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و با  پرشمارترین  نتری دهشتناک عنوانبه نگ اول جهانی را ج یه دور مردم 

تبعات   به مدت چهار سال از هاآن تا آن زمان تجربه کردند.  یجنگ انقربانی 

تبعات درازمدت ِغیرمستقیم جنگ رنج بردند. این   متمادی از  هایسال یم و قمست 

از هواپیماها،  ایه اولین جنگی بود که  در آن در مقیاس بسیار گسترد

ها و گاز سمی  استفاده شد. نزدیک به ده میلیون نفر سرباز در  زیردریایی

، دوبرابر این میزان کشته شدندنبردهای وردون، تاننبرگ و جاهای دیگر 

ی جنگ حداقل ده میلیون نفر مردم غیرنظامی از  هاه از جبه زخمی شدند. دور 

جان خود را از دست دادند. جنگ اول  تزای جنگ گرسنگی و بیمارهای مصیب 



 

 هاآن اعتمادی مردم به کسانی که بر جهانی اولین جنگ فراگیر جهانی بود. بی 

 نیز جهانی بود.    ندکردمی حکومت 

بین پتروگراد و بارسلون دست به   نفر هامیلیون 1917ـ  20 هایسال در 

به وضعیت بسیار بد تأمین وسایل معاش   خواهان صلح و  هاآن تظاهرات زدند. 

بارها سربازان از افسران سلب   اعراض داشتند.  به دلیل جنگ شانزندگی

در   مردم را اشغال کردند. هازمینو دهقانان  هاه کارخان ، کارگران نموده قدرت

بسیاری از مناطق شوراهای کارگران، دهقانان و سربازان را برپا کردند.  

 شان بودند. نگران از دست دادن قدرت   هاحکومت تقریباً در تمام اروپا 

لرد گئورگ نخست وزیر بریتانیا با نگرانی نوشت: "شبح   1919در ماه مارس  

میق  حساس عکارگران نه فقط ا انقالب سراسر اروپا را فرا گرفته است. 

را مثل زمان قبل از جنگ دارند، بلکه بسیار   شانزندگی شرایط  نارضایتی از

مردم اروپا تمام نظم اجتماعی،   یهاه تودقیام هستند. سراسر  یه آمادخشمگین و 

  1." اندبرده سیاسی و اقتصادی موجود را زیر سؤال 

ور نمونه دونالد  ط. به کنندمیم شده نیز این موضوع را تأیید جاآن های پژوهش 

کارگران و ظرفیت انقالبی  و حدت اعتراضات    ساسون نوشت: "گستره

تا   1918 هایسال  منحصر به قرن بیستم  هایسال  تمام آن برای  برانگیزشعله 

هاوارد زین بر این نکته تأکید کرد که این جنبش محدود به   2" است. 1920

فیلیپ  چنینهمکرد.  3اروپا نبود. او صحبت از "موج جهانی قیام پس از جنگ" 

ا ی ه را م 4"الغای استثمار و سرکوب"  امکان  هاسال سون در آن ولیاله نیخ

در   ینچن همارزیابی کرد. در این دوره در عمل نیز نه فقط در اروپا، بلکه 

، اعتصابات و اعتراضات صورت  هاقیام  هاه دیگر قار کشورهای صنعتی

 
 فراز به نقل از:1

Julius Braunthal: Geschichte der Internationale, Berlin und Bonn 
1978, Bd. 1, S. 186.  
2Donald Sassoon: One Hundred Years of Socialism. The west 
European left in the Twentieth Century, New York 1996, S. 32.  
3Howard Zinn: Eine Geschichte des amerikanischen Volkes, Bd. 6: 
Reformen, Repressionen und der Erste Weltkrieg, Berlin 2006, S. 
109.  
4Philip Yale Nicholson: Geschichte der Arbeiterbewegung in den 
USA, Berlin 2006, S. 213.  



 

شان را  اوج  یه مرحل ضد استعماری اولین  هایجنبش عالوه بر این گرفت. 

تجربه کردند. جهان درگیر جنبش اعتراضی جهانی در ابعادی شد که حتی  

 نیز چنین ابعادی را به خود نگرفت.   1968 هایسال جنبش 

  به  ترسیم شود. اما اشجهانی  یه در گسترد در سطور زیر بایستی این جنبش 

فقط اشاره شده است. فقط  به سیر  بسیاری از رخدادها در کشورهای مختلف 

نظیر فرانسه، بریتانیای  ای هدولت خدادها  در جنوب و غرب اروپا، یعنی در ر

گان و یا رقبای امپراطوری رایش در  جنگ  همسایه  عنوانبهکبیر و ایتالیا 

حاکمان این  کهاینعلیرغم جهانی فضای بیشتری اختصاص داده شده است. 

ن درگیر مبارزه با  نیز مثل قیصر آلما هاآنکشورها در جنگ پیروز شدند، اما 

 شان بودند. مقاومتها در کشورهای 

  سالگرد انقالب به مناسبت نودمین هاها و کنفرانسدر چارچوب همایش  یهگاگه

در واقع نیز   5وار آن برای کشورهای دیگر تأکید شد. آلمان بر عملکرد نمونه 

جنبش   یابیسازمانترین بزرگ صنعتی با  یه یک کشور پیشرفت  عنوانبه انآلم

کارگری در مقیاس جهانی نقش بسیار مهمی را در جنبش جهانی پس از جنگ  

روسیه زبانه کشید. انقالب   از انقالبآتش  یه شعل . با این وجود کردمیایفاء 

و   شد که برعلیه جنگ بوده ایهن اانس روسیه الگویی در عرصه جهانی برای

 .ندکردمی مبارزه  و جهانی بهتر برای برابری اجتماعی

 ی مرکزی اروپا هاحکومت اعتراضات و انقالبات در 

نتوانستند جنگ را از  بود. پنچ حکومت مسلط  شده  اروپا مرکز جنبش جهانی 

بیان  ن اریک هابسبامگام مطلب را  با واژه ی ه سر بگذرانند ـ یا اگر که به خوا

از والدیوستوک تا راین   هاحکومت م که "تما کرد  کنیم: اروپا انقالبی را تجربه 

   6را جارو کرد". 
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کارگران، دهقانان و سربازان در روسیه حکومت   1917 ی ه در فوری 

سال سرنگون و در تمام کشور   450دیکتاتوری سلطنتی تزار را پس از 

شوراها )سوویت( را برپا کردند. کشور تا آن زمان با ساختارهای نیمه فئودالی  

ه سرعت دمکراتیزه شد. اورالندو فیکز بر این باور بود که:  به مدت چند ماه ب 

 7شب تا صبح به آزادترین کشور جهان تبدیل شد". یک  "روسیه عمالً به مدت 

پس از قیام   8اکتبر با تکیه بر شوراها در هابلشویک رژیم انقالبی تحت رهبری 

دیگری قدرت را در کشور به دست گرفت. حکومت جدید خواهان مذاکرات  

های امپراطوری سابق روسیه حق کامل  به تمام خلق فوری برای صلح شد و 

و مؤسسات را تحت کنترل   هاه کارخان خودگردانی ملی را داد. کارگران 

یم شد و در  دمکراتیک خود در آوردند. زمین مالکان بزرگ بین دهقانان تقس

. روسیه ـ کشوری که تا مدت  ندکردمی ارتش سربازان افسران خود را انتخاب 

، تغییرات  شدمی  "کانون ارتجاع" محسوب  عنوانبه قبل از آن در اروپا  یهکوتا

 9. گذراندعظیم اجتماعی را از سر می 
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کرد که از تقویم یولیایی استفاده می روسیه در زمان هر دو انقالب هنوز از تقویم8

. 31تر" بود. تازه در روز "عقب 13اروپای غربی حدود مداول گریگوری در 

. 14حکومت شوروی تقویم گریگوری را به کار گرفت. روز بعد   1918ی ژانویه

در واقع در ماه مارس و انقالب  1917ی فوریه اعالم شد. بنا بر این انقالب فوریه

 اکتبر در ماه نوامبر اتفاق افتادند.
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جنبش انقالبی از روسیه به دیگر کشورهای قاره سرایت کرد. یک سال بعد در  

اعتصابات و اعتراضات کارگران و سربازان به نظم سلطنتی در   1918مبر نوا

آلمان پایان دادند. آکتورهای انقالب نه فقط از قیصر ویلهلم دوم، بلکه از تمامی 

شروع   یه زمین  ترتیببدینسلب قدرت کردند و  هاه ها و شاهزادپادشاه، کنت  22

به مشارکت آلمان در   هاآنعالوه بر این  دمکراتیک را فراهم کردند.  روند

جمهوری   ی هدر بایرن و برمن برای مدت کوتا جنگ اول جهانی خاتمه دادند.

،  امپراتوری ین دوره دو حکومت بزرگ سلطنتیدر هم 10. برقرار شد شورایی 

نزدیک شدند.  ی انقالبی به پایان خود هاقیامریش ـ مجارستان، زیر فشار ات 

ن در مجارستان کناره گرفت و دولت چند  قیصر کارل اول پس از قیام سربازا

های  و دولت  ی اسالو دست به قیام زده هااقلیت  ملیتی از هم فروپاشید. 

