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 مناسبات در اتریش

 از دولت ملی در هر هاآن تقدم ،ندشکل گرفت دیگرموازات یک بهدر آلمان و اتریش  کارگری هایجنبش

وین، در  0381های سال طی دگرروزمزد دورهکارگر ویلهلم وایتلینگ . بودتر بیش دو کشور یک از این

 شهری بود.نظریاتش جهان چونهماو  دنیای زندگی .کردمیگذار والیپزیگ، هامبورگ و پاریس گشت

بدیل  چونهمـ ـی دولت ملی در اروپا مطالبات اجتماعی با ایده 0383بار در انقالب برای نخستین

دیگر پیوند خوردند. اما سرحدات چنین دولتی برای ـ با یکـدر مقابل سلطنت و امپراتوری  دموکراتیک

پاسخ ی دولت ملی با شکست انقالب در وین و برلین بیمسالهزبان در کجا قرار داشتند؟ ی آلمانیحوزه

 بخشی از خود را آیزناخرْی آموزش کارگران در وین در کنگره انجمن 0381با این وجود در سال ماند. 

ی رهبران این انجمن به اتهام خیانت امری که منجر به محاکمه قلمداد کرد،آلمان  دموکراتحزب سوسیال 

انشقاقی ناخواسته برای جنبش کارگری در وین و  0380تأسیس امپراتوری آلمان در سال  به وطن شد.

 بر امپراتوری آلمان بود و ازتسلط پروس معنای  به ،از یک سو «آلمان کوچک»حل برلین بود. چرا که راه

یک رژیم  :ندشکل گرفت دموکراتیکحفظ دولت امپراتوری هابسبورگ. دو رژیم غیربه معنای  ،سوی دیگر

تا  «آلمان بزرگ»ن اانگیز نیست که هوادارشگفت ،رواز ایناقتدارگرای ملی و یک امپراتوری اقتدارگرا. 

 0331های به امپراتوری آلمان در سال «پیوستن»، اگرچه تر در اتریش بودندبیش 0191 یدهه هایسال

 سان،بدینشد. ناسیونالیست نیز تبلیغ میستیز و ها بلکه از جانب نیروهای یهودیدموکراتنه فقط از طرف 

دنبال  هبداشت و گرایش همان آغاز به کشورهای شرقی  ازمجارستان  - جنبش سوسیالیستی در اتریش

 های دودمان هابسبورگها و دیگر گروهها و بوسنیها، لهستانیها، روتننچکبستگی با ایجاد موازنه و هم

 - چالش جدی سیاست چپ در اتریشها به دولت چندملیتی اعتقاد پیدا کرده بودند. بود که در اثنای سده

ادی های عمیق اقتصدنبال نابرابریبه شان بود که بیش از پیشهایمجارستان واقعیت چندقومی دولت

که ر حالیزبان آلپ شکل گرفتند، دو کشورهای آلمانی فقط در چکسلواکیهای صنعتی هستهشد: تقویت می

ی هبازنمایی زیر به نیم رو،اطق کشاورزی باقی ماندند. از اینچنان منی شرقی رایش هممجارستان و نیمه

 انضمام بومن، مرِن، چکسلواکی وسلیستیان اتریش به - ی الیتارودخانهبخشی از  غربی رایش،شمال

 ؛شود منظور این مناطق هستندصحبت می «اتریش»وقتی از  ی مطلبادامهپردازد. در اسلواکی امروز می

 0103برانگیز بود و در سال ارتباط این مناطق با اتریش مشاجرههمواره باید این نکته را مدنظر داشت که 

تر شد. لفعادونا ها با فروپاشی سلطنت ها با اتریشییطور کامل قطع شد. با این وجود ارتباطات آلمانهب

 آلمان و حزب دموکراتافرادی نظیر کائوتسکی، هیلفردینگ و غیره به یک میزان در حزب سوسیال 

جا میسر به آن در اینست و پرداختن یفعال و تأثیرگذار بودند که موضوع دیگر دموکراتسوسیال کارگران 

 نیست.
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 توانست بر یک بلوک قدرتهای اقتصادی و قوی نمیدلیل اختالفات و دودستگیوزف اول بهژ فرانتس

 رانتسفتکیه کند. در عوض  ویلهلم دوم در پروس پادشاه پروسدار نظیر منسجم از بورژوازی و اشراف زمین

ن کرد. دولت او زباهستانی، مجاری و آلمانی حکومت میای از اشراف مختلف لوزف با ائتالف از دارودستهژ

عنوان زبان رسمی ادارات متداول کرد اما هرگز یک دولت ملی نبود بلکه یک امپراتوری باقی بهآلمانی را 

 ،یهای مذهبی گروهداران کلیهبانک و اشراف، کلیسای کاتولیک عالوه برماند. اتکای این امپراتوری 

صر در بود. قیمتکی  بورژوازی از لحاظ سیاسی و ملی پراکنده و متفرقورژوازی و کالنبخردهبر چنین هم

عنوان میانجی تثبیت کرد و توانست بر مبنای مشیت را به شخودجایگاه گون این تضادهای داخلی گونه

 بدون کیش شخصیت که یحکومت کند. این فرمانروای 0108تا  0383الهی به درازی عمر یک انسان از 

تا اواسط ا رجهان فکری پرولتاریا  که: کیش قیصر و ترس از جهنم میسر نبود بود کلیسای کاتولیک کارراه

ها، گون مذهبی که شامل مسیحیان ارتدوکس، پروتستانرغم رنگارنگی گونهبه .زدرقم می ی نوزدهمسده

ود. در میت مرکزی برخوردار بکاتولیسم برای سلطنت هابسبورگ از اهشد، می بوسنییهودیان و مسلمانان 

 تصور بود. های پروس غیرقابلها و پروتستانبرعلیه کاتولیک «فرهنگیی مبارزه»جا این

ش برای دیکتاتوری بیش از پی را گسیخته بود و شرایطکه دولت چندقومی از لحاظ اقتصادی ازهماین با

 یمراتب فضای بسیار بزرگی برای مفرهای قانونبه حکومتیی وارهساختناهمگنی این  ،مساعد کرده بود

ویکتور آدلر مؤسس و جد سوسیال  به همین دلیل ها و کارکردهای ناقص فراهم کرد.حلمذهبی و راه -

نامید  «بندوبارییافته ناشی از بیتخفیفدیکتاتوری »سلطنت دونا را  اتریشْ  دموکراسی

(Braunthal1965: 41 از یک سو توازن قوا .) ای هبرعلیه گروه جدیشکننده بود و قیصر از اقدامات

رسید نظر می به انهی هیجدهم بوروکراسی که نوآوراز سوی دیگر در سدهو  داشتهراس  دیگرمجزا از یک

قابت آزاد ربر  مبتنی داریدر سرمایه یبه مانع ،ی سلطنتی جدا کردخانوادهاز  رادولت  بارو برای نخستین

 داری و فقدان امنیت حقوقی مانع بسط و گسترش صنعتیاقتدار سلطنت مانع کارآیی سرمایهبدل شده بود. 

  توسط بورژوازی بود.

تریش ا دموکراسیآلمان را بر سوسیال  دموکراسیسازی دیرهنگام تأثیرات راهبردی سوسیال صنعتی

حال اتریش بود. با این تری از همین جنبش دررفتهی پیشکراسی آلمان گونهوافزایش داد و سوسیال دم

های شچال ی دولت هابسبورگ مستلزمافتادگی صنعتی، چندملیتی بودن جامعه و حکومت مطلقهعقب

شناس آمریکایی مفهوم همین دلیل نیز بودون جامعهبودند و به 0113ای در سال سیاسی خودویژه

رهایی نظری جنبش کارگری  گراین مفهوم بیان .را تبیین کرد( Mökel 1994) «اتریشی مارکسیسم»

 سمیمارکس 0108اگرچه اوتو باوئر قبل از بود.  0380ها پس از پس از جدایی سیاسی این جنبش اتریش

 دموکراسیال کرد، اما سوسی تدقیق «کراتیکودولت ملی دم»ی شدهمفهوم تبیین باطور اساسی را بهی شیاتر
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د چرا که بینی بواز فروپاشی سلطنت دونا جلوگیری کند. این امر قابل پیش 0103نتوانست در سال انقالبی 

 .ه بودتقسیم شد تجزیه و چکسلواکی، آلمان و لهستان دموکراسیبه سوسیال  0108خود این حزب قبل از 

 یامجموعه و ومی جا افتاددر افکار عم «سرنوشت مللحق تعیین»سیسم چندملیتی مبهم باقی ماند و مارک

 جای امپراتوری هابسبورگ شکل گرفتند.های ملی بهدولت از

  سکپیشامار

ند گران افزارمصنعتشاگردان های ائتالف و انجمن ،دیگر مناطق چونهمآغازگاه جنبش کارگری اتریش، 

در وین شکل گرفت که فعالیت آن به امور خیریه محدود بود.  0800. انجمنی از شاگردان در سال بود

دهم شکل جی هفدهم و هیهامانوفاکتورها در سدهظهور غیر از معادن، نخست با بهداری صنایع سرمایه

ی استادکاران از کسانی که انهساالرچنین حمایت پدرو هم« هاامتیازات در کارگاه»اصناف، گرفتند. 

خست ناز بین رفت. این مانوفاکتورها  سوداگرانههای اقتصادی در چارچوب سیاستکردند، شان کار میبرای

غیرمتمرکز  هایشکل ی ازهاینظام ساعت بود. 08 تا 09انه بالغ بر زدر صنایع نساجی شکل گرفتند و کار رو

 ار خانگیک با ها پردازش مواد اولیهکه در آن رشد کردندمانوفاکتورها تأمین نیازهای برای یابی کار سازمان

د پشم در ی تولیتعداد کارگران کارخانه گرفت.انجام می اغلب توسط زنان و کودکان با اجرتی بسیار ناچیز

نفر بود  هزار۰1بالغ بر  0889کارگران کار خانگی، در سال شمار  احتساببا  ،لینس

(Hauptmann/Kropf: 17-19; Klenner 1987: 15.) 

ها ان کفاشیدشاگر 0899فرسایی حاکم بود. در سال گران شرایط بسیار طاقتهای صنعتحتی در کارگاه

 هایالس در خالل« هاائتالف»ها سرکوب شد. اعدام بسیاری از آنبا  و این قیامدر وین دست به قیام زدند 

د. ها را نداشتنی تشکیل انجمنهمبنای آن کارگران اجاز طی دو مرحله ممنوع شدند که بر 0880 - 0889

 و نه گرفترا دربرمی «غیرسیاسی»رسانی های خیریه و کمکاین ممنوعیت بیش از هر چیز انجمن

 وجود نداشتند.  های مبارزی که در آن زماناتحادیه

که سلطنت مشروطه دست  و بعدها انقالب فرانسه امیدوار شد 0839بورژوازی وین با لغو بندگی در سال 

رالفکر وهای منکراتودوم بر باد رفتند. محافل کوچک دم فرانتس کار آمدن به رفرم بزند. این امیدها با سر

شعری  ینْو «هایژاکوبن»اشترایت یکی از اعضای هابن فرانتس توانستند مخفیانه گردهم آیند. فقط می

 الغای مالکیتفراوردهای عمومی و که در آن خواهان پیرامون تضادهای بین فقیران و ثروتمندان نوشت 

، نداشتند دسترسی اوای به زبان التین ی پانصد صفحههای شش پایههای مردم به بیتشد. تودهخصوصی 

ی ویرکنندهتص از محبوبیت بسیار زیادی برخوردار شد و بیت نخست آن او« سرود قدرت فرودستان»اما شعر 

 به دار کشیدن امیران و شاهزادگان بود:
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 مردمند و نه دستمال توالتدیگر این  ،آری آری»

 خویش در دست منشور فکر کردن به

 ی برخورد رایاد بگیرد طریقهخواهد کسی که نمی

  «بی سروپا را دارش کشید التِ ه بایست ب

انشجویانی توسط د توطئه» ،او را متهم به توطئه کرد یاشترایت تحت نظر پلیس قرار گرفت و جاسوسهابن

 کردمیطور که خودش مطرح ها آننوشیدند تا در این مکانپایه و حقیر آبجو میهای دونکه در میخانه

های یعنی تمام شاگردان افزارمند و مزدبگیران را تحت عناوین و بهانه ،حامالن، تاج تمام انقالبیون جدی

به اعدام  081۰آشترایت در سال هابن(. Häusler 1979: 41-43) «گرد آورد ودخ پیرامونمختلف 

و تازه در  کردندداری هراس انداختن دیگران نگهسر او برای به محکوم و در مالء عام به دار کشیده شد.

