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ECCE) E-Collaborative for Civic Education( یک سازمان غیرانتفاعی 
(501c3( در ایاالت متحده آمریکا است که از فن آوری اطالعات و ارتباطات 
برای آموزش و ارتقای سطح شهروندی و زندگی سیاسی دموکراتیک استفاده 

می کند.
مشترکی  عمیق  اشتیاق  سازمان،  این  مدیران  و  بنیانگذاران  عنوان  به  ما 
شهروند،  ما،  برای  همچنین  است.  باز  جوامع  ایده های  شکل دهنده  که  داریم 
از یک  در محافظت  فرد  وظیفه  شهروندی یک  و  مسئولیت  دانش شهروندی، 
پایه و اساس کار است؛ همان طور که حقوق عام  جامعۀ سیاسی دموکراتیک 
هستند.  بنیادی  و  اساسی  باشد،  برخوردار  آنها  از  باید  شهروندی  هر  که  بشر 
ECCE دموکراسی را تنها نظام سیاسی قادر به تأمین طیف کاملی از آزادی های 
شهروندی و سیاسی برای تک تک شهروندان و امنیت برابری و عدالت می داند. 
مبشر  که  می دانیم  فرایندها  و  نهادها  ارزش ها،  از  مجموعه ای  را  دموکراسی  ما 
صلح، توسعه، تحمل و مدارا، تکثرگرایی و جوامعی شایسته ساالر که به کرامت 

انسانی و دستاوردهای انسانی ارج می گذارند، است. 
برای  توانا؛ آموزشکده مجازی  »آموزشکده   یعنی   ECCE اصلی  پروژۀ  ما 
جامعۀ مدنی ایران« را در سال 2010 تأسیس کردیم. آموزشکده توانا در ارائه 
منابع و آموزش در دنیای مجازی در ایران، یک نهاد پیشرو است. توانا با ارائه  
دانشجویان،  ماندن  ناشناس  با  و  امنیت  در حین حفظ  زنده   آموزشی  دوره های 
تبدیل  کشور  سراسر  در  دانشجویان  برای  اعتماد  قابل  آموزشی  جامعۀ  یک  به 
شده است. این دروس در موضوعاتی متنوع مانند نهادهای دموکراتیک، امنیت 
دیجیتال، حقوق زنان، وبالگ نویسی، جدایی دین و دولت و توانایی های رهبری 
مجازی  سمینارهای  و  دروس  زندۀ  آموزش  توانا  آموزشکده  می شوند.  ارائه 
گذارهای  و  اجتماعی  جنبش های  در  موردی  مطالعات  مثل  برنامه هایی  با  را 
خودآموزی،  دستورالعمل های  روشنفکران،  و  فعاالن  با  مصاحبه  دموکراتیک، 
کتابخانۀ مطالب توصیفی، ابزارهای کمکی و راهنمایی برای آموزشگران ایرانی 

و حمایت مداوم و ارائه مشاورۀ آموزشی برای دانشجویان تکمیل کرده است. 
آوردن  گرد  متوجه  توانا  آموزشکده  توانایی های  توسعۀ  برای  ما  تالش 
دنبال  به  ترتیب،  همین  به  است.  محذوف  صداهای  و  ایرانی  متفکران  بهترین 
انتشار و ارتقای آثار مکتوب روشنفکران ایرانی  هستیم که ایده های آنان توسط 

جمهوری اسالمی ممنوع شده است. 
و  دموکراسی  کالسیک  متون  ترجمه   توانا،  تالش  تمرکز  نقاط  از  یکی 
مقاالت معاصر در این باره و نیز ترجمه  آثار مرتبط با جامعه   مدنی، حقوق بشر، 
ارتباطات  و  اطالعات  فن آوری  و  کنشگری  روزنامه نگاری،  قانون،  حاکمیت 
هموطنان  فردی  غنای  در  سهمی  بتواند  متون  این  که  است  این  ما  امید  است. 

ایرانی و برساختن نهادهای دموکراتیک و جامعه ای باز در ایران داشته باشد.
سپاسگزار بازتاب نظرات و پیشنهادهای شما

مریم معمارصادقیاکبر عطری
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پیشگفتار مترجم

نظام های تام گرا (توتالیتر، Totalitarian( یکی از اشکال حکومت های نوین (سده نوزده( هستند که 
(استالینیسم(،  مناسبات پیش سرمایه داری شکل گرفتند و اشکال تظاهر چپ  از فروپاشی روابط و  پس 
راست (فاشیسم و نازیسم(، و دینی- مذهبی (خمینیسم، والیت فقیه( دارند. هرچند میان شرایط تاریخی 
پیدایش، ایدئولوژی و جهان بینی، »حقانیت« یا »مشروعیت«، اهداف و ایده آل ها، یا نیروهای اجتماعی 
یک  هستند:  یکسان  عناصری  و  گوهر  دارای  همگی  اما  دارد،  وجود  بسیاری  تفاوت  آنها  سیاسی  و 
و  تبعیض  الهی،  یا  نژادی  یا  تاریخی  »حقانیت«  مقدس،  و  فرهمند  رهبر  »مقدس«،  یا  مطلق  ایدئولوژی 

سرکوب، حکومت با ابزار امنیتی- پلیسی- انتظامی.
نازیسم، حزب ناسیونال- سوسیالیسم کارگران آلمان، یکی از جنبش های تام گرایی است که موفق به 
کسب »قانونی« حکومت در آلمان شد و اروپا و دنیا را به پای ویرانی و نابودی برد. حاصل این حکومت 

بیش از پنجاه میلیون کشته، میلیون ها آواره و قتل عام دگراندیشان و دگرباشان، هولوکاست بود.
بر  همه جانبه  و  تام  دست اندازی  به  حکومتگران  خواست  دارد،  اهمیت  تام گرا  حکومت  در  آنچه 
زندگی انسان و جامعه و حکومت است. در چنین نظامی انسان تبدیل به ابزار قدرت صرف حکومت گران 

می شود و موجودیت خود را به عنوان  شخصیتی مستقل و آزاد از دست می دهد. 
تمام نظام های تام گرا دارای یک جهان بینی »شفابخش« هستند. آنها حقانیت یا »مشروعیت« خویش 
بر اساس  نه  این »جبریت«  یا...؛  نژادی  تاریخی- طبقاتی،  الهی،  را در یک »جبریت« می دانند. جبریت 
یا مذهب  یا مسلک، دین  مرام  ایدئولوژی، یک جهان بینی، یک  بر روی یک  اجتماعی، که  واقعیات 
بنا می شود. این »ایده«، یا جهان بینی، برای آنها »حقیقت مطلق« و گویا تنها راه دست یازیدن انسان به 
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خوشبختی است، خوشبختی ای که توجیه گر خشونت می شود. 
ایدئولوژی نازیسم، برگرفته از داروینیسم اجتماعی، یعنی انتقال و انطباق و نیز تحریف نظریه علمی 
آلمان،  نازی های  برای  نژادی.  برتری  بود:  اجتماعی  امور  به  حیوانات  و  نباتات  درباره  داروین  تکامل 
نژاد آریا، نژاد برتری بود که می بایست بنا بر »جبریت« تکامل جوامع بشر بر سایر ملل (نژادهای پست( 
برتر« آریایی  »نژاد  نگاه آنها،  از  ببرد.  میان  از  سروری کند، همچون دنیای حیوانات، قوی، ضعیف را 
(ملت آلمان(، برای ادامه حیات، نیازمند »فضای بیشتر« و پاالیش »خونی« بود که می بایست از راه جنگ 
و از بین بردن ملل پست در بیرون، و پاکسازی نژادی در درون، به انجام رسد. برای آنها همه چیز مطلق 

و »مقدس« بود، از نژاد آریا تا رهبر.
نظام های تام گرا برای بقای خویش همواره نیازمند یک (یا چند( »دشمن«اند. چنین وانمود می شود 
که گویا »ایده« یا »نژاد« یا ... در خطر است. دشمن می تواند ضد انقالب، سرمایه بین المللی، امپریالیسم 
برای  باشد.  و...   کافر  مُلحد،  نامسلمان،  یهودی،  بزرگ،  شیطان  بورژوازی،  خرده  طاغوتیان،  جهانی، 
نازیسم دو »دشمن« اساسی وجود داشت، دشمن درونی و بیرونی. دشمنان درونی در درجه اول یهودیان 
بودند، و در پی آن تمام مخالفان سیاسی، از کمونیست ها تا لیبرال- دموکرات ها و دگرباشان، همچون 
همجنسگرایان یا حتی بیماران. دشمن بیرونی، کمونیسم جهانی بود که هر دو می بایست نابود می شدند. 
نازیسم، برای پاکسازی درونی، شش میلیون یهودی و چند صد هزار دگراندیشان و دگرباشان و حتی 
بیماران، سالخوردگان و ناتوانان را یا در زندان ها و اردوگاه های کار اجباری از میان برد یا در کوره ها 
سوزاند. آنها برای ایجاد »فضای زندگی بیشتر برای ملت شریف« آلمان، ملت و نژاد برتر، به جنگی دامن 
زدند که بیش از چهل میلیون کشته برجای گذارد. همه به نام بشریت. به نام »خیر« کار »شر« کردند و 

خود تبدیل به »شر مطلق« شدند.
انسان در طول تاریخ همواره جنایت کرده است، جنگ همواره وجود داشته است. کشتار دگرباشان 
با  آن  اساسی  تفاوت  اما  است.  داشته  وجود  همواره  مدرن(  دموکراسی های  غیراز  (به  دگراندیشان  و 
نابودی کامل یک  با هدف  برنامه ای کردن جنایت،  با هولوکاست، در سیستماتیزه و  نازیسم،  جنایات 

ملت(یهودیان(، و »پاکسازی« کل اروپا از یهودیان، توسط یک حکومت بود.
کتابی که در پیش رو دارید، ترجمه مجله اینفورمیشن (Information(، شماره ۳1۶، منتشر شده از 
 )The Federal Agency for Civic Education) سوی مرکز آموزش های مدنی جمهوری فدرال آلمان
با عنوان »ناسیونال- سوسیالیسم: جنگ و هولوکاست« است که با هدف آشنایی نسل جوان با تاریخ و 
سیاست، از سوی این مرکز، منتشر شده است. مرکزی که با نگاهی بی طرف، جامع، علمی و بر اساس 
اسناد و مدارک، آموزش سیاسی نسل جدید را به عهده گرفته است تا از این راه شاید »اشتباهات« گذشته 

تکرار نشوند و انسان ها بتوانند در کنار هم در صلح زندگی کنند.

پرویز دستمالچی
زمستان 1۳۹2



پیشگفتار ناشر آلمانی

از تسلیم بی قید و شرط ارتش آلمان به زودی هفتاد سال خواهد گذشت. آنچه آلمان ها در جنگ 
ماند.  فهم خواهد  غیرقابل  برای همیشه  اروپائی خود کردند،  نیز همسایگان  و  با هموطنان  جهانی دوم 
وحشیگری و تحقیر انسانی ای که با آن برخی از گروه های اجتماعی همچون بیماران، کولی های سینتی 
و روما، و بیش از همه، یهودیان به صورت میلیونی تحت پیگرد قرار گرفتند و به قتل رسیدند، یا رفتار 
تحقیرآمیز، وحشیگری و بد رفتاری هایی که نسبت به اسرای جنگی انجام گرفت و نیز کار اجباری آنها 
ناسیونال- سوسیالیسم، هنوز هم  ابقاع حکومت  ادامه  با هدف  تحت شرایط فالکت بار غیرقابل تصور، 

هنگام نگاه به گذشته، وحشت  آفرین است.
پایان جنگ، انسان هایی سرشار از خاطرات و تجربیاتی تلخ بر جای نهاد. همچنین ملتی شکست خورده 
که اکثریت آن مدعی بود که از جنایات نازی ها چیزی نمی دانسته یا اصوال در آنها شرکت نداشته است.

در کنار تمام قربانیان این فاجعه، و شاید بیشتر از آنها، حتی آمران وعامالن این جنایات نیز می بایستی 
همواره با خاطرات خود زندگی کنند و در تنهایی خویش از خود بپرسند که بر آنها چه گذشت، چه 
رنج ها که تحمل کردند و نیز چه کارهایی کردند. در دوران پس از پایان جنگ، شروع نوین پس از سال 
1۹۴۵، ساختن دوباره آلمان از میان ویرانه ها و خرابه ها، تمام نیروی موجود انسان ها را می گرفت. در آن 
شرایط، صدای قربانیان جان سالم به در برده از حکومت نازیسم، به گوش کسی نمی رسید و آمران و 

عامالن جنایات، تالش در فراموشی مسئولیت ها و گناهان خود داشتند.
درس و نتیجه مثبتی که از جنگ جهانی دوم گرفته شد، تشکیل اتحادیه اروپا بود. در این فاصله، 
زیر سقف اتحادیه اروپا، کشورهای اروپایی دموکراتیک، قانون مدار، نزدیک تر به هم و از نظر اقتصادی 
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دیدارهای  و  آشنایی  یا  بیشتر،  آمد  و  رفت  و  تحرک  پی  در  شده اند.  آمیخته   هم  در  تنگاتنگ  بسیار 
برنامه ریزی شده دانش آموزان و نیز همکاری و همیاری شهرهای کشورهای عضو اتحادیه، رفت و آمد و 
دیدار شهروندان اتحادیه اروپا به کشورهای همسایه امری عادی و بالمانع برای همگان شده است. آنها 

میهمانانی هستند که در همه جا به گرمی مورد استقبال و پذیرایی قرار می گیرند. 
اما حتی با وجود چنین شرایطی، هر زمان که اتحادیه اروپا دچار مشکالت یا نارسایی هایی همچون 
مشکالت اقتصادی می شود (مانند دوران بحران های مالی و ورشکستکی بانک ها(، برخی خاطرات تلخ 
افکار  از  بخشی  نظر  شرایطی،  چنین  تأثیر  تحت  می شود.  زنده  دوباره  آلمان ها  به  نسبت  اروپا  مردمان 
عمومی اروپائیان نسبت به آلمان تغییر می یابد و آلمان را به عنوان یک نیروی تجاوزگر می بینند که قصد 
دارد این بار به آنچه که نتوانست از راه جنگ دست یابد، از راه اقتصادی به دست آورد. با توجه به این 
اتهامات سنگین و نگاه های منفی و بدبینانه، برای آلمانی ها بسیار دشوار است که با اعتماد به نفس و نیز 
فعال در اتحادیه اروپا به نقش خود عمل کنند، هرچند که برخی از کشورهای اتحادیه همواره از برلین 

خواهان »رهبری و مدیریت بیشتری« هستند.
و  الزم  هنوز  جامعه  درون  در  سوسیالیسم  ناسیونال -  ایدئولوژی  درباره  بررسی  و  بحث  و  گفتگو 
ضروری است. ما از پائیز 2011 متوجه شدیم و به این شناخت و آگاهی  وحشتناک دست یافتیم که: 
گروه های رادیکال راست تروریستی در آلمان، فعال شده اند. آنها به نشر و تبلیغ افکارشان پرداخته اند 

و از اعمال خشونت و نیز قتل های خبیث و کینه توزانه نسبت به مخالفان، هیچ ترس و نگرانی  ندارند.
از  باید  هم  هنوز  آلمان  در  که  کنیم  اعتراف  باید  فراوان  تاثر  کمال  با  و  شوربختانه  رابطه،  دراین 
کنیساهای یهودیان حراست کنیم تا مانع از حمالت ضد یهودی به آنها شویم. نمایندگان جامعه یهودیان 
ما، مرتبا نامه های توهین آمیز و تهدید آمیز دریافت می کنند. در جامعه ما، این تمایل که می توان یا باید 
عقده های خودکم بینی خویش را از راه حمله و پرخاش به ضعیفان خیالی جبران کرد، و خود را از این 
راه، و با هزینه کردن جان و حیثیت دیگران، برتر احساس نمود، هنوز یک معضل اجتماعی است. به نظر 
می آید که متاسفانه رفتار شهروندانه متمدن متکی بر عدل و احترام دو سویه و متقابل، در جامعه ما بسیار 

ضعیف است.
بنابراین دالیل، دفتر »ناسیونال - سوسیالیسم: جنگ و هولوکاست1« منتشر می شود. این دفتر، همچون 
شماره پیش خود، »ناسیونال - سوسیالیسم: صعود و حاکمیت« براساس آخرین پژوهش ها و تحقیقات، به 
رشته تحریر درآمده و کوشش می نماید به پرسش ها، چراها و چگونه ها  پاسخ دهد و به گونه ای روشن، 

1. هولوکاست، واژه ای یونانی و به معنای »سوزاندان کامل« است. در معنای خاص به قتل عام یهودیان از راه خفه کردن با 
گازهای سمی و سپس سوزندان اجساد آنها در کوره های آدم سوزی در دوران حاکمیت ناسیونال - سوسیالیست ها در آلمان 
و سایر مناطق تحت اشغال آنها گفته می شود. در معنای عام تر، به قتل و کشتار یهودیان و نیز سایر گروه های قومی - اتنیکی 
پیروان  لهستانی،  (یهودیان، کمونیست ها، سوسیالیست ها، کولی های روما و سینتی، روشنفکران  و...  اجتماعی،  - سیاسی - 
مذهب یهوا، همجنسگرایان و حتی معلوالن جسمی و روانی و... ( توسط نازی ها، ابتدا از راه مسمومیت و سپس قتل توسط 
به روش کارخانه ای  نابودی سیستماتیک،  بعد سوزاندان در کوره گفته می شود. ویژگی هولوکاست، در  گازهای سمی و 
میلیون ها انسان است که توسط یک حکومت، برنامه ریزی و سازماندهی شده است و از اساس با سایر روش های پیگرد و قتل 
دگراندیشان، تفاوت دارد. در مجموع تقریبا شش میلیون یهودیان اروپا، نیم میلیون کولی های سینتی و روما، دویست و پنجاه 

هزار معلوالن جسمی و بیماران روانی و صد هزار همجنسگرا، قربانی این سیاست نازی ها در آلمان شدند. مترجم
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و  آمران  قربانیان،  یعنی  تاریخی،  فاجعه  این  در  از شرکت کنندگان  هریک  تجربیات  مرز  ترسیم کننده 
عامالن آن باشد.

شما در گفت آوردها و گزارشات شاهدان عینی، در گزارشات کسانی که جان سالم به در برده اند، 
در بررسی تبلیغات سیاسی و نیز نامه های سربازان ساده از جبهه جنگ، صداهای کامال متفاوتی را خواهید 
شنید. بعالوه اسناد رسمی دولتی و متن قراردادهایی که وحشت و فاجعه را با زبانی هوشمندانه در لفافه 
پیچاندند و تصاویری که ناظر را به درون حادثه می برند. به این تصاویر باید توجه ویژه ای نمود. تصاویری 
برداشته شده اند و  تبلیغاتی  انگیزه های  بر دالیل و  بنا  یا  یا آمر (جنایات(  از زاویه نگاه عامل  که اغلب 
به گونه ای آشکار نمایانگر و نشانگر غرق شدن در بی عدالتی و سندی بر کمبود روح عدالت خواهی 

می باشند.
تمرکز این دفتر، روی جهان بینی نژادپرستانه و جنگی است که آلمان ها آن را به اروپا سرایت دادند. 
در این رابطه روشن می  شود که چگونه از راه شست و شوی مغزی و تزریق ایدئولوژیک، و همچنین 
آمادگی برای به انجام رساندن اهدافی مرگبار، ترکیبی از تصورات و پندارهای رهبرای نازیسم (آمران( و 
انگیزه ها و تصمیمات  شخصی ماموران اجرایی در محل (عامالن(، بر شدت و حدت حوادث هرچه بیشتر 
افزودند و مکمل یکدیگر شدند. و اینکه انسان چگونه در دایره رو به افزایش خشونت، تنیده می شود و 
عمل می کند. پرسش مربوط به مسئولیت شخصی، مربوط به وجدان خود فرد، همچنان بدون تغییر، به 

صورت پرسش روز باقی خواهد ماند.

)Christine Hesse) کریستینه هسه





پیشگفتار نویسنده

نازیسم  رژیم  مانند  درست  است،  گذشته  به  مربوط  دوم  جهانی  جنگ 
که آن را شروع کرد. اما میزان وحشت، خسارت و ویرانی که آلمانی ها در 
پی یک جنون نژادی مرگبار برای همسایگان خود به بار آوردند، همچنان و 

بدون تغییر، سایه خود را بر روی حال، گسترده است.

رژیم نازیسم برای سراسر اروپا و دیگر نقاط دنیا، ویرانی و مرگ به ارمغان آورد. در این جنگ، 
حدود ۵۵ میلیون نفر جان باختند که بیشتر آنها غیرنظامیان بودند. نزدیک به شش میلیون یهودی به قتل 
به  نیز،  بیماران  و  معلوالن  و   )Roma-Sinti) سینتی  و  روما  کولی  هزار  آنها، صدها  بر  عالوه  رسیدند. 
عنوان »انسان های بی ارزش«، قربانی ایدئولوژی نژادپرستانه ناسیونال - سوسیالیسم شدند. رهبری نازیسم 
از همان ابتدا خواهان جنگ بود. قصد آنها این بود که با بکارگیری قهر، ابتدا سرزمین هایی که براساس 
قرارداد ورسای، پس از جنگ جهانی اول، از دست داده بودند را دوباره به آلمان برگردانند، سپس از 
راه جنگ، در اولین مرحله با تصرف شرق اروپا، برای آلمان »فضای زندگی« ایجاد کنند. زیرا از نگاه 
نازی ها، امپراتوری آلمان ظرفیت الزم برای تغذیه درازمدت ملت را نداشت و »فضای« آن بسیار کوچک 
بالتیک، اوکراین و  لهستان، مناطق  »امپراتوری بزرگ آلمان« که دربرگیرنده  نازی ها، در  از نگاه  بود. 
همچنین مناطق وسیعی از خاک روسیه بود، می بایستی آلمانی ها اسکان داده شوند تا به عنوان »نژاد برتر« 
بر آن سرزمین ها حکومت کنند، و اهالی آنجا را یا از میان ببرند، یا بیرونشان کنند و یا مجبور کنند به 
عنوان برده، برای آلمانی  ها کار کنند. دومین سیاست کالن و اصلی نازیسم، عبارت بود از: نظم »نژادی« 
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نوین اروپا، بر اساس حاکمیت آلمان، که بنابر آن می بایست در درجه نخست، اقلیت یهودی از آلمان 
و از تمام کشورهای قابل دسترس بیرون رانده و سپس با افزدون بر شدت اعمال قهر و خشونت بر آنها، 
علیه  جنایت  این  الزم  پیش  شرط های  و  چهارچوب  آماده کننده  جنگ،  آنها  برای  شوند.  برده  میان  از 
ابتدا، شکل دهنده  از همان  نژادپرستی  بود. جنگ، یهودستیزی و  اروپا  بشریت، یعنی قتل عام یهودیان 
اجزاء اصلی، اهداف و اصول راهنمای رژیم نازیسم بودند. رژیم هیتلر، بالفاصله پس از دست یازیدن 
به قدرت در ژانویه 1۹۳۳، اقدامات و تدابیر اقتصادی الزم، با هدف مسلح شدن بسیار وسیع را شروع 
نمود. نازی ها در آپریل 1۹۳۳، اولین قوانین یهودستیزانه خود را به تصویب رساندند، قوانینی که بر اساس 
آنها فعالیت یهودیان در بخش های دولتی و عمومی ممنوع می شد. در پی آن، در ژوئیه 1۹۳۳، قانون 
»پیش گیری از انتقال بیماری های ارثی« تصویب شد که بر اساس آن، نازا (عقیم( کردن صدها هزار انسان 
معلول (جسمی یا روانی( یا کسانی که گویا دارای »بیماری های ارثی« بودند، قانونی و اجباری شد. در 
سال های بعد، آلمان خود را هرچه بیشتر از تعهدات بین المللی اش کنار کشید، گام به گام، اما مستمر و 
مصمم و یکسویه در تعهدات مربوط به »پیمان ورسای« تجدید نظر کرد، هرچه بیشتر مسلح شد و اتریش 
و مناطق زودتنلند (Sudentenland( را ضمیمه خود کرد. اما با وجود تمام این اقدامات، نه تنها به آنها 
اکتفا نکرد، بلکه همچنان و با قدرت تمام در راستای هدف اصلی خود، یعنی تصرف »فضای زندگی« 
تنها جنگ جهانی دوم آغاز،  نه  لهستان در سپتامبر 1۹۳۹،  به  با حمله  فعالیت می کرد.  اروپا،  در شرق 
فاجعه  و  یهودیان  قتل عام  مسئله  داشت که  توجه  باید  نیز شروع شد.  یهودیان  بلکه کشتار دسته جمعی 
نبود. در پی جنگ ویرانگر و خانمان سوز آلمان علیه  نتیجه تصمیمات شخص هیتلر  تنها  هولوکاست، 
اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی، از سال 1۹۴1 به بعد، اعمال خشونت و قهر نسبت به یهودیان اروپا، 
افزایش چشمگیری می یابد و سرانجام به انتقال سیستماتیک یهودیان اروپا به اردوگاه های مرگ و قتل 
 ،)Treblinka) تربلینکا ،)Auschwitz) نابودی آنها در شرق اروپا، در اردوگاه های مرگ آشویتس و 
سوبیبور (Sobibor(، بلزیچ (Blesic( و سایر اردوگاه ها می  انجامد. جنگ سرانجام به خروجی خود، یعنی 
از سال 1۹۴2، آلمان، هدف شدیدترین و وسیع ترین حمالت هوایی  پایانش، آلمان می رسد.  به محل 
آوارگی  و  نفر  هزاران  و کشته شدن  ویرانی شهرها  می گیرد، حمالتی که موجب  قرار  متفین  نیروهای 
همچون  شهرهایی  به  آلمان  هوایی  حمالت  که  همانگونه  درست  می شود.  تن  میلیون ها  بی خانمانی  و 
لنینگراد   ،)Belgrad) بلگراد   ،)Warschau) ورشو   ،)Coventry) کاونتری   ،)Guernica) گوئرنیکا 
(Leningrad(، مینسک (Minsk( و روتردام (Rotterdam(، آنها را ویران کرد، هزاران نفر را کشت و 
میلیون ها تن را آواره و بی خانمان ساخت. به این دلیل، پایان رژیم نازیسم در آلمان در سال 1۹۴۵،  برای 
میلیون ها انسان در اروپا، به ویژه برای بازماندگان اردوگاه های مرگ، زندانیان در اردوگاه های کار و 
اسرای جنگی و بیگاران، به معنای آزادی و رهایی بود. برای میلیون ها آلمانی ساکن استان های شرقی 
رایش سوم1 که مجبور به فرار یا مجبور به ترک کاشانه خود شده بودند، پایان جنگ به معنای از دست 
دادن وطن و شروع زندگی در شرایطی کامال تاریک و نامطمئن بود. جامعه پس از جنگ آلمان که 

1. امپراتوری آلمان در زمان نازیسم. مترجم
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عمیقا درگیر و تنیده در جنایات ناسیونال - سوسیالیسم بود، به روی نظام حکومت متفاوت1 متمرکز شد 
که پس از 1۹۴۹، بر اساس بازسازی آلمان و فراموشی گذشته، بوجود آمدند. گذشته ای که می بایست 
از ذهنیت آلمانی ها زدوده و به دست فراموشی سپرده می شد، که ممکن نشد و آنها همواره مجبور به 
رویارویی با آن هستند: از نظر قضایی از راه مجازات بسیاری از آمران و عامالن نازیسم و جنایات آنها، 
گفتگو  و  بحث  راه  از  سیاسی  نظر  از  قربانیان،  به گروه های  پرداخت خسارت  راه  از  اقتصادی  نظر  از 
درباره نقش و شکل حکومت در آینده، و از نظر فرهنگی از راه جدل اخالقی درباره مسئولیت خویش 
(آلمانی ها( نسبت به گذشته. جنگ و هولوکاست به تاریخ پیوسته اند. اما این پرسش که چنین جنایاتی 

چگونه ممکن شد، هنوز در برابر ما است.

1. جمهوری دموکراتیک آلمان یا آلمان شرقی و جمهوری فدرال آلمان، آلمان غربی. مترجم





1
راه منتهی به جنگ

بر  مبنی  خویش  تجاوزگرانه  اهداف  سوسیالیسم،   - ناسیونال  رژیم 
گسترش مناطق تحت حاکمیت امپراطوری آلمان را مصمم پیگیری می کرد 
راه  از  را  آلمان  با  خود  اختالفات  می کردند،  تالش  غربی  قدرت های  و 
مسالمت آمیز حل کنند. اما هیتلر به سیاست جنگی خود ادامه می داد و استالین 

را متحد قدرتمند خود می دید.

موفقیتوپیروزیدرسیاستخارجی
اساس سیاست خارجی و اقتصادی رهبران ناسیونال - سوسیالیسم، از همان ابتدا روی جنگ، با هدف 
دست یابی به »فضای زندگی« در شرق اروپا برنامه ریزی شده بود. علت اینکه قدرت های اروپایی در تمام 
این مدت نسبت به اهداف واقعی سیاست آلمان ها در توهم به سر می بردند، ریشه در مفاد یکسویه پیمان 
صلح ورسای در سال 1۹1۹ داشت. این پیمان نامه به گونه ای تدوین شده بود که حتی انگستان و آمریکا 
نیز تجدید نظر در برخی مفاد آن از جانب آلمان را، خواسته هایی به حق می دانستند. به این دلیل سیاست 
نازی ها، که همواره همراه با تبلیغاتی بسیار متناسب با اهدافشان بود، از سوی قدرت های غربی به عنوان 
»سیاست تجدید نظری« تلقی می شد که بعد از پس گرفتن مناطق جدا شده و الحاق دوباره آنها به آلمان، 
به هدف خود می رسید و پایان می یافت. اما اهداف واقعی و حقیقی سیاست خارجی نازی ها، بسیار فراتر 
بود.  اروپا، تدوین شده  بر اساس تصرف »فضای زندگی« در شرق  پیمان ورسای و  نظر در  از تجدید 
همانگونه که هیتلر در کتاب »نبرد من« نوشته بود، آلمان برای تبدیل شدن به یک امپراتوری قاره ای، 
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یا باید با بریتانیای کبیر به عنوان قدرتی جهانی اتحاد می کرد و یا حداقل از جانب آن  تحمل می شد. 
لهستان که در این زمان زیر سلطه و حکومت مقتدر مارشال ژوزف پیلسودسکی (Jozef Pisudski( بود، 
در برنامه سیاست خارجی رهبران نازیسم، نقش یک همکار جوان برای اهداف جنگی نازی ها علیه اتحاد 
جماهیر شوروی را بازی می کرد. به این دلیل در ژانویه 1۹۳۴، (با یک گردش غیرمنتظره از سیاست های 
ضدلهستانی دولت جمهوری وایمار(، میان آلمان و لهستان پیمان صلح و عدم تجاوز متقابل، به امضاء 

می رسد.
آلمان در اکتبر 1۹۳۳، با هدف شانه خالی کردن از  زیر بار هرگونه تعهدات بین المللی، کنفرانس 
تا ژوئن  فوریه سال 1۹۳2  میان   را ترک می کند. کنفرانسی که  ژنو  در  ملل  اتحاد  خلع سالح سازمان 
1۹۳۴، چندین بار با شرکت ۶۴ کشور عضو، تشکیل جلسه داد و هدفش کاهش تسلیحاتی  یا خلع سالح 
اعضای آن بود. آلمان همزمان با این اقدام، از اتحادیه ملل نیز بیرون آمد. به عالوه، هیئت دولت هیتلر، 
با دستورالعملی یک جانبه، اعالم می نماید که بدهی و قروض  اقدامی یکسویه،  در ژوئن 1۹۳۳ و در 
خارجی خود را به موقع پرداخت نخواهد کرد. این تصمیم یکسویه آلمان در عدم پرداخت تعهدات و 
بدهی هایش، موجب شد که موسسات مالی جهانی، به درستی آن اقدامات را سیاستی تهاجمی و تعرضی 
ارزیابی کنند و در پی آن شرایطی بوجود آورند که در سال های بعد، دولت نازیسم نتواند از تسهیالت و 
وام های موسسات مالی جهان، بهره گیرد. دولت جدید (هیتلر(، در خفا، مصمم به تسلیح نیروهای نظامی 
 ،)Hermann Göring) خود بود. وزارتخانه صنایع هوایی کشور، تحت نظر و مدیریت هرمن گورینگ
نیروی هوایی قوی بود.  ایجاد یک  پایه گذاری می شود، که وظیفه اش سازماندهی و  در آپریل 1۹۳۳، 
دولت آلمان در دسامبر همان سال، تصمیم می گیرد توان نیروهای ارتش خود را به ۳00000  نفر افزایش 
بنا بر پیمان ورسای، تعداد نفرات  دهد که این تصمیم، به معنای نقض آشکار پیمان ورسای بود. زیرا 
بودجه آلمان، در  برنامه  ارائه شده در  ارقام و آمار  باشد.  نفر  ارتش آلمان می بایست حداکثر 100000 
مارس 1۹۳۴، نشان می دهد که در برنامه جدید، بودجه ارتش نسبت به سال 1۹۳۳، از ۷،۷۳ به ۵،1۴1 
بیشتر از این بوده  افزایش داشته است. ارقام واقعی به مراتب  برابر،  میلیون مارک، یعنی نزدیک به دو 
است: تنها بودجه الزم برای توسعه و گسترش صنایع نیروی دریایی در سال 1۹۳۴، در کل مبلغ 1۷2/۳ 
میلیون مارک بوده است، یعنی بیشتر از کل بودجه رسمی اعالم شده. در کمتر از چند سال، میان سال های 
1۹۳۳ و 1۹۳۵، سهم بودجه نظامی از کل درآمد ملی، از کمتر از نیم درصد به تقریبا ده درصد، رشد 
نشان می دهد. آدام تووز (Adam Tooz(، دانشمند انگلیسی تاریخ اقتصاد، می گوید: تاکنون هیچ کشور 
دیگری در طول تاریخ، در زمان صلح، به این سرعت و با این شدت، سهم بودجه نظامی خود را نسبت 

به کل تولیدات ناخالص ملی، افزایش نداده است.
 - ناسیونال  درخشان  پیروزی  اولین  به  منتهی   ،1۹۳۵ ژانویه  در   ،)Saar) زار«  »منطقه  همه پرسی 
سوسیالیست ها شد. اهالی منطقه زار، که بنا بر پیمان صلح ورسای، تحت حاکمیت اتحاد ملل قرار داشتند، 
می بایست پانزده سال بعد در یک همه پرسی اظهار نظر کنند که طالب چه چیزی هستند: آیا می خواهند 
بخشی از آلمان باشند، یا به فرانسه بپیوندند و یا همچنان خواهان حفظ و ادامه وضعیت خود تحت اداره 
اتحاد ملل باشند. هرچند که مخالفان هیتلر، بر خالف شرایط آلمان، در منطقه زار از آزادی های سیاسی 
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نامحدودی برخوردار بودند و در نتیجه انتظار می رفت علیه آلمان هیتلری رای دهند، اما نتیجه همه پرسی 
بسیار آشکار بود: در یک همه پرسی با شرکت حدود ۹۸ درصد واجدین شرایط، تقریبا ۹1 درصد مردم 
»زار«، خواهان پیوستن به آلمان شدند. هیتلر از این پیروزی استفاده کرد و در شانزدهم مارس 1۹۳۵، 
اجرا گذاشت.  به  را  آلمان  در  عمومی  وظیفه  نظام  قانون  دوباره  ورسای1،  پیمان صلح  مفاد  بر خالف 
همزمان با آن، نام نیروهای مسلح را به »Wehrmacht« و »وزارت دفاع« را به »وزارت جنگ« تغییر داد. 
هرچند دولت انگلستان، در ابتدا به این نقض آشکار مفاد پیمان ورسای از جانب آلمان اعتراض کرد، 
امضاء کرد. هدف  نیروی دریایی  امور  با  رابطه  پیمانی در  با آلمان،  بعد، در ژوئن 1۹۳۵،  ماه  اما چند 
این  واقعیت  اما  بود.  کشور  دو  از  هریک  دریایی  تسلیحات  مرز  و  حدود  متقابل  تعیین  پیمان،  این  از 
است که انگلستان با این پیمان، آشکارا به آلمان امکان تسلیح دریایی به مراتب بیشتری از آنچه را که 
پیمان ورسای برایش مجاز می دانست، داد. موفقیت فرستاده ویژه هیتلر به لندن، یواخیم فون ریپنتروپ 
به  (Joachim von Ribbentrop(، در این مذاکرات بسیار مهم، موجب اعتباری مقدس گونه برای او، 
عنوان سیاستمداری ورزیده و ماهر در امور خارجی، نزد هیتلر می شود، به گونه ای که هیتلر، سرانجام او 
 ،)Benito Mussolini) را در سال 1۹۳۸، وزیر امور خارجه آلمان می کند. هنگامی که بنیتو موسولینی
رهبر فاشیست ها و رئیس حکومت ایتالیا، در سال 1۹۳۵، با هدف تشکیل یک »امپراتوری بزرگ«، و 
بر خالف حقوق بین الملل، فرمان اشغال اتیوپی را صادر کرد، رهبران نازیسم در آلمان، از این فرصت 
مناسب استفاده کردند تا به یک متحد جدید، دست یابند. رهبران نازیسم، درحالی که قدرت های غربی 
بر سر چگونگی نوع برخورد به این سیاست تجاوزگرانه ایتالیا با هم اختالف نظر داشتند و تنها حاضر 
به اتخاذ سیاست هایی نیمه جدی بودند، نسبت به سیاست های ایتالیا اعالم بی طرفی کردند. در این رابطه، 
موسولینی که تا آن زمان هیچ تالشی برای اتحاد با آلمان از خود نشان نمی داد، اعالم داشت که موضع 
الحاق  یعنی  اتریش«،  »مسئله  ایتالیا خواهد شد. حتی  و  آلمان  میان  بنیادی روابط،  بهبود  آلمان موجب 
اتریش به خاک آلمان، که هیتلرخواهان و موسولینی تا آن زمان کامال مخالف آن بود تا از این راه از 
ایجاد یک امپراتوری بزرگ و قدرتمند در شمال ایتالیا پیش گیری کند،  تبدیل به موضعی شد که می شد 

برای آن  مشترکا راه حلی پیدا کرد.
هدف و گام بعدی سیاست خارجی آلمان، ایالت راینلند (Rheinland( بود. بر اساس مفاد مربوط 
به خلع سالح آلمان در پیمان ورسای، که در قرارداد سال 1۹2۵، در شهر لوکارنو (Locarno(، به تائید 
دوباره کشورهای آلمان، فرانسه، بلژیک، بریتانیای کبیر و ایتالیا رسیده بود، به منظور حفظ همسایگان 
پیمان  امضای یک  هیتلر  آمد.  بوجود  (راینلند(  غیرنظامی  منطقه  این کشور،  تجاوزات  از  آلمان  غربی 
دفاعی میان فرانسه و اتحاد جماهیر شوروی در فوریه سال 1۹۳۶، را بهانه کرد و مدعی شد که قدرت های 
این اعالم، در هفتم مارس همان سال، فرمان اشغال  او در پی  پیمان لوکارنو را نقض کرده اند.  غربی، 
با مقاومت ارتش فرانسه  با این دستور محرمانه که اگر  البته  راینلند توسط ارتش آلمان را صادر کرد. 
روبرو شدند، فوری عقب نشینی کنند.تحت چنین شرایطی، قدرت های غربی، دوباره با سیاست ها و اعمال 
خود، نشان دادند که آنها با وجود نقض فاحش حقوق بین الملل از سوی آلمان، علیه این کشور اقدام 

1. میان آلمان و متفقین. مترجم
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نظامی نخواهند کرد. (سازمان( اتحاد ملل، هرچند سیاست های تجاوزگرانه آلمان را محکوم کرد، اما 
این محکومیت و تقبیح، هیچ پیامد عملی برای آلمان در پی نداشت. بدین ترتیب هیتلر در سیاست »پوکر« 
هیتلر در  پیروزی دوباره  این  با  (Ian Kershaw( می نویسد،  یان کرشو  تاریخ،  برنده شد. محقق  خود، 
سیاست خارجی، در آلمان »افسانه هیتلر« شکل می گیرد: چنین به نظر می آمد که او در تمام کارها موفق 
و پیروز است، و در پی چنین جو و روحیه ای، دشمنان و مخالفانش یکی پس از دیگری ساکت می شدند. 
داشتند.  آگاهی  برای جنگ،  او  عزم  و  هیتلر، هدف  واقعی  انگیزه های  از  که  بودند  اندکی  تعداد  تنها 
المپیک در برلین، در سال 1۹۳۶، برای دنیا تصویری از یک  با برگزاری بازی های  آلمان تالش نمود 
آلمان قدرتمند، اما صلح جو به نمایش گذارد. اما برخالف این تصویر صلح جویانه ارائه شده در بازی های 
المپیک، در همان سال، و در حین برگزاری بازی ها، هیتلر تصمیم می گیرد از کودتای ژنرال فرانسیسکو 
جنگ  بدین ترتیب  و  نماید  پشتیبانی  اسپانیا،  جمهوری خواه  دولت  علیه   )Francisco Franco) فرانکو 
داخلی اسپانیا را تبدیل به صحنه جهانی جنگ علیه »بلشویسم«1 نماید. آلمان، به همراه ایتالیا، و برخالف 
توافقات بین المللی، مبنی بر حفظ بی طرفی و عدم مداخله در جنگ داخلی اسپانیا، شروع به ارسال اسلحه 
به  (Legion Condor(، واحدهای ویژه،  »لژیون کوندور«  فرستادن مخفیانه  فرانکو و حتی  ژنرال  برای 
آنجا می نماید. جنگ داخلی اسپانیا، همچنان که حمله ویرانگر و وحشتناک آلمان در آپریل سال 1۹۳۷، 
به شهر گوئرنیکا (Guernica( در منطقه باسک علیه غیرنظامیان شهر، نشان می دهد، در حقیقت صحنه 

آزمایشی برای سیاست های جنگی و تجاوزکارانه هیتلر بود.
هیتلر در آگوست سال 1۹۳۶، در یادداشتی محرمانه، به مسئوالن امر دستور می دهد که ارتش باید در 
مدت چهار سال به آمادگی جنگی، و اقتصاد آلمان به توانایی برای جنگ رسیده باشد. با توجه به کمبود 
دائمی ارز و همچنین وابستگی آلمان به واردات مواد اولیه، که همزمان با سیاست های تسلیحاتی و اقتصاد 
غیروابسته شدت و حدت یافته بودند، هیتلر در آپریل 1۹۳۶، هرمان گورینگ (Hermann Göring( را 
»مامور ویژه برای امور مواد اولیه و تهیه ارز« می نماید. در اکتبر همان سال و تحت نظارت گورینگ، 
گونه ای  به  را  اقتصادی  فعالیت های  تا  می شود  تشکیل  وسیع،  اختیاراتی  با  چهارساله«  برنامه  »سازمان 
متمرکز، هدایت نماید و بر شدت آنها بیافزاید. هدف عاجل و درجه اول این سازمان، کاهش وابستگی 
و محصوالت صنایع  تولیدات  و  نفتی  به محصوالت  نیاز  ویژه کاهش  به  وارداتی،  مواد خام  به  آلمان 
الیاف مصنوعی حاصل از کاچو بود. اما با وجود تمام تالش ها، و با وجود افزایش تولیدات داخلی، به 
دلیل نیاز رو به افزایش و بسیار شدید ارتش به مواد خام اولیه، از شدت وابستگی آلمان به واردات چنین 
محصوالتی کاسته نشد. در نتیجه، با ادامه سرسختانه سیاست های تسلیحاتی، این بن بست می توانست تنها 
از راه اشغال صنایع خارجی و معادن مواد خام آنها برطرف شود و از هزینه های سرسام آور، پیش گیری 
کند. با در نظر گرفتن بسیج عظیم توانایی های نظامی، جنگ برای آلمان دیگر نه تنها یک انتخاب یا 
امکان سیاسی، بلکه به مراتب بیشتر، نتیجه غیرقابل چشم پوشی، یعنی ضرورت و پیامد سیاست های اتخاذ 

شده بود.

1. جنبش کمونیستی. مترجم
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نگاهیبهاسناد
»تمرین« برای یکی...

فرمانده کل نیروی هوایی آلمان، هرمان گورینگ، بعدها در سال 1۹۴۶، در برابر دادگاه بین المللی 
در شهر نورنبرگ، در رابطه با دخالت آلمان در جنگ داخلی اسپانیا چنین می گوید: »زمانی که در اسپانیا 
جنگ داخلی شروع شد، فرانکو از آلمان، به ویژه در رابطه با نیروی هوایی، تقاضای کمک و پشتیبانی 
کرد. نباید فراموش کرد که در آن زمان، سپاهیان فرانکو عمدتا در آفریقا بودند. (...( و برای او انتقال 
دوباره این نیروها از آفریقا به اسپانیا بسیار مهم بود. (...( من با تائید رهبر، بخش بزرگی از واحدهای 
و  بمب افکن ها  هواپیماهای شکاری،  آزمایشی  ناوگان  از  و همچنین یک سری  نقل(  و  (حمل  ترابری 
هواپیماهای مجهز به توپ را به اسپانیا فرستادم تا بدین وسیله از فرصت پیش آمده استفاده نمایم و در 
عمل بیینم که آیا توانایی ها و کیفیت ماشین آالت جنگی ما در تطابق با آن چیزی است که می خواستیم 
و انتظار داشتیم، یا خیر. من دستور دادم پرسنل ارسالی به اسپانیا مرتبا عوض شوند تا تعداد کسانی که از 

این راه، تجربه عملی کسب می کردند، هرچه بیشتر و  گسترده تر باشد.«
(از کتاب: جنگ داخلی اسپانیا، گزارشات شاهدان عینی، نوشته هانس - کریستیان کیرش، انتشارات 

کارل راوخ، دوسلدورف - مونیخ، 1۹۷1، برگ 101(.

... و وضعیتی جدی برای دیگری
پیکاسو  پابلو  کردند.  بمباران  را  اسپانیا  در  گوئرنیکا  شهر  کندور«1  »لژیون   ،1۹۳۷ آپریل   2۶ در 
با نقاشی معروف خود »گوئرنیکا«، که دارای شهرت جهانی است، این ویرانگری   ،)Pablo Picasso)
در شهر گوئرنیکا، شمال اسپانیا، را در خاطره ها زنده نگه می دارد، جایی که در اثر بمباران، صدها تن 
افراد غیرنظامی به قتل رسیدند. پادره آلبرتو دو اوناندیا (Padre Alberto de Onaindia(، یک روحانی 
جوان اهل ایالت باسک، که در آن زمان شاهد بمباران شهر بود، در این باره چنین می نویسد: »(...( روز 
بسیار روشن و زیبایی بود، آسمان صاف و روشن بود. ما حدود ساعت پنج بعد از ظهر به حومه شهر 
گوئرنیکا رسیده بودیم. خیابان ها بسیار شلوغ بودند، زیرا بازار روز بود. ناگهان صدای آژیرهای خطر را 
شنیدیم. (...( و چند لحظه بعد یک هواپیمای دشمن بر فراز شهر ظاهر شد (...( و سه بمب را مستقیما به 
مرکز شهر انداخت. لحظه ای بعد سه هواپیما، و در پی آنها شش هواپیمای دیگر را دیدم، بعد پنج تای 
دیگر آمدند. تمام آنها مدل یونکرز (Junkers( بودند. تمام شهر گوئرنیکا دچار وحشت شده بود. (...( 
هر هجده هواپیمای بمب افکن به مدت بیش از یک ساعت بر فراز شهر، در ارتفاع صد متری، در پرواز 
بودند و بمب  در پی بمب بر سر مردم می ریختند. صدای وحشتناک انفجارها و صدای ریزش خانه ها بر 
اثر اصابت بمب، غیرقابل توصیف است. هواپیماها در امتداد خیابان ها پرواز می کردند و به نظر می آمد 
که همه جا را بمباران می کنند. ما بعدا محل اصابت بمب ها را از نزدیک دیدیم، آنها دارای شانزده متر 
شعاع و عمقی به اندازه هشت متر بودند. حدود ساعت هفت شب، هواپیماها محل را ترک کردند. اما 

Condor .1، نام عقابی تیزپرواز، نیروهای هوایی ویژه آلمان ارسالی به اسپانیا. مترجم
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اندکی بعد موج دوم حمله آغاز شد، در ارتفاعی باالتر از قبل. آنها بر روی شهر ویرانه و در وحشت، 
بمب های آتش زا می ریختند. بمباران دوم، سی و پنج دقیقه طول کشید، اما همین مقدار زمان کافی بود 
تا تمام شهر را به یک کوره آتشفشان عظیم تبدیل کند. (...( حمالت هوایی و بمباران شهر، حدود دو 
ساعت و چهل و پنج دقیقه ادامه داشت. پس از اتمام بمباران، مردم از پناهگاه های خود بیرون آمدند. 
هیچ کس گریه نمی کرد. چهره ها همه مات و مبهوت بود. هیچ یک از ما اصوال توان تصور آنچه که 
اتفاق افتاده بود را نداشتیم. (...( به هنگام غروب آفتاب، نمی شد بیشتر از پانصد متر دورتر را دید. از همه 
جا شعله آتش زبانه می کشید و دود سیاه غلیظی همه جا را پوشانده بود. همه جا مردم دست های خود 
را به سوی آسمان بلند کرده بودند و طلب بخشایش می کردند. (...( گوئرنیکا دارای توپخانه ضدهوایی 
نبود، این شهر اصوال دارای نیروی پدافند نبود، در این شهر حتی یک مسلسل نیز پیدا نمی شد. من در 
اولین ساعت های شب، شاهد صحنه های بسیار وحشتناکی بودم: کودکان، زنان و مردان بسیاری در میان 
جنگل ها به دنبال خویشان و عزیزان خود می گشتند. آنها اکثرا اجساد عزیزان خود را می یافتند، اجسادی 

سوراخ سوراخ شده بر اثر رگبار مسلسل های هواپیماها. (...(«
(همان جا، جنگ داخلی اسپانیا، برگ 2۶۸(

ارادهبرایجنگ
ایتالیا به امضاء می رساند که در پی آن موسولینی، از آن به  با  در اکتبر 1۹۶۳، دولت هیتلر پیمانی 
علیه  قراردادی  ژاپن  و  آلمان  میان  سال،  همان  نوامبر  در  می گوید.  سخن  رم«   - »برلین  محور  عنوان 
امضاء می رسد که هدفش آشکارا و روشن، علیه  به  پیمان ضدکمینترن،  به  کمونیسم جهانی، معروف 
قلب و  با چنین قوت  به آن می پیوندد.  نوامبر سال 1۹۳۷،  نیز در  ایتالیا  و  اتحاد جماهیر شوروی است 
جسارتی، هیتلر در تاریخ ۵ نوامبر 1۹۳۷، در یک گفتگوی خصوصی با وزیر جنگ آلمان، ورنر بلومبرگ 
(Werner Blomberg(، فرمانده کل نیروهای زمینی، دریایی و هوایی آلمان، و نیز با حضور وزیر امور 
خارجه آلمان، کنستانتین فرایهر فون نویرات (Konstantin Freiherr von Neurath(، تصمیم خود برای 
جنگ را در میان می گذارد. بنابر اظهارت هیتلر، هدف سیاست او »حفظ ملت آلمان و گسترش آن، و 
نیز تامین نیاز توده ها« است که پیش از هر چیز دارای »مشکل فضا و جا« است. به گفته او، ملت آلمان 
حدود ۸۵ میلیون نفر است و بیش از هر چیز، نیازمند »فضای زندگی« است. تولیدات کشاورزی در آلمان 
به حداکثر میزان خود رسیده است و توان افزایش بیشتر را ندارد و تامین احتیاجات از راه تجارت جهانی، 
نامطمئن و با تهدیدات فراوان از سوی سایر امپراتوری ها، روبرو است. در نتیجه، بنابر اظهارات هیتلر، تنها 
راه حل مشکل، »کسب فضای بزرگتر برای زندگی« است. زیرا اگر تامین نیازهای غذایی ملت در صدر 
امور قرار دارد، پس راه حل آن را باید در خود اروپا، و نه در مستعمرات دوردست، جستجو کرد. هیتلر 
تاکید می کند که مسئله ملت آلمان تنها »دست یافتن به نیروی کار الزم و ضروری مورد نیاز نیست، بلکه 
باید زمین کشاورزی قابل استفاده به دست آورد« و تاریخ نشان داده است که  هر نوع »توسعه و گسترش 
فضای الزم« تنها از راه »در هم شکستن مقاومت مخالفان و همراه با  خطر« خواهد بود. هیتلر، روشن بیان 
می دارد که به نظر او، تنها راهی که می تواند »مشکل آلمان« را حل نماید، »اعمال قهر« است.هیتلر در این 
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نشست، از دو هدف نزدیک نام می برد: اتریش و چکسلواکی. به نظر او آلمان باید هر دو کشور را به 
تصرف خود درآورد. اما از نگاه او، »تصرف اتریش و چکسلواکی«، به تنهایی برای تامین مواد غذایی 
برای پنج تا شش میلیون نفر کافی نبود. برای دست یازیدن به هدف، عالوه بر تصرف این دو کشور، 
به  مجبور  را  اتریشی ها  از  نفر  میلیون  و یک  نفراز چکسلواکی ها  میلیون  دو  می بایست حدود  آلمان ها 
مهاجرت و ترک وطن کنند. منظور او آشکارا بیرون راندن یهودیان از این دو کشور بود. تمام کسانی 
که حاضر نبودند بی قید و شرط از سیاست جنگ طلبانه هیتلر پشتیبانی کنند، همگی در اوایل سال 1۹۳۸، 
ریبنتروپ  و  برکنار  وقت،  خارجه  وزیر   ،)Neurath) نویرات  دادند.  دست  از  را  خود  مقام  و  پست 
کل  فرمانده  و   ،)Von Bloomberg) بلومبرگ  فون  جنگ،  وزیر  می شود.  او  جانشین   )Ribbentrop)
نیروی زمینی، ورنر فون فریچ (Werner von Fritsch(، بنابر دالیل واقعی یا ساختگی مربوط به زندگی 
خصوصی شان از کار برکنار می شوند و در پی آنها دوازده ژنرال نیز کنار گذاشته می شوند. والتر فون 
براوخیچ (Walther von Brauchitsch(، فرمانده جدید نیروهای زمینی می شود و هیتلر به جای انتخاب 
نیروهای  کل  فرماندهی  یعنی  آلمان،  مسلح  نیروهای  کل  فرماندهی  شخصا،  جدید،  جنگ  وزیر  یک 
زمینی، دریایی و هوایی را بدست می گیرد. در پی این تغییرات، رهبری ناسیونال - سوسیالیسم، فشار روی 
اتریش، کورت  فوریه 1۹۳۸، صدراعظم  دوازده  در  هیتلر  می دهد.  افزایش  به شدت  را  اتریش  دولت 
شوشنیک (Kurt Schuschnig( را به برشتسگادن (Brechtesgaden( دعوت می کند و از او می خواهد 
که اتریش، »تسلیم« آلمان شود. شوشنیک در سیزدهم مارس همان سال، تالش می کند با پیشنهاد یک 
همه پرسی از ملت اتریش، برای پاسخ به پرسش استقالل یا پیوستن به خاک آلمان، از شدت فشارهای 
آلمان بکاهد. در این میان هیتلر فرمان می دهد که نیروهای مسلح آلمان آماده حمله به اتریش شوند و 
سپس با یک کودتای سازماندهی شده از برلین، آرتور سیس- اینکوارت (Arthur- Syss-Inquar(، یک 
ناسیونال- سوسیالیست اتریشی، رئیس دولت اتریش می شود. شوشنیک در پی این کودتا استعفا می دهد. 
پس از اعالم موافقت موسولینی با »الحاق« اتریش به آلمان، ارتش آلمان در صبح روز دوازدهم مارس، 
و  تضعیقات  اتریش،  دیگر  نقاط  از  بسیاری  و  وین  در  که  حالی  در  می کند.  عبور  اتریش  مرزهای  از 
آلمانی  سربازان  استقبال  به  خیابان ها  کنار  در  بی شماری  افراد  می گرفت،  انجام  ضدیهودی  اقدامات 
انجام  همه پرسی  یک  قهر،  اعمال  و  جو خشونت  از  مملو  فضایی  در   ،1۹۳۸ آپریل  دهم  در  می روند. 
می گیرد که در آن حدود ۹۸ درصد مردم  به »الحاق« اتریش به آلمان رأی مثبت می دهند. سود آلمان از 
»الحاق« اتریش، تنها سیاسی نبود. از نظر اقتصادی معادن آهن، ارزهای بسیار با ارزش و نیروی کار ذخیره 
که شدیدا مورد نیاز صنایع نظامی آلمان و تقویت کننده آن بودند، همگی نصیب آلمان شد. بنابر برنامه 
از  یکی  می شود. چکسلواکی  آلمان  بعدی  تهاجم  هدف  1۹۳۷، چکسلواکی  نوامبر  در  هیتلر،  نقشه  و 
و دوستی  پیمان وحدت  اتحاد جماهیر شوروی،  و  فرانسه  با  بود که  اروپا  دموکراسی های  باثبات ترین 
محکمی داشت. بسیاری از افراد اقلیت مهم آلمانی در چکسلواکی، دارای روابطی خوب با حکومت 
(تاسیس شده در 1۹1۹( بودند و در مجلس نماینده داشتند. هرچند اقلیت آلمانی زبان چکسلواکی، مزایا 
و حقوق ویژه خود را که در زمان سلطنت هابسبورگ داشت از دست داده بود، اما با این وجود به نظر 
می آمد که آینده ای مسالمت آمیز در یک حکومت مشترک ممکن باشد. همراه با قدرت یابی ناسیونال 
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- سوسیالیست ها در آلمان، در سال 1۹۳۳، در میان آلمانی های منطقه سودتن (Sudeten( در چکسلواکی، 
نظر  از  و  مالی  نظر  از  آلمان  از سوی  قدرت گرفت، جنبشی که  پدری«  به سرزمین  »بازگشت  جنبش 
سیاسی شدیدا پشتیبانی می شد و خواهان جدایی منطقه سودتن از پراگ و الحاق آن به آلمان بود. هیتلر 
در سال 1۹۳۸، شخصا به رهبر حزب آلمانی های سودتن، کنرادهنالین (Konrad Henlein(، ماموریت 
داد تا با طرح خواسته های غیرقابل پذیرش از دولت چکسلواکی، شرایطی به وجود آورد که تنش زدایی 
به  ماه مه همان سال،  از راه گفتگو و سازش، عمال غیرممکن گردد. هیتلر در سی ام  اختالفات  و رفع 
با هدف  نزدیک،  آینده ای  در  نظامی  برای یک حمله  را  می دهد، خود  دستور  آلمان  نظامی  نیروهای 
»خورد کردن« چکسلواکی، آماده کنند. قدرت های غربی و بیش از همه بریتانیای کبیر، تالش می کردند 
از  نمایند و بدین ترتیب  از راه های مسالمت آمیز و مذاکرات، حل و فصل  با آلمان را  اختالفات خود 
چمبرلین  نویل  بریتانیا،  نخست وزیر  نمایند.  پرهیز  آلمان،  با  نظامی  درگیری های  به  شدن  کشیده 
در  موسولینی  و   )Edourd Daladier) داالدیر  ادوارد  فرانسه،  نخست وزیر   ،)Neville Chamberlain)
سپتامبر 1۹۳۸، برای مذاکره و گفتگو با هیتلر به مونیخ سفر می کنند. در این نشست، هیتلر به هیچ وجه 
پیمان  موسولینی،  و  داالدیر  سپتامبر، چمبرلین،   ۳0 در  نتیجه  در  نمی شود.  مصالحه  و  سازش  به  حاضر 
آلمانی  منطقه  سال،  همان  اکتبر  دهم  تا  می خواهند  چکسلواکی  از  آن  در  و  می کنند  امضاء  مشترکی 
در  که  کرد  خواهند  ضمانت  غربی  کشورهای  مقابل،  در  و  دهد  آلمان  امپراتوری  تحویل  را  سودتن 
صورت حمله نظامی آلمان به خاک چکسلواکی، در کنار این کشور بایستند و از آن دفاع کنند. »پیمان 
مونیخ« و به اصطالح »سیاست سازش و کرنش« در برابر نازیسم، بعدها به عنوان نماد و بیان سیاستی بسیار 
تسلیم طلبانه و بی مسئولیت، مورد انتقادات فراوانی قرار گرفت. اما در اینجا باید گفت که در آن زمان، نه 
ملت فرانسه و نه بریتانیا هیچ یک موافق جنگ با آلمان نبودند. برعکس، چمبرلین به هنگام مراجعت از 
استقبال  اروپا، مورد  به عنوان یک سیاستمدار صلح طلب  از سوی مردم،  لندن، در آنجا  به  سفر مونیخ 
فراوانی قرار گرفت. به عالوه، دولت بریتانیا در تالش برای حفظ »کشورهای مشترک المنافع« خود در 
سراسر دنیا بود و در این مقطع از زمان، هنوز از نظر نظامی به آن اندازه  قدرتمند نبود که بتواند با آلمان 
تا دندان مسلح و مدرن، مقابله نماید. مسئولیت گروهی از افسرانی که پیرامون رئیس ستاد نیروی زمینی، 
ژنرال لودویک بک (Ludwig Beck(، گرد آمده بودند نیز در از دست دادن شانس خود برای مهار 
سیاست های جنگ طلبانه حکومتگران، به همان میزان است. ژنرال لودویک بک در آگوست سال 1۹۳۸، 
به خاطر سیاست های تهاجمی و جنگ طلبانه ناسیونال - سوسیالیست ها، از مقام خود استعفا می دهد. این 
گروه افسران مخالف جنگ، طرح یک کودتا را آماده کرده بودند تا در صورت تصمیم هیتلر برای حمله 
نظامی به چکسلواکی، به خاطر منطقه سودتن، علیه او وارد عمل شوند. اما آنها حتی با وجود یک طرح 
نتیجه  این  به  می کرد،  پیش گیری  موقتا  جنگ  از  که  مونیخ«  »پیمان  انعقاد  از  پس  کودتا،  برای  آماده 
می رسند که خطر جنگ موقتا برطرف شده است و لذا دیگر نیازی به کودتا علیه هیتلر نیست، زیرا چنین 
عملی دارای هیچگونه حقانیت سیاسی نخواهد بود. و بدین ترتیب یک امکان خوب با شانس موفقیت 
بسیار باال برای سرنگونی هیتلر، از میان می رود. هیتلر با وجود تمام ادعاهای صلح جویانه رسمی و علنی، 
همچنان به سیاست جنگ طلبانه خود ادامه می دهد. ریبن تروپ، وزیر امور خارجه هیتلر، در ماه اکتبر، به 
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رهبران لهستان پیشنهادی مبنی بر ضمانت مرزهای غربی آن کشور توسط آلمان می دهد، پیشنهادی که 
تا آن زمان از سوی هیچ یک از دولت های آلمان، پس از انعقاد پیمان نامه ورسای، انجام نگرفته بود. یعنی 
آنها از چنین کاری امتناع می کردند. آلمان در عوض از لهستان می خواست، از یک سو از بندر دانسیگ 
(Danzig( چشم پوشی کند و آن را در اختیار آلمان بگذارد، و از سوی دیگر با ساختن یک بزرگراه از 
رهبران  پاسخ  اما  نماید.  موافقت   )Ostpreussen) شرقی  پروس  و   )Pommern) پومرن  میان  »کریدر« 
لهستان که همواره  تالش داشتند از هر دو همسایه قدرتمند خود، آلمان و اتحاد جماهیر شوروی، یکسان 
از پذیرش  امتناع لهستان  با  بود.  برقرار سازند، پاسخی سرد  فاصله بگیرند و در روابط میان آنها تعادل 
پیشنهاد آلمان، هیتلر تصمیم به اقدامی یک جانبه می گیرد. او اسلواکی را که از اکتبر 1۹۳۸، دارای حق 
دولت  رئیس  به  و  کند  جدایی  و  استقالل  اعالم  پراگ،  از  که  می کند  تحریک  بود،  خودمختاری 
چکسلواکی، امیل هچا (Emil Hacha(، دستور می دهد در تاریخ 1۴ مارس به برلین بیاید. هچا به برلین 
می رود. در آنجا او را تهدید می کنند که در صورت عدم همکاری، پراگ را شدیدا بمباران خواهند کرد 
و او چنان زیر فشار قرار می گیرد که صبح روز پانزدهم مارس، بیانیه ای را امضاء می کند و بدین ترتیب 
»سرنوشت کشور و ملت چکسلواکی را به دستان امین رهبر امپراتوری آلمان« می سپارد. نیروهای آلمانی 
سربازان  اینجا،  در  می شوند.  »بقایای خاک چک«  وارد   ،1۹۳۸ مارس  شانزدهم  روز  اولیه  ساعات  در 
آلمانی، برخالف اتریش، نه تنها با استقبال مردم روبرو نمی شوند، بلکه مردم به آنها آشکارا به عنوان 
و  بومرها  »قیمومیت  اداره  تشکیل  دستور  پراگ،  در  روز  همان  هیتلر  می کنند.  نگاه  اشغالگر  نیروهای 
معرها« (Protektorats Bömen und Mähren( را صادر می کند و وزیر امور خارجه پیشن خود، نویرات، 
هرمن  کارل  آلمان1،  امنیت  و  اطالعات  دستگاه  و  پلیس  عالی رتبه  افسر  می گمارد.  آن  ریاست  به  را 
(Karl Hermann( نیز در کنار او گمارده می شود تا حاکمیت ترور توسط نیروهای اشغالگر را سازماندهی 
کند. بدین ترتیب، اسلواکی هرچند در ظاهر و رسما مستقل می نمود، اما در حقیقت چیزی به غیر از یک 
حکومت دست نشانده آلمان به حساب نمی آمد. به عالوه، اشغال چک و تصاحب صنایع بسیار پیشرفته و 
اسلحه سازی  صنایع  یا  و  پراگ  و   )Pilsen) پیلسن  در   )Skoda) اسکودا  صنایع  همچون  باارزشی، 

چکسلواکی در برون (Brünn(، موجب تقویت شدید ظرفیت صنایع نظامی آلمان شدند.

نگاهیبهاسناد
پیمان نامه مونیخ

پیمان نامه میان آلمان، بریتانیای کبیر، فرانسه و ایتالیا، منعقد در مونیخ، مورخ 2۹ و ۳0 سپتامبر 1۹۳۸
آلمان، بریتانیای کبیر، فرانسه و ایتالیا، با توجه و بر اساس مفاد پیمان نامه منعقده درباره جدایی منطقه 
سودتن (Sudeten(، در رابطه با مفاد و راه و روش های انجام آن، و نیز درباره اقدامات و تدابیر پس از 
آن، به تفاهم رسیده  و طرفین قرارداد بدین وسیله در اینجا اعالم می دارند و متعهد می شوند که هریک در 

حوزه مسئولیت خویش، اقدامات الزم و ضروری را برای تحقق آن انجام دهند:
1. تخلیه منطقه سودتن در اول اکتبر شروع خواهد شد.

1. نیروهای معروف به اس - اس. مترجم
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پایان  اکتبر  تا دهم  منطقه  توافق می کنند که تخلیه و پاک سازی  ایتالیا  و  فرانسه  بریتانیای کبیر،   .2
آنها  پذیرد.  انجام  موجود  ساختمان های  یا  تاسیسات  نوع  هر  تخریب  بدون  باید  عملیات  این  پذیرد. 
همچنین معتقدند و توافق می نمایند که مسئولیت تخلیه منطقه با دولت چکسلواکی است که باید بدون 

خسارت یا تخریب موسسات، ساختمان ها و تاسیسات مشخص شده باشد.
۳. نوع و راه و روش های تخلیه، توسط یک کمیسیون بین المللی تعیین خواهد شد. اعضای کمیسیون 

متشکل از نمایندگان دولت های آلمان، بریتانیای کبیر، فرانسه، ایتالیا و چکسلواکی خواهند بود.
۴. اشغال مرحله به مرحله مناطق عمدتا آلمانی از سوی نیروهای آلمان، از اول اکتبر شروع خواهد 

شد. (...(
حد و مرز سایر مناطقی که دارای خصلت عمدتا آلمانی هستند، بالفاصله از سوی کمیسیون نام برده 

شده در باال تعیین، و تا دهم اکتبر به اشغال نیروهای آلمانی در خواهند آمد.
مونیخ، 2۹ سپتامبر 1۹۳۸

)Adolf Hitler) آدولف هیتلر
)Neville Chemberlain) نویل چمبرلین

)Ed. Daladier) اد. داالدیر
)Mussolini) موسولینی

ولفگانگ میشالکا (Wolfgang Michalka(، ناشر، رایش سوم، اسناد سیاست داخلی و خارجی، جلد 
اول، انتشارات dtv، مونیخ 1۹۸۵ برگ 2۵۶ و ادامه   

پیمان صلح )عدم تجاوز( آلمان و اتحاد جماهیر شوروی، مورخ ۲3 آگوست 1939 
دولت امپراتوری آلمان (Deutsche Reichregierung( و دولت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی، 
با  اتحاد جماهیر شوروی هستند،  میان دو کشور آلمان و  که هر دو آرزومند و خواهان تحکیم صلح 
حرکت از مفاد و اصول اساسی پیمان نامه بی طرفی منعقد شده میان آلمان و شوروی، مورخ آپریل 1۹2۶، 

بر اصول زیر توافق می نمایند: 
ماده اول: طرفین قرارداد موظفند از هر نوع عمل قهرآمیز، یا اقداماتی پرخاشگرانه و تهاجمی نسبت 

به یکدیگر، مستقال یا در همکاری با سایر قدرت ها پرهیز نمایند.
ماده دوم: در صورتی که یکی از طرفین قرارداد، موضوع یا مورد اقدامات خصمانه یا جنگ طلبانه 
قدرت سومی واقع شود، طرف دیگر این پیمان نامه به هیچ وجه و به هیچ صورتی از این قدرت حمایت 

و پشتیبانی نخواهد کرد. (...(
ماده ششم: مدت اعتبار این قرارداد، ده سال خواهد بود. در صورتی که هیچ یک از طرفین قرارداد 
تمدید  پنج سال دیگر  برای  به خود  قرارداد خود  ننماید،  اتمامش فسخ  پایان  از  پیش  را یک سال  آن 

خواهد شد و معتبر خواهد بود.
ماده هفتم: (...( شروع اعتبار قرارداد، بالفاصله پس از امضاء خواهد بود.

