
 هفتمفصل 

 نقش سندیکاها در ایجاد دولت اجتماعی

  ١٩٣٠تا  ١٩٢٤سال های  در
 

 

 

-کابینه یوضع اقتصادی مشاهده شد که با ثباتی از جمله در تحوالت سیاسی همراه بود. سلسله ی دربهبود واضح ١٩٢٤از سال 

( از Gustav Stresemann) مانگوستاو اشترسهو پیش از هر چیز سیاست  -اغلب زیر رهبری حزب مرکز–بورژوایی  های

( در سال Paul von Hindenburg) ن هیندنبورگپائول ف  که انتخاب  به همراه داشتندای آرام برای جمهوری مرحله  DVPحزب 

رسید که چنین به نظر می بیستهای سال یدر مجموع در میانه ی آن بود.تبلور محافظه کارانهبعنوان رییس جمهور رایش،  ١٩٢٥

ی ا عنصرهایب ،سیستمی استحکام نیافته اما با قابلیت رشد و تحول است، یعنی حاکموایمار  در جمهوری« عادی بودن»زی شبیه به چی

دولت اجتماعی که حاوی تدبیرهای  یبایست به وضوح میان مقولهداری خصوصی. در این رابطه میدولت اجتماعی و سرمایه از

 ایز نهاد.طرح دولت رفاه تم و دمکراتیک بود

 

 

 به سوی دولت اجتماعی؟ .1

 وایمارمیانی جمهوری  هایسال

 

( و سرازیر شدن Dawes-Plan) سدیو  های جنگی از طریق برنامه مقرراتی برای مسایل پرداخت خسارتپایان تورم، تعیین 

ی هاید صنعتی در سالولاش دو برابر شدن تترین نشانهکه واضح اقتصادی شدند رونقیک  موجب ١٩٢٤های خارجی از سال وام

و  بافی، پارچهوسایل بصری ،پیش از جنگ نرسید، اما صنایع شیمیایی، برقسطح . با اینکه این تولید به بود ١٩٢٨/٢٩تا  ١٩٢٣

 انعکاس یافت.مان لآو تراز بازرگانی خارجی  در تحول صادرات ند. این نکتهسازی توانستند اعتبار جهانی خود را باز پس بیابماشین

 

تولید، نقش  ی  ( شتاب یافتهRationalizationسازی )در نتیجه معقوالنهکار اقتصادی، پیشرفت بازدهی  رونقدر این مسلمن 

تولید و در صنایع  %٤٥ ١٩٢٧تا  ١٩٢٤های سازی آلمان بین سالهی کار بطور مثال در صنایع ماشینداشت. بازدای قابل مالحظه

ها و از سوی دیگر باال ز یکسو توسط تمرکز و ایجاد کارتلااقتصاد آلمان افزایش یافت.  %٤١ ١٩٢٧تا  ١٩٢٥های آهن بین سال

المللی موفق نوین فنی، کوشید در رقابت بین مقرراتعلمی روندهای کاری و به وسیله  مندسازیقاعده یبه وسیلهکار بردن بازدهی 

 شود.
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 تشدید کار و میزان باالی بیکاری حتی در زمان رونق نسبتن خوب   ،یسازهای مقعوالنهها و موفقیتتالشی سکهروی دیگر 

اما پس از یک نزول  کاهش یافت، ١٩٢٥در سال  %٨تا  ٧ه ابتدا ب ١٩٢٤در سال  %١٠یش از باز میزان بیکاری . اقتصادی بود

در این میزان درصد بالغ شد.  ٩تا  ٨به  ١٩٢٨و  ١٩٢٧های افزایش یافت و در سال %١٥به  ١٩٢٦رونق در سال  یبین دو مرحله

 درصد رسید. ١٤تا  ١٣به  -اقتصادی ای از بحران  ی نشانهبه مثابه– ١٩٢٩سال 

 

*** 

 

تورم تضعیف شدند،  اقتصادی دستکم بخشن به سود کارگران شد. اگر سندیکاها نیز از بحران   رونقسندیکایی،  سیاست   به برکت  

جدید پول ملی و مقررات ساعات کار تنظیم مشاهده کرد. شد میچشمگیری را  رزمندگی   ١٩٢٤شان در سال کاری اما در مبارزات  

 کمی    نسبت  بدل شد. در این سال « سال مبارزه»به  ١٩٢٤جدید کاری را ملزم ساختند. سال  قراردادهای جمعیعقد  ١٩٢٣در دسامبر 

با تقویت  ،آن وضعیتاز  ١٩٢٥فاعی بودند که در سال د یموقعیتدهد که سندیکاها در ی نشان میهای تدافعی به تهاجمجنبش

امکان بخاطر ضعف سندیکاها و  –های مبارزاتی پس از تورم توان نادیده گرفت که فعالیتهای شان خارج شدند. البته نمیسازمان

 پیش از جنگ بود. تر از سطح  پایین -ات توسط دولتحل اختالف

 

*** 

 

 

های زندگی ها از هزینهحقوق ١٩٢٩تا  ١٩٢٤حقوق و دسمتزدها قرار داشت. از  مشکل، سندیکایی های  در مرکز سیاست

های پیش از جنگ )یعنی سال سطح   به ١٩٢٩تا  ١٩٢٨های بین سال هفتگی،واقعی  ای که حقوق  تر رشد کردند، بگونهسریع

 یصنعتی بسیار متفاوت بود. فاصله یو شاخه بیست نیز حقوق متناسب با شغل ی( رسید و از آن نیز فراتر رفت. در دهه١٤/١٩١٣

 دستمزد زنان نسبت به مردان دوباره بیشتر شد.

 

 درآمد بازنشستگی کاهش و شمار مزدبگیران رشد یافت. نرختر شد. یرتورم فق یالبته قشر میانی جامعه در نتیجه

 

کارپذیران بطور  وضعیت درآمد   دیکاها از بهبود  سن در گفتگوهای سابق سقف حقوق بسیار بحث برانگیز بود. در حالیکه منظور  

کردند که ارفرمایان بر این نظر پافشاری می(، ک١های اقتصادی بود )رید در مجموع خود و تقویت فعالیتهمزمان بهبود قدرت خ

 امر به فلج اقتصادی و تشدید  کنند. این گذاری اثر میسرمایه برای گیریسنگینی بر تصمیم اند که بعنوان بار  ها به سقفی رسیدهحقوق

که سندیکاها علیرغم انتقادشان به محدودیت -دولتی  اختالف   حل   ها و نیز عملکرد  حقوقباالی بیکاری منجر شد. ظاهرا تقصیر سقف 

 .به گردن سندیکاها بود -توانستند کنندحق اعتصاب، از آن صرفنظر نمی

 

ی بیست بود های دههسال اقتصاد آلمان در« بیماری  »یکی از دالیل  یه مثابهسقف دستمزدها ب ،از ناظران تاریخ از دید برخی

