
1 
 

  

  گرايي تا شوراهاي كارگري از اتحاديه

  1918-1914 در آلمان انقالبي يكارگرنمايندگان 

  هرالف هافروگ

  شيوا طبري ي:  ترجمه

  

  1398ارديبهشت 



2 
 

 ،كشورهاي اروپايي اغلبهاي كارگريِ  به وقوع پيوست، جنبش 1914در تابستان جنگ جهاني اول هنگامي كه 

اين  ]1[.روي آوردند هايشان هاي جنگي دولت اصول انترناسيوناليستي خود را كنار گذاشتند و به حمايت از تالش

نشده بدون اعتراض صورت نگرفت. درون جنبش كارگريِ آلمان، كه در آن زمان گروه  بيني پيشتغييرِ سريع و 

نبش درون حزب ج نخستين. ندجنگ رشد كردالملل دوم بود، دو جنبش موازي عليه  سوسياليستي پيشرو در بين

بيرون آمد. هر دو جنبش براي  يا اتحاديه قدرتمند بود؛ اپوزيسيون ديگر از دلِ جنبشِ (SPD)دموكرات  سوسيال

 درها  اعتراض اما كردند. سرانجام، ميالمللي مبارزه  بيني صلح و همبستگيِ  به ايده كارگران متشكلبازگرداندنِ 

ها و  دموكرات سوسيالگروه ابتدا انشعاب به دو  :حزب شداين منجر به انشعاب در  دمكرات آلمان سوسيالحزب 

  ها.  ها و كمونيست دموكرات به سوسيال پس از آنهاي مستقل و  سوسياليست

مدت و جهاني شد، انشقاق درونِ  طوالنيها منجر به رقابتي  دموكرات ها و سوسيال كه انشقاق كمونيست حاليدر

باقي بماند. نيز ي جنگ  كه پس از دورهورد به وجود آسازمانِ جديدي را اما موفق نشد گرايي آلمان  جنبش اتحاديه

وان گفت ت مي عموماً در اين موضوع نهفته است. با اين وجود، نيز گرايي  جنبش اتحاديه انگاشتنِ دليلِ اصليِ ناديده

. داشتي همتايش در رايشتاگ، پارلمان آلمان، اهميت  جنگ، به لحاظ تاريخي، به اندازه ضد گراييِ اتحاديهجنبش 

ايِ  به جنبشِ اعتصابِ توده بعدآغاز به كار كرد و معترض گرايانِ  هاي كوچكي از اتحاديه اين جنبش ابتدا با گروه

  . روي آورد، اي ومت و بوروكراسي اتحاديهحك ، عليهبه جنبش شوراهاي كارگري بعدهاشد كه بدل بزرگي 

 ،1918نوامبر در خالل انقالبِ  دريايي ي نيرويِ سربازانِ وظيفهجنبش كارگري همراه با سربازان شورشي و اين 

ها نفر را گرفته جانِ ميليونمقطع   تا همان كهجهاني اول، جنگ به  سرانجامپادشاهي آلمان را به زير كشيدند و 

بر قدرت  نه تمركزش كامالً جديدي از سوسياليسم شد كهتصورِ  بخشِ الهامچنين  همجنبش اين پايان دادند.  ،بود

ي  : ايدهبودو كنترل كارگري  ]grassroots democracy[ پايه مردمايي، بلكه دموكراسي ردولتي و تمركزگ

  كمونيسم شورايي.
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پردازانِ  خواه نظريهكرد. زده  پردازانِ مهمِ سوسياليست را شگفت تماميِ نظريهباال   ـ  به  ـ  اين مدلِ از پايين 

ي ها براي دهه همگيها  آن ؛هايي مانند لنين و رزا لوكزامبورگ راديكالو خواه رويي مانند كارل كائوتسكي  ميانه

 است. حالي پايانيِ تمركزِ تدريجي قدرت اقتصادي و دولتي  كردند سوسياليسم در نهايت نقطه ميگمان  متمادي

كارگرها مدلي از خود داري به چشم ديده بود،  هايي كه سرمايه ترين بحراني يكي از بزرگ در ميانه كه آن

خودمديريتيِ  با تمركز برريزي اقتصادي مركزي، بلكه  ي برنامه بر اساس ايدهنه كه ند سوسياليسم را به وجود آورد

  ي كارگر بنا شده بود.  طبقه

  

  انقالبي نمايندگان كارگريِ

اصلي جنبش اعتصاب ي ه سازماندهك را بررسي كند نمايندگانِ كارگري انقالبيجنبش تاريخ  كوشد مياين مقاله 

ضد جنگ در  سازمانِ يگانهانقالبي  گاننمايند. را بر عهده داشتند 1918تا  1916هاي  در سال آلمان اي توده

ي كارگر را از پايين  طبقهكه در اختيار داشتند ها  درونِ كارخانه را اي از فعاالن واقع شبكه بهآلمان بودند كه 

اي متشكل از چندصد سخنگو  شبكه ،ي انقالبي پنجاه تا هشتاد نماينده موفق شدند در برلينكردند.  ميسازماندهي 

گروه  نيا يِدرون ي حلقهدر ها بودند.  ي چندين هزار كارگر در كارخانه ها نيز نماينده، كه خود آناهنگ كنندهمرا 

ها، ريچارد  شد. نمايندگان كارگري و رهبر سياسي آن ميدعوت  اي ي اتحاديه فعاالن كارآزموده و باتجربهاز  فقط

ها  ها بسيج و راديكاليزه كردنِ توده كردند: قصد آن ميراديكال پيروي  ياز پراگماتيسم ]Richard Müller[ مولر

 1916هاي  بين سالها  آنها را به اعمالي دعوت نكردند كه مورد حمايت اكثريت قرار نگيرد.  گاه توده هيچبود، اما 

حال كه شوند كه در عينِ  بدل پايه مردمسازمان يك يك گروه آوانگارد و  ي ازتركيب هب موفق شدند 1918و 

 ، نمايندگان انقالبي يكي از نيروهاي1918نوامبر . در ها نيز باقي بماند ه واقعي آننمايند، برد را به پيش مي ها توده

درونِ جنبشِ شوراهاي  برنده پيش نيز بدل به نيرويي سازماندهي در پسِ انقالب آلمان بودند؛ پس از انقالب اصليِ

  كارگري شدند. 
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بار ديگر در ي كارگر  طبقهبسيار كوتاه داشت.  يعمر ،اش نيروي فزايندهاين جنبش، با وجود قدرت و 

چه اتفاقي افتاد؟ انقالب و اما شد.  مينمايندگي  ي كارگريها هاي سياسي و اتحاديه توسط حزب فقط 1920اواخر

اقتصادي و سياسي امپراطوري نخبگان سالح  در خلعخويش و ناتواني  يانقالب ضدخشونت  در اثر ،شوراهاي آن

دولتي  قوانينوراهاي كارگري توسط ، ش1919اعتصاب عمومي ناموفق در مارس يك آلمان متوقف شد. پس از 

) در قانونِ كارِ Betriebsräte(شوراهاي كار  تحت عنوان هنوزهايي فرمانبردار تبديل شدند كه  منحل و به ارگان

  آلمان معاصر وجود دارند. 

ها و افراد مهمِ جنبش شوراها، به  گروه سايرمانند ها،  از آناي  شاخهنمايندگان كارگري انقالبي از هم پاشيدند و 

بر خالف  ،[كارگري] انقالبي مانند نمايندگان نيز پايه مردمجنبش   راديكالنيروهاي حزب كمونيست پيوستند. 

ي  . آثار پژوهشي اندكي دربارهخود به جا نگذاشتند زا يا انهنگار تاريخ سنت هرگزها،  ها يا كمونيست دموكرات سوسيال

  ]2[ اند. نيافتهها به زباني جز آلماني انتشار  كدام از آن هيچتقريباً  كه ها وجود دارد تاريخ آن

  

  آلمان ي فلزكارانِ ريچارد مولر و اتحاديه

. گرفتندشكل  ]3[ ي برلين شاخه، )DMV( ي فلزكارانِ آلمان اتحاديه انِنمايندگان انقالبي از بخشِ تراشكار

محورِ  همكاري هايِ بر سياست 1914از سال  و بود ي فلزكاران آلمان اتحاديه رئيس بخش تراشكارانِريچارد مولر 

]collaborationist policies[  برلين نيروهاي بسيار ماهري  انِكرد. تراشكار ميرهبريِ اتحاديه پافشاري

مطالبات  براي پيگيري فقطها از اين موقعيت، نه  . آنداشتند زني خوبي موقعيت چانه معناي دقيق كلمه،و به بودند 

كارگران زنِ  از بسياريمثال  براي ،كردند ميكارگران نيز استفاده  ترپذير هاي آسيب گروهاز حمايت خود، بلكه براي 

  ]4[.)94، 1924ي توليد كشيده شده بودند (مولر،  كه در طولِ جنگ به حوزه

بنا داد.  ميا عضو نسبتاً معموليِ اتحاديه نشان خود ر 1913پيش از آن در  او ريچارد مولر در ابتدا راديكال نبود.

