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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
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 Erich Hackl -*ھريش ھاکل: نويسنده

  جاويد: برگردان از
  ٢٠١۴ اگست ٠٣

 وداع با يک  رفيق
  :١٩٢١ ـ  ٢٠١۴» ھانس النداور « جنگ داخلی اسپانيا   ۀرزمند

  

  .  رزمندگان جنگ داخلی اسپانيا  بودۀ ازجمل اتريشیۀھانس النداور جوان ترين وآخرين بازماند

  . وقايع نگاران بزرگ در بين ھمراھان خود بود ۀاو از جمل

  .    جوالی درزادگاھش به خاک سپرده شد ٢۵ جوالی چشم از زندگی فرو بست ودر ٢٠در شب 

ردد ، جائی که اين به گورستان شھر زادگاھش نگاه گ اگر برای درک وبه منظور بررسی ماھيت  ھانس الند اور،

 ٣٠ صنعتی  اتريش سفلی در ۀ مراتع سرسبز وجنگل ھای پراگنده  در منطق،روستا  توسط باغ ھای انگور

  . قرار دارد » وين « کيلومتری جنوب پايتخت شھر 

شد که از مدتھا ست برايم آشنا است ، گرچه من به روز جمعه در مراسم تشييع  گورستان برای من چنان معلوم می

  . گرديده بودم ی رفيقم ، برای بار اول وارد آن جاۀنازج

ده سال ويا اضافه تر از ده سال قبل  النداور  ده ھا تصوير  از قبر ھا را برايم نشان داده بود ، که گويا برايش به 

بلکه  به نه به خاطر سنگ ھا و صليب ھا وچراغ ھای آن .  عکس برداری کند ھاطور ناگھانی الھام شده بود تا از آن

که در اين جا به  کسانیاز ی که در سنگ ھا حک گرديده بود ، که نامھا شھادت می دادند که بسياری ئخاطر نامھا

  .خاک سپرده شده اند نه خودشان ونه نياکان شان متولدين اتريش بوده اند 

ستانی ، بيگانه ستيزی را با اما اخالف وباز ماندگان شان ، با تقليد مسخره آميز نامھای خانوادگی اسالوی  ومجار

 مخلوط فرھنگی به ۀاو خودش از يک خانواد. که النداور در برابر آن قاطعانه می ايستاد  زدند، زياده روی دامن می
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شد ، برايش فراموش ناشدنی بود   چکی خانواده که با آن محشور بود و باعث گرمی قلبش میۀشاخ وجود آمده بود،

.  

ش که تنھا چند صد  ا محل تولدش  وامالک  دھقانی پدر کالن ومادرکالن مادریۀاز خان: يم اگر از اين نقطه بياغاز

  .متر از گورستان دورتر است 

برد ، که ازتجارب  دوران کودکی و جوانی  به  در طرح مربوط به شرح حال خود  النداور از دو فضيلت  نام می

  " .عشق واعتماد "ياد دارد 

برد ـ  حرص واشتياق به کتاب ، عزم واراده برای ايستادن به خاطر حقوق  يگر نام میوھم چنان از سه خاصيت د

کارل اوپر «  فقيران ومحرومان ، وامتناع از يک منصب وحرفه به منظور جلب منافع شخصی که از پدر کالن خود

ه را به دوش  که شھر داری محل١٩٣۴وکرات در فبروری که تا زمان ممنوعيت حزب کارگران سوسيال دم» شال

در مقابل   بی صبری وسر سختی  به احتمال زياد از مشخصه ھای فاميل النداور به . ، به ارث برده است  داشت

  . رود  شمار می

  

  نه به خاطر قھرمان سازی 

دوستان کودکی وشاھين  شادی دوران کودکی ، نقش وتأثير پدر کالن ، اثربخشی سازمان جوانان سوسيال دموکرات،

  ١سرخ

وپرچم ) ٣( دفاع خودی ۀ کارگری ، روزنامۀمجل" قاچاق می شد مانند ) ٢(ی که از برنوئکتاب ھا وروزمانه ھا