 د. نی جنایی وین کنار گذاشتاز موزه 9109سال 

 دموکراتیک هایی هیجدهم منجر به رفرمریتی در سدهبه دولت مدیتبدیل دولت فئودالی مبتنی بر یک فرد 

ان و درهای شاگحق ائتالف و تشکیل انجمن نشد بلکه فقط پلیس و دستگاه سرکوب را مدرنیزه کرد.

ممنوع شد. قانون مدنی مقرر در  0318در قانون کیفری  های تولید برای تعیین قیمتچنین توافق بنگاههم

. گر شدصنعت مندمقررات اصناف و حمایت پدرساالرانه از شاگردان افزار جایگزین موازین و 0300سال 

های لیبرالی بازار آزاد برای کاالها ایدهاما نه ایمنی کار را.  ،همراه آورداین قانون قرارداد کاری مدرن را به

یازات و امتمؤسسات دولتی سوداگری جایگزین  هاقرار داشت. این ایده این دو قانوندر پس و نیروی کار 

رد که شان جدا کعنوان حامل نیروی کار از منافعها را بهحال لیبرالیسم انسانبا این. ندها شدویژه کارخانه

ی که در مانوفاکتورهای دولتی در اواخر سدهاین. با ندی حفاظت و ایمنی نبودزعم لیبرالیسم شایستهبه

گران ی اجرا درآمد اما کارمرحلهی و از کارافتادگی بهی بازنشستگی، درمانبار بیمهدهم برای نخستینجهی

تجعمات انس و »اصطالح هایی بودند که در بهچنان نیازمند کمکهای خصوصی هممؤسسات و کارخانه

سازی این شدند. هرگونه تالش برای نهادینهآوری می( جمعLiebesversammelungen) «محبت

های بومن ممنوع ی کارخانهیاری در کلیههای کمک و همصندوق 038۰ها ممنوع شد: هنوز در سال کمک

 (. Klenner 1981, 14-16بودند )

 ن وجودای با .نیافته بودی نوزدهم سازماندر دولت هابسبورگ در آغاز سده گیریدر حال پای ی کارگرطبقه

کیل شده ماهر تشنیمه ی وگران افزارمند، کارگران فصلمعلوم بود که این طبقه از قشرهای شاگردان صنعت

ازی سهای اتریش برخالف انگلستان نه صنایع ماشین(. در سرزمینHauptmann/kropf, 21fاست )

تر. اش آساندلیل ناسازمانیافتگیپذیر بود و سرکوبش بهوجود داشت و نه کارگران ماهر. نیروی کار جایگزین
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منوعیت کار ازجمله م ،اجرای موازینی برای ایمنی کار یدربارهدولت برخالف دکترین لیبرالی با تعلل بسیار 

های کمک و چنین با برخی از صندوق. هم، تصمیم گرفت0389سال در حدود سال  09کودکان زیر 

پلیس هر گونه  ،با این وجود مدارا شد.، 0398در سال  هاخانهان کارگران چاپطور نمونه در میبه ،یاریهم

جرم عضویت در  در وین به 0388کرد. کارل و ژوزف اشتایگ در سال جنبش سیاسی را سرکوب می

ها زندانی شدند. تصادفی نبود که کارل مارکس و فریدریش انگلس در وستلینگ ماه «ی برابریاتحادیه»

عنوان و تزار به پاپ درکنار مترنیخ صدراعظم اتریشاز  مانیفست کمونیستی در نخستین جمله

لکه چرا که مترنیخ نه فقط در وین ب ،بردندنام  «شبح کمونیسم»های کهن برای تاراندن نمایندگان قدرت

 یرحمانهبی تعقیب و سرکوب» در سیاست راهبردینقش  0301سیون آلمان در سال اچنین در کنفدرهم

 داشت. «های اجتماعی و لیبرالهبران جنبشر

  8181انقالب 

ی سطهواوضعیت نامساعد کارگران بهکن کند. با این وجود نتوانست جنبش کارگری را ریشهسرکوب 

ا رشد ب پیوندتر شد، رویکردی که در ی نوزدهم وخیمدارانه در سدهسازی مانوفاکتورهای سرمایهصنعتی

و تسریع  039۰افزایش قیمت نان از سال . گردیدمزدها جمعیت منجر به افزایش بیکاری و کاهش دست

 فالکت شد.گیر همه ه گسترشمنجر ب 038۰ی برداشت کم محصول از سال واسطهسیر صعودی آن به

ی قیمت وسایل نتیجه افزایش دوباره و در 039۰دلیل وضع مالیات بر مصرف در سال خشم گرسنگان به

با الهام از انقالب فوریه در فرانسه، (. Häusler 1979, 88ازپیش متوجه دولت شد )امرار معاش بیش

قانون »آغاز شد. دانشجویان، بورژوازی و کارگران دست به قیام زدند و خواهان  0383مارس  08قیام در 

مارس  0۰صدراعظم به انگلستان گریخت و قیصر در  ،مترنیخ پلیس .«ای برای تمام مردم شدنداساسی

آوریل تدوین آن اعالم  9۰که در ی شهروندان و دهقانان را داد ی قانون اساسی لیبرال با حق رأی براوعده

ها ی آنی براأررسمیت شناختن حقای بدون بهوجه حاضر به پذیرش قانون اساسیهیچشد. کارگران اما به

که زنان کارگر نیز در قیام شرکت همراه آورد. با وجود اینمه اصالحاتی را به 0۰دومین قیام در  ؛نبودند

 دارررأی برخوی نداشتند و کارگران مرد از حقأرحقکاران خدمتو  زناندر این قانون اساسی د اما داشتن

 ند. ماندشدند اما از حق کاندید شدن در انتخابات محروم 

در حکومت هابسبورگ  دموکراتیکنخستین نمایندگی  0383وجود پارلمان انتخاب شده در ژوئن  با این

طالبات با م و اقتصادی بورژوازی دموکراتیکی انقالبی و ادغام مطالبات مبارزهی این رویکرد نتیجهبود. 

گران در قیام ی شرقی امپراتوری نیز دست به قیام زدند.اجتماعی کارگران بود. دهقانان در روستاها و نیمه

بردند  ها را از بینمربوط به بیگاری رعیتبومن به قصرهای اشراف حمله کردند و اسناد و اوراق 

(Bruckmüller 1985: 349اغلب حاکمان و خودکامگان خیلی زود دست به عقب .) ،ونشینی زدند 
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 پرداخت ، بیگاری و، خدماتبقایای تعهداتدهقانان را از  0383، انقالب 0839الغای سرواژ در سال  به رغم

 داران آزاد کرد. به زمین شانی نقدیبهره

ر را دیگنظر و ارتباط با یکبار امکان تبادلبرای نخستین 0383ت در سال آزادی تجمعات، بیان و مطبوعا

حقوق »برونر که کارگر بود در  فراهم کرد. را عنوان یک طبقهشان بهخودآگاهیگیری شکلبرای کارگران و 

نه فقط نامیم چرا که نامید، ما خود را شهروند میما را ارازل و اوباش می»نوشت:  «بشر برای کارگران

گذاشتن امحتربرای ای هبنایان نیز خواهان درخواست مشاب .«گرا هستندمشروطه نیزکارگران اربابان بلکه 

با احترام »تی ن بایسداشته باشند، استادا «ای با آناندوستانهرفتار انسان»کفاشان بایستی  ها شدند،به آن

های (. این درخواستKlenner1987, 33)« ها را شما خطاب کنندو آنکنند  به شاگردان برخورد

رابری که بله بود ئی این مسدهندهنشان «با شما موردخطاب قرار گرفتن»طور نمونه ظاهر کم اهمیت بهبه

با شما مخاطب قرار » کارگرانصورت ظاهری هم وجود نداشت. ی فئودالی حتی بهها در جامعهانسان

چنین ی انقالب نه فقط فالکت بلکه همکردند. نیروی محرکهها را کودک محسوب میآن زیرا «گرفتندنمی

 تداول بود. تحقیر م

ر ژوئن دانجمنی کارگری د. کردنستفاده ایابی ها و سازمانهای جدید برای برپایی تشکلآزادیکارگران از 

 «فضایی محترمانه» در و «مفههای قابلآموزش از طریق درس» در وین تشکیل شد که هدف آن 0383

ای نشریه»ار نگیابی هاپتمن و کروپف تاریخکرد که بنا بر ارزمیی کارگری منتشر ااین انجمن نشریه د.بو

 :Hauptmann und Kropf) «بود که فقط شش شماره منتشر شد یگرایی افراطآلمانمذهبی با 

33f د: شدنمیمقامات رسمی یا اولیای امور نیز مطرح (. در کنار مطالبات خودآگاهانه، درخواست و تمنا از

ماس الت»شاگردان آهنگران با و  خود بودند مزداضافه دست خواهاناز قیصر  «التماس»شاگردان نساج با 

ها را کاهش دهند کار آن هایخواستند ساعتمی «دوستانسان»از کارفرمایان  «و دعا

(Klenner1987: 32 .) خودآگاهی، اشتیاق به یادگیری، خواهش و تمنا از  0383در تابستان کوتاه

عدم وجود هرگونه امکان برای  ؛ این آمیختگی از پیامدهایدیگر آمیخته شده بودندکارفرمایان با یک

 بود.  0383نظر و گفتمان آزاد قبل از تبادل

اهان ای بود که خوگستردهقشرهای  یگیری ارادهبخشی از فرایند پای مورد انتقادْ «یگرایی افراطآلمان»

نماینده از امپراتوری هابسبورگ را به  008ها توانستند فرستادن پیوستن به دولت ملی آلمان بودند. آن

های چک نیز بلکه کولیها فقط آلمانینه کرسی بنشانند. در این انتخابات مجلس مؤسسان فرانکفورت به

ا رانقالب  اینها این انتخابات را تحریم کردند چرا که آن ،از حق رأی دادن برخوردار نبودند. با این وجود

که . در حالیدانستندمی هامنصبان این دولتاتریش و صاحب - ی سلطنتی آلمانیجنبشی علیه خانواده

ها و ، چکدندبو ملی ها خواستار پیوستن به جنبش برای تشکیل دولتها و لهستانیها، ایتالیاییآلمانی
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در های ملی حال جنبشبا این .کردندرا مطالبه می انی در چارچوب یک دولت فدرالمجارها خودگرد

 نیزر دیگبا یک را هابستگی آنمتحد بودند. این امر امکان هم دیگربا یک دموکراسی شان برایمطالبه

جا اعزام آنوین قرار بود برای سرکوب قیام مجارستان به از نیروهای نظامی  0383فراهم کرد: در اکتبر 

ردند و عمل آواز این لشکرکشی ممانعت به تالش کردند دانشجویان، کارگران و سربازان شورشی ؛شوند

 تند،یافبا هم تالقی میها مطالبات این جنبش که حتیبا این. گراف فون التور وزیر جنگ را کشتند

 ه دعاوی مجارها برای خودمختاریْ ها در اعتراض بناسیونالیسم عامل انشقاق بود: نیروهای نظامی کروات

 (.Bruckmüller 1985: 352-356علیه مجارها و در نتیجه علیه انقالب وارد عمل شدند )

 ادامه پیدا کرد. انقالب کارل مارکس را به وین کشاندی زمانی در این بازه «اجتماعی ئلمسا»چالش بر سر 

در  سایتونگ نویه راینیشهی نشریهل برای آوری پوبه امید جمع 0383سپتامبر  8تا  اوت 93از  که

ی بر جریان امور نوشت که تأثیر «کارمزدی و سرمایه»جا ماند. او مقاالت متعددی از جمله پیرامون آن

 رو،دشمن اصلی باقی ماند. از اینحکومت مطلقه سازی حتی در خود وین متوقف شده بود و صنعتینداشت. 