بودن است. مبارز براي همكاران آموزش تمامِ « اش هدف شخصي نوشته بود، كارشي  دربارهكه اي  جزوه  مقدمهبر 
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اي  ويژهسبتاً نهاي  از روشمولر، براي تحقق اين هدف،  ]5[ »).1913(مولر » ي سوسياليسم براي ايدهمبارزي 

به وجود آورد. اين حجم از كارِ دفتري  نامه ي و پرسشقيتطبهاي  استفاده كرد. او نظامي از شش نوع متفاوت از فرم

هايي كوچك  كه در سطح شهر در مغازه ه بوداش طراحي شد اعضاي اتحاديه و تأمين امنيت مشاركت براي كنترل

  اغلب روابط دروني ضعيفي داشتند. شد كه  مي پخش

، شرايط كار، ميانگين بنگاهي نيروي كار در هر  ي اندازه دربارهن امكان را براي او فراهم كرد كه ايها  نامه پرسش

نظامِ  ويژه بهآوري كند. اين سيستم، كارِ اتحاديه و  جمع آمار و اطالعاتي ،يافتگي در هر مغازه سازماني  مزد و درجه

 ي عميق درباره يشناخت ،هاي مولر نامه با اطالعات پرسشنمايندگان كارگري . تخصصي كردرا زنيِ جمعي  چانه

  كردند.  استفاده  شانبرد مطالبات براي پيش شناختآوردند و از اين  ي توليد به دست  تجربه

نيز شدن  بوروكراتيزه گرايي آلماني به معناي  شدنِ اتحاديه تخصصيسازي و  اي حرفهاما اين مزايا، تمامي با وجود 

ي طبقاتي واقعي،  از سوي ديگر مبارزه ؛سوسياليسم و مبارزه طبقاتي ي دربارهلفاظي آتشين انقالبي  ،بود. از يك سو

آن را هايي مانند مولر  اي حرفه نيمهها و  اي حرفهو پر از كاغذبازي شد كه تكه  تكهبيشتر و بيشتر تبديل به امري 

ها و  آل ، تضادي ميان ايدهندهده سازمانيك در جايگاه  مولر. با اين وجود، در آن زمان، كردند مي دهيسازمان

شان  هاي گذشته ديد. شوك جنگ بود كه نهايتاً او و ديگران را به بازبيني در فعاليت اش نمي عملكردهاي اتحاديه

  مجبور كرد. 

هاي  تنش ،. از آغاز قرن جديدهمراه نبودزدگيِ كاملِ جنبش كارگري اروپا  شگفتبا وقوع جنگ جهاني اول 

 ي بارهبحث دركه احزاب سوسياليست اروپا را به  تحوليــ  شد هاي اروپايي ديده مي المللي ميان قدرت بيني  فزاينده

 ودهي  سازمان  بازل در هاي صلحي مانند كنفرانس كنفرانس. واداشت عليه جنگي احتمالي ياقداماتانجام 

 اي و هيچ استراتژي انضماميفقط جنبه نمادين داشتند اما در نهايت چنين اقداماتي  .ندصادر شد نيز هايي قطعنامه

  . تدوين نشدجنگ  وقوعصورت براي مقاومت در 
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هاي آلماني در كنار  دموكرات كه سوسيال هنگاميهاي صلح،  كنفرانسنمادينِ قدرتمند وجه  با اين وجود، به دليل

بلكه از  ،در برابر جنگ مقاومت نكنند فقطدموكرات اروپا تصميم گرفتند كه نه  سوسيالاصلي ديگر احزاب 

. در براي بسياري شوك بود  ــ و درواقع بودانگيز  شگفتهمچنان  ، اين موضوع هاي ملي نيز حمايت كنند دولت

پارلماني  ِ از حمايت پيش ، حتيدر زمان جنگ ها ها مبني بر توقف تمام اعتصاب اتحاديهتصميمِ آلمان، 

استدالل گونه  اين آلمانباره . درصورت گرفت، آگوست  هاي جنگي، در  ها از پيمان دموكرات سوسيال

ي كارگر بيشتر از همه از شكست نظامي  برآن، طبقه است ــ عالوه مشروع بنابراينجنگ، دفاعي و اين شد كه  مي

  ابتدا از جنگ حمايت كرد.مان هاز  بايست بنابراين، ميضربه خواهد خورد. 

گرايانه مقاومت  در مقابل اين چرخشِ ملي ي خود درونِ اتحاديه هاي فلزكارانِ برلين و ديگر شاخه انتراشكار

، كردند. تا سال  طلبانه عمل نمي صلحي يا يستها از ابتدا بر اساس اصول انترناسيونال آنكه  نايكردند. جالب 

خواستند تنها ابزارشان براي اعمال  ممانعت از اعتصاب در دورانِ جنگ مقاومت كردند، چراكه نميبرابر ها در  آن

نمايندگان «ي او راديكال شدند. خود نامِ  بود كه مولر و حلقه بعدهااين فشار به كارفرمايان را از دست بدهند. 

  انتخاب شد.  ،، در نوامبر هنگامنسبتاً دير» كارگري انقالبي

ها  آنكردند.  عمل مي) DMV( آلمان ي فلزكاران عنوان ساختاري موازي درون اتحاديه ايندگان انقالبي بهنم

يا ند داد ميغيرسياسي را سازمان اصطالح  بههاي  نشيني ، شبانتراشكاردر آنجا شان را در برلين آغاز كردند.  فعاليت

در پرست  ميهنگرايان  اتحاديهكم  دستيا كرد  ميها نفوذ  كه معموالً پليس به آن ــپس از جلسات رسمي اتحاديه 

، رهبر بخش ]Paul Blumenthal[ . پل بلومنتالدادند ي خصوصي ترتيب ميها غالب بودند ــ ديدار آن

نمايندگان كارگري انقالبي آيي گي گردهمي چگون ، بعدها دربارهآلماني فلزكاران  اتحاديه در برلينشاخه جوشكاري 

يكديگر را سيون ياپوزشد. هرچند، خيلي زود، رفقاي  گرايان بحث مي ها، مسائل اتحاديه در كنفرانس: «گفت 

كار مالقات كردند. ما به تبادل تجربياتمان با يكديگر پرداختيم و اين  همديگر را آبجو نوشيدن ي به بهانه و شناختند
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هاي غير رسمي به قرارهايي  نشيني ه اين شبكشيد كطولي ن ][»آغاز نمايندگان كارگري انقالبي در برلين بود!

  ][ .كردندمند يك گروه مقاومت  سازماندهي نظامشروع به شد و مولر و رفقايش بدل مخفيانه 

  

  شود از اپوزيسيون تا مقاومت: اتحاديه زيرزميني مي

در بنا كنند.  ،وجود داشتند تر نيزپيش نمايندگان كارگري كه هاي نظامتوانستند فعاليت خود را بر  نمايندگان انقالبي 

را رهبري  انو جوشكار انتراشكارهاي  شاخهمانند مولر و بلومنتال كه نمايندگاني هاي صنايع،  تمامي حرفه

بزرگ داشت و هر نماينده، داراي نمايندگان هاي  بنگاهدر را ، نظامي از نمايندگان شاخه. هر ندكردند، وجود داشت مي

  اتحاديه از جانبغيررسمي  صورت نمايندگي به مناصب . اينبود بنگاههاي  و كارگاه ها بخشر زيردست و معتمداني د

 شود.به رسميت شناخته وي كارفرمايان سآنكه از  بيو اغلب  يقانون بدون ضمانتبدون حقوق،  ــشد  ميتأييد 

اتفاق افتاد،  و   هاي الس بودند. آنچه بين  اتحاديهو رهبريِ  اعضاي عادي ي بدنه ها رابط بينِ آن

  بود.  عليه رهبريِ اتحاديه آلمان اعضا و نمايندگان سطح پايين اتحاديه فلزكارانشورشِ اساساً 

نمايندگان انقالبي زدند. نمايندگان انقالبي با وجود سازماندهيِ دست به  ،هاي رسمي جدا از كانال يشمولر و رفقا

 ها يك از آنهر پنجاه تا هشتاد عضو داشت، به اين دليل كه  صرفاًي معين  دورهشان در هر  كه سازمان اين

بگذارند و  ي مستقيميك كارخانه بود، بعد از مدتي توانستند بر هزاران كارگر تأثير كم دستيا بنگاه ي كلِ  نماينده

 ي نبودند كه همگان به آن دسترسيا هايي توده سازمان«اين ساختار،  با نمايندگان انقالبي. ها را نمايندگي كنند آن

اي آن  سياسي و اتحاديههاي  هاي معين در مبارز از افرادي بودند كه سواد و تجربه انحصاريي ا حلقهيابند، بلكه 

كند،  ميطور كه مولر بيان  نياز داشتند. آننيز معين بر كارگرها نفوذي ها به  آنعالوه بر اين، » .روزگار داشتند

  ) ،-(مولر، » .پيشتازان پرولتاريا بودند« معناي دقيق كلمهنمايندگان به 

نمايندگان  :اشتباه گرفت ]vanguard[ با مفهومي لنينيستي و از باال به پايين پيشتازانرا نبايد سخنان مولر 

از آنجا كه ي كارگر آلمان در زمان خود بودند.  ترين نمايندگان طبقه اصيل گيريِ محدودشان، رغم عضو ، بهانقالبي
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و نمايندگان كارگري  بود كارگران مطالباتهمان ها  ريشه داشتند، مطالبات آنعميقاً ها  و كارخانه ها بنگاهها در  آن

هايي  كارخانه اغلب حتي در هنگام اعتصاب، . كردند مين شان خالف اراده مجبور به انجام اعمالي ها را گاه توده هيچ

اين ، چهارمين سال جنگ، سال  . دركشيدند نبودند، كارگران از كار دست ميي نمايندگان  شبكه جزئي ازكه 

، (مولر فلج كند.  كامالً را ي ديگرشهرها برخينيز صنايع جنگي گروه توانست تمام صنايع جنگي برلين و 

(  

كارآيي بااليي  تنهامحدود، نه  عضويتو  پايه مردمسازماندهي  از يا ويژهبه دليل تركيب نمايندگان انقالبي 

بسياري از  ،هاي بزرگتر كننده و نفوذ پليس نيز مصون بودند. پس از اعتصاب مأموران تحريك مقابل، بلكه در داشتند

به شبكه نفوذ كند يا هم نتوانست حتي يك بار هرگز شدند، اما پليس  فراخوانده ارتش به مجازات براي نمايندگان

  ][ آن را از كار بيندازد.

