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  تلريآدولف ه
  یبا همه قدرت بسو

  ت و ارتشيش شخصيک
   راه تودهی برارخواهيرضا خيترجمه عل

  
 ی رهبرفرا وقخود اعضای آن آه  باشد یمتكك حزب واحد ي توانست بر یش سوم ميرا

 . بودندآرده
 یاست خارجيش به سمت سيش از آن آه مرآز ثقل راي درست پ،١٩٣٧ن حزب در سال يا

ر يمزدبگو مه وقت ي نیآادرهاآن ون يلي م٣ون عضو داشت آه يلي م٢۵ ی بچرخدفعالتر
 آارمندان و . آردندیت ميفعالر و رهبر در آن يمدز بعنوان يگر نيتن د هزار ٣٠٠  .بودند
 آنم یاد ميمن سوگند : شرح بود نيسوگند آنها بد.  خوردندیتلر سوگند مينام ه  بازان بهسر
اطاعت مطلق ار و ي تزلزل ناپذیوفادار آند ین ميي آه او تعیيتلر و روسايبه آدولف هآه 

 مثل دستجات شبه یمه حزب نازي ضمیون ها عضو سازمان هايليد مي بانانيابه ." داشته باشم
ن بدنه يها همچن نيبه هم.  آنها را اضافه آردیها  جبهه آار و شعبه،یتلريان ه جوان،ینظام
 اگرست يده نيفايب.  شودیس اضافه مي پلیروهاي و نح مسلیروهاي ن،ی دستگاه ادار،دولت

ا ي ی عضو حزب ناز، درصد معلمان در همه سطوح٩٧به بعد ١٩٣٧  سالم ازي آنیادآوري
 ست اموزگارانياليونال سوسيون ناسي فدراسیعنيآن  یع فریها  از سازمانیكيعضو القل 
را با  ندهيآتواند  ی آرد می تصور مد وي دیمرومند يار نين زمان خود را بسيتلر در ايه. بودند
  . ش بردي آند و به پینيش بينان آامل پياطم
  

  ش سومی رایاست توسعه طلبانه و نظاميس
  
ن الزم يبنابرا. ار داشته باشديرانه را در اختجسو یاستيالزمه س ید ابزارهايآوش یتلر ميه

ل شود آه بتواند يتبد یبه سازمان یمسلح صدهزار نفر یرويك نيبود آه ارتش المان از 
 یتوانست آامال بر همكار ینه مين زمياو در ا. موزش دهدآ را یون ها سرباز جنگيليم

تلر همه گونه نفع يه یمنظا یرا ارتش خود در تحقق طرح هاينان داشته باشد زيارتش اطم
تلر منتظر نماند آه يالبته ه. ك بوديتلر شريه یشه ها و خواست هاياز اند یاريداشت و در بس

رد و يابتكار را بدست گ یاست خارجيجاد شود تا بعد در عرصه سيو پرشمار ا یقو یارتش
ز ا یكينكه به آاز ش يپ یارتش المان حت. ز بدست آورديمنتظره نري غیها یروزيپ
  .ل شديتلر تبديه یاست خارجيس یه ايل شود به عناصر پايزمان تبد ین ارتش هايرومندترين

  
  تلري هیاست نظاميس
  
فرصت دارد آه  سال ۴آلمان ارتش : "آند ین اعالم ميادداشت محرمانه چنيك يتلر در يه
 ۴ن يحاصل ا." رودبد بتواند به مقابله با جنگ يباآلمان  سال اقتصاد ۴ن يماده شود و ظرف اآ

 . جنگ طلب بودیتلر فردين نبود آه هيمسئله تنها ا .تلر را فراهم آرديت خاطر هيسال رضا
 در آلمان .آند یزمان بسود او آار نموم دوم است و يوضع او مانند گدانست آه  یاو م



 

د يك بحران جدياد و خارج از اندازه را تحمل آند و احتمال يزفشار تواند  یدرازمدت نم
  .  خواهد بودمرگبارحكومت او  ی براآغاز شودد آه اگر رداوجود 

