اﻋﺪام "ﺗﻠﻤﺎن"
در اوج ﺷﮑﺴﺖ هﺎی
ﻓﺎﺷﻴﺴﻢ هﻴﺘﻠﺮی در ﺟﻨﮓ
)(9
هﻴﺘﻠﺮ و ﺁﻝﻤﺎن هﺎ ) ﭘﺎریﺲ ـ ادیﺴﻴﻮن ﺱﻮﺱﻴﺎل ـ (1982
ﻥﻮﺷﺘﻪ " ﭘﯽ یﺮ ﺁﻥﺠﻞ" ﺁﻝﻤﺎن ﺷﻨﺎس و ﺗﺎریﺨﺪان ﻡﺎرآﺴﻴﺴﺖ ﻓﺮاﻥﺴﻮی
ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺥﻴﺮﺥﻮاﻩ ﺑﺮای راﻩ ﺗﻮدﻩ

ﺳﻮﺳﻴﺎل دﻣﻜﺮاﺳﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﺎزیﺴﻢ ﭼﻪ آﺮد؟
ﺳﻮرﻳﻨﮓ از رهﺒﺮان ﺳﻮﺳﻴﺎل دﻣﻜﺮات ﺟﺒﻬﻪ ﺳﺮخ را در  1929ﻣﻨﺤﻞ آﺮد ،اﻣﺎ اﺗﻮ ﺏﺮاون
ﺳﻮﺳﻴﺎل دﻣﻜﺮات دﻳﮕﺮ ﺡﺎﺿﺮ ﻥﺸﺪ آﻼﻩ ﭘﻮﻻدی هﺎ و اس اس ﻥﺎزی هﺎ را ﻣﻨﺤﻞ آﻨﺪ و ﺏﻬﺎﻥﻪ
ﺁورد آﻪ ارﺗﺶ و ﻣﺎرﺵﺎل هﻴﻨﺪﻥﺒﻮرگ از ﺁﻥﻬﺎ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻥﯽ ﻣﯽ آﻨﻨﺪ .او ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﯽ آﺮد آﻪ آﻞ
ﺡﺰب ﻥﺎزی ﺗﺤﺖ ﺡﻤﺎﻳﺖ ارﺗﺶ ﻗﺮار دارد .ﺏﺎ اﻳﻦ ﻣﺸﯽ ،ﻋﺠﻴﺐ ﻥﺒﻮد آﻪ در دو اﻥﺘﺨﺎﺏﺎت ﭘﻴﺎﭘﯽ،
ﺳﻮﺳﻴﺎل دﻣﻜﺮات هﺎ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ هﻢ  600هﺰار رای را از دﺳﺖ دادﻥﺪ .ﺳﻮﺳﻴﺎل دﻣﻜﺮاﺳﯽ ﺁﻥﻘﺪر
ﺗﻤﺎم اﻥﺮژی ﺥﻮد را ﺻﺮف ﻣﻘﺎﺏﻠﻪ ﺏﺎ اﻥﻘﻼب آﺮدﻩ ﺏﻮد آﻪ دﻳﮕﺮ ﺗﻮان ﻣﻘﺎﺏﻠﻪ ﺟﺪی در ﺏﺮاﺏﺮ
ﺡﻤﻼت ارﺗﺠﺎع و ﻓﺎﺵﻴﺴﻢ را ﻥﺪاﺵﺖ .ﻣﮕﺮ ﺟﺰ ﺁن ﺏﻮد آﻪ از هﻤﺎن اﺏﺘﺪای ﺟﻤﻬﻮری واﻳﻤﺎر،
ﻥﻮﺳﻜﻪ وزﻳﺮ ﺳﻮﺳﻴﺎل دﻣﻜﺮات ﺏﻪ ﺗﺠﺴﻢ ﻣﻘﺎﺏﻠﻪ ﺏﺎ اﻥﻘﻼب ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺵﺪ و در واﻗﻊ ﺏﺮﺥﻮردهﺎی ﺏﻌﺪی
ﺡﺰﺏﺶ را ﺏﻪ هﻨﮕﺎم اﺡﺘﻀﺎر رژﻳﻢ ﭘﻴﺸﺎﭘﻴﺶ ﻥﺸﺎن داد؟ ﻥﻮﺳﻜﻪ آﻪ در ﺏﺮاﺏﺮ اﺳﭙﺎرﺗﺎآﻴﺴﺖهﺎ ﺏﯽ
رﺡﻢ ﺏﻮد ،ﻥﺎﺗﻮان از ﺁن ﺏﻮد آﻪ ﺿﺮﺏﺎت ﻥﻴﺮوهﺎی ﺵﺒﻪ ﻥﻈﺎﻣﯽ ﻓﺎﺵﻴﺴﺖ را ﭘﻴﺶ ﺏﻴﻨﯽ و ﺏﺎ ﺁن
ﻣﻘﺎﺏﻠﻪ آﻨﺪ .ادوارد ﺏﺮﻥﺸﺘﺎﻳﻦ"،ﭘﺪر رﻳﻮﻳﺰﻳﻮﻥﻴﺴﻢ" ،ﺏﺮای آﻨﺖ آﺎروﻝﯽ ﻓﺎش ﺳﺎﺥﺖ آﻪ او ﻓﺎﺵﻴﺴﻢ