  

  سوسياليسم مستقل

شد.  )SPD( دموكرات ي حمايت از جنگ منجر به انشقاق در حزب سوسيال تضادها بر سر ادامه، در آوريل 

 ،اپوزيسيونِ حزب طول كشيد تاتقريباً دو سال  نيز باال گرفته بودند، اما سال  پايانتضادها در كه اين  با اين

كه از  رايشتاگدموكرات  ها، سازمان يابد. شكاف نهايي زماني پديد آمد كه آن دسته از اعضاي سوسيال اتحاديه مانند

اعضاي اپوزيسيون شدند. اخراج جنگي سر باز زدند، از حزب  ي قرضه اوراقجديدي از  ي مجموعه نفع دادن بهرأي 

اپوزيسيون، حزبِ  عادي اعضايبرخي از همراه  آميز، در واكنش به اين عمل تحريكهاي ايالتي  و پارلمان رايشتاگ

اپوزيسيون  براي گردآوردنِ ائتالفي همچون، USPDها يا  دموكرات مستقل را شكل دادند. مستقل سوسيال

هاي  راديكالاز يك طرف شامل حزب جديد بسيار ناهمگون بود. اين حزب  رو، از اين. عمل كردي سابق  پاشيده هم از

 تجديدنظرطلباني ،بود و از طرف ديگراسپارتاكيست  يهاتحاد، روزا لوكزامبورگ و ليبكنشتگرايي مانند كارل  چپ

دموكرات به حزبي  در ماركسيسم و تبديل حزب سوسيال» تجديدنظر«، كه آشكارا از مانند ادوارد برنشتاين
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كه با جنگ مخالف بودند، با انقالب نيز  قدر همانگرفت. برنشتاين و هوادارنش  ميدربررا زد،  ميطلب حرف  اصالح

  . كردند ت ميمخالف

 ها . آنمستقل باقي ماندند اما همچنان در بين خود، در آمدندجديد نمايندگان انقالبي به عضويت حزب مستقل 

عنوان  دموكرات مستقل به حزب سوسيالتابع رهبري حزب قرار ندادند و در عوض از  ي خود را گاه شبكه هيچ

  )162-161، 1924(مولر . بردند  بهرهخود  ي پايه از پايين و مردمگري  كنشسكويي براي 

  

  اي عليه جنگ هاي توده اعتصاب

جنبش كارگري آلمان را  امربودند. اين گان اصلي گيرند تصميمسياسي،  هاي در جريان اعتصابنمايندگان انقالبي 

سياسي  سپهرگيج كرد. بر اساس عرف، حزب مسئول كامالً ها در آن به خوبي جا افتاده بود،  كه تقسيم مسئوليت

. نمايندگان كارگري انقالبي داشته باشندبا مسائل اقتصادي سر و كار  فقطها  اتحاديه بنا بود در حالي كه ،بود

  اعتصابپيش از آن،  كار گرفتند. بهسياست آلمان  درايِ سياسي را  هاي توده كه اعتصاب كساني بودند نخستين

از سوي د، هر چند كردن آن دفاع مياز گراياني مانند لوكزامبورگ  چپنظريه وجود داشت و سطح در  صرفاً اي توده

رسمي حزب يا مقامات را، از پايين و بدون مجوز ها  شد. اكنون، نمايندگان انقالبي اين اعتصاب ميرد روها  ميانه

  دادند.  مياتحاديه، سازمان 

ها از رهبري  آن ،ها معلق شدند زماني كه برنامه فقطگرفتند.  بندي تصميم مي زمان ي بارهدر مستقالًنمايندگان 

، 1918در ژانويه بي نمايندگان انقال . مثالًكردند مي ، و نه مجوز،هاي مستقل درخواست حمايت دموكرات سوسيال

دعوت كردند و  يك گردهماييرا به  پارلمان ايالتيو چند  رايشتاگهاي مستقل در  دموكرات سوسيال نمايندگان

از عضويت  ند. رهبران حزب مردد بودند و از سركوب يا ممنوعيت كاملشداز اعتصاب انقالبي  شان خواستار حمايت

ها با يك اعالميه كه دعوتي عمومي به اعتراض بود موافقت كردند. هر  ترسيدند. سرانجام آن مينوپا حزبِ اين  در

  ]9[ )139، 1924(مولر . نداشت ها ها يا قيام مستقيم به اعتصاباي  اشاره چند اين اعالميه
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ارنست  ،پذيرفته شدند ها صفوف آنمتفكراني كه به تنها و  نمايندگان انقالبي، همواره سازماني كارگري بودند

ي  ميگ قبالً ويراستار روزنامهيبودند. دو ]Georg Ledebour[ جورج لدبورو ] Ernst Däumig[ ميگيدو

اين سمت را به خاطر مواضع مخالفش از  او ،بود ]Vorwärts[» پيش به«با عنوانِ  ها، اصلي سوسيال دموكرات

دموكرات و پس از آن يكي از  حزب سوسيالطيف چپِ لدبور عضو سرشناس مجلس آلمان، از  ]10[ دست داده بود.

  گذار حزب سوسيال دموكرات مستقل بود.  بنياناعضاي 

به ارتش فراخوانده  1918اعتصاب ژانويه  براي، بعد از آنكه ريچارد مولر 1918، در تابستان هنگامميگ، ديريدو

ي  شاخه، رئيس ]Emil Barth[ بارثميگ به همراه اميل يشده بود، به عضويت نمايندگان انقالبي درآمد. دو

   شد.بدل پيشرو در سازمان اي  به چهرهخيلي زود ي فلزكاران،  اتحاديه هاي كش لوله

گرا وصف كرد.  توان مسيري راديكال و عمل مسير سياسيِ كلي كه نمايندگان در طول جنگ انتخاب كردند را مي

كنش هرگونه  در مقابلدموكرات مستقل و رهبريِ آن، كه  اعضاي حزب سوسيال ديگرها در مقايسه با  آن

كه  اسپاتاكوس ي اتحاديهبا  اما نمايندگان انقالبي. شدند محسوب ميگرا  چپكردند،  مقاومت ميشديداً فراپارلماني 

، كنش خواستار ها مخالف بودند. اسپارتاكيستنيز  ،كردند ميرهبري آن را و روزا لوكزامبورگ ليبكنشت كارل 

بودند، نيز هايي  چنين مقابله در پيِ ، بلكهترسيدند از مقابله با پليس نميتنها  نه. آنها بودند مداوم  و تظاهرات  اعتصاب

و موقعيتي انقالبي به همراه بياورد. نمايندگان انقالبي اين  افزايش دهد تنش راخياباني هاي  به اين اميد كه جنگ

گرايي  عنوان اراده را به اين اقداماتكردند. ريچارد مولر  مسخره مي» انقالبي يتمرينات ورزش«تاكتيك را با عنوان 

 دليلبه نمايندگان انقالبي  .و پس از آن) 165(همان:  كرد محكوم ميپذيرند،  هاي كارگر نمي كه تودهليستي آ هايد

و ليبكنشت ها حضور يابند و با  منظم آن هاي نشستدادند كه در  ها اجازه نمي ، به اسپارتاكيستنظرها اختالفاين 

به  حساس هاي درگيريكه پاي  هنگاميشان،  هاي تفاوت رغم اما هر دو گروه، بهكردند.  ديدار ميجداگانه هوادارنش 

  كردند.  همكاري ميبا هم ، آمد ميان مي
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برگزار شد،  1916اعتصاب، كه در ژوئن  نخستيناي مهم را سازمان دادند.  نمايندگان انقالبي سه اعتصاب توده

بود، كه در جريان تظاهرات غيرقانوني روز كارگر دستگير شده بود. دومين ليبكنشت براي اعالم همبستگي با كارل 

شد. سومين بدل سازمان داده شد و به اعتراضي عظيم عليه كمبود غذا در آن سال  1917اعتصاب در آوريل 

، كه شامل نيم ميليون كارگر در برلين بسيج نيروهاآخرين اين اتفاق افتاد. در  1918اعتصاب سياسي در ژانويه 

نام نهاد و تبديل به مدلي براي شوراهايي شد كه در انقالب » شوراي كارگري«خود را  ،ي اعتصاب شد، كميته مي

  )21، 1968(اشنايدر و كودا آلمان به وجود آمدند. 

شاملِ خود نمايندگان انقالبي بود. اما در اعتصاب ژانويه نمايندگاني از حزب سوسيال اغلب هاي اعتصاب،  كميته

نظامي و  مقاماتنظر  بهتأثير اعتصاب، پذيرفتند.  گسترشدموكرات را، براي  موكرات مستقل و حتي حزب سوسيال 

مقاومت عليه جنگ  مودهاينهشدارآميزترين ، خصوصاً در صنايع نظامي، ناگهانياي  هاي توده دولت، اين اعتصاب

پس از هر  به جنگ كارگران انقالبياعزام  و اي تودهبا رهبري اتحاديه و نه سركوب ارتش  وحدتبودند. نه 

ها همواره از سوي نمايندگان  متوقف كند. مقدمات اين اعتصابكامالً نتوانست اين جنبش را  يك ، هيچاعتصاب

كارگرانِ ي  اسپارتاكوس فاقد شبكه ي اتحاديهدموكرات مستقل و هم  لشد، چرا كه هم حزب سوسيا انقالبي مهيا مي

برخي توانايي سازماندهي فقط ها  ها ساخته بودند. اسپارتاكيست بودند كه نمايندگان انقالبي درون كارخانهفعالي 

دموكرات مستقل خود را به كنش پارلماني محدود كرده بود. به اين  حزب سوسيال و محلي را داشتند هاي اعتصاب

گسترش دادند،  شهرهاساير  فعاالنرا با  خود كه تماس هنگامي، 1917بعد از  ويژه بهترتيب، نمايندگان انقالبي، 

