
  "رايش سوم "-  "واليت سوم"
   رویاز  آنچه در ايران می گذرد

  کپی برداری شده "رايش سوم"
  

دهد که يک تيم تحقيقاتی در ايران، طرح واليت سوم را از روی دوران  شواهد نشان می
کپی برداری کرده و مبنای سازماندهی بسيج، سرکوب داخلی " رايش سوم"حکومت هيتلر و 

به پرچم استقالل ملی " سالح اتمی"در اين طرح .  قرار داده استو ماجراجوئی منطقه ای
مافيائی حاکميت  -نظامیرسوخ در ارگان های . تبديل شده و دوران پرحادثه ای در پيش است

تنها از . ماموران به ماهی در ميان اقيانوس تبديل شده اندچنان گسترده و عميق است که 
ين سازمان های جاسوسی و هدايت کننده طريق نشانه ها می توان حدس زد بزرگتر

  .ايران را به ورطه نابودی می برنداستراتژيک جهان سرمايه داری، 
 

وقتی با آنچه در جمهوری اسالمی می گذرد " هيتلر و آلمان ها" ترجمه کتاب بخش دوم
نه يک جمله، بلکه يک کلمه نيز از . مقايسه می شود نه تنها حيرت آور، بلکه هولناک است

ن بخش حذف نشده و با دقت بسيار همانچه در اصل کتاب تحليلی مورد بحث بوده ترجمه اي
آنقدر شباهت ها زياد است که نياز به هيچگونه توضيح در متن ترجمه هم احساس . شده است

با رنگ قرمز و با هدف جلب توجه بيشتر خواننده متن و  را  و شعارهائینشد، تنها کلماتی
 . در جمهوری اسالمی برجسته کرده ايمات، برنامه ها و شعارهای مشابهها با کلم مقايسه آن

های اصالحات، يک گروه ورزيده مطالعاتی،  اين شباهت ها چنان است که گوئی در سال
دوران قبل و بعد از روی کار آمدن هيتلر و نازی ها در آلمان را بررسی کرده و سرانجام 

سانی در بيت رهبری و مافيائی که در آنجا منزل اختيار ک طرحی را برای اجرا تهيه و در
شايد دو سال پيش، وقتی امثال دکتر عباسی، . شته تا گام به گام آن را عملی کننداکرده گذ

بعنوان استاد دانشگاه امام حسين سپاه پاسداران، حرف هائی را که در داخل سپاه و در کالس 
 روی سی دی در جامعه پخش شد، کسی های درس دانشگاه امام حسين می زد بيرون آورده و

نه فقط سخنرانی . آن را جدی گرفتآن سخنان را چندان جدی و عملی نگرفت، اما اکنون بايد 
های دکترعباسی، که حرف های مصباح يزدی، نه فقط مصباح يزدی که حجت االسالم 

بر که به در قلب بسيج و نه تنها حرف های اين عده، که سخنان و وعده های ره" ذوالنور"
  .ايران تهيه کرده است گفته خويش طرح اونيفورم واحد را برای سراسر

که فرماندهان سپاه و بسيج آن را می گردانند و حتی بموجب " آبادگران"حزب شبه نظامی 
تومان حقوق   هزار150 با ـ هزار نيروی سازمان يافته 300اخبار تقلب های انتخاباتی 

 می تواند و وظيفه صاف کردن جاده ای را دارد که سازمان اختيار دارد،  را در-ماهيانه
آنها را با شعار عدالت و فساد . جوانان سوسيال ناسيوناليست آلمان برای هيتلر صاف کردند

ها که بسيج کننده اند، خود بنيانگذار و سکان دار فاجعه  ستيزی بسيج کرده اند، اما آن
کن، چاره را در همان راه  ی از تحوالت بنيانبرای جلوگير.  اجتماعی ايران اند-اقتصادی

حلی ديده اند که هيتلر و سوسيال ناسيوناليست های وابسته به سرمايه داری بزرگ آلمان 
  .برای جلوگيری از يک انقالب عميق اجتماعی در آلمان ديدند

ه و همين جريان فاشيستی سالح اتمی و فن آوری هسته ای را تبديل به پرچم استقالل ملی کرد
 ميليون 15فرمانده سپاه پاسداران از طرح . گشائی اسالمی در منطقه را می دهد وعده جهان

اين . بسيجی سخن می گويد و اين يعنی حزب شبه نظامی سراسری در جمهوری اسالمی
در بيمارستان ها، . بسيج از کارخانه می خواهد شروع شود و تا دبيرستان ها ادامه يابد

