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سا ی ردر خب٠ٛ [SPD]چٜذ ٛلز اس ٛ٘بیٜذُبٙ چخ حشة عٞعیبّ دٌٗزار آٓ٘بٙ  9191 اٝر چ٢برٕػقز 

اسلبم  ،رعیذٛظز ٗی چ٠ ؿیزهبثْ سقٞر ث٠كزٗب ثٞد، آًٙٓٞشاٗجٞرٍ در ػٜٞة ثزٓٚ ُزد١ٖ آٗذٛذ. ػٞ ثذی حٌٖ

ث٠  آٓ٘بٙ[رایؾغشبٍ ]دبرٓ٘بٙ ٝهز در حشة عٞعیبّ دٌٗزار آٓ٘بٙ اكشبدٟ ثٞد: چٜذ عبػز هجْ كزاًغیٞٙ 

 ًزد ٗیدكبع  ١٘بٙ ػِٜی اس دهیوبًحشة  سزسیترأی ٗٞاكن دادٟ ثٞد. ثذیٚ ،ثزای ػَٜ هیقز  ی اػشجبری ثٞدػ٠

 ١ب ٛغجز ث٠ آٙ ١ؾذار دادٟ ثٞد. ٠ً عبّ

اٛشزٛبعیٞٛبّ عٞعیبٓیغشی  9191. در عبّ داؽزُزی ضذٛظبٗی آؽٌبرا یسٗبٙ ٗٞضؼ عٞعیبّ دٌٗزاعی سب آٙ

ی عٞعیبّ دٌٗزاعی در فٞرر ثزٝس ػَٜ، ٗجبرسٟ ثزای دبیبٙ ٝظیل٠»ًزدٟ ثٞد:  سقٞیتی سیز را ٛب٠ٗهغغ

ًبر ُیزد سب اس ثحزاٙ اهشقبدی ٝ عیبعی ٛبؽی اس ػَٜ ثزای  عز ٝ ثبیغشی س٘بٕ ٛیز١ٝبیؼ را ث٠عزیغ آٙ ا

 اٗب ر١جزی حشة «غ ٛ٘بیذ.داری را سغزیی عجوبسی عزٗبی٠آُب١ی ٗزدٕ اعشلبدٟ ًٜذ ٝ اس ایٚ عزین اٗحبء عٔغ٠

 . عزسؼظیٖ كزٝد آٝرد، ًزد ١ب ػْ٘ ٗیثبیغز ث٠ ایٚ حزف٠ً ٗی عٞعیبّ دٌٗزار آٓ٘بٙ درعز سٗبٛی

 ماندن در حسب؟

ثحض ٝػٞد آٗذٟ  ی ثزخٞرد ثب ٝضؼیز ث٠ثٞدٛذ سب در ٗٞرد ؽیٟٞ ُزد١ٖ آٗذٟسا ًٓٞشاٗجٞرٍ ١بی دٝر ٝ ثز رچخ

كوظ ١زٗٚ دٌٝٛز، ١ُٞٞ اثزالیٚ، یٞٓیبٙ ٗبرٓٞكغٌی، كزاٛظ ٗزیَٜ، ارٛغز  ،ثٞدًٜٜذ. سؼذادؽبٙ ثغیبر ٗحذٝد 

اس  ،زی حشةؽ٘برػ ثب ر١جثی ررؿٖ اخشالكب ثٞدٛذ. ًٓٞشاٗجٞرٍ ػٔی اٝ ُزد آٗذٟ  خب٠ٛٗبیز ٝ ٝی٢ٖٔٔ دیَ در 

حشة ایش٠ٓٝ  ركز ٠ً درخٞدداری ًزدٟ ثٞد. ثیٖ آٙ ٗیثب ٗحٞریز اٝ، كٌزاٛؼ  اس ١ٖطبثز سؾٌیْ یي ُزٟٝ 

 ؽٞد. 

١ب ٢ٛبدٟ ؽذٟ ثٞد. ثب ثزای س٘بٕ حبضزاٙ ًبٗالً رٝؽٚ ثٞد ٠ً اًٜٞٙ ثبر ثزدبعبخشٚ ػٜجؼ ضذػَٜ ثز دٝػ آٙ

ثبیغشی عٞعیبّ دٌٗزار آٓ٘بٙ ٗی ١ب اس خیبٛز ر١جزاٙ حشةایٚ ٝػٞد ٗٞضٞع ٗٞرد اخشالف ایٚ ثٞد ٠ً چخ

ػ٘ؼی اس حشة ٗغزح ؽذ ٠ً س٘بٕ حبضزاٙ دظ اس ٗؤطز ٝ دعزی خزٝع ػٜٔی، چ٠ ٛشبیغ سؾٌیالسی ثِیزٛذ. ایذٟ

١بی ١ب ٝ فٞٗؼ٠اس كزه٠»١ب ثؼذ ٛظزػ را چٜیٚ ثیبٙ ٛ٘ٞد: ثحض ًٞسب١ی آٙ را ًٜبر ُذاؽشٜذ. ًٓٞشاٗجٞرٍ عبّ

ی ػذیذی را سأعیظ ًزد. ، سب كزه٠ یب فٞٗؼ٠"خبرع ؽذ"سٞاٙ ًٞچي، ٝهشی ٠ً ثبة عجغ ًغی ٛیغشٜذ ٗی

سزیٚ یٞؽ سزیٚ ٝ خغزٛبىاس سیز عِٜیٚ ،عبدٟ "خزٝع"یي ١بی ًبرُزاٙ را اس عزین یٖ ًْ سٞدٟثخٞا٠ً١  ایٚ

دزداسی  ١ب ٛؾبٙ ثذ١یٖ، چیشی ػش خیبّ اس ایٚ عزین ثبفغالح عزٗؾوی ٗش٢ٞرا٠ٛ ث٠ آٙٝ   ٛیٖز١بثداری عزٗبی٠

