




شوی، حتی دیگر نیازی نیست که اخبار را پی بگیری تا کیهان ها که از خواب بیدار می: صبحی مرتجمینمقدمه

قدرها بد های خیالی نسبت به همه بگوید؛ یا بهنود از زبان رشق بگوید که حال دالر و گوجه آنبرایت از برتری

هایت خودت و رفقایت هستید. تو یا از کار بیکار بدبختیوتو بگویند که مقرص نیست و یا مهرنامه و من

ای که پس از سی و اندی سال کار سنگین، حاال نه مانده باشد؛ یا بازنشسته یای و هشتی نداری که گرو شده

ی تو طاقت یک سال بینی که به اندازهباید حقوقی در حد یک پنجم خط فقر دریافت کنی؛ یا همکارت را می

کنی که، کدام روز باالخره ای به این فکر مینداشته و خودش را به آتش کشیده و یا در رسبازخانهحقوقی را بی

 کنی!سیاسی را ناکار می-ول عقیدتیمسئگوی حاجی شود و با قنداق سالحت دهن یاوهطاقتت طاق می

و تقریبا از هر دو  نشین شده و سقف محکمی باالی رس نداردحاال که حدودا از هر چهار ایرانی، یکی حاشیه

های مرصفی و مادی الزم برای زندگی عادی باالی خط فقر را ندارد، صبح تا شب به این ایرانی یکی حداقل

خوار باید چهار خط فرضی را روی ی قلدر و خوناندیشی که این دیگر چه نفرینی است؟ چرا یک عدهمی

ست و نه جز درد برایت منفعتی داشته است. واقعینقشه کشیده باشند و تو را به ملیتی محکوم کنند که نه 

هایتان گرسنگی ها و خانوادهمحلیکنند که تو و همهایت باور �یشاگردیاندیشی که چرا بعضی از هممی

آورید؟ چرا برای یک لقمه نان و یک وجب آزادی بیشرت یا باید جانت را برداری و فرار کشید، اما دم بر �یمی

گناه میلیون انسان بیتجاوز کنی و نانت را در خون نیم ی و به نام منافع ملی به کشوری دیگرکنی و یا برو 



کش باید یکی را رب محروم و زحمتخدمت اجباری و تیراندازی به کول بزنی و یا بین دو ماه اضافه خدمت در

های ماهواره چه لقکپرسی که این دای و میای خیرهها تا صبح به سقف ترک برداشتهانتخاب کنی؟ شب

اند به ورزی هم رفتهنقدر غیرواقعی شده که برای سیاستها و کالم و حتی غذاهایشان آ لباسگویند؟ چرا می

ها به ی یک نفر بودن آنقدر امتیاز دارد که بنفشفهمی که چرا زادهدنبال خوردن استفراغ چهل سال پیش؟ �ی

شود که ها به دنبال نوادگان رضا میرپنج دیکتاتور؟ چه میکراواتی-کولو روند و فدنبال نوادگان امام قاتل می

های سیاسی این است که کسی مفت ترین ویژگیاند، مهمبرای دو گروه، که خیر رسشان روبروی هم ایستاده

خورده باشد و در متام عمرش کار نکرده باشد و هزینه هم نداده باشد و پدربزرگش آدم کشته باشد و مفت 

 هایت را قبضه کرده باشد؟ایمحلهها و همشاگردیدرت و جان و مال متعلق به تو و هممفت ق

شود که به خاطر عالیق شخصی و روابط رسد که چه میی سواالت بعدی رس میآیی نفسی بکشی هجمهتا می

ات تامین شهکلفت باشد که پست و مقام و پور قدر گردنات باید جواب پس بدهی، مگر اینکه پدرت آنعاطفی

شده جرم است؟ چرا مرد باشد؟ چرا یک نفر سعید طوسی را از پا آویزان نکرده؟ چرا زن بودن در این خراب

بودن فقط به رشط چاپلوسی از قدرمتندان و قلدری و توحش مقابل کودکان و زنان مورد قبول است؟ چرا جان 

ی میرند؛ در دعوا رس کرایهی شهرداری میمیرند؛ زیر دست و پای رشخرهاها پشم است؟ در جاده میآدم

