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  بيژن نباتی

  ٢٠١۴  مارچ١۵

 جنگ جھانی چھارم ، ابزارھا  و آماجھا

۴ 
  

٩  

  ! بخش چھارم ، ھيتلر، بنيانگذاردولت يھود 

رغم ھزاران کتاب و مقاله و فلم و  اسی او ، علیيھا  و عالئق س زهي، ھمانگونه که انگ" تلريآدولف ھ" ت يشخص

!  سر می برد  ه زندگی او منتشر گشته است ، ھمچنان در ھاله ای از  ابھام  بۀگزارش که در رابطه با لحظه لحظ

است ، اری از کشورھای جھان سوم نقش بسته ي  و حتی بسامريکات مردم اروپا  و ير معمولی که از او در ذھنيتصو

ھودی بی گناه را در ي! ون يلي است که شش مئیوالي تشنه به خون و خالصه ھۀوانيک دي ، ئیايخوليک آدم مالير يتصو

د  تلفات جنگ دوم چقدر بوده است ، پاسخ می يلی ھا که بپرسياز خ! کوره ھای آدم سوزی زنده زنده کباب کرده است 

کم کار " ژهي وۀطبق"تی  تحت کنترل يم  و تربيستم  تعليسانه ای  و سارتش ر!  زاد يدست مر! ون  يليشش م:  د يشنو

 : دم  يخ  پرسيور تاريک پرفسيان کار  روی جنگ دوم ، از يبار  در جر کيآدمھای عادی به کنار ،  !  نکرده است 

 ان جنبه کامالً يھوديتلر از ينفرت ھ: چه بود ؟  پاسخ  داد " تيھودي"با " تلريآدولف ھ"ت ي ضدتيماھبه نظرشما 

دررابطه با ھانفشتنگلھا  ("ھلنه ھانفشتنگل"د ؟ گفت خود او به ين حرف را می زنيگفتم از کجا ا! شخصی داشته است 

تلرھم در يحتی پاوال خواھرھ. است "  شخصیألۀمس" کيان يھوديگفته بود که نفرت وی از ) ح خواھم دادي توضبعداً 

ن موضوع يانجام داده بود ، اشاره به ا) يان  جنگ دومسال پس از پا کينی عي (١٩۴۶جون مصاحبه ای که  در پنجم 

رد  که داد  و ستد يت  سرچشمه  می گين  واقعيآدولف  معتقد بود که ناکام ماندن  وی در نقاشی  از ا: "کرده است که  

ھودی مادرش را که به حد ي  پزشک" ادوارد بلوخ "تلر دکتر ينطور ھيھم" . ان بوده استيھوديآثار ھنری ھمه در دست 

ن طی نامه يتلر در دوران اقامتش در وين ھيعالوه برا. تلر می دانست يول  مرگ کالرا ھؤت  داشت ، مسپرستش دوس

 به حال استفراغ  دچار می ن خرقه پوشان  واقعاً يمن اغلب از  بوی بدن ا: " کی از دوستانش نوشته است کهيای به 

  " !! شوم

به " جنگ جھانی دوم"فھم معادالت . کمتر نشانی از واقعيت دارد " تفسير رسمی"واھيم ديد که اين در سطور آينده خ

ن راه به جای ينکار  فکر می کنم بھتريبرای ا.  می باشد " تلريآدولف ھ"زی منوط  به شناخت واقعی يرت انگيزان حيم

اری  از پوشالھای انداخته شده  يھا است که  بست تضاديم  به ماھيخی ،  ورود مستقياسی و تاريشخصی کردن مسائل  س

ا  و يری نسبتا  درستتر از روند  قضايدست آمدن تصوه  بااستھای جھانی را به کنار زده و بيخی  و سيبر مسائل  تار
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زی که حرکت يعنی ھمان چي.  نقش کانونھای قدرت در سمت وسو دادن  به  فعل و انفعاالت جھانی ،  کمک  می کند 

  . شمار می رود ه ب"  ن جھانیيمخل نظم نو"و "  انيخالف جر"ستای آن در را

  

  آدولف ھيتلر که بود ؟ 

ک يکل گروبری يک چھارمش شيتلری ، يک چھارمش ھيد که يا می آيدنه ، فرزندی ب١٨٨٩ اپريلستم يدرروز ب

.  به ثبت می رسد "  تلريس ھدولفا "نام ه د بين  کودک  در دفتر تعميا! ک چھارمش نامعلوم  بود يچھارمش  پولتسل  و 