رفت: مختلف صورت گ هایعنوان مخرج مشترک گرایشبه دموکراسیی تالش برای توافق پیرامون مطالبه

 مانزی انجمن کارگران وین خواهان منصوب کردن وزیر کار، حقوق سیاسی برابر برای کارگران، برنامه

-Haupmann/Kropf: 32شرط ازدواج شد )وقیدی بیافتادگی، اجازهی درمانی و ازکارکار ثابت، بیمه

34 .) 

در وین  0383با این وجود در سال ی اجرا گذاشته شدند. مرحلهبخش بسیار ناچیزی از این مطالبات به

های شغلی کاهش در بعضی رستهزمان کار نفر انجام گرفت و  هزار 91اقداماتی برای ایجاد اشتغال برای 

را بهبود  شانجمعی شرایط کاریستند با انعقاد نخستین قرارداد دستهنتوا هاچاپخانهپیدا کرد. کارگران 

ما کار زنان در ای زنان نیز بود، ببخشند. در عین حال که پشتیبانی دولتی برای ایجاد اشتغال دربرگیرنده

گسست ی جهکه نتی بهبودهای بعدی با پیشرفت ضدانقالب از بین رفتندممنوع بود.  قراردادهای کاری جدید

 ارس.تری کرد تا قیام ماه مبورژوازی از قیام ماه مه پیشتیانی بسیار کم بود.ائتالف کارگران و بورژوازی 

 گمارده شدههای کارگران زن در معادن که توسط دولت به کار در جریان اغتشاش اوتدر ماه  این شکاف

با کاهش  -تری از مردان داشتند مزد کمکه دست -زنان کارگر  ،. در هر حالگسترش یافت ،بودند

در تاریخ اتریش برگزار کردند. را نخستین تظاهرات زنان  0383 اوت 90مزدها موافقت نکردند و در دست

گارد ملی که با صورت گرفت:  اوت 98بورژوازی در  گسست نهایی بین کارگران و ،ی اعتراضاتبا ادامه

نفر را کشت  03به گلوله بست و  «های پراتردرگیری»در ضان را انقالب شکل گرفته بود، معتر

(Huch1990: 205-209.) ای به همکاری با حکومت مطلقه های تودهبورژوازی از ترس جنبش

های اکتبر علیه لشکرکشی ضدانقالب به مجارستان از حمایت دانشجویان و فقط برخی . ناآرامیپرداخت
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 80در نیروهای نظامی کرواتی و مجار (. Klenner 1987: 37ار شد )افراد رادیکال بورژوازی برخورد

زبان در وین به این شهر حمله کردند. تعارضات بستگی با ساکنان آلمانیبرای جلوگیری از هم 0383اکتبر 

با کمک  انقالبیون مجاریبه پیروزی ضدانقالب یاری رساندند.  ،انقالب را به پیش بردند تا حدودیملی که 

 سرکوب شدند.  0381 اوتدر تزار 

ری کرد و در گیبا این وجود مجبور شد که دست به رفرم بزند. فردیناند از سلطنت کنارهی سلطنتی خانواده

گذاری کرد. او نوآوری تاج نمادعنوان ژوزف اول به فرانتس ی او ساله 03ی درزادهابر 0383دسامبر  9

دفاع کرد و امتیازاتی به  عینیمالکیت آزاد دهقانان بر ملک و زمین در ازای پرداخت مبلغ مچنان از هم

های بازرگانی مرکانتیلیسم شد، اتاق ین سیاستطور قطعی جایگزبه ید. سیاست اقتصادی لیبرالدابورژوازی 

 Klenner 1987کردند )میهای صنعتی و تجاری عمل های اقتصادی برای بخشعنوان پارلمانبه

منحل شد و نمایندگان آن با سرنیزه از سالن  0381مارس  8(. برعکس مجلس آزاد منتخب رایش در 38

 مجلس بیرون انداخته شدند. 

برای ا ر خود مطالبات اشْازای تحقق منافع اقتصادی بهیسم آغاز شد که در آن بورژوازی لدوران نئولیبرا

ی نمایندگی و دفاع از مطالبات اجازهکه کارگران بود  در حالی کنار گذاشت، این دموکراسی

که موازین اینبا ممنوع بود،  03۰9شان را نداشتند. اعتصاب براساس قانون کیفری اجتماعی - اقتصادی

کار کودکان و جوانان را محدود کرده بود اما حق ائتالف  03۰1در صنایع و مؤسسات در سال  یلیبرال

 شدند. ها با کسب اجازه از مقامات مربوط تحمل مییاری در کارخانهای همه. صندوقماندچنان ممنوع هم

ام گذاری دولت در نظهای گمرگی علیه مجارستان و سرمایهچنین از طریق لغو محدودیتسیاست جدید هم

بود.  های خُردها و بنگاهی اقتصاد بر کارگاههمراه آورد. با این وجود شالودهآهن رونق اقتصادی را بهراه

 ندبانکی داشت یو وابستگی شدیدی به سرمایه ندکردسازی بسیار کند رشد میصنایع کالن نظیر ماشین

 (.Hautmann/Kropf: 36-40ی آن متعلق به اشراف بود )که بخش اعظم سرمایه

 8181نخستین انجمن کارگری از 

برای جنبش  یی فعالیت بسیار ناچیزعرصه 0383در واکنش به انقالب  به نئولیبرالیسم معروفعصر 

 «انجمن کارگران وین»لیبرالیزه شد و با تأسیس  0381های نخست در سالاین فضا کارگری قائل شد. 

در سال  تبعات شکست جنگ یتشکیالت نوینی شکل گرفت. ایجاد فضایی بازتر و لیبرال 0388در سال 

رسی مجارستان به ک - انست در فدراسیون آلمان قدرت و برتری خود را علیه اتریشبود که پروس تو 0388

ا کرد، دیگر جدی حقوقی از یکبنشاند. فقط از طریق قانون اساسی جدیدی که دو بخش رایش را از جنبه

 و پذیر شد. تضعیف سلطنت منجر به رفرم قانون اساسیماندن مجارستان در امپراتوری هابسبورگ امکان

د. پذیر کرها شد که همراه با رونق صنعتی بهار دوم جنبش کارگری را امکانقانون جدیدی برای انجمن
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تار این انجمن خواسهای آلمان پشتیبانی کرد. از السالی اشْگیریشکل انجمن آموزشی وین در همان اوانِ

دلیچ از مبارزات  - شولتسی تعاونی هرمن ر اساس ایدهب «یاریهم»طرح با رِد های دولتی شد و رفرم

در شهرهای دیگر  به سرعتداشت و  0383در ژوئن عضو  ۰۰111ای دفاع کرد. انجمن وین اتحادیه

ی اتریش امپراتوری بالغ بر در نیمه 0381اول در سال  المللبین شمار اعضای تأسیس شدند.هایی شعبه

 یدموکراسباخ سوسیال ی آیزننگرهنمایندگان در کبا دو هیئت از  0381بود. جنبش نوین در سال  08۰11

کارگر  هزار 91در همین سال باخ برای اتریش موافقت کرد. ی آیزنبا برنامههنگام همآلمان شرکت کرد و 

رأی عمومی تظاهرات کردند. دولت در ها، مطبوعات و حقبرای گشایش پارلمان در وین، آزادی اتحادیه

دست به سرکوب  های تظاهرات و ناآرامیها را داد. اما با ادامهی آزادی اتحادیهدهنشنی کرد و وعابتدا عقب

 در دادگاههای پیشرو و راهبردی آندریاز اوبرویندر، هاینریش شوی، یوهان موست و دیگر شخصیتزد. 

های جمنها انمحکوم به زندان شدند. در پی این محاکمه 0381ی در ژوئیه «کاران به وطن در وینخیانت»

 دی در وین انجامیهای خیابانی شدیدها منحل و ممنوع شدند که به درگیریکارگری وین و دیگر انجمن

دوباره  0381یز یموانع متعدد در پابا وجود های کارگران د. انجمنکرنشینی مجبور به عقبرا و دولت 

 (. Hautmann/Kropf: 57-61) تأسیس شدند

 811۷ـ  8118بحران و انشعاب 

هایی حال مدیون این واقعیت بود که نمونهدرعین 0388بازتأسیس سریع جنبش کارگری اتریش از سال 

ری جنبش گیها بر سر سمتاول و از جمله در آلمان وجود داشتند که تنش المللبینیابی نظیر برای سازمان

رونق سریع اقتصادی را  ،0388با این وجود بحران اقتصادی شدید کارگری در این کشور را تخفیف دادند. 

وط بحران ناشی از سق اتریشیْ وارهای بسیار شدیدی شد. این بحران نمونهمتوقف کرد و منجر به تنش

ونق ر تری برخوردار بود.بسیار فزاینده یش از شدتدر آلمان بود که در اتر «هراس»معروف به  ،بازار سهام

شور از آن ک تراش بسیار ضعیفبرانگیزتر از آلمان و زیرساخت صنعتیمخاطره 0388اقتصادی در اتریش از 

آهن را به همراه آورد و بخش های راهها و شرکتورشکستگی بانک 0388مه  1. سقوط بازار سهام در بود

ی بود ی خودکشسابقهت آن افزایش بیاعتبار کرد که یکی از تبعابورژوازی را بیزهای خردهنداااعظم پس

(Hautmann/Kropf 1974: 63). داری را فقط چند سال پس از اتریش نخستین بحران سرمایه

ها و اعضای اتحادیه ،گیر کردبرآمد آن تجربه نمود. این بحران جنبش کارگری جوان اتریش را غافل

یان که یهود ،ازیوبورژتیزانه در میان خردهسیهودی هایگرایشازپیش کاهش پیدا کردند. ها بیشانجمن

ه نقد رقیب ایدئولوژیک راست برای سوسیالیسم که تاز - دانستند، گسترش زیادی یافترا بانیان بحران می

یری و گدرونی خود جنبش کارگری پیرامون موضع یهایلیبرالیسم را آغاز کرده بود. عالوه بر این تنش

 مقابله با بحران و سرکوب شکل گرفتند. 
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ف چنان بایستی به ائتالدیگر همهای منفک از یکی نخست این بود که آیا انجمنتنش در درجه موضوع

ارگران را ب کحزباید که یا این ،کردویندر توصیه میرطور که هاینریش اوببا لیبرالیسم ادامه دهند، همان

زب سوسیال حموضع مخالف اوبرویندر بعنی آندریاز شوی به کرسی نشانده شد و این تنش  در تأسیس کنند.

