هﻴﺘﻠﺮ و ﺁﻟﻤﺎن هﺎ )ورﻧﺮ ﭘﺎریﺲ ـ ادیﺴﻴﻮن ﺱﻮﺱﻴﺎل ـ (١٩٨٢
ﻧﻮﺷﺘﻪ "ﭘﯽ یﺮ ﺁﻧﺠﻞ" ﺁﻟﻤﺎن ﺷﻨﺎس و ﺕﺎریﺨﺪان ﻡﺎرآﺴﻴﺴﺖ ﻓﺮاﻧﺴﻮی

زﻧﺎن و روﺣﺎﻧﻴﻮن
در ﻧﻈﺎم هﻴﺘﻠﺮی
ﺕﺮﺝﻤﻪ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺥﻴﺮﺥﻮاﻩ ﺑﺮای راﻩ ﺕﻮدﻩ

ﻧﺎزیهﺎ ﻋﻤﻴﻘﺎ ﺿﺪ زن ﺑﻮدﻧﺪ .زن ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻡﺜﺎﺑﻪ ﻡﺎدر اﺣﺘﺮام داﺷﺖ .رایﺶ ﺑﻪ زایﻨﺪﻩ ﻧﻴﺎز داﺷﺖ
و اس.اسهﺎ ﺣﻖ ﭼﻨﺪ هﻤﺴﺮی داﺷﺘﻨﺪ ،زیﺮا هﻴﺘﻠﺮ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺁﻧﻘﺪر ﺻﺒﺮ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ
رایﺶ ﺑﻪ  ٢٠٠ﻡﻴﻠﻴﻮن ﺑﺮﺱﺪ .ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺮﻧﺎﻡﻪ ﻓﺘﺢ ﺟﻬﺎن ،هﻴﺘﻠﺮ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻡﺮدﻡﯽ ﺧﺮﺱﻨﺪ و
ﻓﺮﻡﺎﻧﺒﺮدار داﺷﺖ آﻪ ﺑﯽ ﺷﻤﺎر ﺱﺮﺑﺎز ،ﺗﻜﻨﺴﻴﻦ و آﺎدر ﺑﺮای در ﭼﻤﺒﺮﻩ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﻮدﻩ ﻡﻔﻠﻮك در
اﺧﺘﻴﺎرش ﺑﮕﺬارﻧﺪ .زن هﻤﭽﻨﻴﻦ "ﺁراﻡﺶ ﻡﺮد ﺟﻨﮕﺠﻮ" اﺱﺖ و ﺑﺎیﺪ ﺑﺴﻴﺎر زﻧﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﻧﻪ ﻇﺎهﺮ
ﻡﺮداﻧﻪ ﺑﺨﻮد ﮔﻴﺮد و ﻧﻪ ﺑﻪ آﺎرهﺎی ﻡﺮداﻧﻪ ﺑﭙﺮدازد .هﻴﺘﻠﺮ آﻪ از روﺷﻨﻔﻜﺮان هﺮاس داﺷﺖ و
ﺁﻧﺎن را ﺗﺤﻘﻴﺮ ﻡﯽآﺮد ،ﺗﺤﻤﻞ زﻧﺎن "ﻓﺎﺿﻞ ﻡﺎب" ﺑﺮایﺶ ﺱﺨﺖ ﺗﺮ ﺑﻮد.
"ﺣﻮا" در ایﻦ ﺟﺎﻡﻌﻪ پﺪرﺱﺎﻻری ،ﺧﻮدآﺎﻡﻪ و اﺱﺎﺱﺎ ﻡﺮداﻧﻪ ﺟﺎیﮕﺎهﯽ اﻧﺪك داﺷﺖ و وﺟﻮدش
ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮپﺎیﻪ ﻡﺮد ﻡﻌﻨﺎ داﺷﺖ .وﻝﯽ ﺱﺮﻧﻮﺷﺖ زن در ایﻦ ﺟﺎﻡﻌﻪ هﻤﺎﻧﻨﺪ ﺱﺮﻧﻮﺷﺖ ﺗﻮدﻩ ﻡﺮدم ﺑﻮد.
ﺑﺎ وﺟﻮد ﺧﻮاری و ﺗﺒﻌﻴﻀﯽ آﻪ ﻡﺤﻜﻮم ﺑﻪ ﺁن ﺑﻮد ،هﻴﺘﻠﺮ را ﻡﯽپﺮﺱﺘﻴﺪ .ﺷﻤﺎر ﻡﺎدراﻧﯽ آﻪ
ﺱﺮﺑﻠﻨﺪ ﺑﻮدﻧﺪ یﻚ یﺎ دو ﻓﺮزﻧﺪﺷﺎن ﺑﺮای "هﻴﺘﻠﺮ و ﻡﻴﻬﻦ" در پﻬﻨﻪ ﻧﺒﺮد ﺑﻪ ﺧﺎك اﻓﺘﺎدﻩ اﺱﺖ آﻢ
ﻧﺒﻮد.
