ﻣﻘﺪﻣﻪی ﻣﱰﺟﻤﯿﻦ :ﺻﺒﺢﻫﺎ ﮐﻪ از ﺧﻮاب ﺑﯿﺪار ﻣﯽﺷﻮی ،ﺣﺘﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎزی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﺧﺒﺎر را ﭘﯽ ﺑﮕﯿﺮی ﺗﺎ ﮐﯿﻬﺎن
ﺑﺮاﯾﺖ از ﺑﺮﺗﺮیﻫﺎی ﺧﯿﺎﻟﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﮕﻮﯾﺪ؛ ﯾﺎ ﺑﻬﻨﻮد از زﺑﺎن ﴍق ﺑﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺣﺎل دﻻر و ﮔﻮﺟﻪ آنﻗﺪرﻫﺎ ﺑﺪ
ﻧﯿﺴﺖ و ﯾﺎ ﻣﻬﺮﻧﺎﻣﻪ و ﻣﻦوﺗﻮ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻘﴫ ﺑﺪﺑﺨﺘﯽﻫﺎﯾﺖ ﺧﻮدت و رﻓﻘﺎﯾﺖ ﻫﺴﺘﯿﺪ .ﺗﻮ ﯾﺎ از ﮐﺎر ﺑﯿﮑﺎر
ﺷﺪهای و ﻫﺸﺘﯽ ﻧﺪاری ﮐﻪ ﮔﺮوی ﻧﻪ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ؛ ﯾﺎ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪای ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺳﯽ و اﻧﺪی ﺳﺎل ﮐﺎر ﺳﻨﮕﯿﻦ ،ﺣﺎﻻ
ﺑﺎﯾﺪ ﺣﻘﻮﻗﯽ در ﺣﺪ ﯾﮏ ﭘﻨﺠﻢ ﺧﻂ ﻓﻘﺮ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯽ؛ ﯾﺎ ﻫﻤﮑﺎرت را ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازهی ﺗﻮ ﻃﺎﻗﺖ ﯾﮏ ﺳﺎل
ﺑﯽﺣﻘﻮﻗﯽ را ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺧﻮدش را ﺑﻪ آﺗﺶ ﮐﺸﯿﺪه و ﯾﺎ در ﴎﺑﺎزﺧﺎﻧﻪای ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯽ ﮐﻪ ،ﮐﺪام روز ﺑﺎﻻﺧﺮه
ﻃﺎﻗﺘﺖ ﻃﺎق ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺎ ﻗﻨﺪاق ﺳﻼﺣﺖ دﻫﻦ ﯾﺎوهﮔﻮی ﺣﺎﺟﯽ ﻣﺴﺌﻮل ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ-ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﻧﺎﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﯽ!
ﺣﺎﻻ ﮐﻪ ﺣﺪودا از ﻫﺮ ﭼﻬﺎر اﯾﺮاﻧﯽ ،ﯾﮑﯽ ﺣﺎﺷﯿﻪﻧﺸﯿﻦ ﺷﺪه و ﺳﻘﻒ ﻣﺤﮑﻤﯽ ﺑﺎﻻی ﴎ ﻧﺪارد و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ از ﻫﺮ دو
اﯾﺮاﻧﯽ ﯾﮑﯽ ﺣﺪاﻗﻞﻫﺎی ﻣﴫﻓﯽ و ﻣﺎدی ﻻزم ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ ﻋﺎدی ﺑﺎﻻی ﺧﻂ ﻓﻘﺮ را ﻧﺪارد ،ﺻﺒﺢ ﺗﺎ ﺷﺐ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ دﯾﮕﺮ ﭼﻪ ﻧﻔﺮﯾﻨﯽ اﺳﺖ؟ ﭼﺮا ﯾﮏ ﻋﺪهی ﻗﻠﺪر و ﺧﻮنﺧﻮار ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻬﺎر ﺧﻂ ﻓﺮﺿﯽ را روی
ﻧﻘﺸﻪ ﮐﺸﯿﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺗﻮ را ﺑﻪ ﻣﻠﯿﺘﯽ ﻣﺤﮑﻮم ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻪ واﻗﻌﯽﺳﺖ و ﻧﻪ ﺟﺰ درد ﺑﺮاﯾﺖ ﻣﻨﻔﻌﺘﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸﯽ ﮐﻪ ﭼﺮا ﺑﻌﻀﯽ از ﻫﻢﺷﺎﮔﺮدیﻫﺎﯾﺖ ﺑﺎور �ﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮ و ﻫﻢﻣﺤﻠﯽﻫﺎ و ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎﯾﺘﺎن ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ
ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ ،اﻣﺎ دم ﺑﺮ �ﯽآورﯾﺪ؟ ﭼﺮا ﺑﺮای ﯾﮏ ﻟﻘﻤﻪ ﻧﺎن و ﯾﮏ وﺟﺐ آزادی ﺑﯿﺸﱰ ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺎﻧﺖ را ﺑﺮداری و ﻓﺮار
ﮐﻨﯽ و ﯾﺎ ﺑﺮوی و ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ ﺑﻪ ﮐﺸﻮری دﯾﮕﺮ ﺗﺠﺎوز ﮐﻨﯽ و ﻧﺎﻧﺖ را در ﺧﻮن ﻧﯿﻢﻣﯿﻠﯿﻮن اﻧﺴﺎن ﺑﯽﮔﻨﺎه

ﺑﺰﻧﯽ و ﯾﺎ ﺑﯿﻦ دو ﻣﺎه اﺿﺎﻓﻪ ﺧﺪﻣﺖ در ﺧﺪﻣﺖ اﺟﺒﺎری و ﺗﯿﺮاﻧﺪازی ﺑﻪ ﮐﻮﻟﱪ ﻣﺤﺮوم و زﺣﻤﺖﮐﺶ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮑﯽ را
اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯽ؟ ﺷﺐﻫﺎ ﺗﺎ ﺻﺒﺢ ﺑﻪ ﺳﻘﻒ ﺗﺮک ﺑﺮداﺷﺘﻪای ﺧﯿﺮهای و ﻣﯽﭘﺮﺳﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ دﻟﻘﮏﻫﺎی ﻣﺎﻫﻮاره ﭼﻪ
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ؟ ﭼﺮا ﻟﺒﺎسﻫﺎ و ﮐﻼم و ﺣﺘﯽ ﻏﺬاﻫﺎﯾﺸﺎن آﻧﻘﺪر ﻏﯿﺮواﻗﻌﯽ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺮای ﺳﯿﺎﺳﺖورزی ﻫﻢ رﻓﺘﻪاﻧﺪ ﺑﻪ
دﻧﺒﺎل ﺧﻮردن اﺳﺘﻔﺮاغ ﭼﻬﻞ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ؟ �ﯽﻓﻬﻤﯽ ﮐﻪ ﭼﺮا زادهی ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺑﻮدن آﻧﻘﺪر اﻣﺘﯿﺎز دارد ﮐﻪ ﺑﻨﻔﺶﻫﺎ ﺑﻪ
دﻧﺒﺎل ﻧﻮادﮔﺎن اﻣﺎم ﻗﺎﺗﻞ ﻣﯽروﻧﺪ و ﻓﻮﮐﻮل-ﮐﺮاواﺗﯽﻫﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻧﻮادﮔﺎن رﺿﺎ ﻣﯿﺮﭘﻨﺞ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮر؟ ﭼﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ
ﺑﺮای دو ﮔﺮوه ،ﮐﻪ ﺧﯿﺮ ﴎﺷﺎن روﺑﺮوی ﻫﻢ اﯾﺴﺘﺎدهاﻧﺪ ،ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﻔﺖ
ﺧﻮرده ﺑﺎﺷﺪ و در ﻤﺗﺎم ﻋﻤﺮش ﮐﺎر ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﻢ ﻧﺪاده ﺑﺎﺷﺪ و ﭘﺪرﺑﺰرﮔﺶ آدم ﮐﺸﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻔﺖ
ﻣﻔﺖ ﻗﺪرت و ﺟﺎن و ﻣﺎل ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺗﻮ و ﻫﻢﺷﺎﮔﺮدیﻫﺎ و ﻫﻢﻣﺤﻠﻪایﻫﺎﯾﺖ را ﻗﺒﻀﻪ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ؟
ﺗﺎ ﻣﯽآﯾﯽ ﻧﻔﺴﯽ ﺑﮑﺸﯽ ﻫﺠﻤﻪی ﺳﻮاﻻت ﺑﻌﺪی ﴎ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻋﻼﯾﻖ ﺷﺨﺼﯽ و رواﺑﻂ
ﻋﺎﻃﻔﯽات ﺑﺎﯾﺪ ﺟﻮاب ﭘﺲ ﺑﺪﻫﯽ ،ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﭘﺪرت آنﻗﺪر ﮔﺮدنﮐﻠﻔﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﺴﺖ و ﻣﻘﺎم و ﭘﻮرﺷﻪات ﺗﺎﻣﯿﻦ
ﺑﺎﺷﺪ؟ ﭼﺮا ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺳﻌﯿﺪ ﻃﻮﺳﯽ را از ﭘﺎ آوﯾﺰان ﻧﮑﺮده؟ ﭼﺮا زن ﺑﻮدن در اﯾﻦ ﺧﺮابﺷﺪه ﺟﺮم اﺳﺖ؟ ﭼﺮا ﻣﺮد
ﺑﻮدن ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﴍط ﭼﺎﭘﻠﻮﺳﯽ از ﻗﺪرﻤﺗﻨﺪان و ﻗﻠﺪری و ﺗﻮﺣﺶ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﻮدﮐﺎن و زﻧﺎن ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل اﺳﺖ؟ ﭼﺮا ﺟﺎن
آدمﻫﺎ ﭘﺸﻢ اﺳﺖ؟ در ﺟﺎده ﻣﯽﻣﯿﺮﻧﺪ؛ زﯾﺮ دﺳﺖ و ﭘﺎی ﴍﺧﺮﻫﺎی ﺷﻬﺮداری ﻣﯽﻣﯿﺮﻧﺪ؛ در دﻋﻮا ﴎ ﮐﺮاﯾﻪی
ﺗﺎﮐﺴﯽ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﮕﺎه ﮐﺠﮑﯽ ﻣﯽﻣﯿﺮﻧﺪ و ﺗﺎزه اﮔﺮ زﻧﺪه ﻤﺑﺎﻧﻨﺪ و ﺑﻪ دﺳﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﻋﺪام ﻧﺸﻮﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ از ﭘﺲ
ﻃﻮﻓﺎن ﺷﻦ و آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا و ﭘﺎرازﯾﺖ و ﺑﯽآﺑﯽ و ﮔﻠﻮﻟﻪﻫﺎی ﴎﮔﺮدان ﺑﺮ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ .ﭘﺲ ﺟﺎن آدم ﮐﯽ ارزش ﭘﯿﺪا
ﻣﯽﮐﻨﺪ؟
اﻧﮕﺎر ﮐﻪ در آﺳ�ن ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﮐﺴﯽ ﻣﯽﮔﺮدی ﮐﻪ دﺳﺘﯽ دراز ﮐﻨﺪ و ﺗﻮ را از اﯾﻦ ﮐﺎﺑﻮس ﺑﯽﭘﺎﯾﺎن ﺑﯿﺪار ﮐﻨﺪ .ﻧﮕﺎه
ﻣﯽﮐﻨﯽ ﮐﻪ آدمﻫﺎی دﯾﮕﺮ در ﺟﺎﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ زﺟﺮی ﮐﺸﯿﺪهاﻧﺪ و ﺑﺎ ﺧﻮدت ﻣﯽﮔﻮﯾﯽ ﭘﺲ ﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ و
ﻧﻔﺮﯾﻦﺷﺪه ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ .ﺗﺎ ﻣﯽآﯾﯽ ﻟﺒﺨﻨﺪ اﻣﯿﺪت را ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﮐﻠﯿﺪ و دﻻر ﺑﻨﻔﺶ و ﺗﺤﺮﯾﻢ و رﺷﺪ ﺑﯽﭘﺎﯾﺎن ﺗﻮرم
روی ﺻﻮرﺗﺖ ﻣﺎﺳﯿﺪه ﺑﺎز ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯽ ،ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ ﺟﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﻟﺒﺨﻨﺪ را زده و ﻗﺪرت و ﺟﺎن و
ﻣﺎﻟﺶ را ﭘﺲ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرده اﺳﺖ .ﻣﯽﺧﻮاﻫﯽ ﻓﺮﯾﺎد ﺑﺰﻧﯽ از اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺑﯽﭼﺎرﮔﯽ!
ﻓﺮﯾﺎدت را ﺑﺰن! ﺑﻠﻨﺪ ﺷﻮ و ﻓﺮﯾﺎدت را ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ ﺑﺰن! ﺑﻌﺪ دﺳﺘﺖ را ﺑﻪ ﻫﻢﺷﺎﮔﺮدی و ﻫﻤﮑﺎر و ﻫﻢﻣﺤﻠﻪاﯾﺖ ﺑﺪه ﺗﺎ
ﺑﺎ ﻫﻢ ﻓﺮﯾﺎد ﺑﺰﻧﯿﻢ .اﯾﻦ ﻣﻦﺘ ﭘﯿﺶ رو ﺑﻪ دو دﻟﯿﻞ ﺑﻪ دﺳﺘﺖ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .اول ﺑﺮای اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﯽ ﺟﺎی
دﯾﮕﺮی ،ﺻﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﻣﺮدم دﯾﮕﺮی درﺳﺖ در ﴍاﯾﻂ اﻣﺮوز ﺗﻮ ﺑﻮدهاﻧﺪ و از ﻓﺴﺎد و ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ و ﻣﺮگ و ﺟﻨﮓ و
دﺳﺖاﻧﺪازی ﺑﻪ ﻫﻤﻪی ﮔﻮﺷﻪﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽﺷﺎن اﺣﺴﺎس ﺧﻔﮕﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪهاﻧﺪ و ﻓﺮﯾﺎد زدهاﻧﺪ .دوم ﺑﻪ اﯾﻦ
دﻟﯿﻞ ﮐﻪ ﺣﻮاﺳ�ن ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ دﺳﺘﺎن ﺧﻮدﺷﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ را ﺑﻪ رﻓﻦﺘ ﮐﺴﯽ ﺗﻘﻠﯿﻞ دادهاﻧﺪ و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺣﻔﻆ
دﺳﺖآوردﻫﺎی اﻧﻘﻼﺑﺸﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﻋﺪهای زورﮔﻮ ،ﻓﺎﺳﺪ و ﻗﺪرتﻃﻠﺐ ﺑﺎ ﺷﻌﺎرﻫﺎی زﯾﺒﺎ و دﺳﺘﺎن ﮐﺎر ﻧﮑﺮده و
ﺻﻮرتﻫﺎی رﻧﺞﻧﮑﺸﯿﺪه ﻣﺼﺎدره ﺷﺪه اﺳﺖ.

اﻧﻘﻼب ﻧﻮاﻣﱪ ۱۹۱۸

ﺟﻬﺎن دﯾﮕﺮی ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد
ﯾﮏ ﺟﻨﺒﺶ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ در ﻧﻮاﻣﱪ  ۱۹۱۸ﻗﯿﴫ را ﺑﺮﮐﻨﺎر ﮐﺮد و ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ اول ﭘﺎﯾﺎن داد .اﻟﺒﺘﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﺰه ﺷﺪن
ﻫﻤﻪﺟﺎﻧﺒﻪی ﺟﺎﻣﻌﻪی آﳌﺎن ﺗﺤﻘﻖ ﻧﯿﺎﻓﺖ؛ ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎﯾﯽ ﻣﺮگﺑﺎر.
