ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺘﺎب

ﻫﺸﺪار ﺗﺎرﯾﺦ :ﻫﯿﺘﻠﺮ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻗﺪرت رﺳﯿﺪ؟
رﯾﭽﺎرد ﺟﯽِ .اوِﻧﺰ

ﮐﺘﺎب ﺗﺎزه ای ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻧﺪﮔﯽ ﻫﯿﺘﻠﺮ را از ﺑﺪو ﺗﻮﻟﺪ ﺗﺎ آﻏﺎز ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺛﺮی ﺑﻪ ﺷﺪت
ﻫﺸﺪاردﻫﻨﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻫﯿﺘﻠﺮ و ﻧﺎزی ﻫﺎ ،ﺑﺎ ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎزوﮐﺎرﻫﺎی
دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ،دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﻣﺨﻮﻓﯽ در آﻟﻤﺎن ﺑﻪ ﭘﺎ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻓﺎﺟﻌﻪ ی ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم را رﻗﻢ زدﻧﺪ.

ﺻﻌﻮد ﻫﯿﺘﻠﺮ  ،۱۸۸۹-۱۹۳۹ﻧﻮﺷﺘﻪی ﻓﻮﻟﮑﺮ اوﻟﺮﯾﺶ ،اﻧﺘﺸﺎرات ﮐﻨﺎﭘﻒ۲۰۱۶ ،

ﺑﺮای از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ راهﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﺟﺰ آوردن ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎ ،ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ اﯾﺴﺘﮕﺎهﻫﺎی رادﯾﻮ ،و
دﺳﺘﮕﯿﺮی ﺳﯿﺎﺳﺖﻣﺪاران وﺟﻮد دارد .اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪای ﺑﻮد ﮐﻪ آدوﻟﻒ ﻫﯿﺘﻠﺮ ﭘﺲ از ﮐﻮدﺗﺎی ﻧﺎﻓﺮﺟﺎم ﻣﻮﻧﯿﺦ در ﺳﺎل ۱۹۲۳
ﺑﻪ آن ﭘﯽ ﺑﺮد .ده ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ،در  ۳۰ژاﻧﻮﯾﻪی  ،۱۹۳۳زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﺘﻠﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﺋﯿﺲ ﺣﮑﻮﻣﺖ آﻟﻤﺎن ﻣﻨﺼﻮب ﺷﺪ ،او
رﻫﺒﺮ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺣﺰب ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر ،ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺰب »ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎل ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ« ،ﺑﻮد .ﺣﺘﯽ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﭘﯿﺶﺗﺮ ،در ﻣﻪ
 ،۱۹۲۸او در ﻋﺮﺻﻪی ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد و در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﻠﯽ ،ﻧﺎزیﻫﺎ ﮐﻤﺘﺮ از ﺳﻪ درﺻﺪ آرا را ﺑﻪ دﺳﺖ آورده
ﺑﻮدﻧﺪ .اﻣﺎ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ژوﺋﯿﻪی  ۱۹۳۲ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،آنﻫﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ  ۳۷درﺻﺪ آرا را ﺑﻪ دﺳﺖ آورﻧﺪ – و ﺷﺶ ﻣﺎه
ﺑﻌﺪ ،ﻫﯿﺘﻠﺮ در رأس ﻗﺪرت ﺑﻮد .اﯾﻦ ﻃﻮر ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺣﻀﻮر او در ﻗﺪرت ﺑﯽﻣﻘﺪﻣﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﻮرخ و روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎر آﻟﻤﺎﻧﯽ ،ﻓﻮﻟﮑﺮ اوﻟﺮﯾﺶ ،در ﺑﺨﺶ اول از ﮐﺘﺎب ﺧﻮاﻧﺪﻧﯽ ﺧﻮد ﺻﻌﻮد ﻫﯿﺘﻠﺮ ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدﻫﺪ ،اﻧﺘﺼﺎب ﻫﯿﺘﻠﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺻﺪر اﻋﻈﻢ راﯾﺶ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻮد و از دﺳﯿﺴﻪﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽای ﮐﻪ در اﻃﺮاف
رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺳﺎلﺧﻮرده و ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﮐﺎر آﻟﻤﺎن ،ﭘﻞ ﻓﻮن ﻫﯿﻨﺪﻧﺒﺮگ ،وﺟﻮد داﺷﺖ ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽﺷﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم آﻟﻤﺎن
ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﻫﯿﺘﻠﺮ رﻫﺒﺮی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﺮﺧﯽ ،از ﺟﻤﻠﻪ رﻫﺒﺮ »ﺣﺰب ﻣﻠﯽ ﻣﺮدم آﻟﻤﺎن« ،ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ او را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻨﺪ زﯾﺮا ﺑﺎﺗﺠﺮﺑﻪﺗﺮ ﺑﻮدﻧﺪ و در ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺋﺘﻼﻓﯽ ،ﺑﻪ رﻫﺒﺮی ﻫﯿﺘﻠﺮ ،ا ﮐﺜﺮﯾﺖ را در دﺳﺖ
داﺷﺘﻨﺪ .دﯾﮕﺮان ﻧﯿﺰ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎی اﯾﻦ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑﺎﻋﺚ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺗﺎ او ﻣﻮاﺿﻊ ﻣﺘﻌﺎرفﺗﺮی اﺗﺨﺎذ ﮐﻨﺪ.