اﻝﺒﺘﻪ ﺱﺎزﻡﺎنهﺎی ﻧﺎزی زﻧﺎن و ﻡﺮدان را از آﻮدآﯽ در ﺣﻠﻘﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ" .ﺱﺎزﻡﺎن دﺧﺘﺮان"
ﺻﺪهﺎ هﺰار دﺧﺘﺮك و ﻧﻮﺟﻮان ﺁﻝﻤﺎﻧﯽ را زیﺮ پﻮﺷﺶ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد .ایﻦ ﻓﺪراﺱﻴﻮن دﺧﺘﺮان
ﺟﻮاﻧﺎن ،ﺁﻧﺎن را ﺟﻤﻊ ﻡﯽآﺮد ،ﺱﺮﮔﺮﻡﯽ و ﺗﻔﺮیﺤﺸﺎن را ﻓﺮاهﻢ ﻡﯽﺱﺎﺧﺖ ،ﺑﺎ روﺣﻴﻪ ﻧﺎزیﺴﻢ
پﺮورﺷﺸﺎن ﻡﯽداد و ﺑﺮای ﺑﺰرﮔﺘﺮهﺎ هﺰاران ﺷﻐﻞ ﺧﻮب و ﺑﺎ دراﻡﺪ ﻡﻨﺎﺱﺐ ﻓﺮاهﻢ ﻡﯽآﺮد.
هﻤﭽﻮن ﺑﺴﻴﺎری دیﮕﺮ از ﺱﺎزﻡﺎنهﺎی ﻧﺎزی ایﻦ ﻓﺪراﺱﻴﻮن هﻢ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺧﻤﻴﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ را ﺁﻧﭽﻨﺎن
آﻪ ﺧﻮد ﻡﯽﺧﻮاﺱﺖ ﺷﻜﻞ دهﺪ.
اﻝﺒﺘﻪ هﻴﭻ آﺎری ﺑﺮای ﺑﻴﺪار آﺮدن و ﮔﺴﺘﺮدن روح اﻧﻨﻘﺎدی اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽ ﺷﺪ .آﺎﻡﻼ ﺑﺮﻋﻜﺲ!
هﻤﻴﻦ آﻪ واﻝﺪیﻦ ایﻦ دﺧﺘﺮان ﺁﻧﺎن را ﺑﺎ پﻴﺸﺪاوریهﺎی یﻬﻮدﺱﺘﻴﺰاﻧﻪ و آﻤﻮﻧﻴﺴﻢ ﺱﺘﻴﺰاﻧﻪ پﺮورش
دادﻩ ﺑﻮدﻧﺪ آﺎﻓﯽ ﺑﻮدﻧﺪ آﻪ ﺁﻧﺎن یﻬﻮدیﺎن و ﻡﺎرآﺴﻴﺴﺖهﺎ را دﺷﻤﻦ ﺧﻮﻧﯽ آﺸﻮر ﺧﻮد ﺑﺸﻤﺎرﻧﺪ و
در هﻴﺘﻠﺮ ﺁن اﻡﺎﻡﺰادﻩای را ﺑﺒﻴﻨﻨﺪ آﻪ ﻇﻬﻮر آﺮدﻩ اﺱﺖ و ﺑﺸﺮیﺖ و ﺑﻴﮕﻨﺎهﺎن را ﻧﺠﺎت ﺧﻮاهﺪ
داد.
هﻴﺘﻠﺮ آﻪ رواﻧﺸﻨﺎس ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻮد اﻋﻼم آﺮد ﻡﺠﺮد ﺧﻮاهﺪ ﻡﺎﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺱﻬﻮﻝﺘﯽ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻗﻠﺐ ﺗﺴﻠﯽ
ﻧﺎپﺬیﺮ پﻴﺮدﺧﺘﺮان را ﺑﺪﺱﺖ ﺁورد .ﺑﺮای ﻡﺪت ﻃﻮﻻﻧﯽ رواﺑﻂ او ﺑﺎ "اوا ﺑﺮاون" پﻮﺷﻴﺪﻩ ﻡﺎﻧﺪ.
