
 
   ٢٠٢٢ مهماهنامه سياسـي، اجتماعـي، فـرهنگي: 

  
 
 
 
 

  تاريخ
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  دانشگاه فرانسه. يتويمعاصر در دانشگاه روئن و انست خياستاد تار Jean-Numa Ducangeنوشته 

  ترجمه شروين احمدي

  

 )Austromarxisme( » يشياتر سميماركس «اول، آنچه كه  يپس از جنگ جهان

و نه با بود همسو  يشورو ميكه نه با رژ انيجر نيگرفت. ا شهير نيشود در و يم دهينام 

مي  پيش مسكن و فرهنگ  ات،يخود را در مال ياجتماع استيآلمان ، س يدموكراس اليسوس

  گذاشت. ريفرانسه تأث ستيالياز حزب سوس ياو بعداً بر بخش كردي. روبرد

  

 يها يو كاست كيكاتول يسايكل ينيكار، سنگ محافظه انيقدرت جربالفاصله يادآور  ؟ شيدر اتر استيس

 يكي)، ١( ١٩٣٤در  يشياتر يها ستيكار آمدن فاش يو رو ١٨٩٠دهه  نيحال، ب ني. با ااست ييزدا يناز

به مسئله  ژهيكه به و افتيكشور توسعه  نيزمان خود در ا يستيماركس يها انيجر نيتر لياز اص

خاندان هابسبورگ محدود  فقط به جايگاه، اتريش تختيپا ن،يوپرداخت. مي  »يمل تيهو«و  ييگرا يمل

  داده بود. يجهان را در خود جا ياحزاب كارگر نياز قدرتمندتر يكي يمدت طوالن يبرا نمي شد بلكه

  

 يدموكراس اليبه ابتكار سوسبود  ديجد ينظر نشريه كيكه  »)مبارزه(« Der Kampf، ١٩٠٧سال  در

اصطالح  نيبه آنچه امروز با ا يدر آن زمان ربط »يدمكراس اليسوس« نيشد. ا متولددر آنجا ) ٢(شياتر
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 گردر طبقه كار نفوذي استوار، ١٨٤٨ يانقالب ها يشود نداشت: برخاسته از آرمان ها يم ادياز آن 

 تباريفعال جوان با  كي، )Otto Bauer(. اتو بائر بود يدار هيسرما خواستار پايان دادن بهو  داشت

قرن  ليمجارستان در اوا-شياتر عيوس يكرد. امپراتور فايا در آن يدينقش كل ،يهوديچك و  -يشياتر

 اليسوس ه روالشده بود. بائر دنب ليچك تشك يقو تياقل كياز جمله  يمتعدد يها تياز مل ستميب

بود كه اعتقاد )١٩٤٥و  ١٩١٨ يها در سال شياتر ندهيكارل رنر (صدر اعظم آبه نام   يگريدموكرات د

مسئله «كتاب  ١٩٠٧شود. در همان سال  يبازنگر يستيماركس دگاهياز د ديكه مسئله ملت با داشت

از  يمكان، مدل كيمتعدد در  يها تيمل يدگي). او با اشاره به درهم تن٣را منتشر كرد (» ها تيمل

دفاع  يحقوق خود در چهار گوشه امپراتوراز  دهد يكه به همه اجازه م كرد شنهاديرا پ »ياستقالل شخص«

ساختار  كيتوسط  كه مند شود بهرهاي  يبتواند از حقوق فرهنگ دير كجا كه باشد، بادر ه ،: هر فردكند

از  تواند يم» ملت« آنچه درا در مور يجسورانه بحث يتئور نيشناخته شده است. ابه رسميت  يفرامل

سرنوشت  نييتع يبه حق مردم برا شهيهم ميتوان يما م اياندازد. آ يباشد به راه م يستياليسوس دگاهيد

 شيحق با خطر افزا نياشناسائي ند كه بود باور نيبر ا انيگرا يالملل نياز ب ياريبس ؟ مياحترام بگذار

بزرگ  ياز توسعه نهادها نينخرد مواجه است. آنها همچ يها ييگرا تيكوچك و مل يدولت ها

 قاًيرا دق »ملت« كيخطوط  ندستخوا ينم نكهيا ليبه دل ها يشياتر ن،يند. عالوه بر اردك يدفاع م ينيسرزم

در  كه نيژوزف استال توسط ژهيو قرار گرفتند، به يروس يها دمكرات اليمشخص كنند، مورد انتقاد سوس

  ).٤كم شناخته شده بود ( اريبس اش قلم آن زمان

  

منتشر كردند، و ظهور  متن هاي اساسي اي در باره اين مسئله پرداز هينظر نيچند ،ياز مسئله مل فراتر

