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  محرومان اجتماعی آلمان
  تسليم عوامفریبی های
 هيتلر و فاشيست ها شدند

   راه تودهی برارخواهيرضا خيترجمه عل 
  

  دهقانان و رایش سوم
وضع آنان بسيار ناگوار . دهقانان وسيعا پشت سر هيتلر گرد آمدندهنگام احتضار جمهوری، 

 درصد دهقانان ۶٠. بسياری از آنان بدهكار بودند و اموالشان را به گرو گذاشته بودند. بود
 هزار دیگر ۴٠٠ هزار سرپرست خانواده آمتر از دو هكتار زمين داشتند و ٣٠٠یعنی نزدیك 

اش اهميتی فراوان به دهقانان  ها و ایدئولوژی بربا خاستگاههيتلر برا. به فالآت افتاده بودند
خاك و "یعنی . ای محكم و بی جانشين قرار داشته باشد او خواهان ملتی بود آه بر پایه. داد می
مزارع موروثی  "١٩٣۵ سپتامبر ٢٩قانون . آه سرچشمه نوزایی هميشگی نژاد هستند" خون

بدینسان آاست محكم و وفاداری شكل گرفت .  آردرا ایجاد" غيرقابل واگذاری و گروگذاری
هدف ایجاد یك گروه اجتماعی پایدار و مطمئن بود آه دربرابر . آه به زمين پيوند خورده بود

هرگونه گرایش به آلكتيویسم و جمع گرایی بایستد و بتواند آلمان را تا آنجا آه امكان 
های آوچك پایان داد، ولی به  زیه زميناین قانون به تج. خودآفایی هست از خارج بی نياز آند
بردند و آنان ناگزیر شدند ابزارهای معاش خود را در  زیان فرزندانی تمام شد آه ارث نمی

 درصد ٣۵ این مزارع موروثی و واگذارناشدنی نزدیك ١٩٣٩تا . جایی دیگر جستجو آنند
  . ی بودهای زراعتی شده بود و برداشت آنها در چنگ یك اداره دولت همه زمين

به مجموعه توليدآنندگان آشاورزی و دامداران، از آارگران روزمزد گرفته تا بزرگ 
های  اعالن. نام داده بودند و پيوسته آنان را ستایش می آردند" رایشسناهراشتاند"زمينداران، 

به آنان اعتبار مالی . آردند تمجيد می" دهقانان را همچون شخص اول نظام"بزرگ تبليغاتی 
. داد نيروی آار آمابيش رایگان در دست آشاورزان قرار " خدمت اجباری آار. "شد  میداده

شدند با اسرا و تبعيدیان آشورهای مغلوب و اشغال  بعدها جای آنان آه به جنگ فراخوانده 
ای نااميدی و دلسردی روستاها را فرا   گونه١٩٣۵های  با اینحال در حدود سال. شده پر شد

ها و  با آنكه آرمان زندگی چوپانی و روستایی در آتاب. ستاها پایانی نداشتآوچ از رو. گرفت
مقامات نازی همچنين اجازه . شد، شهری شدن رایش با شدت ادامه داشت ها تبليغ می فيلم

آنان ضمنا درباره . ندادند آه واگذاری ده هزارهكتار زمين به اشراف زميندار فاش شود
  .به تاراج رفت خاموش ماندندهای وسيعی آه در لهستان  زمين

  
  

  وفاداری طبقه متوسط  
طبقات متوسط، با آنكه اميدهایشان برباد رفته بود، چرا همچنان به رژیم وفادار ماندند؟ دالیل 

آنان در ایدئولوژی رژیم ایدئولوژی خود را می دیدند و خوشحال بودند آه در . متعدد است
یهودستيزی، ناسيوناليسم، نژادپرستی از . یانی نيستاین جامعه طبقاتی جایگاهشان در طبقه پا

. اقتدارگرایی هيتلر و نزدیكانش آنان را نيز مجاب آرده بود. قبل در آنان ریشه دار بود
ها، موجب پيوستن آنان به  های آن در همه عرصه آارایی رایش سوم، اعتبارش، موفقيت

ج نجات داده، صلح مدنی را مردی نيرومند آه آشور را از هرج و مر: حكومت شده بود



 

تهيدستی ایدئولوژیك نازیسم با . برقرار آرده و به ملت رفاه و عظمت را بازگردانده است
فرد خرده بورژوا آه ناتوانی خود را بطرزی . آودك ماندگی سياسی آنان هماهنگ بود