مسکو، 2۳ آگوست 1۹۳۹
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از سوی دولت آمپراتوری آلمان
)Von Ribbentrop) فون ریبنتروپ

نماینده تام االختیار دولت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی
)W. Molotow) و. مولوتف

پروتکل الحاقی محرمانه
سوسیالیستی،  شوروی  جماهیر  اتحاد  و  آلمان  امپراتوری  میان  صلح  پیمان  انعقاد  مناسبت  به 
امضاءکنندگان تام االختیار هر دو طرف، در گفتگویی کامال محرمانه، درباره موضوع مربوط به تعیین 
حدود و مرزهای حوزه منافع و عالیق طرفین پیمان در اروپای شرقی، به تبادل نظر پرداختند. آنها مشترکا 

به نتایج زیر رسیدند:
بالتیک (فنالند،  1. در صورت وقوع دگرگونی های سیاسی - مرزی - ارضی درکشورهای منطقه 
اتحاد  منافع و عالیق آلمان و  لیتوانی خط فاصل و مرز دو حوزه  ایسلند(، مرز شمالی  لیتوانی،  لتونی، 
ویلنار  منطقه  با  رابطه  در  لیتوانی  منافع  و  عالیق  اینجا  در  بود.  خواهد  سوسیالیستی  شوروی  جماهیر 

(Wilnaer(، از سوی طرفین گفتگو به رسمیت شناخته می شود. 
به حکومت  متعلق  مناطق  ارضی در  تغییرات سیاسی - مرزی -  و  2. در صورت وقوع دگرگونی 
 ،)Weichsel) وایشزل ،)Narew) لهستان، مرز حوزه منافع آلمان و شوروی حدودا مسیر رودخانه های نارو

و سن (San( خواهد بود. 
درباره این پرسش که آیا طرفین این پیمان عالقه ای به حفظ حکومت (کشور( لهستان دارند یا خیر، 
و اگر آری، حدود جغرافیایی - سیاسی آن، چه و کدام باید باشد، طرفین به این توافق رسیدند که این 
امر باید ابتدا و به صورت نهایی در روند حوادث بعدی لهستان روشن شود. در هر صورت، هر دو دولت 

به این پرسش از راه گفتگوهای دوستانه و بر اساس تفاهم متقابل پاسخ خواهند داد.
 )Besarabian) ۳. در رابطه با جنوب شرقی اروپا، اتحاد جماهیر شوروی، نسبت به منطقه بسارابین
عالقه و تمایل ویژه ای دارد. طرف آلمانی بیان می دارد که نسبت به این منطقه اصوال دارای هیچگونه 

تمایل و عالقه سیاسی نیست.
۴. این پروتکل الحاقی، از نظر هر دو طرف پیمان، کامال سری می باشد.

مسکو 2۳ آگوست 1۹۳۹
 از سوی دولت آمپراتوری آلمان

)Von Ribbentrop) فون ریبنتروپ
نماینده تام االختیار دولت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی

)W. Molotow) و. مولوتف
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قراردادهیتلر-استالین
تنها  نه  نازیسم  بدون هرگونه شک و سوءتفاهمی، روشن شد که رهبری  اشغال چک، کامال و  با 
هیچ عالقه ای به حفظ صلح در اروپا ندارد، بلکه خواهان جنگ است. بدین ترتیب تمام پیش شرط های 
یک سیاست تفاهم و کرنش در برابر آلمان، به منظور مهار آن، بی معنا و بی ارزش شدند. چمبرلین در 
برابر مجلس انگلستان اظهار می دارد که بریتانیای کبیر مصمم است، از لهستان که آشکارا قربانی بعدی 
منتهی  آپریل 1۹۳۹،  امر در ۶  این  بود، مسلحانه دفاع کند که  آلمان خواهد  تجاوزگرانه  سیاست های 
نظیر  نیز  داالدیر،  فرانسه،  نخست وزیر  بریتانیا می شود.  و  لهستان  میان  دفاعی   - تعهد رسمی دوستی  به 
مسلح  نیروهای  به  مخفیانه  یازدهم 1۹۳۹،  در  هیتلر  اینها،  تمام  با وجود  می دارد.  بیان  را  همین سخنان 
آلمان دستور می دهد، خود را برای حمله به لهستان آماده کنند. او اهداف جنگی خود را در اواخر ماه 
مه برای فرماندهان نیروهای مسلح، آشکارا بیان می کند: »گسترش و تکمیل فضای زندگی برای ملت 
آلمان در جبهه شرق و تامین خوراک«. از آنجا که هیچ دلیلی برای مصونیت لهستان از این امر وجود 
ندارد، از حاال به بعد »باید در اولین فرصت به لهستان حمله کرد«. در چنین شرایطی نقش اتحاد جماهیر 
شوروی، رو به افزایش داشت و در نتیجه، هم قدرت های غربی و هم رهبری نازیسم، در تالش برای 
جلب پشتیبانی آن بودند. استالین در مارس 1۹۳۹، در یک سخنرانی اعالم می دارد که خواهان درگیر 
تماشاگر آن  احتماال  نیست. جنگی که در صورت وقوع، قدرت های غربی،  آلمان  با  شدن در جنگ 
خواهند شد و به تعهدات  خود نسبت به هم پیمانشان عمل نخواهند کرد. تنها مشکل رهبران نازیسم در 
نزدیکی به دشمن بلشویک، جنبه صرفا ایدئولوژیک نداشت. سیاست نزدیکی به شوروی می توانست، 
اساس پیمان ضدکمیترن، میان آلمان با ژاپن و ایتالیا را دچار مخاطره کند. به این دلیل شوروی و آلمان، 
بسیار با احتیاط و آرام، اما مصمم، به هم نزدیک می شدند. در این رابطه، آنها می توانستند از تجربیات 
آلمان، در دوران  نیروهای مسلح  و  ارتش سرخ  میان  نظامی مخفی  با همکاری  رابطه  گذشته خود در 
جمهوری وایمار (Weimarer Republik( استفاده کنند. از آنجا که (در صورت انجام قصد حمله نظامی 
به لهستان در سال 1۹۳۹( زمان بسیار اندک بود، رهبری آلمان بر شدت و سرعت مذاکرات می افزاید و 
سرانجام پیشنهاد می کند که وزیر امور خارجه، ریبنتروپ، شخصا به مسکو برود و با اختیارات کامل از 
سوی هیتلر، وارد مذاکرات شود و پیمان عدم تجاوز میان آلمان و شوروی را به پایان و امضاء برساند. 
ریبنتروپ در 22 آپریل 1۹۳۹، وارد مسکو می شود و در شب همان روز، پیمان نامه عدم تجاوز متقابل 
آلمان و شوروی، به امضاء می رسد. این پیمان نامه، دارای یک »توافق نامه تکمیلی« محرمانه نیز بود که 
بر اساس آن لهستان، میان آلمان و شوروی تقسیم می شد. پس از تقسیم لهستان در پایان سده هجده، 
و پس از آنکه لهستان در سال 1۹1۹، سرانجام حق حاکمیت و استقالل خود را دوباره به دست آورد، 
با امضای این قرارداد، این کشور یک بار دیگر طعمه همسایگان خود می شد. به این دلیل، 2۳ آپریل 
1۹۳۹، تاریخ و روز ویژه ای برای اروپائیان است: تقسیم، غارت و سرکوب  مشترک اروپا توسط آلمان 
هموار  را  راه جنگ  مسکو،  در  آلمان1  خارجه  امور  وزیر  که  حالی  در  استالینیسم.  شوروی  و  نازیسم 
می کرد، هیتلر در محل زندگی خود در اوبرزالسبرگ (Obersalzberg(، تصورات خود از جنگ پیش 

1. ریبنتروپ. مترجم
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نه  رو علیه لهستان را، برای فرماندهان نیروهای مسلح چنین توضیح می داد: »نه به کسی ترحم کنید و 
»با  هیتلر.  از سخنان  نشست  آن  در  از حاضران  یکی  یادداشت کوتاه  باشید«،  داشته  با کسی همدردی 
خشونت تمام عمل کنید. ۸0 میلیون نفر آلمانی باید به حق خود برسند. زندگی و موجودیت آنها باید 
تامین شود. حق با قوی تر است. بیشترین شدت عمل را از خود نشان دهید«. بریتانیای کبیر، پس از اعالم 
پیمان نامه آلمان و شوروی، بالفاصله و فوری به آلمان اخطار می کند واعالم می دارد که این پیمان نامه 
هرگز تغییری در رفتار و تعهدات لندن نسبت به دفاع از لهستان، در صورت تجاوز به خاک آن کشور، 
را صادر  لهستان  به  فرمان حمله  نمی کند و در 2۶ آگوست،  بریتانیا  پیام  به  توجهی  هیتلر  داد.  نخواهد 
می کند. اما هنگامی که در 2۵ آگوست، نامه ای از موسولینی به دست هیتلر می رسد، که ایتالیا تا پیش از 
سال 1۹۴2، توانایی الزم برای جنگ را نخواهد داشت تا بتواند در کنار بماند و همراه آلمان وارد جنگ 
شود، هیتلر نظر خود را عوض می کند و فرمان حمله را پس می گیرد. اما اندکی بعد، سرانجام تصمیم به 
جنگ می گیرد: در صبح روز اول سپتامبر، نیروهای مسلح آلمان وارد خاک لهستان می شوند. دو روز 
بعد، در سوم سپتامبر، فرانسه و بریتانیا به آلمان اعالم جنگ می کنند. برخالف ژوئیه سال 1۹1۴1، این بار 
در ملت آلمان نسبت به جنگ، شور و شعف فراوانی دیده نمی شود. خبرنگار آمریکایی، ویلیام - ال- 
شیرر (William L. Shirer(، که در هفته های پیش از حمله به لهستان، شاهد ترس مردم آلمان از جنگ 
است، در سوم سپتامبر، زمانی که از بلندگوها اعالم شد، بریتانیا و فرانسه به آلمان اعالم جنگ داده اند، 
در میدان ویلهلم (Wilhelmplatz(، در برلین حضور دارد، او در این باره می نویسد: »مردم با دقت گوش 
می کردند. پس از پایان اعالم خبر، هیچ صدایی از کسی بیرون نیامد. مردم هنوز نمی توانستند هضم کنند 

که هیتلر آنان را به یک جنگ کشانده است.«

نگاهیبهاسناد
اولین هدف در لهستان

از یوآخیم ترنکنر (Joachim Trenkner(: »هدف نابود شد«، هفته نامه دی سایت (Die Zeit(، اول 
سپتامبر 2001

(...( در ۳1 آگوست (...( همه چیز آماده است. در پایگاه چهارمین واحد نیروی هوایی آلمان، در قصر 
 ،)Schlesien) (Rosenberg(، درمنطقه شلزین  (Schönwald(، در شرق شهرستان روزنبرگ  شونوالد 
التهاب شدیدی حکم فرما است. زیرا در اینجا پنج روز پیش، فرمانده هوایی، سرهنگ ولفرام فرایهر فون 
آلمان،  نیروی هوایی  فرمانده کل  از رئیس خود،   )Wolfram Freiherr vin Richthofen) ریشتهوفن 
هرمان گورینگ (Herrmann Göring(، فرمان حمله به لهستان را دریافت داشته است. »در 2۶ آگوست، 
ساعت چهار و سی دقیقه صبح، فرمان حمله« از برلین به پایگاه مخابره شد، که ساعاتی بعد لغو شد. و 
اکنون، بدون تردید، حمله به لهستان می بایست در شب اول سپتامبر انجام می گرفت. (...( فرمانده پایگاه 
بمباران  ابالغ کند. هدف،  به آنها  تا دستور حمله را  هوایی، فرماندهان واحدهای خود را فرامی خواند 
 ،)Breslau) در لهستان است که در حدود صد کیلومتری شرق برسالو )Wielun) شهرکی به نام ویلون

1. شروع جنگ جهانی اول. مترجم
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نفر جمعیت است  (...( شهرک ویلون دارای شانزده هزار  دارد.  قرار  لهستان  و  نزدیکی مرز آلمان  در 
که اکثریت آن را دهقانان و تجار خرده پا تشکیل می دهند. اولین بار در ۳1 آگوست 1۹۳۹، آژیرهای 
خطر هوایی شهر به صدا درمی آیند، اما بعد گفته می شود که خطری در میان نیست، تمرین بوده است 
و جای نگرانی برای کسی وجود ندارد. چه دلیلی دارد که آلمانی ها در میان تمام اهداف نظامی مهم 
در لهستان، حاال به این شهرک کوچک حمله کنند؟ زیرا از اینجا نه خطوط آهن مهمی عبور می کند 
و نه به غیر از یک کارخانه کوچک قند در کنار شهر، صنایع دیگری وجود دارد. به عالوه، نیروهای 
نظامی مدتها است که منطقه را ترک کرده اند، و تنها یک واحد سواره نظام در اوایل تابستان برای دفاع از 
مرز، به منطقه وارته (Warthe( اعزام شده است. شهر استحکامات و قلعه ای ندارد، کامال بی دفاع است، 
 ،)Nieder-Ellguth) الگوت  نیدر-  نظامی  فرودگاه  در  هوایی.  پدافند  تاسیسات  بدون  و  پناهگاه  بدون 
برای  (Oppeln(، همه در حال آماده کردن خود  اوپلن  (Steinberg(، در شمال شرقی  اشتاینبرگ  در 
انجام عملیات هستند. هرچند وجود مه، اندکی از دید خلبانان می کاست، اما برای سروان والتر زیگل 
(Walter Siegel(، دلیل موجهی برای به تاخیر انداختن ماموریتش وجود نداشت. او اولین کسی است 
که فرمان حمله به ویلون را دریافت کرد. (...( پرواز بیست دقیقه هم طول نمی کشد. ماموریت  نظامی 
ما عبارت است از: نابودی کامل و از میان بردن قسمت غربی ویلون. حدود ساعت چهار و سی و پنج 
دقیقه بامداد، هواپیماهای جنگی سروان زیگل، با صدای آژیرهای شیطانی خود (معروف به ترومپت های 
جریکو(، به شهر در خواب فرورفته ویلون، حمله کردند. اولین بمباران، ساعت چهار و چهل دقیقه انجام 
گرفت. هواپیماهای بمب افکن زیگل، در اولین بمباران خود، بیش از 2۹۵00 کیلوگرم مواد منفجره و 
بازگشت بدون خسارت و نشست  از  فرمانده عملیات پس  بر سر شهر ریختند.  112۵0 کیلوگرم بمب 
نابود شد،  »هدف  برگ گزارش عملیات می نویسد:  الگوت، در  نیدر-  فرودگاه  باند آسفالت  بر روی 
آتش سوزی وسیع.« و در برگ گزارش نامه عملیات، بخش مشاهدات و گزارش وضعیت هدف، درباره 
تحرک نیروهای دشمن، می نویسد: »تحرکی از سوی دشمن مشاهده نشد«. بمباران شهر، مرگ و ویرانی 
با عالمت  بیمارستان  بام  بیمارستان شهر را ویران کردند، هرچند در  اولین بمب ها،  بر جای می گذارد. 
 ،)Zygmunt Patryn) صلیب سرخ، مشخص شده بود که اینجا بیمارستان است. پزشک زیگموند پاترین
بعدها در این باره چنین می نویسد: »من خیلی زود به رختخواب رفتم و صبح بسیار زود با صدای غرش 
هواپیماها از خواب بیدار شدم. ناگهان از محوطه بیمارستان صدای انفجار شدیدی به گوشم رسید. شیشه 
پنجره ها شکستند و بر روی تخت من ریختند. من از جا پریدم، لبهاس هایم را برداشتم و بیرون دویدم. در 
این لحظه ساختمان در پشت سر من در هم فرو ریخت. همه جا خرابه و ویرانه بود و از زیر آوار، صدای 
ناله می آمد. هواپیماها سه بار بیمارستان را بمباران کردند. یکی از بمب ها در باغ بیمارستان، حفره ای را 
بوجود آورده بود که  نیمی از یک ساختمان در آن، جا می گرفت. دو سرپرستار، چهار پرستار و بیست و 
شش بیمار، در اثر بمباران به قتل رسیده بودند«. اندکی پس از این حمله، نیروی هوایی برای دومین بار به 
شهر حمله می کند و این بار باید قسمت شرقی شهر ویران شود. فرماندهی سومین و آخرین حمله هوایی، 
 )Oskar Dinort) که در آن بیست و نه هواپیما بر فراز شهر به پرواز درمی آیند، با سرگرد اسکار دینورت
است. هواپیماها از فاصله 2000 متری بر روی اهداف خود شیرجه می روند و پس از رسیدن به فاصله 
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۸00 متری، بمب ها را رها می کنند. سرگرد دینورت، بعدها در یکی از انتشارت نازی ها، با سرخط »پرنده 
جهنمی«، درباره این عملیات و نقش خودش می نویسد: »سخت ترین بمب را من انداختم. بر روی میدان 
بر آنها چه گذشته است. ژوزف موسیا  بفهمند که  بازار شهر«. ساکنان شهر ویلون، هنوز نمی توانستند 
(Josef Musia(، مکانیک، در زمان بمباران شهر، هشت ساله بود. او به همراه خواهرش از بیرون، شاهد 
 )...) بودند.  سیاه  رنگ  به  با یک صلیب  و  رنگ خاکستری  به  بزرگ،  »هواپیماها  است:  شهر  بمباران 
آدم های زیادی از شهر فرار می کردند. پس از حمله، ما به مرکز شهر رفتیم تا ببینیم چه خبر است. ویرانی 
شدیدی وجود داشت. (...( همه جا پر از اجساد و تکه پارۀ بدن انسان ها بود: دست، پا. و یک سر«. نتیجه 
وحشتناک این حمله: در مجموع ۳۸0 بمب با قدرت کل تخریبی ۴۶000 کیلوگرم که در سه مرحله 
توسط 2۹ بمب افکن استوکا (Stuka( مدل جی- یو ۸۷ ب (B ۸۷JU( بر سر شهر ریخته و منجر به قتل 
1200 نفر شد، ۷0 درصد شهر نابود شد و حتی بیش از ۹0 درصد مرکز شهر، در اثر آتش سوزی از بین 
نابودی شهر ورشو(Warschau(، هدف بعدی آلمان ها بود.  رفت. (...( ویلون شروع وحشتناکی بود و 
اولین بمب ها بر سر ورشو در اول سپتامبر و بر روی اهداف نظامی ریخته شدند. حمله به مرکز پایتخت 
توسط واحدهای  نیز حمله  اینجا  در  ویلون،  مانند شهرک  نهم سپتامبر شروع می شود.  از روز  لهستان، 
هوایی با بمب افکن های مدل استوکا انجام می گیرد. ورشو که به سرعت توسط ارتش آلمان محاصره 
می شود، مقاومت می نماید. اما از مدتها پیش، همه چیز برای حمله بزرگ و نهایی آماده شده بود. نام 
رمز عملیات، »واسرکانته« (Wasserkante( است که اولین بمباران سراسری یک شهر بزرگ در تاریخ 
نبردهای هوایی می باشد. ورشو سه روز تمام، بی رحمانه بمباران می شود. شدیدترین حمله به مرکز شهر، 
در 2۵ سپتامبر انجام می گیرد و آخرین بمب در بعد از ظهر بیست و هفتم سپتامبر، بر روی شهر انداخته 
می شود. نیروی هوایی آلمان در مدت سه روز بمباران ورشو، در مجموع ۵۶0 تن مواد منفجره و ۷2 تن 
بمب های آتش زا به روی شهر می ریزد. ۴00 هواپیمای جنگی از نوع استوکا و بمب افکن های مدل د.او 
DO 17) 1۷(، در مجموع 1200 عملیات انجام می دهند. از آنجا که بمب افکن های سریع مدل استوکا، 
توان پرتاب بمب های آتش زا را نداشتند، به این دلیل از هواپیماهای باری مدل جی- یو (JU( نیز استفاده 
شد. بویژه بمباران مناطق مسکونی با استفاده از هواپیماهای مدل جدید ب- 1، عواقب ویرانگری داشت. 
کیلومتری  سه  ارتفاع  تا  روزها  این  در  میلیونی،  شهر  این  در  آتش  و  دود  شعله های  که  می شود  گفته 
بوده است. اولین بمباران سخت و سنگین ورشو، بیش از 10000 کشته بر جای می گذارد. در مجموع 
در بمباران هوایی و گلوله های توپ در مدت چند روز، بیش از 20000 نفر کشته و۵0000 نفر زخمی 

می شوند (...(.





2
جنگ و اشغال شرق و غرب اروپا

اشغالگران آلمانی در لهستان تحت اشغال خود، حکومتی بی رحم و خشن 
درآمدند.  آنها  کنترل  تحت  نیز  آلمان  غربی  همسایه های  آوردند.  وجود  به 
به محله های ویژه یهودیان  اروپا  از سراسر  را  قطارهای حامل یهودیان، آنها 
ادامه دارد،  پیروزی  تا زمانی که موج  و اردوگاه های مرگ منتقل می کنند. 
رژیم آلمان همچنان محبوب است. حتی جنگ ویرانگر علیه اتحاد جماهیر 

شوروری هم، از شدت این محبوبیت در میان آلمان ها نمی کاهد.   

جنگ علیه لهستان، از همان ابتدا با خشونتی ویژه همراه بود. نیروی هوایی آلمان، شهرهای لهستان را 
بمباران و با خاک یکسان می کرد. ورشو نیز توسط نیروی هوایی، آنچنان سخت بمباران شد که رهبری 
نظامی لهستان در 2۷ سپتامبر، به منظور پیش گیری از ویرانی بیشتر و کامل پایتخت، در برابر قدرت برتر 
آلمان تسلیم می شود. دولت لهستان در تاریخ 1۷ سپتامبر، مهاجرت کرده بود. رهبری شوروی، در همان 
روز1، بنابر پیمان خود با هیتلر، به نیروهای نظامی خود فرمان می دهد وارد شرق لهستان شوند و این مناطق 
را به خاک شوروی الحاق کنند. در 2۸ سپتامر، آلمان و شوروی با امضای یک پیمان دوستی و تعیین 
مرزها، عمال لهستان را میان خود تقسیم می کنند. در این زمان، رهبری آلمان هنوز دارای تصوری روشن از 
 ،)Alfred Rosenberg) چگونگی تقسیم و اداره بخش (لهستان( تحت اشغال خود نبود. آلفرد روزنبرگ
در یادداشت های سیاسی روزانه خود می نویسد که هیتلر در تاریخ 2۹ سپتامبر به او گفته است، قصد دارد 

1. بیست و هفتم سپتامبر. مترجم
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 :)Burg) و بورگ )Weichsel) لهستان را به سه منطقه جدا از هم تقسیم کند: »1. منطقه میان وایشزل
تمام یهودیان، از جمله یهودیان آلمان و نیز تمام عناصر غیرقابل اعتماد، باید به این منطقه منتقل شوند. 
باید آلمانی ها اسکان داده شوند. این  امتداد مرز فعلی، در یک منطقه کمربندی بسیار گسترده،  2. در 
مناطق باید عمال آلمانی شوند. ملت آلمان در این منطقه وظیفه مهمی بر عهده خواهد داشت: ایجاد یک 
انبارغله برای آلمان. دهقانان آلمانی و نیز آلمانی های سراسر دنیا، باید در مناطق اسکان داده شوند. هیتلر 
لهستانی تحت الحمایه آلمان درست کرد.  منطقه، می توان یک دولت  این دو  میان  بود که  نظر  این  بر 
اینکه بعد از چند دهه می شود منطقه آلمانی نشین را باز هم گسترش داد یا خیر، آینده نشان خواهد داد.« 
در این مورد (تشکیل یک دولت لهستانی تحت الحمایه آلمان( اندکی بعد تصمیم گرفته شد. به جای 
یک »دولت لهستانی«، برای منطقه مرکزی لهستان یک دستگاه اداری- استعماری آلمانی، تحت ریاست 
هانس فرانک (Hans Frank( تشکیل شد. مناطق غربی لهستان، با جمعیتی بالغ بر ده میلیون نفر که حدود 
۸0 درصد جمعیت کشور را تشکیل می دادند، از لهستان جدا و به خاک آلمان الحاق شدند و می بایست 
»آلمانیزه« می شدند. این امر به این معنا بود که قشر (طبقه( رهبری و روشنفکری لهستان، آن گونه که 
رئیس امنیت کل آلمان، راینهارد هدویچ (Reinhard Hedvich(، آن را بیان می کرد »تا سر حد امکان 
بی ضرر شوند«، یعنی دستگیر و زندانی شوند، به اردوگاه های کار و مرگ انتقال یابند و یا به قتل برسند. 
بقیه ملت لهستان یا باید بیرون رانده و یا به عنوان نیروی کار استثمار شوند. تمام یهودیان ساکن مناطق 
پیوسته به خاک آلمان، باید بدون استثناء به »محالت ویژه یهودیان« (گتوها( در منطقه تحت کنترل دولت 
مرکزی منتقل شوند. برای انجام این امور، چهار واحد عملیاتی نیروهای اس- اس1 و پلیس تشکیل شدند 
که تنگاتنگ با نیروهای نظامی و همچنین لباس شخصی های مسلح اقلیت آلمانی، همکاری می کردند و 
 ،)Bogdan Musial) مشترکا ده ها هزار لهستانی را به قتل رساندند. تاریخ دان لهستانی، بوگدان موسیال
معتقد است که نازی ها در مناطق تحت اشغال خود، تا پایان سال 1۹۳۹، بیش از ۴۵000 هزار نفر از افراد 
غیرنظامی را به قتل رسانده اند که حدود ۷000 نفر از آنها یهودی بوده اند. نیروهای مسلح آلمان نیز در 
آلمان  نظامی  نیروهای  در  لهستان،  مقاومت  نیروهای  با  از رویارویی  ترس  بودند.  قتل ها دخیل  اینگونه 
نیروهای مسلح آلمان، در آگوست همان سال، در یک بخشنامه درباره  فرمانده کل  بود.  بسیار شدید 
و  خودسرانه  رفتاری  دیگران  به  نسبت  (لهستانی ها(  »آنها  می نویسد:  چنین  لهستانی ها  ملی  ویژگی های 
ابزارهای نبردی هستند که به  بی احتیاط دارند. برای آنها جنایت، وحشیگری، دروغ، دسیسه و توطئه، 
راحتی از آنها استفاده می شود.« در چهارم سپتامبر 1۹۳۹، در شهر چنستوخا (Tschenstochau(، پس از 
فتح شهر توسط ارتش، یک درگیری مسلحانه2 بوجود می آید که طی آن آشکارا سربازان آلمانی، سهوا 
به سوی هم تیراندازی می کنند و بر اثر آن هشت سرباز کشته می شوند. در پی این حادثه، ارتش، منطقه ای 
را که در آن تیراندازی شده بود محاصره می کند، خانه ها را مورد تفتیش و بازرسی قرار می دهد و حدود 
10000 نفر از اهالی را بازداشت می کند. هرکس که در او کوچکترین نشانه ای از مقاومت دیده می شد، 
درجا با گلوله به قتل می رسید. گزارش رسمی ارتش از اعدام ۹۹ نفر سخن می گوید. اما بررسی های 

1. سازمان اطالعات و پلیس مخفی نازیسم. مترجم
2. میان جنبش مقاومت لهستان و ارتش آلمان. مترجم
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بعدی، وجود 22۷ جسد مرد، زن و کودک را تائید می کند. سربازان ارتش آلمان، همچنین در اعمال 
یا حمالت  احتمالی  مسئولیت خرابکاری های  آنکه  ویژه  به  بوده اند.  دخیل  یهودیان  به  نسبت  خشونت 
به عنوان مثال، یک واحد  انداخته می شد.  نیروهای آلمانی، همواره به گردن یهودی مذهبان لهستان  به 
 )Koriskie) شناسایی و جاسوسی هوا- نیروز لشگر دهم ارتش، در 10 سپتامبر، وارد شهر کوریسکی
می شود تا چهار سرباز آلمانی را که گویا دست و پای آنها را از بدن جدا کرده بودند، به خاک بسپارند. 
در این رابطه حدود ۴0 تا ۵0 یهودی (مرد( دستگیر می شوند و به آنها دستور داده می شود گور بکنند. در 
حالی که دستگیرشدگان در حال کندن قبر بودند، سربازان آلمانی آنها را مورد آزار و اذیت و ضرب و 
شتم قرار می دادند. پس از اتمام کار، دستگیرشدگان در حال رفتن بودند که بر روی آنها از سوی یک 
ستوان ارتش، آتش مسلسل گشوده می شود و در پی آن سایر سربازان نیز شروع به تیراندازی می کنند 
که 22 تن از یهودیان به قتل می رسند. مارسل رایش- رانیکی (Marcel Reich- Ranicki(، که بعدها به 
کار نویسندگی پرداخت و در آن زمان شاهد اشغال ورشو بود، در خاطرات خود می نویسد که پیگرد 
و تعقیب یهودیان، یا بریدن ریش یهودیان ارتدوکس یا حتی آتش زدن آن، یا اجبار آنها به درآوردن 
شلوارهای خود وسط خیابان در برابر چشمان دیگران، تا سربازان ببینند که آیا آنها را ختنه کرده اند یا 
نه، وسیله ای برای تفریح سربازان آلمانی شده بود. خانه گردی و تفتیش خانه های یهودیان، اکثرا عصرها 
انجام می شد. به هنگام خانه گردی، سربازان آلمانی هر چیز باارزشی را که به دستشان می رسید، بی شرمانه 
می دزدیدند و در جیب خود می گذاشتند. »در ورشو، هر آلمانی که لباس نظامی به تن داشت و اسلحه 
او می توانست یهودیان را  بکند.  لهستانی هر کاری که می خواست،  با یک  حمل می کرد، می توانست 
مجبور کند آواز بخوانند، برقصند، در شلوار خود بشاشند یا مدفوع کنند و یا در برابر سربازان زانو بر 
زمین زنند و عاجزانه التماس نمایند که آنها را زنده بگذارند. سربازان آلمانی می توانستند یهودیان را درجا 
به قتل برسانند، یا آنها را آرام و با زجر فراوان بکشند (...( هیچ کس مزاحم سربازانی که می خواستند این 
چنین تفریح کنند، نمی شد. هیچ کس از آزار و اذیت یا ضرب و شتم یهودیان یا قتل آنها توسط سربازان، 
جلوگیری نمی کرد. آنها پاسخگوی هیچ کس نبودند و مسئولیتی در کار نبود. این امر نشان می داد که 
اگر به انسان، قدرت نامحدود نسبت به دیگر انسان ها داده شود، او چه ها که نخواهد کرد و آمادگی برای 
انجام چه کارها و جنایاتی را دارد«. اما در ارتش هنوز تضاد وجود داشت. سرهنگ یوهانس آلبرشت 
بالسکوویچ (Johannnes Albrecht Blaskowitz(، دستور می دهد گزارشات مربوط به آزار و اذیت و 
اعمال خشونت نسبت به یهودیان و لهستانی ها را گردآوری کنند و بر اساس آنها یاداشت ها و گزارشاتی 
به فرمانده کل ارتش ارسال می کند و در آنها به این اقدامات خشن علیه افراد غیرنظامی اعتراض می کند: 
»این جنایاتی که در لهستان از سوی وابستگان به امپراتوری آلمان و نمایندگان حکومت اعمال می شود، 
مورد تنفر و اعتراض هر سربازی است«. اعتراضات به این دلیل بی ثمر و بی اثر ماندند، زیرا او نتوانست 
با این گزارشات، موجباتی برای تغییر رفتار سربازان آلمانی در لهستان تحت اشغال، بوجود آورد. خود 
او، بنابر اصرار فرماندار نظامی ارتش آلمان در لهستان، ژنرال هانس فرانک (Hans Frank(، از لهستان 
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به جبهه غربی فرستاده می شود.

مهاجرتاجباریلهستانیهاواسکانآلمانیها
ساکن  آلمانی  اقلیت های  که  بود  آن  شوروی،  جماهیر  اتحاد  با  منعقده  قراردادهای  مفاد  جمله  از 
امپراتوری آلمان کوچ داده شوند.  به  اوکراین،  بالتیک و  اول آلمانی های ساکن  مرتبه  شوروی، و در 
اکنون می بایست صدها هزار انسان از این مناطق به بخش های »آلمانی شده« غرب لهستان کوچ و در آنجا 
اسکان داده شوند. هیتلر در تاریخ هفتم اکتبر 1۹۳۹، مسئول کل اس- اس و رئیس پلیس کل آلمان، 
ماموریت، همان گونه  این  این وظیفه می کند.  انجام  را مسئول   )Heinrich Himmler) هیملر  هاینریش 
کشور  از  خارج  ساکن  آلمانی های  نهایی  »بازگرداندن  شامل  هم  می نویسد،  خود  فرمان  در  هیتلر  که 
به سرزمین مادریشان« می شد و هم شامل »بی اثر و خنثی سازی اثرات مخرب بخش های بیگانه از ملت 
برنامه ریزی  و  »طرح  دربرگیرنده  هم  و  بودند«،  آلمان  جامعه  نیز  و  امپراتوری  برای  خطری  که  آلمان 
به  از خارج کشور  آلمانی هایی که  اسکان  ویژه  به  آلمانی ها،  برای  اسکان جدید  مناطق  و سازماندهی 
سرزمین مادری و اصلی  خود باز می گشتند«. هیملر به عنوان کمیسر امپراتوری آلمان برای تحکیم ملت 
آلمان (آن گونه که او خود را می نامید(، با این ماموریت به قدرت نوین و وسیعی دست می یابد که در 
رابطه با رادیکالیزه شدن اعمال قهر و کاربرد خشونت، نباید دست کم گرفته شود. زیرا او نه تنها مسئول 
کوچ دادن و اسکان اقلیت آلمانی، بلکه مسئول »اخراج و مهاجرت« عناصر »بیگانه با ملت« و نیز »ملل 
بیگانه« با جامعه آلمان شد. او اندکی پس از دریافت این ماموریت، هدف خود را چنین اعالم کرد: تمام 
یهودیان (۵۵0000 نفر(، و تمام لهستانی هایی که »مشخصا رفتاری خصمانه نسبت به آلمانی ها دارند«، 
پوزن   ،)Westpreussen) غربی  پروس   ،)Danzing) دانسیگ  از  لهستان،  غربی  استان های  تمام  از  باید 
(Posen( و شرق اوبرشلزین (Ostoberschlesien(، اخراج و به منطقه تحت حکومت مرکزی انتقال داده 
شوند، جمعا حدود یک میلیون انسان. هرچند به زودی مشخص شد که ظرفیت حمل و نقل، و نیز اسکان 
حدود یک میلیون نفر به مراتب کمتر از برنامه اعالم شده است، اما مسئوالن اس- اس، سرسختانه اصرار 
داشتند که یهودیان و لهستانی های ناباب، باید از مناطقی که قرار است به زودی »آلمانی« شود و آلمانی ها 
نفر تحت  تاریخ 1۷ دسامبر 1۹۳۹، حدود ۸۸000  تا  نیز  یابند، کوچ داده شوند. واقعا  در آنجا اسکان 
شرایطی غیرقابل بیان، به منطقه حکومت مرکزی لهستان که تحت کنترل آلمان ها بود، منتقل شدند: در 
واگن های مخصوص حمل چهارپایان، بدون بخاری، بدون غذا و اکثرا حتی بدون آب برای نوشیدن. 
فرماندار حکومت مرکزی لهستان، هانس فرانک (Hans Frank(، در اواخر نوامبر 1۹۳۹، رفتار آلمانی ها 
را چنین بیان می کند: »زمستان امسال در اینجا زمستان بسیار سختی خواهد بود. اگر برای لهستانی ها نانی 
برای خوردن وجود نداشت، برای شکایت پیش ما نیایید. (...( و در مورد یهودیان وقت خود را زیاد هدر 
ندهید. زیرا باعث خوشحالی همگان خواهد بود که نژاد یهودی سرانجام جسما از میان برود. هرچه بیشتر 
ناباب به منطقه  انتقال یهودیان و لهستانی های  با این وجود، برای  اما  بمیرند، به همان نسبت بهتراست«. 
مرکزی، موانعی وجود داشت. از یکسو، اداره راه آهن آلمان نمی توانست به اندازه کافی قطار در اختیار 
بگذارد و از سوی دیگر مقامات حکومت مرکزی، اندکی بعد اعالم داشتند که توان اسکان انسان هایی 



 37بخش دو  جنگ و اشغال شرق و غرب اروپا w w w. t a v a a n a . o r g

که به آنجا منتقل می شوند را ندارند. در اوایل ماه اکتبر 1۹۳۹، رهبری اس- اس، تالش می کند عالوه 
بر کوچ و اخراج یهودیان لهستانی، یهودیان چک و اتریش را نیز از کشورهایشان اخراج کند. تحت 
ریاست و مدیریت آدولف آیشمن (Adolf Eichmann(، که در این عملیات اولین تجارب خود را به 
عنوان کارشناس و متخصص بعدی امور »کوچ، اخراج و انتقال« سازمان کل امنیت داخلی آلمان کسب 
می نماید، حدود 1۵00 نفر از وین و تقریبا هزار نفر از مریش- اوستراو (Mährisch- Ostrau( به نیسکو 
(Nisko(، در منطقه سن (San( برده می شوند و در آنجا اکثر آنها را با زور مجبور به عبور از رودخانه و 
ورود به مناطق تحت اشغال شوروی می کنند. اندکی بعد توجه دستگاه اس- اس، تماما جلب آلمانی هایی 
می شود که از منطقه بالکان وارد لهستان می شدند و به این دلیل عملیات نیسکو را پیش از آنکه درست 
شروع شود، پایان می دهد. نازی ها هرجا که امکان کوچ اجباری وجود داشت، آن را عملی و اجرایی 
کردند. هایدریچ (Heydrich(، در اواخر ژانویه 1۹۴0، اعالم داشت که تمام (حدود هزار نفر( جامعه 
برای  نیازمند جا و مکان  به جای دیگری منتقل خواهد کرد، زیرا  یهودیان ساکن استتین (Stettin( را 
اسکان تمام آلمانی هایی است که از منطقه بالکان به آنجا کوچ داده می شوند. چهارده روز پس از این 
اعالم، تمام یهودیان شهر استتین، شبانه از خانه هایشان بیرون آورده و در یک منطقه جمع آوری شدند، 
و سپس تحت شرایطی بسیار وحشیانه به منطقه لوبلین (Lublin( رانده شدند. آنها می بایست در شرایطی 
بسیار غیرانسانی، در سرمای 22 درجه زیر صفر، در میان برفی سنگین، با پای پیاده و بدون آب و غذای 
کافی، از استتین به لوبلین بروند، به گونه ای که در مدت دو هفته، یک سوم آنها در اثر این شرایط فوت 
کردند. درباره شرایط غیرانسانی این انتقال و کوچ، گزارشاتی در روزنامه های دنیا به چاپ رسیدند و 
موجب شدند که گورینگ (Göring(، در تاریخ 2۳ مارس 1۹۴0، دستور دهد تا اطالع ثانوی هرگونه 
کوچ و انتقال به منطقه حکومت مرکزی لهستان، لغو شود. به این ترتیب، ایده تشکیل یک منطقه بزرگ 
ویژه یهودی نشین، موقتا شکست می خورد و یهودیان ساکن منطقه وارتهلند (Wartheland(، به شهرهای 
دستگاه  می شوند.  داده  اسکان  کوچک،   )Getto) گتوهای  در  و  منتقل  شهرها  دیگر  و   )Lodz) لودز 
اداری آلمانی دولت مرکزی لهستان نیز، در پائیز 1۹۴0، شروع به تشکیل مناطق ویژه یهودیان (گتو( در 
شهرهای آن منطقه کرد. گورینگ دستور می دهد تمام ملک و امالک لهستانی ها و یهودیان ساکن بخش 
غربی لهستان1، بالعوض مصادره و مردم لهستان نیز می بایست در درجه اول، به عنوان نیروی کار ذخیره 
و عمدتا در آلمان به کار گمارده شوند. فرماندار حکومت مرکزی، فرانک، برای تمام مناطق، سهمیه ای 
در نظر می گیرد که باید انجام می گرفت. بسیار اتفاق می افتاد که واحدهای پلیس آلمان، دهکده ای را 
محاصره و جوانان را دستگیر می کردند تا آنها را به عنوان نیروی کار به آلمان اعزام کنند. در تابستان 
1۹۴0، حدود ۷00000 نفر از زنان و مردان لهستانی، در خاک آلمان مشغول به کار بودند که تنها تعداد 
بسیار اندک و محدودی از آنها داوطلبانه بود. در بخش شرقی لهستان که تحت اشغال نیروهای شوروی 
بود، رژیم استالینی به همین سبعیت و خشونت علیه مردمان لهستان عمل می کرد. تنها در سال های 1۹۳۷ 
به »عملیات لهستان«، بیش از 1۴۴000  اقداماتی معروف  و 1۹۳۸، در مناطق تحت اشغال شوروی، در 
نیز  استالینی  پلیس  تیرباران شدند.  آنها  از  نفر  بازداشت و 111000  لهستان  برای  اتهام جاسوسی  به  تن 

1. که ضمیمه خاک آلمان شده بود. مترجم
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مانند اس- اس هیتلری، تالش داشت طبقه و قشر رهبری و روشنفکری لهستان را نابود کند. میان فوریه 
1۹۴0 و ژوئن 1۹۴1، بیش از ۳۸1000 نفر از مناطق تحت اشغال شوروی در شرق لهستان به سیبری و 
آسیای میانه منتقل و افسران ارتش لهستان که از دست نازی ها فرار و به شوروی پناهنده شده بودند و 
امان خواهند داشت، همگی دستگیرشدند. در ماه های آپریل و مه 1۹۴0، حدود  می پنداشتند در آنجا 
1۵000 نفر از افسران ارتش لهستان، توسط نیروهای امنیتی شوروی تیرباران می شوند، حدود ۴۵00 تن 
از آنها در جنگل های کاتین (Katyn( به قتل می رسند. یهودیان غرب لهستان که به شرق (منطقه تحت 
و  باشند، همگی دستگیر  امان  نازی ها در  پیگرد  از  ترتیب  بدین  تا  بودند  پناهنده شده  اشغال شوروی( 

تحویل مقامات آلمانی می شوند. 

شرایطجنگیومقاومتدرآلمان
آلمان  در  هرچند  نبود.  خبری  اشغال،  تحت  لهستان  در  موجود  تنگدستی  و  فقر  از  آلمان،  در 
مواد  جیره بندی  کارت های  اولین   ،1۹۳۹ آگوست  اواخر  از  و  داشت  وجود  غذایی  مواد  سهمیه بندی 
تا  را  لبنیات  برخی  آن،  از  بعد  هفته  چهار  تا  را  آرد  و  نان  می توانستند  مردم  اما  شدند،  صادر  غذایی 
اواخر 1۹۴0، سیب زمینی، میوه و تره بار را تا سال 1۹۴1، از بازار آزاد تهیه کنند. در آلمان، مردم هنوز 
اخبار  در  بودند.  نکرده  فراموش  را  اول  جهانی  جنگ  زمان  در  غذایی  مواد  و  کاال  کمبود  تجربیات 
آن  در  که  آلمان  دموکرات  سوسیال  حزب  سوی  از   ،1۹۳۹ نوامبر  در  آلمان  به  مربوط  گزارشات  و 
با یک جنگ  زمان در مهاجرت بود، چنین آمده است که »نازی ها سیاست جیره بندی مواد غذایی را 
روانی بسیار زیرکانه و با تردستی کامل به اجرا درآورده اند. آنها بدون شک از تجربیات جنگ پیشین 
تا کمبود  مردم می شود  نگرانی و خشم  بیشتر موجب  مراتب  به  غیرعادالنه کاال  تقسیم  آموخته اند که 
برای  ابتدا  از کارت های جیره بندی و تقسیم کوپن،  استفاده  ناگهانی در  اقدام سریع و   )...) خود کاال. 
برای  ایجاد شده  نگرانی  و  ترس  آنکه آشکار شد  از  اما پس  بزرگ شد.  موجب شوکی  آلمان  مردم 
اقتصاد جنگی  قانون  اعالم  با  میان رفت«.  از  این شوک دوباره  بی اساس و بی مورد است،  کمبود کاال 
اضافه کاری، شب کاری، کار در روزهای  به  مربوط  اضافه دستمزدهای  سپتامبر 1۹۳۹، کلیه  در چهارم 
یکشنبه یا روزهای تعطیل عمومی، لغو شدند و از این راه دستمزدها و حقوق به گونه ای موثر کاهش 
یافتند. در همین رابطه مالیات های مستقیم بر درآمد نیز افزایش یافتند، اما بر اساس استثناهای بسیار در 
نوشیدنی های  آبجو،  بر  غیرمستقیم  مالیات  به عالوه،  معاف شدند.  پرداخت آن  از  بسیاری  قانون، عده 
الکلی، توتون و تنباکو افزایش یافتند. لغو پرداخت اضافه دستمزدها موجب انتقاد شدید و فوری جبهه 
کار آلمان (Deutsche Arbeiter Front( و نیز مسئوالن باالی حزب ناسیونال - سوسیالیستی کارگران 
آلمان (NSDAP- National Sosialistische Deutsche Arbeiter Partei( و بحث های شدید و داغ 
رهبری  تا  موجب شد  سیاست ها  این  از  کارگران  پیروی  و عدم  نارضایتی  از  نگرانی  درون حزبی شد. 
نازیسم در سیاست های خود در این زمینه تجدید نظر کند. در دوازدهم اکتبر همان سال، دستمزدها و 
حقوق دوباره به همان میزان پیشین خود افزایش یافتند و یک ماه بعد نیز اضافه دستمزدها دوباره برقرار 
شدند. از اول ماه ژانویه 1۹۴0، حداقل ساعات رسمی کار به ده ساعت در روز افزایش یافت و به همراه 
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دریافت  ماهیانه  هرچند حقوق  وظیفه  سربازان  می شد.  پرداخت  نیز  اضافه کار  برای  دستمزد  اضافه  آن 
به  اما در عوض  بود،  از دستمزد رسمی مزدبگیران  مراتب کمتر  به  آنها آشکارا  اما حقوق  می داشتند، 
از  پیش  آنها  زندگی«  »با سطح  تناسب  در  آن  میزان  که  می شد  پرداخت  »کمک خانواده«  ماهیانه  آنها 
ورود به خدمت بود، تا از این راه از کاهش درآمد خانواده ها، به دلیل خدمت سربازی، پیشگیری شود. 
عالوه بر این تسهیالت، نیروهای مسلح به کادر خود در مناطق تحت اشغال آلمان وسیعا اجازه می دادند 
در آنجا مواد غذایی یا سایر مایحتاج خود را از راه مصادره یا خرید، تامین نمایند و آنها را به آلمان 
بفرستند. بنابر میل و خواست رهبری نازیسم، امکانات مصرف در آلمان نه تنها نمی بایست به هیچ وجه 
گسترش می یافت، بلکه برعکس، می بایست به سود تامین منابع مالی برای جنگ، کامال محدود می ماند. 
در تناسب با محدویت کاال و مصرف، و به دلیل عدم امکان خرج کردن و مصرف، سپرده های بانکی 
مردم بیش از حد متوسط افزایش یافت، امری که موجب رضایت کامل رهبران ناسیونال - سوسیالیسم 
بود. زیرا سپرده های مردم در بانک ها، منبع دیگری برای تامین نیازهای مالی جنگ بود و می توانست 
در اختیار نازی ها قرار گیرد. سپرده هایی که رژیم نازیسم پنهان و بی پروا به غارت آنها پرداخت. هرچند 
صندوق های پس انداز و بانک ها، ظاهرا سپرده های صاحبان پس انداز را تضمین می کردند، اما عمال از 
میلیون ها نفر از صاحبان پس انداز، سلب مالکیت شد و آنها پس از پایان جنگ و سقوط »رایش سوم«1 
به آن پی بردند. محبوبیت هیتلر همچنان خدشه ناپذیر باقی ماند. پس از سوء قصد ناموفق (بمب گذاری( 
به جان هیتلر، در بورگربروی-کلر (Bürgerbräu-Keller(، در شهر مونیخ، در هشتم ماه نوامبر 1۹۳۸، 
توسط گئورگ السر (Georg Elser(، که هیتلر از آن به طور اتفاقی جان سالم به در می برد، دستگاه های 
از  گزارشات خود  در  حادثه،  این  به  نسبت  مردم  با عکس العمل  رابطه  در  اس،  اس-  واحد  اطالعاتی 
یک سو درباره نگرانی و شوک مردم به دلیل بمب گذاری و سوءقصد به جان رهبر، و از سوی دیگر 
خوشحالی و آرامش آنها به دلیل رفع خطر از او سخن می گویند. در این رابطه، درحالی که کلیسای 
کاتولیک تنها به یک اظهار نظر رسمی بسنده کرد، برعکس کلیسای پروتستان فورا و به شدت سوءقصد 
را محکوم نمود و حتی در برخی مناطق، مراسم نیایش و شکرگزاری برای سالمت و رفع خطر از جان 
هیتلر برگزار کرد. اندکی بعد، حتی خود پیوس دوازدهم (Pius XII(، نماینده دائمی واتیکان در آلمان، 
که  نوشتند  خود  رسمی  روزنامه  در  سپس  و  گفت  تبریک  او،  از  خطر  رفع  خاطر  به  هیتلر  به  شخصا 

مسیحیان کاتولیک با ملت آلمان هم نظر است که »خداواند حافظ رهبر و ملت« آلمان باشد.

نگاهیبهاسناد
گئورگ السر)Georg Elser(: مبارزی تنها

منطقه  در  ورشکسته  برزگری  پدرش  بود.  ساده  خانواده ای  از   )1۹0۳  -  1۹۴۵) السر  گئورگ 
Schwäbischer Alb بود. او در سن چهارده سالگی ابتدا یک دوره کارآموزی ماشین های تراش را شروع 
می کند، اما آن را بنابر دالیل سالمتی به پایان نمی رساند و در پی آن یک دوره نجاری را شروع می کند. 
او از اواسط دهه 1۹20، در شرکت های مختلف در نزدیکی دریاچه بودنزه (Bodensee(، دریاچه ای در 

1. امپراتوری آلمان. مترجم
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جنوب آلمان1، شروع به کار می کند. او فردی اجتماعی، اما بسیار ساکت وآرام و نوازنده آکاردئون بود 
که در انتخابات به کمونیست ها رای می داد، زیرا همچنانکه بعدها در اوراق بازجویی وی در پلیس امنیتی 
از  »من فکر می کردم که حزب کمونیست یک حزب کارگری است که  نوشت:  آلمان   )GeStaPo)
منافع کارگران دفاع می کند. اما من هرگز عضو این حزب نبوده ام«. او آشکارا می دید که سیاست حزب 
ناسیونال - سوسیالیست آلمان به سوی جنگ می رود. گئورگ السر، در پائیز سال 1۹۳۸، به این نتیجه 
می رسد که تنها با یک سوءقصد به جان هیتلر و کشتن او می توان از وقوع جنگ، پیشگیری کرد. او کار 
خود را در این زمینه به طور منظم و سیستماتیک شروع می کند. السر می دانست که هیتلر و تمام سران و 
رهبران نازیسم، هر سال در جشن یادبود در بورگربروی - کلر، در شهر مونیخ، شرکت می کنند. به این 
دلیل، او این محل را برای انجام ترور انتخاب و از نوامبر سال 1۹۳۸، شروع به بررسی و شناسایی محل 
ترور می نماید. السر برای این کار، خودش یک بمب ساعتی دست ساز درست می کند و در آگوست 
1۹۳۹، به مونیخ می رود و ۳0 شبانه روز تمام در محل بورگربروی- کلر (Bürgerbräu- Keller(، مخفیانه 
زندگی می کند تا بتواند در ستونی که در کنار تریبون قرار داشت و هیتلر معموال در پشت آن سخنرانی 
می کرد، بمب دست ساز خود را جاسازی کند. او سرانجام در ششم نوامبر، بمب را جاسازی می کند و 
نه و بیست دقیقه شب، تنظیم می نماید. هوا در آن  انفجارش را برای روز هشتم نوامبر، ساعت  ساعت 
شب برای پرواز بسیار بد می شود، به گونه ای که هیتلر مجبور می شود به جای هواپیما با راه آهن به برلین 
بازگردد و در نتیجه زمان سخنرانی او را حدود نیم ساعت به جلو می اندازند. به عالوه اینکه هیتلر در آن 
شب، بسیار کوتاه تر از معمول سخنرانی می کند و جلسه زودتر به پایان می رسد. هیتلر پنج دقیقه پس از 
ساعت نه شب، سالن جلسه را ترک می کند و پانزده دقیقه بعد، بمب منفجر می شود. از مجموع دویست 
نفری که در آنجا حضور داشتند، هشت نفر کشته و شصت و سه نفر مجروح می شوند. اسلر در بعد از 
ظهر هشتم نوامبر، در حالی که قصد داشت غیرقانونی از مرز سوئیس عبور کند، به طور اتفاقی به دام 
نوامبر،  اعتراف می کند. در 22  بعد  او شکنجه می شود و چند روز  بازداشت می شود.  و  پلیس می افتد 
روزنامه ها با سرتیترهای بزرگ در برگ اول خود منتشر شدند و پیروزمندانه نوشتند: »عامل بمب گذاری 
و سوءقصد به رهبر، دستگیر شد. گئورگ اسلر. ماموریت از سوی: سازمان اطالعات و امنیت انگلستان«. 
این برداشت از اقدام اسلر حتی تا پس از پایان جنگ نیز همچنان ادامه داشت، زیرا مردم نمی توانستند باور 
کنند که یک کارگر ساده بتواند سیاست های جنگ افروز ناسیونال - سوسیالیست ها را این چنین روشن، 
پیش بینی کند و بخواهد یک تنه و به تنهایی در برابر آن بایستد و حتی بتواند سوءقصدی را به جان هیتلر 
برنامه ریزی کند و به اجرا درآورد. گئورگ اسلر به اردوگاه کار ساکسنهاوزن (Sachsenhausen( و 
سپس به اردوگاه کار داخاو (Dachau( فرستاده شد و در روزهای پایانی جنگ، در نهم آپریل 1۹۴۵، 
به عنوان یک سمبل  او را  تا  بسیار زیادی طول کشید  به قتل رسید. در جمهوری فدرال آلمان، مدت 
کونیگزبرون  در  زادگاهش،  در   ،1۹۹۸ سال  در  بشناسند.  رسمیت  به  نازیسم  برابر  در  مقاومت  نماد  و 

(Königsbronn( بنای یادبودی از او ساخته شد. 

1. میان آلمان، سوئیس و اتریش. مترجم
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اشغالغرباروپا
امر  این  اما  به آلمان اعالم جنگ می کنند،  فرانسه  بریتانیای کبیر و  لهستان،  به  از حمله آلمان  پس 
تنها در حد حرف و یک اعالم باقی می ماند و عملی انجام نمی گیرد. در جبهه غرب آلمان، اقدام نظامی 
انجام نمی گیرد تا از این راه به ارتش لهستان کمکی شده باشد. حتی پس از تسلیم لهستان نیز، فرانسه و 
بریتانیای کبیر حاضر نشدند به آلمان حمله کنند. اما برای رهبری آلمان، برتری و هژمونی آلمان در غرب 
اروپا، امری غیرقابل چشم پوشی بود. نیروهای نظامی آلمان در اوایل آپریل 1۹۴0، وارد خاک دانمارک 
و نروژ می شوند تا از این راه، از پیاده شدن احتمالی نیروهای بریتانیایی، پیش گیری کنند و عالوه بر آن 
با  نمایند.  تامین  از سوئد را تضمین و  نظامی آلمان  برای صنایع  نیاز و الزم  راه ورود سنگ آهن مورد 
آنکه بخشی از ژنرال ها و افسران عالی رتبه آلمان، با گشایش یک جبهه جنگ در غرب (اروپا( مخالفت 
می کردند، زیرا نگران بودند تجربه فاجعه بار جنگ جهانی اول دوباره تکرار شود، هیتلر خواست و اراده 
خود را بر آنها تحمیل می کند. با در نظر گرفتن خط دفاعی بسیار قوی ماژینا (Maginot( در فرانسه، 
آلمان ها نیروهای نظامی محدود خود را بر روی یک حمله برق آسا در منطقه آردنن (Ardenen( متمرکز 
بلژیک و هلند را تنها در مدت چند روز، فتح و اشغال کنند و  کردند. بدین ترتیب آلمان ها توانستند 
نیروهای نظامی فرانسه و انگلستان را مجبور به عقب نشینی به منطقه دونکیرشن (Dünkirchen( و نوار 
ساحلی نمایند. از آنجایی که نیروهای مهاجم آلمان برای مدتی اندک توقف می کنند و به پیش روی 
ادامه نمی دهند، بریتانیای کبیر موفق می شود بیش از ۳۳۸000 نفر از سربازان فرانسوی و انگلیسی را از 
دریای مانش عبور دهد و بدین ترتیب از اسارت آنها توسط آلمان ها پیش گیری کند. نیروهای نظامی 
وارد  پیروزمندانه   ،1۹۴0 ژوئن  چهاردهم  در  و  می دهند  سختی  شکست  فرانسه  ارتش  به  آلمان،  برتر 
پاریس می شوند. در این زمان فرانسه از نظر سیاست داخلی، میان دو گروه آشتی ناپذیر تقسیم شده بود: 
در یک سو، گروهی که خواهان ادامه جنگ با پشتیبانی نیروهای نظامی فرانسه در مستعمراتش بود و 
در سویی دیگر، گروهی که با توجه به برتری آلمان نازیسم، معتقد به عکس العملی غیرفعال و منفی در 
برابر آلمان ها بود. سرانجام در هفدهم ژوئن، مارشال فیلیپ پتن (Petain( که رهبری دولت فرانسه را 
به عهده داشت، تقاضای آتش بس می کند. پس از این پیروزی، هیتلر فرصتی مناسب می یابد که انتقام 
نمادین خود (آلمانی ها( را علنی جشن بگیرد و به هیئت نمایندگی فرانسه دستور می دهد به همان واگن 
راه آهنی بیایند که در آن، در سال 1۹1۸، مارشال فرانسوی، فردیناند فوشه (Ferdinand Foche(، شرایط 
تسلیم و آتش بس را به آلمانی ها دیکته کرد. آلمان ها شرایط آتش بس با فرانسه را نسبتا آسان گرفتند، 
به  مستعمره،  کشورهای  در  مستقر  فرانسه،  دریایی  و  زمینی  نیروهای  نمی خواست  نازیسم  رهبری  زیرا 
سواحل  و  فرانسه  شمال  تنها  ترتیب،  بدین  دهند.  ادامه  آلمان  علیه  جنگ  به  و  بپیوندند  کبیر  بریتانیای 
اتالنتیک، تحت سلطه و اداره نظامی آلمان درآمدند و سایر مناطق غیراشغالی در جنوب، نیروی دریایی 
فرانسه در مستعمرات و نیز خود مستعمرات فرانسه، همچنان تحت کنترل فرانسوی ها، تحت اداره دولت 
فرانسوی پتن (Petain( مستقر در شهر ویشی (Vichy( باقی ماندند. »ویشی« نماد همکاری بخش بزرگی 
از دستگاه اداری فرانسه، به ویژه پلیس، با دولت اشغالگر آلمان شد. کمونیست های فرانسه به نوبه خود، 
بر اساس پیمان مشترک میان هیتلر و استالین، و به دلیل تعهد و پیرویشان از سیاست های استالین، دستور 
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داشتند اقدامی علیه نیروهای آلمانی انجام ندهند. آنها ابتدا پس از حمله آلمان به اتحاد جماهیر شوروی 
در ژوئن 1۹۴1، به جنبش مقاومت فرانسه پیوستند و توانایی های خود را در اختیار آنها گذاشتند. اکنون 
آلمان در فرانسه، بلژیک و لوگزامبورگ به صنایع فوالد و کارخانه های اسلحه سازی بسیار مهم، معادن 
آهن، انبارهای ذغال سنگ و ذخایر بزرگ ارز و طال دست یافته بود. به عالوه یک منطقه نفوذی که 
در آن، مجموعا بیش از 2۹0 میلیون نفر زندگی می کردند. آلمان ها ارزشی بیش از 1۵۴ میلیارد فرانس 
دولتی  راه آهن  که  لوکوموتیوهایی  نیز  و  قطار  باری  واگن  هزاران  از جمله  بردند،  غارت  به  فرانسه  از 
انبارهای فرانسه به یغما برد. آلمان ها ذخایرعظیم نفت و بنزین فرانسه را نیز تصاحب کردند.  آلمان از 
دست اندازی به این منابع، به همراه قرارداد تامین و صدور نفتی که آلمان ها با رومانی در سال 1۹۴0، به 
امضاء رساندند و بدین ترتیب کل منابع نفتی رومانی را عمال به انحصار خود درآوردند، به بحران تامین 
 ،)Claus Graf von Stauffenberg) سوخت آلمان موقتا پایان می دهد. کالوس گراف فون اشتاوفنبرگ
سرباز جوانی که در جبهه غرب، علیه فرانسه می جنگید، از پیروزی ها و پیشروی های یکی پس از دیگری 
قوای آلمان علیه ارتش فرانسه، آنچنان سرمست می شود که در نامه ای برای همسرش، چنین می نویسد: 
»... ما پس از درهم شکستن استحکامات ماس (Maas( همچنان به پیش روی و تعقیب دشمن تا نزدیکی 
دریا ادامه دادیم. حال همگی ما بسیار عالی است. از ذخایر و انبارهای این کشورها تا می توانیم استفاده 
می کنیم و این امر کمبود خواب ما را جبران می کند. همه چیز در اختیار ما است، از تخم مرغ با صبحانه، 
تا شراب های مرغوب بوردو (Bordeaux(، و بورگوندر (Burgunder( و هایدزیک (Heidsiek(. باید 
بگویم این ضرب المثل که آدم می تواند در »فرانسه شاهانه زندگی کند«، حقیقت محض است«. برداشت 
اشتاوفنبرگ از جبهه جنگ در لهستان، در پائیز 10۳۹، نیز دارای هیچ نشانی از مقاومت در لهستان نیست: 
»ملت اینجا مردمان عجیبی هستند، بسیاری از آنها یهودی هستند و بسیاری نژادی ناخالص دارند. اینها 
به  اسیر جنگی  هزاران  می کنند. وجود  آرامش  و  راحتی  احساس  تازیانه،  زیر  در  تنها  که  هستند  ملتی 
کشاورزی ما رونق خواهد بخشید. مردمان اینجا آدم های کاری، قانع و متواضعی هستند که حتما به درد 
آلمان می خورند«. با پیروزی بر فرانسه، »افسانه« پردازی درباره هیتلر به اوج خود رسید. همه جا سخن از 
»افسانه هیتلر« است. اینکه صحنه وحشتناک جبهه غرب در جنگ جهانی اول دیگر تکرار نشد، بلکه حتی 
برعکس، ارتش آلمان توانست دشمن دیرینه خود، فرانسه را در کوتاه ترین مدت، شکست دهد و بر او 
پیروز شود، موجب انبساط خاطر مردم در آلمان و شور و شعفی وصف ناپذیر شد. در همه جا به مناسبت 
سقوط پاریس، پرچم افراشته می شود و زنگ های کلیساها به صدا درمی آیند. می گویند ژنرال ویلهلم 
کایتل (Wilhelm Keitel(، فرمانده کل نیروهای نظامی آلمان، در رابطه با نبوغ نظامی هیتلر گفته بود که 
او »بزرگترین سردار تاریخ« است. این بیان به سرعت تبدیل به یک شوخی میان مردم می شود. نیروهای 
اشغالگر آلمان در منطقه الزاس- لوترینگن (Elsass- Lothringen(، که عمال ضمیمه خاک آلمان شده 
بودند، سیاست وسیع و گسترده ای برای آلمانی  کردن آن مناطق به اجرا می گذارند. نیروهای اس - اس 
و پلیس، یهودیان ساکن آن مناطق را گردآوری می کنند و همگی را به آن سوی مرز، به قسمت جنوبی 
به ژوزف بورکل (Josef Bürckel( و  اواخر سپتامبر همان سال، هیتلر  فرانسه می رانند. در  اشغال نشده 
روبرت واگنر (Robert Wagner(، فرماندهانی که مسئول مناطق اشغالی الزاس- لوترینگن بودند، دستور 
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می دهد که باید در مدت ده سال به او گزارش کنند که مناطقشان »آلمانی، یعنی صد در صد آلمانی« است 
و او درباره اینکه »آنها برای پاک سازی این مناطق از غیرآلمانی ها از چه روش هایی استفاده کرده اند«، از 
آنها پرسشی نخواهد کرد. تنها از منطقه الزاس، تا نوامبر 1۹۴0، حدود 10۵000 نفر، و از منطقه لوترینگن 
حدود ۵0000 نفر، که از جمله شامل تمام یهودیان لوترینگن می شد، بیرون رانده شدند. اما سکه پیروزی 
آلمان بر لهستان و غرب اروپا، روی دیگری نیز داشت. در جنگ با لهستان، 11000 سرباز آلمانی کشته 
و ۳۳000 نفر زخمی شدند. هزینه جنگ برای آلمان در جبهه غرب ۴۳000 کشته، 1۵0000 زخمی و 
2۶000 سرباز مفقود بود. به عالوه، از این زمان به بعد، آلمان هدف بمباران های هوایی بریتانیای کبیر 
قرار می گیرد. هواپیماهای جنگی بریتانیا، در شب های یازدهم، دوازدهم و شانزدهم مه 1۹۴0، شهرهای 
 )Ruhr) و سایر شهرها در منطقه رور )Mönchengladbach) مونشن گالدباخ ،)Dortmund) دورتموند
را بمباران کردند. سپس در اواسط ژوئن، شهرهای برمن (Bremen( و هامبورگ (Hamburg( بمباران 
اگر  رسیدند.  قتل  به  زیادی  غیرنظامی  افراد  شهر،  بر  سنگین  بسیار  واردۀ  خسارات  کنار  در  که  شدند 
رادیوی دولتی آلمان در بهار آن سال، هنوز اعالم می داشت که »بمباران های دشمن موجب هیچ گونه 
نگرانی و ناآرامی جدی در میان اهالی« نشده است، در تابستان همان سال اخبار مربوط به بمباران های 
شهرهای آلمان، به گونه دیگری می شوند و از آنها بوی نگرانی می آمد. پس از حمالت هوایی به شهر 
منطقه راین- وستفالن (Rhein-Weastfallen(، در ژوئن  دوسلدورف (Düsseldorf( و سایر شهرهای 
1۹۴0، رادیو آلمان گزارش می کند که مردم از اعالم زودهنگام رفع خطر، بسیار عصبانی بوده اند. »در 
مجموع، مردم با این انتظار خود را تسلی می دهند که هرچه زودتر به این حمالت و بمباران ها خاتمه داده 
خواهد شد.« این خوش بینی مردم، از این امید واهی سرچشمه می گرفت که تصور می کردند اکنون، پس 
از فرانسه، نوبت بریتانیا است که به گونه ای سریع و برق آسا مورد حمله قرار گیرد و شکست داده شود. 
اما از آنجایی که موقعیت جغرافیایی بریتانیا، به شکل یک جزیره، برای پیاده شدن نیروهای زمینی آلمان، 
همراه با خطراتی سنگین بود، بنابراین رهبری نازیسم تصمیم می گیرد بریتانیا را از راه حمالت هوایی، 

مجبور به تسلیم نماید.

نبردهواییعلیهبریتانیا
شروع  بریتانیایی  اهداف  علیه  را  خود  بمباران های   ،1۹۴0 آگوست  اوایل  در  آلمان  هوایی  نیروی 
می کند تا از این راه، شرایط را برای تهاجم نیروی زمینی خود آماده کند. اما هیتلر، ویستون چرچیل، 
نخست وزیر بریتانیا که از تمام احزاب کشور، یک دولت ملی برای مقابله با جنگ تشکیل داده بود را 
رقیبی سرسخت می دید. بریتانیای کبیر، دارای یک نیروی هوایی مدرن و صنایع نظامی نسبتا کارآمد 
با نطق معروف  بود و می توانست نسبت به پشتیبانی و کمک های آمریکا اطمینان داشته باشد. چرچیل 
خود »خون و فداکاری، اشک و رنج«، مورخ 1۳ مه  1۹۴0، هموطنانش را  فرا می خواند که برای حفظ 
هواپیماهای  ناوگان  باشند.  ازجان گذشتگی  و  فداکاری  آماده  باید  و  نمایند  مقاومت  آزادی هایشان 
و ضایعات  تلفات  داشتند، دچار  در عملیات شرکت  زیادی که  تعداد  از  آلمان، صرف نظر  بمب افکن 
سیستم  دارای  که  را  آلمانی  بمب افکن های  بریتانیا،  شکاری  ناوگان  سو  یک  از  زیرا  شدند،  شدیدی 
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ضعیف دفاعی بودند، هدف می گرفتند و از سوی دیگر، تعداد هواپیماهای شکاری آلمان برای حفاظت 
از بمب افکن ها کافی نبودند. به عالوه، بخش بزرگی از صنایع هواپیمایی بریتانیا، خارج از محدوده شعاع 
عملیاتی هواپیماهای آلمان بودند. پس از آنکه در پایان آگوست، مشخص می شود ادامه جنگ که تا آن 
زمان روی اهداف نظامی و اقتصادی متمرکز بود، ناموفق بوده است، رهبران آلمان تصمیم می گیرند، 
حمالت هوایی را به شهرهای بریتانیا و در مرتبه اول به لندن، گسترش دهند. با بمباران شهرها در درجه 
 ،)Coventry) کاونتری  سنگین  بمباران  حتی  و  بزرگ  حمله  می دیدند.  غیرنظامی خسارت  افراد  اول، 
در شب چهاردهم و پانزدهم نوامبر نیز، نتوانستند اراده مقاومت مردم بریتانیا را درهم بشکنند، هرچند 
پایان سال 1۹۴0،  تا  از جمله ۳000 کودک،  نفر کشته،  یعنی 2۳000  بمباران ها،  از آن  ناشی  خسارت 
بریتانیا  تولید هواپیما در  میزان  از  نادرستی  ارزیابی عمیقا  آلمانی،  نظامیان  به عالوه،  بود.  بسیار سنگین 
داشتند و تصور نمی کردند که آنها می توانند همواره هواپیماهای شکاری جدید تولید و وارد عملیات 
کنند. بدین ترتیب، هدف راهبردی (استراتژیک( آلمان در کسب برتری هوایی، به منظور بوجود آوردن 
شرایط، برای پیاده کردن نیروهای زمینی، ناموفق ماند. امکان پیروزی بر بریتانیا از راه هوایی ممکن نبود 
و در نتیجه پیاده کردن قوا در خاک آن کشور »تا اطالع ثانوی« به تعویق افتاد. این امر به معنای شکستی 
عظیم برای هیتلر بود. بنابراین او (هیتلر( استراتژی خود را تغییر داد و تصمیم گرفت جنگ برای »فضای 
ابتدا پس از پیروزی بر  زندگی« را علیه شوروی شروع کند و آن را جلو بیندازد، جنگی که قرار بود 
بریتانیا شروع شود. با این تصور که پس از پیروزی بر ارتش سرخ، سرانجام بریتانیا را نیز مجبور به تسلیم 
نمایند. هیتلر، در دسامبر 1۹۴0، فرمان شماره 21 خود (»بارباروسا« Barbarossa( را به منظور تدارک 
و آمادگی برای حمله به شوروی صادر می کند. رودلف هس (Rudolf Hess(، جانشین رسمی رهبر، 
در 11 ماه مه 1۹۴1، در عملیاتی از پیش محکوم به شکست، با هواپیما به بریتانیای کبیر پرواز می کند 
اقدام خودسرانه هس  از  هیتلر  امضاء کند. هنگامی که  پیمان صلح  انگلستان یک  با  و تالش می نماید 
مطلع شد، بسیار عصبانی و خشمگین  می شود و تالش می نماید از هرگونه برداشتی که گویا در رهبری 
آلمان، تشتت فکری یا اختالف نظر وجود دارد، فوری پیش گیری کند. بنابراین، در حالی که به افکار 
عمومی گفته می شد، هس از نظر روانی مشکل دارد (امری که دور از واقعیت نبود، و در پی آن این 
پرسش پیش می آید که چگونه یک بیمار روانی توانسته است جانشین هیتلر شود(، انگلیسی ها پیشنهاد 
پیمان صلح احتمالی هس را نه تنها اصوال جدی نمی گیرند، بلکه او را دستگیر می کنند و مورد بازجویی 
به مقام دبیر کلی حزب  قرار می دهند. و در آلمان، مارتین بورمن (Martin Bormann( به جای هس 
ناسیونال- سوسیالیست کارگران آلمان (NSDAP( منتصب می شود. زمانی که در آلمان، تدارکات حمله 
به اتحاد جماهیر شوروی در حال آماده شدن بود، شکست های پی درپی ارتش ایتالیا در یونان و شمال 
آفریقا، آلمان را که متحد ایتالیا بود، مجبور می سازد برای پیشگیری از سقوط جنوب اروپا، وارد عمل 
شود. آلمان در ششم آپریل 1۹۴1، جنگ در بالکان را شروع می کند. جنگی که پس از بمباران هوایی 
بلگراد (پایتخت یوگسالوی( و ویرانی کامل آن، منجر به تسلیم یوگسالوی در هفدهم آپریل می شود. 
چند روز پس از تسلیم یوگسالوی، یونان نیز تسلیم می گردد. صربستان و یونان توسط نیروهای آلمانی 
اشغال می شوند و تحت یک حکومت نظامی قرار می گیرند. در کرواسی (Kroatien(، که توسط هر دو 
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نیروی نظامی آلمان و ایتالیا اشغال شده بود، حکومت فاشیستی اوستاشا (Ustascha(، تحت حمایت و 
وابسته به آلمان شکل می گیرد که در مناطق تحت کنترل و حکومت خود، با تمام قوا و با خشونت بسیار 

علیه صرب ها، یهودیان و کولی های روما (Roma( عمل می کرد.