اﻣﺎ ﻫﻤﮕﯽ در اﺷﺘﺒﺎه ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻋﻠﺖ ﮐﺴﺐ ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ ﻫﯿﺘﻠﺮ در ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۹۲۸ﺗﺎ  ۱۹۳۰اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﯾﮏ ﺑﺤﺮان اﻗﺘﺼﺎدی ﻋﻤﺪه آﻟﻤﺎن را دﭼﺎر
رﮐﻮدی ﺷﺪﯾﺪ ﮐﺮده ﺑﻮد :ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺳﻘﻮط ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺗﺠﺎرت ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪ ،و ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ ﻧﻔﺮ ﮐﺎر ﺧﻮد را از دﺳﺖ دادﻧﺪ .ﻫﯿﺘﻠﺮ
ﺑﻪ رأیدﻫﻨﺪﮔﺎن آﯾﻨﺪهای ﺑﻬﺘﺮ را ﻧﻮﯾﺪ ﻣﯽداد ،و آن آﯾﻨﺪه را در ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی اﺣﺰاﺑﯽ ﮐﻪ ﮐﺸﻮر را دﭼﺎر ﺑﺤﺮان
ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﻗﺮار ﻣﯽداد .ﻓﻘﯿﺮﺗﺮﯾﻦ اﻓﺮاد ﮐﺸﻮر ﺑﻪ اﺣﺰاب ﻣﺨﺎﻟﻒ ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص ﺑﻪ »ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ« و ﺣﺰب ﭼﭗ

ﻣﯿﺎﻧﻪروی »ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﻮﮐﺮات« رأی دادﻧﺪ اﻣﺎ ﻃﺒﻘﺎت ﻣﺘﻮﺳﻂ ﭘﺎﯾﯿﻦ ،ﺑﻮرژوازی ،ﮐﺎرﮔﺮان ﺳﺎزﻣﺎنﻧﯿﺎﻓﺘﻪ ،ﺗﻮدهﻫﺎی
روﺳﺘﺎﯾﯽ ،و ﺳﻨﺖﮔﺮاﯾﺎن ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺑﻪ ﻫﯿﺘﻠﺮ رأی دادﻧﺪ.
ﺳﺎﯾﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖﻣﺪاران ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻗﻮاﻋﺪ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮدﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻫﯿﺘﻠﺮ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻦ اﯾﻦ ﻗﻮاﻋﺪ و
ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﺎرت دارد .ﻫﯿﺘﻠﺮ اوﻟﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖﻣﺪاری ﺑﻮد ﮐﻪ در دوران ﮐﺎرزار اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﺑﻪ
ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﺳﻔﺮ ﮐﺮد و ﺑﺮای ﺟﻠﺐ آرای ﺣﺎﻣﯿﺎن ﺑﺎﻟﻘﻮهی ﺧﻮد ﺷﻌﺎرﻫﺎی ﺑﯽﺷﻤﺎری ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺳﺎﺧﺖ :او ﻋﻈﻤﺖ را ﺑﻪ
آﻟﻤﺎن ﺑﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮداﻧﺪ؛ ﺑﺮای آﻟﻤﺎﻧﯽﻫﺎ دوﺑﺎره ﮐﺎر ﻓﺮاﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ؛ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژیﻫﺎی ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ – ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ،
ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ ،ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ – را ﮐﻪ ارادهی ﻣﻠﯽ ﺑﺮای ﺑﻘﺎ را ﺗﻀﻌﯿﻒ ﮐﺮده و در ﺣﺎل ﻧﺎﺑﻮدﺳﺎزی ارزشﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ آن اﺳﺖ،
از ﻣﯿﺪان ﺑﻪ در ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
اوﻟﺮﯾﺶ ﯾﮑﯽ از ﮔﺰارشﻫﺎی ﭘﻠﯿﺲ را درﺑﺎرهی اوﻟﯿﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽﻫﺎی ﻫﯿﺘﻠﺮ ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در آن ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ او »از
ﺗﺸﺒﯿﻪﻫﺎی رﮐﯿﮏ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮد« و »اﺑﺎﯾﯽ از ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدن ﮐﻨﺎﯾﻪﻫﺎی ﻣﺒﺘﺬل ﻧﺪاﺷﺖ «.اوﻟﺮﯾﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ
ﻼ ﺣﺴﺎبﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ؛ ﻫﺪف ﻫﯿﺘﻠﺮ
ﻫﺮﭼﻨﺪ اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽﻫﺎ در ﻧﮕﺎه اول ﺑﺪاﻫﻪﭘﺮدازاﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﻨﺪ ،در واﻗﻊ ﮐﺎﻣ ً
ی رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ و ﺑﺮ اﻧﮕﯿﺨﺘﻦ واﮐﻨﺶ ﻓﺮاﮔﯿﺮ در ﻣﯿﺎن ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺑﻮد .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ او اﻋﻼم ﮐﺮد در ﺑﺮاﺑﺮ ،ﺑﻪ
ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﺣﺪا ﮐﺜﺮ ِ
ﮔﻔﺘﻪی ﺧﻮدش ،ﻣﺠﺮﻣﺎن ﯾﻬﻮدی ﺟﺮﯾﻤﻪ ﻓﺎﯾﺪهای ﻧﺪارد ،ﺣﻀﺎر ﺳﺨﻦ او را ﻗﻄﻊ ﮐﺮده و ﻓﺮﯾﺎد زدﻧﺪ» :ﺑﺰﻧﯿﺪﺷﺎن!
اﻋﺪامﺷﺎن ﮐﻨﯿﺪ!« او ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از ﻧﻔﺮتورزیﻫﺎی ﻗﻮم و ﻗﺒﯿﻠﻪای ،دروغ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﮔﻔﺖ .او ﺗﺄ ﮐﯿﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ
ﺳﯿﺎﺳﺖﻣﺪاران ﺳﺎﯾﺮ اﺣﺰاب رﺷﻮهﺧﻮار و ﻓﺎﺳﺪ اﻧﺪ و ﺑﺎﯾﺪ زﻧﺪاﻧﯽ ﺷﻮﻧﺪ؛ روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻟﯿﺒﺮال ﮐﻪ از او اﻧﺘﻘﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
»ﻧﺸﺮﯾﺎت دروﻏﮕﻮی ﯾﻬﻮدی« اﻧﺪ.
