
 

  تلريه
  ست هاي خوفناک فاشیباز
  "یزيهودستی"است يبا س

  
  )١٩٨٢ال ـ يون سوسيسیس ـ ادیپار( 

  یست فرانسويخدان مارکسیآلمان شناس و تار" ر آنجلی  یپ "نوشته
   راه تودهیرخواه برايرضا خيعلن یو تدوترجمه 

  
گر ي دیسوت و از يش جمعيکسو افزاي دست زدند که هدف آن از یها به اقدامات فور ی ناز
نده به حساب يره سرباز و کارگر آي که ذخیک نسل جوان سالم و خشنود بود، نسليجاد يا
 یها جاد امکان مسافرت، گردشي جوان، ایازجمله کمک و وام به خانوارها. آمد یم

 ینده به خانوارهايازات فزايشد، امت ی میحات سازماندهي تفریها  که توسط سازمانیدستجمع
 معروف به ی مردمید خودروهايمت، آغاز توليو ارزان قي رادیها دستگاهت، فروش يپرجمع

ک خودرو خواهند بود، کمک به ي ینده همه داراين ادعا که در آيبا ا" فولکس واگن"
ش کار يد و ستايها با تجم ینها نازيدر کنار ا. لين قبي جوانان و از ایها نوآموزان، اردوگاه

 که از حقوق و ی که کارگریدر حال. و مرز گذرانده بودند را از حد یبي عوامفری و دستیدي
شد که  ین مي است، به او چنان تلقی تنها و محکوم به ناتوانیتشکل خود محروم شده، انسان

 یر روسايده و از زنجيت بخشيثيسم است که به او حين نازيا.  حکومت استیها هي از پایکي
  . هودزده آزاد کرده استيا ي یهوديسابق 
. را حفظ کند" یبرادر "ین فضايد ايکوش یها م ی نازیا شخصي ی رسمیها  از برنامهیاريبس
 از کودکان یاديدادند که شمار ز ی را سازمان می گردشیها حات و برنامهيها تفر یناز

 بودند که يیها اندک خانواده. کردند یا کارگران کم درامد از آنها استفاده ميکار ي بیها خانواده
ن کودکان را ي ایدند شاديفهميدند و اگر هم ميفهم ینگونه اقدامات را ميها از ا یهدف ناز

، که در گذشته با هر گونه حرکت یها کسبه محل ن گردشيبه هنگام ا. ل کننديخواستند زاينم
دند از يکوش ینسان ميدادند و بد یره مين کودکان نان و گوشت و غيه مخالف بودند، به ايريخ

  .  کرده باشندیباني آنان را داشت پشت که اعتمادیحکومت
  

 کامال ی بزرگ رفتاریها صاحبان کارخانه. ن منوال بوديز وضع به هميدر سطوح باالتر ن
ها به درخواست دولت  یصاحبان کشت. دادند ی از خود نشان میمتفاوت نسبت به زمان جمهور

ها تعداد  در کارخانه. ندار کارکنان خود گذاري در اختی مناسب تریرفتند که مسکن و غذايپذ
ط يش اندک دستمزدها و شرايگر با افزايآارفرماها د. ديها چند برابر گرد ها و دوش یجالباس

ده بودند که ي شده بودند و فهمیآنان وارد باز.  آردندی آارگران منظما مخالفت نمیبهتر زندگ
 به ی کار و زندگطي مختصر در شراین بهبودهايا.  را بپردازندی صلح اجتماعید بهايبا

  . شد یها نوشته م یحساب ناز
 آنان ی احزاب کارگری بدون مبارزه و جنگ برادرکشینيها کارگر که عقب نش ونيليچرا م
" یهمبود مل"ك جامعه و يال ير پندار نشوند و به خيشان و سرگردان ساخته بود اسيرا پر

است ي اندک اما ملموس سیامدهاي دل نبندند؟ پی و بحران اقتصادی اجتماعیريبدون درگ
 مبارزه یها شهي اندیقا به درستي را که عمی بود که آنانیش سوم به گونه اي رایاجتماع
ن ينده به ايدر آ. کرد ید ميمان نداشتند دچار ترديش از آن پخش شده بود اي که پیا انهيجو

  . م گشتي باز خواهیمسئله مرکز
  ش سومی رای در ابتدایاست خارجيس



 