ها را حافظ نظمی کنند  می خواهند آن... ه ها، ادارات، مساجد محالت ودانشگاه ها، کارخان



همانگونه که ماجراجوئی جهانی و . که برای جلوگيری از قيام و شورش ملی بدان نيازمندند
  .آوردن شبح امريکا بر فراز آسمان ايران نيازمند آن هستند

ه آن دليل که ما می گوئيم، نه ب. شرايط و روندی که طی می شود را بايد بسيار جدی گرفت
بخش دوم مقاله تحليلی هيتلر و آلمان را بخوانيد و با رويدادها . بلکه بدان دليل که جدی است

  .يقين داريم که نگرانی ما را تائيد می کنيد. و اخبار دوران اخير ايران مقايسه کنيد
  

  " ها تلر و آلمانيه"
 ر آنجلي  نوشته پی

  بخش دوم
  

 ها و تقابل  تابع همان شكافنسل جوان . شوند یمحسوب نمی  طبقات اجتماعالبتهی طبقات سن
از جوانان ی عيرفت آه بخش وسيد پذيحال با نيبا ا.  هستندپدران و مادران اواست آه ی يها 

عمدتا آه برخالف مجموعه طبقه آارگر . شدند ها   یغات نازيتبلجذب  ی،پرولتاری  حتی،آلمان
دادند،   یمی  به آنان راايمده بودند  گرد آآلمانست يو حزب آمونال دمكرات يدر حزب سوس

تلر ي هدر واقع. گرفت  سم قراريرا نداشت در دام نازی نسل جوان آارگر آه تجربه نسل قبل
به ی ونيليرا در سطح ممتفاوت ی اجتماعی ها  خاستگاهی دارا جوانان را داشت آهی ين توانايا

ن بار يچند آلمانجوانان سده نوزدهم ی از ابتدا. قرار دهدر ي و تحت تاثجذب آندخود ی سو
اما هر بار . زاد آنندآز يخود را ن ،یزاد آردن آشور از نفوذ خارجآتالش آرده بودند آه با 

   .افتاده بودندی ارتجاعی به راهآنان ی نژادپرستسم و يوناليناسدن به يغلتبه واسطه 
ی ر بار بورژوازيخواست خود را از ز  ی م"جرپرندگان مها"ی ي جنبش دانشجو،ك سده بعدي

ت آن يواقع. سم آار خود را آردياما دوباره شوون.  بازگردد"عتيطب"كشد و به برون يبی داخل
ی طوالنی  سنتثآه وار نآرغم ي، عل1ماريوای جمهوردوران در ی ال دمكراسيسوساست آه 

ی ها ن سازماني نخست.دادی مزاننده به جوانان ارائه نيبرانگی انداز شمچ بود و درخشان
ال يحزب سوسی  اما رهبر، و مبارزه جو بودندمتحولچند  هرال دمكرات يجوانان سوس

سياستی که . گرفت  آاره ب فعالی استيمنحرف آردن آنان از سی برارا  خود قدرتدمكرات 
ه می اد دسوق در درون حزبی داخلچپ ون يسياپوزجاد يا به سمت نان جوا آنجهيدر نت
  . ديگزی نده خود را برميآی  آادرهاتر جوانان معتدلان يحزب از م .ندشد
رو يست نيو مارآسی ان هواداران بزرگسال احزاب آارگرينتوانست از می  حزب ناز چهاگر

رجوع کنيد (. بدست آوردی يها تيموفقی ان جوانان پرولتري اما در م،به سمت خود جذب آند
اشاره موزگاران آمعلمان و به نقش  ما. )ذشته راه تودهبه بخش نخست اين ترجمه در شماره گ

. ست و نژادپرست بودنديوناليست َشَوند غالبا ناسيآه ناز نآقبل از ت آنان يم آه اآثريآرد
ن يمات اياثر تعلر يزتوانستند خود را از   یمسخت ها   ستيها و آمون  ستياليفرزندان سوس

ی خود تجربه مزدبری خاستگاه آارگری ن داراآه جوانا نآضمن . كشندبرون يبموزگاران آ
و ی حزب آارگر" خود را ها ین بود آه نازيجز امگر گر يدی از سو. ندنداشتی طوالن
 در آلماناز منافع مردم ی زات طبقاتيتمای ورا بودند آه دری دند و مدعينام یم" ستياليسوس
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 سازمان جوانانوستن به يپنان از جوای اريبسی برام آه يديآنند؟ قبال د  ی ممجموع خود دفاع
ط يروزمره در شرای زندگی ها  ینگراناز ی يو رها ت و آرامشيجاد امنيای به معنای ناز
  . بحران بودم يوخ

