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هنگامي كه جنگ جهاني اول در تابستان  1914به وقوع پيوست ،جنبشهاي كارگريِ اغلب كشورهاي اروپايي،
اصول انترناسيوناليستي خود را كنار گذاشتند و به حمايت از تﻼشهاي جنگي دولتهايشان روي آوردند [1].اين
تغييرِ سريع و پيشبينينشده بدون اعتراض صورت نگرفت .درون جنبش كارگريِ آلمان ،كه در آن زمان گروه
سوسياليستي پيشرو در بينالملل دوم بود ،دو جنبش موازي عليه جنگ رشد كردند .نخستين جنبش درون حزب
سوسيالدموكرات ) (SPDبود؛ اپوزيسيون ديگر از دلِ جنبشِ قدرتمند اتحاديهاي بيرون آمد .هر دو جنبش براي
بازگرداندنِ كارگران متشكل به ايدهي صلح و همبستگيِ بينالمللي مبارزه ميكردند .سرانجام ،اما اعتراضها در
حزب سوسيالدمكرات آلمان منجر به انشعاب در اين حزب شد :ابتدا انشعاب به دو گروه سوسيالدموكراتها و
سوسياليستهاي مستقل و پس از آن به سوسيالدموكراتها و كمونيستها.
درحاليكه انشقاق كمونيستها و سوسيالدموكراتها منجر به رقابتي طوﻻنيمدت و جهاني شد ،انشقاق درونِ
جنبش اتحاديهگرايي آلمان اما موفق نشد سازمانِ جديدي را به وجود آورد كه پس از دورهي جنگ نيز باقي بماند.
دليلِ اصليِ ناديده انگاشتنِ جنبش اتحاديهگرايي نيز عموماً در اين موضوع نهفته است .با اين وجود ،ميتوان گفت
جنبش اتحاديهگراييِ ضدجنگ ،به لحاظ تاريخي ،به اندازهي همتايش در رايشتاگ ،پارلمان آلمان ،اهميت داشت.
اين جنبش ابتدا با گروههاي كوچكي از اتحاديهگرايانِ معترض آغاز به كار كرد و بعد به جنبشِ اعتصابِ تودهايِ
بزرگي بدل شد كه بعدها به جنبش شوراهاي كارگري ،عليه حكومت و بوروكراسي اتحاديهاي ،روي آورد.
اين جنبش كارگري همراه با سربازان شورشي و سربازانِ وظيفهي نيرويِ دريايي در خﻼل انقﻼبِ نوامبر ،1918
پادشاهي آلمان را به زير كشيدند و سرانجام به جنگ جهاني اول ،كه تا همان مقطع جانِ ميليونها نفر را گرفته
بود ،پايان دادند .اين جنبش همچنين الهامبخشِ تصورِ كامﻼً جديدي از سوسياليسم شد كه تمركزش نه بر قدرت
دولتي و تمركزگرايي ،بلكه دموكراسي مردمپايه ] [grassroots democracyو كنترل كارگري بود :ايدهي
كمونيسم شورايي.
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اين مدلِ از پايين ـ به ـ باﻻ تماميِ نظريهپردازانِ مهمِ سوسياليست را شگفتزده كرد .خواه نظريهپردازانِ
ميانهرويي مانند كارل كائوتسكي و خواه راديكالهايي مانند لنين و رزا لوكزامبورگ؛ آنها همگي براي دهههاي
متمادي گمان ميكردند سوسياليسم در نهايت نقطهي پايانيِ تمركزِ تدريجي قدرت اقتصادي و دولتي است .حال
آنكه در ميانهي يكي از بزرگترين بحرانهايي كه سرمايهداري به چشم ديده بود ،خود كارگرها مدلي از
سوسياليسم را به وجود آوردند كه نه بر اساس ايدهي برنامهريزي اقتصادي مركزي ،بلكه با تمركز بر خودمديريتيِ
طبقهي كارگر بنا شده بود.

نمايندگان كارگريِ انقﻼبي
اين مقاله ميكوشد تاريخ جنبش نمايندگانِ كارگري انقﻼبي را بررسي كند كه سازماندهي اصلي جنبش اعتصاب
تودهاي آلمان در سالهاي  1916تا  1918را بر عهده داشتند .نمايندگان انقﻼبي يگانه سازمانِ ضد جنگ در
آلمان بودند كه بهواقع شبكهاي از فعاﻻن را درونِ كارخانهها در اختيار داشتند كه طبقهي كارگر را از پايين
سازماندهي ميكردند .در برلين موفق شدند پنجاه تا هشتاد نمايندهي انقﻼبي ،شبكهاي متشكل از چندصد سخنگو
را هماهنگ كنند ،كه خود آنها نيز نمايندهي چندين هزار كارگر در كارخانهها بودند .در حلقهي درونيِ اين گروه
فقط از فعاﻻن كارآزموده و باتجربهي اتحاديهاي دعوت ميشد .نمايندگان كارگري و رهبر سياسي آنها ،ريچارد
مولر ] [Richard Müllerاز پراگماتيسمي راديكال پيروي ميكردند :قصد آنها بسيج و راديكاليزه كردنِ تودهها
بود ،اما هيچگاه تودهها را به اعمالي دعوت نكردند كه مورد حمايت اكثريت قرار نگيرد .آنها بين سالهاي 1916
و  1918موفق شدند به تركيبي از يك گروه آوانگارد و يك سازمان مردمپايه بدل شوند كه در عينِ حال كه
تودهها را به پيش ميبرد ،نماينده واقعي آنها نيز باقي بماند .در نوامبر  ،1918نمايندگان انقﻼبي يكي از نيروهاي
اصليِ سازماندهي در پسِ انقﻼب آلمان بودند؛ پس از انقﻼب نيز بدل به نيرويي پيشبرنده درونِ جنبشِ شوراهاي
كارگري شدند.
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اين جنبش ،با وجود قدرت و نيروي فزايندهاش ،عمري بسيار كوتاه داشت .طبقهي كارگر بار ديگر در
اواخر 1920فقط توسط حزبهاي سياسي و اتحاديههاي كارگري نمايندگي ميشد .اما چه اتفاقي افتاد؟ انقﻼب و
شوراهاي آن ،در اثر خشونت ضدانقﻼبي و ناتواني خويش در خلعسﻼح نخبگان اقتصادي و سياسي امپراطوري
آلمان متوقف شد .پس از يك اعتصاب عمومي ناموفق در مارس  ،1919شوراهاي كارگري توسط قوانين دولتي
منحل و به ارگانهايي فرمانبردار تبديل شدند كه هنوز تحت عنوان شوراهاي كار ) (Betriebsräteدر قانونِ كارِ
آلمان معاصر وجود دارند.
نمايندگان كارگري انقﻼبي از هم پاشيدند و شاخهاي از آنها ،مانند ساير گروهها و افراد مهمِ جنبش شوراها ،به
حزب كمونيست پيوستند .نيروهاي راديكال جنبش مردمپايه نيز مانند نمايندگان ]كارگري[ انقﻼبي ،بر خﻼف
سوسيالدموكراتها يا كمونيستها ،هرگز سنت تاريخنگارانهاي از خود به جا نگذاشتند .آثار پژوهشي اندكي دربارهي
تاريخ آنها وجود دارد كه تقريباً هيچكدام از آنها به زباني جز آلماني انتشار نيافتهاند[2] .

ريچارد مولر و اتحاديهي فلزكارانِ آلمان
نمايندگان انقﻼبي از بخشِ تراشكارانِ اتحاديهي فلزكارانِ آلمان ) ،(DMVشاخهي برلين ] [3شكل گرفتند.
ريچارد مولر رئيس بخش تراشكارانِ اتحاديهي فلزكاران آلمان بود و از سال  1914بر سياستهايِ همكاريمحورِ
] [collaborationist policiesرهبريِ اتحاديه پافشاري ميكرد .تراشكارانِ برلين نيروهاي بسيار ماهري
بودند و به معناي دقيق كلمه ،موقعيت چانهزني خوبي داشتند .آنها از اين موقعيت ،نه فقط براي پيگيري مطالبات
خود ،بلكه براي حمايت از گروههاي آسيبپذيرتر كارگران نيز استفاده ميكردند ،براي مثال بسياري از كارگران زنِ
كه در طولِ جنگ به حوزهي توليد كشيده شده بودند )مولر[4].(94 ،1924 ،
ريچارد مولر در ابتدا راديكال نبود .او پيش از آن در  1913خود را عضو نسبتاً معموليِ اتحاديه نشان ميداد .بنا
بر مقدمه جزوهاي كه دربارهي كارش نوشته بود ،هدف شخصياش »آموزش تمامِ همكاران براي مبارز بودن است.
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مبارزي براي ايدهي سوسياليسم« )مولر  [5] «.(1913مولر ،براي تحقق اين هدف ،از روشهاي نسبتاً ويژهاي
استفاده كرد .او نظامي از شش نوع متفاوت از فرمهاي تطبيقي و پرسشنامه به وجود آورد .اين حجم از كارِ دفتري
براي كنترل و تأمين امنيت مشاركت اعضاي اتحاديهاش طراحي شده بود كه در سطح شهر در مغازههايي كوچك
پخش ميشد كه اغلب روابط دروني ضعيفي داشتند.