 قرار یل داخلي حکومت تازه، مرکز ثقل اقدامات حکومت بر محور مسایها ماهن يدر نخست
د با استفاده از يحکومت جد. چوجه فراموش نشده بودي به هیاست خارجينحال سيبا ا. داشت

رومند يک آلمان ني ی بنایدن زمان الزم برايرکانه و فرصت جو بدنبال خري زیپلماسيک دي
او .  خطرناک شده استیا دانست که کشورش وارد منطقه یتلر ميه. ر بوديرناپذيو تسخ

ها را در  یتش را داشت، تجربه نازيار دغدغه امنينگران بود آه فرانسه که تا آن زمان بس
 ی و غربیگان شرقيرانه همسايشگيد که حمله پي فهمیتلر بزوديه.  خود متوقف آندیابتدا
 او باز است و خواهد توانست نه تنها یها بر رو افت که راهياو در.  نخواهد دادیش رويرا

ها مستحكم آند بلکه در لحظه مناسب خواهد  نهيش شود، و آن را در همه زميارباب را
  . ش برديز به پيگر آشورها را نيد" زيمسالمت آم"است فتح يتوانست س

  
 ی اش ذره ای بلندپروازانه خود را کنار گذاشته بود و نه از جنگ طلبیها تلر نه برنامهيه

 ید از به صدا درآوردن سالح ها خودداريل آار بايآاسته شده بود، اما معقتد بود آه در اوا
ل ي را زایدي داشت که هرگونه تردی صلح طلبانه او چنان لحن صادقانه ایها یسخنران. شود
.  خود را حفظ کرده بودندی و روح انتقادیاري که هوشیکرد مگر نزد اندک کسان یم

 یادآوريرا " نبرد من" صفحات یتلر را افشا و برخيوانه وار هي دیها  که طرحینيمهاجر
 آنان یها و هواداران خارج یناز. شدند ی متهم می و خصومت طلبیکردند، به جانبدار یم

ن يهود بي"دانستند و  یشد اتهامات شرم آور م یآنچه درباره خشونت و شقاوت حکومت گفته م
ن الملل يهود بي. شود ی آن آماده میزند و برا ینازعات دامن مکردند که به م یرا متهم م" الملل

سم يتلر را دارد که متهم است کشورش را از بلشوي برضد هیبي جنگ صلیقصد راه انداز
ه و يتلر که به لحاظ روحيه. ت و احترام را به آن باز گردانده استيثينجات داده و ثبات، ح

سم بخواند و يسم و راسيدا آرد آه هم با نازيل پک استدالياعتقادات جنگ طلب بود، ناگهان 
ست، ي نی، بازسازنده موجود انسانیجنگ نه تنها چشمه جوان: هم در مخالفت با جنگ باشد

ها،  نيها، سالم تر نيجنگ با کشتن جوانان، بهتر. شود یبرعکس موجب انتخاب معکوس م
زان يست در ميگريسند دن يا. شود یها م ها و بزدل في ضعیها موجب بقا نيقهرمان تر

 که به ی در نقش موقتی به حد عالیاش به اغفال کردن شنوندگانش، باز يی او، توانایاکارير
  .  او واگذار شده بود

 چنان يیدر ابتدا خواست ها.  کندی و مرحله بندیريتوانست مطالباتش را اندازه گ یتلر ميه
"  حقوقیبرابر"او مثال خواهان . ودکرد که مخالفت با آنها دشوار ب یرا مطرح م" یمنطق"

ن ييها و دمکراتها داشت و خود را قهرمان حق تع برالي لیها ن سنتيشه در بهتريبود که ر
 از یعي بخش وسیبانيتلر پشتينسان هيبد.  دادیها نشان م  خلقیسرنوشت و خودگردان

  . گرفتند یشخند ميت فرانسه را به رياز به امنيها را بدست آورد که ن انگلوساکسون
  

 درباره خلع سالح را یالملل نيش آنفرانس بي رایندگيئت نمايتلر دستور داد آه هي آه هیزمان
 که کشورشان متحمل شده یعدالتيهنانش در خشم او دربرابر بيها تن از هم م ونيليترك آند، م
ان را نگه ن آار او احترام کشور اهانت شده شيکردند و معتقد بودند با ا ید مييبود او را تا
 ین خود بازگشت تا نگرانيشي بعد به تكرار سخنان آرام بخش پیاما او چند. داشته است

