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 یست فرانسويخدان مارآسیآلمان شناس و تار" ر آنجلی  یپ"نوشته 

 

  تعلل در برپائی
  جبهه ضد فاشيسم

   همراه آوردفاجعه جنگ دوم را
   راه تودهی برارخواهيرضا خيترجمه عل 

  
ی بزرگ عمومی و خصوصی، دیدیم آه ها در تحليل طبقات اجتماعی، دستگاه دولتی، سازمان

های نازی، بودند افراد و  البته همه جا، حتی در سازمان. تناسب نيروها بسود اپوزیسيون نبود
شمار . های خود را نداشتند های آوچك و ناخشنود آه جرات بيان احساسات و خواست گروه

دازند از این هم بسيار آردند زندگی خود را برای آار حزبی به خطر ان  میآسانی آه جسارت
  .تر بود آم

ها ریشه گرفته و  رسيد در توده  میای آه بنظر دیدیم هيتلر با چه سادگی توانست بر اندیشه
برخی عناصر محافظه آار نيز . ها رای دهنده داشت چيره شود صدها هزار عضو و ميليون

شم از تبهكاری رژیم برضد بودند آه یا بدليل آنكه منافعشان لطمه دیده بود و یا به واسطه خ
اما اینان عناصری منفرد و در نتيجه . آردند  میآردند و رذالت آن را تقبيح  میآن اعترض
  . ای بودند آماج ساده

 با پاالیش ارتش و ١٩٣٨و سپس در " ها شب قمه"می توان گفت آه هيتلر در ماجرای 
به هر روی، باید .  وارد آرددستگاه دولتی ضربتی سخت و حتی تعيين آننده به اپوزیسيون

از اعضا و . تاآيد آرد آه اساس پایداری دربرابر هيتلر بر دوش احزاب آارگری بود
آردند شماری بجا مانده بودند آه   میهواداران دو حزبی آه خود را پيرو سوسياليسم اعالم

 آماده بودند تا با نااميدانه موضع خود را ترك نگفته یا تسليم و رویگردانی پيشه نكرده بودند و
های اجتماعی و ایدئولوژیك  پایداری اینان بود آه به دیگر خانواده. همه وسایل مبارزه آنند

  . یافت  میگسترش
این همراه . شگفت انگيز پيشوا همانا پيوستن گسترده مردم به سياست او بود" آاميابی"ولی 

ه بود بدون آنكه جرات داشته باشند شدن مردم اقليتی مهم را در حالت صبر و انتظار قرار داد
ای آنچنان  تنها اندك آسانی جسارت داشتند وارد مبارزه. مخالفت خود را بر زبان آورند

  . رسيد  مینابرابر شوند آه از نخست خودآشی بنظر
  

  رفرميستی جنبش آارگر
 رگرینخست وزیر ایالت بایر تاآيد آرد آه جنبش آا" هوگنر.و"در فردای سقوط رایش سوم، 

ولی . های برنده اصلی خود، مانع از به قدرت رسيدن هيتلر شود توانست، حتی بدون برگ می
به گفته وی رهبری سوسيال دمكراسی و سندیكاهای وابسته به آن این جنبش را به اقدامی فرا 

های سوسيال دمكرات، دربرابر انتصاب هيتلر به  به گفته رهبران اتحادیه. "نخواندند
بنابراین . رایش آاری از دست آسی بر نمی آمد چرا آه این اقدامی قانونی استصدراعظمی 

و قدرت آليسای آاتوليك " مرآز"ما به قانون اساسی، سپس به رئيس جمهور رایش، سپس به 
خالصه ما روی همه " ... ها آاله فوالدی"سپس به باواریا، به ارتش، سپس به . اعتماد آردیم

آميته رهبری به این بهانه آه نباید در دام پرووآاسيون و ." نحساب آردیم غيراز خودما
ها به پایه ریزی  آليه فراخوان. تحریك افتاد شعارهای به منتهی درجه انفعال را طرح آرد

از یك سمت . در دوران دیكتاتوری نيز آمابيش هميشه همينگونه شد. جبهه متحد بی پاسخ ماند



 

رسيد آه سوسيال   میاز سوی دیگر بنظر. ی ماندسوظن ميان رهبری دو حزب آارگری باق
محور فعاليتش را بر همان " پس از هيتلر"دمكراسی در اندیشه آن است آه برای دوران 

