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  تسليم جنگ طلبی شدند
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 تحقير و را داشتند و همی امپراتور حسرت گذشتهدر خود هم از افسران ارتش آلمان ی بسيار

آمك آنان به دولت قانونی زمانی بود آه این دولت برضد  . راوایماری نفرت از جمهور
آمرنگی وفاداری آنان به جمهوری در ماجرای آودتای نافرجام . جنگيد آارگران شورشی می

ستاد ( آه رئيس رایشسور داد  خبر می١٩٧٩ نوامبر ٢٩نشریه ورواتس . آشكارتر شد" آاپ"
 حاضر به فرمانبرداری از دولت قانونی نشد و به راست افراطی ١٩٢٠در سال ) ارتش
  . پيوست

. های خودآامه و ضدآمونيست شده بودند محافل نظامی شيفته نمونه ایتاليا و دیگر رژیم
و های موسولينی ستایش ميشد و ا گزارشی ازارتش در دست است آه در آن از شایستگی

ها  نازی. رهبری ناميده ميشد آه حيثيت و اقتدار را به ملت و ارتش ایتاليا باز گردانده است
توانستند بر روی فرماندهی عالی ارتش حساب آنند، بویژه آه پس از برقراری  بدینسان می
از اینرو . های ارتش بود هایی داده بود آه آامال منطبق با خواست وعده" پيشوا"رژیم جدید 

آه با وجود نيرومندی روحيه همبستگی درونی در ارتش، قتل دو ژنرال آه ضمنا نجيب بود 
  . بازتابی بسيار اندك در ميان ارتشيان داشت" ها شب قمه"زاده هم بودند، در آشتار موسوم به 

مگر هم او نبود آه ارتشی . هيتلر رهبری بود آه ميشد تا بيكران بر اعمال او چشم پوشی آرد
های جهان تبدیل آرده   نو ساخته بود و این ملت را به یكی از نيرومندترین ملتبزرگ را از

محافظه "تازه، افسران جوان آه پيشينه ای . ای از هيتلر ممكن بود بود؟ اميد به هر معجزه
های آاست نظامی پروس در آنان نفوذی نداشت، باز هم آمادگی بيشتری  نداشتند و سنت" آار

  . ها و افسران بلندپایه داشتند ليسم نسبت به قدیمیبرای ناسيونال سوسيا
ای از شكوه  هاله برای دریافتن اهميت نقش ارتش به یادآوریم آه از سده هيجدهم این ارتش در

ارتش الگوی همه جامعه . ها، سازمان و روحيه اش بود قرار گرفته بود، آه ناشی از پيروزی
" فوق انسان"فرماندهان آن را . ی بودبود و سزاوار هرگونه احترام، هرنوع فداآار

بسياری . دیرزمانی افسران جوان نجيب زاده الگو و ایدال نوجوانان آلمانی بودند. دانستند می
شدند و تفكر و لحن فرماندهی  از آارمندان، بویژه در پليس، از ميان افسران جز برگزیده می

  . حاآم بر ارتش را با خود داشتند
ها، فرماندهی ارتش نگاهی انتقادی به برخی از اقدامات دولت داشت،  در آغاز حكومت نازی

 ها را نمی پسندید و گرایش برابری طلبانه و  آ.های اس ها و درخواست ها، جاه طلبی نظمی بی
 ٣٠ ها در  آ.اس" شورشی"ولی پس از آنكه رهبری . آرد فرودستانه آنان را سخت تحمل می

ن بعنوان یك عنصر سياسی حذف شدند؛ ژنرال فون شد و آنا" قلع و قمع "١٩٣۴ژوئن 
توانستند پشتيبانی   های سرعقل آمده شد آه اآنون می آ.بلومبرگ خواهان تفاهم سربازان با اس
  . با ارزشی برای سپاهيان منظم باشند

 ارتش در آنگره ١٩٣۴پس از . بدینسان همكاری ارتش با حكومت گسترش یافت و تعميق شد
 اوت، ٢٠از . های آن را پذیرفت ها و نشان مبرگ شرآت آرد و تمثالحزب نازی در نور



 

. آردند رایش سوگند یاد می"  صدراعظم–پيشوا "ای آه بودند باید به  نظاميان در هر درجه
ای آه در دوران جمهوری به آن واگذار شده بود  ارتش داوطلبانه از ماموریت سرآوبگرانه

های تجاوز، تهاجم و  سرزمين و در واقع تدوین طرحصرفنظر آرد تا خود را وقف دفاع از 
 تقویت  اس.ارتش آه دیگر تنها نيروی مسلح اصلی رایش شده بود؛ پذیرفت آه اس. اشغال آند

اس به یك تشكيالت موازی .بعدها اس. شود و شمار اعضا و جنگ افزارهار آن افزایش یابد
  . جنگيد ها می ههواقعی در آنار ارتش تبدیل شد آه مانند آن در همه جب