را ﺏﻪ آﻤﻮﻥﻴﺴﻢ ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﯽ دهﺪ و از ﺗﻪ ﻗﻠﺐ ﻓﺮﻳﺎد آﺸﻴﺪ" :هﻴﺘﻠﺮ ﺏﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺗﻠﻤﺎن" )ارﻥﺴﺖ
ﺗﻠﻤﺎن رهﺒﺮ وﻗﺖ ﺡﺰب آﻤﻮﻥﻴﺴﺖ اﻝﻤﺎن*(
راهﯽ آﻪ ﺳﻮﺳﻴﺎل دﻣﻜﺮاﺳﯽ در ﭘﻴﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺏﻮد ﻥﺎﺵﯽ از ﺁن ﺏﻮد آﻪ اﻳﻦ ﺡﺰب دﻳﮕﺮ ﻥﻤﻲ
ﺥﻮاﺳﺖ از ﭼﺎرﭼﻮب اﻗﺘﺼﺎدی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺡﺎآﻢ ﺥﺎرج ﺵﻮد و وﻓﺎداری آﻤﻮﻥﻴﺴﺖ هﺎ ﺏﻪ
ﻣﺎرآﺴﻴﺴﻢ ﺁن را در ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺏﺪی ﻗﺮار ﻣﯽ داد .اﻣﺎ ﺳﻮﺳﻴﺎل دﻣﻜﺮاﺳﯽ ﺁﻳﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻥﺴﺖ ﺏﻪ
ﮔﻮﻥﻪای دﻳﮕﺮ رﻓﺘﺎر آﻨﺪ؟ او ﺏﺮ دﺳﺘﺎوردهﺎی اﻥﻘﻼﺏﯽ ﭼﻨﮓ اﻥﺪاﺥﺘﻪ ﺏﻮد آﻪ ﻥﻪ ﺥﻮاهﺎن ﺁن ﺏﻮد ،ﻥﻪ
ﺗﺪارآﺶ را دﻳﺪﻩ ﺏﻮد و ﻥﻪ ﺏﻪ راﻩ اﻥﺪاﺥﺘﻪ ﺏﻮد .ﺏﻪ هﻤﻴﻦ دﻝﻴﻞ ﻥﻤﻲ ﺗﻮاﻥﺴﺖ در ﺏﺮاﺏﺮ هﺠﻮم ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
ﺏﺰرگ ﻣﻘﺎوﻣﺖ آﻨﺪ زﻳﺮا ﻥﮕﺮان ﺏﻮد ﻣﺒﺎدا ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺁن در ﺏﺮاﺏﺮ ﺡﻤﻠﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺏﻴﺶ از اﻥﺪازﻩ
آﺎرﺁﻣﺪ ﺵﻮد و آﻨﺘﺮل از دﺳﺖ ﺁن ﺥﺎرج ﺵﻮد .اﻣﺎ ﺗﺎرﻳﺦ ﻥﺸﺎن ﻣﯽ دهﺪ ﻥﻤﻲ ﺗﻮان ﺟﺮﻳﺎن
ﻥﻴﺮوﻣﻨﺪی را آﻪ در ﺡﺎل ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻗﺎﻃﻊ ﺥﻮد اﺳﺖ ﻣﺘﻮﻗﻒ آﺮد ،ﻣﮕﺮ ﺟﺮﻳﺎﻥﯽ ﻥﻴﺮوﻣﻨﺪ ﺗﺮ را در
ﺏﺮاﺏﺮ ﺁن ﺏﻮﺟﻮد ﺁورد ،ﺟﺮﻳﺎﻥﯽ آﻪ ﺿﻤﻨﺎ در ﻥﻴﻤﻪ راﻩ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻥﺸﻮد .روﻥﺪی آﻪ در 1925
ﻣﺎرﺵﺎل "هﻴﻨﺪﻥﺒﻮرگ" را ﺟﺎﻥﺸﻴﻦ " اﺏﺮ" ﺳﻮﺳﻴﺎل دﻣﻜﺮات آﺮد ،در اداﻣﻪ ﺥﻮد هﻴﺘﻠﺮ را هﻢ
ﺟﺎﻥﺸﻴﻦ هﻴﻨﺪﻥﺒﻮرگ ﻣﯽ آﺮد .اﻳﻦ ﻳﻚ ﺗﺼﺎدف ﺗﺎرﻳﺦ و ﻳﻚ ﺡﺎدﺛﻪ ﻏﻴﺮﻣﺘﺮﻗﺐ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻥﺎﭘﺬﻳﺮ
ﻥﺒﻮد.
