       ين خصـوص مـ    يـ در ا : ديـ گرد  ي برخوردار م  ي و حقوق  ياسيت س اليت و تسه  ي از حما  يت رشد صنعت  ي   و البته در نها   

 سـابق  يهـا  تيـ ان رعيـ از م ييردست روسـتا يک قشر ز يش  يداي به پ  ۱۸۰۷ پس از    يها  د، که در دهه   يشيدر پروس اند  »  دهقانان يساز
 و  ي مناسـب حقـوق    يهـا   ش شـرط  يو پـ  کسـ يز از   يـ  ن ياصالحات دولت . ار قرار داشتند  يدر اخت » آزاد« کار   يرويکمک کرد، که بمثابه ن    

جـاد  يدر ا »  قـرارداد کـار    ين آزاد يتـأم «و  »  دهقانـان  يرهاساز«له  ي بوس گريد ي و از سو    را فراهم کردند   ي تکامل اقتصاد  ي برا ياسيس
  .فاء نمودنديسهم ا» مدرن«طبقه کارگر 
ن يبـد . ش برده شـود ي شدن براه انداخته و پيد صنعتاز بود تا رون   يه ن ي برخوردار بود که به سرما     يت مرکز ين نکته از اهم   ي   سرانجام ا 

ه بـود،   ي بـر سـرما    يت خصوص ي و مالک  ي خصوص يي که وجه مشخصه آن دارا     ي صنعت يدار  هي سرما ي شکل اقتصاد  ۱۹ب در سده    يترت
جاد ي تا سود اشود ي ميگذار هيد و فروش کاالها هستند، سرما    ي که در خدمت تول    ييها  ه در مؤسسه  ين سرما يا. ش برد يامر خود را به پ    

 کسو اعتالی بـورژوازی   ي، که از       رها ساخت  ي تکامل اقتصاد  ي را برا  يمي عظ يها  ي انرژ يدار  هي سرما ي نظم اقتصاد  ييسودگرا. شود
ن تکامـل   يـ گـر ا  ي د ي را بهمـراه آورد؛ از سـو       يتگر اجتمـاع  ي کوتاه بعنوان قشر هـدا     يز پس از مدت   ي و ن  يتگر اقتصاد يبعنوان قشر هدا  

ب تقابـل   يـ ن ترت يبـد . د کـرد  يت را تشد  ين وضع يا ا يجاد و   ي ا يا  اس تا کنون ناشناخته   ي در مق  يت ناهنجار اجتماع  يعک وض ي ياقتصاد
ن، نه ابزار   ي که نه صاحب ماش     -ر  يگر کارپذ ي د يد و از سو   يل تول ي کارفرما بمثابه صاحب وسا    ييد آمد؛ از سو   يه و کارپد  يمنافع سرما 

  .کرد يد مي بود که خود او توليت نه محصواليکار و مواد خام و بطور اول
ان را ضـد  يافتند و کارفرماي ي دست مي تلخي خود به آگاهي و اجتماعيت اقتصادي که نسبت به وضع ي   البته بسرعت بر تعداد کسان    

طبقـه  . جاد نکرديش اياند گانهيمتحد و » طبقه کارگر«ک يچوجه يه و کار به هين تقابل سرماياما ا.  ، افزوده شددانستند يمنافع خود م 
 و محـل    يت خـانوادگ  ي، سـن، وضـع    ياسـ ي، درآمد، مذهب، بـاور س     ي، جنس، شغل، بخش اقتصاد    يکارگر مطابق برآمدگاه اجتماع   

ک يـ رد، که متأثر از نه فقـط        يگ  ي شکل گرفت و م    ي فرد ياسي س يط آگاه ين شرا يه همه ا  يبر پا .  متفرق و پراکنده بود و ماند      يزندگ
.  اسـت  يات شخصـ  يـ  و تجرب  ياسـ ي و س  ي از عوامـل اثرگـذار متفـاوت اجتمـاع         ياري بلکـه متـأثر از بسـ       -م و البتـه مهـ     � يتضاد اساس 

چگـاه و بـه     ي کـارگران ه   يچـرا کـه آگـاه     . را بازتابانـد  » طبقـه کـارگر   « ست همواره شکاف در   يبا  يم» يجنبش کارگر «نصورت  يبد
ت کارگر يه موقعياستمداران بر پايپردازان و س هي نظري برخگانه و واحد، آنگونه کهي ۱۹انه سده ين آن در ميچوجه در مرحله آغاز يه

  .دار انتظار داشتند، نبود هيدر برابر سرما
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 يدر کنار رسـوخ شـکل اقتصـاد        و   ياسي س -ي حقوق يها   چارچوب ي، در کنار دگرگون   ي فن يها  يدر کنار حرکت ظفرمند نوآور       
ت آلمـان از   يجمع: اد کرد ي ۱۹ سده   ير اجتماع ير روند تحول فراگ   گيت مهم د  يک خصوص يت بمثابه   يد از رشد جمع   ي با يدار  هيسرما
ش ين افزايل ايدل. افتيش ي افزا۱۹۰۰ون نفر در سال يلي م۵۶و ) ۱۸۵۶در سال (ون نفر يلي م۳۶ش از ي به ب۱۸۰۰ون نفر در سال يلي م۲۴
 يد در سـطح   يـ  خر يرويـ ته بخـاطر ضـعف ن      الب �د محصوالت انبوه    ين امکان خر  ي کار، بلکه همچن   يروين افزايش   ت که نه تنها   يجمع