مجارستان در  -ی مرزی اتریش در نویدوفل منطقه ی مخفیدر کنگرهکرات در امپراتوری اتریش ودم

 یچتر سازمانبود. این حزب  معنای جدایی از جنبش آلمان نیزهنگام بهتأسیس شد که هم 0388آوریل 

حق ملل در » که ایالمللیحزب بین -هابسبورگ شد  حکومتها در سراسر قلمرو ها و اتحادیهانجمن

خواند.  فرا «دیگریاری برادرانه با یکهم»را به رسمیت شناخت و اعضایش را به  «تعیین سرنوشت خویش

یعنی زمان کار محدود مبارزه  «انه کاری هنجارکردن روزمعمول»و  دموکراتیکهای ها برای آزادیآن

کرد، با این نفر از اعضای حزب را نمایندگی می هزار 9۰کنگره  .(Konecney 1993: 18کردند)می

به اثراتش را در آلمان  0383 در هاسوسیالیستسرعت کاهش داد. قانون ضدا را بهوجود بحران شمار اعض

نشان داد، نه فقط ارسال مطالب آموزشی و نشریات ممنوع شد بلکه پلیس اتریش طرز دردناکی در اتریش 

بر روی  آنی نویدوفل را غیرممکن ساخت که از تبعات ی مرکزی منتخب کنگرههرگونه فعالیت کمیته

ان شفعالیت دموکراتهای سوسیال انجمن. ها بودن آنمصوبات کنگره و عملی نشدکاغذ باقی ماندن 

 گسیخته بود. و ازهمغیرمتمرکز 

ل روها سوگیری به کارگیری بود. میانهدر حال شکل «رادیکال»و « رومیانه»فرایند انشعاب بین جناح 

ا به یوهان هو رادیکال ،دکردنرا در زوریخ منتشر می «دموکرات -سوسیال «ی و نشریه داشتند کائوتسکی

که جایی در .(Drosz 1975: 101)کردنددر لندن منتشر  را« آزادی»ی و نشریه گرایش داشتند موست

رای مبارزه ب از ومخالفت عنوان سرکوب هرگونه اقتدارگرایی به بابه رهبری ژوزف پویگرت  «هارادیکال»

عنوان ی عمومی بهأر از حق «روهامیانه»زدن به قیام بودند، و خواهان دست کردنددفاع میرای عمومی حق

ی مهمعمول کردن بی بود، مثالًهای اجتماعی ها رفرمالگوی آنکردند. سوسیالیسم دفاع می برای ایمینهز

 یستیآمیز و رفرمها حزب فقط از طریق اقدامات قانونی، صلحزعم آن . به 0331سال  حوادث در - درمانی

ومت گرایی در حکقانونکردند که این میدرستی مطرح به «هارادیکال»به اهدافش نائل شود. اما  دتوانمی

در س داران و مأموران پلیشماری از کارخانهند. بود «تبلیغ از طریق کُنش»مدافع پلیسی غیرممکن است و 

یر آلمان ها نظشمار از اجرای قانون ضدسوسیالیستهای بیمورد سؤقصد قرار گرفتند. با تالش 0339سال 

به کرد و  العاده اعالموضعیت فوقی آن برای وین و مناطق حومه 0338جلوگیری شد. اما دولت در سال 

ند و جلوی هرگونه را منحل کردها انجمن را ممنوع و: نشریات های دیگر پرداختسرکوب در عرصه

که ر اینمبنی ب «روهامیانه». این اقدامات توجیه دیگری شد برای تأیید نظر ندگرفترا تظاهرات و تجمعات 

 وصیفتست را چنین بهاوتمن و کروپف این بن یطی فعالیت سیاسی غیرممکن است.تحت چنین شرا

یی یک گراها با مطلقبنابراین نظریات هر دو گروه به یک اندازه اشتباه بود، چرا که هر کدام از آن»کردند: 
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 :Hautmann/Kropf 1974) .«جنبه از مبارزات کاری، دیالکتیک رفرم و انقالب را درک نکردند

ای تا آن مقطع نیروی سیاسیها در آن دوره. سخت پیرامون این گروهاست این قضاوتی اما ( 77

ی این صهپا به عر ،که ویکتور آدلر، فردی ناشناختهتا این ،ی چنین رهیافتی وجود نداشتکنندهتبیین

 مبارزات گذاشت. 

 حزب نیایویکتور آدلر 

( پسر سالومون مارکوس آدلر تاجر پارچه بود که در بازار بورس به ثروت 0103 - 03۰9ویکتور آدلر )

عنوان پزشک هنگفتی دست یافت. ویکتور جوان در وین به دبیرستان رفت، به تحصیل پزشکی پرداخت و به

از کمون پاریس در  0380با فالکت کارگران آشنا شد. از لحاظ سیاسی متعهد به روشنگری بود و در سال 

کرد. با این وجود آدلر ریشه در نامید دفاع می «فطرتقاتل و پس»ها را آنهای پدرش که بل تهمتمقا

ان آلمان گرایگزاران حزب ملیانگلبرت پرنرستورفر جزو بنیان بورژوازی لیبرال داشت و با دوست جوانش

. اما هنگامی ندکردیاتریش تالش م - جمهوری آلمان برقراری که برای امحاء حکومت هابسبورگ وبود 

ستیز به جریانات یهودیرا کنار گذاشتند و  0331های سال دموکراتیکهای گرایان آلمانی ارزشکه ملی

ز تبار هرگ ،پیوستند، آدلر از این حزب جدا شد. خود او که در دوران جوانی به آیین پروتستان گرویده بود

 ستیزانه قرار گرفت. ش همواره هدف حمالت یهودیااش را انکار نکرد و در تمام دوران زندگییهودی

کرات بودند. آدلر در سال واش سوسیال دمدهابا مارکسیسم آشنا شد که خانوما از طریق همسرش اِ  آدلر

ارش کحال جهت مراعات پدر محافظهدر یک مسافرت تحصیلی با انگلس در لندن آشنا شد. با این 0338

ب حفظ قوانین ایمنی کار که اغلبر بازرس امور صنعتی  در مقام کرددر امور سیاسی دخالت نکرد و تالش 

گرا قلمداد کرد و از کار او در این سمت و را یک چپبا این وجود دولت ا. نظارت کند شدندگذاشته میزیرپا 

آورد که قبالً امکان پرداختن به آن را از دست  یعمل آورد. به همین جهت آدلر به سیاست روجلوگیری به

ی سالگی پس از آموزش در یک مدرسه 03که در  ه بودجوانی دچار لکنت زبان شدیدی شدنو درداده بود: او 

ی او ها برا. صحبت کردن و پیدا کردن واژها این مشکل کنار بیایدتا حدودی بمخصوص زبان توانست 

روش دقیقِ عاری از هرگونه احساسات را برای صحبت همین جهت او آور بود بهبسیار مشکل و عذاب

فوت کرد و ثروت  0338(. هنگامی که پدرش در سال Braunthal 1965: 60کار گرفت )کردن به

ی زمانی او در این بازهی پرداختن به وظایف جدید بود. آدلر آماده ،برای او برجای گذاشت گیریچشم

فقر دیگران نیز چندان  ؛اش بودمشغول خرج کردن دارایی ،که به فکر پول درآوردن باشداز آن تربیش

ان دیگر شوی کوچکهنگامی که پیان انداز کردن هم نبود. مثالًاشت و اهل پسی او ندتأثیری بر این رویه

 مندی جدیدش بسیارخرید. آدلر اما برای عالقه یبزرگ یپیانو، گوستاو مالر نبود شباب طبع دوست

ی در گذارباز بود و تقریباً تمام دارایی خود را وقف آن کرد. نخستین کاری که انجام داد سرمایهودلدست



13 
 

تر نقش میانجی بین . این نشریه بیشبوده تأسیس کرد 0338بود که آن را در سال  برابریی نشریه

 0331کرد و امکان تماس و رابطه بین این دو جناح را پدید آورد که در سال ها را ایفاء روها و رادیکالمیانه

تریش ا دموکراسیمنجر به برگزاری کنگره وحدت در هاینفلد شد و آدلر به شخصیت راهبردی سوسیال 

های اصولی را اختالف نظرهایاختالفو  کردی خود را حفظ گرایانهچنان نقش میانجیبدل شد. او هم

ه مسائل روی از پرداختن بطفره متهم به رویزیونیسم و نیز همین دلیلکرد که بهارزیابی می «یتاکتیک»

بنیادین شد. با این وجود او موفق شد در جنگ جهانی اول از انشعاب در حزب جلوگیری کند. آدلر در سال 

 درگذشت.  0103ب انقال

 8118 - 8119ی هاینفلد وحدت و برنامه

 اختالفات با وجودها سوسیالیستبرعلیه قانون ضد 033۰رفر در سال میتینگ مشترکی را که آدلر و پرنستو

 0331-0333که در گردش سال  هموار کرد وحدت یراه را برای کنگره ،ها برگزار کردندبین فراکسیون

تکمیل شد که تا سال  0319ی هاینفلد در سال در جنوب اتریش برگزار شد. برنامهای در هاینفلد منطقه

( را به SDAP) «کرات اتریشوحزب کارگران سوسیال دم»بار برخوردار بود و امکان برآمد از اعت 0110

-Konecny, 1993: 21ی حزب مراجعه شود به پذیر کرد )برای متن برنامهای امکانیک حزب توده

5 .) 

ادی ، نژتیهای ملیتفاوت توجه بهرهایی تمام مردم بدون »بندی شد: اهداف حزب در برنامه چنین صورت

ی رشد با هر عامل بازدارندهمقابله حقوقی سیاسی و و جنسیتی از زنجیرهای وابستگی اقتصادی، امحاء بی

شد.  «های کارکنتمام تودهل کار به مالکیت اجتماعی یانتقال وسا»چنین خواهان این برنامه هم «.فکری

ست و ا «المللیحزب بین»اش اعالم کرد این حزب یک کرات اتریش در بند اول برنامهوحزب سوسیال دم

  ی اتریش را از نام حزب حذف کرد.امتیازات ملی را محکوم و آگاهانه واژهتمام 

رأی حق برای کرد که بایستیعات مورد اختالف بود. حزب اعالم وترین موضپارلمانتاریسم یکی از بزرگ

بقاتی ی طکاری پیرامون پارلمانتاریسم که شکلی از سلطهفریب اما بدون هرگونه»عمومی مبارزه کرد، 

 ابزارها برای نائل شدن به حقوق»ی کلیه استفاده از رأی عمومی کرسی نشاندن حقبرای به «مدرن است.

کارگیری ابزارها و اقدامات مبارزاتی حزب به ،ترتیبدینب «ها موجه است.ق با آگاهی آنبطبیعی مردم منط

منجر به قیام مردم  0331های های سالغیرقانونی را رد نکرد اما بر این نکته اعتراف کرد که سؤقصد

 جدایی حزب از مردم شد. باعثبلکه شدند ن

ی حزب و تالش های وحدت تمامی اعضای حزب را موظف به کنار گذاشتن منازعات بین جناحقطعنامه

 ی وحدت بری دیگری جهت تکمیل قطعنامهقطعنامه. کردیافتن به اهداف حزب برای دست «برادرانه»
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ی مطالباتی برای آزادی مطبوعات، تجمعات های اجتماعی تاکید کرد که دربرگیرندهحقوق سیاسی و رفرم

 نقد پارلمانتاریسم بود.  توجه بهو قوانین ایمنی کار با 

تناقض میاری و توافق بود. از همین جنبه نیز برای سیاست ی جو همکنندهگر و منعکسحزب بیانی برنامه

بدون فراموش کردن مطالبات روزمره است،  «ی مناسبات حاکمکلیه»که خواهان امحاء  آموزنده استچپ 

 کند. در غیر این صورت به یک جریان تبلیغاتی بیگانه با زندگی تقلیل پیدا می

 8191ماه مه اول 

شده  بدیلتی کارگر روز مبارزه برای طبقه اول به المللبیناول ماه مه که با تأسیس کنفرانس حزب برای 

دلیل عدم وجود حق تظاهرات در اتریش بیم شد. به «برگزاری تظاهرات»طور مبهم خواهان بود، فقط به

ها و پخش اعالمیه و دهمایی در سالنجایی که حزب گربرخوردهای خونین با پلیس وجود داشت و از آن

اقدام این  .کشیدن از کار برای یک روز را داددستفراخوان  ،کردمیثیر ارزیابی أتاقداماتی از این قبیل را بی

ی کاری شود اما از درگیری مستقیم توانست باعث تنش در محل کار و بنیادشکنی در زندگی روزمرهمی

. حکومت متزلزل بود و دست کشیدن از کار را ممنوع نکرد اما ویکتور دکنبرای حق تظاهرات جلوگیری 

ی زندان کرد. با این وجود او از طریق روانه ،ها پیش محکوم به حبس تعلیقی شده بودآدلر را که سال

یان ارا سازماندهی کرد. بسیاری از کارفرم اقدامهایی که مخفیانه به خارج از زندان فرستاد با موفقیت این نامه

 نشینی کردند و با یک روز تعطیل بدونعقب کارگران یدلیل حمایت و دست از کار کشیدن گستردهبه

پرداخت مزد موافقت کردند. نیروهای نظامی حکومت در حالت آمادباش بودند و از دخالت در جریان رخدادها 

ای نامیده شدند مورد استقبال توده «ظهرزهای بعدارویپیاده»ها و تظاهراتی که خودداری کردند. گردهمایی

نماد  یجاداآدلر که پس از تشکیل تشکیالت، هدف قرار گرفتند و بیش از پیش از موفقیت برخوردار شدند. 