 «عزا٠ٛ ٛیغز. خبٕ

ؽبٙ در حشة ػٜٞاٙ ًزدٛذ. ایٚ ٗؼیبر١ب را ٓئٞ ٗبٛذٙثزای ثبهی ١ب ٗؼیبر١بی ًبٗالً رٝؽٜیسٗبٙ چخعٞر ١ٖث٠

ذٙ در حشة عٞعیبّ دٌٗزار ٗبٛ»چٜیٚ خالف٠ ًزد:  ،٠ً ثؼذ١ب ث٠ ایٚ ُزٟٝ دیٞعز[ Leo Jogiches]ظ ؾِِییُ

ا٠ٗ دیذا ًٜذ ٠ً اس كؼبٓیز ٗغشوْ عیبعی ادٞسیغیٞٙ ػُٔٞیزی سٞاٛذ ادػٜٞاٙ ادٞسیغیٞٙ كوظ سب سٗبٛی ٗی كؼٔی ث٠
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ػبٛج٠ ٝ عٞر ٠٘١ٗبٛذ سب ثب عیبعز اًظزیز ث٠ً٠ ٗخشْ ٛؾٞد. ادٞسیغیٞٙ در حشة ثبهی ٗی یبیذ ٝ یب ایٚث٠ ػْ٘ ٛ

٠ً سحز دٞؽؼ ٛبٕ  ١ب در ٗوبثْ عیبعز اٗذزیبٓیغشیط٘ز عبسد، اس سٞد١ٟب ٗجبرسٟ ًٜذ ٝ آٙ را ثیدر س٘بٕ ػزف٠

ی عجوبسی ثغشز ػذة ٛیزٝ ثزای ٗجبرسٟػٜٞاٙ  ٝ اس حشة ث٠ ح٘بیز ًٜذ ُیزدعٞعیبّ دٌٗزاعی فٞرر ٗی

اس  حشةی ًزدٛذ ٠ً ثذ٠ًٛٓٞشاٗجٞرٍ ٝ ركوبیؼ اس ایٚ ٗٞضغ حزًز ٗی «ضذاٗذزیبٓیغشی اعشلبدٟ ٛ٘بیذ.

١ب سق٘یٖ ُزكشٜذ ٠ً رٝ آٙچزخؼ عیبعی ر١جزی ثغیبر عزدرُٖ ٝ در ػیٚ حبّ ثغیبر ٛبراضی ١غشٜذ. اس ایٚ

عٞر ٗغشویٖ ًبرُزاٙ را ثزای ایؼبد ١ب ث٠اس یي عزف اس عزین اػالٗی٠ ای را دٛجبّ ًٜٜذ.اعشزاسضی دُٝب٠ٛ

١ب در س٘بٕ ػزف٠ را ادٞسیغیٞٙ ضذػَٜ ٗٞرد خغبة هزار د١ٜذ ٝ اس عزف دیِز ٗجبرسٟ ثزای عٞعیبّ دٌٗزاعی

  ثجزٛذ.  دیؼ

 در حسب سوسیال دمکرات آلمان غلیان

آٓ٘بٙ ٗشؾٜغ اعز. فذای اػشزاك ثغیبری اس ث٠ عزػز ٗؾخـ ؽذ ٠ً ٝضؼیز حشة عٞعیبّ دٌٗزار 

برر ػذٕ ١ِبی ٗحٔی در اؽشٞساًظزیز ُزٟٝ اٝر ؽؾٖثٜٔذ ؽذ. در  حشة١بی ٗحٔی ثزػٔی٠ ر١جزی اٛؼ٘ٚ

در ؽ٢ز  "Bremer Bürger"چٜیٚ ٛؾزیبر اػالٕ ًزدٛذ. ١ٖ رایؾغشبٍاػش٘بد خٞد را ث٠ كزاًغیٞٙ حشة در 

 "Der Kampf"، بُٞس ؽ٢ز در "Volksblatt"، در ؽ٢ز ثزاٛؾٞایَ "Braunschweiger Volksfreund"، ثِزِٗٚ

ٚ ٛظزار اػشزاضی ثزػٔی٠ ٗٞاكوز یچٜیٚ ٛؾزیبر حشة در ٛٞرٛجزٍ، ١ب٠ٓ، الیذشیي ٝ ثزٓدر دٝیغجٞرٍ ٝ ١ٖ

  ی حشة را ٜٗؼٌظ ًزدٛذ.ی ثذ٠ٛسزسیت ٗخبٓلز ثخؼ ػ٘ذٟر١جزی حشة ثب اػشجبر ػِٜی را ٜٗشؾز ٝ ثذیٚ

س٘بٕ ٛ٘بیٜذُبٙ ث٠ اػشجبر ػِٜی چ٢برٕ اٝر  ایٚ ٛبرضبیشی ث٠ عزػز كزاًغیٞٙ حشة در ٗؼٔظ را درثزُزكز. در

را سیزدب  یكزاًغیٞٛ اٛضجبطخٞاعشٜذ چزا ٠ً ٛ٘ی ،زؾٓیج١ٌٜبی دٝر ٝ ثز ًبرّ  رأی ٗظجز دادٛذ، حشی چخ

ٗخبٓلشؼ ثب اػشجبر ػِٜی ٗٞرد اٛشوبد ػذی ٠ً در سؼ٘غ حشة ث٠ خبعز ػذٕ  دظ اس آٙ زؾٓیجٌٜثِذارٛذ. ًبرّ 

ُیزی ٗؼذد دیزاٗٞٙ در رأیز ؾٓیجًٌٜزد.  را آؿبس ٗؼٔظحشة در ًبر ثزػٔی٠ ػَٜ در كزاًغیٞٙ  ،هزار ُزكز