  .ه بوديز تغذي و ني، درمان پزشکيط بهداشتير به برکت بهبود شرايز کاهش مرگ و ميش از هر چي  را فراهم ساخت، پ-محدود
*  

.  آنهـا دگرگـون شـد      ي زنـدگ  يهـا   ط و همه گسـتره    ي کار، مح  ي فضا  داشت؟ يير با آن چه معنا    ي درگ يها   انسان ي برا  شدن يصنعت   
کـه  ي در حال  .شـود   ي آشـکار مـ    ي جداگانه اقتصـاد   يها   در تکامل تعداد شاغالن در عرصه      ي بصورت کل  ي صنعت يدار  هي سرما يروشيپ

در سـال   % ۵۹ نسبت به تعداد کل همـه کـارورزان از           يافت، سهم شاغالن در بخش کشاورز     ي يش م يوسته افزا يتعداد مطلق شاغالن پ   
 سـهم شـاغالن در بخـش        ين فاصـله زمـان    يـ برخالف آن در ا   . افتي کاهش   ۱۹۱۴سال  در  % ۳۸و  ) ۱۸۵۰سال  % (۵۵ش از   ي به ب  ۱۸۲۵

ش از  يبـه بـ   % ۱۷افت، سهم کارگران شاغل در بخش خدمات از         يش  يافزا% ۳۷و سرانجام   % ۲۴ش از   يبه ب % ۲۱ و صنعت از     يور  شهيپ
  .ديرس% ۲۵و سرانجام % ۲۱

 شـدند و    ي صـنعت  يهـا   ل بـه منطقـه    ين، منطقـه روهـر و زار تبـد        يبرشـلز اُ.  صنعت آشکار شـدند    ي آت يها   مرکز ثقل  ۱۹انه سده   ي   از م 
ون نفـر در  يـ لي م۵/۳ بـه  ۱۸۵۰ هزار در سـال  ۳۶۰ تعداد ساکنان منطقه روهر از    .دندير گرد يها سراز   ن منطقه ي ا ي بسو يادي ز يها  انسان
 هزار  ۱۰۰ش از   ي شهر بزرگ با ب    ۲تنها   در آلمان    ۱۸۰۰اگر در سال    : افتيش  ي بزرگ بسرعت افزا   يد و تعداد شهرها   ي رس ۱۹۱۴سال  

ن، يبـرل ( شـهر  ۳ بـه  ۱۸۵۰ن تعـداد در سـال   يـ  وجـود داشـت، ا  -) هـزار نفـر   ۱۳۰(و هـامبورگ    )  هزار نفـر   ۱۷۲(ن  ي برل يعني �ساکن  
  .دي رس۱۹۱۴ شهر در سال ۴۸و ) ۱۸۷۱در سال ( شهر ۸و ) خيهامبورگ و مون

:  را متحول کـرد    ي کار ي فضا يد صنعت يوه تول ي را دگرگون ساختند، ش    يندگ ز ي فضا ي شدن و روند شهرساز    ي   همانگونه که صنعت  
 ماننـد   يموضـوعات . کرد  ين م ييان و طول مدت کار را تع      ي جر ، آن يها  »ييتوانا«، که سرعت کار و      »بکار گرفتند «ن را   يکارگران ماش 

، ياد، تعفـن و بخطـر افتـادن سـالمت    يـ  زيا، سر و صدي شماگونه، آلودگيکنواختيک يد تا حد يم کار و پارچه پارچه شدن تول     يتقس
ح رونـد   ي تشـر  ي بـرا  ،هـا   »صاحبان کارخانه «له  يکته شده بوس  ي د ي و کار  ي زمان ي از اجبارها  يجدا شدن محل کار از خانه، فرمانبردار      

  .کند يت مينده بهمراه داشت، کفاي کارگران بطور فزاي برايد صنعتيوه توليکه ش» يگانه سازيب«
 -ي در حـال نـابود  يها وران شاغل در حرفه شهيز پين، کارآموزان و نيشي پيها تي دهقانان و رع� کار يرويز حد نش ا ي   اثر عرضه ب  

 ساعت کـار  ۱۳: آورد ي فشار وارد ميد بر جامعه کارگريگر، به شکل استثمار شديکديرقابت کارگران با  . در بازار کار ملموس بود    
 ۷۰ تا آغاز دهـه  يدرآمد ناخالص واقع. ک قاعده بودي ۱۹انه سده ي تا ميا  و منطقهيا  نه، کارخا ي شغل يها  رغم همه تفاوت  يروزانه عل 

 له کـاال  ي پرداخت مزد بوسـ    بخاطرت درآمدها   ين وضع ين سده نگاهداشته شد؛ افزون بر ا      ين ا ي آغاز يها  تر از سطح دهه     نيي پا ۱۹سده  
ا يـ  نفـره  ۶ يهـا  نکـه خـانواده  يا. افـت ي يز بازتاب ميضع مسکن ن  ناهنجار در و   يت اجتماع ين وضع يا. تر شد   مي پول، بمراتب وخ   يبجا
  . نبوديکردند، مورد نادر ي ميا دو اتاق زندگيک يشتر در يب

  
*  

دفـاع   ي بـ ي صـنعت يدار هيبـار همـزاد سـرما     فاجعـه يهـا  دهيـ  خـود را در برابـر پد      �شـان     يها   کارگران با خانواده   � ي   جامعه کارگر 
 در ۱۸۳۹ن بـار در سـال      ي نخست يبرا. دا شد ي ابتدا در عرصه دفاع از کودکان و نوجوانان هو         ي دخالت دولت  يا ن نشانه ينخست. افتندي يم

