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  هاي يك شكست درس

  هاي كارگري ها به اتحاديه هفتادو پنجمين سالگرد تهاجم فاشيست
  
  
  

 سال پيش، نيروهاي ضربتي فاشيستي در معيت 75 يعني 1933 ماه مه 2 صبح روز 10عت در سا
هاي كارگري در آلمان هجوم برده، هزاران نفر از رهبران و فعالين  هاي اتحاديه پليس به ساختمان

يك روز . هاي مرگ به قتل رسيدند بسياري از انان در زندان و يا در اردوگاه. ها را دستگير كردند اتحاديه
 جهت انطباق خود با قدرت ADGB)( "اتحاديه عمومي سنديكاهاي آلمان"قبل يعني اول ماه مه رهبري 

رخ خويش، هاي س هاي جنبش كارگري آلمان، به جاي حمل پرچم دولتي، با كنار گذاشتن تمام پرنسيپ
هائي كه  ها همراه با فاشيست آن.  يعني پرچم دولتي آلمان را به دست گرفتند"سياه، سفيد، سرخ"پرچم 

تئودور ليپارد عضو . پيمائي اول ماه مه را برگزار كردند كشيدند، راه پرچم صليب شكسته را به دوش مي
تلر درخواست انتصاب يك  از دولت فاشيستي هي"…اتحاديه عمومي"حزب سوسيال دمكرات و رهبر 

فريدريش اشتام فر، عضو هيئت .  را نموده و خواهان مالقات با هيتلر گرديد"اي اتحاديه"كميسار امور 
 حتي قدمي فراتر نهاده و در آغاز راه پيمائي اول ماه مه برلين اعالم نمود "..اتحاديهء عمومي"مديرهء 

 ميدان تمپل ه به مثابه يك درياي خروشان به جانب پرولتارياي برلين را نظاره كنيد كه چگون…": كه
سخنراني اول ماه مه را ايراد خواهد داني كه در آن جا ياور بزرگ كارگران آلمان هوف در حركت است، مي

   . شخصي بجز هيتلر نبود"ياور بزرگ كارگران" اين "…كرد
ه بود، دو ماه جلوتر يعني در دولت فاشيستي آلمان كه هيتلر به عنوان صدراعظم در رأس آن قرار گرفت

 فوريه حزب كمونيست آلمان را به اتهام دست داشتن در آتش سوزي پارلمان آلمان ممنوع كرده و 27
سوسيال دمكراتها در تصور خام خويش كه گويا . هزاران نفر از اعضاي حزب را دستگير نموده بود

شايد هم در ته دل خرسند بودند كه رقيب . توانند با دولت فاشيستي كنار بيايند لب از لب نگشودند مي
هاي كارگري چشمان ناباور بسياري را  هجوم روز دوم ماه مه به اتحاديه. شود شان از ميدان خارج مي

ئولوژي  گشود، يك هفته بعد در يك اقدام سازمان يافتهء دولتي، دانشجويان و استاداني كه در خدمت ايده
 كتاب سوزان در شهرهاي   مراسم"ضد آلماني"هاي  ليستي از كتابفاشيستي قرار داشتند، با انتشار 

به .  آثار ماركس قرار داشت"ضد آلماني"هاي  در رأس ليست اين كتاب. مختلف آلمان به راه انداختند
 بود كه مرگيهاي  درآمد اردوگاه آتش كشيدن توليدات ذهني نمايندگان برجستهء بشريت مترقي پيش
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ها و نظريات  ها انسان حامل اين ايده ميليونيهوديان و هء كشتار و سوزاندن بايست تماشاگر صحن مي
  . گرديدند ئولوژي فاشيستي و نژادپرستانه مي برابري طلبانه و مترقي در تقابل با ايده

 "داري گوركنان نظام سرمايه"از لحظهء به وجود آمدن طبقهء كارگر و سازمانهاي كارگري و به قولي 
طبقه كارگر در جريان . اند هايش مورد تهاجم بورژوازي قرار گرفته طبقه كارگر و سازمانبارها و بارها 

ولي شكست طبقه كارگر آلمان و . هايش متالشي شده است ن پيشروي خود بارها شكست خورده و سازما
قدرت گيري فاشيسم، سرنوشت جنبش كارگري و كمونيستي اروپا و در مقياسي كالن سرنوشت 

  . تن از بشريت را رقم زدها  ميليون
 اجتماعي زمينهء اين شكست را فراهم نمود؟ چرا طبقه –پرسش اين است كه كدام شرايط اقتصادي 

