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 سايت کارگری افق روشن
                 www.ofros.com 

  و افول سنديکاليسم انقالبیعروج 
 

  ١٣٨٧ آذر  مپنج شنبهسه                                           وپيشر ناصر: برگردان - تورپهنهي و-ندنيلمارسل فان در
 

  
 *بخش نخست

تغيير دهنده، اقتصاد ميدان نبرد طبيعی، عمل مستقيم سالح واقعی و  الين اين جنبش، طبقه کارگر نيرویبرای فع"

. ای کارگری، مکانی برای همبستگی، هماهنگی و به خدمت گيری نيروی مشترک و انقالبی  کارگران بودتشکل ه

ستقيم و همچنين  عمل مدفاع ازکارگری،  حق تقدم و استقالل تشکل های  اهداف انقالبی، تاکيد بر مبارزه طبقاتی،

 است که در یيش مشترک همه سازمان هايو کم و بويژه گی های  واقعی  ، يک اقتصاد اشتراکیکنترل کارگران بر

  "اين نوشتار مورد بحث قرار می گيرند
******  

جريانات سازمان يافته جنبش کارگری ساير بيشتراز)١( -نظر داريمکه ما دربه مفهوم گسترده ای  -سنديکاليسم انقالبی 

 برای اينکه جمعی و نيروی کارگرانحق خودگردانی پافشاری بر به ديدگاه قدرت انقالبی، خالقيت مستقل کارگران،

ز جريان اين جريان هرگز نتوانست از موضع اقليت فراتر رود و ا .باور داشت خود را تنظيم کنند،بتوانند مستقال امور

شی گيرد اما با اين وجود بيان ويژه ای بود برای آموزه هايی مشخصی ي پجنبش کارگریمسلط سوسيال دموکراسی در

قرن نوزدهم و اوائل قرن بيستم با تاسيس سازمان های سنديکايی در بسياری اواخربه های خود درکه کارگران از تجر

  .سنديکاليسم انقالبی با همه تفاوت های محلی و ملی جنبشی بين المللی بود. از نقاط جهان بجای  گذاشتند

 که در شمای ضميمه ترسيم شده -ور اين جنبش در  دوازده کشی با کمک مقايسه سازمان هاتالش می کند،اين نوشتار

  )٢(.موثرواقع بوده اند یسم انقالبيعروج و افول سنديکالدر  که  ارائه دهد از عواملی  تحليلی-است

فعالين آن ها موضع مبارزه  . داشتند بسياریويژگی های مشترک ،ی جنبش سنديکاليسم انقالب ها و جنبش های سازمان

ها منافع متضاد طبقاتی وحدت ناپذير و مبارزه برای آن.  اهداف انقالبی بودندطبقاتی را نمايندگی کرده و معرف

 بهبودی تالش برایدر کوتاه مدت،هدف سازمان های سنديکاليسم انقالبی . طبقاتی در اين راه اجتناب ناپذير بود

 بود که یی نظامدرهم شکستن سرمايه داری و برقرار و در بلند مدت  سيستم موجود چهارچوبوضعيت کارگران در

  . باشند گرداننده مالکيت اشتراکی وسايل توليد،کارگران

موثرترين   مدت، اهداف  کوتاه وبلند دست يابی بهبرای را  و مستقيم کارگرانجمعی  عمل ی انقالبیسنديکاليست ها

و هه مبارزه طبقاتی صف اول جبدر اين حربه مقدمتا عليه کارفرمايان . داشتندیآن تاکيد خاص و بر می دانستندوسيله

تاکيد . گرفته شدسرمايه داری حمايت می کرد به کاراقتصاد که از  اجتماعی-سيستم سياسیعليه تماميت برعموما 

بدين وسيله اتحاديه ها به   وبودعنوان کارگر آنان بهمحل توليد و ويژگی های  درکارگرانخاص آن ها برسازماندهی 

 نيروی ،برای فعالين اين جنبش، طبقه کارگر. شوند تبديل مياف کوتاه و بلند مدتيابی به اهدبرای دستمهم ترين ابزار
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 مکانی برای همبستگی،  ميدان نبرد طبيعی، عمل مستقيم، سالح واقعی و تشکل های کارگری،،دهنده، اقتصادتغيير

