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 1932در سال .  دادندیل ميست را تشكيجوانان دهقان بخش عمده جوانان ناز 1930دهه  در

 یط متزلزل و نامطمئنين با توجه به شراي و ا دادندی می ها رایشاورزان به نازسه چهارم آ
 قبال تالش آرده بودند شریاشال و نگيبرون. ب نبودي آردند عجی میآه دهقانان در آن زندگ
، آه شسلندبوندیرا موات و بالآشت مستقر آنند، اما ین هاي زمیدهقانان خرد را بر رو

ن سازمان نفوذ يعا در اي ها سریناز.  آردند مانع شدیت مي هداانداران بزرگ آن ريزم
ن توده يا. ردندز بسود خود مصادره آيلمان را نآ آشاورزان شمال ی و جنبش اعتراضآردند
ار محافظه آارانه را ي ها برنامه بسیناز.  ها بودندی نازی برای سهلی آم دانش طعمه هایها
 ی رایست ها نشان دادند و بزوديونالي از ناسیرتشيسم بيناميت و دين آردند اما فعاليتدو

 به یهودي یز با ابراز نفرت از جمهوريآنان ن.  آنان را جذب خود آردندیدهندگان دهقان
 یان به نازيياد و پنج درصد روستا واقع هفتدر.  دادندیآشاروزان وعده آاهش واردات را م

 1925از همان سال .  داشتندی درصد را25 دادند و آنان در شهرها فقط ی میها را
  . دادندیل ميست را تشكياليونال سوسي حزب ناسیان بخش عمده اعضاييروستا

ز ي نيیها تيت آند و موفقيان دهقانان فعاليالش آرد در مر تي با تاخ،لمانست آيحزب آمون
 ها هواداران آنان را در روستاها مورد زجر و ی آه موجب شد نازيیها تيموفق. بدست آورد

به آنان وعده .  شدندیعا وارد سازمان جوانان نازيز وسيدهقانان روزمزد ن. ب قرار دهنديتعق
م خواهد يان آنان تقسيه فتح خواهد آرد مي در روستلري آه هیعي وسین هاي شد آه زمیداده م
شان يبرا بردگان اسالوس خواهد شد آه ي تاسان آشاورز- سربازانی هاینجا آلنآو در  شد

  .آار خواهند آرد
  

  سمیسم آلمان و نازيسيآاتول
 ین بار با رهبران نازيلمان بود چندسم آيسي آاتولیاسي سیآه تجل" مرآز"م آه يديقبال د

رغم ي، علساي از رهبران آلیارياما بس. دي نرسيی آنان به جاینحال معامله هايبا ا. آردمذاآره 
آه " مرآز. "ند ها بودی به توافق با نازیابي ها داشتند طرفدار دستی آه با نازيیاختالف ها
افظه آار  محیهودي ی دهندگان پروتستان و حتی، در صفوف خود اندك راك بوديعمدتا آاتول

 به ك هاياما همه آاتول. دندي دیان مدافع حقوق مذهب را مين جريداشت آه در ا را یو سنت
ر یباك ها از جمله در يدرصد آاتول 43 یان جمهوريمار پابراساس آ.  دادندی نمیمرآز را

 درصد به حزب 10ها و  ال دمكراتي درصد به سوس15 آه ی، در حالبه مرآز اعتماد داشتند
رغم ي ها علی نازی برای مهمی شود آه فضایمشاهده م. د دادنی میست آلمان رايآمون

مان سا مدت زيآل.  وجود داشت شرکت نمی کردند در انتخاباتکثرت آلمانی هائی کهشرآت 
:  دانستندی مدرن میسم را مادر همه شرهايبرالي لها آن.  بودی مخالف جمهوریطوالن

ونال ياما حداقل ناس. ت قرار دارنديحيبرابر مس سم آه همه دريتلريسم ، هيسم ، آمونياليسوس«
 خواهد نظم یسم آه مي بلشویعني ،یاصل برابر شر ن حسن را دارد آه دريتلر ايسم هياليسوس

 از آن یا حتي توان نسبت به آن گذشت نشان داد ین مي بنابرا.ستاده استي اران آنديحاآم را و
 موارد یبرخدر .  نداشتيیخواناسا يسم با آليتلري هی از تزهایاري البته بس».استقبال آرد

، هرچند سا آن را محكوم آندي شد آه آلی م ها موجبیتلري و عدم تحمل و خشونت هیردوانا
" تيحيمس" بود آه به یتلر مدعيه.  آردی میاط حساب شده اينه احتين زميتلر در ايآه ه

ار قابل مناقشه ي بسی داند آه البته ادعای حزب خود میه اخالقي آند و آن را پایمثبت اآتفا م



در  یه مذهبيك نشريتلر يدن هيقدرت رسبه ش از ي په، شش ما1932ه يي ژو31در .  استیا
ت يحيمس":ن روشن آرديرا چنن اصطالح ي مفهوم ا"تونگيزا ش آرشنيآاتول"، شهر آلن بنام