هاي كارگري نتوانستند يك جبهه  كارگر آلمان، حزب كمونيست آلمان، حزب سوسيال دمكرات و اتحاديه
ها نه تنها در كشورهاي اروپائي بلكه  سازمان دهند؟ و چرا مجدداً نئو فاشيستمقاومت ضد فاشيستي را 

 نفر قرباني تهاجم ارتش فاشيستي  ميليون27كه بيش از هاي شوروي سابق، جائي  حتي در جمهوري
ها را در اوضاع كنوني از اين شكست بايد  اند؟ و باالخره اين كه كدام درس گرديدند، مجدداً به صحنه آمده

  .فرا گرفت
هاي كارگري و بزرگترين حزب سوسيال دمكرات در آلمان  ين اتحاديهتر تا آغاز جنگ جهاني اول قوي

 ،  زبان الماني زبان رسمي 20هاي  حتي بعد از پيروزي انقالب اكتبر و تا اواسط سال. حضور داشتند
اي در سال  طبقه كارگر آلمان با رشادت بي سابقه. هاي اول، دوم و سوم بود موجود در انترناسيونال

كودتاي ( كودتاي جناح راست بورژوازي آلمان 1921ام مسلحانه زده بود، در سال  دست به قي1918
لنين برجسته ترين  رهبر انقالب اكتبر . جهت سقوط جمهوري وايمار را با شكست روبرو ساخته بود) كاپ

ن فارغ از اين كه در آلما. اش به طبقه كارگر آلمان و انقالب در آن كشور معطوف بود بيش از همه نگاه
توان منكر اين واقعيت شد كه قيام  توانست تحقق يابد يا نه، ولي نمي انقالبي نظير انقالب اكتبر مي

 و پتانسيل موجود در جامعه توانائي آن را داشت كه موفق به ايجاد تغييرات 1918كارگران در سال 
كه اكثريت بزرگي از داد  جو حاكم بر جامعه نشان مي. اي و تثبيت اين تغييرات گردد دمكراتيك ريشه

مردم بر اين باورند كه از صد سال پيش فئوداليسم و بورژوازي بر اين جامعه سلطه داشته و اكنون نوبت 
و از اين رو مطالباتي نظير اجتماعي كردن صنايع بزرگ، . اند حاكميت كارگران و اقشار تحتاني جامعه

توانند در دستور كار قرار  ايگزين نظام كهن ميها و مؤسسات عظيم حمل و نقل به مثابه ج ها، بيمه بانك
هنوز جناح راست بورژوازي آلمان قادر نشده بود خود را تحكيم نموده و به صفوف كارگران و . گيرند
  .هاي تحتاني جامعه هجوم آورد توده

 ، به ويژه در آلمان كه 1929داري در سرتاسر جهان در سال  بحران عميق و گستردهء سيستم سرمايه
نوز خود را از زير لطمات ناشي از شكست در جنگ جهاني اول نرهانيده بود، باعث رشد عظيم بي كاري ه

نتايج حاصل از .  ميليون نفر بيكار بودند6 بيش از 1931در پايان سال . و پائين آمدن دستمزدها گرديد
ات رفاهي به كمك بيكاري و ساير خدم. كرد اين بحران بيش از همه بر دوش بيكاران سنگيني مي
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گرسنگي، يأس و نااميدي، از دست دادن مسكن، كاهش دستمزد و افزايش . حداقل ممكن رسيده بود
بورژوازي  . هاي اوضاع بودند ترين مشخصه ها و مؤسسات از برجسته فشار كارفرمايان در كارخانه

ست داده و منافع خود را  دمكراتيك موجود در جامعه از د–صاري آلمان اميد خود را به سيستم بورژوا حان
آن احزاب بورژوازي كه حاملين سيستم بورژوا دمكراتيك در . ديد در ايجاد يك ديكتاتوري فاشيستي مي

ناشي از بحران . هاي گوناگون بودند ها و گروه ، در حال ازهم گسيختگي و انشقاق به دستهجامعه بودند
هاي رفاه اجتماعي خود را   ديگر قادر نبود برنامهالمللي و نتايج آن در آلمان، حزب سوسيال دمكرات بين

شان بعد از  هائي كه بخش بزرگ داد، پايه هاي خود را از دست مي به پيش برده و در نتيجه به تدريج پايه
 تا 1930از سال  .گرديدند ها تبديل مي جدائي از حزب سوسيال دمكرات، به نيروي ذخيرهء فاشيست

