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  اتحاديه های کارگریاتحاديه های کارگری
  

قبًال فعالي8ت اتحادي8ه ه8ای ک8ارگری را ک8ه موج8ب ش8دند ق8وانين اقتص8ادی مرب8وط ب8ه                

ما باز به اين . دستمزد، تا حدی به ضرر کارفرمايان اجرا گردد، مورد توجه قرار داديم

موضوع می پردازيم؛ زيرا اين نکته که تمام طبقه کارگر بايد آن8را بط8ور اساس8ی درک     

  . واجد اهميت بسزائی استکند،

تص88ور م88ی کن88يم ک88ه ه88يچ ک88ارگر ام88روزی انگلس88تان احتي88اج ب88ه آم88وختن اي88ن نکت88ه    

نداشته باشد، که هم نفع هر يک از سرمايه داران و هم منافع کل طبقه سرمايه دار در      

هم8انطور ک8ه ديوي8د ريک8اردو،     . آن است، که دستمزدها حتی االمک8ان تن8زل داده ش8وند           

 بعد از تفريق تمام مخارج مربوطه، -محصول کار: پذيری نشان داده استبنحو انکارنا

ده8د و قس8مت   ی يک قسمت آن مزد کارگران را تشکيل م8 . به دو بخش تقسيم می گردد   

حاال از آنجا که محصول خ8الص ک8ار در ه8ر م8ورد مق8دار      . ديگر سود سرمايه داران را  

ش8ود، نم8ی توان8د اف8رايش ياب8د      معينی می باشد، بديهی است بخشی که سود ناميده می      

انکار اين مطلب که تنزل .  کاهش يابد- که مزد خوانده می شود-مگر آنکه بخش ديگر 

دستمزدها مورد نظر سرمايه دار می باشد، مترادف با آين ادعاست که بگوئيم افزايش 

  .سود بنفع سرمايه دار نمی باشد

 ش8وند ک8ه موقت8ًا ب8ر س8ود          ما خيلی خوب می دانيم، که وس8ايل ديگ8ری ني8ز ياف8ت م8ی          

ام8ا  . می افزايند و آنرا تغيير م8ی دهن8د، در حاليک8ه ق8انون عم8ومی را تغيي8ر نم8ی دهن8د             

  .احتياج به آن نيست، که در اينجا به آنها بپردازيم
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خوب، اگر ميزان دستمزدها بوسيله قانون اقتصادی صريح و کامًآل مشخص8ی م8نظم         

م88ی توانن88د دس88تمزدها را تقلي88ل بدهن88د؟ ق88انون ش88ده باش88د، پ88س س88رمايه داران چگون88ه 

اقتصادی مربوط به دستمزد وجود دارد و تغيير ناپذير می باشد، اما همانطور که ديديم 

دستمزد م8ی توان8د در ي8ک رش8ته تن8زل      . انعطاف پذير است و در واقع بصورتی دوگانه     

ي88ک رش88ته  يعن88ی در اث88ر ع8ادت ک88ردن ت88دريجی ک88ارگران  -ي88ا بط88ور مس88تقيم: داده ش8ود 

 يعنی بوسيله طوالنی تر کردن - و يا بطور غيرمستقيم-خاص به سطح زندگی پائين تر  

ب8دون اف8زايش   ) و يا افزودن بر شدت کار در ط8ول هم8ان م8دت ک8ار           (مدت کار، روزانه    

  .دستمزد

عالقه هر سرمايه دار به اينکه با تقليل دستمزد کارگرانش، ب8ر س8ود خ8ود بيافزاي8د،        

ه8ر ي8ک از آنه8ا س8عی          . ن سرمايه داران يک رش8ته، تش8ديد م8ی گ8ردد    در اثر رقابت ميا  

ت88ر بفروش88د و اگ88ر نخواه88د س88ود خ88ود را ف88دا کن88د،   م88ی کن88د، ک88ه از رقب88ای خ88ود ارزان

ب8ه اي8ن نح8و، فش8ار ب8ر روی      . مجبور است ک8ه در راه پ8ائين آوردن دس8تمزدها بکوش8د           

 به علت رقابت متقاب8ل آنه8ا     - که بخاطر منافع سرمايه داران صورت می گيرد        -دستمزد