. مطابق کردجلوه مینسبتن زیاد  گذاری و بیکاری  اقتصادی، نرخ نسبتن پایین سرمایهمدت در رشد نسبتن نازل که در مقیاسی بلند
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های محوری وضعیت ناهنجار اقتصادی سالهای علت ،تیدول اجباری   ات  سندیکایی و حل اختالف درونی این استدالل، سیاست   منطق  

رچوبی را که توسط که دستمزدها به هیچوجه چا مشومی هم وارد این بحث شوم تنها یادآور( بدون اینکه بخوا٢بیست بودند. ) یدهه

-به هیچوجه یگانه عامل هزینه -ریمبنگ بهره نرخ   اگر به سطح  –هم نشکستند. همچنین دستمزدها ایجاد شده بود، در کار تحول بازدهی

 یک اقتصاد  ، های حمایتی گمرکیسیاستسوی توان ایراد گرفت که با توجه به گرایش جهانی به می آمدند. و سرانجامها بشمار نمی

ی نیاز به اقتصاد و کاهش بیکار حیات   تجدید   اقتصادی ایجاد کند. به این ترتیب کافی برای تقاضای  های توانست تکانهصادراتی نمی

 بود.های بیست وضعیت اقتصادی بطور قطع بدتر از این میدر سالدستمزدها  افزایش   ها داشت. بدون  توده خرید   قدرت   تقویت  

 

*** 

 

ساعات کار بود. کارفرمایان در تابستان  -مسلمن–ترین موضوعات مورد اختالف سندیکاها و کارفرمایان یکی از محوری

زورگویی  آلمان تحت تاثیر   اقتصاد  »ساعات کار ارائه کردند که در آن آمده بود:  یدر مورد مساله سمییادداشت غیرریک  ١٩٢٤

ما گونهبویژه سیاست  زمان "پس از جنگ" تولیدی، تورم و سیاست اجتماعی ضد رسایو   هم شکسته هشت ساعت کار، در ش 

ی تقریبن همه کارفرمایان   ،(١٩٢٣)وضع شده در دسامبر ار ( بر پایه این موضعگیری و با پشتیبانی مقررات ساعات ک٣).«است

با –های چشمگیر مبارزاتی کارگری را افزایش دادند. علیرغم فعالیت کاریاز موقعیت استفاده کرده و روزانههای اقتصادی شاخه

 ز بین رفت. تنها بخشی ازبرای نیمی از کارگران تمام وقت ا ساعته ٤٨ی کاری هفته ١٩٢٤در سال  -توجه به ضعف سندیکاها

اعتبار داشتند  ١٩٢٥ژانویه  ١افزایش ساعت کار مقاومت کردند. مطابق قراردادهای جمعی که از  سندیکاها در برابر فشار برای

 رسید. %٤/١٣حتی به  ١٩٢٧ژانویه  ١. این میزان تا مجاز بودساعته  ٤٨کاری بیش از  یکارگران هفته %٩/١٠برای 

 

 %٦/٨٦و سپس  ١٩٢٠در سال  %٧/٦٥ها مثبت بود. ی مرخصیقراردادهای جمعی در رابطه با مساله اما تراز سیاست

اعتبار داشتند شامل توافقاتی در مورد مدت مرخصی بودند. پس از یک سال اشتغال  ١٩٢٥ژانویه  ١قراردادهای دسته جمعی که در 

روزهای مرخصی نیز « مدت خدمت»داشت. به موازات طول روز مرخصی با مزد در سال طبق قرارداد وجود  ٤تا  ٣اغلب حق 

یافت. برای کارمندان که پیش از جنگ به مراتب از مزایای مرخصی برخوردار شده بودند، در یروز افزایش م ١٤تا  ١٢حداکثر 

 ای بطور عمومی رایج بود.هفته ٤تا  ٢مدت مرخصی  وایمارزمان 

 

بازگشت هشت  طرفدار  ، سندیکاهای آزاد تولید و میزان باالی بیکاری والنه کردنمعق یهایی در زمینهرفتبا توجه به پیش

 ٢٨و افزون بر آن کاهش ساعات کار روزانه بودند. در یک تجمع اعتراضی علنی در دفاع از این خواسته در روزانه ساعت کار 

 مدرن   اری حاکم را پیش از هر چیز باید در تحوالت  علت بیک»سازی تولید تاکید شد: بر ارتباط بین بیکاری و معقوالنه ١٩٢٦اکتبر 

شود، تولید نتیجه می فنی و سازمان   تکاملاقتصادی جست. ازینرو نیاز به تدبیرهای مثبتی است تا بتوان بیکاری را که به اجبار توسط 

 (٤)«.بطور اساسی پس راند

 

کار روزانه هشت ساعت  احیای   جهت  « ساعات کارقانون اضطراری »حاصل از این نظر مبنی بر تصویب فوری یک  خواست  

رو شد. دولت زیر اجبار ناشی از طرح قانونی توسط حزب سوسیال بان کار روبهرفت با مخالفت شدید صاحهمانطور که انتظار می
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ارس م ٨یک طرح قانونی ارائه کرد که در  ١٩٢٧، در مارس «مرکز»دمکرات و زیر فشار سندیکاهای مسیحی به فراکسیون 

ر طوکه بهرا مجازات کسانی  عدم« قانون اضطراری ساعت کار روزانه»( تصویب شد. این رایشتاگتوسط پارلمان ) ١٩٢٧

ساعت  ٨کاری، بر مبنای وابسته به اجازه دولتی شد. اضافهلغو کرد. تخطی از ده ساعت کار در روز  کردند،داوطلبانه بیشتر کار می

 (٥).شددرصدی پرداخت می ٢٥یش دستمزد فزابایست با اکار روزانه، می

 

های کارفرمایان در فرمولبندی این قانون همکاری داشتند، صدای انتقادشان بلند شد که هشت ساعت با اینکه نمایندگان سازمان

در چشم کارفرمایان  کاری مقرر شده بود، مانند خاریبرای اضافه مزایاییاینکه حاال دیگر بر این پایه . هماند نه معتبر باقیاکار روز

سازی تولید، بیکاری و رد کردند و با توجه به معقوالنه «هشت ساعت کار روزانه توهین  »بود. سندیکاهای آزاد این قانون را بعنوان 

 ساعته رفتند. ٤٠بحران اقتصادی به دنبال مبارزه برای کار هفتگی 

 

*** 

 

 یهای دههسال نباید نادیده گرفت که ،وایمارماعی و سیاسی جمهوری اقتصادی، اجت تحوالت   کوتاه مدت   تغییرات در جریان  

 شاخصشروع شده و در جنگ اول جهانی شتاب یافته بود. یک  ویلهلمیدگرگونی اجتماعی بودند که در آلمان  روند   بیست در پیوند با

های ابطه با مجموع افراد شاغل در سالگانه در رجدا های اقتصادی  اگر به سهم بخش ، تغییر ساختار اقتصادی بود.دگرگونی این روند  