زیر   یه در منطق  1919در اوائل بهار سال   11شان را تأسیس کردند. خودی 

در تابستان همین سال در شهر   چنینهمدولت سابق مجارستان و  یه سلط 

های نه چندان  حاکمان قدرت شد.  جمهوری شورایی اعالم کوزیک در اسلواکی 

 12استعفاء دادند. بزرگ در بلغارستان و ترکیه نیز پس از جنگ 

  ایه قدرت  چنینهم که در جنگ شکسته خورده بودند، بلکه  ایهدولت اما نه فقط 

ای مواجه شدند. فرانسیس  و اعتصابات توده  هاقیام نیز با  درجنگ متحد پیروز

تا   1917 هایسالل. کارستن بر این موضوع تأکید کرد که: "تمام انقالبات بین 

با این  صورت گرفتند که در جنگ شکست خورده بودند"،  ایه در کشور  1920
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نخست در ایتالیا، که  یه وجود "وضعیت انقالبی در این یا آن کشور، در درج 

چرا که در این کشورها نیز در   13جنگ پیروز شده بودند"، وجود داشت. در 

انقالب   گرفته بود که به خصوص پس از بروز کلدوران جنگ اپوزیسیونی ش

در   هاحکومت با این وجود  .برخوردار شد  ای ه از حمایت گسترد در روسیه 

مورد   ستی دری بسیاری از مناطق موفق شدند که از طریق تبلیغات شوین 

این احساس را منتقل کنند که انگار تمام مصایب و   هاه در جنگ به تود پیروزی 

 ها در جنگ بیهوده نبوده است.  قربانی

     هاچپ فرانسه: رادیکالیزه شدن 

مثل دیگر کشورهای نیمه  نگ شروع جنگ، وضعیت مخالفان جدر زمان 

ـ کامالً ایزوله شده   هاچپ ـ حتی در میان خود  مخالفان جنگ بود.  قدرتمند

جنبش   مخالفان جنگنخست مرکز توجه  یه درجدر  14بودند.
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این اتحادیه   بود.  Confédération Génerle du Travil (CGT)،ایهاتحادی 

 چنینهم و  سندیکالیست ـ انقالبی گیریسمت تا زمان شروع جنگ نیز 

مداران "مارکسیست"  مثل سیاست  1914اما در آگوست داشت،  گرینظامی ضد

برای دفاع از جنگ تغییر داد.  سیاستش را حزب سوسیال دمکرات آلمان 

خود را هم سو   سیاست  ،ی دیگری که نفوذ کمتری داشتندهاسوسیالیست  چنینهم

جنگی  حتی وارد دولت شدند و  هاآن  یشان تغییر دادند.با برادران آلمان 

رهبران  ن کردند. با این وجود دردسری را برای جمهوری فرانسه تضمی بی

قوی برای هدایت    یهگادر اثنای جنگ به تکیهنیز حزب سوسیال دمکرات آلمان 

پست  جنگ توسط دولت تبدیل شدند )بدون  تأثیر واقعی و بدون آن که حتی یک 

جریانات مخالف جنگ را از حزب بیرون   هاآن حکومتی به دست آورده باشند( 

 این 1917ال رخدادها برعکس بود. دو رخداد در س انداختند، در فرانسه سیر

: سرکوب خونین شورشیان ضد جنگ در خود فرانسه و  روند را سرعت بخشید 

تحت تأثیر  هاسوسیالیست  1917در سپتامبر بروز انقالب فوریه در روسیه. 

از دولت خارج   فراخوان برای کنفرانس صلح انترناسیونال دوم در استکهلم 

نس به دلیل جلوگیری قدرتهای متحد از شرکت مسافرت  شدند )این کنفرا

چرخش به چپ   1918در اثنای سال  به استکهلم برگزار نشد(.  نمایندگان

]مخالفان   هایکنگره ماه اکتبر پاسیفیست . تر شد تعمیق ژرف  هاسوسیالیست 

رار دادند،  جناح راست رهبری را تحت فشار ق  [ گرینظامی شرکت در جنگ و 

نیز فاصله   هابلشویک صریحاً از جریانات کوچک انقالبی طرفدار  زمانهم اما

 15گرفتند.

از دولت، گئورگ کلمنسیو نخست   هاسوسیالیست از خروج  در این فاصله پس 

 آمریکاجدیدی تشکیل داد و جنگ را با کمک متحد جدید،  ی هوزیر فرانسه کابین 

در اوائل سال  بود. با موفقیت ادامه داد. تبعات این مسئله قطبی شدن جامعه 

و  ظفرمند و در عین حال واهمه از گسترش  ایه کلمنسیو با روحی  1919

  یه رادیکالیزه شدن جامعه امتیازاتی را برای جنبش کارگری، از جمله حق تعرف 

 
  
 
  

های ای گرفت، در جایی که چپموضع مشابه  CGTدرمورد این مسئله 15

با اکثریت رهبری اتحادیه به توافق  گری[ ]مخالفان شرکت در جنگ و نظامیپاسیفیست
 ها را رد کردند.رسیدند. هر دو به قدرت رسیدن بلشویک



 

که   ییجاآن. برای حاکمان از هشت ساعت کار در روز مطرح کرددستمزد و 

ن  مان وجود داشت، دادن چنی انتظار گرفتن قرامت جنگی بسیار زیاد از آل

به همین دلیل نیز مبارزات جاری   تر بود.راحت  امتیازات سیاسی و اقتصادی

  CGTعزمی سیاسی و به دلیل بی شدمیاقتصادی به صورت پراکنده به پیشبرده 

شمار   یدوبرابر دند. با این وجود افزایش شکست خور هاسوسیالیست و 

جنبش کارگری   مبارزاتی یه روحی  یهنشاندهند 1919در سال  CGTاعضای 

منجر به چرخش به راست   1919انتخابات نوامبر سال  زمانهم  طوربه بود. 

که پارلمان رنگ آبی انیفورم   شدمی شد که به همین دلیل نیز گفته  ای هگسترد

 فرانسه را به خود گرفته است.  

   1919بودند ـ در تابستان  دیگریک مشغول انشعاب از  هاچپ در جایی که 

مونیست را  حزب ک ،گروه کوچکی که بیشتر آنارشیست بود تا مارکسیست

.   کارگری شکست خورد  یهکنندـ، مبارزات تعیین بوجود آورد که نفوذی نداشت 

هن را درهم  آدولت موفق شد که اعتصاب بزرگ کارگران راه  1920در سال 

در  هاآن  شد. هاسوسیالیست  ادیکالیزه شدنبشکند. یکی از تبعات این سرکوب ر

در تروز برگزار کردند، ورود به   1920که در اوخر دسامبر  ایهکنگر

انترناسیونال کمونیست )کمینترن( را تصویب کردند و حزب کمونیست فرانسه  

(PCF ) بوجود آمد. این امر زنگ خطری برای   ایه یک حزب تود عنوانبه

، شتندکه در اختیار دا  ایه تمام ابزار از هاآن ، به همین دلیل رهبران اتحادیه بود

در   CGTانشعاب  اما نشوند. نتیجه ایهاستفاده کردند تا دچار سرنوشت مشاب 

 بود.   1921پایان سال 

انقالبی که فرانسه نقش مهمی در آن   ی ه نظامی به روسی  یه مبارزه بر علیه حمل 

رادیکالیزه شدن جنبش کارگری فرانسه نبود. علیرغم   ای ه ایفاء کرد، عامل ن 

ژوئن   21برای اعتصاب سراسری در  CGTو  هاسوسیالیست تالش  کهاین

ریزی شده برای همبستگی و کمک به  بخشی از کنش برنامه عنوانبه ـ  1919

که در معرض تهدید قرار داشت ـ ناکام ماند. با این حال به  جمهوری شوراها 

،  رشد کردکننده، بش ضد جنگ در میان خود نیروهای حمله همان نسبت جن 

  1919شورش واقعی در نیروهای دریایی فرانسه در دریای سیاه در آوریل 

 ایفاء نمود.   هابلشویک سهم مهمی در پیروزی  میز بود و آموفقیت 

 بخش ایرلند و جنگ آزادی   Shop Stewardsریتانیای کبیر:  ب



 

فرانسه   چپ ضد جنگ تر ازبریتانیا به مراتب بسیار ضعیف چپ ضد جنگ در 

 چنینهمنیز فقط نماد اقلیت این جنبش بودند.  1917حتی پس از  هاآن 16بود. 

]مخالفان شرکت در جنگ و   ت زمان طوالنی جناح پاسیفیستبرای مد

در حزب کار داشت. با اینحال نبایستی نادیده گرفته   ایه حاشی  نقشی[ گرینظامی

یع شامل  های بزرگ فقط در بریتانیای کبیر  جنبشی وسشود که در میان قدرت 

 ، اغلب به دلیل تأثیرات مذهبیکه  از رفتن به جنگ هزاران نفر وجود داشت 

عالوه بر این جبنش انقالبی ضد جنگی وجود داشت که    خودداری کردند. 

نخست   یه ـ در درج دادندمی تشکیل  Shop Stewardsصلی آن را ا ی ههست 

این جنبش،   یهدهندنیروی سازمان  هاآن فلز. در صنایع  هاه افراد معتمد اتحادی 

]معتمدان انقالبی[ در آلمان بودند.    revolutionäre Obleuteنیرویی شبیه به  

)گالسگو و مناطق اطراف آن(   “Red Cleydside„ هاآن مرکز اصلی فعالیت 

موفق شدند که جنبش اجتماعی اعتراضی را حول و   1915در سال  هاآنبود. 