آﺎﻓﻴﺴﺖ ﺑﻪ ﻋﻜﺲهﺎی ﺁن دوران ﻧﮕﺎﻩ آﺮد ﺗﺎ ﭼﻬﺮﻩ زﻧﺎﻧﯽ را دیﺪ آﻪ ﺑﺎ دیﺪﮔﺎن ﻧﻢ زدﻩ و پﺮﺷﻮر
ﺑﻪ هﻴﺘﻠﺮ ﺱﻼم ﻡﯽدهﻨﺪ .هﻴﺘﻠﺮ در ﻧﺒﺮد ﻡﻦ ﺣﺘﯽ ﻡﻌﺎدﻝﻪ زن = ﻡﺮدم را اﻋﻼم آﺮد .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ او
ایﻦ هﺮ دو ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺒﯽ ﻧﻴﺎز دارﻧﺪ آﻪ ﺁﻧﺎن را زیﺮ ﺱﻠﻄﻪ ﺑﮕﻴﺮد و ﺁﻧﺎن ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺧﻮد را در اﺧﺘﻴﺎر
او ﻗﺮار دهﻨﺪ و ﺗﺴﻠﻴﻤﺶ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﺎیﺪ اﻓﺰود آﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺴﻴﺎری از ﺁﻝﻤﺎنهﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺱﺎلهﺎی پﺎیﺎﻧﯽ ﺟﻤﻬﻮری ﺑﻬﺒﻮد یﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد.
زﻡﻴﻨﻪ ﺁﻡﺎدﻩ ﺑﻮد آﻪ آﺎﻡﻴﺎﺑﯽهﺎی ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﻴﺰ پﻴﺎپﯽ آﻪ پﺲ از ﺑﺮﺁﻡﺪ هﻴﺘﻠﺮ ﺑﺪﺱﺖ اﻡﺪﻩ ﺑﻮد ﺑﻪ
ایﻦ ﻡﺮد اﻝﻬﯽ ،ﺑﻪ ﻧﺒﻮغ پﻴﺸﻮا ﻧﺴﺒﺖ دادﻩ ﺷﻮد.

هﻤﭽﻮن دیﮕﺮ ﮔﺮوﻩهﺎ و ﻡﻘﻮﻝﻪهﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻡﻴﺎن زﻧﺎن ﻧﻴﺰ ﺟﺮیﺎن ﺿﻌﻴﻒ پﺎیﺪاری وﺟﻮد
داﺷﺖ آﻪ ﺷﻬﺪا و ﻗﻬﺮﻡﺎﻧﺎن ﺑﺴﻴﺎر را در راﻩ ﻡﺒﺎرزﻩ داد" .اوا ﻡﺎریﺎ ﺑﻮخ" آﺎﺗﻮﻝﻴﻚ و "ﻝﻴﺰﻝﻮت"
هﺮﻡﺎن آﻤﻮﻧﻴﺴﺖ ﺗﺠﺴﻤﯽ از ایﻦ زﻧﺎن ﻗﻬﺮﻡﺎن ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻧﻬﺎدهﺎی اﺝﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺑﺮای ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻨﺎﺱﺐ دﻗﻴﻖ ﻧﻴﺮوهﺎ ﺑﺎیﺪ ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻬﺎدهﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را آﻮﺗﺎﻩ ﺑﺮرﺱﯽ آﺮد.
آﻠﻴﺴﺎ و رایﺶ ﺱﻮم
ﺁیﺎ آﻠﻴﺴﺎ یﻚ ﺻﺪا و ﺑﺎ ﻗﺪرت درﺑﺮاﺑﺮ ﻧﺎزیﺴﻢ ایﺴﺘﺎد؟ ﺗﺎیﻴﺪش ﺁﺱﺎن ﻧﻴﺴﺖ .ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺗﺮ ﺁن اﺱﺖ
آﻪ ﺑﻪ اﺣﺘﺮام ﺁن دﺱﺘﻪ از "ﺧﺪﻡﺘﮕﺰاران ﺧﺪواﻧﺪ" ایﺴﺘﺎد آﻪ ﺑﻪ دﻻیﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و ﻏﺎﻝﺒﺎ در ﻧﻜﺎﺗﯽ