 بخش خدمات، ( و افزایش  %٩/٢٨به  %٢/٣٥از شد پسرفت کشاورزی و جنگلبانی )، آشکارا میبنگریم ١٩٣٣و  ١٩٢٥، ١٩٠٧

ی به صنعت یبیست گذار از جامعه یرا مشاهده کرد. در دهه( %٧/٣٠به  %٧/٢٤)از پیش از هر چیز در بخش تجارت و ترابری 

 رسانی آغاز شد.ی خدماتجامعه

 

 لبته تعداد  . ارشد کردکارمندی نیز  یجامعه ،پژوهش و توزیع در صنعت بخش   یفزاینده و اهمیت   خدمات بخش   رشد   به موازات  

یافت.  ( کاهش١٩٢٥در سال ) %٥٠( به ١٩٠٧)سال   %٥٥در مقایسه با کل شاغلین سهم آن از اما ، کارگران افزایش یافت مطلق  

 رشد( رسید. از مشکالت   %٧٠عنی )ی %٤/١٧به  %٣/١٠زمانی از  یدولتی در همین فاصله سهم کارمندان و ماموران   ،عوضدر 

 وجود داشت که جنبش  کاها سر برآوردند. در اینجا حدتی دشوار سازمانی برای سندی وظایف   ،کارمندان کوچک و متوسط آگاهی  

 کم گرفت. این امر خود را در بحران اقتصادی جهانی آشکار ساخت.را بطور عام دست کارگری )سوسیال دمکراتیک( آن

 

کند. سهم زنان در بین کل شاغلین تنها به میزان اندکی تغییر کرد. این سهم در زنان نیز صدق می در مورد تحول کار   این نکته

کل بود. سهم زنان شاغل در ارتباط با  %٥/٣٥و  %٨/٣٥به ترتیب  ١٩٣٣و  ١٩٢٥های ، در سال %٨/٣٣بالغ بر  ١٩٠٧سال 

بل ذکر های بزرگ قاارخانهک بود. و سرانجام پیشرفت   %٢/٣٤و  %٦/٣٥، %٤/٣٠زمانی به ترتیب  یزنان در این فاصله جمعیت  

به  %٢/٣١های کوچک با یک تا پنج کارگر از سهم شاغلین کارگاه ١٩٢٥تا  ١٩٠٧از  وریپیشه هایاست. اگر در صنعت و فن

های ترین این رشد را در کارخانهرگ در مجموع افزایش یافت که واضحهای بزارزی یافت، سهم شاغلین در کارگاهکاهش ب %٤/٢٥

. این تحول برای سندیکاها از دو جهت اهمیت داشت. نخست اینکه %٨/٦به  %٩/٤از  ؛توان دیدیش از هزار شاغل میبزرگ با ب

کارگری تغییر کرد که با خود مشکالتی در رابطه با عضوگیری به همراه داشت. دیگر آن که در  یعهشغلی جام تجربه و ساختار  
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های برخی شاخه گیریقدرتها به شد، که همراه با ایجاد کارتلمنعکس میاقتصادی  تمرکز   روند   ،های بزرگپیشرفت  کارخانه

صنعت برق،  %٨٦سازی، صنعت رنگ %٩٦معدن،  %٩٧، حرقمعادن پتاس م %٩٨ ١٩٢٦تولیدی منجر شد. به این ترتیب در 

های و کارخانه IG-Farbenهای بزرگی چون کنسرن (٦)ها مجتمع شدند.ها و کارتلدر کنسرن ،هابانک %٣٧رانی و کشتی %٨٠

سندیکاهای  ها،تثبیت قیمتو و انحصارها  هاکنترل کارتل به منظورهای قانونی ها به وجود آمدند. با طرحفوالد در این سال مجتمع  

 تمرکز مسلط شوند. خواستند بر پیامدهای منفی و این روند  میهای مختلف گیریدارای جهت

 

*** 

 

 کماکان سیاست اجتماعی باقی ماند. وایمار جمهوری   اصلی فعالیت سندیکاها در زمان   یعرصه

 

( بود AVAVGبیکاری ) یکاریابی و بیمه بدون شک قانون   ،ماروای های مربوط به امور اجتماعی در دوران  ی اوج قانوننقطه

وزارت  ، از طرفدر همکاری با سندیکاهای مسیحی طراحی شده بود ADGBتوسط  AVAVGبه اجرا درآمد.  ١٩٢٧اکتبر  ١که 

ود. با حل مساله )پارلمان( ارائه شده ب رایشتاگدر « مرکز»حزب شده و سرانجام توسط وارد کار امپراتوری در آن اصالحاتی 

مسئولیت پرداخت )یک سوم از طرف کارگران، یک سوم از سوی کارفرمایان و یک سوم بخش دولتی(، با تقسیم پرداخت حق بیمه 

خانوادگی و سرانجام با محدودیت  اصلی و ملحقات   به خدمات  بندی خدمات بیمه ن(، با فهرستکارفرمایا %٥٠کارپذیران و  %٥٠)

داشت، بردرنیز مشکالتی بود. با این حال ساختار آن  راهنمایی برای آینده ،ارائه شده توسط نهاد امپراتوری طرح ،خدمات زمانی  

 هزار نفر فراتر رفت. ٥٠٠پیش از همه مشکل هزینه کردن در شرایطی که شمار بیکاران از 

 

رشد پیش از  شد. اینی مشاهده میهای بخش عمومواضحی در هزینه در مجموع در مقایسه با دوران حکومت قیصری افزایش  

در بحران  ،آفرینیسازی و اقدامات شغلبود که به غیر از بخش مسکن وایماردوران « های اجتماعیدخالت»هر چیز پیامد 

اجتماعی و اقتصادی به شکل  شد. این آمادگی برای سیاست دخالت در امورهای اجتماعی منعکس میهدر ساخت بیم ٢٦/١٩٢٥

یافت. درست همین ت کارگران و کارفرمایان سندیت میروزانه و سرانجام حل اختالفا کار   ها، مقررات ساعات  کارخانههای قانون

های بخش عمومی، جزو مسایل مورد اختالف در موسسه اجتماعی و اقتصادی بویژه در ایجاد سیاست های دولتی در بخش  فعالیت

 دیدند.می« روحاجتماعی کردن خشک و بی»امر نوعی سازمان یافته در این  فرمایان  بویژه کار های بیست بود.لسیاست داخلی سا

 

به ویژه در سیاست مالیاتی  از فضای تنگ سیاست اجتماعی بسیار اندک بود. این نکته را سندیکاها در بیرون زدن موفقیت   شانس  

کارگران بودند، اما این فشار بر    یت و از این طریق کاهششد مشاهده کرد. سندیکاها همواره خواستار افزایش مالیات بر مالکمی

درت نهعالوه خیلی بههای گمرکی نیز سندیکاهای آزاد نتوانستند امر خود را پیش ببرند. بی مالیاتثمر بود. در مورد مسالهتالشی بی

 های سیاسی در چنین موردهایی توافق نظر داشتند.گیریسندیکاهای دارای جهت

 