کل يا آنا شيمار" نام ه از  زنی چھل  و دو ساله  ب" اشترونز"   در روستای کوچک ١٨٣٧  جوندولف  در ھفتم اپدر 

" م يدولرزھا" ن  سبب  نام  نوزاد را  در يار کوچک بود  و به ھميبس" اشترونز" روستای.  زاده شده  بود "  گروبر

ن  کودک ،  جای نام  پدر ي اۀدر  شناسنام.  به ثبت رسانده  بودند " کل گروبريزشئيآلو"نام ه   بمشروعناتحت عنوان  

  .  خالی بود 

  الماناسی يروی سين  نيل شدن  به بزرگتريھا  در راه  تبديالدی که نازي سی مۀل دھيله باعث می شود که در اواأين مسا

راه افتد  که ھدف آن  اثبات ه  بالمانھودی در داخل  و خارج يات  ن  گسترده ای از سوی مطبوعيبودند ، کمپ

ان يتلر  و جريک چھارم ھيھودی بودن ي مبنی بر ئیدنبال اثبات ادعاه ن گسترده  بين کمپيا!  تلر بودي بودن ھئیايرآريغ

مور می کند که در أا مر"  ھانس فرانک " لشيتلر وکين ، ھين  کمپيدنبال اه ب! ھودی در  رگھای او بوديداشتن خون 

آمده است " ھانس فرانک "آنگونه که در خاطرات . ه کند يک  گزارش محرمانه برای او تھيق کرده  و ين رابطه  تحقيا

  :در گزارش چنين آمده است !  ار نگران کننده بود ين گزارش که  به ادعای او از  تمامی منابع   گردآوری شده ، بسي، ا

فرانکن "نام ه ھودی ثروتمند بيک يو پسر" کل گروبريا آنا شيمار"ک آشپز به نام يند نامشروع تلرفرزي پدرھظاھراً " 

 آنھا مورد  تجاوز پسر خانواده ۀ در خان١٨٣٠ ۀا برای آنھا کار می کرده است و دراواخر دھيبوده است که مار" برگر

ابت ي  به ن،د  تا  زمانی که چھارده ساله می شوديا  می آيدنه ن زن  بيرد  و فرانکن برگر از روزی که پسر ايقرار می گ

 فرانکن برگر و ۀان خانواديزکه مي نئینامه ھا. انه به زن  پرداخت می کرده است يک مقرری ماھيپسر نوزده ساله اش  

رفته ين است که ھردوطرف پذيت ازايتلر رد و بدل می شده است ھمگی موجود  است در مجموع حکايمادر بزرگ ھ

ک ير ساخته است که ي فرانکن برگر را ناگزۀثر بوده اند ، خانوادؤز مئياآمدن آلويدنه ط و حوادثی که در بيکه شرابودند 

  . "      د يوی پرداخت نماه مقرری پدری  ب

 بوده ھودیيم ينتلر ين امکان را نمی شود انکار کرد  که  پدرھيسف شده بود که اأشوا اظھار  تيدر گزارش فرانک به پ

 صورت گرفته و شکست انتخاباتی المانان انتخابات مجلس ملی ي و در جر١٩٣٢ جوالیغات در ين تبلياوج ا ! است

نر زون اوند مونتاگز يو"شی ي اترۀن ماه روزناميدر اواخر ا. ستھا را در دستور کار داشت ياليونال  سوسيناس

ز به نام يکه اشاره ای طنز آم" کل گروبريل شيھا" تر درشت ين ، با تيکشنبه و دوشنبه وي ۀمعنی روزنامه ب" تونگيسا

تلر و جاری بودن  خون ياکان  ھيقات  خود در مورد نيج  تحقيتلر و نامشروع بودن او بود ، نتايواقعی  پدر آدولف ھ

ر آن کسی جز  يروزنامه ای که صاحب  و سردب.  ژه منتشر می کند ي  وۀک شماريرا در !  ھودی در  رگھای او ي

  فرانکن ۀکه کسی  از خانواد کی آني! ن ادعا  دو اشکال جزئی  وارد بود يبرا. ش نبود ي ،  صدراعظم وقت اترسدلفو

" چ يکوالوس  پررادووين" قات انجام شده توسط يکه بر اساس  تحق گر آنيدا نشد  که روی آنتن برده شود  و ديبرگر پ

  ساکن  ھودیي ۀست جامعيلتر در  يا نام مشابه فرانکن راينام  و ن ي  خانواده ای به اازسوی دانشگاه گراتس ، اساساً 