معتمدان  کارگران کالیدساید. در این کمیته  یهحوش خود بوجود بیاورند: کمیت 

ند ـ نوعی  شدمی مرتب دور هم جمع  طور به  هاهکارخان  رینت مهم از  هاهاتحادی 

ی چپ، سوسیالیست و  هاهگرو هاآنشورایی. فعالین  یه ساختار اولی 

که این فعالین وضعیت نابسامان عمومی را   ییجاآن سندیکالیست بودند. از 

  یهنفوذشان بسیار فراتر از  کمیت  یه ، حوزندکردمی موضوع مطالبات خود 

نفوذ بسیار زیادی در میان جنبش   هاآنبود. عالوه بر این  هاهاتحادی معتمدان 

  یه ( رتب “dilution„تنزل )کارگران ماهر صنایع نظامی داشتند که بر علیه 

بعضی از  ـ  ندکردمی ن به دلیل الزامات اقتصاد جنگی مبارزه شامهارت کاری 

ً به جنبشی با   ،نیتنویسان نه چندان خوش تاریخ ارزش این جنبش را صرفا

 تقلیل دادند.  شغلی  یهانگیز

نداشت. در   موضع انفعالی وجه هیچ دولت لیوید گئورگ در مقابل این روند به 

باعث گسترش جنبش   ن سرکوب در گالسگو شروع شد که اولی  1916سال 
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نخست به شمال   یه به دیگر مناطق صنعتی )در درج  هاهمعتمدان اتحادی 

عالوه بر این عامل دیگری که به این گسترش کمک کرد به  شد.  (نگلستانا

مهارت کار در تمام صنایع نظامی انگلستان  ی هتنزل رتب  ی هجانب کارگیری همه 

 به کالیدساید محدود ماند.   هاه نفوذ معتمدان اتحادی  یه بود. با این وجود دایر

  . با این وجود به کردمی از سیاست دفاع از جنگ پافشاری  چنانهم حزب کار 

ن  دلیل انقالب فوریه در روسیه و فراخوان شوراهای پتروگراد برای صلح تواز

حزب که در دولت نیز شرکت  قوای اکثریت و اقلیت در این حزب بهم خورد. 

را  هاآن داشت با ممنوع کردن شرکت رهبران حامی جنگ در کابینه صالحیت 

در فرانسه   هاسوسیالیست حزب کار مثل  1917ؤال برد. در تابستان س زیر

  وجه هیچکار که به  حزب مجبور به خارج شدن از ائتالف در دولت شد. 

در کنفرانس حزب   1918 یه در ژانوی مارکسیست نبود به چپ چرخش کرد. 

ساختار جدیدی( به تصویب رسید که   چنینهم جدید ) یهتینگهام برنامدر نا

  رفرمیستی ـ رادیکال داشت: "بند چهار" مشهور این برنامه  گیریسمت 

ر در سال  بود که ـ تونی بل  در تمام صنایع کلیدی یمالکیت اجتماع یه مطالب 

 حزب حذف کرد.   یه این بند را از برنام 1995

  21اولین انتخابات )نیمه( عمومی برگزار شد که مردان از  1918در دسامبر 

وجود   شرکت در آن را داشتند. با این ی هسالگی اجاز 30ز سالگی و زنان ا

"انتخابات" که به رنگ انیفورم فرانسه "خاکی" نامیده شد، بیش از پیش نشان  

حزب کار   کهاین حاکم بود. علیرغم  چنانهم که جو شوینیستی ظفرمندانه  دهدمی

الف جنگی بین   قدرت مقابله با ائت  فزایش پیدا کرده بود، اماشمار آرایش بسیار ا 

کاران را نداشت و به دلیل قانون حق  تحت رهبری لیوید و محافظه  هالیبرال

با  از این حزب وارد پارلمان شدند.  نمایندگانرأی اکثریت فقط تعداد کمی از 

بوجود آوردن  حزب کار ـ   و انشعاب  یهپروژ زمانهم  طوربه و این وجود 

با شکست کامل مواجه   هاه ت اتحادی "ملی ـ اجتماعی" توسط رهبران جناح راس

 شد.  

زمانی بعدی تبعات اجتماعی و اقتصادی جنگ انگلستان را به لرزه   یه در دور

از بیکارسازی گسترده به دلیل جابجایی سربازان و به   هاخیلی درآورد. بویژه 

  1919 یهداشتند. به همین دلیل در ژانوی واهمه  هاه کارخان در  هاآنکارگماردن 

قبل از همه برای   Clydeside کارگران یهدر گالسگو تحت رهبری کمیت 

ساعت کار در هفته اعتصاب شد. این   40کاهش ساعات کار روزانه و 



 

ارزات اقتصادی بعدی به  مب  چنینهم اعتصاب به صورتی خونین سرکوب شد. 

. این  نرسید ایه در جنگ به نتیجاقتصادی ناشی از پیروزی  دلیل وضعیت

  به پایان رسید. 1921ضعیت اقتصادی  به دلیل بحران اقتصادی عمیق سال و

نخست وضعیت کارگران معدن در مرکز   ی ه از این زمان به بعد در درج

   اجتماعی قرار گرفت.  هایچالش 

  در ی انقالبی دور و بر معتمدانهاچپ بین  یه رابط 1919در اثنای سال 

 چنانهم ی کوچک سوسیالیست ضعیف و هاه و بعضی از گرو هاهاتحادی 

حزب  تشکیل  یه در بار انیگسیخته بود. فقط به صورت گذرا گفتمازهم

حزب کمونیست   بود که  1920تازه در اوائل آگوست  م گرفت. جاآن کمونیست 

 تأسیس شد.  

ساعت کار    8کلی حکومت موفق شد با  دادن یک رشته  امتیازات نظیر  طوربه

انگلیسی" )یعنی پنج و نیم روز کار در هفته( و   یه در روز، گسترش "هفت 

با این وجود   افزایش دستمزدها شرایط بد حاکم در آن دوره را از سر بگذراند.

انگلستان از لهستان در جنگ این   بر علیه حمایتهای مبارزاتی یک سری کنش 

به بایکوت ارسال  منجر  1920که در ماه مه م گرفت جاآن لهستان  کشور با 

ها شد، یا فعالیت  با شعار  اسلحه جولی گئورگ توسط کارگران تعمیرکار کشتی

" که لیوید گئورگ را مجبور به کنار  کوتاه  شورایی  یه ها از روسی "دست 

ظرفیت   یهدهندنشان که  یش برای حمله نظامی به شوروی کردهاهگذاشتن برنام

   . است در آن دوره و توانایی جنبش کارگری انگلستان 

  ی هسرکوب خونین مبارز مانعبا این وجود جنبش کارگری انگلستان نتوانست 

  این جنبش د.توسط دولت شو بریتانیا یطلبانه در ایرلند، اولین مستعمرهاستقالل

ی  هاه رواوج گرفت که توسط گ 1916بار با قیام استرن درسال اولین  برای 

  ی ه جامع یهبخش عمد شده بود.  یه سازمانددر دوبلین  هاه جمهوریخواه و اتحادی 

با   1918 در دسامبر  17ایرلند اما نظر مساعدی نسبت به این جنبش نداشت. 
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اکثریت  "انتخابات خاکی" در ایرلند ـ که هنوز در ارتباط با بریتانیای کبیر بود ـ 

  ی ه ناسیونالیست شین فین شکل گرفت. در ژانوی انقالبیون "سبز" در قالب  

بوجود آمده توسط شین   (، میلیتسIRAخواهان ایرلند )ارتش جمهوری  1919

م داد.  این  جاآنس بریتانیا فین اولین عملیات نظامی خود را بر علیه نیروی پلی 

  یه بخش خونین شد که اگرچه در درج رهای یه عملیات منجر به دو سال مبارز

منجر شد، اما   نخست به استقالل بسیار محدود )دولت آزاد به جای جمهوری( 

باعث تقسیم این کشور در امتداد مرزهای رسمی شد. جنبش کارگری ایرلند  

ً رهای  یهین مبارزیک نیروی مستقل در ا عنوانبه نظر  اتفاق بخش عمدتا

و   هاسوسیالیستنداشت. این جنبش قبل از جنگ جهانی  تحت رهبری 

با   را  لین و بلفاست در دوب  اعتصاباتی  توانایی رهبری  هنوز هاسندیکالیست

ترین مرکز جنبش کارگری  . بزرگ داشتـ مذهبی  ای ه کنارگذاشتن مرزهای فرق

که   اش بودسازی ی مهم کشتیهاه کارخان ایرلند در بخش پروتستان بلفاست با 

ـ   های ناسیونالیستی و تفرقه و پراکندگی بر اساس اعتقادات مذهبی ـتحریک

  IRAاز  ایه بخش   کهاینی ایرلند شدند، علیرغم هاچپ باعث ضعیف بودن 

ارتباطی با   وجه هیچاستقالل به   .ندبود هاآنمشخص بیانگر نظرات  طوربه

   ایرلند نداشت. یه تغییرات اجتماعی در جامع

توانست روی حمایت جنبش  با این وجود  مبارزات برای استقالل می 

حمایت   1916حتی در سال  هابلشویک  انترناسیونال کارگری حساب باز کند.

امکانات زیادی برای    هاآنبعدها قیام اُسترن اعالم کردند، اما  خود را از 

حمایت فعال از این مبارزات را نداشتند و خودشان درگیر جنگ داخلی شدند.  