 برسالو( در کنگره Leipart) لیپارتاولیه خود بازگشتند.  یبه عرصه ١٩٢٥از سال  سندیکاهای آزاد ترتیب به این

(Breslauاعال ) آینده «. با آن خیلی بیگانه بودندتحمیل شد که در اصل »به سندیکاها « هاییوظیفه»م کرد که در آغاز جمهوری
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ف بزرگ تحت رهبری و در برابر حکومت ائتالا( ٧)است.« یف اصلی سندیکاییوظا»ر به پرداختن هر چه بیشت سندیکاها در گروی

حکومت که  امیدواری کردابراز او  هامبورگ یبر استقالل سندیکاها پافشاری کرد. در کنگره ١٩٢٨ها در سال سوسیال دمکرات

« ستی آنجا که به صالح منافع کارگران ابدون هر گونه اغماض»برد، اما اعالم کرد که سندیکاها را پیش ب« ی سوسیالیستیسیاست»

( به بعد آموخته بودند، Kapp) کاپهایی سندیکاها از تجربیاتی که از کودتای با چنین موضعگیری (٨)از حکومت انتقاد خواهند کرد.

 .های ائتالفی شده استبه سیاست توجه بیش از حدنتیجه گرفتند که مواضع سندیکایی اغلب قربانی 

 

شد، برآورده نشد. پس از آن که شان مینچه که مربوط به نمایندگان سیاسیآ ،شاندیکاهای مسیحی از متحدان حزبیسن انتظارات

هیات ( رییس Josef Joos) یوزف یوسبرگزیده شد، نه او و نه  حزب مرکزبه عضویت رهبری  ١٩٢٠ در سال روالدگ  ست  ا 

رهبری حزب  ١٩٢٨موفق نشدند در کنگره  کارگری کاتولیک غرب آلمان( هایمنارگان انج) نشریه کارگری غرب آلماننگارندگان 

( فردی به ریاست رسید که واقعن پیوند Alfred Hugenberg) رگنب  آلفرد هوگ  ب نیز با انتخا DNVPرا به دست بگیرند. در 

مردمی  به خدمات   DNVPز ا ١٩٢٩تنگاتنگی با سندیکاها نداشت. به همین دلیل شمار زیادی از کارگران پروتستان در سال 

نماینده ناسیونال سوسیالیست که در سال  ١٠٧رفتند. از  *() NSDAPبه  DHVاجتماعی مسیحی روی آوردند. اما اکثریت اعضای 

مسیحی در  –فعال سندیکایی ملی  ٤٧بوند یا به عبارت دیگر تقریبن یک سوم  DHVنفر آنان عضو  ١٦شدند،  رایشتاگوارد  ١٩٣٠

 ی چوننسبت به خطرات ،کارانهملی محافظه گراییندان بودند که از طریق افراطکارم این ،بوند. اتفاقن NSDAPو عض رایشتاگ

 شان واکنش نشان دادند.و از دست دادن موقعیت اجتماعیشان سقوط از جایگاه

 

-راتوری شد، از همه پستترابری امپو وزیر  رایشتاگدر  حزب مرکزرییس فراکسیون  ١٩٢٩در سال  استگروالدهنگامی که 

 کل سندیکاهای مسیحی یدیهبه ریاست اتحا ١٩٢٩در سال ( Bernhard Otte) برنارد ا ته انتخابهای سندیکایی خود کناره گرفت. 

-ملی های  اتحادیه« خودمختاری  »بودند از  هایی، نشانهDGB( در راس Heinrich Imbusch)هینریش ایمبوش قرار گرفتن و 

 .جویی از سیاستتالشی برای کنارهشان و سندیکایی یف  وظا درمسیحی 

 

سیاسی مواجه شدند. حزب  یهای شکست خوردههای  بیست با برنامهدر پایان  سال دونکر-هیرشای های حرفههمچنین انجمن

DDP  ،  تبدیل  ب رفتهآآراء را به دست آورد، اما بعد به سرعت به یک حزب  %٥/١٨حدود  ١٩١٩آنها، در سال سیاسی  شریک

در  جوانان آلمانی یفرقهبا  DDP پس از یکی شدن حزبآراء را کسب کند.  %٧/٣این حزب توانست تنها  ١٩٣٠شد. در سپتامبر 

لنتساز جمله –بسیاری از اعضای لیبرال چپ آن  ،«حزب دولتی آلمان»و تغییر نام آن به  ١٩٣٠سال   Anton) آنتون ا رک 

Erkelenz به حزب سوسیال دمکرات رفتند. -سندیکایی رهبری   یحلقه( از 

 

*** 

 

حمایتی اجتماعی و  ثبات میان اقداماتبی کنش متقابلبیست یک  یهای دههبندی کرد که در سالتوان چنین جمعدر عمل می

 ،دخالت لحاظ شکل  های دولتی، هم از لحاظ مقیاس و هم از صی شکل گرفت. مداخلهخصو یسرمایه یگر نظم پیشرفتهاقدامات تثبیت

هایی چون واگذاری کلمه بود، بلکه به بخش خاص   اجتماعی به مفهوم   سیاست   جویی نه تنها در بخش  جدیدی یافتند. مداخله کیفیت  
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. سرایت یافت های گمرکی و مالیاتیبه سیاست کار، داوری و ...( و همچنین کاری )ساعات   دهی مناسبات  های عمومی و شکلپروژه

های درگیر در بازار دخالت کرده و این کار را به طرف اقتصادی-مت اما به مراتب تنها به صورت غیرمستقیم در نظم اجتماعیحکو

کرد. اگر در اوری عمل میبه تفاهم برسند. تنها هنگامی که آنان قادر نبودند به سازش برسند، سازوکار دبا هم کرد که میکار واگذار 

هایی از یک های اندکی شکلندیکایی وجود داشت، اما برای سالهای بزرگی بر سر راه کار سبیست دشواریهای آغاز و پایان سال

که البته با توجه به  ،«یماریواگرایی کثرت»و دولت پدیدار شد. به این  میان سندیکاها، کارفرمایان شکننده یهمکاری داوطلبانه

مند و های شالودهفت، فرصت داده نشد تا بتواند سنتنیروها سخن گ نوان توازن  توان از آن به عصاحبکاران نمی برتر   موقعیت  

 ساختارهای محکمی ایجاد کند.

 

 تحکیم سازمانی سندیکاها .2

 

-اقتصادی و موفقیت گذاشت، بهبود  بر سازمان سندیکاها اثر میگفته به صورت غیرمستقیم های تحول درازمدت پیشاگر گرایش

از لحاظ  یافت. در مجموع شمار اعضای سندیکاهای  تری در شمار عمومی اعضا بازتاب میه صورت مستقیمب های سیاست سندیکایی

های پیش به حد سال -بحران اقتصادی جهانی یعنی آغاز– ١٩٢٩افزایش یافت، اما تا سال  ٢٥/١٩٢٤های در سال ،دارسیاسی جهت

از جایگاه  ،١٩٢٩میلیون نفر در سال  ٥به  ١٩٢٤میلیون نفر در سال  ٤ با افزایش شمار اعضا ازسندیکاهای آزاد از جنگ نرسید. 

