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  سميفاش
  تدارک جنگ

  یبرنامه ا هر مقدم بر
   راه تودهی برارخواهيرضا خيترجمه عل

  
 یمي مبالغ عظ وارثسازمانن يا. شد ممنوع یكاهاين سنديجانشيا جبهه آار آلمان ، " داف"

م شده يبه شانزده شاخه تقسآار جبهه .  آرده بودندیورآی ده ها سال جمع كاها طيشد آه سند
 را تحت پوشش - جز آارمندان دولت- بودندیت حرفه اي فعالی آه دارایبود و همه آسان

 ین هاي و دآتراجتماعی یون عضو خود اصول هماهنگيلي م٢۵  درن جبههيا.  دادیقرار م
 یم شستشويك دستگاه عظي به یل دآتر یتحت رهبرآار المان جبهه .  دادی را رواج مسميناز
تبديل شود و وظيفه رسيدگی  يیكايد سندي جدزك مرآيد به ي نباضمنال شده بود آه ي تبدیمغز
  . را داشته باشد مشكالت آارگران به
 یگر المان ها ميد همه دماننبايد آارگران .  محدود شده بودیتي تربامرك يفه جبهه آار به يوظ
تلر اعالم ي ه١٩٣۴ اآتبر ٢۴روز .  استیع المان مستلزم صلح اجتماعي سریايدند آه احيفهم

ن ي ا١٩٣٣ نوامبر ٢٧قبال در .  در آارخانه هاستین هماهنگيآرد آه هدف جبهه آار تضم
 تحت جبهه آار حق نداشت.  بودل روزمره آارگران منع شدهيد مسارجبهه از حق بحث درمو

ن مقررات ي مشارآت در تدویخود خارج شده و ادعاهماهنگ آننده  از نقش هيچ عنوان
 اقتصاد و ی آارآنان و آارشناسان وزارتخانه هایفه انحصاري را داشته باشد آه وظیاجتماع

به همان اندازه آه خود را بيشتر مطيع و گوش بفرمان نشان می داد جبهه آار . آار است
ل خود از حق نظارت بر ي برخالف میس آن دآتر ليي ر. آوردیبدست م یشتريازات بيامت

 صرفنظر ین اجتماعي تام، حل اختالفیات هايمات هي تصم،ني  قوانهای قراردادها، طرح
 يكم به ين دستگاه عظيخواست ا ی شد آه نمی می حزب نازیم رهبريد تسلياو با. آرد
امور ر دجبهه آار توان مداخله قدر هر . ل شوديآارگران تبدديگر  ی مطالباتیكايسند

 خون و نژاد فرو اوهام گونهشتر در سخنان يبی محدودتر می شد، رهبری آن اقتصاد
 از یبخش بزرگخود  تابعه ی سازمان هاديگرن جبهه توانست با مشارآت يا. رفت یم

  . زير نفوذ گيرد بسود حكومت آنترل آند و مسيریآارآنان را در 
با بنظر آنان .  داشتندی آارگری ساده گرا از روانشناس وینسبتا قالب ی تصوریرهبران ناز

 و ی، چند دستاورد فوری فردمسكنا ي ین مردمي درازمدت مانند ماشی وعده های،ه آافيتغذ
رون ي بیاسي و سیقدرت اقتصاددايره ا را جذب و از ي پرولتارمی توان یت شغليژه امنيبو
  . آرد

ش از جنگ ي پیرو بود آه در سال ها ن هدف موفق شدند از آني در اتا اندازه ایاگر آنان 
ظاهر د يك بحران جدي ی هر چند نشان ها،افته بودي آارگران بهبود یط زندگي شرایدوم جهان
 یآزاد.  را محدود آرده بودآارگری قبلی حكومت حقوق از اينرو نيز بود آه .می شد
ت و يحق عضوبصورت ( ز دستمزدها  ای مختلفگر وجود نداشت و برداشت هاي ديیجابجا
 ینكه زحمتكشان اراده واقعيتلر به اي ه.ها را آاهش داده بوددستمزد") دواطلبانه "یها بخشش
 جامعه آنان را مطرود به حساب اينكه.  نداشتی دارند اعقتادی و فرهنگی اجتماعیبه آزاد

 ارشان گذاردياست در اختحات آنها الزم ي و تفری بقایآنچه براو ه ياولضروريات اورد و ين
 آه به ی نسبت به آنانمسامحهچگاه تا مرز ي هی ترحم دولت نازالبته. برايشان بس است



 