آنچه ق8بًال فق8ط مس8ئله مرب8وط ب8ه س8ود بيش8تر ي8ا کمت8ر ب8ود، اکن8ون                     . ده برابر می شود   

  .مسئله الزام شده است

کارگران غيرمتشکل برای مقاومت در مقابل اي8ن فش8ار م8داوم و پاي8ان ناپ8ذير، ه8يچ                

که کارگران آنه8ا   یا باين جهت در رشته های توليدی     . وسيله مؤثری در اختيار ندارند    

متشکل نيستند، مزد همواره گرايش نزولی داش8ته و م8دت ک8ار دائم8ًا گ8رايش ص8عودی                

ممک888ن اس888ت در اينج888ا و آنج888ا، دوران  . اي888ن پروس888ه، آرام آرام پ888يش م888ی رود . دارد

شکوفائی اقتصادی موجب توقف آن گردد، ولی دوران کسادی بازار بعدًا دوباره بيشتر 

کارگران معموًال رفته رفته به سطح زن8دگی دائم8ًا پ8ائين ت8ری            . بر سرعت آن می افزايد    

عادت می کنند و در حاليکه بر مدت کار افزوده م8ی ش8ود، دس8تمزدها بيش8تر و بيش8تر              

 يعنی به مبلغ8ی ک8ه ب8ا مق8دار کمت8ر از آن، امک8ان حي8ات و               -به ميزان حداقل مطلق خود    

  .د نزديک تر می شون-توليد نسل برای کارگر وجود ندارد
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. ، ي88ک حال88ت اس8تثنائی م88وقتی را تش88کيل م88ی داد )ق8رن ن88وزدهم (اواي8ل ق88رن حاض88ر  

استعمال نيروی بخار و ماشين، ک8ه ب8ه س8رعت در ح8ال گس8ترش ب8ود، کف8اف تقاض8ای                      

در اي8ن  . ن8د د نمی دا- که از رشد سريعتری برخوردار بود   -مربوط به فراورده های آنرا    

بودن88د، باس88تثنای دس88تمزد اطف88الی ک88ه ب88ه      رش88ته ه88ای تولي88د، دس88تمزدها قاع88دتًا ب88اال     

ک88ار جس88می تخصص88ی، ک88ه ب88دون آن ه88يچ اق88دامی      . س88رمايه داران فروخت88ه م88ی ش88وند 

مبلغی که ي8ک رنگ8رز، ي8ک       . نمی توانست صورت بگيرد، دستمزد بسيار باالئی داشت       

مکانيک، يک مخمل بر و يا بافنده دستی در آن ايام دريافت می داشت، امروز به نظ8ر         

همزمان با آن، حرف8ه ه8ائی ک8ه بوس8يله ماش8ين ه8ا کن8ار زده ش8ده           . سانه آميز می آيد   اف

ه8ای جدي8د االخت8راع، رفت8ه رفت8ه       البت8ه ماش8ين  . بودند، محکوم به مرگ تدريجی بودن8د     

کارگرانی را که مزد زيادی دريافت می کردند، کنار زدند و ماشين ه8ائی اخت8راع ش8دند         

 واقع کااله8ای ماش8ينی ن8ه تنه8ا تک8افوی تقاض8ای       که خودشان ماشين می ساختند و در    

، در اث8ر  ١٨١٥وقت8ی در  . موجود را می دادند، بلکه بيش از آن نيز عرضه می کردن8د     

ص888لح عم888ومی، دادوس888تد مرت888ب دوب888اره ب888ر ق888رار گردي888د، دوره ده س888اله ش888کوفائی  

 ر تم88ام مزاي88ائی ک88ه ک88ارگران د . اقتص88ادی، تولي88د اض88افی و بح88ران از ن88و آغ88از گردي88د   

های شکوفائی اقتصادی گذش8ته بدس8ت آورده بودن8د و احتم8اًال در اثن8ای دوران        دوران

توليد اضافی فراوان، حتی بر آنها افزوده شده بود در اي8ام رک8ود ب8ازار و بح8ران، ب8ار                   

 و بع888د از آنک888ه دس888تمزد ک888ارگران   -ب888زودی. ديگ888ر از چنگش888ان بي888رون آورده ش888د  