سيمایی آه بيند،  فهمد و در آدلف هيتلر، این ابرمرد، سيمای دیگری از خود را می دردناك می
فراموش نكنيم آه افزون بر این، در دوران هيتلر، جوانانی . با او چقدر احساس نزدیكی دارد

آه خاستگاه در طبقه متوسط داشتند تا چه اندازه راه و آار دربرابرشان باز شد به شرط آنكه 
طریق از طبقات متوسط بدین . دادند  وفاداری بی چون و چرا و حداقلی از توانایی را نشان می

حكومت منتفع شدند، هرچند انسجام طبقه آارگر را نداشتند و یا مانند بورژازی بزرگ نقش 
  . رهبری را عهده دار نبودند

شمار مشاغل در پی رونق اقتصادی، بازسازی ارتشی برپایه نظام وظيفه، گسترش دستگاه 
های   دارندگان مقام.های وابسته به حزب چند برابر شده بود اداری و رشد غده وار سازمان

رسمی، افزون بر آن، دارای سطحی از رفاه بوند و از قدرت و اعتبار وابسته به مقام خود 
  .بردند نيز سهم می

یی مرآب از خرده توليدآنندگان  جامعه: با اینحال جامعه چنان نبود آه آنان در آرزو دارند
  . تمرآز، صنعتی شدن، شهری شدن ادامه داشت. مستقل و مرفه

  
  طبقه آارگر و رایش سوم

ای آه چندان  هدف اصلی هيتلر همانند همه عوامفریبان پيش از او جلب پرولتاریا بود، طبقه
هيتلر هرگز از مقدم ترین آماجی آه برای خود گذاشته بود . ها نبود  پذیرای تبليغات نازی

گران او به آار. آارگران" ملی آردن"در هم شكستن جنبش آارگری و : منحرف نشد 
احساس ملی را باز  خواهد گرداند و دربرابر هرگونه سرایت انترناسيوناليسم انقالبی 

  . مصونشان خواهد آرد
ها، تسليم  ترین ابزارها را دربرابر نافرمانان، پيگيرترین گشتاپو آه تصميم گرفته بود سخت

ولی . اداره چهارم: یك بخش ویژه سرآوب ضدمارآسيست ایجاد آرد ها بكار گيرد،  ناپذیر
های آارگر، آار، نان،  باید به توده. دانست سرآوب و هراس به تنهایی آافی نيست هيتلر می

توان آنان را از هرگونه  دراینصورت می. تفریح داد و در یك سخن وضع آنان را بهبود بخشيد
تكيه بر عوامفریبی به یاری چند دستاورد . نار گذاشتدخالت در قدرت اقتصادی یا سياسی آ

بی خطر برای نظم اجتماعی، نتایجی بيش از همه قوانين پيشرفته آه جمهوری وایمار به آن 
  . افتخار می آرد ببار آورده بود چرا آه وایمار آارگران را عميقا دلسرد آرده بود

" با شعارهای تاثيرگذاری مانند . ها در مصرف شعارهای زیبا بسيار ولخرج بودند  نازی
آنان را از حقوقی آه طی " احترام را باید به آارگران باز گرداند" یا " شرف به آار است

  . آردند ها بدست آورده بودند محروم می نسل
با اینحال . تر شده بود یافت و روزانه آارطوالنی بازده افزایش می. شد تر می بی عدالتی ژرف

ها برابری بنيادین برپا شده   اهریمنی آه داشتند مدعی بودند ميان تمام آلمانها با مهارت  نازی
  . است

ها ایستادگی آرده بودند و انتخابات   توده آارگران مدت زمان طوالنی در برابر دآترین نازی
اینان با اینحال نمی توانستند تحت تاثير ضربت . ها این را نشان داد در بنگاه" معتمدان"

های گروهی قرار نگيرند، تبليغاتی آه رونق اقتصادی و برخی  مداوم رسانهتبليغاتی 
 بيكاری پایان یافت و آمبود آارگر ١٩٣۶در . آرد های هيتلر به نفوذ آن آمك می موفقيت

در این زمان هنوز فالآتی آه جمهوری در حال . های اقتصادی بوجود آمد دربسياری از شاخه
  .      ها نرفته بود  خاطرهخورد از احتضار در آن غوطه می

