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ها فرامليتی استآينده اتحاديه  

اند،خيلی پيش تر مرزها را پشت سر هايی که تاکنون در محدوده ملی فعاليت داشتهاتحاديه"
درکشورهای ديگر شان  ملت، اغلب نزديکتر  از رفقایها نهايتا اما برای آن .گذاشته بودند

 را می طلبد که هايیچالشای  شدن مناسبات اقتصادی، اکنون از جنبش اتحاديهجهانی.بود
 "انددر گذشته فاقد آن بوده

 تاريخی در اين -ی است که  پيآمد يک دوران انتقالیالمللی درگير بحران چندگانههای بينجنبش اتحاديه
سرمايه و (بزرگی هم از باالها و مشکالت های مديدی است که  با خواستهاين جنبش مدت.جنبش است

  .مواجه است) هايشانکارگران وتشکل(و هم از پائين ) دولت

ها بر  رشد فزاينده شرکت های چند مليتی و سرمايه گذاری مستقيم در  مرکز و پيرامون، کنترل اتحاديه-١
به  نهادی که ١٩٦٠برای پاسخ به اين روند در نيمه دهه . دچاراختالل کرد شان رامواضع
ميايی و  اتومبيل سازی شکل ي، ابتدا  در صنايع شدناميده می ش"های جهانیای کنسرنشور"اصطالح
علت هبها اما کارآيی اين. داشتند جديد،انتظارات زيادی ارگان ای از اينبسياری از فعالين اتحاديه. گرفت

  .تضاد منافع کارگران در کشورهای مختلف ناکافی بود

های فرامليتی را درون بلوک های تجاری  تجاری، ايجاد ساختاری از اتحاديه شکل گيری بلوک های-٢
نوعی از همکاری نه در سطح بااليی از ) آمريکا،کانادا، مکزيک(در درون نفتا.ضروری کرده است

ها شکل گرفته و اغلب  نهادهای ای از آنهای ملی بلکه در زيرمجموعه  ويا شاخههای اتحاديهفدراسيون
 برای مثال سازمان های مذهبی و يا حقوق بشر(. ن نوع از پروژه ها وارد شده اندای نيزدر اييهادغير اتح
زنان کميته  و ی کارگرهایميتهک) تاسيس شد١٩٨٠الدورس که در ساليائتالف برای عدالت درماکهمانند 

دهی شده، ازمانسی و شورای کارگران فورد که توسط اتحاديه کارگران اتومبيل سازی کارگرحاشيه مرز
  .تعلق داردنيز به اين مجموعه 

.  را تنظيم کنند"نوين"ش می کنند ديناميزم سرمايه داری  شکل گرفته اند، که کوشای  نهادهای فرامليتی-٣
ها  اتحاديه. تاسيس شده است١٩٩٣است که در سال  WTOمهم ترين مورد سازمان تجارت جهانی 

های خود را داشته و اعتراضات خود را  يا در کنار اين نهادها البیاحساس می کردند که بايد در درون و
ن پيرامو   نيمهو پيرامون در سياسی،-از طرف ديگر بر اثر تغييرات اجتماعی .بيان کنند

Semiperipherieبه عنوان نمونه در برزيل، آفريقای ( .اند جديدی شکل گرفته مبارزهای کارگری جنبش
   )نوبیج کره  وجنوبی،،فيليبين،تايوان

 نسبتا جديد است،اما پديده به اصطالح جهانی ، و گسترشرشد از نظر پويايی هر چند که اين 
از سوی ديگر، . داده است تغييروسيعیها را به طور ی قدرت آنشدن،سازمان ها قديمی  و ساختارها

  .ی است تکامل مشابهوشرايط شامل  وجود دارد که المللیبين ایاتحاديهی تاريخی جنبش پيشينه



   ملتاز طبقه به

ها در کشورهای طی اين سال. گرددبازمی١٨٣٠ و ١٨٢٠ای بين المللی به سالهای منشا فعاليت اتحاديه
اين .بودند در برگيرنده کارگران متخصص  با آگاهی باال  شکل گرفتند کههای کارگریمختلف اروپا گروه

اين . ردند از خرده بورژوازی، لومپن پرولتاريا و از بردگانکارگران از سه گروه خود را متمايز می ک
از مرد نان آور تشکيل " طبقه کارگر "در ابتدا هسته .های جنسيتی هم توام بودتمايزها همواره با تفاوت

  .شده بود

کارگران مدرن، پرولتاريا  که "که . است)١٨٤٨( در اين مورد، مانيفست کمونيست مارکس بارزنمونه 
نی،دهقانان، لومپن های مياگروه" ورا از همه طبقات ديگر" در مقابل بورزوازی ايستاده استامروز 