هزار نفر عضو در سال  ٦٧٣و  ١٩٢٤هزار نفر عضو در سال  ٦١٣اهای مسیحی با دفاع کردند. سندیک چون و چرابیای خود بگونه

در جایگاه  ١٩٢٩عضو در سال هزار  ١٦٨و سپس  ١٩٢٩هزار عضو در سال  ١٤٧با  دونکر-هیرشای های حرفهو انجمن ١٩٢٩

 دوم و سوم قرار داشتند.

 

 های کارگری نیرومندترین سازمان باقی ماندند.در میان اتحادیه سندیکاهای آزاد به این ترتیب

 

*** 

 

توانستند ساختارهای سازمانی خود را که در جریان تورم به شدت لطمه دیده بودند، دوباره سندیکاها  ،به موازات جریان اعضا

 ١٩٢٥و در سال هشت دفتر  ١٩٢٤در سال بسته شده بودند،  ١٩٢٣که در سال  سندیکاهای آزادای دفتر منطقه ١٣تقویت کنند. از 

های سی در سندیکاهای آزاد شش هزار کادر . در آغاز  سالد. صفوف کارمندان سندیکاها نیز دوباره پر شسه دفتر دیگر گشایش یافتند

نفر در  ٤٣های مرکزی و فقط نفر در سطح اتحادیه ١١٠٠ای و تنها نفر آنان در مدیریت منطقه هزار ٤وجود داشت که حدود 

شکل  ینسبتن ضعیف تا چه حد    ای فراگیراتحادیهبه مثابه  ADGBتوان دید که استخدام شده بودند. از این آمار می ADGBمدیریت 

 یافته بود.

 

 هامبورگ ی. در کنگرهباقی ماند ADGBمیان سندیکاهای جداگانه و مدیریت  های کوچک و بزرگ،تفاوت میان منافع اتحادیه

و با بیش از –بایست یک نماینده ها دیگر نمیشد، تغییر یافت. اتحادیهمطابق آن کمیسیون فدرال تشکیل میی که فرمول( ١٩٢٨)سال 
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ضو به تعداد هزار ع ٩٠٠هزار و  ٦٠٠هزار،  ٣٠٠ای هر ای اضافی به کمیسیون فدرال بفرستند، بلکه برنماینده -هزار عضو ٥٠٠

 شد.نمایندگان افزوده می

 

جویی خود صرفه آوردند تا در مخارج سازمانی  رش نهادهای در سطح فدرال فشار میهای کوچک برای گستدر مجموع اتحادیه

 کوشیدند.می ADGBمرکزیت های ها و مسئولیتهای بزرگ مدام بر ضد گسترش وظیفهحالی که اتحادیه کنند، در

 

*** 

 

ین عرصه چهره های عمومی بود. فعالیت در اموسسه« زمان شکوفایی»واحد  نسبی اقتصادی و سیاسی در آن   ثبات   یمرحله

تبدیل « هاصاحبان موسسه»سیاسی به خطوط    متعلق بههای بیست به شدت تغییر داد. سندیکاییان و سندیکاهای سندیکاها را در سال

 این نکته را تغییر دهد. سندیکاهای آزادبایست داری به طور بدیهی میسرمایه اقتصاد   اقتصادی در چارچوب عمومی   ند. فعالیت  شد

، استداری، تا زمانی که این نظام مسلط های سرمایهها و روشتواند بر ضد قانوننمی مدیریریت اجرایی»برای آنان آشکار بود که 

 (٩)«.عمل کند

 

تاسیس شد که « بانک سهامی کارگران، کارمندان و ماموران دولتی» ٢٤/١٩٢٣ای در مورد سندیکاهای آزاد: در سال نکتهابتدا 

های ساختمانی و اجتماعی مانند ی شرکتهای اقتصادی متشکل شده در اتحادیهموسسهکار شاهد رونقی سریع بود.  ٣٠/١٩٢٩تا سال 

از رونق برخوردار  ADGBهای تعاونی مصرفی و موسسه انتشاراتی ، شرکتتامین ملتهای آلمانی تهیه خانه، بیمه شرکت سهامی  

و « انتشارات سندیکایی مسیحی» .بودنیز صادق شدند ه توسط سندیکاهای مسیحی اداره میهایی کموسسه این نکته در مورد بود.

سهامی عمر  یبیمه»، «بانک سهامی مردمی آلمان» خود را تثبیت کنند. همچنینموقعیت توانستند « آلمانی»موسسه انتشاراتی 
های سندیکاهای مسیحی به وسیله سازمانرونق داشتند. افزون بر این « المنفعههای عامشرکت سهامی ساختمان خانه»و « آلمان

 کردند.بانی میسازی پشتیهای تعاونی ساختمانی مصرفی و شرکتالمنفعهمهای عاانجمن یهای اتحادیهمحلی خود از فعالیت

 

 گرفت.صورت میمختلف خطوط سیاسی متعلق به هایی میان سندیکاهای های تعاونی مدام همکاریشرکت یدر عرصه

 

 دار سیاسیی فراحزبی سندیکاهای خطو حد و مرزهای یک برنامه مبانی .3

 

ان سندیکاهای دارای خطوط سیاسی می ینزدیکی آشکاربیست  یهای دههاز جنگ، در سال های شدید پیشبا ضدیت در مقایسه

 انقالبی   ، احساس مشترک تحت تهدید قرار داشتن از سوی جنبش ZAGصورت گرفت. همکاری در سیستم اقتصاد جنگی و در 

کار شوراهای  هایی که حاصل  فاکت ها، قدرتو حل اختالف ایستایی و پویایی سیستم قراردادهای کار ،١٩١٩و  ١٩١٨های سال

ازی کردند. مذاکره بر سر در این نزدیکی نقش ب -که دوباره نیرو گرفته بود–کارفرمایان  یمجدد جامعه بودند و نیز فشار   ایکارخانه

اجتماعی  خدمات   های اجتماعی برای افزایش  شدند و خواستهزات کارگری اغلب مشترکن انجام میو مبار قراردادهای دسته جمعی
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لی نیز در این شده بودند. سرانجام عنصر مشبیه به هم  احد، تا حد یکسان بودنو یک حقوق کار و بیکاری یمشخص، برای ایجاد بیمه

 نشان می داد. روهر سندیکاها در سیاستی بر ضد اشغال منطقه یکرد که خود را در پیوند داوطلبانه همهرابطه نقش بازی می

 

*** 

 

متقابل یکدیگر  همچنین آمادگی پذیرش است قراردادهای کار،های مشترک در مورد سیو موضعگیری هر چند در اجتماعات

-جامعه یکردند. ایدهی خود پافشاری میبینانهناپذیر بر استقالل جهانکاهش یساخت، اما سندیکاهای مسیحی با شدتخود را نمایان می

