
  )1982 - ادیسيون سوسيال -پاریس " (ها هيتلر و آلمان"
  "ير آنجل  پی " نوشته

   آلمان شناس و تاريخدان مارآسيست فرانسوی
  ترجمه عليرضا خيرخواه برای راه توده
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هيچ نوع دخالت در ترجمه این . ی خوانيدبخش دیگری از سير تکاملی نازیسم در آلمان را م

آنجا که مشابهت های حيرت آور را برخورد . بخش صورت نگرفته است، حتی در حد تدوین
اهميت این مسئله در . کرده ایم در پرانتز و با خط قرمز توضيح برای جلب توجه را افزوده ایم
س از چندسال مطالعه آنست که بنظر ما، یک گروه کارشناس و محقق درجمهوری اسالمی پ
 تا روی کار آمد 1918روی تاریخ آلمان در فاصله انقالب اکتبر و انقالب آلمان، یعنی از سال 

هيتلر با دقت بسيار طرحی را تهيه کرده و بعنوان یک طرح منسجم بومی تقدیم بيت رهبری 
م از این ترجمه به همين دليل هرچه بر وسعت اطالع مرد. کرده اند که گام به گام اجرا می شود

دست های پرقدرتی درجمهوری اسالمی ما را بسوی . بيافزائيم نقش ملی خویش را ایفاء کرده ایم
  .دست یاری ما را برای افشای این فاجعه بفشارید. فاجعه می برند

  
  نظامی ها و نازيسم

  
مهم ی اس یك قطب سي-تنشی ها بویژه در دوره -  ادعای بيطرفی داشت ی که پيش از نازیسمارتش

آلمان و خلع در  1918انقالب نوامبر ی از همان نخستين روزها. و گاه تعيين آننده شد
 نخست وزیر و آميسر خلق "فردریك ابر"مسلح با ی  فرمانده نيروها"گرونر" ژنرال ،امپراطور

 24روز .  بودها اسپارتاآيست ن سرآوب خطرآامضا آرد آه هدف ی سوسيال دمكرات پيمان
اگر : "نوشتی  وزیر سوسيال دمكرات دفاع مل"نوسكه"به ی ا رونر در نامه گ1919اوت 

 ."ن را مدیون افسران ارتش هستيمبدون هيچ مبالغه آ ،پيدا آنيمی توانستيم از خطر بلشویسم رهای
آارگران و ی سوسيال دمكرات نظاميان را به برلين دعوت آردند تا انقالب و شوراهای وزرا

به آميسر خلق ی  مارشال هيندنبورگ در نامه ا1918 نوامبر 8روز . ندسربازان را درهم بكوب
شوراها را الغا و نظم را مجددا ی را فراخواند و نهادهای  از او خواست مجلس مل"فردریك ابر"

  . د آر اطاعت"ِابر" . برقرار آند
ی ن سياستمدارنماد افسرا -ی مدنی ارتش و نهادهای افسر ارتباط ميان فرمانده -فرمانده اشالیشر

توده . احيا خواهد شدسلطنت ی آردند با این اميد آه بزود ی مرا تحملی فعال جمهوربود آه 
دانست آه بر  یمی های ین هوادار رژیم گذشته بود و انقالب را منشا همه بدبختهمچنانيز افسران 

ی افسران گوشدر ميان این " شكست ناپذیری خنجر از پشت به ارتش"افسانه . مده استآسر آشور 
  .یافت ی مشنوا



  اطاعت زیردستان قرار داشت،احترام به مافوقاط آهنين، انضبآن بر آه بنياد نيروهای مسلح 
 -  سياه -از قسم خوردن به پرچم سه رنگ سرخ یبسيارافسران . را بپذیردی توانست دمكراس ینم

  . آردند یمی خودداری  جمهورزرد
آاله "سازمان جدید عضو و  نظاميان سابق این بيانيه دری  جمهورعليهافسران بر ادعانامه
اجازه . را گرفتی زادآی دورنماانقالب از ميهن تحت سلطه ما : "آامال روشن است " ها پوالدین