میرند و تازه اگر زنده مبانند و به دست حکومت اعدام نشوند باید از پس تاکسی و یا به خاطر نگاه کجکی می

های رسگردان بر بیایند. پس جان آدم کی ارزش پیدا آبی و گلولهطوفان شن و آلودگی هوا و پارازیت و بی

 کند؟می

پایان بیدار کند. نگاه گردی که دستی دراز کند و تو را از این کابوس بی�ن به دنبال کسی میانگار که در آس

گویی پس ما تنها و اند و با خودت میهای دیگر در جاهای دیگر هم چنین زجری کشیدهکنی که آدممی

پایان تورم م و رشد بیآیی لبخند امیدت را، که به لطف کلید و دالر بنفش و تحریشده نیستیم. تا مینفرین

بینی که یکی دیگر جایی دیگر همین لبخند را زده و قدرت و جان و روی صورتت ماسیده باز پیدا کنی، می

 چارگی!خواهی فریاد بزنی از این همه بیمالش را پس گرفته و با این وجود شکست خورده است. می

ایت بده تا محلهشاگردی و همکار و همستت را به همفریادت را بزن! بلند شو و فریادت را بلندتر بزن! بعد د

با هم فریاد بزنیم. این منت پیش رو به دو دلیل به دستت رسیده است. اول برای این است که بدانی جای 

اند و از فساد و گرسنگی و مرگ و جنگ و دیگری، صد سال پیش مردم دیگری درست در رشایط امروز تو بوده

اند. دوم به این اند و فریاد زدهاند، بلند شدهشان احساس خفگی کردههای زندگیگوشه یاندازی به همهدست

اند و چگونه حفظ دلیل که حواس�ن باشد، چگونه با دستان خودشان تغییر را به رفنت کسی تقلیل داده

ار نکرده و طلب با شعارهای زیبا و دستان کای زورگو، فاسد و قدرتآوردهای انقالبشان توسط عدهدست

 نکشیده مصادره شده است.های رنجصورت



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ۱۹۱۸انقالب نوامرب 

 ممکن بود یگر یجهان د

 

ن داد. البته دموکراتیزه شدن قیرص را برکنار کرد و به جنگ جهانی اول پایا ۱۹۱۸یک جنبش همگانی در نوامرب 

 بار.ق نیافت؛ با پیامدهایی مرگی آملان تحقی جامعهجانبههمه

کنند. کیل و ویلهلمزهافن از فرمان افرسانشان رسپیچی می : ملوانان ناوگان دریایی مستقر در۱۹۱۸پایان اکترب 

های خود را ضبط کرده و قوای فرماندهی این شهرهای ساحلی را های درجات مافوقها سالح و رسدوشیآن

ایستند. انقالب دوش رسبازان میشوند و همسازی وارد اعتصاب می�ایند. روز بعد کارگران کشتیتصاحب می

 ده است.آملان آغاز ش

ترین جنگ تا آن زمان. تا آغاز انقالب [این بارترین و پرکشتهی انقالب جنگ جهانی اول بود؛ دهشتزمینهپیش

افکن، ناو هواپی�بر بود. این اولین جنگی بود که در آن هواپی�های مببشده  به درازا کشیده جنگ] چهار سال

ر در حدود ده میلیون رسباز از کشورهای مختلف دو گازهای شیمیایی به صورت گسرتده استفاده شدند. 

ها به دلیل ... کشته شدند. ده میلیون دیگر از غیرنظامیان به دور از جبههنربدهایی چون وردان، تاننربگ و

 های ناشی از محرومیت جان خود را از دست دادند.گرسنگی و بی�ری

حال فرماندهی نیروی دریایی آملان به ت. با اینن این جنگ را خواهد باخدر این زمان مشخص شده بود: آملا

ها برای یک نربد آخر نامطمنئ مقابل نیروی دریایی بسیار قدرمتندتر بریتانیا فرمان داده بود؛ یک این ناوگان

 ها رسپیچی کردند.نیروی دریایی. این برای ملوانان نیز روشن بود. آن» عزت«فرمان خودکشی برای نجات 