ميان حكومت و ارتش برسر مسایل بنيادین توافق آامل وجود داشت، دست آم تا زمانی آه 
یكی از . مهابا ارزیابی آردند های هيتلر را مقداری بی بخشی از فرماندهان بلندپایه سياست

ر ها تشخيص داد مگ شود از نازی های پروسی را نمی ژنرال"نویسد  معاصران رایش سوم می
با اینحال این ارزیابی را باید آمی تعدیل آرد ". بواسطه ظاهر، فرهنگ و سطح اجتماعی

زیاد از "زیرا نظاميان محافظه آار و مسيحی هم وجود داشتند آه با خشونت و نژادپرستی 
به احتمال قوی عوامفریبی و جاه طلبی تازه به دوران . های تازه موافق نبودند ارباب" حد

. مهابایی آنان بسياری از افسران ارتش را ناخشنود آرده بود ی، خشونت و بیهای ناز رسيده
ها و سطح فرماندهی فرق  ها، نسل البته در ميزان ناخشنودی درون ارتش باید ميان رسته

های متكی به جنگ افزارهای سنتی وجود  محافظه آاری و تكبر اشرافی در رسته. گذاشت
ولی . ن ميانه و دون پایه زیر نفوذ ایدئولوژی نازیسم بودندداشت، هرچند در همانجا نيز افسرا

واحدهای زرهی، هوایی، دریایی و شكاری زیردریایی را آادرهای جوانتری فرماندهی 
  . آردند آه بيشتر بورژوا و تماما پيرو رژیم تازه بودند می

 سياسی نام مخالفت نظامی همچون یك عامل  چيزی به١٩٣٧ميتوان گفت آه تا اواخر سال 
ولی از این تاریخ هيتلر به گونه جدی به فكر اشغال و . ولو اقليت در آلمان وجود نداشت
بسياری از . هایی شدید در خارج شود توانست مایه واآنش انضمام دیگر آشورها افتاد آه می

مشاوران نظامی آه پيشتر از انفعال فرانسه در ماجرای نظامی آردن دوباره رنانی حيران 
یعنی انضمام اتریش را نخواهند " انشلوس"ها دیگر اجازه  بودند، باور داشتند آه غربیمانده 

بنظر آنان ارتش آلمان هنوز آماده . داد و صددرصد دربرابر ویرانی چكسلواآی خواهند ایستاد
رویارویی با سپاهيان فرانسوی نبود، بویژه اگر ارتش نگليس و متحدان اروپای مرآزی و 

  . اما غرب نه پایداری آرد و نه پشتيبانی. آردند شتيبانی میشرقی از آنان پ
با انفعال غرب دیگر بسيار دشوار بود آه فرماندهان ارتش بخواهند یا موافق باشند به جنگ 

صلح در داخل، حفظ : حكومتی بروند آه دستاوردهایی بزرگ را به حساب خود گذاشته بود
  . حات و چشم انداز گسترش مرزها اجتماعی، تجدید تسلي–وضع موجود اقتصادی 

ترور و آشتار . ها در شرایطی بود آه وضع آشور بسيار خطرناك شده بود همه این موفقيت
از سوی دیگر سياست خارجی بر . فراگير شده و مسيحی و محافظه آار هم در امان نبودند

ید اقتصاد از نفس به اینها با. توانست به خطر اندازد پایه بلوف و قمار نفس وجود ملت را می
در این شرایط بود . شد افزود افتاده، تورم تهدید آننده و بحران وخيمی را آه در افق دیده می

به رهبران نظامی پيشنهاد آرد به نشان مخالفت دست جمعی آناره گيری " بك"آه ژنرال 
طرح  به ١٩٣٨مالقات چهار قدرت در مونيخ در سپتامبر . هيچكس از او پيروی نكرد. آنند

  . دستگيری و برآناری پيشوا پایان داد
با تسليم غرب دربرابر هيتلر در مونيخ به اپوزیسيون مدنی و نظامی ضربه ای سخت وارد 

یك بار دیگر . ها برضد هيتلر را ناممكن آرد آاميابی تعيين آننده پيشوا اقدام ژنرال. شد
آنان آه . اط باشند ترسو هستندروشن شد آه حق با اوست و نه مشاورانی آه بيش از آنكه محت

در این شرایط افسران . به هيتلر اعتماد آورآورانه داشتند یقينشان به باور خود قویتر شد
به . ناخشنود منفرد شدند و در آنان نسبت به متحدین غربی احساس شك و تحقير بوجود آمد

ی آه دربرابر او قد محض آنكه هيتلر موقعيت خود را به اندازه آافی نيرومند دید همه آنان



 