نگاهیبهاسناد
»... خون و فداکاری، اشک و رنج«

سخنرانی وینستون چرچیل در برابر مجلس عوام بریتانیا، 1۳ مه 1۹۴0
ما باید به این موضوع فکر کنیم که در مرحله شروع یکی از بزرگترین نبردهای تاریخ خود هستیم، ما 
باید به این بیاندیشیم که عمال در بسیاری از نقاط  نروژ و هلند در جنگ هستیم، به این بیاندیشیم که باید 
در دریای مدیترانه آماده نبرد باشیم، به اینکه نبرد هوایی همچنان ادامه خواهد داشت و به اینکه ما باید در 
اینجا تدارکات فراوانی را سازماندهی کنیم. من به آینده بسیار امیدوارم و از اینکه در چنین شرایط سخت 
و بحرانی کشور نمی توانم در اینجا خطاب با نمایندگان ملت، طوالنی سخن بگویم، مرا ببخشند. امیدوارم 
در  احتمالی  برای کمبودهای  هستند،  دولت  با  ارتباط  در  که  من،  قدیمی  و  کنونی  همکاران  تمام  که 
تشریفاتی که معموال باید انجام می گرفت و نگرفته است، با من تفاهم داشته باشند و عذر مرا بپذیرند. در 
اینجا می خواهم آنچه را که به هئیت وزیران و همکارانم گفته ام، به اطالع مجلس نیز برسانم: »من چیزی 
برابر  ارائه و تقدیم به شما، مگر خون، سختی، اشک و تالشی طاقت فرسا نخواهم داشت. ما در  برای 
یکی از سخت ترین و پر رنج ترین آزمایشات تاریخ خود قرار داریم. ما در برابر ماه هایی بسیار طوالنی و 
مملو از رنج و مشقت و جنگ قرار داریم. شما از من می پرسید، در چنین شرایطی سیاست ما چه خواهد 
بود؟ من می خواهم به شما پاسخ صریح و روشن بگویم: ما باید در زمین، هوا و در دریا بجنگیم، با تمام 
قدرت و با تمام نیرویی که خداوند می تواند به ما بدهد. بجنگیم علیه یکی از بدترین اشکال حکومت قهر 
و خشونت، که در تاریخ تاریک و پر رنج و مصیبت جنایات بشر، نمونه ای بی مثال است. این سیاست ما 
است. شما از من می پرسید که هدف ما چیست؟ من در یک جمله پاسخ می گویم: هدف پیروزی است، 
پیروزی به هر قیمت. پیروزی با وجود تمام سختی ها و ترس و وحشت اش. هدف ما پیروزی است، راهش 
هرچقدر طوالنی و سخت هم که باشد. زیرا بدون پیروزی، شانسی برای ادامه زندگی (و در این مورد 
امپراتوری بریتانیای کبیر، شانسی  ادامه حیات  باشید( وجود نخواهد داشت، یعنی شانسی برای  مطمئن 
برای بقای تمام آن چیزی که امپراتوری بریتانیا برای آنها مبارزه کرده است، و شانسی برای تالش بشریت 

در این سده به منظور دست یازی به پیشرفت و ترقی، وجود نخواهد داشت.«(...(

جنگویرانگرعلیهشوروی
آنچه را هیتلر تحت عنوان »جنگ برای فضای زندگی« علیه شوروی در نظر داشت، در دستور عمل 
خود به رئیس ستاد نیروهای مسلح خود، آلفرد یودل (Alfred Judl(، در مارس 1۹۴1، آشکارا بیان داشته 
است: »این نبردی که در پیش داریم، بیش از آنکه نبردی میان سالح ها باشد، نبردی سرنوشت ساز میان 
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دو جهان بینی است، (...( این حکومت یهودی- بلشویستی روسیه که ملت خود را تحت ستم و سرکوب 
دارد، باید از میان برده شود.« رهبری ناسیونال- سوسیالیسم و نیز رهبری نیروهای مسلح آلمان از همان 
ابتدا، جنگی جنایتکارانه علیه مردمان شوروی را برنامه ریزی کرده بودند. »فرمان کمیسرها«، که بنابر آن، 
تمام افسران سیاسی1 نمی بایست دستگیر، بلکه باید فورا اعدام شوند، به همان میزان ناقض تمام قوانین و 
پیمان های نظامی بود که فرمان عدم پیگیری و مجازات قضایی سربازان آلمانی که احتماال به حدود افراد 
غیرنظامی تعرض و تجاوز کرده بودند. از آنجایی که رهبری نازیسم و نیز رهبران نظامی آلمان می دانستند 
که خود آنها توان تامین نیازهای روزانه ارتش، با سه میلیون سرباز در حال پیشروی برق آسا به خاک 
دشمن را، با امکانات موجود تدارکات عادی ندارند، در نتیجه دستور داده بودند که سربازان موظفند 
نیازهای روزانه خود را در همان محل استقرار خود تامین نمایند. از آنجا که در شوروی نیز امکانات و 
ذخایر مواد غذایی محدود بود، همچنان که در صورت جلسه یکی از نشست های معاونان دولت در ماه مه 
1۹۴1 برلین نیز آمده بود، چنین دستورالعملی به این معنا بود که »در صورت تامین نیازهای ما توسط 
خودمان از محل، میلیون ها انسان تبعه شوروی از فرط گرسنگی به هالکت برسند«. هیتلر شخصا اعالم 
کرده بود که قصد دارد مسکو و لنینگراد را با خاک یکسان کند تا از این راه »از ماندن اهالی این دو شهر 
در جایی که می بایست بعدا در زمستان سربازان ما را تغذیه کند، جلوگیری کند«. حتی ژنرال اریش هوپنر 
(Erich Hoepner(، که بعدها عضو فعال جنبش مقاومت نظامی علیه هیتلر می شود، در فرمان حمله خود، 
جنگ  یک  جبری  نتیجه  روسیه  علیه  »نبرد  می نویسد:  چنین  باره  این  در   ،1۹۴1 مه  ماه  دوم  تاریخ  به 
اجتناب ناپذیر برای موجودیت ما است. این جنگ ادامه همان نبرد دیرینه - تاریخی ژرمن ها (آلمان ها( 
علیه اسالوها، دفاع از فرهنگ و دستاوردهای اروپا در برابر کثافات و سیالب آسیایی - مسکویی، و دفع 
خطر بلشویسم یهودی است. هدف از این جنگ باید نابودی کامل روسیه باشد و در نتیجه ما باید آن را 
با تمام قوای حتی غیرقابل تصور به انجام برسانیم«. نیروهای مسلح آلمان، با سه میلیون سرباز، به همراه 
حمله  به خاک شوروی   ،1۹۴1 ژوئن   22 در  ژاپن(،  (ایتالیا،  متحدینش  نیروهای  سرباز  هزار   ۶00000
می کنند. این حمله برای رهبران شوروی، آشکارا غیرمترقبه بود و به این دلیل خطوط دفاعی روسیه بسیار 
هفته،  تنها چند  در مدت  توانستند  آلمانی  نیروهای  و  ریختند  فرو  دیگری درهم  از  یکی پس  و  سریع 
کیلومترها به داخل شوروی پیشروی کنند و در نبردهایی غافلگیرانه و برق آسا، میلیون ها سرباز ارتش 
به نظر می آمد. رهبران نظامی  به اسارت درآورند. برای آلمان ها پیروزی نهایی بسیار نزدیک  سرخ را 
آلمان در قبال تامین نیازهای اولیه اسرای جنگی شوروی، مسئولیتی نمی پذیرفتند. حتی به هنگام انتقال 
اکثرا کمبود  اسرای جنگی،  اردوگاه های  نفر جان سپردند. در  اردوگاه ها، ده ها هزار  به  اسرای روسی 
وسایل الزم و ضروری وجود داشت به گونه ای که بسیاری از سربازان ارتش سرخ، در گودال هایی که 
تا  سپتامبر سال 1۹۴1،  تا حدود  آنها  غذایی  می کردند. جیره  زندگی  بودند،  کنده  باز  فضای  در  خود 
اندازه ای، کم و بیش، کافی بود. پس از آن وزرات تغذیه آلمان و نیز سران نظامی تصمیم گرفتند از میزان 
به دلیل  بوجود آورند که آنها که در هر صورت  بکاهند و عمال شرایطی  به شدت  اسرا  جیره غذایی 
سوءتغذیه و کمبود مواد غذایی، دیگر جان و رمقی در بدن نداشتند، از گرسنگی بمیرند. بیش از نیمی 

1. کمیسرها، نمایندگان حزب کمونیست شوروی در نیروهای نظامی. مترجم
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از ۳/۷ میلیون سرباز شوروی که در سال 1۹۴1، به اسارت آلمان ها درآمده بودند، تا بهار سال 1۹۴2، جان 
از رهبر،  باختند. جنایتی که در درجه اول، ارتش آلمان مسئول آن بود. هاینریش هیملر و اس - اس 
»ماموریت ویژه ای« دریافت کردند، که همچنان که در اصول سیاست های فرماندهی کل نیروهای نظامی 
کنار  در  بود.  متضاد«  کامال  سیاسی  سیستم  دو  میان  نهایی  »نبرد  از  منتج  است،  آمده   )OKW) آلمان 
نیروهای ضربتی و عملیاتی بدنام و ترسناک گشتاپو1 و اس - اس، واحدهای فراوان دیگری از نیروهای 
انتظامی پلیس و واحدهای ویژه حراست مسلح تشکیل شدند، که در خدمت فرماندهی اس-اس و پلیس، 
هایدریچ  راینهارد  چنانکه  قرارگرفتند.  می کردند،  هماهنگ  و  سازماندهی  را  قتل ها  عملیات  که 
(Reinhard Heydrich( در نامه خود به فرماندهی اس - اس و پلیس کل آلمان، مورخ دوم ژوئیه 1۹۴1، 
می نویسد: واحدهای عملیاتی- ضربتی »وظیفه دارند برای دست یازی به صلح سیاسی در مناطق تحت 
اشغال آلمان، تمام تدابیر الزم برای پیگرد و اعدام هرکسی را که ضروری تشخیص می دهند، به اجرا 
گذارند«. در نتیجه فرماندهان، آزادی کامل داشتند در محل ماموریت خود مستقال تصمیم بگیرند. این 
افراد، همچنان که عامالن اس - اس پس از جنگ در برابر دادگاه اظهار داشتند، برای انجام جنایاتشان 
نیازمند استناد به هیچ حکم یا فرمانی از مقامات باالی خود نبودند. هایدریچ دستور داده بود که مشخصا 
افراد زیر می توانند تیرباران شوند: »تمام کادرهای کمینترن، کمونیسم بین الملل (مثل تمام سیاستمداران 
حرفه ای حزب کمونیست شوروی(، تمام کادرهای باال، میانه، پایین و رادیکال حزب، اعضای کمیته 
مرکزی حزب کمونیست شوروی، اعضای کمیته های بخش ها و مناطق، کمیسرهای خلق، تمام یهودیان 
(مانند  رادیکال  عناصر  تمام  و  بودند  حکومت  مقامات  و  پست  دارای  که  یهودیانی  یا  حزب  عضو 
خراب کاران، مبلغان و مروجان، تک تیراندازان، سوءقصدکنندگان، محرکان و غیره(«. او بدین ترتیب، 
تصویر بسیار روشنی از دشمن ارائه می کند، دشمنی که فرماندهان عملیاتی می بایست آنها را نابود کنند: 
نیز درست مانند لهستان، می بایست قشر رهبری سیاسی، یعنی کادرهای  »بلشویسم یهودی«. در روسیه 
کمونیستی، یهودیان شاغل در حکومت یا فعال در حزب، و ...، همگی نابود می شدند تا از این راه، بنابر 
ادعای کامال عادی و معمولی آمران و عامالن نژادپرست و ضدیهودی نشسته در اداره امنیت کل آلمان، 
یهودیان،  (نازیسم(،  ناسیونال- سوسیالیستی  نگاه  از  برداشته شوند.  میان  از  بلشویسم  پرسنلی  کادرهای 
دشمنان بالفطره ای بودند که وجودشان نه تنها اصوال »امنیت« آلمان را تهدید می کرد، بلکه حتی »آزادی« 
مناطق اشغالی را به خطر می انداخت. آنها آنچنان که ادعا می شد، منشاء و سرچشمه بزرگترین خطرها 
بودند و تنها با نابودی آنها می شد به طور موثر رفع خطر کرد: »هرجا یهودی وجود دارد، در آنجا چریک 
(پارتیزان( وجود دارد، و هرجا چریک وجود دارد، در آنجا یهودی هست«. این یک جمله از کتاب های 

وزارت  (همان  حکومت  مخفی  پلیس  معنای  به  و   ،die Geheime StaatsPolizei مخفف   )GeStaPo) گشتاپو   .1
اطالعات و امنیت امروز( است که یکی از مخوف ترین نهادهای سرکوب و جنایتکار دوران حاکمیت نازیسم در سال های 
1۹۳۳ تا 1۹۴۵ در آلمان بود. گشتاپو در سال 1۹۳۳ از درون تشکیالت »پلیس مخفی پروس« و نیز پلیس مخفی سایر ایالت های 
جمهوری وایمار شکل گرفت. گشتاپو از سال 1۹۳۹ به بعد، تحت فرماندهی و مسئولیت اداره کل امنیت آلمان (اداره چهارم( 
درآمد و یکی از ابزارهای اصلی حکومت نازیسم بود که در مبارزه با مخالفان و دگرباشان به ویژه سیاسی از قدرت بی پایانی 
بهره مند بود. گشتاپو پس از پایان جنگ، در دادگاه نورنبرگ، به عنوان یک نهاد و سازمان جنایتکار محکوم و ادامه کار آن 

از آن زمان به بعد ممنوع شد.
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با  رابطه  در  بالروس،  در   ،)Mogilew) موگیلف  منطقه  در   ،1۹۴1 سپتامبر  در  آلمان،  ارتش  آموزشی 
جنگ های چریکی و مبارزه با چریک ها است. عملیات قتل و کشتار توسط واحدهای عملیاتی اس - 
این  از  نیز مصون  زنان و کودکان  اما  انجام می شد،  یهودی  مردان  علیه  اول، عمدتا  هفته های  در  اس، 
 ،)Bialystok) اقدامات نبودند. به عنوان مثال، در 2۷ ژوئن 1۹۴1، افراد یک گردان پلیس در بیالیستوک
حدود 2000 یهودی (مردان، زنان و کودکان( را در کنیسای شهر جمع کردند و آنها را به آتش کشیدند 
و آنها زنده زنده در آتش سوختند. این قتل و کشتار یهودیان، در طول تابستان آن سال، به کل جامعه 
اواخر  یهودیان گسترش داده شد. در منطقه کامننز- پودولسک (Kamenez-Podolsk(، اوکراین، در 
یکلن  فریدریش  عالی رتبه،  افسر  فرماندهی  تحت  که  اس   - اس  و  پلیس  واحدهای  آگوست، 
(Friedrich Jeckeln( قرار داشتند، بیش از 2۶000 یهودی، و در اواخر سپتامبر، تنها در مدت دو روز، 
در دره بابیج جار (Babij Jar(، در کیف (Kiew(، بیش از ۳2000 انسان را تیرباران کردند. پس از آن، 
واحدهای مهندسی ارتش آلمان، صخره های دره را با مواد تخریبی منفجر کردند تا بدین ترتیب، اجساد 
کشتار جمعی را زیر انبوهی از سنگ و خاک دفن کنند. عالوه بر اس - اس و واحدهای ویژه، سربازان 
تامین  را  تیرباران  میدان های  امنیت  آنها  بودند.  جرم  شریک  غیرنظامیان،  کشتار  و  قتل  در  نیز  آلمانی 
غارت  به  را  دهقانان  و  غذایی کشاورزان  مواد  می کشیدند،  به آتش  را  و شهرها  می کردند، دهکده ها 
می بردند، به زنان تجاوز می کردند و اکثرا از صحنه های اعدام چریک ها عکس می گرفتند. هانس آلبرت 
گیزه (Hans-Albert Giese(، یک سرباز ساده، در نامه ای از جبهه، در 12 ژوئیه 1۹۴1، چنین می نویسد: 
»اگر ما چنین روابط و مناسبات بدوی و بسیار عقب مانده ای را با چشمان خود نمی دیدیم، نمی توانستیم 
باور کنیم که چنین چیزهایی هم می تواند وجود داشته باشد. (...( من برخی اوقات می بینم که حتی مثال 
اینها  است.  مثل یک قصر  این جنگل نشینان روسی،  با کلبه های  مقایسه  آلمان، در  ما در  گاودانی های 
باندهایی هستند که حتی پست تر و بدتر از کولی ها هستند«. چنین غرور بی جا و خودبزرگ بینی نسبت به 
افراد عادی و غیرنظامیان مناطق اشغالی را که به آنها به عنوان »انسان های پست« و دست دوم نگاه می کند 
و معتقد است با آنها هر کاری می توان کرد، مانند آنچه در نامه آلبرت گیزه آمده را می توان در نامه های 
کل  از  ناچیزی  بسیار  بخش  تنها   ،1۹۴1 سال  پایان  در  کرد.  مشاهده  ساده،  سربازان  از  بسیاری  جبهۀ 
2۳0000 یهودی لیتوانی (Litauen( و ۷0000 یهودی لتونی (Lettland( باقی مانده بودند. پلیس، اس - 
اس، و نیز ارتش آلمان تا مارس 1۹۴2، نزدیک به ۶0000  نفر را در مناطق تحت اشغال خود در شوروی، 
مانند یهودیان، کولی های روما و سینتی (Roma and Sinti( و یا کمونیست ها را به قتل رساندند. از نگاه 
از میان می بردند و در سرزمین و  رهبران ارتش و اس - اس، آنها بدین ترتیب »نان خوران اضافی« را 
نقاطی که بسیار سخت قابل کنترل بودند، ایجاد »امنیت« می کردند. در حالی که، در گتوها (Getto( در 
شهرهای بزرگ، یهودیانی که در آنجا گردآوری و به عنوان نیروی کار قابل استفاده، طبقه بندی شده 
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بودند، ابتدا از مرگ مصونیت داشتند تا به عنوان نیروی کار اجباری به کار گمارده شوند. نیروهای اس 
- اس، همچنان به برنامه خود در رابطه با پاک سازی و قتل دگرباشان ادامه می دادند. هیملر، به عنوان 
»کمیسر امپراتوری آلمان برای تثبیت ملیت آلمانی«، اندکی پیش از حمله به شوروی، فرمانی مبنی بر تهیه 
یک برنامه جامع و گسترده برای اسکان آلمانی ها در مناطق تحت اشغال آلمان در شرق صادر کرده بود. 
این »برنامه اصلی و کالن برای شرق« در نظر داشت که ۸0 درصد تا ۸۵ درصد لهستانی ها، ۶۴ درصد 
اوکراینی ها و ۷۵ درصد روس های سفید را از وطنشان »دور« کند، از راه گرسنگی و بیرون راندن یا کوچ 
غرب  در  آلمان  به  مناطق ضمیمه شده   .)Eismeer) آیسمر  اطراف  غیراقتصادی  مناطق  به  آنها  اجباری 
میانه،  شرقی  اروپای  از  بزرگی  بخش  و   )Estland) اسلند  لتونی،  لهستان،  مرکزی  فرمانداری  لهستان، 
می بایست در مدت بیست سال، کامال آلمانی شوند. در مجموع می بایست بیش از ۳1 میلیون انسان از 
محل زندگی خود، به جای دیگری کوچ داده، یا به اردوگاه های کار منتقل و یا به قتل رسانده می شدند. 
در این »برنامه کالن...«، به اهالی یهودی این مناطق هیچ اشاره ای نشده نبود، زیرا نابودی یهودیان برای 
این برنامه(ریزان( امری عادی، واضح  و بدیهی بود. حمله و تهاجم موفقیت آمیز اولیه نیروهای مسلح 
تا  باشد  برق آسا«  »حمله ای  به روسیه  آلمان  بود حمله  قرار  بن بست روبرو می شود.  با  به زودی  آلمان، 
دشمن کامال غافگیر شود. قرار بود ارتش سرخ در مدت تنها چند ماه یا حداکثر تا پائیز همان سال، درهم 
شکسته شود. به همین دلیل سربازان آلمانی تنها دارای لباس های تابستانی بودند، ذخیره مهمات آنها تنها 
برای دوازده ماه کفاف می داد و هیچگونه اقدامی برای تدارک و تامین نیروهای انسانی الزم و ضروری 
ارتش، انجام نگرفته بود. در ابتدای جنگ، نیروهای نظامی آلمان توانستند در حمله های بزرگ و سریع 
داخل شوروی  به  نکردنی  باور  با سرعتی  و  اسارت درآورند  به  را  میلیون ها سرباز شوروی  گازانبری، 
پیش روی کنند. اما بر خالف انتظار، توان نبرد ارتش شوروی بیشتر از آن چیزی بود که از سوی آلمان ها 
تصور می شد. به عالوه، رهبری شوروی موفق شد، پیش از رسیدن نیروهای دشمن، کارخانه های تولیدی 
مهم خود را از خط مقدم نبرد دور و به پشت جبهه منتقل نماید و از این راه تولیدات تسلیحاتی خود را 
سرپا نگه داشت. رئیس ستاد ارتش، ژنرال فرانس هالدر (Franz Halder(، در یادداشت های جنگ خود، 
در ماه آگوست، چنین اقرار می کند: »این غول روسیه که خود را با بی شرمی کامل ویژه یک حکومت 
تام گرا، آگاهانه آماده جنگ کرده است، از سوی ما دست کم گرفته شده بود. (...( ما در ابتدای جنگ 
حدود 200 لشگر دشمن حساب کرده بودیم. اما تاکنون ۳۶0 لشگر را شمرده ایم. روشن است که این 
لشگرها مطابق تصورات جنگی ما مسلح نیستند و لوازم و تدارکات کافی را در اختیار ندارند و از نظر 
ما یک  اما آنها حضور دارند. هنگامی که  تاکتیکی جنگ، درست هدایت و رهبری نمی شوند،  فنون 
دوجین از آنها را نابود می کنیم، بعد یک دوجین دیگر لشگر نو در برابر ما قد علم می کنند«. سپاهیان 
آلمان در بالتیک (Baltikum( مستقر بودند، لنینگراد (Leningrad( را در محاصره خود داشتند، مینسک 
(Minsk(، کیف (Kiew( و چارکوف (Charkow( را فتح کرده و تا غرب روستف (Rostow( پیش روی 
کرده بودند. نیروهای ذخیره آنها خسته و بی رمق بودند و تلفاتشان تقریبا ۴00000 نفر بود. آنها نیازمند 
که  بود  کرده  و الی  گل  از  مملو  آنچنان  را  راه ها  پائیزی،  هوای  عالوه،  به  بودند.  تازه نفس  نیروهای 
پیش روی بسیار سخت بود. حمله نهایی برای تسخیر مسکو، در اواخر نوامبر، در چند کیلومتری دروازهای 
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شهر، همچنان درجا می زد و پیش روی غیرممکن شده بود. استالین که می دانست احتمال حمله ژاپن، 
متحد آلمان، به شوروی وجود ندارد، نیروهای تازه نفس شوروی را از مناطق شرق روسیه به مسکو آورد 
و فرمان داد متقابال به دشمن حمله کنند. در این میان، زمستان سر رسیده بود و سربازان خسته و بی رمق 
آلمانی، دارای تجیهزات الزم و ضروری برای مقابله با سرمای منهای ۳۴ درجه زیر صفر نبودند. ضدحمله 
شوروی که در پنجم  دسامبر 1۹۴1 شروع شد، موجب عقب نشینی و فاجعه برای ارتش آلمان گردید. 
تحت چنین شرایطی، هیتلر شخصا شروع به دخالت در امور جنگ می کند و پس از عزل فرمانده کل 
نیروهای زمینی ارتش، ژنرال والتر فون براوخیچ (Walther von Brauchitsch(، خود شخصا فرماندهی 
کل نیروهای زمینی و سرنوشت جنگ را به دست می گیرد. نتیجه لشگرکشی به شوروی، برای آلمان 
فاجعه بار بود. میان ژوئن 1۹۴1 و مارس 1۹۴2، آلمان بیش از یک میلیون سرباز از دست می دهد که یا 
این  جبران  امکان  بودند.  شده  ناپدید  یا  و  درمی آیند،  دشمن  اسارت  به  یا  می شوند،  کشته  جنگ  در 
خسارت عظیم نیروی انسانی - پرسنلی وجود نداشت، به گونه ای که در نبردهای بعدی در سال های پس 
از آن، یگان های لشگری آلمان هرگز نتوانستند پرسنل و نیروی انسانی پیش بینی شده برای واحدهای خود 
اثبات  به  را  هوایی خود  برتری کامل  ابتدای جنگ،  در  هرچند  آلمان،  هوایی  نیروی  نمایند.  تامین  را 
رساند، اما با این وجود استفاده بیش از حد از هواپیماها به شدت از کارآمدی و بارآوری آنها کاسته بود. 
تولیدات صنایع نظامی آلمان برای یک نبرد کوتاه مدت آماده و برنامه ریزی شده بود و اکنون می بایست 
برای یک جنگ درازمدت، تجدید و سازماندهی شود. صنایع نظامی آلمان، در مقایسه با توان و ظرفیت 
تولیدی صنایع نظامی متفقین، به ویژه در مقایسه با توان ایاالت متحده آمریکا، که پس از حمله ژاپن به 
بود، در هر  بندر پرل هاربر (Pearl Harbor(، در دسامبر 1۹۴1، رسما وارد جنگ علیه متحدین شده 
صورت از همان ابتدا توان رقابت و مقابله را  نداشت. پس از شکست سپاهیان آلمان در برابر دروازه های 
مسکو، برای تمام رهبران روشن بین نظامی و سیاسی آلمان، آشکار شده بود که جنگی که آنها در سال 

1۹۳۹ شروع کردند، دیگر امکان پیروزی نخواهد داشت.

نگاهیبهاسناد
سرنوشت اسرای جنگی اتحاد جماهیر شوروی1

»بخش بزرگی از آنها از گرسنگی می میرند«، فوریه 1۹۴2
آلفرد روزنبرگ (Alfred Rosenberg(، وزیر وقت آلمان برای امور مناطق تحت اشغال در شرق، 
به  می تواند  بهتر  متحدانش  نیز کمک  و  بومی  کار  نیروهای  پشتیبانی  و  با کمک  آلمان  که  می پندارد 
اهداف سیاسی نازیسم دست یابد. او در نامه خود به رئیس ستاد کل فرماندهان نیروهای مسلح آلمان، 
ویلهلم کایتل (Wilhelm Keitel(، در 2۸ فوریه 1۹۴2، چنین می نویسد: »امروز از مجموع ۳/۶ میلیون 
اسیر جنگی، تنها چند صد هزار تن از آنها توان کار دارند. بخش بزرگی از آنها یا در اثر گرسنگی جان 
سپرده اند و یا بر اثر آب و هوای بد، مرده اند. هزاران نفر نیز بر اثر بیماری جان داده اند. برای من کامال 

1. ارنست کلی (Ernst Klee( ویلی درسن (Willi Dressen(، »خدا با ما است«. 
جنگ ویرانگر آلمان در شرق، 1۹۳۹- 1۹۴۵، انتشارات فیشر (Fischer(، فرانکفورت 1۹۸۹، صص. 1۴۷ - 1۴2
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روشن است که تغذیه چنین توده بزرگی از اسیران جنگی با مشکالت عدیده ای روبرو خواهد بود. اما با 
این وجود، باید بگویم که اگر تفاهم الزم و ضروری معینی برای اهدافی که از جانب سیاست آلمان دنبال 
می شود، وجود داشت، می شد از مردن اسرا در این تعداد و میزان توصیف شده، پرهیز نمود. به عنوان 
اسرای جنگی  اختیار  را در  مواد غذایی الزم  بودند  اهالی شوروی آماده  بنابر اطالعات موجود،  مثال، 
استفاده کرده اند.  امکان  این  از  با موفقیت  نیز  اردوگاه ها  تفاهم  با  فرماندهان  از  قرار دهند. برخی  خود 
اما اکثریت فرماندهان اردوگاه های اسرای جنگی، به اهالی غیرنظامی، امکان و اجازه نداده اند که آنها 
مواد غذایی الزم را در اختیار اسرا بگذارند. این فرماندهان ترجیح داده اند اسرا بر اثر گرسنگی بمیرند. 
بنابر اطالعات من، باز هم به عنوان مثال، حتی در زمان حرکت اسرا با پای پیاده برای رفتن به اردوگاه ها 
نیز به اهالی غیرنظامی، امکان و اجازه داده نشده است که به اسرا غذا برسانند. حتی در موارد بسیاری 
نیز، اسرایی که به هنگام رفتن به اردوگاه ها بر اثر گرسنگی و خستگی و بی رمقی، توان ادامه راه رفتن 
نداشته اند، در برابر چشمان حیرت زده غیرنظامیان، تیرباران شده اند و اجساد آنها همانجا رها شده است. 
در بسیاری از اردوگاه ها حتی اصوال تدارکات الزم برای زندگی اسرا فراهم نشده است. آنها می بایست 
در زیر باران و برف و در فضای باز زندگی می کردند. به آنها حتی وسایل و ابزار الزم برای کندن زمین 
و گودال به منظور زندگی در آن سوراخ ها نیز داده نشده است. (...( در پایان باید از تیرباران های اسرای 
جنگی بگویم که بعضا بر اساس نقطه نظرات و تصوراتی انجام گرفته اند که عاری از هرگونه تفاهم و فهم 
سیاسی الزم می باشند. به عنوان مثال، در برخی از اردوگاه ها »آسیایی ها« را تیرباران کرده اند، هرچند که 
مردمان و ساکنان مناطقی که جزئی از آسیا به حساب می آیند، مانند قفقاز یا ترکمنستان، از جمله کسانی 
هستند که در شوروی با شدت تمام علیه سرکوب روس ها و بلشویسم مبارزه می کنند. وزارت امور مناطق 
تحت اشغال (آلمان( در شرق، چندین بار در رابطه با این  وضعیت نامناسب گوشزد کرده است، با این 
وجود، در اردوگاه اسرای جنگی در نیکوالیف (Nikolajew(، در ماه نوامبر، فرمانده ای پیدا شده که 

قصد داشته دوباره »آسیایی ها« را از میان ببرد. 

ارزش جان یک انسان در چیست؟1
بریده ای از نامه های جبهه: ستوان الف. ب.، 1۹ اکتبر 1۹۴2

(...( من در اینجا روزهای سخت و وحشتناکی را سپری می کنم. هر روز حدود سی تن از اسرای 
جنگی من یا جان می دهند یا مجبور می شوم دستور دهم آنها را تیرباران کنند. چه تصویر وحشتناکی 
است. (...( زندانیان در اینجا، که برخی از آنها نه پالتو دارند و نه لباس و پوشاک کافی بر تن، همیشه 
یکی  آنها  ندارد،  وجود  کافی  اندازه  به  غذا  چون  اینجا،  در  نمی شوند.  خشک  هرگز  و  هستند  خیس 
پس از دیگری درهم  شکسته می شوند و من دیگر نخواهم توانست آنها را به وطنشان بازگردانم. (...( 
و  افکار  در  است،  بی ارزش  چقدر  انسان ها  جان  که  می شود  متوجه  این صحنه ها  دیدن  با  انسان  وقتی 

1. اورتوین وخبندر (Ortwin Buchbinder( و راینهولد اشترز (Rheinhold Sterz(، چهره دیگر جنگ.
 نامه هایی از جبهه جنگ، 1۹۳۹- 1۹۴۵، جزوه شماره ۳0۳ چاپ دوم، ث. ح. بک (C.H. Beck(، انتشارت مونیخ، ص. 

1۵0 به بعد.
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اندیشه هایش  دگرگونی و تحولی رخ می دهد. ارزش جان انسان ها واقعا در چیست و چقدر است؟ یک 
گلوله، یک کلمه و بعد زندگی پایان می یابد!؟ من تصمیم گرفتم که دیگر به این امر فکر نکنم و برای 
از  زندگی خواهم کرد،  اکنون،  هم  از  امروز،  همین  از  من  نتراشم.  اجتماعی  زندگی، محدودیت های 

امروز به فردا، روز به روز (...(.

روند یک کشتار: گزارشی از یک عامل1
 )Kachowka) از دیگر حوادث، یک تیرباران دسته جمعی در کنار یک چاه، در راه کاخووکا ...«
را به خاطر می آورم. چاهی بود با دهانه ای به قطر شش تا هفت متر در وسط بیابان. چاه، یک چشمه آب 
انباشته بودند. این کپه گندم ها را می توان مثل یک  خشک شده و متروک بود. در نزدیکی چاه گندم 
پله یا نردبان یا چیزی شبیه اینها فرض کرد. افراد پلیس حراست را با کامیون های نفربر به سوی این چاه 
بردند. در اطراف چاه، چپ و راست یا باال و پایین، هیچ آبادی دیده نمی شد. حتی یک کلبه دهقانی هم 
در آن نزدیکی وجود نداشت. قربانیان، که صدها و شاید هم هزار نفر زن و مرد بودند، با کامیون به آنجا 
منتقل شدند. به خاطر نمی آورم که در این لحظه کودکی هم در آنجا بوده باشد. این افراد می بایست 
در فاصله حدود صد متری چاه، در گل و الیی که بر اثر باران بوجود آمده بود، یا دراز بکشند و یا زانو 
بر زمین بزنند و لباس های باال تنه خود را درآوردند. آنها همواره می بایست حدود ده نفر به ده نفر در 
کنار چاه به صف بایستند و سپس توسط یک گروه تیر، که تعدادشان ثابت بود، و من هم یکی از آنها 
بودم، از پشت به ضرب گلوله به قتل می رسیدند. قربانیان، پس از تیرباران به درون چاه انداخته می شدند. 
برخی اوقات اتفاق می افتاد که بعضی از آنها از ترس، زنده به درون چاه می پریدند. گروه تیر مرتبا عوض 
می شد. دلیل، فشارهای روحی روانی بود که من نیز شامل آن می شدم. من با تمام نیت و خواست خوبی 
که امروز دارم، حتی امروز هم نمی توانم به شما بگویم که چند بار می بایست در تیرباران ها شرکت کنم. 
شما می توانید تصور کنید که این تیرباران ها، آنگونه که ما امروز و اکنون درباره آنها حرف می زنیم، در 
آرامش و سکوت انجام نمی گرفتند. زنان فریاد می زدند و گریه می کردند، مردان نیز به همچنین. برخی 
تالش می کردند فرار کنند. محافظان نیز مرتبا فریاد می زدند و داد بیداد می کردند. اگر قربانیان، آنچنان 
که محافظان می خواستند، گوش به دستورات آنها نمی دادند، حسابی کتک می خوردند و مورد ضرب و 
شتم قرار می گرفتند. در این رابطه، یک فرد مو قرمز اس- د (SD(2 را به خاطر می آورم که همواره یک 

1. اظهارات پلیس حراست ت.، عضو واحد عملیاتی 10 الف، مورخ 2۶ ژانویه 1۹۶۵، شماره پرونده 21۳، آ. ر. ۶۶/1۸۹۸، 
جلد یازدهم، برگ 2۵1۶ و ادامه، مرکز اسناد اداری دادگاه ایالتی در لودویگزبورگ (Ludwigsburg(. برگرفته از کتاب: 
 ،)Fischer) و ...، »دوران های خوب و زیبا«، قتل یهودیان از نگاه آمران و عامالن، انتشارات فیشر )Ernst Klee)ارنست کلی

فرانکفورت/ ماین، 1۹۸۸، ص. ۶۵ به بعد.
2. اس - د (SD( مخفف der Sicherheitsdienst der Reichsführes، به معنای اداره امنیت رهبری، بخشی از دستگاه 
قدرت نازیسم بود که در سال 1۹۳1 به عنوان اداره امنیت حزب ناسیونال - سوسیالیست کارگران آلمان و به عنوان شعبه ای از 
اس-اس پایه گذاری شد و تا سال 1۹۳۹، زیر نظر اداره کل امنیت آلمان قرار داشت. اس - د، یا اداره امنیت رهبری، از جمله 
مسئول مبارزه با مخالفان سیاسی و سرکوب اعتراضات مردم بود. از جمله سایر وظایف اس - د، جاسوسی و انجام عملیات 

پنهانی و خرابکاری در خارج از کشور بود.
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شالق در دست داشت و اگر عملیات آنگونه که مورد میل آنها بود پیش نمی رفت، قربانیان را به شالق 
می بست. برخی نیز داوطلبانه به میدان های تیر می آمدند، زیرا چاره دیگری نداشتند. (...( گروه تیرباران 
در کنار این چاه متشکل از پلیس حراست، افراد وابسته به نیروهای اس - اس (SS(1 و افراد اس - د 
(SD( بودند. ما افراد پلیس حراست، با تفنگ کارابین تیراندازی می کردیم و افراد اس - د با هفت تیر و 
مسلسل شلیک می کردند. در هر حال، هرکس اسلحه خودش را در دست داشت. فشنگ های الزم را از 
جعبه های آماده به ما می دادند. میدان تیر، صحنه بسیار وحشتناکی بود. دور دهانه چاه پر از خون بود و 
حتی تکه های مغز قربانیان بر روی زمین ریخته شده بود. قربانیان می باید پس از فراخوانی در آنجا به صف 
شوند. آنها حتی پیش از انتقال به میدان تیر متوجه می شدند که چه سرنوشتی در انتظار آنها است، زیرا 
حتی از محل اطراق و تجمع خود می توانستند صدای تیراندازی و فریادها و ناله و زجه ها را بشنوند. (...( 
تیرباران ها، تا هنگامی که آخرین قربانی نیز به درون چاه انداخته شود، تقریبا تا ساعت یک بعد از ظهر 
طول می کشید. در رابطه با این کشتارها، دقیقا به خاطر دارم که افراد اس - د پس از تیرباران ها همگی 
به شدت مست می کردند. آنها می بایست سهمیه ویژه ای از مشروبات الکلی دریافت کرده باشند. به ما، 
افراد پلیس حراست، چیزی (سهمیه ویژه( نمی دادند و من، هنوز دقیقا به خاطر دارم، که از این بابت به 

شدت عصبانی بودیم«.

)Kiew( در کیف )Babij Jar( تیرباران دسته جمعی در دره بابیج جار
بنابر اطالعات خود، ۳۳۷۷1  بابیج جار،  افراد اس - اس، در دره  (...( در 2۹ و ۳0 سپتامبر 1۹۴1، 

یهودی را تیرباران کرده اند. (...(
فراخوان فرماندار شهر کیف2:

باید در روز 2۹ سپتامبر 1۹۴1، راس ساعت ۸ صبح، در تقاطع  تمام یهودیان شهر کیف و حومه، 
خیابان میلنیکوفسکایا (Mijlnikowskaja( و دوچتوروفسکایا (Dochturowskaja(، نزدیگ گورستان 
نیز لباس گرم به همراه داشته باشند.  باید اوراق شناسایی، پول، اشیاء بهادار و  شهر، حضور یابند. آنها 
یهودیانی که طبق این دستور عمل نکنند و در جای دیگری دیده شوند، تیرباران خواهند شد. اگر کسی 
از اهالی شهر، خانه های خالی شده یهودیان را اشغال کند یا از آنجا چیزی بردارد، تیرباران خواهد شد. 

1۹۶۶، ص. ۷۸

1. اس - اس(SS(، مخفف SchutzStaffel، به معنای »واحد حراست« است که در چهارم آپریل 1۹2۵، به عنوان واحد 
ویژه حراست حزب ناسیونال - سوسیالیست کارگران آلمان توسط هیتلر پایه گذاری شد. واحد اس - اس از سال 1۹2۶ و پس 
از کنگره حزب در همان سال زیر نظر و مسئولیت واحد اس - آ ( واحدهای ضربتی- تهاجمی( قرار گرفت و از همان ابتدا 
نقش پلیس در روابط درون حزبی را بر عهده داشت. پس از انحالل واحد اس - آ در سال 1۹۳۴، اس - اس تبدیل به واحدی 
مستقل در درون حزب نازیسم شد و در دوران حاکمیت نازی ها در آلمان، عالوه بر تسلط بر دستگاه پلیس به سازماندهی 
واحدهای شبه نظامی دست زد که در کنار ارتش آلمان مستقال به عملیات نظامی دست می زد. اس - اس از سال 1۹۳۴ به 
بعد مسئول اداره اردوگاه های (کار و مرگ( شد. اس - اس نماد تداخل تشکیالت حزبی در درون حکومت بود. در دوران 
از مسئوالن اصلی  نهاد سرکوب و ترور دگراندیشان و دگرباشان و یکی  نازیسم در آلمان، اس - اس مهمترین  حاکمیت 
جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت و هولوکاست بود که ادامه کار آن پس از پایان جنگ در سال 1۹۴۵ ممنوع شد. مترجم

2. موسسه پژوهش های اجتماعی هامبورگ، جنگ نابودگر. جنایات ارتش (آلمان( 1۹۴۴- 1۹۴1، گاتالوگ نمایشگاه
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»بسیار خوب، خاک ریزی را شروع کنید1«
 ،)Dina Pronitschewa) پرونیچوا  دینا  گزارش   :1۹۶۶ زنده،  شهید  یک  گزارش  از  بریده ای 
چاپ شده در مجله یونوست (Junost(، شوروی، شماره 1۹۶۶/۸، که توسط او به عنوان شاهد، در حضور 
دادستان شوروی، در تاریخ ۹ فوریه 1۹۶۷، در رابطه با یک پرونده جنایی در آلمان، دوباره مورد تائید 

قرار گرفته است.
باریکه یک گودال کنده شده در جداره یک  از  باید  از یک گروه ده نفره است که  نفر دوم  دینا، 
با دیواره های شنی تپه قرار دارد که تقریبا  انباشت سنگ  تپه عبور کنند. در برابر آنها محل تخریب و 
نیمه عمودی اند. هوا نیمه تاریک بود و او می توانست تکه سنگ های جداشده از تپه شنی را خوب ببیند. 
ماموران محافظ، آنها را با عجله و سرعت به سمت چپ، بر روی یک بلندی باریک کنده شده در سینه 
تپه، می رانند. در سمت چپ آنها دیوار و در سمت راست گودال قرار دارد. این بلندی را آشکارا برای 
باید  از روی آن،  رفتن  راه  هنگام  افراد،  به گونه ای که  بود،  باریک  بسیار  بودند که  تیرباران ها ساخته 
خود را به دیواره شنی تپه می چسباندند تا به درون گودال نیافتند. دینا نگاهی به پایین، به درون گودال 
می اندازد. به نظرش می آید که بسیار گود است و سرش گیج می رود. پایین، دریایی از اجساد خون آلود 
وجود داشت. دینا جایی ایستاده بود که می توانست مسلسل های سبک آماده شلیک را ببیند. در آنجا چند 
سرباز آلمانی نیز ایستاده بودند. آنها آتش روشن کرده بودند و به نظر می آمد که روی آن چیزی می پزند. 
پس از آنکه تمام گروه بخت برگشتگان، روی آن بلندی باریک برده شدند، یکی از سربازان از کنار 
آتش دور شد، به سوی یکی از مسلسل ها رفت و شروع به تیراندازی کرد. دینا، بیشتر از آنکه مشاهده 
کند، احساس می کند که چگونه افراد، یکی پس از دیگری، از باالی بلندی به درون گودال می افتند. 
او نزدیکی رگبار گلوله ها به خود را احساس می کند. حس می کند که رگبارهای مرگ به او نزدیک 
و  نمی کند  تامل  تو است، سریع...«، دیگر  نوبت  »االن  نزدیک تر می شوند. در مغزش جرقه ای می زند: 
فورا، با مشت های گره کرده، خود را به درون گودال پرت می کند. چنین تصور می کند که افتادنش 
به ته گودال، تا ابد طول می کشد. گودال واقعا هم بسیار عمیق بود. او به هنگام زمین خورن، نه احساس 
ضربه ای می کند و نه احساس درد، تنها زمین خوردن را حس می کند. به محض افتادن به ته گودال، فورا 
او را خونی گرم، می پوشاند. خودش زخمی نبود، اما بر روی صورتش خون جاری بود، زیرا در حوضی 
از خون افتاده بود. او افتاده در ته گودال، بر روی اجساد، با دست های باز به دو سو و چشمانی بسته، در 
اطراف خود صداهای خفیف ناله و گریه و زاری می شنود: افراد زیادی هنوز زنده بودند که نه تنها امکان 
و توان تکان خوردن را نداشتند، بلکه زیر فشار و سنگینی اجسادی که یکی پس از دیگری بر روی آنها 
می افتادند، زنده به گور می شدند. پس از تیرباران، سربازها بر روی بلندی رفتند و با چراغ، پایین را نگاه 
کردند و به کسانی که به نظرشان هنوز زنده بودند، با یک کلت، تک تیر می زدند. یک نفر در فاصله ای 

1. ارنست کلی(Ernst Klee( ویلی درسن (Willi Dressen(، »خدا با ما است«. 
جنگ ویرانگر آلمان در شرق، 1۹۴۵- 1۹۳۹، انتشارات فیشر (Fischer(، فرانکفورت 1۹۸۹، صص. 12۹- 12۷

برگفته از استفن/النگه (Steffens/Lange(، جلد 2، ص. 120 به بعد.
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بسیار نزدیک به دینا، هنوز ناله می کرد. دینا می شنود که سربازان به او نزدیک می شوند. آنها روی اجساد 
راه می رفتند. سربازان به پایین، به درون گودال آمدند و به روی برخی از اجساد خم شدند، از بعضی ها 
آنها چیزی برداشتند و هر از گاهی به سر اجسادی که هنوز تکان می خوردند تک تیر می زدند. (...( دینا، 
پس از چند دقیقه، صدایی از باال می شنود: »... بسیار خوب، کار تمام است، خاک ریزی را شروع کنید!« 
بیل ها شروع به خش و خش می کنند و او صدای بم ریختن شدن خاک شنی بر روی اجساد را می شنود. 
صدا نزدیک و نزدیک تر می شود تا سرانجام ریزش خاک به دینا می رسد. او در زیر تلی از خاک و 
شن مدفون می شود، اما تا زمانی که خاک، دهانش را نپوشانده است همچنان بی حرکت می ماند و اصال 
تکان نمی خورد. صورت او رو به باال است و شنی که تنفس می کند به ریه اش می رود و نفس کشیدن را 
مشکل می کند. دینا، بدون آنکه بداند چه می کند، در حالی که ترس، سراپای وجودش را فراگرفته بود، 
شروع به چرخیدن به دور خود می کند. او حاضر بود تیربارانش کنند و به ضرب گلوله کشته شود تا اینکه 
زیر خاک مدفون و زنده به گور شود. دینا با دست چپش، که هنوز سالم بود، شن ها را از دهانش پاک 
می کند. شن به گلویش می جهد و نزدیک است به سرفه بیافتند که با تمام قوا از آن جلوگیری می کند 
و بعد نفسی به راحتی می کشد. سرانجام در زیر تلی از شن و خاک، شروع به حرکت می کند. سربازان 
در آن باال کار خود را تمام کرده بودند. آنها بر روی اجساد شن ریختند و سپس از محل دور شدند. 
چشم های دینا پر از شن بود. تاریکی جهنمی ای حاکم بود و هوا بسیار سنگین می نمود. دینا خود را به 
پای دیوار سنگی تپه می رساند. او بسیار آهسته و با احتیاط تمام می خزد تا سرانجام به پای دیوار می رسد. 
سپس از جایش به آرامی بلند می شود و با دست چپ شروع به کندن سوراخی در دیوار شنی می کند. 
او خود را به دیوار شنی می چسباند، با دست چپش دیواره شنی تپه را سوراخ می کند، پایش را در اولین 
سوراخ می گذارد، دوباره سوراخی دیگر می کند، و به آرامی خود را باال می کشد. در هر گامی که به 
باال برمی دارد، در هر لحظه خطر افتادن به پایین وجود دارد. در باالی تپه، بوته ای کوچک وجود دارد، 
او آن را با دستانش لمس می کند، با تردید و یاس فراوان آن را محکم می چسبد، و درست در لحظه ای 
که می خواهد خود را از لبه گودال باال بکشد، در پشت سر خود، در ته گودال، صدای ضعیفی می شنود. 
نزدیک بود از ترس دوباره به ته گودال بیافتد: »عمه، نترس، من هم زنده ام.« صدای نوجوانی بود که زیر 
پیراهن به تن داشت. او مانند دینا در حال باال کشیدن خود از دیواره تپه شنی بود. جوان می لرزید. دینا 
می گوید هیس، »یواش، صدا نکن، دنبال من بیا باال.« و بدین ترتیب، آنها  با هم از تپه باال می خزند و به 

راه خود، در سکوت تمام، ادامه می دهند. کجا؟ کسی از آن دو نمی دانست.

خشونتی افسارگسیخته در جنگی ویرانگر1
این  تاریخ،  در  جنگ ها  از  یک  هیچ  در  تاریخ(:  ویژه  سایت  دی  اینترنتی  (هفته نامه  سایت/تاریخ 
تعداد انسان در ابعادی که در جنگ با شوروی به قتل رسیدند، کشته نشده است. آقای هر (Heer(، شما 

1. کریستیان اشتات (Christian Staat( و فولکر اولریش (Volker Ulrich(، »تجربه ای از قدرت مطلق«، سایت آنالین 
(Zeitonline(، 2۴ مه 2011، برگرفته از (http/www.zeit.de/zeit-geschichte(، ۳0 اکتبر 2012،  درباره تاریخ، نیروهای 

مسلح آلمان (در دوران نازیسم(، مصاحبه با سربازان ارتش، هر (Heer( ولسر (Welzer(، متن کامل مصاحبه.
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تعیین کننده ای در شناسایی جنایات  نازیسم(، نقش  نیروهای مسلح آلمان (در زمان  نمایشگاه  برپایی  با 
این نیروها در افکار عمومی داشته اید. شما، آقای ولسر (Welzer(، به عنوان روانشناس امور اجتماعی، 
مطالعات گسترده و منسجمی در رابطه با روانشناسی عامالن جنایات داشته اید. به نظر شما، این اعمال قهر 

و این خشونت ها چگونه ممکن شدند؟ 
هارالد ولسر (Harald Welzer(: به نظر من انسان ها اساسا و اصوال توان انجام هر کاری را دارند. 
به این دلیل، من از اینکه آنها در این جنگ دست به هر کاری (جنایتی( زدند، تعجب نمی کنم. به ویژه 
آنکه امکان کاربرد قهر و خشونت، تا آنجایی که شما اساسا بتوانید تصورش را بکنید، از همان ابتدا به 
طور گسترده ای فراهم بود. به عنوان مثال، از راه دستورات و فرمان های جنایتکارانه ای که به سربازان از 
همان ابتدا این امکان را می داد، که در صورت اعمال قهر و خشونت نسبت به افراد غیرنظامی، از پیگرد 

قضایی مصون و در امان باشند. 
هانس هر (Heer(: برای فهم بهتر و ویژگی این پدیده، باید نگاهی به پیش تاریخ آن افکند. از اواخر 
سده نوزدهم به بعد، در آلمان ایده های ملی - ناسیونالیستی قدرت بزرگ و برتر وجود دارد. از نگاه 
بسیاری از افراد، اینگونه بود که تصور می کردند در سال 1۹۳۳، برای آخرین بار، شانسی بوجود آمده 
است که آلمان ها به آنچه در جنگ جهانی اول نتوانسته بودند دست یازند، سرانجام برسند: یعنی آلمان 
را تبدیل به قدرت جهانی کنند. این امید و آرزو همچون برق فشار قوی عمل می کرد و به سرعت، هسته 
اعمال قهر و خشونت را با خود به همراه آورد که در جنگ جهانی دوم، شدت و حدت گسترده ای یافت.

(...( سایت/تاریخ: در این میان، تمام پژوهش های انجام گرفته درباره آمران و عامالن این جنایت ها 
در این امر اشتراک نظر و توافق دارند که امکان وقوع این کشتارها و قتل ها، از جمله به این دلیل اصلی 
بوده است که کشتار دگرباشان مجاز بوده است. اما در این میان، نقش جبر و ترس چه بوده است؟ یا 

محدوده استقالل عمل هر یک از عامالن (جنایت(، مسئولیت فرد، در جنگ به چه میزان بوده است؟
میدان  و  برعکس جبهه  اما  نداشت.  عملی وجود  استقالل  سربازان  برای  در جبهه،  در جنگ،  هر: 
جنگ، در خارج از آن هیچ فرمان و ضرورتی حاکم نبود. به طور مثال: فرض کنید دو سرباز آلمانی 
وظیفه دارند عده ای زندانی را همراهی کنند و بیرون ببرند. اگر هر دو سرباز، نظری مشابه داشته باشند 
و با هم تبانی کنند، آن دو می توانند آزادنه تصمیم بگیرند و به زندانیان بگویند که مثال آزادند و سپس 
آنها را به گلوله ببندند و بعد مدعی شوند که: آنها می خواستند فرار کنند و ما آنها را در حال فرار کشتیم. 
ولسر: یا برعکس، می توان زندانیان را کشت بدون آنکه اصوال نه دستور و نه دلیلی برای این کار 

وجود داشته باشد (...(
هر: انسان می تواند از انجام برخی از دستورات نیز سرپیچی کند. مثال زمانی که مسئله بر سر تیرباران 
یهودیان بود. بر خالف آنچه که عده ای بعدها مرتبا ادعا می کردند، چنین امتناعی به هیچ وجه به شدت 
مجازات نمی شد و سربازان آن را می دانستند. اینجا خطر در جای دیگری نهفته بود. در اینکه فرد در 
اثر تکرار این امتناع و ادامه سرپیچی، از متن گروه به حاشیه رانده و سرانجام، زمانی غیرخودی شود. 
در چنین حالتی، اگر بر فرض این فرد زخمی می شد، آیا دیگران حاضر بودند او را از میدان نبرد نجات 
این چرندیات احساسی -  او را نجات می دادند؟ احتماال درباره او چنین می گفتند: هرکس  دهند، آیا 
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اخالقی را می گوید، حاال هم باید چوبش را بخورد. 
سایت/ تاریخ: در کنار این بهانه و دست آویز، که گویا ما باید می کشتیم، عده ای دیگر ادعا می کنند، 
که ما از جنایات و حتی از کشتارهای جمعی یهودیان، بی اطالع بوده ایم. شما در این باره چه می گویید؟

ولسر: ما دو سند بسیار قوی در دست داریم که بر اساس آنها، همه و واقعا همه، می بایست از آنچه که 
بر یهودیان گذشته است مطلع بوده باشند. سند اول تمام جزئیاتی است که در گفتگوها درباره تیرباران های 
بیان می شوند. سند دوم عدم تعجب کامل درباره این  با گاز  دسته جمعی و نیز کشتار دسته جمعی آنها 
اظهارات است. اینکه یک نفر مثال بگوید: »این حرف های بی ربط چیست که در اینجا می زنی؟«، هرگز 
پیش نمی آید. به جای آن، پرسش ها بر سر جزئیات (جنایات( دور می زنند: اینکه مثال اجساد در گودال ها 
چگونه بر روی هم تل انبار می شدند تا هرچه بیشتر جا داده شوند، بزرگی گودال یا قبرهای دسته جمعی 

چقدر بود، یا آیا زنان و کودکان هم تیرباران می شدند یا نه؟
هر: یک دست آویز و بهانه بسیار رایج، عبارت از این است که: »من در این یا آن قسمت و بخش 
بودم و متوجه چیزی نشده ام«. اما این دست آویز قابل قبول و پذیرش نیست. به عنوان مثال، هنگامی که 
سربازان مرخصی داشتند و به خانه های خود می رفتند، معموال حدود یک هفته یا مدت بیشتری را در راه 
آهن به سر می بردند تا به خانه برسند و در آنجا طبیعتا درباره این مسائل حرف زده می شد! به ویژه درباره 
هر چیزی که بسیار غیرعادی باشد: از جمله درباره کشتار یهودیان. عین همین مثال را می شود درباره 
بیمارستان های صحرایی زد. آنها محل بزرگی برای تبادل هرگونه اطالعات و اخبار بودند و می شد به 

همه چیز دست یافت.
با چنین سرعت و شدت غیرقابل  (...( سایت/تاریخ: هنگامی که خشونت گرایی مردان در جنگ، 
پایان جنگ  از  پس  سربازان  آیا  بود:  سال 1۹۴۵، چگونه  از  پس  آن،  بر عکس  انجام گرفت،  باوری 
پروسه  اینکه  یا  و  شوند؟  متمدن  جامعه  جذب  و  بکشند  خشونت  از  دست  سرعت  همان  با  توانستند 

وحشیگری و انسانیت زدایی که در این جنگ ویرانگر اتفاق افتاد، غیرقابل بازگشت بود؟
ولسر: من در این رابطه تنها می توانم پندارگرایی کنم. به نظر می آید که آلمان ها، حداقل در ظاهر، 
خود را به سرعت با شرایط نوین تطبیق داده اند. اکنون دموکراسی به جای ناسیونال - سوسیالیسم، و صلح 
به جای جنگ، حاکم است. چنین به نظر می آید که انسان ها، با همان سرعتی که به خشونت و منطق قهر 
این جنگ ویرانگر روی آوردند، با همان سرعت نیز دوباره از آن فاصله گرفته اند. اعمال قهر، اعتبار خود 
را دیگر از دست داده بود و دیگر زمینه برای عمل و رفتار خشونت آمیز افراد موجود نبود. به همین دلیل 

نیز سربازان بازگشته از جبهه های جنگ، تبدیل به باندهای غارتگر و مافیایی نشدند. 
هر: در برخی از نهادها، مثال در نهاد پلیس- یا وقتی به آموزگارانی فکر می کنم که مرا تعلیم دادند- 
روحیه و رفتار سال های پیش از سال 1۹۴۵، از نظر شخصی و فکری، به شدت ادامه داشت. روشن است 

که هرکس تالش می کرد گذشته خشونت آمیز خود را در تناسب با شرایط نوین به آن منتقل کند. 
ولسر: اما در مجموع که نگاه کنیم، باید بگویم که سرعت بازگشت به شرایط نسبتا عادی، واقعا بسیار 
سریع و عجیب بود. البته این به آن معنا نیست که بگوییم چنین تجربه ای در رابطه با خشونت فوق العاده، 
بدون تاثیر بر روی افراد پایان گرفته است، حال چه این اعمال قهر از راه شنیده ها باشد، یا مشاهدات 
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تاثیرات  امر بسیار وحشتناکی است که  انسان،  و تجربه شخصی خود فرد. تخریب یکپارچگی جسمی 
عمیقی بر روان او برجای خواهد گذاشت. این جراحات نسل ها ادامه خواهد داشت.

خاطره  در  ثابتی  و  محکم  جای  هم  هنوز  شوروی  علیه  جنگ  اینها،  تمام  وجود  با  سایت/تاریخ: 
آلمان ها ندارد، نه شخصی و نه عمومی. این امر را چگونه باید توضیح داد؟

با  رابطه  آلمان، در  است. در  بسیار سخت و مشکل  به خاطرآوردن جنایات شخصی، همواره  هر: 
هولوکاست، ما تا اندازه ای موفق بوده ایم. اما دلیل اینکه این جنگ ویرانگر، در تمامیت خود، در خاطره 
و ذهنیت ما حتی جای اندکی هم نیافته است، مربوط به این واقعیت می شود که همراه با نیروهای نظامی، 
به این معنا که در هر خانواده مردانی بوده اند که در  کل جامعه آلمان درگیر این جنایات بوده است: 
جنگ شرکت داشته اند. استراتژی سربازان نیروهای نظامی و خانواده هایشان در آن دوران، این بوده است 
که در رابطه با جنایات انجام گرفته یا سکوت کنند، یا انکار کنند و یا آنها را به گونه دیگری جلوه دهند. 
به عالوه، داستان سرایی در رابطه با قربانی شدن خود خانواده ها نیز به این امر اضافه شد که تمام فرهنگ 
خاطره آلمانی ها را دربرگرفت. سرانجام پس از سال 1۹۴۵، در فضای ضد کمونیستی دوران جنگ سرد، 
آلمانی ها از جو موجود بهره برداری کردند و توانستند به بهترین وجه، به توجیه تصویر دشمن در زمان 

نازیسم بپردازند.
ولسر: من هم با این نظرات موافق هستم، مگر آنچه مربوط به نقش ایدئولوژی می شود، زیرا من نسبت 
به این نقش، با شک و تردید می نگرم. اما در این مورد، در رابطه با فراموشی یا حافظه ضعیف آلمان ها، 
و  نامطبوع  همواره  یادآوری یک جنگ شکست خورده،  دارد:  وجود  ساده  بسیار  و  طبیعی  دلیل  یک 

ناخوشایند است.



3
کشتار جمعی و هولوکاست

بیمار  انسان  نفر  با شروع جنگ حدت و شدت می یابد. هزارن  خشونت 
و معلول به قتل می رسند و انتقال یهودیان اروپا به اردوگاه های کار و مرگ 
و کشتار آنها، در کنفرانس وانزه (Wansee( هماهنگ می شود. در »عملیات« 
گروه های ضربت - عملیاتی، اس - د، اس - اس و پلیس، و نیز در اردوگاه های 

مرگ، میلیون ها انسان، قربانی ترور نازی ها می شوند1.

