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ی به بررسن فصل يسنده در اينو. است" ها  تلر و آلمانيه"از آتاب ی گرير فصل ديمطلب ز
ن يای ها  ستيو آمونی ال دمكراسي سوس و از جملهسميمخالف نازی روهايطبقه آارگر آلمان و ن

از سابقه ی ناشی اديتلر در آلمان تا حدود زيدن هيبه قدرت رسی تراژد. پردازد  یآشور م
د يفراموش نبا. مختلف طبقه آارگر بودی ها ان گردانيمی ن آشور و جنگ برادرآشيای خيتار
 -لوآزامبورگ  نكشت و روزابيآه به قتل آارل لی ن انقالب آلمان و حوادثيرد آه سرآوب خونآ

ال يانجام شد آه سوسی د در دوراني انجام-آلمان و جهان ی دو رهبر بزرگ جنبش آارگر
ال يو به درخواست سوسی بانيحكومت را در دست داشت و در واقع با توافق و پشتی دمكراس
  یت ميآلمان تقوی ال دمكراسيان سوسيرا در می رو  هم راستی خيسابقه تارن يا. بودی دمكراس

ب با ي در ترآ،زين دو نيچكدام از ايه. آن آشوری ها  ستيان آمونيرا در می آرد و هم چپ رو
ن ين سابقه خونيبر اسرانجام  نتوانستند ،گري محاسبات اشتباه دها و  لي تحلعوامل وی ك سري

سم يتلريهی روزياز پی ريجلوگی گر را برايكديه آنند و دست اتحاد غلبی خيتاری برادرآش
انتقاد از خود در مورد نقش آن ی ها به معنا  ستياتحاد با آمونی ال دمكراسيسوسی برا. بفشارند

آه ی يها  ليغلبه بر احساسات و تحلی ها به معنا ستيآمونی لمان بود و براآدر سرآوب انقالب 
ست مسلط شده يونال آمونين حزب و انترناسيب آلمان و رهبران آن بر ان انقالياز سرنوشت خون

ان ين فصل به مناسبات ميبود آه در ای اشاراتی ح برخيتوضی ن مقدمه آوتاه برايا. بود
 خواهم ن آتاب است آهي اازی يها  شده آه موضوع فصل لمانآی ال دمكراسيها و سوس ستيآمون

  .مبرگردانی به فارس کوشيد آن را
  
  سمیمخالف نازی روهاين
  

  طبقه آارگر
  

ی  نقش اقتصاد،ل شماريوست و بدليسم پيبود آه آمتر از همه به نازی  طبقه اجتماع،طبقه آارگر
  یان ضدنازياست می هيبد. ها را داشت  یش از همه توان عقب راندن نازياش ب یيو مبارزه جو

ی ضور داشتند و برعكس آارگرانز حينی گر طبقات اجتماعيدی ار شجاع و قاطع اعضايبسی ها
ا ي تنها پرولتار،ش سوميش از استقرار راي اما الاقل تا پ.شدند  یافت ميی در صفوف حزب ناز

نسان ي بد.آرد     نمیها در آن نفوذ  یغات نازيستاده بود و تبليتلر ايبرابر ه دری ا بود آه بطور توده
  . داشتند شده بودند جنبه استثناها  یآه جلب نازی آارگران

شه وران، يان آارگران صنوف و شاگردان پيان طبقه آارگر عمدتا از ميتلر در ميطرفداران ه
لهلم يطبق محاسبه و. ژه روزمزدها بودي جوانان و بو،كارانيآار، بهای   گروهشمار   آمن يمسئول
دود دادند حی رای حزب ناز به 1930 سپتامبر 14آه در ی دهندگانی  راونيلي م6.4ش از يرا



ن آمار در آن زمان يبراساس ا.  درصد آارگران بود40 تا 30 درصد آارمندان و 70 تا 60
 ،ون عضو طبقه متوسطيلي م10.7 ،شان وجود داشتيها ون آارگر با خانوادهيلي م40.7مجموعا 

بزرگ و اشراف ی ون تن آه متعلق به بورژوازيلي م2ون آشاروزان آوچك و متوسط و يلي م9
  . دندار بودنيزم