 سـال  ۱۶ تـا   ۹ن  يکودکان ب .  خود را داشتند، کار کودکان محدود شد       »ذخيرهمنبع  «ب  يم تخر يان، که ب  ير فشار نظام  يپروس از جمله ز   
کشنبه ي ين کار شبانه، کار در روزها     ي عالوه بر ا   .ها بکار گرفته شوند     ها و معدن    نه ساعت در روز در کارخا     ۱۰ش از   ياجازه نداشتند ب  
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د، بـر  يـ گرد يت نمـ يـ چوجه در همـه جـا رعا   ين مقررات به ه   ياما از آنجا که ا    . دي ممنوع گرد  برای آنان نيز   يل عموم يتعطروزهای  و  
 يريا هنگـام بکـارگ    يـ ر داده شـد، دقـت کننـد کـه آ           دسـتو  يس محلـ  ي به پلـ   ۱۸۴۵ه  ي ژانو ۱۷خ  ي پروس در تار   يها  اساس قانون حرفه  

ن ي بسـود کـارگران در برابـر بـدتر         يتيگر در مقابـل مقـررات حمـا       ي د ياز سو . شود  يت م يرعا»  و انصاف  يحفظ سالمت «کارآموزان  
افع جامعـه  افتـه از منـ  ي ست مانع دفاع مسـتقل و سـازمان  يبا ي وجود داشتند، که م  ي و حقوق  ياسي س ي شدن، البته سدها   يعات صنعت يضا

ا يـ  شاگردان و کارآموزان     يمجازات قرار و مدارها   ) ۱۸۲پاراگراف   (۱۸۴۵خ  ي پروس در تار   يها  مطابق قانون حرفه  . شوند يکارگر
هـا،   ان کـارگران کارخانـه  يـ جـاد ارتبـاط م  يا«ان و مسـئوالن  يـ ک سـال زنـدان بـود؛ بان       يـ  اعتصاب تا حدود     يها برا   کارگران کارخانه 

 تالر  ۵۰ تا   يشدند، با مجازات نقد     ي مواجه نم  يتر  س، اگر مطابق قانون جزا با مجازات سخت       ي بدون مجوز پل   ا شاگردان يکارآموزان  
بهمان ) ۱. (»دشدن  يه م ي روز زندان تنب   ۱۴ا  ي تالر و    ۲۰ تا   يت با مجازات نقد   ين فعال ي شرکت کنندگان در ا    ي هفته زندان و باق    ۴ا تا   يو  

 يتيجـه وضـع  ي و در نتياسـ ي و س ير متأثر از عوامـل اقتصـاد      يت خود بمثابه تقد   ي وضع يکساني به   ابنده کارگران يره رشد   ياندازه که دا  
  .افتي يان و دولت رشد مي کارفرمايز اراده تدافعي و ني تشکل سازمانيشان برا يز آمادگيبرد، بهمان اندازه ن ي مير پييقابل تغ

     
  کاهاين سنديجاد نخستيدر راه ا. ۲   

 متـأثر از    �ان آن سـرانجام     يـ  بـود، کـه در جر      يريـ  و بازتابنده آن روند دشوار فراگ      ي طوالن ي کارگر يها  ن سازمان يجاد نخست ي  راه ا 
د آمـد، کـه از   ي پدين آگاهيان کارآموزان و کارگران اي در م- فعالير کارگر از لحاظ اجتماعيت افراد غين و با حمايشيات پ يتجرب

  .توان دفاع کرد ي خود ميها له سازمانين وجه بوسيمنافع خود به بهتر
اشـکال  . خـورد   يهـا بـه چشـم مـ         دار در انجمـن   يـ  تشکل پا  يها  ، نطفه ۴۰ و   ۱۸۳۰ يها   سال يعني شدن،   ي صنعت يها  ن دهه ي   در نخست 

د يـ نهـا با  يبـه ا  . ز مهـاجرت  يـ  و مـرگ و ن     يمـار ي ب  در مـوارد   ياريـ  خود ي بـرا  يتي حمـا  يها   عبارت بودند از صندوق    ي سازمان ييابتدا
 اعتصاب  يها   انجمن ي و در موارد   -۱۸۴۵ و در هانوفر     ۱۸۴۴-۴۵، در هامبورگ    ۱۸۴۴ن در سال    ي مثال در برل   � ي آموزش يها  انجمن

جاد يسا ايا کل يندگان شهروندان و    ي نما ير رهبر ي ز يا حت ي فعال   ياري اگر آنها غالبا به      ي، حت ي آموزش يها  ن انجمن يله ا يبوس. را افزود 
ــ ــشــه يشــدند، اند يم ــدگردان تقوک ســازمان خــوي ــبش. ت شــدي ــا و جن ــي اعتراضــيه ــارس ي پ ــ، از طر۱۸۴۸ش از انقــالب م ق ي

 ياسـ ي و س  ينده خود را نسبت بـه مناسـبات اجتمـاع         ي فزا يي نارضا يان و مسئوالن دولت   ي پرشمار خطاب به کارفرما    يها  نامه  درخواست
ب يـ  تخر يا  ز مـوارد پراکنـده    ي و ن  ي از گرسنگ  يش نا يها  ين، کمتر بصورت ناآرام   يسنت آفر » نينو «ياشکال مبارزات . دادند  ينشان م 
شـتر  ي، بلکـه ب   ۱۸۴۸ام نسـاجان در سـال       يـ ر ق يـ  بـر ضـد ناشـران و تـاجران و نظ           ي صنعتگران و کارگران خانگ    يها  ها و اعتراض    نيماش

