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  نوشته پی یر آنجل ترجمه عليرضا خيرخواه
  

 ارتش ی و سرفرماندهیال دمكراسيان سوسي در مورد توافق م1925 در سال ،ژنرال گرونر
  ."ش را از انقالب نجات دادیرا"ن توافق ی ا:گفتن آلما
 را یزیر حكومت بدون خشونت و خونريين امكان را داشت تغی آه ایال دمكراسيسوس

ن یگزیخواهان را جایرد و جمهوریسازمان دهد حاضر نشد تحول ساختار جامعه را بپذ
 ین مترقي قوانیخ و بریك نظام پارلمانیج داد ي ترجیال دمكراسيسوس. مقامات سابق آند

 یه داری حفظ جامعه سرما، گرچهداری برقرار شود  هی در چارچوب نظام سرمایاجتماع
  . سود آن تمام نشدسرانجام به 

این حادثه  .ال دمكرات آلمان شديس جمهور سوسين رئين نخستي جانشندنبورگيلد مارشال هيف
ن است آه یت ايواقع. بود یسال دمكرايه آارانه متحدان سوساي سیا ناسپاسند بیای ناخوشا

 سلطنت طلب و ی نامزدهایروزين آننده پي تضمیال دمكراسيهفت سال حكومت سوس
 پاپن ئ فون "، "نگ ئ فونيبرون" مانند ،خواهیرجمهوري غیرانیمحافظه آار و نخست وز

  . شد"تلريآدولف ه" و سرانجام "سریاشال
،  محافظه آار بازگرداندیروهاي به نه رايانقالب شد و روحمانع  یال دمكراسين آه سوسیا

ر ی بود آه ناگز افتادهی به راهیال دمكراسيسوس. بدون مكافات نبود خود این حزب نيز یبرا
وم خود به همان اندازه آه  مدایني در عقب نشیال دمكراسيسوس. پيش برودن بود تا به انتها آ

 ی اجتماعیستم اقتصاديظ س حفی خود را برایو انرژایجاد کرد  راه انقالب سر مانع بر
ا ی اغماض و گذشت ین دشمنان جمهوریصرف آرد؛ به همان اندازه در برابر سرسخت تر

  .انفعال نشان داد
 خود دست برداشته بود و ی اول از اهداف انقالبیش از جنگ جهاني آلمان پیال دمكراسيسوس

ستانه جنگ، ر آن حزب دی ایرهبر. الح آرده بودبارها توده مردم را ترمز و خلع س
ن يسیپروفسور هانس دلبروك، تئور. دی را برگزیین گراي و بازبیستيونیزی رویدئولوژیا

گر موافق با تحول ید آه دي زمان فهمهمان" نيانال پروس"ر مجله یرات و مدال دمكيسوس
وضع را در دوران " ا انقالبی یرفرم اجتماع"روزا لوآزامبورگ در جزوه . ستي نیاجتماع
 ی بر میاسي فتح قدرت س را هنگام فراهم بودنیآه راه قانون آن: "ن طرح آرديخود چن

 رسد  گام یزتر، مطمئن تر، آه آرام تر به همان هدف ميم مسالمت آیواقع به راه ند، دریگز
 را برقرار یگرید ی آنكه نظم اجتماعی بجایعنی رود، یگر می دی، بلكه به راه گذاردینم

  " آندی اآتفا میات قبلير جزئييآند به تغ
  

ن بود ال دمكرات آي آند آه هدف حزب سوسی میادآوریداهرندروف جامعه شناس معاصر 
با ". مبارزه طبقات ی نظمین بهتر است تا بيشينظم پ " اجتناب آند و معتقد بودیريآه از درگ

، با یشرفت اجتماعي و پیت دمكراسین حد رعاين حزب حاضر بود، به همین شعار ایا
ش از ين حزب بی، امقابل در. ت و درازمدت برقرار آند آوتاه مدیورژوا اتحادهااحزاب ب

 یامدهايم، پی رژیدند از تضادهاي آوشی آه میوني شد، انقالبی دور میش از عناصر انقالبيپ
 آلمان از یال دمكراسي سوس.ع آنندیخ را تسریر تاري، مسن استفاده آرده در آجنگ و شكست



. گاه را ادامه دهد آی به بورژواهایكینزد ی خود برایها ا تالش شد تیق میهمه سو تشو
 تواند در مواقع یدند آه مید ی را مین حزب تخته نجاتی محافل آامال محافظه آار در ایحت

ال ي آرده بود آه سوسینيش بي اول پیش از جنگ جهاني پیآائوتسك. دیايشان بیاريشكست ب
  .مواج انقالب خواهد شدبرابر ا  پناهگاه طبقه حاآم دریدمكراس

ل ين دلي قرار گرفت و به همیاست امپراطوري در مدار سیال دمكراسيدر طول جنگ سوس
ل مخالفت با اتحاد مقدس مجددا اعتبار يبعدا بدل.  از نفوذ خود را از دست دادیوحدت و بخش