 رسدن میانقالب به برلی

خیزش به رسعت از سواحل گسرتش یافت و بر رس راه با مقاومت کمی روبرو شد. یک شاهد عینی به خاطر 

شدند، (...) تجمعات و تظاهرات کارگران لغو میغرید.انقالب در رسارس آملان می طی یک هفته این«آورد: می

چرخیدند، های رسخ در هوا مید. پرچمهای شادی بودنها جشنشد، ایناما این دیگر تهدیدی محسوب �ی

گونه بود که انگار روزهای ابری ها خندان بودند. ایندرخشیدند و چهرهها میهای رسخ در شکاف دگمهروبان

 »و بارانی نوامرب بهار را آورده بودند.

کنندگان از های بسیار بلندی از تظاهر ] اعرتاضات به پایتخت رسیدند: صف۱۲۹۷آبان  ۲۶صبح نهم نوامرب [

ها، که مسیر تظاهرات از کنارشان ای به سمت مرکز شهر برلین روانه شدند. از بیشرت پادگانهای حاشیهمحله

دامئا در حال رشد حوالی ظهر به مرکز شهر  پیوستند. این تظاهراِت گذشت، رسبازان به صفوف تظاهرات میمی

ظهر مقاومت ی بعداز الح شدند. در ساعات اولیهسرسید. کالنرتی مرکزی اشغال شد و ماموران پلیس خلع 

 ی ملی سنگر گرفته بودند در هم شکست.مامورانی که در دانشگاه و کتابخانه

در ه�ن روز زیر فشار جنبش، صدراعظم شاهزاده ماکس فون بادن، بدون فرصت دادن برای دریافت یک 

شاهی پروسی و امپراطوری اعالم کرد. اندکی بعد او گیری ویلهلم دوم را از تاج پادی متناسب، کنارهنامهوکالت

. سپس [ابرت] به دموکرات آملان] فریدریش ابرت واگذار کرد[حزب سوسیال SPDمقام صدارت را به رییس 

» شورای �ایندگان خلق) «USPDدموکرات مستقل (ر و سه عضو حزب سوسیالدموکرات دیگهمراه دو سوسیال

 .را ساختند؛ ه�ن دولت جدید

دان تاریخ انداخت. طی زمان کوتاهی نه فقط جنبش کارگران و رسبازان نظم سلطنتی قرون مت�دی را به زباله

شاه و شاهزاده را خلع قدرت کرد و زمینه را برای رشوعی دموکراتیک مهیا کرد.  ۲۲ی امپراطور را، که همه

 ی جنگ جهانی اول را پایان بخشید.لهعام چهار سابس قتلاز رشوع اعرتاضات، یک آتشروزهای اندکی پس 

 

 املللیبخشی از یک حرکت بین

ی حاک�ن اروپایی در این دوران با اعرتاضات گسرتده، اعتصابات و تظاهرات آملان تنها مورد نبود. تقریبا همه

به  ها نفر در برابر آثار جنگ جهانی اولبین مسکو و بارسلون میلیون ۱۹۲۰تا  ۱۹۱۷شدند. از روبرو می

ها را اشغال و شوراهای کارگران، کشاورزان ها به رشایط بد معیشتی اعرتاض کردند، کارخانهها آمدند. آنخیابان

مجارستان فروپاشید، مجارستان جمهوری شورایی شد و در ایتالیا -و رسبازان را ایجاد �ودند. امپراطوری اتریش

 ریخ ثبت شدند.در تا» دو سال رسخ«به عنوان  ۱۹۲۰و  ۱۹۱۹های سال

کردند. فظ] قدرتشان تقال میکسانی که جهان را در این جنگ نابود کرده بودند، اکنون باید برای [ح

ده متام اروپا از روح انقالب پر ش«: بیان کرد ۱۹۱۹ی خود را در ماه مارس گونه نگرانوزیر بریتانیا ایننخست

اند، ه�نند آنچه آنان نارضایتی از رشایط بد زندگیتاثیر یک احساس عمیق است. کارگران دیگر نه فقط تحت



اند. متامیت نظم موجود اجت�عی، سیاسی و اقتصادی کردند، بلکه در چنگ رنج و خشمپیش از جنگ حس می

