
 فصل ششم

 مبارزه برای نظم نوین سیاسی و اجتماعی

 ١٩٢٣تا  ١٩١٨سندیکاها در آغاز جمهوری وایمار بین سال های 
 

ژوئن  ٢٨سپس  شد، جنگ جهانی اول به پایان رسید. برقرار ١٩١٨نوامبر  ١١در  Compiegneکه در  یهمزمان با آتش بس

ست دادن مستعمرات و نیز تعهد پرداخت خسارت و پیش از هر چیز گردن از د نعقد شد. واگذاری قلمروها،قرارداد ورسای م ١٩١٩

این نه فقط ناسیونالیستی آلمان این بهانه را داد که -مقصر جنگ بوده، به محافل بورژوایی ییتنهابه نهادن به اینکه امپراتوری آلمان 

. مرگ، توهین کنند« گذارگردن نراسیاستمدا»با عنوان « آورصلح شرم»کنندگان این را محکوم سازند، بلکه به امضا« نزورگویی ننگی»

های گروه ،برعکس. از جنگ نشد عمومی تنفرمنجر به  -میلیون مجروح ٢٠میلیون کشته جنگی و حدود ٥/٧در مجموع –رنج و نکبت 

ارتش »ه ب «نوامبری تبهکاران   خنجر از پشت   یضربه»بزرگی از مردم آلمان معتقد بودند که مقصر شکست جنگی غافلگیر کننده 

البی که در راس بوده است. مسئولیت پایان جنگ و پیامدهایش با بدفهمی مضاعف واقعیات، به گردن انقالب و حکومت انق «ناپذیرشکست

انقالب »جنگ بود و نه سوسیال دمکراسی و سندیکاهای )آزاد(  گذاشته شد. نه انقالب حاصل ،داشتندها قرار آن سوسیال دمکرات

 «.دکردن

 

 ١٩/١٩١٨سندیکاها در انقالب  .1

بخاطر اصالحات اجتماعی و سیاسی  -تر شد با قاطعیت بیشترهراندازه که جنگ طوالنی–های سیاسی مختلف سندیکاها با گرایش

ت در د این سیاسموفقیت محدو، پا پیش گذاشتند. خواستار بودندسندیکایی « صلح داخلی»پاداشی برای سیاست به اصطالح که به مثابه 

ده به ای فزایندر کنار سندیکاها یک اعتراض تودهآن نشد که از های جنگ هر چند موجب افزایش شمار اعضا شد، اما مانع نیمه دوم سال

های جنگ و نیز بیم از تهدید عدالتی سالراه با وضعیت اضطراری، نکبت و بیهای سرکوب و زجر همسرعت شکل بگیرد. تجربه سال

های جنگ در نیمه دوم سالکارگری  یهای بزرگی از جامعهدیکال شدن سیاسی  بخشای ملموس موجب راش به گونهیامدهایشکست و پ

. وسعت انجامید، حتی در اعماق ارتش «نوین»ای ر سوسیال دمکراسی، بلکه همچنین به گسترش جنبش پایهشد که نه تنها به انشقاق د

 کارگری نبود. یهای بزرگ جامعهمتناسب با نیازهای سیاسی بخشایی جنبش اعتراضی نشان داد که سیاست سندیک

از رفتن به  ١٩١٨اکتبر  ٣٠و  ٢٩نیروی دریایی روزهای  سرریز شد. پس از آنکه واحدهای« کیل»این تنش در قیام ملوانان شهر 

آن  یتبدیل به انقالبی شد که دامنه، صدها ملوان بخاطر شورش بازداشت شدند. اعتراض بر ضد این تدبیر ندکام مرگ قطعی سر باز زد

 کمتر از چند روز به همه  شهرهای بزرگ رسید و سلطنت را سرنگون کرد.

ریزی کرده بودند و نه دست به نه انقالبی را برنامه -ر سندیکاهاگذشته از سای–البته اکثریت سوسیال دمکراسی و سندیکاهای آزاد 

هر یک با سه  USPDو  MSPDبه دامان سوسیال دمکراسی افتاد.  ١٩١٨نوامبر  ١٠ قدرت در ،آن زدند، اما با سرنگونی سلطنت

 ( حکومت انقالبی شورای نمایندگان مردم را تشکیل دادند.فریدریش ا ب رت، فیلیپ شایده مان، اتو الندزبرگنماینده )
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داندن و به حرکت درآوردن تولید بس و به حالت صلح بازگردید: آتشهای چیرگی ناپذیری میحکومت در برابر خود دشواری

ل آنها را انتظار ح های بزرگی از مردممشکالت حادی بودند که بخشها ین مواد غذایی و سوختی برای تودهصنعتی و کشاورزی، تام

ن وضعیت جامعه بایست به بهبود روشگذاری جمهوری نه تنها میب از اینها نیز باالتر بود: پایهای حامل انقالهداشتند. انتظارات توده

 کارگری، بلکه افزون بر این به یک نظم اساسن نوین اجتماعی بیانجامد.

را اعالم کرد، اما « سوسیالیستی»( یک برنامه حکومتی ١) ١٩١٨نوامبر  ١٢البته شورای نمایندگان مردم در فراخوانی به تاریخ 

های کارگری، اصالح حق انتخابات و بهبودهای اجتماعی ازمانیک سلسله تدبیرهای جداگانه مانند لغو تنگناهای حقوقی سشامل تنها 

مالکیت را »کند و را حفظ « مندیتولید قاعده»این حکومت موظف شد  . افزون بربود -بویژه برقراری هشت ساعت کار روزانه–سیاسی 

ها و ساختارهای فایق از میان قدرتی به این ترتیب سازش«. و امنیت فرد را محفوظ بدارد های شخصی و نیز آزادیدر برابر دخالت

سیاست اکثریت سوسیال دمکراسی و سندیکاهای آزاد در  ییکسو، و تصورات نظم نوین از سوی دیگر فرمولبندی شده بود که مشخصه

 بود.  ١٩١٨پایان سال 

  از آنکه ویلهلم شد. فریدریش ابرت، پس حکومت انقالبی و نیروهای مسلح میاین امر از یک طرف شامل مناسبات میان

تلفنی آمادگی فرماندهی عالی نیروهای مسلح را در پذیرش حکومت جدید اعالم  ١٩١٨نوامبر  ١٠( در Groenerگرونر )

 کند. سلح در حفظ نظم در ارتش حمایت میکرد از طرف خود تضمین کرد که حکومت از فرماندهی عالی نیروهای م

 شد.ی و کارخانه داران میبو همچنین این امر شامل مناسبات حکومت انقال 

 

*** 

ها تقویت گردید( امکان س ناشی از آن )که بوسیله ناآرامیتوان پیروز شد و سپس بیم و هراابتدا بر اساس این نظر که در جنگ نمی

عیین کننده برای این ت یسازی اجتماعی فراهم گردید. کارفرمایان برای همکاری دایمی با سندیکاها اعالم آمادگی کردند. نکتهیک دگرگون

روفت، دولتی کردن و های اقتصادی را میی شاخهر تهدید اجتماعی شدن که همهدر براب ،هامالکیت موسسه»یم این تالش بود که تصم

 (٢«. )حفاظت شود انقالب  در پیش  رو

-ر میکارگری در خط یاز جامعههای بزرگی شان را در برابر رادیکال شدن بخشاها نیز سیاست خود و نیز موجودیتاما سندیک

 یدر کنگره( DMVفلزکاران آلمان ) یاز اتحادیه  (Adolf Cohenمانند آدولف کوهن )–دیدند. عالوه بر این برخی فعاالن سندیکایی 

 (٣)«. توانند مشکالت اقتصادی را حل کنندکاران نمیبدون صاحب»ظر بودند که سندیکاها بر این ن - ١٩٢٠سندیکایی در ژوئن 

راگراف اول ُمهر تصویب خورد. پا ١٩١٨نوامبر  ١٥ یبر بستر این منافع باید آمادگی به همکاری را توضیح داد که با توافقنامه

های پاراگراف دوم آزادی تشکل«. شوندنمایندگان صالح کارگران برسمیت شناخته می یسندیکاها بمثابه»کرد که این عهدنامه تعیین می

های کارگری گذاری کمیسیونو پایه )پاراگراف ششم(کار جمعی های دستهپیمانبرسمیت شناختن  کرد. همچنینین میکارگران را تضم

ماه نوامبر گام بزرگی به  کارگر داشتند )پاراگراف هفتم( به سود این فرض سندیکاها بودند که با قرارداد   ٥٠هایی که بیش از در کارخانه