ﭘﺎﯾﺎن اﮐﺘﱪ  :۱۹۱۸ﻣﻠﻮاﻧﺎن ﻧﺎوﮔﺎن درﯾﺎﯾﯽ ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﮐﯿﻞ و وﯾﻠﻬﻠﻤﺰﻫﺎﻓﻦ از ﻓﺮﻣﺎن اﻓﴪاﻧﺸﺎن ﴎﭘﯿﭽﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
آنﻫﺎ ﺳﻼح و ﴎدوﺷﯽﻫﺎی درﺟﺎت ﻣﺎﻓﻮقﻫﺎی ﺧﻮد را ﺿﺒﻂ ﮐﺮده و ﻗﻮای ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ اﯾﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺳﺎﺣﻠﯽ را
ﺗﺼﺎﺣﺐ ﻣﯽ�ﺎﯾﻨﺪ .روز ﺑﻌﺪ ﮐﺎرﮔﺮان ﮐﺸﺘﯽﺳﺎزی وارد اﻋﺘﺼﺎب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻫﻢدوش ﴎﺑﺎزان ﻣﯽاﯾﺴﺘﻨﺪ .اﻧﻘﻼب
آﳌﺎن آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﭘﯿﺶزﻣﯿﻨﻪی اﻧﻘﻼب ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ اول ﺑﻮد؛ دﻫﺸﺖﺑﺎرﺗﺮﯾﻦ و ﭘﺮﮐﺸﺘﻪﺗﺮﯾﻦ ﺟﻨﮓ ﺗﺎ آن زﻣﺎن .ﺗﺎ آﻏﺎز اﻧﻘﻼب ]اﯾﻦ
ﺟﻨﮓ[ ﭼﻬﺎر ﺳﺎل ﺑﻪ درازا ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه ﺑﻮد .اﯾﻦ اوﻟﯿﻦ ﺟﻨﮕﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در آن ﻫﻮاﭘﯿ�ﻫﺎی ﻤﺑﺐاﻓﮑﻦ ،ﻧﺎو ﻫﻮاﭘﯿ�ﺑﺮ
و ﮔﺎزﻫﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺴﱰده اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪﻧﺪ .در ﺣﺪود ده ﻣﯿﻠﯿﻮن ﴎﺑﺎز از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در
ﻧﱪدﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن وردان ،ﺗﺎﻧﻨﱪگ و ...ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ .ده ﻣﯿﻠﯿﻮن دﯾﮕﺮ از ﻏﯿﺮﻧﻈﺎﻣﯿﺎن ﺑﻪ دور از ﺟﺒﻬﻪﻫﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ و ﺑﯿ�ریﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ﺟﺎن ﺧﻮد را از دﺳﺖ دادﻧﺪ.
در اﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﺑﻮد :آﳌﺎن اﯾﻦ ﺟﻨﮓ را ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺎﺧﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦﺣﺎل ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻧﯿﺮوی درﯾﺎﯾﯽ آﳌﺎن ﺑﻪ
اﯾﻦ ﻧﺎوﮔﺎنﻫﺎ ﺑﺮای ﯾﮏ ﻧﱪد آﺧﺮ ﻧﺎﻣﻄﻤﱧ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﯿﺮوی درﯾﺎﯾﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻗﺪرﻤﺗﻨﺪﺗﺮ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﻓﺮﻣﺎن داده ﺑﻮد؛ ﯾﮏ
ﻓﺮﻣﺎن ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﺑﺮای ﻧﺠﺎت »ﻋﺰت« ﻧﯿﺮوی درﯾﺎﯾﯽ .اﯾﻦ ﺑﺮای ﻣﻠﻮاﻧﺎن ﻧﯿﺰ روﺷﻦ ﺑﻮد .آنﻫﺎ ﴎﭘﯿﭽﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.

اﻧﻘﻼب ﺑﻪ ﺑﺮﻟﯿﻦ ﻣﯽرﺳﺪ
ﺧﯿﺰش ﺑﻪ ﴎﻋﺖ از ﺳﻮاﺣﻞ ﮔﺴﱰش ﯾﺎﻓﺖ و ﺑﺮ ﴎ راه ﺑﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﻤﯽ روﺑﺮو ﺷﺪ .ﯾﮏ ﺷﺎﻫﺪ ﻋﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ﻣﯽآورد» :ﻃﯽ ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ اﯾﻦ اﻧﻘﻼب در ﴎاﴎ آﳌﺎن ﻣﯽﻏﺮﯾﺪ (...).ﺗﺠﻤﻌﺎت و ﺗﻈﺎﻫﺮات ﮐﺎرﮔﺮان ﻟﻐﻮ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ،
اﻣﺎ اﯾﻦ دﯾﮕﺮ ﺗﻬﺪﯾﺪی ﻣﺤﺴﻮب �ﯽﺷﺪ ،اﯾﻦﻫﺎ ﺟﺸﻦﻫﺎی ﺷﺎدی ﺑﻮدﻧﺪ .ﭘﺮﭼﻢﻫﺎی ﴎخ در ﻫﻮا ﻣﯽﭼﺮﺧﯿﺪﻧﺪ،
روﺑﺎنﻫﺎی ﴎخ در ﺷﮑﺎف دﮔﻤﻪﻫﺎ ﻣﯽدرﺧﺸﯿﺪﻧﺪ و ﭼﻬﺮهﻫﺎ ﺧﻨﺪان ﺑﻮدﻧﺪ .اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻧﮕﺎر روزﻫﺎی اﺑﺮی
و ﺑﺎراﻧﯽ ﻧﻮاﻣﱪ ﺑﻬﺎر را آورده ﺑﻮدﻧﺪ«.
ﺻﺒﺢ ﻧﻬﻢ ﻧﻮاﻣﱪ ] ۲۶آﺑﺎن  [۱۲۹۷اﻋﱰاﺿﺎت ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ رﺳﯿﺪﻧﺪ :ﺻﻒﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻠﻨﺪی از ﺗﻈﺎﻫﺮﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از
ﻣﺤﻠﻪﻫﺎی ﺣﺎﺷﯿﻪای ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺮﮐﺰ ﺷﻬﺮ ﺑﺮﻟﯿﻦ رواﻧﻪ ﺷﺪﻧﺪ .از ﺑﯿﺸﱰ ﭘﺎدﮔﺎنﻫﺎ ،ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺮ ﺗﻈﺎﻫﺮات از ﮐﻨﺎرﺷﺎن
ﻣﯽﮔﺬﺷﺖ ،ﴎﺑﺎزان ﺑﻪ ﺻﻔﻮف ﺗﻈﺎﻫﺮات ﻣﯽﭘﯿﻮﺳﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﺗﻈﺎﻫﺮ ِ
ات داﻤﺋﺎ در ﺣﺎل رﺷﺪ ﺣﻮاﻟﯽ ﻇﻬﺮ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺷﻬﺮ
رﺳﯿﺪ .ﮐﻼﻧﱰی ﻣﺮﮐﺰی اﺷﻐﺎل ﺷﺪ و ﻣﺎﻣﻮران ﭘﻠﯿﺲ ﺧﻠﻊ ﺳﻼح ﺷﺪﻧﺪ .در ﺳﺎﻋﺎت اوﻟﯿﻪی ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ ﻣﻘﺎوﻣﺖ
ﻣﺎﻣﻮراﻧﯽ ﮐﻪ در داﻧﺸﮕﺎه و ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪی ﻣﻠﯽ ﺳﻨﮕﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ در ﻫﻢ ﺷﮑﺴﺖ.