ن را آشف ين ارتش آره زميرومندتري ناگهان وجود ن، مبهوت و شگفت زدهتلريهمعاصران 
شمار يناگهان از آاله خود ب یشعبده باز یيگوآه دند يآش یاد معجزه بر مي فر چنانآردند و
 یآلمان در پ  آه ازیارتشم يدانيمآه  یحالدر . ورده استآرون يبه جنگ را ب مادهآسرباز 

ار يدر اختت را يمجرب و باآفا یيهارتوانست آاد یم مانده بود همچنان ی باقیمعاهده ورسا
م آه ي دانین را هم مياگر يارائه دهد و از طرف د قابل گسترش و مجهز به سرباز یارتش

 ١٩١٨آلمان در ز شكست دو سال پس ا. ت نشده بوديق رعايبطور دق یه ورسامفاد معاهد
 یآشور یيمايو هواپ یورزش یآلوب ها یدارا خته شد آهير یژه اي و آموزشگاهیه هايپا
 یدر آنجا آموزش م خلبانان  ونده جنگ بوديآ یتكخال ها یخاستگاه واقعن آموزشگاه يا. بود
ا يورها  ساختند و در مانویمرا  یينمونه هاو سازندگان مهندسان ن آموزشگاه يدر ا .دنديد

س شده ي رسما تاس١٩٣۵آه در آموزشگاه ن ي ا. آردندیش مي ها آوچك آنان را ازمایريدرگ
  . آننده بود نييسا تعآ برق ین در جنگ هاآا داشت و اقدامات يدر جنگ اسپان یبود نقش مهم

  
 به  اوسخنان. نديرانه جنگ را تدارك بيگي پآن نبود آهمانع از تلر يهصلح طلبانه  ینطق ها

ه به نين زميدر ااقتصاد خطاب به رهبران ارتش و اش محرمانه  ی نطق ها خود وكانيزدن
 ٢۴ یاسلحه ساز یهاآارخانه . اتري داد گویآه انجام م یاست و اقداماتيوگ یاندازه آاف

رند و شعار يرا بپذت ها ي خواست آه محرومیاز مردم منك يگور. آردند یساعته آار م
ن يحانه چنيوق ١٩٣۶ ی م٧ن در ي گوبلز در آاخ ورزش در برل.  دادیم "آره یتوپ بجا"

مسلح  یادي زحد تانسو ما خود را ي به ا١٩٣٣ آه از مياقرار آندر حال حاضر " :اعالم آرد
م مواد ين بود آه بتوانيا یم براي اما اگر ما آمربندها را محكم بست،ن درست استيا. ميه اآرد
   ". خوراك مهم تر بود از آهميحات را فراهم آنيه تسلياول
 ینه هاي هز. قابل تحمل تر شده بودیاجبار یت هاين محدوديسالها بحران وحشتناك ا یدر پ
 به ١٩٣٩ و در ١٧٫٢ به ١٩٣٨مارك بود در  ارد يليم ٠٫۶ حدود ١٩٣٢در آه  ینظام
 نهيهزمارك ارد يليم ٩٠ حدود ١٩٣٩تا آلمان آرد آه  ید مييتلر تايه. دا آرديش پي افزا١٨٫۴
 ینه هاين هزيا. در مجموع یبه اندازه سه قدرت بزرگ غرب یعني ؛حات آرده استيتسل
به هر چند و رمنتظره بود يار غيآه در بحران قرار داشت بس یآشور یاز سو یديرتوليغ

  . شد ی محسوب نمري تحمل ناپذیفشار ی مدتی زد برایان مياقتصاد ز
 چرا. ديانجام لشگر مجهز شده ٣۶ جادي ا آه بهشد یاجبار ی خدمت نظام١٩٣۵از مارس 

را اعتبار و قدرت  ،یالاقل در بخش نباشند آه به آنان، یطرفدار فردد يرهبران ارتش جد
 ین آرده و راه را براي همه اختالف ها تضمان دادن بهيپا را با ”یعظمت مل" ،بازگردانده

 یيها ژنرال آن دسته از یتح ند گشوده است؟زمان قابل تصور نبودآن آه تا  یيطرح هاتحقق 
 یمرزهابر ش يخواستند آه را یم شدند ی محسوب نمجنگ طلب یآه در زمان جمهور