سندیکاهای »ح شدند که از به اصطالاراگراف سوم متعهد میرداشته شده است. به عالوه کارفرمایان طبق پسوی دمکراتیزه شدن اقتصاد ب

گراف نهم، یعنی ساعات کار نکنند. این نکته و نیز پارا پشتیبانیغیرمستقیم یا بطور مستقیم  ،های طرفدار کارفرمایان، یعنی اتحادیه«زرد

های تا حد زیادی آن بود که امتیازدهیبه سرعت به درگیری منجر شدند. علت این امر  ،زد کاملساعت با دستم ٨یافته به  روزانه کاهش

 سندیکاها از یک نظم نوین   یگسترده اما اعالم نشده پوشی  در برابر چشم -نات سیاسی آن زمانبا در نظرداشت امکا–واضح کارفرمایان 

 .گرفتصورت میمالکیت و اقتصادی  قدرت   مناسبات  
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گذاری شد که از همان ابتدا کارش ( پایهZAG« )وکارگران صنعتی و صنفی آلمانتجمع مرکزی کارفرمایان » ١٩١٨دسامبر  ٤ در

 با دشواری روبرو بود. ،های درگیرمتعادل بودن مناسبات واقعی قدرت بین گروهبه خاطر نا

( ٤)ارزیابی کردند.« العادهی سندیکایی با ابعاد خارقک پیروزی» یرا به مثابه ZAGگذاری با این حال سندیکاهای آزاد، پایه

را همچون تاییدی بر اصل قدیمی خود دیده و بر  ZAGدونکر و سندیکاهای مسیحی نیز قرارداد نوامبر و -ای هیرشهای حرفهاتحادیه

تولید یعنی سرمایه و کار.  همکاری اعتمادآمیز و مشارکتی دو عامل شرکت کننده در به معنای–این اساس گامی در راستای درست 

 (٥«. )های بزرگ آلمان راه یافتدمکراسی به کارخانه»در این مورد این بود که داوری احساساتی سندیکاهای مسیحی 

به ویژه در  ،یگرجامعه کار در ارتباط با هایبر ضد سیاست یذکر چنین خوش بین نبودند. مخالفت شایانالبته همه سندیکاها 

متوجه شدند خارج شد. سایر سندیکاهای آزاد نیز به سرعت  ZAGاز  ١٩١٩خورد که در پایان اکتبر ن فلزکار به چشم میتحادیه کارگراا

چنین به خورد، و اینکه همبودن موقعیت قدرت واقعی شکست می بخاطر نامتعادل ZAGشان با کارفرمایان در که همکاری آرزومندانه

 از آن گرفته شده بود. ZAGکارکردهای  -لمان گرفته تا شورای )موقت( رایشاز پار–ها وسیله مداخله دیگر ارگان

 

*** 

اتحادیه سراسری صنایع آلمان  ١٩١٩آوریل  ١٢در –که موقعیت کارفرمایان به سرعت در حال ترمیم و تحکیم بود  در حالی

(RDIتاسیس شد که اتحادیه )ی در صف جامعه -شدرمایان آلمان میصاحبکاران و کارفدرصد همه  ٨٠تا  ٧٠مل اهای عضو آن ش

جنبش  یشد. نه تنها انشقاق سه گانههای سیاسی دیده نمیهای ناچیزی در موضعگیریب، تفاوتهای انقالکارگری در جریان ماه

یعنی –ی سوسیالیست کارگری   یهای میان جامعه، بلکه بیش از آن درگیریدونکر و مسیحی[-]یعنی سندیکاهای آزاد، هیرش سندیکایی

 شد.مانع عملکرد متحد و منسجم می -حزب کمونیست آلمان ١٩١٩و از اول ژانویه  MSPD ،USPDهای انشعاب

ایجاد شده  هاه صورت خودجوش در ارتش و کارخانهابتدا درگیری بر سر نقش شوراها، که بعنوان شکل جدید سازمان کارگری ب

به تامین نیازهای مردم و  قدرت دولتی را اعمال کنند؛ شوراها بازان وظیفه داشتندین شوراهای کارگران و سربودند، درگرفت. اغلب ا

آوردند تا های نظارت گر به شمار میدر مجموع خود را به مثابه ارگان ها و شهروندان بودند وه میانی بین ادارهپرداختند، حلقنظم می

 «.قدیمی»جایگزینی برای قدرتمندان 

در شوراهای کارگران و سربازان را های مدیریتی ها مقامدیکاهای آزاد در بسیاری از منطقهای سننطقههمچنین رهبران محلی و م

، درصد ٣٠نفر، یعنی  ٨٧ MSPD ینماینده ٢٨٩از  ١٩١٨دسامبر  یبه این ترتیب در کنگره شوراهای برلین در میانه ده گرفتند.به عه

یدند کوششدند. هم سندیکاهای مسیحی که می شوراها بدون نمایندگان سندیکاها تشکیل. اما اکثریت بودند ای سندیکاییکادرهای حرفه

دند. شوراها بعنوان کرنمی ی رد کردن شوراها را پنهانایده ،هم سندیکاهای آزاد وندی کنند وهای شهرشوراها را تبدیل به کمیسیون

-تشکیل شده بودند، به شمار می ١٩١٨دسامبر  ٢٣و مقررات  «یقانون خدمات همیار»های کارگری که بر پایه رقیبی برای کمیسیون

ل کاری رایی در مورد مسایآمد. چون آنها به همشان نمیتشکیل شده بودند خوشاز شوراهایی که در انقالب  عالوه سندیکاهای آزادآمدند. ب

 طلبیدند.که حق دخالت در امور سیاسی را میکردند، بلو امور اجتماعی اکتفا نمی

شوراهای کارگران و سربازان که  یای داشت، اما نمایندگان شرکت کننده در کنگرهوراها نیز این طرح اکثریت گستردهدر خود ش

رای مخالف از انتخاب مجلس ملی حمایت کردند. به  ٥٠رای موافق در برابر  ٤٠٠در برلین تشکیل شد، با  ١٩١٨دسامبر  ١٩تا  ١٦از 

شوراها  یکه توسط انقالب به دست آورده بودند، واگذار کردند. اما نمایندگان کنگرهرا نی نمایندگی سیاسی این ترتیب آنها به نحو معی

در مجموع انتظار داشتند که انتخابات به یک اکثریت سوسیالیستی قاطع منجر شود. به همین دلیل  USPDو  MSPDمانند پیروان 
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اکثریت قاطع را به  -با هم– USPDو  MSPD: ، شوک بزرگتری وارد آمدالم شدگیری اعنتیجه رای ١٩١٩ژانویه  ١٩هنگامی که در 

 ١٩١٨در دسامبر  USPDبخودی خود قابل تصور نبود. نمایندگان  USPDو  MSPDدست نیاوردند. با این حال یک همکاری میان 

، از تش قدیمی را به کمک فراخواندار ١٩١٨دسامبر  ٢٤پس از آنکه ابرت هنگام شورش واحد نیروی دریایی مردمی در برلین در 

به  -MSPDهر دو از  –( Rudolf Wissell( و رودلف ویسل )Gustav Noske. گوستاو نوسکه )شورای نمایندگان مردم خارج شدند

با کاربرد نیروهای داوطلب شبه نظامی  ١٩١٩ژانویه  ١٠/١١نزدیک شدند. نوسکه بود که قیام ژانویه را در روزهای  USPDمواضع 

ای شده بود. و ی کارگری موجب تلخکامی ویژههای وسیعی از جامعهوکزامبورگ و کارل لیبکنشت در بخشسرکوب کرد. قتل رزا ل

میانی آلمان و در  ین، در منطقهم  نیز مثلن در منطقه روهر، در بر   ١٩١٩های طرفداران رادیکال شوراها در آغاز سال و بهار یناآرام

ی برنامه»عالم کرده بود، قصد تحقق شورای نمایندگان مردم ا ١٩١٨نوامبر  ١٢سرکوب شدند. در مونیخ، با قدرت نظامی 

شان به پختگی ملی شدن های صنعتی که متناسب با تکاملآن شاخه»تصویب کرد که  ١٩١٨نوامبر  ١٨را دارد. در « سوسیالیستی

واقعن در عمل تحقق یافت جای شک و تردید دارد، بویژه آن که اینکه آیا این اعالم «. شوند درنگ ملیاند، می بایست بیرسیده

 به درستی و یا اولویت این ملینسبت  -بطور خودبخودیدونکر و سندیکاهای مسیحی که -ای هیرشهای حرفهانجمن–سندیکاهای آزاد 

ی که ساختن یک اقتصاد مل اجتماعی: »تاکید کرد ١٩١٨دسامبر  ١٠گین، دبیر کمیسیون عمومی در شدن مطمئن و متقاعد نبودند؛ کارل ل  

 (٦«. )قواره شده ناممکن استریخته و بیبه وسیله اقتصاد جنگی درهم

های ره شوراها در برلین، بلکه اعتصابکردن کار خود را آغاز کرد. نه تنها نمایندگان کنگ ن کمیسیون ملینخستی ١٩١٨از سال 

ت این های لفظی از حد  ند. حکومت تالش کرد از طریق وعدهت بخشیدکردن حد   لیبه درخواست م -ر منطقه روهربه ویژه د–پرشماری 

 ٢٣ که دراقتصاد زغال سنگی  قانون  اما «. کردن به جریان افتاده است ملی»نصب شد: این شعار  ١٩١٩فشار بکاهد. در اول مارس 

ها فاصله داشت، بویژه آنکه مناسبات مالکیتی دست گتصویب شد، با انتظار پیروان ملی کردن همانند هراس مخالفان فرسن ١٩١٩مارس 

 نخورده باقی ماندند.

