
 

  )١٩٨٢ال ـ يون سوسيسیس ـ ادیورنر پار(تلر و آلمان ها يه
 یست فرانسويخدان مارآسیآلمان شناس و تار" ر آنجلی  یپ"نوشته 

 

  فاشيسم
  در خانه بود" دشمن اصلی"

  و همه از آن غافل ماندند
   راه تودهی برارخواهيرضا خيترجمه عل 

  
نيست آلمان به انتقاد از خود حزب آمو" آنفرانس بروآسل" در نشست معروف به ١٩٣۵سال 

 ولو –حزب پذیرفت آه نتوانسته با روشن بينی و پيگيری آافی از دمكراسی . دست زد
از این گذشته در حمله به سوسيال دمكراسی زیاده روی .  دفاع آند-دمكراسی بورژوایی 

ب حز. آرده و توجه نكرده آه بورژوازی سوسيال دمكراسی را از قدرت آنار گذاشته است
برای واگذار آردن قدرت ( را ١٩١٨درنيافت آه بورژوازی دیگر مایل نيست پيمان نوامبر 

بياد آورد و دستاوردهای ) به سوسيال دمكراسی از ترس خطر گسترش انقالب در آلمان
حزب آمونيست آلمان . اجتماعی و آارگری این دوران دیگر برایش تحمل ناپذیر شده است

آمونيست شده و سوسيال دمكراسی را ابزار اصلی چيرگی سرمایه دچار خطای انترناسيونال 
  . پنداشته بود

حزب آمونيست آلمان آه . با پذیرش این اشتباهات، امكان ایجاد یك جبهه واحد بوجود آمد
مخفی شده بود سرانجام دریافت آه صرف اتحاد عمل در پایين، بدون در نظر گرفتن رهبری 

با اینحال یا بدليل دلسردی . ر و نوميد آننده خواهد داشتسوسيال دمكرات، نتایجی آم اث
های اتحاد  برآمده از دست ردی آه رهبری سوسيال دمكراسی همچنان در پاسخ به فراخوان

ها همچنان  داد و یا بدليل دست باال پيدا آردن بقایای سكتاریسم آهنه، آمونيست ها می آمونيست
اعتبار  ل دمكرات بودند و رهبری آن را بیهای آوچك مقاومت سوسيا دنبال جذب گروه

های  توانست اعتماد را به توده و این در شرایطی بود آه تنها اتحادی استوار می. دانستند می
  . مردم باز گرداند

ها بر این گمان بودند آه تحليل آنان از فاشيسم در خطوط اصلی خود درست بود،  آمونيست
. هرچند نتوانست بموقع فوریت خطر فاشيسم را نشان دهدهرچند این تحليل باید تدقيق شود و 

 آرده بودند تایيد ١٩٣٣ها پيش از  هایی را آه آمونيست  حوادث پيش بينی١٩٣۵از سال 
هيتلریسم در قدرت، یعنی خشن ترین و تام ترین نوع دیكتاتوری، نابودی جنبش : آرد

در همين زمان بود آه همایش !". هيتلر یعنی جنگ. "المللی آارگری و تدارك درگيری بين
ای بود آه آمادگی  آرد و شرایط به گونه ها در نورمبرگ مردم را برای جنگ آماده می نازی

های مدام رژیم  آاميابی. ها در مردم وجود داشت بيشتری برای رسوخ عوامفریبی هيتلری
ا ناآارا ها ر برایش محبوبيت سترگی پدید آورده بود آه قهرمانی و ایثارگری ضدفاشيست

  .آرده بود
 بر این نكته انگشت ١٩٣٩آنفرانس حزب آمونيست آلمان در برن سوسييس در ژانویه 

های آن  گذاشت آه سياست هيتلر همان سياست امپریاليسم آلمان است، امپریاليسمی آه پایه
ر آلمان نتوانستند مانع از پيروزی هيتل" بهترین نيروهاي"ولی چرا . هيچگاه ویران نشده است

ها بسيار هراسناك بود  توانند او را سرنگون آنند؟ درواقع سرآوب آمونيست شوند و چرا نمی
حزب آمونيست آلمان در آستانه برآمد . و آنان نخستين و بزرگترین قربانيان نازیسم بودند

 ٣٠ها   هزار تن زندانی شدند و نازی١۴۵از این شمار .  هزار عضو داشت٣۶٠رایش سوم 
  .  نماینده پارلمان را آشتند٢٧  و از آن ميان  آمونيستهزار



 

ای مخفی را در  ها فلج آردن و منفرد آردن حزب آمونيست آلمان بود آه مبارزه هدف نازی
های حزبی در نتيجه ترور و آشتار قلع و قمع شده  سازمان. برد بدترین شرایط به پيش می

