
  مفصل پنج

  ) در حال تحول١٩١٨تا  ١٩١٤سندیکاھا در جنگ جھانی اول (
  
  

بر پیکر جنبش کارگری سوسیال دمکراتیک وارد بھ یک باره ای آغاز جنگ اول جھانی ھمچون صاعقھ مسلمن
 شدیابندهرنیامد، اما این جنبش در برابر آن آمادگی نداشت. این جنبش مدام در برابر خطر جنگ برخاستھ از امپریالیسم 

ی دوم ھای کنگرهن بحثی نبود، با این حال قطعنامھداد. با این کھ بر سر ضرورت و حقانیت دفاع از میھدار میھش
) بھ این انتظارات نزدیک شدند کھ ١٩١٢) (Basel) و بازل (١٩١٠)، کپنھاگ (١٩٠٧انترناسیونال در اشتوتگارت (

شیدن سریع آن خواھد زد. در ی از یک جنگ و یا دستکم پایان بخسوسیال دمکراسی دست بھ ھر اقدامی برای پیشگیر
آن در صورت تھدید خطر  ای کھ آگوست ببل پیشنھاد کرده بود پذیرفتھ شد. مطابقی اشتوتگارت طرح مصوبھکنگره
 ] [...] ھر چھ در توانشان در کشورھای دیگر موظف [خواھند بودھای زحمتکش و نمایندگان پارلمانیطبقھ«جنگ 

در ادامھ ». ی امکاناتی کھ از نظرشان موثر است مانع درگرفتن جنگ شوند، تا بوسیلھ کاربرد ھمھبندند دارند بھ کار
با این حال اگر جنگی درگیرد، وظیفھ آن است کھ با تمام نیرو در جھت پایان بخشی سریع آن تالش شود، از «آمده بود: 

کان دادن مردم استفاده شود و از این طریق بھ حذف حاکمیت طبقاتی از جنگ برای ت بحران اقتصادی و سیاسی ناشیِ 
  )١». (داری شتاب داده شودسرمایھ
  

ھای مشابھی توسط اتحادیھ سندیکاھای بین المللی صادر نشده و سندیکاھای ھ کھ قطعی است آن است کھ قطعنامھآنچ
بایست انتظار داشت کھ جنبش نمی نکردند. اما آیاھای سیاسی سراسری عرض اندام زاد بعنوان طرفداِر آتشین اعتصابآ

  در پیشگیری ھر جنگی بکوشند؟ - یعنی حزب و سندیکاھا–کارگری سوسیال دمکراتیک 
  
  

  

  برای دفاع از سرزمین، صلح پیروز و اصالحات اجتماعی )(+»صلح داخلی«مرحلھ آغازین  .1
 

- جنگی درگیری» راه حل«رای فرصتی بود ب، ودر سارایو ١٩١٤ژوئن  ٢٨مجارستان در -قتل ولیعھد سلطنت اتریش
اروپا کھ طی مدتی طوالنی آن را تدارک دیده و محاسبھ کرده بودند. طی  ھای امپریالیستیِ ھای اقتصادی و سیاسی قدرت

کبیر از سوی دیگر بھ مجارستان از یک سو، روسیھ، فرانسھ و بریتانیای -کمتر از چند ھفتھ امپراتوری آلمان و اتریش
  جھانی تبدیل شد. یبھ جنگ ١٩١٧کھ با ورود ایاالت متحد آمریکا در آوریل  جنگ رفتندسمت 
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از وضعیت خطرناک یک  رسند. برای پرھیزنظامی آلمان بھ ثمر نمی ھای فرماندھیزیریشکار شد کھ برنامھبھ سرعت آ
شرطی یروزی سریع بر فرانسھ پیشکھ با پقرار بود  -)++( (Schlieffen) شلیفن یمطابق برنامھ- ای، جنگ دو جبھھ

 ١٩١٤نبرگ در پایان اوت متوجھ روسیھ تزاری شود کھ ارتش آن در نبرد تانِ  ایجاد شود تا کل نیروی نظامی آلمان
 ١٩١٤) در آغاز سپتامبر Marneی جنگ متحرک در نبرد مارنھ (ی غرب اما برنامھشکست سختی خورده بود. در جبھھ

) در Somme) و زومھ (Verdunبر سر وردون ( پرھزینھ و پرحجمشد کھ در نبردھای  گرسنگر بھ سنتبدیل بھ جنگ 
  تلفات عظیمی طلبید. ١٩١٦سال 
  

***  
  

- دیگر احزابی نمی« اوت با این واژگان کھ وی ١، در بزرگ ملی کھ قیصر ویلھلم دوم» اجماع مردمی«بھ  با چسبیدن
ھای انترناسیونال دوم را فراموش کرده و برخی ھا مصوبھال دمکرات)، بسیاری از سوسی٢( سوگند یاد کرده بود» شناسد

. البتھ از سر استیصال تسلیم شدندور شده و برخی دیگر و اطمینان از پیروزی غوطھ از جنگاز آنان در شوق زدگی 
نفرانس ) در روز بسیج عمومی آلمان، یک فراخوان صلح منتشر کرد، اما در ک٣( ١٩١٤اوت  ١کمیسیون عمومی در 

- ی سازمان یافتھھای جامعھی کوششھمھ« از سر استیصال اعالم گردید کھاش کھ فردای آن روز برگزار شد ھیات رییسھ
   ) ٤». (اندتکارانھ، بی ثمر بودهی کارگری، برای حفظ صلح و پیشگیری از جنگ جنای

  
[ارگان این حزب. م] » بھ پیش«ی نشریھ ١٩١٤ی ژوئیھ ٢٥وضعیت در حزب سوسیال دمکرات چگونھ بود؟ در 
- ود باد جنگ! زنده باد برادری بینناب: «رسیدبھ اوج خود میفراخوانی از رھبری حزب منتشر کرد کھ در این خواستھ 

ی اگر اعتراضات اولیھ«شت آمده بود ژوئیھ اما در ھمان نشریھ مطلبی کھ نشان از تغییر نظر دا ٣١در » ھا!المللی خلق
ی کارگری ما ی برادرانھبریم، نیرومندتر از ارادهاند، مناسباتی کھ ما در آن بسر میثمر بودهکرر ما بیھای مما، تالش

  )٥». (بایست اکنون قاطعانھ چشم در چشم آنچھ کھ در راه است بدوزیماند، میبوده
  

یی از امپراتوری امعلوم شد کھ سندیکاھای آزاد و حزب سوسیال دمکرات، بھ یک اندازه بھ اجز ١٩١٤در اوت 
بدست آورده بودند، ھای سازمانی و سیاسی کھ در بستر سیستم موجود د. ھر دو با غرور تمام بھ موفقیتانویلھلمی بدل شده

- جتماعی راھنمای آن ابراز ھویت میو بخشن با سیاست ا نوظھورشنگریستند. ھر دو با امپراتوری آلمان با اقتصاد می
 اصالتی گواھی در مورد ی جنگی آلمان را نھ فقط بھ مثابھھاان برای مشارکت در فعالیتشکردند؛ و ھر دو آمادگی

 بھ تعویق افتادهامپراتوری کھ ی و جامعھ گرایانھدمکراتیک دھی ی خدمتی در جھت شکلبلکھ ھمچنین بمثابھ ،شانمیھنی
 تصویبکرده باشد کھ آنھا معتقد بودند با  نقش بازیبرای سندیکاھا . ھمچنین ممکن است این نکتھ کردندتلقی میبود 

بخاطر  از مبارزه» رسمی«با چشم پوشی ،  ١٩١٤اوت  ١٧کھ در تاریخ - اوت  ٢بھ تاریخ  »صلح داخلی«غیرمستقیم 
  .دھندمیدر زمان جنگ نجات را شان ھایسازمان - دستمزد آن را تقویت کردند
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تعیین  را دارمشی سندیکاھای از لحاظ سیاسی خط مجموع سندیکاھای آزاد در ،»صلح داخلی«سیاست  انتخاببا 
» آزمایش«ملی مشکلی نبود. برای آنان جنگ یک -برای سندیکاھای مسیحی» وحدت ملی یجبھھ«کردند. البتھ تابعیت از 

- می و خطاھای بشریت را ھاتفالھی آتشی بود کھ کوره«کرد و را تحمیل می» نوسازی رسوم ملی«ھ آمد، کبھ شمار می
 متعالیکند؛ اما درون انسان را خالص و و سعادت ظاھری انسان را تھدید میجنگ فرھنگ ظاھری «) البتھ ٦». (زدود

پرداز سابق سندیکاھای مسیحی، در سال ) نظریھTheoder Brauer) تصادفی نبود کھ تئودور برائر (٧». (سازدمی
این بخش » اصول اساسیبر  سھمگینو در نوع خود ی باشکوه ییدتاُمھر «بمثابھ » ھای ھمراھشپدیدهبا «جنگ را  ١٩١٥

