
 

   رهبر-  نژادیدولت احمد
  د ازي تقلیايرو
   آلمانیست هايفاش

  )١٩٨٢ال ـ يون سوسيسيس ـ اديپار( 
  یست فرانسويخدان مارکسيآلمان شناس و تار" ر آنجلي  يپ "نوشته

   راه تودهیرخواه برايرضا خيعلو تدوين ترجمه 
  

نها را آ آرد و  ميیاو مسایل را دسته بند. را انكار آرد هيتلر ینمي توان خصلت پيگير
عجيب اینجاست آه این خودبزرگ بين روان .  پيش مي برد، مرحله به مرحله،بطور منظم

 تسلط ، یعني یك برنامه بكلي غيرواقع بينانه را دنبال مي آردیع بيني و پيگيرنژند با چه واق
 یقبا، ر آندمحكم تر باز هم باید آن را اما ،لمان در دست داشتآدرت را در او ق. بر جهان

باشد و رضایت مردم مدت  درازرا برقرار آند آه  ثباتي  واحتمالي را از سر راه بردارد
او آه باید انجام نخستين برنامه . آند   زیرا ترور و ترس صرف آفایت نمي، باشدمبنای آن

در  خود نخستين آسي بود آه هيتلر. هه داخلي خلل ناپذیر ایجاد یك جبشود عبارتست از
یا مبارزه آاما .  بودحيران ماندهیش بر یك پرولتاریاي سازمان یافته و مبارز سهولت پيروز

ن نفرت داشت در عرصه اي دیگر و به شكلي دیگر بروز نخواهد آرد؟ او آطبقات آه او از 
  . بطور مبهم احساس مي آردچنين خطري را 

  
 داشت آهدي  دالیل زیا،به قدرت را جشن گرفترسيدن زماني آه هيتلر نخستين سالگرد 

 بحران نشست به احتمال قوي عقب  آهي مشخص آرده بودی اقتصاد پيشرفت ها. باشدخشنود
. شدمي  موقعيت او تقویت وبه حساب هيتلر نوشته همه  ولي ، بي تاثير نبودآنبين المللي در 

 يبود و در حال بنااقتصاد را راه انداخته .  آرده بودچند ماه برپا و متحداو آشور را ظرف 
.  از بين رفت١٩٣٨/ ١٩٣٧بيكاري آاهش یافته و سرانجام در . آل جامعه بود ملي همبود

 بنظر مي ١٩٣٢وضعيت ماقبل انقالبي . چاشني بمب نارضایتي اجتماعي آشيده شده بود
 گذشته اي آه هيتلر مي خواست براي هميشه پایان یافته ،رسيد آه دیگر به گذشته تعلق دارد

 سهل ، احزابي آه بر اثر بي عملي،نبوداز بين رفتن احزاب سابق غم در هيچكس . باشد
به هر صورت دستگاه سرآوب و .  ناآارایي خود اعتبارشان را از دست داده بودند وانگاري

  .  آنددر نطفه خفه مقاومت را ميلبه اندازه آافي مواظب و دقيق بود آه آمترین 
  

هایشان به خطر  رمانآزادي خود را براي آ و  وجود داشتند آه زندگيمبارزانيالبته همچنان 
 خلق ي"ماهي در دریا"همچون . وجود نداشتنان زمينه مساعدي براي آاما . انداختند مي

ردیم اشاره آآه نماد این امر همچنان . باشند جدي براي حكومت ي خطرنبودند آه بخواهند
بندرت ممكن بود آه . ي شدلمان دستگير و زندانآن رهبر حزب آمونيست آسهولتي بود آه با 

 گشتاپو موفق مي شد ماموران زیرا ، بيش از چند ماه فعاليت آندمبارزان  بتوانندگروهي از 
  .  نفوذ دهدگروه هاي مخفيخود را در 

  
 به نمایندگان نازي ها  اآثریت آارگران حاضر نشدنده هادرست است آه در انتخابات آارخان

دیپلماتيك و نظامي آمك آردند آه  و سپس ی بزرگ اقتصادی اما موفقيت ها، بدهندیرا
بسياري از آلمان ها با شرایط . به پس رانده شوندن باقي مانده بود آنچه از آگاهي طبقاتي یا آ

 در لباس ، صرفنظر از تعلق طبقاتي،جوانان. مي شدندمفهوم قدیمي همبود ملي متفاوت جذب 
 همه با هم به سرپا شدن ،انجام مي دادندمشابه  آارهاي ،هایي متحدالشكل رژه مي رفتند
 همه شهروندان ،یكشنبه در ماهیک  .آردند مي" خدمت "خودآشور قبال مرگزده و تحقير شده 



 

محكوم مي بانه را آ مبجدید نمایش تبختر و رفتارهاي آاسحكومت . ي مشابه مي خوردندیغذا
 فریب به ....ردار بودند در اصول و در ظاهر همه از یك حقوق و وظایف برخو.آرد

  . پيروزي رسيده بود
  

ت ا جامعه به طبقدرست است آهها مفاهيم و خواست هاي مشابه نداشته باشند؟  لمانآچرا 
نان آانگيختن شوبگران داراي خون خارجي از برآي این طبقات از لحظه اي آه  ولتقسيم شده

ضمن اینكه به گفته . هند بودبرضد همدیگر دست بردارند دیگر انتاگونيك و ناهمساز نخوا
نها نباشند آارگران آاگر .  طبقات را اختراع آرده اندنازي ها این یهودي ها هستند آه مبارزه

واهد  و خوشبختي ببار ختوانبراي رایش و همه مردم و د شد نادغام خواه" همبود نژاد"در 
در گذشته بطور "یان را سندیكاهاي جاه طلب اختالف و مخالفت ميان مزدبران و آارفرما. مدآ

مد نسبت به منافع مشترك مسئله آاز طرف دیگر اختالف در در". ودندنابجایي بزرگ آرده ب
قویتر و طبيعي تر از به اصطالح " پيوند خون و خاك"بویژه  اي فرعي نيست؟ 

   نشان داده است؟١٩١۴انترناسيوناليسم نيست آه ورشكستگي خود را در 
  

 در محافلي آه بنظر مي رسيد نسبت به تبليغات نازي ها مصونيت این استدالل ها بتدریج
 پنهان و زیرآانه بر روي چند خود نازي ها گاه خشن و وحشيانه و گاه. دارند نفوذ مي آرد

آه ظاهرا توجه دولت و نازیسم را به مردمان تكيه مي آردند ورد آوچك یا چشمگير آدست
. آه باید نيازهاي اساسي توده را در نظر گرفتهيتلر مي دانست . دنشان مي داپایين دست 

بدینسان او به قلب مردم راه مي یافت و بخش مهمي از زحمتكشان را جلب مي آرد آه همگي 
هر چند بعدا دستمزد .  بيشتر زحمت مي آشيدند و آمتر مزد مي گرفتند١٩٢٨نسبت به 
 ١٠ بيش از اآنونگران بسياري از آار. فتیاایش یافت اما دستمزد نسبي آاهش واقعي افز

ن را آ و را نابجا ساعت ۶٠ژنرال توماس ادامه هفته آار  . ساعت در روز آار مي آردند
موارد . خانه بسيار و خانه آارگري آم ساخته مي شد. وري مي دانستآموجب آاهش بار

آارگر دیگر حق انتخاب شغل خود و . بيماري هاي حرفه اي و حوادث آار افزایش یافت
توليدات . ير بودبرداشت بخشي از دستمزد آارگران بسيار فراگ. ر خود را نداشتمحل آا

  . نان نازل تر شده بودآگرانتر و آيفيت 
 

 