ٝ یي ؽج٠ ث٠ ع٘جْ ٗوبٝٗز  ث٠ آٙ داد «ٜٗلی»ای ثٞد ٠ً رأی س٢ٜب ٛ٘بیٜذٟ 9191دعبٗجز  دٕٝاػشجبر ػِٜی در 

ٛٞسد١ٖ سزسیت در سزی اس ٗٞاضغ اٝ دكبع ًزدٛذ. ثذیٚ ثزػٔی٠ ػَٜ سجذیْ ؽذ. ثب ُذؽز سٗبٙ ٛ٘بیٜذُبٙ ثیؼ

ٛلز اس ٛ٘بیٜذُبٙ كزاًغیٞٙ حشة در ٗؼٔظ ث٠ اػشجبر  63 ،یؼٜی ً٘شز اس یي عبّ دظ اس آؿبس ػَٜ، 9191اٝر 

 ػِٜی رأی ٜٗلی دادٛذ. 

ث٠ اٛشؾبر  سق٘یٖحشة، ر١جزی ث٠ ؽبٙ اراٛشوبد عزح ٝخٞد  ی١بایذٟ زای ٗؼزكیٝ ركوبیؼ ث رٝسا ًٓٞشاٗجٞرٍ

را  ١بی ٗؾ٢ٞر ادٞسیغیٞٙهقذ داؽشٜذ ٠ً اس عزین ایٚ ٛؾزی٠ ؽخقیز ١ب آٙ ،. ػالٟٝ ثز ایُٚزكشٜذ یي ٛؾزی٠

ی چٜیٚ ؽج١٠ٌٖ ١بی اػظٖ حشة سأطیز ثِذارٛذ ٝػبیی ٠ً اٌٗبٙ داؽز رٝی ثخؼٝ سب آُٙزد١ٖ آٝرٛذ 

١بی حشة عٞعیبّ دٌٗزار آٓ٘بٙ اعٖ ایٚ ٛؾزی٠  ًٜٜذ. چخ اعشٞارای ایذئٞٓٞصیي ؽبٓٞدٟ زث را ٗخبٓلبٙ ػَٜ

ٜٗشؾز ؽذ ثب ٗٞكویز  9191ی ایٚ ٛؾزی٠ ٠ً در آٝریْ اٝٓیٚ ؽ٘برُٟذاؽشٜذ.  «اٛشزٛبعیٞٛبّ»را  ٟ خٞدٝٝ ُز
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ی . ثذ٠ٛی چبح ؽذٟ ث٠ كزٝػ رعیذٛغخ٠ 1555اس ٛغخ٠  1555ثغیبر سیبدی ٗٞاػ٠ ؽذ: در ١٘بٙ ؽت اّٝ 

 ١بی فزیح ثزػٔی٠ ػَٜ ثٞد. حشة ٛیبسٜٗذ عخٜبٙ ٝ ایذٟ

دٕ ٝ دعشِبٟ ٛظبٕ  ٝ ؛ی اٛشؾبر ٛیبكزی دٕٝ آٙ اػبسٟثٞد ٠ً ؽ٘برٟ ٗٞكنچٜبٙ آٙ «اٛشزٛبعیٞٛبّ»ی ٛؾزی٠

ی ػٜجؼ ضذػَٜ درٛشیؼ٠ ٝ ز ٝاهغ ٛؾذٛذچٜیٚ اهذاٗبسی ٗؤطاٗب دٛذ. ثٞعبٛغٞر عزُزٕ رح٘ب٠ٛ ثی یهیقز

 دٝثبرٟ ػبٙ ُزكز.  ،خغشِی ٛبؽی اس ػَٜ

اػ  ز در عخٜزاٛیؾٚ ثزػٔی٠ ػَٜ ث٠ خیبثبٙ آٗذٛذ. ٓیجٌٜیٛلز در ثزٓ 95555ٛشدیي ث٠  9193در اّٝ ٗبٟ ٠ٗ 

خٞد ثبػض ٗٞع اػشزاضبر ثؼذی ُزدیذ. در  ؛ ٝ ایٚرا داد ٝ ثبسداؽز ؽذ «ٗزٍ ثزػَٜ، ٗزٍ ثز رصیٖ»ؽؼبر 

در ًبرُز  11555ٚ ثزای آسادی اٝ سظب١زار ًزدٛذ. یي رٝس ثؼذ حشی یًبرُز در ثزٓ 11555، صٝئی٠ ثیغز ٝ ١لشٖ

 عیبعی سدٛذ. یدعز ث٠ اػشقبثاػشزاك ث٠ دعشِیزی اٝ 

سـییز ًزد. در عبّ ٙ حشة عٞعیبّ دٌٗزار آٓ٘بٛیش در چبرچٞة ؼ ضذػَٜ سٞاسٙ هٞا جث٠ ٗٞاسار رؽذ ػٜ

ٝػٞد آٗذٟ ثٞد. ر١جزی حشة ثیؼ اس دیؼ سحز  ؽ٢ز ث٠ 655ضبی ادٞسیغیٞٙ حشة در ارسجبعبر ثیٚ اػ 9193

 كؾبر هزار ُزكش٠ ثٞد. 