 »های مردم به زیر سوال رفته است.از این رس اروپا تا آن رسش توسط توده

 

 انقالب در روسیه

 ۴۵۰ کارگران، کشاورزان و رسبازان سلطنت تزاریِ  ۱۹۱۷ی تاده بود. در فوریهها ایسروسیه در مرکز این حرکت

داران بزرگ را بین کشاورزان های زمینساله را در هم شکستند. آنان در متام کشور شوراها را بنیان نهادند؛ زمین

ارتش به صورت آوردند. همچنین ها را به کنرتل دموکراتیک خود در تقسیم �ودند و کارخانجات و کارگاه

کردند. در اکترب یک دولت انقالبی رادیکال دموکراتیک سازمان یافت: رسبازان اکنون افرسان خود را انتخاب می

به قدرت رسید. یک جهش اجت�عی عظیم روسیه » متام قدرت به دست شوراها«ها با شعار با رهربی بلشویک

شد، در زمان کوتاهی به در نظر گرفته می» مهد ارتجاع«را در بر گرفت. کشوری که تا زمان کوتاهی پیش از آن 

 یکی از آزادترین جوامع دنیا تبدیل شد.

ها این فروپاشی مانده بود. به همین خاطر بلشویکزمان روسیه از نظر اقتصادی نیز کشوری بسیار عقبهم

صنعتی و بیشرت کشورهای  دانستند. فقط با کمک کارگران سایراملللی می[نظم موجود] را بخشی از رشد بین

کشی و ستم را ی جدید عاری از بهرهتوانست زنده مباند و یک جامعهیافته بود که انقالب روسیه میتوسعه

وزی نهایی انقالب ما چیزی جای هیچ شکی باقی نیست، که پیر «گونه بیان کرد: این ۱۹۱۸بسازد. لنین در سال 

الب] تنها مباند و در سایر کشورها حرکات انقالبی شکل نگیرند. (...) کننده خواهد بود، اگر که [این انقناامید 

امیدها به انقالب » اروپاست. طور که گفته شد، در انقالب در رسارسها، ه�ننجات ما از متامی این سختی

 تاثیر قرار داد.ین [جریان کارگری] جهان بود، تحتها قدرمتندتراملللی جنبش کارگران آملان را که دههبین

 

 قدرت شوراها

ای از قدرت را در امپراطوری آملان در هم شکسته بود. دیگر سلطنتی در کار نبود. حتی مجلس دیگر گوشه

دست نداشت. اوایل نوامرب تنها نهادهایی که قدرت محدودی در اختیار داشتند، شوراهای کارگران و رسبازان 

وانان در متام کشور ایجاد شده بودند. ششم نوامرب شوراها در برمن، ها در روزهای پس از خیزش ملبودند. آن

آلتونا، رندزبورگ و لوکشتت قدرت را در اختیار گرفتند. روز بعد کلن، مونیخ، براونشوایگ و هانوفر پیروی 

کردند. سایر شهرهای بزرگ در روز هشتم نوامرب به چنگ انقالب افتادند: اولدنبورگ، روستوک، ماگدبورگ، 

 هاله، الیپزیگ، درسدن، کمنیتس، دوسلدورف، فرانکفورت، دارمشتات، اشتوتگارت و نورنربگ.

ترین مراکز برای بازگرداندن نیروهای ارتش از ها شوراها تشکیل شدند. در بروکسل، یکی از مهمحتی در جبهه

می و دولتی را در دست که کنرتل ادارات نظا وامرب یک شورای رسبازان تشکیل شدفرانسه و بلژیک، در دهم ن

لهستان [بنا بر تقسیم سیاسی در آن زمان]  یهای ِمِشلن در بلژیک و گرودنو گرفت. مشابه این در رسبازخانه

 اتفاق افتاد.



