
 

  رانيدر ا آبادگران -در آلمان سميناز

  ی طرح آلمان نازیکپ
  ران صادر شدهي به ا

 
 آن را در ی نژاد در دل آن قرار دارد و توهمات جهانل دولت احمدیي که تشکیوئيسنار

دادهای  سالهای رشد ي برداری از رویم، چنان کپيسرمقاله شماره گذشته راه توده منتشر کرد
دادها که ين رويا.  شودیرت مي است، که گاه موجب حیه جنگ جهانسم در آلمان و فاجعيناز

ل کرد و تشابه آنها با آنچه در جمهوری يشوای آلمان نازی تبديتلر را به پيگام به گام ه
، در یده حکومتيم ورزيک تي« :  توان تصور کردی گذرد، گاه چنان است که می میاسالم

 را از روی ی در جمهوری اسالمیومت کنوناد طرح حکيار زيسالهای گذشته و با دقت بس
ق داده يران تطبيط اي برداری کرده و با شرای آلمان کپ١٩۴٠ -١٩٣٠تحوالت خوفناک دهه 

ن کرده، کار و دستمزد حداقل اما يگزيد را جايج جديبس"  کاریس مليسرو"مثال بجای . است
 زنان را ین جنگيختن ماش را به ارمغان آورده و با راه اندایاسيتوام با سرکوب خوفناک س

ز يزی جنون آسا، تا حد مقابله با تشکل های خودی نيتشکل ست. به کارخانه ها فراخوانده است
نا به اجرا گذاشته شده يران عي برداری برای این دوران است که در کپي ای هایژگياز و
غ اتم ين طرح است که اکنون با تبليگر بخش های ايز از دي نیج افکار عمومييته. است
مای جمهوری يس شود و یعتمداری دنبال مين شريمت جنگ، از سوی حسي به قیخواه
  ». دهدیم نژاد به آن پوشش کامل  و دولت احمدییاسالم

ار و چند باره خوانده و ترجمه آن را با يرا با دقت بس" و آلمان تلريه"کتاب ) راه توده(ما 
مناک يدادهای آن بي که از رویها، تمام کسانی به تمام توده ا. مي کنیدقت و وسواس دنبال م

ران ي ایاسيون و فعاالن سياسيت راه توده دارند و همه سي به سایها که دسترساند، به همه آن 
. سه کننديران مقاين ترجمه را با دقت بخوانند و با اوضاع کنون ايم که اي کنیه موکد ميتوص
 یران ميآنچه درا« : ميده ايد که ما رسن رسی مجه ایيز به همان نتيم که آنها نيرد ندايترد

  .» آلمان است١٩۴٠ -١٩٣٠ ها در دهه  برداری از طرح های نازییگذرد، کپ
سم در آلمان و يل درباره نازيلر و تحيک تفسين ترجمه را، صرفا ين گونه است که ما ايبد

 ژه ایيط ويرا در ش- مایت آن براياهم. مي دانی نمیتلر و جنگ دوم جهاني کار آمدن هروی
ن ياست، و به هم" راني تحوالت امروز اید رازگشائيکل" در حد -ران در آن قرار گرفتهيکه ا
ق ي دقیريگيه به خواندن و پيم، به همان اندازه که در توصيريگيل در ترجمه و انتشار آن پيدل

 یقير تحقن کايد ايه کنيز توصيگران نيد و به ديبخوان. مي خوانندگان اصرار داریآن از سو
  راه توده  -ارزنده را بخوانند

  

  تلر و آلمان هايه
  )١٩٨٢ال ـ يون سوسيسيس ـ اديپار( 

  یست فرانسويخدان مارکسيآلمان شناس و تار" ر آنجلي  یپ "نوشته
   راه تودهیرخواه برايرضا خيترجمه عل

  
شتاگ تبرئه يا ریها را از اتهام آتش سوز ده اند نازی ي دانان کوشخي تارین اواخر برخيدر ا

نوس يمار"تنها ا ادعا کرده اند که ين آن بوجود آورند؛ ي در مورد عامليیدهايا ترديکنند، 
م ارنست يدان یم. شتاگ را آتش زده است، که عمال ناممکن استي راست هلندیيکمون" لوب

 به - ی غربست اروپایيونال کمونيسئول انترناس م-تروف يميتورگلر و سه بلغار از جمله د
  .ر شدندي دستگکت در آتش سوزیاتهام مشار



