
 

   ميليون رای18
  ناتوانی چپ آلمان

  بهره گيری از فرصت ها در
  

 حزب آمونيست آلمان به ديگر نيروهای جنبش آارگری پيشنهاد داد يك 1932ژوييه   در 
در ژوييه همان سال ارنست تلمان، ويلهلم پيك . جبهه مشترك مبارزه ضدفاشيستی تشكيل دهند

 تن از مسئولين سوسيال 20طوالنی با و جان شيهر، رهبران حزب آمونيست، در نشستی 
در آستانه آودتای فون پاپن، آميته مرآزی حزب آمونيست به آميته . دمكرات شرآت آردند

ب پيشنهاد آرد به يك اعتصاب عمومی .ژ.د.رهبری سوسيال دمكراسی و مرآز سنديكايی آ
  .مشترك دست زنند

ارها برای اقدام مشترك به آميته در اين دوران حزب آمونيست با غلبه بر سكتاريسم خود، ب
ضمن اينكه در نخستين . رهبری و مسئولين باالی محلی سوسيال دمكراسی مراجعه آرد

 بخش سكتاريست رهبری حزب از آن آنار گذاشته شد و هاينز نيومان از 1932های سال  ماه
ه ها در پروس ب  مه همان سال و در شرايطی آه نازی24در . دفتر سياسی برآنار شد

پيشرفت های بزرگی دست يافته بودند و در آنجا دولت تشكيل داده بودند، ارنست تلمان 
. ها شد خواستار رسيدن به تفاهم با سوسيال دمكراسی و حتی مرآز برای سد آردن راه نازی

ويلهلم پيك رييس جمهور بعدی جمهوری دمكراتيك آلمان نيز بنوبه خود پيشنهاد داد يك گروه 
. نازی نيفتد" آرل"نی از دو حزب تشكيل شود تا رهبری مجمع پروس بدست مشترك پارلما
  :به دو شرط

  دفاع از آزادی تظاهرات و اجتماعات و مطبوعات و راديو برای آارگران انقالبی )1
 عدم توسل به فرمان های قانونی در پروس )2
  

هنگام  «:  در آلن منتشر آرد پذيرفت آه 1951آارل سورينگ در خودزيست نگاری آه در 
ها می خواستند به نامزد سوسيال دمكراسی و مرآز رای دهند  انتخاب رييس مجمع، آمونيست

آنان همچنين نسبت به ممنوعيت . »گراهای آلمان را در خود نپذيرند ها و ملی بشرط آنكه نازی
ها موجب انتخاب  رد پيشنهاد آمونيست. نشريات سوسيال دمكرات و مرآز اعتراض آردند

  .  ژوييه فون پاپن را فراهم آرد20ازی شد آه بعدا مقدمات آودتای ن" آرل "
 6اين حزب حدود :  نوامبر پيروزی مهمی برای حزب آمونيست محسوب می شد6انتخابات 

 هزار عضو و 360حزب آن زمان حدود .  درصد آرا بدست آورد17ميليون رای و حدود 
 منظما در آن پيشرفت می 1930 روزنامه داشت، بزرگترين حزب پايتخت بود و از 37
  . آرد

هرچند گوبلز نتايج درخشانی برای نازيسم در پايتخت آسب آرده بود اما مجموع آرای 
آدلف هيتلر «ها آه  بنابراين شعار نازی. ها اآثريت مطلق داشت ها و سوسياليست آمونيست

 بسياری از با اينحال. گزافه گويی بيش نبود» بزودی آارل مارآس را قورت خواهد داد
به همين دليل . ها را بيكاران تشكيل می دادند آه با توليد ديگر ارتباطی نداشتند آمونيست
  . ها سخت می توانستند اعتصاب مطالباتی و فراتر از آن سياسی به راه اندازند آمونيست

آارگران سوسيال دمكرات و .  گرايش جديدی به چشم می خورد1932از تابستان و پاييز 
حتی روشنفكران و . ها نشان می دادند ازی تفاهم بيشتری به شعارهای آمونيستحتی ن

نظاميانی نظير شرينگر، بپو رومر، برونو فون سالومون نيز تحت تاثير اين روند قرار گرفته 
هرچند سدی آه دربرابر موج آمونيست گذاشته بود همچنان پابرجا بود، هيچ چيز . بودند

واقعيتی آه نگرانی، نه تماما . ان اين سد را مدت طوالنی حفظ آردنشاندهنده آن نبود آه بتو
ساختگی، طبقه حاآم را توضيح می دهد آه بنوبه خود در تنور ناسيونال سوسياليسم می 



 

اگر جنبش نازيسم از : "ها تاآيد آرد  نوامبر و پيروزی آمونيست6هيتلر در فردای . دميدند
 ميليون 18طر قرار خواهد گرفت، يعنی وجود حرآت بيفتد آلمان در معرض بزرگترين خ

بنابراين منافع ميهن به جنبش ما .  ميليون آن آمونيست هستند15 تا 14مارآسيست آه 
  ».بستگی دارد و رهبری سياسی به همين دليل بايد در اختيار آن قرار گيرد

ند زيرا ها در مبارزه برای آسب قدرت در موقعيتی بهتر بود نازی. حوادث شتاب می گيرد
آنان نه محكوم، بلكه برنده پيشداوری های سمجی بودند آه جامعه آلمان را از مدتها پيش زير 

در حالی آه از مفهومی نظير . نفوذ گرفته بود، نظير نژادپرستی، شووينيسم، يهودستيزی
مشكوك تلقی می " سرهم بندی ايدئولوژيك"مبارزه طبقات بسياری اطالع نداشتند يا آن را 

  . آرند
سازمان های دفاع از خود آمونيستی، عليرغم نابرابری مشهود در شمار نفرات و سالح، 