ﺧﺎص ﺑﺎ ﺷﺠﺎﻋﺖ درﺑﺮاﺑﺮ ﺟﻨﺎیﺘﻜﺎریهﺎی رژیﻢ ﻧﺎزی ایﺴﺘﺎدﻧﺪ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﻡﺪاﺧﻠﻪ
آﺎردیﻨﺎل "آﻨﺖ ﮔﺎﻝﻦ" در ﻡﻮﻧﺴﺘﺮ ﻡﯽﺗﻮان ﻧﺎم ﺑﺮد آﻪ ﻗﺘﻞ ﺑﻴﻤﺎران و ﻋﻘﺐ ﻡﺎﻧﺪﮔﺎن ذهﻨﯽ را
ﻡﺤﻜﻮم آﺮد .ﮔﻮﺑﻠﺰ ﻡﺎﻧﻊ از ﺑﺎزداﺷﺖ وی ﺷﺪ و ﻧﻮﺷﺖ "اﮔﺮ او اﻋﺪام ﺷﻮد ﻡﺎ ﺑﺎیﺪ در ﺱﻮگ
وﺱﺘﻔﺎﻝﯽ ﺑﻨﺸﻴﻨﻴﻢ"  .ﺷﻮرای پﺮوﺱﺘﺎن "آﻠﻴﺴﺎی ﺗﻮﺑﻪ آﺎران" ﺑﻨﻮﺑﻪ ﺧﻮد ﻧﮋادپﺮﺱﺘﯽ ،آﻴﺶ ﺧﻮن
و ﺧﺎك را ﺗﻘﺒﻴﺢ آﺮد و اﺱﻘﻒ "واروم" ﺑﻪ ﻧﺎﺑﻮدﺱﺎزی رﻧﮕﻴﻦ پﻮﺱﺖهﺎ و یﻬﻮدیﺎن اﻋﺘﺮاض
آﺮد .ﺑﺴﻴﺎری از ﻡﺴﻴﺤﻴﺎن ﺻﺎدق ،ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ریﺎآﺎری رهﺒﺮان ﻧﺎزی را ﺗﺤﻤﻞ آﻨﻨﺪ آﻪ
ﻡﺘﻌﺎﻝﯽ ﺗﺮیﻦ واژﻩهﺎ را ﺑﻪ آﺜﺎﻓﺖ ﻡﯽآﺸﻴﺪﻧﺪ و ﺷﺮیﻒ ﺗﺮیﻦ اﺣﺴﺎسهﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ را ﺗﺒﺎﻩ
ﻡﯽآﺮدﻧﺪ.
وﻝﯽ رهﺒﺮان ﻋﺎﻝﯽ آﺎﺗﻮﻝﻴﻚ و پﺮوﺗﺴﺘﺎن هﻤﻮارﻩ ﺑﺮﺧﻮردی پﻴﮕﻴﺮ و ﺑﯽ ﻧﻘﺺ در ایﻦ ﻡﺴﺎیﻞ
ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .درواﻗﻊ ﺑﺮای ﺁﻧﺎن ﻧﻴﺰ دﺷﻮار ﺑﻮد آﻪ ﺧﻮد را از پﻴﺸﺪاوریهﺎیﯽ ﻡﺸﺎﺑﻪ اﻧﺪیﺸﻪهﺎی
هﻴﺘﻠﺮیهﺎ ﺧﻼص آﻨﻨﺪ .ﺁﻧﺎن در هﻴﺘﻠﺮ ﻡﺪاﻓﻊ ﻡﻴﻬﻦ و ﻧﻈﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﻡﯽدیﺪﻧﺪ آﻪ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ
ﺿﻌﻒهﺎیﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺎیﻴﺪ ﺑﻮد .ﻧﮋادپﺮﺱﺘﯽ یﻚ ﺧﻠﻖ را ﺗﺒﺎﻩ آﺮدﻩ ﺑﻮد و از ﺟﻤﻠﻪ ﻡﻮﻡﻨﺎن و آﺸﻴﺸﺎن
را .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺎور داﺷﺘﻨﺪ آﻪ ﺱﺎﺧﺘﺎر رواﻧﯽ یﻬﻮدیﺎن ﻃﻮری اﺱﺖ آﻪ ﻡﻮﺟﺐ ﻡﯽﺷﻮد
ﺁﻧﺎن ﺗﺤﻘﻴﺮآﻨﻨﺪﻩ اﻡﻮر ﻡﻘﺪس ﺑﺎﺷﻨﺪ .آﺎردیﻨﺎل "ﻓﻮرهﺎﺑﺮ" هﺮ ﭼﻨﺪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺪ اﻧﺠﻴﻞ را ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ
ایﺪﺋﻮﻝﻮژی ﻧﺎزیﺴﻢ آﻨﺪ ،وﻝﯽ ﻡﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد آﻪ یﻬﻮدیﺎن ﺑﺎ ﻧﭙﺬیﺮﻓﺘﻦ ﻋﻴﺴﯽ ﻡﺴﻴﺢ و ﺑﻪ ﺻﻠﻴﺐ آﺸﻴﺪن
او دیﮕﺮ رﺱﺎﻝﺖ اﻝﻬﯽ ﺧﻮد را از دﺱﺖ دادﻩ اﻧﺪ .اﺻﻼ ﻋﻴﺴﯽ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻴﺮ ایﻦ ﻡﺮدم ﺑﻮد آﻪ در