  . شدند محسوب ميجنگ جهاني اول  خاللدر آلمان در  سيونياپوزترين گروه  قوي

ها  كردند. آن شان را تبليغ نمي هاي انقالبي، گروهي غيرقانوني و مخفي بودند، موفقيت از آنجايي كه نمايندگان

كردند  ميها در خفا عمل  بر جاي نگذاشتند. آن خود هاي نشست جلسات صورتنكردند و اثري از  پخش اي اعالميه

يكي  اي منتشر كردند. خود جريدهبا نام  بود كه براي نخستين بار 1918انقالب نوامبر  پس ازهاي  در هفته صرفاًو 

  فقدان آثار نوشتاري است. همين  ،نمايندگان انقالبي را دست كم گرفتند تاثيرنويسان  از داليل اصلي كه بعدها تاريخ
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شد. هر دو  دموكرات مستقل انجام مي هاي عمومي در مقابله با جنگ توسط اسپارتاكوس و حزب سوسيال كنش

. ادبيات غيرقانوني انگيختند برمي كشورپنهاني ديكتاتوري نظامي در  تثبيتجنگ و عليه  مردم را گروه

هاي  تأثير بيشتري بر افكار عمومي داشت تا فعاليت بدون شكها،  هاي پارلماني مستقل ها و سخنراني اسپارتاكيست

افكار عمومي  بري جدي نه تنها تأثيراقدامات دو گروه نخست، سازماني و مخفي نمايندگان انقالبي. همچنين 

با  مداومهاي  . نمايندگان انقالبي، بدون بحثموثر بودنددر راديكاليزه كردنِ خود نمايندگان انقالبي نيز داشتند، بلكه 

خود  خوديِ بهماندند كه  گراياني معمولي باقي مي دو جانبه، احتماالً اتحاديه  ها و در نتيجه تأثيرگذاري گروه ساير

11[كردند. ميمخالفت بر مزدها و شرايط كار آن تأثير منفي صرفاً با  كهنبودند، بلجنگ  مخالف[  

ها بعد از چند  ي آن شكست خوردند. همهكردند كه سه اعتصابي كه نمايندگان كارگري سازماندهي بايد پذيرفت 

هر اعتصاب از اعتصاب قبلي بزرگتر بود.  اما. شان دست يابند از مطالبات يك هيچبه كه  آن، بدون از هم پاشيدند روز

كننده در  اعتصاببه چهارصدهزار  1917در آوريل  ،آغاز شد 1916با پنجاه هزار كارگر در برلين در كه ها  اعتصاب

كه اين اعتصاب  هفتصد و پنجاه هزار نفر در اعتصاب بودند. پس از آنتقريباً  1918چندين شهر رسيد و در ژانويه 

 1918در سال ها  آنتغيير دادند. را  خود نتايج ثمربخش سركوب شد، نمايندگان انقالبي تاكتيك آخر بدون كسب

از انقالب اكتبر در  عمدتاً ها مسلحانه بدل كنند. اين طرح يتا اعتصاب بعدي را به شورش كردند ها را انبار مي سالح

  روسيه الهام گرفته بود. 

  

  از اعتصاب تا انقالب

براي دفاع از بودند. حاكمان هر دو كشور مدعي بودند كه اقتدارگرا ي يها آلمان و روسيه پادشاهي، 1917پيش از 

كه لنين به روشني بيان كرد كه  چراچيز را تغيير داد،  همه 1917در انقالب بلشويكي هستند. اما  خود درگير جنگ

   .ها خواستار توقف فوري جنگ و آغاز مذاكرات هستند بلشويك
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هاي بالتيك اصرار  هايي از لهستان و دولت اوكراين، بخشكنترل مذاكرات صلح آغاز شد، اما دولت آلمان بر 

در  استعماري آلمانيامپراتوري برداري از ضعف روسيه براي تحقق بخشيدن به روياي  بهرهها  داشت. هدف آن

. در اين نقطه از ديگر كامالً متوقف شد يچنين مطالباتبا طرح اروپاي شرقي بود. حركت مذاكرات صلح كند شد و 

حتي كارگران حال آلمان، جنگ جهاني هرگز جنگي تدافعي نبوده است. براي تاريخ، اين موضوع روشن بود كه 

دانستند كه بدون يك انقالب سياسي كه پادشاهي را  ميهاي مسيحي پرنفوذ  دموكرات يا اعضاي اتحاديه سوسيال

 راديكاليزه شدن در راه بود.ظامي آن را در هم بكوبد، هيچ صلحي در كار نخواهد بود. نستون فقرات براندازد و 

، افزايش رسيدندديگري [قرارداد] صلح با يكديگر به  1918كه آلمان و روسيه در مارس  ها، حتي بعد از اين تنش

 سكليتوف صلح برست ـ ي  معاهده كه حاصلِهاي بزرگ  سازي ي غربي ادامه يافت و ضميمه يافت. جنگ در جبهه

  دارِ امپرياليسم آلماني تلقي شد.  اي از خشونت ادامه عنوان نشانه به بود

شكست مستقيم  ي نتيجهاتفاق افتاد،  ]12[ ي، كه فقط چند هفته بعد از انقالب بلشويك1918ي  اعتصاب ژانويه

 از طريقتوقف جنگ  تالش برايدر تالش براي فرارفتن از يك كنشِ اعتراضي  نخستين. اين بودفرآيند صلح 

مايل به و ه دست نخورده باقي ماندهنوز آلمان  ارتششورشِ مدني بود. اين تالش به اين دليل شكست خورد كه 

خود را براي آينده  رو از همينتغيير كند و  تواند ميدانستند كه وضعيت  نمايندگان انقالبي مي دفاع از سلطنت بود، اما

  كردند.  ميآماده 

كه خود  كه نمايندگان انقالبي تنها گروهي بودند از برلين آغاز نشد. با وجود اين برخالف انتظارانقالب آلمان  تهالب

  جنبش انقالبي را آغاز كردند.  ]درياي شمال[را براي شورش مسلحانه آماده كرده بودند، ملوانان 

ي نيروي دريايي، ناوگاني را براي  ادارهسوي از  فرمانيآغاز شد.  1918اكتبر  اواخرنيروي دريايي در  درشورش 

و  شده بودند الدر اثر سركوب شورش سال گذشته راديكقبالً كننده با بريتانيا فراخوانده بود. ملوانان كه  تعييننبردي 

شان  هاي كشتي درشورشي و  ندداز اطاعت از اين دستور سر باز ز كردند، چنين مأموريتي را خودكشي تلقي مينيز 

خشكي از دريا به  1918نوامبر  4در شورش . را بگيرند يناوگان آلمان جلوي حركت ها موفق شدند . آنترتيب دادند
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سربازان را براي كنترل شهر  ي ازآورند و شوراي كِيل را به كنترل خود در  شهر ساحليِملوانان در شمال،  رسيد:

سنگين  يتر نروند و صلح را تحميل نكنند، سركوب پيش ها از شورش قبلي آموخته بودند كه اگر . آنكردندمستقر 

از ها حتي  بعضي از آنو  اكثر ملوانان كارگرانِ پيشين ها خواهد شد. ي آن گير همه دامنهمراه با مجازات مرگ 

ها  مفسران به آنبرخي كه  ،هاي جنگيِ بزرگ جنگ جهاني اول اعضاي اتحاديه و سوسياليست بودند. كشتي

  ي شروع انقالب شد.  نقطه ،گفتند نيز مي» شناور هاي كارخانه«

ي  اتحاديهنوامبر، نمايندگان انقالبي،  2ي مخفيانه در  ا به اين سرعت اتفاق نيفتاد. در جلسه اما جريان در برلين

نوامبر  4كه براي را دموكرات مستقل تصميم گرفتند كه شورشي  چپِ حزب سوسيال جناحاسپارتاكوس و اعضايي از 

نوامبر  11را در  اي انهمسلح  اعتصاب عموميتصميم گرفتند كه به عقب بيندازند. در عوض،  ندبود كردهريزي  مهبرنا

 ،تر از آن از فضاي سياسي خارج از برلين، و مهم دقيقيتوانست اطالعات  كس نمي هيچاين بود كه  علت. كنند عملي

توانند در جنگي  دانستند كه نمي وفاداري نيروهاي نظامي فراهم آورد. نمايندگان انقالبي مي ي بارهاطالعاتي در

در برلين، كه حضور نظامي براي محافظت از خصوص  بهپيروز شوند.  كارآمدوفادار و  يشهري، در مقابل ارتش

نيروهاي نظامي با شورش  كه دممكن بو فقط زماني هاي دولتي و ديگر نهادها بسيار متمركز بود، پيروزي ساختمان

و در نتيجه به عملي زودهنگام به شكست شورش مبادا مولر نگران بود كه طرف باقي بمانند.  بيهمراهي كنند يا 

  ). 173، 1924(مولر سابقه بينجامد.  حمام خوني بي

عفو عمومي براي آرام  باكه ليبكنشت بودند.  ضيمولر نارا تعللاز مشخصاً  اسپارتاكوساتحاديه و ليبكنشت كارل 

 .نپذيرفتنداما مولر، اميل بارث و نمايندگان انقالبي  ؛بودفوري  اقدامي خواهان ،بود آزاد شدهكردنِ اوضاع از زندان 

  ماندند.  منتظر مي بايست ميها  و اسپارتاكيستليبكنشت . مخالف بودندآميزي  هر گونه اقدام مخاطره با ها آن

. بعد كرد مي تغييرنيز بايد ها  شورش در شمال به برلين گسترش پيدا كرد، برنامهي  اما هنگامي كه شايعات درباره

نوامبر دستگير شد، نمايندگان انقالبي تصميم به عملي فوري گرفتند،  8اتهام خيانت در به ميگ يكه ارنست دو از آن
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براي پليس برمال شود. هر سه گروه براي فرداي آن روز  شان هاي ترسيدند در غير اين صورت نقشه چرا كه مي

  دعوت به اعتصاب عمومي كردند. 