ای ودمختاری مدیریتی  اقتصادی برنامهیک خ هوم عمومی کردن نبود، بلکه ایجادبه مفامور کردن  یک اجتماعی هدف  چیزی، ین چن

اقتصاد بخش »طرح  تر از همه درر واضحکرد. این اماز نظم  نوین را منعکس میها تصورات اکثریت سوسیال دمکراتبود که 

آن را تبلیغ  -که پیشتر دبیر دوم کمیسیون عمومی و اکنون وزیر اقتصاد رایش بود–پیش از همه رودلف ویسل شد که دیده می« عمومی

 با مقاومت طرفداران اجتماعی کردن با شکست روبرو شد. ١٩١٩کرد. سیاست ویسل در شرایط مشخص بهار می

که هر دو  «موفقیت»های اجتماعی کردن و اقتصاد بخش عمومی بطور متقابل یکدیگر را بلوکه کرده، با این تیب برنامهبه این تر

نتوانستند به واقعیت تبدیل شوند. عالوه بر این زیر تاثیر انقالب در روسیه اکثریت سوسیال دمکراسی و سندیکاها کارکرد شوراها را 

کردن  ملیهای از دست دادند. نگرانی از این که با تحقق طرحها بخشی از پایه قدرت خود را این سازمانو از طریق مبارزه با  نشناختند

هرج و مرج اقتصادی، دیکتاتوری یک اقلیت و یا جنگ داخلی را به دنبال خواهد داشت، حداقل بخشن ربطی به خطر و ایجاد شوراها 

اگر - یموجود برای فعالیت تمامن استفاده نشد. به این ترتیب قشرهای رهبری کننده واقعیت نداشت و دلیلی برای آن بود که از امکانات

دستگاه اداری، آموزشی، قضایی، نظامی و نیز صنایع بزرگ و زمینداری بزرگ را توانستند غیردمکراتیک  -نگوییم ضددمکراتیک

 جمهوری جوان از آن بهره جستند.تحت مدیریت خود نگه دارند که سپس در مدت کوتاهی برای از درون تهی کردن 
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 ١٢نمایندگان مردم به تاریخ  شورای  « حکومتی   یبرنامه»های انقالب و جمهوری را فراموش کرد. برپایه با این حال نباید موفقیت

 ١٩٢٢تا  ١٩١٩ند. از قانونی و عمومی اعالم شد جمعیهای دستهپیمانهای مرکزی سندیکاها تحقق یافتند. مثلن ، خواسته١٩١٨نوامبر 

دو برابر شد. افزون بر این یک سلسله مقرراتی وضع شدند که بر اساس آنها استخدام و  جمعیهای دستهکارگران مشمول پیمان شمار

از ن موظف به استخدام سربازا ها برای کارفرمایان دشوار شده و پیش از هر چیز آنانشد. از این طریق اخراجاخراج کارگران تنظیم می

-یهاطول جنگ شاغل شده بودند به خانه شد که زنانی که درشان شدند. این امر از این طریق تسهیل میجنگ برگشته در محل کار سابق

بیکاری  بطور اساسی سهمی در محدود کردن -ساعت کار روزانه و کاهش تورم کاهشهمراه با –شدند. این تدبیرها شان بازگردانده می

(، ١٩٢٠درصد ) ٨/٣(، ١٩١٩درصد ) ٧/٣های بعد به در سال ١٩١٨ها( در دسامبر درصد )اعضای اتحادیه ١/٥ ایفاء کردند که از

 .رسید( ١٩٢٢اکتبر -درصد )مارس ٨/٠( و سرانجام ١٩٢١درصد ) ٨/٢

دارای ساعت کار روزانه برای همه کشورهای  ٨که دایمی انجام شود... تنها زمانی به صورت »توانست کاهش ساعت کار می

این به معنای به تاخیر انداختن و نه حل قطعی مساله ساعت کار بود. «. المللی تصویب شده باشدگ پیشرفته به وسیله یک توافق بینفرهن

ای از آلمان و اتریش( در واشنگتن )بدون شرکت کننده ١٩١٩نوامبر  ٢٩اکتبر تا  ٢٩البته در نخستین کنفرانس بین المللی کار که از 

مه عهدنا»ساعت کار در هفته توافق شد. اما کشورهای صنعتی در تصویب  ٤٨ساعت کار روزانه و  ٨شد، بر سر برقراری  برگزار

 بویژه آنکردند که سندیکاهای کارگری بر سر مساله ساعت کار دوباره در موضع دفاعی قرار گرفتند، چنان با هم تعارف می« واشنگتن

 رسیدند.له به هیچوجه با هم به توافق نمیی بر سر این مساکه سندیکاهای دارای جهت گیری سیاس

وارد شد. ابتدا این امر شامل پیش شرط  ١٩١٩اوت  ١١های قرارداد نوامبر سرانجام در قانون اساسی وایمار در تاریخ شالوده

ی برای هر کس و کاری و اقتصاد ها جهت حفظ و پشتیبانی شرایطآزادی انجمن»آمده بود:  ١٥٩شد. در ماده حقوقی کار سندیکایی می

حق «. و یا تدبیری که این آزادی را محدود کند یا برای ممانعت آن بکوشد خالف قانون است توافق. هر شودهر شغلی تضمین می

های خی گروهقانون این حق را برای بر گذاران بیم آن داشتند که نتوانند از طریقوارد قانون اساسی نشد، چون قانوناعتصاب اما آگاهانه 

کرد. عالوه بر این ا قانونی اعالم میر جمعیهای دستهپیمان ١٦٥آهن و غیره محدود کنند. ماده شغلی مانند کارگران کشاورزی، راه

فراخوانده « ادی نیروهای مولدهشرکت برابر حقوق در کل روند تحول اقتصو تنظیم شرایط دستمزد و کاری »کارگران و کارمندان به 

ها، شوراهای کارگری مناطق شهری و شورای نمایندگی قانونی در شوراهای کارخانه»داد که . این ماده عالوه بر این وعده میشدندمی

قش بازی خواهند کرد. از ذکر در رابطه با نظم اقتصادی و اجتماعی کردن ن ١٥٦ایجاد خواهند شد که مطابق اصل « کشوری کارگری

حق  -اگر ممکن باشد–داد و حق کار یا قرار می« حفاظت ویژه حکومت»تحت  را« نیروی کار»که  نباید گذشت ١٦٣و  ١٥٧های ماده

 کرد.ضمانت می دریافت مزد را

های قانون اساسی آشکار شد. برای نمونه حق مشارکت کارگران اجرای دستاوردهای انقالب و تضمینحفظ و اما به زودی دشواری  

از سطح موقت بودن  -نیبخاطر ضعف سازما– ١٦٥انقالب بود. شورای اقتصادی برای اجرای اصل  بسیار کمتر از حد انتظارات زمان

 اش اثر بگذارد. بر سیاست اقتصادی و نظم اقتصادی و در کل زمان جمهوری وایمار نتوانست امکانات الزم را کسب کند که فراتر نرفت

ها وقت زیادی نداشتند که بتوانند درعمل خود را گذاریاساسی و قانون اجتماعی در قانون های اصالحی  به این ترتیب قاعده گذاری

 به محک بگذارند. عالوه بر این مخالف قاطع کارفرمایان به سرعت بر ضد آنها شروع شد.
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 ٢٠/١٩١٩گیری نوین سازمان سندیکاها ای و شکلجهت گیری نوین برنامه .2

را پیش روی سندیکاها قرار دادند که برای حل آنها به هیچوجه و یا به اندازه  پایان جنگ، انقالب و تاسیس جمهوری وایمار وظایفی

که  –های بنیادی در ایجاد نظم دولتی و اجتماعی گرفته شده بودند، سندیکاها ترین تصمیمست پس از اینکه مهمکافی آمادگی نداشتند. نخ

ای و سازمانی خود را با شرایط و کار در یک جمهوری برنامه کوشیدند از لحاظ -ت بودندهای شان متفاوگیریکماکان بخاطر جهت

 پارلمانی تطبیق دهند.