 ليتشك نديواقعاً در فرآ ها يشياست كه اتر تيواقع نيدهنده ا نشان »يشياتر سميماركس « واژه ابداعي

را منتشر  »يمال هيسرما« نگيلفردي، رودولف ه١٩١٠. در سال شركت داشتند يواقع يمكتب فكر كي

آن  يامدهايو پ يدار هيشدن سرما يبار به مسئله مال نياول يكه برا ي بودعيوس بررسي كه كرد

كه نيز  . ژان ژورسكرداستوار را  سمياليامپر دربارهخود  تحليلاثر،  نيبا استناد به ا ني. لن)٥(پرداخت
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ارائه  سمياليدرباره امپر يگزارش نيدر و ستياليسوس وناليكنگره انترناس يبرا ١٩١٤قرار بود در اوت 

  كرد. بررسيبا دقت آن را  كند

  

 نيب سمياليبزرگ سوس يدهايهرگز برگزار نشد. جنگ ام نيترور شد و كنگره و هيژوئ ٣١ژورس در  اما

 كيبه اندازه  شي. اترشدنداز نقشه اروپا پاك  يميقد يها ي. چهار سال بعد، امپراتوركردرا نابود  يالملل

شد. قبل از جنگ،  الماع نيدر و ي، جمهور١٩١٨نوامبر  ١٢. در شدكوچك  يمنطقه فرانسو

 كيكرده و آن را به  كيهابسبورگ را دموكرات يبودند كه امپراتور دواريام يشياتري ها ستيماركس

اروپاي ميانه  ستياليسوس ينوع و بدين ترتيب كنند ليتبد يمركز يبزرگ اروپا يجمهور

)Mitteleuropa ( .براي مدتي دموكرات ها  الي. سوسشد رممكنيغ امري كه از آن پسمتولد شود

 يبزرگ را در سر م يآلمان كيدموكرات يجمهور كي ياي. آنها رؤوندنديبپ نيبه برل بودند كه دواريام

 يارض يها تيفرانسه، محدود ژهيبه و ن،ي. اما متفقباشد ١٨٤٨ يپروژه انقالبادامه دهنده پروراندند كه 

  كردند. ليتحم شيرا بر اتراي 

  

 دولت هايمانند كشورهاي ديگري ، ها،  ي. چك ها و لهستانشتندا يمشابه يمعنا گريها د تيمل مسئله

ها  يشي. اول از همه، اترشتدا شيدر پ يروشن ندهيهنوز آ اتريشي سميند. اما ماركسشتخاص خود را دا

و نه با خط حزب همسو باشد كه نه با مسكو  بودند ديجد يستياليسوس وناليانترناس كي جاديبه دنبال ا

، تحت قلم بائر، ١٩٢٠). تالش آنها با شكست مواجه شد، اما آنها در دهه SPD( نيال دموكرات برليسوس

 نيمشتاق اتحاد مجدد، در دراز مدت، بهتر كه ادامه دادند اي» كپارچهي سمياليسوس« دهيبه دفاع از ا

 يم امتناع ي. آنها از محكوم كردن آشكار تجربه شوروبود سميو كمون يدموكراس اليسوس يهاجنبه هاي 

 نيها (نخست ستيكه اسپارتاك كنند يرد مي را آلمان در قدرت يدموكراس اليهمانطور كه سوس ورزند،

، حول شياتري ها ستيماركس ني. چپ ترد،يبه خون كش ١٩١٩ هيآلمان) را در ژانو يها ستيكمون
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 يمركز يدر سراسر اروپا ١٩١٩- ١٩١٨ يكنند كه در سالها يم هيكارگران تك يشوراهاماكس آدلر، بر 

 ني. اننديب يرا م ديجد يكارگر يدموكراس كي). آنها در آن منشا ٦( افتنديتوسعه  نيدر و ژهيبه و

افتد، از  يفرانسه اتفاق م ايبرخالف آنچه در آلمان  ،يدموكراس اليسوس در اطراف ينظر-ياسيس ييايپو

  د.نمان مي يباق مبارزگروه كوچك  كي آنهاكند.  يم يريقدرتمند جلوگ ستيحزب كمون كيظهور 

  

آن زمان  يدر اروپا مانندي بي كيدمكرات اليحزب سوس سيبا تأس همزمان كيدئولوژيا يها يژگيو نيا

(حزب  SDAPبا  در ارتباط يانجمن وابسته به يشينفر از هر شش اتر كي باًي، تقر١٩٢٠بود. در دهه 

كه  حزب نيعضو وجود داشت. ا هزار ٧٢٠به  كي، نزد١٩٢٩در سال  كه بودسوسيال دمكرات اتريش) 

ندارد. بحران  ينقاط كشور حضور چندان هي، در بقبود يبزرگ صنعت يدر شهرها يقوداراي نفوذي 