ی بدست اوردن فضاشوند و امكان ی مبر دورغين به راه انداختن جنگ تهمت از نداد مردم ما
 همانطور آه انگلس ."آردی منتفلمان را آم  مردشدن دوباره یمالزم در شرق و نظای حيات
 نظاميانبدنه بع و بالت" شد ی مدولت محسوبی ارتش هدف اصل"ی گوید در دوران امپراطور یم

. از دست داده بود بسيار ناراحت بودی امپراطوری از اینكه پرستيژ خود را پس از سرنگون
نوزادی مهيب و ناقص انقالب . شد ی مملت محسوبآل ی بخش نخبه و استخوانبندقبال ارتش 

انقالب  .بود را نابود آرده "یو ابدی ازل"و ی فردی ها یبر شایستگی آه این نظم مبتنالخلقه بود 
ی های توانستند اهانت ی نماز نظاميانی بسيار. را باال نشينرسوبات نشين آرده بود و  نخبگان را ته

آه سربازان ساده از ی  زمان،شده بودنان آنخست انقالب به ی آه در روزهافراموش آنند را 
آندند و  ی مافسران رای ها ها و نشان یسردوشی آردند و مردم عاد یمی فرامين سرپيچ

  .آردند ی ماشان توهين
اعتماد با این آار بودند آه در برابر انقالب ایستادند و ی  نخستين گروهنظامياننبود آه ی تصادف
 شورشيان آه استثنائا حاضر بودند با مسلحی نيروها. برگرداندند ی وحشت زدهبورژوازرا به 

ی سرآوب ضدانقالبی  برا"فردریك ابر" نخست وزیر بسرعت از دستورات ،دونراست درگير ش
نگاه کنيد به حمایت همه جانبه سرمایه داری تجاری ایران از ورود به ميدان .(ندآرد ی متبعيت

  ) سال دولت خاتمی8سپاه در 
 1923 مارس 4در بيانيه دولتی ساآسون ی دولتی وسيال دمكرات شوراس سیي راریش زینگر

ما "وی به گفته . اند هایي را با راست افراطی برقرار آرده اعالم آرد آه نيروهای مسلح ارتباط
 فاشيستی  سازمانهانزدیك خود را بای ها  ارتباطمسلحی نيروهاآه اعتراف آنيم ی باید با تلخ
ی  بعنوان ابزار، آه بایدبود یحمایت از جمهور اناش آه وظيفهمسلح ی نيروها. اند قطع نكرده

تبدیل ی جمهوری فزاینده برای خود به تهدیدند، اآنون گرفت ی مقراری قدرتمند در خدمت جمهور
نگاه کنيد به دو انتخابات مجلس و ریاست ( . توسط ارتش برآنار شد1923وی در پایيز  ."اند شده

  )ینی سپاه و تشکيل کابينه سپاه پاسدارانجمهوری اخير با نقش آفر
 زیر چتررا " آرپ فرانك یا فرایكورپ"موسوم به ی ها گروه به همين شكل نظاميان پيوسته

شده  معين تشكيلی ها هدفی آه برابودند   یمنظا  دواطلبان شبهی ها گروهاینان . گرفتند میحمایت 
مقایسه کنيد ( .شدند ی ممتوسلی فاشيستی ابه روشهروزبروز بيشتر به فاشيسم نزدیك و بودند و 

  )ایران با نقش بسيج و لباس شخصی ها در
ی  دولت،ندوردآسریعا استقالل خود را بدست مسلح پس از انقالب ی نكته دیگر این بود آه نيروها

آانون توطئه و مرآز مخالفت با به  و ) سال اخير8نگاه کنيد به نقش سپاه در ( شدنددرون دولت 
نظارت حاضر نبودند از هيچ آجا دستور بگيرند و  مسلحی نيروها. ندتبدیل شد یجمهور
اشاره ی ما قبال به این اشتباه بزرگ سوسيال دمكراس. پذیرفتند ی نمرا خود اقداماتبر ی پارلمان