 

 سندیکاهای آزاد

ژوئن  ٣٠جنبش سندیکایی را دهمین کنگره سندیکاهای آزاد داشت که از  یبزرگترین شاخه جدید   گیری  یت محوری برای جهتاهم

معه ، جا«صلح داخلی»های پیچیده حاد اجتماعی پیش از هر چیز موضوع در نورنبرگ برگزار شد. در کنار مسایل ١٩١٩ژوئیه  ٥تا 

خط »ند. افزون بر این با طرح شدبایست روشن میهای حزبی مطرح بودند که میگیریهتکردن و ج کارگری، شوراها، روند ملی

 سندیکایی تصویب شود. یتالش شد که چیزی شبیه به یک برنامه« هامشی

رای مخالف نسبت به کمیسیون عمومی  ١٧٩رای موافق در برابر  ٤٤٥با  -های مخالف و موافقس از بحثپ–هنگامی که کنگره 

ی آور نبود که تشکیل جامعهتایید کرد، دیگر این نکته شگفت اساسرای اعتماد داد و از این طریق سیاست جنگی و پس از جنگ را در 

بین  ١٩٠٦در سال « قرارداد مانهایم»تصویب شود. با اکثریت بزرگی  رای مخالف( ١٨١رای موافق و  ٤٢٠مرکزی کارگری )با 

بخاطر های سیاسی اعالم کرده، به ویژه آنکه طرفی خود را در برابر حزبکاهای آزاد بیو سندیکاهای آزاد لغو شد. سندی «اس.پ.د»

از  یا منافع کارگران وجود داشته باشد. یکتوانست دیگر یک نظر واحد حزبی در رابطه بق در جنبش سوسیالیستی کارگری نمیانشقا

 نمایندگی منافع تنگ»چنین خودآگاهی سیاسی همچنین این امر بود که سندیکاهای آزاد معتقد بودند نبایست خود را محدود به  هایتبلور

 -ود( آمده ب١٣ب ها )سند مناسبات سندیکاها و حز یآنطور که در قطعنامه–بایست پیش از هر چیز سازند. آنان می« شغلی اعضای خود

 «.های طبقاتی پرولتاریا شوند، تا کمکی برای پیروزی نبرد برای سوسیالیسم باشندی جوش فعالیتنقطه»تبدیل به 

ده سیاست هیات نماین ٤٤٠تا  ٤٢٠خورد. حدود لفتی با خط هیات رییسه به چشم میهای کنگره به صورت مداوم مخاگیریدر رای

شان گاهدرون سندیکایی نیرومندترین تکیه نفر درباره مسایل اساسی نظر دیگری داشتند. مخالفان ١٨٠کردند، حدود رییسه را تایید می

آهن و لباس دوز اقلیت مخالف نیرومندی وجود داشت. های کارگران راهاش و پارچه باف بودند. در سازمانکارگران فلزکار، کف یاتحادیه

ارگران کار، کهای کارگران چوبن بودند. نیروی مخالف در اتحادیهک سوم نمایندگان جزو مخالفامعدنچیان حدود ی یدر اتحادیه

ای بیشتر مناطق صنعتی شهری ثقل نیروهای مخالف از لحاظ منطقه. مرکز یان بسیار ضعیف بودها و چاپ چساختمانی، کارگران کارگاه

ریت مردان و یا زنان، چه کارگران آموزش یافته یا ساده و چه بزرگ و چه کوچک هایی چه با اکثا روستایی. جزو مخالفان، اتحادیهبود ت

 بودند.

ها در سندیکاها تابعی از انشقاق در سوسیال دمکراسی و ت داد. چرا که تشکیل جناحگیری سیاسی نیز نباید کم اهمیبه اهمیت جهت

در  USPD یو باقیمانده MSPDهای ندیکاهای آزاد با اتحادیهکم بر سبود. حتی هنگامی که چسبندگی حزبی حا USPDنیز انشقاق در 

-شد، اما درگیری با حزب کمونیست آلمان و سندیکاهای کمونیستی، که به آنان تهمت تشکیل هسته برطرفای قطعی به گونه ١٩٢٢سال 
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ان زیادی به میز ٢٠ یهای دههتی در سالسیاست سندیکایی کمونیس ای دایمی گردید.شد، تبدیل به مسالههای حزبی در سندیکاها زده می

یی تصویب شده کار سندیکا ی«راهکارها»بود که در مسکو زیر عنوان  ١٩٢٠کمونیستی در ژوئیه/اوت  منطبق با کنگره دوم انترناسیول

سندیکاها را آن بود که وظیفه  شد؛های همه کشورها اعالم میبود. در این سند دستیابی به سرکردگی سیاسی در سندیکاها وظیفه کمونیست

بایست می -بوددر راستای انقالب اجتماعی در سندیکاها نمی گیریاگر امکان دستیابی به جهت–زیر رهبری حزبی قرار دهند و سرانجام 

 های خودشان را ایجاد کنند.اتحادیه

رت اجرایی کرد که در تضعیف قدد میهای اصطکاک آمیزی ایجاای در سندیکاهای آزاد زیانبرنامه–های سیاسی بندیاگر جناح

دهم  یدهی جدید سازمانی سندیکاهای آزاد تقویت شود. در کنگرهبایست این قدرت اجرایی به وسیله شکلسندیکاها نقش داشت، می

( تاسیس شد. به جای کمیسیون ADGB، نخستین اتحادیه سراسری سندیکاهای عمومی آلمان )١٩١٩سندیکاهای آزاد در نورنبرگ 

-ک رییس، دو معاون رییس، یک خزانهکه از یایجاد شد نفره  ١٥وجود داشت، از آن پس یک هیات رییسه  ١٨٩٠عمومی که از سال 

سه سال یک  –سراسری بود که  یترین ارگان سندیکاها کنگرهشد. عالیتشکیل می مواجببی ارزیاب ٨دار، یک ویراستار، دو منشی و 

اتحادیه با  هر یکرد. کار هیات رییسه مدام زیر نظر یک کمیسیون سراسری بود که در هیات رییسهیین میترکیب هیات رییسه را تع -بار

 رای حضور داشت. ٢هزار عضو با  ٥٠٠هایی با بیش از یک رای و در اتحادیه

سازمان سندیکایی  چاالک کردن -بود ADGBکه ساختارشان مطابق –های جداگانه ر مربوط به ساختار اتحادیههمچنین هدف افکا

کارخانه، یک در هر یعنی –های صنعتی های فراوان تحقق اصول اتحادیهپس از جرو بحث ١٩٢٢بود. در کنگره الیپزیگ در ژوئن 

 (٧توصیه شد. ) -سندیکا

ی، حمل و نقل و بافهای صنعتی، پارچهها )فلزکار، کارگران کارگاهپنج تا از بزرگترین اتحادیه ،١٩٢٢قابل توجه است که در سال 

 گرفتند.درصد سندیکاییان آزاد را دربرمی ٥٠ی یکارگران کشاورزی صنعتی( به تنها

 

*** 

ای از از سوی دیگر، مجموعههمراه با رشد شمار اعضا از یکسو و گسترش امکانات مشارکت سندیکاها در اقتصاد و امور دولتی 

ای مانی را برشمرد. با لغو محدودیت توان در اینجا کار گروهی سازچیز میوظایف جدید پیش روی سندیکاها قرار گرفت. پیش از هر 

ساله و زنان در سندیکاها افزایش یافت. زیر مسئولیت یک مسئول جوان )که قاعدتن  ١٨تا  ١٤تعداد جوانان یعنی افراد  ،هاقانون انجمن

شدند. کار سندیکایی در ارتباط با زنان نیز تقویت شد. از ی میسازمانده« های محلی جوانانشعبه»سال داشت( جوانان در  ٢٥تا  ١٨بین 

( ایجاد کرده بودند. گرترود Gertrud Hannahزیر مدیریت گرترود هانا )« سندیکایی زنان یمجله»سندیکاهای آزاد یک  ١٩١٦سال 