شدند و   یسم جذب مياليسوسی به سوی م آارگران بطور خودبخوديساده انگارانه است تصور آن
ل يدالی دار  هياما اگر سرما. نه و مصون بودنديسم واآسيشه نسبت به ارتجاع و فاشيهمی برا

شه با دقت الزم ضرورت مبارزه با يا همي پرولتار،سم داردياليمبارزه با سوسی برای روشن
 جز"است آه در آن طبقه آارگر ی ن مبارزه اياند بگفته مارآس چ هر ،نديب   نمیرای دار  هيسرما
ت يبه هر حال مامور!" را بدست خواهد آوردی  جهانش را از دست نخواهد داد، امايرهايزنج
سم منحرف آند و حفظ وضع ياليسوسی ر مبارزه برايتلر آن بود آه طبقه آارگر را از مسيه

بردگان "ن يآرد ا  یتلر به اشتباه تصور ميه. ن آنديتلقبه او را ی و اقتصادی موجود اجتماع
    ی نمیزيح چي جز نان و تفر،ع آارگرانيتوده وس"بود ی را خوب شناخته است و مدع" مدرن
  ."دن ندار، هرچه باشد،ك آرمانيبه ی ليتماآنان . خواهد
 هزار عضو داشت آه عمدتا 100د  حدو1932 در سال ها  در آارخانهی حزب نازهای   حوزه

ل شده بود آه يتشكی از آارگرانی  آارمندان و بخش آوچك، سرآارگران،از آارگران متخصص
مگر جز آن بود آه . ها را نداشتند ستيوستن به آمونيپی مادگآ اما ،د شده بودنديناام" ستميس"از 

 اريبسی هاازيوجود امت ؟ اما باحكومت آنان استی قبال به آارگران وعده داده شده بود آه جمهور
 از آنجا آه. نكرده بودی شرفتيآنان پی اجتماعی ط زندگيشراآارگران، ی برای دوران جمهور

ن يا ،آرد  یمن يبه آنان تلقرا " ها ستيآمونی هرج و مرج و خودسر" وحشت از غات مداوميتبل
اول ی حوادث منجر به شروع جنگ جهان. گر بودنديدی ي دنبال راه حل در جابخش از آارگران

در . آند نفوذاز آارگران ی تواند در بخش  یمی ستيوناليناسز نشان داد آه امراض ي ن1914در 
ی نكه به هر حال آارگرانيضمن ا. نفوذ آرده بود" وحدت ملت" اسطوره ن بخش بود آهيهم

آن قرار نگرفته ی دئولوژيها و ا  سازمانی،ال دمكراسير سوسيوجود داشتند آه هرگز تحت تاث
ان مخارج آن يزرد اشاره آرد آه آارفرمای كاهاي سندقابل مالحظهد به وجود ي بانيهمچن. بودند
ن يای تعداد اعضا. ندرومند بودينی گر خدمات عموميهن و دآپرداختند و نسبتا در راه  یرا م
حزب "انگذار ينبآنتون درآسلر، . تن شمارش شده است هزار 230 حدود كاها گاه تايسند

  .بود مدهآرون ينان بيان اي از م،"لمانآآارگران 
ك سوم يك چهارم به ياز ی  نسبت آارگران در صفوف حزب ناز1932 تا 1930 در فاصله

 ،نان بدون تخصصي و تازه شهرنشها شده ان تازه مزدبريد عمدتا از ميدجی اعضا. ديرس
. كاران بودنديوانان و ب جی،ارگران خانگ آی،گر آارآنان خدمات عموميهن و دآآارگران راه 

آه در  بودی و اقتصادی صنعتی ها  شاخهاز ی د حزب نازيجدی آارگری ن تعداد اعضايشتريب
مستقر در ی نازی ها  یدر لشكر دوم لباس شخص. تر از همه بود   نييشدن پای يكايزان سنديآنها م
تز ياوتو بوشو.  از دست داده بودندا آار خود رايكار بودند يبا از اساس ي درصد 85خ يمون
ی  قهوه اك خانهيدر : "ح دادين توضينچرا ی نازهای   ن هجوم به سازمانيل ايست دلياليسوس

