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آور و شكستی نابهنگام و دردآور قرار گرفته   زیر فاجعه جنگی طوالنی و مرگدر آلمانی آه
 -1918اما عناصر انقالبی در . رسيد بود انقالب اجتماعی همچون آخرین راه حل بنظر می

 رویاروی نيروهای گوناگونی قرار گرفتند آه راه را بر آنان سد 1923 -1922 و 1919
  . شكستندآردند و سرانجام انقالب را درهم 

 جناح چپ حزب سوسيال دمكرات مستقل آلمان -حزب آمونيست آلمان ریشه در اسپارتاآيسم 
هرچند اآثریت .  از حزب سوسيال دمكرات جدا شده بود1917 داشت آه این خود در -

آارگران همچنان به اآثریت حزب سوسيال دمكرات اعتماد داشت، حزب مستقل سوسيال 
  . ران و سپس سربازان وسيعا نفوذ آنددمكرات توانست ميان آارگ

داد هنوز  در دوران جنگ اول، اسپارتاآيسم آه جناح فعال سوسيال دمكراسی را تشكيل می
این حزب پس . آرد مخفی بود و برای پایان جنگ، استقرار صلح و تحول جامعه مبارزه می

ها و سلب مالكيت   و تشكيل جمهوری، خواهان خلع سالح ضدانقالبی1918از انقالب نوامبر 
 ترین حلقه زنجير  آلمان آیا در این زمان به ضعيف. از سرمایه داران و مالكين بزرگ بود

ها  امپریاليستی تبدیل نشده بود؟ انقالب سوسياليستی در دستور روز قرار نداشت؟ اسپارتاآيست
بران هایی آه خواهان قتل ره اعالن. را بسرعت عليرغم جوانی و ضعف عددی جدی گرفتند

رهبر سرشناس جنبش آارگری (و روزا لوآزامبورگ ) داماد مارآس(آن، آارل ليبكنشت 
های  همه دیگر جریان. بود دیوارها را پوشانده و برای سر آنان جایزه تعيين شده بود) آلمان

سياسی آارزار دیوانه واری برضد این حزب به راه انداخته بودند، ایدئولوژی آن را تحریف 
آردند و تهمت ميزدند و آنان را به خيانت به وطن و  به رهبرانش توهين میآردند،  می

این حزب را حزب ترور و خشونت معرفی . آردند جاسوسی برای بيگانگان متهم می
ها از همان زمان تشكيل حزب مخالفت خود را با هرگونه  با اینحال اسپارتاآيست. آردند می

انقالب پرولتری برای تحقق اهداف : " تاآيد آردندآردند و در بيانيه خود خشونت اعالم می
این . این انقالب از هرگونه آشتار نفرت دارد و از آن بيزار است. خود به ترور نياز ندارد

در همين ." های مبارزه ضرورتی ندارد زیرا هدف این انقالب نه افراد آه نهادهاست شيوه
های   آنار یهودستيزی بهترین سالحستيزی آلمان ظهور آرد آه در زمان بود آه آمونيسم

  .هيتلر شدند
بين ترین سياستمداران و صاحبكاران بسرعت فهميدند آه این حزب جدید حریفی بسيار  روشن
تر از حزب سوسيال دمكرات اآثریت است آه آماده دادن امتيازات  تر، پيگيرتر و فعال مصمم

يستی قدیمی، نژادپرست و های ناسيونال بنابراین عجيب نبود آه جنبش. بسيار است
این واژه . را در دست گرفتند" ها بلشویك"ضدسوسياليست پرچم مبارزه سرسختانه برضد 

گرفتند آه  است عمدا طوری بكار می" اآثریت"را آه معنای ان خيلی ساده " بلشویك"روسی 
مسئول مرگ "خروش برضد مدل شوروی آه . گویا سخن از موجودی مخوف و موحش است

گفت آه هدف زندگی او و دليل  هيتلر خود می. شد در همه جا تبليغ می" ها مسيحی است ميليون