در ﻫ�ن روز زﯾﺮ ﻓﺸﺎر ﺟﻨﺒﺶ ،ﺻﺪراﻋﻈﻢ ﺷﺎﻫﺰاده ﻣﺎﮐﺲ ﻓﻮن ﺑﺎدن ،ﺑﺪون ﻓﺮﺻﺖ دادن ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﯾﮏ
وﮐﺎﻟﺖﻧﺎﻣﻪی ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ،ﮐﻨﺎرهﮔﯿﺮی وﯾﻠﻬﻠﻢ دوم را از ﺗﺎج ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﭘﺮوﺳﯽ و اﻣﭙﺮاﻃﻮری اﻋﻼم ﮐﺮد .اﻧﺪﮐﯽ ﺑﻌﺪ او
ﻣﻘﺎم ﺻﺪارت را ﺑﻪ رﯾﯿﺲ ] SPDﺣﺰب ﺳﻮﺳﯿﺎلدﻣﻮﮐﺮات آﳌﺎن[ ﻓﺮﯾﺪرﯾﺶ اﺑﺮت واﮔﺬار ﮐﺮد .ﺳﭙﺲ ]اﺑﺮت[ ﺑﻪ
ﻫﻤﺮاه دو ﺳﻮﺳﯿﺎلدﻣﻮﮐﺮات دﯾﮕﺮ و ﺳﻪ ﻋﻀﻮ ﺣﺰب ﺳﻮﺳﯿﺎلدﻣﻮﮐﺮات ﻣﺴﺘﻘﻞ )» (USPDﺷﻮرای �ﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺧﻠﻖ«
را ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ؛ ﻫ�ن دوﻟﺖ ﺟﺪﯾﺪ.
ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮان و ﴎﺑﺎزان ﻧﻈﻢ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﻗﺮون ﻣﺘ�دی را ﺑﻪ زﺑﺎﻟﻪدان ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺪاﺧﺖ .ﻃﯽ زﻣﺎن ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ
اﻣﭙﺮاﻃﻮر را ،ﮐﻪ ﻫﻤﻪی  ۲۲ﺷﺎه و ﺷﺎﻫﺰاده را ﺧﻠﻊ ﻗﺪرت ﮐﺮد و زﻣﯿﻨﻪ را ﺑﺮای ﴍوﻋﯽ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﻣﻬﯿﺎ ﮐﺮد.
روزﻫﺎی اﻧﺪﮐﯽ ﭘﺲ از ﴍوع اﻋﱰاﺿﺎت ،ﯾﮏ آﺗﺶﺑﺲ ﻗﺘﻞﻋﺎم ﭼﻬﺎر ﺳﺎﻟﻪی ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ اول را ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺨﺸﯿﺪ.
ﺑﺨﺸﯽ از ﯾﮏ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﯿﻦاﳌﻠﻠﯽ
آﳌﺎن ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻮرد ﻧﺒﻮد .ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻫﻤﻪی ﺣﺎﮐ�ن اروﭘﺎﯾﯽ در اﯾﻦ دوران ﺑﺎ اﻋﱰاﺿﺎت ﮔﺴﱰده ،اﻋﺘﺼﺎﺑﺎت و ﺗﻈﺎﻫﺮات
روﺑﺮو ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .از  ۱۹۱۷ﺗﺎ  ۱۹۲۰ﺑﯿﻦ ﻣﺴﮑﻮ و ﺑﺎرﺳﻠﻮن ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ ﻧﻔﺮ در ﺑﺮاﺑﺮ آﺛﺎر ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ اول ﺑﻪ
ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎ آﻣﺪﻧﺪ .آنﻫﺎ ﺑﻪ ﴍاﯾﻂ ﺑﺪ ﻣﻌﯿﺸﺘﯽ اﻋﱰاض ﮐﺮدﻧﺪ ،ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎ را اﺷﻐﺎل و ﺷﻮراﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮان ،ﮐﺸﺎورزان
و ﴎﺑﺎزان را اﯾﺠﺎد �ﻮدﻧﺪ .اﻣﭙﺮاﻃﻮری اﺗﺮﯾﺶ-ﻣﺠﺎرﺳﺘﺎن ﻓﺮوﭘﺎﺷﯿﺪ ،ﻣﺠﺎرﺳﺘﺎن ﺟﻤﻬﻮری ﺷﻮراﯾﯽ ﺷﺪ و در اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ
ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۹۱۹و  ۱۹۲۰ﺑﻪ ﻋﻨﻮان »دو ﺳﺎل ﴎخ« در ﺗﺎرﯾﺦ ﺛﺒﺖ ﺷﺪﻧﺪ.
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺟﻬﺎن را در اﯾﻦ ﺟﻨﮓ ﻧﺎﺑﻮد ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،اﮐﻨﻮن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ]ﺣﻔﻆ[ ﻗﺪرﺗﺸﺎن ﺗﻘﻼ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺧﻮد را در ﻣﺎه ﻣﺎرس  ۱۹۱۹ﺑﯿﺎن ﮐﺮد» :ﻤﺗﺎم اروﭘﺎ از روح اﻧﻘﻼب ﭘﺮ ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﮐﺎرﮔﺮان دﯾﮕﺮ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺗﺤﺖﺗﺎﺛﯿﺮ ﯾﮏ اﺣﺴﺎس ﻋﻤﯿﻖ ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ از ﴍاﯾﻂ ﺑﺪ زﻧﺪﮔﯽاﻧﺪ ،ﻫ�ﻧﻨﺪ آﻧﭽﻪ آﻧﺎن

ﭘﯿﺶ از ﺟﻨﮓ ﺣﺲ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ در ﭼﻨﮓ رﻧﺞ و ﺧﺸﻢاﻧﺪ .ﻤﺗﺎﻣﯿﺖ ﻧﻈﻢ ﻣﻮﺟﻮد اﺟﺘ�ﻋﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی
از اﯾﻦ ﴎ اروﭘﺎ ﺗﺎ آن ﴎش ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮدهﻫﺎی ﻣﺮدم ﺑﻪ زﯾﺮ ﺳﻮال رﻓﺘﻪ اﺳﺖ«.
اﻧﻘﻼب در روﺳﯿﻪ
روﺳﯿﻪ در ﻣﺮﮐﺰ اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖﻫﺎ اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد .در ﻓﻮرﯾﻪی  ۱۹۱۷ﮐﺎرﮔﺮان ،ﮐﺸﺎورزان و ﴎﺑﺎزان ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺗﺰاریِ ۴۵۰
ﺳﺎﻟﻪ را در ﻫﻢ ﺷﮑﺴﺘﻨﺪ .آﻧﺎن در ﻤﺗﺎم ﮐﺸﻮر ﺷﻮراﻫﺎ را ﺑﻨﯿﺎن ﻧﻬﺎدﻧﺪ؛ زﻣﯿﻦﻫﺎی زﻣﯿﻦداران ﺑﺰرگ را ﺑﯿﻦ ﮐﺸﺎورزان
ﺗﻘﺴﯿﻢ �ﻮدﻧﺪ و ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت و ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎ را ﺑﻪ ﮐﻨﱰل دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺧﻮد درآوردﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ارﺗﺶ ﺑﻪ ﺻﻮرت
دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺖ :ﴎﺑﺎزان اﮐﻨﻮن اﻓﴪان ﺧﻮد را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .در اﮐﺘﱪ ﯾﮏ دوﻟﺖ اﻧﻘﻼﺑﯽ رادﯾﮑﺎل
ﺑﺎ رﻫﱪی ﺑﻠﺸﻮﯾﮏﻫﺎ ﺑﺎ ﺷﻌﺎر »ﻤﺗﺎم ﻗﺪرت ﺑﻪ دﺳﺖ ﺷﻮراﻫﺎ« ﺑﻪ ﻗﺪرت رﺳﯿﺪ .ﯾﮏ ﺟﻬﺶ اﺟﺘ�ﻋﯽ ﻋﻈﯿﻢ روﺳﯿﻪ
را در ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺖ .ﮐﺸﻮری ﮐﻪ ﺗﺎ زﻣﺎن ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﭘﯿﺶ از آن »ﻣﻬﺪ ارﺗﺠﺎع« در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ ،در زﻣﺎن ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﺑﻪ
ﯾﮑﯽ از آزادﺗﺮﯾﻦ ﺟﻮاﻣﻊ دﻧﯿﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ.