 سه جریان 

١بی اٛوالثی در ایٚ دٝرٟ حشة عٞعیبّ دٌٗزار آٓ٘بٙ ث٠ ع٠ ػزیبٙ درٝٛی سوغیٖ ؽذٟ ثٞد. اٛشزٛبعیٞٛبٓیغز

ثؼضی ٝ  ٛبٗیذٛذ ٗیاعذبرسبًٞط  ُزٟٝ ایٜي خٞدرا ٠ً  ،ًٓٞشاٗجٞر١ٍبی دٝر ٝ ثز . چخٛذثٞدسزیٚ ػٜبح  چخ

 ث٠ ایٚ ػٜبح سؼٔن داؽشٜذ.  ،«١بی رادیٌبّ ثزٗزچخ» اسحبد١بی دیِزی، ٗظال

ثٞد ٠ً عٞعیبّ دٌٗزاعی هجْ اس ػَٜ اػالٕ ًزدٟ ثٞد: ػذٕ ١ٌ٘بری  ی١ب ١٘بٛٗجبٛی عیبعی اٛشزٛبعیٞٛبٓیغز

 ١بیثزرعیثب ١ب آ٘ٔٔی س٘بٕ ًبرُزاٙ ثزای دبیبٙ ػَٜ. آٙی ٗغٔظ خٞدی، ث٠ٌٔ ١٘جغشِی ثیٚجو٠ثب ع

عٞر ٠ً اثز حبْٗ ١٘بٙ ،داری حبْٗ ػَٜ اعزعزٗبی٠» :١٘زاٟ ثٞدٛذ ٠ً Jean Jau`resغٞی عٞعیبٓیغز كزاٛ

ایٚ  ی سحون ٝ ٝاعغ٠ د١ٜذ داری دبیبٙی عزٗبی٠خٞاعشٜذ ٠ً ث٠ عٔغ١٠ب ٗیث٠ ١٘یٚ دٓیْ آٙ «ثبراٙ اعز.

 . داٛغشٜذ ٗیای ٝ عزثبساٙ اػشزاضبر ٝ اػشقبثبر سٞدٟ را ١ذف

زر ثٞد، عٞعیبّ ثِكزیذریؼ اِدثیزًْ حشة دٝر ٝ ثز  «دزعشبٙعٞعیبّ ٝعٚ»ی ػٜبح راعز درثزُیزٛذٟ

ٗغشویٖ ثب هیقز فٞرر  ١ب حشی ثزای سجٔیـبر ػِٜی ث٠ًزدٛذ. ثؼضی اس آ١ٙبیی ٠ً اس ػَٜ ح٘بیز ٗی دٌٗزار

ًبرُزاٙ   داؽشٜذًزدٛذ ٝ سالػ ١ب را ًٜشزّ ٗیر١جزاٙ اسحبدی٠ ١بدزعشبًٙبری ٛ٘ٞدٛذ. عٞعیبّ ٝعٚٝ رصیٖ ١ٖ

ًزدٛذ ٠ً  ١ب سالػ ٗیٛذاسٛذ. آٙبخغز ٛیثب رصیٖ را ث٠ «فٔح اػش٘بػی»١ب دٝر ٠ِٛ دارٛذ سب ٗجبرس را اس ًبرخب٠ٛ

 را ١بی حشةٗخبٓلبٙ ػَٜ اس ً٘یغیٞٙعٞر ثٞرًٝزاسیي، اس ػ٠ٔ٘ ًٜبرُذاؽشٚ اػشزاضبر درٝٛی حشة را ث٠

 عزًٞة ًٜٜذ. 
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را دٛجبّ  «١ٖ ایٚ ـ ١ٖ آٙ»ٛ٘بیٜذُبٙ ایٚ ػٜبح عیبعز  هزار داؽز. «ٗزًش» ػٜبحِ ،ثیٚ ػٜبح چخ ٝ راعز

١بی ػَٜ ٝ سحز سأطیز ػج٠٢ثب اكشایؼ اخجبر ٝحؾشٜبى اس  آ٢ٛبدٛذ. ثٞ ػَٜحبٗی  ١ب در اثشذااًظز آٙدٛذ. ًز ٗی

ی ػٜٔی سٗبٙ خٞاعشبر ٗجبرسٟعٞر ١ٖ١ب ث٠آ١ٙبی اٛوالثی ث٠ ٗخبٓلبٙ ػَٜ ٛشدیي ؽذٛذ. اٛشزٛبعیٞٛبٓیغز

ثزای  ایٚ ػٜبحخغز ثیبٛذاسٛذ. خٞاعشٜذ ٝحذر در حشة را ث٠ٛجٞدٛذ چزا ٠ً ٛ٘ی «دزعشبٙعٞعیبّ ٝعٚ»ثزػٔی٠ 

١ب ثزای ایؼبد ػٜجؼ آٙ دبیبٙ دادٙ ث٠ ػَٜ اس هیقز ٝ ر١جزاٙ ارسؼ خٞاعشٜذ ٠ً ٝارد ٗذاًزار  فٔح ؽٞٛذ. 

در رأط ایٚ  ًزدٛذ. فٞرر ػذی ح٘بیز ٛ٘ی ؼ اٛوالثی ث٠جضذ ػَٜ در خبرع اس دبرٓ٘بٙ ٝ ثغظ آٙ ث٠ یي ػٜ

ٗؼش٘غ ًبرُزی »ث٠  9193ٗبرط  ػزیبٙ ًبرّ ًبئٞسغٌی سئٞریغیٚ ٗؾ٢ٞر ٗبرًغیغز هزار داؽز ٠ً در

٠ً در چبرچٞة حشة دیٞعز  [Sozialdemokratischen Arbeitsgemeinschaft (SAG)] «دٌٗزار عٞعیبّ

 ًزد. عٞعیبّ دٌٗزار آٓ٘بٙ كؼبٓیز ٗی

دزعؾی ٠ً در ٗوبثْ ُزٟٝ اعذبرسبًٞط هزار داؽز ایٚ ثٞد ٠ً چ٠ِٛٞ ثب ایٚ ػزیبٙ ثزخٞرد ًٜذ؟ یٌی اس 

سؾٌیْ د١ٜذ. رٝسا  حشة عٞعیبّ دٌٗزار آٓ٘بٙدیؾ٢ٜبدار ایٚ ثٞد ٠ً یي عبسٗبٙ ٗؾشزى در چبرچٞة 

