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 یک تمدن •

 Großdeutsches Reich 

  یک باور •

 Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei 

  یک پیشوا •

 Adolf Hitler 

 

 

 

                1945 - 1919 
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 .زندگی را نقاشی کرد ،به نام مردی که قلم برداشت و روی تابلو 

زمین پرت کرد و باران نقشی از اخـالق اما باد در نقش عدالتی شد که تابلو را به 
 .به خود گرفت وقتی که نقش زندگی را از تابلو محو کرد

اما زبان طبیعـت متفـاوت از باورھـای مـرد بـود  ،مرد برای ھمه زندگی میخواست 
وقتی که عدالت طبیعت در بشر یک شعار و اخالق طبیعت در بشر تنھا یک دروغ 

  .است

 

 

 واقعیت

            ،نیسـتدیروز دایناسورھا بودند، فردایش نبودند، امروز انسان ھست، ولی ھیچ دلیلی بـر فـردا بـودنش 
 کھکشان ھا ھمچنان در حال رقصند.وقتی 
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 .انســـــــان مانـــــــدن ،آخـــــــرین پایگـــــــاه زیـــــــر زمینـــــــی و آخـــــــرین امیـــــــدھا بـــــــرای

 

 

دوست ھای مھربان  در صفحه بعد (فھرست) با کلیک کردن بـر :  راھنما
خواھیـد شـد و  واردروی ھر کدام از گزینه ھا بـه صـفحه مربوطـه بـه آن 

که در پایین » فھرست«نوشته برای بازگشت به صفحه فھرست بر روی 
 قرار دارد کلیک کنید.سمت راست  ،صفحه ھا  ھمه

 با سپاس
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 مقدمه-

 انسان ھایش با شعله ھایی در دست از خاکستر شدن جھان می نالند! ،در سیاره من

 

 برای شروع باید یک مقدمه نوشت

 مینویسم 

   ،مچه بنویساز اما 

 واقعی آزادی ومانند عدالت  اگر میبود چه خوب بود بهاز آنچه که 

 دروغ خیانت و ،ھیچ وقت نبود به مانند تفاوت ھای ذاتی بھتر بود یا از آنچه که 

با خود به آرمان ھایی برده از دنیای خیالی ذھـنم کـه من را و  انگار که توھم من را در بر گرفته 
 س کـهو مارک لباس ھای آدم ھا نیست که در اون ھر کـ جنس ،رنگ ،ظاھر ،در آن نماد زیبایی

 تر است.زیبا  پس دارا باشدبھتر و خوش رنگ تر را ھای لباس  ،بتونه چھره و اندام زیباتر 

بتونـه بیشـتر  هک دنیای خیالی ذھنم که در آن نماد برتری پول و قدرت نیست که در اون ھر کی
 است، دارا باشد پس برتر

بـی ، رنـج، ھمـش رویاسـت وقتـی کـه واقعیـت را مجموعـه ای از درد ،فـتمبی خیال اینھا که گ
 و تجاوز در برگرفته. عدالتی

 طبیعت شعور ندارد. ،وقتی کهکاریش نمیشه کرد است، خب طبیعت

 نمیدونم که آیا با محاکمه کردن طبیعت آرام میگیرم یا نه 
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فقـط بـه دنبـال خواسـته اما میدونم که طبیعت ھم به ھمانند جاندارھای درونش شعور ندارد و 
بیشـتر از برایش تعریف شـده انـد و در طول دوره تکامل ھست که  ی یھوس ھا و شھوتھا  ،ھا

 و فھم ندارد. آن توان درک

اشکال کـار از ذره ھـایی ھسـت کـه بـه طبیعـت بلکه  ،از طبیعت باشد  اندپس اشکال نمی تو
جـود و یاانگار لحظه ای دار ،تضاد دارندھم وجودی و سازنده با  ه ھایانگار این ذر ،دادند  وجود

مـی آینـد و ھمـین بـا ھـم مشـکل دارنـد و بـا ھـم کنـار نآنھا  ،ھستند و در لحظه ای دیگر ھیچ
 ویژگی ھای خود را به فرزندھای خود به ارث داده اند.

یکـی سـاخت یکـی  ،وقتی که تکامل جریان یافت ذره ھایی باھم شدند و ذره ھـایی بـی ھـم 
 خراب کرد.

از ساخت و خراب کننده ضعیف ترھـا را از آن حالـت زیسـتی خـارج یـا در واقـع  سازنده بھتر می
 میکرد. حالت وجودی ھیچ

در بازی ادامه یافت و ادامه یافت تـا اینکـه گونـه ای بـه نـام انسـان  شد بازیه تکامل و این و این
 شکل گرفت و به مرور کامل و کامل تر شد.مرحله ای از این تکامل 

  ،در لحظه ای دیگر انسان را ھیچ میکنـد ،ھمان طبیعتی که در لحظه ای به انسان وجود داد اما
 برتر در گونه انسان جایش را به خصوصیت ھای پست  بدھد. ھای وقتی که خصوصیت

خصوصیت ھای برتر را  ،یک است وقتی که اختالط ھای نژادیزمان حذف شدن گونه انسان نزد
زمانی که فاکتورھای زندگی بخشیدن به ھمه انسان ھا تبـدیل شـد  ،برددر گونه انسان از بین 

ف ھای طبقاتی و به فاکتورھای زندگی بخشیدن به فقط عده ای از انسان ھا و روز به روز اختال
قام شدید تـر از و انت رشد کردنفرت و کینه در انسان ھا روز به روز بیشتر  ،اجتماعی بیشتر شد

 جنگ ھا پایان پذیر نیستند. ،داشتهدنیا را بر دینابو ،ھر زمانی دیگر شد

ناپذیر از وجود گونه انسـان  در واقع ھیچ گاه عدالت و آزادی نبوده وقتی که درد قسمتی جدایی
   بود.
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ویرانگـر و بـی اخـالق طبیعـت تـا بـه بشـر  ه ایستادند عده ای در مقابل ذاتو در این زمان بود ک
 ایستادگی بیاموزند.

وزند که باید ایسـتاد در مقابـل پلیـدی ھـا در مقابـل ھـوس و شـھوت ھـای تمـام تا به بشر بیام
 و ...باید ایستاد در مقابل دروغ ھای ویرانگر  ،نشدنی 

برتـر را بـرای بقـا یـافتن حفـظ ھـای  اگر انسان نتواند به گونه خود زندگی ببخشـد و خصوصـیت 
چـه آنھـایی کـه  ،طبیعـت دارد پس به راستی گونه انسان چه تفاوتی با دیگر جانـدارھای  ،کند

 منقرض شدند و چه آنھا که در حال انقراض ھستند.

روزی به خاطر خصوصیت ھای برتـر  و فقط میتوان گفت انسان ھم فقط قسمتی از طبیعت بوده
جـای خـود را بـه پسـتی ھـا  ری ھـاا این روندی که به سرعت برتـو ب پیدا کرداجازه وجود یافتن 

 دادند گونه انسان ھم منقرض خواھد شد.

مـردی کـه بـاور ، آدولف ھیتلر نام داشت ،و یکی از این بزرگترین ھا که در مقابل طبیعت ایستاد
داشت باید خصوصیت ھای برتر در بشر حفظ شود تا زمینه ساز رشد سـریعتر بشـر در  علـم و 

این علم و فن آوری بـه دیگـر سـرزمین ھـا انتقـال یافتـه کـه در  فن آوری شود تا ھر چه سریعتر
نھایت موجب ایجاد زندگی بھتر برای انسان ھا و کاھش ھر چه بیشـتر اخـتالف ھـای طبقـاتی 

 اجتماعی شده.

این تنھا راه نجات بشر بوده که در آن جنگ ھا و اختالف ھـا کـاھش و حـق زنـدگی بـرای ھمـه 
 حفظ نژادی و جلوگیری از اختالطھای نژادی. انسان ھای دنیا باشد با معیار

اما طبق معمول طبیعت مسیر خود را میرود و در این مسیر جایی برای ناسیونال سوسیالیسـم 
   واقعی نبوده.

 اختالط ھا گسترش یافت و برتری ھای بشر روز به روز پست و پست تر میشوند.
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داسـتانی تکـراری از  ،تمدن ھا فرو ریختند و بربر ھا از دیوارھا عبـور کردنـد و وارد تمـدن شـدند 
وقتـی کـه طبیعـت آدولـف ھیتلـر را وادار  دوره ھای مختلف تاریخ و آخرین تمدن ھم  سقوط کرد

 کرد که اسلحه را به سمت خود بگیرد و ماشه را لمس کند.

 حال دنیا زندگی را از او گرفت. ،بخشد ایی زندگی بنید  مردی که میخواست به

 

و پلیدی ھا بر دنیا حاکم شد از یک سو باورھای جھان میھنی و از سوی دیگر باورھای سرمایه 
زمانی که اختالط ھای نـژادی دیگـر  ،و برق ھا تسخیر کرد انسان ھا را با شعار ھا و زرق ،داری

                                             Hamid ra 86ی شد و اخالقو زندگی در بشر مرد.یک عامل عاد
 .                                                                                        2015 april        1394.01 

آفرینش خالی از عدالت است. وجود یک اتفاق اسـت. اخـتالف ھـا یـک واقعیـت اسـت. جایگـاه 

خوشـا  سرنوشت ماست. ،توھم است و عدد تاساجتماعی انسانھا یک اجبار است. تغییر یک 
ھر چه میتوانی بخند و لـذت  رویای من واقعیت زندگی توست،باالیی،  طبقه ھایبه حال تو که 
علت قله نشینی یکی و دره نشـینی دیگریسـت در پسـتی و بلنـدی ھـای تنھا  ،ببر که تصادف

درد دارم، مـرگ دارد مـن را نفـس مـی کشـد. امـروز  ،شعور خالی ازه طبیعت زمین مضحک بازی
مـی  واقعیتـیو زندگی  پاداش دروغ بودوعده ھستم، چه خوب که فردا دلیلی بر بودنم نباشد. 

بـازی . صـبر یـک قـدرت و از جـنس پـول، زیبـایی یی بـا سـالح ھـاییدر کام خوشـگذرانھا باشد
 پاسـخ خـردرا دارم لبخنـد میـزنم و بـودن را بـدرود. . مرگ توھم پاداشی برای وفاداریاجباری و 

دنیـوی و  ھـای ھـوا و ھـوسگراییم شد انزوا، وقتی پاداش بی خـردی تـو شـد غـرق شـدن در 
جسـمم ھـم بیمـار رده بـودم، خسته ام، صدایم نکنید، خوابم عمیق نیست، از ابتـدا ُمـاخروی. 

ھلھلـه برپاسـت، دارم بـا ُمـرده ھـا . امـروز شـناختمشبـودنی بـود کـه  ،بیمـاریاست، در واقع 
 .تـوھم میـزنم ھـدف را یچرخش مضحک سیاره ای بنم، ه شدپوسیددر انتظار زمان  میرقصم و

 خوابی عمیق می خواھم، آنقدر که در عمق ماده تاریک آن غرق شوم، برای ھمیشه.
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 آدولف ھیتلر                                           
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 نه آرامگاھی و نه یادبودی

    کاپیتان در میان امواج خروشان و طوفان ھای سھمگین تاریخ گم شده بود.

  ،بود و شاید واقعیتی تکرار نشدنی شاید یک افسانه

نشـد وقتـی کـه طوفـان  ھیچ کس نمی دانست چرا کاپیتان لحظه ای ھـم در ھـدفش سسـت
 سھمگین داشت قطعه ھای کشتی را جدا می کرد و کشتی داشت در ھم خرد میشد.

صدای خرد شدن کشتی وجود کشتیسوارھا را گرفته بود وقتی که کاپیتان ھنوز ھمچون صخره 
وقتی که باد شـنلش را بـه رقـص  ،ای سقوط ناپذیر در مقابل طوفان در نوک عرشه ایستاده بود

 وا میداشت. 
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زمانی که موج ھای سھمگین مانع دید و رعدھای طوفـان داشـت وجـود کشتیسـوارھا را تھـی 
شگفتی ھمه را در بر گرفت وقتی که کاپیتان دستش را به سمت جلو بلند کرد و ھنوز  ،میکرد 

نبردی در جریان  ،کت ادامه دھد میخواست کشتی با تمام قدرت دل موج ھا را بشکافد و به حر
 نبردی بزرگ وقتی که کاپیتان داشت پنجه در پنجه با طبیعت میجنگید. ،بود 

ھرچه بیشتر کشتی در  شت پررنگتر میشد وقتی که پایداریلحظه به لحظه باورھای کاپیتان دا
ھر لحظه ای که میگذشت کشـتی سـواران را بـه ھـدف نزدیـک تـر و ھـدف داشـت ھـر لحظـه 

 نیافتنی تر میشد وقتی که بادو طوفان سھمگین داشت کشتی را خرد میکرد.دست 

درھم شکستند و برای نجات جان خود یـا خـود  ،آنھا که پیش از در ھم شکسته شدن کشتی 
را به دریا می انداختند و یا در آخرین قایق ھای نجات جا میکردند و از کشتی جدا میشدند و در 

باران و تگرگ دور شدن کشـتی را میدیدنـد کـه ھمچـون صـخره ای  تالطم وحشتناک آبھا در زیر
 و دورتر میشد. دل موجھا را میشکافت و دور

اراده و وفادار و مسـافرھای شـجاعش  ملوان ھای با ،بعد از گذر لحظه ھایی کشتی با کاپیتان 
 ھمچون نقطه ای از دیدھا پنھان شدند.

 ارھا در طغیان تاریخ محو شدند.طوفان ھمیشه مانده وقتی که کاپیتان و کشتیسو

 صدایی دارد می آید 

 صدایی متفاوت از صدای طوفان به گوش میرسید.

 علت رقص و پایکوبی آنھا چیست!! ،چرا بازمانده ھا جشن گرفتند ،انگار که جشنی بر پا شده 

مگر آنھـا  ،مگر آنھا نشنیدند صدای خرد شدن کشتی را  ،مگر آنھا ندیدند بزرگترین نبرد تاریخ را 
حس نکردند درد خرد شدن استخوان ھای زنھا و مردھای با اراده را در زیر خشم طوفان طبیعت 

 و مگر آنھا پنجه در پنجه شدن کاپیتان و وفادارھا به او و کشتی را با طبیعت نفھمیدند.

www.takbook.com



 

 

       
Hamid ra 86                                 13                            فھرست 

 چرا زمانی که باید گریست آنھا میخندند.

 عربده پیروزی سر میدھند.چرا دارند مدال شجاعت بر سینه ھم می کوبند و 

 مگر آن فرومایه ھا که از کشتی گریختند چه بدست آوردند که خود را پیروز قلمداد می کنند.  

 انگار زمان از حرکت ایستاده است.

و انگار تکامل دارد ھر چه بیشتر نقـص خـود را عریـان مـی کنـد وقتـی کـه برتـری ھـا ھمـراه بـا 
 زدل ھایی از کشتی گریختند و باقی ماندند.کشتی محو شدند و پلیدی ھا ھمانند ب

پـس چـرا پسـت ھـا بـاقی  ،اگر تکامل بر معیار انتخاب برترھا برای بـاقی ماندنـه گونـه ھاسـت 
 ماندند.

ھیچ چیز درست نیست وقتی که دوسـت داشـتن معیـار بازیـه پلیـد  ،آه ... ھمه چیز نقص دارد 
نھا را بـه بردگـی گرفتـه و بـرای ارضـای جسم و ذھن انسا ،فاتح ھایی شده که با پول و شعار 

 ھوس ھای خود بشر را گروه گروه ھمانند گله ھایی به این پرتگاه و آن پرتگاه می کشانند.

 چرا پلیدی حاکم بر تکامل است و چرا طبیعت شعور ندارد؟؟ ،چرا تکامل نقص دارد 

 چرا مفھوم عدالت به سطح یک کلمه سقوط کرده و بازیچه دست حاکم ھا شد.

اسباب بازیه گله ھای حاکم ھا و  ،آیا گونه بشر دارد به آخرین روزھایش میرسد وقتی که ثروت 
انی جھان میھنی ھـا در وسـعت ھـای منطقـه ای و جھـ طاعون تسخیر بشر در بردگی ،شعار 
 قبیله ھا شده. وقتی که سالح زبان برتری ،گشت

 ،نه آرامگاھی مانده و نه یادبودی 

در محـل تولـد کاپیتـان گذاشـتند و بـر رویـش متنـی نوشـتند بـا چنـین  پس سنگی تراشـیدند و
 مفھومی که :
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 آزادی و دموکراسی  ،برای دست یابی به صلح 

 حکومت فاشیستی دیگر ھرگز

 [وقتی] میلیون ھا کشته [را] به یاد می آورد.

 

 

 سنگ نوشته ای در محل تولد آدولف ھیتلر
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مفھـوم  ،(شھری در مرز آلمان و اتریش) ھـیچBraunau am Innدر  ۱۸۸۹آوریل  ۲۰جایی که در 
 وجود گرفت و چشم ھای کودکی به دنیا باز شد که او را آدولف نامیدند.

 اما این اتفاق نیوفتاد.  ،می گویند قرار بود این کودک سقط شود 

 نبردش را شروع کرده بود. ،انگار که طبیعت قبل از باز شدن چشم ھای آدولف 

مانده ھا که خود را نجات یافتـه و قھرمـان میخواندنـد چـه داسـتان ھـایی را از کاپیتـان و مگر باز
 کشتی تعریف کردند که در آن نه صلح بود نه آزادی که اکنون بر سنگ اینگونه نوشتند.

 ی کلمه ھا را به بازی گرفتند وقتی که مفھوم ھا دیگر وجود ندارند.-بازمانده ھا ھمه

 وقتی سالح ھا روز به روز بیشتر و قوی تر میشوند.صلح چه معنایی دارد 

 شد. وابستهصلح چه معنایی دارد وقتی که برتری در دنیای بازمانده ھا به جنگ 

شعار صلح دنیایی را در بر گرفت وقتـی کـه ھـر کسـی راه رسـیدن بـه صـلح را در سـالح ھـای 
 بیشتر دید.

 صلح فریاد ھای کاپیتان بود قبل از درھم شکستن کشتی.

جنگـی در  صلح تالش ھای آدولف ھیتلر قبل و بعد از نبرد لھستان بود برای جلـوگیری از شـروع
 آمریکا و ... روبرو شد. ،فرانسه  ،انگلیس  ھای وسعت بزرگ که با مخالفت
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آدولف ھیتلر در استفاده از سالح ھای شیمیایی و اتمی بود و دیوانه خواندن  صلح مخالف بودن
 نین سالح ھایی استفاده میکنند.آنھایی که از چ

و فریبنده جایی است از آنھا (متفق ھا) که صلح را قربانی خواست ھا و ھوس ھای خود کـرده 
وقتــی کـه بــه جنـگ جھــانی دوم دامــن زده و از وحشـیانه تــرین روش ھـا بــرای پیــروزی  ،بودنـد

تـش زا کـه تخریـب و از بمب باران شھرھای آلمان و ژاپـن بـا بمـب ھـای آ ،استفاده کرده بودند 
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در جنـگ جھـانی ی مستقیم از بمب اتمـی -ویرانی آن کمتر از بمب ھای اتمی نبود تا استفاده
 ، بھره بردند.دوم در شھرھای ژاپن

 حاال ھمین دیوانه ھای قدرت خود را حامی صلح و آزادی میخوانند.

 در جایی که آدولف ھیتلر گفت :

اگـر کسـی بـه خـوبی دقـت نکنـد آن را بعضی حقایق به طوری پنھان شده اند کـه «
نمی شناسد ولی در غالب مـوارد اتفـاق مـی افتـد کـه ایـن حقـایق روشـن را افـراد 

 »کم نمی توانند بد و خوب خویش را تشخیص دھند.-عادی نمی بینند یا دست

 چگونه میتوان به صلح رسید وقتی طعم فقری واقعی را نچشیده باشی

ی کــه اخــتالف ھــای طبقــاتی اجتمــاعی در جھــت بقــای و چگونــه میتــوان بــه صــلح رســید وقتــ
 ثروتمندان و سرکوب و خاموش کردن انسان ھای ضعیف و فقیر باشد.

در وین وقتی که به علت فقر مالی شـدید  ۱۹۱۰آدولف این فقر را حس کرده بود در حدود سال 
ایی کـه آدولـف روزھـ ،در خانه ای که برای کارگرھای فقیر در نظر گرفته شده بود زندگی میکرد 

 به دنبال پاسخ پرسش ھایی میگشت که در ذھن او ایجاد شده بود.

چرا عـده ای ثـروت و قـدرت را در دسـت دارنـد و بـه بیگـاری  ،چرا او به این وضع دچار شده بود 
 کشیدن از دیگر افراد جامعه یک عامل عادی و اجتماعی شده.

کـه گذشـته در ذھـن او جریـان  پرسش ھا ھمین گونـه در ذھـن آدولـف نقـش میبسـتند وقتـی
 داشت.

(آلـویس) کـه دیگـر  گرما و سرمای زندگی در آدولف نقش بسته بود در غالـب مـادر(کالرا) و پـدر
 زنده نبودند.
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 مادر و پدر آدولف ھیتلر ،کالرا و آلویس 

وقتـی کـه بـرخالف میـل آدولـف او را  ،پدری که سرسخت بودن زندگی را به آدولف آموختـه بـود
 مجبور به تحصیل در رشته فنی کرده بود در حالی که زیبایی ھای ھنر در آدولف جریان داشت.

نقش پدر به آدولف آموخته بود که زندگی شاید ھیچ گاه در جھت خواسته ھای انسان به پیش 
دردی کـه از  ،میشـد  طبیعت خشـن اسـت و ایـن دردی بـود کـه آدولـف بایـد بـا آن آشـنا ،نرود 

 کودکی در او جریان یافت تا یاد بگیرد که باید مقاوم بود.

خـانواده و  ،پدر و دیدگاه ھای او که در برخی موارد برخالف نگاه ھای آدولـف بـه جریـان زنـدگی 
 ،این یـک نیـاز بـود کـه آدولـف بایـد آن را فـرا میگرفـت ،سیاستھای سرزمین در حال و آینده بود 

دردی که آدولف باید سالھا میچشید تا در جوانی یاد میگرفت که باید در مقابل خشونت طبیعت 
 ایستاد.
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سرسختی ھای پدر در کنار جابه جایی ھای محل زندگی خانواده و بزرگترین اتفاق ناگوار در آن 
 ۱۹۰۰دوران از زندگی آدولف که از دست دادن برادرش ادموند به علت بیماری سرخک در فوریه 

درد ھا و غم ھایی که در وجود آدولف جریان  ،نگاه ھای متفاوت به زندگی در آدولف ایجاد کرد  ،
یافته بود از یک سو میتوانست موجب کاھش اعتماد بـه نفـس آدولـف و از سـوی دیگـر موجـب 

 رشد و تکامل ھر چه بیشر در نوع نگاه او بشود.

ر و دوستی کـه اگـر در او جریـان نمـی یافـت مھ ،اما ھنوز کمبودی در وجود آدولف حس میشد 
 شاید آدولف ھیچ گاه کامل نمی شد.

 

به بعد در پرورشـگاه زنـدگی  ۱۹۰۵و آدولف از حدود سال  ،پدر آدولف در گذشت  ۱۹۰۳در سال 
 میکرد و مادرش را تحت حمایت خود داشت.

کـرد وقتـی کـه  مادر ھمان بخشی از زندگی آدولف بـود کـه مھـر و دوسـتی را در آدولـف ایجـاد
 آدولف آموخت در کنار رنگھای درد و غم این رنگ مھر بود که تابلوی نقاشی را کامل میکرد.

بیگـاری و ھـر آنچـه از پلیـدی ھـایی کـه یـک  ،بـی عـدالتی  ،درد  ،فقر  ،اختالف ھای طبقاتی 
 جامعه بشری  میتوانست ایجاد کند بدونه وجود مھر و  دوستی تحمل ناپذیر بودند.

در آدولف جریان داشت و چه زود پایان یافت وقتی که طبیعت تازیانـه اش  ،دوست داشتن مھر و
و جسـم آدولـف نواخـت وقتـی کـه آدولـف مـادرش  را بلند کرد و ضربه سنگین دیگری را بر ذھن

از دسـت  ،سالگی ۴۷با یک مرگ دردناک (سرطان سینه) در سن  ۱۹۰۷دسامبر  ۲۱کالرا را در 
 داد.
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شش  ۱۸۵۵] در سال ۱۸۳۷ – ۱۹۰۳] و آلویس ھیتلر [۱۸۶۰ – ۱۹۰۷کالرا پوتزل [ حاصل ازدواج
 فرزند بود به نام ھای :

 ۱۸۸۵ – ۱۸۸۷گوستاو 

 ۱۸۸۶ – ۱۸۸۸آیدا 

 ۱۸۸۷ – ۱۸۸۷اتو 

 ۱۸۸۹ – ۱۹۴۵آدولف 

 ۱۸۹۴ – ۱۹۰۰ادموند 

 ۱۸۹۶ – ۱۹۶۰پاوال 

 – ۱۸۸۴فرانتسـیکا ماتسـلبرگر [و ھمچنین دو فرزند دیگر که حاصل ازدواج قبلی آلـویس بـود بـا 
 ] که با کالرا زندگی میکردند به نام ھای :۱۸۶۱

 ۱۸۸۲ – ۱۹۵۶آلویس (پسر) 

 ۱۸۸۳ – ۱۹۴۹آنگال 

آدولف تمام سھمش از ارث پدری خود را به خواھرش پاوال (تنھـا فرزنـدی کـه  ،بعد از مرگ مادر 
 د.را زنده مانده بود) واگذار کردر کنار آدولف بعد از مرگ کال
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 پاوال

اینھا تنھا قسـمتی از زنـدگی نـامالیم بودنـد وقتـی کـه آدولـف ھنـوز مسـیری را در روبـرویش و 
 ھدفی را برای رسیدن به آن در ذھنش رسم میکرد.

آدولف شکست ناپـذیر ھنـوز دوسـت دار ھنـر بـود و ایـن نقـش ھـا و رنـگ ھـا بودنـد کـه شـاید 
 میتوانست آرامش کند.

شـاید آدولـف تنھـا راه  ،آدولف میخواست در مقابل طبیعت خشن به صفحه نقاشـی پنـاه ببـرد 
در جایی که میشد رویاھا را کشید و  ،مبارزه با طبیعت خشن و بی عدالتی ھا را در ھنر میدید 

در جایی که میشد یک برداشت زیبا از دنیای اطراف را رسم و بـا رنگھـا  ،با رنگھا به آن جان داد 
 طعمی مخالف با واقعیت ھا و بی عدالتی ھای طبیعت. ،آن طعم زندگی بخشید  به
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و این تنھا کاری بود کـه آدولـف در آن شـرایط میتوانسـت انجـام دھـد بـا کشـیدن طـرح از کـارت 
 اپستالھا و فروش آنھا وقتی که تالش ھای او دو بار برای ورود به قسمت ھنرھای زیبای وین بـ

 ھنر وجود آدولف بود و طبیعت ناباورانه مخالف نقش گرفتن آن. ،شکست مواجه شده بود 

اما او نباید  ،پوست و استخوانھایش حس کرده بود با درد و فقر را  ،آدولف اکنون طعم شکست 
   ،متوقف میشد 

 در جایی که گفت :

کسی که میخواھد زنده بماند باید مبارزه کند و کسی کـه دسـت از مبـارزه بـر دارد «
جھانی که ھسـتی آن وابسـته بـه مبـارزه کـردن اسـت الیـق زنـده مانـدن آن ھم در 

 »نیست.

 آیا راھی بود که بشود انسانھا را از این دردھا دور کرد 

و علت این ھمه بی عدالتی چیست و بیشمار پرسش ھایی که در ذھـن آدولـف نقـش بسـته 
مـردم و  ،میق بـه اجتمـاع بود وقتی که برای پیدا کردن پاسخ ھا به مطالعه تاریخ و نگاه ھای ع

 دیدگاه ھای اجتماعی انسان ھا پرداخت. 

 

بـه  ۱۹۱۴آدولف به کار کشیدن کارت پستال ھا و فروش آنھا ادامه داد تـا اینکـه در حـدود سـال 
امپراتـوری ھـا دیگـر تحمـل  ،زمانی که بوی اختالف ھا را میشد در اروپا حس کـرد  ،مونیخ رفت 

ه منتظر بھانه ای بودند تا به ھم یورش ببرند که ایـن جرقـه در سـال یکدیگر را نداشتند و انگار ک
ژوییه فردی به نـام پرنزیـب کـه تبعـه اتـریش و زبـان صربسـتانی  ۲۸زده شد وقتی که در  ۱۹۱۴

مجارسـتان را -آرشیدوک فرانتس فردیناند ولیعھد امپراتـوری اتـریش ،داشت در سارایوو بوسنی 
اعالن جنگ دولت اتریش به صربسـتان و در ادامـه وارد شـدن به قتل رساند که در ادامه موجب 

روسیه به بھانه حمایت از صربستان که موجب وارد شدن آلمان به جنگ برای حمایت از اتـریش 
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و اعالن جنگ به روسیه و فرانسه شد و به ھمـین ترتیـب آتـش جنگـی در وسـعت جھـانی زده 
 غیر مستقیم وارد آن شدند.شد که کم کم بسیاری از کشورھا به طور مستقیم یا 

 جنگ جھانی اول شروع و آدولف برای لشگر باواریا داوطلب شد. ۱۹۱۴سال 

 

دیگر زمان آن رسیده بود که آدولف در جھت عالقه ای کـه از کـودکی در او نقـش میگرفـت قـدم 
 در راه آلمانی بزرگ و متحد که بتواند رشد اقتصادی و اجتماعی را در وسـعت بیشـتری ،بردارد 

بـا بھبـود شـرایط و امکـان   ،و درد طبقه ھای پایین جامعـه را کـاھش دھـد  گسترش داده و فقر
کـاھش بیکـاری و ... کـه تـا آن زمـان آلمـان توانسـته بـود بـه  ،زندگی برای طبقه ھای کارگری 

شکل بھتری نسبت به دیگر کشورھا در این جھت قدم بردارد و از دید آدولف اتریش ھـم جزیـی 
 وده و باید به آن باز میگشت.از آلمان ب

آدولف در جنگ یک سرباز پیام رسان بود که در خطرناک ترین قسمت ھا و در معـرض دیـد آتـش 
 دشمن خدمت میکرد.

آدولف خدمتی قابل تقدیر داشت اما به درجه ای باالتر از سـرجوخه ترفیـع نیافـت بـه علـت گـم 
 شدن تابعیت آلمانی او.

ی اول برای او مدال ھایی بـه ھمـراه داشـت شـامل نشـان شجاعت ھای آدولف در جنگ جھان
(نشـانی کـه بـه  ۱۹۱۸و صلیب آھنی درجه یک در اوت  ۱۹۱۴صلیب آھنی درجه دو در دسامبر 

ندرت به سرجوخه ھا داده میشد) که تا پایان زندگی آدولـف ھیتلـر ھمـواره آن را بـر سـینه اش 
 گرامی میداشت. 
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 آدولف ھیتلر در جنگ جھانی اول

 

حـس کـرد  ۱۹۱۶تنھا برگـی از جنـگ نبودنـد وقتـی کـه آدولـف درد را در سـال  ،اما شجاعت ھا
اما این  ،وقتی که از ناحیه پای چپ زخمی شد که موجب شد مدال جانبازی را نیز دریافت کند 

 ،درد واقعی زمانی بود که آدولف را برای بھبودی به عقـب بازگردانـده بودنـد  ،زخم دردناک نبود 
وقتـی کـه اتحـاد مردمـی داشـت  ،درد واقعی زمانی بود که اتفاق ھای پشـت جبھـه را میدیـد 

گسسته میشد و جنگ حالتی یکنواخت و با فشار ھای اقتصادی که به علـت جنـگ و محاصـره 
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امیـد بـه پیـروزی داشـت در میـان مـردم  ،اقتصادی آلمان توسط دشمن ھایش ایجاد شـده بـود 
 آلمان رنگ می باخت.

چیز برای آدولف دردناکتر از این نمی توانسـت باشـد وقتـی کـه شـجاعت سـربازھا و ھـم ھیچ 
رزمانش را در جنگ با خیانت کارھا و بزدل ھایی مقایسه میکرد که داشتند از شـرایط و مشـکل 
ھای موجود به سود خود و برای ایجاد تفرقه و گسستگی میان مردم برای بدست آوردن قـدرت 

شرایط که سربازھا در میدان ھای جنگ بـیش از ھـر زمـان دیگـری نیـاز بـه و ثروت آن ھم در آن 
 بھره میبردند. ،حمایت مردم داشتند 

اما به پشت میزھا و مقام ھا پناه بـرده بودنـد زمـانی  ،بزدل ھایی که خود را آلمانی میخواندند 
 میدادند.که سربازھا داشتند در میدان ھا جنگ و برای دفاع از این موجودھای حقیر جان 

شـعار ھـایی شـنیده میشـد کـه  ،خیانتی در کار بـود و خیانـت کارھـا داشـتند فسـاد میکردنـد 
جھان میھنـی  ،ھمچون طاعون داشت به جان ملت آلمان می افتاد و ذھن ھا را تسخیر میکرد 

ھا داشتند کمر سرزمین آلمان را میشکستند وقتی که حمایت از جبھه ھا کاسته شد و آلمـان 
 نزدیک میشد.به شکست 

ریشه این مشکل ھا کجا بود و این بزدل ھا که خود را آلمانی میخواندنـد و در پشـت جبھـه ھـا 
چه کسانی داشـتند از ایـن شـرایط سـود میبردنـد و چـه  ،که بودند  ،خود را سرگرم کرده بودند

 کسانی داشتند ثروت ملت آلمان را در آن شرایط به تاراج میبردند.

 پرسش ھا و افراد به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به یھود میرسید.پاسخ بیشتر این 
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 خیانت در زمان جنگ جھانی اول

 

 وقتی که آدولف ھیتلر گفت :

امـا تنھـا  ،با این نمونه ھا کم و بیش به کیفیت اخالقی آنھا (یھودی ھا) آشنا شدم «
نسبت به ملـت چیزی که برای من نامفھوم می ماند نفرت و بدبینی شخصی بود که 

آلمان داشتند و با این که خودشان یھودی آلمانی بودند با آلمـانی ھـای غیـر یھـودی 
خصومت می ورزیدند و ھمین احساس سبب میشد که ارزش خود را در برابر ملت از 
دست داده و تاریخ را آلوده و مردھـای بـزرگ و سرشـناس خـود را در گـل و الی فـرو 

 »میبردند.
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 ،ریشه دوانـده بودنـد و از ھـر فرصـتی کـه پیـدا میکردنـد بـرای مـال انـدوزی  آنھا که در ملت ھا
بدست آوردن مقام ھای سیاسی اجتماعی و غارت ملـت ھـا اسـتفاده میکردنـد و ایـن فرصـت 

امـا اکنـون  ،ھمان ھایی که خود را آلمانی میخواندند  ،اکنون برای آنھا در آلمان ایجاد شده بود 
این بزدل ھا از جبھه ھا فرار کرده و در پشت جبھه ھـا و  ،که آلمان در جنگی بزرگ قرار داشت 

 در پشت میزھا و سمت ھا پناه گرفته اند.

 در جایی که آدولف ھیتلر گفت :

سـھل انگـار و خیانتکـار بـه کشـور و خـانواده خـودش  ،یھودی موجـودی خودخـواه «
حب شوند یا آن را مال خود بدانند ایـن کشـور را وسـیله است. اگر روزی کشور را صا

 »خرابکاری جای دیگر قرار میدھند

اما تاریخ شکل گیری و گذشـته یھـود در  ،ھر چند نمی شد ھمه یھودی ھا را اینگونه پنداشت 
 یھودیھـاجامعه و سرزمین ھای مختلف موجب ایجاد نفرتـی در آن سـرزمین ھـا بـر علیـه ھمـه 

 میشد.

 ه آدولف ھیتلر گفت :در جایی ک

احسـاس  ،یھودی ھا پایه ھای ھنر و ادبیـات کشـور ھـای دیگـر را سسـت میکننـد «
ھای مردم را فریب می دھند و تمـام افکـار درسـت و محکـم را در ھـم فـرو ریختـه و 

 »مردم را از راه راست منحرف میسازند.

باردیگر به جبھه و به کنـار آدولف که دیگر تحمل دیدن این رویدادھا را در پشت جبھه ھا نداشت 
 ھم رزمانش بازگشت.

 ، ۱۹۱۸اما چه سود که جھـان میھنـی ھـا موفـق شـدند و کمـر آلمـان را شکسـتند و در سـال 
آلمان برای جلوگیری از کشته شدن انسان ھای بیشتر به جنگ خاتمه داد و تسلیم شد وقتی 

زمانی که ھنوز ھـم عـده  ،که دیگر از داخل گسسته شده و حمایت خوبی از جبھه ھا نمیشد 
 ای از مردم اعتقاد به شکست ناپذیری ارتش آلمان داشتند.  
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آدولف زمانی این خبر را شنید که به خاطر حمله شیمیایی به وسیله گاز خردل و در زمانی کـه 
 به طور موقت دچار نابیناییی شده و در بیمارستان صحرایی بستری شده بود.

 درد ھا پایان پذیر نیستند. ،این خبر ھمانند شوکی بزرگ در آدولف اثرگذار بود 

یـا مردمـی  ،دشمن واقعی کدام میتواند باشد ؟؟ سرزمین ھای دور و نزدیک در نقـش دشـمن 
که ذھن ھای خود را فروخته اند و به بردگی شعارھای جھان میھنی ھا یا به بند سرمایه دارھا 

یا دشمن واقعی جھان میھنی ھایی ھستند کـه ذھـن ھـا را تسـخیر و ھمچـون  ،افتاده بودند 
 و عقب ماندگی را به ارمغان می آورند. طاعونی در ھر سرزمینی گسترش یافته و سقوط

 در جایی که آدولف ھیتلر گفت :

 »گی میکندنددشمن ما دارد با ما ز ،دشمن ما انگلیس یا فرانسه نیست «

که شـاید پـیش از شـروع جنـگ سـقوط  ،چند امپراتوری سقوط کردند  با پایان جنگ جھانی اول

 تعدادی از آنھا غیر ممکن مینمود که از آن جمله امپراتوری ھای آلمان و روسیه بودند.

قدرت به دست دولت جمھوری خواه افتاد و در روسیه ھم با سـقوط  ،با سقوط امپراتوری آلمان 
ایت یھود به قدرت رسیدند و کنترل روسـیه را بدسـت بلشویک ھای جھان میھن با حم ،تزار ھا 

گرفتند در حالی که تا چند سال بعـد درگیـر جنـگ ھـایی داخلـی بـا حمایـت کشـورھای غربـی 
 بودند.