نان امكان تحقق يا. ابديخود را باز" عمشرو" یو برتر ی و هژموندا آنديخود تسلط پ یميقد
 چه تلريهارتش در نزد دانستند آه  یمز ينرتبه يافسران عال. افتندي ی خود را نمیخواست ها
ك يارتش . ن به باالييت از پاين و مسئوليياطاعت مطلق از باال به پا:  داردیتيمعنا و اهم

 . شدین شكل خود بود آه الگو و مدل جامعه محسوب مي تریدر عال یسازمان سلسله مراتب
ك بار به ياو . ورده بودآدر یبت ن نهاد را ماننديبود ا یميقد یها ی ارتشازتلر آه خود يه
ارتش در گذشته مدرسه . مينجا نبوديك ايچي بدون ارتش ما ه:گفته بود ی حزب نازیوسار

  . مشترك ما بود
تلر تمام قدرت را بدست ينكه هيقبل از ا ی هنگام مراسم پوتسدام وآم١٩٣٣ مارس ٢١در 
ش ي ستا،ورده بودندآرا بوجود آلمان آه پروس و  یآسان یعني از ارتش یبطور رسم او ،رديگ

نه يچهره خود را در آورد و آ سهم خود را بدست ینسان آاست نظامي بد. آردیردانقدو 



 

بود آه  یبدنبال افسران ینازحزب ن گذشته ياز ا . از آن شدیيد شناخت و جزيحكومت جد
 یيره گرانبهاي ارتش ذخخودموزش دهند آه  آس راا.جوانان و اس یسازمانها یاعضا

  . شدیمحسوب م
ش يا در رايك يبالت یآه در آشورها یشبه نظام یها سازمان ی اعضا به١٩٣٣قانون شش مه 

  .را داد یميست شرآت داشتند عنوان مبارزان قديا ضدآمونيست يدر مبارزه ضداسپارتاآا ي
ل خود عمل آنند يآرد برخالف م یر ميزگتلر ستاد و رهبران ارتش را نايآه ه یزمان یحت
ح يت و خواست مسيحي با مستشيرغم ضديل علي دلنيبه هم. دور برود یليد خيدانست نبا یم

 و ف آنديسا را تضعيدستگاه آلانش حاضر نشد ياطراف یها حتي نصباوجودجوانان و  یيزدا
  . نان و آرامش دادياطم یحيخاستگاه و سنت مس یافسران دارابه ن آار يابا 

 رهبران یه برخ آی زمانیعني ،دار شدينه در ارتش بيو آ ی بود آه نگران١٩٣٨ یاز ابتدا
اما عقب . گر آشورها نگران شدندياست خطرناك الحاق ديتلر و سي اقدامات هیارتش از برخ

 ی ماور يآرد و برعكس به اعتبار و پرست ید ميتلر را نااميمدام غرب مخالفان ه ینينش
ه ي اوضاع و احول و روح و نسبت بهمختلف یش در دوره هايتلر در برابر ژنرالهايه. افزود
 احترام و  اندازهیآنان را بجوان بود  یآه سرباز یزمان. متفاوت داشت یخود نگرش یصشخ
اما در . ك شودي ژنرال لوندرورف نزدهبمثال آرد  ی جرات مآن زمان سخت.  آردیمم يتكر
از  یادي بخش زقل الا،تلر اگر نه همهيه.  فشردی دست او را میبه راحتگر ي د٢٣ز ييپا
را آادرها  و  سالح،یمنابع مال ی آه استخوانبندارتش بود. ارتش بودون ي خود را مدیروزيپ

 اير قرار دهد ي را تحت تاثمردم توانست تلريبه مدد ارتش بود که ه. ار حزب قرار داديدر اخت
نداران يه داران و زمي، سرماها بودند آه در توافق با آارفرماها ین نظاميا نيهمچن. بترساند

  .دنديدن او توطئه چ بقدرت رسان یبزرگ برا
 یدر برابر طرح ها ی مقاومتاحتمالن يآمترتلر بو برد آه ي بود آه هینها آافيهمه ابا 

آرد و خود را از شر  ی بودن را فراموش مونيمداحساس آنگاه . وجود داردانه اش يماجراجو
مبرگ فون بلودو تن از رهبران ارتش، چنانكه . آرد ی راحت م"ها ماموت" و "ها ليفس"ن يا