در ﻣﺠﻤﻮع ﻥﻤﻲ ﺗﻮان ﺗﻮان و ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺟﻨﺒﺶ آﺎرﮔﺮی را ﺏﻴﺶ از اﻥﺪازﻩ ارزﻳﺎﺏﯽ آﺮد ،ﺟﻨﺒﺸﯽ
آﻪ در ﺁن ﺳﻮﺳﻴﺎل دﻣﻜﺮاﺳﯽ ﻥﻴﺮوی ﻋﻤﺪﻩ و وﺳﻴﻌﺎ در اآﺜﺮﻳﺖ ﺏﻮد .ﺳﻮﺳﻴﺎل دﻣﻜﺮاﺳﯽ ﻥﻔﻮذ

ﻋﻈﻴﻤﯽ در ﺏﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﺳﻨﺪﻳﻜﺎهﺎی آﺎرﮔﺮی و ﺗﻌﺎوﻥﯽ هﺎ داﺵﺖ و ﻋﻤﻼ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥﯽ
"ﭘﺮﭼﻢ راﻳﺶ" را در اﺥﺘﻴﺎر داﺵﺖ آﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ هﻤﻪ ﺁﻥﺎن ﻣﺼﻤﻢ ﺏﻪ ﻣﺒﺎرزﻩ ﺏﺮای ﺟﻤﻬﻮری ﺏﻮدﻥﺪ.
ﺳﻮﺳﻴﺎل دﻣﻜﺮاﺳﯽ ﻣﻮاﺿﻊ ﺗﺴﺨﻴﺮﻥﺎﭘﺬﻳﺮی در اﺥﺘﻴﺎر داﺵﺖ ﺏﺸﺮط ﺁﻥﻜﻪ ارادﻩ ﺡﻔﻆ اﻳﻦ ﻣﻮاﺿﻊ
وﺟﻮد داﺵﺖ .ﭘﻠﻴﺲ ﭘﺮوس آﻪ دارای  100هﺰار ﻥﻴﺮوی ﺁﻣﻮزش دﻳﺪﻩ و ﻣﺴﻠﺢ ﺏﻮد ﺗﺤﺖ رهﺒﺮی
اﻋﻀﺎی ﺡﺰب ﺳﻮﺳﻴﺎل دﻣﻜﺮات ﻗﺮار داﺵﺖ .ﭼﻘﺪر ﺡﺮآﺎت ﻥﺎاﻣﻴﺪ آﻨﻨﺪﻩ ،ﺳﻴﺎﺳﺖهﺎی ﻓﺎﺟﻌﻪ
ﺏﺎر ،ﻋﻘﺐ ﻥﺸﻴﻨﯽ ﻣﺪاوم ﺏﺪون ﻣﺒﺎرزﻩ  ،ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻥﯽ از دوﻝﺖهﺎی ﻥﺎﻣﺤﺒﻮب ﻻزم ﺏﻮد ﺗﺎ اﻳﻦ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
ﻋﻈﻴﻢ اﻋﺘﻤﺎدی آﻪ ﻃﺒﻘﻪ آﺎرﮔﺮ ﺁﻝﻤﺎن از ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻥﺴﻞ ﭘﻴﺶ ﺏﻪ اﻳﻦ ﺡﺰب داﺵﺖ وﻳﺮان ﺵﻮد .ﻓﻘﺪان
ﻣﺒﺎرزﻩ ﺟﻮﻳﯽ ﺗﻮدﻩای در ﺏﺮاﺏﺮ ﻥﺎزی هﺎ دﻝﻴﻞ دﻳﮕﺮی ﻥﺪاﺵﺖ .اﻳﻦ ﺗﻮدﻩ دﻗﻴﻘﺎ و ﻣﻨﻈﻤﺎ ﻣﻨﻔﻌﻞ
ﻣﯽﺵﺪ .هﻴﺘﻠﺮ و ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻥﺎن او ﺏﺨﻮﺏﯽ ﻣﻲ داﻥﺴﺘﻨﺪ آﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻥﻨﺪ اﻳﻦ ﻇﺮﻓﻴﺖ را ﻥﺎدﻳﺪﻩ ﺏﮕﻴﺮﻥﺪ در
ﺡﺎﻝﯽ آﻪ اﻳﻦ ﻥﻴﺮو ﺏﺮ ﻥﻴﺮوی ﺥﻮدﺵﺎن ﺏﺮﺗﺮی داﺵﺖ.