ژوزف پادشاه امپراتوری از روند رخدادها  فرانتس برعکس عملی شد.  ،برای سوسیالیسم بود ایاسطوره و

در » رد کهتقبیح ک را به باد انتقاد گرفت. او مردم شهر وین را بسیار خشمناک شد و رفتار متزلزل پلیس

نافرمانی به  و هستند دنبال هرج و مرجاکنون بهو  اندهداشت یمانندبی بسیار شایسته و مطیعگذشته رفتار 

(. اما همکار او ویلهلم دوم با چنین Braunthal 1965: 73) «است ها بدل شدهآنگذرانی خوش

کرات آلمان با اعتصاب در روز اول ماه مه وحزب سوسیال دم -مشکالتی در برلین دست به گریبان نبود 

-Kulemann 1879: 81مخالفت کرد که باعث انتقاد شدید جنبش کارگری اتریش از این حزب شد )

84 .) 

 هاحزب و اتحادیه

در  «حزب»ها بود و ُفرم حقوقی یههای آموزشی و اتحاداز انجمن ئتالفیکرات اتریش اوحزب سوسیال دم

شان کردند و هر یک از اعضایپرداخت می «مالیات حزب»ها آن زمان وجود نداشت. با این وجود اتحادیه
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پرداخت حق چنین شامل هم «مالیات حزب». ندشدمحسوب میکرات وخودی سوسیال دمطور خودبهبه

اقع از حزب در و اشتراک گنجانده شده بود.شد که در قیمت کرات میوک برخی نشریات سوسیال دماشترا

ا این ب های مختلف در یک منطقه بود.ی سازمانتشکیل شده بود که دربرگیرنده «های محلیسازمان»

ها شدند. یهویژه اتحادازپیش کارگران جلب حزب و بهیابی غیرمتمرکز اما پراگماتیستی بیششکل سازمان

ی شغلی در های محلی بر اساس رستهی سراسری اتریش انجمندر نخستین کنگره 0318در سال 

هنگام کمیسیون فراگیر یابی شدند. همی شغلی سازمانای مربوط به آن رستههای فرامنطقهانجمن

(، که منطبق بر مدل آلمانی آن یک Klenner 1987: 101کار شد )ها انتخاب و مشغول بهاتحادیه

مدلی که در امپراتوری چندملیتی ، ای بودهای متمرکز منطقهها و انجمنبرای اتحادیه ارگان مرکزی

ده نداشتند زبان نماینها در کمیسیون آلمانیطور نمونه چکسلواکیآفرین شد. بهسرعت تنشهابسبورگ به

ه همین بزبان خودداری کرد. اعضای چکسلواکی منتخبچرا که این کمیسیون از پذیرش یکی از دبیران 

های های مرکزی طی سالهای بین ارگانها تأسیس شد. تنشیکمیسیون چکسلواک 0318دلیل در سال 

با  ها در عملدیگر شد اما اعضای این اتحادیههای مجزا از یکمتمادی منجر به انشعاب و تشکیل اتحادیه

هارم کل اعضای ها یک چچک 0111کردند. حتی در انشعاب قطعی در سال دیگر فعالیت مییک

در  چنین جداسازی ملیتیدادند، همرا تشکیل می «هاآلمانی»های تحت پوشش کمیسیون مرکزی اتحادیه

رشد  های ملیتیتنش با وجودای جنبش اتحادیهطور کامل انجام نگرفت. ها نیز بهیی چکسلواکاتحادیه

 Kulemann) نفر بود 136839بالغ بر  0111ها در سال کرد. بر اساس آمار دولتی تعداد اعضای اتحادیه

1979: 68f). ر آمیز نظیر اعتصاب متروها ددلیل تبلیغات در محل کار و اعتصابات موفقیتها بهاتحادیه

حزب  یدر کنگرهها اتحادیهپیدا کردند.  دموکراتاز حزب سوسیال  یتربیشرشد و گسترش  0331سال 

از پرداخت مالیات حزبی معاف شدند. در جنبش کارگری اتریش از حزب جدا و  0111در رایشنبرگ در سال 

ی در سال أرو مبارزه برای حق 0311ماه مه  اولهای نظیر ها از حزب، موفقیتدلیل جدایی اتحادیهبه

اکم بود، حآلمان چه در آننظیر  ،ساز بین سیاست و اقتصادغیرسیاسیمتداول و تقسیم کار هرگز آن  011۰

شمار گر سیاسی بهکردند و خود را ُکنشها در اتریش اعتصاب عمومی را اساساً رد نمیعملی نشد: اتحادیه

 آوردند. می

 جنبش کارگری زنان

شد. عالوه بر این در اوان جنبش می تلقی «زنان ذات»ی نوزدهم در تضاد با فعالیت سیاسی زنان در سده

تمام  بازنان  ،ها شود. با این وجودزنان منجر به کاهش مزد این واهمه وجود داشت که اشتغال کارگری

 و های پیشاصنعتیو در ناآرامی کردنددخالت میدر امور سیاسی  ،شدموانعی که بر سر راه آنان گذاشته 

 «هاگربهقی سیمو»فعالیتی که در طور نمونه، زنان به ای ایفاء کردند.هنجارشکن اجتماعی نقش بسیار ویژه

 به محل کارشان ن از ورود کارفرمایان یا تجار نامحبوبوسروصدا و خواندن ناموزایجاد با نام داشت، 
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سال  (.Hauch 1990: 179ffبود )همراه اغلب با انتشار اطالعیه نیز  و این فعالیت کردندمیجلوگیری 

از مداخله در جریان چنین ای اوج این سنت بود که گارد ملی متشکل از مردان بورژوا در وین نقطه 0383

سرکوب زنان  0383 اوتها حمایت کرد. با این وجود در هایی خودداری و در برخی موارد از آنناآرامی

منجر به گسست بین بورژوازی و پرولتاریا شد. بر اساس منابع  «نبرد پراتر»در  معترض توسط گارد ملی

دختران و زنان کاله به سر و شال بر » -مختلف زنان از تمام قشرهای  مختلف در ماه مارس همین سالْ

در ساختن سنگرهای خیابانی مشارکت داشتند. زنان  - «کاران، زنان موقر سرپرست خانوادهگردن، خدمت

 :Hauch 1990کردند )میای از مبارزان پذیرایی بورژوا حتی در جریان نبردهای خیابانی با سرویس نقره

122f).  برای دوختن پرچم برپا کردند و مدت کوتاهی پس از این مبارزات خیایانیْ هایی زنان گروهسایر 

ط فق «وین دموکراتانجمن زنان ». با این وجود شدندهای سیاسی زنان در وین و پراگ تأسیس انجمن

 یردستگ راکارولینه پرین رئیس این انجمن ضدانقالبْ ماه به فعالیت خود ادامه دهد.  9توانست به مدت 

را  اش، داراییندی پلیس برددر حالی که روی زمین افتاده بود با کشیدن موهایش به ادارهاو را و  کردند

این اتهام  هم بهآن ،را کشتند ش«زندگی زناشویی نابهنجار»شریک  ،مصادره کردند و آلفرد یولیوس ِبشر

ه عدول دست زد بلکه هرگون که او یک فرد افراطی است. ضدانقالب نه فقط به مقابله با هر حرکت انقالبی

  .(Hauch 1990: 144ff, 155-159از هنجارهای مناسبات جنسیتی را به شدت سرکوب کرد )

، سرکوب جنبش کارگری زنان توسط ضدانقالب ادامه 0381ی دهه دررشد جنبش کارگری مردان  با وجود

بر سر  دلیل تنشما بهشکل گرفت ا 0380در سال انجمنی سیاسی از زنان کارگر که . با اینداشت

 همراه آورد.تولد دیگر جنبش کارگری زنان را به 0311ی عمالً منحل شد. دهه هوسوی مبارزسمت

ملیتی، نژادی  تمایزهایی مشترک بدون توجه به مبارزه» بر 0333 - 0331ی وحدت که کنگرهاین رغمبه

د، در کنگره هاینفلد مرد بودن ی نمایندگانبود. همه یور دیگرطاما در عمل  ه بودتاکید کرد «جنسیتیو 

ی پولسنتال در بومن هیچ پاسخی برای شرکت در کنگره دریافت نکرد و پیشنهاد شد که آنا آلتمن نماینده

 .(Hauch 1988: 101).ی مرد به کنگره اعزام شودبهتر است یک نماینده

 سیاه گوش»تحت عنوان « انجمن آموزشی کارگران زن در وین»زدند. دست خودشان  سازماندهیزنان به 

ها در توانست قانون انجمن «غیرسیاسی»ای تأسیس شد. این انجمن با اساسنامه 0311در ژوئن « طالیی

رئیس  شدت باهای سیاسی ممنوع بود. زنان به بزند که برمبنای آن فعالیت زنان در انجمن اتریش را دور

 :Popp 1912ها شد)که باعث پشتیبانی مردان از این مخالفت مخالفت کردندود انجمن که یک مرد ب

بلوک مستقل خود را تشکیل داد که مورد توجه زیادی  0310این انجمن در تظاهرات اول ماه مه . (10

چنین ی زن و همسه نماینده قرار گرفت و تعداد اعضای این انجمن در مدت کوتاهی بالغ بر صدها نفر شد.

عنوان مهمان به 0310اتریش در برون در سال  دموکراتدوم حزب سوسیال  یدر کنگرهاید پوپ هآدل
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رأی  ی حقی حزب مطالبه. کنگرهتوانستند زنان کارگر را نادیده بگیرندچرا که دیگر نمی شرکت کردند

؛ ها کردو عضویت آنپذیرش  ها را موظف بهرأی زنان شد و اتحادیه عمومی را تعمیم داد و خواستار حق

یکی  0311ی کنگره خودداری کردند. حتی در سال ها از اجرای این مصوبهبسیاری از اتحادیه ،با این وجود

ت از مردان حمای «سروصدا و خاموشهای بیبا فعالیتکه »از نمایندگاه اعزامی به کنگره از زنان خواست 

ی وین چرا که کنگرهگرد بود. نوعی عقب یشانه(. این امر نHauch 1988: 105-107, 111کنند )

« یتیهای جنستوجه به تفاوتعدم»ی حزب با تاکید بر ها را در برنامهبندیبسیاری از فرمول 0319در سال 

 شناختن واقعی مستلزم مبارزات دیگر ورسمیترسمیت شناخته شدند. اما بهبه در ظاهرزنان  تکمیل کرد.

 تری بود. بیش

منتشر شد.  0319ی بار در ژانویهبود که برای نخستین «ی زنان کارگرنشریه»یکی از ابزارهای این مبارزه 

ین اتریش انتشار ا دموکراتی منتخب و نخسین زن عضو کارگزار حزب سوسیال ید پوپ نویسندههاآدل

ه دبستان درس خواند. پوپ فقط به مدت سه سال در ارزیابی کردنشریه را سرآغاز جنبش کارگری زنان 

طور به هایشنوشتهدوره دیده بود. او در دستکارگر کارخانه و آسایشگاه  عنوانبود و پس از آن برای کار به

و یل به تحص هدفمند طورهتصادفی و بعدها ب ابتدا با خواندنکامالً روشنی توصیف کرده که چگونه او 

ار در روز ساعت ک 00های کلیسا، تعرضات جنسیتی توسط افراد مافوق، داوریپیش از مبارزه برای رهایی

صر کلیسا و قی ،ی نوزدهماین تجارب در پایان سده حتی به رغم و گرسنگی آشکار و عیان ادامه داده بود.