حق تقدم  اهداف انقالبی، مبارزه طبقاتی، تاکيد بر.کارگران بود دمت گيری نيروی مشترک و انقالبیبه خ هماهنگی، و

 ويژگی ها اين،يک اقتصاد اشتراکیبر رل کارگرانعمل مستقيم و همچنين کنتدفاع ازو استقالل تشکل های کارگری، 

 .می گيرند است که دراين نوشتار مورد بحث قراریبيش مشترک همه سازمان هاي کم وواقعی وهای 

اين )بجز فرانسه(  ديگر، ی زبان هااغلبدر و یانگليس بانزر د"انقالبی"معمول و بدون صفتطورواژه سنديکاليسم ب

نشان دهنده جنيبش کارگری يا يک ايدئولوژی است که ويژگی  )سنديکاليسم(اين نوشتار  در.صفت را در برمی گيرد

   **.های اساسی فوق را داشته باشند

 ،ها برخی از تشکل .زيادی داشتندی ا تفاوت هی از نظر ساختار درونی جنبش سنديکاليسم انقالب مختلفسازمان های

 و برخی نيز همانند   بودندبعضی سنديکاليست های روسی به شدت  غيرمتمرکزو  "یکارگران آلماناتحاد "همانند 

ی،  صنعتی مهمترين اتحاديه ها که در آن  متمرکز داشت ی ساختار، برعکس در آمريکا"کارگران صنعتی جهان"

يی است اروپاسنديکاهای  ه انقالبی تر از مدعی بود ک در آمريکا"کارگران صنعتی جهانه اتحادي")٣( .متحد شده بودند

 بيش   وب ليس ناميده می شدند، در عرصه بين المللییاعضای کارگران صنعتی جهان که گاهو اضافه می کرد که 

  )٤ (.ارندد"  تریوستانهتنگاتنگ و د" رابطه اروپا، درسازمان ديگری با سازمان های سنديکاليسم انقالبی ازهر

 دستکم به دو دليل می تواند گمراه کننده  اين جنبش،یسازمان هادرساختار" غير متمرکز"و "کزتمرم"دوگانگی  بين 

دم ع تمرکزگرايان و همانند کارگران صنعتی جهان متمرکزیسازماننخست آنکه بايد توجه داشت که در. باشد

يک ديگر آنکه سنديکاليست های اروپايی عليرغم فدرال بودن و  . کردندرقابت میتمرکزگرايان همچنان با يکديگر

  .را انتخاب کرده بودند ی از سازمان صنعتیشکل سراسر

 بدون آنکه استقالل  هااتحاديه.  يعنی در جايی که انتظار نمی رفت،سنديکاليسم انقالبی ابتدا در فرانسه تکامل يافت

اديه هايی که مشاغل مختلف را در سطح محلی و منطقه ای متحد می کنند و يا توانستند در اتحد،ندهبخود را از دست 

ت شرکت داشته .ژ.در اتحاديه های فراگير يک شاخه صنعتی وارد بشوند و در يکی از دو بخش سازمان ملی س

ر سال های د. در کنگره اول بين الملل سنديکايی در لندن از سنديکاهای صنعتی حمايت شد  ١٩١٣در سپتامبر .باشند

در . ت اسپانيايی، هم گامی به اين سو برداشته و در اين راستا اتحاد سنديکاها را رهبری کرد.ان. ث١٩١٩-١٩١٨

 حمايت خود را از تشکيل سازمان متحدی از سنديکاهای -هر چند به اکراه-دی  در آلمان نيز . يو. ا.  اف١٩٢٧سال

 اتحاديه های صنعتی "يو. بی. او" ی سنديکای رهبرآنکه با کانادادر . صنعتی بجای اتحاديه های شغلی اعالم داشت

 طرف بسياری از ازی  صنعتی اتحاديه هارد می کردند،  و کردهمقايسه " يديونيست تريه بزرگ  اتحاد يک"را با 

ا  يتمرکزگرا اعم از ی انقالبیها در هر صورت سنديکاليست .مورد حمايت قرار گرفت "يو .یب. او" اعضا موسس

ند که اثر  کارگری بودیسازمان هانوعی از ی در جستجو، آشکارا آن از اتحاديه صنعتی ويا غيرطرفدار،فدراليست