ﻡﻴﺎن ﺁﻧﺎن ﭼﺸﻢ ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ﮔﺸﻮد ) .ﻝﺴﻴﻨﮓ از ﺱﺪﻩ هﻴﺠﺪهﻢ اﻧﺪیﺸﻪ ای ﻡﺸﺎﺑﻪ را ﻡﻄﺮح آﺮدﻩ
ﺑﻮد (.ﺑﺎ ایﻨﺤﺎل "ﻓﻮرهﺎﺑﺮ" ﻡﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد آﻪ ﺗﻮﺑﻪ و ﺗﺸﺮف ﺑﻪ دیﻦ ﻡﺴﻴﺢ دارای ﻗﺪرت ﻧﻮزایﯽ
اﺱﺖ و ﺁب ﻡﻄﻬﺮ ﺗﻌﻤﻴﺪ ،ﮔﻨﺎهﺎن ﺗﺎزﻩ ﻡﻮﻡﻨﺎن را پﺎك ﺧﻮاهﺪ آﺮد .او ﺑﻪ هﻤﺮاﻩ دیﮕﺮ اﺱﻘﻔﺎن از
ﺗﺎزﻩ ﻡﺴﻴﺤﻴﺎن دﻓﺎع ﻡﯽآﺮد و ﺣﺘﯽ از ﺁﻧﺎن ﻡﺮاﻗﺒﺖ ﻡﯽآﺮد .ﻧﺰدیﻜﯽ آﻪ ﻡﻴﺎن آﻠﻴﺴﺎ و ﻧﺎزیﺴﻢ
ﺑﺮ ﺱﺮ اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﻡﺎﻝﻜﻴﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺿﺪیﺖ ﺑﺎ ﻝﻴﺒﺮاﻝﻴﺴﻢ و ﻡﺎرآﺴﻴﺴﻢ وﺟﻮد داﺷﺖ ﻧﻤﯽ
ﺗﻮاﻧﺴﺖ پﺎیﺪار ﺑﺎﺷﺪ ﭼﺮا آﻪ روﺷﻦ ﺑﻮد آﻠﻴﺴﺎ ﺱﺮاﻧﺠﺎم ﻧﺎﮔﺰیﺮ ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ اﺻﻮل پﺎیﻪای ﺧﻮد را
ﻧﻴﺰ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ آﻨﺪ ،هﻤﭽﻨﺎن آﻪ ﺟﺮیﺎن "ﻡﺴﻴﺤﻴﺎن ﺁﻝﻤﺎن" ﺑﻪ رهﺒﺮی اﺱﻘﻒ پﺮوﺗﺴﺘﺎن ﻡﻮﻝﺮ از
یﻬﻮدزدایﯽ آﺎﻡﻞ ﻡﺬهﺐ دﻓﺎع آﺮد.
رایﺶ ﺱﻮم ﺱﻤﺎﺟﺖ داﺷﺖ ﺗﺎ ﻡﺴﻴﺤﻴﺖ را از ﻗﻠﺐ ﻡﺮدم ریﺸﻪ آﻦ آﻨﺪ و در ایﻦ ﺷﺮایﻂ آﻠﻴﺴﺎیﯽ
آﻪ ﻡﺪام در ﺁزار و پﻴﮕﺮد ﺑﻮد ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ دیﮕﺮ ﻡﺪاﻓﻊ رایﺶ ﺱﻮم ﺑﻤﺎﻧﺪ .ﻧﺎزیهﺎ روزﺑﺮوز
ﺱﺨﺖ ﺕﺮ وﺝﻮد ﻗﺪرﺕﯽ ورای ﺥﻮد را ﺕﺤﻤﻞ ﻡﯽآﺮدﻧﺪ .ﺁﻧﺎن ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﭘﺬیﺮش هﻴﭻ "رﻗﻴﺒﯽ"
ﻧﺒﻮدﻧﺪ و از ایﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺥﻮد ﻡﺬهﺐ ﺕﺎزﻩ ای ﺑﺎ اﺱﻄﻮرﻩهﺎ ،ﭘﻴﺸﻮایﺎن ،ﺁیﻴﻦهﺎ و ﻡﺮاﺱﻢ ویﮋﻩ
ﺥﻮد ﺱﺎﺥﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .پﺎپ "پﯽ یﺎزدهﻢ" ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻮاﻓﻖ ژویﻴﻪ  ١٩٣٣ﺑﺎ ﻧﺎزیهﺎ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺧﻮد را
از ﻡﺴﻴﺮی آﻪ رایﺶ ﺱﻮم ﻡﯽپﻴﻤﻮد پﻨﻬﺎن ﻧﻤﯽ آﺮد .اﻡﺎ ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ او "پﯽ دوازدهﻢ" ﺑﺮﻋﻜﺲ

ﻡﺮاﻗﺐ ﺑﻮد آﻪ هﻴﭻ ﺑﺮﺧﻮردی ﺑﺎ ﺣﻜﻮﻡﺖ ﺟﺪیﺪ پﻴﺪا ﻧﺸﻮد و ﺧﻮاهﺎن هﻤﺎهﻨﮕﯽ ﻡﺮآﺰیﺖ
آﺎﺗﻮﻝﻴﻚ ﺑﺎ ﺣﺰب ﻧﺎزی ﺑﻮد.