به طوری که بعـد از  ،امپراتوریه انگلیس ھم که پیروز جنگ لقب گرفته بود دیگر ضعیف شده بود 

ب مـوجی از مخالفـت ھـا بـر علیـه انگلـیس در موجـ ،مردم ایرلنـد  ۱۹۱۶سرکوب قیام عید پاک 
حکومت این کشور را جمھـوری اعـالم کـرد و  ،مجلس ایرلند  ۱۹۱۹تا اینکه در سال  ،ایرلند شد 

 ،ایرلنـد جنـوبی  ۱۹۲۹بعد از سه سال جنگ بین ارتش جمھوری خواه ایرلند و انگلیس در سال 
 به عنوان دولت آزاد ایرلند به استقالل دست پیدا کرد.
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امپراتوریه آلمان که تا پیش از شروع جنگ به قدرتمندترین کشـور اروپـا تبـدیل شـده بـود و بـه  و
در حالی که توانسته بود پیروزی ھای بزرگی در  ،سختی میشد شکست آن را پیش بینی کرد 

جنگ بدست آورد که سقوط امپراتوری روسیه و پیشروی ھای بزرگ در منطقه غـرب اروپـا و بـه 
اما دشـمن واقعـی در داخـل داشـت شـکل میگرفـت و طـاعون  ، از آن جمله بودند ویژه فرانسه

و در نھایـت شـد جھان میھنی سرزمین را در بر گرفت که موجب سقوط ناباورانه آلمان نیرومنـد 
از پادشاھی کناره گیری کرد و از آلمان خـارج  ۱۹۱۸نوامبر  ۹قیصر کایسار(قیصر) ویلھلم دوم در 

 و به ھلند رفت.

در رویشـان میجنگیـد نباختـه  واقع آلمان ھا جنگ را در جبھه ھا و در مقابـل دشـمنی کـه رودر 
 بر پیکره آلمان خورده بود. ،بلکه جنگ را به زخم خنجری باختند که از پشت سر  ،بودند 

مـیالدی  ۱۹۱۹ژویـن سـال  ۲۸بعد از پایان جنگ کشورھایی که خود را پیروز قلمداد میکردند در 

از غنـایم  ،ی در حومه پاریس جمع شدند تا غنایم جنگ را بـین خـود تقسـیم کننـد در کاخ ورسا
 پایان یافته بود. ۱۹۱۸نوامبر  ۱۱که در  جنگی

قراردادی به امضا رسید که بعدھا جزو اثـر گـذارترین و سرنوشـت سـاز تـرین قراردادھـای تـاریخ 
 گشت.

کشـورھای متفـق غرامتـی سـنگین  در این قرارداد امپراتوریه آلمان خلع سالح شـده و بایـد بـه
چرا که در نزد متفق  ،پرداخت میکرد  ۱۹۲۱معادل شش میلیارد و ششصد میلیون لیره در سال 

 ھا به عنوان شروع کننده جنگ معرفی شده بود.

 به مرحله اجرا گذاشته شد. ۱۹۲۰ژانویه  ۱۰این معاھده از تاریخ 

  ،سعتی ندیده بود نظیر آن را در چنین و ،معاھده ای که شاید تاریخ

 معاھده ای که بند بند آن برابر بود با نابودی ملت و سرزمین آلمان 

 .سرزمین آلمان را تکه تکه کردند و در بین خود تقسیم نمودند ،در بندھای آن
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 .رودخانه ھای آلمان از حالت ملی بودن خارج شد

اشـغال شـد و قسـمت ھـای منطقه مھمی با منابع خوب بـه ماننـد راینلنـد بـرای پـانزده سـال 
 .دیگری ھم به شکل جھانی و خارج از نفوذ آلمان در آمد

آلمان عالوه بر بخشیدن کشتی ھای جنگی و تجاری خود به انگلیس و فرانسـه بایـد بـا ھزینـه 
خود برای آنھا کشتی ھم می ساخت در کنار ھزاران موتور قطار و اتوموبیل که باید برای متفـق 

 ھا آماده میکرد.

 سال مقدار زیادی زغال سنگ به متفق ھا پرداخته ۱۰یبرا

 و از نظر نظامی ھم خلع سالح شده و اجازه سربازگیری نداشته

 و ... 

معاھده ای که بند بند آن نشان دھنده پلیدھای نگارندھای آن بود کـه مـی خواسـتند ملتـی را 
 نداشته باشند.چنان به بند بکشند که دیگر توان نفس کشیدن و برخواستن را ھم 

 ،درصد از منابع زغال سنگ  ۴۵ ،درصد از منابع سنگ آھن  ۵۵و با وجود این قرارداد آلمان حدود 
 درصدار منابع سرب خود را از دست داد .  ۵۷درصد ار منابع روی و  ۷۵

آنچه که واضح بود اینکه ملت آلمان بعد از اجرایی شدن این معاھده رو به نابودی خواھد رفت و 
 ھمین گونه ھم شد.به 
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وضعیت آلمان پس از آن بسیار وخیم شد و تورم بسیار باال رفت. دولت برای نجـات از آن شـرایط 
رو به چاپ اسکناس آورد و آنقدر این تورم و تولید اسکناس رو به افزایش گذاشت که مقدار پـول 

 در گردش از سرعت افزایش قیمت ھا کمتر شد. این یک شکست بود.

میلیـارد  ریکـا میشـد بیشـتر از چھـار تریلیـونشرایط تا جایی ادامه یافت که بـا یـک دالر آمو این 
 مارک آلمان خریداری کرد.

کار به جایی رسید که برخی مردم دستمزدھای بعد از ظھـر را بـه جـای زغـال سـنگ در اجـاق 

 آشپزخانه می سوزاندند.

 شده بود.بیکاری افزایش بسیاری داشت و فقر دامن گیر ملت آلمان 
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وایمار که بعد از جنگ در آلمان تشکیل شـده بـود در بحـران غـرق  ،آلمان به ھمراه جمھوریه آن 
 شده بود.

بسـیاری از مــردم در آن زمـان تســلیم شـدن آلمــان در مقابـل درخواســت ھـای متفــق ھــا را رد 
ھـان میکردند و این وضع بد را به علت ضعف ھای دولـت و شکسـت آلمـان را در نتیجـه اتحـاد ج

میھنی ھای کمونیست و یھودی ھا می دانستند که آدولف ھم چنین باوری داشت اما باید ھر 
 چه زودتر این شکست ھا و عقب ماندگی ھا جبران میشد.

 

 فریب ھایی بود که خورده بودند. وضع بد امروز آلمان حاصل روند اشتباه این ملت و

 واست اما تا پلیدی ھمه چیز را در بر نگرفته باید بر خ

 در جایی که آدولف ھیتلر گفت :

وقتی ملتی از اشتباه ھایی که مرتکب شده رنج می برد و در برابرش سـر تسـلیم «
فرود آورد و می داند که با ناتوانی تمام تسلیم شده و تنھا بھانـه اش ایـن اسـت کـه 

به طور مسـلم  ،غیر از تسلیم شدن چاره ای ندارد و کاری از دستش ساخته نیست 
 »چنین نسلی و ملتی محکوم به زوال و نابودی است.یک 

زوال و نــابودی کلمــه ھــایی تکــراری از برگــه ھــای تــاریخ در ھــر ســرزمینی و در ھــر دوره ای از 
 در حال و برای آینده. ،گذشته 

در جایی که واقعیت ھا گم میشود و دروغ نقش میبندد وقتی که بازمانده ھای کشتی بـر روی 
 شتند.سنگ از دموکراسی نو

دیگـر روشـھای فریـب و تسـخیر  شعاری زیبا بـه فریبنـدگی ،تمام تاریخ  دروغی بزرگ به بزرگی
 انسان ھا برای تحت کنترل در آوردن ذھن انسانی که دیگر یک زندگی اجتماعی را پذیرفته بود.
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فریبی رشد کـرده در زمـان  ،دیگر از سوی حاکم ھا برای بقای خود و ھم دستان خود  یک بازی
 ھم راستا با رشد ذھنی عوام. ،و پیچیده شده

 یک بازیه دیگر در جھت منافع شیفته ھای قدرت و شھرت در جھت حفظ و بقای خود.  

آدولف ھیتلر روال دموکراسی را به گونـه ای کـه در اروپـای غربـی مشـاھده میشـد و ھمچنـین 
زیانبـار و سیاسـت بـاز بـوده را یـک بیمـاری جھـانی حکومت ھای پارلمانی که ترکیبـی از افـراد 

باید داوطلب خدمت باشند نه عاشق و شیفته قـدرت و  ،خواند و گفت که انتخاب ھای یک ملت
 شھرت. دموکراسی باید از نو تعریف میشد.

 

 استقبال مردم مونیخ از حزب نازی
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 در جایی که آدولف ھیتلر گفت :

یک دولت می تواند وقتی ایده آل ملت باشد که نه فقط بتواند شرایط زندگی ملـت «
بلکه قادر باشد سطح فکر ملـت را بـرای تقویـت پایـه ھـای اسـتقالل  ،را ایجاد نماید 

 »خود تقویت نماید.

منفعـت ھـا و ثـروت انـدوزی ھـای  ،تالش دولت ھا در جھت حفـظ قـدرت  ،اما چه سود که دیگر
فسـاد و بـی عـدالتی   ،ا کاھش سطح فکریه ملت ھا ھمراه بوده وقتی که فقـر خود شده که ب

در جامعه بشری رو به گسترش و اختالف ھای طبقاتی یک معیار عادی در اجتماع ھای بشری 
 .هشد

در بسیاری از کشورھای اروپایی دموکراسـی رنـگ  ۱۹۳۰و  ۱۹۲۰به ھمین ترتیب در دھه ھای 
فاشیسـت در ایتالیـا و ... روی کـار مـی  ،حـزب نـازی در آلمـان  میباخت و ملی گراھـایی ماننـد

 آمدند.

عقیده ھای مختلف شکل میگرفت و گسترش مـی  ،با رشد روز افزون فالکت ھای مردم آلمان 
کمونیسـتی بـود (عقیـده ھـایی جھـان -یافت در حالی که برتری با عقیـده ھـای مارکسیسـتی

 ند ھر عقیده جھان میھنی دیگر).میھنی با شعار ھای زیبا و فریبنده به ھمان

بود که فردی به نام آنتون درکسلر به ھمراه چند دوست دیگرش به فکر سـاختن  ۱۹۱۹ژانویه  ۵
 ۱۹۱۸حزبــی مســتقل از کمیتــه رایگــان بــرای صــلح کــارگران آلمــان کــه در مــاه ھــای اول ســال 

 افتادند. ،تشکلیل شده بود 

 شکل گرفت. DAPو حزب کارگران آلمان 
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 ،در این زمان آدولف که برای بدست آوردن اطالعات برای ارتش(رایشسوھر) بـه حـزب پیوسـت 
 جذب آن شد. ،طولی نکشید که بعد از آشنایی با دیدگاه ھای حزب 

جایگاھی که برای قـرار گـرفتن در آن بایـد سـال ھـا  ،انگار که آدولف جایگاھش را پیدا کرده بود 
 ستخوان ھایش تحمل میکرد تا کامل میشد.درد و بی عدالتی را با پوست و ا

حاال آدولف نابغه با درس ھایی که از زندگی و تاریخ یاد گرفته بـود تبـدیل بـه یـک انسـان کامـل 
شده بود. دیری نگذشت که آدولف به علت نوع نگـرش و توانـایی بـاالی سـخنرانی در رسـاندن 

ز ھفـت عضـو اصـلی حـزب کـه تبـدیل بـه یکـی ا ،واقعیت ھای اجتماعی و تاریخی بـه دیگـران 
 وظیفه اداره حزب را داشتند شد.

آدولف در حزب با افراد مختلفی که تبدیل به تاریخ سازھای بزرگـی شـدند آشـنا شـد بـه ماننـد 
آلفرد روزنبرگ و ھمچنین با فردی به نام دیتریش اکارت که یکی از  ،ھانس فرانک  ،رودلف ھس 

در ادامه آدولف و دیتریش سعی در کامل کردن حـزب  بنیان گذارھای حزب نازی بود  آشنا شد و
 و معرفی باورھای حزب در سطح گسترده ای به مردم مونیخ کردند. 

 ھمان ھایی را که آدولف به خوبی درک میکرد  ،حزب کارگرھا و زحمت کش ھا 

 در جایی که آدولف ھیتلر گفت :

 وظیفه سھمگین شـوم این عقالنی نبود کسی به من دالوری بدھد تا عھده دار این«
زیـرا مـن در طـول  ،مـن ایـن دالوری را پیـدا کـردم  ،ولی من این را به شما می گویم 

 : بــــــــــا دو دســــــــــته از مــــــــــردم روبــــــــــرو شــــــــــدم  زنــــــــــدگی ام
 »کشاورز آلمانی و کارگر آلمانی

 چه معیاری قدم بر میداشت. ااما این حزب باید ب 

فکری کـه ذھـن آدولـف  ،نام حزب معیاری میشد از عملکردھای آینده حزب و این نام کامل نبود 
 را به خود مشغول کرده بود.
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به مانند طاعونی ھمه گیر و شعاری بیش نبودند کـه تـاریخ  ،از یک سو باور ھای جھان میھنی 
ای سـرزمین ھـا و اختالط ھای نژادی و بردگی بـر ،گذشته آنھا ھیچ حاصلی جز عقب ماندگی 

قوم ھایی که آن را میپذیرفتند نداشت و از سوی دیگر دنیایی با نگرش سرمایه داری انسان ھا 
 را به بردگی در می آورد و اختالف ھای طبقاتی را افزایش که این مخالف باور ھای آدولف بود.

 

بردگـی ھـای آنچه آدولف به دنبالش بود نه بردگـی ھـای عملکردھـای سـرمایه داری بـود و نـه 
 ،آنچه آدولف به دنبالش بود نباید بردگـی را بـا خـود مـی آورد  ،ذھنی و جسمی جھان میھنی 

 ،آدولف می خواست انسان ھا زنـدگی کننـد  ،آدولف نمی خواست انسان ھا فقط زنده باشند 
 ھمه انسان ھا زندگی کنند.

بع زمـین نبایـد در ھـر سـرزمینی و منا ،زمین برای ھمه بود و نژاد باید در زمین رشد پیدا میکرد 
 فقط تحت کنترل عده ای باشد. 

یک دولت قدرتمند مرکزی با باورھای ملـی بـا یـک معیـار سوسیالیسـتی واقعـی کـه بـه دور از 
الگوھای یھودی و با معیار زندگی بخشیدن به ھمـه مـردم و کـاھش اخـتالف ھـای طبقـاتی در 

ھمـان بـاوری بـود  ،اجتماع که در نھایت میتوانست اتحاد بین تمام مردم جامعه را موجب شـود 
 لش میگشت. که آدولف به دنبا

) بـه حـزب ناسـیونال DAPو به این ترتیب نام حـزب کامـل شـد وقتـی از حـزب کـارگران آلمـان ( 
) نامیـده NAZI) تبدیل شد نامی کـه بعـدھا حـزب نـازی (NSDAPسوسیالیست کارگران آلمان (

 شد.

یمی بعد از تغییر نام باید نشانی به عنوان نماد و پرچم حزب ایجاد میشد زمانی که یک نماد قد
تاریخ سـاز قـدیمی کـه نمـادی آریـایی نیـز  باستانی مربوط به نژاد و قوم ھایو چند ھزار ساله 

انگـار کـه  ،شمرده میشد با رنگی سـیاه بـر دایـره ای سـفید در زمینـه ای سـرخ نقـش بسـت 
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از سرخی آن به مانند خون باید از دایره ای تھی از پلیدی که نماد باسـتانی بـه عنـوان معیـاری 
 و نژادی به آن زندگی بخشیده بود حفاظت میکرد. یبرتر

شاید برای آخرین بار وقتی که معیار ھای نژادی و آزادی  ،نماد باستانی داشت جان می گرفت 
داشت از بشر رخت می بست و به معیار ھای پلیدی و بردگـی رنـگ مـی باخـت در جـایی کـه 

جایی به جایه دیگر روز به روز سـریعتر سالح ھا روز به روز قوی تر و سرعت انتقال انسان ھا از 
میشد و در ھم آمیختگی نژادی داشت با زور سالح و شعار ھـای جھـان میھنـی و لیبرالـی بـه 

 یک امر عادی تبدیل میشد.

 به راستی که این آخرین نبرد بود برای حفظ برتری ھای بشر برای ساختن آینده ای بھتر.

 استانی به بلندای تمام درد ھای و رنج ھای بشر.نبرد مردی با نمادی ب ،و نبرد آغاز شد 

 

سخنرانی ھای پر شور از واقعیت ھایی تاریخی در مورد نابودگری ھای قرارداد ورسای و رقیـب 
ھای سیاسی بخصوص از بیماری طاعونی جھان میھنی ھای مارکسیست و یھودی ھای نابود 

حزب میشد و حزب به سـرعت در توسط آدولف موجب افزایش گرایش مردم به  ،کننده ملت ھا 
رقیب ھـا در محـل ھـای  ،اما بیان واقعیت ھا به این سادگی نبود  ،حال رشد و بزرگ شدن بود 

سخنرانی حزب ایجاد آشوب مـی کردنـد و سـعی در بـه ھـم ریخـتن جمـع ھـای حـزب و توقـف 
د کـه بـه اما آدولف دیگر مردی نبـو ،شرایط بسیار سخت بود  ،سخنرانی ھای آدولف را داشتند 

 این راحتی فرو بریزد.

 در جایی که آدولف ھیتلر گفت :

کسی که با تخیل ھای پریشان از مشکل ھا  برای خو کوھی می سازد و ھـر چیـز «
 »را دشواری میداند واژگون شدن او حتمی است.
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نه تنھا نبرد با مخالف ھای حزب روز به روز سنگین تر میشد بلکه رقابت ھـای درون حزبـی ھـم 
طح بــاالیی رسـیده بـود عــده ای کـه درخواســت کنـار رفـتن آدولــف را از حـزب داشــتند و بـه سـ

 ) را داشتند.DSPدرخواست ترکیب شدن حزب نازی با حزب سوسیالیت آلمان (

عده ای که فکر میکردند به علت گرایش بیشتر مردم بـه حـزب ھـای سوسیالیسـتی بـا عقایـد 
 کند.جھان میھنی می تواند به رشد حزب نازی کمک 

آنھا حاضر بودند باورھای ناسیونالی که حزب بر معیار آن رشد کـرده بـود را قربانیـه حفـظ کـردن 
 حزب به ھر قیمتی کنند و این مخالف باورھای آدولف بود.

نبرد ھا روز به روز سنگین تر میشدند و در نھایت آدولف ھیتلـر بـا کنـار رفـتن آنتـون درکسـلر بـه 
 باالترین سطح حزب رسید.

گروھـی شـبه  ،را بـه فرمانـدھی ارنسـت روھـم تشـکیل داد  SAر این زمان بـود کـه آدولـف و د
نظامی برای حفاظت از جمع ھای حزب و جلـوگیری از فعالیـت ھـای گـروه ھـای مخـالف حـزب 

سـخنرانی ھـا و در  ،نازی که قصد جلوگیری از رشد ایـن حـزب بـا بـرھم زدن جمـع ھـای حـزب 
نھایت ھدف آنھا نابودیه کامل حزب نازی بود زیرا میدانستند که قدرت گرفتن یک حـزب بـا معیـار 

می توانست آینـده دیگـر حـزب ھـا را  ،ھای واقعی ناسیونالی که مخالف افراطی گری ھا بوده 
 به خطر بیندازد.

 آدولف ھیتلر دو ھدف در حزب داشت :

 ھدف اول پیشرفت آلمان 

سرمایه دارھا و جھان میھنی ھـایی  ،ھدف دوم مقابله با دشمن ھای حزب به ویژه کشورھا  و
 بود که آلمان را به نابودی و سقوط کشانده بودند.
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برابر بود با یک راھپیمایی  ۱۹۲۲و سال  ،سالھای رشد سریع حزب بود  ۱۹۲۲و  ۱۹۲۱سالھای 
ینی به سوی رم که در نھایت بـه دسـت بزرگ در ایتالیا توسط حزب فاشیسم به رھبری موسول

 آوردن قدرت را برای حزب فاشیسم به ھمراه داشت.

دموکراسی و جمھوری خواھی ھای فریبنده داشتند از قدرت در اروپا کنـار میرفتنـد و ناسـیونال 
 ھا به روی کار می آمدند.  
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رای بدست آوردن نبرد ھای سخت ھمچنان ادامه داشت از فعالیت ھای راستگراھای افراطی ب
جھان میھن و سرمایه دارھـایی کـه میخواسـتند جریـان ھـای  یقدرت گرفته تا مارکسیست ھا

اروپا و آلمان را تحت کنترل بگیرند که بیشتر آنھا به صورت مسـتقیم و غیـر مسـتقیم بـه ریشـه 
 ھمه و ھمه در مقابل حزب نازی قرار داشتند. ،ھای یھود میرسید 

روزھای سخت ملت آلمان پایانی نداشت وقتی که فرانسه بعد از آن ھمه غارت و فالکتـی کـه 
در پی پرداخـت به بھانه و منطقه روھر صنعتی را  ۱۹۲۳به جان ملت آلمان انداخته بود در ژانویه 

 نشدن غرامت جنگ جھانی اول اشغال کرد.

ایرن حرکتی در جھت جداسازی آن و مرج شده بود و از سویی دیگر در ب این اشغال موجب ھرج
 ایالت از آلمان و استقرار یافتن یک حکومت کاتولیک پیرو فرانسه در جریان بود.

آدولف می دانست این کار ھم در جھت ھـدف دشـمن ھـای آلمـان بـرای  ،این باور کردنی نبود 
رن بایـد بـای ،حزب به جایی رسـید کـه بایـد تصـمیمی بـزرگ میگرفـت  ،تکه تکه کردن آلمان بود 

 سقوط بایرن برابر بود با سقوط ھمیشگی آلمان و شکست خوردن حزب. ،نجات پیدا میکرد 

  ،پس افراد حزب تصمیمی بزرگ گرفتند که بعد ھا به کودتای آبجو فروشی معروف شد 

امـا حـزب  ،این یک ریسک بزرگ بود برای نجات مونیخ که می توانست باعث نابودیه حزب شـود
 باید خود را قربانی میکرد تا رویای آلمان متحد باقی بماند.

 

از فیلد مارشـال لودندورف(فرمانـده مشـھور  ،و در این راه افراد بزرگی در کنار آدولف قرار گرفتند 
 ،آلمان در جنگ جھانی اول) که یکی از عضوھای حزب بود تا افرادی بـه ماننـد ھرمـان گورینـگ 

ن ریـا کـه در بـین ایـاعده ای از افراد مقام دار در ارتش محلـی باو دلف ھس ورو ،ارنست روھم 
امـا چنـدان موافـق بـا  ،ناسیونال ھا در ایالت مشکلی نداشتند  افراد عده ای ھر چند با پیروزی

 آدولف نبودند.
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زمانی که قرار بود در یک گردھمایی نخست وزیر (دکتر فـن کـار) اعالمیـه  ، ۱۹۲۳ھشت نوامبر 
اما حزب نازی با فرماندھی آدولـف و  ،خود را بخواند که برابر بود با اعالم استقالل بایرن  رسمی

و قرار بر این شد کـه  ،لودندورف این تالش را ناکام گذاشتند و باواریا را از یک توطعه نجات دادند 
اشیسم حزب نازی در روز بعد یک راھپیمایی ترتیب دھند شاید به ھمانند راھپیمایی که حزب ف

در این راھپیمایی اعضای حزب در صف ھای فشرده حرکت میکردند و  ،ایتالیا را به قدرت رساند 
آدولف در صف اول با بقیه در حرکت بود که با درگیری مسـلحانه و تیـر انـدازی نیروھـای نظـامی 
 این حرکت متوقف شد در حالی که حدود شانزده نفر از افرادی که در راھپیمـایی بودنـد کشـته

این راھپیمایی با شکست مواجه شد و  ، در نھایتشدند و ھمچنین تعدادی از نیروھای نظامی
 در جریان درگیری ھا آدولف ھم از ناحیه بازو دچار حادثه شد و از محل خارج گردید.

یکی از افراد حزب که در جریان این تیر اندازی ھا کشته شد آنـدریاس بااوریـدل نـام داشـت کـه 
وله بر روی یکی از پرچم ھای حزب نازی افتاد و خون او بر روی پـرچم ریختـه شـد بعد برخورد گل

به ھمانند رنگ سرخ پرچم به نمادی از ھمه شـجاعت ھـا و خـون ھـایی کـه در مسـیر حرکـت 
حزب و در حفاظت از آن باید ریخته میشد که بعد از به قدرت رسیدن حزب نازی این پرچم دارای 

پرچم خون نامگذاری شد و در رژه ھا و گردھمایی ھـا بـر افراشـته  ارزشی خاص گردید و به نام
 میشد.
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 پرچم خون

آدولـف کـه در  ،عده ای دستگیر و عده ای ھـم از باواریـا خـارج شـدند ،عده ای از حزب زخمی  
 باواریا مانده بود دستگیر شد.
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امـا واقعیـت طـور دیگـری رقـم  ،دادگاھی تشکیل شد و قرار بود که آدولف در آن محاکمه شـود 
خورد و این آدولف بود که توانست ھمه عامل ھایی که موجب بدبختی ملت آلمان شـده بودنـد 

 را به محاکمه بکشد.

امـا  ،و این یک موفقیت بزرگ بود برای آدولف ھیتلر و حزب نازی که فعالیتش ممنوع اعالم شـد 
 سر گرفته شد. زمانی دوباره فعالیت ھای حزب ازمدت بعد از گذشت 

 ،آلفرد روزنبرگ کارھـای مربـوط بـه حـزب را انجـام میـداد  ،در روزھایی که با نبودن آدولف ھیتلر 
زمانی که به پنج  ،روزھایی که آدولف ھیتلر داشت زندانی بودن در قلعه الندسبرگ را میگذراند 

ویلھلـم  ،ش وبـر فـردری ،سال زندان محکوم شده بود در کنار دیگر حزبی ھا مانند رودلف ھـس 
 امیل موریس و ...میگذراند.  ،ارنست روھم  ،فریک 

 اما ھنوز میشد به پیروزی فکر کرد. ،روزھای اندوھگینی بود 

 در جایی که آدولف ھیتلر گفت :

اگــر اقــدامی بــا شکســت و دلســردی روبــرو شــد نبایــد دســت از تــالش و کوشــش «
 »برداشت و امید پیروزی را از دست داد.

ه آدولف کتابی را شروع کرد برای بیان ھمه آن واقعیت ھایی که جامعه بشری را به روزھایی ک
راھھای نجـات بشـر  ،دوران ھای تاریخی  ،عامل ھای چنین دردی به چنین روزی انداخته بود و 

 .پرداخت و ملت آلمان از چنگ برده داری ھای سرمایه داری و طاعون ھای جھان میھنی

نام داشت امـا بعـد بـه » چھارو نیم سال نبرد بر ضد دروغ و حماقت و بزدلی«کتابی که در ابتدا 
 تغییر نام داد.  »نبرد من«کتاب 

 

 وقتی که کاپیتان ھنوز در بند خشکی بود. ،وجود کشتی داشت جان میگرفت
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روزھایی که فعالیـت  ،از زندان آزاد شد  ۱۹۲۴دسامبر  ۲۰آدولف عفو مشروط گرفت و در تاریخ  
در یک مالقات بـا ھـاینریش ھلد(نخسـت وزیـر ایالـت باواریـا) در ژانویـه  آدولف ،حزب ممنوع بود 

توانست ممنوع بودن فعالیت حزب را متوقف کرده و از آن پس فعالیت حزب دوبـاره شـروع  ۱۹۲۵
تیـک بـرای ادامـه اما با احترام گذاشتن به قانون ھای ایالت و در پیش گرفتن روش دموکرا ،شد 

 فعالیت ھای حزب.

و بـه مـرور بایـد بھتـرین افـراد بـا توجـه بـه توانـایی و  هدیگر زمان آن بود که نبرد را گسترش داد 
 شایستگی که داشتند انتخاب و در بھترین قسمت ھا برای ادامه فعالیت حزب قرار میگرفتند.

تحصـیل کـرده بـه نـام  یـوزف گـوبلز  دو برادر به نام ھای جورج و اتو اشتراسر به ھمراه یـک فـرد
برای گسترش باور ھا و فعالیت ھای حزب به منطقه ھای شمالی ایالت توسط آدولف فرستاده 

 شدند.

برادر ھای اشتراسر بر خالف آدولف ھیتلر سوسیالیسـم را مقـدم بـر ناسـیونال دانسـته و از آن 
 حزب شد.حمایت میکردند که به مرور زمان موجب اختالف دیگری در درون 

 آیا باید ناسیونال مقدم بر باورھا و عملکردھای حزب نازی می بود یا سوسیالیسم.

اینجا جایی بود که آدولـف بـار دیگـر از نبـوغ خـود اسـتفاده کـرد و بـا دفـاعی کـه از مقـدم بـودن 
چـرا کـه آدولـف  ،نظر ھم حزبی ھای خـود را جـذب کـرد  ،ناسیونال بر سوسیالیسم انجام داد 

بعد از مدتی نوعی دیدگاه بلشـویکی در حـزب  ،ر صورت مقدم شدن سوسیالیسم میدانست د
دیدگاھی که یکی از برنامه ھای خود حزب نازی برای مقابله با آن برنامه ریزی  ،جریان می یابد 

 شده بود.

در آن زمــان بــود کــه یــک فــرد نابغــه بــه نــام یــوزف گــوبلز جــذب آدولــف ھیتلــر و بــاور ناســیونال 
سوسیالیسم او شده بود و به مرور به یکی از بھترین دوست ھـا و وفـادارترین افـراد بـه آدولـف 

 ھیتلر و ناسیونال سوسیالیسم تبدیل شد. 
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مناسب قـرار داد تـا بتـوان بـه بھتـرین آدولف باور داشت که باید بھترین افراد را در قسمت ھای 
فردی باھوش با قلمی خاص و کالمی  ،نتیجه ھا رسید و یکی از این افراد یوزف گوبلز نابغه بود 

 شیوا به طوری که بعد از آدولف ھیتلر به دومین سخنران حزب تبدیل شد. 

ایت مبـارزه در و با فعالیت ھای یوزف گوبلز در قسمت تبلیغات و اطـالع رسـانی بـه مـردم و ھـد
میــدان ھــای مختلــف و ارایــه راه کارھــایی کــه تــا بــه آن روز کســی انجــام نــداده بــود بــه ماننــد 
پروازھایی که برای رسیدن سریع آدولف ھیتلر به نقـاط مختلـف کشـور ترتیـب داد تـا آدولـف بـه 

قیـت صورت سریع و مستقیم پیام ھای حزب را به مردم انتقال دھد و به مرور حزب نازی به موف
 ھای بسیار بزرگی رسید.

شاخص سھام در بازار سھام در آمریکا سقوط کـرد کـه موجـب یـک فاجعـه  ۱۹۲۹در اکتبر سال 
 افزایش چند میلیونی بیکاری و ورشکست شدن چندین بانک بود. باواقعی 

شرایط بسیار بد شده بود و در این زمان دوباره عده ای از مردم که سیستم حکـومتی کشـور را 
امد میدانستند به یاد سخن ھا و پیام ھـای حـزب نـازی و قـول ھـایی کـه آدولـف ھیتلـر در ناکار

رونق اقتصادی و کاھش بیکاری بیـان میکـرد افتادنـد و جـذب حـزب  ،جھت لغو عھدنامه ورسای 
 نازی میشدند. 

کرسـی ھـای بیشـتری را در رایشـتاگ بدسـت   ،و به مرور حزب نازی توانست در انتخابات ھـا 
در پیوستن به حزب در  ،ھمچنین با دفاع آدولف ھیتلر از افسرھای رایشوھر(ارتش آلمان) آورد و

 دادگاه موجب افزایش محبوبیت حزب در نزد افسرھای ارتشی و نیروھای نظامی گشت.

زمانی که با وجود بحران بزرگ میان حزب ھای چپ و راست در انتخابات کشمکش ھـا افـزایش 
این حزب نازی بـود کـه بـا  ،رو در کنترل شرایط درمانده شده بودند می یافت و حزب ھای میانه 

 ۱۰۷درصد آرا و  ۳�۱۸حزب نازی موفق شد  ۱۹۳۰توجه عمومی مواجه شد و در انتخابات سال 
 کرسی پارلمان آلمان (رایشتاگ) را بدست آورد و به حزب دوم رایشتاگ تبدیل شد.

 صادی گرفت که با نارضایتی مردم روبرو شد.در آن شرایط بحرانی دولت تصمیم به ریاضت اقت
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آدولف در مقابل پل فون ھیندنبورگ قرار گرفـت و در رقـابتی  ۱۹۳۲در انتخابات ریاست جمھوری 
درصـد آرا را بدسـت  ۳۵سنگین این ھیندنبورگ بود که در دور دوم به پیروزی رسید وقتی آدولف 

 اسی شده بود.آورد و آدولف ھیتلر در واقع تبدیل به دومین شخص سی

بازرگـان ھـا و  ،و با وجود نبودن دولت توانـا در آلمـان و حمایـت ھـای عـده ای از سیاسـتمدارھا 
 عنـوان لف ھیتلر را بهوموجب شد که ھیندنبورگ آد ،صاحب ھای مشھور صنایع از آدولف ھیتلر 

 صدراعظم آلمان معرفی کند.

 

پست آن سه پست در اختیار حـزب نـازی  کابینه جدید معرفی شد از یازده ۱۹۳۳ژانویه  ۳۰و در 
ھرمـان گورینـگ بـه عنـوان وزیـر مشـاور و  ،قرار گرفت در کنار آدولـف ھیتلـر کـه صـدراعظم بـود 

 ویلھلم فریک به عنوان وزیر کشور شروع به کار کردند.

با مشـعل ھـایی بدسـت  SAاین یک پیروزی بزرگ بود که با حضور ھزاران عضو حزب و نیروھای 
ھمان روز در مقابل عمارت ریاست جمھوری و عمارت صـدراعظمی بـه رژه و شـادی در شامگاه 

 پرداختند. 

کاپیتان از بند خشکی داشت رھا میشد و به کشتی قدم میگذاشت بـا میزبـانی آتـش دارانـی 
 که پلیدی و طاعون را از مسیر حرکت کاپیتان دور میکردند. 

تبدیل بـه محـل  ،ی نجات آلمان تبدیل شود در شرایطی که رایشتاگ به جای آنکه به محلی برا
رقابت ھای حزبی و سیاست بازیه قدرت دوست ھایی شده بـود کـه یـا میخواسـتند شکسـت 
ھای حزبی خود را جبران کنند و یا می خواستند برتریه خود را حفظ کننـد و ایـن نمـی توانسـت 

گ پیشـنھاد یـک انتخابـات و در این شرایط آدولف به ھینـدنبور ،در جھت منافع ملت آلمان باشد 
 تا بلکه شاید اوضاع رایشتاگ بھتر شود. ،جدید در مارس را داد 

توسط فردی به  ،موفقیت حزب نازی رو به گسترش بود در زمانی که رایشتاگ در آتش سوخت 
 نام ماریوس وان یک کمونیست آلمانی که به وسیله پلیس آلمان دستگیر شد.
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در رو با حزب نـازی داشـتند محبوبیـت خـود را از دسـت میدادنـد و در  کمونیست ھا در رقابت رو
انگشـت اتھـام بـه  ،چنین زمانی با این آتش سوزی که توسط یک کمونیست اتفاق افتـاده بـود 

سمت کمونیست ھا رفت و ھرمان گورینگ نیز کمونیست ھا را مقصر دانسـت و در مقابـل ھـم 
 ف مخالف ھای کمونیست میدانست.حزب کمونیست این اقدام را یک توطعه از طر

به ھمین ترتیب مظنون ھا توسط پلیس آلمان بازداشت شدند و فعالیت حزب کمونیست آلمـان 
 ممنوع اعالم شد.

 

 ،جھان میھنی ھای کمونیست در آلمان بـر خـالف کمونیسـت ھـای روسـیه شکسـت خوردنـد 
 کمونیسـت ھـا و ،اتفاقی که دیر یا زود می افتاد و با این آتش سـوزی رونـد آن سـریع تـر شـد 

عقاید نزدیک به آن که موجب سقوط امپراتوریه آلمان و روسیه در جنگ جھانی اول شـده بودنـد 
اکنون در آلمان شکست خورده بودند و این یک شکست بزرگ بود برای ارباب ھای کمونیست  ،

 ،چنین جریان ھایی سعی در تسخیر ذھن ملت ھا را داشته در جھت منافع خود  که با ساخت
حرکتی تکراری در تاریخ از سوی جھان میھنی ھا که با تسخیر ذھن ھا گسترش مـی یافتنـد و 

غارت و تجاوز وجود پلید خود را در  ،وقتی با سالح مسلح شدند مرزھا را در مینوردیدند و با قتل 
تثبیت میکردند و سـپس بـا گسـترش عقایـد پلیـد خـود ذھـن ھـای مـردم   دیگر سرزمین ھا ھم

بـه تسـخیر خـود در مـی  ھـا سرزمین ھای شکست خورده  را ھم عالوه بر ثـروت آن سـرزمین
بـا تسـخیر  ،آوردند و به ھمانند طاعونی جھانی به ھر کجـا کـه تـوان داشـتند سـرایت میکردنـد

 جھت ارضای ھوس ھای  پلید خود.ذھن ھا و به بردگی گرفتن زن ھا و مردھا در 

و این دروغ ھای جھان میھنی بود که برای ھمیشه در سـرزمین ھـا و نسـل ھـای مختلـف بـه  
ترین ریشه ھای فرھنگی  یقرشدو نمو می پرداخت و تبدیل به حقیقت ھایی میشد که در عم

بـاقی  ھـا در سـرزمین یاثـر ھـای با رخنه میکرد و برای ھمیشه به طور مستقیم یا ھا سرزمین
 در حالی که نسل به نسل عمق تر و جدایی ناپذیرتر از فرھنگ میشد.  ،می ماند

www.takbook.com



 

 

       
Hamid ra 86                                 48                            فھرست 

نماد جھان میھنی ھا دروغ ھایی بود که آنقدر تکرار میشدند تا اینکه بدونـه دلیـل توسـط نسـل 
 ھای یک سرزمین به ھمانند حقیقتی تغییر ناپذیر پذیرفته میشد.

 در جایی که آدولف ھیتلر گفت :

 »ت ھمان دروغی است که بارھا و بارھا تکرار شده است.حقیق«

و  ،و این دروغ ھای تکراری تبدیل شد به ابزاری برای ھمه آنھا کـه در فکـر تسـخیر بشـر بودنـد 
ابـزاری بسـیار مفیـد  ،حرکتی تکراری در تاریخ بشر که ھمیشه بوده و با بشر ھم خواھد مانـد 

برای گسترش عقاید برای تسخیر و به بند کشیدن انسان ھا توسط  سرمایه داری ھا گرفته تـا 
 جھان میھنی. فرقه ای و عقاید

حـزب  ، ۱۹۳۳مـارس  ۶پیروزی بزرگ دیگری برای حزب نـازی رقـم خـورد وقتـی کـه در انتخابـات 
 ست آورد.کرسی در رایشتاگ را بد ۲۸۸درصد آرا و  ۹�۴۳توانست 

 

میزبان مراسمی بود با حضور نماینـدھای  ۱۹۳۳مارس  ۲۱کلیسای سربازخانه کاخ پوتسدام در 
 مجلس که با ھدف ثبت اتحاد حزب نازی با پروسی ھا و ارتش بود. 

 روزی که آدولف با پوشیدن یک کت ساده در مراسم شکرت نموده بود.

تاگ کـه در آتـش سـوخته بـود در سـالن جلسه پارلمان به جای رایشـ ۱۹۳۳مارس  ۲۳در تاریخ 
روزی که لودیک کاس از حـزب میانـه کـه سـومین حـزب بـزرگ  ،اپرای کرول در برلین برگزار شد 

 آلمان بود با تصویب الیحه اختیار چھار ساله به حزب نازی موضع خود را مشخص نمود.