  )٨از جنبش کارگری ستود. (
  

) آنھا در سیاست ٩پیوستند. (» وحدت ملی یجبھھ«داوطلبانھ بھ صف  ١٩١٤آغاز اوت  ھای آزاد ملی نیز ازاتحادیھ
. آنھا نیز انتظار دیدندرا می» مانیی اصول اساسبرسمیت شناختن صاف و ساده«نوعی  ،آزاد سندیکاھایِ  »صلح داخلیِ «

  )١٠. (ست اصالحات اجتماعی منجر شودحاصل از جنگ بھ یک تفاھم پایدار ملی و بھ سیا» ماع ملیاج«داشتند کھ 
تبلیغات در آلمان گرایی بود کھ اعالم کردند، بخشی از موج ملی ١٩١٤کھ سندیکاھا در اوت  ،میھنی مسئولیتِ  ادایِ  پذیرِش 

یک برابر معتقد بودند کھ امپراتوری آلمان در  -داراز جملھ سندیکاھای خط–ور بود. بسیاری جنگ در آن غوطھآغاز در 
بھ نظر  طرفی خود را نقض کرده،یبی کھ بلژیک در شرایط ،»متقابل یحملھ«جنگ تحمیلی قرار دارد. بھ ھمین دلیل 

کھ فرماندھی ارتش  با چشم پوشی درک کنندتوانند می«کھ  معتقد بودند - شانخوردنعلیرغم تاسف –آمد. آنھا برحق می
 ،) عالوه بر این١١». (طرفی نیروی متخاصم استو عملیاتش تنھا مقابلھ با نقض بیتحمیلی قرار گرفتھ  یآلمان در شرایط

ی برای امپراتوری از یکسو امتیازات اقتصادبرای آنھا . نیز پذیرفتندھای جنگی را ھدف ،ھای بعدسندیکاھای آزاد در ماه
را ھای کارگران بھ فداکاری» پاداش دھی« آلمان مطرح بود کھ کارگران نیز از آن سود برده و از سوی دیگر انتظار

ای پروس برطرف شده و حق تشکل کارگران گسترش یابد. بایست حق انتخابات سھ طبقھمی» صلح پیروز«. پس از داشتند
یعنی پس از ورود – ١٩١٧نظامی کمتر پوشیده بودند نیز وجود داشت. در ماه مھ - سیھایی کھ از لحاظ سیا) اما ھدف١٢(

با  اگر یک صلحِ : «آورد شعار نامتعارف رویستگروالد از سندیکاھای مسیحی بھ این آدام اِ  -ایاالت متحد آمریکا بھ جنگ
دار ندیکاھای خطدر این رابطھ میان س) ١٣». (صلح باقدرت رسیداین قدرت قابل دستیابی باشد، باید تحت ھر شرایطی بھ 

  ھای مضمونی زیادی وجود نداشت.تفاوت
  

***  
  

توانند این نکتھ را الپوشانی کنند کھ جنگ نمی ،گرایانھ و اعتماد بھ نفس جنگیآمیز اصالحاتاطمینان ھایی دعویھمھ
تاثیری منفی بر شمار ھش اقتصادی رو بھ کا رشد ١٩١٣بھ شدت بر سیاست و سازمان سندیکاھا تاثیر داشت. در سال 

خورد، اما شروع ی بھبود وضعیت اقتصادی بھ چشم میاھنخستین نشانھ ١٩١٤اعضای سندیکاھا داشت. ابتدا در بھار 
جنگ جھانی اول وضعیت ناھنجاری برای زندگی اقتصادی بھ ھمراه داشت. تغییر تولید از مسیر صلح آمیز بھ جنگی 

(در سال  %٢/٧بھ  ١٩١٣در سال  %٩/٢بتدا درصد اعضای بیکار سندیکاھا بھ سرعت از بدون اصطکاک پیش نرفت. ا
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(ژانویھ تا اکتبر  %٨/٠) و ١٩١٧(در  %١)، ١٩١٦( %٢/٢) بھ ١٩١٥( %٢/٣) رسید و سپس بھ آرامی بھ ١٩١٤
  ) کاھش یافت.١٩١٨
  

زرگی در ترکیب کارگران شد. در افزار موجب تغییر بخدمت زیر پرچم و گسترش تولید جنگبھ  افراد فراخواندن
در طول جنگ حدود یک چھارم کاھش  - نفر ١٠ھای صنعتی با شاغلین باالی در موسسھ–حالی کھ شمار مردان بالغ 

ترکیب کارگران از طریق افزایش کارگران زیر  ،افزایش پیدا کرد. افزون بر این %٥٠یافت، شمار کارگران زن حدود 
  نوساناتھای سندیکایی از طریق رکیب کارگران برای سازمانر شد. پیامدھای تغییر تتسال بھ طور واضحی جوان ١٦

سنل خود را از آغاز جنگ پر  (Siemens-Schukert) شوکرت-زیمنس شدید نیروی کار شدیدتر شد. برای مثال شرکت
 ندپیش از جنگ تدوام یافتتحوالت در اصل،  -شتابان–ھشت بار عوض کرد. در این روند جابجایی  ١٩١٧ی سال تا میانھ

کھ عبارت بودند از: افزایش اشتغال زنان، افزایش نیروی کار غیرماھر و رشد شمار شاغالن در صنایع شیمیایی و 
  سازی و فلزکاری.الکتروتکنیکی در ماشین

  
- گر رنج میی کارھای درون طبقھخدمت زیر پرچم، بیکاری و جابجاییھای بھ دار از فراخوانی سندیکاھای خطھمھ

در این رابطھ  - بود» صلح داخلی«سیاست  کھ ناشی از- عملی  اقدامِ  امکانِ  یِ خودخواستھ ھایِ بردند. ھمچنین محدودیت
شمار  ١٩١٦تا  ١٩١٣از سال  نقش بازی کردند کھ شمار زیادی از کارگران عضویت در سندیکاھا را چندان الزم نبینند.

میلیون  ٥/١میلیون نفر کاھش یافت. تنھا سندیکاھای آزاد بیش از  ٢/١نفر بھ حدود میلیون  ٣اعضای سندیکاھا از تقریبن 
  عضو خود را از دست دادند.

  
سندیکاھا ھمراه شد. فراخواندن کادرھا و معتمدان بھ خدمت زیر پرچم  یاین کاھش اعضا با درھم شکستن زندگی درون

ھای سندیکایی سانسور شدند. صندوق کوچک تر شد. نشریھھای لیت سندیکاھا در بسیاری از منطقھموجب تعطیلی فعا
در طول  ،ھای حمایتی تھی شد. بھ این سبب و نیز بنا بھ دالیل سیاسیر کاھش درآمدھا و باالرفتن ھزینھسندیکاھا بخاط

 ھای محلیِ لسھشد. در ججداگانھ نیز بھ ندرت برگزار می سندیکاھایِ  ھایِ ی سندیکایی برپا نشدند. گردھماییھاجنگ کنگره
  سندیکاھا نیز گفتگو درباره ی سیاست جنگی مجاز نبود.

  
وضعیت امروزی از دمکراسی در سندیکاھا  در«فرانس ھیات مدیره اعالم کرد: گین در کنکارل لِ  ١٩١٤اوت  ٢در 

کھ بتوانند  بر اساس مسئولیت خود تصمیم بگیرند، آن ھم بھ صورتیبایست میھا یگر خبری نیست. اکنون ھیات مدیرهد
با تسلیم شدن داوطلبانھ در  -و دیگر رھبران سندیکاھا–گین لِ  آیا ) پرسش اینجا است کھ١٤». (وجدانی آسوده داشتھ باشند

خط رھبری  ناشی از جنگ برای پیشبرد بالمنازعِ  از محدودیت دمکراسی درون سندیکاییِ  ،»جبر موقعیت«برابر 
از کارگران و اعضای  ی جداھاتصمیم گیریسندیکاھا و نیز ز مضمون سیاست اند؟ نارضایتی حاصل ااستفاده کردهسوء

  موجب بیگانگی شدید میان رھبری و پایھ شد. ،سندیکاھا
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 در راه پذیرش مسئولیت دولتی .2
  

نگریستند کھ بھ امپراتوری آلمان تحمیل شده دفاعی می یی جنگدار بھ جنگ اول جھانی بمثابھی سندیکاھای خطھمھ
ھا کھ ق فراخوان بھ شرکت در دروی محصولھای جنگی حمایت کردند؛ مثلن از طریآنھا از ھمان ابتدا از تالشبود. 