 های ویژهکرده و خواستار تالش رانیسخن« سازمان کارگران زن»نورنبرگ در رابطه با  یدر کنگره ١٩١٩هانا کسی بود که در سال 

شد، بایست تقویت میند: کار روشنگری در میان زنان میهای کنگره نظریات او را دنبال کرده بوددر تبلیغات زنان شده بود. مصوبه

اری خود شد. کنگره همچنین طرفدتالش می« اوی در برابر کار مساویحقوق مس» یفعال شده و در راستای خواسته سازمان یافته زنان  

وجه به اینکه در استخدام و ت»اعالم کرد. کنگره « های زنانها، نیروی جسمی و تواناییهای متناسب با ویژگیشغل»ی را از خواسته

 (٨اعالم کرد. )« ستیزانه امکان بروز نداشته باشند، را بعنوان وظیفه سندیکاهاهای زنها تالشاخراج

، اما معیارهای اخراج «از لحاظ جنسیتی به صورت خنثی فرمولبندی شده بودند»گرچه مقررات  د.به گونه دیگری بواما واقعیت 

ل نبوده و هنگام آغاز جنگ شاغ بودهنوابسته به شغل اش زندگیتوانست اخراج شود که شد. کسی میافراد، به طور عمده شامل زنان می

آنگونه که گرترود هانا –های بعد و سال ١٩١٩( تثبیت شده بود. اما ٢٢کت زنان )پاراگراف ها نیز مشاراست. در شوراهای کارخانه
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های خود را واگذار کردند. افزون بر این در سال را درک کرده و شغل« ضرورت زمان» پیش از همه زنان بودند که -اعالم کرده بود

 یچهار نماینده از هفت نماینده ١٩٢٢ازدهمین کنگره سندیکایی در سال حقوق زنان کمتر از مردان باقی ماند. هنگامی که در ی ٢٠های 

 توجهی مردان شکست خوردند.البات خود را مطرح کنند، بعلت بینماینده( دوباره کوشیدند مط ٦٩٠زن )از مجموع 

« ترین وظیفهمهم»را بعنوان « کردن امر آموزش اجتماعی»برای آماده سازی سوسیالیسم  ١٩١٩سندیکاها در سال  یکنگره

ها در شهر تاسیس شد. در همکاری با دانشگاه (Bernauدر برنائو ) ADGBنخستین مدرسه فدرال  ١٩٣٠سندیکاها تعیین کرد. در سال 

 ١٩٢٢آکادمی کار ایجاد گردید. در سال  -همراه با سندیکاهای مسیحی–در شهر فرانکفورت جنب ماین  ،«سمینار سندیکایی آزاد»کلن 

 ای تخصصی اقتصاد و مدیریت در برلین و دوسلدورف شروع به کار کردند که سندیکاها در آنها شریک بودند.همدرسه

 

 ملی-سندیکاهای مسیحی

مثابه مانع تحول اجتماعی درک  خود را بهوجود ای فعال از انقالب حمایت نکردند، سندیکاهای مسیحی اگر سندیکاهای آزاد به گونه

کل سندیکاهای مسیحی وفاداری خود را نسبت به سلطنت اعالم  یاتحادیه ١٩١٨اکتبر  ٢٩/٣٠زی خود در کردند. در نشست پاییمی

. آمادگی سندیکاهای پافشاری کرد« ملی موسسان آلمان مجلس»بر فراخواندن  -پس از برکناری قیصر–( چند روز بعد اما ٩کرد.)

 -یعنی جمهوری سوسیالیستی-« بدتر»ثر از این اراده بود که مانع یک امر مسیحی در همکاری برای ایجاد دولت نوین در درجه اول متا

 شوند.

واحد سندیکاهای غیرسوسیالیستی  یها در این رابطه شد که یک جبههدر برابر انقالب موجب تسهیل تالشموضعگیری دفاعی 

های کارگران و کارمندان آزاد ملی ی اتحادیهکنگرهی کارگری آلمان و های متحد شده در کنگرهسازمان ١٩١٨نوامبر  ٢٠ایجاد شود. در 

 ( را تاسیس کردند.DDGBاتحادیه سندیکاهای دمکراتیک آلمان ) -شددونکر رهبری می-ای سندیکایی هیرشهکه توسط اتحادیه –

 های  یان سازمانها متفاوت ١٩١٩کارگران و جنبش کارگری در سال ی کثریت و تناسب قوا در میان جامعهروشن سازی مناسبات ا

( تغییر DGB« )سندیکایی آلمان یاتحادیه»نام اتحادیه به  ١٩١٩مارس  ١٩ملی را به وضوح برجسته ساخت. پس از -مسیحی لیبرال  

های ی انجمنسپس اتحادیه ١٩١٩نوامبر  ١٤( ممانعت شود. در DDPآلمان ) دمکراتیک   یابی تنگاتنگ با حزب  کرد تا از هویت

آلمان به مثابه تجمعی از سندیکاهای  یدر برلین اتحادیه ١٩١٩نوامبر  ٢٢خارج شد. در  DGBدونکر( از -ن )هیرشسندیکایی آلما

، «ستون کارگری»کل سندیکاهای مسیحی بعنوان  یشد: اتحادیهتشکیل می« ستون»سیس شد که از سه ملی تا-های مسیحیاتحادیه

 خود را منحل کرد. ١٩٢٦کل سندیکاهای ماموران دولتی که در سال  یاتحادیه(  و Gedagهای کارمندان آلمان )ی کل اتحادیهاتحادیه

 

*** 

الیسم( سندیکاهای آزاد متمایز گرایی )انترناسیونالمللمبارزه طبقاتی و بین یملی به صراحت خود را از اندیشه-سندیکاهای مسیحی

های سوسیال دمکراسی می اشان قایق خود را در آبایبرنامههای چسبندگی شد که باندیکاهای آزاد این ایراد وارد میکردند. به سمی

 رانند.

که سندیکاهای مسیحی عمدتن شدند: در حالی های بورژوایی پخش میملی برعکس در طیف کامل حزب-مسیحیسندیکاییان 

( و DVPشان از حزب مردم آلمان )نمایندگاندیدند و تنها برخی ترین شریک سیاسی خود میکماکان حزب مرکز را مهم ،ک بودندکاتولی
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بورژوایی متحد بودند. با -یها بر آنها مسلط بودند با احزاب ملهایی که عمدتن پروتستانبودند. اتحادیه (DNVPحزب مردمی ملی آلمان )

نال سوسیالیست آلمان همچنین حزب کارگران ناسیو ١٩٣٠گرایی ملی در محافل وسیعی از کارمندان سرانجام از حدود سال افراط

(NSDAPنیز جزو شریکان سیاسی اتحادیه ) هایDGB های ی گروهدربرگیرنده -در کنار جناح کارگری–شد. حزب مرکز مرده میش

صاحبان زمین و صنعت، بلکه افزون بر اینها  نمایندگان سندیکا نه تنها در اجتماع   DNVPو  DVPصاحبان زمین و صنعت بود و در 

ملی سندیکاهای  یاتحادیه»در  ١٩١٩بودند که در اکتبر  -های حرفه ای طرفدار کارفرمایانیعنی نمایندگان انجمن-« ن زردییاسندیکا»

 تغییر یافت.« های شغلی آلمانی ملی انجمناتحادیه»نام آن به  ١٩٢١متحد شده بودند که در سال « آلمان

پروراند میرا بر این بستر باید دید که او این ایده را  «نس  ا  »یحی در شهر سندیکاهای مس یای استگروالد در کنگرهسخنان برنامه

( ١٠« )گرالمانی، مسیحی، دمکراتیک و اجتماعآ: »که اصول اساسی آن عبارت بودند ازکه یک حزب سندیکایی میانه رو تاسیس کند 

خواست که همواره می–ی موجود بر ضد شخص استگروالد هاز این ایده شد، این برنامه بخاطر پیشداوریعلیرغم استقبالی که ابتدا ا

با شکست مواجه  ،های کاتولیکی با حزب مرکزگرایش بخاطر پیوند سنتی جماعت کارگری  دارای  و نیز  -سیاستمدار و سندیکایی باشد

 .ای مذهبی نبود، فرانرسیده بوداکید مسیحی اما از لحاظ اساسنامهشد. زمان هنوز برای حزبی که به ت

بود، بطور  ADGBدر رابطه با ساختار سازمانی که در اساس مطابق با  «نس  ا  »های کنگره های مشخص در راستای مشاورهگام

گسترش کار با جوانان و زنان و در  یدر زمینهبین آنها های روشنی بود. تطابق« حزب مردمی»تاسیس یک تر از قطعی مشخص