منـافع آن قـدم بـر  بـه آمریکـا و در جھـت وابستهحزب ھای مخالف حزب نازی که تعدادی از آنھا 
میداشتند بودند و تا پیش از به قدرت رسیدن نازی ھا نتوانسـته بودنـد کـار خاصـی بـرای رشـد 

ه قدرت میرسیدند به مخالفت و مبـارزه بـا باکنون که نازی ھا داشتند  ،جامعه آلمان انجام دھند
وذ دیگـر حـزب ھـا این حزب می پرداختند. آنھا میدانستند که با قدرت گرفتن حزب نازی دامنه نف
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زمـانی کـه مـردم از آنھــا و  ،کـاھش یافتـه و منـافع شخصـی و حزبــی آنھـا از بـین خواھـد رفــت
شعارھایی کـه سـر میدادنـد دل ببرنـد وقتـی کـه بـا عملکردھـای موفـق حـزب نـازی در مسـیر 

 پیشرفت و نجات آلمان روبرو شوند.

اسی آنھا نیز چیزی جز منـافع حزب سوسیال دموکرات ھا بودند که دموکر ،یکی از این حزب ھا 
حزب نبوده که در بھترین حالت یـک رشـد کوچـک را مـی توانسـت بـرای آن شخصی برای افراد 

 آلمان ایجاد کند.

سعی در تخریب مسیر رو به رشد حـزب نـازی و  ،سوسیال دموکرات ھا که خود را بازنده دیدند 
حاصل عملکرد آنھا غیر قانونی اعالم ملت آلمان داشتند که با مقابله حزب نازی روبرو شدند که 

 شدن حزب آنھا بود.

دشمن ھای نازی دست بردار نبودند و اینبار در قالب سندیکاھا می خواستند نظم را بھم بزنند 
 روبرو شدند و حرکت آنھا به شکست انجامید. SAکه با مقاومت نازی ھا و واحد ھای 

بـاقی  ،بودنـد  وابستهکه به آن یا اعتقادھای آن  شانھنوز افرادی که بعد از شکست حزب ھای
ماندند و ھمرنگ جامعه آلمان و در پست ھای مختلف نفـوذ کردنـد و منتظـر فرصـتی بودنـد کـه 

 زھر خود را به حزب نازی و سرزمین آلمان بریزند.

 مـدیرھا و صـاحب ھـای صـنایع ،جبھه کار آلمان را که شامل کارگرھا  ،و در مقابل آدولف ھیتلر 
در جھت رشد واقعی و ایجاد زندگی بھتر بـرای کارگرھـا و مـردم آلمـان و ھـم  ،بود را ایجاد کرد 

 گردید. volksgemeinschaftراستا با مفھوم ناسیونال سوسیال به نام 

 وقتی که به فرمان کاپیتان لنگر ھا کشیده شدند. ،پرچم ھای حزب در سرزمین  بر افراشته 

 به تنھا حزب قانونی کشور تبدیل شد. حزب نازی ۱۹۳۳و در جوالی 
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در  SAبـیش از انـدازه و قـدرت خـواھی در جھت قدرت گیری  ،اتفاقی مھم در حزب در جریان بود
افـراد حـزب و صـاحب  ،کـه بـا مخالفـت ارتـش  ،جھت خالف ھدف ھای حزب نازی و ملت آلمان

رھـای بلنـد در فاصـله ھای صنایع روبرو شد و در نھایت موجب ایجاد عملیاتی به نام شـب خنج
 منحل گردید. SAانجام شد و در جریان آن  SSگردید که توسط افراد  ۱۹۳۴جوالی  ۲ژوین تا  ۳۰

در گذشت و با توجـه بـه الیحـه ای کـه پـیش از مـرگ  ۱۹۳۴پل فون ھیندنبورگ در دوم آگوست 
که به موجب آن حال آدولف ھیتلر به طـور ھمزمـان ھـم ریـیس  ،توسط کابینه تصویب شده بود 

 دولت و ھم رییس کشور بود.

 ).FUHRER UND REICHSKANZLERحاال آدولف ھیتلر پیشوا و صدراعظم نامیده میشد (

درصـدی مـردم تصـویب  ۹۰آگوست یکی شدن ریاسـت جمھـوری و صـدراعظمی بـا آرای  ۱۹در 
 شد.

 ھیتلر به ھمانند رسم قدیم ارتش پروس انجام گرفت. و سوگند وفاداری ارتش به آدولف

دیگر زمان حرکت رسیده بود و کشتی نیز به ھمانند کاپیتان باید از بند خشکی رھا شده و وارد 
 ،نبردی میشد به بزرگی تمام تاریخ و حفظ تمام آنچه که باید میبود و در بشر رشـد مـی یافـت 

 پس کاپیتان فرمان حرکت داد.

آلمان با معیار ھای نژادی مـی توانسـت شـکوھمندی تـاریخ دنیـایی را بـه ھمـراه شکوھمندی 
 داشته باشد که در دام تاریخی جھان میھنی ھا و سرمایه دارھا به بند کشیده شده بود.

و این شکوفایی زمانی شکل گرفت که بھترین افراد در مناسـب تـرین جایگاھھـا قـرار گرفتنـد از 
ختن واقعیت ھای گمشده تاریخ به مردم گرفتـه تـا آلبـرت اشـپیر در برای  آشکار سا یوزف گوبلز

 نقش شکوفایی معماری و یالمار شاخت در نقش به حرکت در آوردن چرخه اقتصاد آلمان و ... .
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 در جایی که آدولف ھیتلر گفت :

جمـع کـردن مغـز ھـای  ،شکوفایی یک ملت وابسته بـه اجـرای ایـن برنامـه اسـت «
اد برای فعالیت ھای انسانی و آن ھا را در خدمت اجتماع قرار دادن متفکر و با استعد

 »وظیفه اصلی و مھم افراد دولت است

آینـده ای کـه انسـان  ،آدولف به مردم سرزمینش قول داد که آینده ای متفاوت برای آنھا بسـازد 
آینـده ای کـه شـکوه و شـادی را بـه میـان مـردم  ،بیگـاری و فقـر رھـا شـوند بیکـاری، ھا از بند 

 بازگرداند و آینده ای که زندگی در آن برای ھمه باشد.

  ،بال میگرفت و خون در رگھای زندگی جریان می یافت  و فرھنگ داشت پر
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به آنھـا کـه تعـداد خیلـی  وابستهگریوان شش میلیون آلمانی و افراد  ۱۹۳۲بیکاری که در سال 
و  ،گرفتـه بـود بـه شـکل بـاور نکردنـی بـه کمتـرین میـزان خـود رسـید  ،بر میگرفت  باالیی را در

سد ھـا و  ،راه آھن ھا  ،سازندگی در شکلی واقعی و سریع به جریان افتاده بود وقتی اتوبانھا 
و با افزایش شغل و در نھایت موجب افـزایش  ،زیرساخت ھای دیگر داشتند به سرعت ساخته 

 زمانی که آلمان داشت بیشترین رشد اقتصادی را در تاریخ تجربه میکرد. رفاه ملت آلمان گردید

به راستی تمدنی شکل گرفته بود با سـرعتی بـاور نکردنـی و در چنـین زمـانی بـود کـه میشـد 
در ھـر سـرزمین و در ھـر آدولف ھیتلر را با فعالیت دیگر حزب ھا و عقیده ھا عملکردھای تفاوت 

ھمـراه  ،در جایی که ھمه شعار از فردایی بھتر ،مقایسه کرد ده را زمانی از گذشته گرفته تا آین
شـان بـود کـه واقعیـت ، ولی در عمـل و ھنگـام بـه قـدرت رسیدنمیدادندسر ی پوچ یوعده ھا با

اما آدولف ھیتلر فردای بھتر را در عمل  ،وقتی که ھیچ عملکرد مناسبی نداشتند آشکار میشد 
 به امروز سرزمین آلمان تقدیم کرد.

این بود تفـاوت آدولـف ھیتلـر بـا پلیـدی ھـای طـاعون واری کـه در نقـش ھـای جھـان میھنـی و 
 سرمایه داری خون بشر را در تاریخ مکیده و ملت ھا را به بندو بردگی ابدی میکشیدند.

باور آدولف ھیتلر نه نقشی لیبرال و سرمایه محوری داشت و نه نقشی جھان میھنـی و شـعار 
تلر زندگی بخشـیدن بـود بـه کالبـد انسـانیه تـاریخی کـه پلیـدی ھـا واقعیـت  باور آدولف ھی ،وار 

 زندگی را از آن مکیده بودند.  

ملت آلمان آیـا شـده حرفـی «فریاد میزد : ھا این بود تفاوت و برتری مردی که در سخنرانی 
 »بزنم و به آن عمل نکرده باشم.

 

ال آلمان به چنین سطح بـاالیی از رشـد این بی نظیر بود و باور نکردنی که فقط در طول چند س
، بـرای کشـورایـدولوژی و و رفاه اجتماعی رسیده باشد و بسیار سخت برای دشمن ھـای ایـن 
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انسان ھا را به بردگی خود  توانسته بودندقرن ھا در طول  که با عملکردھای خود دشمن ھایی
محـوری آنھـا در خطـر سـقوط بکشند، ولی اکنون با پیدا شدن ایدولوژی نازی، معیار ھای ارباب 

 . قرار گرفته بود

 رشد انسان و زندگی بخشیدن به او باشد. ،ھمه چیز باید برای ملت 

فرمـان بـه سـاخت  ،و یکی دیگر از کارھایی که آدولف انجام داد و برای ھمیشه در یادھـا مانـد 
رشد اقتصادی و صنعتی باید برای مردم ھزینه شـود و ھمـه مـردم سـرزمین  ،ماشین ملت بود 

باید از آن بھره ببرند و نماد این بخشندگی صنعتی در تاریخ در قالب خودرویی شـکل گرفـت کـه 
 به نام ماشین ملت. ،آن را فولکس واگن نامیدند 

میشد به یک ملـت در  خورویی با بھترین کیفیت و کمترین ھزینه که کوچکترین خدمتی بوده که
 سطح ھای مختلف اجتماعی تقدیم شود.

برنامه ریزی برای ساخت محـل ھـای تفریحـی در نقـاطی خـوب بـا  ،و از دیگر اقدام ھای آدولف
بھترین خدمت رسانی و با کمترین ھزینه برای مردم بود تا قشـر زحمـت کـش آلمـان بتواننـد در 

 ،و با روحیه ای باال به سر کار خود برگردنـد  ھنگام مرخصی به بھترین شکل تجدید روحیه کرده
فقط یک ملت شاد و با روحیه میتوانست چرخه ھای آخرین تمدن را بـه حرکـت در آورد و آدولـف 

 باید ھر چه میتوانست برای این زحمت کش ھا انجام میداد.

ه طـرح از دیگر کارھای آدولف ھیتلر متوقف کردن فعالیت گروه ھای پنھانی و مخفی بـود بـا ھمـ
بـه طـوری کـه آدولـف  ،ھا و نقشه ھای شومی که برای در دست گرفتن اجتمـاع ھـا داشـتند 

مورد حمایت واتیکان قرار داشت و چرا که شاید واتیکان آدولف ھیتلر را بھترین فرد بـرای مبـارزه 
با نزول خورھای جھان با اکثریتی یھودی و جنبش ھای فراماسونری و دیگر انجمن ھای مخفی 

 ونیست میدانست. و کم

 مبارزه ای بزرگ با بزرگترین سیستم ھای فساد در جھان.
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چنـد مالقـات آدولـف و اینھا دلیل ھایی بود که آدولف ھیتلر مورد ستایش واتیکـان قـرار گرفـت و 
 ھم با پاپ پیوس دوازدھم داشت.

 

ت ھـا و بنـدو ھر چند که لوتر(پروتستان) که مبارزه ھای او برای آزاد سازی انسـانھا از بنـد سـن
مبـارزه که سرانجام  ی،نقشی جھان میھن باسیاسی  ردگیه ویرانگری ھای شعاری مسیحیتب

ھمیشـه  ،میانی اروپـا و رشـد جامعـه بشـر شـده بـود دوره موجب پایان قرنھای درجازدگیه ھا 
 مورد ستایش آدولف ھیتلر بود. 

مشــکل فســاد و زیــاده  امــا ،آدولــف مشــکلی بــا آزدای عقیــده در ســرزمین ھــا و دنیــا نداشــت 
خواھی ھایی بود که این عقاید میتوانستند نسـبت بـه خـود و دیگـر عقیـده ھـا داشـته باشـند 

غارت و تسخیر ذھن ملـت ھـا در جھـت  ،درد تجاوز ،  ،وقتی این زیاده خواھی ھا موجب جنگ 
 نابودیه خود و دیگران میشدند.موجب ارضای منافع رھبران و در نھایت 

 ماده ای حزب نازی به این گونه آمد که : ۲۵از برنامه  ۲۴بند به طوری که در 

ما درخواست میکنیم تمام مـذھب ھـا در تمـام کشـور آزاد باشـند. در صـورتی کـه « 
وجود آنھا برای کشور خطرنـاک نبـوده و علیـه حـس معنـوی و اخالقـی نـژاد آلمـانی 

را موظـف بـه مبارزه نکند. و نیز حزب طرفدار جـدی مسـیحیت مثبـت اسـت امـا خـود 
اعتراف مخصوصی نمی داند. حزب با ما یا بدون ما علیـه روح مـادیگری یھـود مبـازره 
می کند و عقیده دارد که ملت از طریق مصالح عمومی قبل از مصالح فـردی بـه یـک 

 »ایمنی و سالمت ھمیشگی میرسد.

خـوردن  کشـیدن سـیگار و ،ھیتلر ھمان گونه که خودش از خوردن مشروب ھای الکلـی   آدولف
برای سالمتی مردم و برای جلوگیری از اعتیـاد مـردم آلمـان بـه سـیگار و  ،گوشت پرھیز میکرد 

در جھت کاھش آن سازماندھی و برنامه ریزیھای بھداشتی و تبلیغاتی در سطحی بزرگ  ،الکل
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 چرا که میدانست سالمتی یکی از مھمترین معیار ھای یـک نـژاد برتـر در آینـده ،انجام داده بود 
 خواھد بود. 

 

، به حـدی کـه عیار ھای عمل نازی ھا بوداز طبیعت و حفظ گونه ھای جانداری ھم از م فاظتح
مراکز آزمایشگاھی ھم برای استفاده از جاندارھای آزمایشگاھی برای آزمایش بر روی آنھا ھم 

 با توجه به قانون ھای حفاظت از جاندارھا به مشکل بر می خوردند.
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 آدولف ھیتلر گفت : و در جایی که

شاید کندن چند علف ھرز به نظر بی رحمانـه بیایـد ولـی فرصـتی بـرای حیـات گـل «
وقتی که نازی ھا برای جداسازیه علف ھـای ھـرز از سـرزمین  ، »سرخ را به وجود می آورد

که خود (یھودی ھای زیاده خواه  آلمان دست به اخراج و جدا سازیه آنھا زدند با دور کردن بیشتر
 و ... از آلمان.، ھم جنس گراھا کولی ھا  ، )آلمانی جا میزدند ،به فریب را

ی منطقه ھـای مختلفـی در دنیـا را بـرای فرسـتادن یھـودی ھـاو در این جھت نازی ھای آلمان 
کـه دیگـری ی کشـورھااز آلمان به آنجا در نظر داشتند، کـه شـامل کشـورھای اروپـایی و  آلمان

که بیشتر این موارد ناکـام  ،بودند میشدهو ایتالیا فرانسه  انگلیس،حاکمیت تحت تعدادی از آنھا 
سـازمان با که  قراردادیک ماند و موفقیت آمیز ترین خروج یھودی ھا از آلمان مربوط می شده به 

از آلمـان  یھودی ھـااجازه خروج  که طبق آن ،بسته شد ۱۹۳۳ھای آلمان در حدود سال  یھودی

(سـرمایه یھـودی به ھمـراه ھمـه سـرمایه ای کـه داشـتند شد سمت شرق دریای مدیترانهبه 
و این خروج یھودی ھـا کـه زیـر نظـر  تحویل داده میشده) ھا ھای خارج شده به سازمان یھودی

، و پـیش از شـروع جنـگ جھـانی دوم ادامـه یافـتمـدتی انجام می شد تـا  ھا سازمان یھودی
و سـرمایه ھـزار یھـودی  ۶۰رداد حـدود اینگونه که به نظر می رسد در طول مدت اجرای این قـرا

 .میلیون دالر از آلمان خارج شد ۱۰۰آنھا شامل حدود 

سالم و تندرست بودن ملـت  ،یکی از مھمترین معیار ھای باقی ماندن یک تمدن با معیار نژادی 
بود که در این جھت ھم سازمان ھایی برای دخترھا و پسرھای نوجـوان  و جـوان شـکل گرفـت 

کـه بـه سـازمان جوانھـای ھیتلـری  ،ن پـایین تحـت آمـوزش و ورزش قـرار گیرنـدکه از ھمان سـ
 مشھور شد.

و در ھمین راستا جشن ھا و مراسمی ھمراه با رژه در طول سال انجام میشد تا نشانی باشد 
 از نازی و ھم موجب شور و ھیجان در مردم شده.

بـا دوری از بـدنی سـالم  ،داشـتن خـونی خـالص  ،آنچه آدولف ھیتلر از یک زن نازی میخواست 
آمادگی جسمانی باال با ورزش و داشتن زندگی سالم و مصرف دخانیات و مشروب ھای الکلی 
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روحیـه ای بـاال بـرای فعالیـت ھـای اجتمـاعی بـوده تـا به دور از فساد ھای اخالقی و رفتاری با 
 ند به بھترین شکل به تربیت نسل ھای آینده این سرزمین بپردازد.نبتوا

 

 

 

و اما جزیی جدایی ناپذیر از ھمه این پیشرفت ھـا تغییـر در نـوع نگـاه بـه تـاریخ و اطالعـات بـی 
 ارزشی بوده که حکومت و سیستم ھا به خورد فرزندان ملت میدادند.
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 در جایی که آدولف ھیتلر گفت :

تعلیم و تربیت یکی از اساس کشور است و مغز ھای جوان نبایستی از دانش ھا و «
انباشته شود که ھشتاد درصد برای آن ھا غیر ضـروری اسـت و در نتیجـه  معلوماتی

 »ممکن است پس از چند سال آن ھا را به کلی فراموش کند.

 

 و نظر آدولف در مورد تاریخ به این گونه بود که :

از درس تاریخ آنچه در خاطر جوان ھا باقی می ماند غیر از یک مشـت اطـالع ھـای «
تولد چند سردار یـا پادشـاه چیـز دیگـری نبـوده و سـایر قسـمت بی فایده مانند تاریخ 

 » ھای مھم آن به کلی از یاد رفته و یا از آن نتیجه کلی نگرفته اند.

سازھای مناسب و غرور آفرین برای ملت آلمـان بـرای  ساخت و و از دیگر عملکردھای نازی ھا،

 .بوده مناسبت ھای ورزشی و گردھمایی ھای حزب

بـه   ،گرفته و برلین پاییتخت این تمدن داشت به سـطحی از برتـری میرسـید تمدنی بزرگ شکل
 . و مصر باستان شگفتی تمدن ھای فراموش شده در دوره ھای تاریخی به مانند بابل باستان

 نـازی ھـا ی کـهتمام این عملکردھای عنوان شده نازی ھا، در کنار بسیاری از دیگر عملکردھـای
ل ایدولوژی نازی در عمل در مقابـل ھمـه ایـدولوژی ھـای برتری کام ، نشانی بوده ازانجام دادند

 از گذشته تا به جایی که بشر توان ادامه حیات داشته باشد. ،سیاسی و مذھبی دیگر دنیا

تمام این برتری ھا در سایه باورھای نژادی آدولف و حزب نازی شکل گرفته و روز به روز بزرگتر و 
 وسیعتر میشد.

 

ازی در آلمان میتوانسـت در آینـده نـه تنھـا شـکوه را بـه ایـن سـرزمین و مـردم آن و الگوی برتر ن
بلکه دروازه ای از این تمدن باز میشد بـه دنیـا تـا دیگـر سـرزمین ھـا ھـم الگوھـای  ،تقدیم کند 
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و  فسـاد اجتمـاعی ،درد  ،تاریخی را که جـز زجـر  جھان میھنی و بردگیه سرمایه داریطاعونیه 
اختالف ھای طبقاتی و عقب ماندگی  چیزی نداشته را ترک کـرده تـا زنـدگی و رشـد  ، اخالقی

در تمام سرزمین ھا شکل بگیرد تا گونه بشر بتواند با فاکتور و معیار ھای نژادی در کنـار یکـدیگر 
که در این مسیر گونه ھای برتر سریعتر به راھکارھا و فن آوری ھای  ،رشد کرده و زندگی کنند 

ده و در نتیجه این علوم سریعتر به نژاد ھا و سرزمین ھای دیگـر رسـیده کـه در نھایـت برتر رسی
 شورش و قتلو غارتو تجاوز میشده. ،عقب ماندگی  ،بیماری  ،موجب کاھش روز افزون فقر 

 

 

 این درخشانی تمدن نازی واقعیتی تغییر ناپذیر بود وقتی که آدولف ھیتلر گفت :

اره یک دولت کرد در ابتدا فایده ای است که می تواند بـه داوری را که می توان درب« 
ملت برساند و ھمین مطلب است که تاریخ درخشان یک ملت را بـرای ھمیشـه سـر 

 »بلند نگاه میدارد.

و  وقتـی کـه ذره ھـا بـود ،جزیی جدایی ناپذیر از انسان شدندمیل و ھوس در دوره تکامل بشر 
وجـودی شـکل گرفـت در  ،و در لحظـه ای دیگـر نبودنـد داشـتندنبود بودند و در لحظـه ای وجـود 

تکامل یافت و وقتی کـه عـاملی  ی ھست ھا و نیست ھا و-ی بودن و نبودن ھا و با ھمه-ھمه
عامـل ھـای وجـودی بـا معیـار  ،در یک دوره زمانی برتری بود در لحظه زمانی دیگر پست و ھیچ 
انسان تکامـل یافـت زمـانی کـه  ھای برتری شکل گرفتند وقتی که عامل ھای پست تر حذف و

در لحظـه  ،اما ایـن عامـل برتـری اگـر حفـظ نشـود  ،عامل برتری را با خود داشت و بقا پیدا کرد 
 دیگر پست میشود و ھیچ.

 

 وقتی که آدولف ھیتلر گفت :
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وقتی یک ملت برای فرھنگ و نژاد و ملیت خویش ارزشی قایل نشد و حقی را که « 
نژاد پاکش به او ارزانی داشته بود پایمال ساخت و به بیگانه طبیعت برای نگاه داری 

ھــا روی آورد و تســلیم شــد دیگــر حــق نــدارد از شکســت و بــدبختی سیاســتی کــه 
 »خودش باعث آن شده است شکایت کند.

 ،این میل و ھوس مھار نشدنی انسان بوده که او را برای رسـیدن بـه خواسـته ھـای جسـمی 
میل و ھوسی که اگر مھار نشود نابودی کامل گونـه را  ،میدارد  ذھنی و جنسی به ھر کاری وا

 به ھمراه خواھد داشت. 

 در جایی که آدولف گفت : 

 »کسی که بتواند میل و ھوس شھواتی خود را مھار کند موجود با اراده ای است.« 

 اراده ھمان معیاری بود که کاپیتان را برای نجات گونه بشر به نبردی ابدی کشاند.

الیحـه ای بـه  ۱۹۳۵سـپتامبر  ۱۵در  ،لف برای حفظ نژاد و جلوگیری از اختالط ھای بیشتر آنآدو
نام قانون نورنبرگ را به رایشتاگ ارایه کرد که از ازدواج یھودی ھای آلمـان بـا غیـر یھـودی ھـای 

سـال غیـر یھـودی بـه عنـوان خـدمتکار توسـط یھـودی ھـا  ۴۵به کار گرفتن زنھای زیـر  آلمانی و
 جلوگیری میشد. 

برگـزار  ۱۹۳۶موفقیت و شکوه بی نظیر و سـریع آلمـان نـازی موجـب شـد کـه بتواننـد در سـال 
کننده بازی ھای المپیک شوند و از ھمه رقیب ھای خود بـه خصـوص آمریکـا در ایـن راه پیشـی 

 بگیرند.
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 ۱۹۳٦لمپیک برلین ا

 

این روزھای شکوه و موفقیت یاد آور موفقیت ھای روزھای ابتدایی حزب بود و دشمن ھایی که 
 تمام ھدفھایش در نابودیه حزب خالصه میشد.

ھم دشمن ھـای  ، در مقابلحال که این موفقیت ھا به سطحی وسیع در سرزمین آلمان رسید
 یخت.بزرگتری را برای نابودیه آن بر خواھد انگ

جھان میھنی و سرمایه دار را حس کرد وقتی که بر روی پا بلند شـدن  یمیشد پرواز الشخورھا

آلمان نازی به نشانه نابودیه ھر چه بیشتر شعار گونگی و سرمایه صفتی آنھا بوده و این آنھا را 
 ھر زمانی دیگر خطرناکتر میکرد.  از
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نظامی آماده می کرد تا توان دفاع از کشـور را در  در این زمان از یک سو آلمان باید خود را از نظر
مقابل دشمن ھا داشته باشد و از سوی دیگر سرزمین ھای جدا شده از آلمان و آلمـانی ھـای 

 آن باید به سرزمین اصلی آلمان باز میگشتند.

آلمـان از  ۱۹۳۳و در اکتبـر  ،که در این راه عھد نامه ویـران کننـده ورسـای بایـد کنـار زده میشـد 
 جامعه ملل جدا شد.

توانست موافقـت نامـه  ۱۹۳۵آدولف دستور توسعه ارتش آلمان را داد و در ژوین  ۱۹۳۵در مارس 
درصد ناوگان دریای  ۳۵ای با انگلیس امضا کند که موجب افزایش ظرفیت ناوگان دریایی آلمان تا 

 انگلیس بود و این یک موفقیت بزرگ بود برای آدولف که نه تنھا توانسته بود عھدنامه ورسـای را
بلکه توانسته بود یک دوستی با انگلیس  ،بی اعتبار کرده و قدرت دفاعی آلمان را افزایش دھد 

چرا که پیشرفت ھـای اجتمـاعی و اقتصـادی نـازی ھـا در راه  ،ایجاد کند در جھت صلح در اروپا 

 صلح و برای کامل شدن نیازمند به صلح بود.

آدولـف ھیتلـر بـا  ۱۹۳۶بـود کـه در سـال حال زمان بازگرداندن قسمت ھای جدا شـده از آلمـان 
 منطقه راینلند را بدونه درگیری پس گرفت. ،اعزام نیروی نظامی 

بـرای ژنـرال فرانکـوی مـیھن پرسـت  در  ،و در راه مبارزه با جھان میھن ھا و حکومـت جمھـوری 
 اسپانیا واحد ھای نظامی ارسال کرد که موجب پیروزی دیگری برای ناسیونال ھا شد.

نی ایتالیایی ھم در کنار آلمان نازی مھمات و تدارکات نظامی در سـطحی وسـیع بـرای موسولی
 ناسیونال ھای اسپانیایی ارسال کرد.

 

 ،قراردادی را بـا ژاپـن امضـا کـرد ۱۹۳۶نوامبر  ۲۵و در راه مقابله با کمونیست ھا آدولف ھیتلر در 
پیوسـت و از کشـورھایی ماننـد  ایتالیا ھم بـه آن ۱۹۳۷معروف به پیمان ضد کمینترن و در سال 

 لھستان و چین ھم برای پیوستن به این پیمان استقبال میشد که این اتفاق نیوفتاد. ،انگلیس 
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امـا بـه اینگونـه  ،آدولف میخواست که دیگر کشورھای غربی ھم با او در ایـن راه ھمـراه شـوند 
سط آنھایی که قـدرت منـد چرا که خیانتی بر علیه آلمان نازی در حال شکل گیری بود تو ،نشد 

 شدنه نازی و باور ھای آن را در خالف موجودیت خود میدیدند. 

اتریش با برگزاریه یک رفراندم و بدونه خـونریزی بـه آلمـان پیوسـت کـه بـه نـام  ۱۹۳۸مارس  ۱۲
 آنشلوس معروف شد.

منطقــه ای از چــک اســلواکی بــا جمعیتــی آلمــانی تبــار بــود کــه میخواســت از چــک  ،ســودتلند
لواکی استقالل بگیرد که بـا آمـاده بـاش نیروھـای نظـامی چـک اسـلواکی و ایجـاد حکومـت اس

 و سرکوب مردمی که خواھان جدایی بودند ھمراه شد. کشتار ،نظامی 

 گفت : ۱۹۳۸وقتی که آدولف ھیتلر در کنگره سالیانه حزب نازی در نورنبرگ در سپتامبر 

آلمانی ھای سودت تنھا و بی کس نیسـتند و مـا اجـازه نخـواھیم داد کـه حـاکم « ... 
 »  ھای چک اسلواکی بیش از این به حقوق آنھا تجاوز کنند.

ھم میھنی ھای آدولف ھیتلر داشتند سرکوب میشدند و تحمل این شرایط برای آدولف ھیتلر و 
 نازی ھا قابل پذیرش نبود.

ت از چک اسلواکی و اقـدام ھـای آن پرداختنـد و در مقابـل ایتالیـا بـه انگلیس و فرانسه به حمای
در مونیخ  ۱۹۳۸سپتامبر  ۲۹حمایت از آلمان برخواست که منجر به برگزاریه کنفرانسی در تاریخ 

نویـل چمبـرلین (نخسـت وزیـر انگلـیس) و  ،شد با حضور بنیتو موسولینی (صـدر اعظـم ایتالیـا) 
رانسه) که در نھایت با یک موافقت نامه که به موافقت نامه مـونیخ ادوارد داالدیه (نخست وزیر ف

معروف شد و با صلح بین شرکت کننده ھا به پایان رسید و منطقه سودتلند ھم بدونه خونریزی 
 و جنگ به آلمان پیوست.

بعد از این اتفـاق اسـلواکی از چـک جـدا شـد و بـه مـرور ایـن منطقـه ھـا ھـم کـه دیگـر از ھـم 
 نیز بدونه جنگ به آلمان پیوستند.گسسته بودند 
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خطر جنگ ھر لحظه آلمان را تحدید میکرد و نازی ھا چاره ای نداشتند جز افزایش قدرت نظامی 
اما آدولف میدانست که این کار موجب تحریک دیگر کشـورھا خواھـد شـد پـس بـه دنبـال  ،خود 

اه اعـالم کـرد آلمـان بـه دنبـال راھی بود تا تھدید دیگر کشورھا را از آلمان کم کنـد کـه در ایـن ر
افزایش قدرت نظامی نیست و آلمان خواھان خلع سالح جھانی است و در صـورت خلـع سـالح 

ھمسایه ھای آلمان او نیز سالح ھای تھاجمی آلمان را از میان بـر میـدارد و در مسـیر افـزایش 
عــوت بــه قــدرت نظــامی آلمــان قــدم بــر نخواھــد داشــت.و در ایــن راه کشــورھای ھمســایه را د

مذاکرھای دو جانبه برای حل اختالف کـرد. کـه در ایـن راه توانسـت بـه یـک توافـق دو جانبـه بـا 
 لھستان دست یابد.
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تالش ھای آدولف ھیتلر در ایجاد صلح و جلوگیری از جنگ موجب شده بـود کـه آدولـف ھیتلـر از 
 طرف مجله تایم به عنوان مرد سال انتخاب شود.

 صلح نوبل ھم مطرح شد. ھایه عنوان یکی از نامزدو ھمچنین نام آدولف ب

 اما

پچ پچ ھایی فضای کشتی را برداشته و بوی خیانت در تمـام محـیط  ،صدایی به گوش میرسید 
 ،انگار قرار است اتفاقی بیوفتـد   ،دارند نقشه میکشند  ،دارند توطعه میکنند  ،پخش شده بود 

 نقشه ھای شومی در راه است.  ،خطر ھمه کشتیسواران را تھدید میکند 

کاھش سـالح ھـا نظـامی و بـاقی مانـدن صـلح  ،تمام تالش ھای آدولف ھیتلر برای نجات اروپا 
 داشت به شکست میرسید.

تنھا چیزی بود که دشمن با آن توان مقابله با آلمان نازی را داشـت و اگـر ھـر چـه  ،قدرت سالح
ن نازی نمیزدند ممکن بود ایـن توانـایی خـود را نیـز از زودتر جرقه جنگی را در اروپا و بر علیه آلما

 دست بدھند.

پس توطعه یک جنگ در اروپا ریخته شد که میتوانستند در آن لھستان را تبدیل به باتالقی بـرای 
 نازی ھا کرده و سپس ضربه نھایی را بر پیکر نازی ھا وارد کنند.

ی ماندن نازی را شکسـت خـود در آینـده آیا بانکدارھای جھانی و سرمایه دارھای یھودی که باق
 داشتند موفق میشدند بار دیگر اروپا را در جنگی دیگر غوطه ور سازند.  ،می پنداشتند 

توطعه موفقیت آمیز بود و جنگ اجتناب ناپذیر وقتی که برگه ھای تاریخ دوباره و دوبـاره و دوبـاره 
باز ھم جنگ و به راستی که ھوس ھا و زیاده خواھی ھای انسان پایان ناپـذیر  ،تکرار میشدند 

 است. 

 و انسان را به یاد این جمله از نیچه می اندازد که گفت :
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 »اگر آدمی جنگ را فراموش کند از او امید باید برید «

در ورسای از شھر آزاد دانزینگ که در گذشته قسمتی از آلمان بوده و بعد از جنگ جھانی اول و 
آن جدا شده بود و با اینکه این شھر بندری آزاد اعالم شده بود اما توسط لھستان اداره میشـد. 
در واقع با آزاد اعالم شدن این شھر آلمان را به دو قسـمت تقسـیم کـرده بودنـد کـه فقـط از راه 

 دریایی و ھوایی میتوانستند ارتباط داشته باشند.

یق مذاکره تصمیم داشت تا ایـن شـھر را بـه آلمـان بـاز گردانـد کـه بـا در ابتدا آدولف ھیتلر از طر
 مخالفت لھستان روبرو شد. 

کـه  ،و ھمه تالش ھای سیاسی آدولف ھیتلر برای کاھش تنش با لھستان و جلوگیری از جنگ
روبرو میشد که داشت در جھت برنامه ریزی ھای انگلیس قدم بر  ھا با مخالفت ھای لھستانی

در  ،ر میکرد در صورتی که اینگونه با تـالش ھـای صـلح آمیـز آلمـان مخالفـت کنـد میداشت و فک
 صورت وقوع جنگ حمایت کامل انگلیس و فرانسه را خواھد داشت.

بلکـه بـا  ،پس لھستان نه تنھا در جھت حل مشکل و کاھش تنش با آلمان قدم بر نمی داشت 
 ،چه بیشتر آلمان نازی شـده بـود  سرکوب شدید آلمانی تبارھا در آن مناطق موجب تحریک ھر

یـه مـردم زیرا میدانستند که نازی ھا به راحتی از کنار چنین حرکت ھای خشـونت آمیـزی بـر عل
 آلمانی نخواھند گذشت.   

آلمان که در راه رسیدن به صلح و جلوگیری از جنگ و ھمچنین برای بدست آوردن منابع خـام از 
ھم به برطرف کردن نیاز آلمـان بـه مـواد اولیـه و خـام از شرق که آدولف ھیتلر در کتاب نبرد من 

شرق اشاره کرده بود که اکنون در راستای آن قدم بر میداشـت و ھمچنـین بـه علـت احتمـالی 
حاضـر بـه انجـام پـذیرفتن  ،شروع جنگ با لھستان و برای جلوگیری از ایجاد مشکل با شـوروی 

ریبنتـروپ معـروف -ه به موافقـت نامـه مولوتـوفیک توافقنامه تجاری و یک توافقنامه عدم تجاوز ک
 .شد بین وزیر خارجه آلمان و شوروی ،شد 

www.takbook.com



 

 

       
Hamid ra 86                                 67                            فھرست 

شـکل  ۱۹۳۹پس با افزایش تنش ھا جنگی اجتناب ناپذیر میان آلمان و لھستان در اول سپتامبر 
 گرفت.

بلکـه  ،جنگی که نه تنھا انگلیس و فرانسه بر خالف تصور لھستانی ھـا بـه کمـک آنھـا نیامدنـد 
در حـالی کـه  ،با نبـرد ھـایی حیـرت انگیـز و سـریع بـه سـرعت لھسـتان را شکسـت دادآلمان 

 نیروھای شوروی ھم از شرق وارد لھستان شدند.

فرانسـه و  ،بلکـه بـرای انگلـیس  ،پذیرفتن این شکست نه تنھا برای لھستانی ھا سـخت بـود 
لمـان نـازی در حـالی دیگر متفق ھا ھم بسیار سخت بود باور پذیریه این پیروزیه سریع توسـط آ

 که قرار بود لھستان تبدیل به باتالق آنھا شود.

و در این زمان با اعالن جنگ انگلیس و فرانسه بـه آلمـان در واقـع جنـگ جھـانی شـروع شـد، و 
درگیری بین سرزمینی میان آلمان و لھستان با این اعالن جنگ که انگلیس و فرانسه بـه آلمـان 

 جھانی را فراھم کردند.دادند، مقدمه شروع یک جنگ 

اما نکته جالب در بھانـه قـرار دادن لھسـتان بـود در حـالی کـه شـوروی ھـم در ھمـان زمـان بـه 
 لھستان حمله کرده بود اما انگلیس و فرانسه به شوروی اعالن جنگ نکردند.

بلکـه  ،حاال دیگر جنگ  جھانی آغاز شده بود نه به علت جنگ منطقه ای میان آلمان و لھستان 
ایـن جنـگ گسـترش یافتـه و  ،علت اعالن جنگ انگلیس و فرانسه در سوم سپتامبر به آلمان به

 نقشی جھانی به خود گرفت.

جنگ در اروپا قدم پیش میگذاشت کـه  اما آدولف باز ھم برای صلح و جلوگیری از برادر کشی و 
ھانه آن را ایجـاد ب ،و با توطعه .جنگ میخواستند ھا متفق ،با مخالفت متفق ھا روبرو میشد ھر 

 کرده بودند.
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 و به ھمین ترتیب کشورھای مختلف به طور مستقیم و غیر مستقیم وارد جنگ شدند.