نسان بود يبد. رون آمده بودند دوباره برطرف کندي بیالي را که موقتا از خوش خيیها یخارج
را ) ینمونه وقت سازمان ملل متحد کنون" (جامعه ملل" سازمان ١٩٣٣ اکتبر ١۴که آلمان در 

ک مهلت چهار ساله داشته باشد يد يشنهاد فرانسه بود که آلمان باين آار پيبهانه ا.  کردترک
ک اندازه يا همه قدرتها به ي: ار ساده بوديتلر بسياستدالل ه. ت خود را ثابت کنديتا حسن ن
ك يپلماتي دیروزيتلر که به پيه.  خواهد بودد سالحيتجدر از يا آلمان ناگزي شوند خلع سالح

  .  شدی هزار تن٣٠٠" یصرفا دفاع"ک ارتش يطمئن بود، خواهان خود م
  



 

فان و گاه ي نبود، اما حریتلري پوکر هیها  جسورانه هنوز از زمره تکخالیها ن تکخاليا
 از یق تري دقیابيداد که ارز یهر حرکت تازه به او اجازه م. کرد یهوادارانش را مبهوت م

راند و ضمنا مرتب از بسته بودن  یش ميدام به پش را مياو مهره ها. فانش داشته باشديحر
 توان چندان ین عرصه البته او را نميدر ا. کرد ی خود گله میدستش به واسطه صلح طلب

 است که یط کنونيدرست در شرا"گرود معتقد بود که ي ورن-کنت اشتولبرگ. مبتکر دانست
اشد، بدون آنکه مثل صلح ره بيها و غ ان ملتي مید دهانمان مملو از جمالت صلح، آشتيبا

  ." مي داشته باشیها اعتقاد بينگونه فريال پرداز به اي خیها طلب
 بر زبان راند که در ی سخنان١٩٣٣ مه ١٧نگ در ين برونيشيه صدراعظم پيتلر به توصيه

ه ييکان در ژويمنعقده با وات" کونکوردات"قرارداد . ار مورد استقبال قرار گرفتيخارج بس
او در قبال . نان خاطر داديتلر بودند اطميدن هي که نگران به قدرت رسیاريهمان سال به بس

ها  ی که قبال آماده بود در کنار فرانسویش گرفت، آشورياست تهاجم صلح در پيك سيلهستان 
ان فرانسه و ي مینکه بتوان شکافي ایزمان برا. ه آلمان دست زندي مشترک علیبه حرکت
د بر يش ببرد بايان پي آنکه طرح خود را تا پایتلر برايه.  کرد مساعد شده بودجاديلهستان ا

اعتقاد " مادون انسان بودن اسالوها"آرد که به  یان آلمان غلبه مي گرای کهن ملیها یشداوريپ
  . و به آنان احساس نفرت و حقارت داشتند

  
اض بودند و در هر دو م شده بود مورد اعتري لهستان و آلمان که پس از جنگ ترسیمرزها
. وستن همزبانان به کشور خود بودندي شدند که خواهان پیافت مي ی سالحی دارایروهايسو ن
ان آب ي را برخالف جریرومند و محبوب بود که بتواند حرکتي نیتلر به اندازه کافياما ه

ضمن . کردند یانت متهمش ميداد به خ یگر جز او انجام مي دی آه اگر کسیشروع کند، آار
ک يات مشابه بودند و ي خصوصی هر دو کشور لهستان و آلمان دارایها نکه حکومتيا

 بر ی مدتی برايین همگرايا. کردند ی مشابه را موعظه میزي ستی و شورویزيسم ستيکمون
انه ي میها  به سدهی ساله داشت و حت١۵٠ یخيشه تاري که ری احساس سوظن و خصومتیرو

 کشور مارشال -ن بود که چرا لهستان يتلر ايشه هي اعماق اند.افکند یه ميگشت سا یباز م
ه ي به روسی منتظر فرصت نشسته است، در کنار او در لشکرکش١٩٢٠ که از - یلسودسکيپ