 اف88رادی ک88ه در کارخان88ه ه88ای -دي88ک ت88ر م88ی ش88دغيرمتش88کل دائم88ًا ب88ه ح88داقل مطل88ق نز

  .انگلستان کار می کردند، مشمول قانون عمومی مزد گرديدند

 قانونی شده بودن8د، ني8ز وارد   ١٨٢٤البته در اين ميان اتحاديه های کارگری، که از     

س88رمايه داران هم88واره متش88کل  . ص88حنه گش88تند و وق88ت آن ه88م واقع88ًا ف88را رس88يده ب88ود   

م888وارد احتي888اج ب888ه ه888يچ اتحادي888ه رس888می، ه888يچ نظامنام888ه و ه888يچ  هس888تند و در اکث888ر 

تعداد آنها که در مقايسه با کارگران ناچيز م8ی باش8ند و اي8ن کيفي8ت               . سردمداری ندارند 

که آنها يک طبقه مخصوص را تشکيل می دهند، معاش8رت دائم8ی تج8ارتی و اجتم8اعی      
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، يعن8ی وقت8ی ک8ه ي8ک رش8ته      و بع8داً . آنها با يکديگر، همه اين چيزها را زائد م8ی س8ازد     

 تازه آن وقت  - مثل صنايع نساجی در النگشير     -صنعتی در يک منطقه مسلط شده باشد      

ب8رعکس، ک8ارگران از   . يک اتحاديه کارگری رسمی س8رمايه داران ض8روری م8ی ش8ود     

 که نظامنامه کامًآل مشخصی داشته باشد که -همان آغاز کار بدون تشکيالت نيرومندی

 و کميته ه8ای خ8ود اعم8ال نف8وذ نماي8د، نم8ی توانن8د ک8اری از پ8يش                     بوسيله سردمداران 

 جنبه قانونی به خود گرفتند و از آن زم8ان    ١٨٢٤اين تشکيالت، بوسيله قانون     . ببرند

 و مث888ل گذش888ته      -ب888ه بع888د ک888ارگران در انگلس888تان ق888درتی ش888دند و ديگ888ر ت888وده ع888اجز   

 بن88ا ب88ه اص88طالح ب88رادران    ب88زودی در اث88ر ق88درت، ص88ندوقی ک88ه    .  نبودن88د-پراکن88ده ای

ماالم88ال ش88ده ب88ود، ب88ر  ) ص88ندوق تع88اونی ک88ارگران (» پ88ول مقاوم88ت«فرانس88وی م88ا از 

اين8ک  . ش8ان ک8رده ب8ود، اف8زدوه ب8ود      نيروئی که ائتالف و ک8اربرد مش8ترک آنه8ا نص8يب     

تمام داستان تغيير کرده بود و پائين آوردن دستمزد و يا طوالنی کردن مدت کار، ديگر 

  . دار حکم يک ريسک را داشتبرای سرمايه

ف که طبقه سرمايه دار آن زمان نسبت به اتحاديه ک8ارگری خش8م           به اين جهت بود،   

های مديد در مورد کن8دن پوس8ت    اين طبقه راه و روشی را که مدت      . و عناد می ورزيد   

طبقه کارگر اجرا ک8رده ب8ود، هم8واره ب8ه عن8وان ي8ک ح8ق وي8ژه ق8انونی و مس8تند خ8ود             

جای شگفتی وج8ود نداش8ت، ک8ه    . و حاال اين دکان در حال تخته شدن بود        تلقی می کرد    

سرمايه داران ج8ار و جنج8ال ش8ديدی ب8ر پ8ا ک8رده بودن8د و الاق8ل مث8ل م8الکين ايرلن8دی                       

  .امروز، احساس می کردند که حقوق و مالکيت شان لطمه خورده است

کن88ون    ا. شص88ت س88ال تجربي88ات مب88ارزاتی، آنه88ا را کم88ی ص88احب نظرت88ر ک88رده اس88ت     

اتحاديه های کارگری، ضوابط به رس8ميت ش8ناخته ش8ده ای هس8تند و عملک8رد آنه8ا ب8ه         

عنوان يکی از عوامل تعيين کننده در تنظيم ميزان دستمزد به همان اندازه مورد قب8ول    

واقع می شود که عملکرد قوانين مربوط به کارخانه ه8ا ب8ه مثاب8ه عوام8ل تعي8ين کنن8ده               