بـه سـمت دانمـارک و  ،نیروھای آلمانی برای کاھش قـدرت نفـوذ انگلـیس ۱۹۴۰در آوریل سال 
د  نیروھـای نروژ حرکت کردند و با نبرد ھایی سنگین که به ویـژه در نـروژ شـکل گرفـت توانسـتن

 انگلیس را از آن منطقه ھا وادار به عقب نشینی کنند.
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جنگ آلمان با غرب اروپا آغاز شد که در جریان آن آلمانھا با سرعت  ۱۹۴۰ماه می  ۱۰و در تاریخ 
بلژیـک و لوکزامبـورگ وارد  ،شگفت انگیزی خطوط متفقین را در ھم شکستند و با گـذر از ھلنـد 

ایتالیـا ھـم بـه  ۱۹۴۰ژویـن  ۱۰در تـاریخ  دیگـر شکسـت فرانسـه حتمـی بـود و ،فرانسه شدند 
 فرانسه تسلیم شد. ۱۹۴۰ژوین  ۲۲فرانسه اعالن جنگ داد و به آن حمله کرد و در نھایت در 

اما آنچه حیرت ھمه را وا داشت صلح طلبـی آدولـف ھیتلـر در آن شـرایط بـود در اتفـاقی کـه در 
 افتاد.منطقه ای به نام دانکرک 

 ،دانکرک منطقه ای است ساحلی در فرانسه که در نزدیک ترین قسمت بـه انگلـیس قـرار دارد 
نیروھـای ارتـش  ،اما در جریان حملـه رعـد آسـا و پیشـروی ھـای سـریع نیروھـای آلمـان نـازی 

انگلیس که برای کمک به نیروھای ارتـش فرانسـه وارد خـاک آن کشـور شـده بودنـد بـه ھمـراه 
 ،وھای فرانسوی که غافلگیر شده بودند به منطقه دانکرک عقب نشینی کردند تعدادی از نیر

و در جایی که این نیروھا در محاصره نیروھای آلمانی قرار گرفته بودند و بـا پـیش روی نیروھـای 
 انگلیسکشور ارتش صد ھزار نفر از ارتش اصلی انگلیس که بیشتر  آلمانی می توان گفت چند

کنون در محاصره افتاده بودنـد از پـا در مـی آمـد و بـا از پـا در آمـدن آنھـا ارا شامل می شدند، و 
 انگلیس بیشتر نیروھای نظامی خود را از دست میداد.

در ساعته حملـه توسـط آدولـف ھیتلـر ایـن فرصـت را بـه نیروھـای نظـامی  ۴۸اما دستور توقف 
 دانکرک داده تا بتوانند از آنجا به انگلیس عقب نشینی کنند.

 آیا چنین عملی انجام میداد.  ،ستی که اگر آدولف ھیتلر فردی جنگ طلب بود به را

آدولف که مخالف جنگ و برادر کشی در اروپا بود و با باور اینکه با اتحاد میتوان قدم ھای بزرگـی 
چنین کاری انجـام داد تـا در عمـل بـه انگلـیس و دنیـا ثابـت کنـد کـه  ،برای آینده بشر برداشت 

 زندگی بخشیدن است نه نابودی و به بردگی کشیدن انسان ھا.خواھان صلح و 
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اما دشمن پلید بود و ھر چه آدولف از صلح و پایان جنگ میگفت و در جھـت جلـوگیری از کشـته 
 شدن انسان ھا عمل میکرد فایده ای نداشت.
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 نویـل چمبـرلین (نخسـت وزیـر انگلـیس) اسـتعفا داد و وینسـتون چرچیـل کـه ۱۹۴۰در ماه می 
 فردی به شدت طرفدار جنگ و ضد آلمانی بود به نخست وزیری رسید. 

مجلس عوام که خیلی ھم موافق نخست وزیری چنین فرد جنـگ طلبـی نبودنـد آمـاده شـنیدن 
 سخنرانی وینستون چرچیل بودند که اینگونه آغاز کرد :

چنان که به کسانی که به این دولت پیوسته اند گفته  ،الزم است به مجلس بگویم «
مـا آزمـونی اشک و عرق چیزی نـدارم بـرای اجـرا کـردن.  ،رنج  ،که من جز خون  ،ام 

سیاست ما چیست ؟؟  ،پیش رو داریم ... .می پرسید ،از جانکاه ترین نوع آن ،دشوار 
توانمـان و بـا تمـام  بـا تمـام ،خشکی و ھوا ،از راه دریا  ،میگویم : دست زدن به جنگ

نیرویی که خداوند می توانـد بـه مـا عطـا کنـد : دسـت زدن بـه جنـگ ... . ایـن اسـت 
ھدف ما چیسـت ؟؟ مـی تـوانم در یـک کلمـه پاسـخ دھـم  ،سیاست ما . می پرسید 

پیروزی ھـر قـدر  ،پیروزی علی رغم تمام دھشت ھا  ،پیروزی به ھر قیمت  ،:پیروزی 
 ».بقایی نخواھد بود ، چرا که بدون پیروزی ،باشد ھم که راھش طوالنی و دشوار 

معیار ھای نـژادی  ،فرھنگ  ،جان انسان ھا  ،چرچیل حاضر بود برای پیروزی ھمه چیز از اخالق 
چـرا  ،باقی ماندن قدرت در انگلیس و اروپا و ھر چه را که می توانست حاضر بود قربـانی کنـد  ،

آدولف ھیتلر قرار داشـت  ،که در نقطه مقابل ،که او پیروزی می خواست به ھر قیمتی که شده
در حالی که میتوانسـت بـا  ،که ھیچ گاه حاضر نشد اخالق را قربانی پیروزی به ھر قیمتی کند 

 ق به راحتی پیروزی را بدست آورد.قربانی کردن اخال

شب ھـا  ،برابری با نیروی ھوایی آلمان را نداشتند  در روزھایی که نیروی ھوایی انگلیس قدرت
در حـالی کـه  ،و در تاریکی حمله میکردند و شھر ھا و مردم غیر نظامی را بمـب بـاران میکردنـد

ایستگاه ھای رادار و منطقـه  ،نیروی ھوایی آلمان در روز و برای بمب باران منطقه ھای نظامی 
 شھر ھا و غیر نظامی ھا را بمب باران نکنند. ،ھای صنعتی به پرواز در می آمدند تا به اشتباه 
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این انگلیسی ھا بودند که بمب باران شھرھا و مردم بی دفاع را شروع کردند، و آلمان ھـا پـس 
س شـھر لنـدن را بمـب بـاران از گذشت مدت زمانی مجبور شدند برای مقابله با ایـن کـار انگلـی

 کنند.

اما ھیچ یک از این کارھا در جھت آتش بس و جلوگیری از جنگ موفق نبـود تـا جـایی کـه آلمـان 
مجبور شد لندن را برای چندین روز پی در پی بمب باران و انگلیس را محاصره کند تا انگلـیس را 

 ر شده بود.زمانی که نیروی ھوایی انگلیس زمین گی ،وادار به آتش بس کند 

ھزینـه ھـای سـنگینی کـه بـرای جنـگ پرداخـت و  ،با این بمب باران ھایی که انگلـیس میشـد 
در رو در مقابل آلمـان خـورده بـود تمـام بزرگـی کـه انگلـیس در  شکستی که انگلیس در نبرد رو

طول چند قرن برای خود کسب کرده بود از میان رفت و خورشید در سرزمینی کـه گفتـه میشـد 
 غروب کرد. ،غروب نخواھد کرد  ھیچ گاه

 

سابورو وروسـو از  ،اتحاد سه گانه در برلین با حضور آدولف ھیتلر از آلمان  ۱۹۴۰سپتامبر  ۲۷در 
 ،ژاپن و کنت آله آزو چیانو از ایتالیا به امضا رسید و سپس با پیوستن رومانی و بلغارستان بـه آن

 اتحاد محور شکل گرفت.

ھـان میھنـی ھـای کمونیسـت در شـرق داشـتند توطعـه دیگـری را اما در ھمین زمان بود کـه ج
استالین بعد از اشغال چند کشور در شرق اروپا داشت نیروھای نظـامی  ،برنامه ریزی میکردند 

خود را در پشت مرزھای آلمان جمع میکرد تا دست بـه حملـه غـافلگیر کننـده بـر علیـه آلمـان و 
نقشه شوروی آگاھی یافت مجبـور شـد تمرکـز نیروھـای  اما وقتی آلمان نازی از این ،اروپا بزند 

 ،مھمتر از وادار کردن انگلیس به آتـش بـس  ،خود را از انگلیس برداشته و به سمت شرق ببرد 
 جلوگیری از سقوط اروپا توسط جھان میھنی ھای شوروی بود.
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نداشـت  ای هانگلیس از فرصتی که پیدا کرد به تجدید قوای نیروھای خود پرداخـت و آلمـان چـار
بـه شـوروی کـه نیروھـایش در پشـت مرزھـای  ۱۹۴۱ژویـن  ۲۲جز یک حمله غـافلگیر کننـده در 

 آلمان در فرم ھجومی قرار داشتند.

در ابتـدا بـا  ،نام عملیات بارباروسا بود و نیروھای ارتش آلمان به بیش از سه میلیون میرسیدند 
بـه  ۱۹۴۱ا در مینوردید تا در دسـامبر پیروزی ھای بزرگی ھمراه بود و به سرعت خاک شوروی ر

کیلــومتری نیروھــای آلمــان بــود و پیــروزی دســت  ۲۴مســکو در حــدود  ،حومــه مســکو رســیدند 
  .یافتنی

 

 

 مالقات آدولف ھیتلر از زخمی ھا
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در رو با آلمان نازی برخواسته بود و در حالی کـه تـا آن زمـان نیروھـای  اما طبیعت ھم به نبرد رو
از  ،نازی شکست ناپذیر بودند و بزرگترین و سریعترین پیروزی ھای تاریخ را بدسـت آورده بودنـد 

 ،الی کنـد شـدند و در زیر باران ھای شـدید روسـیه و در گـل ،مسافت ھای طوالنی عبور کرده 
نازی ھـا  ،ه دادند با وجود سرمای شدید اما طبیعت دست بردار نبود اما ھمچنان به حرکت ادام

باید متوقف میشدند و این اتفاق افتاد زمانی که برف و سرمای بی سابقه ای در روسیه حـاکم 
خودروھای نظامی و تانـک ھـا  ،اینبار دیگر نازی ھا متوقف شدند وقتی که از شدت سرما ،شد 

 زمانی که سربازھا یخ زدند. ،نمی کردند متوقف و سالح ھا دیگر خوب کار 

کاپیتان میدانست که بـه نبـرد نھـایی بـا طبیعـت  ،زمانی که طوفان در گرفت و آسمان خروشید
جایی که پیروزیه کاپیتان نجات کشـتی و بقـای ویژگـی ھـای برتـر و در مقابـل پیروزیـه  ،رسیده 

 .طبیعت سقوط و در ھم شکستگی نھایی را به ھمراه خواھد داشت

آن خیانـت کارھـایی  ،کاپیتان میدانست که آنچه شکست را نزدیک میکند طوفان و رعد نیسـت 
 کشتی را سوراخ و سست میکنند. بدنهھستند که دارند 

جـانی تـازه در  ،در جایی که با خیانت غربی ھا (انگلیس و آمریکا) و کمک ھای آنھا به شوروی 
 ،تسـلیحاتی و فنـی  ،این پلیدی ھای جھان میھن جاری کرده بودنـد بـا کمـک ھـای سـوختی 

موجب افزایش توانایی مقاومت شوروی و ضد حمله ھای آن به نیروھای متوقـف شـده آلمـانی 
 و سرما شد. در برف

شـود بـه و شکست ھای ارتـش آلمـان نـازی از آن بـه بعـد شـروع شـد کـه از بزرگتـرین آنھـا می
 محاصره استالینگراد اشاره کرد.
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 نقاشی آدولف ھیتلر از نبردھای خونین در شرق

ژاپن به پرل ھاربر در ھاوایی حمله کرد و آمریکا که تا پیش از آن به طور غیر  ۱۹۴۱دسامبر  ۷در 
حـال بھانـه ای بـرای ورود مسـتقیم بـه  ،مستقیم در جنگ و به نفع متفق ھـا شـرکت داشـت 

ا کرده بودند با جریان سازی ھایی که در جھت انجام چنین رویدادی ترتیب داده بودند و جنگ پید
 حال میتوانستند ورود به جنگ را در نزد مردم خود توجیه کنند.
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بعد از ورود آمریکا به جنگ برتری نظـامی و اقتصـادی بـه صـورت کامـل بـا متفقھـا شـده بـوده و 
 ور نبود.شکست آلمان و متحدھایش دیگر دور از تص

 ،خیانت نه تنھا از طرف کشورھا غربی بلکه از سوی عده ای از داخلـی ھـا ھـم در جریـان بـود 
عده ای با باورھای غیر ناسیونال سوسیالیستی که در طول این سالھا در طبقـه ھـای مختلـف 

 اجتماعی و نظامی پنھان شده بودند.

نیروھای آلمانی در نبرد دوم العلمـین  ،بعد از پیروزی ھای بزرگ اروین رومل  ۱۹۴۲انتھای سال 
 در شمال آفریقا شکست سنگینی خوردند.

در  ،در جریان نبـرد اسـتالینگراد و بعـد از محاصـره شـدن نیروھـای آلمـانی  ۱۹۴۳در فوریه سال 
 انتھا با تسلیم شدن بیشتر نیروھای آلمانی و نابودیه کامل ارتش ششم آلمان ھمراه بود.

ری شـرق کـه توسـط نبردی برای بـازپس گیـ ، ۱۹۴۳زرگ کورسک در سال توقف آلمان در نبرد ب
 جاسوس ھا لو رفت.

و برکنـار شـدن موسـولینی و از دسـت رفـتن جنـوب  ۱۹۴۳ھجوم متفق ھا به سیسل در سال 
 ایتالیا.

 از شرق اروپا. ۱۹۴۴عقب نشینی ھای آلمان در سال 

 .۱۹۴۴ین حمله متفق ھای غربی به نرماندی در شمال اروپا در شش ژو

و در ادامه چندین بار تالشی که برای ترور آدولف ھیتلر انجـام شـده بـود و  ۱۹۴۴بیستم جوالی 
عملیاتی که توسط تعدادی از افسرھا و مقام ھای باال جھـت تـرور آدولـف ھیتلـر و انجـام کودتـا 

متوقـف  برای بدست آوردن قدرت که با ناموفق بودن عملیات ترور و توانایی ھای یـوزف گـوبلز در
 با شکست مواجه شد. ،کردن کودتا 

امـا در نھایـت بـا کمبـود  ،و نبرد بلژ که در ابتدا با پیروزی ھمـراه بـود  ۱۹۴۴آخرین روزھای سال 
 نبردی که به آردن نیز شھرت یافت. ،سوخت به شکست انجامید 

www.takbook.com



 

 

       
Hamid ra 86                                 77                            فھرست 

 دیگر میشد پرواز الشخورھا را در آسمان دید.

بـه آخـرین روزھـایش رسـیده بـود و بربرھـای  بـه عنـوان آخـرین تمـدن آریـایی بشـر، تمدن نازی
 و نزدیک شدن به مرکز تمدن بودند.شرقی و غربی در حال عبور از دیوارھای تمدن 

ایجـاد فسـاد در ھـر کجـا کـه پـا میگذاشـتند و  ،غارت شھرھا و ھر چه که در مسیر بربرھا بـود 
نیروھـای نظـامی و ھـر کـه بـه  ،ھا و سـالخی کـردن مـردم تجاوزھای وحشیانه به کودکان و زن

 دست آنھا میرسید و تسلیم خواسته ھایشان نمیشد.

 

دروازه ھــا داشــت فــرو میریخــت و دشــمن داشــت وارد شــھر میشــد و  ،بــرلین محاصــره شــده 
آدولـف ھیتلـر بـه ھمـراه  ،بسیاری از بزرگھای نازی به بھانه ھای مختلف از برلین خـارج شـدند 

و خانواده او بودنـد بـه آخـرین پایگـاه گوبلز یوزف  آن ھای باقی ماندھا و وفادار ھا که از بزرگترین
 رفتند.

نیروھـای شـوروی از دروازه ھـا شـرقی  ،آخرین امیدھا برای حفظ برلین داشـت از بـین میرفـت 
 یش روی.عبور کرده بودند و وارد شھر شده بودند و به سرعت در حال پ

تشـکیل شـده بـود، مردھای مسـن ھمچنین  که از افراد سن پایین تا زن ھا ومدافع ھای شھر 
 .کوچه به کوچه ،خیابان به خیابان ،ھمه در حال دفاع بودند 

 اما ھیچ چیز جلودار حرکت بربر ھا نبود.

 غارت و تجاوز بربرھا ھمه فضا را در بر گرفته بود. ،بوی خون 
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بود که کاپیتان در آن لحظه ھا داشت حس میکرد وقتـی صـدای خـرد شـدن  درد ھمه آن چیزی
 کشتی وجودش را داشت در مینوردید.

بربـر و سالخی شدنشان توسط  جنسی دختر ھا و زن ھا از تجاوز ،صدای جیغ ھای کودک ھا 
دخترانـی کـه مـرگ را  صدای ناله ھای پریشان زنھـا و ،صدای مرگ و غارت  ،ھای جھان میھن 

وقتی برای فرار از تجاوز ھای بیشتر بـا نـابود کـردن خـود قبـل از آنکـه بـه  ،دیه میدانستندیک ھ
صـدای فریـاد  ،دست بربر ھای جھان میھن بیوفتند خود را در آغوش مرگ غوطـه ور میسـاختند 

ھای سرباز ھا و آلمانی ھای مدافعی که یکی پس از دیگری به زمین می افتادنـد و دیگـر تـوان 
بـاقی مانـدن  ،ھمه چیز نابود شده بود  ،نداشتند وقتی خون آنھا  را در بر میگرفت تکان خوردن 

 آخرین تمدن دیگر یک رویا شده بود.

اشـتند نـابود آدولف غرق در فکر بود به ھمـه آن خـوبی ھـا و معیارھـای نجـات بشـر کـه دیگـر د

 میشدند.

نه تجاوزی در کـار  ،وقتی نیروھای آلمانی در روزھای پیروزی به دیگر سرزمین ھا پا میگذاشتند 
و ھر نیروی آلمانی که خالفی میکرد محاکمه میشـد و  ،بود و نه قتل و غارت در چنین سطحی 

خشم نازی ھا فقط برای دشمن ھا و گروھک ھای مقابل و حمایت کننده ھای آنھـا بـود کـه در 
 ازی ھا قرار میگرفتند مقابل ن
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 استقبال از نیروھای آلمانی

 

اما وقتی ورق جنگ بازگشت و بربرھا نیروی پیروز میدان ھا شدند اتفاق ھای ھولنـاکی بـرای  
مردم سرزمین آلمان و متحدھا او و دوست دارھای نازی افتاد که باور کردنی نبود و نمونه ھـای 

بر و جھان میھنی ھایی دید که در طول تاریخ ھمـه چیـز را آن را تنھا میشد در تاریخ قوم ھای بر
 به ویرانی و فساد کشانده بودند.

 مردم و نیروھای امداد.  ،خبر ھایی از سالخی کردن نیروھای نظامی 

دخترھا و کودکـان و قتـل وحشـیانه  ،خبر ھایی از تجاوز ھای وحشیانه و دسته جمعی به زنھا 
 ا بعد از آن.بسیاری از آنھا در زیر تجاوز ی
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 و غارت ھا در سطحی وسیع. و خبر ھایی از قتل

 درد ھمه آن چیزی بود که آدولف در آن لحظه ھا حس میکرد.

تکـرار ھـایی کـه بـوده و  ،تاریخ بشر پر بوده از این پلیدی ھـا و تکـرار ھمیشـگی و احمقانـه آن 
تکراری از ھمه آنھا که ذھن ھا و جسم ھای خود را به بندو بردگیه شـعار  ،ھمیشه خواھد بود 

ھای بدونه عمل جھانی میھنی و سرمایه داری ھای ویرانگر می سپردند و ھمچون گله ھـایی 
در حـالی کـه اربـاب ھایشـان بـذر ھـای  ،به حرکت در می آمدند و تمام تاریخ را شخم می زدند

وقتـی کـه  ،ھـای شـخم زده تـاریخ میکاشـتند و تـاریخ نـابود شـد ویرانگر را در کالبد وجود زمین
بـذر ھـا مـی افتادنـد و  ،تجاوز و بی عدالتی شد  ، غارت ، قتل ، رنج ، مزرعه آن محصولش درد

وقتـی خـوبی و  ،پلیدی دوباره ریشه می دواند و این شد تاریخ تکـراری ھمـه دوران ھـای بشـر
 ،کـادویی داد کـه یکـی بـرای فریـب و بردگـی بشـرو برق  برتری تحریف شد و جایش را به زرق

 ایی خیالی را.وردنیایی را با آن زینت کرد و دیگری ما

و اکنون این پلیدی ھا در گسترده تـرین شـکل خـود داشـت اتفـاق مـی افتـاد توسـط نیروھـای  
 فرانسه و ... ) ،آمریکا  ،شوروی و متحدھای غربی او (انگلیس 

وقتی کـه آسـمان وحشـت  ،کرده بودند به دریا پناه بردند خیانت کارھایی که کشتی را سست
در زیـر بـاران و  ،انگیز میخروشید و موج ھای سھمگین داشـتند کشـتی را در ھـم میشکسـتند

زمـانی کـه وجـودش  ،وقتی که کاپیتان لحظه ای ھـم سسـت نشـد ،طوفان ھایی تحمل ناپذیر

 داشت از درد میگریست. 

وقتـی  ،رد معیارھای برتر و اخالقی و امید به زندگی برای انسان ُمـامید به باقی ماندن بشر با 
که آدولف اسلحه را بلند کرد و به دردھای ویرانگر سقوط آخرین تمدن کـه قـرار بـود روزی نجـات 

 تمام وجودش را در بر گرفته بود پایان داد. درد اکنون ولی  ،باشدسرزمین ھا دھنده 
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فرو ریخـت وقتـی کـه کاپیتـان در میـان  ،باورھای او رشد کرد  تمدنی که با آدولف بزرگ شد و با
 موج ھای ویرانگر تاریخ از دیدھا برای ھمیشه پنھان شد.

قبل از محاصره برلین بر خالف درخواست عده ای که خواھـان خـارج شـدن او از  آدولف ھیتلر در
تمـدن بـا او قـدم بـر  در برلین و در کنار ھمه مردمی که برای ساخته شدن آخـرین ،برلین بودند 

و زنـدگی  در پیروزی ھا با او جشن گرفتند و در شکست ھـا او را تـرک نکردنـد و جـان ،داشتند 
 خود را در این راه داده بودند ماند و برای ھمیشه جاودانه شد.

بزرگترین پیشوای ناسیونال سویالیست تمام تاریخ در آخرین روزھای آخرین روزھای زندگی خود 
بـا زنـی وفـادار داشـت ازدواج میکـرد وقتـی کـه  ،آن را برای نجات بشر بنا کرده بودو تمدنی که 

بمب ھا ھمچون گل ھای جشن ھای عروسی بر روی سرزیمنش ریخته و بربرھا نابودیه تمـدن 
 را به عنوان ھدیه عروسی به او تقدیم کرده بودند.

ه بود و حاضـر بـه تـرک بـرلین و نجـات آوریل آدولف با اوا براون که تا آخرین لحظه با او ماند ۲۹در 
 به نماد وفاداری اوا براون با او ازدواج کرد. ،جان خود نشده بود 

 

در  ،مـردم سـرزمینش بـوده رشـد نش در راه تـاریخ و ھانسانی که ھمه فکر و ذ ،به باور آدولف 
کیل راه رسیدن به این ھدف دیگر وقت و زمانی بـرایش نمـی مانـد کـه بخواھـد آن را بـرای تشـ

. و بیــان میکــرد بــه ھمــین خــاطر در طــول زنــدگی خــود ھــیچ گــاه ازدواج نکــرد خــانواده بگــذارد.
سیاستمدارھایی کـه زندگیشـان در دنبالـه روی از زنھـا و ھـوا و ھـوس ھـا و خوشـگذرانی ھـا 

د. و ایـن نظـر نخالصه میشود، بھتر است در ھمان رختخواب ھایشان بمانند و از آن خـارج نشـو
نمود پیدا کرد وقتی افراد بی اراده، سست و خوشـگذارنی کـه به شکلی دیگر آدولف پس از او 

ند، ھدایت سـرزمین ھـا و دنیـای پـس از آدولـف را در دسـت دمانمی باید در رختخواب ھایشان 
دور از انتظــار ھــم نبــود کــه بــا وجــود چنــین ھــدایت گرھــایی فســادھای اخالقــی، بــه گرفتنــد و 

سی، اجتماعی، سیاسی و ... ھمه بشر را فرا بگیرد، بشری که دیگـر امـروزه بـی اخالقـی جن
بشری که امروزه وفاداری و  ھای جنسی، اجتماعی و سیاسی برایش یک عادت روزمره شده.
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قوانین اخالقی برایش نقشی دست و پا گیر و خنده دار یافته، و از ھر فرصتی بـرای دور زدن آن 
شعارھای مدرن، بشری که دیگر امروزه برای ارضای ھوا و ھوس ھایش ھمه  استفاده میکند با

قوانین اخالقی را شکسته و به بھانه دست یابی به آرامش روانی ھر فساد و خیانتی را توجیه 
می کند. بشری که پس از جنـگ جھـانی دوم در مسـیر ھـدایت متفـق ھـا قـدم برداشـت و در 

قرار گرفت. فساد ھایی کـه از یـک سـو ی و اجتماعی مسیر باالترین فسادھای جنسی، اخالق
بشـری کـرد و از سـویی دیگـر  ھـای بردگی جنسی و مصرف گرایی را جزیی عـادی از اجتمـاع

 بشر را با سرعت به پایان و سقوط ھدایت می کند، سقوطی نه چندان دور.

 

 ،زف گـوبلز سپس آدولف ھیتلر وصیتنامه خود را به منشی دیکته کرد و شاھد ھا که شامل یـو
 مارتین بورمان و ھانس کربس بودند آن را امضا کردند. ،ویلھلم بورگدوف 

ناکی ه او کـالرا پتـاچی را بـه شـکل وحشـتدر ھمان روزھا در ایتالیا بنیتو موسـولینی و معشـوق
کشته بودند و جنازه ھای آنھا را در شھر میالن به شکلی ناپسند در معرض دید مردم قرار داده 

 بودند.

 

 آوریل آدولف ھیتلر به ھمراه اوا براون خودکشی کرد. ۳۰در روز  و

تـا ھـیچ  ،با توجه به دستور خود آدولف جسد او و اوا را بعد از ریختن بنزین روی آنھـا سـوزاندند 
 چیزی از او به دست بربرھای ویرانگر تمدن نیوفتد.

یوزف گوبلز که اکنون صدراعظم آلمان بود تالش کرد تا با آتش بس جلوی نابودیـه  ،بعد از آدولف 
یه کامل آلمان دنابو هچرا که آنھا خواھان ،کامل آلمان را بگیرد که با مخالفت متفق ھا روبرو شد 

 تمام باورھایی بودند که در این تمدن شکل گرفته بود.کامل این ایدولوژی و نازی و نابودیه 
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یوزف گوبلز به ھمراه ھمسـرش ماگـدا ھـم خـود  ،د از خودکشی آدولف ھیتلر و اوا براون روز بع
اما به علـت مقـدار کمـی  ،که به دستور یوزف جنازه ھای آنھا ھم سوزانده شد  ،کشی کردند 

 ،که از بنزین مانده بود به علت استفاده آن برای سـوختن کامـل پیکـر آدولـف ھیتلـر و اوا بـراون 
آنھـا بـه دسـت  ھایف و ماگدا به طور کامل نسوخت و به ھمـراه پیکـر ھـای فرزنـدپیکرھای یوز

نیروھای شوروی افتاد که در نھایت به گفته شوروی سوزانده و خاکستر آنھا به رودخانـه ریختـه 
 شد.

 

دریاساالر دونیتز با توجه به وصیت نامه آدولف ھیتلر فرد اول کشور بوده و  ،بعد از آدولف و یوزف 
ز که در فکر نجات آلمان بود فرمان تسـلیم آلمـان را داد کـه ایـن تصـمیم او موجـب نابودیـه دونتی

دستگیری فرمانده ھا و بزرگھای نازی و اعدام وفادارھا به نازی و غارت کامل  ،کامل آلمان نازی 

 آلمان گردید.

 ،شـد  بمـب ھـای اتمـی بـر روی دو شـھر آن انداختـه ،سپس برای وادار کردن ژاپن به تسلیم 
استفاده از بمب اتم کـاری وحشـتناک و عملـی نابخشـودنی بـود کـه آدولـف ھمـواره آن را یـک 
دیوانگی میدانست و در ابتدای جنگ جھانی دستور توقف برنامه ھای اتمـی را داده بـود امـا بـا 

این علم از  ،خیانت تعدادی از دانشمندان که بیشتر آنھا ریشه یھودی داشتند از جمله انیشتن 
مان خارج و به آمریکا برده شد که در نھایت در پروژه ای مخفی این بمب ھای مخـرب سـاخته آل

 شد و در ھمان جنگ توسط متفق ھا استفاده گردید.

 وقتی که آدولف ھیتلر گفت :

آنچه را که یھـود در میـدان صـنعت و ھنـر ارایـه میدھـد غیـر از دزدی و چپـاول فکـر «
بدھد و برای ایجاد یک چیز تازه فکر کند از افکـار نیست. به جای اینکه به خود زحمت 

 »و اندیشه دیگران استفاده میکند.
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ھر چند تا پیش از استفاده از بمب اتم ھم متفق ھا در ویران کردن کامل شھر ھایی از آلمـان و 
بـی اخـالق بـودن خـود را بـه  ،ژاپن با بمب باران ھای ھولناک و وحشیانه با بمب ھای آتـش زا 

 بی اخالق ھایی که حاال قرار بود آینده بشر را شکل دھند. .اثبات رسانده بودند

چـه در  ،آدولف ھیتلر ھمواره استفاده از بمب اتم و سالح ھای شـیمیایی را ممنـوع کـرده بـود 
سـت روزھایی کـه آلمـان نـازی در اوج پیـروزی پـیش میرفـت و چـه در روزھـایی کـه در اوج شک

داشت فرو ریخته شدن تمدنش را می دید. چرا که باور شکل دھنـده نـازی ھـا زنـدگی بـود نـه 
 و ویرانی. مرگ

آدولف نمی خواست که تاریخ در زمان نام بردن از آلمان نازی نـه تنھـا اسـتفاده از چنـین سـالح 
بلکه نباید به بردگی گـرفتن انسـان ھـا را ھـم  ،ھای ویرانگری را با خود به ھمراه داشته باشد 

به ھمراه نام نازی داشته باشد زمانی که آدولف در سال ھای پایانی جنگ اجازه نداد زن ھـای 

آلمانی را به عنوان نیروی کار به ھمانند برده ھایی در کارخانه ھا بـه کـار بگیرنـد در زمـانی کـه 
 لمان نازی این را میخواستند. عده ای از بزرگ ھای نازی برای کمک به حفظ آ

 اما نباید اخالق را ببازد. ،آدولف میدانست که اگر جنگ را باخت 
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 یقسمتی از علم و فـن آوری ھـای برتـر نـازی ھـا و دانشـمندھا ،بعد از فرو ریختن تمدن نازی 
مریکا که بیشترین غارت و موفقیت نصیب آ ،آنھا توسط بربرھای ویران کننده تمدن به غارت رفت

 شد و ھمین موجب برتریه آمریکا در بسیاری زمینه ھا در آینده گردید.
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قسمتی از علم و فن آوری ھای غارت شده تبدیل به سالحی برای غارتگرھا شـد بـرای اثبـات 
برتریه خود زمانی که جنگ سرد شکل گرفت و علم و فن آوری ھای غارت شده تبدیل شـد بـه 

ھای شـرقی و غربـی نسـبت بـه یکـدیگر در قالـب رقابـت ھـای معیار رقابت و برتری جویی بربر
 فتح فضا و ... .   ،موشکی  ،اتمی 

 ، ۱۹۴۵فوریـه  ۵ی بعد از نازی ھـا را پـیش بینـی کـرده بـود در -و چه قدر زیبا آدولف ھیتلر آینده
 ھمکارھای نزدیکش را فرا خواند و به آنھا گفت :

ما نظم جھانی پیشین را تغییر دادیم،  نتیجه جنگ را دیگر می توان پیش بینی کرد ؛«
انگلیس و فرانسه از صورت دو قدرت دیکته گر خارج شده اند و راه بازگشت به آن 

 مقام را نخواھند داشت. 
روسیه و آمریكا كه  ،و ... جھان (با رفتن آلمان از صحنه) دارای دو قدرت خواھد شد

از ظرفیت معارضه با یكدیگر برخوردار ھستند. معارضه این دو نیرو به علت متضاد 
بودن ھدفھایشان اجتناب ناپذیر خواھد بود. تا ھنگامی كه این معارضه ادامه داشته 

باشد و یكی از دو طرف از صحنه خارج نشود سایر ملل از یک آرامش نسبی 
متناسب با ھوش و سرعت انتقال سران خود که چگونه از برخوردار خواھند بود و 

وضعیت سیاسی روز و رقابت آن دو قدرت استفاده کنند به پیشرفت ادامه خواھند 
  .داد

دو قدرت (مسکو و واشنگتن) به ساخت اتحادیه ھای سیاسی ـ نظامی برای 
زود درگیری و راه بندی دست خواھند زد. منطق قدرت حکم می کند که دیر و یا 

اطمینانی و یک وضعیت بحرانی و -یکی از دو قدرت از میان برود... جھان دچار بی
نامطلوب خواھد شد و این شرایط به پیدایش قدرت ھای تازه کمک خواھد کرد و 

  .نظمی نوین درجھان برقرار خواھد شد
ن جنگ افزارھای نوین که ما (آلمانی ھا) طراح آنھا بوده ایم تکمیل خواھند شد و چو
دارای توان ویرانگری و کشتار فراوان خواھند بود؛ جنگ دیگری مشابه جنگ جاری 

رخ نخواھد داد، جنگھای آینده محدود و منطقه  ۱۹۱۸ـ  ۱۹۱٤(جھانی دوم) و جنگ 

www.takbook.com



 

 

       
Hamid ra 86                                 87                            فھرست 

 »... .ای خواھند بود
 

این گفته ھای آدولف ھیتلر ـ نزدیک به سه ماه پیش از خودکشی او ـ توسط منشی او که 
 درج شده بود.» دفتر ویژه بیان ھای پیشوا«ر داشت در درجلسه حضو

 

 

 توپ گوستاو یکی از شاھکارھای مھندسی نازی ھا

عده ای با قدرت سرمایه  ،دنیا دوباره به شکل قبل خود بازگشت  ،بعد از فرو ریختن تمدن نازی 
معیـار ھـای نـژادی و  ،و عده ای با باورھای جھان میھنی شروع کردنـد بـه تسـخیر انسـان ھـا 
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حفظ نژاد برتر و ویژگی ھای برتر آن از بین رفت و دموکراسـی تبـدیل شـد بـه وسـیله ای بـرای 
حکومت ھای ناسیونال به مرور با شعار ھای لیبرالـی و  ،و کنترل آنھا  بازی دادن عوام و تسخیر

 جھان میھنی سقوط کردند.

نـه بـه ھـوش و  ،ھـا و سـرمایه دارھـا باختنـد ناسیونال ھا نبرد بزرگ تاریخ را به جھان میھنـی 
منـابع خـام و سـوخت  ،بلکه جنگ را بـه تعـداد بسـیار زیـاد  ،برتری ھای علمی و فن آوری آنھا 

 بیش از اندازه آنھا باختند.

نـابودی کامـل  ،واضح است آنچه که اعتقاد جھان میھنی ھا و سـرمایه دارھـا را شـکل میدھـد 
تالط ھای جھانی و گسترده بوده و به ھمین شکل ھـم دنیـای گرایش ھای نژادی و افزایش اخ

رشـد گونـه  ،آینده را برنامه ریزی کردند و با نابود شدن ھر چه بیشتر معیار ھـای برتـر در بشـر 
بشر در ھمین سطح متوقف شد وقتی که پستی ھـا بـه راحتـی توانسـتند برتـری ھـا را نـابود 

 کنند.

ای آدولف ھیتلر نیستی تا ببینی چـه شـده  ،ر موج ھا آه .. ای کاپیتان کشتی فراموش شده د
 این دنیا را

و نا امیدی و دخترھا را اسباب بازیه زینتی نفرت انگیز ھا در  آدولف وقتی پسرھا را در بند اعتیاد
خرید یکی و فروش دیگری و خـانواده ھـا را در بنـد نـزول سـرمایه دارھـا و عقایـد ویرانگـر جھـان 

آرمانی در ذھن شـکل دادی  ،میھنی و کارگران و اجتماع ھای مردمی را غمگین و در بند دیدی 

 ،و فساد ھایی که پلید ھا ساختند و گسترشش میدادنـد  به دور از ھمه این عقب ماندگی ھا
و به آرمان خود رنگ و شکل دادی وقتی که تمدنی بنا شد برای نجـات گونـه بشـر از بنـد ھمـه 
این پلید ھا که در آن دخترھا به بردگی ھای ھوس و شـھوت و بیگـاری ھـای دنیـای پـر از زرقـو 

دنـده  ند نیوفتند و پسـر ھـا بـه حکـم چـرخبرقو شعاری که سرمایه داری و جھان میھنی ساخت
ھای ماشینی کـه بایـد در راه رسـیدن اربـاب ھـای سـرمایه دار و جھـان مـیھن خـود بـه ھـوس 

سرزمین ھا را غـارت و بـه ھـر چـه دستشـان  ،یکدیگر را در اجتماع و جنگ ھا دریده  ،ھایشان 
 نباشند. ،رسید تجاوز کنند 
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غارتگری ھا و تجاوز ھا ھمه دنیایی را در بر گرفته  ،ھا  جنگ .اما ھمه آنچه بنا کردی فرو ریخت
که در آن حـاکم ھـای سـرمایه دار و جھـان مـیھن انسـان ھـایش را تسـخیر و بـه بنـدو بردگـی 

 کشیدند.
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وقتـی  ،آدولف دیگر نه امیدی به اخالق واقعی مانده و نه امید به زندگی برای ھمـه انسـان ھـا
 ،که معیار ھای نژادی و برتری فرو ریخته و پستی شده رنگی آشـنا در ھمـه نژادھـا و خـون ھـا

و قـدرت زن  زمانی که مردھای نژادھای پست با پول ،وقتی که اختالط ھمه دنیا را در بر گرفت 
 ،ھوس و شھوت یا ادامه نسل خود در آورده اند  زیھای نژاد برتر را به بند با

 آدولف ھیتلر گفت :در جایی که 

 »ی عمل ھای آینده است-ی اولیه-مکتب دروان جوانی به منزله ی ماده«

دنیایی که در آن ارباب ھا بازی ای به خورد ذھن ھای کودکی میدھند تا در آینده آمـاده بـازخورد 
ھایی جنسی و عقیدتی باشند که از برتری نژادی دیگـر تنھـا زیبـایی ھـای ظاھریـه گونـه برتـر 

نھا مانده وقتی معیارھای برتریه واقعی با برنامه ریزی ھای دنیوی و اخـروی اربـاب ھـا بـا برای آ
زیبا سازی ھای مصنوعی جسمی و ذھنی در ھم آغوشیه گونه ھای پسـت بـه زانـو در آمـد و 

 نابود شد. 

اما نه صدای کشتی در ھم شکسته و نه طبیعتـی کـه آن را در  ،آه .. صدایی به گوش میرسد 
آدولف صدای خرد شدن بشر است کـه اینبـار دارد بـه گـوش میرسـد بـه ھمـان  ، ھم شکست

 گونه که گفته بودی : 

 » تنھا عدالت برای گوسفندھا دندان گرگ است. « 

چگونه میتوانم نفس بکشم و زنده بمانم در دنیایی که زنـدگی را گلـه گرگھـا در ھـم دریـده انـد 
دنیـایی را در برگرفتـه کـه زنـدگی در آن مـرده و زنـده و ولع گرگھـا  و شھوت وقتی که بوی خون

و سفید در دنیـایی کـه رنگھـا دیگـر وجـود ندارنـد و مـداد رنگـی ھـا  ماندن شده کابوسی سیاه
شدند معیار زیبایی بخشیدن ھـای مصـنوعی بـه زنـده ھـایی کـه زنـدگی را در طبقـه بنـدیھای 

می تھـی از زندگیـه واقعـی رنـگ اجتماعی و خوشگذرانی ھای خود با مداد ھای رنگی در تـوھ
 می کنند.
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 وقتی نیچه اینچنین گفت :

خطر خوشبختی در این است کـه آدمـی در ھنگـام خوشـبختی ھـر سرنوشـتی را «
 »می پذیرد و ھر کسی را نیز.