در .  از سوی دیگر رفتار رهبران آارگری توده را بسيار سرخورده و سرگردان آرده بود
این شرایط تنها اقليتی همچنان به دمكراسی و سوسياليسم وفادار ماند، در حاليكه اآثریت 

.  قرار گرفتهای اقتصادی، دیپلماتيك و سپس نظامی حكومت جدید  بزرگ تحت تاثير آاميابی



 

البته بسياری از اعضای احزاب ممنوع شده، ترجيح دادند بجای توبه آشكار به محافل 
به هر روی آارگران از تبليغات نازیسم مصون نبودند، هر . ای پناه برند خانوادگی و حرفه

  .های سوسياليستی دیرسال این پيشروی را در ميان آارگران دشوار آرده بود چند سنت
  آ. سوم اعضای حزب ناسيونال سوسياليست آارگر بودند و نسبت آنان در اس یك١٩٣٣در 

های پس از آن  انداز پيشرفت بعدها دستيابی رایش سوم به اشتغال آامل و چشم. ها دوبرابر بود
های ذاتی فاشيسم برای مدتی و در بخشی فراموش   امكان داد بردگی امروز و دیگر بردگی

هایی را نادیده گرفت آه هدف آنان یك صف آردن توده   سازمانهمچنين نباید فعاليت. شود
همه وسایل بكار افتاده بود تا ذهنيت آارگران . های نازیسم به آنان بود آارگر و القای اندیشه

. گرفت  ای می های آشنا از مضمون گذشته خود تهی گشته و معنای تازه واژه. را تغيير دهد
ها و جزميات هيتلری بی وقفه تكرار  دگم. شد  د وارد زبان میهایی آه به سود نازیسم بو مفهوم
شد و آم آم شكل واقعيت هميشگی، واقعيت بدیهی آه اصال جای بحث ندارد بخود   می
آرد اعضای خود را به  هایی آه جنبش آارگری آوشش می شيوه بررسی و تحليل. گرفت می

  . شد  آن عادت دهد فراموش می
نام  یش سوم زیر تاثير سلطه آن بودند و به صبوری و گذشتی آه بهبسياری از شهروندان را

آه بعنوان نخستين وظيفه مدنی " فرمانبرداری. "دادند منافع ملی به آنان تحميل شده بود تن می
شد اصال چيزی تحقيرآميز نيست چرا آه شرط  تبليغ می" ژرمانيك"و یكی از اصول اخالق 
و آارگر دیگر ناهمساز و آشتی ناپذیر نيستند، بلكه در آارفرما . شد نجات جمع وانمود می

اینها چيزهایی بود آه به . هماهنگی آامل با هم نقش مكمل در خدمت همگان بردوش دارند
هرچند مجموعه جهان آار قانع نشده بود ولی نمی توان گفت طبقه . شد  مردم رایش تلقين می

بخش بزرگی . ها پدید آورد  حقق سياست نازیآارگر، در ابعاد توده ای خود، مانعی دربرابر ت
پذیرد آه سود  آند و نمی آرد آه نازیسم برضد طمع مفرط سود مبارزه می از آنان تصور می

طبقه آارگر نمی توانست دربرابر عوامفریبی اجتماعی هيتلر . ای باشد انگيزه فعاليت حرفه
فل پایين جامعه یا آارگری ساده حساس نباشد، هيتلر آه خود را سياستمداری برخاسته از محا
با اینحال دقيقتر آن است بگویيم . معرفی می آرد آه سربلند است روشنفكری مدرك دار نيست

در تابستان . آگاهی طبقاتی تخدیر شده، در خواب شده بود نه آن آه برای هميشه خفه شده باشد
. را پليس گزارش آرده استهای خودبخودی  ها و اقدام و پایيز نخستين سال رایش سوم فعاليت

های حزب ناسيونال سوسياليست برخاسته بود و گاه سخن از  ها بيشتر از پایه این فعاليت
 با وجود ممنوعيت اعتصاب، ١٩٣٨در آغاز . رفت  های آمونيست در آن می  فعاليت نفوذی

  . هامبورگ دست از آار آشيدند بارها آارگران در سار و
يون اختصاص دارد خواهيم دید آه برخورد دو حزب آارگری، تا ما در فصلی آه به اپوزیس
  .برابر نازیسم چه بود آنجا آه بجا مانده بودند، در

 