شد و   ی مگرا آردن جوانان بشدت دنبالی است نظامي س،گر در دوران سلطنتيدی از سو
آنان از ی توانست گروه معدود)  آه بعدا اعدام شدها  ستيرهبر اسپارتاآ(بكنشت ي آارل لتنها

ل به آار يهمه وسان دوران يدر تمام ا. پرورش دهد مسياليسم و سوسيوناليه انترناسيرا با روح
از همان . رواج داده شود یزيگانه ستيب و سميشوون، اطاعتان جوانان يشد تا در م  ی مگرفته
آه ی ي الگو.آغاز آردجلب جوانان ی ابررا ن تالش يتر عي راست وسی،جمهوری ابتدا

 با ها  راست.  بود"یسرباز قهرمان جنگ جهان"دادند همان   ی م جوانان ارائهنيها به ا راست
را  یه انتقاديروح و ندزد  ی م و ماجرا را در جوانان دامنل به عمليمختن احساسات، يبرانگ

از  "یثار مليا" با شعاری همراه وحدت مل. ندآرد  ی مريتحقی آلمانريغی بنام خصلت
 یبباد انتقاد مرا " هودزدهي"ی جمهورو ماللت ی كنواختي آنان. شدی  حذف نمشانواژگان

 جنگی سنگرهادر " ني نوآلمان" آه آردند  ی مادعا، "دشمنان"با سرزنش مدام  گرفتند و 
  . استزاده شده 

پشت سر گذاشتن ی راد بيرس  یو بنظر مس شد ي تاس1926در سال ی تلريسازمان جوانان ه
 .ش دارديدشوار در پی  آار هزار عضو داشت100آه ی ست آارگرياليجوانان سوسسازمان 

آه ی عمل  یب   از،ش از آني و بافق ناروشنال دمكرات آه از ياز جوانان سوسی بخش مهماما 
ته يمبرابر آ  دری مراآز مقاومتد شده ويل شده بود ناامين تحمبه آنای ستيدر مبارزه ضدفاش

. شد  ی مشان منحليها و سازمانشدند   ی مجاد آرده بودند از حزب اخراجياحزب ی رهبر
وانان را ن جيت اياآثرنحال يبا ا. وستنديپ یمست ي سازمان جوانان آمونبهن آنان يترفعال 
ن امر آار ياعتقاد داشتند و اسم حاآم يبراليلبودن ی به ارتجاع آه دادند  ی مليتشكی آسان

ی سم دارايآردند آه ناز  ی مباوراز آنان ی اريبس. آرد  ی مسانآ را ها  یتلريهی بيعوامفر
آه ی سردرگم. ستاده استيابرابر قدرت حاآم  آنان درال يبه خ آه رايزاست  یه انقالبيروح

 تحقق مجموعه خواستهداد آه   ی مسو سوق ن جوانان را بدانيمده بود ادر اذهان بوجود آ
م و يزبان مستق. ابنديسم بيرا در نازی  استقالل و عظمت ملی،الت اجتماعمربوط به عدی ها 

ه يان آنان، روحيمی ظاهری ساده فهم، برابری ها  ، توسل آنان به عمل، استداللها  یرك ناز
، زدند  ی مبدان دستآه ی احساسی ها  یبازسم و يآن را داشتند، شبه رمانتی آه ادعای رفاقت
: ن بوديين پاياز سنی حزب نازی از اعضای اريبس. آرد  ی مب خودن جوانان را جذيای همگ

ن يآه ای حال  سال داشتند در30 تا 18ن يبن حزب  يای  درصد اعضا38، 1931در سال 
 70دانان   خياز تاری به گفته برخ.  درصد بود20ال دمكرات آمتر از ينسبت در حزب سوس

  ل داشتند و بخش عمده آنان از خانواده سا30آمتر از ی سازمان جوانان نازی درصد اعضا
  . بودندی خاستگاه آارگری دارای ها

دار   تيمسئولی ها مقامدر ی ها افراد جوان و فعال را به راحت  ی نازی،برخالف احزاب سنت
  آه ادعا"یانقالب"ه يخود، با روح" سميكاليراد"سم جوانان را با ينسان نازيبد. دادند  یقرار م