 و به یاد آدولف ھیتلر وقتی که گفت :

من متنفـر ھا بعد از مرگ من بر اثر تبلیغات یھود از  میدانم و درک میکنم که جھانی« 
خواھند شد اما بر من واجب است که برای سرزمینم (آلمان) بمیـرم و روزی میرسـد 

 » که باور ھای من خواھد برخواست و ھمه خواھند فھمید که من بر حق بودم ... 

 

نمایشی ترتیب دادند و به محاکمـه فرمانـده  یپس از پایان جنگ جھانی دوم، متفق ھا دادگاھ
که زنده به جز آدولف ھیتلر، یوزف گوبلز، ھاینریش ھیملر(رییس وافن اس اس) ھای آلمان نازی 

 ،کـه پـس از خودکشـی آدولـف ھیتلـر و تسـلیم آلمـاناز بزرگ ھای نازی نبودند و تعدادی دیگر 
و ھمچنین رابرت لی(رییس جبھه کار رایش) که پس از دستگیری خـود را خودکشی کرده بودند 
 .ندحلق آویز کرد، پرداخت

آلمان نازی و فرمانده ھـای آنھـا محکـوم و متفـق ھـا توانسـتند تمـام  ،در این دادگاه نمایشی و
که خود در شعله ور کردن جنگ و در طـول جنـگ انجـام داده بودنـد را  و جنایات جنگی خالف ھا

با جرم ھایی  (پشت این دادگاه نمایشی از دید بشر پنھان کنند و آلمان نازی و مقام ھای آن را
موجب خنده فرمانده ھای نازی در ھنگام محاکمه عدادی از آنھا به حدی ساختگی بوده که که ت

، به شکلی نمایشی محکوم کنند. و در نھایت فرمانده ھایی که به آلمان نازی وفـادار )شده بود
ماندند اعدام شدند. گورینگ(فرمانده لوفت وافه) پس از دادگاه و پیش از اعدام با خوردن سیانور 

 کشی کرد.خود
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، نخسـت وزیـر ھـا و ریـیس ھـای دیگـر و دولـت مردھـای آلمـانی، دولتمـردانعالوه بر مقام ھا 
و بـی  کشورھای اروپایی که در جبھه مخالف متفقین بودند، پس از جنگ به شکل ھای مختلف

 و در مواردی ھم زندانی شدند. تیرباران، اعدام رحمانه

ـــام آن را  ـــوده کـــه ن ـــورنبرگ، کشـــتاری ب ـــاه نمایشـــی ن ـــرین داســـتان ســـاختگی دادگ بزرگت
ھولوکاست(کشتار یھودی ھا توسط آلمان نازی) گذاشتند، با ارقامی غیر واقعـی کـه ھـیچ گـاه 

 پس از آن نتوانستند این رقم ھای ساختگی را اثبات کنند.  

 ،در دادگــاه نمایشــی نــورنبرگ ،و از پــیش تعیــین شــده ولــی بــا نتیجــه گیــری ھــای ســاختگی
 کشورھای متفق و به ویژه یھودی ھا توانستند امتیازھای بسیاری به دست آورند. 

ھولوکاسـت تبـدیل شـد بـه نقـابی بـرای  داستان سـاختگی ،نورنبرگنمایشی و پس از دادگاه 
پوشاندن واقعیت ھای مربوط به آلمان نازی، جنـگ جھـانی دوم و جنایـت ھـایی کـه متفـق ھـا 

پس ارباب ھای رسانه ھای تبلیغاتی جھان بـا تمـام تـوان ای پیروزی و پس از آن انجام دادند. بر
خود به این افسانه ساختگی دامن زدند و آنقدر این دروغ را به بشر خوراندند که بـه مـرور بـرای 

 بشر به مانند یک حقیقت شد. 

بـه آلمـان نـازی و جنـگ ارباب ھای امروز دنیـا از وحشـت آشـکار شـدن واقعیـت ھـای مربـوط و 
پنھــان مانــدن جنایــت ھــا و مخفــی کــاری ھــای خــود، بــا تمــام تــوان ایــن بــرای جھــانی دوم و 

نقاب(افسانه ھولوکاست) را بـر روی چھـره واقعـی جنـگ جھـانی دوم  حفـظ مـی کننـد، و ھـر 

صدایی که در بشر در جھت کنار زدن این نقاب بلنـد شـود، توسـط اربـاب ھـا محاکمـه و منـزوی 
 ود.می ش

 به علت فریبکاری و جنایت ھایشـان در صـورت کنـار رفـتن زیر سوال رفتنشانارباب ھایی که از 
آنھـا نقاب(افسانه ھولوکاست) و آشکار شدن واقعیت ھای پنھان شده پشت آن می ھراسند. 

ھیچ پاسخی در قبال مسیر اشتباه و بی بازگشتی که پس از جنگ جھانی دوم، بشـر  که دیگر
مسـیری ُپـر از فسـادھای جنسـی، اخالقـی، اجتمـاعی و سیاسـی کـه  وارد آن شد، نداشته.

دور شـدن بشـر از  و حاصلی جز افزایش روز افزون فقر و فحشـا ، بـی بنـدوباری ھـای جنسـی
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ختالف ھـای طبقـاتی در جوامـع اروز افزون افزایش  موجب در نھایت ونداشته وفاداری  و اخالق
 .بشری شدند

 آدولف ھیتلر در آخرین روزھای جنگ جھانی دوم در برلین گفت:

خواستار جنـگ بـوده ایـم، بـه  ۱۹۳۹اینکه من و یا ھر کس دیگری در آلمان در سال «
ا خـود ھیچ وجه واقعیت ندارد. این جنـگ، بـه ویـژه، خواسـته دولتمردانـی بـود کـه یـ

ی ھا فعالیت می کردند و ھمان ھـا بودنـد کـه بـه یھودی بودند و یا در راه منافع یھود
دود کـردن تسـلیحات جنگ دامن زدند. من پیشـنھادھای بسـیاری بـرای کنتـرل و محـ

، که آیندگان برای تمام زمانھا نتوانند از تعھد پـذیری مـن ھنگـام  نظامی عرضه کردم
 »آغاز جنگ چشم پوشی کنند.

 دلیل ھایی که ساختگی بودن ھولوکاست را اثبات می کند شامل:

ھیچ فرمان و یا دستوری از سوی حـزب نـازی یـا سـران و رھبرھـای آلمـان بـرای نابودسـازی -۱
و ھیچ سندی یا برگه ای در رابطه بـا گـزارش کشـتار یھـودی ھـا توسـط  یھودی ھا وجود ندارد.

ھـا پـس از سـقوط وجـود نداشـته. و ھـیچ گونـه آلمان ھا در مدرک ھای بدست آمـده از آلمـان 
(در واقع ھیچ گاه چنـین مدارک بودجه و حسابداری در رابطه با کشتار یھودی ھا نیز یافت نشد.

 سندھایی وجود نداشته، چون چنین اتفاق ھایی ھیچ گاه روی نداد.)

ی مـورد ادعـاتجھیزات صنعتی و سوخت کـافی بـرای سـوزاندن اجسـاد تعـداد قربـانی ھـای -۲
در تمام منطقه ھای تحت کنترل آلمان نازی وجود نداشـته. و کـوره ھـایی  داستان ھولوکاست،

که در داستان ساختگی ھولوکاست به عنـوان کـوره ھـای آدم سـوزی یـاد شـده در واقـع کـوره 
ھای جسد سوزی(برای جلوگیری از پخش شدن بیماری ھای واگیردار موجود در اجساد) بـوده، 

تعداد این کوره ھا بسیار کمتر از میزانی بوده کـه بتوانـد شـامل رقـم ھـای و ھمچنین ظرفیت و 
 ھولوکاست از تعداد افراد بیان شده را در بر بگیرد.مدعی ھای ساختگی 
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در مورد تعداد یھودی ھـا نشـان مـی دھـد، جھانی دوم قبل و بعد از جنگ مربوط به آمارھای -۳
کشـته شـده که تعدادی از  ،جنگ از میان رفتند که سیصد ھزار تا یکونیم میلیون یھودی در طول

   .کشته شدنددر جبھه ھای جنگ  ھای یھودی بوده کهبه سربازمربوط این آمار نیز ھای 

 یبه مرور زمان داستان سازھای ھولوکاست به تناقض افتاده، و مواردی از شـیوه کشـتار ھـا-4
مورد ادعای داستان سازھای ھولوکاست در گذشته را که پس از گذشـت زمـان بـه طـور کامـل 

بـه ماننـد مـرگ بـه  مدعی ھای بعدی نقض کردند.ساختگی و بی مدرک بودنش اثبات شده را 
وسیله تخلیه ھوا از اتاق، کشتار در اتاق ھای بخار سوزان، کشتار با جریان برق، مرگ بـا آھـک 

   ن.و مسموم سازی خو

داستان ساختگی ھولوکاست و داستان ھای ساختگی مربـوط بـه آن پـس از جنـگ سـاخته -۵
شد به طوری که اردوگاه ھای یاد شده در افسانه ھولوکاست، نزدیک به منطقه ھای سـکونت 

مردم عادی بوده و با وجود فعالیت سرویسھای اطالعاتی متفقین، تا پیش از پایان جنـگ، ھـیچ 
زمان بین لمللی و در ھیچ یک از کشورھای دشـمن آلمـان نـازی، ادعـایی منبع رسمی و یا سا

 مبنی بر کشتار گسترده یھودی ھا نکرده اند.

از تعدادی از روش ھـای سـاختگی، مـورد ادعـای داسـتان سـازھای ھولوکاسـت مـدرکی در -۶
ایـن دادگاه ھا موجود نیست. به عنـوان مثـال کـامیون ھـای دارای اتـاق گـاز. و تصـاویری کـه در 

داستان سازھای ھولوکاسـت بـوده سـاختگی و در حالـت عملـی کـارکرد مـورد نظر مورد، مورد 
و وجــود ھــزاران کــامیون از ایــن نــوع کــه مــورد نظــر داســتان ســازھای  ادعــای آنھــا را نداشــته

 ھولوکاست بوده از نظر عملی و در آن زمان غیر ممکن بوده.

ھای تعداد کشته شـده ھـا، بـه طـوری کـه  نبودن ھیچ منبع یا مدرک مشخصی در مورد رقم-۷
بسیار متفـاوت بیـان مـی کننـد و ایـن ھم منابع مختلف میزان کشته ھای یک محل مشخص را 

عدد به شکل سلیقه ای بیان شده و توافق کاملی بر سر عـدد ھـای آن و درسـتی عـدد ھـای 
اد قربـانی ھولوکاسـت و تعـدبیان شده وجود نداشته. که این خـود نشـانی از سـاختگی بـودن 
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ھزار این ارقام شروع و تا چنـد  ۳۵۰ھای آن بوده. به عنوان مثال برای اردوگاه آشویتس از حدود 
   میلیون ھم بیان شده.

در دادگاه نمایشی نورنبرگ از ادعای وجـود اتـاق ھـای گـاز در ھمـه اردوگـاه ھـای مـورد نظـر -۸
ھا ه ه تعدادی از این اردوگاداستان سازھای ھولوکاست بیان شده بود. اما امروزه مشخص شد

ھیچ اتاق گازی ندارند و در تعدادی از اردوگاھھا ھم اتاق ھای گاز آن پس از پایان جنگ سـاخته 
 شده برای فریب افکار عمومی و تبلیغات.یا در واقع طراحی 

نشانه ای از گاز سیانور در دیوار ھای اتاقھایی که گفتـه مـی شـود بـرای کشـتار یھـودی ھـا -۹
 استفاده میشده پیدا نشد.

بـه نسـل کشـی یھودیـان اشـاره مـی کننـد کـه  یداستان سازھای ھولوکاست در شرایط-۱۰
 ، در زمان نـازی ھـاطبق اسناد مجود نشان داده می شود که زندانی ھای یھودی و غیر یھودی

 مورد مداوا قرار گرفته و جراحی ھم میشدند.

ون ب) برای کشـتار. و رد شـدن ادعـای اسـتفاده از کلیمقرون به صرفه نبودن گاز سیانور(س-۱۱
 این نوع گاز توسط عده ای از محقق ھا در بازدید از این مکان ھا.

روینگ انگلیسی وجود اتاق گاز را و یـا کشـته شـدن کسـی یپژوھش گرانی به مانند دیوید ا-۱۲
 در آن را رد کرده و آن را داستانی ساختگی بیان کردند.

ی توان به خاطره ھای چرچیل و آیزنھاور در مورد زمان جنـگ اشـاره کـرد، کـه و در موارد دیگر م-
 نشده. در زمان جنگ در آنھا اشاره ای به وجود اتاق ھای گاز 

علت ساخته شدن چند کوره جسد سوزی توسط آلمان ھا به علـت بیمـاری باکتریـایی تیفـوس 
و وجود  ین کوره ھا می سوزاندندجسد ھای مردگان را در ا ،شیوع آناز بوده که برای جلوگیری 

نیز خـود شـاھدی بـر ھمـین در تصویرھای پس از جنگ از اردوگاه ھا اجساد بسیار الغر مردگان 
 ماجرا بوده.
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بسیاری از شھادت ھای بایگانی شده در مورد ھولوکاست فاقد اعتبار بوده و شرایط الزم بـرای 
 پذیرفته شدن را ندارند.

کی درخود را برای قواعد فنی ارایه مدرک مقید نمی دانسـته و ھـر مـدادگاه نمایشی نورنبرگ، 
که نظر خود را در مـورد دادگـاه مه کنندگان نورنبرگ کمحاعده ای از بیان  هقابل پذیرش بوده. و ب

بسیاری از مدارک ارایه شده در دادگاه به شکل سـلیقه ای گلچـین شـده بودنـد. و بیان کردند، 
قــط یــک شــکلی از یــک فراینــد قضــایی را داشــته و ھــدف اصــلی آن دادگــاه نــورنبرگ در واقــع ف

 سیاسی بوده است.

توسط خود نازی ھا برای ترساندن زندانی ھـای  ،افسانه صابون سازی از چربی اجساد، به نظر
بیان شده که به ماننـد دیگـر  به عنوان ادعایی از یھودی ھا، که پس از آن شدهیھودی بیان می 

 کافی را نداشت.و مدرک ادعاھای آنھا اعتبار 

در صورتی آلمان نازی را ضـد یھـود بیـان مـی کننـد و ادعـا  ،و ھمچنین داستان سازھای یھودی
می کنند که یھودی ھا توسط نازی ھا کشته می شدند که با نگـاھی بـه تـاریخ قبـل از شـروع 

ند و نه تنھا یھـودی ھـا را نمـی کشـت ی نازی، متوجه می شویم که آلمان ھاجھانی دوم جنگ
اموال آن ھا را غارت نمی کردند، بلکه شرایط الزم را برای خروج آنھا از آلمان مھیا مـی کردنـد و 
بســیاری از یھــودی ھــا در زمــان قبــل از شــروع جنــگ جھــانی دوم از آلمــان خــارج شــدند، کــه 
 بیشترین خروج آنھا مربوط بوده به قراردادی که آلمان نازی با سازمان یھودی ھای آلمـان بسـته
بود که طبق آن قرارداد یھودی ھا از آلمان خارج و به منطقه شرق مدیترانه ارسال می شـدند و 
دارایی ھای آنھا نیز توسط آلمان نازی بـرای آنھـا ارسـال میشـده. ولـی مـدتی پـیش از شـروع 
جنگ این انتقال ھا متوقف شده و یھودی ھا را به جای ارسال به خارج از کشور بـه اردوگـاه ھـا 
انتقال می دادند. که پس از گذشت چند سـال از جنـگ و کـم شـدن منـابع آلمـانی ھـا، میـزان 

وگاھھا نیز کاھش یافته و در آن شرایط بـا شـیوع بیمـاری ھـا و کـم بـودن مـواد رسیدگی به ارد
غذایی، آلمانی ھا نتوانستند شرایط مناسبی را برای افراد حاضر در اردوگاه ھا که ھـم یھـودی 

در ارتـش بر خالف ضد یھود خوانـدن آلمـان نـازی، و ھم غیر یھودی بودند مھیا کنند. و ھمچنین 
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یـادی یھـودی حضـور داشـت کـه بعضـی از آنھـا نیـز مقـام ھـای بسـیار بـاالیی آلمان نیز تعداد ز
 داشتند.
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 .یادشان گرامی باد آنھا که شرافت را در وفاداری دیدند و برای ھمیشه در تاریخ مانـدگار شـدند
آنچـه سـیب را ھمیشـه مانـدگار میکنـد  ،از آن گازی بر نـدار  ،اگر دوست داشتن یک سیب بود 

 .وفاداریه توست
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 ، به نام مردی که می خواست داستان نویس شود

 ، اگر میخواست زیباترین افسانه تاریخ را بنویسد

 : اینگونه آغاز میکرد

 افسانه ای که به واقعیت پیوست ،به نام نازی 

 : و در مقدمه مینوشت

وجـود دارد کـه در آن یـک ملـت شـجاع در سـتیز بـرای زنـدگی  در تاریخ موارد نادری«
ھمچنانکه ملت آلمان امـروزه (آخـرین  ،خویش با امتحان ھایی ھولناک مواجه میشود

ھفته ھای جنگ جھانی دوم) در چنین جنگی گرفتار است.نکبت نتیجـه ای اسـت کـه 
ـــت ـــا را خواھـــد گرف ـــام م  .                                                                                    .تم

ھرگز پایانی بر این مصیبت نیسـت. تـرس و شـکنجه روحـی [ملـت آلمـان] نیـازی بـه 
توصیف موردھای آن ندارد. ما طاقت فرجامی سھمگین را داریم زیرا مـا بـرای خوبیھـا 

[آینـدگان] از  ،عانه جنگی مان برای رسیدن به عظمتجنگیدیم و به خاطر تحمل شجا
 .» ما نام خواھند برد

 نوشته ھای یوزف گوبلز در آخرین ھفته ھای جنگ جھانی دوم
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 وفادارترین نابغه تاریخ ،یوزف گوبلز                                      

  

 

 یوزف گوبلز
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ــــــــــــــــــــزدم  - ــــــــــــــــــــاریخ را ورق می  برگــــــــــــــــــــه ھــــــــــــــــــــای ت
ـــان دارد  ـــز در آن جری ـــه چی ـــت ،ھم ـــجاعت و حماق ـــا ش ـــه ت ـــدی گرفت ـــی و پلی   ... از نیک

چه قدر دردناک است وقتی از زیبایی ھایی میخوانی که می میرنـد در جـایی کـه پلیـدی ریشـه 
به مانند  ،چرخه ای که میچرخد و تکرار میشود درجایی که پلیدی چرخه را در بر گرفت  ،میدواند 

به راسـتی چیسـت کـه تـاریخ را  ،ندگی را مکید و ریشه ھا را خشک کرد علف ھای ھرزی که ز
بـرای دیگـران حامـل  ،نمی دانم شاید من در اشـتباھم و آنچـه مـن پلیـدی میپنـدارم  .رقم میزند

بھتر است حواسم را جمع کنم که نکند نیرنگ ھای تاریخی من را ھم بـا  .زیبایی و زندگی باشد
ه در غالب شعار ھایی زیبا و فریبنده می آیند و تو را با خود ھمـراه نیرنگھایی ک ،خود ھمراه کند 

   .میکنند و وقتی که با او شدی تازه ھیچ میشوی

شعارھایی از باورھای جھان میھنی که دسته دسته و گـروه گـروه انسـان ھـا را بـا خـود ھمـراه 

در ھم پیمانیـه خـود  گمراھان را ،وقتی وعده ھای پوچ  .میکنند و به این سو و آن سو میکشانند
یکی را با شعار برادری و دیگـری را بـا وعـده  ،یکی را با شعار برابری  ،ویرانی شکل گرفت  ،دید 

  .ھایی از دنیایی خیالی در ماورا

سالح شد زبان قبیلـه  ،گروه ھا در زمان قبیله شدند  ،دسته ھا جمع شدند و گروه شکل گرفت 
زمین به لرزه در آمد وقتـی کـه قبیلـه ھـا حرکـت کردنـد و در و  .و وعده ھای پوچ شد آرمان قبیله

ــــد ــــد و تمــــدن ھــــا در ھــــم فــــرو ریختن ــــود کــــه شــــھر ھــــا ســــقوط کردن ــــن زمــــان ب  .ای

ــــــته تکــــــرار شــــــد ــــــا کــــــه پیوس ــــــتانی تکــــــراری از دوران ھ ــــــن ھســــــت داس  .ای
و  پرچم ھای سـرخ بـاال رفـت ،وقتی که ھمه از برابری گفتند  ،و این عقاید بار دیگر شکل گرفت 

 ،آیا باز ھم می بایسـت گریسـت  ، وعده ھای دروغین در قالب داس و چکش بر آن نقش بست
کـدام تمـدن ھـا را  ،د اناین بار دیگر قرار بود عقاید جھان میھنی کدام شھر ھا را به ویرانی بکشـ

ـــــــد ـــــــزار گردان ـــــــودن تھـــــــی و بی ـــــــابود و کـــــــدام انســـــــان ھـــــــا را از انســـــــان ب  .ن
 .یــــم و خــــواھیم زده ای پیوســــته دامــــن زدوای بــــر مــــا کــــه بــــر ایــــن چرخــــه ویرانــــ

ی جھـان -به جایی که دیگر عقیـده ،عقاید ویرانگر جھان میھنی اینبار قرار بود به قلب اروپا بتازند 
 .از شـــرق و جنـــوب بـــر آن تاختـــه بـــود امـــا ناکـــام مانـــده بـــود ،صـــدھا ســـال قبـــل ،میھنـــی 
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ینی که به بزرگـی و شـگفتی ھـای سرزم ،زنھا و مردھای با اراده  سرزمین ،ھدف قلب اروپا بود
کمونیسم با عقاید ویرانگر جھان میھنی  ،یک تمدن رسیده بود و به این سادگی فرو ریختی نبود 

 .آینده اروپا در خطر بود ،اش نباید وارد اروپا میشد 

چـون میدانسـتند کـه پیروزیـه  ،و اینجا جایی بود که انسان ھای بـا اراده ماندنـد و عقـب نرفتنـد 
پـس انسـان ھـای بـا اراده  .یعنـی مـرگ اروپـا بـرای آینـدگان ،کمونیسم (عقایـد جھـان میھنـی)

نازی  آنھایی که از شرق و غرب بر آلمانایستادند در زمانی که ھدف ھا گم شده بود برای ھمه 
 .تاختند

 

 رودلف ھس آدولف ھیتلر یوزف گوبلز
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آخرین تمدن در حال فرو ریختن بود و آخرین امیدھا از باورھایی برای زندگیه بھتر برای انسان ھـا 
 ،تمدنی با باور ھایی که حـرف ھـایش قبـل از آنکـه بخواھـد شـعار شـود  .داشت فرو میریخت ،

 . تمدنی با باور ھایی که زندگی را زیباتر و مردم را شادتر میکرد .عملی میشد

 .چــرخ گــردون بــار دیگــر در جھــت نابودیــه زیبــایی و زنــدگی قــدم بــر میداشــتامــا افســوس کــه 
آخرین تمدن داشت فرو میریخت و صدای قـدم  ،امیدھا دیگر از میان رفته بود  ،سقوط نزدیک بود 

 .ھای ویرانگر دشمن دیگر قابل شنیدن بود

اج خروشـان و ھمانند کاپیتانی که کشـتیش در امـو ،اما آدولف ھیتلر قصد عقب کشیدن نداشت
امـا کاپیتـان میدانسـت لحظـه ای عقـب  ،وحشی احاطـه شـده بـود و در حـال غـرق شـدن بـود 

یعنی پشت کردن به ھمه آنچـه کـه او و خدمـه اش تـا آنجـا بـرایش کـار کـرده و عـرق  ،کشیدن 
 .ریخته بودند

کـه  یعنی پشت کردن به ھمه زنھا و مردھای بـا اراده ای ،آدولف ھیتلر میدانست عقب نشینی 
ناسیونالیسـم سوسیالیسـم) (برای آزادی و آزادگی و برای ساختن یک آلمان زیبا و یک باور زیبـا 

  .سالھا رنج کشیده و تالش کرده بودند و اما حاال دیگر خیلی ھایشان در این راه جان داده بودند
 .پس آدولف ھیتلر ماند و ھمراه با آخرین تمدن برای ھمیشه جاودانه شد

در جایی  ، را میبینیم که در گذر تاریخ ه ھاییھمیشه نام فرماند ،وقتی صحبت از تمدن میشود 
اما می ماندند تا نشان دھنـد کـه تمـدن ھـای بـزرگ در  ،که میدانستند ماندنشان یعنی نابودی 

پـس تـا آخـرین  ،قالب انسان ھای بزرگی شکل میگیرد که نابودیه تمدن را نابودیه خـود میبیننـد 
 .ند بــه ھمــه چیــز پشــت کــرده و بگریزنــدســتند در حــالی کــه مــی توانادان مــی ایســتزمــ

میتـوان آریـوبرزن از تمـدن ھخامنشـی و لیونیـداس از تمـدن  ،از بزرگترین این انسان ھا در تـاریخ 
 .ایســتادند و بــرای ھمیشــه جاودانــه شــدند ،یونــان باســتان را نــام بــرد کــه در بــدترین شــرایط 

را معرفـی کـنم کـه او  ه ھـاشته سومین انسان با اراده از این گونه فرمانـددر این مقاله سعی دا
 .ھم تا آخرین لحظه ماند و برای ھمیشه جاودانه شد
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 یادبود ھایی از تمدن ھای خاموش شده
 لیونیداس -گوبلز  -آریو برزن 

 .یوزف گوبلز از آخرین تمدن (تمدن آلمان نازی)

 .گلولـه ای کـه پایـان یـک تمـدن را رقـم زد ،صدای گلوله ھنـوز در گـوش ھـایش تنـین انـداز بـود 
فضای راز آلود آن لحظه برایش فراموش شدنی نبود وقتی که برای آخـرین بـار آدولـف ھیتلـر و اوا 

 .براون را در حال رفتن به اتاق میدید

صدایی کـه بـا ھـر صـدای  ،در بر گرفت  و زمانی بعد صدای گلوله تمام فضای پایگاه زیر زمینی را
 .دیگری که تا به آن زمان شنیده بود فرق داشت

ـــه بود.لحظـــه ھـــایی بســـیار ســـخت ـــدرود گفت ـــدگی ب ـــه زن  .پیشـــوای ناسیونالیســـم ھـــا ب
یوزف گوبلز وقتی که اینگونه تصاویر و خاطره ھای گذشته را در ذھنش مرور میکرد در حـال خـارج 
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ناکـام  ،ھمه تالش ھای او برای توقف جنـگ و بـاقی مانـدن نـازی  ،دشدن از پایگاه زیر زمینی بو
آلمـان  یست ھای غربی حاضر به باقی مانـدننه کمونیست ھای شرقی و نه امپریال ،مانده بود 

اما آنھا باز ھم خواھـان ادامـه جنـگ و  ،با اینکه آدولف ھیتلر دیگر زنده نبود  ،و پایان جنگ نبودند 
 .تسلیم بی قید و شرط آلمان نازی بودند

آنھا خواھان نابودیه کامـل بـاور ناسیونالیسـم سوسیالیسـم  ،و اینجا جایی بود که معلوم میشد 
  .نازی برای آنھا فقط یک بھانه بود یھاه وگرنه کنار رفتن فرماند ،بودند 

ورد میکرد ھمه فضا را پر کرده بود و این آخرین قـدم ھـای یـوزف صدای توپھایی که به اطراف برخ
 .گوبلز به ھمراه ھمسرش ماگدا بود
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 یوزف و ماگدا

پس آنھا ھم دیگر باید بدرود میگفتند چرا که میدانستند در دنیای  ،ھمه چیز دیگر تمام شده بود 

 .دیگــــر جــــایی بــــرای زنــــدگی کــــردن نیســــت ،بدونــــه ناسیونالیســــم سوسیالیســــم 
 .و در این جا بود که خاطرھای گذشته در لحظه لحظه ھای ذھن یـوزف گـوبلز نقـش مـی بسـت

کـودکی دیگـر قـرار بـود چشـم  ،بود و خانواده گوبلز منتظر عضو جدیـد خـانواده بودنـد 1897سال 
ا فکر کردن به کـودکی میگذرانـد ھایش را به دنیا باز کند و ماریان الدنھایس(مادر یوزف) روزھا را ب

روزھای اکتبر در حال گذر بودنـد و سرنوشـت بـار دیگـر در  ،که داشت در وجودش شکل میگرفت 
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ــم خــوردن  ــا اینکــه روز ،حــال رق ــر رســید  ۲۹ت ــا آمــد ،اکتب ــه دنی ــوزف گــوبلز ب ــااول ی  .روزی کــه پ
دنیایی کـه یـوزف در  ، زیبا دنیایی زشت و ،حاال دیگر عضو جدید خانواده گوبلز پا به دنیا گذاشت 

آزادی و شادی مردم آلمـان بایـد  ،نقش مردی که برای مھر  ،آن نقشی بزرگ را باید بازی میکرد 
 .میجنگید

آیا فردریش گوبلز (پدر یوزف) وقتی که کودک خود را در آغـوش میگرفـت میتوانسـت بـه ایـن فکـر 
ــــــــود ــــــــاریخ ســــــــازھا خواھــــــــد ب ــــــــرین ت ــــــــدش از بزرگت ــــــــه روزی فرزن ــــــــد ک  .کن

 یوزف در یک خانواده کاتولیک ھمراه برادران و خواھرانش رشد کرد با نام ھای

 ۱۹٤۷-۱۸۹۳ھانس 

 ۱۹٤۹-۱۸۹٥کنراد 

 ۱۹۰٥-۱۹۰۱الیزابت 

 ۱۹٤۹-۱۹۱۰ماریا 

خانواده گوبلز در شھر ریت یکی از مناطق صـنعتی شـھر منشـن گالدبـاخ و در جـایی کـه طبقـه 
ـــــــد ـــــــوزف را شـــــــکل می ـــــــه ی ـــــــدکـــــــارگری فاکتورھـــــــای زندگی ـــــــدگی میکردن  .اد زن

 .اتفاقی در دوران کودکی یوزف سبب شکل گرفتن آینده او شد

ــود  ــدا کــرده ب ــا پی ــوزف از ناحیــه پ ــاراحتی کــه ی ــوزف نمیــداد ،ن ــادی بــه ی  .دیگــر اجــازه تحــرک زی
اما یوزف سرسختانه مقاومت میکرد و شاید ھمین ناراحتی و مقاومت او بوده کـه یـوزف را در راه 

  .مقاوم تر از ھر زمانی کرده بود ،آینده  رسیدن به ھدفی در

اتفاق ھایی در اروپا  ،زندگی جریان عادی خود را داشت که ناگھان بوی اختالف ھا فضا را پر کرد 
آیا باز ھـم قـرار بـود  ،داشت رقم میخورد که بار دیگر داشت این قاره را به سمت جنگ میکشاند 

 .بوی باروت فضای اروپا را پر کند
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الف ھـا روز بـه روز داشـت بلنـد و بلنـدتر میشـد.امپراتوری ھـا دیگـر تحمـل یکـدیگر را صدای اخـت
بھانه ای شـد  ،رقابت برای منابع ھمه را به جان ھم انداخته بود تا جایی که یک ترور  ،نداشتند 

 .برای تصفیه حساب در اروپا

نمیکـرد کـه یـک شاید ھیچ کس فکـرش را  .شیپور جنگ نواخته شد و سالح ھا آماده برای جنگ
 .آتــش جنگــی را روشــن کنــد کــه نــه تنھــا اروپــا کــه دنیــایی را وارد نبــرد کنــد ،اخــتالف در اروپــا 

جنگ فضای حاکم بر محیط شده بود و در این زمان بود که یوزف ھم قدم بر داشت تا به صف ھم 
 .سرزمین پدریش را تھدید میکرد ،رزمانش بپیونند در جایی که دشمن 

اثر خود را در اینجا نشـان داد و یـوزف بـه خـاطر نـاراحتی کـه در پـایش  ،کودکی  اما ھمان اتفاق
اینکـه یـوزف در آن لحظـه چـه  .نتوانست مجوز الزم برای حضور در جبھه را بگیرد ،ایجاد شده بود 

حسی را داشت تجربه میکرد را نمی توان درک کرد ؛ اما حسی دردناک بود که او را از آنچـه کـه 
اما یوزف نمی دانست که در آینده قرار است ھمـراه  ، آرمانی داشت دور می کردبرایش نقشی 

 .به بزرگی تمام تاریخ ،با ناسیونال سوسیالیست ھا آرمانی را شکل بدھد 

پـس یـوزف بعـد از ایـن جریـان بـه  ،اراده یوزف گوبلز بزرگتر از آن بود که به این راحتی کنار بکشد 
تاریخ و ادبیـات ادامـه داد و بـه خـاطر نبـوغ و اسـتعدادی کـه  ،تحصیالتش در زمینه ھای فلسفه 

و  .داشت توانست خیلی زود و در سـن پـایین مـدرک دکتـرایش را از دانشـگاه ھایـدلبورگ بگیـرد
در زمانی که نا امیدی سرزمین آلمـان را در  ،سپس به روزنامه نگاری و کار در بانک مشغول شد 

 .بر گرفته بود

ناگھان مشکل ھای داخلی در آلمان آشـکار شـد  ،در جبھه ھا میجنگیدند  در زمانی که سربازھا
که حاصل تبلیغ ھای عده ای با باورھایی جھان میھنی بود کـه ھماننـد بیماریـه طـاعون کـم کـم 

انسـان ھـای  در میان مردم شد و نظم در سرزمینسرزمین را در بر گرفت و سبب چند دستگی 
 .ده بود و حمایت از جبھه جنگ کاسته شده بودجای خود را به بی نظمی دا ،منظم 
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جز افزایش در میزان کشته ھـا و زخمـی  ،و اینجا جایی بود که دیگر ادامه جنگ معنایی نداشت 
دشمنان آلمان که خـود را در ایـن  ،پس آلمان کنار کشید در حالی که میتوانست پیروز باشد  .ھا

را متوقف کرده بود را بـه عنـوان مقصـر معرفـی  آلمانی که جریان جنگ ،شرایط پیروز تصور کردند 
 .به گونه ای که انگار خود آنھا ھیچ تقصیری نداشتند ،کردند 

سفره ای پھن شده بود و متفق ھا دور ھم جمع شده بودند و پیکـره رنجـور مـردم زجـر کشـیده 
یکـی خـاک سـرزمین  ، آلمان را با پنجه ھایشان میدریدند و ھر که ھـر چـه میتوانسـت میگرفـت

  ... دیگری سالح ھا را و ،آلمان را 

غارتگری ھا ادامـه داشـت و در آخـر آلمـان را بـه عنـوان مقصـر در شـروع جنـگ معرفـی کردنـد و 
متفق ھا می خواستند کمر آلمان را بشـکنند و چنـان بالیـی بـر سـر  .محکوم به پرداخت غرامت

 .از جایش برخیزد مردم آلمان بیاوردند که دیگر این سرزمین نتواند

انـدوه و زجـر  ،و ورسای (محل گرد آمدن متفق ھا برای تقسیم غنایم )نامی بود که یـاد آور غـم 
  .برای مردم آلمان شد

عده ای را  ،ی تاریک فضای زندگی مردم آلمان را در بر گرفته بود -اندوه و آینده ،در حالی که غم 
عاملی اتحاد مردم آلمان را به ھـم زده بـود ؟؟  چه به فکر فرو برد که عامل این فالکت چیست؟؟

چه کسانی داشتند این جریان ھا را کنترل میکردند و چه کسانی داشتند از این جریان ھـا سـود 
  میبردند؟؟

عده ای ھم  ، ریشه عقاید جھان میھنیه حاصل در آن زمان را میشد در ریشه ھای یھود پیدا کرد
روت گرایی میپرداختند که باز ھم بیشـتر بـه ریشـه ھـای یھـود از این جریان ھا و اختالف ھا به ث

حال باید پرسید که آیا باید یھود را عامل فالکت آلمان دید یا خود مردم آلمـان را  .نزدیکتر میشدند
که به سادگی فریب این نیرنگ ھا و شعارھای جھان میھنیه ساخته یھودی ھا را خورده بودنـد و 

 .پدید آورده بودند برای خودچنین آینده ای را 
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میـان عقایـد  ،جنگـی در داخـل شـکل گرفـت  ،در ھمین زمان بود که با پایـان جنـگ جھـانی اول 
 .جھان میھنی و افرادی که تمایل به ملی گرایی داشتند

ھر کسی سعی در مقصر خواندن  ،اختالف ھا و درگیری ھا رو به افزایش بود  ،چند دستگی ھا 
دھنـده آلمـان معرفـی میکـرد و طبـق معمـول شـعار ھـای جھـان دیگری داشت و خـود را نجـات 

موفق تر عمل می کـرد و  ،اما با ظاھری بسیار زیبا بود  ،میھنی ھا که سرشار از نیرنگ و فریب 
 .قدرت این دسته از افراد به مرور بیشتر میشد

ھیچ آینده روشنی را در حمایت از ایـن  ،اما آنھا که عالقه مند به تاریخ بوده و تاریخ را میدانستند 
جھان میھنی ھا نمی دیدند و می توانستند درک کنند که این جھان میھن ھا نمـی تواننـد ھـیچ 

کـه در آینـده  ،کـه از ایـن دسـته افـراد ،شندسرزمین و مردم آلمان داشته باآینده سعادتی برای 
 .ھیتلر و یوزف گوبلز اشاره کرد میتوان به آدولف ، بزرگترین ناسیونال سوسیالیست ھا شدند
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 آدولف ھیتلر و یوزف گوبلز

 ور را نمی پـذیرفت و در راسـتای آنانسانی که به راحتی یک با .یوزف فردی باھوش و عمیق بود

روزھـا میگذشـتند و شـرایط بـرای مـردم آلمـان سـخت و سـختر  .بی دلیل قدم بـر نمـی داشـت
ھمـه بـه دنبـال مقصـر  ،ھمانند ھر جامعـه جانداریـه دیگـریدر چنین شرایط دردناکی به  .میشد
 .یکـی مـردم را و دیگـری خـود را ،یکی دخالت دیگر کشـورھا  ،یکی سیستم حکومتی را  .بودند

ھر اتفاقی میتوانست در چنین شرایط حساسـی آینـده  ،جنگ و نبرد ھای داخلی باال گرفته بود 
 .بزندنژاد و سرزمین را در قلب اروپا رقم  ،یک ملت

سرزمینه قدیمی در قلب اروپا در نزدیک ترین شرایط به نابودی قرار داشت و این ھمان چیزی بود 
 .که خیلی از سودجویان داخلی و خارجی به دنبال آن بودند
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صـدایی کـه یـوزف نمـی توانسـت از  ،صدایی متفاوت از دیگران  ،صدایی بلند شده بود   ، اما نه
 .کنار آن بی تفاوت رد شود