  شرکت نکند؟ 
  
د موافقت لهستان را با طرح يل کوشي او مجددا با تعجیش از آغاز جنگ دوم جهاني پیکم

 را که از لهستان به آلمان الحاق يیها نيد که سرزمشنهاد کرياو پ. عمده خود بدست آورد
 ٢۶. ن که به لهستان منضم خواهد شد جبران کنديه و اوکراي از روسيیها نيشود با سرزم یم

 آه در سده نوزدهم تنها یمان با آشوريپ.  لهستان منعقد شد–مان آلمان ي پ١٩٣۴ه يژانو
 یه بودند احساس همدرديوغ تزار روسير يها نسبت به مردم آن آه ز ستياليها و سوس براليل

  . داشتند
  
نگونه بود که يبد. زد یش را پس ميها ها و خواست یشدارويتلر پين بار نبود که هين نخستيا

 بودند ی که ملت آن آلمانیرول جنوبيش، از ادعا بر تي اتریها ستيبرخالف پان ژرمن
آمد که حمالت  یش مي پیحت. خته باشديانگي را بر نیني موسولیري کرد تا دلگیخوددار

ا متوقف کند بدون آنكه از آنها دست برداشته ي کاهش دهد ی مدتیزانه خود را برايهودستي
  . باشد

  
آلمان که وزنه .  بودیت دسته جمعيط بدنبال توافقات دوجانبه در تقابل با امنين شرايتلر در ايه

 نخواهد داشت در یم وحشتفان جدا از هي دربرابر حریشد بزود یت ميآن روزبروز تقو
. ن را خواهد داشتييز دست پايك نيپلماتي در مذاآرات دیک ائتالف، حتيکه دربرابر يحال



 

، یکان، فرماندهان نظامي از نزدیتلر اهداف دور خود را جز دربرابر جمع کوچکيه
 یا هکه او خواهان آن بود تنها مرحل" آلمان بزرگ. " کردیها و کارفرماها آشکار نم پلماتيد

ک ي ١٩١۴ یاو در نبرد من نوشته بود که بازگشت به مرزها. در راه تسلط بر جهان است
امروز : " از پرده را باال زدیش از حمله به فرانسه گوبلز گوشه اي پیکم. ستيهدف درخود ن

در . خواهد درک کند یتواند آن را آنگونه که م یهر کس م. مييگو ی سخن میاتي حیما از فضا
 از یاطالع یب ف را دريتا کنون ما حر. م کردي خود را اشکار خواهیها م ما طرحزمان الز
  ."مي خود نگه داشته ایاهداف واقع

  
مردم آلمان متحد و .  شودیک قدرت جهاني کرد که آلمان دوباره یت نمين کفايتلر به ايه

البته بدون ن جنون عظمت يا. شدند ی طلبانه محسوب مین برنامه برتري ایمتعصب ابزار اصل
 که الزم یند و در صورتيتوانست متنظر لحظه مناسب بنش یتلر ميه.  نبوديی از خردگرایحد

 به یاو متک. از او در دست داشتن ابتکار و اقدامات نابهنگام بوديامت.  کندینيباشد عقب نش
وانست ت یاو م. کردند یت بزرگش او را کورکورانه دنبال مي مردم آلمان بود که اکثریبانيپشت

 دربرابرش یا پارلمان مخالف خوانيون يسيرا اپوزي را از سر راه بردارد زیديهرگونه ترد
ت را ين واقعي سهمگیها ی فلج کننده دشواریدگيچيتلر پي هیها شهي اندیاما سادگ. قرار نداشت

 محاسبات یها  توانست درازمدت باشد چرا که نطفه یتلر نمي هیبرتر. بر خود او پوشانده بود
شهامت، اراده، سرعت اجرا به او . پروراند یجه شکست را در خود مياشتباه و در نت

  .  توانست غلبه کندیروها نميت تناسب نيها بر واقع ني را اعطا کرد، اما ايیها یروزيپ
  

 یتوان منکر بود که او دارايتلر پرشمار و پرخطر بود نمي جسورانه هیبا آنكه حرآت ها
نکه ي از ایوم دوم مدت طوالنيتلر برخالف گيه.  بودیشياط و دورانديتشه و گاه احيقدرت اند