تلر از بحث اجتناب آرد و يه. " ها هماهنگ باشدی نازیدئولوژيست آه با ايزينچآ" مثبت
 دانستند جدا ین مي نويیحسابش را از آن دسته از هوادارانش آه خود را قهرمان چندخدا

  . ل آرديت آنان را تعديحيمس ضدگرايش ن بار ي چندمیاو برا. آرد
ك به يش داشتند ، توده زحمتكش آاتوليبه راست گرا" مرآز "ینال ها و رهبران باالياگر آارد

 و یال دمكراسي با سوسیل بودند و آماده همكاري متمایحي مسیكاهايزب و سندجناح چپ ح
وجود " ستياليان سوسيحيمس"ه وك گري یحت. ب بودند.ژ.د. آیحي مسيیكايمرآز بزرگ سند

 ی میست هواداريز از حزب آموني نیبخش آوچكتر. ال دمكراتها بوديداشت آه هوادار سوس
 برپا شد 1932ه يي فون پاپن در ژویآه پس از آودتا ی رسد اعتصاب عمومیبنظر م. آردند
شه حضور يسا انديت رهبران آلينحال اآثريباا. عا دنبال شديان وسرن بخش از آارگيتوسط ا

رفت آه در ي آلمان شد پذصدراعظم آه بعدها ادنائر یحت. رفتندي پذی ها در دولت را میناز
 ها یاره با ناز، آه او هموكير فريز خطاب به و1934 اوت 10ه ش سوم ، در ناميدوران را
 ین حزب بزرگ جايدوار بوده آه ايشه امي داده و همیازاتي، به آنان امت داشتهیرفتار خوب

 مردم را به یشان متهم شدند آه به اندازه آافي، آشبعدها. خود را در حكومت داشته باشد
ه باشند الاقل تحملشان آرده سم اشنا نكرده اند و اگر به آنان مساعدت نكردي نازیت واقعيماه

لدوفونس هروه گن ي اشيآش. ل آرده انديع مردم به آنان را تسهيوستن وسيله پينوسياند و بد
 و یهن دوستيسم و ميداليل ايسم بدليهوادار صادق ناز.  دهدی را نشان می جالبیتحول فكر

ش سوم ، يت رايقع با وایارويشوم اما رو و یرمذهبيسم غيل مخالفتش با مارآسين بدليهمچن
  !" آنندیتكاران بر ما حكومت ميجنا: " جان خود اعالم آردیبه بها

جاع تتر از خود مرآز از ار حي مرآز، غالبا صريیايم آه جناح باواريدي دی قبلیدر فصل ها
س جمهور ييتز شافر از رين شاخه مرآز فريس ايي ر1932در . د آری میبانيتلر پشتيو ه
  .  منصوب آندیريتلر را به نخست وزيه هندنبورگ تمنا آرد آيه
آه " بزرگآلمان "کرد تا  آزادی آامل مذهب را اعالم 1920ه ي فور24تلر در برنامه يه
. ش بشودي شده از را جداین هايك سرزميون ها آاتوليليامل م خواست شیتلر آن را ميه
  .دو شت برقراريحيان دو مذهب مسيمنسان توازن يبد
  

  سمیسم و نازيپروتستان
ن يش سوم ، ايستانه راآاما در . افتي در دوران بعد خود را باز انت پروتسیسايك بخش از آلي
.  دادی را نشان میار آمتريك فاصله بسي آاتولیساياس با آليسم در قيبت به نازسسا نيآل

ك ها يش دوم بودند آه در آن آاتولي رایدرست است آه پروتستان ها همچنان در نوستالژ
، رومند بوديسم نياني آه لوتريیجا ،در شمال و شرق. ندان درجه دوم را داشتندنقش شهرو
شان به وآال و ي از آشیاريبس. افتيع ير اما سري با تاخیست توسعه اياليونال سوسيحزب ناس

ك سازمان ثبات دهنده ي، ان پروتستان هاينكه در ميضمن ا. ل شدنديمبلغان پرشور حزب تبد
سم ضمنا ياليوسونال سيسم ناسي رهبران پروتستانیاز نظر برخ. داشتمشابه با مرآز وجود ن

لمان  خلق آی نابودیر و خوارآردن و حتي، تحقت از حقوقي، محرومی برضد بردگیشورش"
 یم" ان آلمانيحيمس" بود بنام یه اي آه در ابتدا حاشیگروه".  استیق معاهده ورساياز طر
ج سوظن ياما بتدر. ه آرده و با چپ مبارزه آندي آن تصفیهوديت را از عناصر يحيد مسيآوش

 آرده بودند و ی قاطیت شكسته نازيح را با صليب مسيی بوجود آمد آه صلهائ نسبت به آن
انه و ي بر عدم تحمل وحشی آه مبتنیدئولوژي آردند تا ایآمتر مذهب عشق را موعظه م

  .انه بودينه گراي آینژادپرست
  
  ")سم يارتش و ناز"بخش بعد ( 