ﻫﻢزﻣﺎن روﺳﯿﻪ از ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﯿﺰ ﮐﺸﻮری ﺑﺴﯿﺎر ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻠﺸﻮﯾﮏﻫﺎ اﯾﻦ ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ
]ﻧﻈﻢ ﻣﻮﺟﻮد[ را ﺑﺨﺸﯽ از رﺷﺪ ﺑﯿﻦاﳌﻠﻠﯽ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ .ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﺎرﮔﺮان ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﺑﯿﺸﱰ
ﺗﻮﺳﻌﻪﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻧﻘﻼب روﺳﯿﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ زﻧﺪه ﻤﺑﺎﻧﺪ و ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪی ﺟﺪﯾﺪ ﻋﺎری از ﺑﻬﺮهﮐﺸﯽ و ﺳﺘﻢ را
ﺑﺴﺎزد .ﻟﻨﯿﻦ در ﺳﺎل  ۱۹۱۸اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد» :ﺟﺎی ﻫﯿﭻ ﺷﮑﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﮐﻪ ﭘﯿﺮوزی ﻧﻬﺎﯾﯽ اﻧﻘﻼب ﻣﺎ ﭼﯿﺰی
ﻧﺎاﻣﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،اﮔﺮ ﮐﻪ ]اﯾﻦ اﻧﻘﻼب[ ﺗﻨﻬﺎ ﻤﺑﺎﻧﺪ و در ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺣﺮﮐﺎت اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺷﮑﻞ ﻧﮕﯿﺮﻧﺪ(...) .
ﻧﺠﺎت ﻣﺎ از ﻤﺗﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﺳﺨﺘﯽﻫﺎ ،ﻫ�نﻃﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ،در اﻧﻘﻼب در ﴎاﴎ اروﭘﺎﺳﺖ «.اﻣﯿﺪﻫﺎ ﺑﻪ اﻧﻘﻼب
ﺑﯿﻦاﳌﻠﻠﯽ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮان آﳌﺎن را ﮐﻪ دﻫﻪﻫﺎ ﻗﺪرﻤﺗﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ]ﺟﺮﯾﺎن ﮐﺎرﮔﺮی[ ﺟﻬﺎن ﺑﻮد ،ﺗﺤﺖﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار داد.
ﻗﺪرت ﺷﻮراﻫﺎ
اﻣﭙﺮاﻃﻮری آﳌﺎن در ﻫﻢ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺑﻮد .دﯾﮕﺮ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ در ﮐﺎر ﻧﺒﻮد .ﺣﺘﯽ ﻣﺠﻠﺲ دﯾﮕﺮ ﮔﻮﺷﻪای از ﻗﺪرت را در
دﺳﺖ ﻧﺪاﺷﺖ .اواﯾﻞ ﻧﻮاﻣﱪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻬﺎدﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺪرت ﻣﺤﺪودی در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻨﺪ ،ﺷﻮراﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮان و ﴎﺑﺎزان
ﺑﻮدﻧﺪ .آنﻫﺎ در روزﻫﺎی ﭘﺲ از ﺧﯿﺰش ﻣﻠﻮاﻧﺎن در ﻤﺗﺎم ﮐﺸﻮر اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﺷﺸﻢ ﻧﻮاﻣﱪ ﺷﻮراﻫﺎ در ﺑﺮﻣﻦ،
آﻟﺘﻮﻧﺎ ،رﻧﺪزﺑﻮرگ و ﻟﻮﮐﺸﺘﺖ ﻗﺪرت را در اﺧﺘﯿﺎر ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .روز ﺑﻌﺪ ﮐﻠﻦ ،ﻣﻮﻧﯿﺦ ،ﺑﺮاوﻧﺸﻮاﯾﮓ و ﻫﺎﻧﻮﻓﺮ ﭘﯿﺮوی
ﮐﺮدﻧﺪ .ﺳﺎﯾﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺰرگ در روز ﻫﺸﺘﻢ ﻧﻮاﻣﱪ ﺑﻪ ﭼﻨﮓ اﻧﻘﻼب اﻓﺘﺎدﻧﺪ :اوﻟﺪﻧﺒﻮرگ ،روﺳﺘﻮک ،ﻣﺎﮔﺪﺑﻮرگ،
ﻫﺎﻟﻪ ،ﻻﯾﭙﺰﯾﮓ ،درﺳﺪن ،ﮐﻤﻨﯿﺘﺲ ،دوﺳﻠﺪورف ،ﻓﺮاﻧﮑﻔﻮرت ،دارﻣﺸﺘﺎت ،اﺷﺘﻮﺗﮕﺎرت و ﻧﻮرﻧﱪگ.
ﺣﺘﯽ در ﺟﺒﻬﻪﻫﺎ ﺷﻮراﻫﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪﻧﺪ .در ﺑﺮوﮐﺴﻞ ،ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﺮای ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن ﻧﯿﺮوﻫﺎی ارﺗﺶ از
ﻓﺮاﻧﺴﻪ و ﺑﻠﮋﯾﮏ ،در دﻫﻢ ﻧﻮاﻣﱪ ﯾﮏ ﺷﻮرای ﴎﺑﺎزان ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﻨﱰل ادارات ﻧﻈﺎﻣﯽ و دوﻟﺘﯽ را در دﺳﺖ
ﮔﺮﻓﺖ .ﻣﺸﺎﺑﻪ اﯾﻦ در ﴎﺑﺎزﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ِﻣ ِﺸﻠﻦ در ﺑﻠﮋﯾﮏ و ﮔﺮودﻧﻮی ﻟﻬﺴﺘﺎن ]ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ در آن زﻣﺎن[
اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد.

اﻋﻀﺎی ﺷﻮراﻫﺎ از ﻃﺮف ﻫﻢﮐﺎران در ﺗﻮﻟﯿﺪیﻫﺎ و ﭘﺎدﮔﺎنﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ .آنﻫﺎ ﺑﻪ
اﻧﺘﺨﺎبﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﯽﺷﺪ ﻫﺮ زﻣﺎن ﺑﺎز ﻋﺰﻟﺸﺎن ﮐﺮد .ﺷﻮراﻫﺎ زﻧﺪﮔﯽ در ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻮﻣﯽ را
ﺳﺎزﻣﺎندﻫﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ؛ ]ﻣﺜﻞ[ ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ و ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن ﴎﺑﺎزان .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان �ﻮﻧﻪ در ﮐﻠﻦ ﺷﻮرای ﮐﺎرﮔﺮان
و ﴎﺑﺎزان ﻣﺴﺌﻮل ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ ﺑﻮد و اﻣﻮر ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ،ﺗﻐﺬﯾﻪ و ﻣﺴﮑﻦ را ﺳﺎﻣﺎن ﻣﯽداد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﯽ
ارﺗﺶ ﻧﻈﺎرت داﺷﺖ و دادﮔﺎهﻫﺎ و ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﯽﮐﺮد .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﺠﻠﺲ دﯾﮕﺮ ﻧﻘﺸﯽ ﻧﺪاﺷﺖ ،دوﻟﺖ
ﴎاﴎی ،ﻫ�ن »ﺷﻮرای �ﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺧﻠﻖ« ،ﺧﻮد را ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺠﻤﯿﻊ ﺷﻮراﻫﺎی ﺑﺮﻟﯿﻦ ﺷﮑﻞ داد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از دل ﻣﺒﺎرزات و اﺿﻄﺮارﻫﺎ و ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺗﻮدهﻫﺎ ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮدﺟﻮش ﯾﮏ ﻣﺪل ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎندﻫﯽ
اﺟﺘ�ﻋﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﺪ؛ ﻣﺪﻟﯽ ﮐﻪ ﻓﺮاﺗﺮ از اﻣﭙﺮاﻃﻮری و ﺣﺘﯽ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﭘﺎرﳌﺎﻧﯽ ،دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﻣﯽﺑﻮد .ﺑﺮ ﺧﻼف
اﯾﻦﻫﺎ ،اﯾﻦ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺷﻮراﯾﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪای ﻣﯽﺑﻮد ﮐﻪ در آن اﻗﺘﺼﺎد ،دﺳﺘﮕﺎه ﺣﮑﻮﻣﺖ و رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﻫﻢ زﯾﺮ دﺳﺖ
ﮐﻨﱰل دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺗﻮدهﻫﺎی ﻣﺮدم ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم ﻓﮑﺮ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن دﯾﮕﺮ اﻧﻘﻼب ﺑﻪ ﴎاﻧﺠﺎم رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .اﻣﺎ ﴎﻧﮕﻮن ﮐﺮدن ﯾﮏ ﻧﻈﻢ ﮐﻬﻨﻪ ،ﺑﺎ
اﯾﺠﺎد ]ﻧﻈﻤﯽ[ ﻧﻮﯾﻦ ﯾﮑﺴﺎن ﻧﺒﻮد .ﮐﺎرل ﻟﯿﺒﮑﻨﺸﺖ در ﯾﮏ ﺳﺨ�اﻧﯽ ﻧﺰد ﻫﺰاران ﮐﺎرﮔﺮ ﻫﺸﺪار داد» :ﺣﺘﯽ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ
آن ﮐﻬﻨﮕﯽ از ﻫﻢ درﯾﺪه ﺷﺪه ،ﻣﺎ اﺟﺎزه ﻧﺪارﯾﻢ ﺑﺎور ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ وﻇﯿﻔﻪی ﻣﺎ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻤﺗﺎم
ﻧﯿﺮوﯾ�ن را ﺧﺮج ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﯾﮏ دوﻟﺖ ﮐﺎرﮔﺮان و ﴎﺑﺎزان را ﺑﻨﺎ ﮐﻨﯿﻢ و ﻧﻈﻢ ﻧﻮﯾﻦ ﻃﺒﻘﻪی ﮐﺎرﮔﺮ را اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﻢ؛
ﻧﻈﻤﯽ ﺑﺮای ﺻﻠﺢ ،ﺑﺮای ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ و ﺑﺮای آزادی ﺑﺮادران آﳌﺎﻧﯽ و ﺑﺮادرا�ﺎن در ﻤﺗﺎم ﺟﻬﺎن] «.ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر
اﺟﺘ�ﻋﯽ ﻏﺎﻟﺐ ﻣﺮدان در ﻫﻤﻪی ﻋﺮﺻﻪﻫﺎ و از ﺟﻤﻠﻪ در ﺟﻨﺒﺶ آن زﻣﺎن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺷﺪت ارزشﻫﺎی ﻣﺮدﺳﺎﻻراﻧﻪ،
ﺑﺮادران َﻣﺠﺎز از ﻫﻤﻪی ﻣﺮدﻣﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ[.