  . را از دست بدهد کارگرانرابطه تنگاتنگ با بدون آنکه بخشی فعاليت کارگران را تضمين کند،

شت، فعاليت های سياسی را رد می کرد؟ که  تاکيد خاصی بر عمل مستقيم کارگران دا م انقالبیسنديکاليسآيا برنامه 

 يعنی. هدف نهايی سنديکاليست ها مطمئنا سياسی بود.  راه استرابطه بين هدف و، درک اين پرسشبهترين پاسخ به 

 کارگری و اتحاديه های پايه بر اشتراکی  و ساختار اجتماعی يک سرمايه داری و تحقق و نظام اجتماعی اقتصادالغا
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   . به توليدکنندگان اداره وانتقال تصميم گيری

. در رابطه با راهی که بايد به اين هدف منجر شود، سنديکاليست ها عمل مستقيم کارگران را در صدر قرار می دادند

می گفتند اما در درجه اول هدفشان بسيج رای  بجای کارگران سخن  ای بودند که  احزاب سياسی مخالفهاخيلی از آن

. ای رای بود و منافع سياسی اجتماعی محض و سازش های مطابق آن را دنبال می کردنددهندگان به پای صندوق ه

ت بود که در يک کنفرانس بين المللی در برابر رهبران .ژ.ژوتو برای هئيت دبيری س انتخاب لئون آن،نمونه مستند 

سياسی يک کشتی بزرگ و برای شما سازمان :"اتحاديه های کشورهای ديگر با پيشينه سوسيال دموکراسی گفته بود

برای ما سازمان های کارگری  .دنبال آن کشيده می شوند  کوچکی هستند که به یسازمان های اقتصادی فقط قايق ها

  )۵ (.تابع آن باشد است که بايد فعاليت های سياسی یکشتی بزرگ

ت در منشور فون .ژ.ث.داشتندت متفاوکامال  یدر مناسبات  واقعی با احزاب سياسی رفتارسنديکاليست های انقالبی 

 ت.ژ. مستقل از ث اما از احزاب سياسی خواست کهمنشور. اعالم کردی از نظر سياسی بی طرف)١٩٠٧سال  (امين

 و برای اعضا اين آزادی را قائل می شد که مستقل از اتحاديه، مطابق اعتقاد برای تغييرات اجتماعی تالش کنند

 تا حد امکان  محدود شود و اتحاديه ها  ی سياسهاختالف عقيد که ،صيه ميکردسياسی خود عمل کنند البته منشور تو

کسانی که از نظر سياسی  همراه با ،ت. ژ.ثهئيت نمايندگی اکثريت عمده .صرفا بر اختالفات اقتصادی متمرکز شوند

   امکانآيا . داشت وجود نیدر عمل اما خط شفاف و روشن.ند را پذيرفتمنشور سوسياليست محسوب می شدند، توافقات

ت  که خود را از نظر .ژ.آزادی اعضا در اقدام سياسی خارج از چارچوب اتحاديه را به نمايندگان رسمی ثداشت که 

  ؟ سياسی بی طرف اعالم کرده بود، نيز تعميم داد

درت،  تغييرقيک ١٩١١در سال . برای نمايندگی مجلس انتخاب شده بودندت.ژ. ث سوسياليستکارگزارانبرخی از 

موضع گيری های برخی از ت و  .ژ .نوشته های س. کارگزاران را از قبول منصب سياسی منع کرد ت.ژ .ثدر 

  .کارگزاران باالی آن اغلب انتقادی تر و سرزنش آميزتر از آن بود که بی طرفی اعالم شده آن را مجاز می دانست

 "سياسی"سنديکاليست ها فعاليتخيلی از.  انقالبی دانست ويژگی ذاتی سنديکاليسمرا نبايداحزاب سياسی اما مخالفت با 

فرانک ليته يکی از .  به بن بست منتهی می شد پارلمانیانتخابات و سياست ها  چرا که به نظر آندکردنمی ی نفرا 

کارگران : " کهرا داشتنظرهان اين ج ازبخون تپيدگان اتحاديه کارگران صنعتی یعين حال يکدهندگان و در سازمان