توسط شعار سندیکاهای مسیحی بود که ، ماتریالیستی مالی حرصمبارزه طبقاتی و مبتنی بر  مکانیکی   مسیحی بر ضد سوسیالیسم   ی

که از ترکیب بود مسیحی  سندیکایی     جنبش همبستگی   حفظ ییافت. عالوه بر این مسالهمشروعیت می شانهایآن موجودیت اتحادیه

-هویتو نیروی « سوسیالیسم» دشمنی با از طریقبایست آمدند که میید میناهمگن مذهبی و حزبی آن نیروهای مرکزگریزی پد

های شالوده»توان یافت، که در آن می ١٩٢٣عملی این نکته را در برنامه سال  ه مسیحیت مهار شود. تبلور معنایاتکاء ببخش  

خود این احساس را داشته  بایست در وجود  ما می»نین فرمولبندی شده بود که تکوین یافت. چ« ملی-مسیحی» کارگری     جنبش معنوی  

 «دگراندیشهای جنبش»ازینرو ممکن است با «. کنیماندیشیم و حس میای دیگر میاز نوع دیگریم. ما به گونههایی که انسانباشیم 

وجود نخواهد  «بینیگاه یک تجمع زندگی و جهانحی، هیچگاه یک تجمع رواما هیچ»وجود داشته باشد، موردی  کاری   تجمعات  

 (١٠).داشت

 

را در برابر دیدگان کارگران مسیحی قرار دهد. به ویژه آن که  هاسندیکا انه ضرورت اینود تا آگاهاین یادآوری آشکارا الزم ب

-های سوسیالیستی نشان نمیطرفدار پیگیر ایدهوجه خود را بعنوان به هیچ وایمارسوسیال دمکراسی در جنگ جهانی و در جمهوری 

تنها  -تصویب شد نورنبرگ ١٩١٩سوسیال دمکرات در کنگره  که بعنوان پیامد انشقاق حزب–طرفی حزبی داد. البته تاکیدات بر بی

های و رسانه حزب سوسیال دمکراتهای ضد کلیسایی کاهش موضعگیریبر تاکتیکی سندیکاهای آزاد بود. همچنین  ییک حقه

دی و جلب کارگران دمکراسی اقتصا یشد که تایید دولت، برنامه ع اقرار. اما در مجموُمهر یک مانور فریبنده زده شدسندیکایی 

 طلبد.بینانه را میهای جهانوار ساخته و ازینرو تقویت درگیریتبلیغ سندیکاهای مسیحی را دش ،کاتولیک بوسیله سوسیال دمکراسی

 

، به شدت دشوار توانستند رجوع کنندقابل مقایسه با مسیحیت نمی« ویتیه»که به  دونکر-هیرشای های حرفهوضعیت انجمن

 یافت.خانمانی سیاسی آنان انعکاس میهای لیبرال در دوران رکود و بیول حزبافو  شده بود

 

*** 

 

-اقتصادی قابل چشم سی  های مربوط به دمکرام اقتصادی زمان انقالب و نیز بحثهای مربوط به نظهای اشتراک در بحثنطفه

ها و حق مشارکت ، گنجاندن آزادی جمعیتZAGشکیل اعتقاد داشتند که با ت آزادو  دونکر-هیرشسندیکاهای مسیحی،  پوشی نبودند.

-کارگران با کارفرمایان در شکلحقوق های خود مبنی بر اثرگذاری برابراقتصادی در قانون اساسی، در اصل به هدف یگسترده

های سالاین نهادها به سرعت متوجه شدند که حقوق فرمولبندی شده در  یاند. اما هرسهبخشی به اقتصاد و حکومت رسیده
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اسی های گوناگون برای دمکرعزیمت برنامه ی. این تجربه نقطهه استقدرت نبودموقعیت  متناسب با توزیع جدید ١٩/١٩١٨

 دار سیاسی بود.مورد بحث و گفتگوی سندیکاهای خط های بیستاقتصادی بود که در میانه سال

 

ای های حرفهها در نزد انجمنگیریم بودن در تصمیمیاقتصادی و بصورت مشخص مطالبه مشارکت و سه های دمکراسیایده

 ،ایجاد نهادهای همکاری مشارکتی یکه به وسیله هایی برای تحقق این داعیه بودمسلمی یافت، چنین برنامهنیز حامیان  دونکر-هیرش

 ١٩٢٦در سال  حلقه سندیکاییوم س یدر کنگره نسل  رک  آنتون ا . تامین شودحق برابر کارگران با کارفرمایان در اقتصاد و حکومت 

تایید دمکراسی سیاسی و اقتصادی و به ویژه گسترش «. جنبش سندیکایی از دیرباز نیروی دمکراسی بوده و خواهد ماند»اعالم کرد 

 داد.ای را تشکیل میهای حرفهای برای انجمنی محوری برنامهها، یک نقطهقتصادی به وسیله شوراهای کارخانها دمکراسی  

 

دمکراتیزه ساختن اقتصاد  فرضی پیشها به مثابهگیریدار سهم داشتن و مشارکت در تصمیمسندیکاهای مسیحی نیز طرف

با  ؛دادنشان میرا  سندیکاهای آزادای بود که اشتراکات با مطالبات دمکراسی اقتصادی همین تصورات برنامهدرست  (١١)بودند.

 هامبورگدر  ١٩٢٨از هدف سوسیالیسم که سندیکاهای آزاد به وضوح در کنگره  ونکرد-هیرشوجود اینکه سندیکاهای مسیحی و 

جستند. در این کنگره سندیکاهای آزاد تحت تاثیر ثبات نسبی اقتصادی و پیروزی انتخاباتی ا طرفدار آن نشان دادند، دوری میخود ر

 در مورد دمکراتیزه کردن اقتصاد تدقیق کنند. ، بار دیگر کوشیدند تصورات خود را١٩٢٨در ماه مه  حزب سوسیال دمکرات

 

ی کارگران ( رییس اتحادیهHermann Jäckel) هرمان یکلاین مساله مطرح شده بود.  ١٩٢٥در سال  برسالو یدر کنگره

رده و کاران و کارگران وجود خواهد داشت، مخالفت کمیان صاحب سازگار و موزونبافی آلمان با این توهم که یک همکاری پارچه

ی گذار به مرحله»یک  یاما مشخص کننده ،است« داریمرحله از اقتصاد سرمایه»تصاد یک تاکید نموده بود که دمکراتیزه کردن اق

های نفوذ سندیکاها در سیاست و موسسه ، تقویتدارایانامتیازات آموزشی  درهم شکستن«. تری از نظم اقتصادی استهای عالیشکل

بودند که از  یکل مطالبات اصلی تصادی، در شمارگسترش مشارکت سندیکاها در نهادهای خودگرانی اقبخش عمومی و همچنین 

 (١٢)شد.بدل می« اقتصاد کارگری به عامل برابرحقوقی درون   یسازمان یافته یجامعه»طریق تحقق آنها 