هﻴﺘﻠﺮ ﺑﻨﻮﺑﻪ ﺧﻮد ﻡﺪﻋﯽ ﺑﻮد آﻪ ﻧﻪ ﺑﺎ ﻡﺬهﺐ ﺑﻠﻜﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ "آﺎﺗﻮﻝﻴﺴﻴﺴﻢ ﺱﻴﺎﺱﯽ” ﻡﺨﺎﻝﻒ اﺱﺖ.
پﻴﺸﺘﺮ هﻢ ﮔﻔﺘﻴﻢ آﻪ هﻴﺘﻠﺮ هﻴﭽﮕﺎﻩ آﻠﻴﺴﺎی ﻡﺴﻴﺤﯽ و روﻡﯽ را ﺗﺮك ﻧﻜﺮد .ﺑﺎ ایﻨﺤﺎل آﻠﻴﺴﺎ زیﺮ
ﻓﺸﺎر و پﻴﮕﺮد ﺑﻮد .ﺣﻜﻮﻡﺖ ﺑﺪﻧﺒﺎل ﺑﺴﻴﺎری از آﺸﻴﺶهﺎ و ﻡﻮﻡﻨﺎﻧﯽ ﺑﻮد آﻪ ﺧﻮاهﺎن ﺣﻔﻆ ﺁیﻴﻦهﺎ
و ﻧﻬﺎدهﺎی دﻝﺒﺴﺘﻪ ﺧﻮد ﺑﻮدﻧﺪ .و ایﻦ درﺷﺮایﻄﯽ ﺑﻮد آﻪ در ﺑﺎﻻی ﺱﻠﺴﻠﻪ ﻡﺮاﺗﺐ آﻠﻴﺴﺎ ﺿﺪیﺘﯽ
ﺑﺎ ﻧﺎزیﺴﻢ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ،زیﺮا ﻓﺎﺷﻴﺴﻢ دﺷﻤﻦ ﺷﻤﺎرﻩ یﻚ ﺱﻠﺴﻠﻪ ﻡﺮاﺗﺐ ﻧﺒﻮد .ﻧﺎزیﺴﻢ ایﻦ
ﺷﺎیﺴﺘﮕﯽ را داﺷﺖ آﻪ ﺱﺎزش ﻧﺎپﺬیﺮ ﺑﺎ آﻤﻮﻧﻴﺴﻢ ﺑﯽ ﺧﺪا و دﺷﻤﻦ ﻧﻈﻢ ﻡﻮرد ﺧﻮاﺱﺖ ﻡﺸﻴﺖ
اﻝﻬﯽ ﺟﻨﮕﻴﺪﻩ ﺑﻮد .ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻗﻮی ﺗﻮﺿﻴﺢ رﻓﺘﺎر "پﯽ دوازدهﻢ" و اﺱﻘﻒهﺎی او را درﺑﺮاﺑﺮ
ﻧﺎزیﺴﻢ از ایﻨﺠﺎ ﻡﯽﺗﻮان ﻓﻬﻤﻴﺪ .ﺑﻪ ایﻦ ﺑﺎیﺪ ﮔﺮایﺶ ﺑﻪ اﻗﺘﺪار و ﺷﻮوﻧﻴﺴﻢ ﺑﺮﺧﯽ از اﺱﻘﻒهﺎ را
ﻧﻴﺰ اﻓﺰود .از ﺱﻮی دیﮕﺮ روﺣﺎﻧﻴﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ آﻪ ﺟﺎن ﺧﻮد را در ﻡﺒﺎرزﻩ ﺑﺎ دیﻜﺘﺎﺗﻮری ﺧﻮﻧﻴﻦ
ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ .آﺸﻴﺸﺎن دیﮕﺮی ﻧﻴﺰ ﺑﻮدﻧﺪ آﻪ ﺑﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎن ﺱﺮآﻮب و ﻧﮋادپﺮﺱﺘﯽ هﻤﺪردی و پﺸﺘﻴﺒﺎﻧﯽ
ﻡﯽآﺮدﻧﺪ.