برافراشته بودند، همه آنانی آه سياست ماجراجویانه و اقدامات خشونت آميز او را بدون چون 
  .چرا نپذیرفته بودند قلع و قمع آرد

ها را آغاز آرد آه گریبان بسياری از فرماندهان   یك سری جابجایی١٩٣٨هيتلر از ابتدای 
آسانی آه بيش از همه در بقدرت رسيدن او نقش نيروهای مسلح را گرفت و از آن ميان 

 ژنرال بدون اینكه آمترین اعتراضی آنند جابجا شدند و شماری دیگر بازنشسته ۴۴. داشتند
ژنرال لودویگ . اش را دارند پيشوا شك آرده بود آه برخی از آنان قصد سرنگونی. گردیدند

به من ثابت : " اعالم آرده بودبك در آستانه آنفرانس چهارجانبه مونيخ به یك مخاطب خود
آنيد آه انگليس در صورت حمله آلمان به چكسلواآی وارد جنگ خواهد شد و من این رژیم 

  ". را برآنار خواهم آرد
ها بجای تسليم در مونيخ، ایستادگی آرده  آارشناسان امروز هم بر این باورند آه اگر غربی

گر فرماندهان ارتش به او اجازه ورود به حتی ا. آرد بودند هيتلر موقعيت ضعيفی پيدا می
دادند دیگر روشن نبود آه در این شرایط استقالل ارتش همچان محفوظ  درگيری را می

  . شد تبدیل می" دولتی درون دولت"ماند یا همچون دوران جمهوری وایمار به  می
 اینان آسانی .ها بودند آه جرات داشته باشند دربرابر پيشوا بایستند شمار اندآی از ژنرال

هایی آه مخالفان و  بودند آه یا نگران اوضاع و منتقد آن بودند و یا از آزارها و ددمنشی
رفتار فرماندهان چنانكه دیدیم متناقض و ناپيگير . ها قربانی آن بودند به خشم آمده بودند یهودی

ها غرق شده  ریای نبود آه در اقيانونس هيتل از یك سو ارتش دیگر جزیره. بود بدالیل مختلف
تل و جودلی در راس ارتش  پس از آنكه هيتلر فرماندهی آل قوا را بدست گرفت، آيه. باشد

بعدا حتی طرفداران نازیسم . قرار گرفتند و بدینسان استقالل نسبی و انسجام آن تامين شد
 همانند فون بلومبرگ و فون رایشنو از فرمانبردار بودن خود، از شور و شوقشان به حكومت

  . تازه و پيشنهاد سوگند نظاميان به هيتلر علی االصول پشيمان شده بودند
ها باوجود اختالف  ارتش و نازی. های رایش سوم مخالف نبودند ولی مخالفان هميشه با سياست

های نخبه  گرایش: دانستند آه در بسياری موارد اشتراك نظر دارند نظرهایی آه داشتند می
  .امی گرایانه، تجاوزآارانه و ضدیت با سوسياليسمگرایانه، ضددمكراتيك، نظ

حتی در دوران وایمار هم فرماندهان ارتش همانند ژنرال گرونرطرفدار قدرقدرتی آلمان بودند 
ای ناخوداگاه خواهان آن  ما به گونه"گوید  گرونر می. بشرط آن آه ابزارهایش موجود باشد

 و بر جهان چيره شویم و نمی توانم بگویم بودیم آه موقعيت خودمان را در قاره تحكيم آنيم
حتی بعدها آه شكست آلمان قطعی شد و بك آاناریس و ". این اندیشه پيروانی محدود داشت

اوستر روسای ضدجاسوسی با گوئردلر تماس گرفتند و خواهان پشتيبانی متفقين شدند، هدف 
های نخستين  پيروزیتردید نيست آه . هایشان در اروپای مرآزی بود آنان نجات پيروزی

شد آه برخی به نبوغ او ایمان آورند و همين مانع از مقاومت  ها موجب می هيتلر در جنگ
ها را در پی  ها زمانی آه راه پيمایی پيروزمندانه هيتلر سلسله شكست شماری از ژنرال. شد می

 ولی آنان دقيقا البته همواره استثناهایی وجود داشت. آورد فروتنی و روشن بينی بيشتری یافتند
نویسد، افسران رویهمرفته هيتلر  همانگونه آه ژنرال گودریان در خاطراتش می. استثنا بودند

  .اندیشيدند آردند و آمتر به نافرمانی می را در راهی آه برای آنان ترسيم آرده بود دنبال می
 اقدامات رهبران گمان بسياری از افسران همه شد؟ بی تكليف احترام آنان به اخالق مسيحی چه 

در جنگ نخود و لوبيا قسمت نمی "ولی آنان از اصولی همانند . سياسی را تایيد نمی آردند
فون "دیگر گذشته بود آن زمان آه . گرفتند الهام می!" آند هدف وسيله را توجيه می"یا " آنند