تـراض  سـازمان و اع   . کردنـد   ي مـ  ييآهـن خودنمـا     ن کـارگران راه   ي و همچنـ   يور  شـه ي کارآموزان پ  يها  ميها و تحر    بصورت اعتصاب 
  .وند زندي را بهم پيست جنبش کارگريبا ي بودند، که م۱۹انه سده ي در حدود مي دو عنصر تحول اجتماعياجتماع
چرا :  راهبر بودند  يور  شهيش از همه کارآموزان پ    يپ.  بدل شدند  يشه سازمانده يشرزمان اند يران نبودند که به پ    ين فق يرترين فق ي   البته ا 

 ي مطالبـات  يهـا   ، که جنبش  يز امکانات مال  ي و ن  ي داشتند و نه خودآگاه    ي نه سنت و نه تجربه سازمان      يکه روزمزدان و کارگران خانگ    
 در  يف کـارگران صـنعت    ي ضـع  ي بـه قـدرت از لحـاظ کمـ         يبـا نگـاه   . دار کننـد     پرخرج دوام  يها  له سازمان ي و محدود را بوس    يمقطع

آنهـا متـأثر از     .  بـدل شـدند    يشـه سـازمان   ي بـه حـامالن اند     يور شـه ي کـارآموزان پ   ش از همه  يد که چرا پ   يآ  ي سده شگفت نم   يها  انهيم
 يدگرگـون ز يـ  مناسبات کـار و ن يدار هير شکل سرمايي داشت، تغيش صنعتي پيور شهيشه در غرور پي که ر  يرومند شغل ي ن يخودآگاه

ند مناسـب بـودن دسـتمزد را     توانسـت  ياگر در گذشته کـارآموزان مـ      . ش دانستند يدها و انتظارات خو   يط کار را بمثابه هجوم به ام      يشرا
 يت بـود، محاسـبه مـدرن صـنعت    يـ ک بـه واقع يـ کـامال نزد » دستمزد عادالنه«جه خواست ين بزنند، و در نت    يمت کاالها تخم  ينسبت به ق  

 ارزش خـود را  يور شهيب مهارت پين ترتيه شده و بدي تجز،نينده ماشيل کاربست فزاين، کار بدليدستمزدها ناروشن بود؛ افزون بر ا  
.  شد يافتني اغلب کارآموزان دست ن    ي برا ، بود ي قطع ي که سابقا امر   ، مستقل يو سرانجام امکان ارتقاء به استادکار     .  دست داده بود   از
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 يهـا    و بخشـا هـدف     ي صـنف  يهـا   ل دادنـد کـه بخشـا هـدف        يها را تشـک     هين اتحاد ي بودند که نخست   - و نه کارگران   �ن کارآموزان   يا
  .ندگرفت ي ميک را پيکال دمکراتيراد

*  
ن رابطـه   يـ در ا .  مساعد ساخت  ي کارگر يها  جاد سازمان ي ا ينه را برا  ي زم ياسي و س  ي در ارتباط با تجربه اجتماع     ي شغل ي سنت يآگاه   

 روشـنفکران و کـارآموزان   يس از سـو ي در پـار ۱۸۳۴کـه در سـال   » ر شـدگان يـ ه تحقيـ اتحاد«کـال  ي دمکـرات و راد يسازمان مخفـ  
منشعب شد، کـه  » ه عادالنياتحاد «۱۸۳۷ن سازمان در سال ياجرت کرده بودند، قابل ذکر است؛ از ا مهياسيل س ي که به دال   يور  شهيپ

ر کـارل مـارکس و      ير تـأث  يـ نـگ بـود و سـپس ز       يتليلهلـم و  ي، و ياط ماگدبورگ ي کارآموز خ  ِي اجتماع  انقالبِ يها  شهيابتدا متأثر از اند   
، کـه   »يسـت يان نامـه کمون   يـ ب«ه،  يـ ن اتحاد يـ ن ا ياديـ  اصول بن  .افتير نام   ييتغ» ها  ستيه کمون ياتحاد« به   ۱۸۴۷ش انگلس در سال     يدريفر

 و نـه تنهـا      � ي جنـبش کـارگر    ي تحول بعد  ي برا يرقابل اغراق يت غ ي در لندن منتشر کردند، از اهم      ۱۸۴۸ه  يمارکس و انگلس در فور    
ها تا کنـون   خ همه جامعه  يتار«، که   يستيالير مات يخيه تار ين نظر يه ا ين اثر مارکس و انگلس بر پا      يدر ا ) ۲. ( برخوردار بود  -ن جنبش يا

 يه وابسـتگ يـ پا: ل کردنـد يـ  مـدرن را تکم يدار  هير سرما ي  تصو  -سي با در نظر داشتن تحوالت انگل      -بوده،  » يخ مبارزه طبقات  يتار[...] 
 .ديـ ل تولي بـر وسـا    يوصـ ت خص يـ  عبارتست از مالک   ي بورژواز ياسيت س يه حاکم يز پا يه استثمار و سرکوب، و ن     يها، پا   انسانها به انسان  

م يتقسـ » ايـ  و پرولتار  يبـورژواز :  هـم  ي به دو اردوگاه بزرگ دشمن، دو طبقه بزرگ رودررو         شتريش و ب  يب«ان تکامل،   يجامعه در جر  
 يش خـال  ير پـا  يـ کنـد، ز    يد و کاالها را از آن خود مـ        ي آن تول  ي بر رو  ي که بورژواز  ينيزم[...] با تکامل صنعت بزرگ     «: اما. شود  يم
ز گورکنان  يش از هر چ   يپ «يبورژوازن  ينچنيو ا . گردد  يرومندتر م ي ن ي جامعه کارگر  يدار  هينده سرما يفزاچرا که با استقرار     . »شود  يم