وی بارها تكرار آرد ميان . است" ریشه آن آردن بلشویسم"وجودی حزب نازی همانا 
به گفته وی ." یكی باید نابود شود. یا ما یا آنان." ها و آمونيستها همزیستی ناممكن است نازی

اینان دو ایده بزرگ و . آلترناتيو ميان فاشيسم و بلشویسم: مسئله وجود داردبرای من تنها یك "
 ، 1930در دادگاه الیپزیك در ." نو هستند آه آینده از ميان آنها دست به انتخاب خواهد زد

او بقول خود مبارزه .  را گرفتيم1918نوامبر ) انقالب(هيتلر اعالم آرد آه ما اآنون انتقام 
 را آغاز - روسيه–برضد آمونيستها و جنگ نابودآننده برضد سنگر آنان مرگ و زندگی را 

  . آرده بود
ما یك دشمن داریم و آن هم : " هيتلر در این مورد حاضر به دادن هيچگونه امتيازی نبود

تنها نيرویی است آه . آمونيسم است زیرا تنها نيرویی است آه دارای ایدئولوژی است
این دشمن شماره یك جنبش ما و . ای قرار دهد زمان مبارزه تودهتواند دربرابر ما یك سا می

. شود جذب آرد هيتلر برعكس معتقد بود آه اآثریت سوسيال دمكراتها را می." بورژوازیست
های امروز آسانی هستند آه جزو سپاهيان نوسكه  آرد آه بسياری از نازی او یادآوری می

هيتلر از . ها اعزام شده بودند ب اسپارتاآيستبودند آه برای سرآو) وزیر سوسيال دمكرات(
ای آه درغيراینصورت  آرد، توده برداری می ای آه بر روی توده داشت به حد اعال بهره جذبه

اگر اتحاد شوروی هدف اصلی سياست . شد بویژه در شرایط بحران جذب آمونيستها می
حرآت ایدئولوژی و نظامی خارجی هيتلر بود، بخش مهمی به این دليل بود آه سنگر و نقطه 

  .بود آه او برای نابودی آن قسم خورده بود
ميتوان تصور آرد آه آمونيسم همچون یك جنبش نو، دیناميك، پرشور و بازگشته به 
ها  مارآسيسم انقالبی خواهد توانست قربانيان نظام سرمایه داری آه بحران، تضادها و نگرانی

ای آه با حزب  با اینحال این جنبش در مبارزه. ب آنداعتبار آرده است به خود جذ  بی آن را
  .ناسيونال سوسياليست داشت آه آمی پس از آن بوجود امده بود به چند دليل عقب ماند

حزب آمونيست آلمان را سرزنش آرده اند، و نه بدون دليل،  آه براثر سكتاریسم و دگماتيسم 
دیگر احزاب هر چه درتوان داشتند البته همه . خود را در یك چارچوب منزوی محبوس آرد

 –این حزب تنها نيرویی بود آه . انجام دادند آه این حزب را در همين چارچوب نگه دارند
 نتوانست - در هم داغام شدند 1922بجز جناح چپ حزب سوسيال دمكرات مستقل آه در 

بنظر مي رسد اگر حزب آمونيست آلمان از جانب سوسيال . هيچ متحدی بدست آورد
ها گذاشتند، هيتلر  های آلمان در اختيار نازی آورد آه ملی ها آن حمایتی را بدست می دمكرات

  .  هيچگاه به قدرت نمی رسيد
حزب آمونيست آلمان به هنگام تاسيس عليرغم دخالت آارل لينكنشت و روزا لوآزامبورگ 

انون اساسی این حزب عناصر مثبت ق. تصميم گرفت انتخابات مجلس موسسان را تحریم آند
حزب همچنين آسانی را آه با خط مشی آن در یك لحظه معين مخالف . گرفت را نادیده می

بدینسان این حزب از همان ابتدا، به زیان خویش، . گذاشتند بودند بدون تمایز آنار می
ن آه مانع های آ نگاهی بياندازیم به برخی از ضعف. آرد ها را جمع می اشتباهات و نادرستی