 .متمايزمی کند"  اقشار پايينی در حال اضمحالل جوامع پيشينپرولتاريا و

که اگر با در صورتی. ای تقريبا يک قرن و نيم بر جنبش کارگری مسلط بوداين برداشت، به شکل کليشه
کارگران " اين نيست ويا ،تر روشن بود که جنبش کارگری واقعا موجودد،خيلی پيشدقت مالحظه شو

از اين برداشت اما برای مدت .به مفهوم مانيفست کمونيست، فقط بخشی از آن را تشکيل می دهند" خالص
شان ای که همبستگی درونیويژه جنبش های کارگری اروپا دراشکال. ای حاصل نشدزمانی طوالنی نتيجه

ها وتا  اين شکل ويژه مدت.هم زمان اما بخش بزرگی از پرولتاريا کنار گذاشته شد. ی طلبيد، پديدار شدندم
 .قرن بيستم، مسلط بود

 طوالنی رشد اقتصادی از سال دورهيافته،دريک يوناليسم سازمانی انترناساولين و با اهميت ترين نشانه
. پديدار شد)لندن(ژمونی پيشين جهان سرمايه داری  درمرکز ه١٨٧٠ تا اوايل سال ها ١٨٤٠های پسين 

ی عالقه خود را برای يهايی از کارگران متخصص بريتانيا گروه١٨٣٠در طی سال های 
 يافته و سازمان ادامه ، اين روند ١٨٤٨ز انقالبات پس ا. در خارج از کشور نشان دادند) فعاليت(گسترش

به موازات آن خدمات کمک رسانی به  .ل گرفتندهای متفاوت شکهايی کوچک با اعضايی از مليت
ها اغلب به دو اين کمک رسانی. شروع شد قاره اروپا ديگر نقاط و انگلستانبينبيش از همه  ، اتاعتصاب
 و  غالبا بين اعضا يک گروه شغلی  وکشورخارج از يکی حمايت مالی برای اعتصاب در :دشکل بو

کوشش می بريتانيای در اعتصابات گوناگون، کارفرمايان . ديگری مقاومت در برابر اعتصاب شکنان
مقاومت در برابر نيز وارد کنند، درمواقعی  قاره اروپا از کشورهای ديگر که اعتصاب شکنان را کردند

  . ها می شداعتصاب شکنان،مانع به خدمت گرفتن آن

اش ترموافقت که پيش"ی پاريسجامعه"کارگران حروف چين که در اعتصاب بودند، از ١٨٥٠ در سال 
را با اين مهم اعالم کرده بود، خواستند که از اعزام مردان اعتصاب شکن جلوگيری کرده و مساله اعزام 

 .يس برسانند، هلند و سو بلژيک ، اعتصاب شکنان را به اطالع ديگر حروف چينان در فرانسه

 بوجود ١٨٦٤در سال اين سازمان که  .ها بود اول بخشا نتيجه اين نوع از همکاریتاسيس انترناسيونال
در اين .های فزاينده کارفرمايان برای درهم شکستن اعتصابات، فعاالنه  مبارزه می کردآمد برعليه کوشش

 بوده ) sub-national (،مجموعه ملی  سازمان های زير ، درسطحفرامرزی های دوران همه همبستگی
 بين    که رابطه انترناسيوناليستی بوداين يک نوع.  بودند بوجود نيامده هنوز اتحاديه ها در سطح ملیو 

  .برقرارشدان های محلی سازم

. ای روبرو شدفزاينده با مشکالت) انترناسيوناليستی( اين نوع از فعاليت مشترک ١٨٧٠ در اوايل دهه 
 با ١٨٦٨سال اين روند در . ها اسکلت بندی خود را در سطح ملی بوجود آوردندرفته، رفته اتحاديهاوال 

 شمال اقيانوس در بريتانيا آغاز شده وبا شتاب کم تری درهای صنفی اتحاديه  شورای (TUC)تاسيس 
ثالثا .  کند شدرشد اقتصادی و دادهجهت  سرمايه داری تغيير ١٨٧٠ دهه  در اوايلثانيا..اطلس ادامه يافت



نظام ،خدمت  عمومیيد انبوه، آموزشوسيله تولهب از پيش فرانسه، طبقه کارگر بيشپس از جنگ پروس و 
  .شدادغام  ملی  دولت غيره در و تاسيس وسيع بناهای يادمان عمومی، ،مراسم عمومی،وظيفه