ین ا ی بزرگ پوپدغدغه رو،از این. ، نه سوسیالیسمها و تصورات کارگران مسلط بودندبر جهان انگاشت

ای به سیاست نداشت. حتی زمانی که پوپ شخصاً آگوست ببل و فریدریش گونه عالقهمادرش هیچبود که 

ادر پوپ م رخ نداد.گریزی وی با مادرش به خانه برد، تغییری در سیاست وگوانگلس را برای مالقات و گفت

جایی هدیگر کارت ب»زا گرفت: های دخترش هستند او را به باد ناسکرد ببل و انگلس معشوقهکه فکر می

 .(Popp 1983: 97) «آوریبه خانه میرسیده که پیرمردها را 

در  جالدادن منسوجات هایبا اعتصاب زنان در کارخانه 0318نسل جوان دست به اعتراض زد و در سال 

ند، زدمیسوار تجمعات زنان کارگر را برهم های اسبهرچند پلیسنمایش گذاشت. را به شخودباوری وین

ن ها در همیی سراسری اتحادیه. کنگره،کرسی بنشانندساعت کار در روز را به 01توانستند  با اعتصاب آنان

 «طلبیجدایی»های زنان شد. این درخواست حاوی واهمه از سال خواهان برگزاری منظم همایش

تبعات آن عدم تأسیس  یکی از و ها بودهای زنان و در نتیجه جلوگیری از گسترش اتحادیهانجمن

 میانجنبش کارگری زنان  .(Popp 1912: 15-17) های سیاسی زنان در بعضی مناطق بودانجمن

ها در نوسان بود و در مواردی که آشکارا تهدید پوشی از اقدامات تعرضی و تنش با حزب و اتحادیهچشم

هایی که در برای تمام حوزه 031۰در سال  «ی زنان کارگرنشریه»شد دست به اقدامات تعرضی زد: می
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 فرای را زنان ی سراسریتبلیغ برای تأسیس اتحادیهها تشکیالت و انجمن زنان وجود داشتند، آن

های کنگره ها و حزب با این درخواستْمخالفت اتحادیهی مشاهدهبا زنان . های شغلی آغاز کردبندیرسته

مورد استهزا »یابی های زنان برای سازمانجایی که تالشرا تحریم کردند. از آن 0318و  0318های سال

انس کنفر» ها و حزبْ موافقت رهبران اتحادیه گرفت، زنان کارگر بدونقرار  «های رکیک و مبتذلخیو شو

دیه و حزب باعث انشقاق میان خود زنان شد. با این وجود تنش بین اتحا برگزار کردند. «امپراتوری در زنان

 های جدید زنان مخالفت کرد. با این وجود اینکنفرانس برای اتحادیه اولویت قائل شد و با تشکیل انجمن

 (.Hauch 1988; Popp 1912: 18-19مصوبات در عمل نادیده گرفته شدند )

تی زنان در آینده بایس دموکراتیکیابی سوسیال حال این پرسش در آن دوران مطرح شد که سازمانبا این

 - «هاانجمن کارگران خانگی و آسایشگاه»نظیر  - 0119های جدید در سال چگونه باشد. تأسیس انجمن

ومین د های نساجی بود.ها و کارخانههای مختص زنان کارگر در آسایشگاهمسیر برپائی اتحادیه ینشانه

تشکیل سازمان زنان را فراهم کند.  یهازمینهنیز نتوانست پیش 0118کنفراس زنان در امپراتوری در سال 

ها با اتحادیه جلوگیری در جریان مبارزات انتخاباتی از انشعاب پیرامون تنش 0118در سال زنان کارگر 

 0113ید پاک ع خاللدر سومین کنفرانس زنان گرفتند. زنان  را کردند و تصمیم به برپائی سازمان سراسری

ای و های منطقهیابی گسترده و برگزاری کنفرانسای را برای سازماندر امپراتوری برگزار شد و قطعنامه

مجبور به موافقت با این  0111اتریش در سال  دموکراتی حزب سوسیال کشوری تصویب کرد. کنگره

 :Popp 1912رسمیت شناخت )با حزب بهعنوان سازمانی با حقوق برابر به قطعنامه شد و سازمان زنان را

 ،کردندتنها حزبی بود که در آن زنان اساساً فعالیت می ،مآبیقیم ، با وجوددموکراسیسوسیال (. 19-21

انستند تو «غیرسیاسی»های آموزشی انجمن گرفت.جداگانه انجام می سازماندهی تشکیالتی زنان هر چند

نظیر آلمان در سال  -های سیاسی زنان در اتریش انجمن شدنها را دور بزنند. اما قانونیجمنقانون ان

  پذیر شد.امکان 0103پس از انقالب  - 0113

دیون جدیت م ازپیشبیش ،شدبدل جنبش کارگری زنان نیز به حال که جنبش کارگری اتریش در عیناین

 یوانع. آدلهاید پوپ در خاطراتش بر مبوددوگانه برعلیه پلیس و ناخشنودی مردان از فعالیت زنان ی و مقابله

 «.داشتمن تنهایی به کافه بروم واهمهکه این... من هرگز از »تاکید کرده است:  قرار داشت زنان که در مقابل

ا. او در جایی به این نکته اشاره هخصوص در میخانهها و مقامات حزبی به مردان تعلق داشت بهتمام مکان

. پوپ به کنند تر مطالعهتر بافتنی ببافند و بیشکند که ویکتور آدلر به زنان توصیه کرده بود که کممی

مان زندانی زاینکه در تا  ،کنار گذاشتم تا رج چهارم بافته بودم حتیکه لگوهایی را ا»ی او عمل کرد: توصیه

 :Popp 1912) «ها را تمام کردمل گذاشته بود آنرو به افو «شادکامی»که شدنم در سلول دادگاه وین 

7. 11.) 
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سرکوب بالدرنگ دستگاه و دست آمده، تدریج بههای بهی مردان، آزادیشورش، پندواندرزهای متکبرانه

رای زنان کارگر بتنگناها و تناقضاتی بودند که  زنان، «از نقش سنتی»دولت و مجازات هرگونه تخطی 

این تنگناها حتی زنان سرکش و شورشی نظیر  .ورگ روبرو بودندبدر حکومت هابسها شدن با آناسیسی

 0118 - 011۰های رأی عمومی طی سال کرد. او و رفقایش در مبارزه برای حقپوپ را مجبور به سازش 

رفت الملل قرار گنظر کردند. این امر مورد انتقادات جدی بینرأی زنان صرف از حق «تاکتیکی»دالیل به

ی کنگره اللخالمللی زنان در منجر به فراخوان نخستین کنفرانس بینگیری و اختالفات بر سر این موضع

پوپ نتوانست در این کنفرانس موضعش را در مقابل شد.  0118ها در اشتوتگارت در سال سوسیالیست

 Zimmermannکرسی بنشاند و کنفرانس تاکتیک اتخاذ شده در اتریش را محکوم کرد )ا زتکین بهکالر

2014.) 

 رأی مبارزه برای حق

 سمجلچنین در بلکه هم ،ی غربی امپراتوریاتریش، نیمه - مجارستان هاینه فقط در شهرداریرأی  حق

أی ر و کارگران و زنان حق مجاز بودبراساس میزان مالیات پرداخت شده و تعلق طبقاتی  رایش در وین

 ی محوری تبلیغات حزبرأی براساس تعلق طبقاتی از زمان هاینفلد حوزه نداشتند. مبارزه برعلیه حق

ه را رویکرد به این مسال رفرم انتخاباتقصد تافه صدراعظم اتریش برای اتریش بود.  دموکراتسوسیال 

کارگران مرد، اما فقط به شمار رأی به اعطای حق - رأی عمومی محدود حق که بر مبنای آن تغییر داد

درنظر  شهرها امپراتوری )اما نه برای مجارستان( و مجلساتریش  بخش برای مجلس -ها معدودی از آن

رأی  اما هدف حق ،اش را تضعیف کندان سیاسیگرفته شده بود. تافه برآن بود که با این رفرم مخالف

 کراتدموحزب سوسیال  ی کارگر بود.گری طبقهبراساس میزان مالیات پرداخت شده جلوگیری از دخالت

حال نسادگی با آن مخالفت کند. با ایتوانست بهمیننبود. با این وجود  «رأینیمه حق»این  اتریش موافق با

از  لرهای آددلیل تالشبه کهرأی عمومی زد دست به تبلیغات گسترده برای حق همان سال در تابستان

نیز ومی رأی عمبند موافقت کنند و حقتوانستند با رفُرم نیمنه می نظر کرد.ی این تبلیغات صرفادامه

ب صاای پیرامون اعتاتریش قطعنامه دموکراتکه حزب سوسیال این با -رسید نظر مینیافتنی بهدست

 Kulemannکرسی نشاندن انتخابات آزاد صادر کرد، دست به هیچ اقدامی نزدند )عمومی برای به

1979: 91f.)  ب سوسیال حز ازتری چه از لحاظ نظری مواضع چپاتریش اگر دموکراتحزب سوسیال

می عموی أریافتن به حقمخالف اعتصاب عمومی برای دست حزب آلمان  - آلمان اتخاذ کرده بود دموکرات

های ظاهراً رادیکال امکان در عمل با مخالفت 0318های اتریش در سال با این وجود سوسیالیست - بود

 بند از دست دادند. نیم هرچندرأی عمومی را  یابی به حقدست
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دارتر بود تا در مجارستان بسیار دامنه -های آن در اتریش زلرلهآمدها و پسروسیه که پی 011۰انقالب 

دلیل مبارزات و جدیدت هم بهرأی عمومی فراهم کرد آنکرسی نشاندن حقن، شانس جدیدی برای بهآلما

قیصر برای جلوگیری از فروپاشی امپراتوری دست به مانور بزرگی زد: او به  .مردم اسالو برای استقالل

غربی امپراتوری  رأی عمومی داد. این امر منجر به تقویت مبارزه در بخش ی اعطای حقمجارستان وعده

ی انتخابات آزاد را اقامه کرده بود. بهترین شرایط مطالبهبرای آن اتریش  دموکراتشد که حزب سوسیال 

شده بود اما رهبری حزب دست به هیج اقدامی نزد. سوسیال  برای دست زدن به اعتصاب عمومی فراهم

ها ، آنشدیدأ انتقاد کردند حزب رهبریاز  011۰ی حزب در اواخر اکتبر های چکسلواکی در کنگرهدموکرات

شود؟ در همان شود اما چرا در وین دست به هیچ اقدامی زده نمیمطرح کردند که در پراگ اعتصاب می

 کردند که آیا زمان آن رسیده که دست به عملمناقشه میزمانی که نمایندگان در کنگره بر سر این مساله 

قبال شدیدی استبا این خبر انتخابات دوما را داده است. ی به کنگره رسید: تزار روسیه وعده بزنند تلگرام زیر

اب اعتص» :دادندو نمایندگان شعار می کردندو برای تجمع عمومی در مقابل مجلس سازماندهی  روبرو شد

دن شیبرای دست ک یی مجلسادر روز بازگش اتریش دموکراتحزب سوسیال  «عمومی، اعتصاب عمومی.

(. Kulemann 1979: 95fویکتور آدلر نیز با اعتصاب موافقت کرد ) فراخوان صادر کرد و از کار

چنان به اعتصاب های بعدی همحزب طی ماهرأی عمومی شد.  نوامبر مجبور به قبول حق 8حکومت در 

. کرسی نشاندرا به ی عمومیأر ی حقوعده در جریان مذاکرات تحققویکتور آدلر  کرد وتهدید میعمومی 

پادشاه از گسترش انقالب روسیه به اتریش واهمه داشت و آدلر از سرکوب  نوامبر اعتصاب آغاز شد. 93

به  ،کاخ پادشاه هابسبورگ ،همین دلیل نیز آدلر در یک مالقات محرمانه در هوفبورگبه قهرآمیز جنبش.