 هاه آمریکا بعضاً به ویژه از طرف اتحادی  یه حمایت و پشتیبانی از ایاالت متحد

قاچاق را   ی ه اسلحو  شده آوریپول جمع  هاآنبود که  جاآن  در تر بود:بسیار مهم

   کردند. یهسازماند

 ایتالیا: دو "سال سرخ" 

عنوان به  مخصوص به خودش شهای با خودویژگی را مورد ایرلند که  اگر

نظر نگیریم، حاکمان در فرانسه و بریتانیا  نیرویی پیروز و بعضاً مستعمره ـ در

ً  موفق شدند که بعضاً سیر رخدادها را  کنترل کنند.  این واقعیت که این   نهایتا

 
green: Ireland, Russia and the Communist International 1919-
43, Dubin 2004.  



 

با این وجود هنوز   د. دن نقش قطعی ایفاء نموکشورهای پیروز در جنگ بودند که 

های  پیروز دیگری وجود داشت که ـ اگر چه با کمی تأخیر ـ لرزش  کشور 

      18قالبی را تجربه کرد: ایتالیا. واقعی ان 

  1915، اما در سال بود طرف بی دولت جنوبی اروپا در آغاز جنگ اول جهانی 

مشارکت در جنگ   د پیوست. جنبش کارگری در مجموع علیه های متحبه قدرت 

جنگ   شتند که از وجود دا  یهاچپ مبارزه کرد. با این وجود در این کشور نیز 

ً نخست این ج یه . در درج ندکردمی دفاع  در   ریان در میان سندیکاها و بعضا

ی رادیکال مثل  هاسوسیالیست ( قوی بود. بعضی از PSIحزب سوسیالیست ) 

، برای  دنبال کردند هاآن ا که ر ی ه بنیتو موسولینی از حزب جدا شدند ـ را

]مخالفان  کامالً روشن است ـ با این حال در مجموع گرایش پاسیفیستی همگان

  در حزب سوسیالیست مسلط بود، چرا که  هنوز[ گرینظامی شرکت در جنگ و 

بخش بزرگ جناح راست از حزب انشعاب کرده بود )به این   1914قبل از 

استعماری   جنگ  از سیاست جناح راست برای دلیل که اکثریت اعضای حزب 

  1915نکردند(. بر همین اساس جنبش کارگری از سال  ایتالیا در لیبی حمایت

از   پس 1917در اکتبر . تبلیغات علنی گسترده بر علیه جنگ را به پیش برد 

  در ایتالیا  نزدیک بود که سیر رخدادها  ،شکست سنگین کاپورتو در عید پاک

کم نمانده بود که ارتش از   . را داشته باشد روسیههمانند  ای هی مشاب گیری سمت 

بحران انقالبی قرار   یه که  جامعه در آستان  رسیدمی هم فرو به پاشد و به نظر 

فرستادن ارتش فرانسه و   داماتی نظیراز پیشروی این روند با اق اما . ه استداشت 

 شد.   ، جلوگیریبرای آرام کردن اوضاع  ،انگلیس

حزب   با این همه نارضایتی از جنگ فزونی گرفت و باعث چرخش به چپ در 

  1918حزب در سپتامبر  یهاین روند بیان خود را در کنگرسوسیالیست شد. 
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]مخالفت با شرکت در  پاسیفیستی  گیریسمت از یک  هاسوسیالیست پیدا کرد که 

حزب   یهمورد استفاد  یه انقالبی )با واژ گیریسمت [ به گرینظامی جنگ و 

نماد همبستگی  ای که پروسه  ها( تغییر موضع دادند. در آن دوره: ماکسیمالیست 

خبر تأسیس انترناسیونال   انتشار از  پس یهمدت کوتا با انقالب در روسیه بود.

 هاه فدراسیون اتحادی  چنینهم حزب سوسیالیست )و  ( 1919)مارس  کمونیستی

وارد انترناسیونال  تصمیم گرفتند که   ( شدمی که توسط این حزب رهبری 

اهمیت نبودند، اعالم کردند که قصد  که در ایتالیا بی یاهسندیکا چنینهم شوند. 

   وندند.  دارند به انترناسیونال به پی 

از مبارزات اقتصادی و اجتماعی سراسر   ای ه از زمان پایان جنگ موج گسترد

  هایسال به خود گرفت که  گرفت. این مبارزات چنان ابعادی کشور را فرا 

دو سال سرخ در تاریخ یعنی  " biennio rosso" عنوانبه  1920و  1919

  یه با برنام هاسوسیالیست  1919در انتخابات نوامبر سال . ندگرفت ایتالیا نام 

درصد آراء را به خود اختصاص دهند.   30مارکسیستی ـ انقالبی توانستند 

ی اعمال  هاآن به ارگ هاه کارخان برای تغییر شوراهای  هاسوسیالیست بعضی از 

قط  . اما این موضع فندکردمی تبلیغ  را  شوراها در روسیه  قدرت سیاسی، همانند

خصوص در  ه ، ب شدمینمایندگی  اعضای حزب سوسیالیست توسط اقلیتِ 

 Ordineپایتخت صنعتی ایتالیا در تورین، توسط ارگان حزب در این شهر 

Nuovo  کسانی ازشهر   چنینهم )نظم نوین( حول و حوش آنتونیو گرامشی و

و  . آمده بودند"( گرد II.Sovie" ی ه )با نشری  آمادئو بوردیگا  اپل که پیرامونن 

کافی انقالبی  یه به انداز های خود را، تشکلبرعکس رهبران حزب و سندیکاها

 که ما احتیاجی به شوراها نداریم.    و اعالم نمودند ندکردمیارزیابی 

عطف   یه در شمال ایتالیا نقط 1920در آگوست و سپتامبر  هاه کارخان اشغال 

اش نه فقط این مبارزات را  تحادیه . حزب سوسیالیست و امبارزات کارگران بود

با تشکیل کمیسیونی برای تصمیمگیری در مورد   تنهاهدایت نکردند، بلکه 

موافقت کردند. پس از تشکیل این کمیسیون   هاه کارخان مشارکت کارگران در 

پایان اوج این جنبش نیز بود.   ی ه که نقط شکسته شدمبارزات کارگران درهم

الش در مورد مسئولیت  شکست آن تشدید شد. در  چ ابعاد شکست این جنبش با

جناح چپ از حزب سوسیالیست جدا شد و حزب   1921 ی ه نتیجه در ژانوی 

(. یک سال بعد جناح راست حول و حوش  KPIکمونیست ایتالیا را تشکیل داد )

 رهبران اتحادیه نیز حزب سوسیالیست ترک کردند.  



 

جنبش کارگری که دیگر دچار انشقاق شده بود، حریف جدید دیگری را در  

قوام گرفته و کم کم به صف مقدم   1921مقابل خود داشت که از اوائل سال 

قرارد دادهای صلح   یه بورژوازی ایتالیا به واسط  کهاین نبرد آمده بود. علیرغم 

که   کردمی حساس مناطق مرزیاش گسترش پیدا کرده بود، اما ا  یه پاریس دامن 

در میان   نظر گرفته نشده است.ش درکافی منافعا یه در این قراردادها به انداز

در مورد "ثمرات   ، این احساس که نظامیانی که در جنگ شرکت داشتند

آغاز تشکیل یک حزب جدید با   یه پیروزی" کاله سر آنان گذاشته شده، نقط 

: حزب فاشیست که  بودندکه قبالً در جنگ مداخله کرده  شد یهاچپ  اغلب

واقعاً در موقعیت   ایتالیا بتواند که اینبرای  موسولینی  در رأس آن قرار داشت. 

دشمن داخلی آنان، جنبش  میبایست نخست  یه ، در درج رهبری قرار بگیرد

  به نیروی  هاآن سریع باعث تبدیلها کارگری مغلوب شود. این موضع  فاشیست 

برای سرکوب جنبش کارگری   کمکی نیمه علنی از طرف دولت و بورژوازی

شکسته  جنبش کارگری پراکنده و متفرق در یک جنگ داخلی خونین درهم شد.

دور و بر  های فاشیست  موسولینی و دیکتاتوری  1922شد و باالخره در اکتبر 

پیدا  اساسی تغییر طوربه وضعیت سیاسی ظرف فقط دو سال  برقرار شد. او 

این  شکسته شد. انقالب سوسیالیستی درهم  ی ه کرد: جنبش کارگری در آستان 

کننده به پیش گذاشته  بود که در موقعیت مناسب قدم تعیین یهبهای سنگین اشتبا

 نشد. 

 جنگ  طرفبی های در دولت  ایه سوئیس و هلند: جنبش تود 

مبرا از جنبش جهانی  ی کرده بودند، طرف بیکه در جنگ اعالم  ایه کشور حتی 

که هورست   طور هماننبودند. این امر بیشتر در مورد هلند، مصداق داشت، 

عالوه بر   سیاسی جنگ  و  تبعات داخلی از  نگار نوشت: " الدهماخر تاریخ 

ن شدرادیکالیزه بود که موجب در جنگ طرفبی کشور  کشورهای بزرگ، در 

اسی چرخش به چپ کرد و بعضاً  سوسیال دمکر 19." جنبش کارگری شد

   انقالبی را مطرح کرد. هایدرخواست 

ز گسترش پیدا کرد.  کار سوئیس نی در کشور به اصطالح محافظه  ایه جنبش تود

جنگ، مصائب عمیق   یههای پیشبرنددر بین دولت  این کشور محصور

 
19Horst Lademacher: Geschichte der Niederlande. Politik, 
Verfassung, Wirtschaft, Darmstadt 1983, S. 316.  