در واﻗﻊ ﻧﺨﺒﮕﺎن ﻗﺪﯾﻤﯽ ﮐﻪ آﳌﺎن را وارد ﺟﻨﮓ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ از ﻗﺪرت ﺧﻠﻊ ﻧﺸﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺑﻠﮑﻪ آﻧﺎن ﺑﺮای ﴐﺑﻪی ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﻪ ﻫﺮ ﺻﻮرت آنﻫﺎ اﻋﺘﺒﺎر ﺧﻮد را ﭼﻨﺎن از دﺳﺖ داده
ﺑﻮدﻧﺪ ،ﮐﻪ �ﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻧﻘﻼب ﮐﺎرﮔﺮان و ﴎﺑﺎزان ﺑﺎﯾﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ در ﭘﯽ
ﯾﮏ ﻣﺘﺤﺪ ﻧﺎﻣﺸﮑﻮک ﻣﯽﮔﺸﺘﻨﺪ و او را در  SPDﯾﺎﻓﺘﻨﺪ.

»از اﻧﻘﻼب ﻣﺘﻨﻔﺮم ،ﻫﻤﭽﻮن ﮔﻨﺎه«
ﺣﺰب ﺧﻮد را از رﯾﺸﻪﻫﺎی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽاش دور ﮐﺮده ﺑﻮد .در اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﻫﻨﻮز ﯾﮏ ﺣﺰب اﻧﻘﻼﺑﯽ-ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ
ﺑﻮد .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد در ﺳﺎلﻫﺎی ﭘﯿﺶ از آﻏﺎز ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ ،ﯾﮏ راﺳﺖروی ﺗﺪرﯾﺠﯽ را اﺟﺮا ﮐﺮده ﺑﻮد .در ﺳﺎل
 ۱۹۱۴ﴎاﻧﺠﺎم ﻣﺸﺎرﮐﺖ آﳌﺎن را در ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ اول ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﺑﺪﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﮐﻪ �ﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻧﺶ در ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻪ
اﻋﺘﺒﺎرات ﺟﻨﮓ رای داده ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﮔﺮوه ﮐﻮﭼﮏ از ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖﻫﺎ ﭘﯿﺮاﻣﻮن رزا ﻟﻮﮐﺰاﻣﺒﻮرگ ،ﮐﺎرل ﻟﯿﺒﮑﻨﺸﺖ و ﮐﻼرا زﺗﮑﯿﻦ ﻣﺸﯽ ﺿﺪﺟﻨﮓ
و ﺿﺪﴎﻣﺎﯾﻪداری را ﺣﻔﻆ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .آنﻫﺎ در زﻣﺎن ﺟﻨﮓ درون ﺣﺰب ﺳﻮﺳﯿﺎلدﻣﻮﮐﺮات آﳌﺎن ﯾﮏ ﮔﺮوه

ﮐﻮﭼﮏ –اﺗﺤﺎد اﺳﭙﺎرﺗﺎﮐﻮس– را اﯾﺠﺎد ﮐﺮدﻧﺪ .وﻗﺘﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۹۱۷ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ از ﺿﺪﺟﻨﮓﻫﺎ  SPDرا ﺗﺮک
ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺗﺎ ﺣﺰب ﺳﻮﺳﯿﺎلدﻣﻮﮐﺮات ﻣﺴﺘﻘﻞ را اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ ،اﻋﻀﺎی اﺳﭙﺎرﺗﺎﮐﻮس ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺰب ﺟﺪﯾﺪ ﻫﻤﮑﺎری ﮐﺮدﻧﺪ.
در ﺗﻀﺎد ﺑﺎ اﯾﻦ دو ﮔﺮوه SPD ،در ﺑﺮاﺑﺮ اﻧﻘﻼب ﺑﺎ ﺑﺪﺑﯿﻨﯽ اﯾﺴﺘﺎد .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﻋﱰاﺿﺎت ﻋﻠﯿﻪ ﺟﻨﮓ ﻫﺮ آن
ﻗﻮیﺗﺮ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ،دﺑﯿﺮﮐﻞ ﺣﺰب ﻓﺮﯾﺪرﯾﺶ اﺑﺮت در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺎﻫﺰاده ﻣﺎﮐﺲ ﻓﻮن ﺑﺎدن ﮔﻔﺖ» :اﮔﺮ ﻗﯿﴫ از ﻗﺪرت
ﮐﻨﺎرهﮔﯿﺮی ﻧﮑﻨﺪ ،ﭘﺲ اﻧﻘﻼب ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﻣﺎ ﻣﻦ آن را �ﯽﺧﻮاﻫﻢ؛ ﺑﻠﻪ ،ﻣﻦ از آن ﻫﻤﭽﻮن
ﮔﻨﺎه ﻣﺘﻨﻔﺮم«.
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻧﻘﻼب ﻓﺮارﺳﯿﺪ ،رﻫﱪی ﺣﺰب ﺳﻮﺳﯿﺎلدﻣﻮﮐﺮات در آﻏﺎز ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ اﺟﺒﺎر ﻣﻠﺤﻖ ﺷﺪ ،ﺳﭙﺲ اﻣﺎ ﺗﻼش ﮐﺮد،
رﻫﱪی ﺟﻨﺒﺶ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺑﮕﯿﺮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ آن را ﺑﻬﱰ ﮐﻨﱰل ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻫﻢ ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖآﻣﯿﺰ ﺑﻮد :ﭼﺮا ﮐﻪ اﮐﺮﺜﯾﺖ
ﮐﺎرﮔﺮان و ﴎﺑﺎزان ﻫﻮﯾﺖ ]ﺳﯿﺎﺳﯽ[ ﺧﻮد را ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﺣﺰب ﻣﯽدﯾﺪﻧﺪ .ﭼﻨﺪﯾﻦ دﻫﻪ ﺣﺰب �ﺎﯾﻨﺪهی ﻣﻨﺎﻓﻌﺸﺎن
ﺑﻮد .ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺎرﮔﺮان و ﴎﺑﺎزان در اﻧﻘﻼب ﺑﺮای اوﻟﯿﻦﺑﺎر از ﻧﻈﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻓﻌﺎل ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .اﻏﻠﺐ ﺗﻔﺎوت ﻣﯿﺎن SPD
و  USPDو ﮔﺮوه ﮐﻮﭼﮏ اﺳﭙﺎرﺗﺎﮐﻮس را ﻣﺘﻮﺟﻪ �ﯽﺷﺪﻧﺪ– ﺑﻌﻀﺎ ﻫﻨﻮز آن دو ﮔﺮوه دﯾﮕﺮ را �ﯽﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ  SPDاﻗﺘﺪا ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.