بان ص88نايع نس88اجی النگش88ير، حت88ی از مکت88ب ک88ارگران،     آری ص88اح. تنظ88يم م88دت ک88ار  
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آموخت88ه و ح88اال ي88اد گرفت88ه ان88د ک88ه وقت88ی ب88ه نف88ع ش88ان باش88د، چگون88ه اعتص88اب ب88ه راه   

  .بياندازند و در واقع به همان خوبی و يا بهتر از هر اتحاديه کارگری

بن88ابراين، در نتيج888ه ت88أثيرات اتحادي888ه ه88ای ک888ارگری اس88ت، ک888ه علي88رغم مقاوم888ت      

رمايان، قانون مزد به تصويب می رسد و کارگران رش8ته ه8ائی ک8ه خ8وب متش8کل          کارف

 ک8ه در  -می باشند، در وضعی قرار دارند که الاق8ل تقريب8ًا تم8ام ارزش ني8روی ک8اری را               

 کسب کنند و به همين جهت است، ک8ه ب8ه کم8ک ق8وانين             -اختيار کارفرما قرار می دهند    

 که بيشتر از آن، نيروی کار نابهنگام از  -نیدولتی، مدت کار الاقل از حداکثر طول زما       

 البت88ه اي88ن ح88داکثر چيزيس88ت ک88ه ب88رای   .  خيل88ی بيش88تر تج88اوز نم88ی کن88د  -رم88ق م88ی افت88د 

 اص88وًال قاب88ل - ب88ه ص88ورتی ک88ه در ح88ال حاض88ر متش88کل هس88تند  -اتحادي88ه ه88ای ک88ارگری

. آنهم فقط تحت مبارزات مدوام و با استهالک عظيم نيرو و پول کارگران. حصول است

و آنوقت جزر و مدهای اوضاع اقتصادی، الاقل ه8ر ده س8ال از ن8و ب8ر دس8ت آورده8ای                  

حاصله در يک چشم بر هم زدن خط بطالن می کشد و مبارزه ناچار م8ی بايس8تی از ن8و       

طبق8ه  . اين حرکت دورانی منحوسی است، ک8ه راه گري8ز از آن وج8ود ن8دارد          . آغاز گردد 

 باقی می ماند و همانطور که پيشتيبان چارتيست ما اجماًال کارگر، همان که بوده است،

هم88ه ک88ار،  آي88ا نتيج88ه نه88ائی آن. طبق88ه بردگ88ان اجرت88ی ب88اقی م88ی مان88د : آن88را نامي88ده ان88د

ف88داکاری و مص88ائب، باي88د اي88ن باش88د؟ آي88ا اي88ن باي88د ب88رای هميش88ه ه88دف غ88ائی ک88ارگران  

 باالخره بکوشد، ک8ه اي8ن داي8ره    انگليسی باقی بماند؟ آيا طبقه کارگر اين سرزمين نبايد       

 پي8دا  - بط8ور کل8ی  -شوم را بشکافد و راه نجاتی بسوی حرکتی برای الغای سيس8تم م8زد      

  کند؟

هفته آينده نقشی را که اتحاديه های کارگری، به عنوان تشکيالت طبقه کارگر بازی         

  .می کنند، بررسی خواهيم کرد
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دی ک8ه فق8ط در رابط8ه ب8ا تنظ8يم مي8زان       قبًال فونکسيون اتحاديه های کارگری را تا ح8    

دستمزد اقداماتی به عمل می آورند و الاقل برخی وسايل برای مبارزه با سرمايه را در 

دسترس کارگران قرار می دهند، مورد بررسی قرار دادي8م؛ ول8ی بح8ث م8ا در ب8اره اي8ن        

  . موضوع به پايان نرسيده است

م88دافعين س888رمايه ه888ر چ888ه           . يمم88ا از مب888ارزه ک888ارگر برعلي88ه س888رمايه ص888حبت ک888رد  

می خواهن8د بگوين8د، م8ع الوص8ف اي8ن مب8ارزه وج8ود دارد، ت8ا زمانيک8ه تقلي8ل دس8تمزد              