 

به این  هاه ( و اتحادی SP) هادمکرات واکنش سوسیال  اجتماعی را تجربه کرد. 

. نوامبر  14. تا 11مصائب عمیق اجتماعی اعتصاب عمومی سراسری از 

رفرم اجتماعی و   یه جانب ه هم یهبرای عملی کردن برنام هاآن بود.  1918

انقالبی مثل  ایه نه برای برنام ، البتهندکردمیدمکراتیزه کردن جامعه مبارزه 

م قاطعیت رهبران با توجه به بسیج ارتش توسط دولت و عد 20. هابلشویک

شکسته شد. پس از آن  اعتصاب عمومی درهم  ،هاه و اتحادی  هادمکرات سوسیال 

از   هادمکرات جناح انقالبی سوسیال  دچار انشقاق و پراکندگی شدند. هاچپ 

پس از آن حزب کمونیست را که از نفوذ بسیار   ی همدت کوتا حزب جدا شد و

ات دیگر اعتصاب عمومی که  تبع یکی از  محدودی برخوردار بود، تأسیس کرد. 

خصلت یک قیام را نداشت، این بود که   وجه هیچبرعکس تمام تبلیغات دولت به 

سوئیس تمام روابط به اصطالح دیپلماتیک خود را با شوروی قطع کرد.  

ا غرب، که  های دیپلماتیک جمهوری جوان شورایی ب یکی از کانال ترتیببدین

   در آن دوره قطع شد. بسیار محدود نیز بود

 اسپانیا: سه "سال بلشویکی"  

 21.د اسپانیا را به لرزه درآور طرفبیکشور  ،ی انقالبیهاموجین ترعمیق

و با از   1898دولت اسپانیا پس از شکست در جنگ بر علیه آمریکا در سال 

ش، کوبا ، پرتوریکو و فیلیپین دچار بحران  ادست دادن آخرین مستعمرات مهم 

ش در جنگ جهانی  ای طرفبیبورژوازی اسپانیا به دلیل  ساختاری شده بود. 

اما این سودهای   م دهد. جان آبا هر دو طرف  ایه ن اتوانسته بود، معامالت افس

صادرات   ی جدید. هاگذاری سرمایه و نه  ت نه باعث باالرفتن دستمزدها شد هنگف
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لیدات کشاورزی و فراوردهای صنعتی باعث  افزایش  بسیاری از توهم زمان 

.  ش بیش از پیش نارضایتی کارگران را فراهم ساخت گستر تورم شد و زمینه

  1917د. در اعتراضات سال حتی به ارتش نیز سرایت کر هااین نارضایتی

بورژوازی کاتاالن برای رفرم   یه مطالب  چنینهم کارگران و  هایدرخواست 

  طور به بخش اقتصادی کشور  ترینمهمبرای این  ،اساسی دولت و استقالل

اپوزیسیون در   نمایندگانهم تالش اما . مطرح شد دیگریک و در کنار   زمانهم

در   هاه تالش  اتحادی  چنینهم برای  انتخابات مجلس مؤسسان و  1917ماه مه 

از طریق اعتصاب  برای به کرسی نشاندن مطالبات اقتصادی  1917آگوست 

. با این حال هر لحظه امکان داشت که کارگران اسپانیا عمومی شکست خورد 

. به خصوص جنبش  بزنندد و دست به انقالب روسیه را سرمشق خود قرار دهن 

دولت شورایی   هاآن کالیستی اعالم کرد که الگوی قوی آنارشیستی و آنارکوسندی 

   است. 

ً کشاورزی اندلس با  یه منطق کاتاالن  ی مالکان بزرگ، بویژه در هازمینعمدتا

. این دوره  بود به مرکز تبلیغات اجتماعی بدل شده  شبا کارگران صنعتیا

. فدراسیون  ی" در تاریخ اسپانیا نام گرفته است یک"سه سال بلشو عنوانبه

فدراسیون ملی کار( خیلی قویتر از حزب  ) CNTی آنارکوسندیکالیست هاهاتحادی 

سوسیالیست شد و به سرعت گسترش پیدا کرد. شمار اعضای فدراسیون که در  

ده برابر   1919نفر بود، تا پایان سال  70.000بالغ بر  1916/17 هایسال 

ً نصف شمار اعضای جدید از کاتاالن ـ و در افزایش پید   جاآن ا کرد. تقریبا

ً از بارسلون بودند. رمز این افزایش شمار اعضا بوجود آمدن   عمدتا

"sindicatos únicos با   ی مجزا هاه کارخان صنعتی در  ی ه"، نوعی اتحادی

با مدنظر قرار دادن  این   هاآنارشییست  ی شغلی مختلف در آن بود. هاناسازم

اهرمی برای به اعتصاب   عنوانبهویژگی  در مبارزات کارگری از این اتحادیه 

در اوائل سال  . ندکردمی کشاندن یک کارخانه یا تمام یک بخش صنعتی استفاده 

ی برق کاتاالن مرکز اعتصابات بزرِگ  هاهنخست نیروگا  یه در درج 1919

های  در بخش  افزایش مبارزات کارگری  ،تصاباتبودند. پیامد این اع هچندماه

 بود.   محدود تراقتصادی 

بورژوازی به وحشت افتاده که هنوز مدت کمی قبل از این اعتصابات  

،  کردمیمبارزه سرسختانه بر علیه حکومت در مادرید برای برقراری استقالل 

اخلی  ، بانی جنگ درتشبا اتحاد تنگاتنگ با ا سیاسی زد و دست به عقبنشینی



 

 ترینمهم ترور سفید در بارسلون حاکم بود.  1920از اوائل سال  . واقعی شد 

پس از   یه توسط پلیس و یا باندهای اجیر شده دستگیر و مدت کوتا CNTفعالین 

ً اعالم شد که "   اند". هنگام فرار کشته شده  هاآن آن به قتل رسیدند ـ رسما

ی آزاد" تبدیل  هاه واپسگرا به "اتحادی  ی کارگری کاتولیک ارتجاعیهاانجمن

 تری" را با کارفرمایان بستند.  شدند و قراردادهای کاری به اصطالح "مناسب 

گرانه  نشینی از اقدامات سرکوب اگر چه  سه سال بعدی بعضاً امتیازات و عقب 

به همراه  تغییر دولت در مادرید و مانورهای دولت لیبرال  یه را در نتیج

انقالب   یه اسپانیا را در آستان  1919دسامبر  یهکه در کنگر CNTداشتند، اما 

توانستند   هاآنارشییست نشینی بود. در این شرایط ، در حال عقب کردمیارزیابی 

خود را در مقابل طرفداران پیوستن به انترناسیونال کمونیست که در کنگره  

ست که هنوز در  حزب سوسیالی  چنینهمهنوز اکثریت را داشتند، تثبیت کنند. 

 هابلشویک  ی ه نمون  کهاینمادرید و به خصوص در مناطق شمال نفوذ داشت از 

دهد، فاصله گرفت. هدف این بود که جریانات کمونیستی  را الگوی خود قرار 

 ضعیف بمانند.    هاسوسیالیست و  هاآنارشییست منشعب از 

 موج اعتصابات در کشورهای صنعتی خارج از اروپا 

وجود   هاهـ در تمام قار جنبش اعتراضیکشورهای خارج از اروپا نیز در 

  اضات در آمریکای شمالی بود. ورود  آمریکا مرکز اعتر یه داشت. ایاالت متحد

  طورهماننارضایتی کارگران را افزایش داد،  به جنگ 1917آمریکا در سال 

لکه حتی در  که فیلیپ یاله نیخولسون نوشت: "موج اعتصابات فروکش نکرده، ب 

. اکتبر  5. آوریل تا 6: بین سیدبه رکورد جدیدی ر اثنای شش ماه اول جنگ 

  روز  میلیون 6بالغ بر  رشد کرده و [ میزان روزهای کاری اعتصاب1917]

در برآوردهای آماری یک روز اعتصابی معادل یک روز اعتصاب هر  ] بود

فقط یکی از دشمنان بودند.  . آلمان و متحدانشکارگر اعتصابی است. ت. م.[ 

   22کارگر خودی ]در آمریکا[ باشد."  یه که طبق رسیدمی دشمن دیگر به نظر 

از آنان  پس از جنگ هنگامی که وضعیت اجتماعی کارگران ـ که بخش زیادی 

ـ به دلیل تورم بسیار بدتر   دادندمی تشکیل  ی آفریقای تبارهاآمریکاییرا زنان و 

ً تمام بخش هزاران کارگر در ت شد،   هایسال های صنعتی دو باره در قریبا

، در  کارگر 800.000اعتصاب کردند. فقط در معادن زغال سنگ   1919/20

 
22Nicholson, Arbeiterbewegung, S. 206.  



 

به اعتصاب دست زدند اگر چه  از کارگران ـ نفر 300.000صنایع فوالد 

    23موفقیتی نداشتند.