کشتاربیماران
ابتدای  همان  در  هستند،  »بی ارزش«  جان های  دارای  اینکه  به  معروف  انسان های  کشتار  به  تصمیم 
شروع جنگ و همراه با قتل بیماران و معلوالن، گرفته شده بود. خواسته هایی نظیر پر کردن برگه های 
تحت  حتی  تا  نامناسب،  زوج های  برای  ازدواج  ممنوعیت  ارثی،  بیماری های  درباره  شخصی  پرسش 
قرنطینه قراردادن افراد غشی، بیماران روانی و نیز عقیم کردن انسان های »پست تر« در بحث های مربوط 
بیندینگ  بود. کارل  انتقال ژن در جمهوری وایمار (Weimarer Republik( شروع شده  به سالمت و 
(Karl Binding(، متخصص حقوق جنایی و آلفرد هوخه (Alfred Hoche(، روانپزشک، در سال 1۹20، 

1. آنتی سمیتیسم (Antisemitism-  Antisemitismus(، یک نظریه ضدیهودی است که از حدود اوایل سده نوزدهم 
در اروپا شکل می گیرد و ترکیبی است از نظریه های نژادپرستانه، ناسیونالیسم افراطی و سوسیال - داروینیسم. آنتی سمیتیسم 
فاجعه هولوکاست  به  منتهی  بود که  (نازیسم( در آلمان  ناسیونال - سوسیالیستی  نژادپرستانه، محور اصلی و اساسی جنبش 

گردید.
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جزوه ای تحت نام »آزادی (اجازه قانونی( برای نابودی جان هایی که ارزش زنده بودن ندارند« را منتشر 
انسان و  به جان و حیات  احترام  بر  مبنی  معتبر در فرهنگ یهودی- مسیحی،  ارزش  کردند که در آن 

خدشه ناپذیری آن، با استناد به جوامع آنتیک، نظیر اسپارت ها، مورد نقد و هجمه قرار گرفته بود.
همزمان با شروع حاکمیت نازیسم، دولت هیتلر، در ژوئیه 1۹۳۹، »قانون پیش گیری از نسل مبتال به 
بیماری های ارثی« را به تصویب می رساند، مصوبه ای که برای اولین بار در آلمان، عقیم کردن اجباری 
برخی بیماران را قانونی می کند. پس از این مصوبه، صدای کسانی که خواهان کشتن انسان های معلول 
سوسیالیست   - ناسیونال  حزب  رهبری  »دفتر  به  همواره  می شود.  بلندتر  مرتبا  بودند،  روانی  بیماران  یا 
کارگران آلمان«، که بیشتر جنبه نمادین داشت، و در اساس عمدتا نهادی برای رتق و فتق امور شخصی 
هیتلر بود، نامه هایی می رسید، که ارسال کنندگان در آنها خواهان کسب مجوز قانونی برای اقداماتی در 
جهت کمک به مرگ کسانی بودند که به هر دلیل امکان بهبود و سالمت آنها وجود نداشت. از جمله 
این نامه ها، در سال 1۹۳۹، نامه پدری بود که در آن، او خواهان اجازه کشتن پسر معلولش می شود. هیتلر 
که اقدامات بشردوستانه به نفع بیماران و ضعیفان را همواره و آشکارا تحت عنوان »پرت و پالگویی های 
انسان دوستانه مدرن« به تمسخر می گرفت، در این مورد خود شخصا وارد عمل می شود و به فیلیپ بوهلر 
 )Karl Brandt) رهبر دفتر حزب، و پزشک خصوصی خود، دکتر کارل برانت ،)Philipp Bouhler)
دستور می دهد، کودک را بکشند و در آینده نیز، در چنین مواردی، به گونه ای مشابه عمل کنند. هنگامی 
از مقامات مافوق خود  این کودک،  انجام تدارکات مرگ »آرام و بشردوستانه«  این دو، در روند  که 
را صادر  این کودک  قتل  فرمان   ،1۹۳۹ اکتبر  در  هیتلر خود  می کنند،  کتبی   - رسمی  مجوز  تقاضای 
می کند، اما تاریخ فرمان را اول سپتامبر قید می کند تا از این راه رابطه خود را با شروع جنگ، بیان و 

آشکار کرده باشد.
تدارکات الزم  پزشکان، مشغول  با  »دفتر رهبری« حزب، در گروه های کوچک، همراه  کادرهای 
برای کشتار بیماران و معلوالن می شوند و به منظور استتار و پوشش کارهای خود »کمیسیون پژوهش های 
 )Tiergarten) تیرگارتن  برلین،  را در  ارثی«  بیماری های سخت و درمان ناپذیر  ثبت  برای  علمی آلمان 
شماره ۴، پایه گذاری می کنند. به همین دلیل کشتارهای »آرام و انسان دوستانه« نازی ها، تحت نام رمز 
»T4« برنامه ریزی و اجراء می شدند. وزارت کشور آلمان، در هژدهم آگوست 1۹۳۹، فرمانی سری و 
مخفی به تمام استانداری ها و ادارات ذیربط صادر می کند که بنابر آن کلیه پزشکان، پرستاران و ماماها 
موظف می شوند، تمام متولدان معلول یا ناقص الخلقه را فورا به پزشکان قانونی منطقه خود اطالع دهند. 
اطالع  به  فورا  بررسی،  از  را پس  نوبه خود موظف می شوند گزارشات دریافتی  به  نیز  قانونی  پزشکان 

»کمیسیون پژوهش های علمی آلمان برای...« برسانند.
تیمارستان ها و کلینیک های روانپزشکی  بیمارستان ها،  در دستورالعمل بعدی، روسا و مدیران تمام 
در  سازند.  مطلع  فورا  بزرگسال،  تیماران  و  بیماران  وجود  از  را  »کمیسیون...«  می گردند  موظف  نیز 
افرادی که می بایست  برلین، گزارشات ارسالی، توسط سه پزشک متخصص بررسی می شدند. پروندۀ 
جلب  که  اتوبوس هایی  توسط  قربانیان  سپس  می شد.  مشخص   ،»+« مثبت  عالمت  با  برسند،  قتل  به 
 ،)Bernburg) برنبورگ  در  ویژه ای،  بیمارستان های  به  بودند،  خاکستری  رنگ  به  و  نمی کردند  توجه 



 61بخش سه  کشتار جمعی و هولوکاست w w w. t a v a a n a . o r g

 )Hartheim) هارتهایم   ،)Hadamar) هادامار   ،)Grafeneck) (Brandenburg(، گرافنک  براندنبورگ 
و زوننشاتاین (Sonnenstein( منتقل می شدند تا آنها را در آنجا به قتل برسانند. از آنجایی که عامالن 
کشتار، برای انجام کار خود نیازمند سم بودند، به هیملر (Himler( رجوع می کنند و او آنها را به دفترامور 
فنی - جنایی اداره آگاهی و پلیس کل آلمان ارجاع می دهد. مدیر مسئول این بخش، دکتر آلبرت ویدمن 
(Albert Widmann(، به این ایده می رسد که بیماران را با استفاده از گاز کربنیک به قتل برسانند. در 
حالی که دکتر ویدمن بر این نظر بود که بیماران را به هنگام خواب، از راه انتقال گاز سمی به اطاق هایشان 

به قتل برسانند، مسئوالن عملیالت- ت ۴، نظر دیگری داشتند.
به نظر آنها بیماران می بایست در اطاق های گازی که با دست خود ساخته بودند، به قتل برسند. اولین 
 )Brandenburg) آزمایش با این انسان ها در دسامبر 1۹۳۹ یا ژانویه 1۹۴0، در زندان قدیمی براندنبورگ
انجام گرفت. در این عملیات، در کنار دکتر کارل برانتو فیلیپ بوهلر، به عنوان نمایندگان ویژه هیتلر در 
امور مرگ »آرام و انسان دوستانه«، و لئونارد کونتی (Leonardo Conti(، به عنوان مسئول امور بهداشت 
همچنین  و  پزشکان  و  دیوان ساالری  کادرهای  از  زیادی  افراد  آلمان،  کشور  وزارت  در  مربوطه  دفتر 
آلبرت ویدمن شرکت داشتند. ویدمن، در این عملیات (آزمایشی(، پزشکان را راهنمایی می کرد که گاز 
را چگونه به درون اطاق ها هدایت کنند. شرکت کنندگان حاضر در صحنه آزمایش، از راه یک سوراخ 

که درون در اطاق تعبیه شده بود، شاهد خفه شدن و عذاب کشیدن قربانیان بودند.
پس از آن، در ادامه کار، ویدمن گاز کربنیک الزم برای عملیات مرگ »آرام و انسان دوستانه« را از 
کارخانه رنگ ای.گ. (IG(، در لودویگزهافن (Ludwigshafen(، ب – آ - اس – اف (BASF( امروز، 
تهیه می کرد. تا پایان جنگ، در آلمان و نیز در مناطق اشغال شده، حدود 2۷۵000 انسان بیمار یا معلول 
به قتل رسیدند. عامالن این نوع کشتار، امکان پنهان نگه داشتن آن را نداشتند، زیرا افراد خانواده قربانیان، 
خواهان اطالعات درباره محل اقامت عزیزان بیمار خود بودند، که در ابتدا تنها پاسخ هایی ناکافی دریافت 
می داشتند تا اینکه سرانجام زمانی فوت نامه آنها به دستشان می رسید. در برخی از مناطقی که چنین مراکز 
 ،)Münsingen) مونزینگن  حوزه  در   ،)Grafeneck) گرافنک  مانند  داشت،  وجود  آنجا  در  کشتاری 
بیمارستان به طور  بیماران فوت شده در  در منطقه شوب-آلپ، مردم به سرعت متوجه شدند که تعداد 
غیرعادی بسیار باال است. وضع به گونه ای شده بود که بسیاری از بیماران از سرنوشتی که در انتظارشان 
بود، مطلع بودند و به این دلیل به هنگام مراجعت ماموران برای انتقال آنها به این مراکز، از خود مقاومت 

نشان می دادند، داد و فریاد و طلب کمک می کردند.
در دفاتر کلیساها و موسسات دفن و کفن نیز تعداد مراجعات برای سوزاندن سریع اجساد بیمارانی 
که به طور ناگهانی و  غیرمنتظره فوت کرده بودند، هرچه بیشتر می شد. قاضی امور قیمومیت، دکتر لوتار 
کرسینگ (Luthar Kressing(، از منطقه براندنبورگ - هاول (Brandenburg-Havel(، در ژوئیه 1۹۴0، 
با عصبانیت به وزارت دادگستری آلمان رجوع می کند و خواهان توضیح درباره سرنوشت انسان هایی 
می شود که او وکالت (قیمومیت( آنها را بر عهده داشته است. از سایر مناطق نیز اخباری نگران کننده 
(Franz Gürtner( می رسید.  فرانس گورتنر  آلمان،  به وزیر دادگستری  ناراحت کننده  درباره شایعاتی 
در   ،)Würtenberg) ورتنبرگ  در  پروتستان  کلیسای  اعظم  اسقف   ،)Theophil Wurm) ورم  تئوفیل 
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1۹ ژوئیه 1۹۴0، شخصا نامه ای به وزیر کشورآلمان، فریک (Frick(، می نویسد و به »نابودی زندگی« 
یک  در  نیز،  کاتولیک  کلیسای  اسقف های  کنفرانس  سال،  همان  آگوست  در  می کند.  اعتراض 
موضع گیری درونی، به این کشتارها اعتراض می کند و خواهان پایان دادن به آنها می شود. در این میان، 
امور اداری، آقای کرسینگ (Kressing(، در یک حکم قضایی، دستور تشکیل پرونده  قاضی شجاع 

برای بررسی قتل، صادر می کند.
بیشتر  انسان دوستانه« در میان مردم هرچه  به قتل های »آرام و  پس از آنکه اخبار و شایعات مربوط 
پیگیری  و  کمک  درخواست  پلیس،  به  مراجعه  با  قربانیان  خانواده های  آن  پی  در  و  می یابد  گسترش 
قانونی می کنند، و پس از آنکه سرانجام حتی اسقف اعظم مونستر (Münster(، کلمنس آگوست گراف 
فون گالن (Clemens August Graf von Galen(، در اوایل آگوست 1۹۴1، رسما و علنا علیه اینگونه 
قتل ها شروع به موعظه می کند، دولت مجبور به عقب نشینی می شود. در پی آن، هرچند قتل های »آرام 
قتل کودکان  هیتلر،  دستور  بنابر  اما  می گیرد،  پایان  رسما  آلمان،  در  بزرگساالن  علیه  انسان دوستانه«  و 
و  می یابد.  ادامه  پنهانی  گونه  به  اشغال،  تحت  مناطق  در  نیز  و  اردوگاه ها  در  ناقص الخلقه،  یا  معلول 
برخی از »متخصصان قتل« در مراکز کشتار، مانند کریستیان ویرت (Christian Wirth(، ایرمفرید ابرل 
مرگ   اردوگاه های  به  دوباره  ماه  چند  از  پس   ،)Franz Stangl) اشتنگل  فرانس  یا   )Irmfrid Eberl)
لهستان، در مناطقی که تحت اشغال آلمان بود، فرستاده می شوند تا در آنجا از دانش و اطالعات آنها 
از اشغال لهستان،  انسان ها از راه گازهای سمی استفاده شود. واحدهای اس - اس، پس  درباره کشتن 
در آنجا نیز انسان های بیمار و معلول را به قتل می رسانند. یکی از دالیل این کشتار، استفاده از اماکن 
و ساختمان های محل نگهداری قربانیان برای خود یا برای آلمانی هایی بود که به آن مناطق کوچ داده 

می شدند.
یکی از فرماندهان اس - اس به نام النگه (Lange(، که در این قتل ها نقش بسیار برجسته ای داشت، 
برای اینکار روش نوینی ابداع می کند: آنها انبوهی از قربانیان را در یک اطاق واگون مانند جا کرده و 
سپس آنها را با گاز کربنیک کپسول های گاز، خفه می کردند. در سال 1۹۴1، اداره کل امنیت آلمان 
تعداد ۳0 واگون سفارش می دهد و دستور می دهد واگون ها را چنان طراحی کنند و بسازند که بتوان 
کشتار  شیوه  این  کرد.  هدایت  آنها  داخل  به  لوله  یک  بوسیله  را  موتور  یک  سوخت  از  حاصل  دود 
از  اس   - اس  واحدهای  می دادند.  و وحشتناک جان  بسیار سخت  عذابی  در  افراد  که  بود  گونه ای  به 
اردوگاه های  در  عملیاتی خود  واحدهای  برای  منقول،  کشتار  ابزار  عنوان  به  گاز،  واگون های  اینگونه 
سایمیسته  اردوگاه  در   ،)Lodz) لودز  نزدیکی  در   )Kulmhof-Chelmno) چلمنو  کولمهوف/  مرگ 
 ،)Minsk) در نزدیکی مینسک )Maly Trostenez) و درمالی تروستنز )Belgrad) در بلگراد )Sajmiste)

استفاده می کردند.
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نگاهیبهاسناد
سرنوشت امیلی  ر.1

ر.،  پلیس، کریستیان  اداره  منشی  با  در سال 1۹12،   ،)Alsfeld) آلزفلد  در  متولد 1۸۹1،  ر.،  امیلی 
دچار  در سال 1۹۳1،  اینکه  تا  بود  سالم  کامال  روانی  نظر  از  و  فرزند  دارای چهار  او  می کند.  ازدواج 
روان پریشی و افسردگی می شود. در این زمان، کریستیان به دلیل بیماری لگن خاصره در خانه بسر می برد 
و این امر موجب ترس بسیار زیادی در امیلی شده بود. او نگران بیکاری شوهرش و در پی آن از دست 
دادن موقعیت اجتماعی خانواده بود. کریستیان ر.، در ۳0  نوامبر 1۹۳1، برای اولین بار امیلی را به کلینیک 
دانشگاه فرانکفورت می برد و در آنجا روان پزشکان بیماری او را »روان پریشی همراه با ترس« حاصل از 
رابطه با دیگران تشخیص می دهند. امیلی، هرچند که هنوز سالمت خود را به طور کامل به دست نیاورده 
بود، اما بنابر خواست همسرش، در ماه دسامبر، دوباره مرخص می شود و به خانه برمی گردد. او در آپریل 
فرانکفورت،  اعصاب  بیمارستان  در  دوباره  دیوانگی«،  »عقل فرسودگی،  دلیل تشخیص  به  اینبار   ،1۹۳۶
امیلی دچار »خیال پردازی و توهمات« شده بود. کلینیک، فورا خواهان عقیم کردن او  بستری می شود. 
می شود، هرچند که چنین بیماری هایی در خانواده پدری- مادری امیلی هرگز سابقه نداشت و فرزندان 
او هم در سالمت کامل به سر می بردند. امیلی در حالی که هنوز بیمار بود، در 12 مه 1۹۳۶، از کلینیک 
اعصاب فرانکفورت به مرکز اعصاب بیمارستان هادامار (Hadamar( فرستاده و در آنجا به مدت پنج 
ماه بستری می شود. همسر امیلی، کریستیان، از بیمارستان تقاضا می کند با انتقال امیلی به یک خانه ویژه 
اینگونه بیماران، به خانه سن والنتینوس (ST. Valentinus(، در کلدریچ (Kledrich(، موافقت کنند. در 
یکی از آخرین گزارشات پزشکی مربوط به امیلی در هادامار، چنین گزارش شده است که: »۷/۸/۳۶، 
او هنوز تحت تاثیر خیاالت و توهمات خویش است و حاضر به انجام هیچ کاری نیست.« این امر آشکار 
می سازد که چرا بیمارستان فورا با انتقال او به محلی دیگر موافقت می کند، زیرا امیلی ر.، به عنوان نیروی 
کار، دیگر قابل استفاده نبوده است. در بیمارستان اعصاب جدید، در خانه سن والنتینوس، اغلب به افراد 
نیز می بایست  امیلی(  امیلی، اجازه مالقات داده نمی شود، و حتی کریستیان ر. (همسر  خانواده و فامیل 
چندین بار تقاضای مالقات کند تا شاید یک بار پذیرفته شود. درخواست کریستیان، برای یک پیاده روی 
در نزدیکی همان محل، در التویل (Eltville(، به مناسبت بیست و پنجمین سالگرد ازدواجشان، به این 
دلیل پذیرفته نمی شود، زیرا امیلی ر. شامل »قانون پیشگیری از نسل مبتال به بیماری های ارثی« می شد، و او 
را هنوز عقیم نکرده بودند. امیلی ر. در آگوست 1۹۳۹، از خانه سن (مقدس( والنتینوس به مرکز درمانی 
آیشبرگ (Eichberg( منتقل و در 21 فوریه 1۹۴1، با یک وسیله نقلیه دسته جمعی به مرکز کشتار هادامار 
برده می شود. امیلی در همان روز ورودش به این مرکز، به قتل می رسد. پرونده بیماری او سرانجام به 
مرکز »ت ۴« زونن اشتاین (Sonnenstein(، در پیرنا، فرستاده می شود و برگه فوتش، به تاریخ اول مارس 

1۹۴1، در زونن اشتاین صادر می گردد.

به  »منتقل شده   ،)Bettina Winter) وینتر  بتینا   ،)Hessen) ایالت هسن  و خیریه  اجتماعی  امور  اتحادیه سازما ن های   .1
هادامار«. درباره تاریخچه یکی از مراکز مرگ های »آرام و انسان دوستانه« - ناسیونال - سوسیالیستی. تهیه شده برای نمایشگاه 
 ،1۹۹1 )Kassel) کاتالوگ جلد 2، کاسل ،... ایالت هسن. سلسله مقاالت تاریخی اتحادیه  اتحادیه اموراجتماعی و خیریه 

ص. 10۳
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موعظه ای علیه کشتارها1
 ،)Clemens August von Galen) کلمنس آگوست فون گالن ،)Münster) موعظه اسقف شهر مونستر

مورخ ۳ آگوست 1۹۴1:
در  در 2۶ ژوئن 1۹۴1، که  آلمان،  اسقف های  مشترک  نامه  در  مومنان!  ای  تقوا،  با  مسیحیان  »ای 
ششم ژوئیه امسال در تمام کلیساهای کاتولیک آلمان قرائت شد، چنین آمده است که: در آموزه های 
اخالقی کلیسای کاتولیک، مسلما موارد درست و مثبتی وجود دارند، که اگر انجام آنها با مشکالت بسیار 
بزرگی روبرو باشد، در آنصورت مومنان دیگر موظف به انجام آن نخواهند بود. اما وظایف وجدانی 
مقدسی نیز وجود دارند که ما نسبت به آنها تعهد داریم و هیچکس نمی تواند ما را از انجام آنها مبرا کند. 
هزینه اش هرچه می خواهد باشد، حتی اگر هزینه اش به شهادت رسیدن خود ما باشد. ما هرگز و تحت 
هیچ شرایطی، مگر در جنگ و یا برای دفاع به حق از خود، اجازه نخواهیم داشت فرد بی گناهی را به 

قتل برسانیم.
را  زیر  توضیحات  ژوئیه،  در روز ششم  زمان،  در همان  برای من دالیل موجهی وجود داشت که 
از مراکز درمانی و  »ماه ها است که  نمایم:  نامه مشترک اسقف های کلیسای کاتولیک آلمان اضافه  به 
پرستاری بیماران روانی، اخبار و گزارشاتی قوی به اطالع ما می رسد که بنابر دستور برلین، بیمارانی که 
مدت های طوالنی بستری هستند، یا آنهایی که به نظر می آید شانس بهبودی ندارند، برخالف میلشان و 
با زور، به مراکز دیگری منتقل می شوند. سپس اندکی بعد، به خانوداه اطالع داده می شود که عزایزانشان 
را تحویل  بیمار خود  آنها سوزانده شده و خانواده ها می توانند خاکستر عزیزان  اجساد  فوت کرده اند، 
بگیرند. در این رابطه شک و تردید فراوانی وجود دارد که به احتمال نزدیک به یقین، اینگونه مرگ های 
غیرمنتظره و فراوان بیماران روانی نه تنها طبیعی نیست، بلکه به عمد انجام می گیرند. به گونه ای که آدم  
به یاد آموزه ای می افتد که مدعی است ما مجاز هستیم به زندگی کسانی که گفته می شود دارای جان های 
گویا بی ارزش هستند، پایان دهیم و آنها را به قتل برسانیم. یعنی اگر کسی یا گروهی معتقد شدند که 
زندگی یک نفر برای ملت و حکومت، دیگر دارای هیچ ارزشی نیست، ما می توانیم و قانونا مجاز هستیم 
این انسان بی گناه را به قتل برسانیم. آموزه وحشتناکی که می خواهد قتل انسان های بی گناه را توجیه کند. 
آموزه ای که قتل خشونت بار سالخوردگان، بیماران بی درمان، از کار افتادگان و معلوالن را اساسا مجاز 
منطقه  پرستاری  اکنون در مراکز درمانی و  اعتماد مطلع شده ام،  قابل  منابع  از  می داند«. آنگونه که من 
وستفالن (Westfallen( نیز لیست هایی از نام بیمارانی که به قول معروف دیگر نیروی کار ندارند تهیه 
شده اند تا این افراد به مراکز دیگری منتقل و اندک زمانی بعد به قتل رسانده شوند. تا آنجا که من خبر 
دارم، انتقال اولین گروه از مرکز درمانی مارینتال (Marienthal(، درشهر مونستر، در طول این هفته انجام 

گرفته است (...(.
منطقه  اداره  به  نامه ای  در  من  نکرده ام.  دریافت  پلیس  یا  دادستانی  دخالت  از  خبری  تاکنون  من 

لوفلر  پتر  ویراستاری  با  دوم،  جلد   ،1۹۴۶  -1۹۳۳ موعظه ها  و  نامه ها  اسناد،  گالن.  فون  آگوست  کلمنس  اسقف   .1
 ،)Schöningh) انتشارات کمیسیون بررسی تاریخ، سری الف، منبع جلد ۴2(، چاپ دوم، انتشارات شونینگ ،Peter Löffler)

پادربورن (Parborn(، 1۹۹۶، ص. ۸۷۵ به بعد.
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نسبت  دارد،  را  بیماران  بهبودی  و  پرستاری  نگهداری،  وظیفه  که  است  مراکزی  مسئول  که  وستفالن، 
به این امر به شدت اعتراض کرده ام. اعتراضات ما تاکنون هیچ نتیجه ای در پی نداشته است. و باز بنابر 
اطالعات موجود، اولین مورد انتقال این بیماران بی گناه محکوم به مرگ، از مرکز درمانی مارینتال به 
مراکز مرگ انجام گرفته است. باز هم آنگونه که به گوش من رسیده است، از مرکز درمانی و پرستاری 
وارشتاین (Warstein( تاکنون۸00 بیمار منتقل شده اند. بدین ترتیب، ما باید اینگونه حساب کنیم که این 
بیماران بی پناه و ضعیف، در درازمدت و یا کوتاه مدت، همگی به قتل خواهند رسید. چرا این انسان ها 
کشته می شوند؟ قتل آنها نه به این دلیل است که آنها جنایتی انجام داده اند که مستوجب مرگ باشد! 
و نه به این دلیل است که مثال این بیماران به پرستاران و مراقبان خود به گونه ای حمله کرده اند که آنها 
برای حفظ جان خویش، در دفاعی به حق و قابل فهم برای دفع خطر از سوی مهاجم، چاره ای جز دفاع 
متقابل و کشتن آنها نداشته اند. خیر! اینچنین نبوده است، زیرا اینها مواردی هستند که در آنها مثال کشتن 
دشمن متجاوز به میهن در نبردی عادالنه، و استفاده از خشونت، حتی تا کشتن فرد مقابل نه تنها مجاز، 
برای  قابل پذیرشی  بنابر چنین دالیل  بیماران بخت برگشته  این  امری الزم و ضروری است. خیر،  بلکه 
همه نمرده اند، بلکه به این دلیل کشته شده اند که بنابر تشخیص یک پزشک یا بنابر نظر یک کمیسیون 
تخصصی، جانشان دیگر دارای هیچ ارزشی نبوده است تا اجازه داده شود به زندگی خود ادامه دهند، 

زیرا آنها بنابر این نظر کارشناسانه، جزء افراد غیربارآور جامعه محسوب می شدند (...(.
اگر ما از یک چنین اصلی پیروی کنیم و آن را به اجراء بگذاریم که اجازه داریم انسان های غیربارآور 
را بکشیم، در آن صورت وای به حال همه ما. وای به حال همه ما در زمانی که پیر و یا در اثر کهولت 
سن ضعیف شویم. اگر ما اجازه داشته باشیم که انسان های غیربارآور را به قتل برسانیم، در آن صورت 
وای به حال تمام معلوالنی که زندگی، توان و جوانی خود را صرف و هزینه پروسه تولید کردند و حتی 
قربانی این پروسه شدند. اگر ما مجاز باشیم انسان های غیربارآور را با مجوز قانونی از میان ببریم، در آن 
صورت وای به حال سربازان خوب ما که با جراحات سخت، به عنوان مصدومان و معلوالن جنگی به 
خانه هایشان بازمی گردند. اگر ما یک بار اجازه دهیم کسانی مجاز باشند یا به هر دلیلی حق داشته باشند 
افراد دیگری را به دلیل عدم بارآوریشان به قتل برسانند، در آن صورت قتل تمام انسان های غیربارآور، 
اصوال و اساسا مورد پذیرش قرار گرفته است، هرچند که این امر امروز فعال تنها شامل بیماران روانی 
تمام کسانی که  یعنی  بی درمان،  بیماران  تمام  یعنی  یعنی چه؟  غیربارآور  انسان  باشد.  بی پناه و ضعیف 
یعنی تمام مصدومان و معلوالن کار و جنگ. چنین  ندارند،  توان کار  ازکارافتاده اند و دیگر  به نوعی 
امری یعنی کشتار تمام ما، زیرا هریک از ما نیز روزی سرانجام  پیر و ضعیف و در پی آن غیر بارآور 
خواهیم شد. (...( وای بر ما انسان ها، و وای بر ما ملت آلمان، اگر به امر به معروف خدا توجه نکنیم و 
اگر این خواست او را نادیده بگیریم که گفت: تو، تو ای انسان، تو ای آفریده من، تو اجازه و حق کشتن 
دیگران را نداری! فرمانی را که خداوند در زیر رعد و برق صحرای سینا برای بندگانش ارسال کرد و 
باید راهنمای زندگانی ما باشد. فرمانی را که خالق ما از همان ابتدا در وجدان ما انسان ها نشاند، نه تنها 
آن را امروز زیر پا لگدمال می کنند و عامالن و آمران نقض آن را  مجازات نمی کنند، بلکه حتی تحمل 

و تشویق هم می شوند.
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بیرونراندنیهودیان
دهم  در  هیملر،  شدند.  داده  قرار  فشارهای شدیدی  زیر  آلمان  یهودیان  با شروع جنگ،  همزمان   
سپتامبر 1۹۳۹، دستور می دهد که از این به بعد، و در زمان بمباران شهرها، یهودیان، خود مسئول حفظ 
نیز  نازی و  پناهگاه هوایی درست کنند. گروه های محلی حزب  برای خود  باید  جان خویش هستند و 
شهرداری ها، به نوبه خود شروع به مصادره رادیوهای یهودیان یا برقراری ممنوعیت رفت و آمد برای آنها 
می کنند. هرچند چنین اقدامات و ابتکارات خودسرانه ای در سطوح پایین حزب از سوی رهبری حزب 
ناسیونال - سوسیالیسم ممنوع شده بود، اما خود هیملر نیز در همان دهم سپتامبر، فرمانی صادر می کند که 
بر اساس آن رفت و آمد یهودیان از ساعت ده شب به بعد ممنوع اعالم می شود. چند روز بعد دستورالعملی 
صادر می شود که طبق آن داشتن رادیو برای یهودیان رسما ممنوع می شود. گشتاپو، در 2۳ سپتامبر، در 
سراسر آلمان، با عملیاتی »ضربتی«، شروع به جمع آوری رادیوهای یهودیان می کند. از ژانویه 1۹۴0 به 
بعد، تمام کارت های تهیه مواد غذایی یهودیان با عالمت »ی« (J( مشخص، سهمیه آنها همواره کمتر و 
اضافات حذف می شوند. نازی ها که در تالش های خود با هدف منزوی کردن کامل یهودیان در جامعه 
بسیار مصمم بودند، از 1۹۳۹ به بعد در آلمان نیز شروع به سازماندهی مناطق صرفا یهودی نشین (گتو( و 
انتقال یهودیان آلمان به آن مکان می کنند. به این معنا که قراردادهای موجود اجاره خانه های یهودیان را 
فسخ و به جای آنها »خانه های یهودی نشین« درست کردند. خانه هایی که در آنها، از این زمان به بعد، 
می بایست چندین خانواده یهودی آلمانی، در یک واحد مسکونی و اکثرا بسیار کوچک و تنگ، با هم 
نازیسم  رهبری  شدند،  اجباری  کار  به  موظف  بیکار،  یهودیان  آنکه  از  پس  عالوه،  به  کنند.  زندگی 
برنامه هایی را اجرا کرد تا یهودیان ساکن آلمان را نیز مجبور به کار اجباری و بیگاری کند. از این زمان 
به بعد، زنان و مردان یهودی که برای کار، توانمند تشخیص داده می شدند (و تعداد آنها در تابستان 1۹۴1 
حدود ۵۹000 تن برآورد شده بود(، در بخش کشاورزی برای جمع آوری محصول، در صنایع به عنوان 
کارگر، برای پاک سازی مناطق بمباران شده، در بخش های ساختمان سازی، خیابان کشی و یا در راه آهن 
به کار گمارده می شدند، و اغلب بدون دستمزد و بدون بیمه. به عالوه، برای یهودیان یک قانون کار ویژه 
وجود داشت. قانونی که بنابر آن، یهودیان را از تسهیالت یا اضافه دستمزدی که کارگران غیریهودی از 
با  آلمان  ملت  میان  اجتماعی«  فاصله  »حفظ  به  آلمان  کار  وزارت  می کرد.  محروم  بودند،  بهره مند  آن 
کارگران یهودی و لهستانی اهمیت بسیار ویژه ای می داد. در چهارچوب مبارزه با یهودیان و نابودی آنها، 
در سال 1۹۴0، یک برنامه یهودستیزی بسیار کهن، دوباره زنده می شود: بیرون راندن یهودیان اروپا و 
انتقال آنها به آفریقا. یهودستیزانی چون فیلسوف فرهنگ، پاول دو الگارد (Paul de Lagarde(، از اواخر 
سده نوزده مبلغ چنین ایده ای می شوند. عالوه بر آلمان، حکومت های اروپایی دیگری نیز چون لهستان یا 
فرانسه، در سال های دهه ۳0، به طور جدی در این اندیشه بودند که شهروندان یهودی خود را بیرون کنند 
و آنها را به ماداگاسکار (Madagaskar( منتقل نمایند. دولت لهستان در سال 1۹۳۷، حتی هیئتی را به 
 ،)Heydrich) منظور بررسی شرایط بیرون راندن یهودیان از لهستان به ماداگاسکار می فرستاد. هایدریچ
از  بخش هایی  نقشه،  با  همراه  برگی،   ۴0 جزوه  یک  از  نسخه  سه  می دهد  دستور   ،1۹۴0 آگوست  در 
آلمان  خارجه  امور  وزارت  به  را  ماداگاسکار«  »پروژه  با  رابطه  در  الزم  نمودارهای  نیز  و  فرهنگ نامه 
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انتقال  جزئیات  تمام  دربرگیرنده  که  آلمان،  امنیت  کل  اداره  توسط  تهیه شده  برنامه  این  در  بفرستند. 
و  اروپا  یهودی ساکن  میلیون  راندن چهار  بیرون  بود، حتی چگونگی  از آلمان  آنها  اخراج  یهودیان و 
راه های انتقال آنها به ماداگاسکار نیز مشخص و بررسی شده بودند. از جمله اینکه آنها در آنجا باید تحت 
یک حکومت پلیسی و زیر نظر رئیس پلیس امنیت و نیز زیر نظر نیروهای اس- د باشند و تنها بتوانند به 
زندگی نباتی- حیوانی و حقیرانه خود ادامه دهند. بنابر این جزوه، می بایست روزانه ۳000 یهودی با 120 
کشتی از اروپا به ماداگاسکار منتقل شوند به گونه ای که، بنابر  محاسبات اداره کل امنیت آلمان، در مدت 
حداکثر چهار سال »مسئله یهودیان« برای همیشه حل شود. هایدریچ شخصا در نامه ای که در ماه ژوئن به 
مشکل  نهایی  »راه حل  از  می نویسد،   )Ribbentrop) ریبنتروپ  فون  یوآخیم  وقت،  امور خارجه  وزیر 
یهودیان« برای کشور که اکنون ضرورت اجرا دارد، سخن می گوید. وزارت امور خارجه نیز مشغول کار 
بر روی برنامه - ماداگاسکار بود. اما پروژه ماداگاسکار در همان مرحله شروع، عمال شکست خورده بود، 
زیرا کشتی های آلمانی حامل یهودیان بیرون رانده شده از اروپا، تنها زمانی می توانستند راه های دریایی 
بین المللی به سوی آفریقا را طی کنند که آلمان ها ابتدا موفق می شدند بریتانیا را به عنوان یک قدرت 
دریایی شکست دهند و راه عبور و مرور را باز کنند. با وجود آنکه اجرای عملی پروژه ماداگاسکار بسیار 
مورد تردید بود، اما رهبران نازیسم درباره آن بسیار جدی بحث می کردند. در اواسط ماه آگوست، یعنی 
در زمانی که نبرد هوایی علیه بریتانیا  به طور کامل در جریان بود، گوبلز پس از یک گفتگو با هیتلر، 
اظهار می دارد که انتقال یهودیان به ماداگاسکار می تواند »در زمانی دیرتر« انجام گیرد. توجه الزم به یک 
واقعیت مهم می تواند هدف حقیقی پروژه - ماداگاسکار را آشکار سازد. برای تمام دست اندرکاران این 
پروژه، از اداره کل امنیت آلمان گرفته تا وزارت امور خارجه، روشن و آشکار بود که در این جزیره 
امکان  هرگز  انسان  میلیون ها  نتیجه  در  و  است  محدود  و  اندک  بسیار  کشاورزی  از  استفاده  امکانات 
بُعد  ابتدا دارای  از همان  زندگی و زنده ماندن در آنجا را نخواهند داشت. یعنی پروژه - ماداگاسکار 
قتل عام یک ملت بوده است، هرچند که در آن زمان از این پروژه تحت نام »راه حل نهایی کشوری - 
سرزمینی« برای یهودیان سخن گفته می شد. در عمل، در بهار سال 1۹۴0، گروه دیگری از آلمان بیرون 
نام  آنها تحت  از  نوزده  این گروه، که در سده   .)Sinti and Roma) و روماها  رانده می شوند، سینتی 
تحقیرآمیز »کولی ها« یاد می شد، از همان زمان قربانی پیش قضاوتی های اجتماعی و سرکوب های پلیسی 
بودند. شهرداری ها از اقامت آنها در شهرها جلوگیری می کردند، به آنها به عنوان دزد و جاسوس نگاه 
می کردند و آنها را از همه جا بیرون می راندند. رژیم نازیسم به پیگرد و سرکوب روما و سینتی ها سازمان 
و ساختار پلیس - سیاسی داد و آن را سیستماتیزه کرد و در اداره کل پلیس جنایی آلمان »بخش ویژه 
مبارزه با کولیگری« ایجاد نمود. به عالوه، پلیس جنایی آلمان با اداره معروف به »مرکز پژوهش و بررسی 
مدیریت دکتر  و  ریاست  اداره تحت  این  تنگاتنگی داشت.  و  نزدیک  نژادی« همکاری  بهداشت  امور 
روبرت ریتر (Robert Ritter(، و وظیفه جمع آوری و ثبت اطالعات درباره ریشه های نژادی »کولی هایی« 
را داشت که در آلمان زندگی می کردند. هزاران انسان مجبور بودند برای معاینات جسمی و ثبت آنها به 
مرکز  این  اختیار  در  را  خانوادگی خود  ریشه های  به  مربوط  اطالعات  و  کنند  رجوع  مرکز  این  دفاتر 
بگذارند. از سال 1۹۳۶، جمع آوری روما و سینتی ها در اردوگاه هایی در اطراف شهرها و اجبار آنها به 
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بیگاری و کار اجباری شروع می شود. هیملر، در اواخر آپریل 1۹۴0، دستور می دهد 2۵00 »کولی« را از 
شمال آلمان، از منطقه راینلند (Rheinland(، و همچنین از شهرهای فرانکفورت و اشتوتگارت بیرون 
بنابر این دستور، در ماه مه، پلیس جنایی آلمان  برانند و آنها را به منطقه مرکزی لهستان منتقل نمایند. 
صدها نفر روما و سینتی را دستگیر، ابتدا موقتا در اردوگاه ها جمع آوری و سپس همگی را به لهستان تحت 
به  مجبور  و  می کردند  زندگی  سخت  بسیار  شرایطی  تحت  آنجا  در  آنها  می کند.  منتقل  آلمان  اشغال 
بیگاری بودند. در طول زمستان 1۹۴0/۴1 اکثریت روما و سینتی ها به حال خود رها شدند و عده بیشماری 
از آنها بر اثر سرما، سوءتغذیه یا کم غذایی و بیماری فوت کردند. برخی از آنها تالش کردند از هر راه 
به گونه ای  تا  ماندند  لهستان  بازگردند، و عده ای در همان  نزد خانواده هایشان در آلمان  ممکن دوباره 
مخفی به حیات خود ادامه دهند. در این میان نهادهای زیادی به رژیم نازی ها فشار می آورند که سرانجام 
می یابد  ماموریت  هایدریچ  راینهارد  آنکه  از  پس  نماید.  حل  نهایی  گونه ای  به  نیز  را  یهودیان  مشکل 
»مشکل یهودیان را با یک پروژه نهایی« برای همیشه حل نماید، و پس از آنکه مدت زمانی طوالنی سپری 
می شود و آشکارا هیچ اقدام اساسی در این زمینه انجام نمی گیرد، گورینگ (Göring(، در ۳1 ژوئیه 
1۹۴1، به هایدریچ ماموریت می دهد »تمام اقدامات و تدارکات سازمانی، مادی و لجستیکی الزم برای 
حل کامل و کلی مسئله یهودیان در آلمان و در مناطق تحت اشغال آلمان« را فراهم نماید. جانشین پیشین 
هایدریچ، ورنر بست (Werner Best(، که در این زمان به عنوان رئیس بخش اداری نیروهای اشغالگر 
 ،)Xavier Vallet) آلمان در پاریس انجام وظیفه می کرد، در آپریل 1۹۴1، در گفتگویی با خاویار واله
کمیسر ویژه امور یهودیان در دولت ویشی (Vichy(، خواست دولت مطبوع خود در رابطه با حل »مشکل 
از تمام کشورهای  بیشتر یهودیان  بیرون راندن هرچه  بیان می کند: عالقه آلمان »در  یهودیان« را چنین 
اروپایی با هدف یهودزدایی کامل از اروپا« می باشد. سخنی که ابعاد بزرگ برنامه ریزی رهبران اس - اس 
برای حل »مشکل یهودیان« را آشکار می کند. »بخش ویژه امور یهودیان« سفارت آلمان در پاریس، در 
این رابطه، یعنی حل »مشکل یهودیان«، به سفیر، اوتو آبتس (Otto Abetz(، پیشنهادات متفاوتی می نماید. 
از جمله این پیشنهادات، عقیم سازی اجباری تمام یهودیان فرانسه است. و سفیر تصمیم می گیرد در این 
کند.  با گورینگ گفتگو  نیز  و  تروپ  ریبن  آلمان،  امور خارجه  وزیر  با  ممکن  فرصت  اولین  در  باره 
مسئوالن حزب ناسیونال - سوسیالیست کارگران آلمان (نازیسم( نیز اصرار داشتند و بسیار فشار می آوردند 
که بیرون راندن یهودیان، به ویژه از شهرها، هرچه زودتر انجام پذیرد تا آنها بتوانند خانه های خالی شده 
اثر بمباران های هوایی، مسکن خود را از  بر  یهودیان را در اختیار »هموطنان آلمانی«ای قرار دهند که 
دست داده بودند. گوبلز، پس از یک گفتگو و مشورت با هیتلر، در 1۹ آگوست 1۹۴1، درباره یهودیان 
چنین می نویسد: »رهبر با نظرات من درباره نوع رفتار با یهودیان به طور کامل توافق دارد. او موافق است 
که ما در امپراتوری خود برای تمام یهودیان یک عالمت بزرگ ویژه و قابل رویت برای همگان درست 
کنیم و آنها را موظف به حمل آن در تمام مجامع عمومی نماییم (...( به عالوه، رهبر به من قول داده است 
که یهودیان برلین در اولین فرصتی که امکان انتقال آنها فراهم آید، از برلین به شرق منتقل شوند و در 
آنجا مجبور خواهند بود تحت شرایطی بسیار بدتر و سخت تر زندگی کنند«. اداره زیر نظر و مسئولیت 
آلبرت اشپر (Albert Speer(، بازرس کل امور ویژه برلین نیز در همین زمان اظهار می دارد که به زودی 
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هزاران خانه از ساکنان یهودی تخلیه می شود تا در اختیار »هموطنان« آلمانی قرار داده شود. در پی آن، 
این اداره  لیستی از یهودیان ساکن شهر تهیه  می نماید و در اختیار گشتاپو قرار می دهد. این تهدیدات در 
ماه سپتامبر واقعیت می یابند. از این زمان به بعد، تمام یهودیان آلمان باید در مجامع و انظارعمومی ستاره 
لباس های خود حمل کنند. دستورالعمل پلیس، مورخ 1 سپتامبر 1۹۴1، تمام جزئیات را  داود را روی 
مشخص و تعیین می کند: »ستاره داود یهودیان باید شش پر، به اندازه بزرگی کف دست، خطوطش سیاه 
و روی یک پارچه زرد رنگ باشد و با رنگ سیاه بر روی آن نوشته باشد »یهودی«. این عالمت باید به 
گونه ای آشکار و قابل رویت برای همه، طرف چپ سینه، روی لباس دوخته شده باشد«. آلفرد روزنبرگ 
 ،1۹۴1 سپتامبر   1۴ در  شرق،  در  اشغال  تحت  مناطق  امور  برای  آلمان  وزیر   ،)Alfred Rosenberg)
یادداشتی برای هیتلر ارسال  و به او پیشنهاد می کند، در صورتیکه شوروی به تهدیدات خود عمل نماید 
و ۴00000 آلمانی ساکن مناطق ولگا (Wolga( را از آنجا کوچ دهد، آلمان نیز باید به تالفی این عمل، 
اقدام به بیرون راندن تمام یهودیان از اروپای مرکزی و انتقال آنها به شرق نماید. دو روز بعد، سفیر آلمان 
در پاریس، آبتس، به همراه پیشنهادات »بخش ویژه امور یهودیان« سفارت، در مقر اصلی هیتلر به دیدار 
او می رود. آبتس در همین روز گفتگویی با هیتلر دارد، که بنابر یادداشت هایش، سراسر مملو از »افکار 
امور خارجه  بوده است. سرانجام در 1۷ سپتامبر، وزیر  »بلشویست ها« و »آسیایی ها«  به  نسبت  ویرانگر« 
آلمان، ریبن تروپ، شخصا نظراتش را در حضور هیتلر بیان می دارد. در این روزهای ماه سپتامبر است 
که هیتلر تصمیم می گیرد بیرون راندن تمام یهودیان از آلمان، اتریش و چک را  پیش از پایان جنگ 
شروع نماید. هیملر، در 1۸ سپتامبر، به آرتور گرایزر (Arthur Greiser(، مسئول حزب نازی در وارته لند 
(Wartheland( اطالع می دهد که خواست رهبری، پاک و آزادسازی هرچه زودتر خاک آلمان کهن و 
نیز مناطق تحت اشغال آلمان در شرق و غرب از وجود یهودیان است. بنابر این دستورالعمل، یهودیان 
در گتو  موقتا  در همان سال 1۹۴1،  می بایست  آلمان  اشغال  مناطق تحت  در  یهودیان ساکن  و  آلمانی 
لیتسمنشتاد (Litzmannstadt( گردآوری شوند تا اینکه آنها را در بهار 1۹۴2، از آنجا »به سوی شرق 
کوچ داد و بیرون راند«. در تاریخ 1۵، 1۶ و 1۸ اکتبر، اولین قطارهای حامل یهودیان بیرون رانده شده از 
وین، پراگ و برلین به سوی لودز (Lodz(، و بعدها به سوی ریگا (Riga(، مینسک (Minsk( و کاوناس 
(Kaunas( حرکت کردند. در گتوهای آنجا، که بالفاصله پس از حمله به شوروی ساخته شده بودند، 
برای تازه واردان به اندازه کافی جا وجود نداشت. به این دلیل، اس - اس هزاران نفر از یهودیان محلی را 
به قتل می رساند تا برای یهودیان تازه وارد آلمانی جا باز کند. این جنایت، هرچند هنوز به معنای تصویب 
نهایی برای نابودی و کشتار کامل یهودیان نبود، اما عبوری تعیین کننده از یک خط قرمز بود. زیرا تا آن 
زمان، سیاست کالن هیتلر مبنی بر بکارگیری و تمرکز تمام امکانات در جهت پیروزی در جنگ علیه 
سپتامبر،  ماه  روزهای  این  در  (هیتلر(  او  اینکه  بود.  یهودیان«  مسئله  »حل  آن،  پایان  از  پس  و  شوروی 
بی توجه به تمامی انتقادات و ایرادات وارده، و با توجه به اینکه جنگ هنوز پایان نیافته بود، با خواست 
به شرق موافقت می نماید، موجب درهم شکستن  اروپای غربی  انتقال یهودیان آلمان و  بیرون راندن و 
آخرین موانع درونی و رادیکالیزه شدن سیاست می شود. از این زمان به بعد هر چیزی، از جمله کشتارهای 

سیستماتیک، ساختاری - برنامه ریزی شده، ممکن می شود.
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نگاهیبهاسناد
1

جان سالم به دربرده در وین، 1941 تا 1943 
لوته فرایبرگر (Lotte Freiberger( متولد 1۹2۳ وین، و پدرش یهودی و تاجر عمده فروش نخ است. 
مادرش در خانواده ای کاتولیک متولد می شود، اما به هنگام ازدواج به دین یهود می گرود. مادر، در زمان 
نازیسم، با هدف حفظ خانواده، از دین یهودی خارج و دوباره به کلیسای کاتولیک می پیوندد. متن زیر 

در سال 1۹۸2، در چهارچوب یک پروژه »تاریخ شفاهی« تهیه و تنظیم شده است.
 ،)Stendal) در این دورن نازی ها دختران جوان را برای کار به مزارع مارچوبه در استندال ...« )...)
شمال آلمان، می فرستادند. ما به حق احساس خوبی نداشتیم و خانواده ام نگران بودند من را نیز به آنجا 
بفرستند. یکی از دوستان تجاری »آریایی« پدرم، آدرس خانمی به نام اوسترمن (Ostermann( را به ما 
داد که دارای یک کارگاه خیاطی بود و اجازه داشت زنان کارگر یهودی را به عنوان کارگر اجباری 
به کار بگمارد. او خانمی بسیار متین و مودب بود. کارگاه خیاطی در خیابان آلزر (Alser( قرار داشت. 
من کارم را از 2۶ مه 1۹۴1 در آنجا شروع کردم و تا پایان جنگ در همانجا ماندم. شرکت ما تولیداتش 
ما عمال  تولیدات  را می نامیدند، می فرستاد.  (Altreich(، آنگونه که در آن زمان آلمان  آلترایش  به  را 
»صادرات« به آلمان بود و من به همین دلیل از رفتن به استندال و چیدن مارچوبه معاف شده بودم. در 
اینجا باید بگویم که هیچ یک از دخترانی که من با آنها دوست بودم و به آنجا فرستاده شدند، از استندال 
زنده بازنگشتند. من هرگز از آنها خبری دریافت نکردم. بعدها مطلع شدیم تمام آنان را پس از پایان کار 

برداشت مارچوبه، به اردوگاه های مرگ فرستادند.
با دستمزدی  یک شرکت »آریایی«، مانند شرکت اوسترمن، اجازه داشت کارگران زن یهودی را 
بسیار اندک و خنده آور به کار بگمارد، البته با این پیش شرط ها: جدایی مطلق آنها از کارگران آریایی 
شرکت، ممنوعیت در استفاده از آشپزخانه، توالت مجزا از آریایی ها. ما ظروف غذای خود را روی لبه 
پنجره ها می گذاشتیم، زیرا جای دیگری وجود نداشت. کارگران زن »آریایی« شرکت، توی ظرف ما 

تف می انداختند (...(.
آن دوران، زمان بیرون راندن و انتقال یهودیان به اردوگاه ها بود. هر روز که به کارگاه می رفتم، یکی 
سر کار حاضر نبود. آنها دیگر هرگز برنمی گشتند، آنها را بیرون رانده بودند، به کجا، کسی نمی دانست. 
از تعداد ما همواره کاسته می شد. برخی اوقات چهار، پنج نفر بر سر کار حاضر نمی شدند. آدم از ترس 
اینکه فردا نوبت چه کسی خواهد بود، یا اینکه نوبت خودش باشد، جرات نمی کرد سر کار برود. این 
جریان ادامه داشت تا روزی که من تنها یهودی آنجا شدم. همه را، آنگونه که در آن زمان اصطالح 
بیرونشان کرده،  بعد  بازداشت و  بودند. یعنی در سر کار  بود، »سربازگیری« کرده  نیروهای اس - اس 
یعنی به لهستان منتقل کرده بودند. هیچ یک از آن زنان بیرون رانده شده، زنده نماندند، همه را کشتند. 
افراد اس - اس در ابتدا به تنهایی می آمدند، بعدها با »سربازگیرها« آمدند و اینها مردان یهودی بودند که 
مجبورشان کرده بودند (بعضا هم شاید آزادانه تن به چنین کاری داده بودند( چنین کاری را در خدمت 

1. آرشیو اسناد مقاومت اتریش (ناشر(، سرنوشت یهودیان، گزارشات پیگردها، وین 1۹۹2، ص. 1۹۹ . ادامه گفتاورد از 
اسفنس/ النگه (Steffens/ Lange(، به فهرست منابع نگاه شود، جلد دوم، ص. 1۷۴ به بعد.
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به اس - اس انجام دهند. اینها افرادی بسیار نامطبوع، نچسب و وحشی بودند که از سرغریزه حفظ جان 
خود، می پنداشتند که می توانند با اینگونه خدمات، جان خود را حفظ کنند و زنده بمانند، که اینچنین 
نبود. آنها، »سربازگیرها«، نیز با تمام اعضای خانواده خود، به همراه آخرین یهودیان، بیرون رانده و به 
لهستان منتقل شدند. پس از اولین یورش برای »سربازگیری«، که در آن عمه من را نیز دستگیر کردند و 

با خود بردند، اس - اس ها سه بار دیگر به سراغ ما آمدند، در شب و روز.
وضع همواره یکسان بود. به این ترتیب که آنها، پس از بررسی اوراق شناسایی ما، به پدرم می گفتند: 
»شما می توانید بمانید، اما دخترتان باید وسایلش را جمع کند. ما اوراق شناسایی او را در اردوگاه بررسی 
نهایی می کنیم و دوباره برخواهیم گشت«. من اولین باری که این اتفاق افتاد، با شنیدن این سخنان، به 
سوی پنجره دویدم تا خودم را به بیرون پرت کنم که پدرم پاهایم را چسبید و مرا دوباره به درون اطاق 
کشید و یکی از اس - اس ها فریاد زد: »بگذارید بپرد!« بعد شروع به بستن وسایلم کردم. مادرم گفت: »تو 
تنها نمی روی. یا ما همه با هم می رویم یا هیچ کس نمی رود«. بعد وسایل الزم را توی سه چمدان ریختیم، 
پول هایمان را توی لباس ها جاسازی کردیم و منتظر ماندیم. پس از چند ساعت مرد اس - اس با مدارک 

من بازگشت و گفت: »دخترتان می تواند بماند«.
چند روز بعد دوباره در خانه ما به صدا درآمد. در را باز کردیم، یک مرد اس - اس بسیار عصبانی 
انتظار. و پس از چند  و بد اخالق ایستاده بود. همه چیز دوباره تکرار شد: بستن چمدان ها، مدارک و 
ساعت دوباره گفته شد که من می توانم بمانم. این صحنه یک بار دیگر، برای سومین بار تکرار شد. این 
بار من به طرف شیر گاز دویدم تا خودم را بکشم که پدرم دوباره در آخرین لحظه به داد من رسید و 

شیر گاز را بست.
انتقال یهودیان در اواخر سال 1۹۴2، تقریبا هر روز انجام می گرفت. این بار آنها به سراغ بیماران و 
سالخوردگان  نیز رفتند، در حالی که آنها را  قبال استثاء می کردند. حتی آنها را از بیمارستان ها هم بیرون 
می آوردند تا منتقل کنند. برخی اوقات اتفاق می افتاد که کامیون حامل یهودیان دستگیر شده، کامال پر 
نمی شد. در آن صورت خیلی ساده هر یهودی را که در خیابان می دیدند، دستگیر کرده  و سوار ماشین 
می کردند. شناسایی و دستگیری آنها بسیار ساده بود، زیرا تمام یهودیان می بایست عالمت ستاره داود را 
بر روی لباس های خود حمل می کردند. یهودیان را سوار بر کامیون ها می کردند و با همان سر و وضعی 

که داشتند، مسقیما به راه آهن می بردند.
وقتی صبح ها سر کار می رفتم، هرگز مطمئن نبودم که شب دوباره به خانه برخواهم گشت. جوانان 
یهودی اندکی که هنوز در وین باقی مانده بودند، در آخر هفته ها در آرامگاه یهودیان شهر، در کنار 
درب چهارم، جمع می شدند. در آنجا محوطه وسیعی بدون سنگ قبر وجود داشت که در آن سبزیجات 
و سیب زمینی برای بیمارستان یهودیان کاشته می شد. ما در آنجا توپ بازی و بازی های دیگر می کردیم 
و از این راه می توانستیم اندکی از رنج وغم هایمان را فراموش کنیم. متاسفانه حتی این گروه نیز از این 
یکشنبه به یکشنبه دیگر مرتبا کوچک وکوچک تر  می شد. همراه یکی نبود، چون در حال انتقال بود 

(...(. وین در سال 1۹۴۴/1۹۴۳ تقریبا از یهودیان پاک شده بود«.
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پیگرد روما و سینتی ها1
 )Kaiserslauten) کایزرسالوتن  در  امروز  و  است   1۹2۸ متولد   ،)Jakob Müller) مولر  یاکوب 

زندگی می کند.
»...  وقتی آمدند ما را از وورمز (Worms( ببرند، برای کار خود به ما هیچ دلیلی ارائه نکردند. ما در 
یک منطقه بزرگ بودیم که در آنجا سینتی های زیادی زندگی می کردند. آنها تمام منطقه را محاصره 
کردند و صبح به خانه ما در کالینر فیشروایده (Kleiner Fischerweide(، شماره۵0، درست در کنار 
مدرسه نیبلونگن (Niebelungen(، آمدند. آنها فریاد می زدند »بیرون، بیرون، بیرون«، و ما تنها توانستیم 
ضروری ترین وسایل خود را برداریم. بعد ما را از وورمز مستقیما به فرانکفورت بردند. در آن هنگام، پدرم 
در خانه نبود، او در نیروی هوایی آلمان خدمت می کرد. او را بعدا، در سال 1۹۴1، بنابر دالیل نژادی، 
با بی احترامی کامل از نیروی هوایی آلمان اخراج کردند که در پی آن پیش ما به اردوگاه فرانکفورت 
بردند و مدتی در   )Dieselstrasse) به اردوگاه فرانکفورت در خیابان دیزل آمد. ما را در 10 سپتامبر 
آنجا ماندیم تا اینکه در 1۳ مارس 1۹۴۳ به آوشویتس (Auschwitz( منتقل شدیم و بعد از آنجا به دیگر 
اردوگاه ها. اردوگاه فرانکفورت در خیابان دیزل به طول ۸0 و عرض حدودا 20 متر بود. ما خانه یا اطاقی 
در اختیار نداشتیم، باید در اطاقک های واگون های از کارافتاده ویژه حمل مبل زندگی می کردیم. در 
آنجا 2۵ عدد از این واگون ها وجود داشت که در ابتدا باید بین 1۵0 تا 1۸0 نفر در آنها زندگی می کردند. 
برخی از خانواده ها که تعداد آنها بین هشت تا دوازده نفر بود، می بایست در مساحتی تقریبا به طول هفت 
و عرض دو متر زندگی کنند، یعنی 1۴ متر مربع و در نتیجه مجبور بودند در این فضای اندک و فشره در 
هم بلولند. همیشه، هر روز صبح حضور و غیاب وجود داشت، ما را »احضار« می کردند و بعد می شمردند. 
دور تا دور ما حصار کشیده بودند. در جلو و کنار در ورود و خروج، یک باجه نگهبانی قرار داشت که 
همواره یک پلیس در آنجا بود. در کل چهار نفر بودند. (...( در ابتدای انتقال به اردوگاه فرانکفورت، 
به ما اجازه دادند به مدت یکسال به مدرسه برویم، به مدرسه ریدروالد (Riederwaldschule( که مورد 
اعتراض اهالی آنجا قرار گرفت و سرانجام ما را دسته جمعی با هم در عقب کالس نشاندند. پس از آن، 
از سوی شهر فرانکفورت دستورالعملی صادر شد که بنابر آن ما دیگر اجاز رفتن به مدرسه را نداشتیم.

خانواده های ما تنها با هم رفت و آمد می کردند. آنها اجازه آشپزی داشتند و مواد الزم را نیز خودشان 
تهیه می کردند. بعدها به ما بچه ها دیگر ابدا اجازه خروج از اردوگاه را نمی دادند، ترک اردوگاه برای 
ما ممنوع شده بود. اما زنان اجازه داشتند پیش از ظهرها و برای خرید از اردوگاه  بیرون بروند. ما اجازه 
نداشتیم هر زمان که مایل بودیم و می خواستیم از اردوگاه بیرون برویم. تنها کسانی که توان کار داشتند 
و در صنایع نظامی مشغول به کار بودند، صبح ها اردوگاه را ترک می کردند و عصرها بازمی گشتند و بعد 
دوباره »احضار«، حضور و غیاب و شمارش افراد شروع می شد. (...( نیمی از این اردوگاه را بعدا در سال 
1۹۴۳ تعطیل کردند. نیمی از ساکنان در همان اردوگاه فرانکفورت مانند و نیمی دیگر به آشویتس منتقل 

تو یک  »به   ،)Mihalik Doris/ Kreuzkamp) میهالیک/دوریس کرویچکامف   -)Eva von Hase) هازه  فون  اوا   .1
خانه سیار قشنگ داده خواهد شد«، اردوگاه های اجباری برای روما و سینتی در زمان ناسیونال - سوسیالیسم در فرانکفورت، 

انتشارات براندس/آپزل (Brandes/Apsel(، فرانکفورت 1۹۹0، ص. 2۳ به بعد.
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شدند. (...( پدر من در سال 1۹۴۳، در اردوگاه مرگ آشویتس فوت کرد. اینکه »فوت« کردن در این 
اردوگاه به چه معنا است، خدا می داند. ما را بعدها، در سال 1۹۴۴، از اردوگاه مرگ آشویتس به اردوگاه 
دیگری در راونزبروگ (Ravensbrück( فرستادند. ابتدا در آنجا بود که ما با موضوع عقیم کردن روبرو 
شدیم. تعداد مردان ما درآنجا 1۹1 و تعداد بچه ها ۳۴ نفر بود که جوانترین آنها پنج سال و نیم داشت. 
به ما گفتند: هر کس حاضر به عقیم شدن باشد، آنها خانواده یا اقوامش را آزاد خواهند کرد. بعد یک 
پرسشنامه به ما دادند که ما باید آنها را پر می کردیم و می نوشتیم که تمایل به آزادی کدام یک از اعضای 
خانواده مان داریم: مادر، برادر یا چه کسی؟ تنها دو نفر از بچه ها، که یکی از آنها من بودم، عقیم نشدند. 
اما بر خالف آنچه که به ما قول داده بودند، کسی را آزاد نکردند و ما را از این اردوگاه به یک اردوگاه 
دیگر در اورانینبورگ (Oranienburg( منتقل کردند. در آنجا به ما گفته شد: اگر شما حاضر باشید به 
خدمت نیروهای اس - اس درآیید، خانواده هایتان را آزاد خواهیم کرد. واقعیت این است که عده ای این 

پیشنهاد را پذیرفتند و به خدمت اس - اس درآمدند، اما خانواده آنها آزاد نشدند«.

 )Victor Klemperer( ویکتور کلمپرر
درباره شروع استفاده از »ستاره داود«1...

ویکتور کلمپرر (1۸۸1- 1۹۶0(، رومان نویس و استاد دانشگاه، در یک خانواده یهودی به دنیا می آید 
و در سال 1۹12، به مذهب پروتستان می گرود. با این وجود، به دلیل »نژاد یهودی« مورد پیگرد نازی ها 
قرار می گیرد. او که به عنوان پروفسور در مدرسه عالی صنعتی درسدن (Dresden( مشغول تدریس بود، 
در سال 1۹۳۵، از کار کنار گذاشته، یعنی پاک سازی می شود و تنها به دلیل همسر غیریهودی اش، اوا 
(Eva(، زنده می ماند. او پس از پایان جنگ در سال 1۹۴۵، دوباره به عنوان پروفسور در دانشگاه های هاله 

(Halle(، گریفسوالد (Greifswald( و برلین مشغول به کار می شود.
دفترچه خاطرات روز، ۸ سپتامبر 1۹۴1: »امروز صبح، خانم کرایدل (Kreidl(، بسیار هراسان و پریشان 
و با رنگی پریده این خبر را برای من آورد که نصب ستاره داود توسط یهودیان بر روی لباس هایشان به 
تصویب رسیده است. این امر برای ما یک دگرگونی اساسی و یک فاجعه است. اوا هنوز امیدوار است 

که این قانون لغو شود و یا به اجرا گذاشته نشود. من نمی خواهم در این رابطه بیشتر از این حرفی بزنم«.
دفترچه خاطرات روز، 1۵ سپتامبر: »بازوبند ویژه یهودیان، با ستاره داود، حقیقت یافته است، قانون 
گریه  کرایدل  خانم  یهودیان.  برای  شهر  ترک  ممنوعیت  اضافه  به  می شود،  اجرایی  سپتامبر   1۹ از  آن 
این ضربه  قلبی شده است. فریدهایم (Friedheim( می گوید  می کند، خانم فوس (Voss( دچار حمله 
بدترین ضربه ای است که تاکنون بر ما وارد شده است، حتی بدتر از مصادره اموال. من شخصا خودم 
را داغون احساس می کنم و به هیچ وجه نمی توانم آرامش پیدا کنم. اوا، که اکنون حالش اندکی بهتر 
است، می خواهد تمام کارهای مرا انجام دهد. من قصد دارم خانه را تنها در تاریکی و تنها برای چند 

1. ویکتور کلمپرر. من می خواهم تا به آخر شهادت دهم. خاطرات روزانه 1۹۳۳- 1۹۴۵، دو جلد، ناشر والتر نوویسکی 
(Walter Nowojeski(، با همکاری هادویک کلمپرر (Hadwig Kemperer(، انتشارات سازندگی (Aufbau(، برلین 1۹۹۵، 

جلد اول، 1۹۳۳- 1۹۴1، صص. ۶۶۳ و ۶۷1   
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دقیقه ترک کنم«.
روی  بر  داود  ستاره  دوختن  مشغول  اوا  که  هنگامی  »دیروز  سپتامبر:   20 روز،  خاطرات  دفترچه 
لباس هایمان بود، من دچار حمله عصبی وحشتناکی شدم. برای اوا هم دیگر اعصابی باقی نمانده است.«

... و درباره تجربیات و مشاهدات خود از بیرون راندن آشنایان می گوید1
به  تکان دهنده ای  اخبار  مرتبا  لهستان  به  یهودیان  انتقال  »از  اکتبر 1۹۴1:  دفترچه خاطرات روز، 2۵ 
گوش می رسد. شایعه است که آنها باید تقریبا به معنای دقیق کلمه، لخت و عریان بیرون بیایند. هزاران 

نفر از برلین به  لودز (Lodz( و لیتسمنشتاد (Litzmannstadt( منتقل شده اند«.
دفترچه خاطرات روزانه، 2۷ اکتبر: »عصر روز شنبه، ایدا (Ida( و پاول کرایدل (Paul Kreidl( پیش 
ما بودند. آنها یک دختر و یک خواهر، ساکن در شهر پراگ دارند که در لهستان به عنوان یهودی به 
ثبت رسیده اند. حال آنها در روز شنبه خیلی بهتر از روزهای پیش بود. اخبار نسبتا بهتری از لودز به گوش 

می رسد: کلبه های چوبی تمیز، بخاری، تغذیه خوب و رفتار مودبانه در کارخانه تولید مهمات«.
دفترچه خاطرات روز، ۹ نوامبر: »انتقال یهودیان به لهستان همچنان ادامه دارد. یهودیان در همه جا 
 )Teplitzer Strasse) تپلیتسر  افسردگی شدیدی شده اند. من در سمینار مدرسان، که در خیابان  دچار 
برگزار می شد، خانواده نویمنز (Neumanns( را دیدم. اینها افراد شجاع و باشهامتی هستند که همواره 
از خودکشی می کردند.  بودند و صحبت  اکنون کامال داغون  اما  بودند،  از خنده و خوش بینی  سرشار 
برای آنها امکانی پیدا شده بود که به کوبا بروند و از این  رو بسیار خوشحال بودند. اما اکنون قانون وضع 
بزرگتر  برادر  برلین،  نویمنز در  ندارند. عموی خانم  را  از کشور  ابدا حق خروج  یهودیان  کرده اند که 
آختن فینگز (Achen Finks(، که نزدیک هفتاد سال دارد، هنگامی که می خواستند آنها را بیرون کنند 
و به اردوگاه ها بفرستند، به همراه زنش دست به خودکشی زده است. آقای نویمن به من گفت او ترجیح 
می دهد بمیرد، یا اینکه حتی خبر مرگ همسرش را به او بدهند تا اینکه شاهد وضعیت رقت بار همسرش 
در حال کار در اردوگاه مینسک (Minsk( باشد. خانم نویمن با گریه: ما با هم صحبت کردیم که از 
کجا می توانیم قرص ورونال2 تهیه کنیم... من آنها را دلداری دادم و حرف های بسیار خوب، قشنگ و 
امیدوارکننده ای به آنها زدم که حتی خودم هم از آنها بسیار قوت دل گرفتم... ساعت پنج دقیقه به دوازده 
است، یعنی همه چیز دیر است... شجاعت ویژه ما... اینکه بتوانیم در ساختن مینسک کمک کنیم، چندان 

هم خالی از لطف نیست، و غیره«.
دفترچه خاطرات روز، 1۳ ژانویه: »پاول کرایدل می گوید ( شایعه است، اما از هر جهت به گونه ای 
قابل قبول، تائید می شود( یهودیانی که به ریگا (Riga( منتقل شده بودند، به هنگام ترک قطار، همگی 

ردیف به گلوله بسته شده اند«.
دفترچه خاطرات روز، 20 ژانویه: »دیشب تا نیمه های شب، پایین پیش خانواده کرایدل بودیم. اوا 
(Eva( کمک می کرد برای پاول کرایدل یک کمربند بدوزند که او با استفاده از آن بتواند چمدانش 

1. ویکتور کلمپرر. من می خواهم تا به آخر شهادت دهم، همانجا، جلد اول، صص. ۶۸1 تا ۶۸۵، جلد دوم، 1۹۴2- 1۹۴۵، 
صص. ۹ و1۴

Veronal .2، قرص بسیار قوی خواب. مترجم
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را در پشت خود حمل کند. بعد یک کیسه را که باید تحویل دهیم (و آن را دیگر نخواهیم دید( پر 
کردیم. پاول کرایدل آن را امروز با یک گاری کوچک دستی به یک بنگاه حمل و نقل از پیش معین 

شده تحویل داد. 
دفترچه خاطرات روز، 21 ژانویه: »پیش از رفتن یهودیانی که قرار است بیرون رانده و به اردوگاه ها 
منتقل شوند، گشتاپو اموال و اثاثیه برجای مانده از آنها را مهر و موم می کند. همه چیز ارزش خود را از 
دست داده است. دیروز عصر، پاول کرایدل برای من یک جفت کفش آورد که کامال اندازه اند و با در 
نظر گرفتن وضع بسیار بد کفش های من، هدیه مناسبی هستند. کمی هم توتون آورده بودند که اوا آن را 
با چای تمشک مخلوط و سیگار درست کرد. هفته ها است که دنبال چای تمشک می گردم. امروز پیش 

از ظهر برای ابراز تسلیت پیش مادر رفتم.«
(پاول کرایدل در 21 ژانویه 1۹۴2، از آلمان به ریگا منتقل می شود و احتماال در همان روز به هنگام 

ورود با گلوله به قتل می رسد- حدس هیئت تحریریه(.
 