 هزار ٦٥٠به  كينزد ١٩٣٢شد، اما هنوز در سال  ي آنباعث كاهش تعداد اعضا ياسيو س ياقتصاد

پس از تبرئه قاتالن آنها  ١٩٢٧ . در سال بودند يديكارگران آنها از  يمياز ن شيب كه عضو داشت

. شد نيخون يسركوب . امري كه موجبشدند، وسيعا وارد صحنه مبارزه كارگران مبارز در شهر شاتندورف

 »نياطيش«بزرگ مانند  ياثر ادب نيدر چند دادهايرو نيشد. ا يسپس وارد دوره شبه جنگ داخل شياتر

  .شود يم دهيد يكانت اسياثر ال »توده و قدرت«فون دودرر و  تويمياثر ه

  

 الي، سوس١٩٣٤ هيتا فور ١٩١٩. از سال شتارتباطي مستقيم دا تختينقش آن در پا باجنبش  قدرت

به  تبديل سپس) Vienne la Rouge»(وين سرخ«دموكرات ها بدون وقفه بر شهر حكومت كردند. 

به  آنها،  »لوكس«بر  ياتيمال با برقراري شود. يم يالملل نيب اسيآنها در مق يدستاوردها براي ينيتريو

آن توسط  يند، كه طراحنك يگسترده را فراهم م دولتيپروژه ساخت مسكن  كي يمال نيامكان تام ژهيو

از اتحاد  ريبه غ اتريش.مي گذارد هيبر لوكوربوز بعدها ياديز ريتاث انجام مي شود كه معمار آدولف لوس

جاه طلبانه  استيس كي آن يافته توسعه پايتختبود كه در  يدر آن زمان تنها كشور ،يشورو ريجماه
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 يها تيفعال نيتئاتر) و همچن نما،يسابقه (س يب ياسي. حزب از فرهنگ در مقشددنبال مي  يستياليسوس

بزرگ است كه در آن  روشنفكريو  يمركز هنر كي نيهمچن نيكند. و يم تيكارگران حما يورزش

از  يكي كه ) Wiener Kreis( نياز جمله حلقه معروف و رند،يگ يشكل م يمتعدد يها انيجر

 رياز روشنفكران غ ياريدارد. بسي شياتر سميبا ماركس يكينزد يوندهايآن، اتو نورات، پ انگذارانيبن

  كنند. يم تيحما يشهردار استياز س ديفرو گمونديمانند ز ستياليسوس

  

كشور  هيبود، اما بقباقي مانده قرمز اگرچه همچنان  ني. وختيفرور ١٩٣٤در سال  ساختار نيحال، ا نيا با

امروز  شيمحافظه كار خلق اتر اري(كه حزب بس يحيمس يها ستياليتحت تسلط سوس يحالهمان در 

حزب ، ١٩٣٤ هيبودند. در فور نيپان ژرمن در كم يها يناز كه قرار گرفتوارث آن است) 

 پاك كردصحنه سياسي را از  يدموكراس اليسوسشر با زور و سركوب شبه نظامي  يحيمس ستياليسوس

 ،ياز فعاالن كارگر ياريكند. بس جاديا يستيفاش يايتاليبه ا كينزد كورپراتيستي ديجد ميرژ كيتا 

بر آن  يشياتر يها ستي. اما فاششوند يمقاومت موارد بزرگ  يشهرها يها ابانيبه دست، در خ اسلحه

كرد.  يرا پنهان م يگريد يها تيواقع تختيپادر  كيدمكرات اليسوس التيكنند. قدرت تشك يغلبه م

و  عميق يزيست هودي. تنفر داشتاست » قرمزها«در دست  شا تختيپا نكهياز كشور از ا يبخش بزرگ

 آفريده« يك همچون بدون تابو   نيو درباره دست به دست هم دادند: سميماركسضديت قديمي با 

) SDAPحزب سوسيال دمكرات اتريش( ي. رهبرمي شدصحبت  »يشياتر سميبلشو «در دست  »يهودي

موفق شده  ١٩٢٠كه از اواخر دهه   داشت ديترداي  يپاسخ دادن به حمالت راست افراط يبرا  مدتها

  .بر كشور حاكم كند را  يجنگ داخل يفضابود يك 

  

 ها(پيوستن اتريش به آلمان) ي، توسط آنشلوس نازه بودشكست خورد ١٩٣٤كه در سال  يكارگر جنبش

. ندشد در مقابل نازي ها» مقاومت« جنبش وارداز فعالين آن  يشد. بخش كامال سركوب ١٩٣٨در سال 
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 ياستيبه قدرت بازگشتند و س ويندر مجددا دموكرات ها  اليسوسپس از پايان جنگ ، ، ١٩٤٥در سال 