در مرز شمالی در وینیپگ کانادا در   عتصابات سراسری فوریه در سیاتل وا

بانی این اعتصابات توقف  داشتند.  ایه اهمیت ویژ  1919ژوئیه \ی مه هاهما

کارگران در این   یه افزایش دستمزد در اثنای جنگ جهانی بود، مطالب 

دستمزدها بود که به سرعت مطالبات   نخست افزایش یه اعتصابات در درج 

فرای   یابیسازمان ین اعتصابات به دلیل اشکال دیگری نیز به آن اضافه شدند. ا

این  نیز بود. در هاآنعمیق نماد رادیکالیزه شدن  ی شغلی کارگران،هاه رست 

"(  Wobbiesی سندیکالیستی نظیر کارگران صنعتی جهان )" هاآن روند سازم

ی دولتی داشتند.  هاآنبرخورد بسیار جدی و قاطع با ارگ هاآن  . تأثیر گذاشتند

ی جنبش کارگری  هاآن سازم ، کارگران زیادی جذب سرکوب دولتیعلیرغم 

 شدند.   

در آنسوی آتالنتیک نیز مردم بسیار زیادی برای شرایط بهتر زندگی دست به  

زندگی در اثنای   یه شرایط بسیار بد تأمین وسایل اولی  در ژاپن تظاهرات زدند.

این جنبش در   24تا آن زمان شد".  ایه سابق"جنبش اعتصابی بیجنگ منجر به 

حدود   1919در سال  مثال  طور به پس از جنگ ادامه پیدا کرد.  هایسال اولین 

بار در سازی در کوبه دست از کار کشیدند و برای اولینکارگر کشتی  16.000

هشت ساعت کار در روز را به کرسی نشاندند. حتی یک   یه تاریخ ژاپن مطالب 

ی برنج تمام این جزیره را فرا  هاناآرامی ـ  1918بستان سال قبل از آن ـ در تا

گیران در اوزو شروع شد که در پایان یهاز روستای ما هاناآرامیاین گرفتند. 

های توقیف شده توسط دولت را  ژوئیه زنان این روستا جلوی خارج کردن برنج 

سرایت   آتش به سراسر ژاپن یه ظرف چند هفته مثل شعل  هاناآرامی گرفتند. این 

وشان،  فری فروش و انبارهای برنج، دفاتر عمدههاه فروشگا به  جا همه : "کرد

ی پلیس و نزولخواران حمله شد. زدوخوردهای خیابانی هاه، ایستگاهاهادار
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ً تمام  و شهر  436 به هاناآرامیاین  یه دامن   25شکل گرفت."  ایهگسترد تقریبا

روز ادامه پیدا کرد. ارقام مربوط به شمار   50 و به مدت  قلمرو ژاپن کشیده شد 

بینانه از  یک چهارم کل  های  خوش ثابت نیست. تخمیندر آن کنندگان شرکت 

    26اند.جمعیت ژاپن حرکت کرده 

مستقل در   هایاین دوره یکی از معدود تشکل افریقای جنوبی که در  یهاتحادی 

نیز اما این جنبش  27افریقا بود، جنبش اعتراضی مدتی دیرتر شروع شد.  یه قار

  ی اقتصادی اتحادیه هاه در ارتباط با جنگ جهانی اول شکل گرفت. یکی از حوز

جنگ باعث کاهش  ـ   1920/21 هایسال  ی ه وقف ـ علیرغم معادن طال بود.

یمت طال  کارگران را اخراج  کاهش ق شد.  مؤسسات با توجه بهزیاد قیمت طال 

واتراند در یوهانسبورگ )که به نام   . واکنش کارگران معادن طال در ویت کردند

اعتصاباتی   ،ها( به این بیکارسازی شدمی " نامیده Rand Revoltاین منطقه "

های یک جنگ  ادامه پیدا کردند و خصلت  1922بود که از ژانویه تا مارس 

سرباز با تانک، توپخانه و هواپیما   20.000گرفتند. رژیم داخلی را به خود 

رد. تبعات این سرکوب کشته شدن  برای سرکوب کارگران به این منطقه اعزام ک

نفر به   46نفر از کارگران اخراج و  7.600 . نفر بود  591زخمی شدن  و  219

ً جنبش اتحادی  اتهام قتل و خیانت دستگیر شدند.  ا  ر ایه سرکوب دولت تقریبا

با حمایت از اقدامات رژیم و   هاه شکست.  اما قبل از این سرکوب اتحادی درهم

کارگران سفید و سیاه پوست  کارفرمایان برای جدا کردن و شکاف انداختن بین 

. در اعتصاب کارگران معادن تقریباً بدون استثنا اعضای سفید  تضعیف شده بود

های بران اعتصاب با سنت کردند )شمار زیادی از ره شرکت  هاه پوست اتحادی 

سیاه پوست   کارگر 71.000دو سال قبل از آن جنبش سوسیالیستی آشنا بودند(. 

ـ بدون مشارکت کارگران سفید پوست ـ دست به اعتصاب زدند. این اعتصاب  

  28نیز توسط پلیس سرکوب شد. 
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 اورنجی پدید آمد.

 .Jörg Fisch: Geschichte Südafrikas, München 1990, Sمراجعه شود به:28
   ی جامعتری مراجعه شود به:برای تاریخچه،  .248-251



 

  جنبش جهانی شد: استرالیا  یه پنجم نیز پس از جنگ صحن  یهقار چنینهم

در سال   تجربه کرد. ش راتا آن زمان  ین موج اعتصابات تاریخ ترگسترده

به علت   ر صنایع این کشورد میلیون  3،6روزهای اعتصابی بالغ بر  1919

کارگران معادن در مناطق بروکن    29. بود هاه کارخان اعتصاب و یا تعطیل شدن 

دست به   1920تا نوامبر  1919ـ از مه  ماه 18ل در نیو سائس والز به مدت ی ه

اعتصاب کردند   1919عالوه بر این ملوانان از آوریل تا ژوئیه اعتصاب زدند. 

به کرسی   را برای بهتر کردن شرایط کار  شانمطالبات و موفق شدند که اغلب 

 بنشانند.

 آمریکای التین بین قیام و سرکوب 

جنبش   30در جنگ شرکت کرد، فقط برزیل به صورت فعال کهاینعلیرغم 

بازتاب داشت. بین   اعتراضی به صورت بسیار صریح  در آمریکای التین

کارگران   1919در پرو بارها شورش شد. در سال  1920و  1910 هایسال 

  کرده و توانستند در لیما و دیگر شهرهای ساحلی  اعتصاب عمومی

ردن شرایط کار به  ساعت کار در روز و بهتر ک 8را در مورد  شانمطالبات 

ر علیه افزایش وسایل معاش اعتصاب و  کرسی بنشانند. در همین سال ب 

 
Jeremy Kriker: White Rising. The 1922 insurrection and racial Killing 

in South Africa, Manchester 2005 به دلیل بستر سیاسی و اجتماعی که در آن .

ها  با از یک طرف حزب کمونیست شکل گرفت و از طرف دیگر ناسیونالیسم آفریقایی
گذاری این اعتصابات میلیتانت  آن مرتبط است، موضوع مباحثات شدیدی برای ارزش

های اجعه شود به مقاالت منتشر شده در خارج بین سالطور مثال مرشده است. به
  South African Searchight.ی در نشریه 1995تا  1988

 مراجعه شود به:29

Stuart MacIntyre: Thr Oxford History of Australia, Vol. 4: 1901-1942. 
The Succeeding Age, Melborne 1996, S. 183. 

 چنین مقایسه شود با:هم

Chris Harman: A People´s History of hte World, 
London/Chicago/Sydney 1999, S. 437.  

ی فرانسه نیز درگیر جنگ ی بریتانیا و گوینا مستعمرهعالوه بر این گویانا مستعمره30

  شدند.



 

نفر   400در این اعتراضات در درگیری با ارتش نزدیک به  تظاهرات شد. 

    31کشته شدند. 

سیاسی شدیدی صورت گرفت. به   هایچالش در بولیوی در اثنای جنگ 

کارگران  در شهرها افزایش  و  در میان کارگران معادن هاناآرامی خصوص 

کارگران معادن اعتصاب کردند. اعتصاب سراسری   1917پیدا کرد. در سال 

عطف   یه نقط  1920تلگراف در اوائل سال   یه هن و کارکنان ادارآکارگران راه

گسترش جنبش و   1917سال  یه در نهایت در ژوئی  این اعتراضات بود.

های  رژیم منجر به سرنگونی بدون خونریزی لیبرال یه بگران اقدامات سرکو

خواه شد که اولین قوانین اجتماعی را نیز به  حاکم و سرکارآمدن حزب جمهوری

وقفه و  بی هایچالش "سرآغاز جابجایی قدرت  ،اینعالوه بر 32تصویب رساند. 

  یه دهقانان منطقیک سال بعد قیام  از این چالشها ایهنمون  33فزاینده" بود. 

 34شان توسط مالکان بزرگ بود. یهازمینیزوس ِدماخاکا بر علیه تصرف 

تورم   به دلیلجنوبی بولیوی  یه همسای  آرژانتین، کشورقشرهای پائین جامعه در 

  و عدم افزایش دستمزدهای واقعیو در نتیجه گرانی  بسیار زیاد وسایل معاش 

دی شدند.  جنبش کارگری این کشور  دچار تضیقات بسیار زیا  ،در اثنای جنگ

با شمار   هاآن بود.  1917در این قاره از  موفقیت آمیز هایجنبش ـ یکی از  

  بسیار زیادی از اعتراضات به خصوص در بخش ترابری و صنایع گوشت 

پتر والدمن معتقد است که:  د. دن واکنش نشان دا ، به شرایط موجودیخزده

تاریخ   هایسال ترین از نظر اجتماعی پرتالطم  1920تا  1917 هایسال "

ی اجتماعی هاناآرامی . اعتصابات و روندبه شمار می جمهوری نوپای آرژانتین

از باالترین قدرت بسیج  هاه به جزئی از زندگی روزمره تبدیل شده و اتحادی 
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ری  در بوینس آیرس درگی  1919 یهدر ژانوی  35کارگران برخوردار بودند." 