ها به ها به صورت دموکراتیک انتخاب شدند. آنها و پادگانکاران در تولیدیاعضای شوراها از طرف هم

شد هر زمان باز عزلشان کرد. شوراها زندگی در بخش عمومی را د و میکنندگان خود پاسخگو بودنانتخاب

کلن شورای کارگران  کردند؛ [مثل] توزیع مواد غذایی و بازگرداندن رسبازان. به عنوان �ونه دردهی میسازمان

گردانی داد. همچنین بر باز ول تامین امنیت بود و امور بهداشتی، تغذیه و مسکن را سامان میو رسبازان مسئ

کرد. از آنجا که مجلس دیگر نقشی نداشت، دولت ها را مدیریت میها و بانکارتش نظارت داشت و دادگاه

 ، خود را بر اساس تجمیع شوراهای برلین شکل داد.»شورای �ایندگان خلق«رسارسی، ه�ن 

دهی ید برای سازمانها، به صورت خودجوش یک مدل جدهمچنین از دل مبارزات و اضطرارها و نیازهای توده

بود. بر خالف اجت�عی ایجاد شد؛ مدلی که فراتر از امپراطوری و حتی دموکراسی پارملانی، دموکراتیک می

ها هم زیر دست که در آن اقتصاد، دستگاه حکومت و رسانه بودای میشورایی جامعه ها، این دموکراسیاین

 گرفتند.های مردم قرار میکنرتل دموکراتیک توده

بسیاری از مردم فکر کردند که اکنون دیگر انقالب به رسانجام رسیده است. اما رسنگون کردن یک نظم کهنه، با 

حتی وقتی که «ایجاد [نظمی] نوین یکسان نبود. کارل لیبکنشت در یک سخ�انی نزد هزاران کارگر هشدار داد: 

ی ما به انجام رسیده است. ما باید متام یفهکه وظ ریده شده، ما اجازه نداریم باور کنیمآن کهنگی از هم د

ی کارگر را ایجاد کنیم؛ نیروی�ن را خرج کنیم تا یک دولت کارگران و رسبازان را بنا کنیم و نظم نوین طبقه

[با توجه به حضور » نظمی برای صلح، برای خوشبختی و برای آزادی برادران آملانی و برادرا�ان در متام جهان.

های مردساالرانه، ها و از جمله در جنبش آن زمان به دلیل شدت ارزشعرصه یمردان در همه اجت�عی غالب

 ی مردمان بوده است.]برادران َمجاز از همه

در واقع نخبگان قدیمی که آملان را وارد جنگ کرده بودند، همچنان به طور کامل از قدرت خلع نشده بودند. 

ها اعتبار خود را چنان از دست داده فرصت بودند. به هر صورت آن ی متقابل منتظربلکه آنان برای رضبه

توانستند به صورت عمومی در مقابل انقالب کارگران و رسبازان بایستند. به همین دلیل در پی بودند، که �ی

 یافتند. SPDگشتند و او را در یک متحد نامشکوک می

 

 »از انقالب متنفرم، همچون گناه«

مارکسیستی -اش دور کرده بود. در امپراتوری هنوز یک حزب انقالبیهای سوسیالیستیشهحزب خود را از ری

روی تدریجی را اجرا کرده بود. در سال های پیش از آغاز جنگ جهانی، یک راستبود. با این وجود در سال

ش در مجلس به رسانجام مشارکت آملان را در جنگ جهانی اول تایید کرده بود، بدین شکل که �ایندگان ۱۹۱۴

 اعتبارات جنگ رای داده بودند.

شی ضدجنگ تکین مامبورگ، کارل لیبکنشت و کالرا ز ها پیرامون رزا لوکز تنها یک گروه کوچک از سوسیالیست

دموکرات آملان یک گروه ها در زمان جنگ درون حزب سوسیالداری را حفظ کرده بودند. آنو ضدرسمایه



را ترک  SPDها بخش بزرگی از ضدجنگ ۱۹۱۷یجاد کردند. وقتی که در سال را ا –اتحاد اسپارتاکوس–کوچک 

 این حزب جدید همکاری کردند. اکوس بامستقل را ایجاد کنند، اعضای اسپارت دموکراتکردند، تا حزب سوسیال

آن  رتاضات علیه جنگ هربدبینی ایستاد. در حالی که اع در برابر انقالب با SPD ،در تضاد با این دو گروه

اگر قیرص از قدرت «شدند، دبیرکل حزب فریدریش ابرت در برابر شاهزاده ماکس فون بادن گفت: تر میقوی

خواهم؛ بله، من از آن همچون زیر خواهد بود. اما من آن را �یگیری نکند، پس انقالب سوسیالیستی ناگکناره

 »گناه متنفرم.

