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  در مقابل نازیسم چه آرد؟ی سوسيال دمكراس
 اتو براون، اما د منحل آر1929جبهه سرخ را در  رهبران سوسيال دمكرات  ازسورينگ

را منحل آند و بهانه  ها  ی و اس اس نازها  یآاله پوالدنشد حاضر سوسيال دمكرات ديگر 
آل آرد آه    میاو فراموش. آنند  ی مینها پشتيبانآ از  هيندنبورگآه ارتش و مارشالورد آ

، یعجيب نبود آه در دو انتخابات پياپ ،یبا اين مش.  داردارقرارتش تحت حمايت ی حزب ناز
نقدر آی سوسيال دمكراس. را از دست دادندی  هزار را600 پشت سر هم ها  سوسيال دمكرات

برابر  دری خود را صرف مقابله با انقالب آرده بود آه ديگر توان مقابله جدی تمام انرژ
وايمار، ی جمهوری از همان ابتدان بود آه آمگر جز  .حمالت ارتجاع و فاشيسم را نداشت

ی بعدی برخوردها مقابله با انقالب تبديل شد و در واقع وزير سوسيال دمكرات به تجسم نوسكه
 بی  ها  اسپارتاآيستبرابر درنوسكه آه حزبش را به هنگام احتضار رژيم پيشاپيش نشان داد؟ 

ن آو با ی را پيش بينفاشيست ی نظامشبه ی  ضربات نيروهابود آه ، ناتوان از آن رحم بود 
فاش ساخت آه او فاشيسم  یآنت آارولی ، برا"پدر ريويزيونيسم"،ادوارد برنشتاين. مقابله آند

ارنست ( "هيتلر بهتر است تا تلمان: "دهد و از ته قلب فرياد آشيد  میرا به آمونيسم ترجيح
  )*تلمان رهبر وقت حزب آمونيست المان

 ديگر نمياين حزب ن بود آه از آی  ناشدر پيش گرفته بودی اسآه سوسيال دمكری راه
ها به  آمونيستی ادارحاآم خارج شود و وفی اجتماعی خواست از چارچوب اقتصاد

توانست به   ميياآی اما سوسيال دمكراس. داد   میقراری ن را در موقعيت بدآمارآسيسم 
، نه ن بود آه نه خواهان آگ انداخته بودچنی انقالبی دستاوردهابر ديگر رفتار آند؟ او ای  گونه

برابر هجوم سرمايه  توانست در به همين دليل نمي. تدارآش را ديده بود و نه به راه انداخته بود
ر حمله سرمايه بيش از اندازه ن در براب نگران بود مبادا مقاومت آبزرگ مقاومت آند زيرا

توان جريان   نميدهد   میخ نشان تارياما.  خارج شود آنمد شود و آنترل از دستآارآ
 درنيرومند تر را ی متوقف آرد، مگر جريانتحميل قاطع خود است آه در حال را ی نيرومند
 1925آه در ی روند.  در نيمه راه متوقف نشودآه ضمنای ، جريانوردآبوجود  آن برابر

 سوسيال دمكرات آرد، در ادامه خود هيتلر را هم "ابر " را جانشين "هيندنبورگ"مارشال 
 يك حادثه غيرمترقب توضيح ناپذير  واين يك تصادف تاريخ. آرد   میجانشين هيندنبورگ

  . نبود
ی ، جنبشآردی را بيش از اندازه ارزيابی توان توان و ظرفيت جنبش آارگر در مجموع نمي

نفوذ ی سوسيال دمكراس. آثريت بودعمده و وسيعا در ای نيروی ن سوسيال دمكراسآه در آ



ی وني داشت و عمال سازمان سه ميلها  یو تعاونی آارگری در بزرگترين سنديكاهای عظيم
. بودندی جمهوری نان مصمم به مبارزه براا در اختيار داشت آه تقريبا همه آر" پرچم رايش"

 حفظ اين مواضع دهانكه ارآدر اختيار داشت بشرط ی مواضع تسخيرناپذيری سوسيال دمكراس
ی  تحت رهبرموزش ديده و مسلح بودآی  هزار نيرو100ی پليس پروس آه دارا. وجود داشت

فاجعه ی ها  نااميد آننده، سياستحرآات چقدر. حزب سوسيال دمكرات قرار داشتی اعضا
سرمايه اين تا الزم بود نامحبوب های  از دولتی مداوم بدون مبارزه ، پشتيبانی بار، عقب نشين

فقدان . لمان از چندين نسل پيش به اين حزب داشت ويران شودآه طبقه آارگر آی ظيم اعتمادع
 اين توده دقيقا و منظما منفعل. نداشتی  دليل ديگرها  یبرابر ناز درای  تودهی مبارزه جوي

توانند اين ظرفيت را ناديده بگيرند در    میدانستند آه ميی هيتلر و پشتيبانان او بخوب. دش می
   . داشتی برترخودشان ی نيرو  بر اين نيرو آهی حال

  
  وایماری ها در دوران جمهور آمونيست

بعدا عضو اتحاديه آارگران . لمان متولد شدمبورگ آها   در1886ارنست تلمان در سال * 
 عضو 1918در . لمان پيوستبه حزب سوسيال دمكرات آی  سالگ17حمل و نقل شد و در 

  . لمان داشتدر انقالب آی د و نقش فعالحزب مستقل سوسياليست ش

) اولين رهبر آلمان دمکراتيک بعدی(بريخت، والتر اول همراه با ارنست تولر1920مان در تل
در نخستين آنگره اين حزب . آردی لمان را پايه گذارو آالر زتكين حزب آمونيست آ

 1920در تلمان . آردی زينوويف، بلشويك روس و رهبر آمينترن، سخنرانی گريگور
 1932در . انتخاب شد و بتدريج رهبر حزب شد) پارلمان المان(بعنوان نماينده رايشتاگ 

بدست ی  درصد را13.2شد و ی انتخابات رياست جمهوری تلمان نامزد حزب آمونيست برا
  . وردآ

 برضد ها  ی ، موج سرآوب و خشونت ناز1933 فوريه 27رايشتاگ در ی پس از آتش سوز
با . شدی تلمان دستگير و زندان" رايشتاگ"يك هفته پس از . لمان به راه افتادآحزب آمونيست 

 ارنست تلمان پس از 1944 اوت 18، در روز یشدن شكست آلمان از اتحاد شوروی قطع
 و بعنوان واپسين کينه فاشيست ها نسبت به يازده سال زندان در در اردوگاه بوخن والد

  .  شدتيرباران کمونيست ها

  