به قواعد ی توجه  یب  از، بايامتی و تبختر آاست دارای از خودخواهی زاريراز بآرد، با اب  یم
ض داشت، جذب يت و پرتبعيخاص  یب  "یجمهور"ی آه برای ريفرسوده، با تحقی ها و سنت
ن ياد گرفته بودند چگونه بهترينكه به قدرت برسند آار قبل از يها بس یناز. آرد  ی مخود
 آه آرمانك يدر راه ی داري پا وثار، شهامتيه ايروح: رندي گل نسل جوان را به خدمتئخصا
. ديگرد  ی مق و حساس بودند آشكارياندك آه دقی تياقلی ج و برايآن تنها بتدری ت واقعيماه

ی ها  یشدواري پها  ینازز سهل شده بود آه يرو ن نيسم از اينازی ها دهيجذب جوانان به ا
چگونه بحث يهآردند و ضمنا اجازه   ی مديرفته و تشدرا به خدمت گی آلمانمدت جامعه  دراز
نحل يالی آه در تضادهای  و دمكراس"یجمهور". دادندی درباره آن را نمی و جد یواقع



بخود جذب  رای توانست آن مردمی نمگر ي دقرار گرفته بودارتجاع ر بمباران يو زفرورفته 
  .ه بسته بودانيبه تازن شكل يبه ستمگرانه ترآنان را آه بحران آند 
اما آارزار . شدند  ی مسم جلبيآمونی به سوجوانان آارگر و روشنفكر ن يااز ی بخش

ه يبرعل -ك يو بالتی  پناهندگان روسبه اضافه ـی جمعی ها  همه احزاب و رسانهآهی وحشتناآ
سم و تك ي سكتار،اشتباهات. آرد  ی م را ناآاراشيگران ي، ابه راه انداخته بودند ها ستيآمون
  . ه آار را انجام دادي بقآلمانست يحزب آمونی رو

ی همگروزمره ی ها  ی فساد، دشواری،نظم  یب  رفتند آهيپذ  ی مگريدشان ي پر وديجوانان نوم
هماهنگ و ی ا جامعهی رزوآسم آودآانه خود يدالين جوانان در ايا. استی از دمكراسی ناش

ی بهای عني ،ن پرداختيسنگی يآن بهابه ی ابيدستی د براي آه باپروراندند  یمافته را ينظم 
چ يتو ه: " را باور آرده بودندها  ینازشعار ن يآنان ا. اندازه  یب ثارير و ايناگزی اجبارها

 یمباحثات پارلمانزاد و آ آنان باور آرده بودند آه بحث". ز استي ملت تو همه چی،ستين
د عمل است يآ  یآنچه به حساب مشد   ی مگفته. استجه ينت  یب ی ها  یحاصل و باز  یب ی وراج
برابرشان  آه دری خطرهر دهد و جوانان صرفنظر از   ی ماو فرمان. تلر طرفدار عمليو ه

تلر يه: "آنند  ی با شور و شعف آن را اجرا م،الزم باشد بدان دست زنندآه ی تالشهر باشد و 
ك نجات يی ريان به شكست ناپذمياز به ايآه نی يها  ن قلبي ا."ميآن ی مفرمان بده، ما اطاعت

 را باور آرده ها  ینازی جوانان اسطوره برابر! ندديفهمی د را نمي مفهوم تردداشتندبخش 
 فورم و لباس متحدالشكل، اردوگاهيوني: آه بر ظواهر گول زننده قرار داشتی بودند، برابر

پول نه : " گفتند  ی موانان به جها  یناز. ها  لي، شعارها و تمثبدان راه داشتندآه همگان ی يها 
 و سازد، بلكه آار  ی مك فرماندهيتوست آه از تو ی ا خاستگاه اجتماعي لباس  و نهب تويج

 بدون ،ورده بودآد ي را پد"یواقعی آلمانسم ياليسوس"ك يی برقرارسم توهم ي ناز." توستايمان
 و ها ی پردازجمله .ديبگوی ن سخنيآمتری و اجتماعی ر ساختار اقتصادييآه از تغ آن

ی سم برمبنايآه نازی قيد و عميشدی بر محافظه آاری انقالبظاهرا   آلوده بهیها  دنيمبارزطلب
 جواناناز ی اريبس.  خود را دادوهيمی سم زبانيكاليراد. گذاشت  ی مآن قرار داشت سرپوش

  ی ب . خواهد آردرا مستقری زاد و عدالت اجتماعآ را آلمان ،سميشدند آه ناز  ی ممتقاعد
از جوانان ی اريبسی نه، برايهزمت و يقهر به رفتن تا به انتها ی  ادعای،وانه گري دی،اخالق
  .شد  یمی سم تلقينازی قه انقالبيوث
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