 ی به آارفرماها اجازه م١٩٣٣ل ي اور۴قانون .  رفتیش نميسم وفادار مانده بودند پيمارآس
 وآنند راج بود اخمظنون " یضدمل "یها و رفتارها شهياندداشتن آه به را  یبردداد آه هر مز

  .معرفی آنند گشتاپو او را به
، تفاخر یه ارتجاعي به روحیبا حمالت لفظبود  همراه ، آاریل اول ماه مه به روز مليتبد
 خواست یسم ميناز. ج بوديار رايان محافظه آاران بسي آه میر آار دستي تحقو یآاست

  " را پر آندیان طبقه آارگر و بورژوازيشكاف م"
 ی دستجمعید شده و قراردادهاي ناپدی هاینسبت به از دست دادن آزاداگر آارگران گاه 

ن دستمزد يانگيم.  داشتندی بهتریط زندگي شرادر مقابل ، بنظر جبهه آار، خوردندیتاسف م
مت ين مدت قي آه در همیافته بود در حاليش ي درصد افزا٧ حدود ١٩٣۵ تا ١٩٣٢ از یهفتگ
 درصد ۴۵ شمار آارگران ١٩٣٧ تا ١٩٣٣نكه از يضمن ا. افته بوديش ي درصد افزا١٣ها 
ن ارقام قابل مناقشه يا. افتيش ي درصد افزا٣٢ آه حجم دستمزدها تنها یافت در حاليش يافزا
 حزب در شماره یروزنامه رسم.  برگرفته شده استی دولت نازیرا از آتاب رسميست زين

ش ينابود شد دستمزدها افزا آامال یكارينكه بي دهد آه به محض ای وعده م١٩٣۶ ژوئن ١٧
 آرده یعي سررشد آار یورآباربود آه در همان زمان  یدر حالاين . دا خواهد آردي پیمهم
نگ فرمان يگور"  آند حق مطالبه هم داردید ميآنكه تول" آرد ی اعالم میدآتر لبا آنكه . بود

  .ثابت ماندن دستمزدها را صادر آرده بود
به چند صباحی  اش توانست المللی ين بیهرت و ارتباط هال شيروزنامه فرانكفورت آه بدل

 شود آه صاحبان یجه مي نتاينهااز همه :  اعالم آرد ١٩٣۵ل ي اور١٠ خود ادامه دهد در آار
 را به نسبت ی اجتماعيدد سهم بزرگ تولي باشند آه در نبرد تولآسوده توانند یآارخانه ها م
  ."ب خود خواهند آرديآارگران نص

 است آه با شيوه ای شد تنها ی مادعاآه قرار داشت جه آار يمزد براساس تعداد و نتنظام دست
 و ی ضرورت خدمات مرخصعنوان توانست بیآارفرما م. سازگار است" لمانآستم يس"

  . آندرا لغو آارگران یكشنبه هاياستراحت 
ات يم ح آرد و تمایل مي مقررات را تحت عنوان منافع برتر ملت تحمگونهني ایحزب ناز
د ي است آه بای آارگر سربازیبه گفته دآتر ل. بسرعت نظامی شده بود ی و اقتصادیاجتماع

د يآه باشده بود ك دفترچه آار يمكلف به داشتن  هر آارگر ١٩٣۵از . ت آنديباط را رعاضان
ن يافت اما اي بهبود یمه بازنشستگيب. دهدا آارفرماها آن را نشان يبه درخواست مقامات 

مخالفان شناخته شده حكومت حق .  بود آه بتوان با آن اجاره خانه را پرداختیا در حدبهبوده
 خود خارج ی از مصرف اصلین اجتماعي از بودجه تامیبخش مهم.  نداشتندیو حقوق مال

  . حات قرار گرفتي و در خدمت بودجه تسلهشد
  

 .فتافزايش می ياد يساخت مسكن بابرنامه های اجتماعی پيش بينی شده بود آه براساس آن 
را آاهش آن هنگ آ شتاب و اعمال می شدت ي آم الوی آه در رشته های هايیاما صرفه جو

 ٢٣ هزار به ٢٩ گرفت از ین قرار ميار مستاجري آه ساالنه در اختهايی شمار مسكن. داد
 به ١٩٣۴ شد آه در یا نوسازي هزار خانه ساخته ۶٩ حدود ١٩٣٣در . دا آرديهزار آاهش پ