 

 ۵ انتخابات جيد، نتايز رسيبرال نيسندگان ليها و نو ال دمکراتيگرد به سوسيبا آنکه موج پ
 درصد آرا را ۴٣٫٩ن انتخابات يآنان در ا. کننده نبود دواريها ام مارس چندان برای نازی 

وجود کارزار ترور و  با. دي رس درصد٨ محافظه کاران به  که آراییبدست آوردند، در حال
اد يب.  درصد آرا را بدست آوردند٣٠٫۶هم ي رو به راه افتاده بود دو حزب کارگری کهیوحشت
ک به ي نزد١٩٢٨ درصد و در ۴۵ حدود ١٩١٩ها در   ستياليها و سوس  ستيم که کمونيآور

ار يناطق بساما در م. ر استين انکارناپذيزش آرا بنابراير.  درصد آرا را داشتند۴٠٫۴
.  بودیها کمتر از سطح مل هامبورگ، درصد آرای نازی    مانند اسن، دورتموند،یصنعت
ون رای يلي م۴تند توانستند همچنان ب قرار داشيوجود آنکه مورد اتهام و تعق ها با  ستيکمون

پرده .  آوردند درصد رای٣٠٫١ درصد و در کلن ٣١٫٣ن تنها يها در برل نازی . بدست آورند
لوب به اعدام . ک اجرا شديپزيشتاگ در ماه سپتامبر با دادگاه الي رازیش آتش سوير نماآخ

را ي را بدست آورد زیش افکار جهانيتروف ستايميد. ه متهمان تبرئه شدنديمحکوم شد و بق
  . زدي را در محاکمات عمال به محاکمه کشد و خشم او را برانگنگيگورتوانست 
سود  کرده که از آن یکار را کس " ینينا ضرب المثل التيقيگ شتاي راسوزی   آتش یدر بررس

ک حادثه را برد بدون يشود بهره  یمگر نم. ستي نیها کاف  ت نازیيبرای اثبات مجرم" برده
ا تمام يم يجرا وارد شون مايات اييم در جزينکه بخواهيآنکه در آن دخالت داشت؟ اما بدون ا

  ستيقات ضدفاشيج تحقي که نتای کتاب-م يريبدون بحث بپذرا " ای کتاب قهوه"های  ری يجه گينت
ن يم به چندي توانی اما نم-ها در آن منعکس شده بود   آنی دوستان خارجاریيهای آلمان با 

ر قرار ي تحت تاثای برای ها به بهانه م نازی ي دانیکسو مياز . مياره نکنت بهت آور اشيواقع
 های گر چرا دستورها و بخشنامهيی داز سو. از داشتنديدادن مردم و راه انداختن موج ترور ن
 موجود دولت وقت را که در چارچوب نهادهای که يیالزم از قبل آماده بود، بخش نامه ها

  کرد؟  یل ميتر تبدي خودکامه و توتالیل شده بود به دولتيتشک
به انجام دگان قبال بارها نشان نداده بودند که قادر ين گذشته، تازه به مسند رسياز ا

 مشابه استفاده نکرده بودند؟ های ابه هستند؟ آنان بارها از روشکات مشيها و تحر ونيپرووکاس
ن نظر ي کاخ او ایوضع مکان. ات بودين عملي از طراحان ایکيد ين تردينگ بدون کمتريگور
دن يسنده کتاب از آن دي که نو- ینيرزميک داالن زيق ينگ از طريکاخ گور. (کند  ید مييرا تا

  .)شد  یشتاگ وصل مي به ساختمان را-کرده 
" ها  شب قمه"ات معروف به يان عمليز بعدها در جريات نين عملي از فعاالن و شاهدان ایبرخ

ق يتلر و رفي هشگویيکه پ" هانوسن " ن ويزبيکار تک محافظه ي" ابرفورهن"دکتر . کشته شدند
ک ي در یشرم  ی ب  ویاطياحت  ی ب و باا. ن سرنوشت دچار شدندين بود به هميس برليس پليرئ

. ه بود کردینيش بيم را به اصطالح پيشامد وخيک پيالوقوع  بي بروز قریحالت شور ساختگ
  . دا شديتخت پي اطراف پاهای  از جنگلیکيجسد او در 