لر آدانقالب در دستور کار حزب قرار ندارد.  «طور موقتیدر حال حاضر و به»اطالع فرانس ژوزف رساند که 

ه طرف تهدید باز یک  چنان دیپلمات باقی ماند:نامیده بود هم «مالزم دربار انقالب»که زمانی خودش را 

(. حزب Braunthal 1965: 158fرفتن از آن )فرهطزدن به اعتصاب عمومی و از طرف دیگر دست

ای زنان رأی بری حقچنین مطالبهزدن به جنبش اعتصابی و هماتریش از تشدید و دامن دموکراتسوسیال 

 رأی عمومی برای مردان امتناع کرد. با این وجود این حزب از تحکیم و حفظ نظم دولتی حمایت نکرد. حق

 پذیرفته شد.  0118ای در سال توده ی واهمه از یک جنبشواسطهبه

شکل  0118بار در سال برای نخستین ،های متمادیی نسلآزاد، این مطالبه مجلس مبتنی بر انتخابات

جا ناتریش تا آ دموکراتکه حزب سوسیال این سردی و ناامیدی شد. بازپیش باعث دلاگرفت که بیش

 گیری و تصویبتصمیم ازقیصر شرکت کرد اما این مجلس  «Hofgang» رفت که حتی در انتخاب پیش

آلمان در  ناسیونالیستهرزگوین احزاب اسالو و  -طلبی بوسنی بود. پس از الحاقناتوان قوانین برای رفرم 

 در مقابله با حتی این مجلسکه های مجلس را تحریم کردند. حکومت قیصر شرکت در نشست 0113سال 
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قانون  08ی ساس موازین وضعیت اضطراری تبصرهها را براتمام آزادیبود، گیری فلج و ناتوان از تصمیم

 اساسی لغو کرد.

 ستیزیها و یهودیها، سوسیال مسیحیدموکراتسوسیال 

ناکام ماند،  ستیزیهودی «مسیحی - سوسیال»گیری جنبش در اتریش برخالف آلمان که تالش برای شکل

اد ی هشتای تحت همین نام رقیب جنبش کارگری اتریش شد. جنبش سوسیال مسیحی در دههپروژه

صورت یک حزب آغاز به فعالیت کرد. تمایز این حزب با به 0318ی نوزدهم شکل گرفت و در سال سده

 .بودمجارستان  - اکید بر اتحاد اتریشارتباط با کشیشان کاتولیک و تستیز های آلمانی یهودیناسیونالیست

، چرا بود 0388شکست لیبرالیسم سیاسی در بحران دائمی از سال  هگیری این حزب واکنشی سیاسی بپای

 کردند.سقوط بازار سهام قلمداد می ینرا مسبب «یهودیان» های کوچکْاندازکنندگان خرد و بنگاهکه پس

دار نظیر وجود چند یهودی بانک باکرد که استدالل را اقامه میدر مقابل جنبش سوسیالیستی همواره این 

ر جنبش هایی بکشید که چنین استدالل. مدت زمانی طول میاکثریت یهودیان کارگر هستند ،روتشیلد

با  اسیدموکرچگونه سوسیال که  گویدمیبه صراحت خاطراتش آدلهاید پوپ در  ؛کارگری تأثیر بگذارند

چرا (. چنین تبلیغاتی ضروری بودند Pop 1983: 71fکرد )ستیز مقابله میی یهودیاولیه هایگرایش

که در  0383طور نمونه در سال به ؛هایی با یهودیان صورت گرفته بودکه در میان کارگران نیز درگیری

 ,Klenner 1987) شده بود «داران اسرائیلیکارخانه»تحریکاتی بر علیه  دموکراسیکنار دعاوی برای 

32 .) 

از  ی مسیحیت از یهودیان و نقد جدید ارتجاعیستیزی منحصر به وین ترکیبی از نفرت دیرینهاین یهودی

ی جدی برعلیه این ایدئولوژی زد. آدلر و افراد دیگری داری بود. جنبش کارگری دست به مبارزهسرمایه

که برخی از رغم آنبهاز این حزب جدا شدند.  های آلمانستیزی حزب ناسیونالیستدلیل یهودیبه

ته طور کامل کنار نگذاشسردمداران نظیر انگلبرت پرنراشتروفر هنوز نفرت و انزجارشان را از یهودیان به

ود. این ستیزی درنظر گرفته و طراحی شده بعنوان پالتفرمی برعلیه یهودیبودند، جنبش سوسیالیستی به

یک  عنوانارتجاعی به «ستیزیداریسرمایه»کرد و با ستی تاکید میشمولی سوسیالیحزب بر جهان

آگاهانه در  0311در سال  «ستیزیدیی یهودرباره»ی مشهور انگلس کرد. مقالهایدئولوژی مبارزه می

بودند و  یابی شدهبهترین وجهی سازمانستیزان در وین بهمنتشر شد. چرا که یهودی «ی کارگراننشریه»

چنین از طریق کارگزاران حزب نظیر آدلر انجام ها بود. این امر همناگزیر به مرزبندی با آن سوسیالیسم

آدلر  مورد توهین قرار گرفتند. حتی خود «حزب یهودیان»عنوان ها بههمین دلیل نیز سوسیالیستگرفت، به

آیا »که  ن مساله مطرح کردکرد. او حتی تأمالتی پیرامون ایاش تاکید میغم غسل تعمید بر تبار یهودیربه

خواست میآدلر ن «ها بزنیم.ها یک سیلی محکم نیز به لیبرالمسیحیدر هر اقدام برعلیه سوسیال دنبای
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دارانه قلمداد شود. این امر بعضاً منجر به عدم مدافع لیبرالیسم سرمایه اتریشْ دموکراتحزب سوسیال 

سل ی بروکطور نمونه آدلر در کنگرهدالیل تاکتیکی شد ـ بهستیزی بهون یهویمپرداختن به مض

 «زائد»ستیزی را محکوم کرد اما اعالم کرد بحث پیرامون این مساله یهودی 0310انترناسیونال در سال 

کم گرفتن مساله ی برخورد از منظر امروزی دست(. این شیوهBrauunthal 1965: 142fاست )

تریش ا دموکراتهای حزب سوسیال اهمیت جلوه دادن شایستگیمعنای بیشود. اما این امر بهارزیابی می

رد را محکوم ک «تبعیض نژادی»ای برای کارگران در اتریش نیست که در آن هرگونه ی برنامهجهت ارائه

 های آلمانی مقابله کرد. ها و ناسیونالیستی کاتولیکو با تبلیغات دوجانبه

ر بود ها تأثیرگذااتریش نتوانست خارج از قشرهای اجتماعی که بر آن دموکراتود حزب سوسیال با این وج

اب کارل لوگر ها منجر به انتخستیزی را بگیرد. تبلیغات برعلیه لیبرالازپیش یهودیجلوی گسترش بیش

ای معنی او بهلویگر بسیار محبوب بود و پیروزعنوان شهردار وین شد. به 0318سوسیال مسیحی در سال 

اتریش در انتخابات بود. با این وجود نبایستی فراموش کرد قشر اجتماعی  دموکراتشکست حزب سوسیال 

 ی شرکتی براساس میزان مالیات پرداخت شده اجازهأر دهندگان به این حزب با توجه به قانون حقرأی

انی که مالیات مرد»ی عنوان نمایندهر بهداشت. لویگدر انتخابات را نداشتند که نقش بسیار منفی برای حزب 

لیه بورژوازی عای برای حفاظت از خردهبود به این سمت رسید، گلوله «شان بالغ بر پنچ گولدنساالنه

. او تأمین برق، آب و گاز برای تمام شهروندان وین را از طریق شهرداری «یهودی»ی کالن سرمایه

 Czeikeهای دولتی بهبود بخشید )تی را از طریق بیمارستانکرسی نشاند و تأمین سالمت و بهزیسبه

ازپیش از محبوبیت برخوردار شد چرا که لویگر به فقر و بدبختی مردم در این شهر (. این برنامه بیش1962

 ،ها هیچ توجهی به آن نداشتند. کنار گذاشتن و مبارزه با او بسیار مشکل بودواکنش نشان داد که لیبرال

ای برای چپ درس آموزنده ی اجتماعی پیوند داده بود:برنامهنفرت و کینه ]از یهودیان[ را با چرا که او 

دیگر واکاوی نکند. هنگامی که کارل لویگر امروز که پوپولیسم راست و مسائل اجتماعی را منفک از یک

از جمله آدولف هیتلر  ،سپاری او شرکت کردندصدها هزار نفر در مراسم خاک ،فوت کرد 0101در سال 

نام  «ها در آلمانی تمام دورهشهردار کبیر و برجسته» بساناز لویگر  نبرد منکتاب جوان که بعدها در 

 برد. 

 انترناسیونال محدود و خُرد

 سوسیالیسم و ناسیونالیسم

 یدموکراسسوسیال  ،های دیگر بودمخالف حضور نمایندگان ملیتی زمانی که خود پارلمان در همان بازه

طور د که بهاز شش ملیت مختلف بودنفراکسیون این حزب در پارلمان نمایندگان یگانه نیروی فراملیتی بود. 

این رچه اگکردند. شرکت می هاها و اتخاذ تصمیمگیرییأدر رهای ملیتی توجه به تفاوت و بدون مشترک
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ل نشد ی قوت این حزب بدبه نقطهر آن شرایط ی این حزب بود اما دگر توان برجستهنمایانگرایی فراملیت

(Mommsen 1962 .)هایی مانور»مبادی ناسیونالیستی را  0383ای در روز کارگر در سال قطعنامه

و جو حاکم بر امپراتوری که  روحیهاما با  ی بودرادیکال گیریموضع ،قلمداد کرد. این مخالفت «ارتجاعی

این  ؛، منطبق نبودبود و نه ناسیونالیسم در آن ایدئولوژی مسلطی کنندهکلیسای کاتولیک ارائه

انست سادگی نتواما این مخالفت به. بود گیری هویت ملیپای ستیزی در دوران پیش ازناسیونالیسم

منصبان احبنخبگان و صزبان و ناسیونالیسم را از بین ببرد. چرا که مخالفت برعلیه خاندان سلطنتی آلمانی

همین دلیل بهند. ستم خواهان خودمختاری شوهای تحتمنجر به این شد که ملیت هاآن پیمانهم

 «دندسرانه قلمداد کرمیهنی خامانجه»عنوان را به لیتمبا  هامخالفت سوسیالیستنویسان بعدها تاریخ

(Hautmann-Kropf 59f مفهومی تحقیرآمیز که کامالً آشکار .)یک ینفی روشنفکرانه کردمی 

همین ت. بهریزی شده اسبرمبنای آن شالودهاین ایدئولوژی نابرابرهایی نیست که معنای امحای ایدئولوژی به

ای که ای برای سوسیالیسم چندملیتی بود. برنامهاتریش نیازمند برنامه دموکراتدلیل حزب سوسیال 

برون  «های ملی و قومیی ویژگیهبرنام»توانست مفاد آن برگرفته از دو سند کلیدی باشد، سند اول: می

سال  از «دموکراسیملیت و سوسیال ی مساله» ی اتو باوئر تحت عنوان :، سند دوم: نوشته0311از سال 

0118 . 