  "ملی"انترناسيوناليسم 

يونال مانطور که از بين رفتن انترناسه. شد"پيشاملی"ر به زوال انترناسيوناليسم  منجعواملمجموعه اين 
شکل طی آن که  آغاز شد هم زمان اما يک دوره انتقالی . ارا نشان دادآشک ١٨٧٢پس از سال های  اول

های و با  رشد و تثبيت جنبشسربرآورد  جديد شکل  يکو نطفه های از هم پاشيدقديمی انترناسيوناليسم 
  ".ملی"انترناسيوناليسم  : جديدی امکان پذير شدشورهای شمال اقيانوس اطلس، مرحلهکای  در حاديهات

های گروه  ملیظرفی برای همکاری اتحاديه های:  شکل گرفتهااتحاديه ای بين المللیهبيرخانهابتدا د
). دخانياتهای حروف چينان يا کارگران برای مثال اتحاديه . (شغلی معين که در کشور خود فعال بودند

روپا بودند و تعداد محدودی از هايی  که به دبيرخانه پيوسته بودند، بدون استثنا همه ازادر ابتدا اتحاديه
های کشورهای مختلف پس ازتاسيس موفقيت آميزدبيرخانه بين المللی،همکاری اتحاديه. آمريکای شمالی

  . شکل گرفتISNGV های ملی دبيرخانه بين المللی اتحاديه١٩٠٣گسترش يافته ودر سال 

ق العاده مهم المللی اتحاديه فو برای برآمد آرام جنبش بين ١٩٠٣ و ١٨٨٩کوتاه بين سال های دوره 
ها از يکسو  و دبيرخانه بين المللی اتحاديه: ، ساختار دوگانه ای پديد آورده بود گذشته قرنرويدادهای.است

 الگوی اصلی که در آغاز قرن بيستم .از سوی ديگر) ير يابندهبا نام های تغي( کنفدراسيون بين المللی 
تا سال .  اری بالتغيير ماند اما سرانجام جابجايی مهمی رخ دادتثبيت شد،طی چند دهه از لحاظ ساخت

-ای که جنبش اتحاديهطی دوره.  در آلمان بودها،بيرخانه اتحاديه د٢٨ دبيرخانه از ١٧  مرکز هنوز١٩١٣
 اما ١٩١٨بعد از . .بودنداز دولت های خودی " داج"ای آلمان  موقعيت برتر داشت،اتحاديه ها کم وبيش 

 همکاری AFL و فدراسيون کارگران آمريکا  TUCسلطه پيدا کردند و با آغاز جنگ ،و آمريکابريتانيا 
  .تنگاتنگی را با دولت خودی پذيرفتند

 نگاهی به جنوب

 آنها، های ويژه ارتباطیتعداد دبيرخانه بين المللی، با تاسيس سازمان" ملی"در دوره انترناسيوناليسم 
 و ادامه دهنده  IGBها ان سوسيال رفرميستی  وحدت بين المللی اتحاديهطی اين دوران جري. افزايش يافت

که ) ١٩٢٢از سال (سنديکاليسم بين المللی  : رقبای زيادی پيدا کرد) ١٩٤٩از سال (IBFGاش  بعدی
 و بعدها اتحاد )١٩٣٧-RGI١٩٢١(خود را پيرو بين الملل اول می دانست، بين الملل سنديکاهای سرخ

از جمله آنها ) WVAبعدها اتحاد جهانی کار(های مسيحی الملل اتحاديهو بينWGB نسنديکاهای جها
  .بودند

- عالقه برای جنبش Semiperipherie) (پيرامونی نيمه  و ، در کشورهای پيرامونی  در فواصل جنگ
ين ب.ای گسترش يافت و طبيعتا در جاهايی که جنبش های کارگری نوين گسترش يافته بودندهای اتحاديه

 وحدت بين المللی ١٩٢٨از سال . الملل سنديکاهای سرخ از بدو تاسيس اش در اين کشورها ريشه داشت
های ملل اتحاديهبين ال.  بخشا در واکنش به سنديکاهای سرخ همين سياست را دنبال کردIGBها اتحاديه

خود را در آمريکای  اتحاديه های منطقه ای توانستکل گرفته بود،نگ دوم جهانی شجمسيحی که بعد از
 بخش  در .بوجود آورده و پشتيبان هايی نيز در ويتنام وبخش هايی از آفريقا بدست آورد) ١٩٥٤(التين

 (IBFG)"آزاد"های  سلطه داشتند،اتحاديه آمريکايیAFLبريتانيايی و TUF    که ومس جهان های از
به عنوان موسسه های استعماری و نو چرا که به آن ها .  روبرو بودیبا مشکالتاغلب  انشبرای گشترش