و امـا  ،صـدایی واقعـی و بلنـد از قلـب پیکـر کـارگران آلمـان  ،این صدا متفاوت از دیگر صداھا بـود 
متفاوت از دیگر صداھای جھان میھنی که داشتند آلمان را به سمت نابودی و ویرانیه بیشتر مـی 

ل ھـا این صدا برای یوزف گوبلز بلندتر از ھر صدایی دیگر بود و یوزف که اتحاد سوسـیا ،کشاندند 
به این می اندیشید که شاید با ھمراه شدن  ،را راھی در نجات موقت آلمان در آن زمان می دید 

 .با این صدا بتواند روزی سوسیال ھا را به ھم نزدیک تر کند

یورف انسانی باھوش و عاقل بود و می دانست (که اگر ندایی واقعی از قلب سرزمینی قـدیمی 
 .ھمـین نـدا بـود )شـده باشـد و درخواسـت نجـات داشـته باشـدبلنـد  ،که در حـال نـابودی بـود 

حزبی در جھـت  ،خود را در یک حزب میدید  ،یوزف جذب این ندا شده بود و وقتی که به خود آمد 
 .نجات سرزمین پدری

و توانـایی ھـای بـاالی او موجـب رشـد  ،وارد حـزب شـد  ۱۹۲۲-۲۳یوزف گوبلز در حدود سالھای 
مرور در آینده تبدیل به یکی از کلیدی ترین اعضای حزب نازی و یکـی  سریع او در حزب شده و به

 .از نزدیک ترین و وفادارترین افراد به آدولف ھیتلر گردید

حـزب نـازی را ناچـار بـه گـرفتن یـک تصـمیم  ،در روزھایی که درگیری ھای داخلی باال گرفته بـود
یکـی از  1937-1865(درف  تصـمیمی کـه افـراد بسـیار بزرگـی ھماننـد اریـش لـودن ،بـزرگ کـرد 

ــانی اول  ــده ھــای آلمــان در جنــگ جھ ــرین فرمان ــه میدانســت  ،بزرگت ــزرگ ک ــرای ب ــی گ ــک مل ی
مارکسیست ھا و جمھوری خواھان در معاھده ورسای به ارتـش آلمـان خیانـت کردنـد) و آدولـف 

 .ھیتلر در راستای آن قدم بزرگ برداشتند

 .اتفـاق افتـاد) معـروف شـد ۱۹۲۳نـوامبر  ۹به کودتای آبجو فروشی (که در تاریخ  ،آن اتفاق مھم
اما تبدیل شد به زمینه ای برای پیروزی ھـای بـزرگ در آینـده حـزب  ،کودتایی که شکست خورد 

 .نازی
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 شرکت کننده ھا در حرکتی که با نام کودتای آبجو فروشی در یادھا ماند

مقام ھای بلند پایه حزب نازی به ویژه آدولف ھیتلر دسـتگیر شـدند  به موجب آن کودتا تعدادی از
امـا بـه علـت نبـوغ آدولـف ھیتلـر و حمایـت دوسـت داران  ،و حزب نازی غیر قـانونی اعـالم شـد 

بعد از گذشت مدتی فعالیت حزب دوباره از سر گرفته شد و یوزف به فعالیـت خـود در  ،ناسیونال 
 .حزب به عنوان دستیار جورج اشتراسر ادامه داد

سیالیستی باید تصمیم بزرگـی در جایی که یوزف بین مقدم بودن فعالیت ھای ناسیونالی یا سو
 میــداد یــا ناســیونال را  آیــا حــزب نــازی بایــد سوســیال را محــور آینــده خــود قــرار ت.میگرفــ

و در ھمین زمان بود که بحث ھای حزبی باال گرفت واینجـا جـایی بـود کـه بـه بـاور آدولـف ھیتلـر 
بسـیار بـه سیاسـت  ، فعالیـت بـا معیـار سوسیالیسـتی کـه اشتراسـر بـر آن پافشـاری میکـرد
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ا ھـر چـه کمونیست ھا نزدیک شده بود و از نظر آدولف ھیتلر این روش می توانست حزب نازی ر
 .بیشتر به سوی بلشویسم بکشاند

به باور آدولف ھیتلر آینده نباید متعلق به عده ای خاص باشد و این زمین اسـت کـه نقـش آینـده 
  .سازی را برای ملت آلمان خواھد داشت و در این زمین ملت آلمان باید وجود پیدا کند

اکنـون بـه  ، لیسـتی حمایـت میکـردو اما یوزف که تا پیش از آن از فعالیت حزب بـر معیـار سوسیا
ھمانند اینکه از خوابی عمیق بیدار شده باشد او را به واقعیت ناسیونالی (که آدولف ھیتلـر از آن 

 .به عنوان راه نجات و آینده ملت آلمان یاد میکرد) جذب کرد

د او دیگر اکنون میدانست که فعالیت بر محور سوسیالیسم یک دیدگاه جھان میھنی ایجاد خواھـ
و  سـرزمین ھـا را بـه غـارت ، کرد به ھمانند ھر دیدگاه جھان میھنـی دیگـر کـه تـاریخ را بـه لـرزه

 .نژادی را به نابودی خواھد کشاند ،سازمان قومی  نیستی و

 : در جایی که گوبلز نوشت

ـــت؟؟« ـــدار اس ـــه مق ـــر چ ـــدازه ھیتل ـــده ام. ان ـــران ش ـــنم وی ـــاس میک ـــن احس  »م
ھیتلـر ایمـان آوردم. وحشـتناک است.پشـتیبانی مدت زیادی طول نکشید که من به «

 .»این پس در راه او خواھد بود زھیتلر ا زمن در درون حزب ا

آدولـف ،که دیگر یک نـازی نابغـه بـا معیـار ناسـیونال بـود  ،حال دیگر یوزف گوبلز نه تنھا یک نابغه 
  .به این موضوع پی برد و ھمین موجب نزدیکیه یوزف به ھیتلر شد ھیتلر
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 : گوبلز نوشتو 

من دوستدار او ھستم. ذھن او فرای ھر چیـزی اسـت. یـک چنـین ذھـن درخشـانی «
 .»یک نابغه سیاسی ،میتواند رھبر من باشد.من در برابر بزرگترین فرد تعظیم میکنم 

نابغه ای که توانایی ھـای خـود را در راه حـزب بـه  ،اکنون دیگر یک نابغه پا به میدان گذاشته بود 
ـــ ـــان گذاش ـــود جری ـــد ،ته ب ـــد بگوی ـــه بای ـــه چ ـــت ک ـــی دانس ـــت و م ـــخن میگف ـــوب س  .او خ

باال بودن پرچمش  ، یوزف اکنون داشت خود را در نقش پرچم داری در میدان نبرد نشان میداد که
روحیه سرباز ھا را حفظ و با رقص پرچم در میدان نبرد شکوه و امید را به خودی ھـا و تـرس را در 

 .دشمن ایجاد میکرد

پـا بـه بـرلین  ۱۹۲٦فادار اکنون از طرف آدولف ھیتلـر بـه عنـوان نماینـده حـزب در سـال ی و-نابغه
امـا گـوبلز  ،برلین را در آن زمان میشد یک پایگاه قدرتمند برای کمونیسـت ھـا دانسـت  .گذاشت

 .نبــردی کــه قــدرت در دســت حریــف بــود میــدان ،میدانســت کــه پــا بــه میــدانی بــزرگ گذاشــته 
ــــان آن  ــــر زم ــــاال دیگ ــــذاردح ــــایش بگ ــــه نم ــــود را ب ــــدرت خ ــــوزف ق ــــا ی ــــود ت ــــیده ب  .رس

قـدرت نمـایی در مقالـه نویسـی و رویانیـدن ، حزب ھای چـپ بایـد بـه چـالش کشـیده میشـدند
واقعیت ھایی که در سایه شعارھای جھان میھنی ھا از دید مردم پنھـان مانـده بـود قسـمتی از 

 .نبوغ یوزف بود

بـه مقابلـه پرداختنـد و حـاال  ،ونال ھا را تحمل کننـد چپ ھا که نمی توانستند قدرت گرفتن ناسی
 .دیگـــر ایـــن نـــزاع ھـــای خیابـــانی بـــود کـــه میتوانســـت در نتیجـــه نبـــرد تعیـــین کننـــده باشـــد

به ناسیونال ھا امید و سعی در اثر گذاری بر  ،و یوزف گوبلز به ھمانند یک پرچم دار در میان نبرد 
 .محیط اطراف و مردم داشت
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که در خانه اش توسط فـردی از دشـمنان  SA ھورست وسل(یکی از اعضای وقتی میگفت سرود
سیاسی کشته شد) را بخوانیـد ھـر گـاه کـه یکـی از شـما در راه ھـدف بـه زمـین افتـاد و دیگـر 
برنخواست تا این نمادی باشد برای اتحاد به ھمانند ھورست وسـل کـه دیگـر نمـاد یـک قھرمـان 

 .شده بود

یا در واقع باید گفت تبلیغـات دیگـر ھمـه چیـز  ،در مبارزه شده بود  تبلیغات تبدیل به عامل مھمی
شده بود وقتی که دشمن بر روی ضعف ھای سیاسی و اجتماعی مانور میداد و ذھـن ھـا را بـا 

بـه ھماننـد طـاعون کـه کـم کـم ھمـه را در بـر  ،شعار ھای جھان میھنی داشت تسخیر میکـرد 
 .میگرفت

 : در جایی که یوزف گوبلز می گفت

ھدف از تبلیغات افزایش آگاھی نیست بلکه ھدف از تبلیغات بدست آوردن موفقیـت «
 .»است

 .توانایی ھای گوبلز در فن سخنرانی او را تبدیل به دومین سخنران حزب بعد از آدولف ھیتلر کـرد
حـزب  ، در راه بود و در مبارزه ای بـزرگ بـرای پیـروزی در یـک رقابـت سـخت ۱۹۲۹انتخابات سال 

 .نماینده را به رایشتاگ بفرستد که یکی از آنھا یوزف گوبلز بود ۱۰موفق شده بود نازی 

  

www.takbook.com



 

 

       
Hamid ra 86                                 117                            فھرست 

 

 یوزف گوبلز

ھمراه بود با سال سقوط اقتصادی و گرایش ھای مردمی به چپ ھـا و نـازی ھـا بـه  ۱۹۲۹سال 
 .عنوان نجات دھندگان خود که افزایش می یافت

 .ھــــای مختلــــف متفــــاوت بــــودمیــــزان ایــــن گــــرایش ھــــای مردمــــی در منــــاطق و شــــھر 

زمانی که با بحران ھـای اقتصـادی گـرایش مـردم  ،ی در حزب ایجاد شد یبار دیگر اختالف نظر ھا
 .به چپ ھای سوسیال و کمونیست افزایش می یافت
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ر) بود که این بـار خواھـان ھمکـاری ھـای موقـت بـا ستراشاینبار نوبت اتو اشتراسر (برادر جورج ا
 ان میھنـیشعار ھـای جھـ ، ستداللی که با افزایش مشکل ھای اقتصادیچپگراھا بود با چنین ا

و حزب نازی میتوانـد بـا ھمکـاری  ، هه ای در میان کارگران بیکار داشتچپ ھا نفوذ بسیار گسترد
 .موقت با چپ ھا به شکل بھتری بـه مقابلـه بـا جامعـه سـرمایه داری بـا معیـار مالکیـت بپـردازد

ــا ــر ب ــار دیگ ــر ب ــف ھیتل ــا آدول ــرد ام ــت ک ــت مخالف ــای کمونیس ــی ھ ــان میھن ــا جھ ــاری ب  .ھمک
آدولف ھیتلر دیگر اکنون میدانست که افزایش عقیده ھای جھان میھنی در میان کارگران بیکار به 

سوسیال ھا و کمونیست ھا از این ضعف موجود در  ھای اقتصادی آنھا و بھره برداری علت ضعف
کـه شـعار ھـای جھـان میھنـی در طـول تـاریخ  و او مـی دانسـت ،جامعه برای فریـب آنھـا بـوده 

ضـعیف ھـایی کـه نـه تـاریخ مـی  ،بیشترین اثر را بر روی آدم ھا و جامعـه ھـای ضـعیف داشـته 
دانستند و نه توانایی فھم واقعیت ھا را و چنین قبیله ھا یا سرزمین ھایی که درگیر عقاید جھان 

مردم و آیندگان سـرزمین خـود  ،ویرانی تاریخ سرزمین  ،جز نابودی  ،میھنی در تاریخ شده بودند 
 ،پس آدولف ھیتلر آینده حزب را بیشتر در کـارگران  ،چیزی نخواھند داشت  ،و دیگر سرزمین ھا 

میدید که نتیجه انتخابات گذشته نشان از میـل و گـرایش بیشـتر آنھـا  ھاطبقه متوسط و کشاورز
  .ی داشتهبه حزب نازی در راه ساختن یک آینده واقع

پس در ایـن شـرایط اتـو اشتراسـر از رھبـری بـر اداره تبلیغـات کنـار گذاشـته شـد و یـوزف گـوبلز 
 .جانشین او شد

حزب نازی بـا رھبریـه یـوزف گـوبلز اثـر ھـای بسـیار زیـادی در  ۱۹۳۳تا  ۱۹۳۰و در بین سال ھای 
 .رقابت ھای انتخاباتی گذاشت

خانواده ای تشـکیل دادنـد کـه  ،یوزف شد و این دو بود که ماگدا وارد زندگی ۱۹۳۱در حدود سال 
 .میتوان از آنھا به عنوان وفادارترین خانواده ھا به ایدولوژی برتر در تاریخ نام برد
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 : حاصل این ازدواج شش فرزند بود به نام ھای

 ۱۹۳۲ھلگا متولد سال 

 ۱۹۳٤ھیلدگارد متولد سال 

 ۱۹۳٥ھلموت متولد سال 

 ۱۹۳۷ھدای متولد سال 

 ۱۹۳۸ھلدین متولد سال 

  ۱۹٤۰ھیدرون متولد سال 

 .سال داشت به یکی از بزرگترین ھای حزب نـازی تبـدیل شـده بـود ۳۰حاال دیگر یوزف که حدود 
که میشد این را حاصل نبـوغ و  ،در برلین اما این گرایش ھا به حزب نازی بیشتر از دیگر نقاط بود 

درصـد آرای بـرلین را  28حـزب نـازی  ۱۹۳۲ال بـه طـوری کـه در سـ ،فعالیت ھای گـوبلز دانسـت 
 .بدست آورد

از دیگر نبوغ یوزف گوبلز می توان به برنامه ریزی برای رفتن سریع آدولف ھیتلر بـه قسـمت ھـای 
کـه بـا ھواپیمـا بایـد ایـن سـفرھا بـا  ،مختلف کشور برای رساندن نظرھای خـود بـه گـوش مـردم

 .سرعت باالتری انجام میشد

نابغـه بـرای اولـین بـار امکـان اسـتفاده آدولـف ھیتلـر از رادیـو و سـینما را بـرای و ھمچنین یـوزف 
رساندن پیام ھای حزب به مردم ایجاد کرد و ھمچنین ترتیب دادن رژه ھـای افـراد حـزب در زمـان 
گردھمایی ھا با نماد ھای خاص که اثر شگرفی از ملی گرایی و تعصب را در میان مـردم بـه جـا 

  .مان را ھر چه بیشتر شیفته نازی ھا و آینده امیدوار کننده خود می کردمیگذاشت و مردم آل

 .رھبری یوزف گوبلز موجب ھر چه بیشتر شدن اعتبار حزب نازی در میان مردم آلمان شده بود
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 ۳۰زمـانی کـه در  ،و در نھایت حزب نازی توانست به یکی از بزرگترین موفقیت ھای خـود برسـد 
 .ھیتلر توانست به مقام صدراعظمی آلمان برسدآدولف  ۱۹۳۳ژانویه 

و مراسم رژه نازیھـا بـه دلیـل صـدر اعظمـی آدولـف ھیتلـر و بـا ھمـاھنگی یـوزف گـوبلز بـه طـور 
 .مستقیم از رادیو گزارش شد

 ،روزی کـه آدولـف ھیتلـر  ،را میشود یکی از بزرگتـرین روزھـای یـوزف دانسـت  ۱۹۳۳مارس  13 
 .یوزف گوبلز را به عنوان وزیر تبلیغات به کابیه وارد کرد
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یوزف سپس برنامه ریزیه یک نمایش با نام روز ملی کـارگر را انجـام داد کـه بـه نمـاد نشـان دادن 
 .واقعیـــت وجودیـــه حـــزب نـــازی بـــوده کـــه مـــورد توجـــه مـــردم آلمـــان و کـــارگران قـــرار گرفـــت

نوری که آمده بود تا انسان ھا را از شـعار  ،شده بود  نور امید به آینده در میان مردم آلمان روشن
بـه ھماننـد شـعله ھـای  ،ھای جھان میھنی و نابودی به سمت آینده ای روشن راھنمایی کنـد 

آتش که در سرزمینی طاعون زده به نجات مردم می آمد و مرگ را در خود محو میکرد تـا زنـدگی 
 .را به مردم ببخشد

سـرمایه داری و نـابود  ،جھان میھنی  طاعونگسترش اید وسیله ھای روز بزرگی در راه بود که ب
تا افراد بیشتری را  ،ھر چه سریعتر در آتش سوزانده و محو میشد  ،تاریخ و نژاد ،کننده سرزمین 

شـعله ھـای امیـد در سـرزمین طـاعون زده روشـن  ، مـرگ و نیسـتی نکشـانده بـود ،به بیماری 
ابود کننده به داخل ایـن آتـش ریختـه شـدند و گرمـای آتـش شدند و نوشته ھای طاعون گونه و ن

روزی بـه یـاد مانـدنی بـرای  ،مـی بـود  ۱۰ایـن روز  ، قسمت زیادی از پلیدی را در خود محو کـرد
ــد ــن میگرفتن ــد و جش ــع شــده بودن ــش جم ــه دور آت ــه ب ــی ک ــان وقت ــردم آلم ــا و م  .دانشــجو ھ

دیگر جایی برای پلیدی ھـا نمانـده بـود و پلیـد ھـا بایـد یـا در سـوراخ ھـا پنھـان میشـدند و یـا از 
و بـه مـرور عـده ای از سوسـیال ھـای کمونیسـت و  ،سرزمین انسان ھای بـزرگ فـرار میکردنـد 

لیبرالھای سرمایه محور که نابود کننـده تـرین ویرانـی را در تـاریخ و وجـود ھـر ملتـی میتوانسـتند 
 .کنند از آلمان خارج یا پنھان میشدند ایجاد

ھنر در ھر زمینه ای که میبود باید در ھدف ملی میبود تا بتواند حال و آینده شکوھمندی را بـرای 
دیدی بود ھمانند ھمان که یوزف آن را برای آینـده  ،مردم آن سرزمین ایجاد کند و این دید به ھنر 

 .روشن و پرافتخار مردم آلمان در نظر داشت

 .یــوزف بــاور داشــت کــه ھنــر بــزرگ آلمــانی بایــد در ھمــه ســرزمین آلمــان گســترش یابــد
بلکـه یـوزف گـوبلز میتوانسـت  ،گسترش ھنر آلمانی نه تنھا یک حرکت در جھت ملی گرایی بود 

موجـب  ،با گسترش ھنر آلمانی و با حمایت از چنین دیـدگاھی کـه از بـاور ھـای حـزب ھـم بـود 
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زب نازی شده و یک اعتبار جھانی از ھنر آلمانی در جھت ملی گرایـی وفاداریه بیشتر مردم به ح
 .ایجاد کند

گوبلز میدانست که ھنر نباید به ھدف ھای حزب محدود شود وگرنه مفھوم و اثر خود را از دست 
پس تا جایی که میتوانست در مقابـل نـازی نمـودن  ،داده و به مرور نقش آن کمرنگ خواھد شد 

از محدود شدن ھنر خـودداری میکـرد و بـا ایـن کـارش میتوانسـت آزادی در  ھنر مقاومت میکرد و
ھنر را ایجاد کند برای سلیقه ھای متفاوت مردم که ممکن بود عـده ای از ھنـر ھـای محـدود بـه 

 .نازی استقبال نکرده و به دیگر ھنر ھا عالقه مند باشند

سیدن به خواسـته ھـای ھنریـه خـود گوبلز میدانست که حزب نازی نباید مانع از آزادیه مردم در ر
باید مردم یک سرزمین اجازه داشـته باشـند ھـر آنچـه کـه بـرخالف تبلیغـات و شـعارھای  ،شود 

 .را بدست آورند ،نازیھا ارایه میشد 

و یوزف برای پایدار ماندن این آزادی تمـام تـوان خـود را میگذاشـت و در مقابـل فشـارھای محـیط 
 .مقاومت می کرد
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 گوبلزیوزف 

ھنر و شادی باید برای ھمه مردم باشد و ھنر باید در جھت رشد فرھنگ مردم باشد و نباید ھنر 
پس بایـد ایـن اقـدام فرھنگـی  ، این باور یوزف گوبلز بود ،محدود به منطقه یا طبقه خاصی باشد 

 .شـــــــھر و روســـــــتایی میرفـــــــت ،بـــــــه ھمـــــــه جـــــــای ســـــــرزمین و ھـــــــر خانـــــــه 
ھدف از رادیوی ارزان قیمت در آلمان حمایـت کـرد و در روسـتاھا و پس گوبلز برای رسیدن به این 

شھر ھای کوچک سینمای متحـرک بـه راه انـداخت و در شـھر ھـا و کارخانـه ھـا کنسـرت ھـای 
 .مجانی سینما و نمایش راه انداخت
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بـا حضـور  1941و از دیگر اقدام ھای گـوبلز در راه ھنـر ایجـاد کنفـرانس شـعر در وایمـار در اکتبـر [
ویسـندگان اروپـایی در مـارس یسنده ھای اروپایی بود کـه حاصـل آن در نھایـت ایجـاد انجمـن ننو

 شد]. ۱۹٤۲

روزھا میگذشت و رقابت بین حزب نازی و دیگر قدرت ھای جامعه که بیشتر جھان میھنـی بودنـد 
ادامه داشت و گوبلز ھمچنان ھم پا بـا آرمـان ھـای نـازی بـه سـمت ھـدف ھـای بـزرگ قـدم بـر 

 .میداشت

در مبارزھای داخلی این حزب نازی بود که موفق بود و به مرور کمونیست ھا و دموکراتھا خـود را 
یک اتفاق برابر شد با شبی که شیشه ھا فـرو ریخـت و بـا نـام شـب  ۱۹۳۸نوامبر  .بازنده دیدند

 .کریستال در یاد ھا ماند

شر فساد و خیانت انسـان  شبی که عده ای آن را خشونت بار نامیدند و عده ای آن را رھایی از
 .ھایی با عقاید جھان میھنی که یھود نامیده میشدند

یھودی ھا پیشینه خوبی در اروپا نداشته و خصوصیت ھای ریشـه ای آنھـا کـه ناشـی از عقدیـه 
آنھا بوده که با روش ھایی مانند نزول و نابودی سیستم ھای اجتماعی با روش ھای مختلف که 

موجـب ایجـاد  ،د برای باز کردن راه خود برای رسیدن به قـدرت و ثـروت اخالقی به نظر نمی آمدن
 .پیش فرض ھایی در اروپا بر ضد خود شده بودند

 ،که صدھا سال بر ضد منـافع ملـت آلمـان و اروپـا بـوده  ،سبک و روش زندگی بیشتر یھودی ھا 

 .فقــط یــک جرقــه مــی خواســت تــا شــعله ھــای خشــم ملــت ھــا را بــر علیــه خــود روشــن کننــد
بـه بھانـه انتقـام بـه )توسط یک جوان یھودی (ھرشـل گرینژپـان ۱۹۳۸و این جرقه در اوایل نوامبر 

 .زده شد ،خاطر تبعید شدن والدینش از آلمان 
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دامن خود یھود را گرفت و ایـن یـک اتفـاق لحظـه ای (محـدود در یـک  ،جرقه ای که خود یھود زد 
پیشینه صدھا ساله ی یھودی ھا بوده  این خشم مردم حاصل ،زمان خاص) نمی توانست باشد

  .که حاال دامن ھمه آنھا را گرفته بود

ھرشل یھودی در پاریس یک دیپلمات آلمـانی (ارنسـت فـون راس) را تـرور کـرد و موجـب خشـم 
بـرای محـدود کـردن قـدرت  ،مردم آلمان شد و چنین خشمی ھم راستا با ھدف نـازی ھـا بـوده 

 .در جامعه آلمانکاھش فساد  و در نتیجه یھودی ھا

امـا  ،اینکه ھمه یھودیان مواجه با این خشم صدھا ساله شوند بـه دور از اخـالق نـازی ھـا بـوده 
 ،جداسازیه اندک خوب ھای این عقیده در آن شرایط حسـاس و در جامعـه بسـیار مشـکل بـوده 

ازی و حـزب نـ SA پس خشم مردم آلمان دامن بسیاری از یھودی ھا را گرفت کـه در آن نیروھـای
 .ھـــم بـــا ھمـــاھنگی ھـــای یـــوزف گـــوبلز در کنـــار اعتـــراض ھـــای مـــردم آلمـــان قـــرار گرفتنـــد

برابر بود با یک رویداد بزرگ برای آلمان نازی و مردم اتریش که در آن اتریش به آلمـان  ۱۹۳۸سال 
 .پیوست

جھـانی اول عالقـه حال دیگر اتریش ھم جزیی از آلمان شده بود و مردم اتریش که بعـد از جنـگ 
ـــ ـــتن ب ـــه پیوس ـــد ب ـــد  همن ـــود رســـیدند ،آلمـــان بودن ـــته خ ـــه خواس ـــک رفرانـــدوم ب ـــا ی  .ب

خونریزی به آلمان پیوسته بود و این برای عده  ناپذیر آلمان با رفراندوم و بدونجدایی  عاتریش جز
ای در آن زمان ندایی بود از آینده روشن که در آن سرزمین ھایی که در گذشـته جـدا شـده و بـه 

ـــــتالف ـــــزایش اخ ـــــزد  اف ـــــن می ـــــا دام ـــــا در اروپ ـــــی میشـــــدند ،ھ ـــــاال داشـــــتند یک  .ح
در واقــع آرمــان نــازی ھــا داشــت روز بــه روز واقعــی تــر از گذشــته میشــد و ســرزمین ھــایی بــا 
شھروندان آلمانی و سرزمین ھایی را که در قرارداد ورسای(مربوط به جنگ جھانی اول) از آلمان 

 .و با آن یکی میشدند داشتند به آلمان می پیوستند ،جدا کرده بودند 
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سـودتلند چـک اسـلواکی بـود کـه بعـد از جنـگ  ،قدم بعدی برای بازگشت منطقه ھـای آلمـانی 
 .جھانی اول تشکیل شده بود

 ۱۹۳۸و آنجا جایی بود کـه آدولـف ھیتلـر در کنگـره سـالیانه حـزب نـازی در نـورنبرگ در سـپتامبر 
 :گفت

مـا اجـازه نخـواھیم داد کـه حـاکم  آلمانی ھای سودت تنھا و بی کـس نیسـتند و ... «
 ».اسلواکی بیش از این به حقوق آنھا تجاور کنند-ھای چک

اسلواکی به حالت آماده باش در آمدنـد و شـروع بـه سـرکوب -در جایی که نیروھای نظامی چک
اعتراض ھای آلمانی ھـای آن سـرزمین و بـه ویـژه آلمـانی ھـای سـودتلند کردنـد کـه بـا کشـتار 

 .نظامی ھمراه بود معترض ھا و حکومت

ھـای خـود را  نـژاداین شرایطی نبود که آدولف ھیتلر و نازی ھا بتوانند تحمل کنند و سرکوب ھم 
 .ببینند و سکوت کنند

اسلواکی و ایتالیـا بـه -در ھمین شرایط بود که فرانسه و انگلیس به حمایت از سرکوب ھای چک
 ۲۹چمبـرلین و داالدیـه در  ، موسـولینیحمایت از آلمان برخواستند و کنفرانس مـونیخ بـا حضـور 

که خوش بختانه بدونه ایجاد جنگ و با یک قرارداد صلح بین شرکت کنندگان  ،ار شدزسپتامبر برگ
 .به پایان رسید و این پیروزیه دیگری بود برای نازی ھا و مردم آلمان

نقـش خـود را در  و گوبلز در این زمان با ھدایت جریان ھای اطالعاتی رسانه ھا به بھترین شـکل
  .این موفقیت ھا نشان داد

موجب ناراحتی بـیش از پـیش و واکـنش ھـای  ،ھر چه نازی ھا به آرمان خود نزدیک تر میشدند 
دشـمن  ،دولتھـای پیـروز جنـگ جھـانی اول) میشـد بیشـتر منفعالنه دشمن ھای این سرزمین(

قـوی و پایـه گـذاری ھـای ھای سرزمین آلمان میدانستند یک آلمـان متحـد و بـزرگ بـا اقتصـادی 
سیاسی و اجتماعی قدرتمند با ھدف ھایی در جھت رشد ھمه انسان ھا که حزب نـازی ایجـاد 
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 .مــــــی توانــــــد بــــــرای منــــــافع آنھــــــا بســــــیار خطرنــــــاک باشــــــد ،کــــــرده بــــــود 
بـه بـاالترین  ،توطعه ھا و خیانـت ھـا از سـوی دشـمن ھـای سـرزمین آلمـان  ،پس دشمنی ھا 

 .خود رسید سطح

سـرزمین آلمـان را بـه سـمتی پـیش  ،چرا که نازی ھای آلمانی  ،باید متوقف میشد آلمان نازی 
 گـروه ھـای قـدرت ، خرافـه گراھـا ،کمونیست ھـا  ،می بردند که در مقابل منافع سرمایه دارھا 

 ،ی ھر آنچه که انسان را در بند فسـاد و گمراھـی قـرار میدھـد -جھان میھنی ھا و ھمه ،سری
 .قرار میگرفت
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 آدولف ھیتلر به ھمراه خانواده گوبلز

یکی از آخرین راه ھا برای توقف آلمان نازی در جایی بـود کـه میتـوان بـه بزرگتـرین ریسـک در آن 
 .زمان اشاره کرد که به بزرگترین جنگ تاریخ تبدیل شد
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رقیب ھای آلمان میدانستند که ھدف بعدی آلمان نازی برای کمک به مردم آلمـانی آن سـرزمین 
 ،فرانسـه  ،ھستان خواھد بود و این میتوانست آخـرین شـانس کشـورھایی ھماننـد انگلـیس ل ،

ـــود ـــه ب ـــه شـــکل گرفت ـــدنی ک ـــازی و تم ـــان ن ـــردن آلم ـــف ک ـــرای متوق ـــا و ... باشـــد ب  .آمریک
شـکنجه و کشـتار ھـم مـیھن ھایشـان در  ،آنھا که میدانستند که نازی ھا تحمل دیدن سرکوب 

پـس ایـن بـار جنایـت و سـرکوب  ،دیگر سرزمین ھایی که روزی جزوی از خاک آلمان بودند ندارند 
آلمانی ھا را در قسمت ھایی از لھستان و منطقه ھای جدا شده از آلمان طبق قرارداد ورسـای 

ر بارھـا سـعی کـرد کـه جلـوی ایـن کـار مانند بندر دانتزیگ را از سر گرفتند و با آنکه آدولف ھیتل ،
اما ھـیچ یـک از ایـن کارھـا  ،لھستانی ھا و ایجاد جنگ را بگیرد و پیشنھاد ھای صلح آمیز میداد 

 .موفقیت آمیز نبود و جنگ اجتناب پذیر بود

کشورھای متفق از جملـه انگلـیس  ،و با شروع شدن درگیری ھای نظامی بین آلمان و لھستان 

با اعالم جنگ علیه آلمان شعله ھای جنگ جھـانی  ،است خود رسیده بودند و فرانسه که به خو
دوم را شعله ور ساختند و این جنگ منطقه ای با دخالت فرانسـه و انگلـیس بـه جنگـی جھـانی 
تبدیل شد و از این دخالت برنامه ریزی شده می توان به عنـوان علـت شـروع جنـگ جھـانی دوم 

 .نام برد

که فکر میکردند میتوانند لھسـتان را تبـدیل بـه بـاتالقی بـرای آلمـانی ھـا فرانسه و ...  ،انگلیس 
سخت در اشتباه بودند و پیروزی ھای سریع و تاکتیک ھای شـگفت انگیـز و سـریع آلمـان  ،کنند 

ھا بسیار سریعتر از آنچه متفق ھا پیش بینی میکردند سبب پیروزیه آلمان نازی در نبرد لھستان 
 .شد

روزیه بزرگ آلمان ھا را دیده بودنـد و بـه توانـایی بـاالی آنھـا در نبـرد پـی بـرده اما متفق ھا که پی
دیگر نمـی خواسـتند عقـب بکشـند و ایـن بـرای آنھـا حکـم یـک شکسـت را داشـت کـه  ،بودند 

ـــی شـــود ـــدان دور منتھ ـــه چن ـــده ای ن ـــا در آین ـــافع آنھ ـــتن من ـــه از دســـت رف  .میتوانســـت ب
برخالف آدولف ھیتلر که تمام تالش خود را میکرد تا  ،پس متفق ھا باز ھم بر طبل جنگ کوبیدند 
 .شعله جنگ بیش از این به دامن اروپا نیوفتد
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چیـزی جـز  ،جنـگ جھـانی اول  که شروع جنگی در وسـعتی بـه بزرگـی آدولف ھیتلر میدانست
 .اروپا نخواھد داشت برایعقب ماندگی دنیا و ایجاد محیط وحشت و برادر کشی  ،نابودی 

  

 

 گوبلز در حال دیدن آسیب دیده ھایوزف 

 ، و شـروع چنـین جنـگ بزرگـی موجـب توقـف برنامـه ریـزی ھـا و ھـدف گـذاری ھـای فرھنگـی
اجتماعی و اقتصادی آلمان میشد که با سرعت چشم گیری در حال پیشرفت بـود پـس بـاز ھـم 
ــد ــه یافتن ــی ادام ــی در پ ــذیر پ ــاب ناپ ــگ ھــای اجتن ــا جن ــگ داشــت ام ــوگیری جن   .ســعی در جل

جایی که آلمان نازی نگران توقف رشد تمـدنی انسـانی بـود کـه در حـال شـکل گـرفتن بـود و  در
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چرا که تشـکیل چنـین  ، متفق ھا نگران شکل گیریه چنین تمدنی توسط نازی ھا در آلمان بودند
سیستمی می توانست تمام منافع متفق ھا را که قرنھا برای بدست آوردنش میکوشـیدند را از 

 .بین ببرد

شدن انسان ھا از بردگی ھای ذھنی و جسمی و ثروتگرایـی ھـای طبقـاتی و جلـوگیری از رھا 
وحشتناکترین کابوسی بود که متفق ھا را بـه وحشـت مـی انـداخت و  ،مخلوط شدنھای نژادی 

پس نمی بایست نازی باقی می ماند و باید به ھـر  ،چون این از ویژگی ھا و اھداف نازی ھا بود 
 .ی از پایه ویران میگشتشکل ممکن چنین تمدن

پس برخالف میل نازی ھا جنگ ادامه یافت و شھر و کشورھا یکی پس از دیگری وارد ایـن جنـگ 
 .شدند

در روزھای جنگ آدولف ھیتلر کمتر در جمع ھای عمـومی دیـده میشـد و یـوزف گـوبلز تبـدیل بـه 
 .صدای آلمان نازی شده بود

پیروزی ھای چشم گیر نازی ھا در این شرایط ادامه داشت تا اینکـه در اسـتالینگراد ایـن پیـروزی 
 ،انگلـیس  ،شـوروی (در جایی که می تـوان طبیعـت را ھـم یکـی از متفـق ھـا  ،ھا متوقف شد 

در حالی که سرمای ویرانگر و بی سـابقه ای بـه کمـک  ،کانادا و ...)فرض کرد  ،آمریکا  ،فرانسه 
ــــازی و متحــــد ھــــایش شــــدمتفــــق   .ھــــا آمــــد و مــــانع حرکــــت رو بــــه جلــــوی آلمــــان ن

اعتراض و اختالف ھای داخلی ایجـاد شـد در  ،با شروع شکست ھای آلمان در جبھه ھای جنگ
خـود را در پشـت لبـاس ھـای  ،جایی که ھنوز خیلی ھا با اعتقـاد ھـای کمونیسـتی و لیبرالـی 

نین فرصتی دوبـاره برخواسـتند و بـا جاسوسـی و نظامی و مردم جامعه پنھان کرده بودند و در چ
 .ضربه ھای سنگینی به آلمان نازی وارد کردند ،خیانت

 .اما ھنوز نازی ھا با تمام قدرت در حال ادامه دادن بودند
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 اروین رومل به ھمراه تعدادی از افراد خانواده گوبلز

ــــه  18 ــــا جمل ــــوان ب ــــه را میت ــــار«فوری ــــام عی ــــگ تم ــــا » جن ــــاطره ھ ــــرددر خ ــــاد ک  .ی

روزی که یوزف گوبلز در استادیوم ورزشی برلین در سخنرانی از جنگ تمام عیـار گفـت کـه تمـام 
 .اقتصاد و جامعه آلمان در آن درگیر میشد

www.takbook.com



 

 

       
Hamid ra 86                                 133                            فھرست 

ی غربی ھا ھمانند آمریکا و انگلیس -که بعد از کمک ھای خیانت کارانه ی شورویکمونیست ھا
و این خطـری بـود کـه نـه در حال پیشروی بودند جان تازه و قدرت یافته بودند از شرق به سرعت 

  .نازی که تمام اروپا را تھدید میکرد تنھا آلمان

طاعونی دیگر به سرعت به سمت اروپا می تاخت و خیانـت کـار ھـای غربـی بـه ماننـد انگلـیس 
 .فرانســــــه و آمریکــــــا در گســــــترش آن و جــــــان گــــــرفتنش کمــــــک کــــــرده بودنـــــــد

 ،در چنین زمانی که نـازی ھـا بـر سـر کـار در آلمـان ھسـتندآلمان نازی نمی توانست بپذیرد که 
و این از اخطارھـای گـوبلز و بیـان جنـگ تمـام عیـار بـرای متوقـف  ،چنین طاعونی وارد اروپا شود 

کردن این طاعون قبل از ورود به اروپا بود در جایی که گوبلز در سخنرانی آن روز خود به سه مورد 
 : اشاره کرد

نـازی ھـا سـقوط و  ،شرق نتواند خطری که آن را تھدید میکند در ھـم بشـکند اگر آلمان در  -یک 
 .تمام اروپا در دست بلشویک ھا خواھد افتاد

مردم و نیروی نظامی آلمان و متحدھایش در سطحی از قدرت قرار دارند که اروپا را از چنـین  -دو 
 .تھدیدی نجات دھند

عمل نماید و در غیر این صـورت بسـیار دیـر آلمان می تواند به سرعت و به شکلی قطعی  –سه 
 .خواھد شد

 .یوزف بیان میکرد که تاریخ چند ھزار ساله غرب در خطر است
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یکی از درخواست ھای آلبرت اشپیر در آن زمان خدمت اجباری زن ھا در کارخانـه ھـا بـود کـه بـا 
 .مخالفت آدولف ھیتلر روبرو شد

دوم دست به این کار زده بودند و از خـدمت اجبـاری  بسیاری از کشورھای درگیر در جنگ جھانی
آن ھـم از  ،اما این با باور نازی ھا جور در نمی آمد و بردگی اجباری  ،زن ھا استفاده کرده بودند 