ساله  ورفقای بايسکل سوارش به دستور پدر کالن در محالت  تاتندورف ، مولر دورف ، ١۴توسط ھانس " سرخ  

  رديد  گگونتردورف  پخش می

دتای  جنرال اسپانيائی ومقاومت در برابر آن  ودانستن اين مسأله که روزنامه ھا دردرک  وشناخت ومعرفت از کو

  .   ی داشت ئسزا نقش ب ايبری است ۀ اتريش منوط به حل اوضاع در شبه جزيرۀآيند

وھم چنان روح جوانی وميل ماجراجوئی  وتبليغات دھان به دھان  در کارگاه محلی بافندگی ميخانيکی، که توسط 

کرد و شنيدن پيام   متوسط  در آن کار میۀدژ انقالب معروف بود،  که وی بعد از ختم دورمقامات محلی به حيث 

  :اين پيام ھيجان آور که از يکی از دوستان پدر کالن خود شنيد  ھای  تھيج آور مانند

  . بر وی تأثيرکرد ! "   در اسپانيا در مقابل فاشيست ھا می جنگد فرانس ھايدر ، ھانس" 

بر ديگر داوطلبان  برای رفتن ونبرد کردن داشتن  يک پاسپورت معتبربود  خالف اکثريت عالقه مزيت بيشتر وی 

  .مندان مبارزه در اسپانيا ، وی  مجبور نبود سرحدات را به طور غير قانونی عبور کند 

جه تکت دررفتن يک  ساله خانه وکار را ترک گفته با گ١۶ اين است که چرا يک جوان ۀتمام اين مسايل نشان دھند

دوم به صوب پاريس حرکت می کند، جائی که وی فرد رابط را با انواع حيله وترفند وادار می سازد که با وجود سن 

  .خرد اما ذھن وھوش سر شار وتکامل يافته وی  را واپس  نفرستد 

ای بين المللی در اولين توقف بعد از مرز  در اردوگاه آموزشی گردان ھ» مادريگويراس«در راه عزيمت به صوب  

امروزدر  اسپانيا فردا درتمام (يک پوستر با عکس کودکان مرده را می بيند که به زبان اسپانوی  در آن نوشته شده 

  ).جھان 

  . دور نشد الندوارکه تا آخر عمراين جمالت از ذھن 
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اھش را که تا چنان تحت تأثيرقرار داد که  تصميمش را راسخ تر ساخت وپيش از پيش ررا واين تصاوير وی 

قتل کودکان مسؤوليت  ادامه پيدا کرد از قبل  قابل پيش بينی ساخت که در مقابل کسانی بايد مبارزه کرد که  ١٩٣٩

  .را به دوش دارند 

ولی نه به خاطر قھرمانی  . با جزئيات آن را بيان کرده است   به ميل والنداوردر مورد تجارب خود در اسپانيا  

ر از رخدادھا  و وقايعی که ناظرش بوده است  اضافه گوئی در گزارشاتش جای ندارد، وقھرمان شدن اما غي

  .گزارش ھای مشورتی  درست وغنی از واقعيت ھا 

ولی مالقات با جانبازان باقی مانده از نبرد ھا وی را . ين می ساخت  ھای ترحم انگيز نبرد وی را خشمگترانه

که مسير پر پيچ وخم زندگی ھم نبردان خود را  يده را با خود حمل می کردآرامش می بحشيد او از ھمان اوايل اين ا

به طور سيستماتيک مشاھده وارزيابی کند وبعد ازغربال نمودن  ودرج محل ، ساعت ، وتعداد، آن را در ياداشت 

  .   ھای خود ذخيره کند 

 جوانان ۀعالوه عضويت  اتحاديه  وب وی از ھمراھان سوسيال دموکرات پدر کالن  درطول جنگ ھای اسپانيا بريده