  ! ده بود يش به ثبت نرسيگراتس در اتر

  

١٠  
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بی در  شخصی کردن يتلر ، تالش عجي  در  رابطه  با  شخص ھئیم که جدای درست و غلطی  ھر ادعايمی خواھم بگو

ک جنگ  خانمانسوز را  دامن  زد  و نه  فقط ي که آتش لیيت تضاد ھای واقعی و داليز از ورود به ماھيمسائل او و گر

اسی  و فرھنگی غرب يت سيان اليون قربانی برجای گذاشت را ، درميليش از  پنجاه و پنج ميھودی که بيون يليشش م

 ۀنشاندھند" تلريآدولف ھ"اری در زندگی يعکس ضد اطالعات موجود شواھد بسه ب!  می توان به  وضوح  مشاھده  کرد

ت است ين  واقعيد ايؤمرور کوتاھی  بر زندگی او م !   جنبه شخصی نداشته استاساساً ان يھودي است که نفرت او از آن

اسی، فرھنگی و يزان نفوذ سياست و ميای سي دنۀزانی که او با مسائل پشت پردين  نفرت به مرور زمان و به ميکه ا

اسی ، اقتصادی و رسانه يل داشتن اھرمھای قدرت سو کنترق درياستھای جھانی از طريبرس" ھوديزرساالران "مالی 

ز يتلر نيق سازمانھای فراماسونری که خود ھي از طرئی و اعمال نفوذ در دولتھای اروپاامريکا ۀاالت متحديی در ائ

  . ش گذاشته بود يدا کرده بود ، رو به افزايھمکاری با آنان را پ! درآغاز افتخار 

از شدت  نداری  می گذراند و" ن يو" ار سختی را  دريتلر در دورانی  که او زندگی  بسيھن  دوستان يدو تن از بھتر

کی ي.  بودند ھودیيبود ،  "  مردانۀخان"به معنی "  ميِمنرھا "ا اصطالحاً ي" انينوايشگاه  بيآسا"دن  در يمجبور به خواب

مه وقت آثارھنری مجار يک دالل نيگری يو دکه اغلب به او کمک می کرد " نسونيراب"نام ه ک چشمی بود بيقفل ساز 

لی ي درباره اش  گفته بود که او مرد خئیار ھم حرمت می گذاشت  و جايتلر به  او بسيبود که ھ" وزف نوماني"نام ه ب

د می شوند يباره به اتفاق او و به  مدت پنج روز ناپد کين روز تابستان به  يبارھم  در نخست کيحتی .  محترمی است 

 ، شانياھايآرزوھا و رودن به ي ، برای تحقق بخشالمان مھاجرت به ۀگر  درباريد کي اغلب با ھودیينومان تلر و يھ!  

  !  می شوند المان ۀ ھمراه با  او ترک  کرده  و روان١٩١٣ مه ٢۴ن را  در ي ھم وتاً ينھا! گپ می زدند 

 داً يده  بودند ، اکيز خريھای خود  او را  نيری از نقاشايانی  که آثار ھنری می فروختند  و بسيھودين سه نفر از يھمچن

ن يخانه ھای ويھای او را  در ميتلر درھمان دوران که  نقاشيک ھيدوست و شر" شيکارل ھون. "مورد احترام او بودند 

ان داد يھوديح می دھد که با يشتر ترجيده بودم که می گفت بيبار از آدولف شن کيش از يب"می فروخت  نقل می کند که 

ان دائمی و پر و پا يشه مشتريھم! از اتفاق ." !  مت می شمارند ينانند  که فرصت را غنيرا فقط ايو ستد  داشته باشد ، ز

ابانھا  ي که مدتی در خ١٩٠٩ اگستنطور در يھم. بودند " اکوب آلتنبرگي" انی مثليھوديتلر، يقرص نقاشی ھای ھ

  . د يھودی بود می خوابيک يابان اردبرگ که متعلق  به ي در گرمخانه ھای خسرگردان بود ، برای گرم کردن خود بعضاً 

اسی اش يتھای سيژه آغاز فعاليوه تلر مجروح از جبھه ھا  و بيان جنگ اول  و بازگشت ھيکه پس از پا جالبتر ازھمه آن

! راھم از او نقل کرده است ! گری است که ازقضا خاطرات لذتبخشی ي دھودیيک يجر أمست! طوراتفاقی ه ، دوباره ب

رو ه ا در ورودی با او روبيمن اغلب در پلکان و: " نقل می کند " تلريآدولف ھ"ھودی آنروز ي ۀصاحبخان" ارالنگر"