پرسشنامهها اين امكان را براي او فراهم كرد كه دربارهي اندازهي نيروي كار در هر بنگاه ،شرايط كار ،ميانگين
مزد و درجهي سازمانيافتگي در هر مغازه ،آمار و اطﻼعاتي جمعآوري كند .اين سيستم ،كارِ اتحاديه و بهويژه نظامِ
چانهزنيِ جمعي را تخصصي كرد .نمايندگان كارگري با اطﻼعات پرسشنامههاي مولر ،شناختي عميق دربارهي
تجربهي توليد به دست آوردند و از اين شناخت براي پيشبرد مطالباتشان استفاده كردند.
با وجود تمامي اين مزايا ،اما حرفهايسازي و تخصصيشدنِ اتحاديهگرايي آلماني به معناي بوروكراتيزه شدن نيز
بود .از يك سو ،لفاظي آتشين انقﻼبي دربارهي سوسياليسم و مبارزه طبقاتي؛ از سوي ديگر مبارزهي طبقاتي واقعي،
بيشتر و بيشتر تبديل به امري تكهتكه و پر از كاغذبازي شد كه حرفهايها و نيمهحرفهايهايي مانند مولر آن را
سازماندهي ميكردند .با اين وجود ،در آن زمان ،مولر در جايگاه يك سازماندهنده ،تضادي ميان ايدهآلها و
عملكردهاي اتحاديهاش نميديد .شوك جنگ بود كه نهايتاً او و ديگران را به بازبيني در فعاليتهاي گذشتهشان
مجبور كرد.
وقوع جنگ جهاني اول با شگفتزدگيِ كاملِ جنبش كارگري اروپا همراه نبود .از آغاز قرن جديد ،تنشهاي
فزايندهي بينالمللي ميان قدرتهاي اروپايي ديده ميشد ــ تحولي كه احزاب سوسياليست اروپا را به بحث دربارهي
انجام اقداماتي عليه جنگي احتمالي واداشت .كنفرانسهاي صلحي مانند كنفرانس بازل در  سازماندهي و
قطعنامههايي نيز صادر شدند .اما در نهايت چنين اقداماتي فقط جنبه نمادين داشتند و هيچ استراتژي انضمامياي
براي مقاومت در صورت وقوع جنگ تدوين نشد.
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با اين وجود ،به دليل وجه نمادينِ قدرتمند كنفرانسهاي صلح ،هنگاميكه سوسيالدموكراتهاي آلماني در كنار
ديگر احزاب اصلي سوسيالدموكرات اروپا تصميم گرفتند كه نه فقط در برابر جنگ مقاومت نكنند ،بلكه از
دولتهاي ملي نيز حمايت كنند ،اين موضوع همچنان شگفتانگيز بود ــ و درواقع براي بسياري شوك بود .در
آلمان ،تصميمِ اتحاديهها مبني بر توقف تمام اعتصابها در زمان جنگ ،حتي پيش از حمايتِ پارلماني
سوسيالدموكراتها از پيمانهاي جنگي ،در  آگوست  ،صورت گرفت .درباره آلمان اينگونه استدﻻل
ميشد كه اين جنگ ،دفاعي و بنابراين مشروع است ــ عﻼوهبرآن ،طبقهي كارگر بيشتر از همه از شكست نظامي
ضربه خواهد خورد .بنابراين ،ميبايست از همان ابتدا از جنگ حمايت كرد.
تراشكاران و ديگر شاخههاي فلزكارانِ برلين درونِ اتحاديهي خود در مقابل اين چرخشِ مليگرايانه مقاومت
كردند .جالب اينكه آنها از ابتدا بر اساس اصول انترناسيوناليستي يا صلحطلبانه عمل نميكردند .تا سال ،
آنها در برابر ممانعت از اعتصاب در دورانِ جنگ مقاومت كردند ،چراكه نميخواستند تنها ابزارشان براي اعمال
فشار به كارفرمايان را از دست بدهند .اين بعدها بود كه مولر و حلقهي او راديكال شدند .خود نامِ »نمايندگان
كارگري انقﻼبي« نسبتاً ديرهنگام ،در نوامبر  ،انتخاب شد.
نمايندگان انقﻼبي بهعنوان ساختاري موازي درون اتحاديهي فلزكاران آلمان ) (DMVعمل ميكردند .آنها
فعاليتشان را در برلين آغاز كردند .در آنجا تراشكاران ،شبنشينيهاي بهاصطﻼح غيرسياسي را سازمان ميدادند يا
پس از جلسات رسمي اتحاديه ــ كه معموﻻً پليس به آنها نفوذ ميكرد يا دستكم اتحاديهگرايان ميهنپرست در
آنها غالب بودند ــ ديداري خصوصي ترتيب ميدادند .پل بلومنتال ] ،[Paul Blumenthalرهبر بخش
جوشكاري شاخه برلين در اتحاديهي فلزكاران آلمان ،بعدها دربارهي چگونگي گردهمآيي نمايندگان كارگري انقﻼبي
گفت » :در كنفرانسها ،مسائل اتحاديهگرايان بحث ميشد .هرچند ،خيلي زود ،رفقاي اپوزيسيون يكديگر را
شناختند و به بهانهي نوشيدن آبجو همديگر را مﻼقات كردند .ما به تبادل تجربياتمان با يكديگر پرداختيم و اين كار
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آغاز نمايندگان كارگري انقﻼبي در برلين بود!«] [طولي نكشيد كه اين شبنشينيهاي غير رسمي به قرارهايي
مخفيانه بدل شد و مولر و رفقايش شروع به سازماندهي نظاممند يك گروه مقاومت كردند[].

از اپوزيسيون تا مقاومت :اتحاديه زيرزميني ميشود
نمايندگان انقﻼبي توانستند فعاليت خود را بر نظامهاي نمايندگان كارگري كه پيشتر نيز وجود داشتند ،بنا كنند .در
تمامي حرفههاي صنايع ،نمايندگاني مانند مولر و بلومنتال كه شاخههاي تراشكاران و جوشكاران را رهبري
ميكردند ،وجود داشتند .هر شاخه ،نظامي از نمايندگان را در بنگاههاي بزرگ داشت و هر نماينده ،داراي نمايندگان
زيردست و معتمداني در بخشها و كارگاههاي بنگاه بود .اين مناصب نمايندگي بهصورت غيررسمي از جانب اتحاديه
تأييد ميشد ــ بدون حقوق ،بدون ضمانت قانوني و اغلب بيآنكه از سوي كارفرمايان به رسميت شناخته شود.
آنها رابط بينِ بدنهي اعضاي عادي و رهبريِ اتحاديه بودند .آنچه بين سالهاي  و  اتفاق افتاد،
اساساً شورشِ اعضا و نمايندگان سطح پايين اتحاديه فلزكاران آلمان عليه رهبريِ اتحاديه بود.
مولر و رفقايش جدا از كانالهاي رسمي ،دست به سازماندهيِ نمايندگان انقﻼبي زدند .نمايندگان انقﻼبي با وجود
اينكه سازمانشان در هر دورهي معين صرفاً پنجاه تا هشتاد عضو داشت ،به اين دليل كه هر يك از آنها
نمايندهي كلِ بنگاه يا دستكم يك كارخانه بود ،بعد از مدتي توانستند بر هزاران كارگر تأثيري مستقيم بگذارند و
آنها را نمايندگي كنند .نمايندگان انقﻼبي با اين ساختار» ،سازمانهايي تودهاي نبودند كه همگان به آن دسترسي
يابند ،بلكه حلقهاي انحصاري از افرادي بودند كه سواد و تجربهاي معين در مبارزههاي سياسي و اتحاديهاي آن
روزگار داشتند «.عﻼوه بر اين ،آنها به نفوذي معين بر كارگرها نيز نياز داشتند .آنطور كه مولر بيان ميكند،
نمايندگان به معناي دقيق كلمه »پيشتازان پرولتاريا بودند) «.مولر(- ، ،
سخنان مولر را نبايد با مفهومي لنينيستي و از باﻻ به پايين پيشتازان ] [vanguardاشتباه گرفت :نمايندگان
انقﻼبي ،بهرغم عضوگيريِ محدودشان ،اصيلترين نمايندگان طبقهي كارگر آلمان در زمان خود بودند .از آنجا كه
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آنها در بنگاهها و كارخانهها عميقاً ريشه داشتند ،مطالبات آنها همان مطالبات كارگران بود و نمايندگان كارگري
هيچگاه تودهها را مجبور به انجام اعمالي خﻼف ارادهشان نميكردند .هنگام اعتصاب ،اغلب حتي در كارخانههايي
كه جزئي از شبكهي نمايندگان نبودند ،كارگران از كار دست ميكشيدند .در سال  ،چهارمين سال جنگ ،اين
گروه توانست تمام صنايع جنگي برلين و نيز صنايع جنگي برخي شهرهاي ديگر را كامﻼً فلج كند) .مولر ،
(
نمايندگان انقﻼبي به دليل تركيب ويژهاي از سازماندهي مردمپايه و عضويت محدود ،نه تنها كارآيي باﻻيي
داشتند ،بلكه در مقابل مأموران تحريككننده و نفوذ پليس نيز مصون بودند .پس از اعتصابهاي بزرگتر ،بسياري از
نمايندگانبراي مجازات به ارتش فراخوانده شدند ،اما پليس هرگز نتوانست حتي يك بار هم به شبكه نفوذ كند يا
آن را از كار بيندازد[] .

سوسياليسم مستقل
در آوريل  ،تضادها بر سر ادامهي حمايت از جنگ منجر به انشقاق در حزب سوسيالدموكرات ) (SPDشد.