پاپن و برونينگ از طريق تصويب قوانين اضطراري فاصلهء بين اقشار هاي دولتي   كابينه1932سال 
اتحاديه "ها و رهبري  سوسيال دمكرات. تحتاني و فوقاني جامعه را به شديدترين وجهي تعميق دادند

نتيجه اين كه .  به جاي سازماندادن مقاومت، به انطباق خود با اين سياست پرداختند"…عمومي
ها  تحتاني جامعه، نجات خود را در پناه بردن به تبليغات عوامفريبانهء فاشيستها تن از اقشار  ميليون
و حزب كمونيست قادر به . ها به دست خويش گورهاي دسته جمعي را آماده كردند رهبري اتحاديه. يافتند

روحيهء ميليونها تن از كارگران و اقشار تحتاني جامعه . ايجاد يك جبههء متحد عليه فاشيسم نگشت
بورژوازي انحصاري . ها گرديدند هم شكسته شد و بسياري از آنان مسحور نمايشات جادوئي فاشيستدر

ها فراهم  هاي تبليغي فاشيست هاي بي دريغ مالي، امكانات مساعدي جهت فعاليت آلمان از طريق كمك
معه با دريائي  هيتلر با استفاده از بحران عميق اقتصادي در جا" سوسياليست–ناسيونال "حزب . كردند مي

المللي  خود را منجي رهائي جامعه  داري و ضد انحصارات بين از تبليغات عوام فريبانه و حتي ضد سرمايه
ها بر روي لومپن پرولتارياي آلمان تأثير گذارده  قبل از همه تبليغات فاشيست. كرد از اين بحران قلمداد مي

) SS(نيروي حفاظت "و  ")SA(نيروي سركوب " قادر شدند دو نيروي ضربتي خود يعني ها فاشيستو 
اين دو نيرو وظيفهء شكار كارگران فعال را داشته و در عين . را به وسيلهء آنان سازمان داده و مسلح كنند

  . هاي سرد و گرم خويش نقش نيروي اعتصاب شكن را در مبارزات كارگري به عهده گرفتند حال با سالح
توهم سوسيال :  حزب سوسيال دمكرات و حزب كمونيست روبرو هستيمدر اين دوره با دو توهم از جانب

دمكراتها بر تئوري هلفردينگ مبني بر اين كه سازماندهي سرمايه در شكل مونوپل دولتي و وجود 
توان از سرمايه داري به سوسياليسم عبور   كه ميآورد هاي قوي كارگري شرايطي را به وجود مي اتحاديه
ها  هاي كارگري تحت نفوذ آن  بر اين توهم سازش حزب سوسيال دمكرات و اتحاديهنتيجهء مترتب. نمود

كند شرايط  توهم حزب كمونيست بر اين پايه است كه تصور مي. داري انحصاري دولتي است با سرمايه
جهت انقالبي نظير انقالب اكتبر مهياست و لذا وظيفهء مركزي بلشويزه كردن حزب، مبارزه بي امان عليه 

 اين باور كه بدنه .هاي كارگري و ايجاد سنديكاهاي سرخ ميباشد سيال دمكراسي، خروج از اتحاديهسو
 سياسي سوسيال –ئولوژيك  هاي كارگري به سنديكاهاي سرخ پيوسته و از زير نفوذ ايده اتحاديه

بايست  هاي المان مي كمونيست. دمكراسي خارج شده و يا سريعا خارج خواهند شد، توهمي دردناك بود
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ي موجود بود، اماّ بدون رهاي كارگ رغم مشكالتي كه بر سر راه فعاليت در اتحاديه كردند كه علي درك مي
و به ويژه . توانست صورت گيرد هاي ميليوني كارگران، هيچ انقالبي نمي تأثير گذاري و انقالبي كردن توده

هاي  كمونيست. گرديد سم ممكن نمي بدون متحد كردن تمام طبقه كارگر پيروزي بر فاشي،در آن شرايط
ئولوژيك   يك مبارزهء ايدههاي كارگري اساساً كردند كه مبارزه در درون اتحاديه آلمان ميبايستي درك مي

 سياسي طوالني، با صبر و شكيبائي جهت پااليش طبقه كارگر از سمومات بورژوائي و سوسيال –
  . قالب و كسب قدرت سياسي استدمكراسي و آماده نمودن ذهنيت طبقه كارگر جهت ان

نتايج مترتب بر اين دو توهم اين است كه تضاد مابين حزب سوسيال دمكرات و حزب كمونيست هر 
. دهد نشان ميهاي كارگري  لحظه شدت و حدت يافته و انعكاس خود را در رشد نزولي اعضاي اتحاديه