منتشر کرد،  -«آلمانی»به نام –یک روزنامه  ١٩٢١در آوریل  DGBایی آشکار شدند. اینکه آموزشی سندیک یساختمان امور گسترده

 ملی بود.-فراگیرتر سیاسی جهت ایجاد یک جنبش متشکل مسیحی یپیامد برنامه

 

 دونکر-های سندیکایی هیرشانجمن

–سراسری خود را  یردند، اتحادیهرا ترک ک DGB ١٩١٩دونکر در نوامبر -های سندیکایی هیرشیک سال پس از آن که انجمن
 را ایجاد کردند.« های سندیکایی کارگران، کارمندان و ماموران دولتی آلمانی اتحادیهحلقه»یعنی 

سندیکاها در چهارمین  یبطور قاطعی از سوی آنها رد شد چون به گفته گوستاو اشنایدر از اتحادیه« طبقاتی یهای مبارزهنظریه»

و مذهبی خود را طرفی حزبی (. آنها کماکان بی١١)بودند «غیرسندیکایی و غیردمکراتیک» ١٩٣٠کاها در نوامبر حقله سندی یکنگره

خواستند چیزی )نه کمتر و نه بیشتر از یک جنبش اجتماعی اقتصادی برای اصالحات و منافع سندیکایی باشند. از اعالم کرده و نمی

، به مذاکرات ترجیح تر از سندیکاهای آزادسندیکایی بسیار واضح حمایت شد، اما در عمل   ،اعتصاب بعنوان آخرین ابزار پیشبرد منافع

به آنها های متعلق ( با اتحادیهGdAسندیکایی کارمندان )ی دونکر( و اتحادیه-ای )هیرشحرفههای شد. از لحاظ جهان بینی انجمنداده می

شان «سیاسی»، شریک چپ دوران وایمار حزب لیبرال   یبه مثابه DDPای که ونهگیری اجتماعی داشتند، بگریشه در لیبرالیسم با جهت

قریبن به طور کامل ت DDPجمهوری وایمار  بود. از این طریق همزمان جمهوری وایمار مورد تایید قاطع آنان بود. هنگامی که در پایان  

 نزدیک شدند. ADGBو  SPDدونکر به -ای هیرشهای حرفهها تحلیل رفته بود، انجمنبر اثر اصطکاک
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 المللیهای سندیکایی بیناتحادیه

المللی جنبش کارگری درهم شکستند، پس از پایان جنگ دوباره تاسیس شدند. های بینان سرعتی که با شروع جنگ، سازمانبه هم

[ برای کایی در آمستردام ]در هلند. ممیلیون سندی ١٨کشور بعنوان نمایندگان تقریبن  ١٤نود نماینده از  ١٩١٩اوت  ٢ژوئیه تا  ٢٨در 

بخاطر –بایست ییان آلمان مینیز جزو آن بود، گرد هم آمدند. البته سندیکا ADGB( که IGBالمللی سندیکاها )تاسیس دوباره اتحادیه بین

یری در جنبش سندیکایی اند. اینکه انشقاق و درگاز دست داده  IGBخود را در  یبپذیرند که نقش رهبری کننده -شان در جنگسیاست

های هالمللی سندیکایی به نمایش گذاشت. اتحادیهای بینبودند، خود را در تاسیس اتحادیه تریی تشنجات گستردهآلمان منعکس کننده

سندیکاهای  المللگرا اعتبار داشتند، در چارچوب بینن در سندیکاهایی که بعنوان اصالحهای اپوزیسیوکمونیستی و سندیکاگرا و نیز گروه

کشور که در مجموع حدود  ٤٢نماینده از  ٣٨٠، ١٩٢١در مسکو در ژوئیه این نهاد بنیان گذاری  ی( متشکل شدند. در کنگرهRGIسرخ )

پس از جدال بر سر نقش سندیکاهای مسیحی آلمان در –کردند شرکت داشتند. سندیکاهای مسیحی نیز میلیون نفر را نمایندگی می ١٧

( ]در هلند. م[ Utrecht( که مرکز آن در شهر اوترشت )IDCGالمللی از سندیکاهای مسیحی )مجددا یک اتحادیه بین -اول جهانیجنگ 

های لیبرال از سوی اتحادیه ١٩٢٨طرف بود که در سال المللی سندیکاهای بیی بینبود، تاسیس کردند. همچنین اوترشت مرکز اتحادیه

 بنیان گذاشته شده بود.

 

 رشد اعضا یدرباره

توان گفت که سندیکاها هیچ پشتیبانی برای های سیاسی بنگریم، نمیار اعضای سندیکاهای همه جهت گیریاگر فقط به افزایش شم

-میلیون و انجمن ١/١میلیون، سندیکاهای مسیحی به بیش از  ٨به بیش از  ١٩٢٠سیاست خود نداشتند. شمار اعضای سندیکاهای آزاد در 

هزار و  ٦٩٠ ملی کارمندان-های آزاد و مسیحیشد. افزون بر این اتحادیههزار نفر بالغ می ٢٢٥دونکر بیش از -ای هیرشهای حرفه

( در مجموع بیش از سه برابر شده بود. در سال ١٩١٣هزار نفر عضو داشتند. شمار اعضا در مقایسه با وضعیت پیش از جنگ ) ٤٦٣

های سندیکایی و شبیه به آن بودند. در مقایسه با نتایج مامور دولتی عضو سازمانکارمند و میلیون کارگر،  ٥/١٢در مجموع  ١٩٢٠

 (١٢درصد.) ٦٨درصد بود، در میان سندیکاهای کارگری حتی  ٤٠سازماندهی کارکنان  یدرجه ١٩٢٥سرشماری شغلی در سال 

جریان نتایج  یبه دلیل سرخوردگی دربارهتاثیر از کنار سندیکاها عبور نکرد. اما ی کارگری به هیچوجه بیسیاسی شدن جامعه

های زایش شمار اعضای سندیکاها در سالاف به یک عضویت باثبات منجر نشد. درهای تورم ب و بحران اجتماعی و اقتصادی سالانقال

نون اساسی و قاتعیین کننده داشتند. به رسمیت شناختن سندیکاها توسط کارفرمایان و  یسیاسی نتیجه-های حقوقیعامل ٢٠/١٩١٩

های پیش از همه کارگران در سال–مردم  یهای گستردهبندی شدن بخشهای شغلی از یکسو، قطبها به همه گروهگسترش آزادی انجمن

ی را ها و مناطقهای شغلی، بخشهای سیاسی، در گروهگیریی جهتدرهای نفوذ  سندیکاهای همهاز سوی دیگر،  -جنگ و پس از جنگ 

 شان بسته بود، گشود.ز آن برویکه تا پیش ا

در این رابطه کارگران شد. یافته بودند، میا اندکی( سازمانهای شغلی، که تا آن موقع هیچ )و یگسترش شمار اعضا شامل همه گروه

زاد و مسیحی دیکاهای اتصرف شدند. سن« جدیدی»های توان برشمرد. منطقهان کشاورزی و نیز کارمندان را میآهن و کارگردولتی، راه

پا بگذارند. سندیکاهای آزاد وارد به آنجا توانستند عیت سیاسی یا مذهبی به دشواری میهایی شدند که پیش از آن بخاطر وضوارد منطقه
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شدند. هر چند شمار « زار»میانی و شرقی و نیز منطقه  ، سندیکاهای مسیحی وارد آلمان( شدندSaar« )زار»لمان و منطقه شرق آ

ر دیکاهای مسیحی به وضوح کمتر از شمار اعضای سندیکاهای آزاد بود، اما باید توجه داشت که سندیکاهای مسیحی داعضای سن

کردند، که به های بزرگ نفوذ میاکنون سندیکاها به کارخانه زاد بودند.ها نیرومندتر از سندیکاهای آشهرهای کوچک و متوسط این منطقه

. پیش از هر چیز سهم ندشدها حمایت میبه وسیله قانون شوراهای کارخانه ١٩٢٠و از سال  «ریقانون خدمات همیا»وسیله مقررات 

 هایی که پیشتر برشمرده شده، کمتر از سهماما سهم سازمانی زنان بخاطر دلیلشد. در مجموع جوانان و کارگران ساده بیشتر می زنان و

 ی ماند.های شغلهای و گروهآنان در میان شاغالن در همه بخش

ان اعضا و توان تشخیص داد که فاصله میمی ١٩/١٩١٨همچنین بعنوان یک خصلت ساختاری در تکامل سندیکاها در سال های 