ـــود ـــا ب ـــازی ھ ـــاعی ن ـــم اجتم ـــده نظ ـــم زنن ـــر ھ ـــا و ب ـــازی ھ ـــالق ن ـــه دور از اخ ـــا ب  .زن ھ
او  ، امـا نبایـد اخـالق را مـی باخـت ،آدولف ھیتلر می دانسـت کـه ممکـن اسـت جنـگ را ببـازد 

ھمیشـه مانـدگار  ،معیاری بر درستی عملکردھای یک باور(نازی) در تـاریخ ،میدانست که اخالق
در  ،وگرنه پیروز شدن به ھر قیمتی با قربانی کـردن اخـالق بـه دور از بـاور ھـای او بـود  ،میشود

اتم را در جنگ از طرف آلمـان ھـا استفاده از سالح ھای شیمیایی و بمب  جایی که آدولف ھیتلر
  .ممنوع کرده بود

آدولف ھیتلر استفاده از سالح ھای شیمیایی و بمـب اتمـی را بـه دور از اخـالق و یـک دیـوانگی 
میدانست و نمی خواست که استفاده از چنین سالح ھای مخربی در زمان حیات نازی ھا اتفاق 

لمـان نـازی در یـک جنـگ نـابرابر یـاد کنـد تـا از بھتر آن بود که تاریخ از شکست نظـامی آ ،بیوفتد 
 .شکست اخالقیه آلمان نازی

ـــد ـــختر میش ـــا س ـــان ھ ـــرای آلم ـــگ ب ـــه روز جن ـــا روز ب ـــه اروپ ـــی ب ـــای غرب ـــا ورود نیروھ  .ب
نیروھای شوروی ھمچنان داشتند به پیش مـی تاختنـد و نیروھـای آلمـانی و متحـدھای آنھـا بـا 

 : د. در جــایی کــه یــوزف گــوبلز در روزنامــه نوشــتتمــام تــوان در مقابــل آنھــا ایســتادگی میکردنــ
ما در بحرانی ترین دوره تاریخ غرب زندگی میکنیم. ... سربازھای آلمـانی در شـرایط «

غیر قابل تصوری می جنگند اما آنھا به خوبی میجنگند. آنھـا نـه فقـط بـرای امنیـت مـا 
 .»بلکه برای آینده اروپا میجنگند

مب باران تـوپ ھـا و ھواپیماھـای متفقھـا از یـک سـو و درگیـری در روزھای سخت که آلمان زیر ب
ھای شدید در جبھه ھا بود و بسیاری در حال مقاومت با تمام توان خود از باور ھای آلمـان نـازی 

رسید روزی که تعدادی از افسرھای ارتـش آلمـان  ۱۹٤٤ژوین  ۲۰ ،و خاک کشورھای خود بودند 
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ھیتلر و با ھدف بدست گرفتن قدرت در برلین . و چنـین آدولف دست به یک کودتا زدند برای ترور 
در نظر داشتند که اگر با یک کودتا به قدرت برسند و آدولف ھیتلـر و وفادارھـا بـه آلمـان نـازی بـه 

آنوقت متفق ھا دست از جنگ  ،و خود به قدرت برسند  ،ھمانند یوزف گوبلز را از پیش رو بردارند 
 .بر میدارند

چرا که در روزھای پایانی جنگ و بعد از پخـش خبـر خودکشـی  ،ین یک اشتباه بود در حالی که ا
ھـدف کشـورھای  ،متفق ھا حاضر به آتش بس و پایان دادن به جنگ نشـدند  ،آدولف ھیتلر ھم 

طـرح ھـا و سـاخته  ،نژاد برتر و دست یابی به علـم و فـن آوری  ،کامل آلمان نازی  همتفق نابودی
 .ایــــان نــــابود کــــردن ایــــن ســــرزمین و نــــژاد بــــرای ھمیشــــه بــــودھــــای ایــــن نــــژاد و در پ

کودتا در حال انجام بود و به مرحله ای رسید که منزل یوزف گوبلز که از وفـادارترین ھـا بـه آدولـف 
ھیتلر بود به محاصره ارتش در آمد و افسری به نام اتو ارنست رمر با ورود به داخل منزل به گوبلز 

 .و را بازداشت کنداعالم کرد که وظیفه دارد ا

و در آنجا گوبلز توانست آن افسر را قانع کند که این یک کودتا بوده کـه کودتـا گرھـا در طـرح تـرور 
آدولف ھیتلر ناکام ماندند و از آن افسر خواست که در صورت تمایل با پیشوا آدولف ھیتلر میتوانـد 

 .تلفنی صحبت کند

صدای آدولف ھیتلر به زنده بودن پیشـوا اطمینـان  افسر رمر پیشنھاد تلفن را پذیرفت و با شنیدن
پیدا کرد. سپس با نیروھایش تحت اختیار گوبلز قـرار گرفتنـد و عملیـاتی در جھـت متوقـف کـردن 

 .کودتا انجام دادند

و عملکرد بسیار خوب یوزف گوبلز در آن روزھا را میتوان یکی از مھمترین عامل ھای شکسـت آن 
 .کودتا دانست
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پیشروی ھای نظامی شوروی که با قدرت  ،جنگ روز به روز برای نازی ھا سختر و سختر میشد 
خودروھای نظـامی  ، از نظر تعداد نیرو ،اقتصادی و نظامی متحدھای غربی خود ترکیب شده بود

ھواپیماھا و ... بسیار فراتر از قدرت دفاعی آلمان نازی و متحدھایش بـود و  ،تانک ھا  ،توپ ھا  ،
درت اقتصادی و منابع الزم برای ادامه جنگ ھم به سود متفـق ھـا سـنگینی میکـرد و بـا بمـب ق

باران مراکز سوخت آلمان و سقوط بالکان و رومانی توسط شوروی که برابر بود با از دسـت رفـتن 
دیگر ھمه چیز به سود متفق ھا شـده بـود و آخـرین راه بـرای آلمـان نـازی و  ،منابع نفتی آلمان 

 .ی متحد آن فقط دفاع کردن مانده بودنیروھا

شکست نظامی را دیگر میشد حس کرد در روزھایی کـه یـوزف گـوبلز از مقاومـت مـردم در برابـر 
 .دشمن میگفت

 : و اینگونه نوشت که

پل ھای پشت سر سوختند. ما نمی تـوانیم و نمـی خـواھیم بـه عقـب برگـردیم. مـا «
 ».ممجبوریم و تصمیم داریم تا پایان ادامه دھی

دشمن از رودخانه ھای ادر و راین عبور کرده بود و مرکز تمدن نازی ھـا (بـرلین) داشـت محاصـره 
 .میشد

زمانی که بربرھای شرقی و غربـی بـه پشـت دیوارھـای ایـن شـھر  ،بی دفاع بود  یبرلین شھر
 .رسیدند

 .تمدن نازی داشت به آخرین روزھای حیات خود میرسید

 .نجــــات دھنــــده بشــــر داشــــت آخــــرین روزھــــای خــــود را ســــپری میکــــرد آخــــرین تمــــدن
جلـوگیری از اخـتالط ھـای نـامطلوب نـژادی در  وتمدنی که با سقوط آن (معیار ھای حفظ نـژادی 

ای روشن و پیشـرفته -گونه انسانی برای حفظ ویژگی ھای تکاملیه برتر بشر برای ساختن آینده
د ھای برتر که موجب رشد سریعتره راھکارھای اقتصـادی تر با استفاده از ویژگی ھای برتر در نژا
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و فن آوری بشر و کمتر شدن اختالف ھای طبقاتی و بد اخالقی ھـای اجتمـاعی بـا جلـوگیری از 
از طریق رسیدن امکانـات بھتـر زنـدگی کـردن  ،ثروتمندتر شدن ثروتمندان و فقیر تر شدن فقیرھا 

 .نژاد ھای برتر امکان پذیر میشد) سقوط میکرد سرزمین ھا و نژادھای پست تر توسط ، به مردم
 

ــا اخــالق شــدن ــر و ب ــرای بھت ــد بشــر ب ــا ســقوط آخــرین امی ــود ب ــر ب  .ســقوط آخــرین تمــدن براب
پست تر و از بـین رفـتن  بابرابر بود با درھم آمیختگیه نژادھای برتر  ،و سقوط گرایش ھای نژادی 

و  بـا مـرگ اخـالق اجتمـاعیھمـراه  ،برتریه نژادھای برتـر و توقـف رشـد بشـریخصوصیت ھای 
 .اقتصادی برای ھمیشه در جایگاھی که اخالق میمیرد

و سقوط بود زمـانی کـه بیشـتر بـزرگ ھـای نـازی در آخـرین روزھـا آدولـف  هبرلین در حال محاصر
 .ھیتلر و برلین را به بھانه ھای مختلف ترک میکردند

در حـال سـقوط را تـرک  نشـدند بـرلین ھا را شناخت که حاضـردر روزھایی که میشد وفادارترین 
 سـرزمین و تمـام جـان ،باورھـای نـازی  ،کنند و ماندند تا وفاداریه خود را به پیشوا آدولف ھیتلـر 

ثابت کنند و در تـاریخ جاودانـه  ،ھایی که در راه شکوفایی آخرین تمدن و حفظ آن فدا شده بودند 
 .شوند

اده او به عنوان بزرگترین و وفادارترین فرد و خـانواده بـه که در این بین میتوان از یوزف گوبلز و خانو
 .پیشوا و نازی نام برد

که یک پایگاه زیر زمینی بـود رفـت بعـد از او  ،ماه آوریل زمانی بود که آدولف ھیتلر به آخرین پایگاه
ــل شــدند ــاه منتق ــن پایگ ــه ای ــده ب ــاقی مان ــای ب ــده ھ ــر فرمان ــانواده و دیگ ــراه خ ــه ھم ــوبلز ب  .گ

آدولـف ھیتلـر بـا اوا بـراون (کـه تـا آخـرین لحظـه ھـا  ،با نزدیک شدن نیروھای شوروی به پایگـاه 
برخالف خواست آدولف ھیتلر در برلین مانده بود و حاضر به ترک برلین و نجـات جـان خـود نشـده 

آوریل ازدواج کردند و آدولف ھیتلر بعد از دیکته کردن وصـیت نامـه خـود بـه منشـی در  ۲۹بود) در 
آوریل به ھمراه اوا براون خودکشی نمودند و بعد از خودکشی با توجه به درخواست خـود  ۳۰روز 
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تا ھیچ چیزی از او برای  ،آدولف ھیتلر جسدھای آنھا پس از آغشته شدن با بنزین سوزانده شد 
 .دشمن ھایش باقی نماند. و ھمین طور ھم شد

  

 

 آدولف ھیتلر و اوا براون

پا با تک تک زنھا و مردھا کـه بـا ھـر لبـاس و درجـه اجتمـاعی در راه -لین و ھمآدولف ھیتلر در بر
مانـد و  ،باورھای برتر برای ساختن دنیایی بھتر در طول تمام این سالھا با او ماندند و جان دادنـد 

 .جاودانه شدبرای ھمیشه در تاریخ 
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 :گوبلز پس از خودکشی آدولف ھیتلر پیام فرستاد

 »پیشوا مرده است ،قلب آلمان از تپش افتاد «

پیامی باور نکردنی که اشک را در چشم ھای سرسخت ترین زن ھا و مردھـای وفـادار بـه نـازی 
  .ھم جاری می ساخت

ـــت  ـــرده اس ـــوا م ـــد  ،آری پیش ـــرو ریختن ـــدگی ُمـــ ،دیوارھـــا ف ـــرد و زن ـــدن ســـقوط ک  .ردتم
 ،تجـاوز خـون ، بر ھر جا که پا بگذارند بـوی  ،دیگر ھیچ کس در امان نیست  ،بربرھا وارد شدند 

 .ھمراه دارند و خواھند داشتپلیدی و فساد را ھم با خود  ،خیانت  ،غارت 

خبرھایی از تجـاوز جنسـی  ،خبر ھای پلیدی ھای بربرھا بدن ھر انسانی را به لرزه وا میداشت 
 ،و سـالخی کـردن مـردم تجـاور  ،و کشـتار وحشـیانه بسـیاری از آنھـا  به کودکـان و زنھـا و قتـل

و غارت در ھر جایی که پا می گذاشتند و ... که از طـرف  نیروھای امداد و قتل ،نیروھای نظامی 
 .نیروھای شوروی و متحدھای غربی آن در حال انجام بود

 .انگار برنامه ای در جھت نابودیه نژاد برتر در حال اجرا بود

 .عیارھای آن شکل گرفته بود را از ریشه بخشکانندآنھا میخواستند ھر چه را که تمدن نازی بر م

آری گوبلز تمام این رویدادھا را داشت در ذھن میگذراند وقتی کـه داشـت بـه ھمـراه ھمسـرش 
از صدای آخرین گلوله اسلحه پیشوا بعد از رفتن به ،ماگدا از پله ھای آخرین پایگاه باال می رفتند 

تـا صـدای  ،آنھایی را که آن را شنیدند را به لرزه انـداخت که دیوارھای پایگاه و وجود تمام  ،اتاق 
ای کودکانی که قرار بود سازندگان دنیایی زیبا برای آینده  ،کودکانی که دیگر خاموش شده بودند

کودکان خود گوبلز بودند کـه اکنـون در ویرانـه ھـای  ،کودکانی که تعدادی از آنھا ،انسانی باشند 
 .شده بودندابدی محکوم به سکوت  ،تاریخ
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آخرین تمدن دیگر سقوط کرده بود و راھی برای نجات آن نمانده بود و دشمن بعد از مـرگ آدولـف 
 .اما حاضر به آتش بس نبـود ،ھیتلر ھم با تالش ھایی که یوزف گوبلز برای نجات آلمان انجام داد

بـراون و ھمـه آنھـا  اوا ،دیگر زمان آن رسیده بود که یوزف گوبلز و ماگدا ھم به صف آدولف ھیتلـر 
 .که جان خود را در این راه گذاشته بودند بپیوندند

جایی به پایان رسید که پیکر خسته یوزف باید اسـلحه ای را کـه  ،آخرین پله ھا و آخرین قدم ھا 
  .در دست داشت به سمت ماگدا میگرفت و ماشه آن را لمس میکرد

 

 یوزف و ماگدا در آخرین لحظه ھا ،در صحنه ای از یک فیلم 
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 .یوزف بعد از شلیک به ماگدا به خودش ھم شلیک کرد

و صدای ماگدا بود که ھمچون ناله ای از اعماق تاریخ در فضای حاکم بـر دنیـایی مـی پیچیـد کـه 
ـــرای زنـــدگی کـــردن نبـــود  ـــیش از مـــرگ نوشـــت ،دیگـــر جـــایی ب  : در جـــایی کـــه ماگـــدا پ

 »یونال سوسیالیســم وجــود نخواھــد داشــت.عقیــده ناســدنیــایی پــس از پیشــوا و «
کوتاه زمانی بعد از خودکشی یوزف گوبلز برلین سقوط کرد و آلمان تسلیم شد و بربرھا از شـرق 

عده ای ھنوز باور نداشتند که شعله ھای تمدن نازی  ،و غرب بر این تمدن خاموش شده تاختند 
عده دیگر که میدانستند دنیـای بدونـه پیشـوا و  ،خاموش شده است و ناباورانه ھنوز میجنگیدند 

ناسیونال سوسیالیسم جایی برای زندگی کردن نخواھد بود خودکشی کردند و عـده ای ھـم بـا 
 .و انـدوه را سـپری میکردنـد کـه روزی نـازی نـام داشـت روزھـای پـر از درد آرمـانی، یاد واقعیتی
چه برای دفاع داشـت بـه کـار میبـرد تـا از خیابانھا و کوچه ھا ھر که ھر  ،روستا ھا  ،در شھرھا 

تجـاوز و قتلـو غـارت بربرھـا وقتـی وارد تمـدنی سـقوط کـرده  ،پلیدی ھای بربرھا در امـان بمانـد 
تـا  ،دخترھـا و زنھـا  ،از تجـاوز ھـای وحشـیانه جنسـی بـه کودکـان  ،میشدند مھار نشدنی بود 

آن جان باختند و عده ای ھـم بـرای جایی که عده ای زیر فشار ھمین تجاوز ھا و تکرار وحشیانه 
دست به خودکشی می زدند و عده دیگر ایـن ننـگ را تـا پایـان زنـدگی خـود بـه دوش  ،فرار از آن

آغوشـی  ، بربر ھایی شدند که به آنھا تجاوز کرده بودند محکوم به رشد دادن فرزندانکشیدند و 
دیگـر تبـدیل بـه آغوشـی بـرای  ،در آن رشـد کننـد  بشری که روزی قرار بود آینده سازھای تمدن

اخـتالط ھـای نـژادی و  از نژادھای پست شده بودند که حاصلی جز ییفرزندھای متجاوزھارشد 
دیگـر بایـد  ، نـازی دیگـر مـرده بـود معیار ھـای نـژادی ، پست شدن نژاد ھای برتر در پی نداشته

ھمه نژاد ھا رو به پستی قدم بر میداشتند و این برنامه ریزی بود کـه کشـورھای پیـروز در جنـگ 
خواھـان آن بودنــد و بقــای خـود را در پســت شــدن و اخــتالط ھـای ھمیشــگیه نژادھــای مختلــف 

بـه ایـن اخـتالط نـژادی را  ،میدیدند. خواسته ای که به آن رسیدند و با برنامـه ریـزی بـرای آینـده 
در  ،در آوردنـدو در بشـر جنسی در آینده دنیا بی قیدو بند شکلی عادی و طبیعی در ارتباط ھای 

بـه ھماننـد ھمـان تـوھمی کـه دیگـر عقایـد جھـان  ،زیر سایه ای توھمی به نام جھانی سـازی 
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بر ارابه نابودی و عقب ماندگیه بشر سوار شدند و بـر  ،میھنی در طول تاریخ با شعار ھای برابری
 .اریخ تاختندت

ھـیچ گـاه نتوانسـتند عملکـردی خـوب و  ،از عقایـدی کـه جـز در شـعار  توھم ھایی ریشه گرفت
ــاریخ داشــته باشــند ــه آن در تمــام ت ــدگی بخشــیدن ب  .واقعــی در جھــت رشــد انســان ھــا و زن

 ،شـوروی و ھـم پیمانھـای غربـی آن (انگلـیس  ،برلین اکنون شھر بی دفاع بود و بعد از سـقوط 
 .آمریکا و فرانسه) برلین را بین خود تقسیم کردند

ھمانند بربر ھای عقب مانده از علم و فن آوری و رشد نکرده و ضـعیف از نظـر  پیروزھای جنگ به
شـروع بـه  ،به مانند این بود که گنجینه ای از آینده یافته باشـند  ،نژادی وقتی وارد آلمان شدند 

کمـی از  ،به دستشان رسـید کردنـد تـا کـه شـاید بتواننـد غارت علوم و فن آوری ھا و ھر چه که
عقب ماندگی ھای خود را جبران کنند و در این راه به ھماننـد الشـخورھایی کـه بـرای برداشـتن 

بـا ھـم رقابـت میکردنـد. و در ایـن راه ھـر چـه  ،تکه بزرگتری از یک الشه بـه ھـم ھجـوم میبرنـد 
 ،کدام که به تکه بزرگتری از این گنجینه دست یابد  توانستند غارت کردند و بربرھا میدانستند ھر

پـر از  ،دنیایی ی خود را تضمین میکند در آیندهآینده روشن تر و پیشرفته تری خواھد داشت و بقا
تا جایی که در این غارت بسیاری از دانشمندان آلمان نازی را ھم با روش ھـای  ،پلیدی و فساد 

 .آمریکایی ھا موفق تر عمل کردندمختلف با خود بردند و در این غارت 

  ،اما ھمان طور که آدولف ھیتلر در روزھای پایانی پیش بینی کرده بود
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 آدولف ھیتلر و یوزف گوبلز

  

که در قسمتی از آن گفته بود که بعـد از سـقوط آلمـان نـازی مقـداری از علـوم و فـن آوری ھـای 
که میتواند شامل آن قسمت از علـوم و فـن آوری  ،آلمان به دست کشورھای متفق خواھد افتاد

ھای آلمان نازی که مربوط به سالح ھای نظامی بوده ھم باشد و آنھا از این سـالح ھـا در آینـده 
  .خود بر دیگری و علیه ھم استفاده خواھند کرد یبرای برتر
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اکنـون  ، سالح ھایی که روزی برای حفظ تمدن از شر بربرھای عقب مانده سـاخته شـده بودنـد
بعد از سقوط تمدن به دست بربر ھایی افتاد که جز به فکر برتری خود بـا اسـتفاده از قـدرت ایـن 

 .سالح ھا و افزایش تخریب گری آن نبودند

و به ھمین شکل ھم شد و بربرھا بعد از غارت آلمان شروع به کپی بـرداری از علـوم و فـن آوری 
سـرد در دنیـا شـروع شـد بـا علـومی کـه ریشـه  ھای نازی ھا کرده و بعد از مدتی رقابت جنـگ

از رقابت ھـای اتمـی و موشـک ھـای حمـل کننـده چنـین  ،باز میگشت آلمان نازیاصلی آنھا به 
 ...کالھک ھایی گرفته تا رقابت ھای فضایی در جنگ سرد و 

علم و دانش این تمدن به دست بربرھای غـارتگری افتـاد کـه تنھـا ھـدف  ،تمدن غارت شده بود 
 .آنھـــــا اســـــتفاده از ایـــــن علـــــوم بـــــرای برتـــــری جـــــویی نســـــبت بـــــه ھمـــــدیگر بـــــود

مردھـا  ،اتفاقی که بارھا در تاریخ افتاده بود وقتی که تمدن ھا در زیر فشار بربرھا فـرو میریختنـد 
و ھـر  ،را به بردگی جنسی و کودکـان را بـه بردگـی دخترھا یشان  ورا کشته و در تجاوز به زنھا 

و ھر آنچه از ثـروت و علـم را کـه  ،آنچه را که شعور فھم و درکش را نداشتند به آتش میکشیدند 
  .توان کپی بردای از آن را داشتند را در جھت منافع پلید و جھان میھنی خود ھزینه میکردند

ست رخ دھد اما نه در وسعت یـک تمـدن بـا معیـار این یک چرخه تکراری بوده که باز ھم ممکن ا
چون دیگر امروزه اختالط ھای نژادی از حالت منطقه ای خارج شـده و  ،نژادی و به شکل نازی ھا

به شکلی که ھر فردی از ھر نژادو رنگی از ھر منطقـه ای در جھـان  ،به شکلی جھانی در آمده 
ــاط ج ــژاد دیگــر ارتب ــا فــردی از ن ــه راحتــی ب ــد ب ــدمیتوان ــرار کــرده و ادامــه نســل دھن  .نســی برق

به عنوان یک معیار برتر برای شـکل گیـری یـک تمـدن بـا  ،به راحتی میتوان گفت که برتری نژادی
زیرا معیار ھای نژادی و حفـظ خصوصـیت ھـای  ،خصوصیت ھای برتر دیگر امکان پذیر نمی باشد 

 .دیگر از میان رفته ،برتر نژادی به عنوان یک برتری

از آلمان نازی به عنوان آخرین تمدن با معیار نژادی نام برد که میتوانست این معیـار برتـر  و میتوان
 .را حفظ کرده و با برتری ھای حاصل از آن به رشد جامعه بشری بپردازد
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اما امروزه تمـدن دیگـر از حالـت منطقـه ای و نـژادی خـارج شـده و حـالتی جھـانی یافتـه و مـی 
 .شامل ھمه جامعه بشری ،بایست به آن گفت تمدن جھانی

امروزه معیار برتری تبـدیل شـده بـه عقیـده  ،بعد از سقوط تمدن نازی ھا و نابودی معیار ھای آن 
قربـانی خواسـت  ،عقایـدی کـه در آن اخـالق ،ھایی با گرایش ھای جھـان میھنـی و ثروتگرایـی 

ھای شخصیه حاکم ھای منطقه ای با تعریـف ھـای شخصـی سـازی شـده از اخـالق و اقتصـاد 
ابزاری برای گسترش بیشتر عقیده ھای جھان میھنی و ھر چه بیشـتر نـابود شـدن ناسـیونال و 

 .نژاد بشر شد

دنیـایی  ،ی دنیایی بدونـه مـرز واقعـ ،دنیای بعد از نازی ھا تبدیل شد به دنیایی شعاری و مادی 
رو بـه گسـترش بـوده و  و بـی بنـدو بـاری ھـای جنسـی که در ھر منطقه آن اختالط ھای نژادی

معیار برتری شده به بردگی مادی یا به بردگی ذھنـی گـرفتن انسـان ھـا بـا شـعار ھـای جھـان 
 و تاخت و تاز برای بدست آوردن منابع بیشتر و برده ھـای بیشـتر ، خرافه گراییماورایی ،میھنی

 .بھتر و بدست آوردن پیروزی به ھر قیمتیو 

جسد او و ھمسرش را ھم در آتش سـوزاندند کـه بـه  ،به خواست یوزف گوبلز بعد از خودکشی 
جسـد  ،علت کم بودن بنزین به علـت اسـتفاده آن در سـوزاندن جسـد آدولـف ھیتلـر و اوا بـراون 

زف و ماگـدا بـه ھمـراه یوزف و ماگدا به طور کامل نسـوخت و ایـن جسـد ھـای نیمـه سـوخته یـو
جسدھای فرزندان آنھا به دست نیروھای شوروی افتاد که به گفته شوروی این جسـدھا بعـد از 

در آخر به طور کامـل سـوزانده شـده و خاکسـتر  ،چند بار به خاک سپرده شدن و نبش قبر شدن
 .آنھا به رودخانه ریخته شد
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 یوزف گوبلز

  

اما نمی دانم زندگی چیسـت  ،زنده ام  ،امروز که در دنیای بی محتوای پیرامونم نفس میکشم -
  :پیــامی کــهوقتــی کــه بــاد صــدای نالــه ای را بــر پیکــره خســته مــن زمزمــه میکنــد بــا چنــین 

 .»وجود ندارد ،دنیایی بدونه پیشوا و ناسیونال سوسیالیسم «
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 .وفاداری دیدند و برای ھمیشه در تـاریخ مانـدگار شـدندیادشان گرامی باد آنھا که شرافت را در 
آنچـه سـیب را ھمیشـه مانـدگار میکنـد  ،از آن گازی بـر نـدار  ،اگر دوست داشتن یک سیب بود 

 .وفاداریه توست
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 .گفته ای می باشد از ماگدا گوبلز که این مقاله در مورد اوست ،بھترین جمله برای شروع 

 )دنیایی پس از پیشوا و عقیده ناسیونال سوسیالیسم وجود نخواھد داشت(

 »ماگدا گوبلز«                                                                                                   
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 ماگدا

ـــــــه ـــــــا ک ـــــــدون آنھ ـــــــای ب ـــــــازی را دنی ـــــــه ن ـــــــای بدون ـــــــتند دنی ـــــــتن میدانس  .زیس
نامه  ،در این مقاله سعی شده اطالعات کاملی در مورد ماگدا گوبلز (ھمسر یوزف گوبلز) در قالب 

 ھرالد) نوشت قرار داده شود. (ای که در آخرین روزھای جنگ جھانی دوم برای پسر بزرگش 
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به زندگی ماگدا بعد از ورود به حزب نـازی ھـم اشـاره به این صورت که در میان قسمت ھای نامه 
  .می شود

 

 ھرالد

بدون شک باید نام ماگدا را بـر  ،اگر قرار باشد یک نماد از یک زن کامل در دوران آلمان نازی نام برد 
 .زبان آورد

ھمسری با وقار و تا آخرین لحظه وفادار به ایدولوژی نازی و پیشـوا آدولـف  ،مادری مھربان  ،ماگدا 
   .ھیتلر بود

این ھا ھمه آن مواردی بود که می توانست یک فرد را در باالترین جایگاه و به عنوان یک نمـاد قـرار 
 .دھد

 ،قام م ،اما انسان ھای بزرگ را می بایست در روزھای سخت شناخت وگرنه اگر بزرگی به مدال 
 ،اما وقتی روزھای سـخت مـی رسـد  ،شعار و ادعاھا باشد که بی شمارند اینگونه مردان و زنان 
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 ،میـان عمـل و ادعـا مسـیر درسـت را تشـخیص داد ،زمانی که مـی بایسـت میـان خـرد و خرافـه 
مقام و اموال ھایشان یـا دیگـران  ،بسیاری از آن ھا که ادعاھای بزرگی می کنند برای نجات جان 

خود ھماننـد  توجیهمی روند که برای فرو به کشتارگاه ھا می فرستند و یا در نقش بزدل ھایی  را
 .آفتاب پرست رنگ عوض می کنند

تـاریخ را  ،اما بسی اندوه کـه پسـت فطرتھـا  ،حال آنکه این تاریخ است که به قضاوت می نشیند 
 .ھم در راستای نیت ھای پلید خود تحریف می کنند

جسـت و جـو کـرد و در  ،پس باید برای یافتن واقعیت ھای تاریخی که بـه تحریـف کشـیده شـدند 
معیـار  ،گوشه ای از این واقعیت ھا به زنی بر می خوریم که نمادی از یک زن کامل بود که روزگـار 

 .بزرگیش را در روزھای سخت به آزمون گذاشت

ونی که می تواند بدن ھر زنی را کـه بخواھـد آزم ،و ماگدا پیروزمندانه از این آزمون سخت گذشت 
  .به قرار گرفتن در چنین شرایطی فکر کند به لرزه اندازد

 ،در حالی که جنگ به روزھای پایانی خود نزدیک میشد و نتیجه جنگ را دیگر میشد تشخیص داد 
ھـم  ،ی خـودخانواده گوبلز تصمیم نھایی خود را مبنی بر ماندن در برلین و پایان بخشیدن به زنـدگ

 .زمان با پایان یافتن دوران ناسیونال سوسالیسم گرفتند

از تصـمیم نھـایی  ،اکنون ماگدا می خواست پسر بزرگش که از ھمسر سابقش بود را با نامـه ای 
 .خود و ھمسرش (یوزف گوبلز) آگاه کند

امـا  ،د ھرچند مدتی بود که از پسر بزرگش(ھرالد) که در جبھه ھای جنگ بـود بـی خبـر مانـده بـو
می دانست که باید حرف ھای آخـرش را از سـخت تـرین سـاعات زنـدگیش بنویسـد تـا آینـدگان و 

 .شاید ھم خود ھرالد از آنچه بر او در آخرین روزھا گذشته آگاھی یابند
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 : پس ماگدا قلمی برداشت و این گونه آغاز کرد

 پیشوا ھستیم. بابا و شش خـواھر  با امروز شش روز است که در پایگاه ،پسر عزیزم«
یستی خـود ر آفرین به حیات ناسیونال سوسیالو برادر کوچولویت و من باید پایانی غرو

 » … دھیم

ناسونالیسم سوسیالیسم ھمه آن چیزی بود که خانواده گوبلز را به یکی از وفادارترین خانواده ھا 
 .د و نامشان برای ھمیشه در تاریخ ماندگار شددر تاریخ تبدیل کر

قـدمی  ،زمانی بود که ماگدا برای پیوستن به حـزب نـازی قـدم بـر میداشـت  ۱۹۳۰سپتامبر سال 
اندیشـه ای  ،اندیشه ای که او در آن زمان به آن باور پیدا کرده بـود  ،برای پیوستن به یک اندیشه 

 .که امید را بار دیگر در دل مردم سرزمین آلمان زنده کرده بود

در مسـیر آلمـانی نـو قـدم  ،او میرفت تا به حزب نازی بپیوندد و ھمراه و ھم دوش با دیگر نازی ھا 
  .آلمانی بھتر از ھمه دوران ھا ،بردارد 

دنیـایی بـه دور از  ، بنـا کنـداو میرفت تا ھم آوا با اندیشه ای شـود کـه مـی خواسـت دنیـایی نـو 
به دور از عقاید جھان میھنی که تاریخ دنیا را بـرای ھـم آوا  ،سرمایه داری و طبقه ھای اجتماعی 

  .کردن با شعارھای پلیدشان غرق در جنگو خونو ویرانی کرده بودند

 اندیشــه نــازی ھــا تمــدنی بـــود بــر معیــار شــناخت درســـت انســان ھــای کــارگر و کشـــاورز 
 : که آدولف ھیتلر میگفتدر جایی 

 این عقالنی نبود کسی به من دالوری بدھد تا عھده دار ایـن وظیفـه سـھمگین شـوم«
زیـرا مـن در طـول  ،مـن ایـن دالوری را پیـدا کـردم  ،ولی من این را به شـما مـی گـویم 

 »کشاورز آلمانی و کارگر آلمانی: با دو دسته از مردم روبرو شدم  زندگی ام
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وارد حزب نازی شد که یک فرزند داشت به نام ھرالد که حاصل ازدواج اولش با مردی ماگدا زمانی 
 .به نام گونتر کوانت بود

 .ھمـان پسـری کـه ماگـدا در آخـرین روزھـا بـرایش نامـه را نوشـت ،ھرالد پسـر بـزرگ ماگـدا بـود 
 .ماگدا بعد از ھشت سال از گونتر کوانت جدا شده بود

 ،باید بدانی که در برابر خواست پدرت(یوزف گوبلز) مقاومت کردم « … : قسمتی از نامه
با اینکه شنبه قبل پیشوا می خواست کمکـم کنـد تـا فـرار کـنم. تـو کـه مـادرت را مـی 

 » … .ما از یک خونیم و میدانی ھرگز تردید نکرده ام ، شناسی

د و بعـد از مـدتی در حـدود با یوزف گـوبلز(وزیر تبلیغـات) آشـنا شـ ،ماگدا بعد از ورود به حزب نازی 
 .با او ازدواج کرد ۱۹۳۱سال 

و بـه عقایـد و   آدولف ھیتلر بود. آدولف ھیتلـر کـه ھمسـری نداشـت ،و شاھد عقد ماگدا و یوزف 
 .وفاداری ماگدا عالقه مند شده بود

ماگدا به نوعی بـانوی اول آلمـان و الگـویی بـرای زنـان نـازی بـه  ،به علت مجرد بودن آدولف ھیتلر 
 .حساب می آمد
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 ۱۹۳۱مراسم ازدواج ماگدا در سال 

باور شریفمان و به ھمراه آن ھر چیز زیبایی که در زنـدگی ام مـی « … : قسمتی از نامه
شناختم تباه شده.دنیایی پس از پیشوا و عقیده ناسیونال سوسیالیسم وجود نخواھد 

بچـه … برای آنھا این طور بھتـر اسـت.  ،داشت و برای ھمین بچه ھا را با خود می برم 
. وقتی انفجار ھا پایگاه را میلرزانـد  ھا در این شرایط خوبند و نه گریه ای و نه شکایتی
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بچه ھای بزرگتر مراقب کـوچکتر ھـا ھستند.وجودشـان نعمتـی اسـت و گـاھی باعـث 
 »… .خوشحالی پیشوا می شوند

یعنی دنیایی که نیکـی ھـا و شـرافت  ، سوسیالیسمدنیای بدونه پیشوا آدولف ھیتلر و ناسیونال 
 ،انـی کـرده و تبـاھی ھمـه دنیـا را فـرا مـی گیـرد پلیدی ھا بار دیگرشروع به حکمر ،ھا می میرد 

 .ھمان گونه که امروز گرفت

ماگدا و یوزف تصمیم خود را گرفته بودند مبنی بر اینکه ھیچ یک از اعضـای خـانواده نبایـد زنـده بـه 
وسیله متفقین اسیر شوند و ماگدا مادری نبود کـه اجـازه دھـد فرزنـدانش در چنـان دنیـایی رشـد 

 ،صـدای انفجـار ھـا ھمـه فضـا را در بـر میگرفـت  ،خطر ھر لحظه نزدیک و نزدیک تر میشـد  ،کنند 
پلیدی و فساد را بـا  ،متفقین از غرب و شرق می تاختند و روز به روز نزدیک تر میشدند و وحشت 

  .خود می آوردند

اندن امـوال دختـران و بـه قتـل رسـاندن مـردم و بـه غـارت رسـ ،اخبار ھایی که از تجاوزھا به زنان 
ھمه را به وحشت انداخته  ،توسط متفقین و به ویژه نیروھای شوروی در ھمه جا پخش شده بود 

انسانیت دیگر مرده بود و پلیدی ھا ھر آنچه که به دستشان می رسید را به تباھی و فساد  ،بود 
 .کشاندند

لی که پلیدی ھا پیروز در حا ،دنیای بعد از جنگ جھانی دوم دیگر نمی توانست دنیایی نیک باشد 
 .رو به پلیدی رفت ،بزرگترین جنگ تاریخ شده بودند. و دنیا 

   .ممکن نبود که ماگدا فرزندانش را در چنین دنیایی رھا کند

 . مــا تنھــا یــک ھــدف داریــم : وفــاداری بــه پیشــوا تــا دم مــرگ« … : قســمتی از نامــه
 : آموختـه ام را بـه تـو بیـاموزمپسر عزیزم می خواھم چیـزی را کـه از زنـدگی  ،ھرالد 

بـه مـا افتخـار کـن و … به مردمت و بـه کشـورت وفـادار بـاش  ،به خودت  ،وفادار باش 
 » سعی کن ما را چون خاطره ای عزیز به یاد آوری
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 ماگدا در کنار ھمسرش (یوزف گوبلز) و آدولف ھیتلر

اما سرنوشت او را به جـایی رسـانده بـود کـه  ،ماگدا مادری بود که فرزندانش را دوست میداشت 
 . می بایست کاری سخت انجام دھد
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ــه آن را ھــم داشــته باشــد ،کــاری بســیار ســخت  ــوان فکــر کــردن ب ــادر ت ــک م  .ســختر از آنکــه ی
باید طوری دیگر از آنھـا حفاظـت میکـرد و  او که در ھمه شرایط از فرزندانش حفاظت میکرد اما حاال

پس خودش مـی بایسـت ایـن  ،بپذیرد فرد دیگری این کار را انجام دھد  در حالی که نمی توانست
 .انجام دھدرا کار 

آخرین فداکاریه مادرانـه را بـرای فرزنـدانش  ،ماگدا می خواست با خاموش کردن فرزندان کوچکش 
 .ماگــدا نمــی توانســت اجــازه دھــد کــه متفقــین بــه فرزنــدانش تــوھین کننــد ،انجــام دھــد 
اس (ھلمونت کونز) تمـاس گرفـت تـا از او بـرای  گوبلز با پزشک مخصوص اس ، ۱۹٤٥روز اول می 

  .این کار کمک بگیرد

سپس ماگدا داروی بیھوشی را به ھمراه نوشیدنی بـه فرزنـدان داد و بعـد از بیھـوش شـدن و بـه 
سـیانور  ،یکی یکی آنھا را در آغوش گرفت و در حالی که نوازششـان میکـرد  ،خواب رفتن کودکان 

  .را در دھانشان قرار می داد و برای ھمیشه با فرزندانش وداع کرد

 ،ھلـدین و ھیـدرون کـه سـنی بـین پـنج تـا سـیزده داشـتند  ،ھـدای  ،ھلموت  ،ھیلدگارد  ،ھلگا 
پیش از آنکـه پلیـدی ھـا بخواھنـد آنھـا را خـاموش  ،ھمانند شمع ھایی در آرامش خاموش شدند 

 .کنند

جـز خـود  ،مید که ماگدا در آن لحظات به چه می اندیشید و چه حالی داشت ھیچ گاه نمیتوان فھ
 .ماگدا