آﻤﻮﻥﻴﺴﺖ هﺎ در دوران ﺟﻤﻬﻮری وایﻤﺎر
* ارﻧﺴﺖ ﺗﻠﻤﺎن در ﺳﺎل  1886در هﺎﻡﺒﻮرگ ﺁﻝﻤﺎن ﻡﺘﻮﻝﺪ ﺷﺪ .ﺏﻌﺪا ﻋﻀﻮ اﺗﺤﺎدﻳﻪ آﺎرﮔﺮان
ﺡﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺷﺪ و در  17ﺳﺎﻝﮕﯽ ﺏﻪ ﺡﺰب ﺳﻮﺳﻴﺎل دﻡﻜﺮات ﺁﻝﻤﺎن ﭘﻴﻮﺳﺖ .در  1918ﻋﻀﻮ
ﺡﺰب ﻡﺴﺘﻘﻞ ﺳﻮﺳﻴﺎﻝﻴﺴﺖ ﺷﺪ و ﻧﻘﺶ ﻓﻌﺎﻝﯽ در اﻧﻘﻼب ﺁﻝﻤﺎن داﺷﺖ.
ﺗﻠﻤﺎن در  1920هﻤﺮاﻩ ﺏﺎ ارﻧﺴﺖ ﺗﻮﻝﺮ ،واﻝﺘﺮ اوﻝﺒﺮﻳﺨﺖ)اوﻝﻴﻦ رهﺒﺮ ﺁﻝﻤﺎن دﻡﮑﺮاﺗﻴﮏ ﺏﻌﺪی(
و آﻼر زﺗﻜﻴﻦ ﺡﺰب آﻤﻮﻧﻴﺴﺖ ﺁﻝﻤﺎن را ﭘﺎﻳﻪ ﮔﺬاری آﺮد .در ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ آﻨﮕﺮﻩ اﻳﻦ ﺡﺰب
ﮔﺮﻳﮕﻮری زﻳﻨﻮوﻳﻒ ،ﺏﻠﺸﻮﻳﻚ روس و رهﺒﺮ آﻤﻴﻨﺘﺮن ،ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ آﺮد .ﺗﻠﻤﺎن در 1920
ﺏﻌﻨﻮان ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ راﻳﺸﺘﺎگ )ﭘﺎرﻝﻤﺎن اﻝﻤﺎن( اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ و ﺏﺘﺪرﻳﺞ رهﺒﺮ ﺡﺰب ﺷﺪ .در 1932
ﺗﻠﻤﺎن ﻧﺎﻡﺰد ﺡﺰب آﻤﻮﻧﻴﺴﺖ ﺏﺮای اﻧﺘﺨﺎﺏﺎت رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﺷﺪ و  13.2درﺻﺪ رای ﺏﺪﺳﺖ
ﺁورد.
ﭘﺲ از ﺁﺗﺶ ﺳﻮزی راﻳﺸﺘﺎگ در  27ﻓﻮرﻳﻪ  ، 1933ﻡﻮج ﺳﺮآﻮب و ﺥﺸﻮﻧﺖ ﻧﺎزی هﺎ ﺏﺮﺽﺪ
ﺡﺰب آﻤﻮﻧﻴﺴﺖ ﺁﻝﻤﺎن ﺏﻪ راﻩ اﻓﺘﺎد .ﻳﻚ هﻔﺘﻪ ﭘﺲ از "راﻳﺸﺘﺎگ" ﺗﻠﻤﺎن دﺳﺘﮕﻴﺮ و زﻧﺪاﻧﯽ ﺷﺪ .ﺏﺎ
ﻗﻄﻌﯽ ﺷﺪن ﺷﻜﺴﺖ ﺁﻝﻤﺎن از اﺗﺤﺎد ﺷﻮروی ،در روز  18اوت  1944ارﻧﺴﺖ ﺗﻠﻤﺎن ﭘﺲ از
ﻳﺎزدﻩ ﺳﺎل زﻧﺪان در در اردوﮔﺎﻩ ﺏﻮﺥﻦ واﻝﺪ و ﺏﻌﻨﻮان واﭘﺴﻴﻦ کﻴﻨﻪ ﻓﺎﺷﻴﺴﺖ هﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺏﻪ
کﻤﻮﻧﻴﺴﺖ هﺎ ﺗﻴﺮﺑﺎران ﺷﺪ.