گر و يچ وقت نشان نمی داد که مرا با چشمی ديھ. ادداشت خود بود ي ۀزی در دفترچياغلب سرگرم نوشتن چ. می شدم 

  .... "ند يمردم می بر ي  با ساتوا  متفکامالً 

 شخصی کی از منابع  نفرت ظاھراً يمادر آدولف ، که ادعا می شود " تلريکالرا ھ"ھودیيپزشک " ادوارد بلوخ"دکتر 

ر می ي کولۀ در روزنام١٩۴٠عنی در سال يز ، سی و سه سال پس از مرگ کالرا يان بوده است نيھوديتلرنسبت به يھ

  : سد ينو

که لباس  ی وجه صورت حساب به مطب مراجعه کرده بود درحالۀماندير برای پرداخت باقتليپس از مرگ کالرا که ھ"

کرد گفت  م به چشمانم نگاه میيکه مستق یاه برتن داشت به ھنگام خداحافظی دستھای مرا گرفته و درحاليو کراوات س

 مطمئن ھستم  که دارد ؟ا نهيد دارد اين صحنه را به ينمی دانم که حاال ا. شه سپاسگذار شما خواھم بود يکه من برای ھم

گری يھودی ديچ ينان دارم لطفی که او در حق من کرد ، درحق ھياطم. ن وعده وفا کرد يرا که او به ايز. 

  ."    ش نکرده است ي  و اترالماندرسرتاسر
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  زندگی آدولف ھيتلر 

 جنوریسوم  .    رفته می شود يپذ"  تسنيل" ازده سالگی  در ھنرستانی  در ي  ،  آدولف  در سن  ١٩٠٠ سپتمبر ١٧

 ١۴  خانواده  داشت ،  فوت  می کند  و  آدولف یه اعضايار خشنی  با  او و بقيز ،  که رفتار  بسئي پدرش آلو١٩٠٣

وندد  و مادرش اجازه می دھد که يت می پياھای او به واقعيؤکی  از ري ١٩٠۶در بھار . ساله مرد خانه  می شود 

شتر يتلر بي زمانی  ھۀن  برھيدر ا.  قی  و معماری  برود ين ، قبله گاه ھنر ، موسيت  کوتاھی به وآدولف  برای مد

: اد  می آورد  که يتلر به يپائوال  خواھر ھ!  ست ياسی نيرسي  غنحال  اصالً يبا ا.  ل به ھنر نقاشی  و معماری دارد يتما

  . "  من  با  فصاحت  و  بالغت تمام  سخنرانی  می کرد  است  برای مادرم  و يخ  و سي تارۀوی  اغلب  دربار"  

ن ي  کالرا  به دکتر بلوخ ، مشخص  می شود که  او مبتال به سرطان است  و  به ھمۀ با مراجع١٩٠٧ جنوریچھاردھم 

لر تيماری کالرا ، ھيشرفت بيبا پ. نتس بستری می شوديشھر ل" خواھران مھربان" تانسيمارخاطرھم سه روز بعد در ب

ک بامداد  ين ساعات تارين حال  پس از چند ماه  در نخستيبا ا.  تمام وقتش را به پرستاری از او اختصاص می دھد 

دکتر بلوخ  که  .  ا  می رود يتلر ، آرام از دنيقول  خود ھه سمس ،  بير  نور  درخت  کري  در  زدسمبر  ٢١روز 

تلر ، ي آدولف ھۀکس را به انداز چيدر تمام طول خدمتم ھ: " د ينطور می گويده است ايادی  را ديرھای  زيمرگ و م

 در ئین سال تولدش را به تنھايستميتلر ، بيھ١٩٠٩ اپريلستم يب" . دميدرد مند و آزرده خاطر پس ازمرگ  مادرش ند

 ۀخانک يبار نقل مکان  به  کياندکی بعد در اواخر تابستان آن سال پس از ! رد يآپارتمان  کوچکش جشن می گ

ن تمامی يش از ايچندی پ. ابانھا  و پارکھا را آغاز می کند يکوچکتر ، مجبور به پس دادن خانه می شود  و زندگی  در خ

 مانده از کالرا را به خواھر ناتنی اش آنجال  راوبال منتقل کرده بود  و برای خودش به جز یجاه  بۀيخود از ارثۀ يسھم

ن  ي زندگی عادی در وۀگری که او را قادر به اداميز ديارث پدری باقی مانده بود چمانه و مبلغی که از يتيک  مقرری ي