 به رقم  1930فر است، در سال  ن9103000هاي كارگري   تعداد اعضاي اتحاديه1922اگر در سال 
 هاي كارگري كه اساساً  اپوزيسيون انقالبي درون اتحاديه1928در سال .  نفر تقليل مييابد4938700

دهند و اين  ها خارج شده و سنديكاهاي سرخ را تشكيل مي تحت تأثير حزب كمونيست هستند، از اتحاديه
 تعداد اعضاي سنديكاهاي سرخ برابر 1931در سال . چيزي به جز دو شقه كردن طبقه كارگر آلمان نبود

خروج اين .  نفر بود4200000ها  فر و تعداد اعضاي سنديكاهاي زير نفوذ سوسيال دمكراتن 300000
هاي كارگري عمال باز گذاشتن دست رهبران سوسيال دمكرات و  اپوزيسيون انقالبي از درون اتحاديه

 در برلين كه توسط 1929اهرات اول ماه مه ظت. ايشان بوده ها جهت پيشبرد سياست رفرميست اتحاديه
حزب كمونيست سازماندهي شده بود به فرمان رئيس پليس برلين و عضو حزب سوسيال دمكرات به 

از جانب ديگر حزب كمونيست .  نفر كشته و صدها نفر زخمي گرديدند31گلوله بسته شده كه در نتيجه 
با . يه دولت سوسيال دمكرات پروس شكل گرفت شركت كردومي كه بر علند در رفرا1931در اوت 

  . ها ارزيابي نموده بود  ماه قبل اين رفراندم را در خدمت منافع فاشيست8وجود اين كه 
بخش بزرگي از براي  نه تنها براي مردم آلمان و اروپا بلكه  حتي به مفهومي 1932 – 1931سالهاي 
ها به مثابه دو قطب متضاد، هر دو در حال  ها و كمونيست  فاشيست.ندبودسالهاي سرنوشت ساز بشريت 

سوسيال دمكراتها در اين ميان سير . تر بود ها سريع رشد بوده، با اين تفاوت كه آهنگ رشد فاشيست
ها با شتاب  رغم اين كه فاشيست كه علي تمام فاكتورهاي موجود در جامعه نشان ميداد. پيمودند نزولي مي

ها منتظر پيروزي در انتخابات پارلماني بوده و  ولي هيچ دليلي وجود ندارد كه آنكنند  سريعي رشد مي
ها و رشد تضادهاي سياسي و اجتماعي  جوهر تعرضي فاشيست. گردن به قاعدهء بازي پارلماني بگذارند

ها، جامعه به سمت تعرضات و برخوردهاي  جامعه نشان از اين امر داشت كه با هر گام پيشروي فاشيست
ها در حال تدارك، آماده ساختن و  ، جنگي كه فاشيست رود رآميز و باالخره به جانب جنگ داخلي ميقه

ديكتاتوري :  دو گزينه در برابر جامعه قرار داشت.هاي شكل گيري آن بودند فراهم آوردن ملزومات زمينه
  .فاشيستي و يا انقالب سوسياليستي

ر و پشتيبانان وي در مراكز بزرگ مالي و صنعتي آلمان خطاي بزرگي بود كه چنانچه تصور شود كه هيتل
خود را براي چنين جنگي آماده نكرده و خام خياالنه به تبليغات عوام فريبانهء وي در ارتباط با قدرت 
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در حالي كه مخالفين هيتلر در اين تصور به سر ميبردند كه .  اميد بست"صلح آميز و دمكراتيك"گيري 
اش  ادي نياز دارند تا اكثريت پارلماني را كسب كنند، در مقابل هيتلر و مشاورانها مدت زمان زي فاشيست
ها به مثابه پلكاني، منتظر  هاي حساس و استفاده از اين اهرم  حكومتي، كسب پستهاي تالفئاز طريق ا

  .لحظهء مناسب جهت برقراري سلطهء كامل دولتي خويش بودند
مدت جهت ماديت بخشيدن به انقالب، كارساز نبوده و لحظهء هاي دراز  در چنين لحظات حساس، برنامه

ها قدرت را كسب  چنانچه فاشيست. عملي كردنشان آنچنان كه روند اوضاع نشان داد، نخواهد رسيد
تر  كردند، اين نه تنها به مفهوم شكست سياسي حزب كمونيست و جنبش كارگري آلمان بلكه دردناك مي

هاي دراز مدت انقالبي تنها به شكل اسناد در تاريخ  ي آنان بوده و برنامهاين كه به مفهوم انهدام فيزيك
 پيروزي در يك مبارزه بيش از همه نياز به اتخاذ سياست درست در انطباق با كسب. ندگرديد ميثبت 