س اما تالش کرد، وکرات در آغاز تنها به اجبار ملحق شد، سپدمنقالب فرارسید، رهربی حزب سوسیالزمانی که ا

آمیز بود: چرا که اکرثیت عهده بگیرد تا بتواند آن را بهرت کنرتل کند. این هم برایش موفقیت رهربی جنبش را بر

ی منافعشان دیدند. چندین دهه حزب �ایندهکارگران و رسبازان هویت [سیاسی] خود را همچنان در حزب می

 SPDبار از نظر سیاسی فعال شده بودند. اغلب تفاوت میان و رسبازان در انقالب برای اولین د. سایر کارگرانبو 

شناختند. بعضا هنوز آن دو گروه دیگر را �ی –شدندوس را متوجه �یو گروه کوچک اسپارتاک USPDو 

 کردند.اقتدا می SPDبنابراین به 

 

 شکست مهلک

که قدرت را به طور حتمی از دستان نخبگان قدیمی، ارتش،  ن این امکان را خلق کردو رسبازا خیزش کارگران

ها وارد یک ائتالف با آن تصمیم گرفت SPDداران خارج کنند. در عوض اما رهربی روکراسی سلطنتی و رسمایهو ب

محرمانه علیه یک ی کل نیروهای ارتش) یک پی�ن فرماندهنوامرب ابرت و ولیهلم گرونر ( ١٠تر در شود. پیش

دموکرات سندیکا یک پی�ن مشابه میان رهرب سوسیالی] فراتر رادیکالیزه کردن انقالب بستند. در پی آن [مرحله

ی] کارفرمایان هوگو اشتیِنس بدین شکل منعقد شد: به عنوان خدمتی متقابل برای یس [اتحادیهن و ریکارل لگیِ 

راگیر، رهرب سندیکای کارگری قول داد که مالکیت خصوصی بر کاران با اصالحات اجت�عی فموافقت صاحب

 بزار تولید اساسا زیر سوال نرود.ا

د؛ بدین شکل که از اکرثیت تالش کرد که به نوعی نامحسوس به هدفش برس SPDسپس رهربی 

ا �ایندگان ی رسارسی شوراهدموکرات در شوراها استفاده کرد، تا شوراها را از قدرت عزل کند. در کنگرهسوسیال

SPD پس تاثیر آنان شوراها قدرت خود را کردند. نهایتا تحتیی استدالل میبه نفع پایانی برای جنبش شورا

 دادند و به انتخاب یک مجلس ملی رای دادند؛ یعنی به [ایجاد] یک دموکراسی پارملانی.

که  –نهمچون برلی–یا جاهایی زدند،  از تحویل قدرت رس باز –همچون برمن و مونیخ–در جاهایی که شوراها 

به شکلی  »های کهنقدرت«با  SPDکردند، توسط ائتالف برد انقالب مبارزه میانقالبیون همچنان برای پیش

کارگیری نیروهای راست افراطی به حتی از) SPDارتش رایش گوستاو نوسکه ( . وزیرخونین رسکوب شدند

ی ترین در میان [خیل] کشتگان این مبارزهکنشت تنها معروفمبورگ و لیباز نیز وحشت نکرد. لوک» سپاه آزاد«

 رسخورده برای یک دموکراسی شورایی سوسیالیستی بودند.



از مدتی مایوسانه از  کردند، پسنگاه می» خودشان«به عنوان حزب  SPDبسیاری از کارگران و رسبازانی که به 

مبارزه کرد، و آشکارا به مطالبات عمومی انقالب  گردان شدند. [حزب] ددمنشانه با کارگران اعتصابیآن روی

خیانت کرد. تعداد انبوهی از این  –های ابررشکتهمچون مطالبات حاصل از جمعی کردن گسرتده-نوامرب

)، که از دل اتحاد اسپارتاکوس KPDمدتی پس از آن به حزب کمونیست آملان (و کوتاه USPDرسخوردگان به 