  .دمكراسی غربی بگذارد یا دست آم با آن هماهنگ شود
توانست با پذیرش جبهه متحد نيروهای سوسياليست و   میبدینسان سوسيال دمكراسی آه

به راه " ادوارد برنشتاین"های رهبر فكری خود  ه هيتلر را سد آند بدنبال اندیشهدمكراتيك را
در گزینش ميان بلشویم و فاشيسم من از فاشيسم :" افتاد آه به آنت آارولی اعالم آرده بود 

. البته توجه داشته باشيم آه بحث اساسا بر سر آلترناتيو این دو نبود." پشتيبانی خواهم آرد
 برایتشيد در آميته رهبری سوسيال دمكراسی خواهان مناسبات نوینی ١٩٣٣یه  ژانو٣١روز 

با حزب آمونيست آلمان شد، ولی رهبری سوسيال دمكراسی به استثنای چند تن آامال تحت 
اآثریت رهبری سوسيال دمكراسی باور داشت آه هيتلر . نفوذ آمونيسم ستيزی قرار داشت

ای فراپارلمانی  بنابراین جایی برای مبارزه. استقدرت را از راه قانونی بدست گرفته 
 هزار تنی ٢٠٠تظاهراتی " جبهه آهنين" فوریه ٧با اینحال در . دربرابر دولت او نيست

 مارس همان سال نمایندگان ٢٣. تظاهراتی آه فردایی نداشت.  برضد دیكتاتوری برگزار آرد
 مخالفت آردند، ولی آميته رهبری سوسيال دمكرات با اعطای اختيارات فوق العاده به هيتلر

را آه خواهان تشكيل " جوانان سوسياليست"حزب اآثریت اعضای حوزه برلين  از 
این رهبری اعتراضی به ابطال آرسی نمایندگان حزب . های پنهانی بودند اخراج آرد سازمان

 تنها در اوان رایش سوم این توهم وجود داشت آه حكومت جدید. آمونيست در پارلمان نكرد
 ژوئن حزب سوسيال دمكرات ٢٢ مه سندیكاها و ٢اما . ها را قلع و قمع خواهد آرد آمونيست

همچنان در آلمان " پل لوبه"فراآسيون سوسيال دمكرات آه تحت رهبری . نيز منحل اعالم شد
 .هيتلر رای داد" سياست صلح"به سود " برونينگ" مه به رهنمود ١٧بجا مانده بود در 

توان فهميد آه چرا پيشوا آه اینگونه نسبت به مخالفان خود سختگير بود دربرابر این دسته  می
  . داد  میاز رهبران سوسيال دمكرات این اندازه گذشت نشان

هایی متضاد و عموما  آميته رهبری سوسيال دمكراسی در تبعيد در چكسلواآی گاه دیدگاه
 مانيفستی را انتشار داد آه در آن ١٩٣۴ر سال این آميته د. داد  مینامنسجم از خود نشان

ای  در پاریس آميته. بود" برایتشيد"معمار این اندیشه . خواهان وحدت طبقه آارگر شده بود
در . در آلمان بود" جبهه متحد خلق"پایه ریزی شد آه برایتشيد عضوش بود و هدف آن ایجاد 

يست از جمله برایتشيد، ماآس  شماری از رهبران سوسيال دمكرات و آمون١٩٣۶دسامبر 
بران، تونی سندر، ویلهم پيك، اولبرایشت، داهلم و ویلی برانت و شمار فراوانی از 

  .  ای مشترك ولی بی حاصل را منتشر آردند روشنفكران نامی بيانيه
سوسيال دمكراسی متهم :  عناصری از انتقاد از خود مشاهده شد١٩٣۴ ژوئن ٢٨در مانيفست 

 آهن دولتی را به همان شكل پيشين نگه داشته بود در حاليكه باید آن را به بود آه دستگاه
  . آرد  میهای مردم تبدیل ابزار تسلطه توده

در اوان رژیم جدید، سوسيال دمكراسی مانند دیگر احزاب نتوانست درك آند آه از این پس 
لم بدر برد و هيتلر همه چيز تغيير یافته است، و این حزب نخواهد توانست از مهلكه جان سا