گيريِ پليس و  براي غافل ها ي آن نقشه، ها آمدند هاي كارگري به خيابان جا توده همهكننده بود.  منكوبپاسخ 

. تقريباً هيچ مقاومتي وجود نداشت. اكثريت بزرگي از نيروهاي نظامي خسته به اميد آميز بود موفقيت نيروهاي نظامي

  صلح فوري در كنار انقالبيون قرار گرفتند. 

  ، در يك روز سقوط كرد. ه بودبر پروس و آلمان حكومت كردها  قرنكه  رن،زول هوهنخاندان  حكومت

  

  آلمان يجمهوري سوسياليست

گروه رنگارنگي از اعضاي شوراهاي در رايشتاگ كه  نوامبر  در بعد از ظهر نمايندگان كارگري انقالبي 

كنندگان را  شركت. نمايندگان انقالبي جلسه را در دست گرفتند و حضور بهم رساندندبحث بودند، مشغول سربازان 

 سربازانشوراهاي كارگري و  در فرداي مركزي با هدف انتخاب دولتي انقالبيگيري  يأربراي  متقاعد كردند كه

  صادر كنند.  فراخوان

 ناك آشوبناگهاني و  وقايع. در اثر مسلط شوندبر دولت جديد  نتوانستند انتخابات برگزار شد اما نمايندگان انقالبي

دموكرات، نمايندگان انقالبي مجبور شدند توازن ميان  سوسيال  حزبفوري انقالبي، و حتي بيشتر در اثر واكنش 

  دموكرات مستقل و حزب سوسيال دموكرات را در دولت انقالبي بپذيرند.  سوسيالحزب 

 را. شوراي اجرايي شوراي نمايندگان خلقشوراي اجرايي برلين و : انتخاب شدند انقالبي دولتيِ ي كابينهدو 

سربازان بتواند به ملي شوراهاي كارگري و  كنوانسيونتا زماني كه بايد و  كردشوراهاي كارگري برلين انتخاب 

شد و  بدل يكي از دو رئيس اين شورابه باشد. ريچارد مولر داشته  را در اختيار اجماع برسد، باالترين مقام حاكميت

ي پر شد. از آنجا كه شوراي اجرايي باالترين هاي مستقل توسط نمايندگان انقالب دموكرات هاي سوسيال تمام كرسي

  . شد محسوب ميسوسياليستي آلمان  تازه تأسيسِ رئيس جمهوريِ ه لحاظ فنيبارگان رژيم انقالبي بود، مولر 
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موقت  يدولتهمچون  شد. اين ارگان ، اعمال ميشوراي نمايندگان خلقاما قدرت واقعي در جاي ديگري، توسط 

كش، نمايندگان انقالبي را در اين شورا  لولهاميل بارث[  [ اي تفوق پيدا كرد. طور فزاينده كرد و به عمل مي

بود. هنگامي كه به تصميماتي فوري نياز  نمايندههر چند او تنها راديكال در ميان شش عضو ــ  كرد نمايندگي مي

حزب  نمايندگانبا  ،ي حزب بودند رو بخش ميانه عضودموكرات مستقل كه  بود، دو همكار بارث از حزب سوسيال

  دادند.  ميي أركردند و اغلب عليه او  سوسيال دموكرات همكاري مي

مرور بر  دموكرات، به حزب سوسيال ي نمايندهسه  رهبرِ ،]Friedrich Ebert[ برتا شيدريفر ب،يترت نيا به

كه او و حزبش از حمايت نخبگان نظامي، مطبوعات  دليلخصوصاً به اين ، تفوق پيدا كرد شوراي نمايندگان خلق

نيز  ــ تخريب نشده بود هرگزتوسط انقالب خلع قدرت شد اما تا حدي دستگاهي كه ــ ليبرال و دستگاه دولتي 

ها از تأثير  دموكرات ها از سوسيال آلمان اميدوار بودند كه حمايت آنوري تامپرابرخوردار بودند. نخبگان قديمي 

  آميز بود.  موفقيتكه  اقدامي، بكاهد ي ديگرها و راديكالها  مستقل

ها بلكه با نمايندگان  دموكرات مستقل، نه تنها با سوسيال دموكرات در شوراي اجرايي، مولر و اعضاي سوسيال

  هيچ تقريباً و شده بودندوارد دنياي سياست تازه به سربازان مناقشاتي مداوم داشتند. بسياري از نمايندگان سربازان 

شدند  ها متمايل مي دموكرات به سمت سوسيال ها با اندك ترديدي ، آنها عقايد سياسي روشني نداشتند از آنيك 

گارد «گذاري  پايه هدفخاطر، شوراي اجرايي به سرعت فلج شد.  همينها اعتماد نداشتند. به  كه به راديكال چرا

نه  مهلك كهچرخشيــ  شد وِتوها  دموكرات سربازان و سوسيال از سوي ،براي دفاع از دستاوردهاي انقالب» سرخ

با چنين باعث شد كه  هم ، بلكهبودهاي حساسِ نخستين فرايند [انقالب]  در همان هفته انقالبيون انسجام مانعتنها 

. از آنجا كه شوراي بماننددفاع  گرا بي هاي چپ ها و راديكال دموكرات سوسيال ،ضدانقالب در آغاز اقدامات 

ها كاري  دموكرات برت و سوسيالبراي ا شوراي نمايندگان خلقكنترل فرآيند سياسي از طريق ، بود شده فلجاجرايي 

ي نيروهاي دولتي به سربازان انقالبي در برلين، حزب  ، بعد از حملهدسامبر  اواخرساده بود. در 
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به بعد،  مقطعخارج شد. از آن  شوراي نمايندگان خلقاز  اماقددموكرات مستقل در اعتراض به اين  سوسيال

  ها كنترل نهادهاي اصلي انقالبي را در دست داشتند.  دموكرات سوسيال

 ملي شوراهاي كارگري كه در  كنوانسيونباال مسدود شد.  ي به همان اندازهاز پايين نيز عالوه بر اين، انقالب 

ملي انتخاب  يداد و در عوض تصميم گرفت كه پارلماني أرشورايي تحكيم نظامِ عليه  ،برگزار شد دسامبر 

از قدرت خويش ي أر، از تصميم شوراها كه خود را با بودملي  كنوانسيوني  كند. ريچارد مولر، كه سخنران افتتاحيه

در دسامبر  ] ،(. ]ل نگ(ا خواند» باشگاه خودكشي«را  كنوانسيونشوكه شده بود و  ،كنار گذاشتند

 حزب ايدهداشتندقدرتمند  يها حتي در ميان جنبش شوراها اكثريت دموكرات سوسيال ي  ، هر چند خود

پيروي  بهاكثريت كارگران  اقناعها در  دموكرات مستقل و راديكال حزب سوسيال اما كرد. شوراهاي كارگري را رد مي

ها  دموكرات از كارگران دليلي براي توقف حمايت از سوسيال ديگر بسياري شكست خوردند. شان هاي ايدهاز 

شان در هر دو  مشترك نمايندگان اقدامخواستارِ جنگي كه حزب را دو شقه كرده بود،  ي ها با خاتمه آنديدند.  نمي

هاي عميق ديگري نيز درون  انشقاق ،جنگي  لهئمسپسِ در گرفتند كه  مي حزب بودند و اين واقعيت را ناديده 

  جنبش كارگري وجود داشت.  

ي انقالب، به انشقاق ميان رهبري نمايندگان انقالبي و  در رابطه با آينده نيز بحران دسامبر از سوي ديگر، 

با  ها با اين وجود، آن انجاميد.حزب مستقل  نمايندگان انقالبي درونِ انزواي دموكرات مستقل و حزب سوسيال

صف  همشكل دادند،  ژانويه  اول) در KPDـ  ها كه حزب خود را (حزب كمونيست آلمان اسپارتاكيست

اما هنگامي كه مذاكرات ميان نمايندگان انقالبي  ،دعوت شدندحزب  ي تأسيسِ نشدند. نمايندگان انقالبي به كنگره

هيچ سازشي صورت نگرفت. جالب اما تر از حد انتظار شد، جلسه به هم خورد. در انتها  طوالنيها  و اسپارتاكيست

ي سنديكاليسم در حزب تازه تأسيس كمونيست آلمان كنار گذاشته  است كه مولر و نمايندگان انقالبي توسط سلطه

ي  ن انقالبي، قوياً با ايدهطور مشخص، نمايندگا . بهبدل شدلنينيستي  مدلبا  يحزببه كه بعدها ، يعني جرياني شدند

  . )و پس از آن  ، هفروگو(ه بايكوت كردن انتخابات مجلس ملي مخالف بودند
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  جنبش شوراهاي كارگري

اما به كنش مستقل از رهبري رسمي حزب  ،دموكرات مستقل باقي ماندند نمايندگان انقالبي بخشي از حزب سوسيال

، اين جنبش از دل روزهاي  ستيننخها جنبش شوراهاي كارگري بود. در  ي عملِ جديد آن ادامه دادند. حوزه

ي مشتركي  از شوراهاي كارگري به وجود آمد كه در آن زمان بسيار ناهمگون بودند و برنامه متنوعيي  مجموعه

ي  داشتند، اما نه نظريهمشاركت اي  ها و اعتصابات توده در شورش از سال  شوراها كه آن بانداشتند. 

