
 

  :تلريه
   چون و چرا باشدید قاطع و بی بایرهبر

  د بدانندیمردم نبا
  ت اختالف هستيحاکم در

   راه تودهی برا-رخواهيرضا خيترجمه عل
  

   ی داخلیها ینگران
گر ید ، بودنددرآوردهندنبورگ يه از چنگ مارشال هک یمک سه حبرکت به یرهبران ناز

ز در دستان کدولت متمر. ردک ی خود را قانونیتاتورکیتلر ديه.  نداشتندیتی نارضای برایليدل
ش و یاست رایرمارشال  مانده بود همان یه باقک یا نندهکتنها متوازن . او قرار گرفت

  .  خود را نگه داشته بودندیودر حول  احزاب همچنان یبانيدر فقدان پشته ک بود یعناصر
 یارزه طبقات در آگاهشه مبیاند. گر وجود نداشتیست ديمونکا یست ي رفرمیارگرکجنبش 
م ی بسود رژیر مثبتييتغاما ل حل نشده بود ی همه مساالبته.  عقب زده شده بودی پرولتریطبقات

ه یه در پاکرد ک ی م نگاهیلیمسا به یتلر با نگرانينحال هیو با ا. ار بوجود آمده بودکتازه در اف
  .  حزب او بوجود آمده بودیمردم

ه کرده بود کجاد یارفرماها اکارگران و کب از کرا مر" هه کارجب "ها ارخانهک، در "یل" تر کد
 یها ن ماهيدر نخست. ردکر يي تغیار بطور اساسکقانون .  ممنوع شوندیاهاکین سنديجانش
ن یيفعاالن پا.  دادی روادارات و ها ارگاهک و ها ارخانهک در یاري بسیها یريم تازه درگیرژ

 و اداره ی گرفته بودند در امور اقتصادیجدتلر را يسم هياليه سوسک یدست حزب ناز
  .  ش دستمزدها بودندیردند و خواهان افزاک ی م دخالتها ارخانهک

 یها تیاکافت شی درپس ازتلر ي ه،دن به قدرتي چند ماه پس ازرسیعنی ١٩٣٣ه یيدر ژو
ست و يت دائم ني وضعکیه انقالب کافته، یان ی پایه انقالب ملکرد کارفرماها اعالم ک
  .  استیهم منتف ی انقالب دوم فکریحتن هوادارانش یتر الکید راديخالف امبر
نترل اوضاع ک ی را براییها ف داده و اقداميش تخفیها یبیه در عوامفرکر شد ی ناگز"یل"تر کد

ن شوند دفاع يشي پییاکیز بزرگ سندکن مرايه قرار بود جانشک" ارکجبهه "هدف . انجام دهد
ه استقالل خود را از يلکز ي و موسسات نها ارخانهک یها حوزه. نبودارگران ک یاز منافع ماد

 ی برایني گاه سنگها مجازات.  را نداشتندها تی حق عضویورآجمع اجازه گر یدست دادند و د
 نافرمان مورد اتهام قرار یها ی نازیزودب. کننده قانون را نقض ک در نظر گرفته شد یسانک

در . ردندک ی میدرون حزب معرف" ها ستيمونک ینفوذ"ست ا نادریگرفتند و آنها را درست 
ند و غالبا ک را در حزب رها یبیر شده بود عنان عوامفریتلر ناگزيدرت، هق ی مبارزه برایط

ن رفتار یا. ستيل نئ قایی بورژوایها م و سنتک نظم حای برایه احترامکداد  ی مچنان نشان
گر او خود را چون مدافع ی از طرف د.بودان بحران يار مورد عالقه جوانان و قربانيبس

ه کآورد  یم را بدست ی تنها ونيلي میبانيق پشتین طریداد و از ا ی مومت نشانکسرسخت ح
 ی خسته شده بودند و نگران به خطر افتادن نظم و نظام اجتماعی جمهورتزلزل و یثبات یب از

  . بودند
ل ي بدلچهشان و يب اجتماعيکسطه ترچه به وا، ی جوانان نازیها سازمان یعنیها "  آ.اس"

ش از همه احتمال يه بک بودند یبخش "ارنست روهم"رهبرشان انگذار و يبنشور و حرارت 
 اری به آنان دارد زیارين بسیه دکدانست  ی متلري ه.سم به آنان وجود داشتياليت سوسیسرا

ل شور و ينان بدلیا. ردندکل ي در همه جا تحم راسمياليونال سوسيه حضور ناسکآنان بودند 
. تلر بودندي هیروزيننده در پکن يي تعیثارشان عنصر قاطع و حتی شان، ایرحميحرارتشان، ب
گر در همه جا حاضر، مزاحم و ی آنان چند برابر شده بود و دیدن به قدرت اعضايپس از رس



 

ه یا به سرمیسم دست برادری نازیه رهبرکنیدن ایاز دضمنا نان یا.  شده بودندک خطرنایحت
 محافظه یادرهاکن یگزیه جاکل بودند ی ماها " آ.اس". ه شده بودندکداران بزرگ داده است شو

 ی برایارک "روهمارنست ".  شوندی موسسات خصوص ویار ارتش، دستگاه ادارک
 سازمان یه اعضاک آمد یبدش نم ی ویحت. ردک یه براندازانه نمين روحی از ایريجلوگ

ا شبح مبارزه یآ. رش نبودیقابل پذ ها ژنرال یبراه ک یزي، چجوانان با ارتش مخلوط شوند
ه بارها آنان را به نظم کتلر يرد؟ هکظهور نخواهد " سربازان حزب"ن یطبقات دوباره نزد ا
ه باحرارات مدافع وضع ک ییروهايهمه ن. ن نداشتيقیشان یگر به وفاداریفراخوانده بود د