 

های گیریشان دخالت در تصمیمترکای از تدبیرها را در نظر گرفته بود که هدف مشمجموعههامبورگ مصوب  یقطعنامه

ها اما زیاد پرتوافکنی نشده بود. همچنین صرفنظر کردن از بحث پیرامون تدبیرهایی برای کزی اقتصادی بود. در سطح کارخانهمر

 .را به همراه داشتانتظار از سوی کارفرمایان  قابل   مقاومت  پیامدی چون  ،پیشبرد دمکراسی اقتصادی

 

دمکراسی اقتصادی اعالم کرد. پاسخ به آن زیاد « مدل هامبورگی»طرفداری خود را از  هامبورگ یهاکثریت قاطع کنگر

از سوی کارفرمایان برای یک درگیری مطبوعاتی گسترده با سندیکاها به عنوان دستاویزی،  ،اقتصادی طول نکشید. طرح دمکراسی  

 ١٩٢٠سپتامبر  ٢١تا  ٢٠، که از  RDIگیری نهمین نشست اعضای ها  وموضع. در همین رابطه سخنرانیقرار گرفتمورد استفاده 

کراسی دم یخواستهاز منتشر گردید. « ای به نام دمکراسی اقتصادیمساله»برگزار شد، در مجلدی با عنوان  دوسلدورفدر 

گرایی و سوسیالیسم و اکنون شد. جمعگیری می، خردهقاهر سندیکایی برای تبدیل شدن به قدرت   های  اقتصادی بعنوان تبارز تالش

 (١٣)قلمداد شدند.« افول آلمانی بودن» یدمکراسی اقتصادی تکمیل کننده
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-پا از خط سرخ اس را بخشید که آنهابه سندیکاها این احس ،های سندیکاهای آزادکاران نسبت به خواستهصاحب واکنش ت  حد  

قاطعیت سیاسی خود را توجیه کرده  ،کارانهای صاحبگیریره به موضعبا اشا اند. سندیکاهای آزادهای صاحبان قدرت فراتر نهاده

که نسبت به  حزب کمونیست آلمانانتقادات البته ( ١٤)کردند.سازمانی خود را جذب می های مخالف-خشی از گروهو از این طریق ب

سندیکاییان  سازمان  مانع نتوانست مهار شود. و نیز ( از این طریق نتوانست ١٥داد )هشدار می« وهمات دمکراسی اقتصادیت»

 ( گردد. RGOکمونیست در قالب مخالفان و سازمان سندیکایی انقالبی )

 

های مسیحی طرح خود دیدند، اتحادیهی گامی در راه سوسیالیسم میاگر سندیکاهای آزاد دمکراتیزه کردن اقتصاد را به مثابه

های کنندگان در بحثتشرکدیدند. می« ایجاد یک تجمع مردمی ارگانیک شرط  به مثابه پیش »کارگران   «تثبیت»در جهت  تالشیرا 

مشترک سندیکاها  ینزدیکی در برنامه. اما نکردندوجه تاکید های دمکراسی اقتصادی به هیچاین تصورات متفاوت از طرحجاری بر 

به موازات  ،های بیستی سالسندیکاها در میانهگرایش در جهت تخفیف اختالفات میان نیز به همراه نداشت. بلکه بر عکس پیامدی 

، سندیکاهای آزاد هامبورگ ١٩٢٨ یکنگرهدر شد. همانند موضع سندیکاهای مسیحی  جدل متقابل تشدیدمجددا  ،سازی مواضعهمسان

منطبق بر ن شا، متوجه شدند که در عمل مطالباتدر فرانکفورت سندیکاهای مسیحی ١٩٢٩ یگیری خود نسبت به کنگرهدر موضع

های معنوی خود پافشاری کنند. تصادفی مخالفت ای به سندیکاهای مسیحی داد تا بر ضرورت  بهانه یکدیگر است. اما این نکته همچنین

 های معنوی  شالوده»ی درباره   (Elfriede Nebgens) الفریده نبگنسخانم  ینوشته ١٩٢٣منتشر شده در سال  ینبود که جزوه

 ( با عنوانTheodor Brauer) تئودور برائربا تغییراتی تجدید انتشار یافت. اثر  ١٩٢٨در سال  «ملی-سیحیجنبش کارگری م

 های  تفاوت سازیروشن ر شد، در خدمت  منتش« مرکزی یمجله»در  ١٩٢٩هایی از آن در سال که بخش« سوسیالیسم مدرن آلمانی»

 موجود در سندیکاهای مسیحی عمل کند.« جویانههای وحدتتالش»بر ضد بایست آشکارا قرار داشت و می ی موجودبینانهجهان

 

*** 

 

بایست بر دار سیاسی البته تنها نمیی برای نزدیکی سندیکاهای بزرگ  خطسندیکای یگرایش ظاهر شده در کار روزانه

از یکسو و سندیکاهای مسیحی از ونکر د-هیرشهای و سازمان سندیکاهای آزادین میان بنیاد های  د. تفاوتزهای عقیدتی غلبه کنمر

بدیهی است که مناسبات گسست  سندیکاهای آزادنیز خود را آشکار ساختند.  وایماردیگر در مناسبات با جمهوری پارلمانی  سوی  

ان یک رسید بهترین شرایط را برای ساختمکه به نظر مینداشتند. آنها برعکس دمکراسی پارلمانی را  وایمارناپذیری با جمهوری 

 .کردندمنافع خود تایید می ایندگی  ای برای نمبعنوان زمینه« تنها» ،کنداسی اجتماعی و سوسیالیسم عرضه میدمکر

 

وجه در این نکته به هیچ مشاهده کرد که سندیکاهای مسیحی شدرا در آن میمسیحی با سندیکاهای  سندیکاهای آزاد تفاوت  

 تواند تحقق بیابد.می ،«اجتماعی دولت مردمی  »شان مبنی بر ایجاد خواستهتی است که در آن آن شکل دول ،توافق نداشتند که جمهوری

 

دورتموند  یکنگرهای در سخنرانی و مصوبهدر  DGBسراسری و  ی، رییس اتحادیهآدام استگروالددر مورد این مساله 

شود در شکل ت مردمی که در راه آن تالش میدول( ١٦وی ) یعرضه کرد. به گفتهتوضیحی  ١٩٢٦سندیکاهای مسیحی در سال 

اند. با این دولت تواند وجود داشته باشد. باالتر از شکل دولتی، سندیکاهای مسیحی طرفدار خود  همچنین جمهوری می سلطنت و یا
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متکار خوبی برای در اساس سلطنت طلب و با این حال خد»تواند شد که فرد میادعا می آن زمان مشخص های  انتزاع از ضد و نقیض

ر ای در این باره بود. همچنین و درست به خاطر تاکید بر آن که برای سندیکاهای مسیحی آشکانمونه هیندنبورگ«. جمهوری باشد