از سازماندهي در ميان  شكلاين  ي دربارههايي  و نه بحث در كار بودبخشي در رابطه با كمونيسم شورايي  وحدت

 پايه مردم، شوراها به شكلي ي روسيه در  مانند نمونهههنگام جنگ. چه قبل و  ، چههاي آلماني سوسياليست

نظري براي تسهيلِ حركت به جلو هاي  واكاويهاي تاريخي و  نمونه ][ .يافتنداز درون مبارزات سياسي رشد 

 اين دسته ازهر چند  گونه وقايع؛ و تأمالت ماركس در باب اين كمون پاريس  مثالًــ  ارائه شده بودند

چرا كه ــ  نداشت ي ويژهپيش از جنگ جايگاه آلمان، هاي دموكرات هاي سوسيال ، در ميان ايدههاي ماركس نوشته

 وريتامپرا اقتدارگرايهاي رژيم از واقعيت عمدتاًكه  بود اقتدارگرا،اگر نگوييم  ،اتسايبيشتر از سياست ها  آنتصور 

ها را با هرگونه تالش براي پيشبرد  آور آن دشمنيِ شگفتشد. بايد توجه داشت كه همين رويكرد نيز  منتج مي

  ).b ،هافروگهبه  نك( دهد انقالب آلمان توضيح مي

تأسيس كردند و  ]Der Arbeiter-Rat[ يكارگر يشورااي به نام  ميگ روزنامهيريچارد مولر و ارنست دو

 نظريه را شرح دادند. اينــ  )reines Rätesystem» (نظام شورايي ناب«ــ ي كمونيسم شورايي  رئوس نظريه

كارخانه تا شوراهاي  ـ  ي آن از شوراهاي تك هاي دموكراسي شورايي بود كه دامنه يكي از اولين نظريه

 ،منتقدان در آن زمان و پس از آن ]16[ كرد. صنعتي و در نهايت تا شوراي اقتصادي ملي گسترش پيدا ميـ  اي ناحيه

افقي ي  ارائهانقالبيون براي  اين اولين تالشِ اما. اند دانسته ]schematic[هايي كلي  واره طرحها را  هاي آن ايده

   د.وش ها اداره مي كه توسط توليدكنندهاي بود  منسجم از جامعه
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سازيِ بيشترِ صنايع اصلي  اجتماعي در، تأثير چنداني شوراي نمايندگان خلقبديهي بود كه ديگر ، 1919در بهار 

 يِهاي متمركز و انحصار سازي صنايع سنگين و ديگر بخش اجتماعيي  ايدههر سه حزب سوسياليست از . ندارد

هاي مردم نيز محبوبيت  و ديگر بخش نامتشكلحتي ميان كارگران اين ايده و كردند  مياقتصاد آلمان حمايت 

. با محول كردنددولت به را  ها اجراي اين برنامهدر ماه دسامبر ي ملي شوراهاي كارگركنوانسيون  رو، از اينداشت. 

  سازي برنداشتند.  قدمي جدي در راستاي اجتماعي خلق نمايندگانهيچ اتفاقي نيفتاد و  ،همهاين 

در را  يشورشبا كمك نيروي نظامي كه در ژانويه ــ  دولت ي انههاي سركوبگر اين عدم كنش، همراه با سياست

اعتصابي به شكل هاي گسترده در ميان كارگران شد. شورش ژانويه  منجر به ناآراميه بود ــ برلين سركوب كرد

. كارل ليبكنشت و رزا به اوج خود رسيدميان نيروهاي دولتي و كارگران مسلح  درگيريبا و  ه بودشدآغاز عمومي 

نمايندگان انقالبي  ]17[ ند.ها به قتل رسيد اين درگيريآيند  پسدر آلمان كمونيست  نوپايِ لوكزامبورگ، رهبران حزب

هاي  چهره ،ديد، ديگر اعضاي گروه كه مولر مخالف طغيان بود و آن را زودهنگام مي . درحاليانشعاب كردنددر پي آن 

  . ندرا هماهنگ كرد  كه شورش بودندي انقالبي ا  كميته در اصلي

مشروعيت خود را بعد از اين وقايع از دست داد و ناآرامي در  بيشترِنيز انقالبيون شكست خوردند، دولت  اگرچه

، به مركزيت 1919هوا موجي از اعتصابات در بهار  و حالاين  ي نتيجهدرافزايش يافت. هاي كارگري  ميان توده

فوران  ]Mereseburg[ بورگمرزو  ]Halle[ و مناطق صنعتي اطراف هاله ]Ruhr[ ي روهر محدودهبرلين، 

خلق  ،حركتي مليو  ندسيستم شورايي پيش بردطرفدارانِ ترين اكسيوني بود كه  موج اعتصاب قوي كردند. اين

بحث  يكارگر يشوراي  ي كوچك نمايندگان انقالبي بود و در روزنامه محدود به حلقه تنها هايي كه . ايدهندكرد

ها، با  اعتصابرسيد كه  مينظر  به، آنچنان گسترش يافت كه بدل به مطالبات عمومي جنبشي ملي شد. شد مي

شوراهاي كارگري يا دموكراسي «ي  ئلهمجلس ملي، مسروندهاي اجرايي محصور كردنِ شهر وايمار و مسدود كردن 

  . ه بودرا از نو گشود »ي؟پارلمان
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برد  براي پيشهاي ديگري كه  و تمامِ تالش 1919ي  شورش ژانويه به همان سرنوشتنيز ها  اما اين اعتصاب

ماندند كه  ميوقايعي محلي و ناهماهنگ باقي  به اين ترتيب كهشدند:  ميدچار  ،گرفت صورت ميفرآيند انقالبي 

 Wilhelm[ ننِئريچارد مولر و ويلهلم كو ]18[ شدند. و توسط نيروي نظامي سركوب ميبه انزوا كشيده راحتي  به

Koenen[  در سطح ملي كوشيدند ها، تمركز قدرت اعتصاب برايبيني كردند و  را پيشله ئمسكمونيست اين 

شكست خورد. در حالي كه در يك ناحيه اعتصابات آغاز شده  نيز اين تالش اماــ  كنندجاري را هماهنگ اعتصابات 

نشيني  وادار به عقبها را  آن قهري خشننيروي  ، در غير اين صورت،اي ديگر در حال رنگ باختن بود ناحيهبود، در 

بسيار شبيه به جنگي داخلي بود. نيروهاي دولتي، كه اكثراً از  1919ها در مارس  در برلين، پايان اعتصاب: كرد مي

هاي  محلهبراي سركوب هاي سنگين  هاي اتوماتيك و توپخانه بودند، از اسلحهتشكيل شده راستي ِ  تدسواحدهاي 

كردند. غيرنظاميان بسياري كه در اين ماجراها  ين استفاده اش فردريكـ  برگ و برلين ليشتنـ  كارگرنشين برلين

، 1975؛ مورگان b1925: 124-163 ،دخيل نبودند كشته شدند و تعداد تلفات بيش از يك هزار نفر بود (مولر

  ]19[ ).و پس از آن 230

  

  شوراها يكپارچگيپايان انقالب: 

دولت  بتوان يانقالب مسلح ديگركه با  اينتمام اميدها براي  1919ي جنبش شوراها در  رحمانه كوبيدنِ بي هم در

نمايندگان دموكرات مستقل از شوراي  ، از بين برد. پس از خروجِ حزب سوسيالرددموكرات را واژگون ك سوسيال

براي تبديل رژيم  ها هر كاري كردند. آن ميها به تنهايي حكمراني  ، سوسيال دموكرات1918دسامبر  اواخردر  خلق

د. مولر، فتح پاياني اين فرآيند بوملي  مجمعانجام دادند.  را دارانه دموكراسي ليبرال اما سرمايهانقالبي به يك 

  تغيير دادند. در پاسخ به اين وضعيت خود را  يءمش ميگ و اكثر نمايندگان انقالبي خطيود

عنوان  ها را بهشورا كوشيدند، استاين كه انتصابِ كامل جمهوري شوراي كارگري غيرممكن  فهمپس از ها  آن

). در اين زمان، نمايندگان انقالبي 252، 1983(مورگان  ادغام كنندجديد  قانون اساسينهادهايي فرعي با 
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از جنبش عمومي شوراها  اي شاخهبيش با  و ند و كمه بودفردشان را از دست داد ي يكتا و منحصربه كارگري مشخصه

 در سازمان يدر ژانويه، هنگام شورش، انشعاب تر پيشادغام شدند.  بودند دموكرات مستقل حزب سوسيال كه متعلق به

وتو  ميگ اين تصميم رايواما مولر و د كرد ميحمايت  آكسيوناز نمايندگان انقالبي از  اي شاخهكرده بود.  رشد

اكثريت كارگران كه  بنيان اعتصاب تنها در برلين بود و با وجود آن ؛ديدند كه شانس موفقيتي در آن نمي چرا، كردند

 رابطه با در نظرها اختالفاين رسد  نظر مي بهبا مبارزه مسلحانه مخالف بودند.  اكيداً ،كردند برليني از آن حمايت مي

از  مقطعدر اين واقع  بهها  عنوان يك گروه تضعيف كرد اما مشخص نيست كه آن شورش، نمايندگان انقالبي را به

طور  بسياري از نمايندگان انقالبي به فعاليت خود در شوراي اجرايي، جنبش شورايي بهبين رفتند يا نه. در هر صورت 

  كلي و بعدها در حزب كمونيست ادامه دادند. 