  . ریخت شد و آب در آسياب مخالفانش می از تحول آن می
  ها در شرایطی به آلی متفاوت،   تقليد از رفتار بلشویك-
   پذیرش تقریبا مداوم رهنمودهای استالين یا آميته اجرایی آمينترن، -
 تجزیه تحليل غلط و ارزیابی نادرست از تناسب نيروهای لحظه، و در نتيجه سياست - 
های ناگهانی و همچنين شعار برقراری فوری دیكتاتوری پرولتاریا و  جراجویانه و چرخشما

  واگذاری قدرت به شوراها، 
 همسان دانستن جمهوری بورژوایی و دیكتاتوری فاشيست و همچنين سوسيال دمكراسی و -

  حزب ناسيونال سوسياليست، 
يك و ليبرال را به سوی خود جذب  ناتوانی آن به اینكه خرده بورژوازی دارای سنت دمكرات-

  آند، 



  های پراآنده،   آار ناآافی آن در ميان دهقانان عليرغم موفقيت-
شدند آارگران ناراضی از رفرميسم   مخالفت آن با جناح چپ سوسيال دمكراسی آه متهم می-

  آنند،  را جذب می
اپوزیسيون (او .ژ.ار: ارتوجهی آن به سندیكاها و تشكيل سازمان سندیكایی رقيب و آم شم  بی -

  ، )سندیكایی سرخ
  . آم بها دادن به خطر نازیسم-

داد ولي  حزب آمونيست آلمان البته تنها نيرویی نبود آه به تاثير نازیسم بر توده آم بها می
آند، و  آرد آه خاستگاه اجتماعی توده آنان را دربرابر تبليغات هيتلری بيمه می تصور می

از سوی دیگر . آرد دئولوژی طبقات حاآم بر توده مردم را فراموش میتاثير تعيين آننده ای
این حزب اميدوار بود آه بحران سرانجام یك روز شكنندگی و آهنگی ناظم اقتصادی حاآم را 

و این به معنای فراموش آردن آن بود آه بحران ضمنا . برهمگان اشكار خواهد آرد
از آن . سازد  آسانی برای عوامفریبان میآند و خوراك قربانيانش را منحرف و ضعيف می

های آن زمان مرتكب این اشتباه بزرگ بودند آه در نظر گرفتن روانشناسی  گذشته مارآسيست
در مورد نظریه نادرست و . آردند توده را چون امری ایداليستی و خردستيزانه تصور می

شد، بدون آنكه بخواهيم  ه میها نسبت داد آه به سوسيال دمكرات"  فاشيسم-سوسيال"بهتان آميز 
دمكراسی با  توان آن را با مخالفت سوسيال آن را توجيه آنيم یا عذری برایش بيابيم، می

برقراری سوسياليسم، توسل آن به سرآوب، مخالفت شدید این حزب و آارآنان سطح باالی 
فراطی توضيح عملی آن دربرابر حمله راست و راست ا بی آن نسبت به سازمانهای انقالبی، با 

در مورد عمليات مسلحانه بدون چشم انداز پيروزی، باعث از دست دادن بخش بزرگی . داد
برعكس وقتی ابتكارات درستی انجام .  شد1923از آنچه بدست آورده بود بویژه در پایيز 

در این زمان این حزب . های زحمتكش به تفاهم دست یابد توانست با توده ميداد، این حزب می
انست بر تردیدهای آميته رهبری سوسيال دمكراسی غلبه آند و در جنبش آارگری پيش ميتو
  . رود

با اینحال آنگره دوازدهم حزب . همه چپ در آم بها دادن به خطر نازیسم شریك بود
بر روی پيشروی نازیسم انگشت گذاشته و وحدت ) موسوم به آنگره ولدینگ(آمونيست آلمان 

دانست اما تالشهای آن با استنكاف مداوم  رابر آن را ناگزیر میعمل برای ایجاد مانع درب
ها از یكسو و سكتاریسم و دگماتيسم درونی خود این حزب از سوی دیگر آه  سوسيال دمكرات

  .شد استالين نيز مشوق آن بود تشدید می
 فاشيسم را همچون"، در پی پيروزی موسولينی در ایتاليا، آمونيستها 1923از همان سال ( 