با اينكه اين تضادها در پايان سال  نيز باﻻ گرفته بودند ،اما تقريباً دو سال طول كشيد تا اپوزيسيونِ حزب،
مانند اتحاديهها ،سازمان يابد .شكاف نهايي زماني پديد آمد كه آن دسته از اعضاي سوسيالدموكرات رايشتاگ كه از
رأي دادن به نفع مجموعهي جديدي از اوراققرضهي جنگي سر باز زدند ،از حزب اخراج شدند .اعضاي اپوزيسيون
رايشتاگ و پارلمانهاي ايالتي در واكنش به اين عمل تحريكآميز ،همراه برخي از اعضاي عادي اپوزيسيون ،حزبِ
سوسيالدموكرات مستقل را شكل دادند .مستقلها يا  ،USPDهمچون ائتﻼفي براي گردآوردنِ اپوزيسيون
ازهمپاشيدهي سابق عمل كرد .از اينرو ،حزب جديد بسيار ناهمگون بود .اين حزب از يك طرف شامل راديكالهاي
چپگرايي مانند كارل ليبكنشت ،روزا لوكزامبورگ و اتحاديه اسپارتاكيست بود و از طرف ديگر ،تجديدنظرطلباني
مانند ادوارد برنشتاين ،كه آشكارا از »تجديدنظر« در ماركسيسم و تبديل حزب سوسيالدموكرات به حزبي
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اصﻼحطلب حرف ميزد ،را دربرميگرفت .برنشتاين و هوادارنش همانقدر كه با جنگ مخالف بودند ،با انقﻼب نيز
مخالفت ميكردند.
نمايندگان انقﻼبي به عضويت حزب مستقل جديد در آمدند ،اما همچنان در بين خود مستقل باقي ماندند .آنها
هيچگاه شبكهي خود را تابع رهبري حزب قرار ندادند و در عوض از حزب سوسيالدموكرات مستقل بهعنوان
سكويي براي كنشگري از پايين و مردمپايهي خود بهره بردند) .مولر (162-161 ،1924

اعتصابهاي تودهاي عليه جنگ
نمايندگان انقﻼبي در جريان اعتصابهاي سياسي ،تصميمگيرندگان اصلي بودند .اين امر جنبش كارگري آلمان را
كه تقسيم مسئوليتها در آن به خوبي جا افتاده بود ،كامﻼً گيج كرد .بر اساس عرف ،حزب مسئول سپهر سياسي
بود ،در حالي كه بنا بود اتحاديهها فقط با مسائل اقتصادي سر و كار داشته باشند .نمايندگان كارگري انقﻼبي
نخستين كساني بودند كه اعتصابهاي تودهايِ سياسي را در سياست آلمان بهكار گرفتند .پيش از آن ،اعتصاب
تودهاي صرفاً در سطح نظريه وجود داشت و چپگراياني مانند لوكزامبورگ از آن دفاع ميكردند ،هر چند از سوي
ميانهروها رد ميشد .اكنون ،نمايندگان انقﻼبي اين اعتصابها را ،از پايين و بدون مجوز مقامات رسمي حزب يا
اتحاديه ،سازمان ميدادند.
نمايندگان مستقﻼً دربارهي زمانبندي تصميم ميگرفتند .فقط زماني كه برنامهها معلق شدند ،آنها از رهبري
سوسيالدموكراتهاي مستقل درخواست حمايت ،و نه مجوز ،ميكردند .مثﻼً نمايندگان انقﻼبي در ژانويه ،1918
نمايندگان سوسيالدموكراتهاي مستقل در رايشتاگ و چند پارلمان ايالتي را به يك گردهمايي دعوت كردند و
خواستار حمايتشان از اعتصاب انقﻼبي شدند .رهبران حزب مردد بودند و از سركوب يا ممنوعيت كامل از عضويت
در اين حزبِ نوپا ميترسيدند .سرانجام آنها با يك اعﻼميه كه دعوتي عمومي به اعتراض بود موافقت كردند .هر
چند اين اعﻼميه اشارهاي مستقيم به اعتصابها يا قيامها نداشت) .مولر [9] (139 ،1924
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نمايندگان انقﻼبي ،همواره سازماني كارگري بودند و تنها متفكراني كه به صفوف آنها پذيرفته شدند ،ارنست
دويميگ ] [Ernst Däumigو جورج لدبور ] [Georg Ledebourبودند .دويميگ قبﻼً ويراستار روزنامهي
اصلي سوسيال دموكراتها ،با عنوانِ »بهپيش« ] [Vorwärtsبود ،او اين سمت را به خاطر مواضع مخالفش از
دست داده بود [10] .لدبور عضو سرشناس مجلس آلمان ،از طيف چپِ حزب سوسيالدموكرات و پس از آن يكي از
اعضاي بنيانگذار حزب سوسيال دموكرات مستقل بود.
دويميگ ،ديرهنگام ،در تابستان  ،1918بعد از آنكه ريچارد مولر براي اعتصاب ژانويه  1918به ارتش فراخوانده
شده بود ،به عضويت نمايندگان انقﻼبي درآمد .دويميگ به همراه اميل بارث ] ،[Emil Barthرئيس شاخهي
لولهكشهاي اتحاديهي فلزكاران ،خيلي زود به چهرهاي پيشرو در سازمان بدل شد.
مسير سياسيِ كلي كه نمايندگان در طول جنگ انتخاب كردند را ميتوان مسيري راديكال و عملگرا وصف كرد.
آنها در مقايسه با ديگر اعضاي حزب سوسيالدموكرات مستقل و رهبريِ آن ،كه در مقابل هرگونه كنش
فراپارلماني شديداً مقاومت ميكردند ،چپگرا محسوب ميشدند .اما نمايندگان انقﻼبي با اتحاديهي اسپاتاكوس كه
كارل ليبكنشت و روزا لوكزامبورگ آن را رهبري ميكردند ،نيز مخالف بودند .اسپارتاكيستها خواستار كنش،
اعتصاب و تظاهرات مداوم بودند .آنها نهتنها از مقابله با پليس نميترسيدند ،بلكه در پيِ چنين مقابلههايي نيز بودند،
به اين اميد كه جنگهاي خياباني تنش را افزايش دهد و موقعيتي انقﻼبي به همراه بياورد .نمايندگان انقﻼبي اين
تاكتيك را با عنوان »تمرينات ورزشي انقﻼبي« مسخره ميكردند .ريچارد مولر اين اقدامات را بهعنوان ارادهگرايي
ايدهآليستي كه تودههاي كارگر نميپذيرند ،محكوم ميكرد )همان 165 :و پس از آن( .نمايندگان انقﻼبي به دليل
اين اختﻼفنظرها ،به اسپارتاكيستها اجازه نميدادند كه در نشستهاي منظم آنها حضور يابند و با ليبكنشت و
هوادارنش جداگانه ديدار ميكردند .اما هر دو گروه ،بهرغم تفاوتهايشان ،هنگامي كه پاي درگيريهاي حساس به
ميان ميآمد ،با هم همكاري ميكردند.
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نمايندگان انقﻼبي سه اعتصاب تودهاي مهم را سازمان دادند .نخستين اعتصاب ،كه در ژوئن  1916برگزار شد،
براي اعﻼم همبستگي با كارل ليبكنشت بود ،كه در جريان تظاهرات غيرقانوني روز كارگر دستگير شده بود .دومين
اعتصاب در آوريل  1917سازمان داده شد و به اعتراضي عظيم عليه كمبود غذا در آن سال بدل شد .سومين
اعتصاب سياسي در ژانويه  1918اتفاق افتاد .در اين آخرين بسيج نيروها ،كه شامل نيم ميليون كارگر در برلين
ميشد ،كميتهي اعتصاب ،خود را »شوراي كارگري« نام نهاد و تبديل به مدلي براي شوراهايي شد كه در انقﻼب
آلمان به وجود آمدند) .اشنايدر و كودا (21 ،1968
كميتههاي اعتصاب ،اغلب شاملِ خود نمايندگان انقﻼبي بود .اما در اعتصاب ژانويه نمايندگاني از حزب سوسيال
موكرات مستقل و حتي حزب سوسيالدموكرات را ،براي گسترش تأثير اعتصاب ،پذيرفتند .به نظر مقامات نظامي و
دولت ،اين اعتصابهاي تودهاي ناگهاني ،خصوصاً در صنايع نظامي ،هشدارآميزترين نمودهاي مقاومت عليه جنگ
بودند .نه وحدت ارتش با رهبري اتحاديه و نه سركوب تودهاي و اعزام كارگران انقﻼبي به جنگ پس از هر
اعتصاب ،هيچيك نتوانست اين جنبش را كامﻼً متوقف كند .مقدمات اين اعتصابها همواره از سوي نمايندگان
انقﻼبي مهيا ميشد ،چرا كه هم حزب سوسيالدموكرات مستقل و هم اتحاديهي اسپارتاكوس فاقد شبكهي كارگرانِ
فعالي بودند كه نمايندگان انقﻼبي درون كارخانهها ساخته بودند .اسپارتاكيستها فقط توانايي سازماندهي برخي
اعتصابهاي محلي را داشتند و حزب سوسيالدموكرات مستقل خود را به كنش پارلماني محدود كرده بود .به اين
ترتيب ،نمايندگان انقﻼبي ،بهويژه بعد از  ،1917هنگامي كه تماس خود را با فعاﻻن ساير شهرها گسترش دادند،
قويترين گروه اپوزيسيون در آلمان در خﻼل جنگ جهاني اول محسوب ميشدند.