ن يـ ا«ها عبارتسـت از آنکـه    ستيهدف کمون . »رنديناپذ  کسان اجتناب يا هر دو به     ي پرولتار يروزيسقوط او و پ   «. کند  يد م يرا تول » خود
 توسـط   ياسـ ي، تصرف قدرت س   ييت بورژوا ي حاکم يک طبقه، سرنگون  يا به   يل پرولتار يتبد«ق  ي، آنهم از طر   د را به ثمر رسانن    يروزيپ

» ي تا بحـال موجـود نظـم اجتمـاع         يها  ز همه شکل  ي قهرآم يسرنگون«د و   يل تول ي بر وسا  يت خصوص يب لغو مالک  ين ترت يبد. »ايپرولتار
  .اند يضرور
 ياسي و سيات اجتماعي از کنار واقع۱۹انه سده ي شد، اما در مي بزرگياسيت سين واجد اهمبعدها در آلما» يستيان نامه کمونيب«   اگر 

 بر منافع مشـترک    ي و آگاه  � وجود نداشت    ي پرولتر يا  چ سازمان توده  يل نشده بود و هنوز ه     يا به توده تبد   يهنوز پرولتار : گذشت  يم
ن رونـد   يـ  کـردن گسـترده مـردم بـه ا         ياسـ ي از راه س   ۱۸۴۸نقـالب   البتـه ا  . رديش شکل بگ  يدايپ در حال    ِيست در جامعه کارگر   يبا  يم

  .دي شتاب بخشي آگاهيريگ شکل
  - در انتخـاب   ي و حـق برابـر     يه قانون اساس  ي بر پا  ي پارلمان ي، دمکراس ي وحدت مل  �اش    ي مرکز يها   با هدف  ۱۸۴۸   انقالب مارس   

 بودند کـه در پشـت سـنگرها نـه فقـط             يوران و کارگران    شهيز پ يش از هر چ   ين انقالب پ  ياما حامل .  بود يي بورژوا يدر هسته خود انقالب   
   .کردند ي مبارزه مي و اقتصادي اجتماعيها  هدفين براي، بلکه همچني دمکراسيبرا

*  
ز در يـ  و نيحيان مسـ يـ  و روحانن متعلـق بـه مؤمنـان   يشي پي نقادانه اجتماعيها شهيوند با اندي در پ  ۱۸۴۷-۴۸ يها  ب در سال  ين ترت ي   بد

ر يـ هـا ز  هين اتحاديا.  شدنديگذار هيک و پروتستان پاي کاتولي کارگريها هين اتحادي نخست�ن و تعاون    ي تد يها   با سنت انجمن   ونديپ
م بـاور، آمـوزش و آداب معاشـرت    يست بـه تحکـ  يبا ي قرار داشتند، و مييسايجه در سلسله مراتب کل   يان بودند و در نت    يت روحان يهدا

فـاء  يا» يمشکالت اجتمـاع  « در حل    ين راه در مجموع سهم    ي آنان کمک کنند، تا از ا      يا   حرفه يآگاهز باال بردن سطح     يکارگران و ن  
  .ندينما

  . هزار عضو داشتند۷۰ حدود ۱۸۷۰ -۷۱ هزار بود که در سال ۱۲ ،۱۸۵۵ در سال ييها هين اتحادي   تعداد چن
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 يسـا ين، کل يـ بـر خـالف ا    .  برخـوردار بـود    ي قـاطع  تيک از حما  ي کاتول يسايژه کارگران در کل   ي جهت جذب بو   ييها  ن تالش ي   چن
ن مـورد همفکـر   يـ  در ا۱۹انـه سـده   يک و پروتستان در مي کاتوليطلبان اجتماع نحال اصالحيبا ا .  محتاطانه داشت  يپروتستان برخورد 

  .ده و مرام بنگرندي عق جهت اصالحييساي کليا فهي ، بعنوان وظي اخالقيا مسئلهز بعنوان يش از هر چيپ» يمسئله اجتماع«بودند که به 
*  

ق يانقالب که از طر.  مستقل آغاز شدي بردن به ضرورت سازماني از کارگران روند پيا ندهيان تعداد فزايان انقالب در مي   اما در جر
ط يد، شـرا يـ  و کـارآموزان آفر  ي کارگر يها   گسترش سازمان  ي برا ي حقوق يها  ش شرط يها و اجتماعات پ     هي مطبوعات، اتحاد  يآزاد
شد، تا  » کشف«ها     طرح درخواست  ي برا ين پارلمان فرانکفورت بمثابه محل    يافزون بر ا  . جاد کرد ي ا يرين روند فراگ  ي ا ي برا يساعدم

  . گنجانده شودي در مذاکرات قانون اساسيک و اجتماعيگرانه دمکرات  اصالحيها به کمک آن هدف
 ي مبنـ ۱۸۴۸ل يدر آور»  کارگرانيته مرکزيکم« از (Stephan Born)ن اشتفان بورن يژه قابل ذکر ابتکار حروفچينجا بوي   در ا

ل يتشک»  کارگرانيبرابر«ن است که در آنجا ي در برل۱۸۴۸ان اوت و آغاز سپتامبر ي کارگران آلمان در پايبر دعوت به کنگره عموم
  . شد