فجیع"( صورت گرفت. ارتش   ی ه" )"هفت semana trágicaشدیدی در اثنای "

ها کشته و زخمی  یک اعتصاب سراسری را سرکوب کرد که درنتیجه خیلی 

را با   1921/22  قیام دهقانان در پاتاگونین در  چنینهمارتش  36شدند. 

   37شکست. خونریزی درهم

تا   1917 هایسال جنبش کارگری در برزیل "مثل کشورهای دیگر ]...[ بین 

  45.000در سائوپولو  1917 یه در ژوئی  38اهمیت ملی کسب کرد."  1920

این اعتصاب بانی  کارگر در یک اعتصاب سراسری شرکت کردند. 

و سال بعد  تا د 39در ریو دو ژانیرو و شهرهای دیگر شد.  ایه های مشاب آکسیون

. نظیر دیگر کشورهای آمریکای التین نیز مبارزات دیگری شکل گرفت از آن 

 بود.  ن  هاآنواکنش  دولت  چیزی جز سرکوب این مبارزات و تبعید آکتورهای 

و   40را تجربه کرد. مهمی شیلی نیز جنبش اعتصابی  20 یه ده هایسال در 

ی  طوالن  هایچالش پس از  1915اروگوئه که  مازاد صادرات داشت، در سال 

اولین کشور در   عنوانبه و تحت فشار جنبش قوی سوسیالیستی و سندیکالیستی ـ 

  41جهان ـ هشت ساعت کار در روز را برای کارگران در شهرها  عملی کرد. 

 
35Pater Waldmann: Argentinein, in: Bernecker, Handbuch 
Lateinamerika, S. 899-972, hier S. 901.  
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و سندیکالیسم در آرژانتین نوشت که نیروی اصلی  اعتراضات اجتماعی را تا 
 یست تشریح کرده است. ی بگیری حزب کمونیست در دههشکل

38Paul Cammack: Brasilien, in: Brenecker, Handbuch Lateinamerika, 
S. 1049-1168, hie S. 1070.  
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  ی هدر مورد حفاظت کاری، شرایط کار زنان و بیم ایه بعدی رفرم هایسال در 

عمومی که از طریق  بازنشستگی  یه بیم 1919حوادث صورت گرفت. در سال 

در نهایت نرخ و   1923، بوجود آمد، در سال شدمیآن تأمین  یهمالیات هزین 

 دستمزد حداقل برای کارگران بخش کشاروزی مقرر شد. 

 مبارزات ضداستعماری 

بهتر ان جنگ و پای  یه . مطالب نیز از جنبش جهانی برکنار نماندحتی مستعمرات 

  شدن شرایط اجتماعی قشرهای وسیع مردم در مرکز  اعتراضات آن دوره 

 قرار داشتند. مستعمرات عمدتاً خواهان خودگرانی ملی بودند.  

ً آرامتر  اگر  . بود مناطق تحت حاکمیت فرانسه در مقایسه با مناطق دیگر نسبتا

را به همراه   یهاناآرامیچه سربازگیری  در آفریقای فرانسه در اثنای جنگ 

جمعی مردم به مناطق مرزی تحت حاکمیت انگلیس  داشت و باعث فرار دسته 

های آئورس  بلندی  در ( و 1915/16، اما با این وجود شورشها در تونس ) 42شد

که تحت حاکمیت قدرت استعماری   ایه ( فقط "به مناطق حاشی 1916)

 ، محدود ماند.  43نبودند"

عظیمی در بخشهای تحت حاکمیتش در آسیای جنوب   برعکس هلند با مشکالت

در مزارع   ایه اعتصابات گسترد 1919/20 هایسال در بین  شرقی مواجه شد.

)اتحاد   Sarekat Islam بخشای ه ر گروه کشت شکر اندونزی صورت گرفت.

بدل شد. این   ایه تشکیل شده بود به یک جنبش تود  1912اسالم( که در سال 

  های هاتحادی  چنینهم عضو داشت.  370.000زدیک به ن  1914گروه در سال 

تأسیس شده بودند، نیروی بسیار زیادی را به طرف خود   1908که در سال 

 44جلب کردند. 

نخست کشورهای تحت حاکمیت   ی ه در اثنای جنگ اول جهانی اما در درج

استعمار انگلیس به لرزه در آمدند. در بسیاری از کشورها مردم برعلیه  
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ـ دست به شورش و قیام زدند.  امپراطوری انگلیس ـ از جمله عراق امروزی 

قیامی که   . اطق جنوبی و مرکزی این کشور بود ها من اصلی این شورش  مرکز

ً  1920انقالب  بعدها به مدت شش ماه طول کشید و در این   نام گرفت، تقریبا

در کشور    45سرباز انگلیسی جان خود را از دست دادند.  2000مدت  

در شمال ایران در گیالن در اوائل تابستان  ایه راق، در منطقع یههمسای 

را برای   یه ا کمک ارتش سرخ نیروهای پادشاجنبش پارتیزانی انزلی ب  1920

در اوائل ماه ژوئن پایتخت این استان  هاآند. چند ماه از این منطقه عقب راندن 

ً  جاآندر را به تصرف خود درآوردند و  ـ جمهوری  جمهوری شورایی رسما

 46شورایی سوسیالیستی  ایران را اعالم کردند. 

شکل گرفت   ایهآنانگلیس جنبش استقاللطلب  یه کشور تحتالحمای  یعنی در مصر،

تبعید  از دستگیری وپس  1919در سال  فد قرار داشت. که در رأس آن حزب و 

سعد زغول رهبر این حزب به مالت اغتشاشاتی شکل گرفت که از یک شهر به  

. بر علیه قدرت استعماری  ندشهر دیگر و به تمام مصر گسترش پیدا کرد

د. از خرید  های گستردهای صورت گرفتن تظاهرات، اعتصابات و خرابکاری

امپراطوری   نمایندگانبه سربازان حمله و  محصوالت انگلیسی خودداری شد،

م این اعتراضات منجر به استقالل این  جاآنمورد سؤقصد قرار گرفتند. سر

      47کشور شدند. 

امپراتوری بریتانیا دست  مردم هند پس از دوران جنگ برعلیه سرکوب  چنینهم

ز کارگران صنایع نساجی در بمبئی اعتصاب  نفر ا  125.000به مقاومت زدند. 

در مادراس بنگال مردم گرسنه اغتشاش کردند و   چنینهم کردند. در این شهر و 

در کلکوتا اعتراضات شدیِد بدهکاران بر علیه اعتبار دهندهگان صورت  

در بسیاری از شهرهای دیگر تظاهرات و   1920تا  1918 هایسال گرفت. بین 

آمریتسار در پنجاب  قتل عام در تمام دنیا اعتراضاتی بر علیه  48اعتصاب شد. 
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ورت گرفت. در اثنای یک اعتصاب سراسری در این شهر  ص  1919در آوریل 

ارتش بریتانیا دستور تیراندازی به تظاهرات آرام را داد که منجر به   یهفرماند

هند تبدیل   یه طلبان عام به سمبل جنبش استقالل کشته شدن صدها نفر شد. این قتل 

جنبش  "فراخوان به عدم همکاری" داد،  ـ مهاتما گاندی  1920شد. در سال 

اجناس، مدارس،   هاآن نفر در آن شرکت کردند.  هامیلیوننافرمانی مدنی که 

 49را تحریم کردند. 1920انتخابات  چنینهمی بریتانیا و هاه، دادگاهاهدانشگا

چند سال بعد راجنی پالمه دوت کمونیست بریتانیای با اهل و نسب هندی نوشت:  

های ام کشور را تظاهرات گیر شده بود؛ تمهای انقالبی همه ناآرمی"

آمیز، اعتصابات، اعتصاب سراسری یک روزه و مبارزاتی که  خشونت 

-1919 هایسال نفر در آن شرکت کردند به لرزه درآورده بود. بین  هامیلیون

با این وجود   50ی قرار داشت." طوری بریتانیا در معرض تهدید جدامپرا  1922

مثال از طریق انقالب   طوربه مبارزه برای استقالل هرگز نمیبایست ابعادی را )

این  . ارضی( به خود بگیرد که در آن مناسبات اجتماعی به چالش کشیده شوند

با آن در  مبارزات در کل تحت کنترل حزب ـ کنگره بورژوا ـ ملی )و متناسب 

ز تحت تأثیر ر داشت. در این کشور نی مسلمانان( قرا مناطقی تحت  کنترل لیگ 

حزب کمونیست تأسیس شد که نتوانست مورد   ، روسیه  1917انقالب اکتبر 

  51. حمایت وسیع مردم قرار بگیرد

    حاکم بود. ای قوی  بود که جو بریتانیا ستیزی  هاه همسایه، افغانستان ده در کشور 

  ، امپراطوری بود یه مستعمر 19های مدیدی از اواسط قرن مدت که این کشور 

ه بود. با این وجود حکومت شوروی از  موضوع تنش منافع بریتانیا و روسی 

از تمام   نظر کردنم داد، صرف جاآنجمله اقداماتی که پس از انقالب اکتبر 

دعاوی استعماری روسیه بود. در همین رابطه اماناهلل خان، پسر و جانشین امیر  

استقالل افغانستان را از  تل رسیده بود، به ق 1919هبیباهلل خان که در فوریه 

بریتانیا تالش کرد که با جنگ سوم افغانستان ـ   بریتانیای کبیر اعالم کرد. 
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بود، از استقالل این کشور جلوگیری   1939انگلیس، که جنگ اول آن در سال 

در جنگ اول جهانی، و جنبش   بریتانیا به دلیل ضعف شدن ارتش کند. اما

بعد از چند هفته به عملیات   ،آمریتساراز قتل عام در  در هند پس ایهتود

را  امپراطوری بریتانیا افغانستان 1919در آگوست  جنگیاش خاتمه داد.