از آنجايي كه نمايندگان انقﻼبي ،گروهي غيرقانوني و مخفي بودند ،موفقيتهايشان را تبليغ نميكردند .آنها
اعﻼميهاي پخش نكردند و اثري از صورتجلسات نشستهاي خود بر جاي نگذاشتند .آنها در خفا عمل ميكردند
و صرفاً در هفتههاي پس از انقﻼب نوامبر  1918بود كه براي نخستين بار با نام خود جريدهاي منتشر كردند .يكي
از دﻻيل اصلي كه بعدها تاريخنويسان تاثير نمايندگان انقﻼبي را دست كم گرفتند ،همين فقدان آثار نوشتاري است.
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كنشهاي عمومي در مقابله با جنگ توسط اسپارتاكوس و حزب سوسيالدموكرات مستقل انجام ميشد .هر دو
گروه مردم را عليه جنگ و تثبيت پنهاني ديكتاتوري نظامي در كشور برميانگيختند .ادبيات غيرقانوني
اسپارتاكيستها و سخنرانيهاي پارلماني مستقلها ،بدون شك تأثير بيشتري بر افكار عمومي داشت تا فعاليتهاي
سازماني و مخفي نمايندگان انقﻼبي .همچنين اقدامات دو گروه نخست ،نه تنها تأثيري جدي بر افكار عمومي
داشتند ،بلكه در راديكاليزه كردنِ خود نمايندگان انقﻼبي نيز موثر بودند .نمايندگان انقﻼبي ،بدون بحثهاي مداوم با
ساير گروهها و در نتيجه تأثيرگذاري دو جانبه ،احتماﻻً اتحاديهگراياني معمولي باقي ميماندند كه بهخوديِخود
مخالف جنگ نبودند ،بلكه صرفاً با تأثير منفي آن بر مزدها و شرايط كار مخالفت ميكردند[11].
بايد پذيرفت كه سه اعتصابي كه نمايندگان كارگري سازماندهي كردند شكست خوردند .همهي آنها بعد از چند
روز از هم پاشيدند ،بدون آنكه به هيچ يك از مطالباتشان دست يابند .اما هر اعتصاب از اعتصاب قبلي بزرگتر بود.
اعتصابها كه با پنجاه هزار كارگر در برلين در  1916آغاز شد ،در آوريل  1917به چهارصدهزار اعتصابكننده در
چندين شهر رسيد و در ژانويه  1918تقريباً هفتصد و پنجاه هزار نفر در اعتصاب بودند .پس از آنكه اين اعتصاب
آخر بدون كسب نتايج ثمربخش سركوب شد ،نمايندگان انقﻼبي تاكتيك خود را تغيير دادند .آنها در سال 1918
سﻼحها را انبار ميكردند تا اعتصاب بعدي را به شورشي مسلحانه بدل كنند .اين طرحها عمدتاً از انقﻼب اكتبر در
روسيه الهام گرفته بود.

از اعتصاب تا انقﻼب
پيش از  ،1917آلمان و روسيه پادشاهيهايي اقتدارگرا بودند .حاكمان هر دو كشور مدعي بودند كه براي دفاع از
خود درگير جنگ هستند .اما انقﻼب بلشويكي در  1917همهچيز را تغيير داد ،چرا كه لنين به روشني بيان كرد كه
بلشويكها خواستار توقف فوري جنگ و آغاز مذاكرات هستند.
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مذاكرات صلح آغاز شد ،اما دولت آلمان بر كنترل اوكراين ،بخشهايي از لهستان و دولتهاي بالتيك اصرار
داشت .هدف آنها بهرهبرداري از ضعف روسيه براي تحقق بخشيدن به روياي امپراتوري استعماري آلماني در
اروپاي شرقي بود .حركت مذاكرات صلح كند شد و با طرح چنين مطالباتي ديگر كامﻼً متوقف شد .در اين نقطه از
تاريخ ،اين موضوع روشن بود كه براي آلمان ،جنگ جهاني هرگز جنگي تدافعي نبوده است .حال حتي كارگران
سوسيالدموكرات يا اعضاي اتحاديههاي مسيحي پرنفوذ ميدانستند كه بدون يك انقﻼب سياسي كه پادشاهي را
براندازد و ستون فقرات نظامي آن را در هم بكوبد ،هيچ صلحي در كار نخواهد بود .راديكاليزه شدن در راه بود.
تنشها ،حتي بعد از اينكه آلمان و روسيه در مارس  1918با يكديگر به ]قرارداد[ صلح ديگري رسيدند ،افزايش
يافت .جنگ در جبههي غربي ادامه يافت و ضميمهسازيهاي بزرگ كه حاصلِ معاهدهي صلح برست ـ ليتوفسك
بود بهعنوان نشانهاي از خشونت ادامهدارِ امپرياليسم آلماني تلقي شد.
اعتصاب ژانويهي  ،1918كه فقط چند هفته بعد از انقﻼب بلشويكي ] [12اتفاق افتاد ،نتيجهي مستقيم شكست
فرآيند صلح بود .اين نخستين تﻼش براي فرارفتن از يك كنشِ اعتراضي در تﻼش براي توقف جنگ از طريق
شورشِ مدني بود .اين تﻼش به اين دليل شكست خورد كه ارتش آلمان هنوز دست نخورده باقي مانده و مايل به
دفاع از سلطنت بود ،اما نمايندگان انقﻼبي ميدانستند كه وضعيت ميتواند تغيير كند و از همينرو خود را براي آينده
آماده ميكردند.
البته انقﻼب آلمان برخﻼف انتظار از برلين آغاز نشد .با وجود اينكه نمايندگان انقﻼبي تنها گروهي بودند كه خود
را براي شورش مسلحانه آماده كرده بودند ،ملوانان ]درياي شمال[ جنبش انقﻼبي را آغاز كردند.
شورش در نيروي دريايي در اواخر اكتبر  1918آغاز شد .فرماني از سوي ادارهي نيروي دريايي ،ناوگاني را براي
نبردي تعيينكننده با بريتانيا فراخوانده بود .ملوانان كه قبﻼً در اثر سركوب شورش سال گذشته راديكال شده بودند و
نيز چنين مأموريتي را خودكشي تلقي ميكردند ،از اطاعت از اين دستور سر باز زدند و شورشي در كشتيهايشان
ترتيب دادند .آنها موفق شدند جلوي حركت ناوگان آلماني را بگيرند .شورش در  4نوامبر  1918از دريا به خشكي

13

رسيد :ملوانان در شمال ،شهر ساحليِ كيِل را به كنترل خود در آورند و شورايي از سربازان را براي كنترل شهر
مستقر كردند .آنها از شورش قبلي آموخته بودند كه اگر پيشتر نروند و صلح را تحميل نكنند ،سركوبي سنگين
همراه با مجازات مرگ دامنگير همهي آنها خواهد شد .اكثر ملوانان كارگرانِ پيشين و بعضي از آنها حتي از
اعضاي اتحاديه و سوسياليست بودند .كشتيهاي جنگيِ بزرگ جنگ جهاني اول ،كه برخي مفسران به آنها
»كارخانههاي شناور« نيز ميگفتند ،نقطهي شروع انقﻼب شد.
در برلين اما جريان به اين سرعت اتفاق نيفتاد .در جلسهاي مخفيانه در  2نوامبر ،نمايندگان انقﻼبي ،اتحاديهي
اسپارتاكوس و اعضايي از جناح چپِ حزب سوسيالدموكرات مستقل تصميم گرفتند كه شورشي را كه براي  4نوامبر
برنامهريزي كرده بودند به عقب بيندازند .در عوض ،تصميم گرفتند كه اعتصاب عمومي مسلحانهاي را در  11نوامبر
عملي كنند .علت اين بود كه هيچكس نميتوانست اطﻼعات دقيقي از فضاي سياسي خارج از برلين ،و مهمتر از آن،
اطﻼعاتي دربارهي وفاداري نيروهاي نظامي فراهم آورد .نمايندگان انقﻼبي ميدانستند كه نميتوانند در جنگي
شهري ،در مقابل ارتشي وفادار و كارآمد پيروز شوند .بهخصوص در برلين ،كه حضور نظامي براي محافظت از
ساختمانهاي دولتي و ديگر نهادها بسيار متمركز بود ،پيروزي فقط زماني ممكن بود كه نيروهاي نظامي با شورش
همراهي كنند يا بيطرف باقي بمانند .مولر نگران بود كه مبادا عملي زودهنگام به شكست شورش و در نتيجه به
حمام خوني بيسابقه بينجامد) .مولر .(173 ،1924
كارل ليبكنشت و اتحاديه اسپارتاكوس مشخصاً از تعلل مولر ناراضي بودند .ليبكنشت كه با عفو عمومي براي آرام
كردنِ اوضاع از زندان آزاد شده بود ،خواهان اقدامي فوري بود؛ اما مولر ،اميل بارث و نمايندگان انقﻼبي نپذيرفتند.
آنها با هر گونه اقدام مخاطرهآميزي مخالف بودند .ليبكنشت و اسپارتاكيستها ميبايست منتظر ميماندند.