 و] Betriebsräte[وكار  سبكجنبش شوراهاي ، جنبش شوراهاي كارگري به هاي سال  پس از شكست

 ي هنمايند وكار سبكشوراهاي بنا بود كه سقوط كرده بودند. اي  تبديل شد. چرا كه شوراهاي ناحيه  شوراهاي كارخانه

كه توسط مجلس ملي به تصويب رسيده بود،  1919قانون اساسي جديد آلماني در . باشند هاي منفرد بنگاهكارگران 

نويس آن تحت فشار  . پيشكردتفسير شد آن را  راحتي مي بهشوراهاي كارگري گنجانده شد كه  بارهدر بندي

ميگ و يدو مولر،. كند مشخص را شوراها نقشسرانجام  بود قرار ويژه يهاي مارس نوشته شده بود و قانون اعتصاب

شوراهاي كارزارهايي در دفاع از ها  آن نفوذ داشته باشند. شوراهاحد امكان بر داشتند كه تا قصد شان  رفقاي

با  اي و ملي و در سطح ناحيه حفظ كنند كارساالراناز را بتوانند خودمختاري خود كردند تا  برگزار مي وكار كسب

 يتاثيربر تصميمات عمومي اقتصادي دولت  تا كردندپيشنهاد نيز شورايي ملي را  ها پيوند داشته باشند. آن يكديگر

فقط توانست روابط صنعتي  مربوط بهها شكست خورد. آخرين قانون  . اما تمام اين برنامهقدرتمند داشته باشند

مطالبات كارگران را فقط ها اجازه داده شده بود تا  . به آنبشناسدرا به رسميت  كارگاهدر سطح شوراهاي موجود 

قرار شد، اما شامل مالكان . شوراي اقتصادي ملي نيز برنداشته باشندهيچ كنترلي بر توليد  و نمايندگي كنند
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شد و نه مبارزه طبقاتي. در  عنوان ابزاري براي همكاري طبقاتي تلقي مي به هم شد. به همين خاطر ها نيز مي كارخانه

   نفوذي برخوردار نبود.هيچ  از داد و تقريباً ندرت تشكيل جلسه مي عمل، شوراي اقتصادي ملي به

اين موضوع، تظاهرات  ي بارههاي پارلماني در خورد. در خالل بحثگذاري شكست  عليه اين قانونها  اعتراض

دو نفر كشته شدند، با اين  و . چهل، سركوب شدبودبراي كارگران  يحقوق بيشتر خواستاركه  ،عظيمي در برلين

و بدون هايي فرعي  آلمان به ارگان سيسِتازه تأجمهوريِ  وكارِ  كسبتغييري نكرد. در نتيجه، شوراهاي   وجود قانون

  تنزل پيدا كرد.سطح شوراهاي كارگري كنونيِ آلمان ها به  حقوقِ آنشدند و تبديل قدرت 

قانوني شده گي تاز بهي بود كه وكار كسبهاي واقعيِ شوراهاي  آخرين مبارزه در اين زمينه نزاعي بر سرِ سياست

هايي كه كماكان تحت  اتحاديه خواهند شد، ها عمل خواهند كرد يا تابع اتحاديه مستقلاين شوراها آيا كه  اين. بودند

ترين مدافع استقالل شوراها بود. هنگامي كه  ريچارد مولر برجسته داشت.دموكرات قرار  ي حزب سوسيال سلطه

مركزي مستقل در برلين  ،منحل شد، او و بعضي از نمايندگان انقالبي اجباربه  1919شوراي اجرايي در تابستان 

هاي انقالبي  اين بود كه نيروهاي اين شوراها را براي جنبش هدفبه وجود آوردند.  وكار كسببراي شوراهاي 

در برلين برگزار شد، مولر و  1920داران كه در اكتبر  ي ملي شوراهاي مغازه . در اولين كنگرهندرو گردآور پيشِ

اما نتوانستند نمايندگان را قانع  كمونيست از مدلِ برلين دفاع كردند ]Heinrich Brandler[ هاينريش براندلرِ

  ]20[ و اين پاياني بود بر جنبش شورايي در آلمان.ها شدند.  كنند. شوراها تابع اتحاديه

  

  شوند نمايندگان انقالبي لنينيست مي

آلمان  به سمت حزب كمونيستساز،  هاي سرنوشت اين مقابله خاللدر مولر و بعضي از نمايندگان انقالبي سابق 

)KPD(  .نمايندگان انقالبي 1920 پايان سالدموكرات مستقل در  حزب سوسيالبا دو پاره شدن كشيده شدند ،

شكل گرفته ه تازسوم، كه  الملل بينلنين براي عضويت در » بيست و يك شرط«بخشي از جناح چپ بودند كه از 

 شاخهها مخالف بود. اين  بزرگي با آن بخشپذيرفته بودند،  كه اكثريت اين شرايط را بود، حمايت كردند. با وجود آن
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در دسامبر  اكثريتها ادغام شد. همزمان جناح چپ  دموكرات با سوسيال 1922از اكثريت جدا شد و در سال 

  به حزب كمونيست پيوست.  1920

دموكرات مستقل بود  ي مركزي جناح چپ حزب سوسيال كميته عضوبراي چند ماه  1920در سال ريچارد مولر 

اين مركز كه از دلِ اكثر اعضاي شد. انتخاب درون حزب كمونيست  ها مركز روابط اتحاديهرياست به از ادغام، و بعد 

  نمايندگان انقالبي سابق بودند.  بود،  هشكل گرفت وكار كسبي شوراهاي  خورده مركزِ شكست

چيزي بيش از يك حزبِ  ،از آنپيش ها  آن. آمد شمار مي بهكمونيست  نوپايعظيم براي حزب  يادغام جهشاين 

اين ادغام نه تنها سيصدهزار عضو براي اما داد نبودند.  از كارگران را سازمان مي ناچيزيراديكال كه اقليت كوچك 

ي افرادي مانند نمايندگان انقالبي و زيربناهايي  هزار عضو داشت)، بلكه تجربه هفتاد قبالً فقطحزب به همراه آورد (

راي حزب كمونيست به ارمغان آورد. تنها پس از اين ادغام بود كه كمونيسم در آلمان حقيقتاً را نيز بنشريات مانند 

  ). 216-132، 1975اي شد (كراوس  بدل به جنبشي توده

ميگ يوكردند. د رون حزب كمونيست كار ميديگر از اعضاي نمايندگان انقالبي حاال د بسياريميگ و يمولر، دو

چند بعد از چند هفته از شروع كار، به دليل منازعات داخلي مجبور به استعفا شد. در حتي رئيس حزب نيز شد. هر 

خورده در ناحيه صنعتي اطراف شهر  ، شورشي شكست»آكسيون مارس«، مولر هم به خاطر انتقاد از 1921مارس 

ي  ي ژانويه خوردهراستا با شورش شكست  ها شد. هم هاله و لونا، مجبور به واگذاري پست رياست روابط اتحاديه

  خواستند انتقادات او را بشنوند.  در برلين رد كرد اما اعضاي رسمي حزب نميرا ها  ، مولر دعوت به اعتصاب1919

 ،گذار حزب كمونيست، مولر و ديگر اعضاي سابق نمايندگان انقالبي يكي از اعضاي بنيانتكين، اكالرا ز دخالتبا 

 الملل بيني جهاني  به سومين كنگره 1921در تابستان  ]Heinrich Malzahn[ انس مانند هاينريش مال

  ان و لنين ترتيب داد. س ميان مولر، مال بااي شخصي  تكين جلسهادر مسكو، دعوت شدند. ز كمونيست
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ي مارس  خورده جلسه با مولر و نمايندگان انقالبي بود و نسبت به شورش شكست اينبرگزاري بسيار مشتاق لنين 

و حزب كمونيست  شدندنگاهي بسيار انتقادي داشت و آن را در كنگره محكوم كرد. نمايندگان با لنين همراه 

  شده، مجبور به پذيرش اين قضاوت شد.  تقسيم

از جانب مسكو كه مولر و ديگر اعضاي مخالف  بينِ ،اين بار ــداشت ادامه  ها تعارضهر چند در برگشت به آلمان 

و از رهبري حزب  موضع خود را تغيير دادند. براي حفظ انسجام حزب، هم تروتسكي و هم لنين نشدند يتحما

حمايت كردند. مولر و بسياري ديگر مجبور به ترك حزب كمونيست شدند  فزايندهكمونيست در مقابل انتقادهاي 

  ). 395-392، 2004(تستورف 

ي تاريخ سه جلدي  به حمايت از لنين ادامه داد و حتي در مقدمهمولر سند، چندان دلپ ماجراهاي نهرغم اين   به

 ،به مولر نك؛ همچنين 9، 1924تجليل كرد (مولر  از او نوشت، 1925و  1924هاي  انقالب آلمان، كه بين سال

a1925 ،b1925از جنگ، رشد اپوزيسيون كارگري، انقالب و شكست جذاب چنان روايتي  ). اين آثار مولر، آن

اش  شخصيهاي  نوشته دركه او به اين دليل اند.  توجه باقي مانده قابلنيز آثاري امروزه كه  دهد، ن ارائه مينهايي آ

. شوند محسوب مينيز تاريخ  نگاري، كه نه صرف خاطره هاي او  كند، نوشته جلسات اشاره مي ي مربوط بهبه مدارك

ها  دموكرات سوسيال ازتوجه است. او نه  ها جالب نيست، خواندنِ آن گري توجيهاز  فارغ هرچند آثار مولر كامالً

در طول جنگ سرد مشروعيت پيدا كرده  كه دو تفسيري را ترتيب] ها و [بدين و نه از اسپارتاكيست كردطرفداري 

  ). 183-171، 2008 ه(هافروگ بردزير سوال  ،نگاري انقالب آلمان تسلط دارند بر تاريخ هم بودند و هنوز

هاي او يا نمايندگان  . مشكل بتوان رد فعاليتبود ي سياسي او مولر نشانگر پايان حرفهانه نگار تاريخهاي  فعاليت

هاي  رسمي نمايندگان انقالبي كه فعاليتي غير يافت. با عزل مولر و دويميگ، هسته 1921پس از انقالبي را 

  شد.  ناپديدزب از حكردند  هماهنگ ميي حزب كمونيست را  گرايانه اتحاديه

  

  ناپديد شدن نمايندگان كارگري انقالبي
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مفهوم سياسي نمايندگان انقالبي جايگاهي در عصر  رسيد كه مي به نظرو   پايان يافت 1920در جنبش شورايي 

ها به  ورزي سوسياليستي شدند و اتحاديه پساانقالبي نداشت. احزاب سياسي، بار ديگر، بدل به عامالن اصلي سياست