ارزیابی آردند و مبارزه ایدئولوژیك و مسلحانه برضد آن را " دشمن شماره یك پرولتاریا
 ارنست تلمان رهبر حزب آمونيست آلمان نسبت به 1929در اآتبر . دانستند ناگزیر می

 انترناسيونال آمونيست ارزیابی آرد آه 1928از سال . باالگرفتن خطر نازیسم هشدار داد
   :ر پيوند با شرایط زیر استزایش و رشد فاشيسم د

طبقه ، فقيرشدن طبقه متوسط ، نارضایتی  بی ثباتی جامعه سرمایه داری ، وجود یك توده بی
  .دهقانان ، باال گرفتن خطر انقالب ، ضدسرمایه داری گری عمومی و نادقيق

. ها از نازیسم، الاقل در خطوط اساسی آن تردید آرد نميتوان در صحت ارزیابی آمونيست
 مدعی شده بود 1931 ارگان حزب آمونيست آلمان آه در سوم دسامبر وروارتسدربرابر 
آفایتی خود را به سرعت نشان خواهند داد   بی ها به محض آنكه به قدرت برسند آه نازی

باد نازیسم مانند بادآنك تلمان رهبر حزب آمونيست آلمان اعالم آرد . اعتبار خواهند شد بی و
 خوابيد و به قدرت رسيدن هيتلر چيزی بيش از یك تغيير ساده در سوراخ شده نخواهد

      .ترآيب دولت خواهد بود
ها را نشان داد، حزب   آه رشد شدید نازی1930 سپتامبر 14سه هفته پيش از انتخابات 

ها  به افشای عوامفریبی نازی" برنامه آزادی ملی و اجتماعی مردم آلمان"آمونيست آلمان در 



ها از  در فردای این انتخابات ، آمونيست. هيتلر را آشكار آرد" سوسياليسم"اهيت پرداخت و م
عجيب .  آه بدست آورده بودند ابراز شادمانی آردند-ها  اندك و بسيار آمتر از نازی-پيروزی

. آور نازیسم را در پی این انتخابات ببينند است آه آنان نتوانستند خطر قریب الوقوع و مرگ
.  بود آه آنان بخشی از موضع خود را آن هم دیر مورد بازبينی قرار دادند1932در بهار 

، فراخوان به انقالب آارگری را پيش از موعد 1931قبل از آن آميته مرآزی در ژانویه 
 بود آه آنان ضرورت مراجعه به رهبری حزب 1932اما پس از مارس . ارزیابی آرده بود

ها را در  آوشيدند آه نفوذ نازی آنان می. درك آردندسوسيال دمكرات برای اقدام مشترك را 
ميان توده مردم پس زنند و از هر گونه اقدامی آه بویی از موضع مشابه با راست و راست 

ها اشتباه خود را در ماجراي  بياد آوریم آه آمونيست. افراطی از ان برآید اجتناب آنند
 تسليم شدند رامل و نيومانالين و رفقای خود های است رفراندم پذیرفتند و از اینكه به درخواست

اما واقعيت آنست آه اآثریت اعضای حزب مخالف این گام اشتباه حزب . ابراز پشيمانی آردند
ها و خشونتی را آه مقامات حاآم، و  نبودند زیرا آنان تعقيب و شكنجه، تبعيض، ممنوعيت

  .وش نمی آردندمعموال سوسيال دمكرات، برضد آنان بكار برده بودند فرام
، حزب آمونيست آلمان به مجموعه جنبش آارگری پيشنهاد آرد آه یك جبهه 1932در مه 

جان  و ویلهلم پيك، ارنست تلماندر ژویيه، به حكم زمانه، . مبارزه ضدفاشيستی ایجاد شود
 رهبران حزب آمونيست آلمان با بيست تن از مسئوالن سوسيال دمكرات مالقات هر شه

 ، آميته مرآزی از آميته رهبری و سازمان سندیكایی پاپنعالم خبر آودتای با ا. آردند
  .   ب دعوت آرد تا اعتصاب عمومی را اعالم کند.ژ.د.آ

  
 