تا  ١٩٧٠بود. سپس از سال  شانانينيشيرا دنبال كردند كه حداقل در مورد مسكن، الهام گرفته از پ

 ياجتماع مورد مسائلاو در  استيحكومت كردند. س شيبر اتر يسكيبرونو كر تحت دولتبار  نيا ١٩٨٣

ارجاعات به  بارهدو ، اومجددا در جامعه نفوذ يافت كاليچپ رادصداي كه  زماني ماند، اما  يمعتدل باق

  .كردرا فعال ي شياتر سميماركس

  

س رِچپ به نام س انيجر كيشد،  سيمجدداً تأس ١٩٧١كه در سال  ستياليفرانسه، در حزب سوس در

 ويآلترنات كيدرآمد  شيپ شاو نشان داد كه به نظر كپارچهي سمياليبه بائر و سوس يدي) عالقه شد٧(

 يدر سر مرا  يراه سوم ياي، رواين جريان بودندرهبران كه شوونمان،  ريژان پ يموچان و آقا هيديبود. د

دموكرات  الياز سوس ياريبس ستيزي سميو كمون يشورو هفرسودمدل  كه مي توانست در مقابل پرورانند

. كردمنتشر  يشياترم سيماركس كتاب در باره نيچند ستيحزب كمون ا،يتالي. در ا، يك راه حل باشدها 

 سميرا افتتاح كرد كه به ماركس يوميسمپوز ١٩٨٢ هيدر فورشد،  ترانيفرانسوا م ريشوونمان كه وز يآقا

به طور  ١٩٨٣در سال  فرانسوا ميتران» رياضتي«گردش  عالقه با  ني). ا٨اختصاص داشت (ي شيرات

  شد. ديكامل از رادار ناپد

  

 »شهر جهان نيرتريدلپذ«اغلب  -است هدموكرات  اليسوس هم در دست كه هنوز - نيآن زمان، و از

ا را به چالش ه بي، همه رقآن مسكن يها شاخص ژهيو ها، به از شاخص ي). برخ٩شده است ( فيتوص

 اما.دكن ياشاره م ينيو تيريبه طور مرتب اما مبهم به مد دالگو،يخانم آن ه س،ي. شهردار پاركشند يم

  رسد. يدور به نظر م ارياكنون بس ١٩٧٠دهه  ياسيس يبازنگر يها يجاه طلب
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 كوچكي  تياقل داراي  ي) كه در سطح ملKPÖ( شياتر ستيحزب كمون ش،يشهر اتر نيدر گراتس، دوم

موضوع مسكن متمركز  مبارزه انتخاباتي آن حولشد.  ٢٠٢١در سپتامبر  يانتخابات شهردار، برنده است

از جامعه فراموش نشده  يخاص يدر بخش ها »سرخ نيو«متولد شده در  يآرمان هابنظر مي رسد بود. 

  است.

  

است  يو ضد ناز يستيضد ماركس كه كند يرا مجسم م يميو رژ نظريه » يشياتر سميفاش «اصطالح  )١(

  .اداره مي شود واحد يبر اساس حزب  ينيموسول سميبا الهام از فاشو 

  

)٢ (Sozialdemokratische Arbeiter Partei حزب كارگران سوس)دموكرات،  اليSDAP پس از (

  .داد نام ) تغييرSozialdemokratische Partei Österreichs  )SPÖبه  ١٩٤٥سال 

  

)٣ (  

Otto Bauer, La Question des nationalités, Syllepse, Paris, 2017. 

  

)٤ (  

Quand la gauche pensait la nation. Nationalités et socialismes à la Belle 
Époque, Fayard, Paris, 2021. 

  

)٥ (  



 
   ٢٠٢٢ مهماهنامه سياسـي، اجتماعـي، فـرهنگي: 

  
 
 
 
 

 Rudolf Hilferding, Le Capital financier : étude sur le développement récent du 
capitalisme, Éditions de Minuit, Paris, 1970. 

  

)٦ ( 

Hans Hautmann, Die österreichische Revolution. Schriften zur 
Arbeiterbewegung 1917 bis 1920, Promedia Verlagsges, Vienne, 2018. 

 

 در ١٩٧١شد، در سال  سيتأس ١٩٦٦كه در سال  ،يستياليو آموزش سوس قاتي) مركز مطالعات، تحق٧(

  ادغام شد. ستياليحزب سوس

  

)٨ (  

« L’austro-marxisme : nostalgie et/ou renaissance ? », Austriaca, n°15, Rouen, 
1982. 

  

)٩ (  

 The Global Liveability Index 2021 

  

  



 
   ٢٠٢٢ مهماهنامه سياسـي، اجتماعـي، فـرهنگي: 

  
 
 
 
 

  

  

  

  
  