ﺗﻨﻬﺎ اﻧﺪﮐﯽ از ﻣﺮدم ﻫﯿﺘﻠﺮ را ﺟﺪی ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﯾﺎ ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ او واﻗﻌﺎً ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎی ﺧﻮد ﻋﻠﯿﻪ اﻗﻠﯿﺖ ﮐﻮﭼﮏ ﯾﻬﻮدی
ﮐﺸﻮر ،ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺖﻫﺎ ،ﺳﯿﺎﺳﺖﻣﺪاران ﺟﻨﺎح ﭼﭗ ،ﻫﻤﺠﻨﺲﮔﺮاﯾﺎن ،ﺻﻠﺢﻃﻠﺒﺎن ،و ﺳﺮدﺑﯿﺮان روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻟﯿﺒﺮال را ﻋﻤﻠﯽ
ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ در ﻋﻤﻞ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺪ .رژﯾﻢ ﻧﺎزی ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺮدان اداره ﻣﯽﺷﺪ :ﻧﺎزیﻫﺎ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺮدان ﺳﻔﯿﺪﭘﻮﺳﺖ
دﮔﺮﺟﻨﺲﮔﺮا از ﻋﺪمﺗﻌﻠﻖ ﻋﺎﻃﻔﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﻧﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢﻫﺎی درﺳﺖ
اﺗﺨﺎذ ﮐﻨﻨﺪ .ﻧﺎزیﻫﺎ در ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺧﻮد ﻣﻌﻠﻮﻻن را ﻣﺴﺨﺮه ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل آنﻫﺎ را ﻋﻘﯿﻢ ﺳﺎﺧﺘﻪ و
ﺳﭙﺲ ﻧﺎﺑﻮد ﮐﺮدﻧﺪ .ﻫﯿﺘﻠﺮ ﺧﻮاﺳﺘﺎر اﺣﯿﺎی ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام ﺷﺪ ،و در دوران دوازده ﺳﺎﻟﻪی زﻣﺎمداری او  ۱۶ﻫﺰار ﻧﻔﺮ
اﻋﺪام ﺷﺪﻧﺪ و ﺗﻌﺪاد زﻧﺪاﻧﯿﺎن از  ۵۰ﻫﺰار ﻧﻔﺮ در ﺳﺎل  ۱۹۳۰ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از  ۱۰۰ﻫﺰار ﻧﻔﺮ در آﺳﺘﺎﻧﻪی ﺟﻨﮓ اﻓﺰاﯾﺶ
ﯾﺎﻓﺖ .اﻧﺠﻤﻦﻫﺎی ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺘﯽ ﻫﻤﮕﯽ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺷﺪﻧﺪ ،ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ رواﺑﻂ ﻫﻤﺠﻨﺲﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﺮدان ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺷﺪ،
اﻓﺮاد ﺑﯽﺧﺎﻧﻤﺎن ﺟﻤﻊآوری ﺷﺪه و زﻧﺪاﻧﯽ ﺷﺪﻧﺪ ،و ﻣﻬﺎﺟﺮان ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻟﻬﺴﺘﺎﻧﯽ از ﮐﺸﻮر اﺧﺮاج ﺷﺪﻧﺪ .آﻟﻤﺎن از
ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺧﺎرج ﺷﺪ و ﺑﺎ ﺑﯽﻗﯿﺪی ﻣﻌﺎﻫﺪات را ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺖ ،و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﻫﻤﮑﺎری
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ اول اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﻮد ﻣﺘﺰﻟﺰل و ﻧﺎ ﮐﺎرآﻣﺪ ﺷﺪ .او ﻣﯽﮔﻔﺖ ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ ﺑﻤﯿﺮد اﻣﺎ
ﭼﯿﺰی را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺿﺮر ﻣﺮدم آﻟﻤﺎن اﺳﺖ اﻣﻀﺎ ﻧﮑﻨﺪ.