کشتاریهودیانلهستان
از زمانی که یهودیان در میدان نبرد شوروی، از تابستان 1۹۴1 به بعد، به گونه ای سیستماتیک به قتل 
فرماندار  آنکه  از  پس  قرار گرفتند.  دسته جمعی  معرض خطر کشتار  در  نیز  لهستانی  یهودیان  رسیدند، 
منطقه میانی لهستان، هانس فرانک (Hans Frank(، با انتقال یهودیان مناطق اشغالی غرب لهستان به مناطق 
تحت کنترل خود، مخالفت می کند و موفق می شود از انتقال آنها جلوگیری کند و پس از آنکه مشخص 
می شود گتوهای موجود، ظرفیت الزم برای اسکان یهودیان زیادی را ندارند، در میان ماموران آلمانی 
به عنوان  با نوع حل مشکل یهودیان، اختالف نظر بوجود می آید.  مناطق اشغالی در لهستان، در رابطه 
نمونه، تنها در گتو لیتسمنشتاد (Litzmannstadt(، در  لودز (Lodz(، بیش از 1۴0000 انسان در فضایی 
بسیار تنگ زندگی می کردند و بیش از آن ممکن نبود. تنگی جا، تغذیه فاجعه بار و نبود یا کمبود وسایل 
بهداشتی در گتوها، موجب بروز بیماری های واگیردار و خطرناکی شده بودند که به نوبه خود وضع را 
بدتر می کردند. وضعیت بسیار بد و اسف بار گتوها، موجب تقویت این فکر در آلمان ها شده بود که 
گتوها مراکز آلوده ای هستند و هرچه سریعتر و بدون مالحظه باید پاک و تصفیه شوند و در نتیجه برای 
اقدامات وحشیانه خود، دالیل منطقی می یافتند. اینکه آمران و عامالن نازیسم، کشتار یهودیان را »راه 
حلی« بسیار عادی می دانستند، و اینکه آنها  قتل عمد اهالی گتوها را، نسبت به مرگ طبیعی در آنجا، 
هوپنر  -هاینس  رولف  که  رسوایی  تلگرام  در  می توان  را  می کردند،  تلقی  »انسان دوستانه«  مرگی 
(Rolf-Heinz Höppner(، رئیس منطقه ای اس - د، در 1۶ ژوئیه 1۹۴1، برای آیشمن (Eichmann(، و 
 ،)Warthegau) تحت عنوان جمع بندی از گفتگوهای مختلف در رابطه با »حل مسئله یهودیان« در وارتگاو
ارسال می کند، مشاهده نمود. او در این رابطه چنین می نویسد: »این خطر وجود دارد که ما در زمستان 
آینده، نتوانیم نیاز غذایی تمام یهودیان را تامین کنیم. بنابراین باید به طور جدی به این موضوع فکر کرد 
که آیا بهترین و انسانی ترین راه حل برای این مشکل در این نیست که ما هرچه زودتر تمام یهودیانی که 
این روش، در هر  ما  نظر  به  نماییم.  دارند، خالص  فوری  اثرات  راه وسایلی که  از  را  افتاده اند  از کار 
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صورت، روشی بهتر است تا اینکه آنها بر اثر گرسنگی بمیرند«. گرایزر (Greiser(، رهبر منطقه ای حزب 
ناسیونال - سوسیالیسم کارگران آلمان، در اکتبر 1۹۴1، از هیملر (Himmler(، درخواست می کند که به 
نزدیکی  در  آن،  پی  در  برسانند.  قتل  به  را  افتاده  کار  از  یهودیان  از  تن  شود، 100000  داده  اجازه  او 
کولمهوف/چلمنو (Kolmhof-Chelmno(، یک تاسیسات مرگ با واگون های گاز برپا می شود که در 
آنها از اول دسامبر، کشتار سیستماتیک انسان ها شروع می شود. از جمله اولین قربانیان، روماهایی بودند 
که از بورگنلند (Burgenland( اتریش، به لودز منتقل شده بودند. در مجموع حداقل 1۵2000 انسان در 
اکتبر  اواسط  هیملردر  موجود،  شواهد  و  اسناد  تمام  بنابر  می شوند.  کشته  گاز  بوسیله  کولهوف/چلمنو 
گلوبوچنیک  اودیلو   ،)Lublin) لوبلین  در  اس   - اس  حراست  واحدهای  و  پلیس  فرمانده  به   ،1۹۴1
(Odilo Globocnik(، دستور می دهد برای نابودی یهودیان لهستانی ساکن حوزه فرمانداری نظامی، در 
منطقه بلزگ (Belzec(، یک اردوگاه مرگ منطقه ای برپا کند. همزمان با این دستور، کادرهای تخصصی 
پروژه  ت- ۴، که در بخش ویژه کشتار انسان های معلول و بیمار انجام وظیفه می کردند، به لوبلین فرستاده 
می شوند تا در ساختن این تاسیسات جدید کشتار دسته جمعی با مقامات محلی همکاری کنند، تاسیساتی 
خالف  بر  بلزگ،  در  جدید  تاسیسات  در  برسند.  قتل  به  سمی  گاز  با  انسان ها  می بایست  آنها  در  که 
موتورهای  به  متصل  که  شدند  درست  گازی  اطاق های  بار،  اولین  برای  کولمهوف/چلمنو،  تاسیسات 
بزرگ تانک بودند تا انسان ها را از راه انتقال گازکربنیک حاصل از این موتورها به درون اطاق ها، به قتل 
برسانند. اردوگاه های مرگ دیگری نیز بنابر نمونه باال در منطقه لوبلین ساخته شد: اردوگاه های سوبیبور 
(Sobibor( و تربلینکا (Treblinka(. تصمیم به بیرون راندن و انتقال یهودیان آلمان و اروپای غربی به 
شرق، موجب بروز پرسش هایی برای آمران و عامالن آن شد که می بایست از سوی نهادهای گوناگونی 
که درگیر با این امر بودند، مشترکا هماهنگ می شد. به عالوه، هنوز روشن نبود که آیا تصمیم اتخاذ شده 
(در وارتهگاو و در کمیساریای آلمان برای امور شرق( مبنی بر تقسیم و طبقه بندی ساکنان گتوها بر اساس 
نیروی کار آنها، و سپس کشتار دسته جمعی و سیستماتیک از کار افتادگان با ابزارهای جدید، آیا مورد 
توافق سایر نهادهای نازیسم نیز هست یا خیر. عاجل ترین مشکل برای نهادهای نازیسم، چگونگی رفتار با 
حساب  به  خود  هموطن  را  آنها  که  انسان هایی  با  رفتار  نوع  یعنی  بود،  اتریشی تبار  و  آلمانی  یهودیان 
می آوردند. از میان 20000 یهودی که در فاصله زمانی میان 1۵ اکتبر و ۴ نوامبر سال 1۹۴1 به لودز منتقل 
اثر سایر محرومیت ها جان دادند، اما  اثر بیماری و کسانی بر  شدند، برخی بر اثر گرسنگی، عده ای بر 
اتریش و  یهودیان آلمان،  نفر  نرسید. 12000  قتل  به  اردوگاه های کولمهوف/چلمنو،  آنها در  از  کسی 
چک، که در ماه نوامبر از وطن خود اخراج و به مینسک منتقل شده بودند، همگی در گتوها اسکان 
یافتند، و موقتا زنده ماندند. در حالی که بیش از ۶۶00 یهودی بالروس، تنها چند روز پس از ورودشان 
به اردوگاه، همگی یکجا تیرباران شدند. از سوی دیگر، واحد عملیاتی شماره ۳ نیروهای اس - اس، تمام 
کاوناس/کونو  وارد   1۹۴1 نوامبر   2۹ و   2۵ تاریخ  در  که  اتریشی تباری  و  آلمانی  یهودیان   ۴۹۳۴
افسر  فرماندهی  تحت  اس،   - اس  واحدهای  نیز  رساندند.  قتل  به  را  بودند  شده   )Kaunas-Kowno)
 ،)Riga) در ۳0 نوامبر، در ریگا ،)Friedrich Jeckeln) عالی رتبه پلیس و اس - اس، فریدریش جکلن
هزار یهودی آلمانی تبار منتقل شده از برلین را در همان لحظه ورودشان به محل، به قتل رساندند. در ژانویه 
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 )Ernst Marlier) 1۹۴2، در ویالیی که قبال متعلق به یکی از صاحبان صنایع آلمان، به نام ارنست مارلیر
بود، و در این زمان محلی برای پذیرایی و ضیافت های رسمی رئیس پلیس امنیت و نیروهای حراست اس 
 ،)Wannsee-Konferenz) اس شده است، نشستی انجام می گیرد که در تاریخ از آن با نام کنفرانس وانزه -
 )Heinrich Müller) یاد می شود. در این کنفرانس، در کنار راینهارد هایدریچ، رئیس گشتاپو، هاینریش مولر
برجسته دیگری چون دکتر  افراد  امنیت آلمان،  اداره کل  از   ،)Adolf Eichamnn) و آدولف آیشمن 
لوتر  مارتین  کشور،  وزارت  در  دولت  سیاسی  معاون   ،)Wilhelmn Stuckert) اشتوکرت  ویلهلم 
 ،)Ronald Freisler) مدیر بخش آلمان در وزارت امور خارجه، دکتر رونالد فرایزلر ،)Martin Luther)
معاون قضایی دولت در دادگستری، اریش نویمن (Erich Neumann(، معاون سیاسی دولت در دفتر 
باالی حکومت و حزب،  مقامات   برجسته و  نمایندگان  از  نیز عده دیگری  و  برنامه ریزی سالیانه  ویژه 
شرکت داشتند. در کنفرانس وانزه، بر خالف تصوری که پیش از برگزاری آن وجود داشت، تصمیم 
اتخاذ شده تنها مربوط به »حل نهایی مشکل یهودیان« نشد، بلکه به مراتب بیشتر از آن رفت. به این معنا 
که، بنابر شهادت اسناد برجای مانده از آن کنفراس، در این نشست تصمیم به قتل و کشتار نهایی یهودیان 
گرفته می شود. بنابر تصمیمات اتخاذ شده در این کنفرانس، اکنون »بیرون راندن اجباری یهودیان« جای 
خود را به »کوچ دادن و اخراج یهودیان به شرق، با توافق و تصویب قبلی رهبر« می دهد. هایدریچ، تعداد 
غلوآمیز  اظهارات  بنابر  شوند،  منتقل  مرگ  اردوگاه های  به  یعنی  شرق،  به  می بایست  که  را  یهودیانی 
آیشمن، حدود 11 میلیون نفر اعالم می کند. بنابر توافق نشست وانزه، اروپا می بایست »از غرب به شرق، 
از یهودیان، پاک سازی و جارو« شود. تصمیم گرفته می شود در این پاک سازی، به آلمان و مناطق تحت 
سایر  و  مسکن  کمبود  به  مربوط  دالیل  »بنابر   ،)Mähren) مهرن  و   )Böhmen) بوومن  آن،  قیمومیت 
ضرورت های اجتماعی – سیاسی«، حق تقدم داده شود. بیش از 11 میلیون یهودی می بایست در رابطه با 
»حل نهایی مسئله یهودیان اروپا« به قتل برسند. جزئیات مربوط به مناطق و کشورهایی که بخشی از این 
یا ترکیه،  فنالند، سوئیس  انگلستان، سوئد،  اسپانیا،  پرتقال،  ایرلند،  مانند کشورهایی چون  بودند،  طرح 
یعنی حتی کشورهایی که زیر نفوذ یا سلطه حکومت نازیسم نبودند، نشانگر و مبین این واقعیت است که 
آمران و عامالن این کشتارها، تا چه میزان و به چه اندازه می خواسته اند گسترده، سیستماتیک و مصمم 
مفاد  زیرا  بود.  دو رگه«ها1  »مشکل  بررسی  وانزه،  نشست  از دستور جلسه  دیگر  بند  نمایند. یک  عمل 
مصوبه معروف به »قانون نورنبرگ« در رابطه با »دو رگه«ها، برای سازمان کل امنیت آلمان و نیز برای 
حزب نازیسم و همچنین برای دفتر امور نژادی حزب نازیسم، وسعت و گشاده دستی الزم را نداشت. آنها 
خواهان هموزن و همتراز قرار دادن حقوقی »نیم یهودیان« با یهودیان بودند تا بتوانند این »نیم یهودیان« را 
نیز سربه نیست کنند. اما »قانون نورنبرگ«، و در پی آن دستورالعمل های اداری - اجرایی مربوط به آن، 
که دقیقا مشخص می نمودند چه کسی »یهودی« یا غیریهودی است، در هر حال در مناطق تحت اشغال 
آلمان، اعتبار حقوقی - قانونی نداشتند، زیرا قانون نورنبرگ تنها شامل »دو رگه«های آلمانی تبار می شد. 
در نتیجه پلیس و اس - اس، خواهان کسب مجوز قانونی برای اقدام علیه »دو رگه«ها تنها در محدوده 
خاک آلمان می شوند. وزارت کشور و نیز گورینگ، به دلیل نگرانی از گسترش ناآرامی و اعتراضات 

1. افرادی با اختالط نژادی. مترجم
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مردم در آلمان، مخالف هرگونه گسترش معنا و مفهوم »یهودی« در رابطه با یهودیان آلمانی و اتریشی تبار 
بودند. مثال گسترش آن به مواردی که قانون حتی مشمول آلمانی هایی شود که دارای همسران یهودی 
بودند. یعنی، آنها نیز بازداشت و بیرون رانده و سپس به قتل رسانده شوند. کنفرانس وانزه می بایست در 
این مورد نیز تصمیم بگیرد. اما هایدریچ نتواست خواست خود را در این زمینه، در برابر اشتوکارت، به 
کرسی بنشاند و در نتیجه راه حل »مشکل دو رگه«ها همچنان ناروشن می ماند. با این وجود، هایدریچ 
آشکارا از نتایج کنفرانس بسیار راضی بود، زیرا سایر نهادهای حزب و حکومت، نظرات او و نیز نقش 
رهبری  کننده اش را در رابطه با »حل نهایی مسئله یهودیان«، پذیرفته بودند. به این معنا، کنفرانس وانزه 

بدون شک، گامی مهم و تعیین کننده در روند رادیکالیزه کردن قهر و اعمال خشونت بود.
( صورت جلسه کامل کنفرانس را می توان در آدرس اینترنتی www.ghwk.de/deut/proto.htm، به 

صورت PDF، مشاهده نمود. آخرین رجوع به سایت در تاریخ  2012/10/۳0  بوده است(. 

نگاهیبهاسناد
حکم مرگ برای گتو ورشو

خاطرات مارسل رایش - رانیکی1: 
(...( من را در سال 1۹۳۸، از برلین به لهستان، تبعید کردند. ناسیونال - سوسیالیست ها تا سال 1۹۴0، 
از   )...) یهودیان« می گفتند.  »منطقه  به آن  بعد  از شهر ورشو، گتویی درست کردند که  از یک بخش 
بهار 1۹۴2، حوادث، شایعات و اقداماتی به وقوع می پیوست که همگی نشان از یک دگرگونی اساسی 
و برنامه ریزی شده در مناسبات و وضعیت گتو ورشو داشتند. (...( در 22 ژوئیه، چند اتومبیل شخصی، 
همراه با دو کامیون پر از سرباز، در برابر ساختمان اصلی »شورای یهودیان« توقف و ساختمان را محاصره 
کردند. از ماشین های شخصی، حدود پانزده مرد اس - اس پیاده شدند که در میان آنها چند افسرعالی رتبه 
نیز وجود داشت. چند تن از آنها در همانجا، در پایین ماندند و بقیه سریع به باال، طبقه اول، به دفتر کار 
رئیس شورا، آدام چرنیاکف (Adam Czerniakow(، رفتند. (...( هشت افسر اس - اس، از جمله هوفله 
(Höfle(، که رئیس آنها بود، در یک طرف میز بزرگ مستطیل شکل (در اطاق کنفرانس( نشستند (هوفله 
افسر اس - اس و مدیر کل تشکیالت معروف به »واحد ریشه کنی« اداره اصلی راینهارد در فرماندهی 
پلیس و اس- اس بود(. یهودیان در طرف دیگر میز نشستند: در کنار آدام چرنیاکف (...(، پنج یا شش نفر 
از اعضای »شورای یهودیان«، به اضافه فرمانده انتظامات یهودیان، دبیر اول شورای یهودیان و من به عنوان 
صورت جلسه نویس نشسته بودیم. (...( هوفله جلسه را با این کلمات شروع کرد: »از امروز انتقال یهودیان 
از گتو ورشو شروع می شود. شما می دانید که تعداد یهودیان در اینجا بسیار زیاد است. من این ماموریت 
را به عهده شما، به عهده شورای یهودیان، می گذارم. اگر ماموریت درست و دقیق انجام گرفت، در آن 
صورت گروگان های یهودی نیز آزاد خواهند شد. در غیر اینصورت، تمام شما به دار آویخته خواهید 

1. مارسل رایش - رانیکی (Marcel Reich-Ranicki(، »یک روز در زندگی من«. سخنرانی در مجلس ملی آلمان به 
 2۸ ،)FAZ) مناسبت بزرگداشت قربانیان ناسیونال - سوسیالیسم، 2۷ ژانویه 2012، برگرفته از روزنامه فرانکفورتر آلگماینه

www.bpb.de/apuz/141894/ein-tag-in-meinem-leben ژانویه 2012، در سایت اینترنتی
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شد، در آن روبرو«. و با دست به پارک و محوطه بازی بچه ها در آن سوی خیابان اشاره می کند. (...( 
هوفله، با همان بی ادبی و وقاحت بیمارگونه ای که جلسه را شروع کرد، همانگونه و بسیار خشک، شروع 
به دیکته کردن متنی کرد که به همراه خود آورده و دارای این سرخط بود: »وظایف شورای یهودیان 
و تذکراتی به آنها«. (...( من در صورت جلسه نوشتم »تمام یهودیان« ساکن ورشو، »بدون در نظر گرفتن 
سن و جنسیت آنها«، به شرق منتقل خواهند شد. در اینجا کلمه »انتقال« به چه معنا است؟ منظور از »شرق« 
چه بود؟ انتقال یهودیان ورشو به شرق با کدام هدف انجام می گیرد. هوفله در »تعیین وظایف شورای 
یهودیان و تذکراتی به آنها«، به هیچ یک از این  پرسش ها پاسخی نمی داد. (...( هوفله به دیکته کردن 
متن خود ادامه می دهد: او اکنون از این سخن می گوید که به هنگام »انتقال«، هر یهودی اجازه خواهد 
داشت، پانزده کیلو بار با خود داشته باشد و نیز اجازه دارد اشیاء قیمتی، پول، جواهرات، طال و غیره خود 

را نیز همراه ببرد. از خود پرسیدم، اجازه دارند یا باید ببرند؟ 
یهودیان«  نظارت »شورای  یهودی گتو، که تحت  انتظامات  نیروی  در همان روز 22 ژوئیه 1۹۴2، 
مامور انجام عملیات انتقال بود، ماموریت یافت، ۶000 یهودی را در میدانی که کنار راه آهن قرار داشت، 
انتقال، جمع کند. قطارها از آنجا به سوی شرق می رفتند و یهودیان را به »شرق« منتقل  یعنی در محل 
می کردند. اما در آنجا هم هنوز کسی نمی دانست که این قطارها به کجا خواهند رفت و »کوچ دادن« ما 
به چه معنا است و به کجا منتقل خواهیم شد. آخرین بخش متن دیکته شده، اعالم می داشت، با کسانی که 
تالش کنند به نوعی در »روند انتقال، اخالل« یا از آن »سر باز زنند«، چه خواهد آمد. برای این کار، تنها 
یک مجازات وجود داشت که در پایان هر جمله، قافیه وار تکرار می شد: »... تیرباران می شود«. لحظاتی 
بعد، افسران اس - اس با همراهانشان، ساختمان را ترک کردند. هنوز از رفتن آنها چیزی نگذشته بود که 
آن سکوت مرگ آور حاکم بر جلسه، ناگهان به سرعت برق تبدیل به سر و صدا و شلوغی شد. بسیاری 
از کارکنان مرکز »شورای یهودیان« و نیز مراجعه کنندگان زیادی که در آنجا حضور داشتند، هنوز هیچ 
اطالعی از وضعیت جدید و دستورالعمل های تازه نداشتند. اما چنین به نظر می آمد که آنها می دانند یا 
احساس کرده اند که اتفاق بدی افتاده است. اینکه برای بزرگترین شهر اروپا با ساکنان یهودی، حکمی 
متن دیکته شده  از  زیرا یک قسمت  رفتم،  دفتر کارم  به  به سرعت  صادر شده است، حکم مرگ. من 
هوفله، درباره »وظایف... و تذکرات...« می بایست در مدت کمتر از چند ساعت آماده و به تمام در و 
دیوارهای گتو چسبانده شود. من می بایست ترجمه لهستانی آن را هم هرچه زودتر فراهم می کردم. متن 
آلمانی صورت جلسه را آهسته می خواندم و همکار من، خانم گوستاوا یارچکا (Gustawa Jarecka(، آن 
را به لهستانی تایپ می زد. بنابراین، من متن حکم مرگی را که اس - اس در تاریخ 22 ژوئیه 1۹۴2، علیه 
یهودیان ورشو صادر کرده بود، به خانم گوستاوا یارچکا دیکته کردم. (...( انتقال یهودیان از گتو ورشو 
به اردوگاه تربلینکا (Treblinka(، که از پیش از ظهر روز 22 ژوئیه 1۹۴2، شروع شده بود، در اواسط 
سپتامبر پایان یافت. آنچه که »انتقال یا کوچ« یهودیان نامیده شد، عمال بیرون راندن و اخراج یهودیان بود، 

اخراج آنها از ورشو. که تنها یک منظور و یک هدف را دنبال می کرد: مرگ آنها را.
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1)Belzec( قتل در بلچک
گزارش کورت گرشتاین (Kurt Gerstein( از روند کشتار:

کورت گرشتاین، مسیحی مؤمنی بود که برای کشف و ثبت جنایات رژیم نازیسم، وارد اس - اس 
می شود و به دلیل تحصیالت پزشکی، در بخش بهداشت سازمان امور بهداشت و درمان نیروهای مسلح 
اس - اس، به کار گماشته می شود. او بارها اما بی نتیجه، تالش می کند اطالعات خود درباره نابودی و 
کشتار یهودیان را در اختیار نمایندگی های واتیکان در آلمان بگذارد. گرشتاین در ماه مه 1۹۴۵، هنگامی 
که در اسارت فرانسوی ها بود، گزارش زیر را می نویسد و اندکی پس از آن در زندان نیروهای نظامی در 

پاریس، خودکشی می کند.
»... در اینجا، چسبیده به ایستگاه راه آهن دو خطه، یک خانه بزرگ چوبی وجود دارد که معروف 
ابتدا یک پیشخوان بزرگ ویژه اشیاء قیمتی و پس از آن  به رخت کن است. وارد آنجا که می شوید، 
یک اطاق با حدود صد صندلی قرار دارد، یعنی آرایشگاه. در پشت خانه، در هوای باز، یک راه مشجر 
کوچک و باریک با درختان تبریزی وجود دارد که در دو طرف آن، در سمت چپ و راست، حصاری 
با سیم خاردار دوالیه کشیده اند، با این تابلو: به طرف اطاق های حمام و بخور! در برابر ما یک حمام با 
گلدان های شمعدانی قرار داشت، بعد چند پله و سپس در سمت چپ و راست، در هر طرف، سه اطاق 
ارتفاع 1۹0سانتی متر دیده می شدند که مانند گاراژ، دارای درهای چوبی  اندازه های ۵ در ۵ متر و  در 
بودند. در دیوار پشت، که در تاریکی آن را نمی شود خوب دید، درهای چوبی بزرگی وجود دارند که 
بر روی بام آنها به عنوان یک شوخک (جوک( کوچک، یک ستاره داود نصب شده است! (...( پس 
از چند دقیقه، اولین قطار از شهر لمبرگ (Lemberg( وارد ایستگاه می شود. ۴۵ واگون با ۶۷00 مسافر 
که 1۴۵0 نفر از آنها در طول راه، مرده بودند. کودکان، زنان و مردانی با چهره های رنگ پریده و مملو 
ایستگاه  وارد  قطار  می کنند.  نگاه  بیرون  به  واگون ها  از سوراخ های محصور  از مرگ،  ترس  ترس،  از 
می شود: دویست اوکراینی، درهای واگون ها را باز می کنند و با شالق های چرمی خود، مسافران را پیاده 
لخت شوید، حتا  را صادر می کند: کامال  بعدی  قوی، دستورالعمل های  بسیار  بلندگوی  می کنند. یک 
پروتزها، عینک ها و یا هر چیزی که همراه دارید را زمین بگذارید. اشیاء قیمتی خود را به  پیشخوان ویژه 
تحویل دهید، نیازی به برگ رسید یا تائیدیه نیست. (...( بعد، ابتدا زنان و دختران را به سالن آرایشگاه 
می برند وسپس موهای آنها را با  دو یا سه حرکت قیچی کامال از ته می برند و آنها را به درون کیسه های 
زیر  در صنعت  ویژه ای  مصارف  دارای  گویا  است،  شایع  که  آنگونه  موها،  این  می ریزند.  سیب زمینی 
دریایی هستند، برای آب بندی یا چیزی شبیه به آن. این موضوع را یکی از افراد اس - اس که در آنجا 
مشغول خدمت بود، برایم تعریف می کند. سپس گروه، دوباره به حرکت درمی آید. پیشاپیش آنها یک 
دختر جوان بسیار زیبا در حرکت است. آنها همگی لخت و عریان هستند، لخت لخت، کودک و زن 
و مرد، بدون پروتزها، در امتداد خیابان مشجر به پیش می روند. من خودم شخصا در کنار سروان ویرت 

1. گزیده ای از گزارش یک شاهد عینی، کورت گرشتاین (1۹۴۵/1۹0۵(، درباره مشاهداتش از اردوگاه مرگ بلچک. 
برگرفته از: هانس روتفلس (Hans Rothfels(، »گزارشات شاهدان عینی از کشتارهای جمعی با استفاده از گاز«، منتشر 

شده در فصل نامه ویژه تاریخ، شماره 1، 1۹۵۳، برگ 1۷۷ و ادامه.
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با کودکان  نظاره می کنم. مادرانی  ایستاده ام و آنها را  اطاق ها  میان  بر روی یک سکو، در   ،)Wirthe)
شیرخواره خود که پستان مادر به دهان داشتند، همه به سوی اطاق ها می روند. آنها اندکی تردید دارند، اما 
بعد وارد اطاق های مرگ می شوند! در کنار، یک مرد قوی اس - اس ایستاده است و با لحن یک روحانی 
وارد  نمی افتد!   اتفاقی  برای شما کوچکترین  می گوید:  بخت برگشتگان  این  به  فقرا،  با  در حال سخن 
اطاق شوید و نفس های عمیق بکشید، همین! اینکار ریه های شما را باز می کند، برای سالمت شما است. 
این بخور برای بیماری های مسری، بسیار مفید است! وارد شوید، وارد شوید. (...( اطاق ها پر می شوند. 
سروان ویرت، دستور داده است که اطاق ها را کامال پر کنند. صدها انسان چسبیده به هم و در کنار هم، 
فشرده ایستاده اند. ۷00 تا ۸00 نفر در یک مساحت 2۵ متر مربع، یا فضای ۴۵ متر مکعب. افسر اس - اس 
آنها را درهم فشار می دهد تا از ظرفیت موجود، هرچه بیشتر استفاده شود، هر چقدر که ممکن است. 
درها بسته می شوند. (...(، اما موتور دیزلی که باید تولید گازکربنیک کند، به هر دلیلی روش نمی شود. 
سروان ویرت برای بررسی کار می آید و از چهره اش کامال نمایان است، از اینکه درست در روزی که 
من در آنجا حضور دارم و موتور به کار نمی افتد، بسیار برآشفته است. بله درست است، من شاهد همه 
چیز هستم و منتظر می مانم. با ساعتم همه چیز را ثبت می کنم، ۵0 دقیقه، ۷0 دقیقه، و موتور دیزل روشن 
نمی شود. انسان ها همچنان در اطاق های گاز در انتظار »بخور« می مانند، اما بی نتیجه. صدای گریه و زاری 
آنها به گوش می رسد (...( سروان ویرت با شالق اسب سواری  خود، دوازده یا سیزده بار به صورت فرد 
اوکراینی می کوبد که در روشن کردن موتور به درجه دار اس - اس، هکنهولد (Heckenholt(، کمک 
می کرد. موتور، پس از دو ساعت و ۴۹ دقیقه، سرانجام روشن می شود و به کار می افتد. ساعتم همه چیز 
را ثبت کرده است. تا این لحظه، همه انسان ها در همان چهار اطاق گاز محبوس مانده اند، چهار گروه 
۷۵0 نفری در چهار اطاق گاز که هر یک ۴۵ مترمکعب است! از نو، 2۵ دقیقه دیگر سپری می شود. تصور 
شما درست است، تاکنون حتما بسیاری از آنها جان سپرده اند. این را می شود از راه پنجره بسیار کوچکی 
مشاهده نمود، که از آن، برای لحظه ای یک المپ، نوری به درون اطاق ها می افکند. پس از 2۸ دقیقه، 

تنها تعداد بسیار اندکی از آنها هنوز زنده مانده اند. سرانجام، پس از ۳2 دقیقه همه مرده اند!«

عملیاتراینهارد
در  اشغال  تحت  مناطق  در  و  آلمان  در  یهودیان  گتوهای  »پاک سازی«  عملیات   ،1۹۴2 مارس  در 
لهستان، شروع می شود. شروع عملیات ابتدا در لمبرگ (Lemberg( و لوبلین (Lublin( است که ساکنان 
یهودی آنها در بلچک (Belzec( به قتل می رسند. در اوایل ماه مه 1۹۴2، نوبت سوبیبور (Sobibor( و 
سپس در اواسط ژوئیه نوبت تربلینکا (Treblinka( است، یعنی اردوگاه های مرگی که یهودیان گتو ورشو 
به آنها منتقل و بالفاصه در اطاق های گاز، به قتل رسانده می شوند. هربرت باکه (Herbert Backe(، وزیر 
وقت امور تغذیه آلمان، در بهار 1۹۴1، در گزارشات خود به هیتلر درباره وضع آذوقه و مواد غذایی 
در آلمان چندین بار هشدار می دهد که کشور احتماال با بحران روبرو خواهد بود و اینکه در ماه آپریل 
در جیره بندی مواد غذایی، کاهش محسوسی بوجود خواهد آمد. وضعیتی خطرناک برای حکومتگران، 
زیرا رهبران نازیسم همواره شرایط جنگ جهانی اول را در برابر چشم های خود داشتند که در آن زمان 
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دولت به خاطر عدم توانایی در برآورد نیازهای اولیه مردم، اعتماد و پشتیبانی آنها را از دست می دهد. 
تصمیم گرفته می شود با کاستن از سهمیه غذایی مردم در مناطق مرکزی - اشغالی لهستان و ارسال مواد 
غذایی بیشتر به آلمان، از بروز این بحران پیشگیری شود. هنگامی که این تصمیم از سوی دستگاه اداری 
مناطق اشغالی مورد اعتراض قرار می گیرد و استدالل می شود که میزان سهمیه غذایی لهستانی ها در هر 
صورت بسیار اندک تعیین شده است، هربرت باکه در پاسخ به این اعتراض، می گوید که در آن مناطق 
هنوز ۳/۵ میلیون یهودی1 وجود دارد. باکه در اوایل 1۹۴2، طرح های کشتار جمعی خود را با هیتلر و 
گورینگ در میان می گذارد و همزمان گفتگوهایی نیز میان هیتلر و هیملر در این رابطه انجام می گیرد.

هیملر، پس از بازدید از اردوگاه مرگ آوشویتس در 1۹ ژوئیه 1۹۴2، دستور می دهد تا پایان سال، تمام 
مناطق تحت اشغال آلمان در لهستان باید از وجود یهودیان پاک شده باشد. در پی آن، در مدت تنها 
چند ماه، میان ماه های ژوئیه و نوامبر 1۹۴2، حدود بیش از دو میلیون انسان، قربانی کشتارهای جمعی 
سیستماتیک می شوند. اکثرا نیروهای محلی، تحت نظارت پلیس آلمان، یهودیان را از خانه های خود در 
گتوها بیرون می آوردند و آنها را به اردوگاه های مرگ، منتقل می کردند. بیماران و معلوالن در همان 
محل و در همانجا فورا به قتل می رسیدند. بقیه قربانیان را در یک میدان مرکزی جمع و در آنجا آنها 
را تقسیم و طبقه بندی می کردند، بر اساس اینکه چه کسانی از »کار افتاده«اند و کدام یک هنوز دارای 
»نیروی کار« است. کسانی که هنوز توان کار داشتند، موقتا به اردوگاه های مرگ منتقل نمی شدند. بقیه، 
از »کارافتادگان«، را به راه آهن می بردند و از آنجا به اردوگاه های مرگ منتقل می کردند. در »عملیات 
راینهارد«، تنها در سه اردوگاه مرگ، بیش از 1/۵ میلیون انسان در اطاق های گاز به قتل رسیدند: در بلزچ، 
انتقال  حدود ۴۳۵000 و در سوبیبور بین 1۶0000 تا 200000 انسان. در اردوگاه مرگ تربلینکا، محل 

یهودیان گتو ورشو، حدود ۸۵0000 انسان را کشتند.

)Auschwitz(آشویتس
در  ابتدا  اردوگاه،  این  دارد.  ویژه ای  بسیار  جای  بشر،  وحشتناک  جنایات  تاریخ  در  آشویتس  نام 
با هدف  در سال 1۹۴1،  و سپس  لهستان ساخته،  زندانیان سیاسی  از  نگهداری  منظور  به  و  سال 1۹۳۹ 
اسکان و نگهداری از هزاران اسیر جنگی شوروی، گسترش داده شد. در این سال ها، قتل زندانیان در 
اردوگاه همواره اتفاق می افتاد، اما در برنامه ریزی و طرح اردوگاه جدید، از سپتامبر 1۹۴1 برای اردوگاه 
آشویتس- بیرکناو (Auschwitz-Birkenau(، دو کوره آدم سوزی نیز در نظر گرفته شد. اولین کشتارها 
گرفت.  انجام  شوروی  سربازان  روی  بر  و   1۹۴2 سپتامبر  در   2)Zyklon B) ب  سیکلون  سمی  گاز  با 
منتقل  آنجا  به  قطار  با  مرتبا  غربی،  اروپای  سراسر  از  رانده شده  بیرون  یهودیان  بعد،  به  ژوئیه 1۹۴2  از 
می شوند. در بیرکناو، پزشکان اس - اس، در همان کنار سکوی راه آهن، انسان ها را به »از کار افتادگان« 
و کسانی که هنوز »توان کار« دارند تقسیم و طبقه بندی می کردند. آنها »از کار افتادگان«، و در درجه 

1. به عنوان »نان خور« زیادی. مترجم
2. سیکلون ب نام گازی سمی و کشنده و برگرفته از سیانور است که آلمان ها از آن برای کشتار دگراندیشان و دگرباشان، 

به ویژه برای کشتار دسته جمعی یهودیان در اردوگاه های مرگ استفاده می کردند. مترجم
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را  اطاق هایشان  که  دهقانی  مسکونی  واحد  دو  به  را،  فرزندانشان  با  همراه  مادران  و  سالخوردگان  اول 
بازسازی و تبدیل به اطاق های گاز کرده بودند، منتقل و درجا به قتل می رساندند. بعدها در بهار 1۹۴۳، 
یک  بودند.  خود  مخصوص  گاز  اطاق های  دارای  که  شد  ساخته  آنجا  در  نیز  دیگر  بزرگ  کوره  دو 
اردوگاه سوم دیگر، در منطقه مونوویچ (Monowitz(، در آشویتس، به هنگامی ساخته شد که شرکت 
بزرگ شیمی ای- گ رنگ (I.G.Farbe Chemiekonzern(، به دنبال محلی مناسب برای ساختن یک 
کارخانه جدید، به منظور تولید الستیک مصنوعی بود که برای جنگ، اهمیت فراونی داشت. هرچند 
یک  ساختن  برای  برنامه هایی  اما  نشد،  تولید  مصنوعی  کاچوی  هم  کیلوگرم  یک  حتی  آشویتس  در 
شهر صنعتی آلمانی نمونه با یک نیروی کار اجباری (خیل بیگاران( عظیم، طراحی شده بود. سیاست 
نابودی انسان ها و طرح های اسکان دادن آلمانی ها در مناطق اشغالی، دست در دست هم و موازی با هم 
کار می کردند. به نظر من، استفاده از واژه مصطلح »کارخانه آدم کشی« در رابطه با اردوگاه های مرگ، 
کاربردی نادرست دارد و واقعیت حوادث دلخراش کشتار یک ملت را درست و آشکار بیان نمی کند. 
انسان ها در اطاق های گاز، هرگز  به نظر می آمد و می آید، چرخ های روند کشتار  بر خالف آنچه که 
اردوگاه های مرگ  در  نه  نمی کردند.  تمیزعمل  و  منظم  به گونه ای  به خوبی چرخ های یک کارخانه، 
آشویتس، نه در بلزچ یا سوبیبور یا تربلینکا، در هیچ یک از آنها ماشین های کشتار، »تمیز و مرتب« عمل 
نمی کردند. در برابر اطاق های گاز و نیز درون اطاق ها، صحنه های وحشتناکی جاری بود. کشتار انسان ها، 
اوقات ساعت ها طول  برخی  قربانیان،  اشیاء  رده بندی  و  طبقه  یا  اجساد  گاز، سوزاندن  اطاق های  تخلیه 
می کشید. صدها کارگر یهودی را مجبور کرده بودند که انجام این »امور« را به عهده بگیرند. تصور یک 
»کارخانه آدم سوزی«، کارخانه ای که در آن قطعات مختلف، هر یک مستقال کار خود را انجام می دهند 
و در مجموع، کل ماشین را خوب و منظم به حرکت درمی آورند، تصویری است که حقیقت وحشتناک 
آنچه را که واقعا به وقوع پیوسته است، می پوشاند و موجب می شود ما نتوانیم آن صحنه های وحشتناک 
را در برابر چشمان خود به تصویر کشیم. نظمی که در اثر تصور از »ماشین های مرگ« به ما تلقین می شود، 

هرگز وجود نداشته است.

هولوکاستدرغربوشرقاروپا
اولین بیرون راندن یهودیان از غرب اروپا، در تاریخ 2۷ مارس 1۹۴2، انجام می گیرد. در این تاریخ، 
هزاران یهودی از اردوگاه (Compiegne( در پاریس، با قطار به اردوگاه مرگ آشویتس منتقل می شوند. 
در این انتقال، پلیس فرانسه در دستگیری یهودیان شرکت فعال داشت. در سال 1۹۴0، حدود ۳00000 
یهودی در فرانسه اقامت داشتند که بخش بزرگی از آنها را انسان هایی مهاجرت کرده از آلمان و سایر 
کشورهای اروپایی تشکیل می دادند که از ترس نازی ها به آنجا گریخته بودند. نزدیک به ۷۵000 نفر از 
آنها از فرانسه بیرون رانده شدند و به قتل رسیدند. بسیاری از آنها زمانی دستگیر شدند که آلمان ها، پس 
از آنکه متفقین در نوامبر 1۹۴2، در غرب آفریقا نیرو پیاده کردند، وارد مناطق جنوبی اشغال نشده فرانسه 

شده بودند.
منتقل  آشویتس  مرگ  اردوگاه  به  آنجا  از  را  هلندی تبار  یهودیان  که  هلند  در  مستقر  اردوگاه 
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می کردند، وستربورک (Westerbork( نام داشت. از تعداد 1۴0000یهودی ساکن هلند، در سال 1۹۴1، 
حدود 10۷000 نفر آنها از هلند بیرون رانده و به آشویتس منتقل شدند که از آنها تنها ۵200 نفر زنده 
ماندند. از بلژیک، که در آنجا تعداد زیادی از یهودیان موفق به زندگی مخفی شده بودند، حدود 2۵000 

نفر به آشویتس منتقل شدند.
به کشور بی طرف سوئد برسانند و بدین  به موقع  در نروژ، یهودیان زیادی موفق می شوند خود را 
ترتیب تنها بخش اندکی از جامعه یهودیان نروژ، به دست نازی ها می افتند و اکثریت آنها از قتل حتمی 

نجات می یابند.
با یهودیان، بسیار قوی بود و در  نیز همبستگی غیریهودیان همسایه  اراده مقاومت و  در دانمارک، 
نتیجه اکثر یهودیان توانستند، اندکی پیش از برنامه طراحی شده انتقال در اکتبر 1۹۴۳، با قایق از دانمارک 
به سوئد بگریزند. تنها حدود ۵00 نفر از ۸000 یهودی دانمارکی به دست نازی ها افتادند که همگی به 
اردوگاه ترزینشتاد (Theresienstadt( منتقل می شوند و بخش بزرگی از آنها از مرگ حتمی جان سالم 

به در می برند.
در صربستان تحت اشغال، در جایی که نیروهای نظامی آلمان با جنبش های مقاومت چریکی بسیار 
قوی روبرو شده بودند، نازی ها اعالم داشتند که در برابر هر آلمانی کشته شده، صد یهودی را خواهند 
کشت. تا پایان سال 1۹۴1، از تعداد کل ۶000 مرد یهودی صربی تبار، حتی یک نفر هم زنده باقی نماند. 
در   )Sajmiste) ساجمیسته  اردوگاه  به  صربستان،  در  یهودی  مانده  باقی  و کودک  زن   ۸۵000 حدود 
بلگراد، فرستاده شدند و در آنجا در بهار سال 1۹۴2، از سوی نیروهای اس - اس و پلیس، در واگون های 

گاز به گونه ای بسیار دلخراش به قتل رسیدند.
مرگبار  شدت  همان  به  که   ،)Kroatien) کرواسی  در   )Ustascha) اوستاشا  دولت  و  حکومت 
علیه اقلیت های ساکن صربستان و نیز اقلیت روما عمل می کرد، پس از غارت بی رحمانه تمام اموال و 
دارایی های یهودیان کرواسی، آنها را به اردوگاه یازنواک (Jasenovac( منتقل و همه را قتل عام کرد. 
به دست  ایتالیا بود و آنها از سپردن یهودیان  نیروهای نظامی  ابتدا تحت اشغال  منطقه جنوب کرواسی 
مقامات آلمانی امتناع می کردند. اما پس از سقوط رژیم فاشیستی ایتالیا در سپتامبر 1۹۴۳، این منطقه نیز 
به دست نیروهای آلمانی افتاد و به همراه آن، نیروی محفاظ یهودیان این منطقه نیز از بین رفت. یهودیانی 
که تا آن زمان در آنجا جان سالم به در برده بودند، توسط آلمان ها به اردوگاه های مرگ فرستاده شدند.

یونان نیز با شروع جنگ در شبه جزیره بالکان در بهار 1۹۴2، به زیر سلطه نیروهای آلمان و ایتالیا 
رفت. نیروهای نظامی آلمان در اینجا نیز با شدت هرچه بیشتر علیه جنبش مقاومت، وارد عمل شدند. به 
عنوان مثال در دسامبر 1۹۴۳، در منطقه کاالوریتا (Kalavryta(، چریک های کمونیست به یک گردان از 
نیروهای آلمانی یورش می برد و حدود ۸0 سرباز آلمانی را از پای درمی آورند. در پی این یورش، ژنرال 
فرمانده نیروهای نظامی آلمان در منطقه، دستور می دهد منطقه کاالوریتا و تمام محل های اطراف را که 
احتمال داده می شد از چریک ها پشتیبانی کرده اند، »با خاک یکسان« کنند. نیروهای آلمانی، در مدت 
تنها چند روز، 2۴ محل و سه صومعه را در آتش می سوزانند و تمام اهالی آن محالت را تیرباران می کنند. 
در مجموع، در زمان اشغال یونان توسط آلمان ها، تعداد 1۸0000 یونانی به قتل می رسند که  ۵۵000 تن 
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آنها یهودیان یونانی تبار بودند که پس ازغارت سیستماتیک تمام اموال و دارایی هایشان، به اردوگاه های 
مرگ آشویتس و تربلینکا منتقل می شوند و در آنجا به قتل می رسند. ابتدا یهودیان ساکن قسمت غربی 
یونان را منتقل کردند که تحت اشغال آلمان بود. پس از سقوط موسولینی در سپتامبر 1۹۴۳، به انتقال 

یهودیان ساکن سایر مناطق و نیز مناطقی که در اشغال ایتالیا بود، پرداختند.
و  سنگین  بسیار  ضدیهودی  قوانین  آلمان،  متحدان  عنوان  به  رومانی،  و  بلغارستان  دولت های 
سختگیرانه ای را وضع کردند. با این وجود، آنها اقلیت های یهودی خود را، اگر دارای تابعیت بلغاری 
نیز تحویل  تبعه خود را  یا رومانی بودند، تحویل آلمانی ها نمی دادند. بر خالف اسلواکی که یهودیان 
آلمان ها داد. رومانی در مناطق فتح یا اشغال شده توسط آلمان، رفتاری بسیار بد و کامال خشن با یهودیان 
داشت. دولت رومانی هزاران یهودی را به زور از چرنوویچ (Cyernowitz( و بوکوونیا (Bukowina( به 
ترانزنیترین (Transniterien( منتقل کرد که در آنجا یا آنها را تیرباران کردند یا شرایطی بوجود آوردند 
بیماری، گرسنگی و سرما، جان بسپارند. بیش از 21000 یهودی، قربانی سیاست پیگردهای  اثر  بر  که 

دولت رومانی شدند.
اردوگاه های مرگ چلمنو،  در  را  آنها  میلیون  دو  از  بیش  لهستان،  یهودیان  میلیون   ۳/۳ از مجموع 
سوبیبور، بلچک، تربلینکا، آشویتس و مکدانک (Majdanek(، به قتل رساندند. بیش از ۷00000 یهودی 
دیگر نیز در گتوها و اردوگاه های کار، تیرباران می شوند. اما یهودیان در لهستان و همچنین شوروی در 
برابر نازیسم، ایستادگی و مقاومت نیز کردند. قیام یهودیان در گتو ورشو در مه 1۹۴۳، هرچند که به 
شدت سرکوب شد و سرانجام به شکست انجامید، نشان می  دهد که قدرت آلمان ها، هم ضربه پذیر بود 

و هم نامحدود نبود.
در مارس 1۹۴۴، نیروهای نظامی آلمان وارد بلغارستان می شوند، زیرا رهبران نازیسم از یکسو عمیقا 
نگران بودند که بلغارستان به دلیل وضعیت بسیار بد نظامی، احتماال از پیمان اتحاد با آلمان خارج شود 
و از سوی دیگر اقتصاد جنگی آلمان شدیدا نیازمند مواد خام اولیه، مواد غذایی و بیش از همه، نیروی 
کار موجود در بلغارستان بود. پس از اشغال بلغارستان، یک واحد عملیاتی ویژه تحت فرماندهی آدولف 
آیشمن، با کمک و همراهی پلیس بلغارستان، بیرون راندن بیش از ۴۳0000 یهودی بلغاری را سازماندهی 
رانده  آلمان  به  و  بیرون  بلغارستان  از  دارایی هایشان،  و  اموال  تمام  غارت  از  پس  افراد  این  می کنند. 
می شوند. در آلمان حدود 100000 تن از آنها، به عنوان کارگران برده، در مهم ترین بخش های صنایع 
نظامی، به کار گمارده می شوند و باقی مانده را در اردوگاه مرگ آشویتس، به قتل می رسانند. هنگامی 
که نیروهای شوروی در ماه اکتبر در حال پیش روی به سوی بوداپست بودند، نیروهای فاشیستی - بلغاری 
»فایلکرویچلر« (Pfeilkreuzer(، با کمک اشغالگران آلمانی، علیه دیکتاتور بلغارستان، میکلوس هورتی 
با  بودند، آلمان ها  افتاده  از کار  از آنجا که قطارها  از کودتا،  (Milko Horthy(، کودتا می کنند. پس 
کمک دستیاران خود در بلغارستان، بیش از ۷۵000 انسان را مجبور می کنند، به عنوان نیروی کار، با پای 
پیاده، در یک راهپیمایی مرگ، به سوی آلمان حرکت کنند. از کل تعداد ۷00000 یهودیان بلغارستان- 

بزرگ در سال 1۹۴۴، تنها 2۹۳000 نفر، جان سالم به در می برند و زنده می مانند.



جنگ و هولوکاست 86 w w w. t a v a a n a . o r g

نگاهیبهاسناد
کشتار از راه کار اجباری1

یولیوس نندورف (Julius Nendorf(، یکی از بازماندگان اردوگاه مرگ آشویتس- مونوویچ: 
اودنوالد  منطقه  در   ،)Ober-Ramstadt) رامشتاد   - اوبر   ،1۹1۵ ژانویه   ۴ متولد  نندورف  یولیوس 
بود   )Darmstadt) دارمشتات  شهر  در  یهودی  خصوصی  بانک  یک  کارمند  او  است.   )Odenwald)
همراه  به  آمریکا،  متحده  ایاالت  به  مهاجرت  برای  نندورف  تالش  می شود.  بسته   ،1۹۳۸ سال  در  که 
خانواده، بی نتیجه می ماند. یولیوس نندورف از سال 1۹۳۸، مجبور به کار اجباری می شود، ابتدا در شهر 
دارمشتات، و سپس – همراه با برادرش مانفرد (Manfred(، در شهرهای پادربورن (Padernorn( و بیلفلد 
(Bielefeld(. هر دو برادر در ماه مارس سال 1۹۴۳، به اردوگاه مرگ آشویتس منتقل می شوند. یولیوس 
نندورف، از اردوگاه مرگ و نیز از راهپیمایی مرگ، جان سالم به در می برد و در سال 1۹۴۸، به آمریکا 

مهاجرت می کند. گزارش او در سال 1۹۸۵، در شهر رامشتات ضبط و ثبت شده است:
بعد  بودند.  کرده  روشن  روز  مثل  را  محوطه  نورافکن ها  رسیدیم.  آشویتس  به  شب  نصف  ما   ...«
فریاد  نگهبانان  پیاده می شویم.  ما  باز می شوند و  را می شنویم، درهای واگن ها  بسیار محکم  فرمان های 
نداشتیم.  هم  را  چمدان هایمان  برداشتن  فرصت  حتی  بیرون.  همه  بیرون،  سریع  بیرون،  سریع  می زدند: 
برود.  راه  به کدام  باید  گرفتند چه کسی  تصمیم  پزشکان  همان شب،  در  قطار،  از  پیاده شدن  از  پس 
را  زندانیان  متحدالشکل ویژه  لباس  نوع  بیرون می آوردیم و یک  تن  از  را  لباس هایمان  باید  ما همگی 
به  صف کردند.  از دیگران جدا کردند. ما را  به تن می کردیم. ماموران، سالخوردگان و کودکان را 
هر صف دارای چهار نفر بود. به راه افتادیم و از کنار پزشکان حاضر در آنجا عبور کردیم. آنها مرتبا 
فریاد می زدند: چپ، راست، چپ، راست، یعنی به گروه سمت چپ یا سمت راست بپیوندیم. این اولین 
 )Monowitz) رده بندی ما بود. من در کنار برادرم مانفرد ایستاده بودم و ردیف سمت راست به مونوویچ

فرستاده شد (...(.
الیاف  آنجا  در  می خواست   )I.G.Farben) رنگ  شرکت  و  بود  تازه تاسیس  مونوویچ  اردوگاه   

مصنوعی تولید کند. قرار بود که این الیاف مصنوعی توسط زندانیان و با دست تولید شود (...(.
 اردوگاه مونوویچ بیشتر در خدمت امور تولیدی شرکت تولیدی رنگ »ای- گ فاربن« بود. آنچه 
آنجا در انتظار من بود، واقعا موحش و هولناک بود و با تجربیات من کامال تفاوت داشت. مثال من در 
اهداف  برای  فاربن عمال  به شماره چهار، شرکت ای- گ  اردوگاه معروف  اعدام می دیدم، در  اینجا 
تولیدی خود، انسان ها را از راه کار نابود می کرد. روز کاری ما چنین بود که ما را ساعت چهار صبح 
بیدار می کردند و بعد باید در یک میدان حضور و غیاب، حاضر می شدیم. سپس، افراد ساکن هر واحد 
شمارش می شدند. پس از آن فرمانده اردوگاه می آمد و مسن ترین فرد هر واحد باید گزارش می کرد که 

فالن تعداد از زندانیان به خط شده اند. این تعداد باید با لیست آنها همخوانی می داشت (...(.
 بعد ما را با همراهی نیروهای اس - اس به سرکار می بردند. کار ما حدود ساعت پنج یا شش بعد از 

1. هلموت بایر (Helmut Beier(، اوبر - رامشتات (Ober-Ramstadt( و یهودیانش. اسناد و گزارشات. ناشر: شورای 
شهر اوبر - رامشتات، 1۹۸۸، ص. 2۵۵ به بعد.
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ظهر به پایان می رسید و پس از آن دوباره همگی باهم، در صف و در ردیف، به اردوگاه برمی گشتیم. 
در اردوگاه دوباره به خط می شدیم و دوباره باید گزارش می شد که چند تن زندانی از کار بازگشته اند. 
و آنها تعداد را می شمردند. اگر به هنگام رفت یا برگشت، یا در فاصله کار، یک زندانی فوت می کرد، 
ما موظف بودیم جسد او را با خود ببریم. آنها اجساد را نیز می شمردند. برخی اوقات، آنها در شمارش 

اشتباه می کردند و همه چیز باید دوباره از نو شروع می شد (...(.
یا  کار  از  فرار  امکان  زیرا  نداشتی،  را  کار خود  نیروی  توان حفظ  مدت،  دراز  در  مونوویچ،  در   
استراحت، ابدا وجود نداشت و نیروها تحلیل می رفتند. نگهبانان حیوان صفت، شدیدا مراقب بودند که 
مبادا کسی کم کاری یا »استراحت« کند. آنها ما را مرتبا تهدید به انتقال به اردوگاه مرگ آشویتس - 
بیکناو (Auschwitz-Bikenau( می کردند – و هر کسی می دانست، این امر به معنای اطاق گاز بود- و 
ما همیشه در ترس و وحشت زندگی می کردیم، ترس و نگرانی از انتقال به اردوگاه های مرگ. آنها با 
گفتار و کردار خود هرچه بیشتر به نگرانی های ما دامن می زدند. مجازات هایی که ما همواره شاهد آن 
بودیم، کتک زدن یا اعدام با طناب دار، بود. آنها در مونوویچ، تنها در عصر یک روز، چهار نفر را به 

دار آویختند (...(.
برایشان  چیز  همه  و  می دادند  دست  از  را  زندگی  ادامه  به  میل  زمان،  گذشت  با  زیادی  زندانیان   
 )Bielefeld) بی تفاوت می شد. من شاهد بودم که چگونه چند تن از زندانیانی که از همان دوران بیلفلد
با من همبند و هم زندانی بودند، با پریدن بر روی حصارهای حامل برق، دست به خودکشی زدند. در 
در  زندانیان،  ویژه  بیمارستان  در   ،1۹۴۳ اکتبر   20 تا   1۹۴۳ 2۸ آگوست  از  که  است  آمده  من  پرونده 
مونوویچ، تحت درمان بوده ام. من در این زمان دارای زخم های زیادی بودم و نوع درمانم اینچنین بود 
که بر روی زخم هایم نمک می پاشیدند و روی آنها را با یک تکه کاغذ می پوشاندند. در این زمان برای 
بیماری من اندکی جدی تر می بود، به گونه ای  بانداژ بهداشتی وجود نداشت. اگر  زندانیان، هیچ گونه 
که آنها در پی آن مجبور می شدند مرا به بیمارستان اردوگاه منتقل کنند، مطمئنا کارم تمام بود. یعنی 
آنها بالفاصله و به طور حتمی مرا با یک کامیون به اردوگاه آشویتس - بیکناو منتقل می کردند و در 
برادرم  پای  زمان ساق  آن  در  آمد.  برادرم  بر سر  بال  این  می رساندند. همچنان که  قتل  به  با گاز  آنجا 
مانفرد، جراحتی پیدا کرد و درست درمان نشد و در نتیجه مشکل راه رفتن پیدا کرده بود. در واقع دیگر 
نمی توانست درست راه برود. سرنوشت او در آشویتس پایان یافت. آنها او را به آنجا منتقل کردند و با 
گاز سمی به قتل رساندند. زمانی که او را برای انتقال به آشویتس بردند، من هنوز صد در صد مطمئن 
نبودم که او را خواهند کشت، زیرا هنوز ذره ای امید در من وجود داشت که شاید برگردد و بتواند به 

کارش در اینجا ادامه دهد، که نشد و او را کشتند.
از آنجایی که در مونوویچ همه می دانستند در اردوگاه آشویتس چه می گذرد، در نتیجه در میان ما 
یک اصل اساسی وجود داشت: هرگز به بیمارستان نرو! و بدین ترتیب، انسان هایی که بیمار می شدند تا 
آخرین لحظه تالش می کردند، بیماری خود را پنهان نگه دارند تا بهانه ای برای انتقال آنها به آشویتس 
فراهم نیاید. درمان بیماری (زخم های پای( من موجب از کار افتادگی من نشده بود، به این دلیل من به 

آنجا منتقل نشدم و زنده ماندم.
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»دروغ آشویتس«1
ابعاد کشتار ملل توسط ناسیونال - سوسیالیست ها، تیرباران های دسته جمعی یهودیان پیش از شروع 
گاز،  با  یهودیان  کارخانه ای  و  سیستماتیک  کشتار  آن  از  پس  و   ،1۹۴1 تابستان  در  شوروی  با  جنگ 
موضوع نابودی یهودیان اروپا را تبدیل به یک پدیده بی مانند در تاریخ اروپا کرده است، پدیده ای که 
پس از پایان جنگ، باید مورد بررسی و پژوهش قرار می گرفت. پروسه دادگاه ها، تحقیقات و بررسی های 
علمی و نیز خاطرات و گزارشات آمران، قربانیان و شاهدان، موجب شناخت و تمایز هرچه بیشتری از 
هولوکاست و نیز نقاط ضعف شدند. باز شدن درهای مراکز اسناد و آرشیو در کشورهای اروپای شرقی2 
به روند بررسی ها نیرو و تکان نوینی داد و به ویژه در زمینه حوزه مربوط به بررسی آمران و عامالن ماشین 
از  باورنکردنی  انبوهی  تاکنون  بیشتری شد. هرچند  کشتارهای جمعی، موجب شناخت جزئیات هرچه 
به چاپ  این موضوع در مطبوعات  یا مقاالتی فراوان درباره  نوشته های علمی، خاطرات شاهدان عینی 
به تعداد  به اسناد مربوطه  نیازی  با آنکه حتی سال ها است دادگاه های فدرال آلمان دیگر  رسیده اند، و 
میان  در  هم  هنوز  واقعیت ها  این  تمام  با وجود  ندارند۳،  ۶میلیون-  تا   ۵/1 میان  رقمی  قربانی-  یهودیان 
مردم آلمان، بخش هایی وجود دارند که یا دست به انکار این جنایات می زنند و یا آن را امری عادی و 
بی خطر جلوه می دهند تا از این راه، خط پایانی بر بررسی و روشنگری درباره این گذشته، کشیده باشند. 
اما اکثریت آنها به همین هم راضی نیستند. آنها نه تنها تالش می نمایند از راه مقایسه این جنایت با دیگر 
جنایات بشر در طول تاریخ، از اهمیت آن بکاهند و آن را عادی جلوه دهند، بلکه حتی چنین کشتاری 
از یهودیان را اصوال و در کل زیر پرسش می برند. در رابطه با افکار عمومی، این روش از سوی شبکه ای 
از ناشران انجام می گیرد که مدعی اند باید در شناخت تاریخی مربوط به هولوکاست، از نو و در اساس 
بازنگری شود (رویزیونیست ها(. آنها مدعی اند، هولوکاست اصوال اتفاق نیفتاده، بلکه از سوی یهودیان به 
عنوان تقلب و دروغ سده بیست، در همه جا پراکنده و جا انداخته شده است. البته این پدیده تنها محدود 
به آلمان نمی شود و مدتها است که می توان آن را در فراسوی مرزهای آلمان هم مشاهده کرد. به ویژه 
در میان نیروهای سیاسی راست رادیکال بین المللی که انکار هولوکاست در آنجا تبدیل به حلقه اتصال و 

اتحاد ایدئولوژیک آنها شده است (...(.
 انکار هولوکاست بیش از هر زمان در دهه ۷0 و ۸0 میالدی به اوج خود رسید، اما در محدوده همان 
دایره های کوچک گروه های نازی قدیمی یا نازی های نو (نئونازیسم( باقی ماند. (...( تا اینکه با پیدایش 
و گسترش اینترنت، رویزیونیست های هولوکاست، فرصتی جدید یافتند که دوباره و بالمانع به ترویج و 
تبلیغ ایده های خود در مقیاس جهانی بپردازند و با استفاده از دستاوردهای تکنیکی مدرن، به ویژه برای 
جوانان، جذاب شوند. اکثر صفحات اینترنتی نیروهای سیاسی راست رادیکال تالش دارند از راه بازی 
با ارقام، به نتیجه انکار هولوکاست برسند. بازی با ارقامی که نتایج آنها یا تنها بخش بسیار ناچیزی از 

1. یولیانه وتسل (Juliane Wetzel(، »دروغ آشویتس«، در: افسانه های تاریخ، ناشر ولفگانگ بنس/ پتر رایفف - اشپیرک 
متروپل  انتشارات  دوم،  چاپ  سوسیالیسم،   - ناسیونال  درباره  افسانه هایی   .)Wolfgang Benz / Peter Reif - Spirek)

(Metropol(، برلین 200۵، ص. 2۷ به بعد.
2. پس از فروپاشی. مترجم

۳. زیرا برای آنها امری مسلم و اثبات شده است. مترجم
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واقعیت قربانیان را بیان می کند و یا با ارائه نتایج متفاوت بررسی های موسسات معتبر درباره کشتار یهویان، 
اصوال به انکار و نفی هولوکاست بپردازند. در این رابطه انکار واقعیت وجود اطاق های گاز، نقش اصلی 
و اساسی را دارد. روش کار این گروه ها در تطابق با تاکتیک شناخته شده منکران هولوکاست است. به 
این ترتیب که آنها با استفاده از به اصطالح کارشناسان فرضی یا شبه دانشمندان، و با نقل قول مکرر و 
چندجانبه از آنها، سرانجام (مثال( به یک نتیجه مشترک مستند و علمی می رسند، نتیجه علمی که گویا 
مبین واقعیات است. طرح این پرسش بسیار ابتدایی و ساده لوحانه از سوی منکران هولوکاست، که »مگر 
بررسی تاریخ هولوکاست، دلیلی بر یهودستیزی (آنتی سمیتیسم(، است؟«، می خواهد از جنبه نژادستیزی  
این نوع اقدامات بکاهد و به چنین روش هایی جنبه علمی و گویا بی طرفانه بدهد. (...( آنهایی که خواهان 
تجدید نظر در واقعیت هولوکاست هستند، این تصور و توهم را دامن می زنند که کار آنها، گویا کاری 
علمی است. برخی از آنها برای ایجاد این توهم حتی به محیط علمی محل کار خود استناد می کنند تا 
بدین ترتیب به بررسی های ظاهرا علمی خود جنبه جدی و علمی تر بیشتری داده باشند. (...( انکار منابع 
و مستندات واقعا موجود، انتخاب گزینشی اسناد برای اثبات نظریه های از پیش تعیین شده، جعل اسناد، 
بی اعتبارسازی گزارشات شاهدان عینی که از عامالن یا آمران کشتارها بوده اند (مانند اظهارات فرمانده 
برای  قربانیان، تالش  یا جعلی جلوه گر ساختن گزارشات  و  اردوگاه مرگ آشویتس، رودلف هوس( 
بی اعتبار ساختن پژوهش ها و تحقیقات علمی انجام شده درباره ناسیونال - سوسیالیسم، همراه با تکیه و 
استناد به گزارشات غیرعلمی و غیرکارشناسانه، تمامی اینها نه تنها هیچ وجه مشترکی با یک کار علمی 
جدی ندارند، بلکه اصوال روش های یک پروپاگاند و تبلیغات سیاسی هستند که عاری از هرگونه پایه 
و شناخت علمی است و تنها هدفش دامن زدن و گسترش امیال ضدیهودی و یهودستیزی شناخته شده و 

تکراری می باشد (...(.
 آنها، جریانات نژادپرست و آنتی سمیتیست، تالش می نمایند از راه دستکاری آگاهانه در واقعیات 
تاریخی، و نیز در پژوهش ها، تحقیقات و بررسی های بسیار جدی نگارش تاریخ، تضادهای صوری - 
ظاهری بوجود آورند و از این راه از اهمیت آنها بکاهند. تجدیدنظرطلبان هولوکاست، به واقیعات زیر 
به تعداد  اسناد و مدارک اند:  بر  انکارناپذیری که تماما متکی  با شک و تردید نگاه می کنند، واقعیات 
قربانیان، به روش ها و تکنیک های قتل عام ها، به وجود اطاق های گاز- موضوعی که در سال های اخیر به 
مرکز ثقل بحث های تجدیدنظرطلبان تبدیل شده است- ، به اسناد و تصاویر موجود، به محل کشتارها، 
به اینکه خود هولوکاست اصوال اتفاق افتاده است، به مسئولیت هیتلر در کشتارها (هیتلر هیچ اطالعی از 
قتل ها نداشت، هیچ فرمانی از او در این زمینه وجود ندارد(. درانتشارات رویزیونیستی1 مربوط به ناسیونال 
- سوسیالیسم، یا به هیچ یک از جنایات و کشتارهای دسته جمعی دگراندیشان و دگرباشان در دوران 
نازیسم، اصوال اشاره ای نمی شود، یا اگر می شود، آن را تنها به عنوان یکی از حوادث بسیار زیاد مربوط به 
دوران جنگ طبقه بندی و سپس آن را با »جنایات جنگی متفقین« مورد ادعای خود مقایسه می کنند(...(.

 رویزیونیست ها با اشاره به »قربانیان کوچ اجباری«، نیز اهداف مشابهی را دنبال می کنند. در اینجا، 
آنها هرچند به جنایت اعمال شده بر یهودیان اعتراف می کنند، اما آن را صرفا نتیجه و پیامد جنگ و نتیجه 

1. تجدیدنظرطلبان نازیسم. مترجم
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تدابیر دفاعی الزم، ضروری و قانونی علیه تهاجمات »یهودیت جهانی« می دانند. جریانی که گویا، بنابر 
ادعای آنها، سرانجام به آلمان اعالم جنگ داد. رویزونیست ها، اصوال اگر کشتار یهودیان و نیز وجود 
به  به رسمیت بشناسند، در آن صورت تعداد قربایان را  نابودی آنها را  برای  یک سیستم کارخانه مانند 

گونه ای آشکار بسیار کمتر از آنچه بوده است، ارائه می دهند (...(.
 در میان نیروهای سیاسی راست رادیکال اروپا، انکار یا نفی هولوکاست، جایگاه مرکزی و ویژه ای 
دارد. آنها مدعی اند که هولوکاست هرگز اتفاق نیفتاده است و به یهودیان اتهام می زنند که آنها از »دروغ 
بر روی حکومت های  از خود،  »قربانی«  ارائه تصویر یک  با کمک  تا  آشویتس« سوءاستفاده می کنند 
اروپا اعمال فشار اخالقی کنند (پشتیبانی از سیاست اسرائیل، یا جبران و تالفی خسارت وارده( یا بر روی 
سیاست های ایاالت متحده آمریکا نسبت به اسرائیل، اعمال نفوذ نمایند. روشن است که پیروان نظریه 
»دروغ آشویتس«، رویزیونیست های نئونازی، تمایل به دامن زدن به چنین ادعاهایی داشته باشند که گویا 
دروغ هولوکاست از سوی یهودیان با این هدف انجام گرفته است که پایه گذاری حکومت اسرائیل را 
به عنوان یک ضرورت تاریخی، با هدف ارائه پناهگاهی برای بازماندگان هولوکاست و سایر یهودیان، 

جلوه گر سازند و توجیه کنند (...(.
 در آلمان، (...( اجرایی کردن قهرآمیز این دکترین و مغزشویی، مربوط به تئوری توطئه ضدیهودی 
(آنتی سمیتیستی(، یعنی آنچه را که احزاب راست افراطی و انتشارات وابسته به آنها مرتبا تبلیغ و ترویج 
می کنند، هنوز در اساس خود کامال در محدوده همان طیف های راست، باقی مانده است. حمالت و 
تهاجمات به نمادهای یادبود هولوکاست و مراکز و نمادهای بزرگداشت خاطره قربانیان این جنایات، 
این گذشته دردناک است.  از  آلمان و زدودن خاطرات مردم  تاریخ  برای شستشوی  تالشی مذبوحانه 
تخریب آرامگاه های یهودیان از سوی نیروهای راست افراطی نیز با همین اهداف انجام می گیرد. اعمالی 

خبیث و شریرانه، که هر چند مردگان را هدف می گیرد، اما منظورش زندگان هستند.



4
جنگ در داخل آلمان

ایستادگی  اراده،  ممکن،  وسایل  تمام  با  می کند  تالش  نازیسم  رژیم 
و  اخبار  اما  نگهدارد.  پا  سر  را  خود  جنگی  اقتصاد  نیز  و  مردم  مقاومت  و 
و  هوایی وحشتناک  جبهه های جنگ، حمالت  ناامیدکننده  و  بد  گزارشات 
نتایج  پیامدها و  از فاتحان، موجب  مخرب به شهرهای آلمان، و ترس مردم 
مرگباری برای یهودیان بی حقوق، کارگران اجباری و زندانیان اردوگاه های 

کار و مرگ می شود. 

تشدیدقوانینمجازاتعمومی
می کند:  صادر  پلیس  برای  فرمانی   ،1۹۳۹ سپتامبر  در  جنگ  شروع  با  همزمان  هایدریچ،  راینهارد 
»هرگونه تالش برای خدشه وارد کردن به همبستگی یا اراده مقاومت مردم آلمان، باید با بی رحمی کامل 
با اظهارات خود، نسبت به پیروزی ملت آلمان  سرکوب شود. به ویژه باید علیه کسانی اقدام کرد که 
شک و تردید ایجاد می نمایند یا حق ما برای جنگ علیه دشمنان ملت را مورد پرسش قرار می دهند. 
یادداشت وزارت  را می توان در  فرمان  این  به  بازداشت شوند«. شبیه  و  فورا دستگیر  باید  افراد  اینگونه 
دادگستری آلمان، مورخ ژانویه 1۹۴0، نیز مشاهده نمود که در آنجا وظیفه دستگاه قضایی از جمله چنین 
تعریف می شود: »... تشخیص و تمیز عناصر محرک و جنایتکاری که با گفتار و کردار خود می توانند 
در این زمان حساس به جبهه (جنگ( از پشت خنجر بزنند«. (مقایسه شود با شوراهای مشترک کارگران 
و سربازان در سال 1۹1۸(. میان سال های 1۹۳۹ و 1۹۴1، مقررات جدید مربوط به مجازات های عمومی 
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زیادی وجاهت قانونی پیدا کردند که بنابر آنها (مثال( اگر آلمانی ها به رادیوهای بیگانه گوش می دادند، 
یا نظرات انتقادی نسبت به جنگ داشتند، یا با اسرای جنگی ارتباط برقرار می کردند، تحت پیگرد قانونی 
قرار می گرفتند. دزدی در زمان اعالم خاموشی یا به هنگام حمالت هوایی، می توانست مجازات مرگ در 
پی داشته باشد، زیرا همچنان که در بیانیه و مقررارت مربوط به مبارزه با دشمنان ملت، مورخ ۵ سپتامبر 
1۹۳۹، آمده بود: »... این امر به دلیل پستی و رذالت ویژه ای که در خود نهفته دارد و به این دلیل که فراتر 
از خود جرم می رود، عکس العملی سالم از سوی ملت را طلب می کند«. بنابر خواست هیتلر، بزهکاران 
نوجوان شانزده ساله نیز باید مانند مجرمان بزرگسال، محکوم و مجازات می شدند. میان سال های 1۹۴0 
تا 1۹۴۵، حدود 1۵000 نفر از سوی دادگاه ها، به خصوص دادگاه های امور ویژه، یا تریبون های ملی، 
محکوم به مرگ و بیش از سه چهارم احکام صادره به اجرا گذاشته شدند. در این دوران، تعداد زندانیانی 
که در ندامتگاه ها به سر می بردند نیز به شدت افزایش یافت؛ از 10۹۸۶۵ در پایان ژوئن 1۹۳۹ به 1۹۶۷00 

نفر در پایان ژوئه 1۹۴۴.