 9193در سٗغشبٙ ٠ هزار ثٞد ً ًٜلزاٛظ ٗخبٓلبٙ ػَٜدٛجبّ كزاخٞاٙ  ث٠ق ایٚ دیؾ٢ٜبد ثٞد. اٝ ًٓٓٞشاٗجٞرٍ ٗخب

سبًشیي ٗب در ایٚ ًٜلزاٛظ ٛجبیغشی ایٚ ثبؽذ ٠ً س٘بٕ ادٞسیغیٞٙ را سیز یي عوق ػ٘غ »ٛٞؽز:  ،ؽٞد ثزُشار

٠ً  یٖایٚ آػ  ثیزٝٙ آٝرٜؼ دارد اس را ٠ً سٞاٛبیی ًُی ًٞچي ٝ ٗغشحٌ٘ی ١غش٠ًٜیٖ، ث٠ٌٔ ثزػٌظ ثبیغشی 

. در ٗٞرد ٝحذر سؾٌیالسی ثبیغشی ثب احشیبط ثغیبر سیبدی ثزخٞرد ؽٞدثٜذی ٗبٙ ُزٟٕٝدر چبرچٞة دالسلز ثشٞاٛذ

١ب ٜٗؼز ث٠ ثغشٚ دعز سؾٌیالسی چخ اسحبد١بی١ب ًبر حشثی س٘بٕ عبّ چزا ٠ً ثب سٞػ٠ ث٠ سؼبرة سٔخ ،ًٜیٖ

   «١٘بٙ چٜذ ٛلزی ؽذٟ ٠ً سٞاٛبیی ًُٜؼ داؽشٜذ.

ػ٘ٔی ٗؾخـ س٘بٕ ٗخبٓلبٙ ػَٜ ثٞد. ثب ایٚ  یٌبر١٘ایٚ اٗز ث٠ ایٚ ٗؼٜب ٛیغز ٠ً ًٓٞشاٗجٞرٍ ٗخبٓق 

٠ً ٝحذر  اٛذ ثشرٍهذر آٙی ٗض٘ٞٛٓحبػ  ٠ثٝػٞد اٝ ثز ایٚ ُ٘بٙ ثٞد ٠ً سضبد١بی ثیٚ ػٜبح ٗزًش ٝ اٛوالثیٞٙ 

عٞر ٠ٛٞ٘ٛ در ٗٞرد سٞاٛغز سأطیزار ثغیبر ٜٗلی رٝی سٞاٙ ًُٜؼ اٛوالثیٞٙ ثِذارد. ث٠ٗیكوظ ١ب  ٙسؾٌیالسی ثب آ

ح٘بیز اس اػشقبثبر ًبرُزاٙ ثزػٔی٠ ػَٜ اسلبم ٛظزی ٗٞػٞد ٛجٞد. چٜیٚ اخشالف ٛظزی ٜٗؼز ث٠ كٔغی ٗغب٠ٓ

 ؽذ. ؽذٙ دالسلزٕ ٗؾشزى ٗی

 آلمان و گروه اسپارتاکوس مستقل حسب سوسیال دمکرات

در دبئیش ١٘یٚ  ركز. ٗی اٛؾؼبةعٞی  ٛبدذیز ث٠ سٞهقٛحٞی حشة عٞعیبّ دٌٗزار آٓ٘بٙ ث٠  9193در اٝاخز عبّ 

ی حشة خٞدداری ًزدٛذ. رئیغ٠ؽبٙ ث٠ ١یئز١بی ٗحٔی حشة اس دزداخز حن ػضٞیزعبّ ثغیبری اس حٞسٟ

 ،عبسٗبٛذ١ی ًزد 9191ی صاٛٞی٠ ١لش٠ًٖ ادٞسیغیٞٙ اٝٓیٚ ًٜلزاٛظ عزاعزی خٞد را در ر١جزی حشة دظ اس آٙ

سزسیت در حشة عٞعیبّ دٌٗزار آٓ٘بٙ اٛؾؼبة ٚثذی١ٖ اٛوالثیٞٙ ٝ ١ٖ ثخؼ اػظٖ ػٜبح ٗزًش را اخزاع ٛ٘ٞد. 
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ٛلز  155555ثٞد ث٠  ٛلز سزسیت ؽ٘بر اػضبی حشة ٠ً در اٝائْ ػَٜ اّٝ ػ٢بٛی ثبٓؾ ثز یي ٗیٔیٞٙ ی٠ٚ اؽذ. ث

  یبكز.ًب١ؼ 

١ب ثزُشار ًزدٛذ. آٙدیِزی در ؽ٢ز ُٞسب ًٜلزاٛظ عزاعزی  9191اػضبی اخزاع ؽذٟ اس حشة در اٝائْ آٝریْ 

ی در ػٔغ٠( را سأعیظ ًٜٜذ. USPDآٓ٘بٙ ) ٗغشوْ ًٜلزاٛظ سق٘یٖ ُزكشٜذ ٠ً  حشة عٞعیبّ دٌٗزاردر ایٚ 

ٛلز اس ٛ٘بیٜذُبٙ ٗؼٔظ ؽزًز داؽشٜذ. اػضبی حشة  91ی اٛشخبثبسی ٝ حٞسٟ 19سأعیظ ایٚ حشة ٛ٘بیٜذُبٙ 

 ،[Kurt Eisner]یٜشرُٞرر آ[ یب Hugo Haase] ١ُٞٞ ١بع٠ظیز ػذیذ ثغیبر ٛب١ِ٘ٚ ثٞدٛذ: اٝٓیٚ ٗخبٓلبٙ ػَٜ ٛ

٠ً اس ٓحبػ ٛظزی راٟ را  «سؼذیذٛظزُزا»ؾشبیٚ ثزٛچٜیٚ ادٝارد ١بی ٗبرًغیغز ٛظیز ًبئٞسغٌی ٝ ١ٖسئٞریغیٚ

در ی سؾٌیالر ثزای اٛوالثیٞٙ اس ٛٞ ٗغزح ؽذ. ًبر ٗغب٠ٓ USPDثب سأعیظ   ثزای ػٜبح راعز ١٘ٞار ٛ٘ٞد. 