را مانعی در برابر هرگونه پیشرفت و ابزاری برای تضمین سلطه  «مرج ملیوآشفتگی و هرج»ی برون برنامه

 شد که در آن «هاملیت دموکراتیکدولت فدرال »تبدیل اتریش به قلمداد کرد. این برنامه خواهان 

 ودماندنهادهای خودگردان ملی جایگزین تقسیمات تصادفی کشورهای مختلف متعلق به  بایستیمی

بایستی از طریق قانون حفاظت شود. ها در چارچوب این مناطق خودگران میشوند. حقوق اقلیت ورگبهابس

بایستی ان مشترک ]میانجی[ که میبرسمی دولتی وجود داشته باشد بلکه یک زان بقرار نبود که یک ز

تمام »ز طریق بایستی ا «ی کارگرطبقه»حال بر این نکته تاکید شد که با اینکرد. پارلمان آن را تعیین می

  واحد پیش ببرد. ایعنوان مجموعهای را بهی سیاسی و اتحادیهمبارزه «هازبان

را  «هاتموجودیت و پیشرفت ملی»ی برون از حفظ حکومت هابسبورگ دفاع کرد. این برنامه حق برنامه

ی بود. یک مشکل اساس ،شناسن تاریخانظر پتر کولمبه این مطلب .را حق جدایی رسمیت شناخت اما نهبه

نبود تصور تعیین سرنوشت ملی قابلحق طور رسمی چرا که بدون پذیرش حق جدایی حتی به

(Kulemann 1979: 174 .)جا به لنین بود که خواهان حق تعیین سرنوشت تا سرحد ارجاع او در این

از انقالب روسیه  روسیهدر امپراتوری  را ایهای مناطق حاشیهجدایی شد و از این طریق حمایت ملیت

حفظ  ایبر اتریش با استدالل مشابه روزا لوکزامبورگ دموکراتبا این وجود حزب سوسیال  تضمین کرد.

  اولویت قائل شد.ی اقتصادی واحد عنوان یک حوزهامپراتوری روسیه به
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تر و واکاوی نظری از مشخصی برون را نوشت برنامه 0118چنین اوتو باوئر در کتابی که در سال هم

ظرات حاکم با نبرانگیز است چرا که باوئر منطبق ی ملی ارائه کرد. از منظر کنونی این واکاوی سؤالمساله

ن معنا بود. این بدی «نژادی»های جسمانی یا حتی ملیت، ویژگی برای تعریف شی عزیمتآن دوره نقطه در

های تاز ملیّ تربررا  نمعی تنه یک ملیّاو گرایانه بودند چرا که های او نژادپرستانه یا ملینیست که استدالل

ر حال دریافت او دکرد. با اینهای مختلف را رد میاز ملیت ییهاترکیب گروهنه کرد و دیگر ارزیابی می

ه سوسیالیست جوان روس ب یکرد شد. یکی از منتقدان او  «برانگیزابهام»عنوان دریافتی زمان بهان هم

ملت فرانسه »او نوشت:  کرد.ا سپری میوین دوران تبعید خود ر در 0108سال  نام ژوزف استالین بود که در

ای یلهای نژادی و قبها و ... تشکیل شده بود. بنابراین ملت کمونتهها، آلمانیها، انگلیسیها، رومیاز گال

(. این جمالت بعدها در اتحاد Stalin 1913) «ها استگرفته از انسانتاریخاً شکلای نیست بلکه کمونته

طور نمونه تاتارهای کریمه قربانی ترور و های قومی بهاقلیت برخوردار نبودند وشوروی از هیچ اعتباری 

 دوران استالین شدند. ناسیونالیسم مسلط روس در کوچ اجباری 

مجارستان خواهان واگذاری تدریجی استقالل ملی از  -باقی باند. او برای اتریش  دموکراتبرعکس باوئر 

کرد که تمام قشرها در حکومت هابسبورگ در واگذاری حرکت می طریق قوانین مجزا شد و از این فرض

ی دلیل اقدامات بازدارندهخواهند برد. گواه این امر برای او فلج شدن پارلمان و دولت به عاین استقالل نف

با  واشد ها بتوانست منطبق با منافع گروه قوی مسلط آلمانیاین امر حتی نمی ستم بود.های تحتملیت

د. تحمل کندر درازمدت  را «ی مقننهشدن قوهفلج»، شانفرهنگی -رشد و گسترش اقتصادی  هتوجه ب

حزب  ترتیب خطر تبدیل شدنکرد. بدینها دفاع میباوئر از حفظ حکومت سلطنتی هابسورگ از طریق رفرم

  ی حیات حکومت وجود داشت.اتریش به حزب طرفدار ادامه دموکراتسوسیال 

از لحاظ  0318این حزب حتی در سال معنا بود که ها بدینی خودمختاری و استقالل ملیتحال برنامهبا این

 ،متفاوت یهابا زبان یهایهای مختلف، بنابراین گروهتهای ملیّبر اساس گروه صورت فدرالتشکیالتی به

زبان کارگران آلمانیو  دموکراسیهای سوسیال کاچکسلو کارگران چک در وین بخشیابی شد؛ سازمان

یابی طور مرکزی سازمانها بهاما اتحادیه .بودند اتریش دموکراتهای حزب سوسیال در پراگ بخش آلمانی

ها تیّسواعتماد بین ملها به حزب نیز سرایت کرد. تتنش بین ملیّ تغییر کرد. 0318که از سال  شده بودند

ل داران آلمانی اغلب در مقابکارخانه. بود بر دولت، مدیریت و اقتصادها از یک سو مبتنی بر تسلط آلمان

پراتوری تر از بخش شرقی امرفتهواکی از لحاظ صنعتی پیش. از طرف دیگر چکسلقرار داشتند چک کارگران

 چنین ناسیونالیسم چکهمای برخوردار بودند. مراتب از موقعیت و امتیازات ویژهبود. سرکارگران چک به

حفظ  دفاع از برعکس کرد.ها نقش مهمی ایفاء میهای بین ملیتی شووینیسم بود و در تنشل جوانهحام

برای انکار امتیازات اتریش، شرایط را  دموکراتدولت هابسبورگ در بخش آلمانی زبان حزب سوسیال 
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. افتی، در حزب ادامه با انشعاب در اتحادیه پاشیدگی آغاز شدهفرآیند ازهم ی این حزب تسهیل کرد.ویژه

ها پای گرفت که با کاندیداهای مستقل خودش در انتخابات شرکت چک دموکراسیسوسیال  0100در سال 

های دیگر نیز از حزب انشعاب کردند. ت(. پس از مدت کوتاهی ملیKulemann 1979: 136ّ) کرد

ای برای هفراملیتی با برنام اسیدموکرجای سوسیال به بود احزاب متعددیگیری پیامد این انشعابات شکل

ی ویکتور آدلر برای مبارزه»بندی کرد: ی زمانی را چنین جمعاین بازهها. یولیوس برونتال وحدت آن

قدرات هایی را که متواند خلقمی دموکراسیمعنا که در اتریش مبتنی بر یک توهم بود. بدین دموکراسی

ل آن هم از طریق تبدیمتنفر بود، آشتی دهد، آن هاآن تی که اززنجیر شده بود با دولشان به دولت تاریخی

بود ازگار ناسسنتی  یبا دولت دموکراسیاما  های مختلف.تملیّتمام دولت به یک دولت مشترک برای همه، 

 زنجیر و غل دیگریک به شانتمایال ها را برخالفکه موجودیت آن صرفًا مبتنی بر سرکوب بود که خلق

 «(…) کردمی

  گیرینتیجه

داد  ازپیش لحن ناسیونالیستی داشت، نشاننیز بیش «کارگران ینشریه»سال آغاز جنگ که در آن  0108

طور نمونه هاند. بشان را از ناسیونالیسم آلمانی کنار نگذاشتهها هرگز طرفداریدموکراتکه برخی از سوسیال

آمده قط از وضعیت پدیدهفاز الحاق اتریش به امپراتوری آلمان  استقبالبا  0183کارل رننر که حتی در سال 

با  0108اکتبر  90گذار حزب در حال فریدریش آدلر پسر بنیانکرد. با اینمیناشی از اشغال اتریش انتقاد 

نفرت از ناسیونالیسم جنگی دست به اسلحه برد و به کارل اشتروخه صدراعظم اتریش سؤقصد کرد که 

تبلیغ از »اتریش بود. این اقدام بازگشت به  دموکراترادیکالیسم نهفته در حزب سوسیال ی دهندهنشان

 «های افتخارآمیز جنگمیدان» ها کشته دربود اما با توجه به میلیون 0331ی های دههسال «طریق عمل

دور ق صسادگی پارلمان را منحل کرد و از طریحال منجر به تهییج مخالفان جنگ شد. قیصر بهدر عین

اتریش از  دموکراتخود منجر به معاف شدن حزب سوسیال خودیکرد که بهفرمان حکومت می

نر های مختلف از کارل رنی اجباری منجر به انسجام جناحگیری پیرامون وام جنگی شد. این وقفهتصمیم

چرا که وحدت آلمان از آن برخوردار نبود.  دموکراتتا فریدریش آدلر شد، انسجامی که حزب سوسیال 

ها ملیت ی مشارکتکه اجازه بود تضادها در ترکیب با دولت ارتجاعی ی ازوحدت ،ی هاینفلدمبتنی بر برنامه

ن امر ایها نبود، برد رفرمرمق قادر به مشارکت و پیشداد، و بورژوازی ضعیف و بیو احزاب مختلف را نمی

اتریش هیچ تنشی برای بازبینی در برنامه و عملکرد  دموکراتکه اساساً در حزب سوسیال منجر به این شد 

که از  وجود نداشت. با این وجود دولتی یحزب شکل نگرفت. اساساً هیچ پایه و اساسی برای سیاست بازبین

ما اکرد، تر ، عدم سیاست جدی و منسجم حزب را کم رنگیک توافق به توافقی دیگر در نوسان بود

 ت از انشعاب جناح چپ حزب جلوگیری کند. چنین به این دلیل که توانسهم
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غیرمنسجم  هایگروه ای ازمجموعهازپیش بیش ،پای گرفت 0103حزب کمونیست اتریش که در انقالب 

 دموکراتازپیش به حزب سوسیال بیش 0191ی های دههسالاتریش  دموکراتباقی ماند، حزب سوسیال 

ی در جمهور «آشتی اجتماعی»آلمان برآمده از  دموکراتداشت تا به حزب سوسیال شباهت آلمان مستقل 

از اعتصاب ماه مه و  ایها و تجارب مبارزاتی اتحادیهی بین حزب و اتحادیهچنین وحدت دیرینههموایمر. 

تکرار نشد  011۰با این وجود قیام منجر به سیاسی شدن مردم شدند.  011۰رأی در سال مبارزه برای حق

رای اتریش ب دموکراتی مرکزی حزب سوسیال پروژه ثمر باقی ماند.نشانده شده بیکرسی  ی بهأرو حق

ارزات دلیل انشعابات ملیتی و محدود کردن خود به مبتغییر حکومت هابسبورگ به سوسیالیسم فراملیی به

  شکست خورد.در پارلمان 

آورد راه میهمرا برای حزب بهتری باورمندی بیش توانستمی رسمیت شناختن حق جدایی مللکه آیا بهاین

 یمل است. اما مطمئناً برنامهأتقابل موضوعی -ن از عدم پذیرش آن انتقاد کرد اطور که کولمهمان -

هایی نظیر تعیین یک زبان اداری از بندیتر نشد. توافقات بر سر صورتو دقیق تربرونر هرگز مشخص

 عنوان زبان مسلطها برای تعیین زبان آلمانی بهطریق پارلمان فقط منجر به تشویق و تقویت آلمانی اتریشی

کند ید میطور که جان اورس تاکها همانی اتحادیهی زبان در بخش بدنه و پایهشد. حل مساله «همگانی»

ت ی مهاجرتی کنونی باشد. با این وجود شکسدر جامعهای برای سیاست سوسیالیستی شاید بتواند نمونه

ای هگرایی بهانعامکه  هم زمانی، آنیابی به توافق چقدر مشکل استدست ای نشان داد کهوحدت اتحادیه

یابی به توجهی برای دستبه بی منجر نگریویژهو  برای فقدان بازنگری به تسلط و تفوق بر دیگران

مستعد برای ایجاد توازن  وجههیچبه حال شرایط در حکومت هابسبورگشود. با اینهای مشترک میحلراه

ساساً ا ی این حکومت فقط مبتنی بر سرکوب بود که بر بنیاد آن: شالودهطور که برونتال نوشتنبودند: همان

 کرد.ای سوسیالیستی را بنا شد آیندهنمی
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