ن يـ ا.  فرانکفـورت رجـوع کـرد   يجلـس ملـ   راهنما بـه م  يها  ن با طرح درخواست   يدر برل »  کارگران يته مرکز يکم «۱۸۴۸   در ژوئن   
ا يـ  از کـارگران و اسـتادکاران        ييهـا   ونيسـ ين حـداقل کـارمزد و روزانـه کـار توسـط کم            ييتع: ها از جمله عبارت بودند از       درخواست
د ات بردرآمـ  يـ  مال يم؛ برقـرار  يرمستقي غ يها  اتين شده؛ حذف مال   ييکارگران بمنظور حفظ سطح دستمزد تع     ان  يان؛ ارتباط م  يکارفرما
 يهـا  گـان و کتابخانـه  ي برخوردارنـد؛ درس را ي زنـدگ ي که تنها از حداقل ضـرور بـرا  ي کسان يبرا ياتيت مال ي همراه با معاف   يتصاعد
جـاد سـد در برابـر    يز ايـ  تحـرک و ن يالعاده در مورد سـفر کـارگران، حـق اسـکان و آزاد      فوقيها ؛ حذف همه قانون   ي مجان يعموم
 همه محتاجـان    ين دولت يله دولت و تأم   ي نمونه بوس  يها  جاد کارگاه ي، ا ي دولت يها  اران در مؤسسه  کي مأموران دولت؛ اشتغال ب    ييخودرأ

ش ي گـرا  يت دارا يـ  توسـط اکثر   يطلبانـه اجتمـاع      اصـالح  يهـا   ر خواسـت  ين تعرض مانند سا   ياما ا .... ن همه از کارافتادگان؛   يو همچن 
د بدان کـم بهـا داده   ي که البته نبا � ي و وحدت مل   ي شهروند يها  يخواست آزاد   ي در پارلمان با شکست مواجه شد، که تنها م         يبراليل

  . ن کندي را تأم-شود
ن يـ ا» يکـ ي ي همـه، همـه بـرا      ي بـرا  يکـ ي«ر شعار   ي راهنما بود؛ ز   يگريار گسترده د  ين، به مفهوم بس   يبر خالف ا  » ي کارگر يبرادر   «

نها واژگان ي ا� و اتحاد ياريخود.  بدل ساختيش کارگر جنبيها  را به ستوني و اصالح اجتماعي، همبستگ ياريه اصول هم  ياتحاد
  . بودنديه کارگري جنبش اوليديکل

 ينـه تنهـا برخـ     » ي کـارگر  يبـرادر «بطـور مثـال     . ال بودند يار س ي بس ۱۹انه سده   يکا در م  ي و سند  ياسيه، حزب س  يان اتحاد ي م ي   مرزها
 کـه  �گرفـت   يات را دربر مـ يه کارگران دخاني اتحاد۱۸۵۰در سال ن ين، بلکه همچنيسازان برل ني مانند ماشي محلي صنف يها  هياتحاد

  .آمد ي آلمان بشمار ميکاهاين سندي جزو نخست- با بورن داشتييها ز تماسيها، که آن ن يه چاپچيهمراه با اتحاد
*  

کا و  ين سـند  يـ ا. ها بود   نهسان چاپخا ي و رئ  ي بر ابتکار کارآموزان آگاه چاپچ     ي مبتن ي شده در سطح مل    يگذار  هي پا يکاين سند ي   نخست
 �ه گذاشتند، تـا از خـود   ي چاپگران را پايه ملينتس، اتحاد ي ژوئن در ما   ۱۴ تا   ۱۱ در کنگره    ي هزار چاپچ  ۱۲ندگان  يگر نما يبعبارت د 

دفـاع  » يا  تنزل سطح کارشان در حد کـار کارخانـه        « بر ضد     - فرانکفورت آمده است   يشان نسبت به مجلس مل      ضهيآنطور که در عر   
از جملـه  . م و هـراس داشـتند  يهـا بـ   ع در چاپخانـه ي پـرس سـر  يهـا  نين بخـار و ماشـ    ين مورد از کاربست ماش    يد، چرا که آنها در ا     کنن

ه کـارگران، کنتـرل آمـوزش       يـ ز عل يـ آمض  ي تبعـ  يا  ک وزارت کـار، حـذف همـه قـانون         يـ جـاد   ي آنها عبـارت بودنـد ازا      يها  خواسته
 چـاپگران   ي واحـد بـرا    يا  نکه کارآموزان خواسـتار تعرفـه     ياما بخاطر ا  . مهير ب يام فراگ ک نظ يجاد  ي و ا  ينيم امور ماش  يکارآموزان، تنظ 

 در  ۱۸۴۸ان اوت   يـ  پا �بـدنبال آن در کنگـره دوم        .  شـد  يبودند، با مقاومت صاحبان کار مواجه شدند که منجر به مبـارزات کـارگر             
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ان سپتامبر  يو در پا  »  چاپگران آلمان  يه عموم ياتحاد«از  ر کرد، که به خروج کارآموزان       يي تغ يا   مصوبه تعرفه  -نيفرانکفورت جنب ما  
  .ديانجام» ه گوتنبرگياتحاد «يگذار هين به پاي در برل۱۸۴۹و آغاز اکتبر 

 محـل   ۱۴۸ هـزار عضـو، کـه در         ۳حـدود   . جـاد شـد   يها ا    و صاحبان چاپخانه   يز در آغاز توسط کارگران آگاه چاپچ      يه ن ين اتحاد ي   ا
ش يت کـارل فـرول    يه تحـت هـدا    يـ ن اتحاد يـ ا. آمدنـد   يه گوتنبرگ بشـمار مـ     ي جزو اتحاد  ۱۸۴۹ اکتبر   کردند، در   ي م يمختلف زندگ 