ی سندیکاھا . ھمھکارگران بیکار صنعتی بھ جای کشاورزانی کھ بھ خدمت زیر پرچم رفتھ بودند، مسئولیت آن را پذیرفتند
ه کردند و زدھای جنگاران و خانوادهوجھ حمایت از بھ ویژه بیکمت ،پشتیبانی از مبارزات کارگری مخارج خود را بھ جای

یک بھ امیدوار  -کمابیش بھ صورت روشنی–ی سندیکاھای خط دار ی دولتی را سبک کردند. ھمھاز این طریق بار بودجھ
صلح «بھ  تعھد آنھاھای اقتصادی و اجتماعی دست یابند. بھ ھدفاز طریق جنگ بودند تا بتوانند » مندصلح پیروز«

 برای خودآگاھیِ گواھی  یرا وداع گفتند، بمثابھکارگران سیاست مبارزه بخاطر منافع سندیکاھا  بھ خاطر آن، کھ  »داخلی
  بود. آنھای داوطلبانھ ی ملیِ مسئوالنھ

  
در  با یک مشت سرمایھ دار«توان تاکید کرد کھ امپراتوری را نمی ١٩١٥در سال   »کورسپوندنتس بالت« بطور مثال

و بار اصلی  ی خود را انجام داده و از آنھا استفاده شدهظ کرد. از آنجا کھ کارگران وظیفھحف» برابر دنیایی از دشمنان
) ١٥». (ای [...] بھ صورت قطعی پایان یابددوران فئودالیسم کارخانھ«بایست اند، بنابراین میجنگ را بھ دوش کشیده

توان ھمکاری و می«ای نخستین جنگ، نھ تنھا ھماه فراوانی و وفورِ د کھ در معتقد بو» کارگران فلزکار«ی نشریھ
  ) ١٦مشاھده کرد. (» سوسیالیسم را ھر جا کھ نظر بیندازیم«ی قشرھای ملت را، بلکھ حتی ھمھ» ھمبستگی

  
 ھای جنگی و نیزکردند. اما سودھا و ھدفبھ این ترتیب سندیکاھا این تحوالت را با خوش بینی بیش از حد ارزیابی می

آلمان ارائھ کردند. و انتظار سندیکاھا » اجماع ملی«بھ سرعت تصویر دیگری از  ،بازار سیاه محتکران و دست اندرکارانِ 
ھای شان برآورده نشد. تا مدتھایخواستھ استقبال ازمبنی بر  ،از کارفرمایان بھ ویژه در مورد صنایع بزرگ و نظامی

  حاکم بود: » ی خود بودنآقای خانھ« یدر صنایع سنگین و معادن نظریھکم دست ،مدیدی پس از جنگ
  
گیری در مورد دھد، کارگران نیز مجاز بھ تصمیما تن بھ مذاکره با سرابازانش نمیھمانطور کھ فرمانده در سنگرھ«

ی صنعتگران اتحادیھ) ، مدیر کل Jackob Wilhelm Reichertیاکوب ویلھلم رایشرت (». مسایل بنیادی کارخانھ نیستند
گوش بفرمانی  میان ی مدامبا این مقایسھ، ١٩١٦نوامبر  ١٦اش در ی اتحادیھھای ھیات مدیره، در نشستآھن و فوالد

کرد. ھا تاکید میاش بر کارخانھبر ادعای رھبری و حاکمیت اتحادیھنظامی و صنعتی، و سنگر یا پادگان با کارخانھ، 
)١٧(  

  
شد بھ راحتی پیش ھ شدن و حق مشارکت را در عمل نمیسندیکاھا مبنی بر برسمیت شناخت ھایِ خواستھ خشنِ اما رد 

ای حاکم بود. در چنین یحات سازی کمبود کارگر ماھر حرفھی صنعت تسلھای جداگانھدر بخش ١٩١٤از پاییز  برد.
) رییس انجمن Ernst von Borsigوضعیتی کارفرمایان درخواست کمک دولتی کردند. ارنست فن بورزیگ (

را با این استدالل رد کرد کھ کار  نظرکارفرمایان فلزکار برلینی، خواستار برقراری کار اجباری شد. وزارت جنگ این 



ش                           تاریخ فشرده سندیکاھا: ایجاد و سیر تکاملی آنھا از آغاز تا بھ امروز                                                             ن  
 

5 
 

فرماندھی کل ) ھنگامی کھ ١٨خواھد داشت. (» بر آمادگی کمک رسانی سندیکاھا تاثیر فلج کننده و ویرانگر«اجباری 
بویژه آدولف –ھر گونھ تغییر شغل بخاطر کسب دستمزد بھتر را ممنوع کرد، سندیکاھا  ١٩١٥برلین در ژانویھ  یتوپخانھ
توان پایبندی با این تذکر کھ دیگر نمی ؛دست بھ اعتراض زدند -فلزکار برلین ، رییس کارگران) Adolg Cohenکوھن (

یعنی ھم فکری با سندیکاھا بھ –شد  ھا آشکارتوجھ بھ ضرورتی کھ از این درگیریرا تضمین کرد. با   »صلح داخلی«بھ 
کمیسیون جنگی برای «زکار صاحبان صنایع فلزکار و سندیکاھای فل - خاطر جلوگیری از آسیب دیدن تولید تسلیحات

کارگران نصف بھ نصف از نمایندگان کارفرمایان و را تشکیل دادند. این ارگان کھ » ھای فلزکار در برلین بزرگکارخانھ
  ھا قابل حل نبودند، تصمیم بگیرد.د مورد اختالف کھ در سطح کارخانھی مواراش آن بود کھ دربارهیفھتشکیل شده بود وظ

  
دعوی نمایندگی «ست دادن کھ ترس از د ،ھای مھم صنعتیبھ ھیچوجھ مورد تایید اتحادیھھایی چنین کمیسیون تشکیل
ھای جنگی در برخی از چنین کمیسیونتشکیل ل ھای تولیدی را داشتند، نبود. با این حاشان در موسسھ»انحصاری

از اصطکاک تسلیحات بود کھ معتقد  ی فرماندھی ارتش بھ تولید فارغقھی عال، نشان دھندهھای جنگ افزار سازیخانھکار
نھادی  ھر شکل ھمکاری ی خود،ضمین شود. و سندیکاھا بھ نوبھتواند تمیدر امور بودند از طریق شرکت دادن سندیکاھا 

) صادر ١٩» (ھای نظامی کھ با وضوحی نشاط بخشفرمان«شان توسط ت از مواضعحمای با کارفرمایان و در ھر نوع
شد کھ سرخوردگی دیدند. از این طریق تالش میمی خود »صلح داخلی«ای از موفقیت خط مشی نشانھرا ، ندشدمی

  .تسلی بخشندآمد، ی در دورنما بچشم نمیحات اجتماعھیچ نوع اصال ١٩١٦از این کھ تا پاییز  ،کارگران را
  

و  تند جنگ بھ درازا کشید، لحن سندیکاھا انھزمانی کھ تحقق امیدھای سندیکاھا و نیز پایان مطمئن، سریع و پیروزمند
از   خروجھای مثبت اصالحات اجتماعی در میان نیست بلکھ تنھا صحبت از ھدفدیگر رسید کھ تر شد. بھ نظر میتیز

ھای جنگی آلمان شد کھ حمایت از تالشگفتھ می ١٩١٦است: در آغاز سال  و ترس از پیامدھای آن »لح داخلیص«سیاست 
کردن  تضمینی است برای دور نگھداشتن تھاجم دشمن، مانع پارچھ پارچھ ،ترین منافع سندیکاھا تطبیق داردحیاتی«با 

  یشوربختانھاین سیاست ما را از سرنوشت یک پایان  ود.شھای شکوفان اقتصادی آلمان میمناطق آلمان و نابودی شاخھ
  )٢٠». (داردبھ ما تحمیل خواھد کرد، مصون می راھای طوالنی طی دھھجنگ، کھ پرداخت غرامت 

  
ھای کھ وعده - را  »صلح داخلی«سیاست بتوان  ھای تندی،کھ با چنین فراخوانبا بھ درازا کشیده شدن جنگ نیاز بود 

 ١٩١٦در تابستان  توجیھ کرد.ی کارگی در برابر جامعھ - لو بودآن تحقق نیافتھ و یا دستکم دوپھ عیِ اصالحات اجتما
 Erich) و اریش فن لودندورف (Paul von Hindenburgفرماندھی ستاد سوم ارتش زیر رھبری پاول فن ھیندنبورگ (

von Ludendorffات تولید تسلیح  تحرک بخشی بھای برای ھبرنام ،) در مشورت و ھمفکری با نمایندگان صنایع سنگین
خدمات «ی ارادهی نیروھای کار بود. از آنجا کھ افزون بر این قصد بر آن بود کھ از طرح کردند کھ ھدف آن بسیج ھمھ

ی مردم بایست این طرح مورد تایید گستردهشبرد مقاصد جنگی استفاده شود، میی ابزاری برای پیبمثابھ» ھمیاری میھنی
توسط یک تصویب پارلمانی مستند شده باشد، قرار گیرد. بھ ھمین سبب در جلسات مشورتی حکومتی و در نظرخواھی کھ 