 عدم تمایل نسبت به جمهوری را نشان داد.وی ، «های خشن مطرح نیستکه تغییر شکل دولت از راه»است 

 

طرفداری  ١٩٢٦ها نیز آشکار بود. به این ترتیب سندیکاهای مسیحی در سال عنامهجمهوری در قط از این احتیاط و پرهیز

خواهد شکل دولت را تغییر های نامشروع میهر تالشی که از راه»عالم کرده و ا« ملی آن-های مسیحیلت و شالودهدو»خود را از 

تغییر شکل دولت، انتقاد به « نامشروع»های اهد رلی از دمکراسی وایمار و تنها رکردند. سرباز زدن از طرفداری اصو رد« دهد

( البته از این ١٧)ای یافت.های کنگره طنین ویژهدر قطعنامه« آن را کامل دانست توانتم پارلمانی حکومتی موجود که نمیسیس»

جریان بحران قطعی گرفته نشد. چند سال بعد در  وجه تصمیم  طریق در مورد مواضع ضد و نقیض نسبت به جمهوری به هیچ

 دوباره جان گرفت. های ضد و نقیضبحثاقتصادی، این 

 

 ١٩٢٨در سال  روهر آیزن. به سوی بحران: درگیری ٤

 

گیری مبارزات کارگری در جریان سال در آلمان نیز هویدا شوند، اوج ی جهانیهای بحران اقتصادها پیش از آن که نشانهمدت

بود. این  روهر آیزندرگیری اوج این تحول  یها بر سر توزیع را نمایان ساخت. نقطهگیریهایی در رابطه با تشدید درگرایش ١٩٢٨

اکتبر  ٣١توسط سندیکاهای کارگران فلزکار در  وستفال-راینای در صنایع آهن موقع قراردادهای تعرفه سردرگیری بخاطر فسخ 

ی *( در ساعت برای همه*فنیگ ) ١٥ش دستمزدی بالغ بر ای که با آن پیوند داشت عبارت بود از افزایآغاز شد. مطالبه ١٩٢٨

به حدی  -فنیگ ٦٠فنیگ و کارگر ساده  ٨٠کارگر فنی –سال. از نظر کارفرمایان سطح دستمزد  ٢١های کارگری باالتر از گروه

 آهن و پوالد  راه رمایان  انجمن کارف واحد شمال غربی   ،کارفرمایان یرسیده بود که دیگر جایی برای افزایش وجود نداشت. اتحادیه
نوامبر را اعالم نمود. از آنجا که هیات حل اختالف شهر  ١همه کارگران از تعلیق این درخواست افزایش دستمزد را رد کرد و  آلمان

بنا به  ،(، داور ویژهWilhelm Jotten)ویلهلم یوتن اکتبر  ٢٨در این رابطه نتوانست به توافقی دست یابد، روز  دوسلدورف

گرفت و حکم او از سوی وزیر کار معتبر اعالم شد. او بعنوان  یتصمیم ،رخواست سندیکاها مبنی بر تشکیل دادگاه حل اختالفد

فنیگ در ساعت  ١٢خود را به  یخواسته گیر و دارسندیکاها در این ، در حالی که فنیگ در ساعت داد ٦حکم به افزایش  ،سازش

آلمان پذیرش آن را رد کرد.  کارفرمایان آهن و پوالد انجمن   غربی   ، اما واحد شمال  پذیرفتندرا  . سندیکاها این حکمکاهش داده بودند

های ین نمایندگان سندیکاها و اتحادیهنوامبر در جریان مذاکراتی جداگانه ب ٣٠به اجرا گذاشته شد. در  هزار کارگر ٢٤٠بیش از  تعلیق

سر یک داوری جدید حل اختالف توافق شد که قرار بود از سوی وزیر سوسیال بر  ،کارفرمایان با مسئوالن حکومت امپراتوری

 شود. مدیریت  (Carl Severing) کارل سورینگدمکرات حکومت، 

 

دسامبر  ٣ای پذیرفتند. کارفرمایان بر این اساس در داوری را به عنوان قرارداد تعرفهکارفرمایان و سندیکاها پیشاپیش حکم 

 .ردندتعلیق را لغو ک ١٩٢٨
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رفیق حزبی و همکار ی دست رد زدن به سینهای بین ه میانهبایست رادشوار قرار داشت. او می در وضعیتی سورینگ

ر بیابد. و با این حال کاران از سوی دیگشکارا ضروری در برابر منافع صاحبآ نشینیعقب( از یکسو و Wissell)ویسل وزیرش 

عیت اقتصادی و وض یکارگران قابل قبول باشد. پس از دریافت اطالعاتی درباره یهمه بایست از لحاظ مضمونی برایراه حل می

رفت، حکم او به عالم کرد. همانگونه که انتظار میدسامبر حکم داوری خود را ا ٢١در روز  سورینگ ،روهری اجتماعی در منطقه

آن بود که بر حکم  ١٩٢٩ژانویه  ١معتبر دانست. از  ١٩٢٨دسامبر  ٣١را تا  یوتنبود. او حکم  یوتنتر از حکم خفیفمراتب 

 فنیگ در ساعت افزایش بیابند. ٦تا  ١دسمتزدها بین 

 

نسبت برخوردی منفعل متمایل به مثبت  -سورینگتعلق حزبی و حکومتی  در نظر گرفتنبا  – سندیکاهای آزاددر حالی که 

-گرایش به مطلق ،حکم داوری نامتناسب با مضمون   رانگیخت. این انتقاد  حکم در بین کارفرمایان انتقادی شدید باین ، ندداشتبه حکم 

مچنین آماده نبودن و شد. این امر ه وایمارپایانی جمهوری  یمرحله یداد که تبدیل به مشخصهکاران را نشان میسازی منافع صاحب

در حال افول نشان  قل با توجه به رونق اقتصادی  های قابل قبول در مذاکرات مستهای قرارداد را در رسیدن به سازشناتوانی طرف

 داد.می

 

اقتصادی بوده باشد، اما پیش از هر چیز  تواند با توجه به وضعیت  دست به تهاجم زدند، می ١٩٢٨اینکه کارفرمایان در اکتبر 

حزب سوسیال چشمان  لویج ،اقتصاد سیاسی داشته است. در این درگیری، مرزهای تاثیرگذاری سیاسی بر بخش خصوصی   یانگیزه
در حکومت شرکت داشت و نیز سندیکاها قرار گرفت. سیاست کارفرمایان در درگیری  ١٩٢٨که پس از انتخابات ماه مه  ،دمکرات

منجر « سیستم»ارزیابی کرد که سرانجام به رد کردن کل  وایماریگیری از دمکراسی توان مسلمن تبلور فاصلهرا می روهر آیزن

 شد.

 

 

 های مترجمتوضیح

 که رهبر آن هیتلر شد و گرایش فاشیستی داشت« حزب ناسیونال سوسیالیست آلمان)*( »

 رایش بود ؛ صد فنیگ برابر یک مارک  )**( کوچکترین واحد پول آلمان
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