داﺳﺘﺎن ﺳﯿﺎﺳﺖ آﻟﻤﺎن ﺑﯿﻦ  ۳۰ژاﻧﻮﯾﻪ و  ۳۰ژوﺋﯿﻪی ﺳﺎل  ،۱۹۳۳در واﻗﻊ رواﯾﺘﯽ اﺳﺖ درﺑﺎرهی اﯾﻦ ﮐﻪ ﻧﺎزیﻫﺎ
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎی دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﮐﺸﻮر را ﺗﻌﻄﯿﻞ ﮐﺮده ،آزادی رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ و ﻧﺸﺮﯾﺎت را ﻧﺎﺑﻮد ﺳﺎﺧﺘﻪ ،و دوﻟﺘﯽ ﺗﮏﺣﺰﺑﯽ
ت ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ زﻧﺪان ،ﺗﺒﻌﯿﺪ ،ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﻣﺮگ ﺑﻮد .درﺑﺎرهی اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ،ﭘﻨﻬﺎنﮐﺎری در ﮐﺎر
اﯾﺠﺎد ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ در آن ﻣﺠﺎزا ِ
ﻧﺒﻮد :رﻫﺒﺮان ﻧﺎزی درﺑﺎرهی ﻃﺮحﻫﺎی ﺧﻮد آﺷﮑﺎرا ﻫﺸﺪار داده ﺑﻮدﻧﺪ .اﻣﺎ ﭘﯿﺶ از ﺑﻪ ﻗﺪرت رﺳﯿﺪنﺷﺎن ،ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻌﺪاد
ﺑﺴﯿﺎر اﻧﺪﮐﯽ از ﻣﺮدم درﺑﺎرهی آنﻫﺎ اﺣﺴﺎس ﺧﻄﺮ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
اوﻟﺮﯾﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ،ﻓﺸﺎر اﻗﺘﺼﺎدی ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﺎزی روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎ را ﺗﻀﻌﯿﻒ ﮐﺮد .ﺳﺮدﺑﯿﺮﻫﺎ ﺑﺮﮐﻨﺎر ﺷﺪﻧﺪ،
ﮔﺰارﺷﮕﺮان ﺗﻨﺒﯿﻪ ﯾﺎ زﻧﺪاﻧﯽ ﺷﺪﻧﺪ ،و ﺗﻨﻬﺎ راﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎران ﻧﺠﯿﺐ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
زﺑﺎﻧﯽ ﮐﻨﺎﯾﯽ و ﯾﺎ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﻨﮕﯿﺰ ﺧﺎن ،ﻣﻨﻈﻮر ﺧﻮد را ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ .ﺑﺎ ﻧﺎﺑﻮد ﺷﺪن
رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی آزاد و ﻣﻨﺘﻘﺪ و ﺳﺮﮐﻮب ﻋﺎﻣﻼن اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن ،راه ﺑﺮای ﻓﺴﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺗﻤﺎم ﺳﻄﻮح رژﯾﻢ ﺑﺎز ﺷﺪ .اوﻟﺮﯾﺶ
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ رژﯾﻢ ﻧﺎزی ،دزدﺳﺎﻻر ﻧﯿﺰ ﺑﻮد :ﻣﺼﺎدرهی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﺟﯿﺐ رﻫﺒﺮان ﺣﺰب را ﭘﺮ ﻣﯽﮐﺮد؛ آنﻫﺎ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﻣﺼﺎدرهی اﻣﻮال ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺨﺎﻟﻒ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﻫﺎی دارای ﮔﺮاﯾﺶ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﯾﺎ ﺣﺰب ﺳﻮﺳﯿﺎل
دﻣﻮﮐﺮات ،ﺳﻮد ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ .ﻫﯿﺘﻠﺮ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﻫﺒﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ ،ﻣﺘﻈﺎﻫﺮاﻧﻪ ﺣﻘﻮق ﻧﻤﯽﮔﺮﻓﺖ اﻣﺎ از ﭼﺎپ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺻﻮرت
ﺧﻮد ﺑﺮ ﺗﻤﺒﺮﻫﺎی ﭘﺴﺘﯽ ﺣﻖ اﻣﺘﯿﺎز درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﺮد ،ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺳﻮد ﺳﺮﺷﺎری ﻧﺼﯿﺐاش ﺑﺸﻮد .ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از
ﺟﻨﮓ ،رﻫﺒﺮان ﻧﺎزی ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﺮ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.
اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﭼﮕﻮﻧﻪ روی داد و ﭼﺮا ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ آن ﺑﺴﯿﺎر اﻧﺪک ﺑﻮد؟ آﯾﺎ ﻋﻠﺖ آن ﺿﻌﻒ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی
ﯽ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪی
دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ آﻟﻤﺎن ﺑﻮد؟ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﺘﻠﺮ ﺑﻪ ﻗﺪرت رﺳﯿﺪ ،دوﻟﺖ آﻟﻤﺎن دارای ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﻗﺎﻧﻮﻧ ِ
ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﺪف آنﻫﺎ ﺧﻨﺜﯽ ﮐﺮدن ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻼش ﺑﺮای ﺗﻀﻌﯿﻒ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺑﻮد .ﻗﻀﺎت ،ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ،و دادﺳﺘﺎنﻫﺎ از
اﺳﺘﻘﻼل ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ .ﺣﺘﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ،در اواﯾﻞ ﺳﺎل  ،۱۹۳۳ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺤﻠﯽ ﻧﺎزی در ﭘﺮوس را ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ
ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﻋﻼم ﮐﺮد؛ اﻟﺒﺘﻪ ﻧﺎزیﻫﺎ اﯾﻦ ﺣﮑﻢ را ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻠﯽ ﮐﻪ آنﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺣﮑﻢ دادﮔﺎه را
ﻧﺎدﯾﺪه ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ راﯾﺸﺘﺎ گ )ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺠﻠﺲ( در ﻓﻮرﯾﻪی  ۱۹۳۳در آﺗﺶ ﺳﻮﺧﺘﻪ ﺑﻮد .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻋﺎﻣﻞ
آﺗﺶﺳﻮزی ﯾﮏ آﻧﺎرﺷﯿﺴﺖ ﻫﻠﻨﺪی ﺑﻮد ،ﻧﺎزیﻫﺎ ﺗﻈﺎﻫﺮ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﯽ ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ از ﺟﺎﻧﺐ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ
اﺳﺖ ،و در ﻧﺘﯿﺠﻪ در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر وﺿﻌﯿﺖ اﺿﻄﺮاری اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ و ﮐﺸﻮر ﺻﺮﻓ ًﺎ ﺑﺎ اﺣﮑﺎم ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻫﯿﺘﻠﺮ اداره
ﻣﯽﺷﺪ .او ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن دوران ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﻮد در ﺳﺎل  ،۱۹۴۵اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ را ﺣﻔﻆ ﮐﺮد.
ﻧﺎزیﻫﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮات ﮔﺎمﺑﻪﮔﺎم ﺑﻮدﻧﺪ .اﺑﺘﺪا ﯾﻬﻮدﯾﺎن و ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ را از ﻣﺸﺎﻏﻞ دوﻟﺘﯽ ﺑﯿﺮون راﻧﺪﻧﺪ
ﺖ ﺗﮏﺣﺰﺑﯽ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﺮدﻧﺪ ،و در ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ دﯾﮕﺮ ﻫﯿﺘﻠﺮ را رﻫﺒﺮ ﻣﺎداماﻟﻌﻤﺮ
و ﺳﭙﺲ ،ﺑﺎ وﺿﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺟﺪﯾﺪ ،ﯾﮏ دوﻟ ِ
اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ .ﻫﯿﺘﻠﺮ ﺑﺎ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﮐﺮدن ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ و ﺗﻄﻤﯿﻊ و ﺗﻬﺪﯾﺪ اﻋﻀﺎی ﺣﺰب ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ ،ﻫﻤﻮاره دو
ﺳﻮم آرای ﻣﺠﻠﺲ را در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺖ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ در ﻇﺎﻫﺮ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ داﺷﺘﻨﺪ.
آﻟﻤﺎﻧﯽﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺎ اﻗﺪاﻣﺎت ﻫﯿﺘﻠﺮ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻮدﻧﺪ ،و ﺑﻪ ﻗﺪرت رﺳﯿﺪن او ﺑﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﻫﻤﺮاه ﻧﺒﻮد .در آﺧﺮﯾﻦ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آزاد ﺟﻤﻬﻮری واﯾﻤﺎر ،اﺣﺰاب ﺟﻨﺎح ﭼﭗ )ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖﻫﺎ و ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﻮﮐﺮاتﻫﺎ( آرای ﺑﯿﺸﺘﺮی ﮐﺴﺐ ﮐﺮدﻧﺪ،

و در ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻠﯽ ﮐﺮﺳﯽﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻨﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ اﺣﺰاب ﻣﺘﺤﺪ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ،و ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ از
اﯾﺠﺎد دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﻫﯿﺘﻠﺮ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎ ﯾﮏدﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﻧﺰاع داﺷﺘﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﺣﺎﻣﯿﺎن آنﻫﺎ ﺷﻮر و ﺷﻮق ﮐﻤﺘﺮی ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدادﻧﺪ و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ آنﻫﺎ از ﻗﺪرت و ﻇﺮاﻓﺖ ﮐﻤﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد.
ﻫﯿﺘﻠﺮ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﺑﻮد ﺗﺎ دوﺳﺘﺎن ﺻﻤﯿﻤﯽ ﺧﻮد را در ﻣﻨﺼﺐﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﻗﺮار ﺑﺪﻫﺪ .او ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎری اﯾﺠﺎد ﮐﺮد ﺗﺎ
رﻫﺒﺮان ﻣﺤﻠﯽ ﺣﺰب ﻧﺎزی ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاران و ﻣﺪﯾﺮان ﻣﻨﺘﺨﺐ در ﺗﻤﺎم ﺳﻄﻮح را ﮐﻨﺎر ﺑﮕﺬارﻧﺪ .ﻧﻈﺎم اداری آﻟﻤﺎن ﺑﻪ
دﻗﯿﻖ ﺑﻮدن ﺷﻬﺮت داﺷﺖ ،اﻣﺎ در دوران ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻫﯿﺘﻠﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻓﺰاﯾﻨﺪهای ﺷﺘﺎبزده اﺗﺨﺎذ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ و ﻣﺒﺘﻨﯽ
ﺑﺮ اﺣﮑﺎم ﺷﻔﺎﻫﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ،و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ رد ﭘﺎی ﻣﮑﺘﻮﺑﯽ از آنﻫﺎ ﺑﺮ ﺟﺎی ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ .ﻫﯿﺘﻠﺮ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ ارﺗﺶ را ﺑﺎ
ﺧﻮد ﻫﻤﺮاه ﮐﻨﺪ ،ﺑﻮدﺟﻪی ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ را ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ اﻓﺰاﯾﺶ داد .او ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ ﺟﻮان را ﺑﻪ اﺟﺒﺎر ﺑﻪ
ﺧﺪﻣﺖ ارﺗﺶ در آورد ،و در رواﺑﻂ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ روﯾﮑﺮدی ﺧﺼﻤﺎﻧﻪ در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺖ.
ﺗﺴﻠﻂ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻫﯿﺘﻠﺮ و ﺗﻼش ﺑﺮای ﺑﺎزﺳﺎزی دوﻟﺖ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎندﻫﯽ ﻣﺠﺪد ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮد .ا ﮐﺜﺮ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان و
داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﺮﺟﺴﺘﻪی آﻟﻤﺎن ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺗﺮک ﮐﺸﻮر ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ز ﯾﺮا ﯾﺎ ﯾﻬﻮدی ﺑﻮدﻧﺪ ﯾﺎ ﻣﺨﺎﻟﻒ رژﯾﻢ )ﯾﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻟﺒﺮت
اﯾﻨﺸﺘﯿﻦ ،ﻫﺮدو( ،و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی آﻟﻤﺎن ﺑﺴﯿﺎر اﻓﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ﺑﻮد .اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺮای ﻫﯿﺘﻠﺮ ﻣﻬﻢ ﻧﺒﻮد.
ﯽ ﺳﻨﺘﯽ ﻧﺒﻮد .ﭘﯿﺶ
از ﻧﻈﺮ او ،ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﻋﻤﻠﯽ داﺷﺖ و ﮐﺎر آن اﻧﺘﻘﺎل داﻧﺶ ﺻﺮف ﯾﺎ ارزشﻫﺎی اوﻣﺎﻧﯿﺴﺘ ِ
از ﺑﻪ ﻗﺪرت رﺳﯿﺪن ﻫﯿﺘﻠﺮ ،ﯾﮏ ﭘﻨﺠﻢ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن در رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﻮدﻧﺪ اﻣﺎ در آﺳﺘﺎﻧﻪی
ﺟﻨﮓ ،ﺗﻌﺪاد اﯾﻦ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﻪ ﻧﺼﻒ ﺗﻘﻠﯿﻞ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ﺑﻮد .در ﺳﺎل  ،۱۹۳۹ﻧﯿﻤﯽ از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ
در رﺷﺘﻪی ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ،رﺷﺘﻪای ﮐﻪ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻧﺎزیﻫﺎ ﺑﺮ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻧﮋادی ﺑﺮ اﻫﻤﯿﺖ آن اﻓﺰوده ﺑﻮد.