  .  کند به جا  نمانده بود 

  

١١  

ک مبل ساز يپسر "  تسکي کوباگست. "م  با ظلم  و بی عدالتی حاکم  در جامعه است يتلر در تماس مستقين سالھا ھيدر ا

تلر يز ھمراه ھين نين روزھا  در وينتس آشنا شده بود و در ايدر  شھر ل  با او ١٩٠۵تلر که  از سال  ين دوست ھيو اول

ن يچن" تلر جوانی که من می شناختميھ"ن زمان  اورا در کتاب خود بنام ينجا  و آنجا می رود ، حاالت و افکار ايبه ا

  :ف می کند يتوص

م  و راھی مرکز شھر با آن خانه ي گذشت متوسط  میۀ طبقۀچ  و خم محليان  کوچه ھای پر پيما اغلب گرسنه ، از م" 

ستاده  بودند  و آن ھتل ھای مجلل ، يک پوشی که جلوی خانه ھا ايانی  و نوکران  پر زرق و برق  و شيھای با شکوه اع

ه  می تاخت بيعدالتی ھای اجتماعی ناشی از آن ثروتھای باد آوردانگری  می کرد  و به يوسته عصيآدولف  پ. م يمی شد

. . شه سر ناسازگاری داشت يا قھر بود و ھميوی با دن. د ي که  نگاه  می کرد  بی عدالتی ، نفرت و دشمنی  می دھر جا. 

ان  يد از مي را باجاریيتمام مستغالت و امالک استد  شد و بعد از برگشت  معتقد شده بود که يبار سه روز ناپد کي.  

!  ...... "  د ين نقشه کشيا  محله کارگر نشيھای سازمانی  کارگران برد  و بعد ھم  تمام شب را نشست  و  برای خانه 

 کوچک با خود می ۀک ساک پاره پوري اش را  در ئیکه تمام اسباب و دارا ی ، در حال١٩١٣ ماه مه ٢۴ روز تاً ينھا

 سوی ارتش  از١٩١۴ جنوریچند ماه بعد در .  می شود المانخ ترک کرده و وارد خاک ين را به ھدف مونيد ، ويکش

ل يدله  پس از مراجعه به ارتش در سالزبورگ ، بفبروریدر پنجم  . ر پرچم احضار می شود يش برای خدمت زياتر

ص داده نمی شود  و يش ،  برای خدمات  جنگی  و حمل سالح ، مناسب تشخ ایت عمومی جسمانيالغری و وضع
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 اگستتلر در سوم ي شعله ور شدن آتش جنگ اول ، ھبا. خ برمی گردد يدنبال آن آدولف به مونه ب. معاف می شود 

سی  در ارتش يا می فرستد  و تقاضای  نام نويپادشاه باوار" گ سوميلودو"ک درخواست خصوصی برایيھمانسال 

 ان  جنگ اولي و  پا١٩١٨ن حال  تا سال  ي بود  با االمانکه  پاره ای  از امپراتوری  ا  با  آنيباوار.    را می کند المان

اری بود  و  برای خود  پادشاه  يژه ای  برخوردار  بوده  و  دارای  به اصطالح  ، استقالل  شھريت  وي،  از موقع

  .  داشت 

ا معرفی ياده باواري وی خود را به ھنگ اول پاگست ١۶عنوان داوطلب ، روز ه تلر ازسوی ارتش بيرفته شدن ھيبا پذ

وقتی که او  : " سد يدان نبرد می نويتلردرميدر کتاب ھ" ھانس مند"ه نام تلر بيکی از ھمقطاران آدولف ھي. می کند 

ک زن به جواھراتش  نگاه  می کند ،  به آن  ين بار  تفنگ در دست گرفت ، با خوشحالی  و ھمانگونه که يبرای نخست

نگ  جھانی  اول ، دو تلر  در  دوران  جيخ  زندگی آدولف ھيبا  بررسی تار! " دم ينگاه کرد  که من  پنھانی  خند

شھرت "گری ير او و ديباکی کم نظيکی  تھور و بي.  گری  جلب توجه می کند يز ديش از ھرچيژگی از او بيو

  . ژه ای  قرار می دھد يت  ويان  ھمقطاران  و  فرماندھانش ،  در موقعيگاھش  را در مياوست  که  جا" روشنفکری

ب ارتش ، ي نشان صل١٩١٧ سپتمبر ١٧ گرفته بود ، در١٩١۴که در "  نيب آھنيصل"ک نشان  و مدال  درجه دويجدای 