ﺷﮑﺴﺖ ﻣﻬﻠﮏ
ﺧﯿﺰش ﮐﺎرﮔﺮان و ﴎﺑﺎزان اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﺧﻠﻖ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻗﺪرت را ﺑﻪ ﻃﻮر ﺣﺘﻤﯽ از دﺳﺘﺎن ﻧﺨﺒﮕﺎن ﻗﺪﯾﻤﯽ ،ارﺗﺶ،
ﺑﻮروﮐﺮاﺳﯽ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ و ﴎﻣﺎﯾﻪداران ﺧﺎرج ﮐﻨﻨﺪ .در ﻋﻮض اﻣﺎ رﻫﱪی  SPDﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﺑﺎ آنﻫﺎ وارد ﯾﮏ اﺋﺘﻼف
ﺷﻮد .ﭘﯿﺶﺗﺮ در  ١٠ﻧﻮاﻣﱪ اﺑﺮت و وﻟﯿﻬﻠﻢ ﮔﺮوﻧﺮ )ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهی ﮐﻞ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ارﺗﺶ( ﯾﮏ ﭘﯿ�ن ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﯾﮏ
]ﻣﺮﺣﻠﻪی[ ﻓﺮاﺗﺮ رادﯾﮑﺎﻟﯿﺰه ﮐﺮدن اﻧﻘﻼب ﺑﺴﺘﻨﺪ .در ﭘﯽ آن ﯾﮏ ﭘﯿ�ن ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﯿﺎن رﻫﱪ ﺳﻮﺳﯿﺎلدﻣﻮﮐﺮات ﺳﻨﺪﯾﮑﺎ
ﮐﺎرل ﻟﮕ ِﯿﻦ و رﯾﯿﺲ ]اﺗﺤﺎدﯾﻪی[ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﻫﻮﮔﻮ اﺷﺘﯿ ِﻨﺲ ﺑﺪﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﺪ :ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﺪﻣﺘﯽ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﺮای
ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺻﺎﺣﺐﮐﺎران ﺑﺎ اﺻﻼﺣﺎت اﺟﺘ�ﻋﯽ ﻓﺮاﮔﯿﺮ ،رﻫﱪ ﺳﻨﺪﯾﮑﺎی ﮐﺎرﮔﺮی ﻗﻮل داد ﮐﻪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺮ
اﺑﺰار ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺳﺎﺳﺎ زﯾﺮ ﺳﻮال ﻧﺮود.
ﺳﭙﺲ رﻫﱪی  SPDﺗﻼش ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﻧﺎﻣﺤﺴﻮس ﺑﻪ ﻫﺪﻓﺶ ﺑﺮﺳﺪ؛ ﺑﺪﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﮐﻪ از اﮐﺮﺜﯾﺖ
ﺳﻮﺳﯿﺎلدﻣﻮﮐﺮات در ﺷﻮراﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد ،ﺗﺎ ﺷﻮراﻫﺎ را از ﻗﺪرت ﻋﺰل ﮐﻨﺪ .در ﮐﻨﮕﺮهی ﴎاﴎی ﺷﻮراﻫﺎ �ﺎﯾﻨﺪﮔﺎن
 SPDﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺟﻨﺒﺶ ﺷﻮراﯾﯽ اﺳﺘﺪﻻل ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ ﺗﺤﺖﺗﺎﺛﯿﺮ آﻧﺎن ﺷﻮراﻫﺎ ﻗﺪرت ﺧﻮد را ﭘﺲ
دادﻧﺪ و ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﯾﮏ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻠﯽ رای دادﻧﺪ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ]اﯾﺠﺎد[ ﯾﮏ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﭘﺎرﳌﺎﻧﯽ.
در ﺟﺎﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﻮراﻫﺎ –ﻫﻤﭽﻮن ﺑﺮﻣﻦ و ﻣﻮﻧﯿﺦ– از ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻗﺪرت ﴎ ﺑﺎز زدﻧﺪ ،ﯾﺎ ﺟﺎﻫﺎﯾﯽ –ﻫﻤﭽﻮن ﺑﺮﻟﯿﻦ– ﮐﻪ
اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺮای ﭘﯿﺶﺑﺮد اﻧﻘﻼب ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﺗﻮﺳﻂ اﺋﺘﻼف  SPDﺑﺎ »ﻗﺪرتﻫﺎی ﮐﻬﻦ« ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ
ﺧﻮﻧﯿﻦ ﴎﮐﻮب ﺷﺪﻧﺪ .وزﯾﺮ ارﺗﺶ راﯾﺶ ﮔﻮﺳﺘﺎو ﻧﻮﺳﮑﻪ ) (SPDﺣﺘﯽ از ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی ﻧﯿﺮوﻫﺎی راﺳﺖ اﻓﺮاﻃﯽ
»ﺳﭙﺎه آزاد« ﻧﯿﺰ وﺣﺸﺖ ﻧﮑﺮد .ﻟﻮﮐﺰاﻣﺒﻮرگ و ﻟﯿﺒﮑﻨﺸﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻌﺮوفﺗﺮﯾﻦ در ﻣﯿﺎن ]ﺧﯿﻞ[ ﮐﺸﺘﮕﺎن اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزهی
ﴎﺧﻮرده ﺑﺮای ﯾﮏ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺷﻮراﯾﯽ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﻮدﻧﺪ.

ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرﮔﺮان و ﴎﺑﺎزاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ  SPDﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﺰب »ﺧﻮدﺷﺎن« ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ ﻣﺎﯾﻮﺳﺎﻧﻪ از
آن رویﮔﺮدان ﺷﺪﻧﺪ] .ﺣﺰب[ ددﻣﻨﺸﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﮐﺎرﮔﺮان اﻋﺘﺼﺎﺑﯽ ﻣﺒﺎرزه ﮐﺮد ،و آﺷﮑﺎرا ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ اﻧﻘﻼب
ﻧﻮاﻣﱪ-ﻫﻤﭽﻮن ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺣﺎﺻﻞ از ﺟﻤﻌﯽ ﮐﺮدن ﮔﺴﱰدهی اﺑﺮﴍﮐﺖﻫﺎ– ﺧﯿﺎﻧﺖ ﮐﺮد .ﺗﻌﺪاد اﻧﺒﻮﻫﯽ از اﯾﻦ
ﴎﺧﻮردﮔﺎن ﺑﻪ  USPDو ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪﺗﯽ ﭘﺲ از آن ﺑﻪ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ آﳌﺎن ) ،(KPDﮐﻪ از دل اﺗﺤﺎد اﺳﭙﺎرﺗﺎﮐﻮس
درآﻣﺪه ﺑﻮد ،روی آوردﻧﺪ.