توان نمی«) بیش از پیش جای خو را باز می کرد کھ جنگ را Wilhelm Groenersبا احزاب این نظر ویلھلم گرونرز (
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توان این امر نمی بدون سندیکاھا«ولتی جنگ روشن بود کھ ی دبرای او بعنوان مدیر اداره». ردبُ ضدیت با کارگران در 
  )٢١». (تحقق بخشید[یعنی قانون خدمات ھمیاری] را 

  
، »خدمات ھمیاری«شان برای موفقیت ا استفاده از اجتناب ناپذیر بودنکوشیدند با ھم، بدار میسندیکاھای خط

- تر از محافظھھای چپی حزبموفق بھ جلب حمایت ھمھ ابطھ آناندر این ررا وارد طرح این قانون کنند.  بھبودھایی
دار، این موفقیت حاصل شد  کھ در رایشتاگ یک اکثریت متشکل از ی سندیکاھای خطکاران شدند. بخاطر ھمکاری ھمھ

 در ای از تغییرات بھ سود سندیکاھاسلسلھ ھای ملی در کنار ھم قرار گرفت والحزب سوسیال دمکرات تا جناح چپ لیبر
در  سرانجامی قانون بود کھ این خصلت دوگانھانون تغییر یابد. بخاطر ، بدون این کھ اساس این قشدطرح قانونی ثبت 

 نماینده ٤٩نفر از  ٢١گیری درون فراکسیونی ھا اختالف نظر افتاد: در یک رایفراکسیون پارلمانی سوسیال دمکرات
یک سوم نمایندگان سوسیال دمکرات از پذیرش انضباط فراکسیونی سر گیری پارلمانی طرح قانونی را رد کردند. در رای

با توجھ بھ آنچھ کھ - » قانون خدمات ھمیاری«در برابر ای ی طرفدارانھسندیکاھای آزاد نیز موضع شجاعانھزدند.  باز
یک نشست معتمدان  بھ ویژه درنسبت بھ این قانون،  ینداشتند. اعتراضات شدید - دھدشارات کمیسیون عمومی نشان میانت

  .رخ دادکارگران فلزکار برلین بزرگ و نیز نشست عمومی اتحادیھ کفاشان و کارگران چوب کار 
  

متن گرفت. چرا کھ در عمل ای آشکارتر صورت میداشت، اعتراضات بھ گونھشاید اگر امکانات بیشتری وجود می
کرد. نخست این کھ ھر فرد مذکر مثبتی ارائھ نمیتصویر غالبن  ،»قانون خدمات ھمیاری« ١٩١٦دسامبر  ٢ی مصوبھ

بستن در ھمین رابطھ آزادی در  بایست کار کند.تی کھ در خدمت زیر پرچم نبود، میسالھ در صور ٦٠تا  ١٧آلمانی بین 
ی یک ھیات حل اختالف کھ بھ ده بود. تغییر شغل تنھا با اجازهبھ میزانی وسیع حذف ش تحرک کارگرانقرارداد کار و 

ای حقوق پایھ شد، ممکن بود. در برابر این نقِض تشکیل می نصف بھ نصف [از نمایندگان کارفرمایان و کارگران]صورت 
ھای مھم برای ھای کارگری در کارخانھخورد:  تشکیل اجباری کمیسیونھای زیر در این قانون بھ چشم میکارگران نکتھ

ندی نیز ایجاد کنند. ھای کارمیونبایست کمیسکارمند داشتند، می ٥٠ش از کارگر داشتند. آنھایی کھ بی ٥٠جنگ کھ بیش از 
ی بسیار قدیمی سندیکاھا مبنی بر شدند. تحقق این خواستھبایست تشکیل میھای حل اختالف نامبرده نیز میبعالوه ھیات

کھ نمایندگان سندیکاھا وارد  افتیی کارگری در این نکتھ تبارز میی حقوقی جامعھسمیت شناختن آنان بعنوان نمایندهبر
  شدند.» ی جنگاداره«خود گری تا ھادھای دولتی حل اختالف و میانجیی نھمھ

  
بھ ویژه - » ن خدمات ھمیاریقانو«ھای بعد بر سر مقررات اجرا و تفسیر بندھای جداگانھ با این کھ سندیکاھا در ماه

فقت با این قانون زدند، در مجموع مواسر و کلھ می - رمندیی کارگری و کاھاھای مربوط بھ تشکیل کمیسیوندشواری
ی سندیکاھا این را بعنوان پیروزی سیاست خود ارزیابی کردند. برخی سندیکاھای آزاد حتی در این قانون برجا ماند. ھمھ

، سندیکاییان را کارفرمایان ھای وسیعی ازبا این قانون در بخش فت شدیدمخال دیدند.) می٢٢» (سوسیالیسم دولتی«نوعی 
) ٢٣» (قانون خدمت بھ سندیکاھا«شان تقویت کرد. کارفرمایان صنایع سنگین این قانون را ترجیحن در ارزیابی نخست

ی را بمثابھ» قانون خدمات عمومی«ای در اعالمیھ ١٩١٨ھای کارفرمایان آلمان در مارس نامیدند؛ و مجمتع اتحادیھ
مسلمن موجبی برای ابقای آن  ،کھ با انعقاد صلح«نامیدند » جنگی تصویب شده قانون اضطراری کھ تحت شرایط جبر«
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- بھ ھدفی کھ میواقعن «این قانون  یکھ آیا بھ وسیلھ شاقبھ ھمین دلیل بررسی این پرسش کاری است ». وجود ندارد
 ار و کاھش جابجایی کارگران،خواستھ اند بھ آن دست یابند، یعنی افزایش تولید تسلیحاتی از طریق افزایش نیروی ک

  )٢٤». (اندرسیده
  

کمبود کارگر ماھر مشکلی  ،در واقع نیز پیروزی این قانون از لحاظ اقتصاد جنگی اندک بود. با توجھ بھ منابع محدود
  تنھا برای مدت کوتاھی جلوگیری شد. نوسانات شغلیمزمن باقی ماند. و از 

  
ھای حل اختالف و اتمیت شناختھ شدن خود از سوی دولت و ایجاد ھیاما ارزیابی سندیکاھا چھ بود؟ آنھا برس

ی برای افزایش ازمینھرسید کھ این امر پیشروزی روشن خود گذاشتند و بنظر میھای کارگری را بھ حساب پیکمیسیون
 شانا آن زمان برویدرھای آنھا تھای بزرگ کھ یابی سندیکاھا بھ کارخانھشان و پیش از ھر چیز راهشتابان شمار اعضای

ی سندیکاھا میلیون نفر بود، تعداد اعضای ھمھ ١٨/١کھ بالغ بر  ١٩١٦شمار اعضا در سال  نزولبستھ بود، باشد. پس از 
میلیون نفر، نیم میلیون نفر از مرز تعداد  ٥١/٣با  ١٩١٨میلیون نفر رسید و در سال  ٦٥/١بر روی ھم در سال بعد بھ 

  پیش از جنگ گذشت.
  

تازه تاسیس اغلب  ھای کارگریِ رای سندیکاھا داشت: کمیسیونھای تاریکی نیز بجنبھ» قانون خدمات ھمیاری«اما 
ھا را ھا این کمیسیونکردند و برخی صاحبان کارخانھھای مربوطھ تعیین میی خودخواھی موسسھھایی را از زاویھھدف

تزدھا در افزایش دسم یگالویز شدن بر سر مسالھ گاھانھ ازدادند و آکاھا بعنوان طرف مذاکره ترجیح میبھ جای سندی
دادند. جلوه می» زاید«را بعنوان نھادی  آمدند و از این طریق در مجموع سندیکاھاھای کارگری کوتاه میبرابر کمیسیون

زده شده، اما ھای کارگری بھ مفھومی کھ بھ ھیچوجھ مطلوب ریاست سندیکاھا نبود، بھ مراتب سیاست سرانجام کمیسیون
ھای ا بھ یک ھمکاری تنگاتنگ با ارگانخود ر» قانون خدمات ھمیاری«کھ در چارچوب –نسبت بھ ریاست سندیکاھا 

عات کار و شرایط و افزایش سا فشار کاربھ کارگرانی کھ از  -دیدندامی و ھمچنین کارفرمایان ملزم میاداری دولتی و نظ
  تر بودند.کبردند، نزدیمعیشتی رنج میفاجعھ بار 

  
***  

  
اش مشکل اساسی سیاست سندیکایی را در جنگ اول جھانی واضح ساخت: ت دوگانھبا خصل» قانون خدمات ھمیاری«

گیری ھر چھ بیشتر آنھا در شد، تنھا بھ بھای جایبارھا بعنوان موفقیت ارزیابی می برسمیت شناختھ شدن سندیکاھا کھ
 - ای از کارگرانفزایندهو در نگاه شمار –یکاھا در سیاست آن سھیم بودند سیستم حاکم قیصری ویلھلمی بود کھ سند
کھ مسئولیت سیاست دولتی بھ  دادندھا اجازه میگرفتند. سندیکاھای ھمھ گرایشمسئولیت این سیاست را نیز بھ گردن می