ی نيروهاو اجازه دادن به تصفيه قاطع جمهوریخواه ی نداشتن شهامت ایجاد یك نيرو: آرده بودیم
ی ژنرالاز اینكه ی  برا.یجمهوری ها از نظاميان وفادار به آرمانی  یعن،در جهت معكوسمسلح 

او به ی اخراج آرد الزم بود آه عدم وفاداراو را  یا گذارداحترام خواست به قواعد جمهوری 
  .رسيده باشدی جنجالی ا به مرحلهی جمهور



نسبت به آه نرمتر بود و ی رال ژن،از جمهوریخواهان به ژنرال گرونر اعتماد داشتندی بسيار
به همان اندازه ميليتاریست و توسعه   اوهرچند. سازش داشتی برای بيشتری مادگپيشينيان خود آ

 از نظر او هنوز 1914لمان آ. دبو زمان خریدندر فكر داشت و ی بيشتری اما واقع بين طلب بود
ی تفاوتهيتلر گرونر و ی ها دفه. دراورد انگلستان  چنگرا ازی ن را نداشت آه برترآی توانای

  .  هيتلر موافق نبودمریدانی ها ی گرافراطی روش ها و بویژه برخی نداشت اما گرونر با برخ
آه زمستان ی ها را ممنوع آرد در حال یهيتلر یمشبه نظای ها  سازمان1932 در بهار گرونر

  . دها را داده بوی اجازه پيوستن به حزب نازارتش پيش از ان به افسران 
حاآم بر ارتش در  یمسلح نيز بيانگر نگرش عمومی پيشين نيروها فرمانده "فون سيكت"بيانات 

نفرت با "ولی خدمت خواهد آرد ی صریحا اعالم آرده بود آه به جمهوری و. مورد انقالب بود
. ن ثابت مانده بودآروح  لیو تغيير یافته بود مسلحی نيروهاشكل  ".لبنفرین بر و  قلبدر 
ی استقرار یك دیكتاتوری برای فرصت  شدبرآنار  آهی زمان "فون سيكت" آه آنيم یمی ورآیاد
توانست بشارت  یمی  دیكتاتوراین. استفاده نكرد  اختيارش قرار گرفته بود آه از ان در  یمنظا

او سلطنت طلبانه ی ها گرایشدر مورد ی آسبا اینحال . باشدی دهنده استقرار مجدد خاندان سلطنت
شاهزاده ن بود آه آ ناگزیر از استعفا شد همانا "فون سيكت"درواقع دليل انكه . نداشتی دتردی

   .بزرگ ارتش دعوت آرده بودی از مانوورهای یكشرآت در ی برارا وارث تاج و تخت 
ی با همه وسایل از او پشتيباناز همان ابتدا بشدت مدیون نظاميان بود آه فراموش نكنيم هيتلر 

ورودش به  و 1920سال پس از ی حتهيتلر . در مدار ميدان سياست قرار دادند  و او راندآرد
بدون این حمایت فعاالنه نظاميان پا .  قطع نكردمسلحی نيروهامناسباتش را با   یمغيرنظای زندگ
ی افسرانی نسبت به برخچندان هيتلر طبق عادت خود با اینحال . ناممكن بودی  حزب نازگرفتن

نگاه کنيد به سياست رهبر برای حفظ ارتباط با .( نبودحق شناس داده بودند ی ارآه او را بسيار ی
فرماندهان سپاه و رشد انصارحزب اهللا، حزب اهللا، بسيج و حزب یکدست و سازماندهی شده 

  )آبادگران
ها از همه ی ناز )آبادگران(.نان بودآ  یماز ریشه نظای ناشی نازی ها قدرت و انضباط گروه

از طریق افراد و تبليغات ی جابجایی ها آاميونی حت .آردند یممسلح استفاده ی وهاامكانات نير
  سالح، ابزار، پول وبدینسان هيتلر در زیر فرمان خود. گرفت ی منان قرارآدر اختيار ارتش 
مورد ی ظاهری ضدسرمایه دار. داشت چماقدارو  ی شبه نظامی ها یاز لباس شخصی سپاه
 داشتند خوشی زمينداری ها آه ریشه  ینظامعناصر محافظه آار ها به مذاق ی نازی ادعا
عليرغم این . بودندی اجتماعی  فشارهازیرآه بود ی ا  دون پایهبرعكس مطلوب ارتشيان ؛امد ینم