اين سياست قبل از هر امري منوط به اين است كه آيا قادر به ارزيابي . شرايط جاري در جامعه دارد
. شرايط مشخص و به طور ويژه تحليل از نقاط قوت و ضعف اردوي انقالب و ضد انقالب هستيم يا نه

اي كه  اي ديگر به كار آيند و بنابراين در لحظه توانند در دوره هاي دور و دراز مي  كه نقشهبديهي است
پرسش تعيين تكليف قدرت سياسي جواب خود را دريافته است، قادر به پاسخگوئي به نياز لحظهء كنوني 

  .نيستند
 اعالم "رخجبهه متحد س" خود جهت ايجاد 1931كميته مركزي حزب كمونيست آلمان در نوامبر 

توان شكست داد چنانچه قبل از آن تكليف سوسيال دمكراسي را از   فاشيسم را نمي…": ميدارد كه
   "…طريق انهدام آن روشن ننمود

ولي آيا در آن شرايط مشخص و .  درست بودبدون هيچ ترديدي طرح اين شعار در مقياس تاريخي كامالً
 قدرت سياسي برداشته و در كمين فرود آوردن ها خيز بزرگي جهت كسب لحظهء حساس كه فاشيست

بران سوسيال ضربهء مرگبار خود بر جنبش كارگري و كمونيستي بودند، نيز صحت داشت؟ اين كه ره
ها ظاهر شده و در كنار بورژوازي جنگ طلب خود در جنگ  ت سوسيال شونيستدمكراسي آلمان در هيأ

هاي بي دريغ رهبران سوسيال دمكراسي   از طريق كمكجهاني اول قرار گرفتند، اين كه بورژوازي آلمان
 كارگران آلمان را سركوب نموده و انتقام شكست خود در جنگ را از آنان گرفت و اين كه 1918انقالب 

رهبران برجسته حزب كمونيست آلمان، روزا لوكزمبورگ و كارل ليبكنشت به فرمان وزير داخله سوسيال 
ها و جنبش كارگري آلمان  ين زاويه به مثابه دشمنان تاريخي كمونيستدمكرات  به قتل رسيدند و از ا

ها جهت  اي از اهميت اين امر نميكاهد كه در بحبوحهء تعرض همه جانبه فاشيست شدند، ذره محسوب مي
تعيين سرنوشت قدرت سياسي حاكم در جامعه، جايگاه هر كدام از دشمنان پرولتاريا، حزب كمونيست و 

  .را از نظر دور داشتهاي مردم  توده
 نيست، "بدتر" از " بد"تمايز گذاري مابين دشمنان متعدد پرولتاريا، به مفهوم از تيررس خارج ساختن 

 جلوگيري به "بدتر" و "بد"بلكه بيش از همه بدين مفهوم است كه در لحظهء مشخص از وحدت بين 
وي انقالب بدون شكست آن ميسر عمل آورده و آتش حمله را بر روي دشمني كه در لحظه فعلي، پيشر
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 1918 رهبران حزب كمونيست آلمان به درستي و به ويژه بعد از شكست انقالب .نيست، متمركز نمود
دادند، اماّ تجربه  اي به امر بلشويزه كردن حزب كمونيست آلمان مي العاده در آلمان، اهميت فوق

  ها و پيروزي انقالب اكتبر كدام درس را داشت؟ بلشويك
 پيروزي بر دشمني نيرومند تر از خود فقط در صورتي ممكن است …":  نقل قولي از لنين توجه كنيمبه

كه به منتهاي درجه نيرو به كار گرفته شود و از هر شكافي در بين دشمنان هر قدر هم كه كوچك باشد 
ف بورژوازي در ها و انواع مختل و از هر گونه تضاد منافع بين بورژوازي كشورهاي مختلف و بين گروه

داخل هر يك از كشورها و نيز از هر امكاني هر قدر هم كه كوچك باشد براي به دست آوردن متفق 
 و با نهايت دقت و مواظبت و حتماًاي، حتي متحد موقت، مردد، ناپايدار، غير قابل اعتماد و مشروط  توده

 به طور كلي هيچ چيز از ماركسيسم و كسي كه اين مطلب را نفهميده باشد. احتياط ماهرانه استفاده شود
 از تصرف قبل اين مطلب به طور يكساني هم به دوران …از سوسياليسم علمي معاصر نفهميده است

چپ روي بيماري كودكي در  ("… از آنبعدقدرت سياسي توسط پرولتاريا مربوط است و هم به دوران 
  )  تأكيدها از لنين–كمونيسم 