ثبیغز  ٝ ایٜي ٗیؽذٟ ثٞد،  ٗشٞهق جبعی ر١جزی حشة ضاهذاٗبر اٛحشة عٞعیبّ دٌٗزار آٓ٘بٙ ث٠ دٓیْ 

ػٜٞاٙ یي  كؼبٓیز ًٜٜذ یب  ث٠ USPDٗغشوْ اس  اعز ث٢شز  ؽذ: دٝثبرٟ سؼییٚ ٗیحشة ػذیذ ثب ر ٜٗبعجب

١بی چخ»ٛظز داؽشٜذ. ی ثزخٞرد ث٠ ایٚ ٗغب٠ٓ اخشالفدر ؽیٟٞ ١بدر چبرچٞة حشة ػذیذ؟ چخ یكزاًغیٞٛ

ًزدٛذ اس دیٞعشٚ ػٜبح ٗزًش را ؿیزػذی ٝ ٗششٓشال٠ٛ ارسیبثی ٗی ث٠ ایٚ دٓیْ ٠ً ٗٞاضغ اػضبی «رادیٌبّ ثزٗز

 ًزدٛذ. آٓ٘بٙ اٗشٜبع  ٗغشوْ ث٠ حشة عٞعیبّ دٌٗزار

. ثب ایٚ ٝػٞد اٝ ثزای دیٞعشٚ ُزٟٝ را دظ ِٛزكزاس اٛشوبداسؼ ث٠ ػٜبح ٗزًش ١یچیي ًٓٞشاٗجٞرٍ ٛیش 

بر اٝ چٜیٚ ثٞدٛذ: ػٜجؼ ظًزد. ٗالح اعشذالّ ٗیآٓ٘بٙ  ٗغشوْ اراعذبرسبًٞط ث٠ حشة عٞعیبّ دٌٗز

داری ػَٜ، ث٠ٌٔ ثزػٔی٠ ٛظبٕ عزٗبی٠ای اٛوالثی دارد ٠ً ٠ٛ كوظ ثزػٔی٠ ًبرُزی آٓ٘بٙ ٛیبس ث٠ یي حشة سٞدٟ

خیشؽی  یی دزٝع٠ؽٞد، ث٠ٌٔ ٛشیؼ٠ی ٝاحذ ٗجبرسٟ  ًٜذ. چٜیٚ حشثی اس آع٘بٙ ٛبسّ ٛ٘یػٜٞاٙ یي ٗؼ٘ٞػ٠ ث٠

ی آٙ ثب اٛؾؼبة سؾٌیالسی اس حشة عٞعیبّ دٌٗزار آٓ٘بٙ ٝ سأعیظ حشة عٞعیبّ اعز ٠ً اٝٓیٚ ٗزح٠ٔ

١بی افٔی ُز ُبٗی ٢ٖٗ ث٠ عزف چخ اس عزف ثخؼثیبٙ USPDآٓ٘بٙ ث٠ دبیبٙ رعیذٟ اعز.  ٗغشوْ دٌٗزار

١بیؼ ی ثیٚ ػٜبحكبف٠ٔهذر ٛبٗشحذ ٝ سٗبٙ ایٚ حشة ػذیذ آٙعٞر ١ٖاعز. ث٠ SPDدعشِبٟ حشة ٝ عزكذاراٙ 

ای اٛوالثی، ثحزاٙ عٞر ٠ٛٞ٘ٛ یي ػٜجؼ سٞدٟچٜبٙ سیبد اعز ٠ً سجؼبر یي ثحزاٙ اػش٘بػی ُغشزدٟ، ث٠آٙ

 خٞا١ذ ثٞد. ٛبدذیز در ایٚ حشة اػشٜبة

١بی ٝعیؼی را در خٞد سٞدٟ ٠ًحشة ػذیذ  اس»ثٜذی ًزدٟ اعز: ٗٞضغ ُزٟٝ اعذبرسبًٞط را چٜیٚ ػ٘غ ظؾِِییُ

ی ادٞسیغیٞٙ ًٜٜذُٟیزی سؼییٚٗبٙ ٝ ثزای ع٘زی ػذة ٛیزٝ ثزای ا١ذافػٜٞاٙ حٞسٟ ث٠ ثبیذ ٗشحذ خٞا١ذ ًزد 

چٜیٚ اس عزین ًُٜؼ ٗبٙ در خٞد سؾٌیالر حشة ٝ ١ٖدزٝا، اس عزین كؼبٓیزثب ٛوذی ثیثبیذ  . ٢ٛبیشبً ًٜیٖاعشلبد 

 «عجو٠ ]ًبرُز[ ثِیزیٖ. ثزثخؼ آٙ را ٝ ؽبیذ ثشٞاٛیٖ ػٔٞی سأطیزار سیبٙدیؼ ثزاٛیٖ ٗبٙ حشة را ث٠ ٗغشوْ

 ها در انقالبچپ
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ًزد ث٠ ٝهٞع ١ب ثزای آٙ كؼبٓیز ٗی١٘بٙ چیشی ٠ً ُزٟٝ اعذبرسبًٞط عبّ 9191عزاٛؼبٕ در اٝائْ ٛٞاٗجز 

هیقز را عزِٛٞٙ ًزد ٝ ث٠ ٗؾبرًز آٓ٘بٙ در ػَٜ اّٝ ػ٢بٛی  ،ای اس ًبرُزاٙ ٝ عزثبساٙػٜجؾی سٞدٟدیٞعز: 