كه آلمان در آن زمان، بيش از يك حزب سياسي  اقتصادي تقليل پيدا كردند. با وجود آن صرفاًسر و كله زدن با مسائل 

 رهبريورزي سوسياليستي پيش از جنگ دوباره تثبيت شدند: نقش  از سياست برانگيز شبههشت، دو الگوي نسبتاً دا

  هاي سياسي و اقتصادي از يكديگر.  سپهر ييحزب درون جنبش كارگري و جدا

درون حزب ها  آنتر از آن، موطن سياسي خود را از دست داده بودند. پيشنمايندگان انقالبي بسيار 

اما  .يافتند  دست پايه هاي مردم كنشهاي حزبي و  سياست بيني بخشهمزيستي ثمربه دموكرات مستقل  سوسيال

براي برپايي  هايي تالشبعدها پذير نبود.  شد امكان مي متمركزاين كار در حزب كمونيست كه بيشتر و بيشتر 

 ـ ها شكست خوردند (كوخ ، اما اين تالششدانجام عنوان ساختاري مستقل  ي نمايندگان كارگري انقالبي به شبكه

، تنها معدودي از نمايندگان انقالبي در حزب كمونيست 1920ي  دههتا ). پس از آن و 418، 1986گارتن،  باوم 

مانند طور كامل كنار گذاشتند.  هاي كوچك مشاركت داشتند. بسياري سياست را به باقي ماندند. ديگران در گروه

وجود دارد. او در  1925زندگي او پس از  ي بارهدراطالعات اندكي . نهايت به تجارت روي آوردكه در ريچارد مولر 

   ]21[ .از دنيا رفت 1943سال 

 خيتارو  ــ  فراموشيگم شدن در دولت تا عنوان رئيس  از موقعيتي برجسته بهــ  ريچارد مولر ناپديد شدنِدر 

الگوهاي  نه تنها موفق شدند ها گرچه آن. هايي يافت شباهتتوان  ميسازمان  كيعنوان  به يانقالب ندگانينما

ستند براي جنبش خود نتوان ، اماكنندمتحول كامالً ي سوسياليسم را  بلكه خود ايده ،ورزي سوسياليستي سياست

، [ميراث] حزب كمونيست و آلمان شرقي نگارانِ چندين نسل از تاريخكه  حال آن .بر جاي بگذارندميراثي 

  ها گم شد. پانويسدر ميان نمايندگان كارگري انقالبي  ، تاريخِاند جاودان كرده ها را اسپارتاكيست
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  اي است از: اين مقاله ترجمه

Hoffrogge, Ralf (2011), From Unionism to Workers’ Councils; The 

Revolutionary Shop Stewards in Germany, 1914–1918, in “Ours to Master, 

and to Own” edited by Ness & Azzellini,, Ch 5, Hay Market Books, Chicago. 

  ها يادداشت

 نيا با كه است يانقالب ندگانينما رهبرانِ از يكي مولر، چاردير يدرباره من پژوهش يجهينت مقاله نيا  .1

. 2008 ن،يبرل ،انقالبِ نوامبر پشت سرِمرد مولر ــ  چاردي، رههافروگ رالف: است افتهي انتشار مشخصات

ــ  USPDدر  ييشورا گران كنش« مقاله نيا يِسيانگل يترجمه در من به كمك يبرا مراود يتاو از ژهيو تشكر

 ،»آلمان در 1919-1918 نوامبر انقالب«)، ستيرادر، اوال پلنر (و »يكنندگانِ انقالب چارد مولر و هماهنگير

 .2009 ن،يبرل

 ،يشرق نه و يغرب آلمان ينگار خيتار نه است؛ نشده نوشته كماكان يانقالب ندگانينما بشنج خيتار تيكل  .2

 مقاالت. دهد پوشش آن يِواقع يمعنا در را جنبش نيا موضوعِكه  ستا اوردهين ديپد اي رساله حال به تا كي چيه

 ها آن به 1 پانوشت در كه يآثار به نك سترس،د در يِپژوهش اتيادب از يشرح منظوربه. ندا اندك رابطه نيا در

 .شد اشاره

3.  Deutscher Metallarbeiter-Verband. 

 خود تعصبات از برخاسته بلكه كارفرماها، نگرشِ از ستهبرخا تنها نه يجمع يِزن چانه در زنان ترِ فيضع تيموقع  .4

 .ستنددان يم آور نان مردانِ معمولِ روالِ بر يستثنائا چون هم را كارگر زنان ها آن اغلب كه بود زين هياتحاد ياعضا

 [م] .ستا مؤلف از يآلمان منابعِ از ها قول نقل ريساجمله و  نيا يترجمه  .5

 SG Y ي)، به شمارهنيفدرال برل يوهاي(آرش نيبرل يالتيا ويآرش بلومنتال، پل يمنتشرنشده خاطرات  .6

30/0079, 10. 
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 Paul[ اكرت پل ي منتشرنشده خاطرات به نك نيچن هم ،يانقالب ندگانينما يها ستگاهخا با رابطه در  .7

Eckertي )، به شمارهنيفدرال برل يوهاي(آرش نيبرل يِالتيا وي]، آرش DY 30 IV 2/2.01. 

 يها شاخه در مشخصاً ،كردندشهرها و مناطق برقرار  ريابا س ييوندهايپ 1918 و 1917 در ندگانينما  .8

وجود داشتند. نك به مورگان،  يده ازمانقدرتمند س اريبس يها گروه خرده DMV گيشوا براون و لدورفسدو

 .شدند بدل يمل طحدر س يازمانبه س تيدر نها ندگانيكرده كه نما انيمولر ب چاردي. خود ر211: 1975

 .2008 وِنتزِل، و بوئبل به نك، 1918 يهيژانو اعتصابِ با رابطه در  .9

 .1986 ناومن، ن،يچن هم؛ 1983 مورگان، به نك گ،يميدو ستارن ي نامه يزندگ با رابطه در  .10

 از ياسيس يدرك ديمد يها تا مدت يانقالب ندگانينما ديگو يم كه است ]Fritz Opel[ اوپل تزيفر با حق  .11

. بودند مستقل دموكرات اليسوسو حزب  اسپارتاكوس يِ ديهاتحا آثارِ به وابسته كيدئولوژيا لحاظ از و نداشتند خود

 اوپل، به نك. ماندند يباق ستقلم يتمام بههمواره  ياسيس يها كنش يِزير ها در زمان برنامه آن همه، نيا با

، ه، نك به هافروگ1918و  1914 نيب يانقالب ندگانيشدنِ نما كاليدر رابطه با راد ن،يچنمه. 55: 1957

2008 :25-63. 

12.  Bol-shevik است» رنج« و» درد« يبه معنا يس، در زبان رو»بل« يعني بلشويك، ي كلمهاول  هجاي .

 [م]

.  رنا، به نك ،ياجرائ يشورا با رابطه درتم لر،يم به نك مردم، يوكال يشورا با رابطه در ؛. 

.  در ن،يبرل سربازانِ و يكارگر يشوراها يعموم مجمعِ از شيپ مولر يِسخنران  ِدسامبر ، شد راديا. 

كه به  كند يم شنهادي، پ1918آلمان در  يشوراها يِخيتار يندهايفرا يبرا ستجوج هنگاماچ. مولر،  رك،يد  .15

 1985نك به مولر، م؛يتوجه كن ييگرا هيجنبشِ اتحاد نِييپا از و هيپامردم يِاسيسفرهنگ. 
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. اند شده چاپ ديتجد 1968 كودا، و درياشنا در ،ييشورا سميكمون يدرباره گيميدو و مولر آثار از يبرخ  .16

 ،ههافروگ به نك نيچن هم ،ييشورا ي هينظر يبرا؛ 1980هاتمن، به نك آنان، يها دهيا قيعم يواكاو يبرا

2008 :108-116. 

 ياز اعضا يكي ]Emil Eichhorn[ هورن شيآ ليام يعني ن،يبرل سِيپل سيرئ سرباززدنِ با  .17

 در ينيبرل زده شد. كارگرانِ »ها ستياسپارتاك زشيخ« يجرقهمقامش،  يِمستقل، از واگذار يها دموكرات اليسوس

 چند ظرف زشيخ متأسفانه. شد يانقالب يزشيخ به بدل كه كردند يعموم اعتصاب به دعوت هورن شيآ از دفاع

 تيفقدانِ حما ي جهيخشونت ارتش، بلكه نت ي جهيامر، نه فقط نت نيارتش شكست خورد و ا ي مداخله با روز

مسلحانه بود؛  زشيخ ياز آنان حام يتيكردند، اما تنها اقل تيكارگران از اعتصاب حما تيبود. گرچه اكثر يعموم

 يامر كارگرها، نيتر كاليراد انيدر م يحت ،ياسيس مبارزات در ت، خشوناول يجنگ جهان يها يرانيپس از و

 .شد يم يتلقنامقبول 

و شكست متعاقبِ اعتصابات در  هيژانو زشيخ يفاجعه از حاصل شوك گردن به را ريمولر بعدها تقص چاردير  .18

 .b1925 :154انداخت. نك به مولر،  1919مارس 

 ويآرش. است موجود ررزدورف،يبا فرانتز ،ينيع يشاهد از يا افتهيانتشارن تيروا مارس، ماه نبرد با رابطه در  .19

 .DY 30 IV 2/2.01)، نيبرل فدرال يوهاي(آرش نيبرل يالتيا

 اند: عنوان منشتر شده اين بامجمع  اين هاي دستورالعمل  .20

Protokoll der Verhandlungen des ersten Reichskongresses der Betriebsräte 

Deutschlands—Abgehalten vom 5.–7. Oktober 1920 zu Berlin, Berlin 1920. 

: 2008، هنك به هافروگ بيابم،ها  سال يناو پس از ا اي حرفه زندگيستم در رابطه با كه توان ياطالعات يبرا  .21

198-216. 
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