ها بخشن وارد سیاست شدند، چون اعضای هیات مدیرهاز نو تقسیم می بایستهای بسیاری در رهبری سندیکاها میکادرها بیشتر شد. مقام

به جلو آمدند. به این « رده دوم»از  ییش از هر چیز کادرهایپوند اما یک تعویض عمومی صورت نگرفت، بلکه یا مدیریت دولتی شده ب

ای حرفهکه آموزش بودند افرادی  اقی ماند. آنهاترتیب گارد قدیمی کادرها، که اعضایش اغلب از سندیکاییان باسابقه بودند، در راس ب

ها راه یافته، ن اعضای جدید به سرعت به کارخانهنهادند. برخالف آنانی اصالحات را ارج میو راه طوال ، عادت به انضباط داشتنددیده

در مشاهدات نسلی و  تفاوت های سیاسی خود را در زمان جنگ و پس از جنگ کسب کرده بودند. اینموزش ندیده بودند و نخستین تجربهآ

 که موجب رشد اپوزیسیون در سندیکاهای آزاد شد.  تها میان رهبری و اعضا داش، نقش اساسی در تنشهاتجربه

را در برابر مشکالت پرشماری قرار  های سیاسیگیری، دستگاه اداری همه سندیکاهای دارای جهتمقیاس و سرعت افزایش اعضا

درها بود و نیاز به عضویت و ایجاد واحدهای جدید سازمانی فشار بسیار زیادی بر کا یدادند. تنها آماده کردن صدها هزار کتابچه

ساعته در  ٨ یشرایط کاری در این رابطه زیاد جذاب نبودند. حرفی از کار روزانه وقت و نیمه وقت را افزایش داد. البته همکاران تمام

ن ترتیب ای سندیکاها رشد کرده بودند. به ایسترش سازمانی و وظیفهمیان نبود و دستمزدها و حقوق ها ناچیز بودند. اما الزامات با گ

نان توهین می و بروکرات به آ «پروارشده»های با عنوان« چپ»و « راست»تقدین از بوجود آمد که من« کارمند سندیکایی»تصویر 

 مشکالت جمهوری وایمار را بر سر آنان بشکنند. -اگر نگوییم همه، اما بسیاری از–یکردند تا کاسه کوزه

 

 م( تا تور  Kapp)بار دیگر در موضع تدافعی: از کودتای کاپ  .3

امید خود را به  یکار سندیکایی بطور اساسی تغییر کرد. سندیکاها همه یبا قرارداد نوامبر و قانون اساسی وایمار پایه

 -پذیرفتندقید و شرط میآن را بیدونکر نظم پارلمانی -گسترش اصالحات اجتماعی جمهوری وایمار که سندیکاهای آزاد و هیرش

ته و ای بر نظم اجتماعی داش، تاثیر تعیین کنندههای آن جمهوریدر نخستین سال -که نشان داده شد آنطور–دند که ها بوبستند. همان

ها دست یابند. درست همین امر انتقادها نسبت به جمهوری جوان شان توانستند به برخی موقعیتهایاز این طریق، متناسب با هدف

 را برانگیخت.

 

*** 

شد، می« سیستم وایمار»و علیه کل « ایزورگویی ورس»، «نوامبری تبهکاران  »که متوجه « های ملیراست»تحقیر و تنفر 

های محدود انقالب سبقت گرفت. نخستین تبلور عی از نیروهای چپ در مورد پیروزیبر سرخوردگی و تلخکامی محافل وسی
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رییس وارد برلین شد و  ١٩٢٠مارس  ١٣در « ارهاردبریگاد »این نبرد بر ضد جمهوری، کودتای کاپ بود. هنگامی که  چشمگیر

های بزرگی از کارگران و ماموران دولتی را صدراعظم امپراتوری خواند، بخشپروسی، ولفگانگ کاپ خود اداری سابق کل 

دعوت به اعتصاب عمومی  AfAو اتحادیه  ADGB ١٩٢٠مارس  ١٣وفاداری خود را به حکومت به خطر افتاده اثبات کردند. 

 ١٦مارس از سوی سندیکاهای مسیحی و روز  ١٥(، روز KPDمارس این دعوت از سوی حزب کمونیست آلمان ) ١٤ردند. روز ک

مارس  ١٧در روز –روز اعتصاب عمومی، کودتاچیان  ٥ماموران دولتی آلمان پشتیبانی شد. پس از  یمارس از سوی اتحادیه

 تسلیم شدند. -١٩٢٠

ده بود، تحقق یک سلسله دانستند از حکومت که بخاطر فداکاری آنان در قدرت مانحق خود میترتیب سندیکاهای آزاد  به این

ها از همه افراد اساسی کل مدیریت دولتی و کارخانهپاکسازی »مارس خود نه تنها  ١٨در بیانیه آنها شان را بطلبند. هایاز خواسته

گذاری بندی جدید قانونقاعده»و همچنین « اشراتوری و متعلقاتزی حکومت در امپتاثیر قاطع ]...[ بر بازسا»بلکه « مرتجع

 کردند. طرحرا « اقتصادی و سیاسی اجتماعی

این وحدت به سرعت در هم  عمومی متحد عمل کردند، اما های سیاسی گوناگون در اعتصاباگر سندیکاها با جهت گیری

خواستند در آن شریک باشند. دیدند و نمیای اخاذی سیاسی میآزاد تالشی بر شکست. سندیکاهای مسیحی در مطالبات سندیکاهای

گین، قرار بود باشد، کارل ل   ADGBرا که در راس آن رییس « حکومت ناب کارگری»مذاکرات جهت تشکیل یک  با بدگمانیآنان 

 یاز پذیرفتن اداره گینو احتراز ل   MSPDو  USPDهایی بخودی خود به خاطر شکاف میان زیر نظر داشتند. اما چنین برنامه

های داده ایجاد شد و وعده DDP، حزب مرکز و SPDصدراعظمی رایش، شکست خوردند. به جای آن یک حکومت ائتالفی از 

بر تشکیل حکومت و سیاست  ثال آنچه مربوط به تاثیر سندیکاهابرای م-شروع اعتصاب عمومی  یشده به سندیکاهای آزاد در آستانه

های لخکامی داشتند از این که ناآرامیعمده زیر پا گذاشته شد. افزون بر این برخی از سندیکاییان احساس تبطور  -اجتماعی بود

های انقالبی طلبیده شد )و از سوی سندیکاها حمایت نشد( به صورت که تا حد معینی تحقق خواسته« روهر»مسلحانه در منطقه 

با در مقایسه  MSPDکه در جریان آن شمار آرای  ١٩٢٠ژوئن  ٦بات خونینی سرکوب شدند. وضعیت، هنگامی که پس از انتخا

( تشکیل شد، به طور DVPو  DDPیک حکومت ائتالفی بورژوایی )متشکل از حزب مرکز،  انتخابات پیشین تقریبن نصف شد و

 تمام و کمال به زیان سندیکاهای آزاد تغییر کرد.

نشان دادند، اما در به کرسی نشاندن دعوی قدرتی که به صورتی سندیکاها در رویارویی با کودتای کاپ قوت خود را 

اعتبار ساخت. اما برای نیروهای راست ها بیختند. این امر آنها را در نزد چپنامتشکل به عهده داشتند، ضعف خود را آشکار سا

کنند که آنها در تالش  دارننگ لکهاین کرد، تا سندیکاها را با اسی کفایت میسیاسی تنها این دعوی سندیکایی برای تاثیرگذاری سی

ارزش شدن پول دچار رکود شده بود، دمکراتیزه کردن اند. سیاست اجتماعی زیر فشار بی«دولت سندیکایی»برای تشکیل یک 

 بار دیگر مطرح نشد. -کردن امور ملی یو بطور مشخص مساله–قدرت اقتصادی  یدستگاه اداری و قضایی متوقف مانده و مساله

که همزمان با کودتای هیتلر، ُمهر سال بحرانی بر پیشانی –م شدید و تور   «روهر»می بعدتر سندیکاها به مبارزه منطقه ک

کشیده شدند. سندیکاهای آزاد بخشن برخالف اعتقادات خود اجازه دادند که مبتال به شعارهای ملی  -بیست زدند یدر دهه ١٩٢٣سال 

شاهد « ملی یانجام وظیفه»شان برای این امید که بخاطر اثبات آمادگی شاید به -شوند« عی خودجوشتداف یمبارزه»ای مانند گرایانه

از لحاظ اجتماعی سیاسی باشند. اما این حسابگری به نتیجه نرسید. سندیکاها پیش از هر چیز شاهد آن بودند که در  حرکت متقابلی