رابطه ميان اين دو . ها دشوار آرده بودند و بسيج نازی. آ. شرايط را برای سازمان های اس
البته پيش می آمد آه هواداران يا اعضای . ناپذير نه تبانی آه تصادم بود نيروی آشتی

ها  آ و بسيج نازی.  آارگری به حزب ناسيونال سوسياليست بپيوندند يا وارد اسهای سازمان
البته .  و بقدرت رسيدن هيتلر جنبه حاشيه ای داشت1933شوند ولی اين پديده الاقل تا قبل از 

های  بعدها و پس از بقدرت رسيدن هيتلر چنانكه خواهيم ديد رهبران و اعضای اين سازمان
و ضدسرمايه داری هيتلر را جدی گرفته بودند " سوسياليستی"شعارهای نازی آه بنوبه خود 

قتل عام شدند يا از " ها شب قمه"و اجرای آنها را از او طلب می آردند در جريان معروف به 
  .مقام های خود برآنار گرديدند

مناسبات ميان اعضای حزب آمونيست و سوسيال دمكرات در پايين روزبروز بهتر می شد تا 
ی آه نگرانی رهبران سوسيال دمكرات و البته رضايت تنی چند از آنان را بوجود آورده جاي
نشريه سوسيال دمكرات دويسبرگ خوشنودی خود را از خبر تشكيل جبهه مشترك ميان . بود

های پليس  براساس گزارش. حزب آمونيست و سازمان های سوسيال دمكرات اعالم آرد
های سوسيال دمكرات در  گسترش يافته و اعضای سازمانمالقات ميان نمايندگان دو حزب 

ای جديد و  های پيدايش روحيه ها نشانه اما اين. جلسات حزب آمونيست آلمان شرآت می آنند
همچنان آم شمار بود و تنها بيانگر عاليم نخستين  يك تحول جديد بودند هر چند آادرهای 

  . خواهان اتحاد بودند1932 مه 24 در ميانی و پايينی جنبش آارگری همانند آميته مرآزی
 فهميده بودند پيروزی سرانجام نصيب آنان 1933آ ها آه از ابتدای ژانويه .زمانی آه اس

ـ مقر آميته مرآزی حزب آمونيست ـ در برلين " خانه آارل ليبكنشت"خواهد شد در برابر 
 ژانويه به 22ها در  ازیها متقابال در پاسخ به اين مبارزه طلبی ن تظاهرات آردند، آمونيست
 ژانويه و در آستانه انتصاب هيتلر به نخست وزيری، 29در . تظاهراتی عظيم دست زدند

  .آنان بار ديگر پيشنهاد گذشته خود را برای اتحاد عمل تكرار آردند و باز هم بدون نتيجه
اين های آلمان در مورد اينكه  چرا چنين حزب عظيمی تا  يك آارشناس مطالعه آمونيست

پذيرش رهنمودهای استالينی، بوروآراسی : شمارد اندازه ناآارآمد ماند داليل آن را چنين برمی
درون حزبی، اقتدارگرايی داخلی، بی ثباتی رهبری و تغييرات مداوم آن و باالخره تكرار 

  . های ناشی از شرايط تحميلی از بيرون چرخش
های ناشی از مبارزه  ی زير ضربهواقعيت اين است آه حزب آمونيست آلمان مدت طوالن

حتی تعجب آور است اين . های مختلف درونی حزب آمونيست اتحاد شوروی بود جريان
حزبی آه براثر اشتباهات، دگماتيسم و سكتاريسم بارها تا مرز نابودی خود پيش رفت و ضمنا 

چنان قطب هدف مخالفت مدام تمام ديگر نيروهای سياسی بود توانست در لحظات معينی به آن
  . جاذبی تبديل شود آه نگرانی جدی طبقه حاآم و مدافعان نظم اجتماعی حاآم را برانگيزد

  
  
  



 

  مناسبات ميان دو حزب آارگری
. ماهيت مناسبات ميان دو حزب آارگری نقش درجه نخست در بقدرت رسيدن هيتلر داشت

ها را   آارت نازیبديهی است سرمايه بزرگ زمانی آه مفيد و ناگزير تشخيص داد بازی با
ولی الزم بود بازی با اين آارت ممكن باشد يعنی مقاومت آارگری به اندازه آافی . آغاز آرد

  .نيرومند نباشد
جنبش آارگری اگر بصورت يك بلوك متشكل بود می توانست راه هيتلر را سد آند چرا آه 

 تكيه گاهی باشد های مصمم در آن جمع شده بودند و اين بلوك می توانست عمده ضدفاشيست
بدون اين نيروی مرآزی، بدون اين هسته سخت، . های مردم جمع شوند آه در حول آن توده

ها چيزی نبودند جز افراد جداجدا و پراآنده آه طوفان فاشيست آنان را مانند ذرات  ضدنازی
نار اينجا نيز يكبار ديگر موانع بقدرت رسيدن هيتلر خود از سر راه آ. برد آاه با خود می

دو حزب آارگری آه بزرگترين احزاب دو انترناسيونال سوسياليست و آمونيست . رفتند  می
بخش مهمی از قربانيان بحران . بودند هر يك ديگری را خنثی، بی اعتبار و تضعيف آردند
  .از مبارزه آنار آشيدند يا بدنبال راه حل در جايی ديگر رفتند

در يكی از " دی ولتبونه" و مدير نشريه 1935آارل فون اوسيتزآی، برنده صلح نوبل 
من از شما سوسيال : " هر دو حزب را به تفاهم فراخواند و نوشت1932های مه  شماره

ها می پرسم آيا شما فردا همچنان فرصت گفتگو خواهيد داشت؟ به شما  ها و آمونيست دمكرات
  "اجازه خواهند داد؟ 

  
 