پليس سياسی از همه وسایل . دآردن بودند و آنان آه آمتر مصمم بودند از ترس سكوت می
های مقاومت را فرو پاشد و بدینوسيله هر گونه حرآت گسترده را مانع  گرفت تا شبكه بهره می

ها مردم را غيرسياسی آرده بود، بویژه آنكه بيماری  عوامفریبی اجتماعی و ملی هيتلری. شود
پذیرفت آه هيتلر توانسته خود " والتر اولبریشت. "ناسيوناليسم به آنان نيز سرایت آرده بود

این توهم آه رایش . حتی بخشی از آارگران را با سخنان مردم فریبانه شووینستی فریب دهد
ها بر یك دستگاه دولتی بسيار  نازی. شد سوم بخودی خود فرو خواهد پاشيد آم آم زایل می

تجدید "ها و  دهتوانستند فاصله ميان وع پرقدرت چنگ انداخته بودند و با مهارتی اهریمنی می
  . آردند پنهان آنند ها می را آه در این وعده" نظری

آنچه در حزب آمونيست آلمان تازه بود اراده آن به دفاع و گسترش دمكراسی بود تا آنجا آه 
و فراموش آردن سوسياليسم " اپورتونيسم"های آوچك چپ افراطی آن را متهم به  برخی گروه

گاه بود آه تفاوت ميان جمهوری بورژوایی و فاشيسم را حزب آمونيست آلمان آ. آردند می
های  های چيرگی سرمایه باشند، اما در یكی آزادی شاید هر دو شكل. دست آم گرفته است

وانگهی بورژوازی دیگر دمكراسی خود را . های تنها صوری واقعی وجود دارد و نه آزادی
سرمایه . خطرناك شده استاین دمكراسی مزاحم بورژوازی است و برایش . نمی خواهد

دربرابر، سرمایه داری . داری رقابت آزاد به دمكراسی از نوع پارلمانی نياز داشت
  . انحصاری به دیكتاتوری گرایش دارد

های خودآامه درهم  حزب آمونيست آلمان درگذشته فاشيسم را با دیگر نوع رژیم: اشتباه دیگر
ای ویژه  لوژیك و از نظر وجود یك پایگاه تودهدر حالی آه این دو ازدید ایدئو. آميخته است

تواند بخشی از  خود می" سرمایه دارستيزی"فاشيسم با . شوند فاشيسم از یكدیگر جدا می
های نابهنگامی  حزب آمونيست آلمان همچنين پذیرفت آه خواست. قربانيان سيستم را جلب آند

یا " جمهوری شوراها" ، مانند های جمهوری وایمار به ميان آشيده است را در واپسين سال
 آميته مرآزی حزب به آارگران سوسيال ١٩٣١فراخوان سال ". جمهوری شوروی آلمان"

  . دمكرات و سندیكاها برای جایگزین آردن دیكتاتوری سرمایه با پرولتاریا نيز درست نبود
لبته در این ا. سرنگونی سرمایه: آشيد یك نتيجه گيری را بدنبال خود می" بلوغ بحران"نظریه 

این تفاوت در ". پرولتاری"بود و نه " خلقی"دوران حزب آمونست آلمان خواهان انقالب 
  . ای شعارها داشت ای تردید در درست بودن پاره ها نشان از گونه واژه

شب "، آمی پس از آشتار یهودیان معروف به ١٩٣٨نشست آميته مرآزی حزب در 
این آشتار . آرد و ادعاهای گوبلز را آامال رد آرد، این آشتار را بشدت محكوم "آریستال

ها  نداشت، بلكه اقدامی بود آه از مدت" خشم خودجوش ملت هميشه درصحنه"هيچ ربطی به 
این موج جدید یهود ستيزی . های نازی آن را برنامه ریزی آرده بودند پيش دولت و سازمان

بيانيه . های فزاینده مردم و نگرانیها   حكومت هدفی نداشت جز به انحراف آشاندن ناخشنودی
  .یافت نشست با فراخوانی برای همبستگی با هم ميهنان یهودمذهب پایان می

 هاینریش   در نشستی به ریاست١٩٣۶های پاریس آه در سال  از سوی دیگر آوشش تبعيدی
ها و  آمد آه آمونيست پيش می. مان گرد آمدند نتوانست به برپایی جبهه واحد بيانجامد

ها در آلمان به اقداماتی مشترك دست زنند ولی این حرآات گستره ملی نداشتند  سوسياليست
سدی آه رهبری سوسيال . های گوناگون مقاومت بودند های مقطعی ميان گروه بلكه پيامد توافق

  . دمكراسی دربرابر هرگونه اتحادی ایجاد آرده بود تماما افراشته بود
های آغازین پيروزی هيتلر آه عمال شكل خودآشی پيدا  ز سالها با احتياطی بيش ا آمونيست