(Karl Fröhlich)زمان کار و مزد يک تعرفه واحد براين يين تعي آموزش کارآموزان، بلکه همچني، خواستار نه تنها محدودساز 
 يهـا   هيـ شـتر ماننـد اتحاد    ي نبـود؛ بلکـه ب     ي کـارگر  يازمان رزمـ  ک س يه  ين اتحاد يا. ف دهد يان کارگران را تخف   يبود، تا فشار رقابت م    

  . حل کنديان و مراکز دولتيق درخواست و مذاکره با کارفرماي را از طريا اش آن بود که مشکالت حرفه  مسئلهيکارگر
ت کـارگران  يـ معج «- سـپتامبر ۲۹ تـا  ۲۵ ين در روزهـا يات در بـرل يـ ن کنگره کـارگران دخان   ي در اول  -۱۸۴۹ب در سال    ين ترت ي   بهم
ت خـود دفـاع کننـد، مسـئله کـارگران      يـ خواسـتند از موقع  ي کـه مـ   يبرخالف کارگران آگاه چاپچ   .  شد يگذار  هيپا» ات آلمان يدخان
 ي اما جـزو کارهـا     - هر چند ناسالم   �از آنجا که کار آنها      . شان گاه و اعتبار و وجهه    يز عبارت بود از بهبود جا     يش از هر چ   يات پ يدخان

گار يد سـ  يـ نکه تول يا. شدند  يا مجبور بکار م   ي استخدام و    -انيز زندان يزنان و کودکان و ن    � کار ارزان    يروهايشد، ن   يم يسهل رده بند  
  .کرد يل ميرا تسه يشه سازماندهيشبرد اندي متمرکز بود، پ- در وستفالن، زاکسن و بادن� يا بصورت منطقه

ونـد خـورد    ي که بتوان به آن پ     يا  چ سنت حرفه  ي که ه  يي در جا  ي حت � را   يفت سرمشق صن  ي مؤثر اهم  يا  ز بگونه يه ن ين اتحاد يجاد ا ي   ا
نکـه کـار زنـان،      ي ا يعنـ يآمـد،     يم بازار کار بشمار م    يه تنظ ي اتحاد ي مرکز يها  کسو جزو هدف  يبطور مثال از    .  نشان داد  -موجود نبود 

 ۱۸۴۹ سپتامبر   ۱۳له اساسنامه   يتوانند بوس   يداشتند که م  ه اعتقاد   يگذاران اتحاد   هيو بعالوه پا  . ست ممنوع شود  يبا  يان م يکودکان و زندان  
  .ت خود کننديت در جمعيات را ناچار به عضويهمه کارگران دخان

 يها  ت و درخواست تعرفه   يق حق عضو  ي از طر  ين استقالل مال  يت، تأم يک آن جمع  ي دمکرات ي به ساختار سازمان   يگر وقت ي د ي   از سو 
ه يـ اتحاد. شـد   يت مشاهده مـ   ين جمع ي در ا  ييکاي سند يها  م، هسته يان بنگر ياختالف با کارفرما   موارد   ي کار برا  يها   و دادگاه  يحقوق

 اعضاء يا و سرانجام آموزش حرفه. جاد کنديمان ايتيگان و  وهيت از بي، صندوق حمايتيک نظام حمايد يز کوشيات نيکارگران دخان
  . بوديا  اساسنامهيها ز جزو هدفين

     
  ۵۰ دهه ي دوره ارتجاع ط دري شکست سازمان-۳   

ک بـورژوازی   يـ ان و   يـ  تازه شکل گرفته بودنـد، کـه در دوره ارتجـاع ممنـوع شـدند؛ اشـراف، نظام                  ي کارگر يها  ن سازمان ي   نخست
هـا و اجتماعـات را    تيـ  جمع يکسـو قـانون اجتماعـات پـروس آزاد        يالبتـه از    .  شدند ياسي س يها  ي حقوق و آزاد   ي مانع اجرا  سازگار
ا يـ  يسـت يالي، سوسياسـ يمقاصـد س « کـه   ي کـارگر  يهـا   تيـ ت عام در مورد همـه جمع      يک ممنوع يگر  ي د ياما از سو  کرد،    ين م يتضم
رش زنـان،  يشـدند، از پـذ    ي مـ  يبنـد    رده ياسـ ي کـه بعنـوان س     ييهـا   تيـ بعـالوه همـه جمع    . دي، اعالم گرد  »کنند  ي را دنبال م   يستيکمون
»  کارگرانيبرادر«گر منع شدند؛ يکدي با يا از برقرار کردن ارتباط سازمانن آنهيدند؛ افزون بر ايآموزان و کارآموزان منع گرد  دانش

ه يـ  شـده بـود، اتحاد     ييکاي و سـند   ياسي س يها   سازمان يات موفق به جلب همکار    يان کارگران دخان  ي حداقل در م   ۱۸۵۰ه  يکه در فور  
گـرد  ي پ ي فـدرال قربـان    يهـا   الـت ير ا يا در س  ۱۸۴۵ در پروس و تا سال       ۱۸۵۰ در سال    يات، همگ يت کارگران دخان  يگوتنبرگ و جمع  