آری، از اين گذشته،  . مطمئن ترين و راحت ترين وسيله برای افزايش سود باقی بماند          

ف ص8ر . تا زمانيکه اصوًال سيستم مزد وجود دارد، اين مبارزه نيز وجود خواهد داشت     

موجودي88ت خ88ود اتحادي88ه ه88ای ک88ارگری ب88ه ان88دازه ی ک88افی اي88ن واقعي88ت را ب88ه اثب88ات              

می رساند؛ زيرا اگر آنها بخاطر مبارزه برعليه دستبردهای سرمايه به حقوق کارگران 

با ه8يچ  . بوجود نيآمده باشند، پس اصًال برای چه بوجود آمده اند؟ سکوت ثمری ندارد       

 جامع8ه کن8ونی عم8دتًا ب8دو     -ی ت8وان اي8ن واقعي8ت زش8ت را ک8ه          يک از اين کلمات زيبا نم     

در يک س8و س8رمايه داران، ک8ه       .  مخفی کرد  -طبقه بزرگ آنتاگونيست تقسيم شده است     

تمام وسايل توليد را در دست دارند و در سوی ديگر کارگران که صاحب هيچ چيز جز         

ميان اين دو طبق8ه  ) کارگران(محصول کار طبقه اخير  . نيروی کار خودشان نمی باشند    

ه8ر طبق8ه   . گردد و موضوع مبارزه دائمی درست بر س8ر هم8ين تقس8يم اس8ت            ی  تقسيم م 

می کوشد که س8هم بيش8تری حاص8ل کن8د و مطل8ب عجي8ب در اي8ن مب8ارزه اي8ن اس8ت ک8ه                       

طبقه کارگر، اگر چ8ه فق8ط بخ8اطر بخش8ی از محص8ول ک8ار خ8ود مب8ارزه م8ی کن8د، اکث8رًا               

  .دار را می چاپدمتهم به آن می شود که سرمايه 

البته مبارزه ميان دو طبق8ه ب8زرگ جامع8ه، بط8ور اجتن8اب ناپ8ذيری، ب8ه ي8ک مب8ارزه                     

چنين بود مبارزات دراز مدت ميان طبقه متوسط ي8ا س8رمايه دار و             . سياسی می انجامد  

اريستوکراس8888ی مال8888ک زم8888ين و ني8888ز چن8888ين اس8888ت مب8888ارزه مي8888ان طبق8888ه ک8888ارگر و               

ارزه يک طبقه با طبقه ديگر، ه8دف بالواس8طه ای ک8ه بخ8اطر            در هر مب  . سرمايه داران 
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طبق8ه حاکم88ه از س8لطه سياس88ی خ8ود يعن88ی    . آن مب8ارزه م8ی ش88ود، ق8درت سياس88ی اس8ت    

اکثريت مطم8ئن خ8ود در هيئ8ت ه8ای مقنن8ه دف8اع م8ی کن8د و طبق8ه پ8ائين ت8ر ابت8دا ب8رای                

د ت8ا در وض8عی   بدست آوردن قسمتی از اين قدرت و بعدًا ب8رای تم8ام آن مب8ارزه م8ی کن8       

ب8اين  . قرار بگيرد که قوانين موجود را در انطباق با منافع و نيازهای خود تغيي8ر بده8د      

های مديد با شور و هيجان و حتی با توسل به  صورت طبقه کارگر بريتانيای کبير سال

       بايس88تی اي88ن ق88درت سياس88ی را در اختي88ار او ق88رار   ی قه88ر بخ88اطر منش88ور خل88ق ک88ه م88   

چنان تأثيری  طبقه کارگر انگلستان شکست خورد اما مبارزه، آن. زه کردمی داد، مبار

بر روی طبقه متوسط پيروزمند باقی گذاشت که اين طبقه از آن زمان به بعد خوشحال          

ب88ود ک88ه ب88ه قيم88ت کوت88اه آم88دن در مقاب88ل م88ردم زحم88تکش، بتوان88د موف88ق ب88ه آت88ش ب88س  

  .طوالنی تری گردد

 ب8ر علي8ه طبق8ه ديگ8ر، تش8کيالت مهمت8رين س8الح           البته در مب8ارزه سياس8ی طبق8ه ای        