 آلمان ی امپراتوریها حکومت.  کردیک دست چند هندوانه را بلند کند خودداريبا 
 بوجود آورند، یعي وسی استعماری را تصاحب کنند، امپراتوریخواستند بازار جهان یم
ن قدرت بزرگ که خواهان يتلر با اياما ه. ندا بسازيتاني بری برای آوری نگرانيیاي دریروين

 قبال احترام او را یسيپشتکار و شجاعت سربازان انگل. کرد یاتحاد با آن بود مدارا م
 خود یا مطالعات شخصيا و اشخاص را براساس تجربه يتلر غالبا اشيه. خته بوديبرانگ
ا الاقل يا يتانياتحاد با بر. بود نیها بر شهي شتاب زده و کلیها مياو هم از تعم. کرد ی میابيارز
  .  عمل کنديیتوانست به تنهايکرد که نم ین مي آن ضمنا عدم مداخله فرانسه را تضمیطرفيب

  
 آن دوران بعنوان دشمن یان آلماني گرایتلر و غالب ملي جنگ، فرانسه از نظر هیدر فردا

. ل شديا تبديتاني غالم بر از نظر آنان بهیآمد اما بزود ین به حساب ميرتري، سازش ناپذیاصل
توانست ارتش نوزاد  ی گرفتند که از نظر آنان هنوز میآنان البته ارتش فرانسه را دست آم نم

 یني موسولیتلر بر رويان دادن به هوس مقاومت فرانسه ، هي پایبرا. آلمان را در هم شکند
ابتدا تنها نسبت به تلر در يه. س ، کورس ، ساووا و تونس بودي نیکرد که مدع یز حساب مين

ش ي به رایکرد آن را به مدد همه پرس ی داشت و تالش می ارضیفرانسه ادعا" سار"منطقه 
ز ملحق به خاک يش و چک را نيشه بود آه اترين انديتلر با آنكه همواره در ايه. ملحق کند

 یکز مریز متحد وفادار فرانسه در اروپايرآمي تحقیژه چک که آن را با لحنيخود کند، بو
. امده بوديرون ني و انزوا بیآلمان هنوز از ناتوان. ط هنوز آماده نبودياما شرا. دينام یم

 یاز سو. ديگرد یک ائتالف برضد آن منجر مي یريعا به شکل گي سریاطياحت یب نيکمتر
ا زود ير يتلر مطمئن بود که ديه.  او مساعد نبودیز هنوز براي نیالملل نيگر اوضاع بيد

  .  بدست خواهد آورد که از آن حداکثر استفاده را خواهد بردیفرصت مناسب
  



 

ر ييرش تغيسم حاضر به پذياليونال سوسيناس:" شتاگ او اعالم کرده بود ي در را١٩٣٣ مه ١٧
وارد  "یسي با روزنامه نگار انگلیاو در مصاحبه ا." ستيها ن گر ملتيان ديمرزها به ز

 که در یغ کرده بود و سخنان محرمانه ايبرد من تبل که در نیاستيدر تضاد کامل با س" سيپرا
خود را هم کنار " یاتي حیفضا"ه ي نظریان داشته بود حتيها ب  دربرابر ژنرال١٩٣٣ه ي فور٣

  . گذاشت
  
تلر گشوده بودند که به هرج و مرج در يد هيبا در همه جا دولتمردان زبان به تمجيتقر

. ابديگانش دست يکوشد به تفاهم با همسا یه و مان داده، خطر انقالب را دور کرديکشورش پا
دانستند که نشان از  ی می تاسف آوری"خطا"شتر آن را ي هم بی رسمیزيهودستيدر مورد 

  .  رفع خواهد شدیزود سم است و بهي نازی کودکیماريب
  

جه جنگ همه رمق خود را از دست داده ينکه در نتي بزرگ هم که همه پس از ایها قدرت
گر ي دیاز سو.  نداشتندیه تهاجميگر روحيف کرده بود ، ديها را ضع  آنیحران بعدبودند و ب
مار احساس ي وای جمهویها ن دولتيقبال آخر.  آمدیها بدشان نم ی نازیزي ستیاز شورو

 یها فرمان. " سازش دارندی برایشتريل بيها نسبت به گذشته تما ن قدرتيکردند که ا یم
داد مدتها بود که تکه  ی که راست در برابر گاو آلمان نشان می، دستمال سرخ"یمعاهده ورسا
  .  تکه شده بود

 