  .تر ميسازد  مشخص، استنتاجات ناشي از نقل قول باال را روشناكنون اشاره به يك پراتيك
ها تمام انرژي   در روسيه و به قدرت رسيدن دولت موقت كرنسكي، بلشويك1917بعد از قيام فوريه 

تمام تزهاي طرح شده در فاصلهء بين فوريه و . خود را جهت به زير كشيدن دولت موقت به كار گرفتند
هاي سياسي و سازماني متوجه آماده سازي  ها در عرصه  شبانه روزي بلشويكهاي اكتبر، تمام فعاليت

 ژنرال كورنيلف به همراه يك 1917 اوت 25در . طبقه كارگر روسيه جهت كسب قدرت سياسي بود
در رأس دولت موقت، كرنسكي .  حركت نمود– قلب انقالب –لشكر شورش نموده و به سمت پطرو گراد 

دولت . اش از جوهر كورنيلف بودند س قرار داشت و بيش از دو سوم اطرافيانخدمت گزار بورژوازي رو
كرنسكي لنين را به جرم همكاري با دشمنان روسيه به زندان افكنده بود، بسياري از دفاتر حزب بلشويك 

ها كدام تاكيتك  در چنين شرايطي بلشويك. بسته شده و اعضاي حزب يا دستگير شده و يا متواري بودند
ها به كرات اعالم كرده بودند كه جهت پيشروي انقالب بايد دولت كرنسكي  بلشويك نتخاب نمودند؟را ا

 درست بوده و دورنماي حركت پرولتارياي روس را مشخص ها كامالً را پائين كشيد، اين سياست بلشويك
وب  اوت كه ژنرال كورنيلف به سمت پتروگراد جهت سرك25ولي همين سياست در روز . نمود مي

كارگران در حركت بود، ديگر كارآئي نداشته و جواب مشخص به وضعيت مشخص پيش آمده را با خود 
ها اقدام به انتشار فراخوان عامي كه سربازان و كارگران را به گسست  دانيم كه بلشويك همه مي. نداشت

ها و سوسيال   منشويكها بالفاصله به آن. بنمايد، نكردنداز دولت موقت و پيوست به جبهه واحد سرخ را 
ها پيشنهاد يك جبهه واحد مبارزاتي حتي در عرصه سازماني دادند، همان نيروهائي كه در دولت  رولوسيونر

  . ها در زندان به سر ميبردند ها رهبران بلشويك موقت شركت داشته و همان نيروهائي كه به فرمان آن
لس، هيلفردينگ در نهايت فاشيسم را بر بدون شك رهبران سوسيال دمكرات آلمان مانند نوسكه، و

هاي  بايست تمام رشته دادند، ولي جهت عملي نمودن اين خواست قلبي خود، ابتدا مي كمونيسم ترجيح مي
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در شرايط . هاي كارگري به آنان وصل بودند، ببرند پيوند خويش را از ميليونها كارگري كه با اهرم اتحاديه
رغم تمام تضادهاي دروني حاكم بر  ان به مثابه يك واحد كل علي سوسيال دمكراسي آلم32 و 31سال 

ها بدون شك اين بود كه تضاد  وظيفه كمونيست. ها قرار داشت ر تقابل با فاشيستسوسيال دمكراسي د
. مابين سوسيال دمكراسي و فاشيسم را تعميق بخشند و نه اين كه اين دو دشمن پرولتاريا را متحد سازند

ها  تر شده و كمونيست  ضعيف30 تا 20 سوسيال دمكراسي در فاصله سالهاي اين درست است كه
ها  تر از حزب كمونيست بوده و ميليون تر شده بودند ولي حزب سوسيال دمكرات هم چنان قوي قوي

  . كارگر تحت نفوذ آن بودند
  :دهد مي را نشان 1932 و 1928جدول زير نتايج آراي انتخابات سال 

  حزب سوسيال دمكرات آلمان  ونيست آلمانحزب كم            
  تعداد نماينده  درصد آرا تعداد آرا به ميليون تعداد نماينده درصد آرا  تعداد آرا به ميليون  سال 

20.05.1928  8 ، 3  11  54  2 ، 9  30  153  
06.11.1932 6  17  100  2 ، 7  20  121  

   
هاي   كمونيست به اعضاي اتحاديههاي كارگري زير نفوذ حزب  نسبت اعضاي اتحاديه1931در سال 