گر الزم یتلر ديدخالت ه. آوردند ی م و به او فشارشدهتلر ي هیريموضعگم بودند خواهان کحا
 سازمان یه نگران بودند اعضاکسران ارتش . افتی ی م شدتها یريرا درگیهم شده بود ز

  . رند خواهان شدت عمل بودندير نظر خود بگی ارتش را ز،جوانان
 یع هرگونه مداخله اعضای مالقات با صاحبان صنایتلر در فرداي ه١٩٣٣ مه ٣١فرمان 

ت را يک به حق مالیچ لطمه ايه هکرد ک اعالم تلريه. ردک در اقتصاد را ممنوع یحزب ناز
 و اموالشان ها ا از مقامیرد کمه کع را بتوان محایه صاحبان صناک فکرن یاو ا. ردی پذینم

 یلکد ولو به شي تولیردن ابزارهاک ی همواره با اجتماعتلريه. دانست یمز يمآفرکرد کمحروم 
از  بودند یستيورپوراتک و ی صنفیها شیه مظنون به گراک یسانک. ف بوده استنرم مخال
 کس بانیيخواست بعنوان ر یها م آ. اسکمکه با ک ی نازی از اعضایکی. شدند اخرج حزب

  . مه شدک شود از حزب اخراج و محامنصوب -ش ی بزرگ راک از چهار بانیکی – دنرسد
 و یل اجتماعی از مسای روشنکدر" یانقالب "یها آ.ه اسکم ينکالغه است اگر تصور بالبته م
ه در ک روهم.  سرخورده بودندیها شان و جاه طلبی از خام اندیبيکآنان تر.  داشتندیاقتصاد
 در سر داشت، مانع ی بلندپروازانه ایها  جوان مسلح قرار گرفته بود و طرحها ونيليراس م
  .  متهم شودیه داریسم به سود سرماياليسانت به سويتلر به خيه اجازه دهد هکشد ياز آن نم

ه داران یسرما رهبران تازه اصال متوجه ی از دستورهای ناشیفشارهاه کن است یت ايواقع
 ششانیدانست و ستا ی میعيجه انتخاب طبي بزرگ را نتیارفرماهاکتلر يه. نبودبزرگ 

ر موسسه خود یسو مدکی از یعنی ،ل شدندیتلر تبدي مشاوران هیارفرماها بنوعکن یا. ردک یم
 مختلف یها  شاخهیفه رهبريه وظک بودند یرتبه دولتيران عالیگر مدی دیبودند و از سو

  . اقتصاد را برعهده داشتند
گر سخت یداد گذاشته شده بودند ي بن١٩٢۵ بودند که در یتلريژه هیگارد وه ک ها  اس.اس
  وآوردند ی م بدستیشتري بارات هرچهيج اختیبتدرآنان  .ردندک ی مآ را تحمل.مومت اسيق

از .  شدشی سراسر راگرفتند که بعدا شاململر قرار يش هینریها ر فرمانیا زینخست در باوار
 اس و . در آن واحد رهبر اسملريه. گر وابسته به روهم نبودیاس د. رهبر اس١٩٣۴ل یورآ
. شده بودش ی رارس در سراسيل پلک و سپس رهبر -ی آلمان نازیس مخفي پل–س گشتاپو یير
چگونه تضاد و يه هکخته بود يتلر را برانگيق هي عمی نگرانها ی نازین اختالفات درونیا

ه کباشند  ییها د شاهد اختالفیمردم هرگز نباه ک معتقد بود تلريه. ردک ی را تحمل نمیانتقاد
نصورت اعتماد خود را به رهبران از یراي درغ.باشد وجود داشته رهبرانشانان ين است مکمم

 مردم دوست دارند با رایز. نندکوشند خود در روند اوضاع مداخله ک ی مدهند و ی مدست
  .  باشدچون و چرا یب  دی هم بایرهبرالبته .  شوندیت رهبريقاطع

ه قدرت را ک داشتند، ران سازانهیواست يه سکرا  ین همه آنانيآ و همچن. گوبلز حمله به اس
ن ی اازودتا ک زمزمه. ردندک بودند آغاز یا جمهوریت ردند و خواهان بازگشت سلطنک ی مبدنام

 از ییها فهرست. ردندک ی ممادهآ را ها  سالحها اس. اس. ديرس ی مطرف و آن طرف به گوش
 اما ،ار بودکتوطئه البته در . شد ی مشد دست بدست ی م نسبت دادهها آ.ه به اسک ییها یديتبع

ت کاس در آن شر. ع و رهبران اسیبان صناتلر، سران ارتش و صاحيه هک بود یهمانتوطئه 
تلر رهبر ير، هيه بالفاصله پس از مرگ نه چندان دور مارشال پکرفته بودند یهمه پذ. داشتند

" شورش"د یتلر بايه:  شرط داشت کیار کن ینحال ایبا ا.  ارتش شودیدولت و فرمانده عال



 

آ در . و فرماندهان اسرهبرانگر یارنست روهم و د ١٩٣۴ ژوئن ٣٠روز . ندکوب کرا سر
 یام اجتماعيه نگران قک یهمه آنان. دنديبه قتل رسشهرت دارد " ها شب قمه"ه به ک یانیجر

 ه او را تو خطابک یسک و تنها آ. انگذار اسي بنروهمه کتلر يه. دنديشک یبودند نفس راحت
. ظاهر شد ار شاديه بسيروحبا  مراسم کی آن روز و در یرده بود در فرداکرد نابود ک یم
بود شده  از سر راه برداشته ک خطرنایبيقر.  مانع بزرگ از سر راه او برداشته شده بودکی

  . ن مارشال در حال مرگ شوديتوانست جانش ی منونکاتلر يهو 
  
 