. برای غلبه بر جنبش آارگری به ابزارهایی آامال متفاوت از بيسمارك متوسل خواهد شد
ای آه  های دادگری، برابری، آزادی، دمكراسی و سوسياليسم در توده برافراشتن پرچم آرمان

براثر سياست واپس نشينی و مماشات مداوم، ترك اصول و مواضع نوميد و خسته شده است 
زمان آن بود آه لحن انقالبی را دوباره احيا آزد زیرا بخش . دیگر آارایی نخواهد داشت

  . مهمی از هواداران یا منفعل شده بود و یا به صف هواداران حكومت جدید پيوسته بود
را جدی بگيریم، باید گفت آه رهبران سوسيال دمكراسی به " مانيفست پراگ"با اینحال اگر 

آنان خواهان سلب . ، یا دست آم به مفاهيم مارآسيستی دوباره نزدیك شدندها باز گشتند ریشه
های  های بزرگ و صنایع سنگين بدون پرداخت غرامت شدند، ملی شدن بانك مالكيت زمين

 بزرگ را خواستند و معقتد شدند آه اتحاد طبقه آارگر ضرورتی است آه تاریخ آن را ایجاب



 

های پيشين مارآسيستی چه بود؟ سوسيال دمكراسی زمان  هدف از این تكرار برنامه. آند می
ها  آیا هدف از این. های دیرهنگام را تحقق بخشد زیادی در دست داشت آه این خواست
  مانوور یا اظهار پشيمانی بی خطر نبود؟

با آنكه . ها پر گردد ها و آمونيست به هر روی همچنان دشوار بود آه دره ميان سوسياليست
ولی . تشاید با اولبرایشت و اولنهاور دیدار آرد و سپس به اسپانيا رفت برای١٩٣۶در 

خبرهایی از اقدامات .  خواهان مبارزه برضد بلشویسم شد١٩٣٩هيلفردینگ در ژانویه 
رسيد ولی رهبران تبعيدی از این حرآات پشتيبانی   میها ها و سوسياليست مشترك آمونيست

، سردبير ورواتس، "استامپر" محافل آارگری نوشته در. برخی حتی اخراج شدند. نمی آردند
لی پارت، اتوولز و . آورد اما یك گل بهار نمی. در پشتيبانی از جبهه واحد بازتابی مثبت یافت

در همين دوران آميته رهبری . هيلفردینگ با مضمون این نوشته رسما مخالفت آردند
برد آه در آلمان   میودآانه بسرسوسيال دمكراسی درون آلمان آه همچنان در این اميد آ

. آرد  میبه رایش سوم تبليغ" سار"شده جایی برای خود حفظ آند، برای پيوستن " یهودزدایی"
ای واحد برای نگهداری وضع موجود آه  های سار در جبهه آن هم در شرایطی آه سوسياليست

  . آردند  میبهترین راهكار دربرابر دیكتاتوری هيتلری بود مبارزه
هایی آه فاشيسم به جنبش  بدینسان آميته رهبری سوسيال دمكراسی باوجود همه ضربه

های آن، حاضر نشد اتحاد عمل را  آارگری وارد آرد و تحقير و غيرقانونی آردن سازمان
 در آستانه حمله به دانمارك، ١٩۴٠ اوریل ٨. بپذیرد و انتظار به معجزه را موعظه آرد

ها در آپنهاگ اعالم آرد آه  ها و سندیكاليست يال دمكراتتارنوو در یك گردهمایی سوس
همزمان اولنهاور . پایداری دربرابر هيتلر بيهوده است و باید منتظر شكست نظامی او شد

همبستگی خود را با مردم شوروی در مبارزه برضد هيتلریسم بيان آرد و اعالم آرد آه 
شود آه نگرش   میمشاهده. هد آرد را تكرار نخوا١٩١٩ -١٩١٨سوسيال دمكراسی اشتباه 

تنها سياست پيگير همانا عدم . این حزب فاقد انسجام است و مشی آن محكم و پيگير نيست
  .پذیرش جبهه واحد و جبهه خلقی است

ای آه برخی رهبران دو حزب آارگری  بی گمان سوگندها و اعالم باورهای وحدت طلبانه
  .شد  میا بسرعت و به محض تغيير شرایط فراموشام. آردند آامال صادقانه بود  میاعالم

  
 