اور داشت  شمشير خود را بشكند تا فرمانی را آه ب- یك افسر پادشاهی پروس -" اشتراشویتز
های  به هر روی، شكل معينی از نژادپرستی، تحقير، آينه به خلق. غيراخالقی است اجرا نكند

بيگانه از قبل در آلمان وجود داشت و تبليغات نازی دشواری فراوانی برای پخش بيشتر این 
 مارس ٣١ها بود آه ژنرال فون واریمون در  براساس همين اندیشه. ها نداشت پيشداوری
ها، فرمان مرگ آميسرهای سياسی شوروی را   یعنی سه ماه پيش از آغاز درگيری،١٩۴١



 

اس و گشتاپو و سكوت آن درباره شكنجه .نمی توان همكاری ميان ارتش و اس. امضا آرد
  . شد انكار آرد های اسيران روسی می گران و بازجویان و آشتارهایی آه در اردوگاه

داشتند " آلبوهر"وفاداری سازمان ضدجاسوسی موسوم به هایی آه دالیلی برای تردید در  نازی
. اس پایه ریزی آرده بود جانشين آن آردند.آن را برچيدند و سازمانی دیگر را آه اس

وظایفی را بر دوش داشتند آه جرات " ایزنشتاتسگروپن"آماندوهای ویژه مداخله موسوم به 
به آشتارهای سفارشی این ولی آسی نشنيده آه ارتش . نمی شد به ارتش واگذار شود

های ددمنشانه همكاری  سپاهيان منظم ارتش در اقدام. های ترور اعتراض آرده باشد گروه
شمار آسانی .  یهودی با ميله و چماق آشته شدند٨٠٠ هزار و ٣آردند، مثال در آونو آه  می

رساند بسيار " های سخت و عادالنه مجازات"آه معتقد بودند باید یهودیان مادون آدمی را به 
  . بود

ها   ارتش تاآيد شده همه روس۵٩از سوی دیگر همچنانكه در دستوری از فرماندهی سپاه 
" گروه افسران سياسی"بياد داشته باشيم آه هيتلر . ها هستند مظنون به همكاری با پارتيزان

بوجود آورده بود آه اعضای آن بسياری از روسای نظامی بودند آه در گذشته برضد 
. ها در رایش جنگيده بودند ها در آشورهای بالتيك یا سالح بر آف درمقابل آمونيست یكبلشو

 اسير روسی یا تيرباران شده اند و یا بدون صدها هزاردانستند آه  سربازان همچنين می
ها  ولی مسموميت ایدئولوژیك آنچنان پيش رفته بود آه بدترین جنایت. خوراك رها شده اند

مارشال فون رایشنو، فرمانده . شد پذیرفته می" یهودی یا سرخ" از طاعون نام آزادی مردم به
 آودك یهودی را صادر آرده است آه والدینشان ٩٠آند آه فرمان آشتن  ارتش ششم اقرار می

او در فرمانی رفتار سربازان در جبهه شرق را چنين اعالم . پيشتر تيرباران شده بودند
ن تنها جنگجویانی نيستند آه برپایه قواعد استراتژی عمل در اروپای شرقی سربازا: "آند می
  ."آنند، بلكه نماینده اندیشه جایگزین ناپذیر نژادپرستی هستند می

از وجود دستورهایی " فرانتس آلت" جمهوری فدرال آلمان، ١٩٧٩در یك برنامه تلویزیونی 
ون هشدار به همه داد بد دهد آه به زیردستان فرمان می به امضا روسای ورماخت خبر می

، ١٩۴۴ ژانویه ٢۵در . دهند شليك آنند آسانی آه آمترین مقاومتی ولو منفعالنه نشان می
راه حل "شدند تا به سخنان هيملر و گوبلز درباره   ژنرال و ادميرال به پوزان فراخوانده ٢۵٠
آرد، تنها  الم زمانی آه هيملر نابودی یهودیان و زنان و آودآان آنان را اع. گوش آنند" پایانی

بيشتر مخالفان نظامی، هيتلر را بخاطر . آردند پنج تن از حاضران از آف زدن خودداری 
جنون خود بزرگ بينی، رفتار ضدبشری و دهشتناك آن سرزنش نكردند بلكه منتقد اشتباهات 

اندك است شمار آسانی همانند . تاآتيكی و استراتژیكی او بودند آه به شكست انجاميده است
آه در جنگ در روسيه به ماهيت جنایتكارانه نازیسم پی برد و به مبارزه با آن " اینگه شول"

  .برخاست
 ژویيه برضد هيتلر بدليل تضادهای درونی آن، به دليل تردیدهای رهبران ٢٠شكست توطئه 

آن و بویژه بدليل آن بود آه تنها پشتيبانی اقليتی بسيار اندك از ورماخت، نخبگان و مردم 
  .مان را داشتآل
 