اي منضبط و  طبقه كارگر آلمان با روحيه.  بود14 به 1ها معادل  كارگري زير نفوذ سوسيال دمكرات
بخش اعظم كارگران آلمان جهت مبارزه عليه فاشيسم آماده بوده و خواهان . تشكيالتي تربيت شده بود

هائي كه تحت نفوذ سياسي سوسال  اتحاديه يعني –هاي خود  پيش برد اين مبارزه از طريق تشكل
. آنان هنوز آمادگي ذهني جهت گسست از سوسيال دمكراسي را نداشتند.  بودند–دمكراسي قرار داشتند 

اين كارگران و تمام كارگران سوسيال دمكرات ميبايستي در اين شرايط غير  عادي امكان آن را مييافتند 
شرايطي كه مسئلهء مرگ و زندگي را در مقابل . ون قرار دهندكه رهبران و تشكيالت خود را مورد آزم

  . طبقه كارگر آلمان قرار داده بود
. گذارد هاي بارز اپورتونيسم، در شيفتگي بي اندازه به اتحادها خود را به نمايش مي معموالً يكي از جلوه

 براي پيشبرد يك اعتصاب و توان جهت گريز از گرفتار آمدن در چمبرهء اپورتونيسم، از اتحاد ولي آيا مي
يا حفاظت از كارگران در مقابل سركوب باندهاي فاشيستي خود داري نمود؟ بدون شك ائتالف 

به طور ) و به طور كلي با احزاب بورژوازي(پارلمانتاريستي يك حزب انقالبي با حزب سوسيال دمكرات 
 داده است كه اتحاد عمل در ولي تجربه نشان. عموم در خدمت منافع سوسيال دمكراسي خواهد بود

 بدون شك موجب رشد كارگران و …اي، يا يك اعتصاب كارگري و يا ارتباط با پيشبرد يك مبارزهء توده
ها، آزادي عمل  توافق جهت حفاظت از كارخانه. هاي مردم و تقويت حزب انقالبي خواهد شد توده

، هماهنگي عملي جهت پيشبرد ها و تشكلهاي كارگري شوراهاي كارگري، آزادي فعاليت سازمان
 بودند كه ميتوانستند در دستور كار يها موارد ها و سوسيال دمكرات هاي مبارزاتي مابين كمونيست فعاليت

  .قرار گرفته و جبهه مقابله با فاشيسم را گسترش داده و تحكيم سازند
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ز شورش ژنرال  چند روز پس ا1917اي به كميته مركزي حزب بلشويك در سپتامبر  لنين در نامه
كنيم بر عليه دولت كرنسكي هم   ما هم چنان كه بر عليه كورنيلف مبارزه مي…": كورنيلف چنين نوشت

اين . هاي او را افشاء خواهيم كرد بلكه ضعف. مبارزه خود را به پيش برده و پشتيبان او نخواهيم بود
اين .  بوده و نبايد فراموش شودتفاوتي كه مهم. يفي با سياست گذشته ما نسبت به او داردظرتفاوت 

بدين مفهوم كه ما تغيير در . گذارد تفاوت خود را در تغيير تاكتيك ما بعد از شورش كورنيلف به نمايش مي
اي از دشمني خويش با وي كم  ، بدون اين كه ذرهآوريم مان عليه كرنسكي به وجود مي شكل مبارزه

 .ايم، عقب نشيني نمائيم تارهائي كه برعليه وي انجام دادهكنيم، بدون اين كه از مجموعهء تبليغات و گف
ما ميبايستي شرايط جديد را در محاسبات خود در . بدون اين كه از وظيفه سرنگوني وي صرف نظر كنيم

اكنون وظيفه سرنگوني وي را . ما در لحظهء فعلي دولت كرنسكي را سرنگون نخواهيم كرد. نظر بگيريم
 مقابله با كورنيلف و نشان دادن ضعف كرنسكي در پيشبرد اين مبارزه انجام از طريق بسيج مردم جهت

انهدام كامل لشكر : دانيم ها را همه مي  نتيجه اين تاكتيك درست و انقالبي بلشويك"…خواهيم داد
  .كرنسكي و پيروزي انقالب اكتيرشورشي كورنيلف، تعميق انقالب، سقوط دولت موقت 

ها  اي از انتقادات خود به سوسيال دمكراسي را پس ميگرفتند، آن يستي ذرهبا هاي آلمان نمي كمونيست
هاي سوسيال دمكراسي به طبقه كارگر آلمان را به فراموشي ميسپردند، آنان ميبايستي  بايستي خيانت نمي