سـختر از  ،وفاداری و مھر مادری او را به اینجا کشانده بود و وادارش کرده بود تا کاری انجـام دھـد 
 .فتح کردن ھر سرزمینی
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 ماگدا در کنار خانواده

 ماگدا به ترتیب ھایپسر بزرگ (ھرالد) با لباس نظامی و دیگر فرزند

 ۱۹۳۲ھلگا متولد سال 

 ۱۹۳٤ھیلدگارد متولد سال 

 ۱۹۳٥ھلموت متولد سال 

 ۱۹۳۷ھدای متولد سال 
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 ۱۹۳۸ھلدین متولد سال 

 ۱۹٤۰ھیدرون متولد سال 

بعد از دقـایقی بـه ھمـراه یـوزف از  ،کودکانش راحت بود   حال که دیگر ماگدا خیالش در مورد آینده
اوا بـراون و ھمـه سـربازان و مردمـی کـه در راه نبـردی  ،ھمانند آدولف ھیتلر پایگاه خارج شدند تا 

 ،فداکارانــه و بــزرگ بــرای رســیدن بــه یــک ناســیونال سوسیالیســم واقعــی خــاموش شــده بودنــد 
 .خودشان ھم خاموش شوند

د آنھا اجسا ،یوزف گوبلز به ھمراه دیگر افراد در پایگاه که بعد از خودکشی آدولف ھیتلر و اوا براون 
 .را سوزاندند تا ھیچ چیزی به دست متفقین نیوفتد

امـا در  ،سعی کرد که نیروھای متفقین را وادار به آتش بس کنـد  ،یوزف پس از مرگ آدولف ھیتلر 
این راه ناکام مانده بود و ھمان گونه که مشخص بود ھمه چیز در ھدف متفقین برای شروع جنـگ 

متفقین جنگ را برای خاموش کردن آخرین ناسیونال سوسیالیسم آریایی شروع کـرده  ،نھفته بود 
ایـن ھـدف شـوم خـود ھـم  بـهبودند و تا نابودی کامل آن از حرکت نمی ایستادند کـه شـوربختانه 

 .دست یافتند

 .وقتی که امید میرود و پلیدی دنیایی را در بر گرفت

ــوزف از آخــرین افــراد در پایگــاه خواســت کــ  .ه جســدھای او و ھمســرش را ھــم بســوزانندپــس ی
 .سپس یوزف ابتدا به ماگدا و بعد به خودش شلیک کرد

اکنون دیگر اندوه یوزف و ماگدا به پایان رسیده بود و وفاداریه خانواده گوبلز برای ھمیشه به عنـوان 
ـــاد خواھـــد شـــد ـــا ی ـــی از آنھ ـــه نیک ـــدگار و ب ـــاریخ مان ـــا در ت ـــانواده ھ ـــادارترین خ ـــی از وف  .یک
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  .یادشان گرامی باد آنھا که شرافت را در وفاداری دیدند و بـرای ھمیشـه در تـاریخ مانـدگار شـدند
آنچـه سـیب را ھمیشـه مانـدگار میکنـد  ،از آن گـازی بـر نـدار  ،اگر دوست داشتن یک سـیب بـود 

 .وفاداریه توست

  hamid ra 86  -  2013 december  -  1392.09نویسنده : 
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در این مقاله سعی شده تمام اطالعاتی که در مورد اوا بـراون در دسـترس بـوده را گـرد آورده و در 
 .نقش اوا براون را در زندگی آدولف ھیتلر نشان داده ،یک مقاله 
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 اوا براون

ـــــت ـــــه گف ـــــی ک ـــــنم وقت ـــــر شـــــروع میک ـــــف ھیتل ـــــه ای از آدول ـــــا گفت ـــــه را ب  : مقال
 .»شھوانی خود را مھار کنـد موجـود بـا اراده ای اسـتکسی که بتواند میل و ھوس  «
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 :اولـــــین پرســـــش در مـــــورد اوا بـــــراون در مـــــورد رابطـــــه او بـــــا آدولـــــف ھیتلـــــر میباشـــــد
از زندگی خصوصی آدولـف ھیتلـر بـرای مـردم آشـکار  ،رابطه ای که بعد از پایان جنگ جھانی دوم 

 .شد

بیشتر آلمانی ھا تازه بعد از پایان جنگ شنیدند که دختری مـدتی را در کنـار آدولـف ھیتلـر بـوده و 
چند ساعت بعد از ازدواج با آدولف ھیتلر به ھمراه او خودکشی کرد و این بـه تمـام شـایعه ھـایی 

 .پاسخ داد ،که در مورد چگونگیه روابط آدولف ھیتلر با زنان اطرافش بود 

از زندگی شخصی آدولف ھیتلر موجب شد که شایعه ھای زیادی در زمان آدولـف  و این بی خبری
 .ھیتلر و در سرزمین ھای مختلف ساخته و به آن پرداخته شود

که میتوان از آن جمله به شایعه ھایی که در مورد رابطه لنی ریفنشتال با آدولف ھیتلر بیان شـده 
 .بود اشاره کرد
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 )کارگردانلنی ریفنشتال (بازیگر و 

به طوری که در ھمه جا زمزمه میکردند که او معشوقه آدولف ھیتلر میباشد و زمانی کـه لنـی بـه 
 .نیویورک دعوت شده بود

 » آیا شما معشوقه ھیتلر ھستید ؟؟« خبرنگاری از او پرسید : 

این تنھا حرف ھای مطبوعات اسـت و حقیقـت نـدارد. اینھـا نوشـته ھـای «و لنی در پاسخ گفت : 
 .»وزنامه ھاستر

 »ھیتلر را از کجا میشناسید ؟؟«خبرنگار پرسید : 
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 »… میشناسم . قبل از آنکه صدر اعظم شود ۱۹۳۲من ھیتلر را از سال «و لنی پاسخ داد : 

اما نکته در این بود که زن ھا در زندگی آدولف ھیتلـر جایگـاه اول را نداشـته و اولـین جایگـاه بـرای 
 .اقتصادی و اجتماعی بود ،سی آدولف ھیتلر پیروزیھای سیا

زنـان بسـیاری  ،و این در حالی بود که با ھر قدمی که آدولف ھیتلر در پیشرفت آلمان بر میداشت 
ھم شیفته او شده و با فریاد ھای ھایل ھیتلر در ھر قدمی رو به پیشرفت آلمان ھم پـای پیشـوا 

 .یشان گام بر میداشتند

ـــر از آن  ـــر فرات ـــف ھیتل ـــین زمانھـــایی متوقـــف شـــودامـــا ھـــدف آدول ـــود کـــه بخواھـــد در چن  .ب
 : در جایی که آدولف ھیتلر گفت

ھنگامی که یک مرد سیاسی فکـر و روحـش اغلـب متوجـه خـانواده خـود و فـامیلش «
ایـن  ،باشد و ھمه وقت بخواھد به سوی آنھا باز گـردد و وظـایف خـود را فرامـوش کنـد

 »د ... خصی ھمیشه باید در رختخوابش بمانچنین ش

اما پرسشی که برای افراد پیش می آمد این بود که چگونـه آدولـف ھیتلـر بـا وجـود ایـن ھمـه زن 
 .مجرد می باشد ،آلمانی 

پس در این زمان مـی شـد در مـورد ھـر زنـی کـه در اطـراف آدولـف ھیتلـر بـود بـه شـایعه سـازی 
 .پرداخت

کنار آدولف ھیتلر رندگی میکـرد و کنجکاوی در مورد اوا براون زمانی شروع شد که این زن جوان در 
 .و ھنوز به ھمراه آدولف ھیتلر خودکشی نکرده بود

 پس باید پرسید که اوا براون در زندگی آدولف ھیتلر چه نقشی داشته ؟؟
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بیشــتر از پیروزیــه سیاســی چیــزی نداشــته و نمــی  ،آدولــف ھیتلــر مــردی تنھــا بــود و در زنــدگی 
 .اوا براون می توانست پناھی برای او باشداما در این تنھایی زنی مانند  ،خواست 

اوا براون را انتخـاب کـرد ؟؟ در حـالی کـه زنـان بزرگـی در اطـراف  ،اما باید پرسید چرا آدولف ھیتلر 
 .نــادختری واگنــر ،آدولــف ھیتلــر بــوده کــه نقشــی ھــم در زنــدگی او داشــتند ماننــد وینــی 

در رتبـه  )صـادی و سیاسـیتخـانوادگی (اقعاملی که موجـب شـد اوا بـراون در حـالی کـه از نظـر 
امـا مـورد اطمینـان آدولـف ھیتلـر  ، و جزو خانواده ھای پر قدرت به حساب نمی آمدنـد باالیی نبود

 .قرار بگیرد در ویژگی ھای او بود

در حـالی کـه  ،انسانی بود که آدولف ھیتلر میتوانست در ھمه حـال بـه او اعتمـاد کنـد  ،اوا براون 
خـود را بـه  ،اطراف آدولف ھیتلر بودنـد کـه بـرای افـزایش در شـھرت و جایگاھشـان زنان زیادی در 

 .آدولف ھیتلر نزدیک میکردند

 : اوا براون که بود

از یـک خـانواده باواریـایی و از  ۱۹۱۲فوریـه  ٦متولـد سـال  ،اوا براون با نام کامل اوا آنا پـاوال بـراون 
 .طبقه متوسط بود

فردریش فریتز بروان بود یک معلم و مادرش فرانسیسکا فانی کرانبرگر خانه پدر اوا براون که نامش 
 .دار بود

 . اوا یک خواھر بزرگتر به نام ھای الیزه و یک خواھر کوچکتر به نام مارگارت داشت
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 اوا در کنار مارگرت

انستیتوی زنـان جـوان مادر اوا از یک خانواده آبرومند و معتقد به کلیسای کاتولیک بوده و اوا در یک 
 .کاتولیک تحصیل نمود

 .و این خانواده از خانواده ھای محترم ساکن منطقه باواریا بودند

اما پس از مدتی با ارثیه ای که از طرف یکـی از اقـوام  ،زندگی این خانواده به سختی اداره میشد 
 .به آنھا تعلق گرفت صاحب زندگیه بھتری شدند

بـه کـار  ،نسبت به تحصیل بی عالقه و با توجه به شرایط خانواده  ،در اوا براون بر خالف خواست پ
 .کردن روی آورد
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 .از فعالیت ھای مرتبط بـه آن اسـتقبال میکـرد ،پیشگی داشت ا با توجه به عالقه ای که به ھنراو
اوا را جذب یک آگھی میکند که برای کار بـه عنـوان منشـی در عکاسـخانه  ،تا اینکه مسیر زندگی 

 .بود  ای در مونیخ

باز آدولف ھیتلر را د. ھوفمن عکاس حزب نازی و از دیراین عکاسخانه متعلق به ھانریش ھوفمن بو
 .میشناخت

 .با ھم آشنا شده بودند  آنھا پس از سالھای جنگ جھانی اول

ھمراه آدولف ھیتلر و در ھمه گردھمایی ھای نازی حضور داشته و بـه  ھوفمن با دوربینش ھمواره
 .عکاسی میپرداخت و عکس ھای بسیاری را از دوران آلمان نازی برای آیندگان به یادگار گذاشت

 

 ھانریش ھوفمن

اوا در عکاسـخانه ھــوفمن عـالوه بــر منشــی گـری بــه فعالیـت ھــای دیگــری ماننـد عکاســی ھــم 
 .مشغول بود
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مورد توجه و اعتماد ھـوفمن قـرار  ،اوا با توجه به منشی گری و دیگر فعالیت ھایش در عکاسخانه 
 .گرفت

اوا را به آدولف ھیتلر معرفی کرد و آدولف ھیتلر ھم با توجه به اعتماد ھـوفمن و دقتـی  ،و ھوفمن
 .داو را مورد توجه قرار دا ، که اوا در کار بر روی عکس ھای نازی ھا انجام میداد

ھم اکنون اوا می توانست به عنوان یک منشی در قسمت ھای مھم اداری نازی به کـارش ادامـه 
 .دھد

در ھمان زمان ھا بود که نامالیمات موجود در زندگی اوا موجب شد که اوا برای خودکشی بکوشد 
 .اما زنده ماند و آدولف ھیتلر برای امید بخشیدن به زندگی اوا ھدیه ای برای او گرفت ،

 .گلی رابال انداخت ،آدولف ھیتلر را به یاد خواھر زاده اش  ،اقدام به خود کشی اوا 

درسـت  ،گلی رابال دختری بود که درگذشته برای مدتی به پیش دایی اش آدولف ھیتلر آمده بود 
در زمانی که شھر مونیخ در اوج فضای سیاسی به سر میبرد که آدولف ھیتلر ھـم قسـمتی از آن 

 .بود
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 رابال گلی

که آدولف ھیتلر محل سکونتش   اما روزی ،آدولف ھیتلر ھم گلی را با خود در مجامع ھمراه میبرد 
 .خبر مرگ گلی را به او دادند ،را برای انجام کارھای حزب ترک کرده بود 

امـا  ،اینگونه به نظر می آمد که گلی خودکشی کرده  ،آنچه که در صحنه حادثه به چشم میخورد 
علـت مـرگ  ،ولـی بـا توجـه بـه صـحنه حادثـه  ،ه قتل رسیدن گلی ھـم از نظـر دور نبـود احتمال ب

 .خودکشی اعالم شد

این اتفاق موجب اندوه فراوانی در آدولف ھیتلر شده بود و دیگـر دوسـت نداشـت اتفـاقی مشـابه 
 .برای اوا بیوفتد
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و خـاطره او  تـا یـاد ،به دستور آدولف ھیتلر اتاق گلی برای اسـتفاده منـع شـد  ،بعد از مرگ گلی 
 .برای ھمیشه به یادگار بماند

آدولف ھیتلر پس از پیروزی در انتخابات به صدر اعظمـی رسـید در حـالی کـه  ۱۹۳۳در ژانویه سال 
 .اوا براون نیز به عنوان منشی مورد اعتماد آدولف ھیتلر فعالیت می کرد

اعتمـاد  ،دیگر نقش اوا نزد آدولف ھیتلر فراتـر از یـک منشـی سـاده بـود و خصوصـیات اخالقـی اوا 
 .آدولف ھیتلر را جلب کرده بود

اما آدولف ھیتلر ھمیشه فاصله خود را با زنانی که در اطرافش بودند حفظ میکرد و پس از به قدرت 
ندرت در مراسم او را به ھمـراه خـود  رسیدن اوا را در امور دولتی و سیاست دخالت نمی داد و به

 .می برد

و آدولف ھیتلر تمام زمان و تـالش خـود را صـرف پیـروزی بـرای ملـت آلمـان میکـرد و میدانسـت در 
 .شرایطی نمی باشد که بتواند یک زن را وارد زندگی خود کند

نه بـا او و  ،د داد و اوا ھم دیگر به این واقعیت رسیده بود که آدولف ھیتلر ھرگز تن به ازدواج نخواھ
 .نه با ھیچ زن دیگری

از یـک سـو نزدیـک شـدن بـه آدولـف  ،نامالیمات زندگی بار دیگر سبب پریشان خاطری در اوا شد 
ھیتلر را غیر ممکن یافته بود و از سـوی دیگـر دوسـت نداشـت بـه شـایعه ھـایی کـه در اطـرافش 

 .شکل میگرفت بیش از این دامن بزند

اندوھگین و افسرده میکرد تا جایی که بار دیگر تصمیم به خودکشی گرفت و  و این نامالیمات اوا را
اما این بار ھم خودکشی اوا براون نافرجام ماند و آدولـف ھیتلـر  ،یک شیشه قرص خواب آور خورد 

 ،جلـوگیری از تکـرار خودکشـی اوا   برای جلب توجـه اوا ھدیـه ای بـرای او در نظـر میگیـرد و بـرای
 .برایش تھیه کرده و در برخی از دیدارھای اوا را ھمراھش بردمنزلی در مونیخ 
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اوا براون بـه خانـه ای (برگھـوف) کـه در ارتفاعـات برشسـتگادن در ارتفاعـات باواریـا  ۱۹۳٦در سال 
 .ساخته شده بود رفت

آنجا محلی بود که آدولف ھیتلر بعضی مواقع برای استراحت و پذیرش بزرگان نازی و دیگر افراد بـه 
 .رفت و آمد می کرد آنجا

اوا دیگر مورد اعتماد آدولف ھیتلر قرار گرفته بود و توانسته بود به حلقه نزدیکـان آدولـف ھیتلـر وارد 
 .شده و در سفرھایی به ھمراھش برود

اما ھنوز ھم اوا به عنوان منشی در کنار آدولف ھیتلر معرفی می شد و اتـاق ھـایی سـوا از ھـم 
 .داشتند

توانسته بود به آدولف ھیتلر نزدیک تر شود و میدانست که در آن شرایط دیگر بیشـتر ھم اکنون اوا 
 .از این نمی تواند درخواستی داشته باشد

 .اوا دیگر نسبت به بی میلی جنسی و ازدواج نکردن آدولف ھیتلر اعتراضی نداشت

زدواج را نکـوھش ھمچنین مادر اوا (فرانسیس) کاتولیکی واقعی بود کـه روابـط خـارج از چـارچوب ا
 .میکرد

و در این خانه اغلب پدر و مادر اوا برای مالقات دخترشان و نیز صرف شام بـا او و آدولـف ھیتلـر بـه 
 .مالقاتشان میرفتند

فیلم ھایی با دوربین  ۱۹٤٤تا  ۱۹۳۷اوا که ھمیشه به ھنر پیشگی عالقه داشت در بین سالھای 
 .میلیمتری تھیه کرد ۱٦

وف ھمھمانان و دیگر اطرافیان را در قرارگاه برگ ،صاویر آدولف ھیتلر و بزرگان نازی ت  ،در این فیلم ھا
 .میتوان دید
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این فیلم ھای رنگی بودند که بسـیاری از واقعیـت ھـا را در مـورد  ،سالھا بعد از جنگ جھانی دوم 
 .خصوصیات آدولف ھیتلر در زندگی شخصی نشان می دھد

در تعطـیالت و در بعضـی دیـدارھا و اتفاقـات  ،گی خصوصـی محل این فیلم ھا در صحنه ھـای زنـد
مھم زندگی سیاسی آدولف ھیتلـر گرفتـه شـده و بیشـتر فـیلم ھـای اوا در برگھـوف میگـذرد کـه 

 .آدولف ھیتلر در آنجا مراجعان را می پذیرفت

دشمن پاسخی بوده به کشورھای   ،این فیلم ھای استثنایی رنگی اوا از آدولف ھیتلر و دوران او 
ھمواره دست به تخریب چھره نازی ھـا  ، آلمان نازی که بعد از پایان جنگ جھانی دوم و ھم اکنون

که ھمگی آن تھمت ھا فاقـد … و آدولف ھیتلر زده و میزنند با اتھاماتی مانند ھم جنس خواھی و 
م ھـا را بـه ھیچ گونه سندیت تاریخی بوده و این فیلم ھا از زندگی آدولف ھیتلر دروغ بودن آن توھ

ھیچ گاه در فیلم ھا اعتراض نکرده  ،خوبی نشان داده و خود اوا براون که تھیه کننده این فیلم بود 
 .و چھـره واقعـی زنــدگی آدولـف ھیتلـر را بــدون ھـیچ گونـه رفتــار غیـر عـادی مــی تـوان در آن دیــد

آدولـف ھیتلـر واقعـی را و این فیلم ھا را میتوان بھترین ھدیه اوا به تاریخ دانست که در آن میتـوان 
دنیـایی کـه انسـان ھـای  ،شیطنت دنیای امروز را بی اثـر کـرد  ،دید و شناخت و اوا با این تصاویر 

فساد و بداخالقی ھای خـود دسـت بـه دروغ و توھمـت ھـایی مـی زننـد بـر  توجیهبرای  ،پلید آن 
که سند تـاریخی بـرای گفتـه بدونه اینکه توانایی آن را داشته باشند  ،علیه آدولف ھیتلر و نازی ھا

 .ھای خود ارایه دھند

بـه ، برگھوف محلی بود که در آن مھمان ھا پذیرفته می شدند و اوا در آنجا میزبـانی خنـده رو بـود
اوا با ما بسیار خودمانی و مھربان «طوری که یکی از نیروھای اس اس در خاطراتش نوشت : 

 .»است
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 اوا براون

 .در فیلمـی از زندگیـه آدولـف ھیتلـر بـه کـار رود ،و اوا دوست داشت فـیلم ھـایی کـه گرفتـه بـود 
مطـالبی را بـه  ،و با توجه به خطراتی که در آن زمان او را تھدید میکرد  ۱۹۳۸آدولف ھیتلر در سال 

عنوان وصیت بیان نموده بود که یکی ار موارد آن مربوط به اوا براون بود کـه از حـزب نـازی خواسـته 
 .برایش در نظر بگیرند ،حقوقی را برای ادامه زندگی اوا براون  ، بود که اگر اتفاقی برایش افتاد
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 .نزدیـک تـر مـی شـدجنگ جھـانی رو بـه پایـان مـی رفـت و آلمـان نـازی روز بـه روز بـه شکسـت 
حـال دیگـر  ، نھـایی بودنـد ایه داری در حـال رسـیدن بـه پیـروزیحکومت ھای کمونیسـت و سـرم

ل پیـروزی متفقـین نـام گرفـت ) کشورھای مختلف مانند کشورھای مسلمان ترکیه و ایران ( که پـ
 .یکی پس از دیگری بر علیه آلمان نازی اعالم جنگ می کردند… و

در زمــانی کــه بــرلین در زیــر بمــب بــاران ھــای شــدید شــبانه روزی و ورود و  ۱۹٤٥در اوایــل آوریــل 
اوا با اتومبیل از مونیخ به سـمت بـرلین حرکـت کـرد و موفـق  ،نیروھای متفقین به خاک آلمان بود 

 .شد در زیر بمب باران ھا خود را به برلین برساند

محاصره خواھد شـد و بـا  اوا حاال میدانست که به زودی برلین توسط نیروھای کمونیست شوروی
وجود اینکه آدولف ھیتلر میخواسـت کـه اوا از بـرلین خـارج شـود امـا اوا بـراون ھـم ھماننـد ماگـدا 

 .داد در برلین بماند ترجیه(ھمسر یوزف گوبلز) 

 .اوا ھم به ھمراه آدولف ھیتلر و دیگر نازی ھا به آخرین پایگاه رفتند

یوزف گوبلز و تعدادی از مقامات نازی قصد خارج شدن از برلین را نداشـتند و ماندنـد  ،آدولف ھیتلر 
 .تا برای ھمیشه جاودانه شوند

و این در حالی بود که تعدادی از نازی ھا پست ھای خود را ترک کرده و از برلین خارج شده بودنـد 
در وصیت نامـه اش بـه نـام خیانـت  ،که آدولف ھیتلر تعدادی از آنھا را که از بزرگان نازی ھم بودند 

 .کار نام برد

 ،زنـانی بـزرگ از نـازی ھـا  ،اما در چنین زمانی که از ھر طرف بوی خیانت بـه مشـام مـی رسـید 
 .برای ھمیشه ماندگار کنند ،ت به ایدولوژی نازی بھمانند اوا و ماگدا ماندند تا وفاداری خود را نس

شکسـت نزدیـک بـود و ھمـه  ،ر زمان دیگری حـس میکـرد آدولف ھیتلر دیگر تنھایی را بیشتر از ھ
 .چیز داشت به پایان می رسید
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حاال آدولف میدانست که تمام تالش او و دیگر نـازی  ،پایانی غم انگیزتر از آنکه تصورش را می کرد 
دیگـر عقایـد ماننـد   ھا برای نجات دادن بشر ( از دست عقاید جھان میھنی ھماننـد کمونیسـت و

ی که ھمواره در حال تالش برای به بردگی کشیدن بشـر بودنـد) بـه شکسـت خـورده سرمایه دار
 .بود

که ھمه نیروی خـود را گذاشـته   بار دیگر بشر در پلیدی ھا فرو خواھد رفت اما آدولف می دانست
اما نتوانست و پلیدی ھا بودند که پیـروز نھـایی  ،بود تا جلوی حکمرانی پلیدی ھا را بر بشر بگیرد 

 .بودندنبرد 

غمگین کننده ترین خبر ھا را مـی تـوان از  ،در کنار خبرھای بدی که از جبھه ھای نبرد می رسید 
رفتار ھای غیر قابل قبول متفقین (به ویژه از کمونیست ھای شـوروی دیـد کـه بـا رسـیدن بـه ھـر 

ھـر  زنان و قتل و غارت و کشتارھای وحشتناک نسـبت بـه ،منطقه ای شروع به تجاوز به دختران 
 .دانست)چیزی که به دستشان می رسید

آدولف می دانست که جنگ را باخته اسـت امـا ھـیچ گـاه اخـالق را نباخـت و ایـن ھمـان معیـاری 
دروغ ھـایی کـه متفقـین بعـد از جنـگ بـر علیـه نـازی ھـا  خواھد بود که موجب می شود بـرخالف

 .یاد و خاطره نازی ھا برای ھمیشه در یاد ھا بماند ،خواھند گفت 

چیزی جز ویرانه  ،دیگر از اروپایی که آدولف ھمیشه دوست میداشت آن را در اوج شکوفایی ببیند 
 .باقی نمانده بود

 .بــرلین تبــدیل بــه صــحنه جنــگ ھــای خیابــانی در بــین مــدافعان آلمــانی و مھــاجم ھــا شــده بــود
گر فقـط یـک کـار آوریل به آدولف ھیتلر خبر دادند که شھر به زودی سقوط می کند و حاال دی ۲۹در 

او کـه ھمیشـه  ،دیگر مانده بود تا آدولف ھیتلـر انجـام دھـد و آن سـپاس گـذاری از اوا بـراون بـود 
ھمانند پناھی برای آدولف بود و در زمان ھایی که بر علیه آدولف ھیتلر ترورھایی انجام می گرفت 

ن میکـرد و بـا مانـدن در کنـار اندوه خود را از به خطر افتادن جان آدولف بیا ،با نامه ھایش به آدولف
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نھایت فداکاری خود را به آدولف نشان داده بود و تصمیم گرفته بود تا پایـان  ،آدولف تا آخرین لحظه 
 .با آدولف بماند

در زیر بمب باران  ،آوریل  ۲۹اوا را می داد و در روز  و وفاداری حاال آدولف باید پاسخ تمام محبت ھا
ھای متفقین و با حضور تعداد اندکی از افراد که در پایگاه مانده بودند در حضور کشیش با اوا براون 
ـــدگار شـــود ـــف مان ـــار آدول ـــرای ھمیشـــه در کن ـــراون ب ـــام اوا ب ـــا ن  .پیمـــان زناشـــویی بســـت ت

زمانی که صدای  ، ھمیشه با آدولف ھمراه شدبرای اوا براون برای آخرین بار و  ،و چند ساعت بعد
وقتی که اوا بـا سـیانور و آدولـف بـا شـلیک  ،زیرزمینی را لرزاند  گلوله وجود تمام حاضران در پایگاه

 .گلوله به زندگیشان پایان دادند

تـا ھـیچ  ،یوزف گوبلز به ھمراه دیگر افراد در پایگاه جسد ھای آدولف ھیتلر و اوا براون را سوزاندند 
 .ین نیوفتدچیزی از آنھا به دست متف

 .سپس یوزف گوبلز و ھمسرش ماگدا ھم خودکشی کردند

 .ناسیونال سوسیالیسم و پیشوا دیگر نمی توان زیست پس اززیرا بر این باور بودند که در دنیای 
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اوا براون ھرگز در حـزب نـازی عضـو نبـود. آدولـف و اوا در جمـع ھـای عمـومی مشـاھده نشـدند و 
 .مردم آلمان ھم از وجود او بی اطالع بودند بعضی از مقام ھای حزب نازی و

ناشـناخته مانـده بـود و در  ،اوا براون تـا چنـد سـاعت قبـل از خودکشـی بـه ھمـراه آدولـف ھیتلـر 
می توانست از محـل درگیـری ھـا  ،روزھای پایانی جنگ که شکست آلمان نازی قطعی شده بود 

 .دور مانده و جان خود را نجات دھد

و بـرای ھمیشـه  بـودهاما اوا زمانی شناخته شد که وفاداری برایش از ھر چیز دیگـری بـا ارزشـتر 
وفاداریه اوا در تاریخ ماندگار خواھد ماند و نام او برای ھمیشه در کنار پیشوای نازی به نیکی باقی 

 .خواھد ماند
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 .در تاریخ ماندگار شدند یادشان گرامی باد آنھا که شرافت را در وفاداری دیدند و برای ھمیشه

آنچـه سـیب را ھمیشـه مانـدگار میکنـد  ،از آن گـازی بـر نـدار  ،اگر دوست داشتن یک سـیب بـود 
 .وفاداریه توست
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 داستانی از ھمه باورھای من

 

 

 

مـی کردنـد نـور بـه ھمـه مـی رسـید و  زمین مسطح بود و ھمـه جوانـه ھـا ھمتـای ھـم رشـد

 .سرسبزی نماد برابری شد

تا اینکه جوانه ای رویید متفاوت با بقیه.جوانه ای که سیری ناپذیر بود و ھـر چیـزی را کـه لمـس 
زیبـا و بلنـد  ،و بزرگتر شد تا اینکـه بـه درختـی تنومنـد بزرگ ،می کرد می بلعید.جوانه رشد کرد
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ر بین گیاھان اطرافش تبدیل به ھمه آرزوھایی شد که تـک تـک تبدیل شد.درخت تنومند و زیبا د
 .را می دیدند شان آنیگیاھان فقط در رویاھا

ــت  ــمت درخ ــت بس ــه حرک ــروع ب ــان ش ــتند و گیاھ ــدگی گذاش ــت زن ــت را درخ ــام درخ ــس ن پ
درخـت از کجاسـت و یـا علـت  واقعیـت وجودیـه درخـت چیسـت وکردند.گیاھان بی آنکه بداننـد 

ھر گیاھی که به درخت نزدیکتـر مـی  را در او تعریف کردند. خود وھایوجودش چیست ھمه آرز
 .از دست می داد قبلاز  ترشد خود را در آرزوھایش بیشتر گم می کرد و وجودش را بیش

و بزرگتر میشد تا جایی که ریشھای پخش شده اش در زمین با  بدین ترتیب درخت ھر روز بزرگ
 ھا رسیدن نور را ھم به زمین و گیاهتمام ولع آبھا را می بلعیدند و برگھای پھناورش حتی اجازه 

نمی دادند.گیاھانی که آرزوھایشان آنھا را در کـام درخـت فـرو بـرده بـود دیگـر خودشـان نبودنـد 
ه قـدرت و ضعیفھایشـان ھـم بـه چیـزی جـز علـف ھـرز بـودن تعـدادی بـ ،تعدادیشان به زیبـایی

 .نرسیدند

اما آنھایی که ھنوز در کام درخت فرو نرفته بودند دچار دودستگی شدند عده ای را آرزوھا ھنـوز 
وسوسه می کرد و عده دیگر را جز تحمل درد و رنـج ناشـی از نبـودن نـور و آب چـاره ای نبـود و 

 که چرا درخت ھمه چیز است اما آنھا ھیچ چیز ؟سوالی برایشان پیش آمده بود این

ھر چـه فاصـله  بیماری و ضعف ھمه جا را فرا گرفت و ،فساد ،به مرور بی عدالتی و در ادامه آن
ـــد درد ـــی ش ـــتر م ـــات بیش ـــد طبق ـــی ش ـــتر م ـــدالتی بیش ـــی ع ـــل از ب ـــدبختی حاص  .و ب

خـش شـده کم کم مرگ ھم به سراغ گیاھان آمد و اجساد خشک شده گیاھـان در ھمـه جـا پ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود  . ب

 بودند. ھاییغم و اندوه ھمه جا را فرا گرفته بود و ھر چند دیگر امیدی نبود اما ھنوز امیدوار

تا اینکه در شبی بادی شروع به وزیدن کرد و ابر شروع به باریدن گرفت. آب بر روی خاک جریـان 
ان را شکافت یافت .ناگھان نوری ھمه آسمان بی ستاره را روشن کرد و به دنبالش رعدی آسم

کـه در اطـرافش بـاد زوزه  یو بر روی چوبھای خشکه (اجساد مردگان) بر روی آبـه در روی خـاک
می کشید برخورد کرد و مردی برخواست با نمادی به قدمت تاریخ که چھار سـو داشـت (آتـش 
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جـان گرفـت) و  ه ھـاخـاک زمـین و آب بـاران کـه بـر پیکـر بـی جـان درد کشـید ،باد شب  ،رعد 
 .ھمچون تبری بی ھمتا در دستان مرد که پیشوا نام داشت قرار گرفت

جان گرفته بود و پیشوا در حالی که تبر را به باالی سر مـی بـرد بـه  ،انگار امیدھای ھر چند کم
 .سمت درخت حرکت میکرد و در این لحظه نبرد آغاز شد

ای ماندند و به جز تعداد سربازان کمی که آنان که مفھوم نبرد را نفھمیدند بی حرکت در گوشه 
 .توسـط درخـت زنـدگی تسـخیر شـده بودنـد ھایی که پیشوا داشت بقیه دشمن بودند دشمن

تسخیر شده درخت زنـدگی ھمگـی بـاھم بـه سـمت پیشـوا  یھاه شاخه ھا و گیا ،ریشه ھا 
وجـود تـا آخـرین تمام و با  با نھایت فداکاریپیشوا با آنکه کم بودند اما ھای یورش بردند و سرباز

می جنگیدند و این در حالی بود که بیخردان ترسویی کـه خـود  ه در جریان وجودھایشانقطرھای
 .را به نفھمی زده بودند فقط جنگ را نظاره می کردند

گیاھان و علفھای ھرز تسخیر شده به پاھای پیشوا پیچیدند تا مانع رفـتن او بـه سـمت درخـت 
درخت به دستھای پیشوا پیچیدنـد تامـانع ضـربه او بـر پیکـر درخـت زندگی شوند و شاخه ھای 

شوند اما او پیشوا بود و ھیچ چیز مانع حرکت او نمی شد پس قدمھا را یکی پس از دیگـری بـر 
 .میداشت تا اینکه به تنه درخت رسید

رو رفـت پیشوا تبر را با تمام وجود بر پیکر درخت فرود آورد و تبر آنچنان در پیکـر درخـت زنـدگی فـ
 .که نیمی از درخت از پا در آمد

 و به گیاه ھا عدالت و آزادی پیشوا تبر را به بیرون کشید تا با ضربه دوم عمر درخت را پایان دھد
 .ببخشد

اما معلوم نبود چه چیزی از درخت زندگی محافظت می کنـد کـه بـه محـض بیـرون کشـیدن تبـر 
 .درخت تا لحظاتی ھیچ چیز قابـل دیـدن نبـود آنچنان خونی از درخت به ھوا پاشید که در اطراف

ــ ــود ب ــونی ب ــون خ ــن خ ــرای ــاریخ بش ــای ت ــام دردھ ــدازه تم ــد ه ان ــوا آن را فھمی ــط پیش ــه فق  .ک
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ناباوری ھمه را فرا گرفت چون که پیشوا دیگر آنجا  ،لحظاتی پس از فروکش کردن خون از درخت
 نبود و ھیچ کس نمی دانست چرا؟ 

 .اما جسدی در آنجا نبودرد عده ای گفتند که پیشوا مُ 

عده ای گفتند حرارت ناشی از خون درخت آنچنان دردی را در پیشوا ایجاد کـرد کـه پیشـوا تـوان 
 .تحمل این ھمه درد را نداشت و در درد تاریخ ذوب شد

و اما عده آخر گفتند پیشوا باز خواھد گشت و با ضربه نھایی زندگی را از درخت زندگی خواھـد 
ادعای آنھا در این بود که ھر چند پیشوا نبود اما نماد باستانیش (تبر) را بـاقی گرفت و علت این 

داستان نبرد بزرگ را از نسلی بـه نسـل دیگـر نقـل  ،باقی مانده از نبرد ھایسرباز .گذاشته بود
نماد باستانی (تبـر) ایـن را در گـوش ھـم زمزمـه میکننـد کـه  ھایکردند و نسل به نسل محافظ

آماده نبرد آخر و ضربه آخـر باشـید و نمـاد باسـتانی  ھاپیشوا روزی باز خواھد گشت پس سرباز
 .مقدس را تا روز نبرد حفظ کنید

و درخت زندگی ضربه خورده از نبرد اول از وحشت تکرار نبرد و نابودیش شروع به دروغ و تحریف 
 .خ کردتاری

علـت وجـودت  ، پیشوا) به تو درخت زندگی که نمـی دانـم از کجـایی ھایزاز من (یکی از سربا
ایـن را بـدان  ،چه چیز از تو در طول تاریخ محفاظت کرده و تو را اینگونه گستاخ ساخته ،چیست 

 .ببین و ھر شب کابوس ضربه تبر را

 

 

 

 

www.takbook.com



 

 

       
Hamid ra 86                                 184                            فھرست 

 .کــــه پیشــــوا بــــر پیکــــره پلیــــد تــــو فــــرود آورده ضــــربه تبــــریبــــه ھماننــــد ھمــــان 
کـه از تـو بیـرون  میباشـد نه به خاطر تو که به خاطر خونی ندپیشوا گریست ھایروزی که سرباز

 .می زند به نماد تمام دردھـای تـاریخ بشـر کـه دیگـر پیکـر کثیـف تـو تـوان نگھـداری آن را نـدارد
 .نقش بسـته ذھن ھایشاننی که در پیشوا درخون تو خواھند گریست با نماد باستا ھایسرباز

 آدولف ھیتلرزنده باد پیشوا 
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   hamid ra 86 نویسنده و تھیه کننده :

 صدایی به من رسید، از جنگجو به جنگجو، از گذشته برای آینده، از نبردی بزرگ، به بزرگی تمام تاریخ.

 سرنوشت گریزی نیست، اگر ھم پاداش وفاداری برای جنگجو، صلیب و خون باشد. صدا را شنیدم، از

 ، پس صدا را برای آیندگان بازگو کردم. از جنگجو به جنگجو.درد و انزوا قسمتی از جنگجوست

 بدانند روزی این سیاره یک مرد داشت.که  ،از ھر گونه یا ساختار جنگجویان آیندهصدایی باشم برای تا 

 پیشوا آدولف ھیتلر زنده باد

 .مردی که انسان بودن را در زندگی بخشیدن به دیگران دید و از خود گذشت ، نه از دیگران    
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 به من کمک کردند تا به واقعیت ھا پی ببرم. آنھایی که در زندگی با سپاس فراوان از ھمه

 ھـا داری و جھان میھنـی ھـا از دیـدو مرج دنیای تبلیغاتی و شعاریه سرمایه  واقعیت ھایی که در  ھرج
 پنھانند.

نـازی سـنتر بـا آنھـا سـپری کـرده و خیلـی یـاد در انجمـن را ایـن سـالھا  با سپاس از ھمه دوستانی که
 گرفتم.

 

روزی کـه انجمنـی بـا نـام  نـازی  ،میباشد  ۱۳۹۴امروز که این را مینویسم آخرین روزھای فروردین سال 
در انجمـن تقـدیم  ھابه ھمه ناسیونال سوسیال ھـای واقعـی و دوسـت سنتر فعال میباشد و این کتاب را

 میکنم.
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 موضوع:

 جھانرد تاریخ باستان در مورد بزرگترین مَ 
(کوروش بزرگ)، با بررسی تمام مراحل 

 .و بررسی نقدھا زندگی کوروش بزرگ
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