اما هنگامي كه شايعات دربارهي شورش در شمال به برلين گسترش پيدا كرد ،برنامهها نيز بايد تغيير ميكرد .بعد
از آنكه ارنست دويميگ به اتهام خيانت در  8نوامبر دستگير شد ،نمايندگان انقﻼبي تصميم به عملي فوري گرفتند،
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چرا كه ميترسيدند در غير اين صورت نقشههايشان براي پليس برمﻼ شود .هر سه گروه براي فرداي آن روز
دعوت به اعتصاب عمومي كردند.
پاسخ منكوبكننده بود .همهجا تودههاي كارگري به خيابانها آمدند ،نقشهي آنها براي غافلگيريِ پليس و
نيروهاي نظامي موفقيتآميز بود .تقريباً هيچ مقاومتي وجود نداشت .اكثريت بزرگي از نيروهاي نظامي خسته به اميد
صلح فوري در كنار انقﻼبيون قرار گرفتند.
حكومت خاندان هوهنزولرن ،كه قرنها بر پروس و آلمان حكومت كرده بود ،در يك روز سقوط كرد.

جمهوري سوسياليستي آلمان
نمايندگان كارگري انقﻼبي در بعد از ظهر  نوامبر  در رايشتاگ كه گروه رنگارنگي از اعضاي شوراهاي
سربازان مشغول بحث بودند ،حضور بهم رساندند .نمايندگان انقﻼبي جلسه را در دست گرفتند و شركتكنندگان را
متقاعد كردند كه براي رأيگيري مركزي با هدف انتخاب دولتي انقﻼبي در فرداي شوراهاي كارگري و سربازان
فراخوان صادر كنند.
انتخابات برگزار شد اما نمايندگان انقﻼبي نتوانستند بر دولت جديد مسلط شوند .در اثر وقايع ناگهاني و آشوبناك
انقﻼبي ،و حتي بيشتر در اثر واكنش فوري حزب سوسيالدموكرات ،نمايندگان انقﻼبي مجبور شدند توازن ميان
حزب سوسيالدموكرات مستقل و حزب سوسيال دموكرات را در دولت انقﻼبي بپذيرند.
دو كابينهي دولتيِ انقﻼبي انتخاب شدند :شوراي اجرايي برلين و شوراي نمايندگان خلق .شوراي اجرايي را
شوراهاي كارگري برلين انتخاب كرد و بايد تا زماني كه كنوانسيون ملي شوراهاي كارگري و سربازان بتواند به
اجماع برسد ،باﻻترين مقام حاكميت را در اختيار داشته باشد .ريچارد مولر به يكي از دو رئيس اين شورا بدل شد و
تمام كرسيهاي سوسيالدموكراتهاي مستقل توسط نمايندگان انقﻼبي پر شد .از آنجا كه شوراي اجرايي باﻻترين
ارگان رژيم انقﻼبي بود ،مولر به لحاظ فني رئيس جمهوريِ تازه تأسيسِ سوسياليستي آلمان محسوب ميشد.
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اما قدرت واقعي در جاي ديگري ،توسط شوراي نمايندگان خلق ،اعمال ميشد .اين ارگان همچون دولتي موقت
عمل ميكرد و بهطور فزايندهاي تفوق پيدا كرد [] .اميل بارث لولهكش ،نمايندگان انقﻼبي را در اين شورا
نمايندگي ميكرد ــ هر چند او تنها راديكال در ميان شش عضو نماينده بود .هنگامي كه به تصميماتي فوري نياز
بود ،دو همكار بارث از حزب سوسيالدموكرات مستقل كه عضو بخش ميانهروي حزب بودند ،با نمايندگان حزب
سوسيال دموكرات همكاري ميكردند و اغلب عليه او رأي ميدادند.
به اين ترتيب ،فريدريش ابرت ] ،[Friedrich Ebertرهبرِ سه نمايندهي حزب سوسيالدموكرات ،بهمرور بر
شوراي نمايندگان خلق تفوق پيدا كرد ،خصوصاً به اين دليل كه او و حزبش از حمايت نخبگان نظامي ،مطبوعات
ليبرال و دستگاه دولتي ــ دستگاهي كه تا حدي توسط انقﻼب خلع قدرت شد اما هرگز تخريب نشده بود ــ نيز
برخوردار بودند .نخبگان قديمي امپراتوري آلمان اميدوار بودند كه حمايت آنها از سوسيالدموكراتها از تأثير
مستقلها و راديكالهاي ديگر بكاهد ،اقدامي كه موفقيتآميز بود.
در شوراي اجرايي ،مولر و اعضاي سوسيالدموكرات مستقل ،نه تنها با سوسيال دموكراتها بلكه با نمايندگان
سربازان مناقشاتي مداوم داشتند .بسياري از نمايندگان سربازان تازه به دنياي سياست وارد شده بودند و تقريباً هيچ
يك از آنها عقايد سياسي روشني نداشتند ،آنها با اندك ترديدي به سمت سوسيالدموكراتها متمايل ميشدند
چراكه به راديكالها اعتماد نداشتند .به همينخاطر ،شوراي اجرايي به سرعت فلج شد .هدف پايهگذاري »گارد
سرخ« براي دفاع از دستاوردهاي انقﻼب ،از سوي سربازان و سوسيالدموكراتها وِتو شد ــ چرخشيمهلك كه نه
تنها مانع انسجام انقﻼبيون در همان هفتههاي حساسِ نخستين فرايند] انقﻼب[ بود ،بلكه همچنين باعث شد كه با
آغاز اقدامات ضدانقﻼب در  ،سوسيالدموكراتها و راديكالهاي چپگرا بيدفاع بمانند .از آنجا كه شوراي
اجرايي فلج شده بود ،كنترل فرآيند سياسي از طريق شوراي نمايندگان خلق براي ابرت و سوسيالدموكراتها كاري
ساده بود .در اواخر دسامبر  ،بعد از حملهي نيروهاي دولتي به سربازان انقﻼبي در برلين ،حزب
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سوسيالدموكرات مستقل در اعتراض به اين اقدام از شوراي نمايندگان خلق خارج شد .از آن مقطع به بعد،
سوسيالدموكراتها كنترل نهادهاي اصلي انقﻼبي را در دست داشتند.
عﻼوه بر اين ،انقﻼب از پايين نيز به همان اندازهي باﻻ مسدود شد .كنوانسيون ملي شوراهاي كارگري كه در 
دسامبر  برگزار شد ،عليه تحكيم نظامِ شورايي رأي داد و در عوض تصميم گرفت كه پارلماني ملي انتخاب
كند .ريچارد مولر ،كه سخنران افتتاحيهي كنوانسيون ملي بود ،از تصميم شوراها كه خود را با رأي خويش از قدرت
كنار گذاشتند ،شوكه شده بود و كنوانسيون را »باشگاه خودكشي« خواند )انگل  [].( ،در دسامبر
 سوسيالدموكراتها حتي در ميان جنبش شوراها اكثريتي قدرتمند داشتند ،هر چند خود حزب ايدهي
شوراهاي كارگري را رد ميكرد .اما حزب سوسيالدموكرات مستقل و راديكالها در اقناع اكثريت كارگران به پيروي
از ايدههايشان شكست خوردند .ديگر بسياري از كارگران دليلي براي توقف حمايت از سوسيالدموكراتها
نميديدند .آنها با خاتمهي جنگي كه حزب را دو شقه كرده بود ،خواستارِ اقدام مشترك نمايندگانشان در هر دو
حزب بودند و اين واقعيت را ناديده ميگرفتند كه در پسِ مسئلهي جنگ ،انشقاقهاي عميق ديگري نيز درون
جنبش كارگري وجود داشت.
از سوي ديگر ،بحران دسامبر  نيز در رابطه با آيندهي انقﻼب ،به انشقاق ميان رهبري نمايندگان انقﻼبي و
حزب سوسيالدموكرات مستقل و انزواي نمايندگان انقﻼبي درونِ حزب مستقل انجاميد .با اين وجود ،آنها با
اسپارتاكيستها كه حزب خود را )حزب كمونيست آلمان ـ  (KPDدر اول ژانويه  شكل دادند ،همصف
نشدند .نمايندگان انقﻼبي به كنگرهي تأسيسِ حزب دعوت شدند ،اما هنگامي كه مذاكرات ميان نمايندگان انقﻼبي
و اسپارتاكيستها طوﻻنيتر از حد انتظار شد ،جلسه به هم خورد .در انتها اما هيچ سازشي صورت نگرفت .جالب
است كه مولر و نمايندگان انقﻼبي توسط سلطهي سنديكاليسم در حزب تازه تأسيس كمونيست آلمان كنار گذاشته
شدند ،يعني جرياني كه بعدها به حزبي با مدل لنينيستي بدل شد .بهطور مشخص ،نمايندگان انقﻼبي ،قوياً با ايدهي
بايكوت كردن انتخابات مجلس ملي مخالف بودند )هوفروگه   ،و پس از آن(.