."  به اهداف خود دست يابندی تالش می کنند،انتخاباتهای   پاره کاغذی که صرفا برای احزابطريقازنمی توانند رگزه

داری بسنده می کنيم، موفق خابات سرمايه صندوق انت فقط به انداختن تکه کاغذی درتا زمانيکه ما"او تاکيد داشت که 

 عضو حزب سوسياليست و کرچالز. سی با اين نظرتوافق داشتند سيا فعالهای ز سوسياليست برخی ا)٦(" نخواهيم شد

ما برای فرارفتن از ": تاکيد داشت که،که در شيکاگو منتشر می شد "انترناسيونال سوسياليست ريويو"گراننده نشريه 

  "٧. چيز بيشتراتحاديه های انقالبی استاز يک برگه انتخاباتی نياز داريم  و آنر به چيزی بيشتسرمايه داری

 کردند، ی می که پارلمانتاريسم را نفی و احزابی سياس های سوسياليست  وهات ميان سنديکاليس همکاری کوتاه اين که

 که وجود داشتند از حزب سوسياليست ئی اعضا،کانادا در  "يو.بی.ای"  اتحاديهدر ميان رهبران فعال. کم رنگ نبود

 در بعد از جنگ جهانی اول.  فعال بودندهايی که بوسيله مبارزه انتخاباتی ديکته می شد،مستقيما بر عليه سياست 

 پارلمانتاريسم را رد می کردند،آماده بودند که با احزاب اولترا چپ که ی قالبن سازمان های سنديکاليسم اآلمان،
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حمايت  زيادی از آن   وشوقبا شورجا سنديکاليست ها پس از تشکيل بين الملل کمونيست تقريبا همه . همکاری کنند

 بر پارلمانتاريسم و تابعيت اتحاديه های انقالبی از احزاب کمينترناصرار کردند البته تا زمانی که برای آن ها یم

  .يعنی چيزی که برای  بسياری از آنان  به گسست از مسکو منجرشد. کمونيست روشن نشده بود

برآمد و افول جنبش سنديکاليسم انقالبی در   رهدو  ١٩٤٠ تا ١٩٠٠ های  سال دهد کهی نشان مبه روشنی شمای زير 

 . نمی گيرند در اينجا مورد بحث قرارش تعلق دارند که  جنب اين مهم ديگری نيز بهیتشکل هاالبته .مقياس جهانی است

روژ، کنفدراسيون  اتحاديه کارگران صنعتی شيلی، اپوزيسيون سنديکايی ن،اروگوئهفدراسيون رژيونال در : همانند

که سنديکاليسم می توان دريافت  زيربعالوه از شمای .  روسيه و وب لی های استراليا درآنارکوسنديکاليسمسراسری 

  نيرومند و زنده بود وی جنبش١٩٢١ تا اوايل سال ١٩١٠ بين سال های ی قبل و بعد از جنگ جهانی اول يعنیانقالب

  . به اوج خود رسيدد بعی در سال هافقط در اسپانيا و سوئد

  
 ی سنديکاليسم انقالبیعروج و افول سازمان ها

  

 در سازمان های جنبش سنديکاليسم انقالبی
   مورد نظرکشور

سال 
 تاسيس

سال های 
  اوج

)١( 

بعدی سازمان های جنبش وضعيت 
  سنديکاليسم انقالبی

NationaalArbeidsSecretariaat 
(NAS, Niederlande) 

 ) کاردر هلندینه ملدبيرخا(اس . آ. آن

بطور  1893
 یتقريب
 1920 سال

 ١٩٤٠ در سال ی هاپس از اشغال ناز
  منحل شد

Confédération Générale du Travail 
(CGT, Frankreich)  

 ت فرانسه.ژ.ث

1902   
) ٢( 

 مدت ها بود که ديگر به ١٩١٤سال از 1909-10
  تعلق نداشتیالبجنبش سنديکاليسم انق

Industrial Workers of the World 
(IWW, USA)  

 )آمريکا( یران صنعتگاتحاديه کار

  شده  ایحاشيه 1916-17 1905

Sveriges Arbetares 
Centralorganisation   
(SAC, Schweden)  

 سوئد

 با  دولت ١٩٥٤ و از  شدیحاشيه ا 1924-34 1910
  همکاری داشت

 