نبردهوایی
اکنون حتی »ملت واحد« همیشه در صحنه »جبهه داخلی« جنگ نیز، که تا این زمان از صحنه واقعی 
جبهه های جنگ وسیعا مصون مانده بود، مسقیما درگیر ویرانی ها و خرابی های جنگ می شود. حمالت 
هوایی نیروهای متفقین، ابعاد ویرانگرانه هرچه بیشتر به خود می گرفتند. انتصاب مارشال آرتور هاریس 
(Arthur Harris(، به فرماندهی ناوگان هوایی بمب افکن های بریتانیا، در فوریه 1۹۴2، مبین شروع یک 
طرح نظامی نوین در رابطه با نبرد هوایی نیروهای متفقین بود. اکنون هدف مردمان عادی، مناطق صنعتی 
نیروهای متحدین بودند که می بایست توسط ناوگان های بزرگ بمب افکن های سنگین، مورد حمله قرار 
گیرند. خطوط ارتباطی و نیز راه های تامین آذوقه متحدین، می بایست از راه بمباران های سنگین نیروی 
هوایی، ویران و خانه های مسکونی مردم در شهرها با خاک یکسان شوند تا پس از آن، بمب های آتشزا 

بتوانند با حداکثر توان خود، همه چیز را نابود کنند.
اولین حمالت در اواخر مارس 1۹۴2، متوجه شهر لوبک (Lübeck( و در اواخر آپریل، متوجه شهر 
روستوک (Rostock( می شود. در هر دو حمله، تقریبا تمام بخش مرکزی هر دو شهر با خاک یکسان 
می شوند و از آنها تنها تلی از خاک و خاکستر برجای می ماند. در شب ۳1 ماه مه 1۹۴2، بیش از 1000 
بمب افکن بریتانیایی به سوی شهر کلن به پرواز درمی آیند و بیش از 1۳00 تن بمب، بر سر شهر و ساکنان 
عادی آن می ریزند، یعنی سه برابر آنچه که تا آن زمان معمول بود. پس از این حمله، دیگر کسی شهر کلن 
را نمی شناخت. این حمله ۵00 کشته و ۳0000 مجروح برجای می گذارد. 12۸00 خانه متحمل خسارات 
می شوند که به معنای ویرانی کامل 1۳000 واحد مسکونی و ۳0000 خانه با خسارت های بسیار سنگین 
بود. بخش های بزرگی از قسمت قدیمی شهر با ساختمان ها و آثار تاریخی اش همگی ویران می شوند. 
کنسول وقت سوئیس در کلن، آن زمان در گزارش خود می نویسد، تعداد زیادی از ساکنان شهر در آن 
شب »تمام عقل و اعصاب« خود را از دست داده بودند. یعنی افرادی که در شرایط عادی از آنها به عنوان 
»نمونه های برجسته نظم و دیسیپلین« یاد می شد، کامال درهم شکسته شده بودند. او می نویسد، در روزهای 
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پس از این بمباران، در شهر »فضای بی تفاوتی، سردی، بی احساسی، یاس و ناامیدی و ترس« کامل حاکم 
بود. از آنجایی که ادارات شهرداری کلن، به دلیل وضع فاجعه بار شهر، دیگر توان انجام امور و وظایف 
خود را نداشتند، حزب ناسیونال - سوسیالیست کارگران آلمان (نازیسم(، با به دست گرفتن ابتکار عمل، 
و  سازماندهی  زودتر  هرچه  می بایست  شهر  ابتدایی  و  اولیه  نیازهای  می گیرد.  عهده  به  را  آنها  وظایف 
برآورده می شد و این امر با کمک آشپزخانه های صحرایی (ارتش(، به گونه ای انجام گرفت که چهار 
روز پس از بمباران، به نیازهای بیش از ۳۵000 نفر پاسخ داده شد. دو روز پس از آن، سازماندهی تامین 
احتیاجات و نیازهای الزم و ضروری شهروندان همچون سازماندهی و تامین خواربار و مواد اولیه غذایی 
اختیار حدود  در  نیز  کفش  یا  پوشاک  همچون  دیگری  وسائل ضروری  عالوه،  به  شد.  شروع  دوباره 
۳0000 نفر از محتاجان و نیازمندان قرار گرفت. نیازمندانی که به معنای دقیق کلمه به غیر از آنچه بر تن 
داشتند، همه چیز خود را از دست داده بودند. همچنین می بایست برای بسیاری از افراد شهر به گونه ای 
بنابر آمار  فوری و عاجل، سرپناه های موقت سازماندهی یا برخی از آنها به جاهای دیگر منتقل شوند. 
و ارقام رسمی، پس از بمباران کلن، تعداد ۶0000 نفر بی خانمان و بدون سرپناه وجود داشته است. اما 
ارزیابی های واقع بینانه، تعداد انسان های بی خانمان را حدود 100000 نفر تخمین می زند. تنها حدود ۳000 
واحد مسکونی اضطراری در اختیار بی خانمانان قرار داده می شود و تا پایان سال در ساختمان های دولتی، 
و اکثرا در مدارس، امکان خواب درست می شود. در اماکنی مانند سالن های بزرگ، برای صدها نفر تنها 
تختی برای خواب قرار داده بودند تا آنها بتواند در آنجا شب را به روز برسانند. امکان تجدید بنای فوری 
ساختمان ها ابدا وجود نداشت، به گونه ای که اهالی شهر کلن، یا مجبور به ترک شهر و رفتن به نزد اقوام 
خود در سایر مناطق شدند و یا می بایست به صورت اضافی در خانه هایی اسکان داده شوند، که افراد 
دیگر زندگی می کردند و معموال پر بودند. اتفاقی نیست که درست در همان اواسط ماه ژوئن 1۹۴2، 
بیرون راندن یهودیان شهر کلن، دوباره از سر گرفته می شود. یهودیانی که همچون سایر شهروندان شهر 
کلن، از بمباران ها صدمه و خسارت شدیدی دیده و حتی بی پناه تر از همسایگان غیریهودی خود بودند، 

زیرا به هنگام بمباران، یهودیان اجازه ورود به پناهگاه های ضدهوایی را نداشتند.
برای کنسول سوئیس، علت شروع دوباره بیرون راندن و انتقال یهودیان، بسیار روشن است. او در 
یهودیان  است«.  خالی  خانه های  به  یافتن  »دست  امر  این  دلیل  که  می نویسد  باره  این  در  گزارش خود 
منتقل می شوند.  اردوگاه های مرگ در شرق،  به  قطار  با  پائیز سال 1۹۴2،  تا  از کلن،  رانده شده  بیرون 
غارت یهودیان، با هدف جبران خسارت و کاستن از نیازهای ملت آلمان، از راه های دیگری نیز انجام 
می گرفت. ژوزف گروهه (Josef Grohe(، رهبر حزب نازیسم در منطقه، در گزارش خود پس از این 
نظامی شمال  فرماندهان  نیز  و  بلژیک  نظامی  فرماندهان  با همکاری  (نازی ها(  آنها  می نویسد که  حمله 
فرانسه، موفق شده اند »به میزان بسیار زیادی البسه های غیرقابل خرید با کوپن و کمیاب در بازار را، به 
شهر کلن بیاورند«، یعنی لباس های غارت شده یهودیان بیرون رانده شده بلژیک و فرانسه را به کلن بیاورند 
و در میان »دوستان هم اندیش و هم کیش« آلمانی خود تقسیم کنند. پس از انتقال یهودیان و بیرون راندن 
آنها به اردوگاه های مرگ، در پائیز 1۹۴1، سازمان اداری شهرداری های کلن بالفاصله مبل، وسایل خانه 
و لباس های قربانیان یهودی را مصادره و در سالن های سازمان نمایشگاه، انبار می کند. مقامات مسئول پس 
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از »حمله هزار بمب افکن«، نه تنها از این اموال مصادره شده استفاده می نمایند، بلکه عالوه بر آن، در ژوئیه 
به کلن  با صدها قطار و کشتی  نیز  اموال مصادره شده یهودیان شهر آنتورپن (Antwerpen( را   ،1۹۴2
می فرستند تا در میان جنگ زدگان هم کیش خود تقسیم کنند. حزب نازی، وظیفه و مسئولیت تقسیم این 
اموال را آگاهانه به عهده می گیرد. در مجموع 12۶0 واگن قطار، پر شده از اموال یهودیان غرب اروپا، 
وارد شهر کلن شدند و در حراج های علنی و روزانه ای که در انبارهای نمایشگاه ها یا در میهمان خانه و 
رستوران ها انجام می گرفت، با قیمت هایی بسیار نازل، برای فروش، به »دوستان و یاران« عرضه می شدند. 
مردم غیرنظامی وعادی آلمان، هنوز سال فاجعه بار 1۹۴۳ را در برابر چشمان خود داشتند، که هواپیماهای 
آمریکایی نیز از خاک بریتانیا آماده حمله و بمباران هوایی می شوند. از این زمان به بعد، اهداف بمباران ها 
قرار  آلمان  نظامی  نیروهای  اشغال  تحت  که  است  سرزمین هایی  اما  آلمان،  از خاک  در خارج  عمدتا 
دارند. بمب افکن های نیروهای متفقین، به ویژه اهدافی را که در خاک فرانسه قرار داشتند مورد حمله 

قرار می دهند.
پس از پیاده شدن نیروهای آمریکایی و بریتانیایی در مراکش و الجزایر، و پس از آنکه آنها لشگر 
زرهی (تانک( ایتالیایی- آلمانی تحت فرماندهی مارشال اروین رومل (Erwin Rommel( را مجبوربه 
می شود.  بمباران ها  بعدی  هدف  و  گرفته  قرار  ذره بین  زیر  و  توجه  مورد  ایتالیا  می نمایند،  عقب نشینی 
 )Palermo) پالرمو ،)Cagliari) کالیاری ،)Neapel) هواپیماهای آمریکایی، در بهار 1۹۴۳، شهرهای ناپل
و کاتانیا (Catania( در ایتالیا، و نیز کارخانه رونو در بیالنکور (Billancourt(، را در فرانسه، در تاریخ 
۴ آپریل بمباران می کنند که بر اثر آن 22۸ نفر کشته و ۵00 تن زخمی می شوند. یک روز بعد، متفقین، 
مناطق صنعتی آنتورپن را مورد حمالت هوایی بسیار سخت و ویران کننده ای قرار می دهند که بر اثر آن 

2000 نفر جان می بازند.
»نبرد منطقه رور« (Ruhr( در اوایل ماه مارس 1۹۴۳، شروع می شود. در این نبرد می بایست، به منظور 
نابودی مراکز اصلی و اساسی صنایع سنگین و تولیدات تسلیحاتی آلمان، شهرهای کنار رودخانه های 
راین (Rhein( و رور، ویران و مردمان ساکن آن مناطق، مورد هدف قرار می گرفتند. در شب هفدهم 
ماه مه، بمب افکن های بریتانیایی سد و خاکریزهای دره موونه - ادرتال (Edertal-Möhne( را بمباران 
و ویران کردند، که در پی آن و به دنبال جاری شدن سیل، بسیاری از آبادی ها از میان رفتند و حدود 
1۶00 نفر کشته شدند که حدود ۵00 نفر از آنها زنان کارگری بودند که در یک اردوگاه در نزدیکی 
و  وسیع  بمباران  یک  اثر  بر  مارس،  ماه  اواخر  می کردند.  (بیگاری(  اجباری  کار   ،)Neheim) نهایم 
به دلیل طوفان آتش، بیش از ۳۵00 نفر کشته و حدود ۸0 درصد   ،)Wuppertal) سنگین در ووپرتال
خانه های مسکونی، نابود می شوند. در ماه ژوئن، شهر کلن دوباره هدف یک حمله هوایی بسیار سنگین 
ژوئیه و سوم آگوست 1۹۴۳،  پنجم  و  بیست  میان  نفر کشته می شوند.  قرار می گیرد که در آن ۴000 
مشترکا حمالت   ،)Gomorrha) »عملیات گومورها«  رمز  نام  با  بریتانیایی،  و  آمریکایی  بمب افکن های 
ویران کننده ای به شهر هامبورگ و حومه می کنند که در کل ۳۵000 نفر کشته می شوند. علت اصلی 
مرگ این افراد، طوفان آتش پس از بمباران بود. در گزارش رسمی رئیس پلیس هامبورگ آمده است 
که »خیابان ها پوشیده از صدها جسد بود، مادران با فرزندانشان، مردان و سالخوردگان، برخی سوخته، 
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برخی سالم و با لباس، یا لخت و عریان، با چهره های پریده رنگ مومیایی مانند، همچون مانکن های پشت 
ویترین...«. پس از این حمله ویرانگر، اشپر (Sperr(، وزیر صنایع نظامی آلمان، گفته بود: شش حمله 
تدابیر  ندرت  به  هوایی،  بمباران های  در شروع  تمام خواهد کرد.  را  این حمله، کار جنگ  نظیر  دیگر 
اما پس از آنکه در اواخر آگوست 1۹۴0، برلین بمباران می شود و  حفاظتی برای مردم وجود داشت. 
وحشت شدیدی در میان مردم بوجود می آید. ابتدا در این زمان و تحت چنین شرایطی است که هیتلر با 

اعالم یک »برنامه ویژه- رهبر« فرمان ساختن پناهگاه های ضدهوایی را صادر می کند.
برای »اولین موج ساختمانی« با هدف ساختن پناهگاه های هوایی، ۶1 شهر بزرگ با ظرفیتی حدود 
بیش از 100000 ساکن در نظر گرفته شده بود و شهرهایی را زیر پوشش داشت که به دلیل تمرکز صنایع 
تسلیحاتی مهم در آنها،  زیر خطر بیشتر و ویژه ای بودند. اما موج اول ساختمانی، همچون موج دوم آن 
بنابر دالیل  که می بایست در تابستان 1۹۴2 شروع شود، به تاخیر افتاد و موج سوم آن در سال 1۹۴۳، 
نیروی کار، اصوال شروع نشدند، هرچند که ده ها هزار کارگر  نیز کمبود  کمبود مصالح ساختمانی و 
اجباری برای ساختن این پناهگاه ها به کار گرفته شده بودند. تعداد پناهگاه های بتونی آماده بهره برداری 
تا سال 1۹۴۳، حدود 1۳۴۳ اعالم شد که آشکارا برای حفاظت غیرنظامیان از بمباران های هوایی، بسیار 
اندک و ناچیز بودند. ادعای رژیم، که با صدای بلند اعالم کرده بود قصد دارد برای هر یک از »هموطنان 

هم کیش«، یک پناهگاه »ضدبمب« بسازد، تنها یک تبلیغات پوچ از کار در آمد.

سوءاستفادهازنیرویکارزندانیاناردوگاهها
انجام وظایف پاک سازی و جمع آوری خاک و خاشاک حاصله  از  ناتوان  شهرداری ها که کامال 
پائیز  از  اسرای جنگی، و  از  استفاده  به  ابتدا شروع  امور خود،  انجام  برای  بودند،  بمباران های شدید  از 
اجباری،  کار  و  بیگاری  نیروی  عنوان  به  اردوگاه ها،  زندانیان  از  بیشتر  هرچه  استفاده  به  شروع   ،1۹۴2
برای امور نجات و پاک سازی شهرها کردند. هیملر، شخصا به برخی از شهرها، از جمله شهرهای کلن 
(Köln(، دوسلدورف (Düsseldorf(، مونستر (Münster(، برمن (Bremen(، هامبورگ (Hamburg( و 
لوبک (Lübeck( می رود و در پایان دیدارش، دستور می دهد به منظور تامین نیاز شهرهای بمباران شده 
در اردوگاه های داخاو (Dachau(، بوخنوالد (Buchenwald(، زاکسنهاوزن (Sachsenhausen(، لوبلین 
آجرهای   ،)Neuengamme) نوینگام  اردوگاه  در  و  پنجره،  و  در   )Stutthof) اشتوتهوف  و   )Lublin)
پشت بام تولید شود. او همچنین دستور می دهد که زندانیان اردوگاه ها را برای امور پاک و بهینه سازی 
نام واحدهای کار  این دستورالعمل ها، هزاران زندانی اردوگاه ها، تحت  به کار گمارند. در پی  شهرها 
اس - اس، به شهرهای کلن، دوسلدورف و دورتموند (Dortmund( فرستاده می شوند. برای بیگاری، 
تعداد ۷۵0 زندانی به شهر برمن و 2۵0 تن نیز به شهر اوزنابروک (Osnabrück( فرستاده می شوند. این 
کارگران (بیگاران( می بایست خطرناکترین و بدترین کارها را انجام دهند، کارهایی نظیر یافتن بمب های 

عمل نکرده و منفجر کردن آنها، یا بیرون آوردن اجساد از زیر آوارها.
واحدهای بمب یاب متشکل از زندانیان اردوگاه ها، در تابستان 1۹۴۳، در سراسر آلمان در حال انجام 
بیگاری و کار اجباری بودند و بسیاری از آنها یا جان خود را به هنگام عمیات پاک سازی از دست دادند 
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به کار اجباری متشکل  بیگاری و مجبور  بسیار سختی شدند. واحدهای  یا متحمل جراحات جسمی  و 
از زندانیان بخت برگشته، به طور طبیعی بخشی از کل تصویر موجود شهرهای مخروبه شده بودند که 

بسیاری از »هموطنان هم کیش«، آنها را می دیدند و با آنها رفتار بسیار بدی داشتند.
یان سوزینوویچ (Jan Susinowicz(، که در آن زمان 1۷ سال داشت، در خاطرات خود درباره کار 
اجباری در شهر کلن، در سال های 1۹۴2 تا ۴۳، چنین می گوید: »... زمانی که ما را برای بیگاری یا کار 
به روی ما تف می انداختند و  اتفاق می افتاد که مردم  بمباران شده می بردند، بسیار  به شهرهای  اجباری 
جوانان پیرو هیتلر، به سوی ما سنگ پرتاپ می کردند«. اما تمام آلمان ها این چنین نبودند و برخی از آنها 
با زندانیان، ابراز همدردی می کردند. امیل پاشا (Emil Pascha(، که در آن زمان ۳۶ سال داشت، پس 
از بمباران شهر دوسلدورف، در خاطرات خود در این باره چنین می نویسد: »... بالفاصله پس از اولین 
بمباران شهر، هنگامی که من با تراموا از کار به خانه می رفتم، اکثرا یک گروه ۳0 تا ۴0 نفره از زندانیان 
اردوگاه ها را می دیدم که در حال بازگشت به اردوگاه بودند. (...( هنگامی که ما با تراموا، که به آهستگی 
حرکت می کرد، از کنار آنها عبور می کردیم، چشمانمان اجبارا به چهره های آدم های مفلوکی می افتاد 
که موهایشان را از ته تراشیده بودند. انسان های بدبختی که رنگ صورتشان زرد و پریده بود و از آنها 

تنها پوست و استخوانی بیش، باقی نمانده بود«.
اگون باوئرت (Egon Bauerett(، که در آن زمان 1۳ سال داشت، در زمستان 1۹۴۳ تا ۴۴، شاهد 
است که چگونه یک مرد اس - اس، یک زندانی را که از فرط خستگی از حال رفته بود، در خیابان و در 
برابر چشمان همگان، با شلیک گلوله ای به قتل می رساند. با مرور زمان، تعداد هرچه بیشتری از زندانیان 
اردوگاه ها، در بخش تولید تسلیحات به کار گمارده می شوند. در دوران جنگ، تعداد آنها جهش وار از 
۹0000 نفر در پایان سال 1۹۴2 به ۳00000 نفر در پایان سال 1۹۴۳ و به ۷00000 نفر در پایان سال 1۹۴۴ 
می رسد. این زندانیان بیش و پیش از همه از مناطق تحت اشغال ارتش آلمان و در درجه اول از لهستان، 
چک و روسیه به آن مناطق منتقل شده بودند و ساکنان اصلی اردوگاه ها را تشکیل می دادند. در پایان 
جنگ، تعداد زندانیان آلمانی و اتریشی تبار، چیزی به ندرت بیش از ۵ درصد کل زندانیان اردوگاه ها را 

تشکیل می دادند.
روز  هر  آنها  مراتب  سلسله  نیز  و  ملت ها،  ترکیب  و  ساختار  اردوگاه ها،  زندانیان  ماندن  زنده  برای 
دارای اهمیت بیشتری می شد. در تابستان 1۹۴۴، حدود ۴00000 زندانی اردوگاه ها در صنایع تسلیحاتی، 
مشغول به کار بودند. برنامه رهبران اس - اس، ابتدا انتقال کارخانه های تولیدکننده تسلیحات به درون 
اردوگاه ها بود که عملی نشد و با برنامه بردن کارگران به کارخانه های بیرون از اردوگاه ها، هرچه بیشتر 
تولیدی، شعبات  از کارخانه های  بسیاری  آلمان، در کنار  دلیل در سراسر  این  به  نمود.  باز  را  راه خود 
بیرونی اردوگاه ها بوجود آمد که تحت نظارت و کنترل واحدهای اس - اس قرار داشتند. از نظر تامین 
نیازها و احتیاجات اولیه، زندانیان تحت شرایطی بسیار بد و سخت،  زندگی و امرار معاش می کردند و 

درصد مرگ و میر میان آنها بسیار باال بود. 
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نگاهیبهاسناد
سوءاستفاده از نیروی کاری زندانیان اردوگاه ها1

که  هرچند  نداشت،  برجسته ای  نقش  آنها  اقتصادی  جنبه  اردوگاه ها،  اولین  برپایی  هنگام  به   )...)
زندانیان برای انجام امور روزانه اردوگاه ها، موظف و مجبور به بیگاری بودند. اما در آن زمان، هدف 
اصلی از انجام بیگاری یا کار اجباری برای زندانیان، شکستن روحیه مقاومت آنها بود. (...( اجبار زندانیان 
به کار و بیگاری حتی تا پایان جنگ، همواره به عنوان ابزاری برای ارعاب و سرکوب زندانیان باقی ماند. 
اما مسئوالن اس - اس به سرعت و در همان ابتدای کار متوجه شدند که می توانند از زندانیان به عنوان 
نیروی کار مولد نیز بهره برداری کنند. (...( از سال 1۹۳۸ به بعد، فعالیت های اقتصادی اس - اس تحت 
نظارت و ریاست  اوسوالد پل (Oswald Pohl( درمی آید که رئیس سازمان و تشکیالت اداری آن بود. 
(...( با توجه به رشد و شکوفایی صنایع در بخش تسلیحات و در نتیجه کمبود نیروی کار، حتی اس - اس 
نیز مجبور بود برای توضیح دلیل افزایش تعداد زندانیان تازه وارد خود، دالیل اقتصادی قانع کننده ای ارائه 
اشپر  آلبرت  با  هماهنگی  و  همکاری  وارد  هدف،  این  برآورد  منظور  به   ،1۹۳۸ سال   در  هیملر  دهد. 
(Albert Speer( می شود. اشپر با ماموریت از سوی هیتلر، و به عنوان بازرس کل امور ساختمانی، طرح 
و برنامه بازسازی نوین برلین را در سر می پروراند و پیش بینی می کرد که در آینده ای نزدیک، با مشکل 
تهیه مواد و مصالح ساختمانی روبرو خواهد شد. هیملر به او قول می دهد که آجر و سنگ های طبیعی 
الزم را در اختیار او بگذارد و اشپر در مقابل متعهد می شود برای ساختن کارخانه های تولیدکننده مواد و 
مصالح ساختمانی، کمک های مالی الزم را برای هیملر تهیه کند. هر دو از این پروژه سود می بردند: اشپر 
از این راه، کمبودها را دور می زد و نیازهایش را تامین می کرد و هیملر می توانست با بکارگیری زندانیان 
اردوگاه ها، به انجام وظایفی بپردازد که هیتلر به عهده او گزارده بود. در این قول و قرارها میان رهبران 
نازیسم، سالمتی و زندگی زندانیان، هیچ نقشی بازی نمی کرد. برای اجرایی کردن  قول و قرار و وعده ها، 
اردوگاه های ویژه ای در فلوسنبورگ (Flossenbürg( در منطقه اوبرفالز (Oberpfalz(، و نیز در منطقه 
ماوتهاوزن (Mauthausen( در نزدیکی لینز (Linz(، در کنار معادن سنگ و تاسیسات سنگ خردکنی 
ساخته شد و زندانیان این اردوگاه ها را تحت شرایطی مرگبار، مجبور به کار در این معادن و تاسیسات 
نوینگامه  در  و   ،)Weimar) وایمار  نزدیکی  در   ،)Oranianburg) اورانینبورگ  در  می کردند. 
به دلیل عدم  (Neuengamme( درهامبورگ، سه کارخانه عظیم آجرپزی ساختند، که تجهیزات آنها 
ابتدا کامال غلط بود و می بایست کال تعویض می شدند. هرچند کارخانه  توانایی مهندسان اس - اس، 
سنگ - و خاکبرداری آلمان (Deutsche Erd- und Steinwerke(، که تاسیسات اردوگاه های باال متعلق 
به هدر  را   )Dresdner Bank) بانک  اشپر و درسدنر  با ضرر کار می کرد و وام های عظیم  بود،  به آن 
راه  این  از  آنها  زیرا  بود.  موفق  بسیار  شرکتی   ،)Pohl) پل  و   )Himmler) هیملر  نگاه  از  اما  می داد، 
می توانستند افزایش تعداد زندانیان اردوگاه ها را توجیه کنند و ظرفیت سیستم اردوگاه ها را تا آگوست 
1۹۳۹، به 21۴00 زندانی افزایش دهند. با شروع جنگ جهانی دوم در اول سپتامبر 1۹۳۹، ابتدا شهروندان 

آنزمان،  از:  برگرفته  اقتصادی«،  عامل  عنوان  به  کار  اردوگاه های  »سیستم   ،)Jan Erik Schulte) شولته  اریک  یان   .1
مجله ای برای تاریخ، شماره 2/2012 : اس - اس، قدرت وحشت، ص. 2۳ به بعد.
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به  هیملر  منتقل کردند.  اردوگاه ها  این  به  را  اشغال  سایر کشورهای تحت  و سپس شهروندان  لهستانی 
تمام  (...( پل دستور می دهد در  بسازند.  اردوگاه های جدید  داد  بیشتر، دستور  زندانیان  پذیرش  منظور 
اردوگاه ها، کارگاه های متعلق به نیروهای اس- اس بسازند و زندانیان را مجبور نمایند در این کارگاه ها 
کار کنند. هیملر در مارس 1۹۴2، اداره امور اردوگاه ها را در اختیار اداره کل امور اقتصادی تازه تاسیس 
بعد، درخواست بخش  به  از سال 1۹۴۳   )...) بود، قرار می دهد.  اس - اس، که تشکیالتی زیر نظر پل 
می یابد.  افزایش  مرتبا  اردوگاه ها،  زندانیان  نیروی کار  از  استفاده  و  بکارگیری  برای  اقتصاد  خصوصی 
استفاده از زندانیان اردوگاه ها در واحدهای تولیدی اس - اس نیز مرتبا در حال افزایش بود. به عنوان 
مثال: در سال 1۹۴۳ و 1۹۴۴، تنها در کارگاه های وابسته به صنایع تسلیحاتی آلمان (شرکت سهامی با 
مسئولیت محدود، GmbH( بیش از 1۵000 زندانی مشغول به کار بودند. اما اکثریت نیروی کار اجباری 
زندانیان اردوگاه ها، در اختیار بخش صنایع خصوصی بود. لیست شرکت ها و کارخانه هایی که به استثمار 
بوش  بود:  آلمان  اقتصاد  بخش های  تمام  تقریبا  دربرگیرنده  و  طوالنی  پرداختند،  اردوگاه ها  زندانیان 
زیمنس   ،)Rheinmetal) راینمتال   ،)Krupp) کروپ   ،)Volkswagen) فولکس واگن   ،)Bosch)
مسرشمیت   ،)Heinkel) هاینکل   ،)Daimler Benz) بنز  دایملر   ،)BMW) ب.ام.و.   ،)Siemens)
فاربن  ای.گ.  رنگ  تولید  و  شیمیایی  صنایع  جمله  از  دیگر،  شرکت  ده ها  و   ،)Messerschmitt)
(IG Farben( که حتی واحد تولیدی آن در مونوویچ نیز توسط زندانیان اردوگاه مرگ آشویتس، ساخته 
شد. در پی نیاز و احتیاج هرچه بیشتر صنایع نظامی آلمان به نیروی کار ارزان (یا مجانی(، و با توجه به این 
واقعیت که نیروهای اس - اس تصمیم داشتند همچنان در اقتصاد جنگی نقش مهمی بازی کند، بنابراین 
از یک سو انسان های هرچه بیشتری به اردوگاه ها منتقل می شدند تا از نیروی کار آنها استفاده شود و از 
سوی دیگر به منظور بهره وری هرچه بیشتر، بسیاری از اردوگاه ها در کنار واحدهای تولیدی و کارخانه ها 
نیمه دوم سال های جنگ را  ساخته می شدند. میزان گسترش غیرعادی و غلوآمیز تعداد اردوگاه ها در 
اردوگاه ها  زندانیان  تعداد  در آگوست 1۹۴۳،  نمود.  مشاهده  زندانیان،  تعداد  افزایش  از روی  می توان 
22۴000 نفر است که حدود یک سال بعد از آن به بیش از ۵2۴000 نفر افزایش می یابد که بنابر گزارش 
آماری اداره کل اقتصاد اس - اس، در 1۵ ژانویه 1۹۴۵ به ۷1۴211  نفر می رسند. این افزایش در اساس 
در صنایع  بیگاران  یا  اجباری  عنوان کارگران  به  اردوگاه ها  زندانیان  نیروی کار  استثمار  دلیل  به  صرفا 
زندانیان  کار  نیروی  اهمیت  مرور،  به  که  هنگامی  از  یعنی  دوران  همان  در  بود.  تسلیحاتی  و  نظامی 
اردوگاه ها برای اقتصاد جنگی نازیسم مشخص شد، نیروهای اس - اس در آشویتس و لوبلین- مایدانک 
طور  به  را  انسان  آنها  در  که  کردند  مرگی  اردوگاه های  ساختن  به  شروع  نیز   )Lublin-Majdanek)
بیرکناو  آشویتس-  مرگ  اردوگاه  در  اس   - اس  مسئوالن  می رساندند.  قتل  به  سیستماتیک 
(Auschwitz-Biekenau(، هنوز روی نیروی کار زندانیان حساب می کردند و به همین دلیل آنها را پس 
از ورود به اردوگاه، فورا و با یک بررسی ظاهری به نیروهای کار قابل استفاده و نیروی کار غیرقابل 
استفاده تقسیم می کردند که تنها تعداد اندکی از زندانیان منتقل شده به منظور استفاده از نیروی کارشان 
بودند،  شده  منتقل  آشویتس  اردوگاه  به  نژادپرستانه  دالیل  بنابر  که  آنها،  اکثریت  و  می شدند  انتخاب 
بالفاصله پس از ورودشان در اطاق های گاز به قتل می رسیدند. در مجتمع آشویتس تا پایان جنگ بیش 
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از یک میلیون انسان کشته شدند که اکثریت آنها را یهودیان تشکیل می دادند. در کنار اردوگاه های کار 
و خارج از نظارت و کنترل اداره کل اقتصاد اس - اس به ریاست پل، در سال های ۴2/1۹۴1، چندین 
اردوگاه مرگ اس - اس دیگر نیز ساخته شد. این اردوگاه ها را از این نظر نمی توان اردوگاه نام نهاد، 
زیرا تقریبا تمام کسانی که به آنجا منتقل می شدند، و اکثرشان یهودی بودند، در همان روز ورود به قتل 
کولمهوف  مرگ  اردوگاه های  از  می توان  ملل،  دسته جمعی  کشتارهای  محل  جمله  از  می رسیدند. 
به  معروف  مرگ  تاسیسات  و   )Wartheland) وارتهلند  منطقه  در   )Chelmno) چلمنو   ،)Kulmhof)
 )Ttreblinka) و تربلینکا )Sobibor) زوبیبور ،)Belzec) در بلزچ )Aktion Reinhard) عملیات راینهارد«
پایانی  مراحل  زندانیان، حتی در  قتل عام  قرار داشتند.(...( عملیات  اشغال،  لهستان تحت  برد که در  نام 
جنگ که نیاز به نیروی کار زندانیان اردوگاه ها به شدت افزایش یافته بود هم متوقف نشد. در شرایط 
زندگی و کار زندانیان هم هیچ بهبودی حاصل نشد. زیرا با شدت گرفتن هرچه بیشتر حمالت هوایی 
به  نظامی  صنایع  و  تسلیحات  کارخانه های  و  صنعتی  تاسیسات  آلمان،  شهرهای  به  سهمگین  و  سنگین 
زیرزمین منتقل شدند و زندانیان اردوگاه ها مجبور بودند، به عنوان نیروی کار اجباری، تحت شرایط اکثرا 
مرگبار و بدون داشتن ابزارهای الزم، مشغول به کار شوند. به عنوان مثال از سال 1۹۴۳ به بعد، در منطقه 
هارتس (Hartz(، در غارها و تونل های زیرزمینی (از جمله( تاسیسات مربوط به تولید »موشک های 2« 
ناسالم در آنجا کار کنند.  (V-2( ساخته شدند که زندانیان را مجبور می ساختند، تحت شرایطی بسیار 
تعداد زندانیانی که در اینجا به کار اجباری گمارده شده بودند، آن قدر زیاد بود که اس - اس مجبور 
می شود در کنار آن یک اردوگاه جدید برپا نماید، اردوگاه میتلباو - دورا (Mittelbau-Dora(. مهندس 
نام داشت که همزمان مدیر   )Kammler) این تاسیسات زیرزمینی، هانس کاملر ناظرعملیات ساختمان 
بخش امور ساختمانی در اداره کل اقتصاد جنگ اس - اس بود. هانس کاملر یک مهندس با درجه دکترا 
و افسر عالی رتبه اس - اس بود. او مدیران خود را عمدتا از بخش واحد ساختمان سازی نیروی هوایی 
انتخاب می کرد، یعنی همان بخشی که خود نیز از آنجا می آمد. بکارگیری بی رحمانه زندانیان اردوگاه ها 
برای انجام امور طاقت فرسا، برای کاملر در آلمان ویران شده، نفوذ و احترام گسترده ای ایجاد کرده بود. 
او حتی مسئول و فرمانده شلیک موشک های V-2 می شود. با پیش روی نیروهای متفیقن از سال 1۹۴۴، 
اردوگاه ها نیز یکی پس از دیگری فتح و برچیده می شوند. اما پیش از رسیدن نیروهای متفقین، فرماندهان 
و مسئوالن اس - اس اردوگاه ها، هر زندانی را که به نوعی توان حرکت داشت، کوچ می دادند. (...( 

صدها هزار زندانی اردوگاه ها به هنگام »راهپیمایی مرگ«، جان باختند. 

کاراجباری
اقتصاد صنایع جنگی آلمان، بدون استفاده از نیروی کار میلیون ها کارگر اجباری، توان ادامه جنگ 
تا سال 1۹۴۵ را نداشت. ارتش آلمان به منظور تامین کادر سرباز خود، مجبور به سخت گیری شدید برای 
مشموالن وظیفه بود و تنها به اقلیتی بسیار کوچک اجازه می داد به عنوان کارگران صنعتی در کارگاه ها 
و کارخانه هایی که برای جنگ، دارای اهمیت حیاتی بودند به کار مشغول و از خدمت سربازی معاف 
گونه ای  به  آن  تولیدی  ظرفیت  که  اقتصادی  بود،  اقتصاد  برای  کمبودی  می شد  سرباز  هرکه  شوند. 
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تعیین کننده در خدمت جنگ بود. رهبران اس - اس، بنابر دالیل ایدئولوژیک، تمایلی به استفاده کامل 
از ظرفیت زنان برای بخش تولید نداشتند. به همین دلیل، رژیم با تمام قوا تالش می کرد، نیروی کار مورد 
نیاز خود را از مناطق تحت اشغال تامین کند، آزادانه یا با زور. در سال 1۹۳۹، بخشی از نیروی کار مورد 
نیاز از لهستان تامین می شد که ابتدا آزادانه به آلمان می آمدند، آنگونه که در تطابق با نیازهای فصل، رسم 
و عادت بود. اما زمانی که برای کارگران لهستانی آشکار شد در آلمان تحت چه شراطی می بایست تن 
به کار دهند، به سرعت از تعداد افراد داوطلب کاسته شد و در پی آن مقامات آلمان تنها با توسل به زور 
آنها را مجبور به کار در آلمان می کردند. سازمان اداری مناطق تحت اشغال آلمان در بخش مرکزی 
لهستان در آپریل 1۹۴0، اعالم می کند که تمام لهستانی های متولد سال های 1۹1۵ و 1۹2۵، موظف به کار 
در آلمان می باشند. در بهار سال 1۹۴0، تقریبا حدود ۷00000 لهستانی در آلمان، عمدتا در روستاها و در 
بخش کشاورزی، مشغول به کار بودند. در این زمان زندانیان فرانسوی و بریتانیایی هم به عنوان نیروی 
کار ارزان یا بیگاری به آنها اضافه می شوند: در پایان سال، حدود 1/2 میلیون زندانی جنگی نیز عمدتا در 
همان بخش کشاورزی و همچنین در بخش ساختمان، مشغول به کار بودند. و بدین ترتیب در این زمان، 
به عالوه،  می دادند.  تشکیل  کار خارجی  نیروهای  را  آلمان  در  شاغل  نیروهای  درصد کل   10 حدود 
ادارات کار آلمان تالش می کردند در اروپای غربی، بلژیک، هلند، فرانسه و در ایتالیا نیز کارگر استخدام 
کنند. این کارگران ظاهرا دارای حقوقی یکسان در برابر قانون با کارگران آلمانی بودند، اما تمام قول و 
قرارها به زودی نادرست از آب درمی آیند که موجب سرخوردگی شدید و چندباره کارگران خارجی 
می شود، کارگرانی که با انتظارات باال برای کار به آلمان آمده بودند. هنگامی که سرانجام در اواخر سال 
1۹۴1، روشن می شود که »جنگ برق آسا« علیه شوروی شکست خورده است، و رهبران آلمان باید خود 
با  می شود.  نمایان  بیشتری  شدت  با  کار  نیروی  کمبود  مشکل  کنند،  آماده  درازمدت  جنگی  برای  را 
از جبهه ها  بازگشت  از  را پس  آلمانی  پندار که می توان سربازان  این  برق آسا«،  توهم »جنگ  شکست 
دوباره وارد پروسه تولید کرد، از میان می رود و جای آن را واقعیت عینی کمبود نیروی کار و نیاز فوری 
صنایع به خیل عظیم کارگران می گیرد. در نتیجه رهبران اس - اس مجبور می شوند در سیاست های خود 
تجدید نظر اساسی و حتی گردش صد و هشتاد درجه ای نمایند. رهبری اس - اس، پس از اجرایی کردن 
کل  فرماندهی  دستورالعمل  بنابر  و  شوروی،  جنگی  اسیر  میلیون ها  برنامه ریزی شده  و  آگاهانه  کشتار 
نیروهای نظامی آلمان، مورخ ۳1 اکتبر 1۹۴ 1، از این دوران به بعد موظف می شود که »نیروی کار اسرای 
جنگی شوروی را در ابعادی بسیار وسیع و گسترده برای نیازها و احتیاجات اقتصاد جنگی آلمان به کار 
گیرد«. هیتلر در مارس 1۹۴2، فریتس زاوکل (Fritz Saukel(، رهبر حزب نازیسم در منطقه تورینگن 
(Thuringen( را به عنوان مامور ویژه و تام االختیار خود در امور استفاده از نیروی کار خارجی، انتخاب 
می کند. اما این تغییر و گردش اساسی در سیاست حزب نازیسم برای بسیاری از زندانیان خیلی دیر اتخاذ 
می شود، زیرا عده زیادی از آنها تا آن زمان جان خود را از دست داده بودند. از این زمان به بعد، مقامات 
و نهادهای آلمانی مستقر در مناطق تحت اشغال در خاک شوروی، مانند پلیس و ارتش، تالش می نمایند 
با وعده های فریبنده، یا از راه فشارهای اداری، یا فشارهای اجباری و قهرآمیزی که واقعا تا مرز شکار 
انسان ها می رفت، برای اقتصاد جنگی آلمان، کارگر مورد نیاز را تامین کنند. در پایان سال 1۹۴2، حدود 
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۴/۶ میلیون خارجی در آلمان مشغول به کار بودند و در سپتامبر 1۹۴۴، این رقم به ۵/۹ میلیون می رسد که 
دو میلیون از آنها زنان بودند. روس ها با رقمی بیش از 2/1 میلیون نفر در ردیف اول قرار داشتند. بدین 
ترتیب، حدود نیمی از کارگران شاغل در بخش کشاورزی آلمان را خارجیان تشکیل می دادند و در 
تعداد  فلزکاری،  و  ساختمان  یا  معدن،  صنایع  بخش  در  فرانسویان.  و  روس ها  لهستانی ها،  اول  درجه 
کارگران خارجی حدود یک سوم شاغالن و در مجموع، تعداد آنها 2۶ درصد کل شاغالن بود. کارگران 
آلمان  امنیت  اداره کل  و  بودند  بسیار سختگیرانه ای  و  اجباری  قوانین  آلمان، تحت  خارجی شاغل در 
هیملر در  منتقل کند.  به خود  قوه قضایی  از  را  اعمال مجازات کارگران خارجی  تالش می کرد، حق 
مالقات   ،)Otto Georg Thierack) تیراگ  گئورگ  اوتو  دادگستری،  جدید  وزیر  با   ،1۹۴2 سپتامبر 
می کند تا رابطه میان اس - اس و قوه قضایی را از نو تعیین کنند. آن دو سریع توافق می کنند که »آراء 
صادره ناکافی از سوی قوه قضایی (...( باید توسط اقدامات ویژه پلیس« تکمیل گردد. به عالوه، توافق 
کولی ها،  »یهودیان،  مانند  می شود(  برده  دقیقا  آنها  نام  (که  اجتماعی«  فاسد  »عناصر  تمام  که  می شود 
و  چک ها  نیز  و  دارند،  قضایی  محکومیت  سال  سه  از  بیش  که  لهستانی هایی  و  اوکراینی ها  روس ها، 
آلمانی هایی با بیش از هشت سال محکومیت قضایی« با هدف »نابودی از راه کار«، در اختیار اس - اس 
این محتوا صادر  با  نوامبر 1۹۴2، بخشنامه ای  (RSHA(، در ۵  امنیت آلمان  اداره کل  قرار داده شوند. 
می کند: »... از این تاریخ به بعد، قوه قضایی آلمان از انجام روند قانونی بررسی جرم و تعیین مجازات 
برای لهستانی ها و نیز افرادی که دارای ملیت شرق اروپا هستند، چشم پوشی خواهد کرد و در آینده این 
»افراد متعلق به ملل بیگانه« را (همچون »یهودیان و کولی ها«( در اختیار پلیس قرار خواهد داد«. توافقی 
که به تصویب شخص هیتلر نیز رسیده بود. بدین ترتیب، رهبران نازیسم با استداللی نظیر اینکه کارگران 
خارجی گویا »انسان هایی از نظر نژادی پست تر و بیگانه با ملت« هستند و کسانی اند که »برای نظم ملت 
آلمان، منشاء خطرات بزرگی می باشند«، و اعمال آنها نه در »چهارچوب بررسی های عادالنه قضایی، بلکه 
از نگاه پلیسی و به معنای دفع خطر« باید مورد بررسی و قضاوت قرار گیرد، با چنین استدالل های پوچ و 
واهی، حق بررسی عادالنه جرم و اتهام در برابر یک دادگاه صالح، و حق دفاع از خود، از میلیون ها انسان 
سلب می شود و سرنوشت این انسان های بی دفاع به دست خودسری ها و خودکامگی های پلیس و نیروهای 
امنیتی- انتظامی، سپرده می شود. »کار تفریحی« (آنگونه که مقامات آلمانی کمبود بارآوری کار کارگران 
خارجی را می نامیدند( بیشترین تعداد از جرائم را شامل می شد که »خاطیان« از راه های مختلف، از جمله 
از راه کاستن جیره مواد غذایی تا حبس، از راه ضرب و شتم تا انتقال به »مراکز کار تادیبی« یا اردوگاه ها، 
مجازات می شدند. در سال های آخر جنگ، کار عمده گشتاپو، پیگرد و مجازات کارگران خارجی شده 
بود. شرایط زندگی کارگران خارجی، به ویژه کارگران اروپای شرقی، فاجعه بار بود. از آنها مانند برده 
نگهداری می شد، ابتدا در حصارهایی با سیم خاردار که درون آنها کلبه های بسیار محقر یا حتی فقط 
چاله هایی برای زندگی وجود داشت. هرچند از سال 1۹۴2 به بعد، در اردوگاه های کار، حصارهای سیم 
خاردار و نیز پست های نگهبانی برچیده می شوند، زیرا نگهداری و حفاظت آنها برای مقامات آلمانی و 
نیز کارگاه ها و کارخانه ها مشکل آفرین بود، اما (با این وجود( بیگاران و کارگران اجباری مشغول به کار 
در آن مجتمع ها، هرگز شانسی واقعی برای فرار نداشتند. غذای آنها معموال سوپی بسیار رقیق و آبکی، 
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به همراه نانی معروف به نان روسی پخته شده از آرد و پوسته جو، تکه ای چغندرقند یا سیب زمینی، یا 
امکانات  بود.  نازک  بسیار  زمستان،  برای  و  کهنه  و  ژنده  بسیار  آنها  پوشاک  بود.  قمری  کلم  و  حلیم 
پزشکی و درمانی برای آنها اصوال وجود نداشت. کارگران خارجی  در برابر این شرایط غیرانسانی وظیفه 
داشتند ساعت ها کار سخت و طاقت فرسا انجام دهند. این وضع همچنان ادامه داشت تا اینکه سرانجام 
رهبران اس - اس متوجه می شوند، میان بد و کم کاری کارگران با تغذیه نامناسب و ناکافی آنها رابطه ای 
وجود دارد و در نتیجه از اواسط 1۹۴۴، سهمیه غذایی آنها را افزایش می دهند. در چنین شرایطی، بازار 
سیاه و مبادله کاال برای کارگران خارجی، دارای اهمیتی حیاتی بود. با وجود دستورالعمل های فراوان از 
سوی مقامات آلمانی در رابطه با »ممنوعیت تماس« با خارجیان، در کارگاه ها و کارخانه ها میان کارگران 
یا  پوشاک  غذایی،  مواد  راه،  آن  از  که  داشت  وجود  فراوانی  تماس های  آلمانی  کارگران  و  خارجی 
آن  پی  در  و  جرائم،  چهارم  سه   ،۴1/1۹۴0 سال های  در  می شدند.  تهیه  دیگر  ضروری  چیزهای 
محکومیت های سیاسی صادره در آلمان، در رابطه با نقض قوانین و مقررات مربوط به »ممنوعیت تماس 
با خارجیان و اسرای جنگی« بوده است که این امر، خود مبین واقعیت وسعت چنین ارتباطات و تماس هایی 
می باشد. دادگاه ها برای این نوع جرائم، که بسیار عادی و معمولی بودند، اغلب احکام بسیار سنگینی 
صادر می کردند. به عنوان مثال در بهار 1۹۴2، یک کارگر شرکت کروپ (Krupp(، کارگر دیگری را 
لو می دهد که گویا او به یک اسیر جنگی فرانسوی، دو بار توتون تعارف کرده است تا برای خودش 
سیگاری بپیچد. این کارگر محکوم به یک ماه زندان می شود. مجازات روابط جنسی میان آلمانی ها با 
کارگران خارجی، بسیار سنگین تر و شدیدتر بود و کارگران خارجی »مجرم«، معموال محکوم به اعدام 
دار  به  دیگران  برابر چشمان  در  و  علنی  معموال  و وحشت،  ترس  ایجاد  منظور  به  را  آنها  می شدند که 
می آویختند. زنان را به اتهام »لکه دار کردن شرف و ناموس آلمانی«، در مالء عام مورد بد رفتاری و آزار 

و اذیت قرار می دادند، به آنها توهین می شد و آنها را به اردوگاه ها منتقل می کردند.
استانیسالو ماسنی (Stanislaw Masny(، در شانزده سالگی دستگیر و برای کار اجباری به اردوگاه 

منتقل می شود. او در سال 200۵، خاطرات خود در سال 1۹۴۴ را به رشته تحریر درمی آورد1:
»... شانس بد من این بود که در آن روز جمعه بد یوم، یعنی در 1۹ مه 1۹۴۴، (...( به پارک پادروسکی 
(Paderewski( رفتم تا اندکی به دور از جنجال های روز، استراحت کنم. من روی نیمکتی که در پشت 
انظار پنهان بود، نشسته بودم (...( پس از حدود تقریبا بیست  از  بوته ها و درختان پارک قرار داشت و 
دقیقه صدای تیراندازی و همراه آن جیغ و داد به زبان آلمانی به گوشم رسید. نیمکت پنهان من در پشت 
بوته ها و درختان به سرعت کشف شد و سربازان ژاندارمری مرا با کتک و ضربه های ته قنداق تفنگ، 
مجبور کردند به سمت دروازه روندو/واسینگنون (Rondo- Waszyngton( بروم، و من رفتم. در آنجا، 
ژاندارم ها ما را دسته بندی کردند. یکی از همکالسی های من در مدرسه فنی هم آنجا در میان ما بود. 
مدارک همه ما یکسان بود: کارت شناسایی، برگ گواهی مدرسه که نشان می داد ما مشغول تحصیل و 
گذراندن یک دوره آموزشی برای کارخانه آلمانی برونورک (Brunnwerk( هستیم. من با همکالسی ام 
فوری قرار گذاشتیم که هر یک از ما آزاد شد به خانواده دیگری خبر دهد. چنین نیز شد. ژاندارم ها، 

1. بنیاد »آشتی آلمان و لهستان«، ورشو



 103بخش چهار  جنگ در داخل آلمان w w w. t a v a a n a . o r g

همکالسی مرا به گروهی فرستادند که بعد آزاد شدند، و من را به همراه عده دیگری از بازداشت شدگان، 
سوار یک کامیون کردند و به خیابان اسکاریروسکا (Skaryszewska( بردند. (...( خیابان اسکاریروسکا 
برای تمام اهالی شهر ورشو نامی آشنا بود، زیرا آلمان ها در آنجا از ساختمانی که پیش از شروع جنگ 
مدرسه بود، یک بازداشتگاه موقت درست کرده بودند، مکانی برای نگهداری موقت دستگیرشدگان. 
افراد بازداشت شده از این محل به آلمان منتقل می شدند و در آنجا آنها را مجبور به بیگاری یا کار اجباری 
می نمودند. (...( در روز سه شنبه، بیست و سوم ماه مه، من را همراه عده ای دیگر، سوار ماشین کردند و 

به ایستگاه شرقی راه آهن بردند ...«

پایانجنگ
جنگ اروپا، با حمله هوایی ژاپن (متحد آلمان(، به پایگاه دریایی ایاالت متحده آمریکا در بندر پرل 
هاربر (Pearl Harbor(، هاوایی (Hawaii(، و در ۷ دسامبر 1۹۴1، اعالن جنگ آلمان و ایتالیا به آمریکا، 
اقتصاد  زمان قدرت و ظرفیت  این  به جنگی جهانی می شود. در  تبدیل  تهاجم،  این  از  چهار روز پس 
جنگی نیروهای متفقین (آمریکا، بریتانیا، فرانسه و شوروی(، دو برابر توان تولیدات تسلیحاتی آلمان و 
متحدانش است و آمریکا می توانست این ظرفیت را وسیعا گسترش دهد. رهبران آلمان به شدت تالش 

می کردند از راه بسیج تمام امکانات، از این فاصله بکاهند.
پس از مرگ فریچ توود (Fritz Todt(، وزیر وقت و مسئول صنایع نظامی آلمان بر اثر یک سانحه 
هوایی، در ۸  فوریه 1۹۴2، هیتلر، آلبرت اشپر (Albert Speer( را به جانشینی او انتخاب می کند. اشپر 
فعالیت های توود برای افزایش بارآوری و بهینه سازی صنایع نظامی را پی می گیرد و برای اینکار یک 
»برنامه مرکزی« تنظیم می نماید که بر اساس آن، مواد اولیه مورد نیاز صنایع و نیز ظرفیت حمل و نقل، به 
تناسب اهمیت آنها تقسیم و درجه بندی می شوند. این اقدام اشپر عمال به معنای دور زدن نهادهای رقیب 
و تصمیم گیری بر فراز آنها بود که به نوبه خود بسیاری از موانع را دور می زد و بر توان تولیدی صنایع 
می افزود. اما با وجود تمام این اقدامات، توان تولیدی صنایع آلمان هرگز به سطح تولیدات آمریکا نرسید 
و همچنان از آن عقب بود. در سال 1۹۴2، رهبران نازیسم دوباره در جبهه شرق برای تسخیر منابع و مناطق 
نفت خیز جنوب اتحاد جماهیر شوروی، دست به یک تهاجم نظامی می زنند که منتهی به محاصره ارتش 
ششم آلمان در استالینگراد می شود. شکست، و در پی آن تسلیم ارتش ششم آلمان در ژانویه 1۹۴۳، 
هنوز به معنای یک نقطه عطف کامل در جنگ نبود (پس از شکست طرح »جنگ برق آسا« در برابر 
دروازه های مسکو در سال 1۹۴1، برای فرماندهان نظامی واقع بین آلمان، روشن شده بود که دیگر امکان 
پیروزی بر ارتش سرخ وجود ندارد(، اما شرایط بسیار بد و رقت بار شکست استالینگراد، در جامعه آلمان 
احساسی عمیق و گسترده ایجاد کرده بود که شکست آلمان در این جنگ حتمی است و امکان پیروزی 
وجود ندارد. شکست ارتش آلمان در استالینگراد، این ذهنیت را ایجاد کرد که از این به بعد موضوع 
نه بر سر پیروزی که بر سر پایان دادن به جنگ است. این واقعیت (پس از شکست رقت بار استالینگراد( 
انظار عمومی حاضر نمی شود و درباره استالینگراد حتی یک کالم سخن نمی گوید، و یا  که هیتلر در 
این واقعیت که گورینگ در انظار عمومی تنها با شعارهای تو خالی استقامت و پایداری سربازان آلمانی 
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حاضر می شود و بدین ترتیب موجب آبروریزی هرچه بیشتر برای خود می شود، همگی مبین واقعیتی 
تلخ بودند. گوبلز برای اینکه بتواند، در سخنرانی 1۸ فوریه در استادیوم ورزشی، یک بار دیگر مردم را 
فریب دهد و احساسات آنها را به جوش آورد، می بایست تمام هنر سخنوری خود را به کار می گرفت. 
جوشش عواطف و احساساتی که بنابر گزارش اس - د (SD( به زودی فروکش کرد و اثری از آن باقی 
نماند. وفاداری مردم به سیستم به نقطه اوج، یعنی به نقطه عطف آن رسیده بود، زیرا شکست سخت و 
رقت بار استالینگراد، و بیش از آن بمباران های هوایی شهرهای آلمان توسط متفقین، در میان مردم موجب 
شکست افسانه شکست ناپذیری نازیسم و ترک برداشتن هاله مقدسی شد که گویا نازیسم همواره موفق 
و ضربه ناپذیر است. در نوامبر 1۹۴2، نیروهای نظامی ایاالت متحده آمریکا و بریتانیا وارد شمال آفریقا 
می شوند و ارتش آلمان مستقر در آنجا، پس از شکستی سخت از قوای متفقین، در ماه مه 1۹۴۳، تسلیم 
می شود. ارتش آمریکا و بریتانیا  در 10 ژوئیه همان سال وارد سیسیل می شوند که در پی آن و تنها چند 
روز بعد، حکومت فاشیستی »دوچه« (Duce(، بنیتو موسولینی (Benito Mussolini( سقوط می کند. در 
2۵ ژوئیه، پادشاه ایتالیا، ویکتور امانوئل (Victor Emanuel(، دستور می دهد موسولینی را دستگیر کنند 
و به زندان بیاندازند و مارشال پیترو بادولیو (Pietro Badoglio( را به نخست وزیری منتصب می نماید. 
ایتالیا در ۸ سپتامبر 1۹۴۳، با نیروهای متفقین پیمان آتش بس و صلح امضاء می نماید. آلمان که از این 
ایتالیا، مناطق مرکزی و نیز شهر  ایتالیا بسیار خمشگین شده بود، دست به اشغال نظامی شمال  اقدامات 
رم می زند. آلمان ها، پیش از عملیات بسیار جنجالی رهایی موسولینی از زندان ایتالیا، توسط یک واحد 
نام جمهوری  فاشیستی، تحت  به تشکیل یک حکومت  ایتالیا دست  آلمانی، در شمال  کماندوی ویژه 
بیرون راندن و  از  تا آن زمان  از آن، یهودیان آن مناطق، که  ایتالیا (R.S.I( می زنند. پس  سوسیالیستی 
انتقال به اردوگاه های کار و مرگ مصون مانده بودند، با کمک گسترده نیروهای شبه نظامی حکومت 
روانه  و  دستگیر  پاپ،  و  واتیکان  چشمان  برابر  در  رم،  در  جمله  از  ار.اس.آی،  فاشیستی  دست نشانده 
آشویتس می شوند. به عالوه، بنابر دستور آلمان ها، ارتش ایتالیا در مناطق شمال ایتالیا خلع سالح و بیش 
از ۶00000 نفر از سربازان ایتالیایی برای بیگاری یا انجام کار اجباری به آلمان فرستاده می شوند. نیروهای 
اشغالگر آلمان، در مناطق تحت اشغال خود در شمال و مناطق مرکزی ایتالیا، در برابر جنبش مقاومت 
چریکی ایتالیا که هر روز بر شدت و قدرت آن افزوده می شد، با خشونتی بی مانند، عکس العمل نشان 
می دادند. به عنوان مثال، پاسخ نیروهای اس - اس  و اس - د تحت فرماندهی ارتش به حمالت و ضربات 
چریک های جنبش مقاومت ایتالیا به نیروهای مسلح آلمان، کشتار وسیع غیرنظامیان و انتقام گیری از افراد 
عادی بود. اما حتی اینگونه سیاست های ترور و سرکوب های خشن علیه مردمان عادی نیز نتوانست مانع 
از پیروزی متفقین بر متحدین شود. در طول سال 1۹۴۴، شهرهای مهم رم و فلورانس به دست نیروهای 
متفقین افتاد و در اواخر آپریل 1۹۴۵ قوای نظامی آلمان (مستقر در خاک ایتالیا(، تسلیم نیروهای متفقین 
متفقین در سواحل شمال  نیروهای  پیاده شدن  با  و  آلمان،  قوای  ایتالیا و شکست  فتح  از  می شود. پس 
فرانسه، نورماندی (Normandie(، در ژوئیه 1۹۴۴، تعادل قوای نظامی در جبهه غرب آلمان و نیز شرایط 
جنگی، کامال تغییر می یابد. از این زمان به بعد، آلمان دیگر توان پیشگیری از پیشروی نیروهای نظامی 
برتر آمریکا و بریتانیا را ندارد. در چنین شرایطی، گروهی از افسران ناراضی ارتش آلمان، تحت رهبری 
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بیستم ژوئیه 1۹۴۴، علیه  تاریخ  به جنگ، در  پایان  بخشیدن  با هدف   ،)Claus Graf) کالوس گراف
هیتلر دست به کودتا می زنند، اما ناموفق می مانند و کودتا شکست می خورد. »عملیات والکور«1 که بسیار 
هوشیارانه و هوشمندانه طراحی و برنامه ریزی شده بود، در نظر داشت، بنابر یک برنامه اضطراری سری، 
که طبق آن در صورت سوءقصد به جان رهبر، ارتش مجاز بود قدرت کشور را به دست گیرد، با کشتن 
هیتلر ابتدا ارتش را به قدرت برساند و سپس آن را تبدیل به یک کودتای کامل نماید. این طرح دارای 
به در می برد و زنده می ماند و طرح شکست  این سوءقصد، جان سالم  از  اما هیتلر  بود،  شانس زیادی 
می خورد. یگان های ارتش در پاریس برای چند ساعت از تحرک رهبران اس - اس ممانعت به عمل 
می آورند. در حالی که اشتافنبرگ (Stauffenberg(، از پروس شرقی به برلین پرواز می کند تا در آنجا 
فرماندهی عملیات را به دست گیرد، کودتاچیان در مرکز، در وزارت جنگ آلمان، زمان زیادی را از 
دست می دهند. بدین ترتیب واحدهای نظامی وابسته و وفادار به حزب نازیسم موفق می شوند در عصر 
همان روز، دوباره قدرت را در پایتخت به دست گیرند و افسران هم سوگند با اشتافنبرگ را همان شب 

در حیاط  بندلربلوک (Bendler-Block( تیرباران کنند.
و  کودتاچیان  علیه  تمام  انتقام جویی  حس  با  دستگیری ها  و  پیگرد  موج  ادامه  در  نازیسم  رهبران 
خانواده های آنها دست به عملیات زدند. اگر کودتا در این زمان موفق شده بود، با تسلیم آلمان به متفقین، 
میلیون ها انسان از مرگ حتمی نجات می یافتند. زیرا چند ماه بعد از کودتای ناموفق، تنها حدود دو و نیم 
میلیون سرباز آلمانی در میدان های نبرد کشته شدند. یعنی تقریبا نیمی از کل سربازان کشته شده آلمانی 
در تمام دوران جنگ. در جبهه شرق، ارتش اتحاد جماهیر شوروی در تابستان 1۹۴۴، از حالت دفاعی 
بیرون می آید و تهاجمات خود را شروع می کند، تهاجماتی که منجر به شکست کامل واحدهای ارتش 
آلمان در جبهه میانی میدان جنگ می شود. تنها در ماه های ژوئن تا آگوست 1۹۴۴، بیش از ۷۴۶000 
سرباز آلمانی در جبهه های غرب و شرق، جان خود را از دست می دهند. در پائیز همان سال، هیملر، که 
نیروهای ذخیره ارتش  به فرماندهی کل  ناموفق ارتش در ژوئن 1۹۴۴، از سوی هیتلر  پس از کودتای 
منصوب شده بود، فراخوانی جوانان متولد سال 1۹2۸ به خدمت سربازی، یعنی جوانان 1۶ ساله را، چنین 
توجیه می کند: »... بهتر است یک نسل جوان از بین برود و از این راه، ملتی نجات یابد تا اینکه من جوانان 
را از مرگ نجات دهم و در پی آن کل یک ملت ۸0-۹0 میلیونی از بین برود...«. ارتش سرخ در ژانویه 
1۹۴۵، از مرزهای امپراتوری آلمان عبور می کند و با شش میلیون سرباز، حمالت خود را آغاز می نماید. 
در مقابل، ارتش آلمان دارای دو میلیون سرباز، با آموزش ناکافی، تجهیزات ناقص و ناکافی و تقریبا 
بدون نیروهای ذخیره است که عمال تاب مقاومت در برابر ارتش سرخ را ندارد. نیروهای تحت فرماندهی 
 ،)Georgi Konstantinowitsch Schukow Küstrin) مارشال گئورگی کنستانتینویچ شوکف کوسترین
در ۳1 ژانویه به سواحل رودخانه اودر (Oder(، شرق آلمان، می رسند و همزمان با آنها نیروهای ارتش 
سرخ، مناطق اوبرشلزین (Oberschlesien( را  به تصرف خود درمی آورند. چند روز پیش از آن، در 
2۷ ژانویه، زندانیان جان به در برده در اردوگاه آشویتس، توسط ارتش سرخ آزاد می شوند. میلیون ها نفر 

1. بنابر افسانه های آلمانی والکور »Walküre«، زن باکره ای است که در جنگ ها کسانی را که بایست کشته شوند و به 
»بهشت« بروند، انتخاب می نماید. مترجم
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از ساکنان مناطق پروس شرقی (Ostpreussen(، پومرن (Pommern( و شلزین (Schlesien(، از ترس 
نیروهای در حال پیشروی ارتش سرخ، دست به فرار می زنند. تبلیغات مسموم و دروغین نازیسم درباره 
جنایات و خشونت های وحشتناک نیروهای دشمنان بلشویک، تنها یکی از دالیل و انگیزه های ترس و 
افسارگسیختگی  بود. دلیل دیگر آن،  این مناطق  فرار ساکنان غیرنظامی و عادی  وحشت و در پی آن 
واقعی سربازان ارتش سرخ در تیرباران ها، تجاوزات دسته جمعی، قتل و غارت و نیز انتقال ساکنان عادی 
بودند.  کرده  فراهم  را  وحشتناک  فرار  موج  این  موجبات  که  بود  اجباری  کار  و  بیگاری  انجام  برای 
خشونت و وحشیگری که آلمان ها با آن جنگ ویرانگر خود علیه دیگران را شروع کردند، اکنون بدل 
به ضد خود و علیه ملت آلمان شده بود. فراریان تقریبا تنها متکی به خود بودند، زیرا هرچند کادرها و 
مقامات باالی نازیسم در شرق آلمان تا آخرین مرحله مرتبا شعار مقاومت و ایستادگی می دادند، اما برای 
انتقال مردم از صحنه جنگ، هیچ تدارکی ندیده بودند و زمانی که ارتش سرخ نزدیک و نزدیک تر شد، 
نیروهای نظامی آلمان مردمان عادی را که به آنها اعتماد کرده بودند، تنها گذاشتند و فرار کردند. به 
عالوه، امورات ارتش و نیروهای مسلح، بر تمام اقدامات دیگر مقدم بود. در آن زمان، در این رابطه، در 
دستورات فرماندهی ارتش، چنین آمده بود: »... صف های فراریان را از جاده ها بیرون بیندازید...«. هیتلر 
در پایان ماه ژانویه، شخصا به فرمانده کل نیروهای دریایی آلمان، کارل دونیتس (Karl Dönitz(، دستور 
می دهد که انتقال فراریان از راه دریای شرق را تنها زمانی انجام دهد که چنین عملیاتی موجب هیچگونه 
اختاللی در حمل و نقل و جابجایی نیروهای نظامی آلمان نشود. اینکه با وجود این دستورالعمل از سوی 
هیتلر، در سال 1۹۴۵، حدود ۹0000 تن از فراریان و حدود ۳۵0000 تن از سربازان زخمی شده در جنگ، 
از راه های دریایی به مناطق امن منتقل می شوند و نجات می یابند را باید تنها مدیون و سپاسگزار افسران و 

کادرهای نیروی دریایی محلی بود.
پیشروی ارتش سرخ موجب شد که نیروهای اس - اس، اردوگاه های کار و مرگ در مناطق شرق را 
یکی پس از دیگری برچینند و زندانیان را با پای پیاده و تحت شرایطی بسیار وحشتناک مجبور به رفتن 
به اردوگاه هایی در غرب آلمان نمایند. صدها هزار نفر در آلمان جنگ زده در حال پیاده روی بودند. در 
اواسط ژانویه، تنها از اردوگاه آشویتس، حدود ۶۷000 زندانی را با پای پیاده به حرکت درآورده بودند. 
پیاده روی یا »مارش مرگ« در میان برف و بوران و یخبندان انجام می گرفت، و اکثرا بدون تغذیه کافی و 
بدون استراحت، در میان آبادی ها و در برابر چشمان عموم. ده ها هزار نفر از زندانیانی که توان جسمانی 
و مقاومت خود را از دست داده بودند و دیگر توان راه رفتن نداشتند، یا توسط نگهبانان واحدهای اس - 
اس تیرباران شدند یا از فرط ضعف جسمی در میان راه، جان دادند. اما مرگ این اسرا دالیل دیگری نیز 
داشت، از جمله آلمانی های غیرنظامی نیز در اقدامات خشونت بار، دخیل و شریک بودند. به عنوان مثال، 
هنگامی که در اواخر ژانویه یک گروه ۳000 نفره از زندانیان، که اکثریت آنها زنان یهودی بودند، از 
اردوگاه اشتوتهموف (Stutthof( در شهر دانسیگ (Danzig( در لهستان (در روزهای پیش، حدود 2000 
نفر از زندانیان به هنگام عبور از این منطقه، توسط اهالی آنجا به قتل رسیده بودند( به آبادی پالمنیکن 
(Palmnicken( در سواحل دریای شرق، در منطقه  پروس شرقی می رسند، اهالی آنجا قصد داشتند این 
زنان بخت برگشته را مجبور به رفتن به درون یک معدن نمایند و سپس با کشیدن دیواری بر در ورودی 
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آن، آنها را زنده به گور نمایند که با وساطت یک فرمانده محلی خوش قلب، از این فاجعه پیشگیری 
می شود و زندانیان نجات می یابند. اما به جای آن، افراد نیروهای اس - اس همراه زندانیان، مشترکا همراه 
این زنان زندانی  از جمله سازمان جوانان هیتلر،  نازی محلی،  نیروهای  یاری  با  با واحدهای گشتاپو، و 
بخت برگشته، خسته و بیچاره را مجبور می کنند تا در سرمای یخبندان به دریا و درون آب بروند، آنها را 
مورد ضرب و شتم قرار می دهند و سرانجام  تیرباران می کنند. از میان کل زندانیان، تنها 1۴ زن و دو مرد 

از این قتل عام در سواحل کهربا (Bernstein(1 جان سالم به در می برند.
درباره تعداد کل افراد به قتل رسیده در »مارش های مرگ«، آمار دقیقی در دست نیست و حدس های 
گوناگونی زده می شود. گفته می شود که از میان تعداد کل ۷00000 زندانیان باقی مانده اردوگاه ها در 
پایان جنگ، حدود 200000 تا ۳۵0000 نفر از آنها به قتل رسیده اند. در پی این ضربات سنگین نظامی 
و شکست های پی در پی، نظام نازیسم در حال فروپاشی بود. ادارات مرکزی و وزارتخانه ها در برلین یا 
به جای دیگری منتقل شده بودند، یا با ادارات استانی و محلی خود تماس های بسیار اندک و محدودی 
داشتند. واحدهای محلی گشتاپو در سراسر آلمان، حکومت های وحشت برقرار کرده بودند و زندانیان 
را دسته جمعی تیرباران می کردند. آنها برای انسان هایی که به منظور نجات شهر یا محله خود از ویرانی 
بودند، دادگاه های صحرایی تشکیل  این جنگ بی معنا و خانمان سوز  به  پایان دادن  نابودی، خواهان  و 
می دادند و آن مردمان بی گناه را دسته دسته به جوخه های اعدام می سپردند. کادرهای اصلی و مقامات 
مسئول نازیسم، از یک سو، از مردان سالخورده و جوانان بی تجربه و حتی زیر هجده سال، واحدهای 
پیروزی  برای  شانسی  هیچ  که  می کردند  روانه جنگی  را  آنها  و  می دادند  تشکیل  ملی«  تهاجم  »ارتش 
نداشت، و از سوی دیگر، خود با ترک محل خدمت، فرار را بر قرار ترجیح می دادند و سعی می کردند 

به هنگام فرار تا حد ممکن اموال و دارایی های غارت شده را همراه خود ببرند.
نیروهای آمریکایی و بریتانیایی در یازدهم آپریل 1۹۴۵، به سواحل رودخانه البه (Elbe( می رسند 
الیپزیک  شهر  بعد،  روز  می کنند، یک  تصرف  را   )Magdeburg) ماگدبورک  شهر  آپریل،   1۸ در  و 
(Leipzig( سقوط می کند، و در 20 آپریل، وارد شهر نورنبرگ (Nürenberg( می شوند. دو روز پس 
حمله  آپریل،   1۶ در  می شوند.   )Stuttgart) اشتوتگارت  شهر  وارد  فرانسوی  نظامی  نیروهای  آن،  از 
بزرگ ارتش سرخ به شهر برلین شروع می شود و در همان روز نیروهای آمریکایی و شوروی در تورگا 

(Torga(، در کنار رود البه، به هم می رسند.
در این میان، اکثر افراد برجسته و درجه اول حکومت نازیسم، مانند گورینگ، اشپر، یا ریبنتروپ 
در همان عصر روز 20 آپریل، یعنی در بعد از ظهر روز تولد هیتلر، برلین را ترک کرده بودند. هیتلر 
ده روز پس از آن، در پناهگاه زیرزمینی اش خودکشی می کند. پناهگاهی که در زیرزمین دفترکارش، 
در ساختمان عظیم رایش قرار داشت که توسط اشپر ساخته شده بود. ساختمانی که می بایست نمادی از 
بزرگی و عظمت حاکمیت ناسیونال - سوسیالیسم باشد. گوبلز و همسرش نیز ابتدا شش فرزند خود را با 

سم به قتل می رسانند و بعد خودکشی می کنند.
 ،)Alfred Jodl) برلین در 2 ماه می 1۹۴۵، تسلیم می شود و پنج روز بعد، ژنرال آلمانی، آلفرد یودل

1. به دلیل وجود سنگ های کهربا در این مناطق، این سواحل چنین نامیده می شوند. مترجم
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رایمز  شهر  در   ،)Dwight D. Eisenhauer) آیزنهاور  د.  دوآیت  آمریکایی  ژنرال  فرماندهی  مقر  در 
(Reims(، پیمان نهایی تسلیم کل قوای آلمان را امضاء می نماید. یک روز بعد، در ۸ می، مارشال ویلهلم 
نیروهای  نیروهای مسلح آلمان، در مقر اصلی فرماندهی  کایتل (Wilhelm Keitel( و سایر ژنرال های 
ارتش سرخ در برلین - کارلزهورست (Berlin-Karlshorst(، سند تسلیم نهایی نیروهای نظامی آلمان 
را امضاء می نمایند. بدین ترتیب، حکومت وحشت ناسیونال - سوسیالیسم پایان می پذیرد، حکومتی که 

موجب مرگ میلیون ها انسان در اروپا شد.