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جنبش شوراهاي كارگري
نمايندگان انقﻼبي بخشي از حزب سوسيالدموكرات مستقل باقي ماندند ،اما به كنش مستقل از رهبري رسمي حزب
ادامه دادند .حوزهي عملِ جديد آنها جنبش شوراهاي كارگري بود .در نخستين روزهاي  ،اين جنبش از دل
مجموعهي متنوعي از شوراهاي كارگري به وجود آمد كه در آن زمان بسيار ناهمگون بودند و برنامهي مشتركي
نداشتند .با آنكه شوراها از سال  در شورشها و اعتصابات تودهاي مشاركت داشتند ،اما نه نظريهي
وحدتبخشي در رابطه با كمونيسم شورايي در كار بود و نه بحثهايي دربارهي اين شكل از سازماندهي در ميان
سوسياليستهاي آلماني ،چه قبل و چه هنگام جنگ .همانند نمونهي روسيه در  ،شوراها به شكلي مردمپايه
از درون مبارزات سياسي رشد يافتند [] .نمونههاي تاريخي و واكاويهاي نظري براي تسهيلِ حركت به جلو
ارائه شده بودند ــ مثﻼً كمون پاريس  و تأمﻼت ماركس در باب اين گونه وقايع؛ هر چند اين دسته از
نوشتههاي ماركس ،در ميان ايدههاي سوسيالدموكراتهاي آلمان ،پيش از جنگ جايگاهي ويژه نداشت ــ چرا كه
تصور آنها از سياست بيشتر ايستا ،اگر نگوييم اقتدارگرا ،بود كه عمدتاً از واقعيتهاي رژيماقتدارگراي امپراتوري
منتج ميشد .بايد توجه داشت كه همين رويكرد نيز دشمنيِ شگفتآور آنها را با هرگونه تﻼش براي پيشبرد
انقﻼب آلمان توضيح ميدهد )نك به هافروگه.(b ،
ريچارد مولر و ارنست دويميگ روزنامهاي به نام شوراي كارگري ] [Der Arbeiter-Ratتأسيس كردند و
رئوس نظريهي كمونيسم شورايي ــ »نظام شورايي ناب« ) (reines Rätesystemــ را شرح دادند .اين نظريه
يكي از اولين نظريههاي دموكراسي شورايي بود كه دامنهي آن از شوراهاي تكـكارخانه تا شوراهاي
ناحيهايـصنعتي و در نهايت تا شوراي اقتصادي ملي گسترش پيدا ميكرد [16] .منتقدان در آن زمان و پس از آن،
ايدههاي آنها را طرحوارههايي كلي ] [schematicدانستهاند .اما اين اولين تﻼشِ انقﻼبيون براي ارائهي افقي
منسجم از جامعهاي بود كه توسط توليدكنندهها اداره ميشود.
18

در بهار  ،1919ديگر بديهي بود كه شوراي نمايندگان خلق ،تأثير چنداني در اجتماعيسازيِ بيشترِ صنايع اصلي
ندارد .هر سه حزب سوسياليست از ايدهي اجتماعيسازي صنايع سنگين و ديگر بخشهاي متمركز و انحصاريِ
اقتصاد آلمان حمايت ميكردند و اين ايده حتي ميان كارگران نامتشكل و ديگر بخشهاي مردم نيز محبوبيت
داشت .از اينرو ،كنوانسيون ملي شوراهاي كارگري در ماه دسامبر اجراي اين برنامهها را به دولت محول كردند .با
اين همه ،هيچ اتفاقي نيفتاد و نمايندگان خلق قدمي جدي در راستاي اجتماعيسازي برنداشتند.
اين عدم كنش ،همراه با سياستهاي سركوبگرانهي دولت ــ كه در ژانويه با كمك نيروي نظامي شورشي را در
برلين سركوب كرده بود ــ منجر به ناآراميهاي گسترده در ميان كارگران شد .شورش ژانويه به شكل اعتصابي
عمومي آغاز شده بود و با درگيري ميان نيروهاي دولتي و كارگران مسلح به اوج خود رسيد .كارل ليبكنشت و رزا
لوكزامبورگ ،رهبران حزب نوپايِ كمونيست آلمان در پسآيند اين درگيريها به قتل رسيدند [17] .نمايندگان انقﻼبي
در پي آن انشعاب كردند .درحاليكه مولر مخالف طغيان بود و آن را زودهنگام ميديد ،ديگر اعضاي گروه ،چهرههاي
اصلي در كميتهاي انقﻼبي بودند كه شورش را هماهنگ كردند.
اگرچه انقﻼبيون شكست خوردند ،دولت نيز بيشترِ مشروعيت خود را بعد از اين وقايع از دست داد و ناآرامي در
ميان تودههاي كارگري افزايش يافت .درنتيجهي اين حالوهوا موجي از اعتصابات در بهار  ،1919به مركزيت
برلين ،محدودهي روهر ] [Ruhrو مناطق صنعتي اطراف هاله ] [Halleو مرزبورگ ] [Mereseburgفوران
كردند .اين موج اعتصاب قويترين اكسيوني بود كه طرفدارانِ سيستم شورايي پيش بردند و حركتي ملي ،خلق
كردند .ايدههايي كه تنها محدود به حلقهي كوچك نمايندگان انقﻼبي بود و در روزنامهي شوراي كارگري بحث
ميشد ،آنچنان گسترش يافت كه بدل به مطالبات عمومي جنبشي ملي شد .بهنظر ميرسيد كه اعتصابها ،با
محصور كردنِ شهر وايمار و مسدود كردن روندهاي اجرايي مجلس ملي ،مسئلهي »شوراهاي كارگري يا دموكراسي
پارلماني؟« را از نو گشوده بود.
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اما اين اعتصابها نيز به همان سرنوشت شورش ژانويهي  1919و تمامِ تﻼشهاي ديگري كه براي پيشبرد
فرآيند انقﻼبي صورت ميگرفت ،دچار ميشدند :به اين ترتيب كه وقايعي محلي و ناهماهنگ باقي ميماندند كه
بهراحتي به انزوا كشيده و توسط نيروي نظامي سركوب ميشدند [18] .ريچارد مولر و ويلهلم كوئننِ ] Wilhelm
 [Koenenكمونيست اين مسئله را پيشبيني كردند و براي تمركز قدرت اعتصابها ،كوشيدند در سطح ملي
اعتصابات جاري را هماهنگ كنند ــ اما اين تﻼش نيز شكست خورد .در حالي كه در يك ناحيه اعتصابات آغاز شده
بود ،در ناحيهاي ديگر در حال رنگ باختن بود ،در غير اين صورت ،نيروي قهري خشن آنها را وادار به عقبنشيني
ميكرد :در برلين ،پايان اعتصابها در مارس  1919بسيار شبيه به جنگي داخلي بود .نيروهاي دولتي ،كه اكثراً از
واحدهاي دستِ راستي تشكيل شده بودند ،از اسلحههاي اتوماتيك و توپخانههاي سنگين براي سركوب محلههاي
كارگرنشين برلين ـ ليشتنبرگ و برلين ـ فردريكشاين استفاده كردند .غيرنظاميان بسياري كه در اين ماجراها
دخيل نبودند كشته شدند و تعداد تلفات بيش از يك هزار نفر بود )مولر163-124 :1925b ،؛ مورگان ،1975
 230و پس از آن([19] .

پايان انقﻼب :يكپارچگي شوراها
درهمكوبيدنِ بيرحمانهي جنبش شوراها در  1919تمام اميدها براي اينكه با انقﻼب مسلح ديگري بتوان دولت
سوسيالدموكرات را واژگون كرد ،از بين برد .پس از خروجِ حزب سوسيالدموكرات مستقل از شوراي نمايندگان
خلق در اواخر دسامبر  ،1918سوسيال دموكراتها به تنهايي حكمراني ميكردند .آنها هر كاري براي تبديل رژيم
انقﻼبي به يك دموكراسي ليبرال اما سرمايهدارانه را انجام دادند .مجمع ملي فتح پاياني اين فرآيند بود .مولر،
دويميگ و اكثر نمايندگان انقﻼبي خط مشيء خود را در پاسخ به اين وضعيت تغيير دادند.
آنها پس از فهم اين كه انتصابِ كامل جمهوري شوراي كارگري غيرممكن است ،كوشيدند شوراها را بهعنوان
نهادهايي فرعي با قانون اساسي جديد ادغام كنند )مورگان  .(252 ،1983در اين زمان ،نمايندگان انقﻼبي
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كارگري مشخصهي يكتا و منحصربهفردشان را از دست داده بودند و كموبيش با شاخهاي از جنبش عمومي شوراها
كه متعلق به حزب سوسيالدموكرات مستقل بودند ادغام شدند .پيشتر در ژانويه ،هنگام شورش ،انشعابي در سازمان
رشد كرده بود .شاخهاي از نمايندگان انقﻼبي از آكسيون حمايت ميكرد اما مولر و دويميگ اين تصميم را وتو
كردند ،چرا كه شانس موفقيتي در آن نميديدند؛ بنيان اعتصاب تنها در برلين بود و با وجود آنكه اكثريت كارگران
برليني از آن حمايت ميكردند ،اكيداً با مبارزه مسلحانه مخالف بودند .بهنظر ميرسد اين اختﻼفنظرها در رابطه با
شورش ،نمايندگان انقﻼبي را بهعنوان يك گروه تضعيف كرد اما مشخص نيست كه آنها بهواقع در اين مقطع از
بين رفتند يا نه .در هر صورت بسياري از نمايندگان انقﻼبي به فعاليت خود در شوراي اجرايي ،جنبش شورايي بهطور
كلي و بعدها در حزب كمونيست ادامه دادند.