یﻚ ﻡﺎﻩ پﺲ از ﺷﻜﺴﺖ ﺗﺒﺎﻧﯽ ژﻧﺮالهﺎ ﺑﺮﺿﺪ هﻴﺘﻠﺮ ،آﺎردیﻨﺎل ﻓﻮﻝﻬﺎﺑﺮ "ﺁﻧﺎﻧﯽ را آﻪ ﺟﻨﺎیﺖ
ﻧﻔﺮت اﻧﮕﻴﺰ  ٢٠ژویﻴﻪ ﺗﺪارك دیﺪﻧﺪ" ﻡﺤﻜﻮم آﺮد .پﻴﺮوزی ﺁﻧﺎن ﻡﺮدم را ﺑﻪ هﺮج و ﻡﺮج و
ﺑﻠﺸﻮیﺴﻢ ﺱﻮق ﻧﻤﯽ داد؟ رﺋﻴﺲ آﻠﻴﺴﺎ اﻋﻼم آﺮد آﻪ در ﻡﻼﻗﺎت  ۴ﻧﻮاﻡﺒﺮ  ١٩٣۶ﺑﻪ هﻴﺘﻠﺮ ایﻤﺎن
ﺁوردﻩ اﺱﺖ" .ﻓﻮﻝﻬﺎﺑﺮ" ﺑﺎ اﺷﺎرﻩ ﺑﻪ پﻨﺠﻤﻴﻦ ﻓﺮﻡﺎن )از دﻩ ﻓﺮﻡﺎن( ﺧﺪاوﻧﺪ آﻪ ﺷﺎﻩ آﺸﯽ و رﺋﻴﺲ
آﺸﯽ را ﻡﺤﻜﻮم آﺮدﻩ ﺑﻮد آﻮدﺗﺎ ﻋﻠﻴﻪ هﻴﺘﻠﺮ را ﻡﺤﻜﻮم آﺮد ،ﭼﺮا آﻪ "هﻤﻪ ﻗﺪرتهﺎ از ﺧﺪاوﻧﺪ
اﺱﺖ ".وی ﺑﻪ هﻴﭻ روی ﻧﭙﺬیﺮﻓﺖ ﺣﻘﯽ ﺑﻨﺎم ﻡﻘﺎوﻡﺖ وﺟﻮد دارد و از ﺱﺮﺑﺎزان و آﺸﻴﺸﺎن
ﻡﯽﺧﻮاﺱﺖ آﻪ ﺱﺮﻧﻮﺷﺖ ﺟﻨﮓ هﺮ ﭼﻪ ﺑﺎﺷﺪ وﻓﺎدار و پﺎیﺪار ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ!
در ﻡﻴﺎن پﺮوﺗﺴﺘﺎنهﺎ ﺑﺎیﺪ ﺑﻪ ﺧﻮدداری ﺷﺠﺎﻋﺎﻧﻪ آﺸﻴﺸﺎن در دﻧﺒﺎﻝﻪ روی از اﺱﻘﻒ ﻡﻮﻝﺮ در
"آﻠﻴﺴﺎی ﻡﺴﻴﺤﻴﺎن ﺁﻝﻤﺎن" اﺷﺎرﻩ آﺮد .ﺁﻧﺎن ﺑﻪ ﺑﺎزداﺷﺖ هﻔﺘﺼﺪ ﺗﻦ از آﺴﺎﻧﯽ آﻪ دیﻜﺘﺎﺗﻮر را
ﻡﺤﻜﻮم ﻡﯽآﺮدﻧﺪ و ﺣﺒﺲ ﺁﻧﺎن در یﻚ اردوﮔﺎﻩ آﺎر اﺟﺒﺎری در ﻧﻴﻤﻮﻝﺮ اﻋﺘﺮاض آﺮدﻧﺪ .ﺑﺎ
ایﻨﺤﺎل ایﻦ ﻡﻮﺿﻊ ﺷﻜﻞ یﻚ ﻡﺒﺎرزﻩ ﺗﻮدﻩای پﻴﮕﻴﺮ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻧﮕﺮﻓﺖ .ﺑﺴﻴﺎری از ﺁﻝﻤﺎنهﺎ
هﻤﭽﻨﺎن در ﺣﺴﺮت ایﻤﺎن ﻡﺬهﺒﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻡﯽآﺮدﻧﺪ و ﺗﺼﻮر ﻡﯽآﺮدﻧﺪ آﻪ در ﻧﺎزیﺴﻢ ایﻤﺎن
ﺗﺎزﻩای یﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ آﻪ ﻡﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻼیﯽ را آﻪ ﺑﺮاﺙﺮ ﻡﺴﻴﺢ زادیﯽ ﺑﻮﺟﻮد ﺁﻡﺪﻩ ﺑﻮد پﺮ آﻨﺪ.