نگاهیبهاسناد
سخنرانی ژوزف گوبلز )Joseph Goebbels( در استادیوم ورزشی برلین، 1۸ فوریه 1943 1

(...( »... من می گویم که ملت باانضباط آلمان، ملتی که در مکتب ناسیونال - سوسیالیسم آموزش 
از  و  ایثار  می دانید که  (...( شما  دارد.  را  تمام حقیقت  فهم  و  توان درک  است،  یافته  پرورش  و  دیده 
خودگذشتگی بزرگ و قهرمانانه سربازان ما در سرتاسر جبهه شرق، و در نبرد استالینگراد، دارای اهمیتی 
تاریخی و بی نظیر بوده است. (...( در اینجا، در جبهه شرق، در نبرد استالینگراد، خطر و تهدیدی بزرگ 
و سرنوشت ساز برای ملت آلمان و برای اروپا نهفته بود، خطر و تهدیدی که تمامی خطرات پیشین (جبهه 
نشویم، در آن صورت  پیروز  نبرد سرنوشت ساز  این  ما در  اگر   )...) بوده اند.  برابر آن هیچ  غرب(، در 
از دست  را  همه چیز  یعنی  داد،  از دست خواهیم  را  بشریت  نجات  برای  تاریخی خود  تمامی رسالت 
خواهیم داد. ما باید بدانیم و آگاه باشیم آنچه تاکنون به دست آورده و ساخته ایم، در برابر این وظیفه 
سترگ و غول آسایی که در برابر ارتش ما مستقیم، و در برابر ملت ما به گونه ای غیرمستقیم قرار گرفته، 
هیچ است. من در اینجا، در حضور شما ملت پر افتخار آلمان، و خطاب به افکار عمومی جهان، سه اصل 

اساسی سیاست جنگیمان علیه خطر بلشویسم در جبهه شرق را اعالم می دارم:
یکم، اگر ارتش آلمان در جبهه شرق موفق به درهم شکستن خطر سرخ نشود، در آن صورت ابتدا 

آلمان و سپس اندکی بعد تمام اروپا به زیر سلطه بلشویسم در خواهد آمد.
دوم، تنها ما، یعنی ملت پرافتخار آلمان و نیروهای مسلح آن، به همراه متحدانش است که توان و 
قدرت الزم و ضروری برای درهم شکستن قوای بلشویسم، و در پی آن نجات کل اروپا از چنین تهدید 

شوم و بنیادی را دارد.
و سومین اصل اساسی از سیاست ما این است: خطر سرخ در جبهه شرق، بسیار جدی و عاجل است. 
ما باید هرچه سریعتر و به گونه ای اساسی وارد عمل شویم و تدابیر الزم را اتخاذ نماییم. اگر نکردیم، 

زمان برای هر اقدامی دیر خواهد بود و همه چیز را از دست خواهیم داد (...(.
من امروز، به معنای دقیق کلمه، بخشی از ملت شریف آلمان را در اینجا گرد هم آورده ام: در آنجا، 
در برابر من، ردیف در ردیف، مجروحان و معلوالن جبهه شرق نشسته اند، یعنی کسانی که در این نبرد 
سرنوشت ساز، دست و پای خود را برای شما، برای میهن، از دست داده اند. کسانی که در اثر اصابت 
گلوله دشمن سرخ، ناقص شده اند، سربازانی که بینایی خود را فدای ملت کرده اند. اینها سربازانی هستند 

http:/www.dhm.de/lemo/html/dokumente/sportpalastrede/index.html .1 آخرین رجوع 2012/10/۳0
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که تنها با کمک و مدد امدادگران صلیب سرخ توانسته اند به اینجا بیایند و در این مراسم پرافتخار شرکت 
کنند. مردانی که در بهترین و شکوفاترین سال های زندگی خود بوده اند و اکنون، در حالی که عصای 
زیر بغل خود را به دست دارند، در اینجا در برابر ما نشسته اند و به این سخنان گوش می دهند. و من از 
اینجا، در میان این قهرمانان ملی، مردانی را مشاهده می کنم که بهترین نشان های شهامت و شجاعت را بر 

سینه لباس های خود حمل می کنند. اینها همگی قهرمانانی هستند که از جبهه شرق آمده اند.
در ردیف بعد، در پشت سر این قهرمانان جبهه شرق، زنان و مردانی نشسته اند که کارگران صنایع 
نظامی ما هستند و در کارخانه های تسلیحات و تانک سازی برلین کار می کنند. در پشت سر آنها، مردانی از 
نهادها و سازمان های حزبی ما نشسته اند، و بعد سربازانی از نیروهای نظامی ما که در حال نبرد با دشمن اند. 
در ردیف پشت آنها، کارگران و دهقانان، پزشکان، دانشمندان، هنرمندان، مهندسان و معماران، معلمان 
و استادان، کارمندان و کارکنان ادارات و دفاتر گوناگون، یعنی نمایندگان پرافتخار حوزه های فرهنگ و 
اندیشه و کار و تالش، نمایندگان تمام اقشار و طبقات ملت آلمان نشسته اند. کسانی که آلمان تحت چنین 
شرایطی، یعنی تحت شرایط جنگ و نبردی سخت با اهریمن، خود را تنها مدیون کار و تالش جسمی و 

فکری آنها می داند، از توانایی های نبوغ آسا تا اختراعات و اکتشافات آنها.
من در سرتاسر این استادیوم ورزشی، زنان را می بینم، جوانان را می بینم و حتی سالخوردگان را که 
در اینجا گرد آمده اند. همه در اینجا حضور دارند، از تمام اقشار و طبقات ملت شریف ما، از تمام اصناف 
و مشاغل، در سنین متفاوت، از جوان تا پیر از زن تا مرد، همه حضور دارند. یعنی من در اینجا می توانم به 
حق مدعی شوم که آنچه امروز در این استادیوم گردهم آمده و در برابر من نشسته است، برش یا نمادی 
از کل ملت آلمان در جبهه های شرق و غرب، یا  جبهه نبرد در درون وطن است. آیا آنچه من می گویم 
درست است، آیا همین طور است که گفتم، آری یا خیر؟ بنابراین، شما ای حاضران در این استادیوم که 
به سخنان من گوش می دهید، شما در این لحظات تاریخی و مهم بدانید که ملتی را نمایندگی می کنید. 
و من در اینجا از شما، به عنوان نماد و نماینده ملت شریف آلمان، ده پرسش دارم که باید به آنها پاسخ 
دهید! شما باید به این پرسش ها، در برابر تمام ملت آلمان، در برابر دنیا، به ویژه در برابر دشمنان ما که 
مطمئنا در حال گوش دادن به این سخنان هستند و صدای ما را از رادیوهایشان می شنوند، شما باید در 

برابر تمام اینها و در اینجا به این ده پرسش من پاسخ دهید:
یکم: (...( آیا شما به پیروزی نهایی ملت قهرمان ما تحت هدایت رهبر بزرگمان، ایمان دارید؟ از شما 
می پرسم، آیا همه شما مصمم هستید که برای انجام این پیروزی، همراه و هم پیمان با رهبر، از خون و 
از آتش عبور کنید؟ حتی با به جان خریدن تمام سختی ها و نامالیماتی که برای تک تک شما به همراه 

خواهد داشت؟  
دوم: (...( من در اینجا از شما می پرسم، آیا همه شما آماده اید که به همراه رهبرمان، متحد و مصمم، 
همچون کوه، در پشت سر نیروهای مسلح مان بیایستید و این نبرد با اهریمن سرخ را با عزمی خلل ناپذیر 
و بدون تعلل و تا به آخر، با تمام سختی ها و مشکالت ادامه دهید، تا زمانی که پیروزی در دست های ما 

باشد؟ 
سوم: (...( من از شما می پرسم، اگر رهبر به ما فرمان دهد که باید روزی ده یا دوازده ساعت، و اگر 
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ضروری باشد روزی چهارده تا شانزده ساعت کار کنیم و هرچه در چنته داریم برای پیروزی نهایی ارائه 
و فدا نماییم، آیا شما، شما ملت غیور آلمان، مصمم هستید که چنین کنید و پیرو او باشید؟ 

چهارم: (...( من از شما می پرسم، آیا شما خواهان یک جنگ تمام عیار، جنگی گسترده، کامل و 
مطلق هستید؟ جنگی که اگر الزم باشد فراگیرتر و سخت تر از حتی جنگی باشد که ما امروز درگیر آن 

هستیم و در شریط امروز، حتی توان تصورش را هم نداریم؟
پنجم: (...( من از شما می پرسم: آیا امروز ایمان و اعتقاد شما به رهبرمان بیش از هر زمان دیگری 
است؟ آیا این اعتماد و ایمان، خلل ناپذیرتر و محکم تر از همیشه است؟ و آیا آمادگی شما برای کسب 
پیروزی و اطاعت تام از رهبر، برای گام نهادن در هر راهی که او می رود، و اگر الزم باشد رفتن به راه 

جنگ تا پیروزی نهایی، آمادگی مطلق، تمام عیار و تا بی نهایت است؟
ششم: من از شما می پرسم، آیا شما همگی آمادگی دارید که از هم اکنون تمام نیرو و توان خود را 
به کار گیرید تا برای انسان هایی که در جبهه های شرق می جنگند، برای سربازان ما، اسلحه تولید کنید، 

اسلحه هایی که آنها نیازمند آن هستند تا بتوانند آخرین ضربه نهایی را بر دشمن بلشویسم وارد نمایند؟
هفتم: من از شما می پرسم، آیا شما به مقدسات جبهه، سوگند یاد می کنید و با به جبهه رفتگان پیمان 
می بندید که وطن با تمامی توان و قدرت معنوی و اخالقی اش، پشتیبان آنها باشد و هرچه در توان داریم 

تا دست یازیدن به پیروزی نهایی نثار آنها کنیم؟
هشتم: من از شما می پرسم، و در اینجا به ویژه از شما زنان می پرسم، شما زنان غیور ملت آلمان، آیا 
شما می خواهید که دولت شرایطی برایتان فراهم آورد تا شما بتوانید تمامی امکانات و توان خود را در 
اختیار جنگ بگذارید و هر جا که ضروری شد جای مردان را پرکنید و وظایف آنها را بر عهده بگیرید 
تا آنها برای رفتن به جبهه جنگ آزاد شوند؟ آیا شما به مردان خود کمک خواهید کرد که آنها با خیال 

راحت به جبهه روند؟ آیا شما به جبهه رفتگان کمک خواهید کرد و همواره پشتیبان آنها خواهید ماند؟
نهم: من از شما می پرسم، آیا شما با من هم نظر هستید که ما، اگر الزم و ضروری شد، سخت گیرانه ترین 
اقدامات را علیه عده ای کوچک به عمل آوریم و آنها را به شدت و با تمام توان مجازات نماییم؟ عده ای 
واداده و کالهبردار که در بحبوحه جنگ می خواهند »صلح بازی« کنند و از نیازها و احتیاجات ملت ما 
سوءاستفاده می نمایند و آن را ابزار اهداف سودجویانه خود می کنند. آیا شما هم با من موافق و هم نظرید 

که هرکس با جنگ به مخالفت پرداخت، سرش را از دست بدهد؟
دهم و آخرین پرسش من از شما این است: من در اینجا از شما می پرسم که آیا همه شما، همان گونه 
که برنامه و اهداف جنبش ناسیونال - سوسیالیستی ما می طلبد، آیا به درستی می دانید و می خواهید که 
حتی در زمان جنگ نیز حقوق و وظایفی یکسان و برابر برای همه ما وجود داشته باشد؟ یعنی ما در اینجا، 
در وطن، از راه همبستگی با به جبهه رفتگان، بخشی از بار سنگین و کمرشکن جنگ را بر دوش گیریم و 
در باال و پایین آن، در غم و شادی، در فقر و ثروت، و در هرچه هست و نیست همه چیز را با آنها یکسان 

تقسیم کنیم و شریک آنها باشیم؟
بسیار خوب، من از شما پرسیدم و شما به من پاسخ گفتید. شما بخشی از ملت هستید. اکنون خواست 
ملت شریف ما از دهان شما تعریف، تصدیق و تائید شد. شما در اینجا با فریادهای خود خطاب به دشمنان 
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ملت غیور آلمان به آنها فهماندید که نباید در اوهام و پندارهای کودکانه خود غوطه ور شوند ... رهبر ما 
فرمان داده است و ما همگی مطیع او هستیم و خواهیم ماند. اگر ما به پیروزی خلل ناپذیر و حتمی خود 
ایمانی راسخ داشته باشیم، که داریم، باید بدانیم که درست در همین لحظات همبستگی ملی و صداقت 
درونی است که ما پیروزی نهایی را می بینیم. پیروزی که در چند قدمی ما است و ما تنها باید آن را به 
انجامش برسانیم. ما باید تنها اراده ای مصمم برای پیروزی داشته باشیم و آن را در مرتبه اول الویت هایمان 
قرار دهیم. باید بدانیم که الویت ما پیروزی در این نبرد سهمگین است و همه چیز باید در خدمت آن قرار 
داده شود. این امر خواست و ضرورت زمان است. بنابراین، شعار ما این است: ای ملت غیور! اکنون به پا 

خیز، سیل وار به پا خیز، و به پیش برای پیروزی نهایی!

بخشی از دفترچه خاطرات روزانه یک خبرنگار
خانم اورزوال فون کاردوف (Ursulla von Kardoff(، 2۵ ژانویه 1۹۴۳ 1

بعد،  و  می رود.  فرو  عمیق  اندوهی  و  غم  در  آدم  است.  شده  غریب  و  عجیب  چقدر  زندگی   ...«
ساعت ها به گونه ای می گذرد که گویا همه چیز خوب و در صلح و صفا است و تنها چیزی که برایت 
اهمیت دارد، راحتی و آرامش است. همزمان در استالینگراد، وضعیت غیرقابل بیان و غیرقابل توصیفی 
وجود دارد. رادیو و رسانه ها به شیوه ویژه خود به مصیبت استالینگراد پرداخته اند. در آنجا یک تراژدی 
واقعی اتفاق افتاده است که باز هم با همان روش همیشگی به عنوان اینکه تنها تبلیغات دشمن است به 
خورد ما می دهند. تمامی رستوران ها و بارهای مشروب فروشی را بسته اند. لوکس فروشی ها را هم بسته اند. 
به  مانند مردان  باید  نیز  بعد، زنان  به  این  از  قانون خدمت اجباری زنان را تصویب کرده اند.  در عوض 
خدمت سربازی بروند. حتی این قانون جدید نیز نمی تواند تغییری در وضعیت و استراتژی استالینگراد 
بدهد و شرایط را به نفع آلمان عوض کند. وضع به همان شکل فاجعه بارش ادامه خواهد یافت. همه چیز 
عجیب و غریب شده است. در هیئت تحریریه همه هیستری گرفته و به شدت عصبی اند، زیرا از وزارت 
تبلیغات هر لحظه دستورات جدیدی می رسد. همه عصبی اند، رنگ صورتشان پریده است، الغر شده اند، 

از چهره همه یاس و ناامیدی می بارد...«.

سرپیچی از دستورات مافوق در ایتالیا۲
(...( آدولف هیتلر و دیکتاتور ایتالیا، بنیتو موسولینی، تا تابستان 1۹۴۳، متحد یکدیگر بودند. (...( پس 
از آنکه در ماه ژوئیه قوای متفقین وارد سیسیل می شوند و آرام آرام به سمت شمال پیشروی می کنند، 
ارتش آلمان با چهار لشگر در جنوب ایتالیا، از شرق به غرب، یک خط دفاعی و یک جبهه جدید تشکیل 

1. والتر کمپوفسکی (Walter Kempwski(، پژواک: دفترچه خاطرات جمعی، ژانویه و فوریه 1۹۴۳، جلد دوم، انتشارات 
با مسئولیت محدود  انتشاراتی راندوم هاوس (Random Hous(، شرکت سهامی  آلبرت کناوس (Albert Knaus(، گروه 

(GmbH(، مونیخ 1۹۹۳
2. هنینگ کلوور (Henning Kluever(، »دشمن خوب« (Der gute Feind(، برگرفته از روزنامه »زود دویچه سایتونگ« 

(Süddeutsche Zeitung(، 20/1۹ مه 2012
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و یک گردان پیشاهنگ (واحد مهندسی( در اختیار هر لشگر قرار می دهد. سرگرد مارتین گراسنیک 
به  و  منتصب  آدریاتیک  دریای  سمت  در  مهندسی  جدید  گردان  فرماندهی  به   ،)Martin Grasnick)

پسکارا (Pescara( منتقل می شود، جایی که بعدا با انتقال نیروهای بیشتر، گردانش تکمیل می شود.
با اشغال ایتالیا توسط نیروهای آلمان، یک جنبش مقاومت زیرزمینی شکل می گیرد که روز به روز 
قوی تر می شود. آلمان ها با اقدامات تنبیهی نسبت به مردم و علیه جنبش مقاومت آنها، پاسخ می گفتند. 
در مدت بیست ماه اشغال ایتالیا توسط نیروهای آلمان، حدود 10000 تن مرد و زن و کودک ایتالیایی 
به دست آلمان ها به قتل می رسند. آلمان ها در برخی مناطق، تمام آبادی ها را با خاک یکسان کردند و 
یا آنها را با آتش زدن از میان بردند. حدود ۶00000 نفر از سربازان خلع سالح شده یا مردان مستعد کار 
ایتالیایی برای بیگاری یا کار اجباری به آلمان منتقل شدند که بسیاری از آنها در اردوگاه هایی شبیه به 

اردوگاه های کار و مرگ، جان خود را از دست دادند (...(.
فیلومنا  سن  در  کهنه،  اشرافی  قصر  یک  در  را  خود  فرماندهی  اصلی  ستاد  گردان،  فرمانده 
(San Filomena(، در شهر پسکارا، تشکیل می دهد. پس از فرار دولت بادولیو (Badoglio( از رم، و 
اعالم جنگ به آلمان، اکنون ایتالیا دشمنی بود که خاکش در اشغال آلمان ها بود. با پیاده شدن قوای بریتانیا 
در ترمولی (Termoli(، در همان نبردهای اولیه، گردان گراسنیک دچار تلفات بسیار سنگینی می شود. 
آنها نیازمند نیروهای کمکی بودند. اکثر ساکنان و اهالی شهر پسکارا و آبادی های ساحلی اش، به دلیل 
جنگ و نیز خط کمربندی معروف به »خط گوستاو« که توسط نیروهای آلمان در سرتاسر شبه جزیره 
کشیده شده بود، آن مناطق را ترک کرده بودند. اما از مناطق جنوبی تر، که در آنجا در هفته های پیش 
از آن جنگ بیداد می کرد، کسانی به آنجا پناه آورده بودند. سرگرد گراسنیک به این فراریان جنگی 
بی خانمان و شوربخت و نیز به ساکنان اندکی که هنوز در شهر باقی مانده بودند، تا آنجا که امکاناتش 
اجازه می داد، کمک می کرد. او بیش از همه به دنبال کفاش، کارگران فنی، قفل ساز و آشپز می گشت. 
گراسنیک دستور داده بود خانه های خالی در سن فیلومنا در اختیار فراریان و خانواده های آنها قرار داده، 
مواد غذایی در اختیارشان گزارده و مردان آنها به کار گمارده شوند. امکانات او اکثرا اموری کوچک، 
برداشته شوند،   )Chieti) بود خطوط آهن چیتی قرار  بودند. مثال هنگامی که  پناهندگان مهم  برای  اما 
گراسنیک با شهردار منطقه وارد مذاکره می شود و پیشنهاد می دهد که اگر او (شهردار( نیروی کار مورد 
نیاز را در اختیار آنها بگذارد، درعوض کارگران اجازه خواهند داشت، به عنوان دستمزد، چوب ها و الوار 
زیر ریل ها را برای خود نگهدارند، اما سیم های برق و ریل ها را باید تحویل واحد مهندسی می دادند تا در 
اختیار لشگر آلمان قرار داده شود. توافق حاصل می شود و مردان دسته دسته برای کار رجوع می کنند، 

زیرا برای خود و خانواده هایشان شدیدا نیازمند هیزم برای بخاری ها و اجاق ها بودند.
در بهار سال 1۹۴۴ ناگهان، بدون آگاهی از پیش، افراد سازمان توود (Todt( که وظیفه ساخت مراکز 
تولید و تاسیسات صنایع نظامی را به عهده داشتند، وارد منطقه می شوند و از سرگرد گراسنیک می خواهند 
از کارگران مرد »ایتالیایی اش« گروهی تشکیل و در اختیار سازمان توود قرار دهد تا برای کار به آلمان 
منتقل شوند. فرمانده گردان، گراسنیک، این درخواست را رد می کند و به »اهمیت حیاتی این نیروهای 
کمکی برای امور جنگی در محل« استناد می کند که گویا بدون آنها سربازان توان انجام وظایف خویش 
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در جبهه را نخواهند داشت. افراد توود ابتدا عقب نشینی کرده و اعتراضی نمی کنند. با توجه به واقعیت 
ده ها هزار قربانی در میان ایتالیایی های منتقل شده به آلمان، کامال روشن بود که گراسنیک می خواست از 
این راه جان عده زیادی از ایتالیایی ها را نجات دهد. تمرد و سرپیچی او از دستورات مافوق، ابتدا بدون 
پیامد ماند. اندکی بعد تلگرافی با دستور نظامی به دست گراسنیک می رسد که او باید همراه با گردانش به 
سوی شهر پروجا (Perugia(، منطقه میانی ایتالیا، حرکت کند. بنابر این فرمان نظامی، گردان او می بایست 

به هنگ اصلی اش در روسیه بپیوندند (...(.
او با خود می اندیشید که پس از رفتن او، سرنوشت خانواده های ایتالیایی که او پیرامون مقر اصلی 
فرماندهی  خود گرد آورده بود، چه خواهد شد؟ گراسنیک برای کمک به آنها و برای اینکه به خانواده ها 
به اندازه کافی امکان و فرصت الزم را داده باشد تا آنها در این زمینه فکری بکنند و از محل دور شوند، 
اسباب و  امکان دادم  به آنها  با آنها گفتگو کردم و  »... من  استفاده کند.  از عامل زمان  تالش می کند 
وسایل خود را بار کامیون های ارتش کنند تا ما آنها را به هر جایی که می خواستند منتقل نماییم. اکثرا 

می خواستند به کوهستان ها نزد اقوام خود بروند. ما آنها را با کامیون های خود به آنجا بردیم ...«.
پس از مدتی، دومین تلگراف که یک اخطاریه است، به دست گراسنیک می رسد. او به این اخطاریه 
نیز توجه نمی کند: »... پس از انجام خواسته های ایتالیایی ها- که اندکی هم همراه با اشک بود- گردان 
تقریبا آماده برای حرکت بود که یک درجه دار ژاندارمری، سوار بر موتور، سر رسید و پس از ادای 
احترام نظامی از من پرسید چرا کارهای گردان هنوز به اتمام نرسیده است و به چه دلیل ما هنوز حرکت 
نکرده ایم. من خود را اندکی به نادانی زدم و گفتم برای حرکت هنوز دستوری دریافت نکرده ام و به او 

اطمینان دادم که اگر چنین است، روز بعد حتما راه خواهیم افتاد...«.
بنابر دستور رئیس جمهور ایتالیا، ساندرو پرتینی (Sandro Pertini(، در اکتبر سال 1۹۸۴، پروفسور 

دکتر مهندس مارتین گراسنیک، مفتخر به دریافت مدال جمهوری ایتالیا می شود (...(.
ایتالیای دموکراتیک مورد  از سوی  از جنگ،  نازیسم است که پس  ارتش  تنها سرباز  گراسنیک، 
است. آن هم در دوران ریاست  مفتخر گشته  ایتالیا  مدال جمهوری  به دریافت  و  قرار گرفته  قدردانی 
و سردمداران  برجسته  افراد  از  یکی  آلمان،  نیروهای  توسط  ایتالیا  اشغال  زمان  در  فردی که  جمهوری 

فکری جنبش مقاومت ایتالیا بوده است (...(.
معنای  به  هرگز  آلمان،  ارتش  سرگرد  یک  فردی  و  اخالقی  شجاعت  که  داشت  توجه  باید  اما 
چشم پوشی و فراموشی جنایاتی که ارتش نازیسم و نیروهای اس - اس علیه افراد غیرنظامی ایتالیا انجام 
دادند، نخواهد بود. نام محل هایی چون بووس (Boves(، مارزابوتو (Marzabotto(، یا سن آنا دی استازما 
خود  از  ایتالیا  در  آلمان ها  که  هستند  خونینی  آثار  نمادهای   و  سمبل   ،)Sant Anna di Stazzema)
می دهند  نشان  که  است  داستان کوچکی  از صدها  یکی  گراسنیک  مارتین  داستان  گزارده اند.  برجای 
انسان می تواند رفتار دیگری داشته باشد، و شاید بوده اند انسان های ناآشنای بسیار دیگری هم که این 

چنین کرده اند.
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از ایمان به پیروزی تا هوشیاری/ نامه های سربازان آلمانی1
گزیده هایی از نامه های سربازان آلمانی از جبهه های جنگ، 1۹۴1 تا 1۹۴۳

»ما تنها حمله و تهاجم می شناسیم«
ستوان پ.گ.، ژوئیه 1۹۴1:

(...( »من به شما می گویم که پرچم صلیب شکسته ما2، چهار یا پنج هفته دیگر بر فراز کاخ کرملین 
در احتزاز خواهد بود و همین امسال، پس از فتح روسیه، حساب دیگران را نیز خواهیم رسید. راه و روش 
و چگونگی اینکه ما با نیروهای شکست ناپذیر خود تا چهار هفته دیگر به مسکو خواهیم رسید، دیگر راز 
و رمزی نیست که بر کسی پوشیده باشد. فاصله هوایی سووالکی (Suwalki( تا مسکو تنها 1000 کیلومتر 
است. ما در اینجا  تنها از تاکتیک حمله های برق آسا استفاده می کنیم که دشمن را کامال غافلگیر کرده 
است و تنها چیزی که می شناسیم حمله است. پیشروی، پیشروی و باز هم پیشروی به کمک واحدهای 
توپخانه سنگین. آتش، مواد منفجره، آهن، بمب و نارنجک، اینها آن چیزی است که مرتبا بر سر سربازان 

روس می بارد، و دلیلی است که ما آنها را سریع ترین سربازان دنیا بنامیم (...(«. 

»جنگ به زودی پایان خواهد یافت«
درجه دار ح. ب.، 1۴اکتبر 1۹۴1:

»(...( ما در آرامش کامل به سر می بریم و از دشمن نه صدایی برمی آید و نه چیزی دیده می شود. 
وضعیت ما به زودی چنان خواهد شد که گویا جنگ پایان یافته باشد. من حدس می زنم، زمانی که این 
نامه به دست تو می رسد، در سراسر آلمان زنگ ها به خاطر پیروزی ما بر بزرگترین و قدرتمندترین دشمن 
تمدن و بشریت به صدا درآمده باشند. زیرا دست یازیدن به این پیروزی، مدت زمان زیادی طول نخواهد 
کشید و کلمات رهبر برای من همچون آیه آسمانی است. ما در اینجا با هم در حدس و گمانیم که پس 
از کسب پیروزی با ما چه خواهند کرد، آیا ما را به آلمان برخواهند گرداند، یا به عنوان نیروهای اشغالگر 

در همینجا خواهیم ماند؟ (...(«.
همانجا، شماره 1۳۴، ص. ۸۴

»شرایط می تواند بدتر شود«
سرباز ک.پ.، استالینگراد، 1۴دسامبر 1۹۴2

»(...( در تمام مدت نمی توانستیم چیزی بنویسیم. از 22 نوامبر به این سو در محاصره دشمن هستیم. 
فرا رسیدن کریسمس، محاصره  تا  امیدواریم  ما همگی  فعال پشت سر گذاشته ایم.  را  بدترین وضعیت 
شکسته شود و ما از آن بیرون آییم. ما هنوز در محاصره دشمن هستیم، اما به نظر من روس ها به زودی 

1. ناشر: اورتوین بوخبندر (Ortwin Buchbender( /راینهولد اشترز (Rheinhold Sterz(، مجله »چهره دیگر جنگ«. 
نامه هایی از جبهه های جنگ آلمان، 1۹۴1تا 1۹۴۳، شماره ۹۹، چاپ دوم، انتشارات ث.ح. بک (C.H. Beck(، مونیخ 1۹۸۳، 

ص. ۷2
2. پرچم نازیسم، مترجم.
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دوباره به محاصره قوای آلمان درخواهند آمد. ژنرال فون مانشتاین (Von Manstein( هنوز حدود ۳0 
کیلومتر با ما فاصله دارد. باور کنید که ما روزها و لحظه های بسیار سختی را گذرانده ایم و می گذرانیم. 
من خندیدن را تقریبا فراموش کرده ام. هشت روز پیش، ماشین ما مورد اصابت یک بمب سنگین قرار 
گرفت. خدا را شکر من به هنگام اصابت بمب به ماشین، حدود ده متر با آن فاصله داشتم و سالم ماندم. 
باور کنید که من مرتبا به خودم تلقین  هرجا که می رویم بمب های توپخانه دشمن بر سرمان می ریزد. 
می کنم که اوضاع زیاد هم بد نیست، اما واقعیت این است که هر لحظه می تواند بسیار بد و بدتر شود. مرا 
ببخشید که اینقدر بد و درهم و برهم و بدون رابطه با هم می نویسم. اگر شما می توانستید ببینید که من در 
کجا و تحت چه شرایطی این نامه را می نویسم، حتما با من تفاهم خواهید داشت. من اینجا، درون یک 
سنگر نشسته ام و در پیش و پس یا در چپ و راستم، مرتبا بمب منفجر می شود. باید بسیار سریع بنویسم، 
زیرا نمی دانم کی باید دوباره سنگر را ترک و فرار کنم. این بار چهارم است که این نامه را می نویسم. 
اکنون باید دوباره نامه را قطع کنم چون وقت غذا است. پدر و مادر عزیزم، جنگ به زودی پایان خواهد 

یافت. اگر این محاصره در هم شکسته شود، جنگ در روسیه تمام خواهد شد (...(«.
همانجا، شماره 1۶۸، ص. ۹۹

»سرنوشت ما در روسیه رقم خواهد خورد«
سرجوخه ف. ب.، ژانویه 1۹۴۳:

(...( »ما سربازها اجازه نداریم در نامه های خود درباره مسائل نظامی چیزی بنویسیم. ما تنها می توانیم 
طراحی  بزرگی که  برنامه های  از  و  هستیم  آنها  در  ببینیم که خود  را  نبردی  میدان  جبهه های کوچک 
می شوند اطالعی نداریم. اما یک چیز برای همه ما کامال روشن است: در اینجا موضوع بر سر مرگ و 
زندگی شده است. سرنوشت جبهه روسیه، هرگونه که پایان یابد، اینگونه یا آنگونه، تبدیل به سرنوشت ما 
شده است. جنگ چنان ابعاد وحشتناکی از سختی و تلخی پیدا کرده است که کلمات از بیان آن قاصرند. 
به ما سربازان مرتبا گفته می شود که »هیچ یک از شما نباید زنده به آلمان برگردد«، و ما می دانیم آنچه 
گفته می شود کامال جدی است. ما آماده هر چیزی شده ایم، آنچه مربوط به من می شود، می خواهم تا 

دیر نشده، همین امروز چند تایی از کارهای شخصی ام را انجام دهم (...(«.
همانجا، شماره ۳0۴، ص. 1۵1

»من این فریادهای ملت را دیگر نمی توانم بفهمم«
سرجوخه ح. و.، 2۷ فوریه 1۹۴۳:

»(...( من به خوبی می توانم تصور کنم که در آنجا، در وطن، وضع چگونه است. می توانم به خوبی 
آن  به  من  هستند.  ناآرام  آلمان  بزرگ  امپراتوری  زنان  تمامی  از سخنرانی گوبلز،  تصور کنم که پس 
سخنان گوش دادم و ابدا نمی توانم درک کنم که ملت در چنین موقعیتی باز هم بتواند چنین فریادهایی 
بزند. مثال: »آیا می خواهید که این جنگ تمام عیار با شدت و حدت هرچه بیشتر ادامه یابد؟«، و همه فریاد 
می زنند، بله، بله، بله. وای که شماها اصوال و ابدا توان تصور شرایطی را که ما در آن به سر می بریم، 
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ندارید. با خودم فکر می کردم شاید بهتر بود که شما می توانستید عقب نشینی ما را یک بار از نزدیک 
تنها  اینجا می خواهم  ببینید. اگر روزی به خانه برگردم، چه چیزی برای شما تعریف خواهم کرد؟ در 
مثالی برای شما بزنم، بگویم که وسایل کنونی من چیست: یک کوله پشتی، دو تا کیسه برای لباس، یک 
جعبه و یک بسته کوچک. نیمی از اینها که نوشتم وسائلی هستند که از دشمن به غنیمت گرفته ایم (...(«. 

همانجا، شماره 20۶، ص. 11۴ 

»دوران تعصبات کور و خشک اندیشی و قشری گری به پایان رسیده است«
سرجوخه ح. ح.، 12 ژوئن 1۹۴۳:

»(...( به زودی وارد پنجمین سال جنگ می شویم و برایش هنوز پایانی متصور نیست. در سربازان 
حالت بی تفاوتی نسبت به جنگ هر روز بیشتر می شود. زمانی که فرمانده اصلی ما برای سرکشی آمده 
بود، متوجه شد که در اینجا  بیشتر از نیمی از سربازان اصوال نمی دانند که هیتلر چه زمانی بر سر قدرت 
آمده است. یعنی، دیگر هیچ کس عالقه ای به دانستن چنین موضوعی ندارد. ما دوستان و رفقا بین خودمان 
درباره همه چیز حرف می زنیم. دوران خشک اندیشی و تعصب وعدم تحمل دگراندیشان به پایان، و زمان 
از  دست  باید  شویم،  پیروز  جنگ  در  می خواهیم  اگر  است.  رسیده  فرا  اندیشیدن  روشن  و  هوشیاری 
تعصبات کور برداریم و عاقل شویم و در آن صورت نباید با گنده گویی و الف زدن های خود جهان را 
بترسانیم و آنها را از خودمان دور نماییم. (...( این امر درست است که ما برای پیشگیری از انتقام یهودیان 
باید در این جنگ پیروز شویم، اما در عین حال باید بپذیریم که دوران خیال پردازی و توهم گرایی در 

رابطه با اینکه بتوایم تبدیل به یک قدرت جهانی شویم، دیگر سپری شده است (...(«.
همانجا، شماره 21۶، ص. 11۷ به بعد.

پیاده روی مرگ1
»... یک روز صبح زود در ژانویه 1۹۴۵، با صدای بلندگو از خواب پریدیم. گوینده با صدای خشنی 
که من هرگز به آن عادت نکردم، اعالم می کرد: »توجه، توجه، اردوگاه تخلیه می شود«. ما می بایست با 
پتوها و خرت و پرتی که داشتیم در مقابل کلبه های چوبی خود به خط می شدیم (...(. دستور بعدی این 
بود که باید از دروازه اصلی اردوگاه بیرکناوو (Birkenau( بیرون برویم. در بیرون دروازه، در خیابان 
منتهی به در ورودی، هزاران نفر از ساکنان اردوگاه، پیش از ما به خط شده و صف کشیده بودند. در هر 
ردیف هشت تا ده نفر چسبیده به هم ایستاده بودند. (...( هوا یخبندان بود و سوز شدیدی از لباس های 
به سوی  نگهبانان  بودیم،  آماده حرکت  و  به خط شدیم  آنکه همگی  از  می کرد. پس  عبور  ما  نازک 

1. توماس بورگنتال (Thomas Buergenthal( در 11 مه 1۹۳۴ در لوبوچنا (Lubochna(، در اسالوی امروز به دنیا می آید. 
او از سال 1۹۴0 تا 1۹۴۴، در گتو کیلس (Getto Kielce( و در اردوگاه هنریکوو (Henrykow( به سر می برد و در سال 1۹۴۴، 
به آشویتس منتقل می شود. توماس بورگنتال، کودکی خوش شانس. چگونه یک نوجوان از دو گتو، اردوگاه مرگ آشویتس 
 ،)Susanne Röckel) و راهپیمایی مرگ، جان سالم به در می برد و زنده می ماند. برگردان از متن آمریکایی، سوزانه روکل
انتشارات فیشر با مسئولیت محدود (Fischer-Verlag GmbH(، فرانکفورت ماین (Frankfurt- Main(، 200۷، ص. 10۵ 

به بعد.
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هر یک از ما یک تکه نان سیاه پرتاب کردند. بعد فرمان آمد: حرکت، به پیش! و پیاده روی مرگ از 
اردوگاه آشویتس شروع شد. (...( خیابان ها پوشیده از برف و یخ بودند. ماه ژانویه و سرمای زمستان ویژه 
هوای لهستان بود. با غروب آرام خورشید هوا سردتر و بازهم سردتر می شد. درختان کنار خیابان، گاهی 
سپری می شدند میان ما و باد یخی که مستقیم به صورت ما می زد و از لباس های نازک زندان که بر تن 
داشتیم عبور می کرد. (...( هوا تقریبا تاریک بود که فرمانده اس - اس دستور توقف داد. به ما اجازه داده 
شد در همانجایی که ایستاده بودیم، در وسط خیابان یا در چاله چوله های چپ و راست آن، دراز بکشیم 
یا بخوابیم. تا این زمان، عده ای از زندانیان کاروان ما مرده بودند. هرکس که دیگر توان راه رفتن نداشت 
و از فرط خستگی و ناتوانی در کنار خیابان می نشست یا درهم می شکست و به زمین می افتاد، توسط 
نگهبانان اس - اس با شلیک گلوله کشته می شد و جسد او را در همانجا به درون چاله ای پرت می کردند. 
(...( هر قدر خستگی من بیشتر می شد و هر قدر از سرمای سرد و تلخ و باد یخی که استخوان هایم را هم 
می سوزاند بیشتر به ستوه می آمدم، از خود می پرسیدم، که آیا بهتر نیست در کنار جاده بنشینم یا دراز 
بکشم تا مرا نیز بکشند و از این وضع راحت شوم. اما هر وقت چنین می شد، فورا این افکار را در خودم 
خفه می کردم و خود را مجبور می کردم به پیاده روی ادامه دهم. (...( پس از حدود سه روز پیاده روی به 
گالیویتس (Gleiwitz(، شهر کوچکی که در حدود هفتاد کیلومتری بیرکناوو قرار داشت، رسیدیم(...(. 
در آنجا، در محلی که به نظر می آمد یک اردوگاه کار خالی از سکنه باشد، جمع شدیم. (...( یک گروه 
از افراد اس - اس در وسط میدان ایستاده بودند، میدانی که توسط تعداد زیادی از نگهبانان مسلح اس 
- اس، همراه با سگ، محافظت می شد و محاصره شده بود. من زمان زیادی الزم نداشتم تا فورا متوجه 
شوم که آنها می خواهند دوباره ما را تقسیم و رده بندی کنند: هر یک از ما که می توانست از این سوی 
میدان به آن سویش بدود زنده می ماند، هر کس نمی توانست به قتل می رسید. (...( ما، هنگام دویدن از 
این سو به آن سوی میدان، به هنگام عبوراز کنار افراد اس - اس، صدای قهقه های بلند آنها را می شنیدیم. 
تنفر نهفته در قهقه های آنها موجب تقویت روحیه ما می شد. تا همین چند لحظه پیش حتی تصورش را 
هم نمی کردیم، اما اکنون واقعا موفق شده ایم و از آن سوی میدان به این سو دویده ایم و زنده ایم. (...( 
با خودم فکر می کردم و تقریبا متقاعد شده بودم که در گالیویتس خواهیم ماند که فرمان آمد اردوگاه 
را ترک کنیم و به سوی ایستگاه راه آهنی که در آن نزدیکی بود حرکت کنیم. به آنجا که رسیدیم، 
این واگن ها  بودند. ما را در  ما  انتقال  انتظار  باری ویژه حمل ذغال سنگ و شن و ماسه، در  واگن های 
آنچنان در هم چپاندند که تقریبا ابدا نمی توانستیم تکان بخوریم. (...( پس از یکی دو روز، موفق شدیم 
در گوشه ای از واگن، محلی به دست آوریم. مزیت این گوشه در این بود که حداقل زیر دست و پای 
دیگران له و لورده نمی شدیم. دور تا دور ما افرادی در حال جان دادن بودند. نمی دانستیم که با اجساد 
چکار کنیم. یکی می گفت اجساد را باید به بیرون واگن پرت کنیم. و این کار مرتبا انجام می گرفت به 
گونه ای که واگن به مرور زمان خالی و خالی تر شد و آنقدر خالی شد که ما می توانستیم بدون مشکل از 
این سو به آن سوی آن راه برویم. (...( در واگن، روح مرگ همه جا را فرا گرفته بود. گرسنگی و سرما 
نه تنها جان انسان ها را مثل خوره از میان می برد، بلکه روح و روان آنها را نیز ویران کرده بود. (...( درست 
در زمانی که به این نتیجه رسیده بودم من هم تا یکی دو روز دیگر از گرسنگی و سرما خواهم مرد و 



جنگ و هولوکاست 118 w w w. t a v a a n a . o r g

زندگان جسد مرا نیز مانند اجساد دیگران از واگن به بیرون پرت خواهند کرد، معجزه ای روی داد. قطار 
سرعتش را کم کرد و مرتبا می ایستاد. ما در چکسلواکی بودیم و قطار چنان آهسته حرکت می کرد که 
ما می توانستیم مردمانی را که بر روی پل ایستاده بودند، ببینیم. زن و مرد و بچه بودند. آنها برای ما دست 
تکان می دادند و چیزی می گفتند که ما نمی فهمیدیم. بعد دیدیم تکه های نان به درون واگن می افتند. 
به  روز  ده  از  بیش  از  پس   )...) نداشتیم.  ماندن  زنده  برای  شانسی  نان های چکسلواکی  این  بدون   )...)
 )Sachsenhausen-Oranienburg) آلمان رسیدیم. (...( مقصد ما اردوگاه زاکسنهاوزن در اورانینبورگ
به کارخانه هواپیماسازی هاینکل  ابتدا  بلکه  نبردند،  به اردوگاه زاکسنهاوزن  ما را مستقیم  اما   )...) بود. 
(Heinkel( رفتیم. مدت دو هفته در آنجا ماندیم، شاید در قرنطینه، یعنی به ما اینچنین گفته شد. (...( یک 
روز صبح زود فرمان آمد که پیاده به سوی زاکسنهاوزن به راه بیافتیم. (...( من رفته رفته مشکل راه رفتن 
پیدا کرده بودم. اما دو دوست من کمک می کردند و زیر بغلم را می گرفتند تا بتوانم به راه رفتن ادامه 
دهم. فاصله کارخانه هواپیماسازی هاینکل تا اردوگاه زاکسنهاوزن زیاد دور نبود و از منطقه اورانینبورگ 
می گذشت. به هنگام عبور از شهر، آلمان ها به ما خیره می شدند و سپس موقعی که ما از کنار آنها عبور 
می کردیم، پشت خود را به ما می کردند. چند تا از بچه ها به طرف ما سنگ پرتاب کردند. هنگامی که 
به دروازه اردوگاه زاکسنهاوزن رسیدیم و من آن را دیدم، احساس آرامش کردم. در سر در اردوگاه 
نوشته شده بود: »کار موجب رهایی است«. این شعاری که بر سر در اردوگاه نوشته شده بود، در واقع 
یک شوخی جنون آمیز و بسیار تلخ است، حتی تلخ تر و بی مزه تر از فرمان انتقال ما به این اردوگاه: در 
ژانویه 1۹۴۵، آلمان در موقعیتی قرار داشت که برایش کامال سرنوشت ساز بود، مسئله مرگ و زندگی 
بود. تحت چنین شرایطی رژیم نازیسم امکانات محدود خود، مانند تاسیسات راه آهن، مواد سوخت یا 
نیروهای انسانی را به کار می گیرد تا عده ای نیمه گرسنه و در حال مرگ را از لهستان به آلمان منتقل 

نماید...«.



 

5
فراموشی و یادآوری

پایان جنگ جهانی دوم برای آلمان، همراه با خرابی و ویرانی است. امور 
حکومت را ابتدا قوای متفقین به دست می گیرند. عامالن و مسئوالن جنگ و 
هولوکاست باید مجازات شوند و از قربانیان، رفع خسارت گردد و دادخواهی 
شود. اما دهه های پس از پایان جنگ نشان می دهند که مجازات مسئوالن  و 

نیز داخواهی قربانیان با چه موانعی روبرو است.

در پایان رژیم نازیسم، از »امت و ملت یک دست«، تنها »یک دستی در جامعه ای ویران« باقی می ماند. 
بیش از پنج میلیون سرباز آلمانی کشته شده اند، حمالت هوایی متفقین در آلمان بیش از ۵۷0000 کشته 
بر جای نهاده بود و حدود 1۴ میلیون آلمانی ساکن مناطق شرقی امپراتوری آلمان یا در حال فرار بودند 
یا آنها را از آن مناطق بیرون رانده بودند. جنگ جهانی دوم به قیمت جان حدود ۵۵ میلیون انسان تمام 
شده بود که اکثر آنها افرادی غیرنظامی بودند. شوروی با رقمی حدود 2۴ میلیون نفر، بیشترین تلفات را 
متحمل شده بود. حدود نزدیک به شش میلیون یهودی به قتل رسیدند. همچنین صدها هزار سینتی و روما 
و انسان های معلول یا بیمار، قربانی سیاست های نژادی رژیم نازیسم شده بودند. در آلمان حدود 1۵000 
یهودی از قتل عام جان سالم به در بردند، به عالوۀ ده ها هزار نفری که از اردوگاه های مختلف آزاد شده یا 
از شرق اروپا به آلمان فرار کرده بودند. در تابستان 1۹۴۶، بیش از 1۵0000 یهودی »فراری یا بی خانمان«، 
در اردوگاه های متفاوت، و به ویژه در ارودگاه های ایالت بایرن، زیر پوشش نیروهای متفقین یا سازمان های 
خیریه یهودی قرار داشتند. نیروهای متفقین، صدها هزار زندانی را از اردوگاه ها آزاد کرده بودند، از جمله 
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تنها در بوخنوالد (Buchenwald( ۳۵000 نفر را. میلیون ها نفر از کارگران اجباری و بیگاران خارجی، 
همچنین پناهندگان یا بیرون رانده شدگان از مناطق شرق اروپا در خاک آلمان به سر می بردند. تنها در 
داشت.  بی خانمان وجود  و  فراری  پناهنده،  افراد  میلیون  تا هفت   ۶/۵ میان  رقمی  آلمان1،  غربی  مناطق 
شکست کامل رژیم نازیسم به این معنا بود که دیگر دولت و حکومتی در آلمان وجود نداشت. نیروهای 
متفقین، آلمان را به چهار منطقه نفوذ تقسیم کردند و هر یک از آنها در منطقه تحت کنترل خود، قدرت 
را به دست گرفت. در کنفرانس پوتسدام (Potsdam(، از 1۷ ژوئیه تا 2 آگوست 1۹۴۵، ژوزف استالین 
(Josef Stalin(، هری اس ترومن (Harry S. Truman، جانشین روزولت، رئیس جمهور وقت آمریکا 
که در آپریل 1۹۴۵ فوت کرد(، و چرچیل (Churchill، که پس از شکست انتخاباتی محافظه کاران در 
Clement Richard Attlee، سیاستمدار حزب کار  اتلی،  اوایل ژوئیه 1۹۴۵، از سوی کلمنت ریچارد 
بریتانیا برکنار شد( مشترکا تصمیم گرفتند آلمان، خلع سالح، نازی زدایی و دموکراتیک شود. در پی آن، 
شوروی، بریتانیای کبیر، فرانسه و آمریکا در یک شورای کنترل مشترک، سرنوشت آلمان را به دست 
گرفتند. اما اندکی نگذشت که اختالفات سیاسی باال گرفت و منطقه تحت کنترل شوروی از یک سو، 
و منطقه تحت کنترل کشورهای غربی از سوی دیگر، هر یک سیاست های متضادی را در پیش گرفتند. 
تقسیم آلمان به دو بخش غربی و شرقی که تا سال 1۹۹0 به درازا کشید، یکی از بدترین نتایج و پیامدهای 

رژیم ناسیونال - سوسیالیسم برای آلمان بود.
پس از پایان جنگ، در اثر تقسیم کشور، عصاره اقتصاد آلمان از هم پاشید و بازار مواد غذایی نیز 
دچار اختاللی بزرگ شد. در نتیجه، تامین ضروریات غذایی مناطق غرب آلمان، شدیدا وابسته به واردات 
گندم از آمریکا و کانادا شد. تازه در این دوران است که برای آلمان ها روشن و آشکار می گردد که 
تامین مواد غذایی و احتیاجات اولیه آنها تا به چه میزان از راه استثمار بی حد و مرز و نیز غارت مناطق 
تحت اشغال آلمان صورت می گرفته است. رنج گرسنگی آلمان ها نه به هنگام و در دوران جنگ، که 

پس از پایان جنگ، تازه شروع شده بود.

دادگاهنورنبرگ
قضایی  پروسه  در یک  می بایست  - سوسیالیست ها  ناسیونال  جنایات  که  بودند  نظر  این  بر  متفقین 
گسترده علیه آمران و عامالن اصلی جنایات جنگی، مورد بررسی قرار گیرد و مسئوالن جنایات، به سزای 
اعمال خود برسند. بر اساس حقوق بین الملل و بنابر موازین جهانی دادگاه های نظامی، موارد اتهام آنها 

چنین بودند:
- جنایات علیه صلح. در درجه اول به معنای برنامه ریزی و اجرای یک جنگ تهاجمی

- جنایات جنگی، مانند قتل، سوءرفتار، بیرون راندن و کوچ غیرنظامیان یا اسرای جنگی برای انجام 
کار اجباری یا بیگاری، کشتار گروگان ها، غارت اموال غیر، ویران کردن شهرها و روستاها و ...

1. پس از تقسیم آلمان به دو بخش، آلمان غربی، یا جمهوری فدرال آلمان، که تحت اشغال نیروهای آمریکا، فرانسه و 
بریتانیا بود. مترجم
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نابودی کامل و ریشه کن کردن  - جنایات علیه بشریت، از جمله و بیش از هر چیز، قتل، سیاست 
اقلیت ها، به بردگی گرفتن غیرنظامیان، پیگرد دگرباشان به دالیل سیاسی، نژادی، مذهبی و ...

پیگرد  به موضوع  به ویژه  نمی پردازد،  از سال 1۹۳۹  پیش  نازیسم در  به جنایات  نورنبرگ  دادگاه 
یهودیان آلمانی تبار، زیرا بنابر نگاه و منطق دادگاه نورنبرگ، این امر مربوط می شود به امور داخلی آلمان 
در پیش از جنگ، یعنی موضوع دعوای حقوقی میان آلمانی و آلمانی، در حالی که موضوع بررسی های 
دادگاه نورنبرگ، رسیدگی به نقض حقوق بین الملل و جنایت علیه بشریت بود. اما همین واقعیت که 
برای اولین بار جرمی به نام »جنایت علیه بشریت« موضوع بررسی های قضایی در یک دادگاه بین المللی 
قرار می گرفت، امری کامال نوین بود که پس از آن تاثیرات بسیار گسترده ای در سطح جهانی در رابطه 

با حقوق ملل و نقض این حقوق در میان ملل داشت.
اعالمیه  نیویورک،  در   )UNO) متحد  ملل  بعد، در دسامبر 1۹۴۸، مجمع عمومی سازمان  سه سال 
جهانی حقوق بشر و همچنین میثاق جهانی پیشگیری از کشتارهای عمومی ملت ها و نیز مجازات چنین 
کشتارهایی را به تصویب می رساند. در دادگاه نورنبرگ، 21 مرد در جایگاه های متهمان نشسته بودند 
که می بایست پاسخگوی اعمال خود باشند، در میان آنها از جمله: هرمن گورینگ، یولیوس اشترایشر 
فرانک،  هانس  ریبنتروپ،  فون  یوآخیم   ،)Fritz Saukel) زاوکل  فریتس  اشپر،  آلبرت   ،)Streicher)
فرانتس فون پاپن (Franz von Papen(، ژنرال کایتل، ژنرال یودل (Jodl(، ژنرال رآدر (Raeder( و ژنرال 

دونیتس (Dönitz(، دیده می شدند.
دادگاه در 1۸ اکتبر 1۹۴۵، کار خود را شروع می کند، به شهادت های فراوانی گوش می دهد، اسناد 
مستندی می پردازد که  فیلم های  بررسی  به  از جمله  و  قرار می دهد  بررسی  مورد  را  فراونی  مدارک  و 
فرصت  و  اجازه  متهمان  به  دادگاه  بودند.  شده  تهیه  مرگ  و  کار  اردوگاه های  از  پایان جنگ  از  پس 
را  خود  احکام   ،1۹۴۶ اکتبر  اول  در  و  کنند  دفاع  خود  از  وارده  اتهامات  درباره  تا  می دهد  را  الزم 
صادر می کند: معاون پیشین صدراعظم آلمان، فون پاپن؛ مدیر کل وزارت تبلیغات کل آلمان، هانس 
رادر  اریش  هس،  ردولف  تبرئه؛   )Hjalmar Schacht) شاخت  هیالمار  مرکزی،  بانک  رئیس  فریچه؛ 
(فرمانده کل پیشین نیروی دریایی( و والتر فونک (Walther Funk( وزیر اقتصاد نازیسم، به زندان ابد 
محکوم می شوند. آلبرت اشپر، بالدور فون شیراخ (مسئول امور جوانان آلمان(، کنسانتین فون نویرات 
(Konstantin von Neurath(، فرمانده مناطق تحت قیمومیت آلمان در بوومن و مهرن و آدمیرال کارل 
دونیتس، محکوم به زندان های درازمدت و سایر متهمان همگی محکوم به اعدام می شوند. حکم اعدام 

در تاریخ 1۶ اکتبر 1۹۴۶ به اجرا گزارده می شود. گورینگ در زندان خودکشی می کند.
جنایات  اصلی  متهمان  اتهامات  و  جرائم  به  تا  می شود  تشکیل  نیز  دیگر  دادگاه  دوازده  عالوه،  به 
جنگی، مسئوالن و رهبران اصلی نازیسم رسیدگی کند، از جمله به اتهامات و جرائم مسئوالن درجه اول 
اقتصاد، مدیران اصلی دستگاه اداری و دیوانساالری یا سازمان ها و تشکیالت ناسیونال - سوسیالیسم که 

جنایات رژیم را طراحی، تصویب یا از آنها پشتیبانی کرده بودند.
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سیاستنازیزدایی
عمیق،  و  گسترده  بسیار  گونه ای  به  می بایست  آلمان  جامعه  متفقین،  نیروهای  و خواست  میل  بنابر 
نازی زدایی می شد. تنها در منطقه نفوذ آمریکایی ها بیش از 1۳ میلیون پرسش نامه با 1۳1 پرسش، پخش 
شد که تنها بخش ناچیزی از آن مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت. دادگاه هایی که به منظور بررسی 
ابتدا به بررسی اتهامات کسانی پرداختند که جرائمی  با نازیسم تشکیل شدند،  اعمال متهمان همکاری 
جزئی داشتند. هدف این بود که این افراد هرچه سریعتر از اتهام همکاری و همدستی با نازیسم رها شوند 
و دوباره به جامعه باز گردند. در نتیجه، بررسی پرونده متهمان اصلی به عقب افتاد که با گذشت زمان و 
به دلیل تغییر شرایط، نتیجه عکس داد. زیرا هنگامی که نوبت بررسی پرونده متهمان اصلی رسید، میان 
شوروی و متفقین، جنگ سرد آغاز شده بود که هر روز بر شدت آن افزوده می شد و در این »جنگ 
سرد« آلمان نه دشمن متفقین غربی (آمریکا، بریتانیا و فرانسه(، بلکه دوست و یار آنها بود. در نتیجه، 
نازی زدایی اهمیت پیشین خود را از دست داد، زیرا در شرایط نوین، آلمان متحد غرب بود و نه دشمن 
آن. به این دلیل احکام دادگاه ها علیه متهمان اصلی بسیار مالیم شد به گونه ای که مردم در اعتراض به 
آنها به درستی اظهار می داشتند: »کوچک ها اعدام و بزرگ ها آزاد می شوند«. کار به جایی کشیده بود 
به بی گناهی هم شهادت  که نازی های قدیمی و کهنه کار برای یکدیگر برگ های برائت می نوشتند و 
می دادند. یعنی آنچه قرار بود یک پاک سازی سیاسی از نازیسم و آمران و عامالن آن باشد، در مجموع 
تبدیل به عکس خود شد و عامالن و همراهان اصلی نازیسم نه پاک سازی که پاک شویی شدند. در منطقه 
ابتدا سیاست دیگری حاکم بود. در آنجا به دلیل مشکالت عدیده و فراوانی که  نفوذ بریتانیا از همان 
برای تامین احتیاجات و نیازهای اولیه و روزانه مردم وجود داشت، نیروهای بریتانیایی همچنان وابسته به 
رهبران و کادرهای قدیمی دوران نازیسم ماندند و تنها مدیران کل را بنابر دالیل سیاسی از کار برکنار 
کردند. این امر بیش از همه در دستگاه اداری و پلیس انجام گرفت. شوروی ها در منطقه نفوذ خود، در 
رابطه با نازی زدایی، با قاطعیت بیشتری عمل کردند. در آنجا تمام قضات همکار نازیسم، معلمان و افراد 
پلیس، وسیعا از کار برکنار شدند و جای آنها را کادرهای نوین گرفتند. پاک سازی و نازی زدایی در 
بخش اداری و دیوانساالری نیز در منطقه نفوذ شوروی بسیار وسیعتر انجام گرفت تا منطقه نفوذ نیروهای 
متفقین غربی. اما در منطقه زیر نفوذ شوروی هم پس از یک دوران پاک سازی و نازی زدایی کوتاه مدت 
و شدید، رهبری »حزب متحده سوسیالیستی« (SED( حاکم، که اتحادی اجباری میان کمونیست ها و 
سوسیال - دموکرات ها بود، و در سال 1۹۴۶، در منطقه نفوذ شوروی (بعدها آلمان شرقی، یا جمهوری 
و  است  کشور  سازندگی  دوران  اکنون  که  داشت  اعالم  گرفت،  شکل   )DDR آلمان،  دموکراتیک 
به شرط  نیز می توانند در سازندگی کشور شرکت کنند،  (نازی ها(  پیشین  ناسیونال - سوسیالیست های 
آنکه به نظام جدید وفادار باشند. در آن زمان، تا سال 1۹۵0، در جمهوری دموکراتیک آلمان (آلمان 
شرقی(، اردوگاه های به اصطالح ویژه ای وجود داشتند که مقامات شوروی بیش از ۵0000 نفر را آنجا در 
حبس نگه می داشتند. هرچند بخش بزرگی از این زندانیان را نازی های قدیمی تشکیل می دادند، اما تعداد 
زیادی از آنها نیز مخالفان سیاسی مانند سوسیال - دموکرات ها و... بودند که حاضر به پذیرش عضویت 
در حزب متحده سوسیالیستی نبودند و یا افراد بی گناهی که در بازداشت به سر می بردند. احتیاجات اولیه 
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مجموع این افراد دربند بسیار ناکافی برطرف می شد. هزاران نفر از آنها در همان زندان مردند یا به منظور 
کار اجباری به شوروی منتقل شدند. در جمهوری دموکراتیک آلمان (آلمان شرقی(، در سال 1۹۵0، یک 
بار دیگر حدود ۳00 نفر دادگاهی شدند که محاکمه آنها بر اساس اصول و موازین قانونی نبود. متهمان، 
محکوم به مجازات هایی سنگین شدند و علیه ۳2 تن از آنها حکم اعدام صادر شد که 2۴ مورد آن به اجرا 
درآمد. پس از آن، در آلمان شرقی نیز پیگرد قضایی آمران و عامالن نازیسم فروکش کرد. اگر احکام 
صادره دادگاه ها علیه آمران و عامالن نازیسم تا سال 1۹۴۹، هنوز بیش از 1۵00 می شد، این رقم در سال 
1۹۵۵، به 21 حکم کاهش یافت. ابتدا در اواخر دهه 1۹۵0، با شروع دادگاه اولمر (Ulmer Prozesse( به 
منظور رسیدگی به اتهامات برنارد فیشر- شودر (Bernhard Fischer-Schweder(، رئیس پیشین گشتاپو 
و واحدهای عملیاتی تحت فرماندهی او در تیلسیت (Tilsit(، و آشکار شدن ابعاد جنایات نازی ها برای 
افکارعمومی آلمان، تعقیب و پیگرد آمران و عامالن نازیسم دوباره شروع می شود. پایه گذاری و تاسیس 
بررسی و تحقیقات درباره  برای  ایالتی قوه قضایی  نام »مرکز  به  بررسی و تحقیقات مرکزی  یک دفتر 
جنایات نازیسم در لودویگسبورگ (Ludwigsburg(«، در سال 1۹۵۹، موجب شد که در سال های پس 
از آن، عده ای از عامالن خشونت دوران نازیسم دوباره در برابر دادگاه قرار گیرند و پاسخگوی اعمالشان 

شوند، هرچند که احکام صادره علیه آنها اکثرا بسیار ضعیف بود.

نگاهیبهاسناد
کم کاری و کمبود در برخورد به گذشته1

انسانی و واالی خود را از دست داده است که درباره  (...( »آیا واقعا ملت آلمان تمام ارزش های 
(زیرا  قانونمند  رفتاری  سر  بر  اینجا  در  موضوع  که  نیندیشد  و  نیافتد  فکر  این  به  اصوال  نازیسم  کشتار 
آنها معتقدند که بنا بر دستورات و فرمان های رهبرعمل کرده اند( در بستر یک نظام ناعادل و ظالم بوده 
است«. مصوبه شماره 10 »شورای کنترل«، مورخ 10 دسامبر 1۹۴۵، در تطابق با این اندیشه های فیلسوف 
به  را  نازیسم  دوران  کشتارهای  و  قتل   ،)Gustav Radbruch) رادبروخ  گوستاو  حقوق،  رشته  آلمانی 
عنوان »جنایت علیه بشریت« به رسمیت شناخته است. با این مصوبۀ »شورای کنترل«، راه برای نیروهای 
متفقین باز شد تا بدون ضرورت استدالل و استناد به سیستم حقوقی ناسیونال - سوسیالیسم، که به هنگام 
ارتکاب جرم معتبر بوده اند، آمران و عامالن نازیسم را در برابر دادگاه نورنبرگ قرار دهند، دادگاهی 
نورنبرگ، سال 1۹۴۷، چنین آمده  دادگاه  را داشت. در حکم  به جنایات جنگی  که وظیفه رسیدگی 
است: »خنجر قاتالن در زیر لباس قضات پنهان بود«. با این بیان، نظم و سیستم حقوقی - قانونی نازیسم 
به عنوان یک سیستم »بی حقوقی بوروکراتیک« تعریف و از اعتبار ساقط می شود. اکثریت آلمان ها به 
هنگام برگزاری دادگاه نورنبرگ در سال های ۴۶/1۹۴۵، این نوع برخورد و رسیدگی به اعمال متهمان 
را به حق یا حداقل منصفانه می دانستند. (...( هنگامی که نیروهای متفقین در اواخر سال 1۹۴۶، اعالم 
کردند که قصد دارند پیگردهای قضایی آمران و عامالن جنایت علیه بشریت را گسترش دهند، نظرها در 

1. کریستین اشتاز (Christian Staas(، آنچه در آن زمان حق تلقی می شد...، دی سایت (Die Zeit(، ویژه تاریخ، شماره 
1/200۹، ص. ۷۶ به بعد.
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این زمینه (...( عوض شد. در دادگاه هایی که در پی دادگاه های اصلی (بررسی جنایات جنگی( تشکیل 
رسیدگی  نازیسم  حکومت  الیت  و  رهبری  کادرهای  پرونده  به  بار  این  که  داشتند  اعالم  متفقین  شد، 
بانکداران  ارتش، شرکت ها،  فرماندهان  آلمان،  پزشکی  جامعه  بار  این  پرونده ها  متهمان  و  خواهد شد 
برابر یک دادگاه صالح،  نیز قضات »رایش سوم« (آلمان در دوران نازیسم( بودند که می بایست در  و 
پاسخگوی اعمال خود باشند. عالوه بر دادگاه های نورنبرگ، دادگاه های منفرد و مجزای دیگری هم 
وجود داشتند که در مناطق چهارگانه  تحت اشغال هر یک از نیروهای متفقین برگزار می شد. در سال 
نفر  (Wittlich( حدود 1۸00  ویتلیش  و   )Werl) ورل   ،)Landsberg) لندزبرگ  زندان های  در   ،1۹۴۹
در بازداشت نیروهای متفقین بودند. این زندانیان بعدا برای ملت آلمان تبدیل به سمبل و نماد اعتراض 
نیز وسیله ای برای پوشاندن و دفع خطر از گذشته نزدیک خود می شوند. (...(  نیروهای متفقین و  علیه 
درآن زمان، افرادی چون قضات پیشین نازیسم، وکالی مدافع متهمان نازیسم در دادگاه های نورنبرگ، 
با همراهی مطبوعات و رسانه های طرفدار خود، مشترکا نهادی به نام »اتحادی برای  کارگزاران کلیسا 
عفو« بوجود آورده و خواهان آزادی جنایتکاران جنگی از زندان و بازداشتگاه های متفقین بودند. (...( 
بررسی و همه پرسی های انجام گرفته در آن زمان نشان می دادند که این البی گری تهاجمی کارگزاران 
مستقیم یا غیرمستقیم نازیسم، در میان مردم، دارای موافقان فراوانی بود. (...( در اواخر دهه چهل، اکثریت 
آلمان ها با برگزاری و ادامه کار دادگاه های نورنبرگ به شدت مخالفت می کردند. از جمله به این دلیل 
که آنها با مخالفت خود می توانستند به گونه ای غیرمستقیم نسبت به آنچه در دوران نازیسم روی داده 
بود، از خود سلب مسئولیت و رفع اتهام کنند و گریبان خود را از اتهام سنگین »مسئولیت دسته جمعی« 
از سوی  (»مسئولیت دسته جمعی«(،  اتهامی  به آنها وارد می کردند، رها کنند. هرچند چنین  متفقین  که 
متفقین هرگز به گونه ای روشن و دقیق بیان نگردید، اما احساس و برداشت اکثریت آلمان ها نسبت به 
دادگاه های نورنبرگ این چنین بود که گویا همگی آنها مشترکا بر روی صندلی اتهام نشسته اند، احساس 
و برداشتی که ریشه در تجربیات واقعی آنها داشت و برآمده از زمینه هایی واقعی و مساعد و شرایط روز 
بود، مثال: در نازی زدایی و اخراج بالواسطه بیش از ۴00000 نفر از کادرهای نظامی و نیز کارمندان دولت 
توسط متفقین، پس از پایان جنگ و تسلیم آلمان. هنگامی که در پائیز سال 1۹۴۹، اولین دولت آلمان به 
صدر اعظمی کنراد آدناوئر (Konrad Adenauer( کار خود را شروع کرد، از جمله سه امور زیر را به 
عنوان وظایف عاجل و اصلی دولت خود اعالم نمود: عفو عمومی جنایتکاران جنگ، پایان دادن نهایی 
نظر  او در  بودند.  »از شغل خود منفصل« و اخراج شده  اشتغال مجدد کارمندانی که  نازی زدایی و  به  
داشت در مدتی کمتر از چند سال، بر گذشته آلوده به نازیسم آلمان ها، پرده استتار بکشد و به بررسی ها 
و پیگیری های سیستم قضایی - جزایی آلمان در رابطه با آمران و عامالن جنایات در دوران نازیسم، پایان 
دهد. (...( دولت آلمان، در سال 1۹۵1، با رای اکثریت شکننده نمایندگان ایالت ها (...(، از تصویب الیحه 
قضایی مربوط به (...( موضوع »جنایت علیه بشریت« (ماده معروف به اصل- نورنبرگ در میثاق حقوق 
بشر اروپا(، به عنوان اصلی از قوانین جزایی جدید آلمان فدرال، ممانعت به عمل می آورد. دولت با استناد 
به ممنوعیت عطف به ماسبق در مجازات، استدالل می کرد که این الیحه در تضاد با اصل »عدم مجازات 
بدون وجود قانون« است. ممانعت و جلوگیری از تصویب قانون »جنایت علیه بشریت«، به عنوان اصلی 
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از قوانین جزایی آلمان، موجب شد که در سال های پس از آن »چند نفری« کمتر در دادگاه ها محکوم 
شوند تا عده ای بیشتر. (...(

علیه  قضایی  پیگرد  پرونده   10۶000 تقریبا   ،1۹۹۸ سال  تا  سال،  پنجاه  مدت حدود  در  کل:  بیالن 
جنایتکاران نازیسم گشوده شد که تنها ۶۴۹۴ مورد از آنها با حکم محکومیت و مجازات متهمان پایان 
یافت. تاریخ پژوهان حدس می زنند که تعداد افراد مجرمی که مستقیما در هولوکاست دخیل بوده اند، 
بالغ بر حدود 2۵0000 نفر می شود. به این تعداد باید مجرمان دیگری را نیز افزود که مسئول ده ها هزار 
قتل سیاسی بوده اند. به عالوه، حدود بیش از 1۵0000 جنایتکارانی وجود داشته اند که دستگاه قضایی 
نه تنها هرگز حتی توجهی به آنها نکرد، بلکه برای آنها اصوال هیچ پرونده قضایی یا پیگردی  آلمان، 
امر  این  می گوید،   )Joachim Perels) پرلس  یواخیم  سیاسی  علوم  دانشمند  که  همچنان  نشد.  تشکیل 
تنها با »تغییر معنای دیکتاتوری نازیسم به یک حکومت قانون« ممکن بود که توانست چندین دهه نیز 
ادامه یابد. این هزینه و بهایی بود که جمهوری نوین آلمان فدرال می بایست آن را می پرداخت تا از این 
راه بتواند برای خویش، وفاداری ظاهری میلیون ها شهروند آلوده به ایدئولوژی نازیسم را تضمین کند. 
مجلس ملی آلمان ابتدا حدود ده سال پیش، یعنی در سال 1۹۹۹، تصمیم گرفت، با توجه به عطف به 
ماسبق، احکام ظالمانه و غیرعادالنه صادره در دوران حاکمیت نازیسم را فاقد اعتبار قانونی اعالم نماید تا 
از این راه بتواند از تمامی ظرفیت قانون اساسی برای پیگرد قضایی آمران و عامالن نازیسم استفاده کند، 
البته با تاخیر دو نسل، اندکی دیر، اما بسیار خوب. افسانه های تاریخی که در گلخانه های سال های پنجاه 
در آلمان روییدند و شکوفا شدند، هنوز هم همچون خاشاکی انبوه، راه را برای شناخت و دیدن واقعیات 
تلخ گذشته نازیسم، مسدود کرده اند. افسانه هایی چون: ضرورت اجرای فرمان مافوق، قانون مداری در 
توسط  آلمان،  دادگاه های  در  افسانه هایی که  آلمان.  بی گناه  و  ستم  ملت تحت  بی تقصیری  یا  نازیسم، 

قضاتی با پیشینه نازیسم، تقویت می شدند و حقانیت می یافتند. 