، گشتاپو اقرار آرد آه ١٩٣٩آمی پيش از پيشامدهای . آرده بود فعاليت خود را ادامه دادند
ها دشوارتر شده است و مصونيت اهالی برلين دربرابر تبليغات  مبارزه با آمونيست

های آوچك سوسياليست و آمونيست  ت گروهبه همين دليل فعالي. ها آاهش یافته است آمونيست



 

اگر این مبارزه دارای آنچنان وسعتی نبود آه بتواند رژیم . را باید بيشتر مورد توجه قرار داد
در . دهد ناموجود هم نبود های گشتاپو نشان می را جدا به خطر اندازد ولی چنان آه گزارش

 نشریه از ۴۴٩ منتشر شد آه  روزنامه مخفی۶٠٠ بيش از ١٩٣٩ تا ١٩٣٣های  فاصله سال
  . ها یا هواداران آن بود آن آمونيست

 : ١٩٣٧ سوسيال دمكرات بازداشت شدند، در ١٣۴٧ آمونيست و ١١۶٨٧ : ١٩٣۶در سال 
 سوسيال ٧٢١ آمونيست و ٣٨۶۴ ١٩٣٨ سوسيال دمكرات، در ٧٣٣ آمونيست و ٨٠۶٨
 آمونيست آلمان تهيه و پخش ها بدست هواردان حزب ها و اعالميه  درصد تراآت٧٠. دمكرات
توان نتيجه گرفت آه شمار مخالفان آاهش یافته و یا آنكه  آیا از سنجش این ارقام می. شده است

  آنان محتاط تر شده بودند؟ 
احتياطی، نشناختن  ولی بی. دادند جوانان مقاومت از خود شهامت و نوآوری بسيار نشان می

های مخفی مایه تلفاتی سنگين  ان هيتلری به سازمانقواعد پنهان آاری  و بویژه نفوذ مامور
 درصد از بهترین مبارزان حزب آمونيست ٧٠ تا ۶٠ نزدیك به ١٩٣٩ تا ١٩٣٣از . گردید

، یك سال پس از بقدرت ١٩٣۴در . یافت با اینحال مبارزه همچنان ادامه می. آلمان آشته شدند
 عضو جوان ٨٠٠ عضو و ۴۵٠٠رسيدن هيتلر، سازمان حزب آمونيست در برلين همچنان 

هایی آه به مبارزان آمونيست واگذار شده  ولی با نيرویی این چنين محدود، ماموریت. داشت
آنان معقتد بودند با مبارزه خود . بود، هرقدر با شهامت و ایثارگر بودند فراتر از توان بود

ی را افشا آنند، های ناز اند دیكتاتوری در خدمت سرمایه و سلسله مراتب نوآيسه توانسته
دیكتاتوری آه نه تنها ضدآارگری بود بلكه برای طبقه متوسط روستایی و شهری نيز فاجعه 

  . بار بود
تبليغاتی این چنين . آار نزد جوانان بویژه دشوار بود زیرا بيشتر آنان جذب نازیسم شده بودند

ین عرصه آوشش خود با همه اینها برخی در ا. ناآارا و پرخطر در ارتش نيز تاثيری نداشت
مبارزانی آه در نزدیكی . های آار بود ها و محل فعاليت اصلی در آارخانه. آردند را می

آردند آه هدف از آن افشای  های سياسی را وارد آلمان می مرزها مستقر شده بودند، جزوه
 نبرد ها متكی به تجربيات بدست آمده در این مبارزه. ها و آگاه آردن قربانيان آن بود نازی

با پرداخت بهایی . برضد قوانين ضدسوسياليستی بيسمارك بود؛ ولی بسيار پرخطر بودند
های  مشارآت در فعاليت. سنگين و قربانيانی بسيار پيوندهای گسسته مجددا برقرار شد

هایی گوناگون داشت از برخورد مثبت تا یاری به مبارزان و از همكاری  ضدفاشيستی شكل
  .تا دست زدن به خرابكاری از هر نوع آنجسورانه در مبارزه 

. به اینها باید فعاليت مهاجران را در ميان سربازان اشغالگر و زندانيان جنگی نيز افزود
 آلمان –اند آه در دوران پيمان شوروی  برخی حزب آمونيست آلمان را سرزنش آرده

های  ه حكومتهای ضد دیكتاتوری خود را آاهش داده است و آن را بيشتر متوج فعاليت
با اینحال در همين دوران بود آه این حزب شعار آارل ليبكنشت . آنگلوساآسون آرده است

  !"دشمن اصلی ما، در ميهن خود ماست"هایش قرار داد آه  بنيادگذار خود را سرلوحه فعاليت
  
  
 