هم88ان نس88بت ک88ه ي88ک تش88کيالت ص88رفًا سياس88ی يعن88ی س88ازمان چارتيس88تی    ه اس88ت و ب88

    هم88ان ان88دازه تش88کيالت اتحادي88ه ه88ای ک88ارگری مرتب88ًا نيرومن88دتر   ه م88ی ش88د ب88 مض88محل

می گشت تا آنکه اکنون به قدرتی رسيده است که هيچ تشکيالت کارگری خارجی قاب8ل             

چندين اتحاديه کارگری شامل يک تا دو ميليون ک8ارگر م8ی باش8ند         . قايسه با آن نيست   م

و با حمايتی که اتحاديه های کوچکتر و ي8ا محل8ی از آنه8ا ب8ه عم8ل م8ی آورن8د نم8اينگر                      

 - چ8ه وي8گ و چ8ه ت8وری    -چنان قدرتی هس8تند ک8ه ه8ر ي8ک از دول8ت ه8ای طبق8ه حاکم8ه           

  .مجبورند روی آنها حساب کنند

ش8ان در اي8ن    اقتضای سنتی که در رابطه با ايجاد و تکامل     ه  ت نيرومند ب  اين تشکيال 

سرزمين است، تاکنون خود را صرفًا باين وظيف8ه مح8دود ک8رده ان8د ک8ه در تنظ8يم م8دت            

کار و ميزان دستمزد نقشی داشته باشند و برای الغای قوانينی که صراحتًا ضدکارگری 

هم8ان  ه  گفت8ه ش8د اي8ن ام8ر را درس8ت ب8          می باشند، کوش8ش نماين8د و هم8انطور ک8ه ق8بالً            

. اندازه موفقيت آميز انجام داده اند که انتظار آن به حق می توانست وجود داشته باشد 

طبقه حاکمه که با قدرت اتحاديه های کارگری : شان از اين هم بيشتر بود  ولی موفقيت 
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ه آنه8ا داد ک8ه   بهتر آشناست تا خود آنها، در مواردی که دستش باز بود امتيازاتی را ب8        

گسترش دادن حق رای ب8ه تم8ام اولي8اء خ8انواده ه8ا      . از اين حد نيز پا فراتر می گذاشت   

اگ8ر  . توسط ديسرائيلی، دست کم به بخش بزرگی از طبق8ه ک8ارگر متش8کل ح8ق رای داد     

او گم88ان م88ی ب88رد ک88ه اي88ن انتخاب88ات کنن88دگان جدي88د اراده خ88اص خ88ود را اب88راز خواهن88د   

گ88ر رهب88ری خ88ود را بدس88ت سياس88تمداران ليب88رال طبق88ه متوس88ط    داش88ت و در آين88ده، دي

نخواهند سپرد، آي8ا آنوق8ت چن8ين پيش8نهادی م8ی ک8رد و چنانچ8ه م8ردم               ) سرمايه داران (

زحم88تکش ب88ا اداره ام88ور اتحادي88ه ه88ای ک88ارگری عظ88يم، لياق88ت خ88ود را ب88رای کاره88ای   

  را به تصويب برساند؟اداری و سياسی نشان نداده بودند آيا او قادر بود که اين قانون 

اتفاقًا همين اقدام ديدگاه تازه ای بر روی طبقه کارگر گشود و موجب شد که آنها در      

لندن و تمام شهرهای صنعتی اکثريت داشته باش8ند و ب8اين وس8يله، م8وقعيتی را نس8يب                 

آنها کرد که بتوانند با فرستادن افرادی از طبقه خود به پارلمان، در مبارزه با سرمايه           

ام8ا باي8د متأس8فانه بگ8وئيم ک8ه در اينج8ا اتحادي8ه ه8ای           .  سالح جديدی اس8تفاده نماين8د      از

حرب8ه  . کارگری وظايف خود را به عنوان حراست کنندگان طبقه کارگر از ياد ب8رده ان8د          

س8ال پ8يش ت8اکنون در دس8ت آنه8ا ق8رار دارد ول8ی ه8يچ وق8ت آن8را از غ8الف                    جديد از ده  

راموش کنند که اگر واقعًا در صفوف مق8دم طبق8ه ک8ارگر    آنها نبايد ف. بيرون نکشيده اند  