بحث»مرورزمان«درموردقتلوکشتار
این پرسش که آیا می بایست جرایم دوران نازیسم را از زمانی معین از جنبه قضایی مختومه اعالم 
کرد و بر زیر آن یک »خط پایان« کشید یا نه، فضای بسیار بزرگی از بحث و گفتگو در افکار عمومی 
بود. مثال در سال 1۹۶0، جرایمی همچون دزدی و  به خود اختصاص داده  از جنگ در آلمان را  بعد 
عامالن  و  آمران  بعد،  به  تاریخ  از آن  و  زمان شدند  مرور  تجاوز، شامل  و حتی  و شتم  غارت، ضرب 
این نوع بزه کاری ها قانونا از پیگرد قانونی - قضایی مصون ماندند. تنها قتل نفس و شراکت در آن (در 
سوی  از  گذشته  همچون  می توانست  که  ماند  باقی  جرم  عنوان  به  همچنان  نازیسم(،  حاکمیت  دوران 
دادستانی، تحت پیگرد قانونی - قضایی قرار گیرد. اما در این زمینه نیز از سال 1۹۶۵ به بعد، دوباره بحث 
و گفتگو درباره اینکه آیا قتل نفس (انجام یافته در دوران نازیسم( نیز باید شامل مرور زمان شود یا خیر 
قوانین  بنابر  یا خیر؟(، درگرفت. زیرا  نازیسم بخشوده شوند  (یعنی آمران و عامالن جنایات در دوران 
موجود آن زمان، قتل نفس نیز باید شامل مرور زمان می شد. از آنجایی که از یک سو تمام تحقیقات و 
بررسی های انجام گرفته توسط دادستانی آلمان، نشان می دادند که تعداد خالفکاران و آمران و عامالن 
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جنایات نازیسم به مراتب بیشتر از تعدادی است که تا آن زمان تصور می شد، و از سوی دیگر، صدای 
اعتراض آلمانی هایی که خواهان پایان دادن به محاکمات ناسیونال - سوسیالیسم بودند همواره بلندتر و 
رساتر می شد، مجلس تصمیم به یک راه حل میانی می گیرد. به این معنا: بدون آنکه در اصل قانون »شامل 
مرور زمان شدن قتل نفس« تغییری بدهد، و در حین حفظ کامل آن، تنها زمان اجرایی شدن قانون را تغییر 
داده و به عقب می برد. یعنی شروع اعتبار قانون مجازات قتل نفس و اجرایی شدن آن را از سال 1۹۴۵، که 
سال پایان جنگ و اساس اقدامات قضایی بود، به سال تاسیس جمهوری فدرال آلمان، یعنی به 1۹۴۹ تغییر 
می دهد. اما با این اقدام مجلس نیز، بحث و جدل در این باره پایان نگرفت، بلکه تنها برای مدت چهار 
سال به تاخیر افتاد. گفتگو درباره مجازات یا بخشش آمران و عامالن قتل ها در دوران نازیسم، دوباره در 
سال 1۹۶۹، شروع می شود. با این تفاوت که این بار افکار عمومی در آلمان، آشکارا تغییر یافته بود و به 
موضوع ناسیونال - سوسیالیسم و نوع برخورد به آن نسبت به گذشته، به مراتب اهمیت بیشتری می داد. 
پس از آنکه در سال 1۹۶۸، میثاقی درباره جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت و در محکومیت آن از 
سوی سازمان ملل متحد به تصویب می رسد و در آنجا قید می شود که این دو نوع جنایات هرگز شامل 
قانون مرور زمان نخواهند شد، مجلس آلمان، تحت تاثیر این میثاق، مدت »مرور زمان« برای قتل نفس 
را به ۳0 سال افزایش می دهد و به این ترتیب امکانی فراهم آورد که دستگاه قضایی بتواند تا پایان سال 
1۹۷۹، علیه آمران و عامالن نازیسم که هنوز تا آن زمان ناشناخته مانده بودند، اقدامات قضایی الزم را 
به عمل آورد. در سال 1۹۷۹، مجلس آلمان نیز سرانجام به معیار و میثاق سازمان ملل متحد می پیوندد 
و »مرور زمان« را از جرائم مربوط به قتل نفس حذف می نماید. یعنی حتی اگر از زمان ارتکاب جرم 
(جنایت یا قتل نفس( چند ده سال نیز سپری شده و آمران یا عامالن، پیر و سالخورده شده باشند، باز هم 
می توانند تحت پیگرد قضایی قرار گیرند و باید در برابر یک دادگاه صالح به اتهامات آنها رسیدگی شود.  

جذباجتماعیهمکارانوهمراهاننازیسم
تاریخ  تا  که  افرادی  حقوقی  وضعیت  می گوید،  آلمان  فدرال  جمهوری  اساسی  قانون   1۳1 اصل 
اساسی( در  قانون  تاکنون (زمان نگارش  بوده اند و  ۸ مارس 1۹۴۵، در خدمت دولت/حکومت آلمان 
بالتکلیفی به سر می برده اند، باید با تدوین یک قانون سراسری برای کل آلمان تنظیم شود. به این ترتیب، 
البی کارمندان دولت/حکومت تنها گروه اجتماعی آلمان است که موفق می شود تقاضای جبران خسارت 
خود را حتی وارد قانون اساسی کند. بنابر آمارهای رسمی دولت آلمان، حدود ۴۳0000 نفر شامل این 
قانون می شدند. از جمله حدود ۵۵000 نفر کارمندانی که پس از پایان جنگ بنابر دالیل سیاسی، یعنی 
به دلیل همکاری با ناسیونال - سوسیالیسم، از کار اخراج شده بودند. اصل 1۳1 قانون اساسی که در سال 
1۹۵1 و پس از بحث های زیاد در مجلس به تصویب رسید، به این معنا بود که به غیر از کارمندانی که 
به دلیل نازی زدایی در رده بندی های یکم (متهمان اصلی( و دوم (متهمان ردیف دوم، که دارای سابقه 
همکاری با نازیسم بودند و از کار برکنار یا اخراج شده بودند و تعدادشان کمتر از1 درصد بود( قرار 
داشتند، بقیه افراد باید دوباره به عنوان خدمه دولت/حکومت به سر کار خود باز می گشتند. این قانون تنها 
کارمندان پیشین گشتاپو و نیز کادرهای نظامی اس - اس را به طور مشخص استثناء کرده بود و شامل آنها 
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نمی شد، البته با یک تبصره ویژه: در بخش پایانی قانون منع استخدام دوباره افراد گشتاپو آمده بود، که 
این قانون تنها شامل کارمندانی از گشتاپو خواهد بود که خود مستقال و با اراده خود به خدمت گشتاپو 
درآمده اند و نه کسانی از آنها که بنابر دالیل اداری به آن تشکیالت متتقل شده اند. پس از تصویب قانون، 
از بودجه خود را صرف اجرای اصل 1۳1  ادارات دولتی/ حکومتی موظف شدند، حداقل 20 درصد 
نمایند. بدین ترتیب، بسیاری از اعضای گروه های مختلف کارمندان و کارکنان دولت که در رابطه ای 
تنگاتنگ با رژیم نازیسم بودند و با آن همکاری داشتند، مانند قضات یا افراد پلیس، توانستند با بهره گیری 
از اصل 1۳1 قانون اساسی و قوانین تابع آن، دوباره به خدمت دولت/حکومت درآیند و حتی برخی از 
آنها به مقامات و پست های باال برسند. به عنوان مثال، عده زیادی از کارمندان عالی رتبه و مدیران کل 
فدرال  (جمهوری  کشور  شهربانی کل  در  دوباره  توانستند  نازیسم(،  زمان  (در  آلمان  امنیت  کل  اداره 
آلمان( به پست های کلیدی برسند. یا به عنوان مثال، یک نازی معتقد و مسئول، همچون رودلف بیلفینگر 
 )Toulouse) که در سال 1۹۵۳، به دلیل اعمالش به عنوان رئیس گشاپو شهر تولوز )Rudolf Bilfinger)
در فرانسه، از سوی یک دادگاه نظامی غیابا محکوم به هشت سال زندان شده بود، در دادگاه اداری شهر 

بادن- وورتمبرگ (Baden-Württemberg( به مقام ریاست دادگاه عالی اداری این منطقه می رسد.

نگاهیبهاسناد
»قتل نفس شامل مرور زمان نمی شود«1

از سخنرانی ارنست بندا (Ernst Benda(، نماینده مجلس ملی آلمان (Bundestag(، 10 مارس 1۹۶۵
»... مجلس ملی آلمان در تمامیت خود و یک صدا، و در فرصت هایی بی شمار با روشی بسیار آشکار 
و روشن، تنفر خود را نسبت به ناسیونال - سوسیالیسم ابراز داشته، خواهان جبران خسارت آسیب دیدگان 
بوده، و اعالم کرده است که مخالف هر نوع از ناسیونالیسم یا نئونازیسم در میان ملت آلمان می باشد (...(. 
برای نمایندگان مخالف با قانون »چشم پوشی از مجازات مجرمان متهم به قتل و کشتار به دلیل گذشت 
زمان«، یعنی برای کسانی که با عفو آمران و عامالن جنایت علیه بشریت مخالفت می ورزند و بر این نظرند 
که اینگونه جرائم نباید شامل مرور زمان شود، در میان دالیل حقوقی - قضایی که ارائه می کنند، یک 
دلیل از همه مهمتر و برجسته تر است. آنها معتقدند که اگر ما (با استناد به گذشت زمان( از پیگرد قضایی 
آمران و عامالن قتل نفس و کشتارها چشم پوشی کنیم، در شرایطی که می توانسته ایم آنها را مجازات 
نماییم، این امر به احساس و روحیه حق طلبانه و عدالت خواهانه ملت ما ضربه ای غیرقابل جبران خواهد زد 
و موجب فساد اجتماعی - سیاسی خواهد شد. من در اینجا، در میان نامه های فراوانی که دریافت کرده ام، 
نامه ای دارم از یک مرد ناآشنا از شهر هامبورگ که مددکار اجتماعی است و با جوانانی کار می کند که 
در معرض خطر بزه کاری و دست زدن به کارهای غیرقانونی و خالف هستند. او می نویسد، جوانانی که 
از سر نادانی کارهای احمقانه ای انجام داده اند و اکنون در ندامتگاه های ویژه جوانان به سر می برند (...( 
از من (او( می پرسند که این چگونه نظام حکومتی یا عدالتی است که در آن جوانانش به خاطر جرائمی 

1. کریستوف کلسمن (Christoph Klessmann(، دو کشور (حکومت( و یک ملت، از مجموعه آثار مرکز ایالتی آلمان 
فدرال برای آموزش های سیاسی، جلد 2۶۵، بن (Bonn(، 1۹۸۸، ص. ۵22 به بعد.
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کوچک زندانی می شوند، اما کسانی که قتل نفس کرده اند، همچنان بدون مجازات، آزاد می گردند. (...( 
موضوع این نامه به درستی گوهر مسئله و مشکل ما را نشان می دهد. (...( من می خواهم در اینجا  سخنانم 
را با جمله ای به پایان برسانم که یکی از همکارانم آن را برایم تعریف کرد. همکاری که نظراتش در 
این رابطه کامال با نظرات من تفاوت دارد. او معتقد است که ما درست به خاطر رعایت شرف و حفظ 
حیثیت ملت خود باید به کار این نوع دادگاه ها پایان بخشیم. خانم ها و آقایان محترم! شرف و حیثیت 
ملت، برای من آخرین دلیل و برهانی خواهد بود که بخواهم با استناد به آن، از پیگرد قضایی متهمانی که 
مرتکب جنایت شده اند، دست بکشم و با چنین قانونی که چشم بر روی جنایات آنها می بندد، موافقت 
نمایم. (...(شرف و حیثیت یک ملت، برای من، در این معنا نهفته است که ما همگی سرسختانه و پیگیرانه 
تالش نماییم که آمران و عامالن جنایت ها مجازات شوند، حتی اگر این تالش ها ناکافی و ناکامل باشند. 
ما باید به گونه ای عمل کنیم که بعدها بتوانیم با سربلندی و غرور بگوییم: ما آنچه را در توان داشتیم 
و الزم و ممکن بود انجام دادیم. (...( سرانجام گفتاوردی از یک عارف است که می خواهم در پایان 
سخنانم آن را برای شما بازگو کنم. در اورشلیم بنای یادبوی برای شش میلیون یهودیان به قتل  رسیده 
در هولوکاست وجود دارد که بر دیوار سالن بسیار ساده آن، اما به گونه ای بسیار موثر، این جمله نوشته 
شده است. جمله ای که مربوط به این سده نیست، بلکه جمله ای از یک عارف یهودی در سده هجدهم 
است و من آن را در اینجا به زبان آلمانی برای شما بیان می کنم. این جمله در آنجا به زبان های عبری و 
انگلیسی نوشته شده است: »میل به فراموش کردن، مهاجرت را طوالنی تر خواهد کرد. راز پنهان نجات 

ما در به خاطر سپردن است«.

پرداختخسارات
در آلمان پس از جنگ، همزمان با پیگرد قضایی آمران و عامالن جنایات دوران نازیسم، از قربانیان 
نیز می بایست رفع خسارت می شد. نیروهای متفقین بالواسطه پس از پیروزی بر نازیسم به کنترل ثروت و 
اموال حکومت پرداختند تا از این راه بتوانند اموال به سرقت رفته یهودیان را دوباره به صاحبان اصلی آن 
بازگردانند. آمریکایی ها در سال 1۹۴۷، در منطقه تحت اشغال خود قانون استرداد اموال به صاحبان اصلی 
را به تصویب رساندند که بر اساس آن تمام قربانیان نازیسم، به ویژه قربانیان یهودی می توانستند تقاضای 
استرداد اموالی را کنند که از آنها به ناحق گرفته شده بود. در پی آن، بریتانیای کبیر و فرانسه نیز در این 
زمینه دستورالعمل های مشابهی صادر کردند. این جبران خسارت عمدتا شامل مستغالت، خانه و ساختمان 
یا شرکت هایی می شد که »آریایی« شده بودند. حکومت نازیسم بزرگترین شخصیت حقوقی و حقیقی 
بهره مند از اموال به غارت رفته و مصادره شده یهودیان در آلمان و نیز در سراسر مناطق تحت اشغالش در 
اروپا بود. اما از آنجایی که تا سال 1۹۴۹، هنوز حکومت قانونی پس از نازیسم شکل نگرفته بود، امکان 
شکایت رسمی برای بازپس گیری این اموال از سوی قربانیان و خلع یدشدگان وجود نداشت. به این دلیل 
نیروهای متفقین دولت جمهوری فدرال آلمان (آلمان غربی، که مدعی جانشینی قانونی نازیسم بود( را 

موظف کردند به درخواست های استرداد اموال شاکیان و قربانیان رسیدگی کند.
حکومت  وارثان  را  خود  آنها  که  آنجایی  از  شرقی(،  (آلمان  آلمان  دموکراتیک  جمهوری  در 
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نازیسم نمی دانستند، اموال به غارت رفته یهودیان به صاحبان اصلی بازگردانده نشد. اما آنها مجبور شدند 
و  غرامت  به خاطر جنگ،  اتحاد جماهیر شوروی  به  غربی(  آلمان  آلمان،  فدرال  (برخالف جمهوری 

خسارات سنگینی بپردازند.
اسرائیل که در زمان جنگ به بیش از نیم میلیون یهودی فراری اروپا پناه داده بود، اولین کشوری 
است که در اوایل دهه پنجاه از سوی جمهوری فدرال آلمان، کمک های مالی در چهارچوب »جبران 
خسارت« دریافت می کند. کنراد ادناوئر (Konrad Adenauer(، صدراعظم وقت آلمان، در سال 1۹۵2، 
قراردادی امضاء می کند که بنابر آن دولت می بایست مبلغ دو میلیارد مارک (به عنوان جبران خسارت( به 
اسرائیل پرداخت نماید که یک بخش آن به صورت ارسال کاال انجام گرفت و مبلغ ۴۵0 میلیون مارک 
نیز در اختیار سازمان Jewish Claims Conference، که وکالت یهودیان کشته شده را به عهده داشت، 

قرار داده شد.
بود که درباره  این  بر  منعقده در سال 1۹۵۳، قرار  لندن،  »پیمان قروض و بدهکاری«  بنابر  هرچند، 
موضوع پرداخت خسارت و غرامت جنگی از سوی آلمان به کشورهای تحت اشغالش در زمان جنگ، 
در چهارچوب یک پیمان عمومی صلح رسیدگی و مفاد آن تنظیم شود، اما پس از مذاکرات موفقیت آمیز 
اسرائیل و دریافت خسارت از حکومت/دولت جدید آلمان، سایر دول غربی مانند بلژیک، دانمارک، 
نیروهای  اعمال خشونت  و  از جنگ  برجای مانده  ویرانی های  به خاطر  نیز  نروژ  یا  هلند  یونان،  فرانسه، 
اشغالگر نازیسم، از حکومت جدید آلمان تقاضای جبران خسارت از راه پرداخت های مالی کردند. در 
نتیجه، حکومت/دولت جدید آلمان (جمهوری فدرال آلمان(، میان سال های 1۹۵۹ تا 1۹۶۴، براساس 
پیمان نامه های دوجانبه، موظف به پرداخت مبلغی بیش از ۸۷۶ میلیون مارک به عنوان جبران خسارت به 
کشورهای اروپای غربی شد. کشورهای اروپای شرقی نیز که به مراتب بیشتر در زیر ضربات سیاست های 
سال  در  برلین(  دیوار  (فروپاشی  آهنین«  »پرده  فروپاشی  از  پس  بودند،  نازیسم  ترورهای  و  نابودکننده 
1۹۸۹، توانستند درخواست پرداخت خسارت نمایند. لهستان در سال 1۹۹1 برای قربانیانی که هنوز در قید 
حیات بودند، مبلغ ۵00 میلیون مارک خسارت دریافت کرد. آلمان در سال 1۹۹2، به کشورهای روسیه، 
بالروس و اوکراین مبلغ یک میلیارد مارک و به جمهوری چک 1۴0 میلیون مارک بابت صدمات وارده 

در جنگ جهانی دوم خسارت پرداخت.
در آلمان نیز، قربانیان رژیم نازیسم سرانجام موفق شدند خواست خود را به کرسی بنشانند و حکومت/

دولت آلمان را موظف کنند به خاطر رنج ها و مشقت هایی که از سوی نازیسم بر آنها وارد شده بود، 
خسارت مالی پرداخت شود. مجلس ملی آلمان (فدرال( در سال 1۹۵۶، قانون عمومی پرداخت خسارت 
به قربانیان نازیسم را تصویب می کند که تا سال 1۹۵۶ چندین بار تکمیل می شود. بنابراین حدود یک 
میلیون نفر از قربانیان، و بیش از همه یهودیان آلمانی تباری که به اردوگاه های کار و مرگ یا به گتوها 
منتقل شده و جان سالم به در برده بودند، موفق به دریافت مبلغی در حدود ۴۳ میلیارد مارک خسارت 
از دولت آلمان می شوند. در مجموع  تا سال 2002 از سوی جمهوری فدرال آلمان، حدود ۶0 میلیارد 
و  فراریان  که  مالی  مقایسه: خسارت  برای  می شود.  پرداخت  نازیسم  رژیم  قربانیان  به  مارک خسارت 
بیرون رانده شدگان آلمانی از مناطق شرق (اروپای شرقی( متعلق به آلمان، بنابر قانون پرداخت خسارت، 
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مصوب 1۹۵2، دریافت داشتند، حدود 10۴ میلیارد مارک بود. اما با وجود این جبران خسارت های مالی، 
به رسمیت شناخته نشدند  نازیسم  این است که خسارات، رنج ها و مشقات تمام قربانیان رژیم  واقعیت 
دادگاه های سال های دهه  نگاه  از  مثال،  عنوان  به  نگردید.  پرداخت  آنها هیچ خسارتی  از  بسیاری  به  و 
1۹۵0، اعمال قهر و خشونتی که پیش از 1۹۴2، علیه گروه قومی روما و سینتی انجام گرفته بود مجاز و 
»قانونی« به شمار می آمد، زیرا این اقدامات علیه »کولی های جامعه گریز« (asoziale Zigeuner، »اراذل 
و اوباش«( بوده است. نه اسکان اجباری این انسان ها در »اردوگاه های کولی ها«، از سال 1۹۳۶ به بعد، و 
نه بیرون راندن روما و سینتی ها از آلمان و انتقال اجباری آنها به لهستان تحت اشغال در سال 1۹۴0، هیچ 
یک از این اقدامات و سرکوبگری ها از سوی دادگاه های آلمان فدرال به عنوان پیگرد و سرکوب این 
ابتدا در فرمان صادره از سوی هاینریش  انسان ها به رسمیت شناخته نشدند. دادگستری آلمان (فدرال( 
هیملر، مورخ دسامبر 1۹۴2، فرمان مبنی بر انتقال روما و سینتی ها به اردوگاه آشویتس، دلیلی بر پیگرد 
سیاسی و سرکوب این گروه قومی می بیند که بر اساس آن وابستگان این گروه می توانستند قانونا ادعای 
جبران خسارت کنند. روما و سینتی ها می بایست تا سال های دهه شصت منتطر می ماندند تا اینکه سرانجام 
دیوان عالی کشور از یکسو قانون موجود را لغو نماید، و از سوی دیگر اقدامات سرکوبگرانه و قهرآمیز 
علیه روما و سینتی ها را از پیش از سال 1۹۴2، به رسمیت بشناسد تا در پی آن حق جبران خسارت برای 
آنها نیز مورد پذیرش قرار گیرد. اما قانون جدید تنها شامل کسانی می شد که در سال های دهه 1۹۵0، 
درخواست اعاده حیثیت و پراخت خسارت کرده و درخواست آنها در آن زمان رد شده بود. در نتیجه، 
هنوز سال ها فشار سیاسی شدید الزم بود، فشاری که تا سال های دهه 1۹۸0 به درازا انجامید، تا اینکه 

سرانجام تمام قربانیان سینتی و روما به رسمیت شناخته شوند و به آنها خسارت پرداخت شود.
بزرگترین گروهی که از پرداخت خسارت محروم ماند، میلیون ها زن و مردی بودند که به عنوان 
از همه  بیش  بودند. صاحبان صنایع و موسساتی که  به کار گمارده شده  بیگاران،  و  اجباری  کارگران 
پرداخت هرگونه خسارت  از  تمام  به شدت  بودند، دهه ها  برده  بیگاری سود  و  اجباری  مزایای کار  از 
پرداخت  اینکه  بر  مبنی  لندن،  پیمان نامه  مفاد  به  استناد  با  نیز  آلمان  دولت  می کردند.  امتناع  قربانیان  به 
پاسخ  درخواست ها  تمام  به  بود،   معتبر خواهد  عمومی  پیمان صلح  در چهارچوب یک  تنها  خسارت 
رد می داد. پس از آنکه در سال های دهه 1۹۹0، در آمریکا، موضوع تهدید به شکایت دسته جمعی و 
و جدی  مطرح  آلمانی  علیه شرکت های  نازیسم(  (دوران  پیشین  بیگاران  و  اجباری  کارگران  مشترک 
این گروه اعالم می دارند و دولت  برای جبران خسارت  می شود، صاحبان صنایع آلمان توافق خود را 
ائتالفی حزب سوسیال - دموکرات و حزب سبزها درصدد تدوین و تنظیم سیستمی برای تعیین میزان و 
نیز پرداخت خسارت برآمدند. در پی مذاکراتی بسیار طوالنی و سخت، که چندین بار در مرز شکست 
کامل بود، سرانجام در سال 2000، موسسه ای با نام بنیاد »یادآوری، مسئولیت و آینده« به منظور پرداخت 
و  میلیاردی  ده  سرمایه  از  نیمی  قرارداد،  بنابر  می شود.  تاسیس  بیگاران  و  اجباری  کارگران  خسارت 
فولکس واگن   ،)BMW) (Allianz(، ب.ام.و  آلیانس  از جمله  بنیاد، توسط شرکت های آلمانی،  اولیه 
(Volkswagen(، بایر (Bayer(، ب.آ.اس.اف (BASF(، کروپ (Krupp(، زیمنس (Siemens(، دویچه 
بانک (Deutsche Bank( و درسدنر بانک (Dresdner Bank( پرداخت و نیم دیگر آن از مالیات ها تامین 
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شد. به این ترتیب سرانجام حدود 1/۶ میلیون نفر از کارگران اجباری و بیگارانی که هنوز در قید حیات 
بودند، به ویژه در شرق اروپا، در یک سیستم پرداخت خسارت بسیار پیچیده، توانستند خسارات مالی 

میان ۵000 تا 1۵000 مارک دریافت کنند.

یادآوری؛علیهفراموشی
سال های دهه 1۹۵0 در آلمان، سال های سکوت درباره گذشته ناسیونال - سوسیالیستی است. اگر این 
موضوع واقعا  درست باشد که در آن دهه بسیاری از خانواده ها حاضر به سخن گفتن یا حرف زدن درباره 
نازیسم و همکاری پدر و مادر یا پدربزرگ و مادربزرگ یا سایر خویشاوندن خود با نازیسم نبوده اند، اما 
موضوع جنگ جهانی دوم ابدا تابو نبود و درباره آن همواره گفتگو می شد، اما به شیوه ای ویژه. به عنوان 
مثال، تیراژ ماهیانه مجله »سرباز« (Der Landser( به حدود ۵00000 نسخه می رسید، مجله ای که تصویری 
زیبا و بسیار غلوآمیز از زندگی روزانه سربازان ساده آلمانی در جبهه های جنگ ارائه می داد و درباره 
شجاعت خلل ناپذیر سربازان و روحیه رفاقت و دوستی آنها داد سخن می داد و در زیاده گویی خود، آنها 
را به عرش اعال می رساند. در مجله »سرباز« درباره جنایات ارتش آلمان و درباره قتل و کشتار یهودیان 
هاینس گ.  آلمانی،  موفق  و  توانا  بسیار  نویسنده  نمی شد.  نوشته  اشغال، حتی کالمی  تحت  مناطق  در 
کونزالیک (Heinz G. Konsalik( با بیش از صد جلد رومان که تیراژ آنها در مجموع به بیش از یک 
میلیون می رسید، در کتاب هایش تنها از زندگی روزانه سربازان در جنگ جهانی دوم می نوشت، بدون 
آنکه درباره جنایات انجام گرفته به دست ارتش یا نیروهای گشتاپو سخنی بگوید یا کوچکترین انتقادی 
بر زبان آورد. درباره جنگ جهانی دوم، فیلم های سینمایی زیادی ساخته شد. در فیلم »ژنرال خدمتگذار 
شیطان« (1۹۵۵(، که بر اساس یک قطعه تئاتر، نوشته کارل سوکمایر (Carl Zuckmayer(، به کارگردانی 
هلموت کویتنر (Helmut Käutner( و به هنرنمایی کورد یورگنز (Curd Jürgens( در نقش اصلی تهیه 
شده بود، ژنرال پرآوازه نیروی هوایی آلمان هاراس (Harras(، که نازی ها را مسخره نیز می کرد، بسیار 
دیر متوجه می شود که او با شیطان هم پیمان شده است و در پی آن دست به خودکشی می زند. در سال 
1۹۵۹، فیلم »سگ ها! می خواهید تا ابد زنده بمانید« بر روی پرده سینماهای آلمان می آید که به گونه ای 
واقعی نبرد فاجعه بار استالینگراد در سال های 1۹۴2 تا ۴۳ را نمایش می دهد. در فیلم ضدجنگ »پل ها« 
(1۹۵۹(، ساخته برنهارد ویکی (Bernhard Wicki(، سربازان شانزده ساله آلمانی، در آپریل سال 1۹۴۵، 
در برابر ارتش در حال پیشروی آمریکا، وظیفه دفاع از یک پل را به عهده می گیرند،  زیرا بر این تصور 
بودند که باید از »شرف آلمانی« دفاع کنند و نباید »ترسو« باشند. تمام افراد این گروه سربازان نوجوان، 
به غیر از یک نفر، در این نبرد بی معنا کشته می شوند. در آلمان شرقی (جمهوری دموکراتیک آلمان( 
هم فیلم هایی ساخته می شوند که به گذشته ناسیونال - سوسیالیستی آلمان می پردازند. معروف ترین آنها، 
فیلم »قاتالن در میان ما هستند« نام داشت (1۹۴۶(، ساخته ولفگانگ اشتاوته (Wolfgang Staudte( با 
هنرنمایی هیلدگارد کنف (Hildegard Knef(. در این فیلم، مرتنز (Mertens(، پزشک ارتش در زمان 
نازیسم، پس از پایان جنگ، رئیس پیشین خود را دوباره در برلین می بیند. کسی که در جبهه شرق فرمان 
کشتار افراد غیرنظامی را داده بود و اکنون به عنوان شهروندی محترم در برلین زندگی می کرد. مرتنز 
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ابتدا تصمیم می گیرد او را به قتل برساند، اما از این کار منصرف می شود و او را تحویل مقامات قضایی 
می دهد. در فیلم »ستاره ها« (1۹۵۹(، ساخته کنراد ولفز (Konrad Wolfs(، یک درجه دار آلمانی در یک 
یهودیان تحت  به  از مدتی طوالنی، سرانجام تصمیم می گیرد  بلغارستان، پس  در  اشغال  دهکده تحت 

پیگرد کمک کند و به چریک ها و جنبش مقاومت بپیوندد.
(Alfred Andersch(، و گونتر  (Heinrich Böll(، آلفرد آندرش  بل  نویسندگانی چون هاینریش 
بودند،  کرده  پایه گذاری  را   »۴۷ »گروه  که  نویسندگانی  دیگر  همراه  به   )Günter Grass) گراس 
 ،1۹۵2 سال  در  بل  هاینریش  می نوشتند.  جنگ  از  پس  دوران  از  و  جنگ  درباره  خود  کتاب های  در 
می نویسد که ما »درباره جنگ، و درباره برگشت به وطن می نوشتیم، از آنچه در جنگ دیده و از آنچه 
در  گراس،  گونتر  می نوشتیم«.  ویرانی  و  خرابی  از  یعنی  بودیم:  کرده  تجربه  وطن  به  بازگشت  راه  در 
نگاه  از   )Blechtrommel   ،1۹۵۸) »از جنگ، در کتاب »طبل حلبی ادبیات پس  از معروف ترین  یکی 
اوسکار ماتسرات (Oskar Matzerath(، کودکی که اندامش از سه سالگی به بعد دیگر رشد نمی کند، 
رومان های  نیز  شرقی  آلمان  در  می پردازد.   1۹۳0 و   1۹20 دهه  سال های  در  آلمان  تاریخ  توصیف  به 
برونو  نوشته   ،)1۹۵۸) گرگ ها«  میان  در  »عریان  چون  رومان هایی  می شوند،  نوشته  مهمی  و  معروف 
کتاب  یا  است.   )Buchenwald) بوخنوالد  مرگ  اردوگاه  او  کتاب  موضوع   .)Bruno Apitz)آپیتس
»نمونه ای از دوران کودکی« (1۹۷۶( نوشته کریستا ولف (Christa Wolf(، یا کتاب »اقامت« (1۹۷۷(، از 

هرمان کانتس (Hermann Kants(، که به گذشته ناسیونال - سوسیالیسم می پردازد.
در دسامبر سال 1۹۵۹، افکارعمومی در آلمان غربی از ویران کردن سنگ قبرها و نیز کشیدن تصاویر 
صلیب شکسته (نماد نازیسم( بر دیوار کنیساهای یهودیان، شوکه می شود. پس از گذشت سال ها و پس از 
یک دوران سکوت مطلق در رابطه با آنچه گذشته بود، آلمان به ناگهان و به گونه ای شوک آور دوباره 
خود را با خطر بازگشت یهودی ستیزی (آنتی سیمیتیسم( روبرو می دید. در چنین شرایطی و پس از این 
درباره  را  نوینی  آموزشی  »سیاست  می گیرند  تصمیم  آلمان  ایالت های  فرهنگ  وزرای  بزرگ،  شوک 
گذشته نزدیک (دوران نازیسم( آلمان، در رابطه با کتاب های درسی و آموزشی تاریخ و علوم اجتماعی 
ناسیونال - سوسیالیسم می شوند.  بیشتری درباره  مدارس در پیش گیرند« و خواهان روشنگری سیاسی 
استقبال مردم از سریال تلویزیونی 1۶ بخشی »رایش سوم« (Drittes Reich(، در سال های 1۹۶0 تا ۶1، 
تلویزیونی خصوصی وجود  تنها فرستنده های  اینکه در آن سال ها  با وجود  بود.  بسیار گسترده و موفق 
داشتند و برنامه پخش می کردند و مانند امروز تقریبا در هر خانه ای یک دستگاه تلویزیون وجود نداشت، 
اما استقبال عمومی از این سریال حدود ۶0 درصد بود. نمایشگاه سیار »دستگاه قضایی نازیسم، سیستمی 
از سوی سازمان دانشجویان سوسیال -  تا ۶0،  قرار نگرفت«، که در سال های 1۹۵۹  که مورد مؤاخذه 
برپا و سازماندهی شده بود، آشکارا نشان می داد که جامعه آلمان در   )SDS) دموکرات آلمان فدرال
برخورد با گذشته ناسیونال - سوسیالیستی خود با چه مشکالت سختی روبرو است. در این نمایشگاه، 
از قضاتی نام برده می شد که کار آنها و احکام مرگ جنایتکارانه ای را که در سال های جنگ جهانی 
دوم صادر کرده بودند، پس از پایان جنگ، مورد بررسی قضایی قرار نگرفته و مجازات نشده بودند. 
پس از برپایی نمایشگاه، مسئول اصلی آن، راینهارد اشترکر (Reinhard Strecker(، از حزب سوسیال 
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- دموکرات آلمان اخراج، و عضویتش در سازمان جوانان حزب نیز سرانجام در نوامبر سال 1۹۶1، لغو 
می گردد. دلیل لغو عضویت در سازمان جوانان، عدم تطابق شرایط اشترکر با شرایط عضویت در حزب 

سوسیال - دموکرات اعالم شد.
در سال 1۹۶1، در اورشلیم، دادگاه بررسی جرایم آدولف آیشمن (Adolf Eichmann(، موضوع 
قتل یهودیان اروپا را دوباره زنده کرد و آن را به میان افکار عمومی آلمان و جهان برد. در جلسات علنی 
محاکمات آیشمن، موضوع هولوکاست تبدیل به موضوع اصلی و مرکز ثقل بررسی های دادگاه شد، 
بیرون  برای  نازیسم  آلمان  امنیت کل  و  اطالعات  اصلی در سازمان  زیرا آیشمن در آن دوران مسئول 
انتقال یهودیان از تمام کشورهای اروپایی تحت اشغال و فرستادن آنها به اردوگاه های مرگ  راندن و 
بود. آیشمن که پس از جنگ به همراه خانواده اش به آرژانتین فرار کرده بود، در ماه مه سال 1۹۶0، از 
سوی یک گروه کماندوی اسرائیلی ربوده و به اسرائیل برده می شود. دادگاه رسیدگی به اتهامات آیشمن 
توسط فرستنده های تلویزیونی به صورت زنده در سراسر دنیا پخش می شد. پخش زنده محاکمات علنی 
آیشمن و بررسی جنایات هولوکاست، همچنین انتشار کتاب مورد اختالف، اما بسیار موفق و پر تیراژ هانا 
آرنت (Hannah Arndt(، با نام »آیشمن در اورشلیم. گزارشی از سادگی یک فرد خبیث« که در سال 

1۹۶۳، در آمریکا و یک سال بعد به زبان آلمانی منتشر شد، تصویرگر این عامل نازیسم شدند.
چند سال بعد در شهر فرانکفورت، در یک پروسه قضایی، معروف به دادگاه های آشویتس، 2۴ متهم 
در برابر دادگاه قرار می گیرند. آنها نیز همچون آدولف آیشمن نه انسان هایی با ذات یا گوهری »شیطانی«، 
که افرادی عادی و »معمولی« بودند که پس از پایان جنگ، بدون آنکه به عنوان افرادی غیرعادی جلب 
توجه کنند یا شناسایی شوند، مانند دیگران و بسیار عادی زندگی می کردند. هرچند که در میان آنها 
افرادی چون معاون فرمانده اردوگاه، رهبر اس - اس یا مسئول داروخانه اردوگاه وجود داشتند که در 
کشتارهای جمعی دارای نقشی کامال موثر و تعیین کننده بودند. در این پروسه قضایی، به دلیل تحقیقات 
با استناد  همه جانبه و وسیع مقامات دادگستری، از راه جمع آوری و ارزیابی حدود 1۳00 شهادت نامه، 
به گزارشات ۳۵۹ شاهد از 1۹ کشور مختلف در برابر دادگاه، و نیز با استناد به گزارشات و بررسی های 
مفصل و کارشناسانه محققان تاریخ از »موسسه تاریخ معاصر« در شهر مونیخ،  برای اولین بار تصویری 
همه جانبه و جامع از اردوگاه مرگ آشویتس به دست آمد که توسط رادیو و تلویزیون حتی به درون 

اطاق های نشیمن شهروندان برده شد.
در حالی که در آلمان شرقی (جمهوری دموکراتیک آلمان( با ساختمان و توسعه یک بنای یادبود 
عظیم در اردوگاه مرگ بوخنوالد (Buchenwald( در درجه اول از زندانیان کمونیستی یاد می شد که در 
اردوگاه های نازیسم شکنجه شده و به قتل رسیده بودند، در آلمان غربی (جمهوری فدرال آلمان( جامعه 
یهودیان موفق می شود خاطره پیگرد و کشتار یهودیان در نازیسم را برجسته کند و زنده نگهدارد. از اوایل 
نژادپرستانه و ضدیهودی  اقدامات  بزرگداشت خاطره  برای  نوامبر، مراسمی  دهه 1۹۶0، هر سال در ۹ 
 ،1۹۳۸ سال  یهودستیزی  جنبش  سال  چهلمین  مناسبت  به   ،1۹۷۸ سال  در  می شود.  برگزار   1۹۳۸ سال 
با برگزاری جلسات یادبود  ابتکار عمل خود،  با  گروه هایی از شهروندان مستقل در شهرهای مختلف، 
انتشار جزوات، آتش کشیدن کنیساها، ویران کردن کسب و کار، یا بیرون راندن اجباری و کشتار  و 
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یهودیان را در خاطره ها زنده نگه داشتند تا این جنایات با مرور زمان به دست فراموشی سپرده نشوند و 
همواره در خاطره انسان ها زنده بمانند. در ژانویه 1۹۷۹،  فیلم »هولوکاست«، یک سریال چهار بخشی 
ساخته شده در آمریکا، از شبکه سراسری تلویزیون آلمان (هرچند ابتدا تنها در شبکه برنامه سوم( پخش 
می شود که انعکاس بسیار گسترده و وسیعی در میان مردم داشت. در این سریال تلویزیونی، درست به 
دلیل شکل ارائه و داستان فیلم، که در آن سرگذشت دو خانواده یهودی - آلمانی وایس (Weiss( و 
خانواده غیریهودی - آلمانی هلمس (Helms( با هم، و نیز با سرگذشت و سرنوشت یکی از آمران و 
عامالن نازیسم، جمعی اس - اس دورف (Dorf(، درهم تنیده شده و گره خورده بودند، فیلم موفق به 
جلب نظر میلیون ها بیننده می شود. هر چهار قسمت این سریال تلویزیونی، که بهترین زمان پخش، پس 
از اخبار ساعت هشت شب شبکه اول تلویزیون سراسری را داشت، موفق به کسب درصدی حدود ۳1 تا 
۴0 درصد بینندگان می شود که برای برنامه های امروز اصوال غیرقابل تصور و دسترسی است. حتی برنامه 
بحث و گفتگوهای آنکه پس از هر قسمت با شرکت محققان تاریخ، ناشران و خبرنگاران و روانشناسان 

انجام می گرفت مورد توجه یازده تا هجده درصد از بینندگان تلویزیونی بود.
نسبت  آلمان  جامعه  ذهنیت  در  عطفی  نقطه  و  برش  شک  بدون  »هولوکاست«،  تلویزیونی  سریال 
اشپیگل  مجله  سریال،  این  پی  در  دانست.  کم اهمیت  نباید  را  آن  تاثیرات  که  بود  نازیسم  گذشته  به 
در  پنج سال  به مدت  سیاسی که  زندانی   ،)Wieslaw Kielar) از ویسالو کیالر  (Spiegel(، گزارشی 
اردوگاه آشویتس در اسارت بوده و از آن جان سالم به در برده بود را چاپ و منتشر می کند. هفته نامه 
»دی سایت« (Die Zeit(، یک سلسله گزارش درباره گتو ورشو منتشر می کند. در پی این روشنگری ها، 
تعداد بازدیدکنندگان از بنای یادبود قربانیان هولوکاست در اردوگاه داخاو (Dachau(، در سال 1۹۷۹، 
به میزان 22 درصد افزایش می یابد. فرانک بووش (Frank Bösch(، محقق تاریخ رسانه ای می نویسد »در 
سال های دهه هشتاد، سریال تلویزیونی هولوکاست توانست و موفق شد مهر خود را بر فرهنگ رسانه ای، 
علیه به فراموشی سپردن جنایات نازیسم و برای بزرگداشت خاطره قربانیان، بکوبد«. فیلم های سینمایی 
که در پی آن بر روی پرده سینما آمدند، فیلم هایی چون »خواهران و برادران اوپرمن« ( 1۹۸۳(، »پدران 
و فرزندان« (1۹۸۶(، »خانواده برتینی« (1۹۸۸(، همگی در رابطه با سرنوشت و سرگذشت خانواده های 

قربانی در دوران نازیسم بودند.
اکنون  - سوسیالیسم،  ناسیونال  عامالن  و  آمران  از  برخی  دادن چهره های  نشان  در  ازموفقیت  پس 
نوبت قربانیان یهودی بود که چهره های مشخص به خود بگیرند. کارگردان فرانسوی، کالود النسمن 
(Claude Lanzmann(، با ساختن فیلم عظیم »شواه« (Shoah( که به مدت ده سال بر روی آن کار کرد، 
معیار دیگری در رابطه با به تصویر کشاندن هولوکاست از خود بر جای گذاشت. فیلم بیش از نه ساعت 
اندکی  اردوگاه های مرگ، و  بازماندگان هولوکاست و  نمایش عمدتا  طول می کشد و در تمام مدت 
هم آمران و عامالن یا همکاران و همراهان نازیسم، از خاطرات خود و از کشتارهای جمعی می گویند. 
در این فیلم، هیچ سندی، هیچ عکس یا فیلمی از دوران نازیسم ارائه یا نشان داده نمی شود، تنها صدای 
قربانیان است که شهادت می دهند و از خاطرات خود می گویند. النسمن درباره فیلمش چنین می گوید: 
»من از همان ابتدای شروع کار می دانستم که این فیلم نباید فقط از خاطرات ساخته شود و خاطرات باشد. 
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برای من، صرف تعریف خاطرات، قدرت بیان الزم را برای آنچه که می خواستم نشان دهم، نداشتند. این 
فیلم هر نوع فاصله میان گذشته و حال را از میان می برد. من این سرنوشت ها و سرگذشت ها را امروز از 
نو تجربه کردم«. فیلم »لیست شیندلر« (Schindler Liste(، که حدود یک دهه بعد به کارگردانی استیون 
اشپیلبرگز (Steven Spielbergs( ساخته شد، موفق گردید با همان قدرت »شواه«، تاثیراتی درازمدت و 
بسیار موثر در مردم برجای گذارد. »لیست شیندلر« توانست در سراسر دنیا میلیون ها بیننده را به خود جلب 
کند که کمتر فیلمی تا آن زمان به این اندازه در جلب توجه مردم و تاثیرگذاری بر روی آنها این چنین 

موفق بوده است.
در سه دهه گذشته، عمدتا بر اساس ابتکار عمل گروه های شهروندان محلی، بناهای یادبود زیادی در 
مکان های ترور ناسیونال - سوسیالیست ها برپا شد. این بناهای یادبود در شهرهای آلمان، هم در مراکزی 
بوجود آمد که در گذشته زندان های گشتاپو و میدان های تجمع برای انتقال آنها به اردوگاه ها بودند و هم 
در محل کنیساهایی که در سال 1۹۳۸ به آتش کشیده و ویران شدند. در بناهای یادبود در اردوگاه های 
کار و مرگ، می توان نمایشگاه های جامع، وسیع و مدرنی را مشاهده کرد که در آنها به دانش آموزان در 
چهارچوب برنامه های آموزشی مدارس درباره جنایات نازیسم آموزش داده و روشنگری می شود. یکی 
از موثرترین و ماندگارترین مکان های یادبود در بسیاری از شهرهای آلمان، که مردم روزانه با آن در 
تماس هستند، سنگفرش های کوچک معروف به »سنگ لغزش« (Stolpersteine( است. این سنگ های 
کوچک (10x10سانتی متر( مربع شکل که از برنز ساخته شده اند، در برابر آخرین محل اقامت منتخب 
آزادنه قربانیان، و در برابر در ورودی خانه ها، بر روی زمین نصب شده اند و با نام حک شده بر روی خود، 
بعد قربانی  این مکان ها زندگی می کردند و  نازیسم، در  یادآور یهودیان و کسانی هستند که در زمان 

شدند.
هولوکاست اکنون دیگر تنها مسئله آلمان ها نیست، بلکه موضوعی جهانی است که دنیا به آن فکر 
برجسته و  نمونه  (آمریکا( در سال 1۹۹۳، یک  یادبود هولوکاست در واشنگتن  تاسیس موزه  می کند. 

شاهدی در این زمینه است.
در آلمان، سال ها زمان الزم بود تا اینکه در سال 200۵، سرانجام پس از چندین سال بحث در مجلس 
و بیرون، در شهر برلین از بنای یادبود قربانیان یهودی اروپا پرده برداری شود. سه سال بعد، در نزدیکی 
اشتلنفلد (Stelenfeld( بنای یادبود دیگری به مناسبت پیگرد و کشتار همجنس گرایان توسط نازیسم و 
بزرگداشت خاطره آنها برپا شد. در اکتبر سال 2012، بنای یادبود و بزرگداشتی برای قربانیان سینتی و 

روما ساخته شد.
این واقعیت که دیر یا زود آخرین بازماندگان هولوکاست از میان ما خواهند رفت و دیگر کسی 
و  بگوید  سخن  جنایات  آن  درباره  بالواسطه  و  زنده  شاهد  عنوان  به  بتواند  که  داشت  نخواهد  وجود 
شهادت دهد، موجب شتاب و سرعت بخشیدن به ثبت تجربیات و خاطرات آنها به شکل ایجاد موزه برای 
 ،)Infoaktuell) هولوکاست یا رسانه ای شدن آنها شد. (برای اطالعات بیشتر نگاه شود به اینفوآکتوئل

»2۷  ژانویه، سالروز یادبود قربانیان ناسیونال - سوسیالیسم«(.
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نگاهیبهاسناد
یک روز رهایی1

سخنرانی رئیس جمهور پیشین آلمان، ریچارد فون وایسزکر (Richard Von Weizsäcker(، در برابر 
مجلس ملی آلمان، مورخ ۸ مه 1۹۸۵، به مناسبت چهلمین سالروز پایان جنگ جهانی دوم در اروپا و 
برچیده شدن حکومت سرکوبگر و قهار ناسیونال - سوسیالیسم را می توان به عنوان یک نقطه عطف و 

برش اساسی در افکار عمومی، به ویژه افکار عمومی ملت آلمان دانست.
»... ملل بسیاری این روز را که روز پایان جنگ جهانی دوم است، به یاد آورده و گرامی می دارند. هر 
یک از این ملل، به تناسب آنچه بر آنها رفت، یعنی بنابر سرنوشت خود، در رابطه با امروز احساس ویژه 
خود را دارند. پیروزی یا شکست، رهایی از ستم، بی حقوقی و حاکمیت بیگانه یا گذر به یک وابستگی 
تاریخی  روز  یک   ،1۹۴۵ مارس   ۸ قدرت.  عظیم  جابجایی  یا  نوین  اتحادهای  و  تقسیم کشور  جدید، 
بسیار مهم و تعیین کننده برای اروپا است. ما آلمان ها این روز را گرامی می داریم، امری که بسیار مهم و 
ضروری است. ما، خود به تنهایی باید معیارهای قضاوت و ارزیابی از این روز را پیدا کنیم. اینکه خود 
تالش نماییم و یا اینکه دیگران تسلی بخش ما شوند تا عواطف و احساساتمان جریحه دار نشوند، کمکی 
به ما نخواهد کرد. ما نیازمندیم و توان آن را نیز داریم، که بتوانیم به چشمان حقیقت آنگونه نگاه کنیم 
که باید، یعنی بدون پرده پوشی و بزک و بدون یک سونگری. روز هشتم مارس برای ما، بیش از هرچیز، 
روز یادآوری سختی ها و رنج هایی است که انسان ها کشیده اند. این روز همچنین روز به اندیشه نشستن در 
رابطه با روند تاریخ ما است. ما هرچه صادقانه تر با این روز برخورد نماییم، به همان میزان آزادتر خواهیم 
بود تا پذیرای مسئولیت در برابر پیامدهای آن باشیم. روز هشتم مارس برای ما آلمان ها روز برپایی جشن 
و سرور نیست. انسان هایی که این روز را خود شخصا و آگاهانه تجربه کرده اند، هریک به گونه ای دیگر 
به آن می اندیشند، زیرا هریک از آنها دارای تجربیات شخصی کامال متفاوتی از این روز می باشند. در این 
روز مهم تاریخی، یکی به وطنش برمی گردد و دیگری بی وطن می شود. در این روز انسان هایی سرانجام 
آزاد و رها می شوند و برای انسان های دیگری دوره اسارت شروع می شود. در این روز، عده بسیار زیادی 
تنها به این دلیل سپاسگزار بودند که شب های بمباران و دوران ترس و نگرانی آنها به پایان رسیده بود و 
آنها از آن شرایط سخت و توان فرسا جان سالم به در برده بودند. عده ای دیگر، در روز هشتم مارس، از 
شکست کامل وطن و تسلیم در برابر دشمن در غم و رنج  به سر می بردند. عده ای از ما آلمان ها در غم 
و اندوه از میان رفتن آرزوها و توهماتمان بودیم، و عده ای دیگر شکرگزار هدیه شروع دورانی نوین، 
عاری از ستم و جنگ. در آن شرایط، پیدا کردن راهی روشن برای ما بسیار سخت بود. شک و تردید 
ناامیدی و عدم اطمینان به آینده، سراسر کشور را فرا گرفته بود. تسلیم نظامی آلمان بدون هرگونه  یا 
قید و شرطی بود. سرنوشت ملت ما در دست دشمن بود. گذشته بسیار وحشتناک بود، حتی بعضا برای 
همین دشمنان. آیا آنها نباید به خاطر آنچه ما با آنها کردیم، ما را مجازات و قصاص می کردند؟ اکثریت 

1. نگاه شود به سایت اینترنتی زیر، آخرین رجوع: 2012/10/۸
http://www.hdg.de/lemo/htm/dokumente/NeueHerausforderungen_rede(VollstaedigRichardVonWeiz

saecker8Mai1985/)

http://www.hdg.de/lemo/htm/dokumente/NeueHerausforderungen_rede
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آلمان ها بر این پندار و تصور بودند که برای امری خیر و برای میهن خود مبارزه کرده، جنگیده، و در 
تمام  تاریخی، روشن می شود که  این روز  اکنون در  را متحمل شده اند. و  فراوانی  راه سختی های  این 
آن پندارها و تصورات رویایی، نه تنها سرابی بیش نبوده اند، بلکه همگی در خدمت اهداف غیرانسانی 
یک رهبر جنایتکار بوده است. خستگی و سردرگمی، همراه با نگرانی های جدید، مشخصه احساسات 
و روحیه اکثر آلمان ها در آن زمان بود. آیا اعضای خانواده و بستگان خود را دوباره پیدا خواهیم کرد 
و موفق به دیدار دوباره آنها خواهیم شد؟ آیا ساختن دوباره کشور، در این مخروبه باقی مانده از جنگ، 
اصوال ممکن است و هیچ معنایی دارد؟ ما در شرایطی قرار داشتیم که نگاه به عقب، به ورطه گذشته ای 
تاریک و هولناک می رفت، و نگاه به جلو، به آینده ای نامعلوم و تیره و تار. اما با وجود تمام اینها، هر روز 
از روز گذشته روشن و روشن تر شد، به گونه ای که امروز همه مشترکا می توانیم بگوییم: هشتم مارس 
روز رهایی بود. در این روز همه ما از حاکمیت زور و ستم نظام ضدانسانی ناسیونال - سوسیالیسم، رها و 
آزاد شدیم. هیچ یک از ما، به خاطر این رهایی، نباید فراموش کند که هشتم مارس شروع چه سختی ها و 
رنج هایی برای بسیاری از انسان ها بود که بعد نیز ادامه یافت. اما نباید علت فرارها، بیرون رانده شدن ها یا 
اسارت ها را در پایان یافتن جنگ دید. علل آن بیشتر در شروع جنگ، و در قدرت یابی حکومت قهر و 

ستمی بود که ما را به سوی جنگ کشاند...« (...(

دیداری از یک بنای یادبود1
دبیرستان  دبیر  و  تاریخ،  پژوهشگر  و  معلم   ،)Ronald Cerny-Werner) ورنر  سرنی-  رونالد   )...)
کاتولیک شهر ارفورت (Erfurt( است. او امروز به همراه دانش آموزان کالس یازدهم به گردش علمی 
آمده و اکنون در میان سربازخانه های پیشن نیروهای اس - اس ایستاده است و از اینکه عینک آفتابی بر 
به نور زیاد، حساسیت دارند.  چشم دارد، از دانش آموزان عذرخواهی می کند و می گوید چشم هایش 
با این عینک همچون راهنماهای توریست به نظر می آید و برای چنین محلی این جنبه توریستی او  او 
اندکی خجالت آور است. ورنر به روی خود نمی آورد و در این باره چیزی نمی گوید. زیرا احساس شرم 
داشتن یا خجالت کشیدن در این محل می تواند به این معنا تعبیر شود که گویا تو توانسته ای خود را در 
تقریبا همان  یعنی  بفهمی.  را  (قربانی(  و دیگری  فایق آیی  آنچه هستی  بر  قرار دهی،  قربانیان  وضعیت 
نمایشی  به معنای نشان دادن  از فروپاشی، وجود داشت.  وضعیتی پیش آید که در آلمان شرقی، پیش 
و  »مجتمع  بزرگترین  وارثان  که  بود  چیزی  این  باال.  از  دیکته شده  و  دستوری  احساسات ضدفاشیستی 
نباید  کنند.  پرهیز  آن  از  می خواستند  شرقی(«،  (آلمان  آلمان  دموکراتیک  جمهوری  ملی  یادبود  بنای 
مقدس گرایی و مقدس نمایی غلط و وارونه کرد. ورنر محترمانه از دانش آموزان می خواهد توجه داشته 
باشند که این بنا و مجتمع یادبود و بزرگداشت قربانیان، گورستان نیز هست و بستگان مردگان در آنجا 
در رفت و آمدند. »فکر کنید که آیا حتما باید با تلفن های همراه خود از کوره های آدم سوزی عکس 

1. اولین فینگر (Evelyn Finger(، »یادآوری، واژه ای بسیار مقدس است«، منتشرشده در مجله سایت (Zeit(، ویژه نامه 
تاریخ، شماره ۴/ 200۸، ص. ۷۸ به بعد، در سایت اینترنتی زیر، آخرین رجوع 2012/11/۸:

Buchenwald  http://www.zeit.de/zeit-geschichte/2008/04/Repotage-Gedenkstaette-

http://www.zeit.de/zeit-geschichte/2008/04/Repotage-Gedenkstaette-
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بگیرید، آیا چنین کاری ضروری است؟ در اینجا ممنوعیتی برای عکس گرفتن وجود ندارد، تنها سیگار 
کشیدن ممنوع است. خودتان تصمیم بگیرید که عکس گرفتن درست است یا نه«. چند نفری از جوانان 
که موی بلند دارند تلفن های همراه خود را خاموش می کنند. بازدید از محوطه اردوگاه حدود دو ساعت 
طول می کشد. (...( ورنر موضوع عکس گرفتن از کوره های آدم سوزی را بی دلیل مطرح نکرده بود. در 
سایت های اینترنتی جریانات سیاسی راست افراطی (نئو فاشیستی(، همواره عکس های جدیدی از کوره ها 
چاپ و منتشر می کردند با  زیرنویس های این چنینی: »بسیار جای تاسف است که چنین دورانی به پایان 
رسیده است«. در این اردوگاه تاکنون آتش سوزی عمدی، مانند آتش سوزی عمدی که سال 1۹۹2، در 
اردوگاه کار و مرگ ساکزنهاوزن (Sachsenhausen( رخ داد، اتفاق نیفتاده است. در آن آتش سوزی 
یهودی  زندانیان  ویژه  نمایشگاه  به  تبدیل  که  را  چوبی  کلبه  یک  (نئونازی ها(  نوین  نازی های  عمدی، 
شده بود، به آتش کشیده و آن را ویران کرده بودند. اما در اینجا، برخی از جوانان راست افراطی ایالت 
تورینگ (Thüring(، به کنار تاسیسات ویژه تیر خالص اردوگاه (در دوران نازیسم( می روند و در آنجا 
در ژست افراد اس - اس عکس می گیرند. آنها طرح و نقشه ساختمانی اردوگاه را کپی کرده بودند تا با 
ساختن یک مدل،  نشان دهند که چگونه می توان کشتار و قتل دگراندیشان را »دقیق تر و کاراتر« نمود. 
آنها بر روی سنگ های یادبود ادرار کردند تا از این راه »شجاعت« خود را به نمایش بگذارند. مشکل 
روشنگری در اینجا، در شهرستان ایالت تورینگ، تنها گروه های راست افراطی نیستند، بلکه انتظارات 
خیرخواهانه گردشگران عالقمند به تاریخ، نیز جنبه دیگری از مشکل کار روشنگری و آگاه سازی است. 
اتاق های گاز کشتار دسته جمعی وجود ندارد بسیار  این اردوگاه  اینکه در  از  بازدیدکنندگان  از  برخی 
متعجب می شوند. عده ای دیگر از وجود سیستم و ساختاری بسیار پیچیده برای کشتار و قتل ها تعجب 
می کنند. از این تعجب می کنند که چرا برای 2۴ اردوگاه کار و مرگ موجود، بیش از 1000 تاسیسات 
جانبی وجود داشته است. این چنین به نظر می آید که آلمان ها اطالعات دقیق و کامال درستی از »رایش 
حدود   ،)Buchenwald) بوخنوالد  اردوگاه  در   )...) ندارند.  نازیسم،  حاکمیت  تحت  آلمان  از  سوم«، 
یهودیان  و  سینتی ها،  و  روما  تا  اسرای جنگی،  و  همجنسگرایان  از   ،)...) رسیدند  قتل  به  انسان   ۶0000
از  ورنر  دلیل  این  به  می رسد.  نظر  به  کم  میلیون،  شش  با  مقایسه  در   ۶0000 رقم  سیاسی.  مخالفان  و 
بوده  مرگ  اردوگاه  یک  کشته(  میلیون  شش  (با  آشویتس  اگر  شما،  نظر  »به  می پرسد:  دانش آموزان 
است، آیا می توان بوخنوالد را (با ۶0000 کشته(، در مقایسه با آشویتس، یک اردوگاه مرگ دانست؟« 
برای لحظه ای سکوت می شود، سکوتی سنگین در سایه مقر فرماندهی پیشین اردوگاه. اندکی بعد، یکی 
از جوانان پاسخ می دهد: »چرا، به نظر من می توان آن را یک اردوگاه مرگ نامید، اما اردوگاه مرگی 
سرما،  گرسنگی،  اجباری،  کار  راه  از  »کشتار  می دهد:  ادامه  جوانی  دختر  بود«.  دیگر  گونه ای  به  که 
ضرب و شتم«. آنها در برابر مقر فرمانده پیشین اردوگاه، افسر اس - اس کوخ (Koch(، ایستاده اند و در 
رابطه با خودسری و بی قانونی سیستم نازیسم با یکدیگر گفتگو می کنند. درباره اینکه این خودسری نه 
استثناء، بلکه یک سیستم بود. به عنوان مثال، درباره اینکه افراد اس - اس کاله زندانیان را به پشت پست 
نگهبانی (منطقه ورود ممنوع برای زندانیان( می انداختند و بعد آنها را با زور اسلحه مجبور می کردند، 
کاله را بردارند و بر سر بگذارند، و هنگامی که زندانی بخت برگشته وارد منطقه ممنوعه می شد، او را 
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به دلیل »تالش برای فرار«، به گلوله می بستند تا بدین ترتیب آمار کشته شدگان در حال فرار را افزایش 
دهند و از این راه بتوانند برای خود پاداش مرخصی اضافی بگیرند. به نظر می آید که ورنر عالقه ای به 
تعریف چنین جزئیات خشنی ندارد. (...( نسل نوین محققان و پژوهشگران تاریخ، عالقه چندانی برای 
به جوشش درآوردن احساسات و بازی با عواطف مردم ندارند و برعکس بیشتر طرفدار روشنگری و 
خواهان افزایش آگاهی انسان ها نسبت به عدالت و درک مردم از مشخصات بی عدالتی هستند. هنگامی 
که دانش آموزان وارد زیرزمین و داالن تنگی می شوند که قربانیان نازیسم می بایست در آنجا در انتظار 
بفهمند  می بایست  (دانش آموزان(  آنها  که  است  اینجا  در  درست  می ایستادند،  به صف  بعدی  شکنجه 
و درک کنند که چه فاجعه ای رخ داده است، و نه اینکه احساس ترس و وحشت کنند یا شرمگین و 
خجول شوند، آنها باید فاجعه را بفهمند: درک کنند که فاشیسم یک نظام جنایت، در بعدی اجتماعی 
بود. ورنر با دانش آموزان درباره »اراذل و اوباش، یا گویا عناصر و گروه های مضر برای سالمت جامعه« 
و نیز تغییر معنای یهودیت، از مفهوم یک ملت، به مفهومی به معنای »ویژگی نژادی« و اهمیت این تغییر 
و پیامدهای ناگوار آن  بسیار مفصل سخن می گوید و با آنها به بحث و گفتگو می نشیند. در این گردش 
علمی و دیدار از بنای یادبود قربانیان نازیسم، موضوع هولوکاست نقش اساسی و ویژه ای بازی نمی کند، 
اما هر از گاهی مطرح می شود. هنگامی که دانش آموزان در حال عبور از دروازه اردوگاه بودند، یکی 
به آنچه که  بر سر در دروازه نصب کرده بودند: »به هرکس نسبت  از آنها متوجه شعاری می شود که 
هست«. در حالی که بر سر اردوگاه آشویتس نوشته شده بود: »کار موجب رهایی است«. (...( هنگامی 
که حدود ساعت یک بعد از ظهر، معلم سرپرست گروه به آنها تذکر می دهد اگر می خواهند اتوبوس 
را از دست ندهند باید اندکی عجله کنند، عده ای از دانش آموزان به شدت به این امر اعتراض می کنند: 
حاال که وقت فیزیک خواندن نیست؟ پایان یافتن ساعت درس تاریخ، مانند ساعات سایر دروس، تقصیر 
دانش آموزان نیست. هر درسی یک زمانی باید تمام شود. آنها از میدان تجمع با عجله عبور می کنند تا 
به ساختمان کوره ها برسند. کاشی های سفید بخش آسیب شناسی (Pathologie(، دستگیره های تمیز و 
پاکیزه کوره ها، و گل های خشک و پژمرده در اتاق یادبود. پس از بازدید، در بیرون ساختمان کوره ها، 
از دانش آموزان درخواست می شود، در صورت امکان، از دویدن به سوی ایستگاه اتوبوس خودداری 

کنند. امروز هیچ کس از اردوگاه و تاسیسات آن عکس نگرفت (...(.
(...( »فولکهارد کنیگه (Volkhard Knigge، مدیر مسئول بناهای یادبود غرب آلمان( می گوید »واژه 
مقدسی شده، که گویا هرگز در خدمت  آنچنان کلمه  به  تبدیل  امروز  به خاطره سپردن،  و  یادآوری 
تالفی و کینه جویی یا انتقام نبوده است«. تنها مخالفان نازیسم نیستند که از این محل ها دیدن می کنند، 
تا خاطره (نازیسم( را گرامی بدارند و (به آمران و عامالن یک سیستم  اینجا می آیند  به  نیز  نئونازی ها 
جنایت( ادای احترام کنند. درست به همین دلیل، نباید اجازه داد که اینگونه بناها و اماکن یادبود تبدیل 
به مراکز تفریحی وحشت آور، »دیسنی لند وحشت«، شوند. حتی اگر عده ای از بازدیدکنندگان اردوگاه 
هم نسبت به این امر دارای نظری موافق باشند و عدم تمایل به دیدن برخی از صحنه ها را بسیار عادی 
تلقی کنند، باز هم نباید اجازه داد که لذت بصری یا تماشاگری محض، جایگزین واقعیات تلخ تاریخ 
شود. بررسی دقیق و موشکافانه حوادث گذشته، تنها ضامن علیه سطحی نگری به هنگام ادای احترام و 
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یادآوری خاطرات تلخ گذشته است. (...( اکنون، پس از انجام وظیفه یادآوری و ادای احترام، حاال نوبت 
چیست؟ نوبت آخرین اتوبوس است. اتوبوسی که در آن جوانانی نشسته اند که در آینده، پژوهشگر و 
محقق بناهای یادبود خواهند بود. ساعت آموزش و درس، پایان یافته است و آنها مرخص شده اند و چون 
اکتبر(Oktoberfest(، در شرق  (Zwiebelmarkt(، جشن  پیاز  بازار  (Weimar(، جشن  وایمار  در شهر 
آلمان، برگزار می شود، آنها به آنجا می روند تا سوسیس سرخ شده بخورند. ورنر نیز با آنها همراه می شود. 
همکار ورنر، رونالد هیرته (Ronald Hirte(، برای او تعریف می کند که به هنگام یک گردش علمی 
در شهر وایمار، در برابر مجسمه های گوته و شیلر (Schiller- Goethe(، دو نفر از دانش آموزان خارجی، 
مورد تهاجم و ضرب و شتم قرار گرفته اند و امروز در تئاتر پالتس (Theaterplatz(، در میدان تئاتر شهر، 
جار و جنجال و تظاهرات برپا شد و همه جا پر است از اعالمیه های راست افراطی. علیه نئونازی ها چه 

باید کرد؟ 
باره میان دو معلم تاریخ، ورنر و رونالد، که در یک کافه نشسته اند، بحث داغ و شدیدی  در این 
درمی گیرد. ورنر می گوید: من در گردشگری و بازدیدهای علمی خودم به جزئیات توجه زیاد یا ویژه ای 
نمی کنم و از کنار خیلی از مسائل می گذرم. به همین دلیل هم آنها (دانش آموزان( همراه من می آیند و 
در آنجا می چرخند. هیرته: من، برعکس تو، با آنها صحبت و بحث می کنم. ورنر: در آن صورت تمام 
برنامه از بین می رود، چون زمان ما محدود است، وقت اینکارها را نداریم. هیرته: تو نمی توانی به همین 
سادگی از کنار مسائل بگذری و به آنها توجه الزم را نکنی. من باید بدانم چه کسی در برابر من ایستاده 
است، با چه کسی حرف می زنم، و بقیه کالس درباره او چه می گویند، آیا موافق هستند، یا مخالف؟ 
ورنر (اندکی عصبی(: در اینجا که موضوع بر سر نیازهای ما نیست. مهم این است که اکثریت کالس، 
چیزی یاد بگیرند. هیرته (با خشم(: اما تو وظیفه داری که با آنها درباره حقایق تاریخی حرف بزنی. آنها 
بیرونشان کرد. ورنر (با صدای  باید از کالس  بیرون آیند و تغییر روش دهند وگرنه  از بی تفاوتی  باید 
بلند(: بیرونشان کنیم که چه بشود؟ پس بفرمایید که بعدا حتی کسانی را که به ان. پ. د.(NPD، حزب 
ناسیونالیست آلمان( رای می دهند، از کالس بیرون کنیم، هرچند که ان.پ.د. حزبی قانونی است؟ اگر 

اینطور است، پس باید من را هم بیرون کنید! 
از محتوا  امری عادی و روزمره شود و عاری  به  تبدیل  به خاطر یادآوری. یادآوری که  یادآوری 
چنین  برای  بود.  خواهد  آینده  و  حال  برای  نتیجه گیری  بدون  (گذشته(  تاریخ  بررسی  همچون  گردد، 
توافق  کافه  همان  در  بوخنوالد  تاریخ پژوهان  بزند.  و کری  به کوری  را  بتواند خود  باید  انسان  کاری، 
در  سالحی  آنها  برای  گفتگو  و  جدل  و  بحث  کنند.  ثبت نام  آموزشی  دوره  یک  برای  که  کردند 
بازماندگان  آخرین  که  است  تاسف  بسیار  جای  است.  ظاهری  عزاداری های  با  همراه  بی تفاوتی  برابر 
می توانست شاید  جوانان،  خشمگینانه  شرکت  ندارند.  حضور  گفتگوها  نوع  این  در  اردوگاه ها 

تسلی بخش آنها باشد.



ضمائم

بودجهتسلیحاتودرآمدملیآلماندرسالهای۱۹۳۲تا۱۹۳۸

درصد بودجه تسلیحات
از درآمد ملی

درآمد ملی
(به میلیارد(

بودجه تسلیحات
(به میلیارد( سال

1/۳ ۴۵/۶ 0/۶ 1۹۳2

1/۵ ۴۶/۵ 0/۷ 1۹۳۳

۷/۸ ۵2/۸ ۴/1 1۹۳۴

۹/۳ ۵۹/2 ۵/۵ 1۹۳۵

1۵/۷ ۶۵/۸ 10/۳ 1۹۳۶

1۵ ۷۳/۸ 11 1۹۳۷

21 ۸2/1 1۷/2 1۹۳۸

منبع: فریتس بلیچ (Fritz Blaich(، اقتصاد و تسلیحات در »رایش سوم«،
موسسه بیبلیوگرافی/ انتشارات آرتمیس و وینکلر (Artemis & Winkler(، دوسلدورف، 1۹۸۷، صفحۀ ۸۳
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تعدادکارگراناجباریدراقتصادآلماندرسالهای۱۹۴۱تا۱۹۴۴
(ارقام به میلیون، در آخر ماه می هر سال(

در هر یک از بخش ها
کل زمان

بقیه حمل و نقل کار دستی صنایع کشاورزی

0/1 0/1 0/۳ 1/0 1/۵ ۳/0 1۹۴1

0/۳ 0/2 0/۳ 1/۴ 2/0 ۴/2 1۹۴2

0/۵ 0/۳ 0/۴ 2/۸ 2/۳ ۶/۳ 1۹۴۳

0/۴ 0/۴ 0/۵ ۳/2 2/۶ ۷/1 1۹۴۴

منبع: رولف واگنفور (Rolf Wagenfür(، صنایع آلمان در دوران جنگ (1۹۴۵ - 1۹۳۹(،
دونکر و هومبولت (Dunker & Humbolt(، برلین، 1۹۶۳، صفحۀ ۴۶

نیرویکاردرآلماندرسالهای۱۹۳۹تا۱۹۴۴
،)Memelgebiet) و منطقه ممل )Sudetenland) امپراتوری آلمان در مرزهای سال 1۹۳۷، به انضمام اتریش، سودتن لند)

ارقام به میلیون، در پایان ماه می هر سال(

نیروهای مسلح خارجیان و 
اسرای جنگی

نیروی کار آلمانی
زمان

بخش فعال تلفات کل نیروها کل زنان مردان

1/۴ - 1/۴ 0/۳ ۳۹/1 1۴/۶ 2۴/۵ 1۹۳۹

۵/۶ 0/1 ۵/۷ 1/2 ۳۴/۸ 1۴/۴ 20/۴ 1۹۴0

۷/2 0/2 ۷/۴ ۳ ۳۳/1 1۴/1 1۹ 1۹۴1

۸/۶ 0/۸ ۹/۴ ۴/2 ۳1/۳ 1۴/۴ 1۶/۹ 1۹۴2

۹/۵ 1/۷ 11/2 ۶/۳ ۳0/۳ 1۴/۸ 1۵/۵ 1۹۴۳

۹/1 ۳/۳ 12/۴ ۷/1 2۹ 1۴/۸ 1۴/2 1۹۴۴

۹/1 ۳/۹ 1۳ ۷/۵ 2۸/۴ 1۴/۹ 1۳/۵ 1۹۴۴
(تا پایان سپتامبر(

منبع: رولف واگنفور (Rolf Wagenfür(، صنایع آلمان در دوران جنگ (1۹۴۵ - 1۹۳۹(،
دونکر و هومبولت (Dunker & Humbolt(، برلین، 1۹۶۳، صفحۀ 1۳۹
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الـکـتـرونـیـکـی آمـوزشـکـده
ایران برایجامعهمدنی

پروژۀ