ﻣﺒﺎرزات اﻧﻘﻼﺑﯽ در ﺳﺎلﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﺑﺎرﻫﺎ ﺷﻌﻠﻪ ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ .ﻫﺮ ﺑﺎر ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﺒﺎرز  SPDرا در ﺳﻮی ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﻨﮕﺮﻫﺎ
ﻣﯽ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ .در ﻣﺎرس  ١٩٢٠اﻣﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ،ﮐﻪ ﺣﺰب ﭼﻪ ﺑﺎزی ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﯽ را در ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎزی ﮐﺮده اﺳﺖ:
ارﺗﺶ و ﺳﭙﺎه آزاد –ﺑﺨﺸﯽ از آن زﯾﺮ ﻟﻮای ﭘﺮﭼﻢ ﺻﻠﯿﺐ ﺷﮑﺴﺘﻪ– ﻋﻠﯿﻪ دوﻟﺖ راﯾﺶ ﺗﺤﺖ رﻫﱪی  ،SPDﮐﻪ
ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ از ﺑﺮﻟﯿﻦ ﻓﺮار ﻣﯽﮐﺮد ،ﮐﻮدﺗﺎ ﮐﺮدﻧﺪ .رﻫﱪی ﺳﻮﺳﯿﺎلدﻣﻮﮐﺮات در ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﻮدﺗﺎی ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﮐﺎپ ﻣﺴﺘﺎﺻﻞ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ :آن دﺳﺘﮕﺎه ﻧﻈﺎﻣﯽای ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪی ﻧﱪدش ﻋﻠﯿﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﭼﭗ ،ﴎ ﺑﺮآورد ،ﻧﱪد را در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﯿﺮوﻫﺎی
راﺳﺖ رد ﮐﺮد .ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهی ارﺷﺪ ﻫﺎﻧﺲ ﻓﻮن ﺳﯿﮑﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ» :ارﺗﺶ راﯾﺶ ﺑﻪ ارﺗﺶ راﯾﺶ ﺷﻠﯿﮏ �ﯽ ﮐﻨﺪ«.
ﴎاﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﻮدﻧﺪ ،ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺰرﮔﱰﯾﻦ اﻋﺘﺼﺎب ﴎاﴎی ﺗﺎرﯾﺦ آﳌﺎن ﺟﻤﻬﻮری را ﻧﺠﺎت دادﻧﺪ .ﺷﻮراﻫﺎ دوﺑﺎره
ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺪﻧﺪ ،ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﺴﻠﺢ ﺑﻪ ﯾﮕﺎنﻫﺎی ارﺗﺸﯽ ﺳﻠﻄﻨﺖﻃﻠﺐ ﯾﻮرش ﺑﺮدﻧﺪ .ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر اﻋﺘﺼﺎب ﮐﻮدﺗﺎ ﻃﯽ
ﭼﻨﺪ روز درﻫﻢ ﺷﮑﺴﺖ .اﻣﺎ دوﺑﺎره  SPDاز اﯾﻦ ﴎ ﺑﺎز زد ﮐﻪ از ﴍاﯾﻂ ﺑﺮای دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﺰه ﮐﺮدن ﻓﺮاﮔﯿﺮ ارﺗﺶ و
دﺳﺘﮕﺎه ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ .در ﻋﻮض ارﺗﺶ راﯾﺶ را ﺑﺮای درﻫﻢﺷﮑﺴﻦﺘ ﺧﻮﻧﯿﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﺷﻮراﯾﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪی
رور ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﮔﺮﻓﺖ.
ﴎاﻧﺠﺎم اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻧﻘﻼب ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ در آﳌﺎن ﻧﺎﮐﺎم ﻣﺎﻧﺪ .اﯾﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ روﺳﯿﻪی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ
ﻣﻨﺰوی ﺑﺎﻗﯽ ﻤﺑﺎﻧﺪ و در آنﺟﺎ ﯾﮏ ﻧﻈﺎم ﴎﮐﻮب ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺣﺮف ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﺮﺳﯽ ﺑﻨﺸﺎﻧﺪ :ﺣﮑﻮﻣﺖ وﺣﺸﺖ
اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ.

دﺳﺖآوردﻫﺎ
و ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد :ﻤﺗﺎم دﺳﺖآوردﻫﺎی ﺟﻤﻬﻮری واﯾ�ر ﺑﺪون اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺗﻮدهﻫﺎ در ﻧﻮاﻣﱪ  ١٩١٨ﻣﯿﴪ
�ﯽﺷﺪﻧﺪ .ﺑﺪﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ اﻧﺠﻤﻦﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﺎ ﻓﺸﺎر اﻋﺘﺼﺎﺑﺎت ﺑﺎ ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﻫﺎ ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﴍاﯾﻂ ﮐﺎر ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی
ﻗﺮاردادﻫﺎی ﺗﻌﺮﻓﻪای ﯾﮏ ﻋﻬﺪﻧﺎﻣﻪی ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺴﺘﻨﺪ .آنﻫﺎ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﺷﻮراﻫﺎی ﻣﺤﻞ ﮐﺎر در ﻓﻀﺎﻫﺎی ﮐﺴﺐوﮐﺎر ﺑﺎ
ﺣﺪاﻗﻞ  ۵۰ﺷﺎﻏﻞ رای دادﻧﺪ و ﺣﺪاﮐﺮﺜ ﻣﯿﺰان ﮐﺎر روزاﻧﻪ را ﺑﻪ ﻫﺸﺖ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎ ﺟﱪان ﮐﺎﻣﻞ ﺗﻔﺎوت ﻣﺰد ]ﭘﺮداﺧﺖ
ﻣﺰد ﺑﯿﺸﱰ درﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎر[ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮدﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﻮد ﺟﻤﻬﻮری ،ﺣﻖ رای زﻧﺎن و
ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاری اﺟﺘ�ﻋﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﯾﻦ اﻧﻘﻼب ﻫﺴﺘﻨﺪ.
از ﺳﻮﯾﯽ دﯾﮕﺮ اﻧﻘﻼب ﻧﻮاﻣﱪ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﺳﻦ-ژوﺳﺖ از اﻧﻘﻼب ﻓﺮاﻧﺴﻪ را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﺮد :ﻫﺮ ﮐﺲ اﻧﻘﻼب را ﻧﺼﻔﻪ و
ﻧﯿﻤﻪ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ،ﮔﻮر ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺎ دﺳﺘﺎن ﺧﻮد ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﴎﻣﺎﯾﻪداراﻧﯽ ﮐﻪ آﳌﺎن را ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺑﻪ ورﻃﻪی ﺟﻨﮓ
ﺟﻬﺎﻧﯽ اول راﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻗﺪرﺗﺸﺎن را ﺣﻔﻆ ﮐﺮدﻧﺪ .دﺳﺘﮕﺎه ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ،دادﮔﺴﱰی و ارﺗﺶ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺴﱰده

دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﺰه ﻧﺸﺪﻧﺪ .ﻓﺎﺻﻠﻪی ﺳﻠﻄﻨﺖﻃﻠﺒﺎن ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺟﻤﻬﻮری از ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎی ﭘﺮﻧﻔﻮذ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺣﻔﻆ ﻧﺸﺪ.
ﺑﺪﯾﻦﮔﻮﻧﻪ اﯾﻦ »ﻧﺨﺒﮕﺎن« در ﺳﺎل  ١٩٣٣در اﺋﺘﻼف ﺑﺎ ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎل-ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖﻫﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮ ﺟﻤﻬﻮری ﻏﻠﺒﻪ ﮐﻨﻨﺪ،
ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی را در ﻫﻢ ﺑﺸﮑﻨﻨﺪ و ﯾﮏ ﺟﻨﮓﺟﻬﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ را ﺑﺮای ﺳﻮد و روﯾﺎﭘﺮدازیﻫﺎی اﺑﺮﻗﺪرﺗﯽﺷﺎن رﻗﻢ
ﺑﺰﻧﻨﺪ .ﻃﻌﻨﻪی ﺗﻠﺦ ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﻦ ﮐﻪ :اﯾﻦ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﻣﺘﺤﺪﯾﻦ ﺳﺎﺑﻖ  SPDدر روزﻫﺎی اﻧﻘﻼب ]در ﺑﺮاﺑﺮ اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن[
ﻣﯽﺑﻮدﻧﺪ ،ﮐﻪ ﭘﺲ از  ١٩٣٣در ﮐﻨﺎر ﯾﻬﻮدﯾﺎن و ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖﻫﺎ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دهﻫﺎ ﻫﺰار ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﻮﮐﺮات را در
اردوﮔﺎهﻫﺎی ﮐﺎر اﺟﺒﺎری ﻣﺤﺒﻮس ﮐﺮده و ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ.

ﻣﻨﺒﻊ:
ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺎرﮐﺲ ٢١