به هر حال بهتر ی يم آردن از تحمل آردن آن در تنهايگران تقسيخود را با دی  بدبخت)یناز(
بانه يار عوامفريبسی ن مقاالتآردند متضم  ی منتشر مها  یآه ناز" بدون آار" روزنامه ."است
اوتو . ثمر نبود  ی بها  ینازی ها  تالش،ل بودنديمتماها  ستيكاران به آمونيت بيبا آنكه اآثر. بود

ال يسوسی ان همچنان وفادار به دو حزب آارگررت آارگيتز معتقد است با آنكه اآثريبوشو
آور ی تواند نگران ی م1930 ی در محافل آارگرها  ینفوذ ناز بودند اماست يدمكرات و آمون

خود را ی حزبهای    و حوزهها  ه گاهيتكهمه جا در ی حزب نازگوبلز خواهان آن بود آه . باشد



ن ي ا."وجود داشته باشدد ينبای  نازحوزهك محل آار بدون يی حت":ن بوديشعار او ا. بوجود آورد
ك آارگر يفقط جلب  "آرده بودان ين بيآن را چن آنت روتنلو  آهداد  یپاسخ می رورتضشعار به 

  ."دارزش دارشتر يبه و سطح باال برتيت عاليها شخص از ده
  

ی آارگری ها سازمانهای   موزشآبواسطه تجربه خود و ی دگاه روشني آه د،ت آارگرانياآثر
تلر و ي ه"یسته ساالريشا"ا به اصطالح يی يزدند آه نخبه گرا یا حدس ميدانستند  ی م،داشتند

شه يان انديبنآنان از نكه ينخواهد گذاشت ولو ای طبقه آارگر باقی را برای يچ جاين هآی فردپرست
م يخواه یما م: "ن خالصه آردين نكته را چنيتلر خود ايه. نداشتندی قي دقتلر اطالعيهی اجتماع

بر ترحم آزاد و بر ی م آه از هرگونه اخالق مبتنيورآران و رهبران بوجود يد مديك قشر جدي
  حفظ وتسلطی است و هدف آن برقراری نژادی از برتری  ناشآهی  حقوق،د آگاه باشندحقوق خو

ی ن ابهاميها بدون آمتر  ینازی اجتماعی  نژادپرست." استتودهی ن تسلط بر روياقاطع ن ي تضمو
. زد  جدی میآارگران خسارت ز به ين "عادیی نژادپرست"اما همان . شود  یده مين سخنان ديدر ا

برتر ی توانند خود را از نظر نژاد  ین افراد ميرتريحق:"م ي را فراموش نكنها  یل نازاساس فرمو
  ."ن احساس آنندينشتاياز ا

روشن زندگی  نبود چشم انداز  وكاریيجه بحران، بيای آه در نتشود آه توده   یغالبا ادعا م
 ها  یغات نازيبرابر تبل ژه دري بوی خود را تا حدودی از دست داده استيجو   مبارزهشده ود يناام
  رش برنامهي پذكاری ويب وضع دلخراشرغم يم آه علياما فراموش نكن. ف و شكننده استيضع
ی  جهش1932های    ماهني در همان آخر،ستيرفرمی توسط جنبش آارگری اضت اقتصاديری ها
به ی اسيابعاد سی ن جنبش مطالباتيبود آه آمترشده نچنان آط يشرا. ن در آشور بوجود آمدينو

ط بد آار يا شرايجه آاهش دستمزدها يدر نتآه مثال ك اعتصاب ي آافی بود تا در. گرفت  یخود م
. ل شوديع تبديوسی ستي ضدفاشمقابلهك ي روزی به سرآغازين پيد تا ايروزی رسيشده بود به پ برپا
ن ي در ا،دندآن عضو بوی ها سم قرار داشتند و گاه در سازمانير نازيآه تحت تاثی آارگرانی حت
ن حال يبا ا.  ابتكار آن را در دست نداشتندها  یشدند آه ناز  یممبارزات جدی ط وارد يشرا
ج آن را يرند و نتاين مبارزات را بگيتداوم ای رومند بودند آه بتوانند جلوينی ها به اندازه آاف یناز
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