پس از شكستهاي سال  ،جنبش شوراهاي كارگري به جنبش شوراهاي كسبوكار ] [Betriebsräteو
شوراهاي كارخانه تبديل شد .چرا كه شوراهاي ناحيهاي سقوط كرده بودند .بنا بود كه شوراهاي كسبوكار نمايندهي
كارگران بنگاههاي منفرد باشند .در قانون اساسي جديد آلماني  1919كه توسط مجلس ملي به تصويب رسيده بود،
بندي درباره شوراهاي كارگري گنجانده شد كه بهراحتي ميشد آن را تفسير كرد .پيشنويس آن تحت فشار
اعتصابهاي مارس نوشته شده بود و قانوني ويژه قرار بود سرانجام نقش شوراها را مشخص كند .مولر ،دويميگ و
رفقايشان قصد داشتند كه تا حد امكان بر شوراها نفوذ داشته باشند .آنها كارزارهايي در دفاع از شوراهاي
كسبوكار برگزار ميكردند تا بتوانند خودمختاري خود را از كارساﻻران حفظ كنند و در سطح ناحيهاي و ملي با
يكديگر پيوند داشته باشند .آنها شورايي ملي را نيز پيشنهاد كردند تا بر تصميمات عمومي اقتصادي دولت تاثيري
قدرتمند داشته باشند .اما تمام اين برنامهها شكست خورد .آخرين قانون مربوط به روابط صنعتي فقط توانست
شوراهاي موجود در سطح كارگاه را به رسميت بشناسد .به آنها اجازه داده شده بود تا فقط مطالبات كارگران را
نمايندگي كنند و هيچ كنترلي بر توليد نداشته باشند .شوراي اقتصادي ملي نيز برقرار شد ،اما شامل مالكان
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كارخانهها نيز ميشد .به همين خاطر هم بهعنوان ابزاري براي همكاري طبقاتي تلقي ميشد و نه مبارزه طبقاتي .در
عمل ،شوراي اقتصادي ملي بهندرت تشكيل جلسه ميداد و تقريباً از هيچ نفوذي برخوردار نبود.
اعتراضها عليه اين قانونگذاري شكست خورد .در خﻼل بحثهاي پارلماني دربارهي اين موضوع ،تظاهرات
عظيمي در برلين ،كه خواستار حقوق بيشتري براي كارگران بود ،سركوب شد .چهل و دو نفر كشته شدند ،با اين
وجود قانون تغييري نكرد .در نتيجه ،شوراهاي كسبوكارِ جمهوريِ تازه تأسيسِ آلمان به ارگانهايي فرعي و بدون
قدرت تبديل شدند و حقوقِ آنها به سطح شوراهاي كارگري كنونيِ آلمان تنزل پيدا كرد.
آخرين مبارزه در اين زمينه نزاعي بر سرِ سياستهاي واقعيِ شوراهاي كسبوكاري بود كه بهتازگي قانوني شده
بودند .اينكه آيا اين شوراها مستقل عمل خواهند كرد يا تابع اتحاديهها خواهند شد ،اتحاديههايي كه كماكان تحت
سلطهي حزب سوسيالدموكرات قرار داشت .ريچارد مولر برجستهترين مدافع استقﻼل شوراها بود .هنگامي كه
شوراي اجرايي در تابستان  1919به اجبار منحل شد ،او و بعضي از نمايندگان انقﻼبي ،مركزي مستقل در برلين
براي شوراهاي كسبوكار به وجود آوردند .هدف اين بود كه نيروهاي اين شوراها را براي جنبشهاي انقﻼبي
پيشِرو گردآورند .در اولين كنگرهي ملي شوراهاي مغازهداران كه در اكتبر  1920در برلين برگزار شد ،مولر و
هاينريش براندلرِ ] [Heinrich Brandlerكمونيست از مدلِ برلين دفاع كردند اما نتوانستند نمايندگان را قانع
كنند .شوراها تابع اتحاديهها شدند .و اين پاياني بود بر جنبش شورايي در آلمان[20] .

نمايندگان انقﻼبي لنينيست ميشوند
مولر و بعضي از نمايندگان انقﻼبي سابق در خﻼل اين مقابلههاي سرنوشتساز ،به سمت حزب كمونيست آلمان
) (KPDكشيده شدند .با دو پاره شدن حزب سوسيالدموكرات مستقل در پايان سال  ،1920نمايندگان انقﻼبي
بخشي از جناح چپ بودند كه از »بيست و يك شرط« لنين براي عضويت در بينالملل سوم ،كه تازه شكل گرفته
بود ،حمايت كردند .با وجود آنكه اكثريت اين شرايط را پذيرفته بودند ،بخش بزرگي با آنها مخالف بود .اين شاخه
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از اكثريت جدا شد و در سال  1922با سوسيالدموكراتها ادغام شد .همزمان جناح چپ اكثريت در دسامبر
 1920به حزب كمونيست پيوست.
ريچارد مولر در سال  1920براي چند ماه عضو كميتهي مركزي جناح چپ حزب سوسيالدموكرات مستقل بود
و بعد از ادغام ،به رياست مركز روابط اتحاديهها درون حزب كمونيست انتخاب شد .اكثر اعضاي اين مركز كه از دلِ
مركزِ شكستخوردهي شوراهاي كسبوكار شكل گرفته بود ،نمايندگان انقﻼبي سابق بودند.
اين ادغام جهشي عظيم براي حزب نوپاي كمونيست بهشمار ميآمد .آنها پيش از آن ،چيزي بيش از يك حزبِ
كوچك راديكال كه اقليت ناچيزي از كارگران را سازمان ميداد نبودند .اما اين ادغام نه تنها سيصدهزار عضو براي
حزب به همراه آورد )قبﻼً فقط هفتاد هزار عضو داشت( ،بلكه تجربهي افرادي مانند نمايندگان انقﻼبي و زيربناهايي
مانند نشريات را نيز براي حزب كمونيست به ارمغان آورد .تنها پس از اين ادغام بود كه كمونيسم در آلمان حقيقتاً
بدل به جنبشي تودهاي شد )كراوس .(216-132 ،1975
مولر ،دويميگ و بسياري ديگر از اعضاي نمايندگان انقﻼبي حاﻻ درون حزب كمونيست كار ميكردند .دويميگ
حتي رئيس حزب نيز شد .هر چند بعد از چند هفته از شروع كار ،به دليل منازعات داخلي مجبور به استعفا شد .در
مارس  ،1921مولر هم به خاطر انتقاد از »آكسيون مارس« ،شورشي شكستخورده در ناحيه صنعتي اطراف شهر
هاله و لونا ،مجبور به واگذاري پست رياست روابط اتحاديهها شد .همراستا با شورش شكست خوردهي ژانويهي
 ،1919مولر دعوت به اعتصابها را در برلين رد كرد اما اعضاي رسمي حزب نميخواستند انتقادات او را بشنوند.
با دخالت كﻼرا زاتكين ،يكي از اعضاي بنيانگذار حزب كمونيست ،مولر و ديگر اعضاي سابق نمايندگان انقﻼبي،
مانند هاينريش مالسان ] [Heinrich Malzahnدر تابستان  1921به سومين كنگرهي جهاني بينالملل
كمونيست در مسكو ،دعوت شدند .زاتكين جلسهاي شخصي با ميان مولر ،مالسان و لنين ترتيب داد.
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لنين بسيار مشتاق برگزاري اين جلسه با مولر و نمايندگان انقﻼبي بود و نسبت به شورش شكستخوردهي مارس
نگاهي بسيار انتقادي داشت و آن را در كنگره محكوم كرد .نمايندگان با لنين همراه شدند و حزب كمونيست
تقسيمشده ،مجبور به پذيرش اين قضاوت شد.
هر چند در برگشت به آلمان تعارضها ادامه داشت ــ اين بار ،بينِ مولر و ديگر اعضاي مخالف كه از جانب مسكو
حمايت نشدند .براي حفظ انسجام حزب ،هم تروتسكي و هم لنين موضع خود را تغيير دادند و از رهبري حزب
كمونيست در مقابل انتقادهاي فزاينده حمايت كردند .مولر و بسياري ديگر مجبور به ترك حزب كمونيست شدند
)تستورف .(395-392 ،2004
بهرغم اين ماجراهاي نهچندان دلپسند ،مولر به حمايت از لنين ادامه داد و حتي در مقدمهي تاريخ سه جلدي
انقﻼب آلمان ،كه بين سالهاي  1924و  1925نوشت ،از او تجليل كرد )مولر 9 ،1924؛ همچنين نك به مولر،
 .(1925b ،1925aاين آثار مولر ،آنچنان روايتي جذاب از جنگ ،رشد اپوزيسيون كارگري ،انقﻼب و شكست
نهايي آن ارائه ميدهد ،كه امروزه نيز آثاري قابلتوجه باقي ماندهاند .به اين دليل كه او در نوشتههاي شخصياش
به مداركي مربوط به جلسات اشاره ميكند ،نوشتههاي او نه صرف خاطرهنگاري ،كه تاريخ نيز محسوب ميشوند.
هرچند آثار مولر كامﻼً فارغ از توجيهگري نيست ،خواندنِ آنها جالبتوجه است .او نه از سوسيالدموكراتها
طرفداري كرد و نه از اسپارتاكيستها و ]بدينترتيب[ دو تفسيري را كه در طول جنگ سرد مشروعيت پيدا كرده
بودند و هنوز هم بر تاريخنگاري انقﻼب آلمان تسلط دارند ،زير سوال برد )هافروگه .(183-171 ،2008
فعاليتهاي تاريخنگارانه مولر نشانگر پايان حرفهي سياسي او بود .مشكل بتوان رد فعاليتهاي او يا نمايندگان
انقﻼبي را پس از  1921يافت .با عزل مولر و دويميگ ،هستهي غيررسمي نمايندگان انقﻼبي كه فعاليتهاي
اتحاديهگرايانهي حزب كمونيست را هماهنگ ميكردند از حزب ناپديد شد.

