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  سمیفست نازيزمزمه مان
  ی خامنه ایرگوش علی ز

   راه تودهی برا-رخواهيرضا خيترجمه عل
  

فون تلر هرگز ژنرال يه. تند که سهوی نبودز کشيدو ژنرال را ن" ها  شب قمه "یدر ماجرا
نطور يهم. ده بودي خواسته بود او را از قدرت برکنار کند نبخشینکه زمانیل اي را بدلشریاشال

 او را ناکام گذاشته ین، کودتایش از ايازده سال پی فون کاهرفراموش نکرده بود که ژنرال 
نسان به طرفداران حفظ وضع یلر بدتيه. دا کردندين سرنوشت را پيگر همیصدها تن د. بود

ندنبورگ ي ه-س جمهور یي مرگ ریتوانست در فردا یگر او مید. نان خاطر داديموجود اطم
 آن بود، که او نتوانسته بود خود را از ینيتلر از موسوليانتقاد ه. ش باشدی فاتح بالمنازع را–
 یعنی، یک نهاد عالی را کرده که یاطياحت یب ن ین ايرون بکشد و همچنيمومت شاه بيق
  . سر خود قرار داده استیرا باال" ستي بزرگ فاشیشورا"

 یهرشکل مقاومت توده ا.  راحت شده بودیل داخلیتلر از بابت مسايال هيگر خین پس دیاز ا
تلر قدرتش را مدام يه. ده شديقتل چند اشراف زاده و بورژوا هم بر او بخش.  شده بودیمنتف
ا جرات کرده بودند با یگر به آنان اعتماد نداشت ی را که دییها نرالوزار و ژ. کرد یم ميتحک
وجهه . ها گسترش داد  او مخالفت کنند برکنار کرد و نفوذش را به همه عرصهیها استيس

 که بدست آورده بود به او امکان داد که نظراتش را ییها تين موفقي و نخستیروزافزون و
رغم ي از افسران علیاريبعدها بس.  او سوگند خوردارتش به. ل کندي تحمی جدیبدون دشوار

 متوازن یرويگر نید. دندید ین سوگند خود را دست بسته میل ايل خود به مقاومت بدلیتما
ل خود همه دستگاه يتوانست به م یتلر وجود نداشت و او مي هی دربرابر قدرقدرتیکننده قانون

رافش را گرفته و او را نابغه شکست ها اط متملقان و چاپلوس.  کندی سازی را نازیدولت
  .دندينام یش میر و نجات دهنده رایناپذ

برعکس او به . دنظر نبودیش قابل تجدیها و رهنمودها فرمان!  شده بودیتلر قانون عالياراده ه
توانست  یشد و م یز محسوب مي نییل شده بود و در راس دستگاه قضای تبدیتجسم اراده جمع
 یت پرستيش شخصيم و کي خود را تحکیتلر قدرت شخصيه.  را نقض کندیحکم هر دادگاه
 یز در خدمت آن قرار گرفته بود که در حول شخص ويهمه چ. کرد یق میخود را تشو

 به اندازه او یگریاستمدار ديچ سيشد که ه ی میتلر مدعي هیوقت.  ساخته شودی"بت"
 او یها ها و خواست ز فرماناطاعت مطلق ا.  کردیت نداشته چندان مبالغه نميمحبوب
. مستوجب مرگ بود انتقاد نی کمتری و حتیاما نافرمان. شد یلت محسوب مين فضیبزرگتر

تلر در يه. شد یت او افزوده ميثيشتر و مهم تر بود، بر اعتبار و حي او بیها تيهرقدر موفق
را که به  یرش تضاد و مخالفت نبود و کسانیمحاصره چاپلوس ها و متملق ها حاضر به پذ

ا لجاجت ی یت منفيمسئله تنها شخص. ختیر یرون مي آمدند ب یا مزاحم مینظرش خطرناک 
ر اقتصاد ی وزشاخت. دی بوجود آیم کرده انحرافي که تنظیريمساو حاضر نبود از . تلر نبوديه

چند هفته بعد .  گرفتکوالتر فران خالص یک نازی او را ی برکنار شد و جا١٩٣٧در سال 
وه ي با آنکه با حکومت تازه موافق بودند به شفون بلومبرگ و تشیفون فر دو ژنرال

.  دادن تروپيربش را به یز بنوبه خود جاي نیر امور اقتصادیوز.  برکنار شدندیزيرآميتحق
داد  یها شد و به آنها پول م ی که هوادار نازین کساني بزرگ و از نخستی کارفرماسنیتا

االت متحده منتشر یکه در ا"  دادمیتلر پول ميمن به ه"ا در کتاب او بعده. د شدير از تبعیناگز



 

تلر وحشت کرده و ي هیی  برجسته از ماجراجویها تين شخصیا. ن امر اعتراف کردیشد به ا
  .  شده بودندیشتري بیشیخواهان دقت نظر و دوراند

نا او يقی.  نهایتلر سخن گفت يشود از قدرت بالمنازع ه یا واقعا مید که آیم ديبعدها خواه
ها را از   که آلمانی مختلفیها سازمان. ت بزرگ هموطنان خود را داشتیاعتماد اکثر

.  دهندی مغزی در خود عضو کرده بودند توانسته بودند آنان را شستشو "گهواره تا گور"
 مختلف یها شاخه. ان بودندیپا یب غات ين تبلیر ايش از همه تحت تاثيژه بیکودکان و جوانان بو

نسل فه ي شده بود و خدمت نظام وظ اجباری١٩٣۵س کار که از ی، سرویلرتيجنبش جوانان ه
ک یدادند و  یژه فرماندهان را پرورش میمدارس و. کرد ی میزی را قالب رتازه
  . آوردند یسم بوجود میه نازيت تازه با روحي و اشرافیستوکراسیآر
 