 و بيشتر اهداف نظاميان  آه بيشتر دشمناناین اعتقاد وجود داشت مسلحی در مجموعه نيروها
 سوسياليسم و آمونيسم ميان نظاميان و ی،ت با دمكراسضدی. هاست یاهداف هيتلر همان انآن

توده  وسيع جریاناز وجود یك ی  بورژوازهمچوننظاميان  .آرد  میآامل برقراری هيتلر نزدیك
قرار داده بود آشور   یمو نظای  اقتصادی،سياسقرار دادن خشن پا ی رو آه هدف خود را گرا

نان آها  یناز زنندهی آارها  وها ی تندروها و یرافراط گی برخی به احتمال قو. ندآرد  میحمایت
ر نگران خطو ناراضی  ارتششدن ی نسل قدیم همچنين از سياسی ژنرال ها. آرد ی مرا متاسف
بدست ی شود قدرت را از طریق قانون ی میوقتخواستند ی  نمضمنانان آ.  بودندن آناز هم پاشيد
ی  از احتمال یك جنگ داخلاز نظاميان بيشتراین دسته . به زور فتح آنندن را آها  یگرفت ناز

را نخواهند داشت آه به ی ا منازعه توان مقابله با مسلحی  و معتقد بودند نيروهاوحشت داشتند
ی شدند آه پيروز ی متدریج و بيش از پيش متقاعدبنان آاما . سراسر آشور گسترش یافته باشد

آه بتواند ی  ارتشبوجود آورند،ش جهان را نيرومندترین ارتآه خواهد داد را  امكان اینهيتلر 



مقایسه ( .آن بودندتحقق دنبال ، هدفی آه همه آرزومندانه را به یك قدرت برتر تبدیل آندلمان آ
  )ایران کنيد با شعارها و اندیشه های پشت توليد سالح اتمی در

نان آميان ی يعوسی همگراینياز داشتند و به همين دليل ی بدیگرهر آدام ی  و حزب نازنظاميان
ن را از وظيفه آرا به ارتش بسپارد و ی هيتلر سوگند خورده بود انحصار دفاع مل. وجود داشت

ها با همه  ژنرال: اوقات وجود داشتی نيز گاهی البته نقطه افتراق فرع. حفظ نظم معاف آند
را با ی كاراز همی هيتلر موافق نبودند و معتقد بودند باید حداقلی و روسيه ترسی روسيه ستيز

  .شد ی نممحسوبی  همكاراین اختالف با اینحال مانع. روسيه حفظ آرد
مخالف بود اعالم ی آه از همه آمتر با جمهوری از آسانی  ژنرال گرونر یك1919  هماناز
با این ماده آنيم آ قبل خود را مدتهامبارزه آنيم باید از ی تسلط جهانی خواهيم برا ی ماگر:"آرد

ن آآه بر ی این آار الزم است زمينی اما برا... ان را بپذیریم خشن ی ها پيامدروحيه آه
  یا این همان برنامه هيتلر نبود؟آ." خارج تزلزل ناپذیر باشددر  داخل و چه درایم چه  ایستاده

ی ها  از جنبشنظاميانحمایت ی در سخناناشالیدمن نخست وزیر سابق سوسيال دمكرات 
گرم به ی بهاآدر ی جمهوری آه آشتی تا زمان:"آردی پيش بينچنين ضددمكراتيك را محكوم و 

 درگيرد؟ اگر طوفانآه ی اما چه خواهد شد زمان. دهد از هيچ چيز نباید ترسيد ی مراه خود ادامه
عظيم ی دمكراتيك به خطری ف با جمهورل مخانظاميانشویم وارد پر جوش و خروش ی دورانبه 

  ."د شدنتبدیل خواه
  اعتراف نكرده بود؟ نيروهای مسلح و نازیسم ميان به پيوندرها هيتلر خود باآیا 