پیامدھای اجتماعی ناھنجار آن کوشیدند عیین خط و خطوط این سیاست، کھ میشان نھاده شود، بدون آن کھ نقشی در تگردن
شکاف میان رھبری سندیکاھا و  ھای محدود این سیاست بود کھباشند. دقیقن بخاطر ھمین پیروزی را مالیم کنند، داشتھ

  یافت.ی کارگری مدام افزایش میھایی از جامعھبخش
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کشید، ھ جنگ بیشتر بھ درازا میود. ھر چنب ی تامین مواد غذایی آشکارمسالھ ای بھتر ازن امر در ھیچ زمینھای

شد) موجب آب برای تسلیحات استفاده می از نیترات پتاسیمشد. نبود نیروی کار و کود (چون رتر میوضعیت تغذیھ اسفبا
حاصل آن کمبود و گرانی مواد  واردات مواد غذایی متوقف شده بود کھی آلمان بخاطر محاصره شاورزی شد.رفتن تولید ک

بندی چربی، گوشت و شیر صورت گرفت. بازار سیاه کوپن نان پخش شد، بدنبال آن جیره ١٩١٥ژانویھ  غذایی بود. در
- چشمگیرتر و تحریک کننده«تاثیر » توزیع نابرابر کاالھای کمیاب«رونق پیدا کرد. در گزارش پلیس چنین آمده بود کھ 

  )٢٥». (تری در میان مردم نسبت بھ مسالھ کمیابی خود مواد غذایی دارد
  

برای این کھ تدبیرھای مربوط بھ سازماندھی مواد غذایی ھماھنگ شود (و نیز آمادگی حکومت برای دست بھ اقدام 
 Augustی جنگی ایجاد شد کھ ریاست آن را آگوست مولر (اداره تغذیھ ١٩١٦زدن بھ نمایش گذاشتھ شود)، در ماه مھ 

Müller(  ِعھده داشتند و مسئولیت وضعیت ناھنجار ھ ندیکایی مسیحی بستگروالد، یک سیک سوسیال دمکرات و آدام ا
ی ی دوم زمان جنگ و جنبش فزایندهھای گرسنگان در نیمھھای شورشھا گذاشتھ شد. بھ ھمین دلیل نطفھغذایی بھ گردن آن

ی سیاسی ول جھانی نھ تنھا بعنوان نمایندهشد، کھ در جنگ امتوجھ سندیکاھا نیز می ١٧/١٩١٦اعتراضی در سال 
  ھا و اعتراضات کارگری را کانالیزه کنند.کردند کھ ناآرامیمی شدند، بلکھ تالشاجتماعی منافع کارگران ظاھر می

  
- ھا و ارگانگرفتن مسئولیت دولتی در کمیسیون عھدهھ دار شاید بتوان گفت کھ آنان با بی سندیکاھای خطدر مورد ھمھ

ی کارگران ن نمایندهستگروالد بعنوان نخستیسیاست جنگی دخیل کردند. بعالوه اِ ھای نظامی و تامین اقتصادی، خود را در 
نفره امور  ٢٤  شورای رایزنی) مقامی در Max Schippelستگروالد و ماکس شیپل (وارد مجلس اعیان پروس شد. اِ 

ای کھ بھ دیکاھا ھر وظیفھبدست آوردند. سن داری جھت کنترل مقررات مالیاتی و تاثیرات اقتصادی آنھادارایی در خزانھ
نمایندگان  واحد بعنوان عالمتی از تغییر اندیشگیخود و در آن   »صلح داخلی«شد بعنوان موفقیت سیاست آنھا سپرده می

از کنترل مواد خام تا –ی دولتی در اقتصاد د. اصولن سندیکاھا دخالت فزایندهکردنت، ارتش و کارفرمایان ارزیابی میدول
آوردند. از دید ) بشمار می٢٦» (جنگی«و » سوسیالیسم دولتی«را تبلور  - کار و سیاست تامین معیشتتنظیم بازار 

بود؛ بھ  ردسر اقتصاد تولید تسلیحاتدی اول بھ خاطر تضمین کارکرد بیو در درجھ رسواگرامروزی این امر یک اشتباه 
سندیکاھا را تضمین  »صلح داخلی«ای نسبت بھ سیاست پھلویی الزم بود کھ وفاداری تودهمحدود و دو ھایوعدهاین خاطر 

  کند.
  

***  
  
خود بھ  »صلح داخلی«ی سیاست دستمزدھا کھ سندیکاھا در چارچوب سیاست توجھ بھ تنگناھای موجود در عرصھ با

بیشتری کشید، وزن عی، ھر چھ جنگ بیشتر بھ درازا میاصالحات اجتما یدادند، جای شگفتی نیست کھ مسالھآنھا تن می
ھای خود را در خواستھ ١٨/١٩١٧ و نیز ١٩١٦گرا و سندیکاھای آزاد در سال ملی - کرد. سندیکاھای مسیحیپیدا می
  ھای شان را مستند کنند.سیاست دولتی و در عین حال تفاوت شان را ازگنجاندند تا از یک طرف انتظارات ھای شانبرنامھ
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ای را منتشر کرد، کھ البتھ در مورد آن ابتدا پس ری آلمان یک برنامھ پایھی کارگکمیسیون کنگره ١٩١٦در سپتامبر 

ملی کھ در خدمت زیر پرچم بودند نیز - ھای کارگری مسیحیشد رای گیری شود تا اعضای سازماناز پایان جنگ قرار 
رھنگی و تقدیری ملت اجماع ف قید و شرطبیتابع «پیدا کنند. نھادھای مرتبط در این کمیسیون خود را فرصت مشارکت 

یک سیاست اقتصادی و استعماری بوده و » ملی ضرورتِ «و » فظ قدرت دفاعی نیرومندخواستار ح«دانستھ و » آلمان
ارگران، خود را طرفدار مالکیت خصوصی و سلطنت شمردند. بطور جداگانھ نیز تدبیرھایی برای ایجاد برابر حقوقی ک

  ) ٢٧ن مواد غذایی، اصالحات امور مسکن و سیاست مالیاتی اتخاذ شد. (ی آنھا، تامیمحافظت از کارگران، بیمھ
  

- ، سندیکاھای آزاد نیز این سیاست را دنبال گرفتند. آنان نیز یک برنامھ١٩١٨و ژانویھ  ١٩١٧کمی بعدتر، در نوامبر 
اعی بھ مفھوم اخص کلمھ، ی آن مطالبات مفصلی نھ تنھا در رابطھ با سیاست اجتمماده ١٨سوسیالیستی ارائھ کردند کھ  ی

کاریابی، شد. در این برنامھ تصورات سندیکاھای آزاد در رابطھ با شامل میمسایل اصالحات اجتماعی را  یبلکھ ھمھ
ھا و نیز حفاظت و ایمنی کارگران، آموزش و مسکن گنجانده شده بود. حقوق مربوط بھ عقد قراردادھای کار و امور بیمھ

سندیکاھا پا بر روی زمین مناسبات واقعی داشتند؛  یپروازانھ بود، اما ھمھ، بلندھای اصالحاتھ) ھر چند این برنام٢٨(
- مان جنگ مطرح شده بود، ایجاد نمیدار، کھ در زسندیکاھای خط» کار جمعی«تی برای این برنامھ بھ ھر حال مزاحم

  کرد.
  

***  
دار فراھم موجود بین سندیکاھای خطر از مرزھای در یک سلسلھ مسایل جداگانھ سیاسی بارھا امکان ھمکاری فرات

کوشیدند زیر فشار جنگ، قدرت سازماندھی خود را مترکز و یکپارچھ کنند. پس از کارمندی نیز می ھایه بود. سازمانآمد
س واحد کارمندی، تاسی شغلی مربوط بھ حقوقِ  فنی و اجتماعاتِ  ھایِ اتحادیھ ایِ اجتماعات حرفھ ١٩١٥آن کھ در سال 
ایجاد گردید. با توجھ بھ وضع  بازرگانی ھایِ حادیھات شغلیِ  شھروندی برای اجتماعاتِ -سازمانی ملی ١٩١٦شدند، در اکتبر 

ھ سھ سازمان کارمندی شروع ب ١٩١٧ی سال قوق و کمبود مواد غذایی از میانھناھنجار بازار کار، کاھش دستمزدھا و ح
دار در ھمکاری سیاسی شد در آمادگی سندیکاھای خطه این ھمکاری را میترین جلوھمکاری تنگاتنگ تر کردند. واضح

  یافت.» اتحاد مردمی برای آزادی و سرزمین پدری«گذاری مشترک در پایھ
  

 ای در خارج از چارچوب سندیکاھاای سندیکایی و اعتراضات تودهتوده جنبش .3
تغییر قرن، ھای سالای مسیحی کھ خود را از حدود دونکر و بویژه برای سندیکاھ–ای ھیرش ھای حرفھبرای اتحادیھ