 آمده بود، روی آوردند.در 

سنگرها  مقابلرا در سوی  SPDکشید. هر بار کارگران مبارز های بعدی بارها شعله میبارزات انقالبی در سالم

زی کرده است: های گذشته باب چه بازی خطرناکی را در سالاما معلوم شد، که حز  ١٩٢٠می یافتند. در مارس 

، که SPDولت رایش تحت رهربی علیه د –بخشی از آن زیر لوای پرچم صلیب شکسته–ارتش و سپاه آزاد 

در برابر کودتای معروف به کاپ مستاصل  دموکراتکرد، کودتا کردند. رهربی سوسیالبایستی از برلین فرار می

رس برآورد، نربد را در برابر نیروهای  دش علیه نیروهای چپ،ی نرب که بر پایه ایقرار گرفت: آن دستگاه نظامی

 »ارتش رایش به ارتش رایش شلیک �ی کند.« هانس فون سیکت چنین گفت:ی ارشد راست رد کرد. فرمانده

رسانجام این کارگران بودند، که با بزرگرتین اعتصاب رسارسی تاریخ آملان جمهوری را نجات دادند. شوراها دوباره 

 طلب یورش بردند. تحت فشار اعتصاب کودتا طیهای ارتشی سلطنتتاسیس شدند، کارگران مسلح به یگان

که از رشایط برای دموکراتیزه کردن فراگیر ارتش و  از این رس باز زد SPDچند روز درهم شکست. اما دوباره 

ی یی در منطقهشکسنت خونین جنبش شورادستگاه حکومت استفاده کند. در عوض ارتش رایش را برای درهم

 رور به خدمت گرفت.

ی سوسیالیستی ان ناکام ماند. این باعث شد که روسیهگونه بود که انقالب سوسیالیستی در آملرسانجام این

رسی بنشاند: حکومت وحشت جا یک نظام رسکوب جدید بتواند حرف خود را به کمنزوی باقی مباند و در آن

 استالین.

 

 آوردهادست

 میرس ١٩١٨نوامرب ها در آوردهای جمهوری وای�ر بدون اقدامات انقالبی تودهو با این وجود: متام دست

ی های کارگری با فشار اعتصابات با سندیکاها برای تعیین رشایط کار به وسیلهانجمنگونه که شدند. بدین�ی

وکار با ها به ایجاد شوراهای محل کار در فضاهای کسبی مرکزی بستند. آنای یک عهدنامهقراردادهای تعرفه

هشت ساعت با جربان کامل تفاوت مزد [پرداخت  شاغل رای دادند و حداکرث میزان کار روزانه را به ۵۰حداقل 

مزد بیشرت دریک ساعت با توجه به کاهش ساعات کار] تعیین کردند. همچنین خود جمهوری، حق رای زنان و 

 گذاری اجت�عی محصوالت این انقالب هستند.قانون

ر کس انقالب را نصفه و ژوست از انقالب فرانسه را تایید کرد: ه-از سویی دیگر انقالب نوامرب این سخن سن

ی جنگ دارانی که آملان را پیش از این به ورطهکند. رسمایهنیمه انجام دهد، گور خویش را با دستان خود می

جهانی اول رانده بودند، قدرتشان را حفظ کردند. دستگاه حکومتی، دادگسرتی و ارتش به صورت گسرتده 



های پرنفوذ به طور کامل حفظ نشد. جمهوری از موقعیت طلبان مخالفنتی سلطدموکراتیزه نشدند. فاصله

ها توانستند بر جمهوری غلبه کنند، یالیستسوس-در ائتالف با ناسیونال ١٩٣٣در سال » نخبگان«گونه این بدین

شان رقم های ابرقدرتیجهانی دیگر را برای سود و رویاپردازیجنبش کارگری را در هم بشکنند و یک جنگ

روزهای انقالب [در برابر انقالبیون] در  SPDبایست متحدین سابق ی تلخ تاریخ این که: این میبزنند. طعنه

ها هزار سوسیال دموکرات را در ها، همچنین دهدر کنار یهودیان و کمونیست ١٩٣٣بودند، که پس از می

 رساندند.ی محبوس کرده و به قتل های کار اجبار اردوگاه

 

 : منبع

 ٢١ سایت مارکس
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