ن وزارتخانه يار جنگ ي وزپس از عزل. عزل آرد ی امفتضحانه را به شكل ،تشيو فون فر
 یكيفون بلومبرگ . مسلح را به عهده گرفت یروهاين یخود رهبرن گذاشت و يرا بدون جانش
ن اشتباه ي ااو دچار. قرار گرفته بود یبود آه تماما در خدمت حزب ناز یيها از نادر ژنرال
. نكندوارد خطرناك  یها یيماجراجودر ته بود ارتش را مستقل نگه دارد و شده آه خواس

 خود ونيمدها را  یروزياما پگذاشت  یظامنرهبران گردن ها را به  شكستهمه ها بعدتلر يه
 انداخت، بهاو  یبفكر سرنگونرا ژنرال ها  ی برخ،آه وسعت فاجعهز ينبعدها . دانستيم

  .وحشتناك محكوم شدند یمرگ
بر دوش انداخت و  یك شنل نظاميدوم  یجنگ جهان یگرا بود از ابتدا یقا نظامي عمآه تلريه

نزاع و ستانه هر آشه در يهماو . كندفينن را از دوش آ آه جنگ ادامه دارد یوعده داد تا زمان
ن ارتش زمان خود را بوجود يرومندتريبه وعده اش عمل آرده و ن آرد آه ی اعالم میجنگ

حزب  یك ارتش مرآب از اعضاي یگر او در آنار ارتش رسميد یاز سواما . آورده است
اد يآه قبال سوگند  ی در حال،وردآ آامال وفادار به خود بوجود یروهاين و ها اس.و اس یناز

  . اورديبوجود ن یارتش رسم یمواز یيروي ن وبيرق یآرده بود آه در عرصه دفاع مل
ش ين را در راآ هاشد بعد یارتش محسوب م ی آودك حرف شنو آار خودیابتداتلر آه در يه

ش گرفت در اساس با منافع ي در پآه او یتاسيس. دادآن ممتاز به  یگاهيسوم ادغام آرد و جا
 برقرار آرد و از وضع را یپروس یگر یتلر نظاميه. هماهنگ بودآن  یارتش و خواست ها

  .ورده آامال استفاده آردآلمان بوجود آمردم در آه  یروح
 : آندی میادآورين ي چنی را بدرستیه پروسين روحي ایلسوف معروف معنايفاسپرس ي آارل

 ".اطاعت مطلق شدن ی، شرطكيها و حقوق دمكرات یزادآبه  یياعتنا ی ب،ی نوآرصفت،یبندگ"
 .بود یخيو تار یيايط جغرافياز شرا یناش یو در بخش یسم تا حدوديتاريلين مينحال ايبا ا



 

 شدن گسترده در همه یتنها به مدد نظامآه  یدرآشور یيايچغراف یعيطب یمثال نبود مرزها
تلر را بعنوان ي قبول آرد هارتش یگر رهبرا. ات خود ادامه دهديتوانست به حعرصه ها 

 ینظامن سالم يگزيرا جا یتلري سالم ه،ار آردي شعار حزب او را اخت،رديس خود بپذيئر
 ین خاطر بود آه خطوط اصليبه ا ی بخش در،را تحمل آرد یك ارتش موازيجاد ي ا،آرد
شكارا و بطور آتوانست يل آه نمين دليگر به ايد یآرد و در بخش ید مييتلر را تاياست هيس
  .آند یستادگيآه با ان موافق نبود ا یمد دربرابر اقداماتآآار

 یچ مانعين ارتش هي ا،رتبهياز افسران عال یبخش یها مقاومت یبرخرغم يعلدر مجموع و 
 یك و سپس نظاميپلماتيد یها یروزيك عنصر عمده در پيتلر نگذاشت و ياست هيبرابر سدر 

ر امور خارجه داده بود همان زمان خروج ي به وز١٩٢۶در مثال  ارتش  آهیادداشتي. ان بود
 یش و سلزي بازگشت سار و انضمام اتر،یشدن دوباره رنان ی نظام،یان فرانسويسپاه

جنگ دوم  ستانهآن خواسته ها در يخر تمام اآصرفنظر از هدف . لهستان را خواستار شده بود
  احساس نكند؟ یچگونه ارتش خود را راض. دا آرده بوديتحقق پ

  
  
 