  
 و یصر راست سنتکرد اعتماد کامل عنا  یت خود، تالش ميم منظم موقعيتلر ضمن تحکيه

شاه پروس سده (ک بزرگ ي از فردرشکوهمندیل يتجل.  خود جذب کندسنت گرا را به سوی
ان آلمان ي مین محکمينسان اتحاد نماديبد.  در شهر پتسدام به عمل آمدیدر کاخ و) جدهميه

 که یدست. ديبرقرار گرد" ستياليونال سوسيانقالب ناس" از ین ناشيپرشکوه گذشته و آلمان نو
مارشال . ن اتحاد بوديگر دادند نماد زنده ايکدين مراسم به يتلر در ايبورگ و هندنيمارشال ه

تلر و ياو بر همه اقدامات ه.  کردیغ نميدر" یسرجوخه بوهم"ن يز را از ايچ چيگر هير ديپ
 را امضا کرد که قدرت يیها او دستورنامه. د زديي مهر تا١٩٣۴ ژوئن ٣٠جمله کشتار  از

 ی نمیزيخ را بدون خونريندنبورگ معقتد بود تاريه.  کردیض ميفوتلر تيخودکامه را به ه
  . توان نوشت

ن يا. رديارات مطلق را بدست گيت دو سوم آرا اختيتلر توانست با اکثري انتخابات هفردای
نکه بطور يضمن ا. د بدست آمديرنگ، دروغ و تهديط شانتاژ و جو ترس، ني در شرارای



 

ان يدر م. ست در مجلس شده بودندينده کمونيک نمايو  مانع از حضور هشتاد یرقانونيغ
ن پس ياز ا. ارات مخالفت کردندين اختي ایدمکرات با اعطا  اليندگان سوسيحاضران تنها نما

ش را يازهايگر نبود و تمام امتي دیزي چیک چارچوب رسميک اتاق ثبت، يگر جز يمجلس د
 که يیدانند، را  یرقابل فهم مي غ رای به خودکشن رایيخدانان اي تاریبرخ. دست داداز 
  . ها گشود ی ناز" انقالب"ها را بر   چهيدر
خواهد کرد، در همان " تيريمد"تلر را ي داد هینان ميمحافظه کار که قبال اطم" هوگن برگ"
 ی تصور میست جنبش کارگريش رفرميگرا.  خود را از دست دادی کرس١٩٣٣ان ژوئن يپا
 از رهبران یکيپارت يل.  با او خواهد شدیرفتار مساعدترکرد با صبر، پشتکار و سازش  

تلر ي مارس به ه٢٣  گسست و دریال دمکراسياش را با سوس  ی سنتوندهایي پيیکايسند
تند در مراسم روز کارگر که رفيست پذيکالين حال رهبران سنديدر هم.  دادشنهاد همکاریيپ
تامپل  " روز اول مه در پاییليتعط. نندت کبانه به خود گرفته بودند شرکيها عوامفر تلری يه

 از کارفرماها، کارگران و کادرها برگزار شد که یمي عظيیماين بصورت راه پيبرل" هوف
 یب ز ي نیرش بندگين پذياما ا. کردند  یتظاهرات م" یهنيک شور ميدست در دست هم در "
ورش قرار گرفت و يرد کاها موي دوم ماه مه دفاتر سندیعني همان روز، از فردای. ثمر بود 

  .دياموال آنان ضبط گرد
ت ي حزب در پراگ تبعدیيئت رهبری تبعي که از رهنمودهای هیال دمکراسي از سوسیبخش
وندها با ي و گسستن پی حزبها از مقامات باالی ی هوديدوار بود با اخراج ي کرد، امینم

ز يتلر ني هیاست خارجي از سیبانين بخش تا پشتيا. ست به بقا ادامه دهدياليونال سوسيانترناس
نسبتا . شدان ژوئن حذف ي نداشت و در پایزيگران گريز از سرنوشت دياما آن ن. ش رفتيپ

ن يچن ني که در گذشته ایال دمکراسيا سوسيک ير مرکز کاتولي نظهای ب بود که سازمانيعج
ند نمونه نشان ن چيا.  خارج شدندیاسي از صحنه سيیپايسمارک متهور بودند، با تيبرابر ب در
ز آنان يچ چي دادند هیکردند و اجازه نم  یر اقدام ميگيها بطور منظم و پ تلری ي دهد که هیم