ی ٗخشٔق ثب اػ را ُغشزػ دادٟ ثٞد ٝ ١ؾز ٛؾزی٠ی سؾٌیالسیؽج٠ٌ خبس٠٘ داد. ُزٟٝ اعذبرسبًٞط سب آٙ سٗبٙ

١ٖ درعز در ٗوغؼی ٠ً سوزیجبً س٘بٕ ر١جزاٙ ُزٟٝ در ًزد، آٙٛغخ٠ ٜٗشؾز ٗی 955555سب  11555سیزاص ثیٚ 

حبّ ایٚ ُزٟٝ در ٗوبیغ٠ ثب ػٜجؼ ػظی٘ی ٠ً سبسٟ ؽزٝع ؽذٟ ثٞد ثغیبر ًٞچي ثٞد: سؼذاد  ٞدٛذ. ثب ایٚسٛذاٙ ث

 ٛلز ثٞد.  6555اػضبی ایٚ ُزٟٝ كوظ 

رأط در رٝسا ًٓٞشاٗجٞرٍ ِٛزاٙ ایٚ ثٞد ٠ً حشة عٞعیبّ دٌٗزار آٓ٘بٙ ثزای خل٠ ًزدٙ اٛوالة خٞد را 

 را ث٠ دٝٓزِ ٛ٘بیٜذُبٙ حشةؽذٟ سضؼیق س ؽزٝع اٛوالة هیقزِػٜجؼ اٛوالثی هزار د١ذ. چٜذ ١لش٠ هجْ ا

١ب ثب ٝرٝدؽبٙ ث٠ دٝٓز عٞعیبّ دٌٗزار»كزاخٞاٛذ. ارسیبثی ًٓٞشاٗجٞرٍ اس ایٚ اٗز چٜیٚ ثٞد: اٗذزاعٞری 

هیذ ٝ ثی دكبعث٠ ١٘یٚ دٓیْ اٝ ثزای  «آسی ١غشٜذ. داری ٗبٛؼی در راٟ اٛوالة دزٝٓشزیِػٜٞاٙ ٛبػی عزٗبی٠ ث٠

در فٞرسی ٠ً ٛظٖ هذی٘ی  ًزد. اعشذالّ افٔی اٝ ایٚ ثٞد:اس ًبرُزاٙ ٝ عزثبساٙ اٛوالثی ٗجبرسٟ ٗی USPDؽزط 

ُزدد ٝ اٛشوبٕ دٝثبرٟ ثبسٗی ،اٛوالة ث٠ دیؼ ثزدٟ ٛؾٞد، در فٞرسی ٠ً ًبرُزاٙ هذرر را اس ًبركزٗبیبٙ ِٛیزٛذ

 ٛبًی خٞا١ذ ُزكز.د١ؾز

در اهٔیز هزار آٓ٘بٙ  ٗغشوْ ٠ً در حشة  عٞعیبّ دٌٗزار ًغبٛی 9191اٛوالثی ٛٞاٗجز اٗب در دٝراٙ سحٞالر 

٠ً هقذ ٝهشی حشة عٞعیبّ دٌٗزار آٓ٘بٙ اػالٕ ًزد  USPD یٗٞضغ ثب ًٓٞشاٗجٞرٍ ثٞدٛذ. ر١جز١ٖ ،داؽشٜذ

ی ًٓٞشاٗجٞرٍ چٜیٚ را دارد، اس ایٚ دیؾ٢ٜبد اعشوجبّ ًزد. ارسیبثی ١ٞؽیبرا٠ٛ USPDسؾٌیْ دٝٓز ٗؾشزى ثب 

آٓ٘بٙ دیٞعشیٖ سب آٙ چیشی را ٠ً هبثْ ػذاًزدٙ اس آٙ ثٞد اس آٙ ػذا  ٗغشوْ حشة عٞعیبّ دٌٗزارٗب ث٠ »ثٞد: 

ی ًبرٗبٙ ثغیبر ٛبچیش ثٞد. حشة  ١ب را رادیٌبٓیشٟ ًٜیٖ. ٛشیؼ٠را ػٔٞ ثجزیٖ، سب آٙ USPDٜٗذ ًٜیٖ، سب ػٜبفز ارسػ

ُزٟٝ » ١بی اثزر ؽبیذٗٚ سجذیْ ؽذٟ اعز.دٞؽی عیبعزدیِز ث٠ اثشار دزدٟ آٓ٘بٙ ٗغشوْ عٞعیبّ دٌٗزار

خبرع ؽٞد. ًٓٞشاٗجٞرٍ  USPDٛبٗیذ سق٘یٖ ُزكز ٠ً اس ٗی ١بیغزاعذبرسبًٞط ٠ً دیِز خٞد را اسحبد اعذبرسبً

 «دیِز ثزای یي حشة ٗششٓشّ ٝ دٝد٢ٔٞ ػبیی در اٛوالة ٝػٞد ٛذارد.»اػالٕ ًزد ٠ً 

حشة  9191ث٠  9191 عبّ سحٞیْ در رٝس١بی «١بی رادیٌبّ ثزٗزچخ»ٗؾشزًبً ثب  ١بیغزًاسحبد اعذبرسب

( را سأعیظ ًزدٛذ. ١ز دٝ ُزٟٝ ثز ایٚ ثبٝر ثٞدٛذ ٠ً سؾٌیْ حشة ً٘ٞٛیغز آٓ٘بٙ KPDً٘ٞٛیغز آٓ٘بٙ )

ػٌظ ایٚ سٝدی حشة ٗغشوْ عٞعیبّ دٌٗزار آٓ٘بٙ را ثب چبٓؼ ػذیذی رٝثزٝ خٞا١ذ ًزد. اٗب در اثشذا  ٠ث

ثغیبر رؽذ  ،خبرع ؽذ SPDاس دٝٓز ٗؾشزى ثب  9191ث٠ ایٚ دٓیْ ٠ً در دبیبٙ دعبٗجز  USPDهضی٠ اسلبم اكشبد. 