 آنهـا  ۱۸۵۳-۵۴ خود ادامه داد، تا آنکه در سـال  يالمنفعه به زندگ  عاميها و نهادها شه سازمان در قالب صندوق    ياما اند .  شدند ياسيس
ا يـ  يا  کارخانـه افتـاده در سـطح    تـک ييکاي سنديها  تنها صندوق  .دنديل گرد ي تبد ي کنترل شده دولت   يها  مهيا به ب  يز منحل شدند و     ين

  .  ماندندي باقيمحل
کاها و ي سـند يگذاران و اعضـا  هي، تجربه پاي مخفيها سازمان:  نابود نشد  ي بکل ۵۰ در دهه    ييکايشه سند ي اند يوستگيب پ ين ترت ي   بد

مـوج  «ه  بـ ۱۸۵۷ و ۱۸۵۵ يهـا  ژه در سـال يز، بـو يـ  ن۵۰ان، کـه در دهـه   يـ  منـافع بـا کارفرما    يريـ ز مشاهده روزمـره درگ    يش از هر چ   يپ
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ا يجاد شدند، که    ي ا ييها   شد، سازمان  ي متالش يکه جنبش مستقل کارگر   يدر حال . نبود» تيممنوع« قابل   يختم شد، بسادگ  » اعتصابات
 ي و فراطبقـات   ي فراقشـر  يهـا   هيـ نکه در جهت اتحاد   يا ا ي آشکارا به کارگران و کارآموزان رو آوردند         -ييساي کل يها  تي مانند جمع  �
ش يدريمثال فر . نجا قابل گفتن است   يکرد، در ا    يفاء م ينقش ا »  کارگران يبرادر«، که در    يشه تعاون يز اند يهر چ ش از   يپ. دنديکوش  يم
کـرد، هرمـان شـولتز     يغ مـ يـ ها را تبل ي تعاون ي در عرصه کشاورز   (Westerwald)ک ده در وستروالد     ي دهدار   زنيف ا يلهلم را يو
 فرودسـت   يهـا   دوار بود که بتوانـد گـروه      يبرال معتقد ام  يک ل يکرد؛ او بعنوان      يغ م يوران را تبل    شهي کاسبان و پ   ي تعاون ۵۰چ از دهه    يدل

  .محفوظ بدارد) بزرگ(ع ي صنايشروي را در برابر پيانياقشار م
 ي متالشـ  ي مسـتقل جنـبش کـارگر      يهـا   سـازمان : داد  ي را نشان مـ    ي چهره دوگانه برخورد حکومت مطلقه با جامعه کارگر        ۵۰   دهه  
در مـاه   . کاهش داده شود  » يمشکالت اجتماع «عات  ين ضا ي بعمل آمد، که بدتر    ييها  تالش) اديبا وسواس ز  (مزمان   و بطور ه   �شدند  

ن يـ ست مراقب حفاظت از جوانان باشد؛ افزون بر ا        يبا  يز م يش از هر چ   يجاد شد، که پ   يها ا    کارخانه ي دولت ي در پروس بازرس   ۱۸۵۳مه  
 ساعت در روز کار     ۷ش از   ي سال اجازه نداشتند ب    ۱۴ تا   ۱۲ن  يکودکان ب . افتيش  ي افزا  سال ۱۲ها به      کار در کارخانه   يحداقل سن برا  

 آب بر   يا   چون قطره  يري تأث ياست اجتماع ين س يک چن ياما  .  گذاشته شد  ي و ازکارافتادگ  يماري ب يها  مهي ب ي سنگ بنا  ۱۸۴۵و  . کنند
  . مانديش مسلط باقي بنگرد، گرايسي پليا مسئلهبمثابه » يمشکل اجتماع«نکه به ي بر ايش دولت مبنيسنگ داغ داشت؛ گرا

 يهـا   ت همـه تـالش    يـ ژه ممنوع ي و بـو   ي حقـوق  يهـا   ، بلکـه درسـت بخـاطر ممانعـت        ي جامعـه کـارگر    يت اجتمـاع  يـ    نه تنها محروم  
 لزومـا وجـود حقـوق       يش شرط هر خواسـت بهبـود اجتمـاع        يچرا که پ  .  شدن سوق داده شد    ياسي به س  يسازمانگرانه، جنبش کارگر  

 ي ائـتالف، آزاد ي کـه آزاد   ي تـا هنگـام    �ب  يـ ن ترت يست بد يبا  ي م يهر سازمان کارگر  . ست کسب شوند  يبا  ي بود، که ابتدا م    ياسيس
  . را در مرکز برنامه خود قرار دهدياسي سي  خواستها-ها و مطبوعات وجود نداشت هين شده اجتماعات، اتحاديتضم
ز بـا  يش از هر چيرومندتر وپي ني با جهشي بزودينکه جنبش کارگري در ايسهم خود يراث استبداديب دوره ارتجاع با م  ين ترت ي   بد
 که  ي و اجتماع  ي اقتصاد يل به ترمز کردن داشت، اما روند دگرگون       يد تما ي شا يجنبش کارگر . فاء کرد يابد، ا ي تکامل   ياسيزه س يانگ

ه ب ۵۸۷۰ دو برابر شد، شبکه راه آهن از يد صنعتي تول۱۸۶۰ تا ۱۸۵۱تنها در دهه . ري به آن روند بود، خياو را بوجود آورد و او پاسخ      
ش رفت و همراه بـا آن       ي شدن به پ   ي صنعت .افتيش  ي هزار قوه اسب افزا    ۸۵۰هزار به   ۲۶۰ بخار از    يها  نيلومتر و قدرت ماش   ي ک ۱۱۱۵۰

  .يش جامعه کارگريدايپ
  
  ها زيرنويس   
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