در موعد مقرر به تسويه حساب تاريخي با سوسيال دمكراسي و از جمله به خاطر قتل رهبران حزب 
ها و سوسيال رولوسيونرها به خاطر تمام  ها با منشويك لمان ميپرداختند، امري كه بلشويككمونيست آ

  .بايست بعد از شكست فاشيسم انجام داد اماّ اين تسويه حساب تاريخي را مي. هايشان انجام دادند خيانت
ي  با تصويب يك قانون اضطراري حكومت سوسيال دمكراس1932 جوالي 20دولت مركزي آلمان در 

. پروس را ساقط نموده و از طريق اين كودتا زمينهء ايجاد دولت ديكتاتوري فاشيستي را فراهم نمود
اين خود .  درصد كاهش داد15 تا 10متعاقب آن با تصويب يك سري مقررات ديگر حقوق كارگران را 

  . هاي حزب سوسيال دمكرات بود اي ديگر بر پايه ضربه
 حزب كمونيست در محضر پرولتارياي آلمان …": اني اعالم نمودحزب كمونيست بالفاصله طي فراخو

اين سؤال را در برابر حزب سوسيال دمكرات، اتحاديه عمومي سنديكاهاي آلمان و بوند ضد فاشيستي 
دهد كه آيا حاضرند مشتركا با حزب كمونيست اقدام به اعتصاب عمومي جهت درهم شكستن  قرار مي

   "…نمايند؟كودتا و طرح مطالبات كارگري 
جوابي كه غير مترقبه نبوده و ملزومات آن . آنان متأسفانه جواب رد به اين تقاضاي حزب كمونيست دادند

 ژانويه 29در . هاي پيشين در جدال بين سوسيال دمكراسي و حزب كمونيست فراهم شده بود در سال
، هيتلر را به عنوان صدر روز بعد هيندنبورگ رئيس جمهور آلمان.  حكومت مركزي نيز سقوط كرد1933

  .اعظم انتخاب نمود
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اين . آورد|ت به عمل حزب كمونيست فراخوان اعتصاب عمومي را داد تا از تأسيس دولت فاشيستي ممانع
يأس حاكم بر طبقه كارگر و . اعتصاب با پاسخ مساعد طبقه كارگر و حزب سوسال دمكرات روبرو نگشت

  . آمادهء تهاجم به دولت فاشيستي باشندتر از آن بود كه  سوسيال دمكراسي عميق
ها و جريانات سياه  داري، نئوفاشيست  سال بعد از اين شكست تاريخي به يمن تهاجم بربريت سرمايه75

ها ظاهر  هاي سابق شوروي جرأت يافته و در خيابان ناسيوناليستي در اكثر كشورهاي اروپائي و جمهوري
هاي تحتاني جامعه، بي اعتباري احزاب  جم به معيشت كارگران و تودهبيكاري در ابعاد ميليوني تها. ندا هشد

به طور نمونه (هاي كارگري  سوسيال دمكرات و هم آوائي آنان با احزاب راست بورژوازي، تضعيف اتحاديه
، جدائي احزاب كمونيست و انقالبي از جنبش كارگري، ) ميليون عضو در دهه اخير8 به 14در آلمان از 

  . كنند داري را تصوير مي ارز جهان سرمايههاي ب شاخص
اند كه با چنگ و دندان از  هاي كارگري آموخته ها و اپوزيسيون چپ و انقالبي در درون اتحاديه كمونيست

اند كه با وجود تمام سازشكاريهاي رهبري  آنان آموخته. هاي كارگري دفاع كنند موجوديت اتحاديه
ها فرا نخوانند، در حين اين كه  كارگران را به گسست از اتحاديههاي كاگري،  سوسيال دمكرات اتحاديه

ها به  اي از نشان دادن ضعف رهبري رفرميستي اتحاديه اند در جريان هر مبارزه مشخص، لحظه آموخته
  …اند ها آموخته مثابه كارگزاران سازش طبقاتي كوتاهي نورزند، آن

  
  نصرت تيمورزاده                  
  2008 مه 10                  
 1387 ارديبهشت 21                      

 
    207ه از جهان امروز شماربرگرفته 

  

  
  

 ، پليس برلين به فرمان دولت 1929 ماه مه 1
سوسيال دمكرات رهپيمائي كارگران عضو 

 بندد سنديكاهاي سرخ را به گلوله مي

 ، نيروهاي فاشيستي به 1933 ماه مه 2
گري در برلين هاي كار ساختمان اتحاديه

 .برند هجوم مي
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سوزاندن وسائل دفتر اتحاديه كارگري  ، 1933 ماه مه 2
 اليپزيك توسط پليس گشتاپو