 ع٠ ثزاثز اكشایؼ دیذا ًزد.  ث٠ ٛلز، یؼٜی 655555ًزد ٝ سؼذاد اػضبیؼ ث٠ 

 9115ًبح در عبّ  ی، ػ٢٘ٞری ؽٞرایی در ثبیزٙ ٝ ًٞدسب[Ruhr] ی اػشقبثی در ٜٗبعن رٝرػٜجؼ ُغشزدٟ

در   USPDٛلز رعیذ.  155555سؼذاد اػضبی ایٚ حشة ث٠  9115ٜٗؼز ث٠ ُغشزػ ثؼذی حشة ؽذٛذ. در اًشجز 



8 
 

جٞد را ث٠ خٞد اخشقبؿ داد. ػٔز ایٚ اٗز كوظ ایٚ ٛ ءدرفذ آرا 91،1ی ١٘یٚ عبّ اٛشخبثبر ٗؼٔظ در ٗبٟ صٝئی٠

حشة ایٚ  ٌبٓیشٟ ؽذٟ ثٞدٛذ ث٠ ایٚ حشة دیٞعشٜذ، ث٠ٌٔ خٞدِی اٛوالة رادیٝاعغ٠ ٠ً ثغیبری اس ًبرُزاٛی ٠ً ث٠

 عزف چخ حزًز ًزدٟ ثٞد.  ٛیش رادیٌبٓیشٟ ؽذٟ ثٞد ٝ ث٠

 9191حشة ً٘ٞٛیغز آٓ٘بٙ ٛشٞاٛغز در ٗیبٙ ًبرُزاٙ ُغشزػ دیذا ًٜذ. ایٚ حشة در اٝائْ عبّ  ،ثزػٌظ

ث٠ هشْ  ُزا راعزسٞعظ عزثبساٙ  ظؾِیُِیز ٝ ؾٜٗ٘ٞع ؽذ ٝ ٗذر ًٞسب١ی دظ اس آٙ ًٓٞشاٗجٞرٍ، ٓیجٌٜ

 9115كٔغ ؽذ ٝ در اٛشخبثبر عبّ  اػدٓیْ ٜٗبهؾبر درٝٛی اػ ٝ ث٠ثب هشْ ر١جزاٙ ثزػغش٠ KPDرعیذٛذ. 

 خٞد اخشقبؿ د١ذ.  را ث٠ ءدرفذ آرا 1،9سٞاٛغز كوظ 

، ٠ً ظزف دٝ عبّ ثخؼ ػظی٘ی اس اػضبیؼ را اس دعز دادٟ SPDای ث٠  ٛحٞی ؿیزٜٗشظزٟ ػبٙ سبسٟ ة ث٠باٛؾؼ

 : حشة عٞعیبّ دٌٗزاررا ٛؾبٙ داد١بی رٝسا ًٓٞشاٗجٞرٍ ارسیبثی درعشیِحٞادص  عیز ػزیبِٙثٞد، ثخؾیذ. 

 9115. اًشجز عبّ 91ی دچبر اٛؾوبم ؽذ. اٝٓیٚ اٛؾؼبة در ًِٜزٟاػ آٓ٘بٙ ث٠ دٓیْ سضبد١بی درٝٛی ٗغشوْ

ثخؾی اس اػضبی حشة چٜبٙ ث٠ عزف چخ چزخؼ دیذا ًزدٟ ثٞدٛذ ٠ً اًظزیز ٛ٘بیٜذُبٙ ًِٜزٟ فٞرر ُزكز. 

٠ً ًْ اػضبی حشة اس ٗٞضغ اًظزیز ٛ٘بیٜذُبٙ  رؿٖ ایٚ خٞا١بٙ ٝحذر ثب حشة ً٘ٞٛیغز آٓ٘بٙ ؽذٛذ. ػٔی

یي حشة ؽج٠ ث٠ حشة ً٘ٞٛیغز آٓ٘بٙ دیٞعشٜذ ٝ ایٚ حشة ث٠  ٛلز یي 655555ًِٜزٟ دیزٝی ٌٛزدٛذ، ٝٓی 

ای در ػ٢٘ٞری ًٜٜذٟ(  ٛوؼ سؼییVKPDٚٞٛیغز آٓ٘بٙ )حشة ٗشحذ ً٘هقذ ثز آٙ ثٞد ٠ً ُغشزدٟ سجذیْ ؽذ. 

 . رٝسا ًٓٞشاٗجٞرٍ دیِز سٛذٟ ٛجٞد ٠ً ایٚ دٝراٙ را سؼزث٠ ٛ٘بیذ. ًٜذر ایلبء بٝای٘

 انداز چشم

١ب، ثب ریؾ٠ در ػٜجؼ «چخ»١ب، حشة  ٛخغشیٚ ثبر دظ اس د٠١ اٗزٝس ٛیش عٞعیبّ دٌٗزاعی در ثحزاٙ اعز.

عیظ ؽذٟ اعز ٝ ثٜبثزایٚ اٌٗبٙ آٙ ١غز ٠ً أٛیزٝیی چخ در ًٜبر حشة عٞعیبّ دٌٗزار س  ٗظبث٠ ث٠ ًبرُزی،

در اٝضبع ٝ احٞآی ًزد،  اػ ٗی ٠ُٛٞ ٠ً رسا ًٓٞشاٗجٞرٍ ٝ ُزٟٝ اعذبرسبًٞط ٛ٘بیٜذُی عٜز ٗبرًغیغٖ سٛذٟ، آٙ

 ای ثِیزد. دٝثبرٟ ػبٙ سبسٟیبكش٠،  دُزُٞٙ
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