 ھمان سال ،  اگست ٢۵ان و در ي نشان درجه سه با حکم آن ، درھجدھم ھمان ماه ، مدال خاص زخم١٩١٨ مه ٩در 

ان  شنھاد آجوديبی است که به پيک صليجالبتر ازھمه نشان درجه .  مدال خدمت درجه سه ، به او اعطا  می شود 

برای رشادت  : "به او داده می شود  و  در حکم آن  نوشته  شده  بود " ھوگو گوتمان"کم ي گردان ، ستوان ھودیي

  " .ستگی  کلیيشخصی  و  شا

ر ساده ، چھار سرباز يک ھفت تي  و با ئی امربری را برعھده داشت ، به تنھاۀفيت ، او که وظيمورأک ميان يدر جر

ن يل گرفته و به ايران  را تحوين اسيسرھنگ فون توبوف که ا!  به پشت جبھه منتقل می کند ر کرده ويفرانسوی را اس

طی نمی توانست او يا شرايداد يچ رويھ: "کند  اد میين يز برای او تقاضای مدال کرده بود ، از آنروز و از او چنيل نيدل

 یشه آماده بود زندگی و راحتيف بازدارد وھميان کارھا و وظين و خطرناکتريرا از داوطلب شدن  و از انجام دشوارتر

  " .کند گران يھن و ديش را فدای ما

بار دوم  .  دو بار  زخمی  می شود  .  ابد ي  از مرگ  نجات  می ئیطور معجزه آساه در چند ماھه آخر جنگ ،  بارھا  ب

کس از  چيھ. از دست می دھد  خود  را ئینايطور موقت  به   قرارگرفته  بود ، بئیايميک ۀک حمليکه مورد  

گرھر وقت ھم که ياز سوی د! ن حد خطر کند ي تا االماند برای يشی  بايک اتريھمقطارانش سر در نمی آورد  که چرا 

 غذا و ۀگران می نشستند و در باريھرگاه  که  د. ا برای ھمقطارانش سخنرانی می کند يا کتاب می خواند ويکار است يب

ک بحث جدی در می يا  نقاشی سرگرم می شد ، اما به مجردی که يتلر به خواندن  کتاب ي، ھزنھا  صحبت می کردند

شه نشسته بود  و کتاب  يوی ھم" معروف بود که . ده  و  به  بحث  و سخنرانی  می پرداخت يگرفت ، دست از کار کش

زھا از يار چيبس" نامه ھا کتابی بود بکی از آنيشه چند کتاب حمل  می کرد که يدر کوله  پشتی اش ھم. " ش رو داشت يپ

   عنصر اراده ،  بحث کرده است ۀ کنندتعيينلسوف در رابطه  با  قدرت  ين فياز شوپنھاور که در آن کتاب ا" او آموختم

 .  

  

  جنايتکاران  نومبر       

ه حکومت پادشاھی ب" زنريکورت آ"ھودی بنام يست يک کمونيز به رھبری يام مسالمت آميک قي، ١٩١٨ھفتم نومبر 

 که از امريکاس جمھور ماسون يلسون رئير فشار ويلھلم دوم که زيمبر، ودو روز بعد در نھم نو. ه می دھد ا  خاتميباوار

بود ، از سلطنت خلع " کيعناصر دمکرات"مان صلح با او خودداری می کرد  و خواھان  وارد مذاکره شدن با يامضای پ
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ستی ياليھودی ـ ماسون دولت سوسي ۀندينما" اس ارتس برگريمات" درساعت پنج  بامداد می شود  و دو روز بعد از آنھم

 ۀکته شدي دۀر معاھدين ، زيط  متفقيش ابرت ،  در واگن خصوصی مارشال فوش ،  با تن دادن  به تمامی  شرايدريفر

 ،  ابزاری ١٩١٨ سال ١١  ماه١١ روز ١١ب با برقرارشدن آتش بس در ساعت ين ترتيصلح را امضاء می گذارد و بد

ان  و يھوديستھا،  ياليمبر ، سوسيتکاران نورد  که بعدھا  با  شعار مرگ بر جنايقرار می گ" تلريآدولف ھ"اريدر اخت

رو با ھدف  ي ، ھدف قرار داده  و به  سازماندھی  نالمانبه  دشمنان  " ھنيمام م"م يان تسليماسونھا  را  به مثابه بان

  . می پردازد "ھنيمام م"نجات 

  

    ١٣٨٣ ]ميزان[ان بخش چھارم ، سی مھرماهيپا

 