لمان داشته  قاطع در انقالب نوامبر آینست نقشنگونه بود آه توایافت و اینه خود را باز يشيو پ
 جنبش را از دست ی و رهبرل شدی زحمتكشان تبدیتی به تبلور نارضایال دمكراسيسوس. باشد
 یها اما روش. وردرون آيبكشانند ب" هيراه روس"ا به لمان ر آه ممكن بود آیونيانقالب
ن را برضد آ ینيد آه راست حمالت سنگن نش مانع از آیال دمكراسيشكارانه سوسساز

 را با ی سودمندیرآز راست، همكار چپ، مرآز و می آه بورژوازیسازمان دهد، در حال
  .  شدیست مين به چپ آمون آیكیآردند آه مانع از هرگونه نزدن دنبال آ

ست ي با آمونی آرد آه هرگونه همكارین ميا تقلیشه را به پرولتارین اندی ایال دمكراسيسوس
قسام ندگان آن در پارلمان با انواع و این حزب و نمای ای آه رهبرینن هم زما، آها محال است

  . دانستندی میعين را طب آه در سمت راست آن قرار داشتند مناسبات داشتند و آییها سازمان
 مختلف یها ست آه در دوراني حزب پوپولیاست هايل سیم آه به چه دالیما قبال اشاره آرد

 ی میبانين حزب پشتیع آه از ایصاحبان بزرگ صنا شد به مذاق یپس از جنگ اعمال م
و " لمان آیحزب مل"ن حزب را ترك آردند و به سمت ینان ا از آیبرخ. مدآ یآردند خوش نم
كرات در ال دمي سوس"مولر. ه"مدن  آار آیش با روین گرایا. ل شدندیا متمیسپس حزب ناز

ال يطبقه حاآم سوس.  شدتی تقو30ل دهه ی بحران بزرگ اواین طش از آي و ب1928سال 
 ،آوشد ی خود می دهندگان آارگری حفظ رای آرد آه به غلط برای را سرزنش میدمكراس

 یخواه و طرفدار نگه داشت دستاوردهای آند و جمهوریباني پشتیهمچنان از مطالبات آارگر
 به یال دمكراسياما مهمتر از همه طبقات حاآم معتقد بودند آه سوس.  آارگران باشدیاجتماع

ن ی ایبورژواز.  آندیمه نميسم بيت آمونیبرابر خطر سرا  طبقه آارگر را دریاندازه آاف
لمان ست آي چند مورد به دنبال حزب آموند آه دري بخشی نمیال دمكراسيگناه را به سوس

  .ده شده بوديآش
دوار بود آه ي همچنان ام،ن زمان آه از قدرت هم آنار رفته بود آی حتیال دمكراسيسوس
 را ینكه سوظن بورژواز، به شرط آابدیواهد توانست با احزاب راست به توافق دست خ
 به یكیگر هرگونه نزدیش از هر زمان دي بیال دمكراسيل سوسين دليبه هم. زديانگيبرن
" فوروارتس. " را بر خود ممنوع آرده بودیرپارلمانيها و هر گونه مبارزه غ ستيآمون

 نسبت "فون پاپن" ناآام یستانه آودتا و در آ1932ه یيو ژ17 در ی دمكراساليارگان سوس
 ی هشدار داد و اعالم آرد آه سازمان های دستبرد به دمكراسیبه هر گونه تالش برا

 یاما در فردا. ن دست را درهم خواهند شكستی از ای هر اقدام، با تمام قدرت خودیآارگر
ن یبرعكس با ا.  رد آردیعموم اعتصاب یلمان را براست آي حزب آمونیشنهادهايآودتا پ

رامش، با در خواست مدام به حفظ آ" ت است برفراز طبقایدولت "ییا دستگاه قضایادعا آه گو
نكه مبادا ی با ترس از ایاسال دمكريسوس. ه آردیيم قوه قضاي برضد فون پاپن تسلیتیشكا

ر سابق ی وزناظران مختلف مانند نخست.  آندیگور خود را مشود ها  ستيآموندنباله رو 
ال ي توده سوسیبرابر آودتا در پروس موجب دلسرد  معتقدند آه نبود مقاومت در"نگيبرون"

 ی جنبش آارگریی آه بعدا ساخته شد، آمبود مبارزه جوییبرخالف افسانه ها. دمكرات شد
 بدون مبارزه بود آه یني، عقب نشی عملین بیا.  منفعالنه شدیها نبود آه موجب اتخاذ روش

  . انفعال آارگران شدموجب 



برابر  ن آشور دری ایلمان در شكست جنبش آارگرست آيلبته اشتباهات بزرگ حزب آمونا
 آاهد ی نمیال دمكراسيت سوسيچوجه از مسئولين اشتباهات به هیاما ا. ر نبودي تاثیتلر بيه

 .  ساختی خود محروم می برنده اصلیآه طبقه آارگر را از برگ ها
 
 
 
 