»Labour unrest« (Großbritannien)  
 بريتانيا

 نهادينه نشدبخش عمده آن  1910-14 1910
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Confederación Nacional des 
Trabajo  

 (CNT, Spanien)اسپانيا  

 و سپس کو سرکوب توسط رژيم فران 1936-37 1911
 . شده و انشعاب داد ایحاشيه

Unione Sindacale Italiana (USI, 
Italien)ايتاليا  

1912 ca. 1920 توسط فاشيسم منحل شد 

Casa del Obrero Mundial 
(Mexiko) مکزيک 

 .شد منزوی و سپسسرکوب  ابتدا  1914-16 1914

Federación Obrera Regional 
Argentina  

 (FORA IX, Argentinien)   
 آرژانتين

اتحاديه توسط  ١٩٢٢در سال  1915-20 1914
  . شدی اين کشورجذبسنديکاها

One Big Union 
 (OBU, Canada)  

 کانادا

   شده و توسط ای حاشيه١٩٥٦ سال 1919-20 1919
AllCanadianCongress of 

Labour شد جذب  

Confederacao General do Trabajo 
CGT,پرتقال  

 zalasarتوسط رژيم ساالزار 1919-20 1919
  سرکوب شد

Arbeiterunionen   
(Deutschland) ٣( اتحاد کارگران آلمان( 

1920-
24 

 نازی وتوسط  شده  یحاشيه ا 1922-24
  از هم پاشيده شدسرکوب وها

    

  و بسياری از چندانی نداشته  به مساله حق عضويت توجه  انقالبی  سنديکاليسم   گردانندگان سازمان های جنبش -١
  با اين حال ما برای سنجش سال های. کارگران، بدون آنکه حق عضويت بپردازند،عضو سنديکا محسوب می شدند   

  .قابل اعتماد در نظر گرفتيم اوج ، تعداد اعضا را بعنوان معيار    
  . است١٨٩٥ت .ژ. متذکر می شويم که سال تاسيس واقعی ث- ٢
  . به اين جنبش تعلق داشت١٩١٤ تاسيس شده بود قبل از سال ١٨٩٧ اتحاد آزاد سنديکاهای آلمان که در سال -٣

. 

  
 دو دهه اول قرن بيستم   را در فاصله- انقالبی جنبش  سنديکاليسم-مشترک  متن فوق بخش اول ترجمه نوشتاری است که ويژگی های -*

  .ر خوانندگان قرار می گيرددو بخش ديگردر آينده نزديک در اختياادامه ترجمه در .دهدمورد بررسی قرار می 

  :منبع مترجم نشريه زير است

1999. Zeitschrift für Sozialgeschichte des 20. und 21. Jahrhunderts, 5. Jg., Juli 1990, Heft 3, S. 9-38  

 همراه صفت"  سنديکاليسم"اغلب واژه  در متن ترجمه، ،ی در زبان فارسسم سنديکا و سنديکاليازبا درنظرداشتن برداشت رايج **

  .شود   بهتر بيان -ی  سنديکاليسم انقالب-مورد نظر نويسندگان  معينجنبش  تا مفهوم است "انقالبی"

  .است" سنديکاليسم انقالبی در چشم انداز بين المللی" بر کتابهشده مارسل فان درليندن و وينه تورپ بازنگری  پيش گفتار اين نوشتار،-١
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صنعت : "  جنبش های انقالبی با طرح عمل مستقيم که در اين نوشته مورد بحث قرارگرفته اند، می توانند با عنوان های مختلف نظير-٢

" On big Unionismيک اتحاديه بزرگ "و يا" جنبش شورايی"، "آنارکوسنديکاليسم"جنبش اتحاديه های انقالبی، "، "گرايی انقالبی

برعکس گاهی تمام " سنديکاليسم"اما. يکی از انواع آن ها بشمار می رود"سنديکاليسم انقالبی"برای ما روشن است که . مشخص شوند 

تا کنون پژوهش های بيشماری در باره .  معنا را بکار می بريمما در اينجا همين . سازمان های انقالبی با عمل مستقيم را در بر می گيرد

  :جنبش ها و سازمان های سنديکايی  انتشار يافته که بهترين های آن عبارتند از
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