  . افتيد آاهش ي هزار خانه جد٣۵ به ١٩٣۶ آه در یرقم. دي هزار رس١٢٩د حدو
 معتقد بود با بهبود وضع آارگران  و دانستیگر مي دزيمقدم بر هر چ را جنگ تداركتلر يه
 ی عمرانی برنامه هاین بهبود بر اجرايا.  خود جلب آندینان را به برنامه هاآ د توانیم
حكومت .  بودی شده بود متكیس آار آه اجباريد، فراخواندن جوانان به ارتش و سرويجد
م يديهمانطور آه د.  زحمتكشان را داردحيثيت خواست نشان دهد آه دغدغه رفاه  و ید ميجد

مار حاضر به دادن آن يرد آه در دوران واي بگیازاتي از آارفرماها امتند توانستنازی ها
 سازمان یني ها با الهام از موسولیناز. ط بهتر آاري، رختكن و محیور مانند ناهارخ؛نبودند

در .  را بعهده داشتیجاتي آردند آه امور تفریرا راه انداز" ی شادیروين"ا ي" اف. د. آا"



 

 ١٣٫۶ر را سازمان داد و يون مزدبگيلي م١١ن سازمان مسافرت حدود ي ا١٩٣٨ و ١٩٣٧
 ی فرهنگی هايیون تن هم در گردهمايلي م۴ود حد. دندآرن ورزش آيق از طرتن ون يليم

 بود و با سازمان جوانان گاه و استراحتیحي تفری های آشتین سازمان دارايا. شرآت آردند
 یروين"سازمان .  آردی مینان همكارآلب ح جوانان و جي تفری برای و جنبش ورزشیتلريه

دا ي پوجههنان آن يد در ب آه چندان بسود طبقه آارگر نبوین حكومتي آمك آرد آه ا"یشاد
س كلفو" بنام یي به همه آارگران وعده داد آه صاحب خودروهای دآتر ل١٩٣٩در . آند
 بود آه یطين در شرايا.  استنان ساخته شدهآی  خواهند شد آه برای مردمیا خودروي" واگن
ل يب آمتر بود و داشتن اتومی غربیگر آشورهايلمان شمار خودروها از دآين دوره در در ا
  و شدیل داده مي تحو١٩۴٠د در ين خودروها باي امجموعهن ينخست.  لوآس بود وسيلهكي

ن ي داشتن ایبرا. دينام" ستيالين معجزه سوسيآخر" آن را ١٩٣٨ اوت ٣روزنامه گوبلز در 
ك شماره ي مارك ٧۵٠ شد و پس از پرداخت ی مارك پرداخت م۵د ماهانه ي ها باخودرو

 آه يی های آشت.می آردزه يموتور ارتش را ارخانه فولكس واگنآ.  داده می شددرخواست
ت آارگران ساخته شده بود در خدمت نقل يش پرداخت ها و حق عضوي از آن توسط پیبخش

 ی آه آوهنوردی از آسانیاريبس. گر قرار گرفته بودي دی هایرانيان و آشتيو انتقال سپاه
 منطفه ی استرحتگاه هایحت. وانده شدند به خدمت فراخآوهی ی هایچی آردند بعنوان شكارم
ك ي بر ینتمبنازی ها  یاست اجتماعينسان سيبد. ل شدي تبدیمارستان نظاميك به بيبالت

 آارگرانسم به يناز: نمی گفتندبا به آارگران آم يسخنان زآنان . ك بودي استراتژیحسابگر
ن يآگاه تر.  استدهيقق بخش عادالنه آنان را تحیشرافت و احترام را باز گردانده و خواست ها

آورده  بدست ی را آه به سختی و در مبارزه حقوقین آارگران البته نابودين تريو روشن ب
، مطالعه ی و اقتصاديیكاي سندیمبارزه در سازمان هاامكان :  آردندی نمش فراموبودند

ت ياقلدراين گروه اما . ندگاني جمع شدن با همكاران، انتخاب نما، آزادی گفتگو،مطبوعات
  .بودند

 ی هایتي شد آه نارضاید اجازه داده ميرا نباي شد زی آگاه مید از وضع اجتماعيحكومت با
 آن ی اعضایگاه اجتماعيپا.  آردندیار محتاط عمل مي ها بساكيسنداما .  انباشته شودیاجتماع

 ی،ارآنان غالبا از دستگاه اد.  آنندكیيشتر با آارفرماها احساس نزدي شد آه بیموجب م
د مهارت يباآنان .  آارفرماها انتخاب شده بودندی انجمن ها و جبهه آاریارتش و آادرها