ناپديد شدن نمايندگان كارگري انقﻼبي
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جنبش شورايي در  1920پايان يافت و به نظر ميرسيد كه مفهوم سياسي نمايندگان انقﻼبي جايگاهي در عصر
پساانقﻼبي نداشت .احزاب سياسي ،بار ديگر ،بدل به عامﻼن اصلي سياستورزي سوسياليستي شدند و اتحاديهها به
سر و كله زدن با مسائل صرفاً اقتصادي تقليل پيدا كردند .با وجود آنكه آلمان در آن زمان ،بيش از يك حزب سياسي
داشت ،دو الگوي نسبتاً شبههبرانگيز از سياستورزي سوسياليستي پيش از جنگ دوباره تثبيت شدند :نقش رهبري
حزب درون جنبش كارگري و جدايي سپهرهاي سياسي و اقتصادي از يكديگر.
نمايندگان انقﻼبي بسيار پيشتر از آن ،موطن سياسي خود را از دست داده بودند .آنها درون حزب
سوسيالدموكرات مستقل به همزيستي ثمربخشي بين سياستهاي حزبي و كنشهاي مردمپايه دست يافتند .اما
اين كار در حزب كمونيست كه بيشتر و بيشتر متمركز ميشد امكانپذير نبود .بعدها تﻼشهايي براي برپايي
شبكهي نمايندگان كارگري انقﻼبي بهعنوان ساختاري مستقل انجام شد ،اما اين تﻼشها شكست خوردند )كوخـ
باومگارتن 418 ،1986 ،و پس از آن( .تا دههي  ،1920تنها معدودي از نمايندگان انقﻼبي در حزب كمونيست
باقي ماندند .ديگران در گروههاي كوچك مشاركت داشتند .بسياري سياست را بهطور كامل كنار گذاشتند .مانند
ريچارد مولر كه در نهايت به تجارت روي آورد .اطﻼعات اندكي دربارهي زندگي او پس از  1925وجود دارد .او در
سال  1943از دنيا رفت[21] .
در ناپديد شدنِ ريچارد مولر ــ از موقعيتي برجسته بهعنوان رئيس دولت تا گم شدن در فراموشي ــ و تاريخ
نمايندگان انقﻼبي بهعنوان يك سازمان ميتوان شباهتهايي يافت .گرچه آنها موفق شدند نه تنها الگوهاي
سياستورزي سوسياليستي ،بلكه خود ايدهي سوسياليسم را كامﻼً متحول كنند ،اما نتوانستند براي جنبش خود
ميراثي بر جاي بگذارند .حال آنكه چندين نسل از تاريخنگارانِ حزب كمونيست و آلمان شرقي] ،ميراث[
اسپارتاكيستها را جاودان كردهاند ،تاريخِ نمايندگان كارگري انقﻼبي در ميان پانويسها گم شد.
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ريچارد مولر و هماهنگكنندگانِ انقﻼبي« در ،اوﻻ پلنر )ويراست(» ،انقﻼب نوامبر  1919-1918در آلمان«،
برلين.2009 ،
 .2كليت تاريخ جنبش نمايندگان انقﻼبي كماكان نوشته نشده است؛ نه تاريخنگاري آلمان غربي و نه شرقي،
هيچيك تا بهحال رسالهاي پديد نياورده است كه موضوعِ اين جنبش را در معناي واقعيِ آن پوشش دهد .مقاﻻت
در اين رابطه اندكاند .بهمنظور شرحي از ادبيات پژوهشيِ در دسترس ،نك به آثاري كه در پانوشت  1به آنها
اشاره شد.
.Deutscher Metallarbeiter-Verband .3
 .4موقعيت ضعيفترِ زنان در چانهزنيِ جمعي نه تنها برخاسته از نگرشِ كارفرماها ،بلكه برخاسته از تعصبات خود
اعضاي اتحاديه نيز بود كه اغلب آنها زنان كارگر را همچون استثنائي بر روالِ معمولِ مردانِ نانآور ميدانستند.
 .5ترجمهي اين جمله و ساير نقلقولها از منابعِ آلماني از مؤلف است] .م[
 .6خاطرات منتشرنشدهي پل بلومنتال ،آرشيو ايالتي برلين )آرشيوهاي فدرال برلين( ،به شمارهي SG Y
.30/0079, 10
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 .7در رابطه با خاستگاههاي نمايندگان انقﻼبي ،همچنين نك به خاطرات منتشرنشدهي پل اكرت ] Paul
 ،[Eckertآرشيو ايالتيِ برلين )آرشيوهاي فدرال برلين( ،به شمارهي .DY 30 IV 2/2.01
 .8نمايندگان در  1917و  1918پيوندهايي با ساير شهرها و مناطق برقرار كردند ،مشخصاً در شاخههاي
دوسلدورف و براونشوايگ DMV خردهگروههاي بسيار قدرتمند سازماندهي وجود داشتند .نك به مورگان،
 .211 :1975خود ريچارد مولر بيان كرده كه نمايندگان در نهايت به سازماني در سطح ملي بدل شدند.
 .9در رابطه با اعتصابِ ژانويهي  ،1918نك به بوئبل و وِنتزِل.2008 ،
 .10در رابطه با زندگينامهي ارنست دويميگ ،نك به مورگان1983 ،؛ همچنين ،ناومن.1986 ،
 .11حق با فريتز اوپل ] [Fritz Opelاست كه ميگويد نمايندگان انقﻼبي تا مدتهاي مديد دركي سياسي از
خود نداشتند و از لحاظ ايدئولوژيك وابسته به آثارِ اتحاديهيِ اسپارتاكوس و حزب سوسيالدموكرات مستقل بودند.
با اينهمه ،آنها در زمان برنامهريزيِ كنشهاي سياسي همواره بهتمامي مستقل باقي ماندند .نك به اوپل،
 .55 :1957همچنين ،در رابطه با راديكال شدنِ نمايندگان انقﻼبي بين  1914و  ،1918نك به هافروگه،
.63-25 :2008
 Bol-shevik .12هجاي اول كلمهي بلشويك ،يعني »بل« ،در زبان روسي به معناي »درد« و »رنج« است.
]م[
 .در رابطه با شوراي اجرائي ،نك به مترنا ،؛ در رابطه با شوراي وكﻼي مردم ،نك به ميلر.،
 .سخنرانيِ مولر پيش از مجمعِ عمومي شوراهاي كارگري و سربازانِ برلين ،در  دسامبرِ  ،ايراد شد.
 .15ديرك ،اچ .مولر ،هنگام جستجو براي فرايندهاي تاريخيِ شوراهاي آلمان در  ،1918پيشنهاد ميكند كه به
فرهنگ سياسيِ مردمپايه و از پايينِ جنبشِ اتحاديهگرايي توجه كنيم؛ نك به مولر.1985،
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 .16برخي از آثار مولر و دويميگ دربارهي كمونيسم شورايي ،در اشنايدر و كودا 1968 ،تجديد چاپ شدهاند.
براي واكاوي عميق ايدههاي آنان ،نك به هاتمن1980،؛ براي نظريهي شورايي ،همچنين نك به هافروگه،
.116-108 :2008
 .17با سرباززدنِ رئيس پليسِ برلين ،يعني اميل آيشهورن ] [Emil Eichhornيكي از اعضاي
سوسيالدموكراتهاي مستقل ،از واگذاريِ مقامش ،جرقهي »خيزش اسپارتاكيستها« زده شد .كارگرانِ برليني در
دفاع از آيشهورن دعوت به اعتصاب عمومي كردند كه بدل به خيزشي انقﻼبي شد .متأسفانه خيزش ظرف چند
روز با مداخلهي ارتش شكست خورد و اين امر ،نه فقط نتيجهي خشونت ارتش ،بلكه نتيجهي فقدانِ حمايت
عمومي بود .گرچه اكثريت كارگران از اعتصاب حمايت كردند ،اما تنها اقليتي از آنان حامي خيزش مسلحانه بود؛
پس از ويرانيهاي جنگ جهاني اول ،خشونت در مبارزات سياسي ،حتي در ميان راديكالترين كارگرها ،امري
نامقبول تلقي ميشد.
 .18ريچارد مولر بعدها تقصير را به گردن شوك حاصل از فاجعهي خيزش ژانويه و شكست متعاقبِ اعتصابات در
مارس  1919انداخت .نك به مولر.154 :1925b ،
 .19در رابطه با نبرد ماه مارس ،روايت انتشارنيافتهاي از شاهدي عيني ،فرانتز بايررزدورف ،موجود است .آرشيو
ايالتي برلين )آرشيوهاي فدرال برلين(.DY 30 IV 2/2.01 ،
 .20دستورالعملهاي اين مجمع با اين عنوان منشتر شدهاند:
Protokoll der Verhandlungen des ersten Reichskongresses der Betriebsräte
Deutschlands—Abgehalten vom 5.–7. Oktober 1920 zu Berlin, Berlin 1920.
 .21براي اطﻼعاتي كه توانستم در رابطه با زندگي حرفهاي او پس از اين سالها بيابم ،نك به هافروگه:2008 ،
.216-198
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