ﻫﻨﺮ ﻧﯿﺰ در ﻣﻌﺮض ﺗﻬﺎﺟﻢ رژﯾﻢ ﻧﺎزی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻮدﺟﻪی ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ،ﻣﺠﺴﻤﻪﺳﺎزی ،و ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻣﺪرن ﻗﻄﻊ ﺷﺪ ،و از
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪاﻧﯽ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ رژﯾﻢ ﺧﺮابﮐﺎر ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪ .ا ﮐﺜﺮ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﮐﺸﻮر را
ﺗﺮک ﮐﺮدﻧﺪ و آﻟﻤﺎن ﺑﻪ ﺑﺮﻫﻮت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﺒﺪل ﺷﺪ .ﺳﯿﻨﻤﺎ و ﺗﺌﺎﺗﺮ ﻫﻢ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﯿﺶﭘﺎاﻓﺘﺎده ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و
ﮔﺴﺘﺮهی ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن اﻧﺒﻮه را ﻣﺪ ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻨﺪ :ﻧﻤﺎﯾﺶﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،ﻣﻮزﯾﮑﺎل ،و ﺳﺎﯾﺮ َاﺷﮑﺎل ﺳﺮﮔﺮﻣﯽﻫﺎی ﺳﻄﺤﯽ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﺧﻮاﺳﺖ اﺻﻠﯽ ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻧﺎزی ﻣﻨﺤﺮف ﮐﺮدن اذﻫﺎن از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻬﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﺒﻮد؛ آنﻫﺎ ﺑﻪ
دﻧﺒﺎل ﺗﻠﻘﯿﻦ ﮐﺮدن ﺣﺲ ﻣﯿﻬﻦدوﺳﺘﯽ ﺟﺪﯾﺪی ﺑﻮدﻧﺪ .ﺷﺎ ﮔﺮدان ﻣﺪرﺳﻪ ﻫﺮ روز ﺻﺒﺢ ﭘﯿﺶ از ورود ﺑﻪ ﮐﻼسﻫﺎ ﺑﻪ ﭘﺮﭼﻢ
ﮐﺸﻮر ادای اﺣﺘﺮام ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،و ﻣﺮاﺳﻢ دﯾﻨﯽای ﮐﻪ در اﺑﺘﺪای آﻏﺎز ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﺪ ﺑﻪ ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﺠﻠﯿﻞ از ﻫﯿﺘﻠﺮ ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺗﻤﺎم ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻀﻮ »ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻮاﻧﺎن ﻫﯿﺘﻠﺮی« ﯾﺎ ﻣﻌﺎدل آن ﺑﺮای دﺧﺘﺮان» ،اﺗﺤﺎدﯾﻪی دﺧﺘﺮان آﻟﻤﺎﻧﯽ«،
ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ و در آنﺟﺎ ﺳﺮودﻫﺎی ﻣﯿﻬﻦﭘﺮﺳﺘﺎﻧﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ و ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻧﻈﺎﻣﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدادﻧﺪ .ﮐﻼسﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻪ
ﺑﺰرگداﺷﺖ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪی آﻟﻤﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ .درس ﺟﻐﺮاﻓﯽ ﺑﺎ اﯾﺪهﻫﺎی ﻧﺎزیﻫﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺷﺪ ﺗﺎ از ادﻋﺎی آﻟﻤﺎن ﺑﺮ
ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺨﺶﻫﺎی اروﭘﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ.

ﻧﺎزیﻫﺎ ﻗﺪرت دوﻟﺘﯽ را ﺗﺼﺎﺣﺐ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ اﻣﺎ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری آنﻫﺎ ﺻﺮﻓ ًﺎ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺳﺮﮐﻮب ﻧﺒﻮد .ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ
دﯾﮑﺘﺎﺗﻮریﻫﺎی ﻣﺪرن ،آنﻫﺎ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ »ﻣﺮدﻣﯽ« ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﻨﺪ )از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﻬﻢ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ در
ﻣﺬا ﮐﺮات ﺧﻮد ﺑﺎ دوﻟﺖﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﻮﺿﻊ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﺗﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ( .اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و ﻫﻤﻪﭘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺮﺗﺐ ﺑﺮﮔﺰار
ﻣﯽﺷﺪ ،و اﻏﻠﺐ  ۹۹درﺻﺪ رأیدﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ ﻫﺮﭼﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻮد ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﻮدﻧﺪ – اﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺎ ﻣﺤﺮوم ﮐﺮدن
ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪﺷﺪه از ﺣﻖ رأی ،دﺳﺖﮐﺎری در ﻓﺮآﯾﻨﺪ رأیﮔﯿﺮی ،و ﻣﺮﻋﻮب ﮐﺮدن ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﯾﺎ ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺗﻮدهﻫﺎ ﺑﺮای
ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻫﯿﺘﻠﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﻣﺪ.
ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت دوﻟﺖ در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﺪﻧﺎم ﮐﺮدن ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻮد .ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪ اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﻘﻼﺑﯽ
ﺧﺸﻮﻧﺖآﻣﯿﺰ ﻣﺘﻬﻢ ﺷﺪ ،و ﺣﺰب ﭘﯿﺸﺮوی ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﻮﮐﺮات ﺑﻪ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر .رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﻧﺎزی ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ راه ﺑﺴﯿﺎر
ﻓﻌﺎل ﺑﻮدﻧﺪ .در ﺳﺎل  ۲۳ ،۱۹۳۵ﻫﺰار زﻧﺪاﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ در زﻧﺪانﻫﺎی آﻟﻤﺎن وﺟﻮد داﺷﺖ و ﻫﺮ ﺳﺎل ﺑﯿﺶ از  ۵ﻫﺰار ﻧﻔﺮ
ﺑﻪ ﺟﺮم ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻣﺤﺎ ﮐﻤﻪ و ﻣﺠﺎزات ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ.
ﻫﯿﺘﻠﺮ و ﺳﺎﯾﺮ ﺳﺮان ﻧﺎزی ،در ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﺧﻮد ،ﺑﻪ ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﺣﻤﻠﻪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﺪﻋﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻼشﻫﺎی
اﺣﺰاب ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺮای ﻧﺎﺑﻮدی ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻧﻈﺎﻣﯽ آﻟﻤﺎن و ﺧﻠﻮص ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﮐﺸﻮر ﺗﻮﺳﻂ ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﯿﺘﻠﺮ
از ﺣﺎﻣﯿﺎن و ﻣﺒﻠﻐﺎن »ﺗﻮﻫﻢ ﺗﻮﻃﺌﻪ« ﺑﻮد :ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻄﻠﺒﯽ ﻣﻮﻫﻮم ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﺳﺮان ﺻﻬﯿﻮن« ،او ﺑﺎور داﺷﺖ
ﮐﻪ ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﻣﺸﻐﻮل ﺗﻮﻃﺌﻪای ﺟﻬﺎﻧﯽ اﻧﺪ .اﯾﻦ ﺗﻮﻃﺌﻪ ﺗﻮﺳﻂ دار و دﺳﺘﻪای ﻣﺨﻔﯽ )اﺣﺘﻤﺎﻻً در ﺟﺎﯾﯽ در ﭘﺎرﯾﺲ(
ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮد و ﻫﺪف آنﻫﺎ از ﻣﯿﺎن ﺑﺮدن ﻧﮋاد آﻟﻤﺎﻧﯽ ،ﻧﺎﺑﻮد ﮐﺮدن ﻓﺮﻫﻨﮓ آن ،و ﻧﺎﺗﻮان ﮐﺮدن آن در ﺑﺮاﺑﺮ دﺷﻤﻨﺎناش
اﺳﺖ.
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺎزیﻫﺎ ﺑﻪ ﻗﺪرت رﺳﯿﺪﻧﺪ ،ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮏ درﺻﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدادﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻧﺎزیﻫﺎ آنﻫﺎ را
ﺧﻄﺮی ﺷﺪﯾﺪ و ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﻫﯿﺘﻠﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ا ﮔﺮ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ وارد ﻋﻤﻞ ﻧﺸﻮﻧﺪ ،ﯾﻬﻮدﯾﺎن
ﺑﺮ آﻟﻤﺎن ﻣﺴﻠﻂ ﺷﺪه و در ﻧﻬﺎﯾﺖ اﺣﺘﻤﺎﻻً آن را وﯾﺮان ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ ﯾﻬﻮدیﺳﺘﯿﺰی ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ اﻧﻮاع
ﺗﺒﻌﯿﺾﻫﺎی ﻧﺎزیﻫﺎ ﻋﻠﯿﻪ ﺑﯿﻤﺎران رواﻧﯽ ،ﮐﻮﻟﯽﻫﺎ ،ﻫﻤﺠﻨﺲﮔﺮاﯾﺎن ،و ﺷﺎﻫﺪان ﯾﻬﻮه ﺗﻔﺎوت داﺷﺖ .ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﺧﻄﺮی
ﺑﺮای ﺑﻘﺎی آﻟﻤﺎن ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ ﻫﯿﺘﻠﺮ ﺷﻬﺮوﻧﺪ ِ
ی آﻟﻤﺎن را از آنﻫﺎ ﮔﺮﻓﺖ ،داراﯾﯽ آنﻫﺎ را ﻣﺼﺎدره ﮐﺮد ،آنﻫﺎ
را ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﮐﺮد ،و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺷﺶ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻬﻮدی را در اروﭘﺎ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪ .ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻌﺪودی از ﻣﺮدم آﻟﻤﺎن ﺑﺎ
اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﻧﺎزیﻫﺎ ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﻮدﻧﺪ ،اﻣﺎ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺗﻮدهﻫﺎی ﻣﺮدم ﮐﺎری ﺑﺮای ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺳﺎﺧﺘﻦ اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﺠﺎم ﻧﺪادﻧﺪ.
ﺖ ﻣﺪﻧﯽ اﻣﺮ ﮐﻤﯿﺎﺑﯽ ﺑﻮد.
در ﮐﺸﻮری ﮐﻪ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺑﯽرﺣﻢْ ﻫﻤﻪ را ﻣﺮﻋﻮب ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﺷﺠﺎﻋ ِ
دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽﻫﺎ ﺑﻪ َاﺷﮑﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ز ﯾﺮا ﻫﺮ ﯾﮏ از آنﻫﺎ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺧﺎﺻﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ .ﻫﻤﺎن ﻃﻮر
ﮐﻪ اوﻟﺮﯾﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ،آنﭼﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص آﻟﻤﺎن را رﻗﻢ ﻣﯽزد ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ اول ﺑﻮد ،ﻧﺒﺮدی ﺑﯽﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﻪ در آن
ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ ﻧﻔﺮ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ ،و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ در ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﻈﺎﻣﯽﻣﺂﺑﺎﻧﻪ و ﺧﺸﻮﻧﺖﺑﺎر ﮔﺮﻓﺘﺎر آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در آن
اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﺳﯿﺎﺳﺖ اﻣﺮی ﺑﻪﻫﻨﺠﺎر ﺑﻮد.