  . را از هدف خود منحرف کند
ها را از   التي ا  ، خودمختاریی قبل های رغم وعدهيشد،عل  یرومند ميش نيش از پيدولت که ب
  تين مسئوليباالتر.  شدی واگذار مر حزب نازیج به دفاتيها بتدر  التيارات اياخت. آنان ستاند
ر که تاهل شتسيتر و راييگول: شد   ین اعمال ميشه توسط چند شخص معيبا هميها تقر

 ١قانون . شد  ینده دولت محسوب ميبعد نما به ١٩٣٣ حزب نازی و از یفرماندار واحد محل
 ی باقیاز دوگانگ یع همچنان نویول.  وحدت حزب و دولت را اعالم کرد١٩٣٣ر دسامب
 یف اقتصادي که وظای خود نگه داشتند، در حال را براییاسيکادرهای نازی عرصه س. ماند
 گونه مداخله نابهنگام و خود  حزب مواظب بود از هریرهبر. سپرده شد" کارشناسان"به 
گر رهبران يتلر و ديه.  کندیري جلوگیا نظامي ی، اداریل اقتصادي در مسایه حزبي پایبخود
ن ي از قوانیرويکه احتمال داشت از تسلط آنها و پ" یناز" را ولو یچ گونه سازمانيزب هح
ز از هر گونه يوند خورده به آنان ني پیها  شاخهیحت. کردند  یها خارج شود تحمل نم آن

" جبهه کار"ها و    در کارخانهی حزب نازیها  حوزهین وضع برايهم. استقالل محروم شدند
  . ها کارگر عضو داشت بوجود آمد ونيليها که م  ی ناز
غات و ير تبليگوبلز با عنوان وز. شد  یم ميشتر تحکي روزبروز بیر نازيت سه وزيموقع

 ی را برایاو افکار عموم. ت درجه نخست بودي اهمینقش او دارا. نه شدياخبار وارد کاب
ه يشد تا روح  یل م متوسیاو به هر کار. کرد  ید آماده مي اربابان جدی برایرش فداکاريپذ

ار ساده تر يز بسيرو ن ني او از ایتحت نفوذ گرفتن مردم برا. غات بسازديمردم را مطابق تبل
 یاز سو. ار او قرار گرفته بوديات در اختي، هنر و ادب"یارتباط جمع"ل يشده بود که تمام وسا

سم ياليه سوس بیکيچگونه نزديش گرفته بود که بدون هي را در پيیها  استيگر حکومت سيد
 یج شغلي از کارگران بتدریاريبس. داد  ی را کاهش مینينش   بحران در حال عقبیامدهايپ



 

دند ي دینکه ميط از اين شرايدر ا. گر وحشت از دست دادن کارشان را نداشتنديافتند و دي  یم
  .  شدندین رفته چندان نگران نميا از بيافته ي و خاص آنان کاهش یحقوق مدن

ن يا. شدند  ی ميیبه خدمت گرفته شده و مغزشو"  کاریس مليسرو" جوان در صدها هزار
چند  هر. ها را ساخت گان بود که از جمله بزرگ راهيبا راي کار فراوان و تقریروين

 او یگر به حال خود رها نشده بود، گرسنگيز بود، اما برخالف گذشته فرد ديدستمزدها ناچ
د ياز همه مهمتر خود را مجددا مف.  نبودیعمل  یب  و یکاري شد، محکوم به بیرفته نميپذ

  .کرد  یاحساس م
ن از دست دادن يگزي ثبات جایجي بود، اما بازگشت تدر١٩٢٨دستمزد کارگران کمتر از 

شدند، بعدها به   یق ميتشو" بازگشت به خانه"زنان که در ابتدا به . شد  یازها مي امتیبرخ
ش را ي از آسایط دستمزد خانواده امکان حداقلين شرايدر ا.  فراخوانده شدندید نظاميتول

 و یکاري بود که عذاب بی همه آنانی گرانبها برایت اشتغال دستاورديامن. کرد  یفراهم م
گر بسته ي دیافق زندگ. ده بودنديت و فقدان کامل چشم انداز را دي از محرومی ناشیديناام

 یزود   است بهیل اجتماعي از اقتصاد و مسااست مهمتريتلر که معتقد بود سيه.  آمدیبنظر نم
 تالش یو. مت شده آن را حل کنديد به هر قيد که بايافت و فهمين مسئله را دري ایاتيت حياهم

  . ش دهديها را افزا  د را به کار اندازد و تعداد شغليکرد تا دستگاه تول
  
 