  .استعماری  نگاه می شد



 به بعد بر اثر جابجايی در تقسيم کار بين المللی، پروسه استعمارزدايی، تاثيرات ١٩٦٠از سال های
های زنان و بسياری عوامل ديگر، سنت رقی، گسترش فزاينده و جهانی جنبشاروپای ش"سوسياليسم"

 از مستقلغير از  راه های تثبيت شده و . ينده از پايه سست شدونه ای فزابه گ" ملی"انترناسيوناليسم 
 با  ودر سطح کارخانه ایای ی از کار اتحاديه اشکال نوين١٩٧٠دبيرخانه های بين المللی، از سال های 
است TIE ته شده آن مرکز تبادل اطالعات فرامليتی خنمونه شنا. ارتباطات بين المللی، شکل گرفته است

شان را در باره شرکت و اطالعاتشده های کاری به هم مرتبط ر و فعال در گروهگ در آن ده ها پژوهشکه
همانند معدن ( در کشورهای مختلف،همسان های شغلیهای از رشتهاتحاديه.های چند مليتی مبادله می کنند

. ليتی به پيش می برندهای مشترک خود را برعليه شرکت های چند م فعاليتکهدستکم ده سال است ) چيان
 خبر بسته شدن نمايندگی ١٩٩٧بعنوان مثال هنگامی که شرکت فرانسوی اتومبيل سازی رنو در فوريه 

-، اعتصابات و گردهموينار فرانسه، اسپانيا، پرتقال و اسل کرد، داعالمبلژيک ) Vilvoorde(خود را در
  . پديد آمدEuro-Streikب اروپايی م اعتصاوبه اين وسيله مفه.  همبستگی برگزار گرديدهایآيی

،خيلی سرراست های بين المللی و پيرامون،موجب شده که دبيرخانهها در مرکزتکامل نابرابر اتحاديه
های به طور مثال نگاه کنيد به فعاليت.(سربازگيری کنند های پيرامونیاز درون دولتشان را  اعضای

از طرف ديگر سازمان های  ) هندوستانITژی اطالعاتی  در بخش تکنولوUNI اتحاديه شبکه بين المللی 
ها به پيش های بين المللی اتحاديهغير دولتی نيز وظايفی را به عهده می گيرند که در واقع بايد دبيرخانه

  .همانند مبارزه برای کنترل و لغو کار کودکان. ببرند

 فته طبقه کارگر،ترکيب تغيير يا. ر می بردای بين المللی هم اکنون در دوره انتقالی دوم بس اتحاديهجنبش
 و اتحاديه جهانی  IBFGهم اکنون. ا به شکل خاصی به نمايش می گذارد رایهای جنبش اتحاديهضعف

 اين رقم).  عضو ميليون٢٥ با WVA ميليون عضو و١٢٥  باIBFG( ميليون عضو دارند١٥٠کار جمعا 
 بديلیمانيابی اينجا و آنجا مدل های سازاگر چه  .می گيرد تا پنج درصد شاغلين جهان را در بر چهار تنها

ه بشواهد اين . يافته اندی فرامليتی دست نارگ مزد بگيران به جنبش اتحاديهاکثريت بزاما  ،هم وجود دارد
جستجو ها  با اين همه نبايد تصور کرد که انساننگرنارضايتی از وضعيت کنونی استبيا روشنی

  .قه خود نيستندهای مورد عالگرسازمان

چه مفهومی دارد؟ هنگامی که ما دوره   globalhistorischجهانی  - اين مساله از چشم آنداز تاريخی
ای بين ، جنبش اتحاديه  بررسی  قرار دهيم گذشته مورددرپرتو روشنايی يک قرن و نيم انتقالی کنونی را 

 با شرايط نوين جهانی همراهچارچوب .تامال نوينی قرار گرفته اسالمللی آشکارا در تدارک مرحله ک
 در باره يک انترناسيوناليسم فرامليتی می توان ،صرفاکه   منجر می شود اين نتيجه، بهاشات ويژهتغيير
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:در باره نويسنده  
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خ اري ت تحقيقاتانجمن بين المللی،گرداننده لی کارگریل بين المگر جنبش، پژوهشليندندر فانمارسل
 با ر بسياری در رابطهوی آثا.  استپروفسور تاريخ جنبش های اجتماعی در آمستردام و اجتماعی

  نوشتههای انگليسی، آلمانی، فرانسه و هلندی کارگری به زبان-های جنبش سوسياليستی پروبلماتيک
صرف نظر از توافق و يا عدم توافق با ديدگاهايش، روش تحليل او در بررسی پديده های اجتماعی و .تاس

  :برخی از آثار وی را می توان در سايت زير مشاهده کرد.به ويژه جنبش کارگری در خور توجه است
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