ﻫﺮ ﯾﮏ از اﺣﺰاب آﻟﻤﺎن – ﺣﺘﯽ ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﻮﮐﺮاتﻫﺎ – در دوران واﯾﻤﺎر ،ﺷﺎﺧﻪای ﺷﺒﻪﻧﻈﺎﻣﯽ داﺷﺖ ﮐﻪ آﻣﺎده ﺑﻮد
ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن را ﮐﺘﮏ ﺑﺰﻧﺪ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﺑﮑﺸﺪ .اﻣﺎ ﮔﺎرد ﺿﺮﺑﺖ ﻧﺎزیﻫﺎ ،ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺘﯽ اﻓﺴﺎرﮔﺴﯿﺨﺘﻪ ،ﻫﻤﻪ را از ﻣﯿﺪان ﺑﻪ در ﮐﺮد.
در ﮐﺎرزار اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ژوﺋﻦ-ژوﺋﯿﻪی  ۱۰۵ ،۱۹۳۲ﻧﻔﺮ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ .اﯾﻦ اﻣﺮ ﺧﺼﻠﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﻪ ﺷﯿﻮهی ﺑﻪ
ﻗﺪرت رﺳﯿﺪن ﻧﺎزیﻫﺎ ﻣﯽداد ،و ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﺮدم آﻟﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻤﻌﯽ ﻋﺎدت ﮐﻨﻨﺪ :ﺣﺘﯽ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ آﻣﺎرﻫﺎی رﺳﻤﯽ،
ﺗﻨﻬﺎ در ﺳﺎل  ۲۰۰ ،۱۹۳۳ﻫﺰار ﻧﻔﺮ از ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن رژﯾﻢ ﺑﻪ اردوﮔﺎهﻫﺎی ﮐﺎر اﺟﺒﺎری ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﯿﺶ از  ۶۰۰ﻧﻔﺮ ﺑﻪ
ﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪﻧﺪ.
ﻧﮑﺘﻪی ﻣﻬﻢ درﺑﺎرهی ﻫﯿﺘﻠﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ،او ﭼﻬﺮهای رﺳﺎﻧﻪای ﺑﻮد و ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺑﻪ ﺷﻬﺮت رﺳﯿﺪ و ﺑﻪ
ﻫﻤﯿﻦ روش ﮐﺸﻮر را ﻫﻢ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽﮐﺮد .او ﺳﯿﺎﺳﺖﻣﺪاری ﺛﺎﺑﺖﻗﺪم و ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﻧﺒﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﻓﺮدی ﮐﺞﺧﻠﻖ ،دﻣﺪﻣﯽﻣﺰاج،
ﻣﺘﺰﻟﺰل ،ﺣﺴﺎس ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎد ،و در دوران ﺑﺤﺮان ﻧﺎﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﻮد .ﺑﻪ ﻋﻠﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻧﺎﻣﺘﻌﺎرفاش ،در ﻣﻮارد ﻣﺘﻌﺪد
ﺗﺎ ﻣﺮز ﻓﻼ ﮐﺖ ﭘﯿﺶ رﻓﺖ .اوﻟﺮﯾﺶ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻗﺎﻧﻊﮐﻨﻨﺪهای ﺑﯿﻦ ﺧﺼﻮﺻﯿﺖﻫﺎی ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﻫﯿﺘﻠﺮ و روﯾﺪادﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻃﯽ ﺳﺎﻟﯿﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ ،زﻧﺪﮔﯽﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری درﺑﺎرهی ﻫﯿﺘﻠﺮ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ آنﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی او را
دﺳﺖ ﮐﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﯾﺎ ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺨﺼﯽ او اﻫﻤﯿﺖ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻗﺎﺋﻞ ﻧﺸﺪهاﻧﺪ .ﻓﻮﻟﮑﺮ اوﻟﺮﯾﺶ ﻫﯿﺘﻠﺮ را ﺑﻪ ﻓﺮدی
ﺿﺪاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﻨﺤﺮف ﺗﻘﻠﯿﻞ ﻧﻤﯽدﻫﺪ و رواﯾﺘﯽ ﭘﯿﭽﯿﺪه از ﻧﺤﻮهی ﺑﻪ ﻗﺪرت رﺳﯿﺪن او اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اوﻟﺮﯾﺶ ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺨﺼﯽ ﻫﯿﺘﻠﺮ در رﺳﯿﺪن او ﺑﻪ ﻋﺎﻟﯽﺗﺮﯾﻦ ﻗﺪرت و اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻗﺪرت ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ
زﻧﺪﮔﯽﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ زﻣﯿﻨﻪی ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽای ﮐﻪ ﻫﯿﺘﻠﺮ در آن ﺑﻪ ﻗﺪرت رﺳﯿﺪ ،ﺗﻼش دارد ﺗﺎ ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﺪ ﭼﺮا
ﺑﺴﯿﺎری از آﻟﻤﺎﻧﯽﻫﺎ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻮدﻧﺪ او ﺑﻪ ﻗﺪرت ﺑﺮﺳﺪ .ﺧﻮاﻧﺪن اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺿﺮوری اﺳﺖ زﯾﺮا ﺑﻪ ﻗﺪرت رﺳﯿﺪن ﻧﺎزیﻫﺎ
»ﻫﺸﺪاری از ﺟﺎﻧﺐ ﺗﺎرﯾﺦ« ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﯿﻢ.
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