  بعد هایسال در  به رسمیت شناخت. ی همستقل و پادشا یک دولت عنوانبه

  ی ه ـ در درج ها  وی سوسیالیستی یک سری رفرم هاه اماناهلل خان تحت تأثیر اید

او سعی کرد که در افغانستان یک نظام   م داد.جاآن نخست در بخش آموزش 

آموزشی همگانی  برای تمام مردم این کشور، از جمله زنان بوجود بیاورد که  

در قانون خانواده   1921شرکت در آن اجباری باشد. عالوه بر این او در سال 

منوع شدند و حقوق زنان متأهل و با کودکان م ازدواج خویشاوندی رفرم کرد. 

  یه و در درج  اقدامات فقط روی کاغذ ماندبهتر شدند. اگر چه بسیاری از 

در روستاها جلوگیری کردند، اما با این  هاآننخست مالیان مرتجع از اجرای 

حال این اقدامات اولین تالش برای گذار به دنیای مدرن بود. این تالش عمدتاً  

با این وجود در اینجا نیز تأثیرات انقالب اکتبر روسیه   "از باال" صورت گرفت،

 در بخش آسیای مرکزی خود را نشان داد. 

ترین کشور دنیا، در چین خیزش اجتماعی واقعی "از  برعکس در پرجمعیت 

 عنوانبهدر آسیای باستان  چین، امپراتوری میانه ] 52پائین" صورت گرفت. 

رسمی استقالش را از دست نداد،   طور به [ اگر چه هرگز شدمی وسط دنیا قلمداد 

های امپریالیستی داد و مجبور شد برای  اما امتیازات عمیق اقتصادی به قدرت 

ها بعضی مناطق این کشور حقویژه برای بعضی از این قدرتها قائل شود. چینی

به   نگ ها ـ یعنی آلمان ـ در جامیدوار بودند که با شکست یکی از این دولت 

. این انتظار توسط  دن استعماری در شمال این کشور از بین برو دعاوی اصطالح 
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آلمان به سادهگی به ژاپن   برآورده نشد و دعاوی های پیروز در جنگ قدرت 

آغاز اقدامات   یه تظاهرات دانشجویان در پکن نقط  1919. مه 4 واگذار شد. 

حدود ماند و فقط  نخست به روشنفکران م یه ضد امپریالیستی شد که در درج 

با این وجود این اقدامات به سرعت  . کردمی برای تولد مجدد روحی کشور تبلیغ 

ی اولیه،  هاهبانی آزادسازی نیروهای اجتماعی و سیاسی شدند که فراتر از انگیز

به طرف جمهوری شوراها پیدا کردند ـ تنها قدرتی که   گیریسمت بیش از پیش 

ی  هاناکرد. بسیاری از دانشجویان زب  نظر اش در چین صرف ویژهحق از 

آثار   به روسیه رفتند و هاآن خارجی را یاد گرفتند و به خارج  و بسیاری از 

. این جنبش  ر به زبان چینی ترجمه شد کالسیک مارکسیستی برای اولینبا

ی عمیق اجتماعی پیدا کرد. در جنوب چین )در اطراف کانتون( که از  هاه ریش

های  تر از مناطق دیگر بود و در شهر کالن شانگیافته لحاظ اقتصادی تکامل

حزب کمونیست چین   1921 یه تأسیس شدند. در این شهر در ژوئی  هاهاتحادی 

. مه" نقش به سزایی  4تأسیس شد که در این رویکرد سخنگویان مهم "جنبش 

نگ تحت رهبری  نیروهای بورژوا ـ ناسیونالیست کومین تا چنینهمایفاء کردند. 

کردند. کمتر از چند سال بعد از آن  از   یهدسون یات سن از نو خود را سازمان 

دومین انقالب چین شروع شد که قدرت آن متکی بر جنبش   1927تا  1925

 کارگری جوان بود.  

 الگو: انقالب در روسیه 

با چنین   1920تا  1917  هایسالبین  هاهتصادفی نبود که تمام قار وجههیچبه 

اجتماعی مواجه شدند. حداقل جنگ اول جهانی ـ به   هایجنبش  رشد صعودی

صورت مستقیم یا غیرمستقیم ـ بانی اعتراضات بود. مردم کشورهای مختلف  

برعلیه بیکاری، کم کردن دستمزدها و   کهاینخواهان پایان جنگ شدند و یا 

 تظاهرات کردند.   ،جنگزندگی به دلیل   یه کمبود مواد اولی 

شان به  ه سمبل جهانی این جنبش شد. مردم سراسر جهان توجه انقالب در روسی 

شده بود.   هاآن  بخشدولت جدید شوروی معطوف و رخدادهای این کشور الهام

شان در والنسیا نام  بر همین اساس کارگران در اثنای اعتصاب چند هفتهگی

اریر و  ژان ک 53را به "لنین"، "شوراها" و "انقالب اکتبر" تغیر دادند.  هاناخیاب 

اشتفان کارلن بر این نکته تأکید کردند که  گسترش جنبش کارگری در آمریکای  

"تحت تأثیر عوامل خارجی نظیر انقالب   1920 یه ده هایسال مرکزی در 
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آلن انگل اعالم کرد که: در   54مکزیک و انقالب اکتبر در روسیه" بوده است. 

بش کارگری  های طبقاتی" در شیلی "که از جن آن دوره "تشدید تنش 

ای نیز برخوردار بوده، "تحت تأثیر ]...[ انقالب بلشویکی در  یافتهسازمان

ی هاه ردولف هارتمن در مورد ژاپن نوشت: "گرو 55روسیه بوده است. 

سوسیالیست که تحت تأثیر مستقیم انقالب اکتبر شکل گرفته بودند، نقش بسزایی  

  56ـ اعتصابی ایفاء کردند."  ایه در گسترش جنبش اتحادی 

به   جنبش جهانی ]در روسیه[ بر  تأثیر شوراها یه م در باراریک هابسبا

  در آلمان انترناسیونال شنیدند،ها را می صورت موجز نوشت: "مردم پیام

ها به صورت روشن و آشکار از پتروگراد  . این پیامو انعکاس پیدا کردبازتاب 

سوسیالیستی   هایجنبش ی کارگری و هاناازمجا، هر کجا که س، همه و مسکو

.  شدمی شنیده  ،که با چه ایدئولوژیی کردمی ، فرقی هم ن ندکردمی فعالیت 

داشتند که اصالً  ن اطالع  هاآن کارگران سیگارساز در کوبا که تعداد معدودی از 

 هایسال هنوز هم در اسپانیا روسیه کجاست، "شوراها" را تشکیل دادند؛  

که در آن دوره  شوند، علیرغم آننامیده می بلشویکی" هایسال "  1917-19

ً آنارشیست بودند، یعنی یه خت ی شورانگی هاچپ    از کسانی  این کشور عمدتا

جنبش    ؛قرار داشتند مخالف لنین یه جبه دراز نظر سیاسی  که تشکیل شده بود

سال  در پکن )بایجینگ( شکل گرفت  و  در  1919انقالبی دانشجویان در سال 

در کوردوبا )آرژانتین(  که به سرعت به دیگر کشورهای آمریکای   1918

التین گسترش پیدا کرد، بسیاری از رهبران انقالبی از بطن این جنبش  

را در مناطق مختلف تأسیس کردند. ]...[ انقالب اکتبر   سربرآوردند و احزابی

بخش ملی،  ای هاندونزی،  جنبش ر ایه بر روی بزرگترین سازمان تود چنینهم

تأثیرگذار بود. یک روزنامه در ترکیه نوشت که :"این عمل  زارکات اسالم 

ریت  کل بش باعث روشنگری ترین روزهاست و مردم روسیه یکی از درخشان 

سخت )که  چینان جانحتی در ژرفای مناطق مرکز استرالیا پشم خواهد شد". 

ً ایرلندی ـ کاتولیک بودند( و تا آن  آشکاری به نظریات   ی ه عالقزمان عمدتا

سیاسی نشان نداده بودند، برای دولت کارگری شوراها مراسم جشن و سرور  

رخدادی   عنوانبه خالصه انقالب اکتبر در همه جا  طور به برگزار کردند. ]...[ 

  57که جهان را به لرزه درآورد، تجربه شد." 
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  روسیه را بر انقالب در  کرد پیشروکامالً روشنی عمل طور به این توضیحات 

دهند. این انقالب ـ و  کارگران، سربازان و دهقانان کشورهای مختلف نشان می 

ً ادعا می نه آن   گرترغیبدر آلمان  1918/19 ـ انقالب  شود طور که بعضا

   نفر از مردم جهان شد. هامیلیون

 منبع : 

https://www.rosalux.de/fileadmin/rls_uploads/pdfs/Manus

kripte_85.pdf 

 

 

   

     

 

    

      

 

 