وضع آمد؛ اما سیاسی بشمار نمی- ایی برنامھ زنندهوجھ آزمون محکھیچبھ دانستند، زمان جنگ بوضوح جنبشی ملی می
ھای جنگی و در مورد تصویب وام جنگ یعنی از زمان بحثای دیگر بود. از زمان آغاز برای سوسیال دمکراسی بھ گونھ

- حزبی بوجود آمده بود. نھ تنھا چپدرون  رشدھروبدر حزب سوسیال دمکرات یک اپوزیسیون  ،»صلح داخلی«است سی
ھای رادیکال کھ سخنگوی آنان کارل لیبکنشت و رزا لوکزامبورگ بودند، جزو این اپوزیسیون بودند، بلکھ شماری از 
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) نیز جزو Hugo Haaseرد برنشتین و ھوگو ھازه (از جملھ کارل کائوتسکی، ادوا» میانھ رو«ھای سوسیال دمکرات
مشی ، بطور قاطعی از خط داشت »صلح داخلی«بھ سیاست  موضعی مسّجل نسبتآنان شدند. رھبری سندیکاھای آزاد کھ 

بندی حزب سوسیال دمکرات بھ سندیکاھای آزاد کھ از سرایت جناح کرد؛ از جملھ برای ایناکثریت فراکسیون پشتیبانی می
کردند توسط کھ فکر می »صلح داخلی«قاطع مخالفان سیاست » اخراج «یری کند، رھبری این سندیکاھا از جلوگ

گین خواستار آن شد کھ لیبکنشت بخاطر نقض لِ  ١٩١٥کرد. در فوریھ ون حزبی بھ خطر افتاده، حمایت میدر اپوزیسیونِ 
پرده بی ١٩١٤اج شود، چون لیبکنشت در دسامبر انضباط فراکسیونی از فراکسیون پارلمانی حزب سوسیال دمکرات اخر

فراخوانی منتشر » Volkszeitung«در نشریھ الیپزیگی  ١٩١٥ھای جنگی رای داده بود. زمانی کھ در ژوئن بر ضد وام
زب سوسیال دمکرات خواستھ شد نفر از کادرھای سندیکایی زیر پای آن بود و از رھبری ح ١٥٠شد کھ از جملھ امضای 

ھ تندی محکوم در حزب سوسیال دمکرات را ب» طلبانتجزیھ«، کمیسیون عمومی را کنار بگذارد» اوت ٤ت سیاس« کھ
اکثریت قاطع فراکسیون «از سیاستی کھ توسط را حمایت خود  ر پشت این موضعگیری ایستادند وھا دکرد. ریاست اتحادیھ

نظریات مطرح شده «این موضعگیری آمده بود:  د، اعالم کردند. درشپیش برده می »سوسیال دمکراسی و رھبری حزب
ی نظریات بھ معنای برباد دادن ھمھ در حزب در ضدیت با ماھیت و فعالیت سندیکاھا است، اجرای آن طلبانتجزیھتوسط 

) ھمچنین کمیسیون عمومی تھدید کرد کھ ٢٩». (اندایجاد کرده و بھ زحمت بدست آورده آن چیزھایی است کھ سندیکاھا
سندیکایی خود را بوجود خواھد آورد. بدین ترتیب سیاست  ط سیاسی موجود با قاطعیت بیشتری دنبال نشود، حزبِ اگر خ

تر کرد و از سیاست ب با اپوزیسیون درون حزبی را تنگعمل برای سازش رھبری حز یکمیسیون عمومی زمینھ
  پشتیبانی کرد. » اخراج«

  
را » سوسیال دمکراتیک کاریِ  تجمعِ «کسیون اخراج شدند کھ در پی آن نمایندگان اپوزیسیون از فرا ١٩١٦در بھار 

العاده ای ترتیب داد کھ بخاطر آن از حزب اخراج کنفرانس فوق ١٩١٧ایجاد کردند؛ پس از آن کھ اپوزیسیون در ژانویھ 
  ) تشکیل گردید.USPDحزب مستقل سوسیال دمکرات آلمان ( ١٩١٧ اکشد، در عید پ

  
ات استقبال کرد و آن را بھ صراحت از تفرقھ در فراکسیون حزب سوسیال دمکر ١٩١٦مارس  کمیسیون عمومی در

با سھ رای –اکثریت  ١٩١٦نوامبر  ٢٠/٢٢ھا در در کنفرانس ھیات رییسھ اتحادیھسازی وضعیت ارزیابی نمود. روشن
طرفی ریق بر ضد بید و از این ط) اعالم نموMSPDطرفداری خود را از اکثریت سوسیال دمکراسی ( - مخالف

) اما اگر ریاست سندیکاھا، بھ ویژه کمیسیون عمومی، معتقد بوده ٣٠ھای سیاسی حزبی عمل کرد. (سندیکاھا در درگیری
آورد. اپوزیسیون سندیکاھا نیز اپوزیسیون سر برمی کرده است. درطریق مشکل حل شده است، اشتباه میباشد کھ از این 
بویژه در برلین،  ؛کردندیی و حزبی از یکدیگر پشتیبانی میھای سندیکاکھ گروه بندینیرومند بود بویژه آنجایی 
با قدرت  ،ھای اپوزیسیونر این در سندیکاھای جداگانھ گروهن، ھامبورگ و نیز در الیپزیگ. افزون بمِ برانشویگ، برِ 

 ٦٤خط رھبری تنھا با  ،١٩١٧ن در ژوئن کارگران فلزکار آلمان در کلی یجاد شده بودند. در نشست اتحادیھقابل توجھی ا
اپوزیسیون راس اتحادیھ را در دست گرفت و رابرت  ١٩١٩در سال  رای مخالف تصویب شد. ٥٣رای موافق در برابر 

شده بود، رییس جدید آن گردید. بعالوه ھمچنین در  USPD) کھ در جریان جنگ وارد Robert Dißmannدیسمان (
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ای نیرومند ھشدند. ھمچنین جناح USPDمشی  بافی طرفدار خطو کارگران پارچھ انھای کفاشدیھزمان جنگ اتحا
  ایجاد شده بودند. فروشانپوسِت خزھا و سازی، شاگردان مغازهھای نانوایان، کارگران شیشھاپوزیسیون در اتحادیھ

  
***  

  
شان ھایزبی بھ درون سازمانرزات جناحی حموفق بھ سرایت مبا ،»اخراج« ھر چند سندیکاھای آزاد با خط مشیِ 

برخالف حزب سوسیال –در جنبش سندیکاھای آزاد صورت نگرفت. اپوزیسیون درون سازمانی ھم نشدند، اما انشعابی 
. این نکتھ موجب شد کھ جزو سندیکاھا باقی ماند ھمچنین »صلح داخلی«انتقادھایش بھ سیاست  یعلیرغم ھمھ -دمکرات
سندیکاھا بمثابھ ای بدون شرکت سندیکاھا پدید آمد. درست ھمان چیزی را کھ رھبری ودهت یجنبش ،دوم جنگ یدر نیمھ

ھای وسیعی از اجتماعات کارگری بھ جنبش اعتراضی بدون سندیکاھا و شماردند، موجب شد کھ محفلموفقیت خود برمی
  بخشن بر ضد سندیکاھا شکل بخشند.

  
ن تصمیم گردید. ھ اعتصابات اعتراضی شد کھ موجب پس گرفتن ایمنجر ب ١٩١٥ی نان در آوریل اعالم کاھش سھمیھ
افی و کھ پیش از ھر چیز بخاطر تامین ناک–کشید، نارضایتی و آمادگی بھ اعتراض بھ جنگ نیز ھر چھ جنگ طول می

ژوئن  ٢٨ر ھزار کارگر فلزکار برلینی د ٥٠گرفت؛ مانند اعتصاب بیش از باال می - شدور میناعادالنھ مواد غذایی شعلھ
کھ از –گرفت، کھ پیش از ھر چیز زنان و جوانان ھمواره شورش گرسنگان صورت می ١٦/١٩١٥. از سال ١٩١٦

مت زیر پرچم بردند و از سوی دیگر در معرض خطر فراخوانده شدن بھ خدرنج ویژه می باری فاجعھیکسو تحت شرایط
بار تامین وضعیت معیشتی از ژانویھ مزدھا و وضعیت فاجعھع دستھا شرکت داشتند. وخیم شدن وضدر آن -قرار نداشتند

ی آمار قیصری ھای ناقص ادارهشرکت سندیکاھا شکل گرفتند. داده کھ بدون ھای متعدد اعتصابی شدموجب جنبش ١٩١٧
اعتصابگر ثبت شده  ١٥٢٣٨شرکت اعتصاب با  ١٤١، ١٩١٥ی افزایش اعتصابات بود: اگر در سال منعکس کنندهنیز 

شمار اعتصابات بھ  ١٩١٧اعتصابگر و در سال  ١٢٨٨٨١اعتصاب با شرکت  ٢٤٠ این رقم بھ ،١٩١٦در سال  د،بو
از جملھ زیر تاثیر انقالب فوریھ –ی اوج جنبش اعتصابی نفر رسید. نخستین نقطھ ٦٦٨٠٣٢و اعتصابگران بھ  ٥٦٢

تی در برلین، برانشویگ و الیپزیگ در ھزار کارگر صنایع تسلیحا ٣٠٠بود، ھنگامی کھ  ١٩١٧در آوریل  -روسیھ
ھای سیاسی بھ خیابان آمدند. پس از اعتصابات در تابستان اضطراری مواد غذایی و بخاطر ھدف اعتراض بھ وضعیت

صلح، آزادی و «حدود یک میلیون کارگر صنایع تسلیحاتی دست از کار کشیدند. آنان با شعار  ١٩١٨در ژانویھ  ،١٩١٧
ی جامعھ و بخاطر ضی، بخاطر دمکراتیزه کردن گستردهری قرارداد صلح بدون ھرگونھ ادعای اربخاطر عقد فو» نان!