حرکت نکنند قادر به آن نخواهن8د ب8ود ک8ه ب8رای هميش8ه م8وقعيتی را ک8ه ام8روزه از آن           

براس8تی اي8ن ي8ک موض8وع ک8امًال غيرطبيع8ی اس8ت ک8ه                . برخوردار هستند، حف8ظ نماين8د     

ر را ب8ه عن8وان    اگ8ر چ8ه ق8درت آن8را دارد ک8ه چه8ل ي8ا پنج8اه ک8ارگ                   -طبقه کارگر انگليس  

 برای هميشه به آن رضايت داده است که نمايندگی خود را -نماينده به پارلمان بفرستند

به سرمايه داران و عم8ال آنه8ا از قبي8ل وک8الی دادگس8تری، نويس8ندگان و غي8ره مح8ول          

  .سازد

عالوه بر اين ش8واهد زي8ادی وج8ود دارد ک8ه طبق8ه ی ک8ارگر انگل8يس ب8ه اي8ن آگ8اهی                

 -های مديد در راه غلطی گام برم8ی داش8ته اس8ت و جن8بش کن8ونی                مدت رسيده است که  

 طبق8ه ک8ارگر را ب8ه داي8ره     -که صرفًا وقف دستمزد بيشتر و ساعات کار کمتر م8ی باش8د    
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شومی انداخته است که هيچ راه فراری از آن وجود ندارد و نيز به اي8ن آگ8اهی رس8يده             

چنانچ8ه اي8ن   . تم م8زد اس8ت  است که نکبت اصلی، کمی دس8تمزد نيس8ت بلک8ه خ8ود سيس8         

شناخت درميان طبقه کارگر بطور عم8ومی اش8اعه ياب8د، آنوق8ت موقعي8ت اتحادي8ه ه8ای                  

کارگری کًال تغيير خواهد ک8رد و آنه8ا ديگ8ر از اي8ن امتي8از برخ8وردار نخواهن8د ب8ود ک8ه                   

در کن888ار اتحادي888ه ه888ای مرب888وط ب888ه ه888ر ي888ک از       . تنه888ا تش888کيالت طبق888ه ک888ارگر باش888ند

 صنعتی و يا در رأس آنها بايد يک ش8ورای متح8ده، ي8ک تش8کيالت سياس8ی           رشته های 

  .طبقه کارگر، به عنوان يک کل بوجود آيد

ب88اين ترتي88ب بهت88ر اس88ت ک88ه اتحادي88ه ه88ای ک88ارگری، دو موض88وع را در نظ88ر داش88ته    

اول اينک88ه ب88ه س88رعت زم88ان آن ف88را م88ی رس88د ک88ه طبق88ه ک88ارگر اي88ن کش88ور، ب88ا  : باش88ند

 کسب سهم کامل خود در پارلم8ان گ8ردد و دوم اينک8ه ب8ه س8رعت         وضوع تمام خواستار  

وقت آن نزديک می شود که طبقه کارگر درک کند که مبارزه برای دستمزدهای بيش8تر      

ش8ان، خ8ود   ی و مدت کار کمتر و تمام فعاليت های اتحاديه های کارگری در شکل کن8ون           

وری ول8ی اي8ن فق8ط    هدف نبوده بلکه وسيله می باش8ند، ي8ک وس8يله بس8يار الزم و ض8ر         

يکی از وسايلی است که طبقه کارگر برای هدف عالی خود يعنی از ب8ين ب8ردن سيس8تم               

  .مزد بطور کلی، در دست دارد

به منظور نمايندگی کامل کارگران در پارلمان و همچنين برای آم8اده س8اختن وس8ايل     

 ن88ه از ب88ين ب88ردن سيس88تم م88زد، تش88کيالت طبق88ه ک88ارگر در مجم88وع م88ورد ني88از اس88ت و  

تشکيالت هر يک از رشته های صنعتی بطور جداگانه و بهتر است اين برنامه هر چ8ه           

اگر طبقه کارگر انگل8يس در مجم8وع متش8کل گ8ردد، ه8يچ ق8درتی در              . زودتر تحقق يابد  

  .دنيا وجود ندارد که بتواند حتی يک روز در مقابل آن مقاومت نمايد
 