، ن را بقبوالننديي نسبتا پای دادند تا بتوانند به آارگران دستمزدهای به خرج میاديز
سنديكا .  المان آمك آندعيسرو ح مجدد يتسلبه ايجاد انباشت بزرگ سرمايه و  آه دستمزدهايی

 با ی در هماهنگیمثال وقت.  بكار گيرنداريبا مهارت بسرا  یبي گرفتند آه عوامفریماد ي ها
 یبرامی خواستند بساط قراردادهای دستجمعی را جمع آنند  و آارفرماها یدولت ناز

  مساويستك آارفرماي" :ن عنوان آهي درست آردند بدیديقبوالندن آن به آارگران شعار جد
 ی آه از نظر اقتصادی آارگری نبود؟هنآ با آوزه یزه گلو آتساوی نيا اياما آ. "ك آارگريبا 
  .  گرفتی قرار میه داريك قدرت سرماين شعار تنها در برابر يف است با ايضع
ل به يد از آارگران هرگونه ميار فشرده بايغات بسي و تبلید به مجازات، اقدامات اداريتهد

ك جامعه بدون ي، در ندهيآك دولت ي صورت هر گونه ،مقاومت، هرگونه دست زدن به اعتصاب
خطر مجازاتی  آرد یصاب دعوت مت آه آارگران را به اعیآس.  آردیرون ميطبقات را ب

 شمار ،ندهي فزای آسب باراوریگ آار و تالش برانهآيع  با تسر.سنگين را بر خود می خريد
. دا آرديش پيزا اف١٩٣۶ون در يلي م٢ش از ي به ب١٩٣٣ هزار در ٩٢٢  حدودحوادث آار از

تحت  و زندگی می آردند یار سختي بسدر چارچوب مقررات یدر روستاها آارگران آشاورز
به سختی  از روستاها مهاجرت آنند ی آردند میآه سعرا  یآسانعنوان نقض قرارداد آار 

بازداشت . بسيار بود نافرمان ها به آمپ ها و اردوگاه ها  اعزام موارد.مجازات می آردند
   .شناخته می شدند "ثيروح خب" ی بود آه دارایرانه سرنوشت آسانيشگيپ



 

ش سوم سخن گفت؟ مسئله يت آارگران در راي وضعیتوان از بهبود واقعيط مين شرايا در ايآ
 یناز.  مردندی نمیگر از گرسنگيدآاهش يافته بود و آنان آارگران خطر بيكاری ن بود آه يا

شتر در مناسبات خود با آارگران بدست يتر و انعطاف بشي بیرآيانستند از آارفرماها زوها ت
بخصوص در آستانه جنگ جهانی دوم،  اوقات، یبعض اينجا و آنجا و در  دریكاريب. وردندآ

گر ي دیز سوا. داده بودد ي از دوبرابر شدن تولی آار ناشیرويبه آمبود نجای خود را 
 یعرضه مدر بازار آار  شغل را  ده ها هزاری وابسته به حزب نازی از سازمان هایاريبس

 از ابعاد معينی و در ید و توانست تا حدوديآوش ی میا  نسبتا ماهرانهیاست اجتماعيس. آردند
  .   بسپاردی فراموشداشتند بهآه آارگران در گذشته را  ین رفتن حقوقيب

  
 . خود را از دست بدهدی طبقاتیز در خدمت آن قرار گرفته بود آه آارگر آگاهيهمه چ
قبال در . ه شده بودي ندارند تجزیع آه با هم همبستگي مطنه يك طبقه، بلكه به افرادیا يپرولتار
 توده سخن می گفتندنام آارگران   آه بهی شد آسانی آار انجام میته هاي آه در آمیمذاآرات

 ی بزرگ آه با قراردادهایآارفرماها.  آردندی میندگي را نمایافته آارگريسازمان 
 دانستند ی خود مقلمداد می آردند نامنظم و مزاحم ای مخالف بودند و آن را مجموعه یدستجمع

.  را حذف آنندی دستجمعین قراردادهايد است آه توانسته اند ايآه به برآت مقامات جد
ستانه جنگ آتلر در يه.  پنهان شده بودیا جامعه ملير اسطوره همبود ي زیسم اجتماعينتاگونآ

 نداشته نگرانیگر از طرف آنها يش سوم خود ادغام آند و دي را در راموفق شد آه آارگران
سم ي بوجود آمد آه در آن انتاگونیو مستحكم ز جبهه متحدي نیان در عرصه داخلسنيبد. باشد

  .  ظاهرا وجود نداشتیاجتماع
 
 