فرد معتمد  ٤١٤ ھزار کارگر اعتصاب کردند. اعتصابگران ٤٠٠تامین بھتر مواد غذایی تظاھرات کردند. تنھا در برلین 
 کھ در راس آن یک کمیسیون فعالیت شورای بزرگ کارگری برلین بزرگ را تشکیل دادند وھا برگزیدند در کارخانھ
بوده، ولی ھیچیک عضو  USPDنفرشان عضو  ٣و  MSPDنفر آنان عضو  ٣عضو قرار داشت کھ  ١١متشکل از 

  رھبری سندیکاھا نبودند.
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ح کارخانجات شکل جدیدی از ، در سط١٩١٧ھای اعتصابی، نخستین بار در اعتصاب آوریل این فعالیتجریان در 
ی افراد معتمد سندیکایی، گروه ھا از دایرهار افراد رادیکال شده در کارخانھری ایجاد شد. زیر فشھای کارگسازمان

) و Emil Barthزیر رھبری امیل بارت (آنان نزدیک بودند.  USPDپدید آمد کھ از لحاظ سیاسی بھ » انقالبی نمایندگان«
کردند.  ی شوراھا را مطرحیافتھ، یعنی ایدهسازمان یادهطرح جدیدی برای اعمال ار) Richard Müllerریشارد مولر (

پیش از ھر چیز زنان، جوانان و کارگران غیرماھر بودند  ١٨/١٩١٧ھای ای در سالھای تودهاگر شرکت کنندگان فعالیت
از –ند کھ دوره دیده در سندیکاھا سازماندھی شد فنیِ  ماھرِ  کھ از سندیکاھا فاصلھ داشتند، این اعتصابات توسط کارگرانِ 

ھای کارگری ای نیز کمیسیونپیوستھ بودند. در موارد جداگانھ انقالبی نمایندگانبھ  - روگردان شده »صلح داخلی«سیاست 
  ایجاد شده بودند در راس جنبش اعتصابی قرار گرفتند.» قانون خدمات ھمیاری«کھ طبق 

  
. آمداساسی سیاست سندیکایی بھ چشم نمیبر خط مشی موفقیت مستقیم عملی اعتصابات خیلی زیاد نبود؛ و نیز تاثیر آن 

ی و نظامی بر این ای اثرگذار بود و در چشمان رھبری دولتاما بھ ھر حال بصورت غیرمستقیم بر اعتراضات توده
ھ این را تقویت نمایند. دقیقن بنا ب کنند تا مواضع آنھا استقبالسندیکایی  معتدلمطالبات  ازکرد کھ الاقل ضرورت تاکید می

  .نمودند، استفاده ندکردکھ در حالت معمول آنھا را رد می ایھای تودهسندیکاھا نیز از جنبش ،دلیل
  

شان شوند، ولی مجبور بودند بھ دقت جنبش اعتراضی رادیکال اد توانستند مانع انشعاب سازمانیاگر سندیکاھای آز
این سندیکاھا و یا دستکم از  ی از درون پیروان خودکارگری را زیر نظر بگیرند. و این جنبش بطور واضح یجامعھ
کھ سرانجام بھ  ١٨/١٩١٧ھای ھای اعتراضی و اعتصابی سالکارگران روییده بود. البتھ جنبش یھای بسیج شوندهبخش

خود افع کارگری منحرف کند کھ سیاست سندیکایی را حامی منی جامعھاز انقالب ختم شدند، نباید توجھ ما را از آن بخش 
ھای خود را در وگیری سندیکایی، بزرگترین موفقیتای خارج از سندیکاھا و عضدید. ھر دو جنبش، یعنی بسیج تودهمی

گری سیاسی ن اعتماد سندیکاھا سخن گفت. بسیجتوان از یک بحرامیای کھ ھای بزرگ داشتند، بگونھشھرھا و کارخانھ
ون و بیرون در در ،گرفت را فرا - کھ تا آن موقع سیاسی نشده بود- رگری کا یاز جامعھھای بزرگتری کھ دایره ،گسترده

 جنبش اعتراضی رھبری دیدند،می »صلح داخلی«گذاشت. اما سندیکاھا کھ خود را کماکان پایبند جنبش سندیکایی اثر می
  از دست دادند. یافت،کھ بسرعت گسترش می را

  
ع کاری سوسیال دمکراتیک، کھ از فراکسیون حزب سوسیال کاران و تجمبر ضد رای محافظھ ١٩١٦ژوئن  ٥در 

ھای امپراتوری تصویب شد، کھ در آن سرانجام امکان آن کھ ای بر قانون اتحادیھدمکرات انشعاب کرده بودند، تکملھ
قانون « ی. بھ وسیلھشد، محدود میگردنداستثنایی  محسوب شده و مشمول قانون وضعیت» انجمن سیاسی«ندیکاھا س
 ١٥٣پاراگراف  ١٩١٨ی جامعھ کارگری شناختھ شدند. سرانجام در ماه مھ سندیکاھا بعنوان نماینده »دمات ھمیاریخ

  قید و شرط لغو شد.بطور بی - ھا درنظر گرفتھ بود ای برای ائتالفکھ مجازات ویژه - مقررات اصناف 
  

مقررات اصناف موفقیت  ١٥٣غو پاراگراف و ل ھای کارگریختھ شدن سندیکاھا، ایجاد کمیسیونآیا واقعن برسمیت شنا
 در برابرای بود کھ عمل کرد و د؟ یا این کھ در اینجا تاثیر غیرمستقیم اعتراضات تودهسندیکایی بو »صلح داخلی«سیاست 
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شده ھای بدست آمده بر درفش سندیکاھا چسبانده مقطع زمانی کھ در آن موفقیت شد؟ اگرندیکاھا باید تقویت میس» سدّ «آن 
  بایست نقش زیادی برای جنبش اعتصابی و اعتراضی قایل شد.را در نظر بگیریم، آنگاه می بود،

  
خود را بھ عقد آن  ،کھ رھبری روسیھ برای حفظ انقالب ١٩١٨پس از صلح تحمیلی برست لیتوفسک در مارس 

در » تھاجم عمومی«کوشید از طریق  ١٩١٨فرماندھی عالی ارتش در بھار  دید، نبردھا در شرق پایان یافتند.ناگزیر می
بھ  ١٩١٨سپتامبر  ٢٩اما فرماندھی عالی ارتش ابتدا در  کند. این تالش با شکست مواجھ شد. غرب تصمیمی را تحمیل

شاھزاده ماکس فن بادن  ،درنگ آغاز کند. آغاز اکتبرت خواست کھ مذاکرات آتش بس را بیشکست تن داد و از حکوم
)Max von Baden(  حزاب اکثریت در پارلمان تشکیل مت را بدست گرفت کھ برای نخستین بار از نمایندگان احکو

مسئولیت مشارکت را بپذیرند. بھ این ترتیب گوستاو بائر  ١٩١٤شد. و باز سندیکاھا آماده بودند در ادامھ سیاست اوت می
)Gustav Bauer ِس گیزبرتس () از کمیسیون عمومی و یوھانJohannes Giesberts از سندیکاھای مسیحی وارد (

  د.داشت کھ زیر شکست جنگی امضا بزن شدند کھ در برابر این وظیفھ ی دشوار قرار یحکومت
  

بایست طرفداران یک خط ر اصل دو ھدف داشتند: از یکسو میتا پارلمانی کردن امپراتوری د» از باال«اصالحات 
بپذیرند تا از این طریق را سیاست جنگی  مسئولیت - ب متحدشاناز سندیکاھا گرفتھ تا احزا–مشی دمکراتیک و اجتماعی 