 به سمت سیاستی تدافعی رانده شدند. جمعیهای دستهپیمانت ترین وظیفه شان، یعنی سیاسم در بنیادیتور   ینتیجه
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*** 

با رقابتی بر سر از دست  ١٩٢٠مساله بر سر جبران از دست دادن قدرت خرید بود، سال  ١٩/١٩١٨اگر در سال های 

د. اگر در نظر بگیریم شرایط های زندگی افزایش یابنینهتوانستند پا به پای هزشد. در این مسابقه دستمزدها نمی رفتن ارزش پول آغاز

ای تا منطقه دیگر متفاوت بود، شکی در کاهش کاری، شغل، تخصص و نیز از منطقه یواقعی حقوق و دستمزدها بر اساس رشته

ای خود را از دست م موجودیت سندیکاها را به خطر افکند. آنها گروه گروه اعضماند. تور  ومی استانداردهای زندگی باقی نمیعم

ها و بخاطر از بین رفتن ارزش بخاطر کاهش درآمدهای حاصل از حق عضویت؛ های شان به سرعت خالی شد. صندوقدادند

 شدند. کارکنان   ی مالی کاهش یافته و یا به کل متوقفهاها تعطیل شده، کمکادرها به ناگزیر اخراج و روزنامههای شان. کیدارای

های سندیکایی را تا های جدید مواجه بودند، که دستگاهرتب با ضرورت مذاکره بر سر تعرفهسندیکا که باقی مانده بودند، م تمام وقت  

 شان زیر فشار قرار می داد.سرحد توان فعالیت

های پیمانبر سر مذاکرات  ١٩٢٢حقوق شناور را رد کردند. از پایان سال  بندیدرجهسندیکاهای آزاد  ١٩٢٠در آغاز سال 

به سندیکاهای جداگانه توصیه کرد که  ADGBکمیسیون فدرال  ١٩٢٣ژوئیه  ٤. در شدی برگزار میبه صورت هفتگ جمعیدسته

پرداخت بر مبنای یک رقم رسمی تعیین شده  بایست در روز  حقوق شناور را بپذیرند. حقوق می های مربوط بهمذاکرات مادهدر این 

های زندگی به هزینه شاخصدر عمل این  ١٩٢٣بود. از تابستان می ه صورت هفتگیهای زندگی بهزینه باشد که متناسب با افزایش  

 صورت عام بکار برده شد.

های طوالنی که در جریان آن دافعی قرار گرفتند. پس از درگیریساعات کار روزانه نیز سندیکاها در موضع ت یدر عرصه

 ٨د ساعات کار وضع شد که در اساس متکی بر مقررات جدی ١٩٢٣دسامبر  ٢١از ائتالف حکومتی خارج شد، در  « اس. پ. د»

یج این مقررات به سرعت آشکار شدند. در حالی که سندیکاها تا اشمرد. نتاما استثناهای زیادی را مجاز می ساعت کار روزانه بود،

پس  ١٩٢٤ند، در سال توانستند با موفقیت دفع کنساعته را می ٤٨کاری  یساعت کار روزانه و هفته ٨ها به ی حملههمه ١٩٢٣سال 

 ساعت در هفته رسید. ٤/٥٠به ساعت کار روزانه  ،ساعت کار روزانه ٨ شدناز از درون تهی 

در  ١٩٢٢تا  ١٩٢٠های و ساعات کار روزانه در جریان سالهای سندیکایی در مورد مسایل حقوق به همین دلیل فعالیت

رونق اقتصادی  نوساناتمقابله و درگیری به صورت واضحی به  مبارزات پرشماری انعکاس پیدا کرد. بدیهی است که آمادگی

نشانگر افق انتظارات کارگران  ١٩٢٢تا  ١٩٢٠های اعتصابی بین سال های افزایش جهشی و سطح باالی فعالیت بستگی داشت. اما

این امیدها تلخکامی و  -مدر جریان اَبَر تور– ١٩٢٣کوشیدند. در سال شان میی بهبود وضعیت اجتماعی و اقتصادیاست که برا

اش نرسید، ناشی از ضعف سندیکاها و در «قدیمی»به سطح  ١٩٢٤های اعتصابی سال . اینکه فعالیتزدودندمیسرخوردگی را 

 بود. حل اختالفنخست امور  یوهله

 

*** 

ای را برقرار کنند جویانهلمتمسا حل اختالف  های اعتصابی، کارفرمایان و دولت عالقه داشتند که اشکال با توجه به فعالیت

شان را هایوجه امکان به کرسی نشاندن خواستهکه سندیکاهای ضعیف شده در آغاز با آن موافق بوند، چون به تنهایی به هیچ

توانستند به توافق های دعوا نمیشکل نهایی خود را یافت. اگر طرف ،١٩٢٣اکتبر  ٣٠با مقررات  ،حل اختالف نداشتند. مقررات  

را طرح کنند. مقرراتی  -کار امپراتوری و وزارت   یکسانبا ترکیبی  حل اختالفهای ونیکمیس–بایست یک نهاد دولتی میبرسند، 

کرد که در آن درست می حل اختالفبایست یک دفتر می میانجیو یا  حل اختالف داد، رییس کمیسیون  ای نمیاگر این امر نتیجه»
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 دفتربایست این آمد، میاگر در آنجا نیز توافقی بدست نمیجستند. مساوی شرکت می ناظران کارفرمایان و کارگران به تعداد

پذیرفتند، را می حکم مصالحه(. اگر هر دو طرف دعوا این حکم مصالحهکرد )برای عقد یک توافق عمومی مطرح میپیشنهادی 

ننده بود. پس از مذاکرات آمد، تصمیم رییس تعیین کتوافقی به دست نمی حکم( اگر بر سر این ١٣حکم توافق عمومی را داشت.)آنگاه 

اعالم شود. به  االجراالزمشهری بود( و یا وزیر کار امپراتوری  ی)که مسئول منطقه میانجیبه وسیله یک  حکمتوانست مجدد می

 شد.اعالم می جمعیپیمان کار دسته بعنوان  -بودمی بر خالف اراده و نظر یکی از طرفین دعوااگر حتی – مصالحهاین ترتیب 

کرد. پیامد به شکل دهی مناسبات کاری باز می اجباری، پای دولت را یمصالحهبه ویژه ابزار  حل اختالفروند  یاین نحوه

این امر آن بود که سندیکاها و کارفرمایان دیگر زیر فشار توافق اجباری قرار نداشتند، بلکه در موقعیتی بودند که مسئولیت را به 

های تک نفره نشان از گرایش هر دو طرف یعنی حکمو به ویژه تعداد زیاد  حل اختالفیندازند. شمار زیاد موردهای گردن دولت ب

 اعالم کنند.« گاو پیشانی سفید»و دولت را « از زیر بار مسئولیت بگریزند»سندیکاها و کارفرمایان دارد که 

 

*** 

. گسترش آوریمری کنیم، تصویر واحدی به دست نمیر را بازنگهای آغازین جمهوری وایمااگر سیاست سندیکاها در سال

شان سیاسی موجودیت-ودهای شرایط حقوقیرود که به طور همزمان پیامد بهبیی به شمار میهای سندیکاسازمانی مسلمن از موفقیت

م بود که با یاست آنها مبتنی بر این توه  کردند. سبود. با این حال سندیکاها نقش انقالب را کم رنگ ارزیابی می -با باد مساعد انقالب–

واحد دمکراسی پارلمانی شکست خورده است. اما با کانالیزه شدن شوراها و جنبش  در آن   ١٩١٨دستاوردهای انقالب نوامبر 

کارگری  یثبات یافتند. و این یکی از پیامدهای سیاست سندیکایی بود. سیاست جامعه فایقمناسبات قدرت  ،اجتماعی کردن امور

کارفرمایان بعنوان یکی از بدون شک برای سندیکاها و کارگران بهبودهای اجتماعی و سیاسی به همراه داشت، اما در عین حال به 

که با « کارگری یدوران جامعه»به چشم می خورد، خدمت کرد.  ٢٠های ود مجدد به قدرت، که از آغاز سالهای صعپایگاه

صنایع سنگین، با سرخوردگی ژرفی پایان یافت. سندیکاهای آزاد در  یحظهمالبینافع انتظارات زیادی شروع شده بود، بخاطر م

کاری، حتی هنگامی که این سیاست هیچ هواداری در  یخارج شدند. سندیکاهای مسیحی به طرح جامعه  ZAGاز  ١٩٢٤ژانویه 

 میان کارفرمایان نداشت، چسبیدند.
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