ﻧﺎزیهﺎ هﻢ ﻡﯽآﻮﺷﻴﺪﻧﺪ ایﻦ ﺗﻮهﻢ را زﻧﺪﻩ ﻧﮕﺎﻩ دارﻧﺪ و هﻴﺘﻠﺮ ﺥﻮد را هﻤﭽﻮن ﻓﺮﺱﺘﺎدﻩ و
ﺑﺮﮔﺰیﺪﻩ ﻡﺸﻴﺖ اﻟﻬﯽ ﻡﻌﺮﻓﯽ ﻡﯽآﺮد" .ﻓﻮن آﻠﻤﭙﻴﺮ" ﺗﺎریﺦ ﻧﮕﺎر ﺁﻝﻤﺎﻧﯽ ﺑﺪرﺱﺘﯽ ﻡﯽﮔﻮیﺪ "ﻡﺎ
ﺑﺎیﺪ ﻧﺎزیﺴﻢ را هﻤﭽﻮن یﻜﯽ از ﻧﻴﺮوﻡﻨﺪﺗﺮیﻦ ﺟﻨﺒﺶهﺎی ﻡﺨﺎﻝﻔﺖ ﺑﺎ ﺱﻜﻮﻻریﺰاﺱﻴﻮن در ﻧﻈﺮ
ﮔﻴﺮیﻢ؛ ﺱﻜﻮﻻریﺰاﺱﻴﻮن در ﻡﻌﻨﺎی رهﺎیﯽ ﻓﺰایﻨﺪﻩ ﻓﺮد در ﭼﺎرﭼﻮب دوﻝﺖ و ﺟﺎﻡﻌﻪ از یﻘﻴﻦهﺎی
وهﻢ ﺁﻝﻮد ،ﺱﻨﺖ و ﻡﺬهﺐ ".روانهﺎی وهﻢ ﮔﺮا ،روﺣﻴﺎت ﻡﺤﺎﻓﻈﻪ آﺎر در ایﺪﺋﻮﻝﻮژی ﻧﺎزیﺴﻢ
اﻧﺘﻘﺎم ﺱﻨﺖ و ﻡﺬهﺐ را از ﺧﺮد و ﺧﺮدﮔﺮایﯽ ﻡﯽدیﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﺁن ﻡﯽپﻴﻮﺱﺘﻨﺪ.
ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺮای ایﻦ ﺷﺒﻪ ﻡﺬهﺐ ﻧﺎزیﺴﻢ ایﻦ اﻡﺘﻴﺎز را ﻡﯽَﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ آﻪ "ﺁﻝﻤﺎﻧﯽ" اﺱﺖ و اﺱﻴﺮ
اﻧﺴﺎﻧﮕﺮایﯽ یﻬﻮدی – ﻡﺴﻴﺤﯽ ﻧﻴﺴﺖ آﻪ ﺑﺮاﺑﺮی هﻤﻪ اﻧﺴﺎنهﺎ را درﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻡﻮﻋﻈﻪ
ﻡﯽآﻨﺪ .ﻧﺎزیﺴﻢ ﺑﺎ ﻡﺴﻴﺤﻴﺖ ﻡﺒﺎرزﻩ ﻡﯽآﺮد ﻧﻪ ﺁنرو آﻪ دیﺪﮔﺎﻩهﺎی ﻡﺴﻴﺤﻴﺖ ﻧﺎﺑﺨﺮداﻧﻪ ،روح
ﮔﺮایﺎﻧﻪ و ﻡﺎورا ﻃﺒﻴﻌﯽ ﺑﻮد ﺑﻠﻜﻪ از ﺁﻧﺠﻬﺖ آﻪ رﻗﻴﺒﯽ را ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺗﺤﻤﻞ آﻨﺪ .ﻧﺎزیﺴﻢ
هﻤﭽﻨﻴﻦ ﻡﯽﺧﻮاﺱﺖ ایﻤﺎﻧﯽ را آﻪ ﺑﺮ پﺎیﻪ ﻋﺸﻖ و ﺑﺮاﺑﺮی ﻗﺮار داﺷﺖ ﺑﺎ ﻡﺬهﺒﯽ دیﮕﺮ ﺟﺎیﮕﺰیﻦ
آﻨﺪ ،ﻡﺬهﺒﯽ آﻪ ﻧﺎﺱﻴﻮﻧﺎﻝﻴﺴﺖ ،اﻧﺤﺼﺎر ﻃﻠﺐ ،ﻧﺨﺒﻪ ﮔﺮا و ﺑﺮیﺪﻩ از هﻤﻪ پﻴﻮﻧﺪهﺎی یﻬﻮداﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ
و ﺁزاد از هﺮ ﮔﻮﻧﻪ اﺧﻼق ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻡﻔﺎهﻴﻢ و اﻗﺪاﻡﺎت ﺣﺰب ﻧﺎزی را ﺗﻮﺟﻴﻪ آﻨﺪ.