ی بایست افکار رادیکال شدهافکار را از مسئولیت فرماندھی ارتش و رھبری امپراتوری منحرف کنند؛ از سوی دیگر می
 ھا خنثی شود تا از خطر سقوط حکومت و انقالب جلوگیری گردد.توده
  
  
  

  توضیحات
طالحی است کھ در دوران قرون وسطی رایج بوده است. در آن دوران بھ منطقھ ای از اص» صلح درون قلعھ ای+ «

یک قلعھ گفتھ می شد کھ بنا بھ فرمان حاکم آن قلعھ یا شھر، درگیری ھای افراد با ھم ممنوع بود. در این جا این 
نزاع ھای درون کشوری  ترجمھ شده است.  این سیاست بھ معنای کنار نھادن اختالفات و» صلح داخلی«اصطالح بھ 

  بخاطر خطر بیرونی است. م
++ برنامھ شلیفن یک برنامھ عملی استراتژیک ستاد کل ارتش آلمان قیصری بود. طراح این برنامھ آلفرد گراف فن 

  شلیفن نام داشت. این برنامھ شالوده عملیات ارتش آلمان در آغاز جنگ اول جھانی را تشکیل می داد. م
 
  

  
  پانویس ھا
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، Glashütten im Taunusچاپ مجدد،  -١٩١٢بازل  – ١٩٠٧، اشتوتگارت ٢ی انترناسیونال دوم، ج ھای کنگرهتکلپرو )1(
 .٦٦، ص ١٩٧٦

 .٣٧١، ص ١٩١٧، مونیخ ١، ج ١٩١٤، سال ٣٠اروپایی شولتِس، سری جدید، تاریخ تقویم نقل از بھ  )2(
١٩١٤، تاریخ ٣١، ش »تکورسپدونتس بال«جنگ، در نشریھ خطر  )3( ٨  یو بعد ٤٦٩، ص ١
١٩١٤بھ تاریخ  ھاھای اتحادیھکنفرانس ھیات رییسھپروتکل  )4( ٨ در: منابعی در رابطھ با تاریخ جنبش سندیکایی آلمان در سده  ٢

(منابع  ١٩٨٥سط کالئوس شونھوفن، کلن ، بازبینی شده تو١٩١٩- ١٩١٤جنگ جھانی اول و انقالب  : سندیکاھا در١بیستم، ج 
 ٨٣، در این رابطھ ص ٨٥- ٧٤)، ص ١ج 

١٩١٤ھیات رھبری حزب بھ تاریخ فراخوان  )5( ٧ فوق العاده) بھ تاریخ  (شماره ی ٢٠٠a، ش »بھ پیش«ی  در : نشریھ ٢٥
١٩١٤ ٧ ١٩١٤ھیات رھبری حزب در تاریخ رفقای حزبی! فراخوان ؛ ٢٥ ٧ بھ تاریخ  ٢٠٧ش  ،»بھ پیش«در نشریھ ی  ٣١

١٩١٤ ٨ ١. 
، منتشر شده توسط دفتر ھیات دبیران اتحادیھ ١٩١٥ی سندیکاھای مسیحی سال دالیل جنگ جھانی در: سالنامھھا و ریشھ )6(

 ٢٤ص  مورد، در این ٣٥-٢٤ھمان سال، ش  ن،سراسری سندیکاھای مسیحی آلمان، کل
 ٣٦، در این مورد ص ٤٥-٣٦ھای مردمی، ھمان جا، ص جھانی و نوسازی سنتجنگ  )7(
 .٥، ص ١٩١٥گالدباخ، - برائر، جنگ و سندیکاھای مسیحی، مونشنتئودور  )8(
بھ توضیح شورای مرکزی و کمیسیون ھیات مدیره اتحادیھ سندیکاھای اصناف آلمان در رابطھ با شروع جنگ، در: بنگرید  )9(

١٩١٤بھ تاریخ  ٦٢، ش »سندیکا«نشریھ  ٨  .٢٣٧، ص ٥
ھای برگزیده در رابطھ با تاریخ نظریھ .ادل منافعتعقدرت سازمانی و  گئورگ فلک، عدالت اجتماعی بھ وسیلھ-نقل از ھانسبھ  )10(

، ھمبستگی و منزلت (ناشران) نو ک. شونھوف اِ. ماتیاسر: د، )١٩٣٣تا  ١٨٦٨(جنبش لیبرال اجتماعی سندیکایی آلمان 
 و بعدی. ١٠٤ص ، در این مورد ١٠٦-٨٣انسانی، ص 

١٩١٤، بھ تاریخ ٤٧، ش »تس بالتکورسپوندن«ایتالیایی و ما، در نشریھ ی سندیکاھای  )11( ١١ این . در و بعدی ٦١٧، ص ٢١
 .٦١٨ص  مورد

؛ ھمچنین: طبقھ کارگر آلمان و ١٩١٥کتاب جنگی سندیکایی، برلین یانسون (ناشر)، منافع کارگران و نتیجھ جنگ. یک ویلھلم  )12(
١٩١٦بھ تاریخ  ٢٢بازار جھانی، در روزنامھ کارگران فلزکار، ش  ٥ ٢٧. 

ملی - ھای صلح، سخنرانی توسط دبیر کل آدام اِستگروالد در کنفرانس معتمدان جنبش کارگری مسیحیکارگران و ھدفمنافع  )13(
 .٩، ص ١٩١٧لن ماه مھ در شھر اِِسن، ک ٦در 

١٩١٤ بھ تاریخھای اتحادیھ سراسری ھیات رییسھکنفرانس  )14( ٨  .٨٤، در این مورد ص ٨٥- ٧٤، ص ١: منابع، ج ، در٢
١٩١٥بھ تاریخ  ١٧، ش »کورسپوندنتس بالت«نشریھ ی  نیاموختند و چیزی را فراموش نکردند. در:چیزی  )15( ٤ ، ص ٢٤

 .١٩١، در این مورد ص ١٩١- ١٨٩
١٩١٤بھ تاریخ  ٤٥ی کارگران فلزکار، ش و وظایف اجتماعی، در نشریھجنگ  )16( ١١ ٧. 
 .٧٧، ص ١٩٨٥و بن،  ، برلین١٩١٨تا  ١٩١٤ارتش، صنعت و کارگران در آلمان  ؛نقل از گرالد د. فلدمانبھ  )17(
 .٧٧نقل از ھمان جا، ص بھ  )18(
 ١٦بھ منبع ش کنید نگاه  )19(
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 .١٤٤تاریخ، ص  ؛نقل از ھا. گِربینگھ ب )20(
١٩١٦بھ تاریخ  ٢٥اھای مسیحی آلمان، ش نقل از خدمات یاوری میھنی، در نشریھ مرکزی سندیکبھ  )21( ١٢  .٢٠٢، ص  ٤
١٩١٦بھ تاریخ  ٤٨ی کارگران فلزکار، ش نظامی آینده، در: نشریھدولت  )22( ١١ ٢٥. 
- ١٩١٤نعت، دولت و نظامیان در آلمان نقل از ھانس یوآخیم بیبر؛ سندیکاھا در جنگ و انقالب، جنبش کارگری، صبھ  )23(

 .٣٠١، ص ١، ج ١٩٨١، ھامبورگ، ١٩٢٠
 .٢١٦، ص ١٩٦٦ھای کارفرمایان، برلین، اتحادیھر و تاثیرات ھا، ساختاھدفایش و تغییرات د؛ پیوشنقل از رزویتا لکھ ببھ  )24(
 .٣٤، گوتینگن، ص ١٩١٨-١٩١٤اجتماعی آلمان ی طبقاتی در جنگ. تاریخ نقل از یورگن کوکا؛ جامعھبھ  )25(
 ٢٢کنید بھ منبع ش نگاه  )26(
 .١٤، ص ص ١٩١٧مسیحی، کلن، - ناشر، کمیسیون جنبش کارگری ملی مسیحی در آلمان جدید،- کارگری ملیجنبش  )27(
برنامھ ی کارگری سیاسی کارگران سندیکاھای آلمان. یک ھای اجتماعی سیاسی شده توسط پائول اومبرایت؛ خواستھچاپ  )28(

 .١١٢- ١٠٢، ص ١٩١٨اجتماعی سندیکاھای آلمان، 
١٩١٥ھای اتحادیھ ھا بھ تاریخ کنفرانس ھیات رییسھپروتکل  )29( ٧ ١٩١٥- ٧ ٧ ، در این ٢١٩- ١٨١، ص ١، در: منابع، ج ٥

 .٢١٦مورد ص 
١٩١٦ھای اتحادیھ ھا بھ تاریخ کنفرانس ھیات رییسھپروتکل  )30( ١١ ١٩١٦-٢٠ ١١ . در ٢٥٨-٢٥٢، ص ١، در: منابع، ج ٢٢

 .٢٥٥این مورد ص 
  