  .سوسياليست اسپانيا  عضويت حزب کمونيست  اتريش را نيز  پذيرفت 

 جنگجويان اسپانيا را که دربرابرخط ۀ  آماده بوده ھم،سخت است اگر بگويم که اين جوان کمونيست  و معتقد

  .    تقديس کرده باشد ،عمومی دولت جمھوری مخالفت می کردند

  که ده ھا تن را به زير تيغ کورت کوپل(سخت است  گفته شود که در مقابل فراری ھا وخاينين  مانند وھم چنان 

  .که  بعداً به خشونت رو آوردند ويابه جنايتکاران تبديل شدند  خاموش مانده باشد  ويا کسانی) جالدان  افگند 

 ارزش کار پژوھشی وی در ھمينجا نھفته است اما. گفت که من وقتم را باالی اين ھا ضايع نمی کنم  وی بارھا می

گاه مجرب بدون پيش داوری آودر اثر تحقيقات وپژوھش مانند يک کار که وی  وقت خود را با ھمين ھا گذشتانده بود

  .ھای ايدئولوژيک  واخالقی کار تحقيقاتی خود را انجام داده بود

    

 "در داخائو "-" من کجا ھستم ؟"

از دواطلبان اتريشی پس از شکست جمھوری در توقيف فرانسوی ھا که ھمه را در يک محل النداور مانند بسياری 

  .به ھم فشرده بودند  در آمد که بعد به دست اشغالگران المانی  افتادند 

به داخائو فرستاده شد  که پس از مدت کوتاھی به يک "  وين " و"پاريس " در بازداشت گشتاپو وی از طريق

  . ی منتقل گرديد  چينی سازۀکارخان

وی ممنون از اين فرمان امتيازی برای انتقال در کارگاه چينی سازی  بود ، امتياز به اين سبب که از آب وھوا 

يک ھمرزمش از جنگ اسپانيا که در صنايع  .محافظت وھم چنين مجبور نبود ، برای صنايع جنگی المان کار کند

در يک دادگاه نمايشی  به ) پايتخت اسلونی( عد از آزادی در ليوبليانا نظامی به کار جبری گماشته شده بود سه سال ب

   .اتمام ھمکاری با خارجی ھا وجاسوسی محکوم به اعدام شد

 "انترناسيونال کمونيستی ياانترناسيونال سوم "  النداور به دليل محروميت يوگوسالويا از کمينترن١٩۴٨در سال 

گفت که سالھای طوالنی را در جمع مبارزه کرده ام  ر اين باره میحزب کمونيست اتريش را ترک گفت وخود د

  . کنم  ی  مبارزه میئواکنون به تنھا

   ساده بود تا با مردمان محلی آميزش وارتباط برقرار کند ھانس النداورخالف اکثر داوطلبان  اسپانيا برای 
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شت، او شيفته و عاشق يک دختر دھقان او جوان وکنجکاو بود  ، ودرفراگيری زبان استعدادی خارق العاده دا

  .سفانه يک ارجنتاينی ھم به او چشم دوخته بود أی گرديده بود که متئروستا

ششم بين المللی و گردان )  تيپ(لوای  عالوه از همدتھا بعد  وی ھر دو را که باھم ازدواج کرده بودند  دوباره ديد  وب

  بين المللی در آن جا مبارزه میغند که ھانس تا زمان عقب نشينی   ـ دو سازمان  نظامی٣۵ ۀ فرقۀ ويژ)گردان(غند

  کرد 

نيز تماس ) ٧(وگور ) ۶(  ھا که بعداً توسط اسپانوی ھا آھسته آھسته پرشده بود وبا آن ھا در داخائوغنداين فرقه و

  . ھای شان ادامه داشت ، ديدن کرد 

طرات خود بعد از آزادی می نويسد که بعد از مرخص شدن يکی از زندانيان اردوگاه کار اجباری در خا» گارسيا « 

با يک گروه از ھموطنان مان  به مقصد نا معلومی در »  ماوتھاوزن« مبراز در ماه نواز آسايشگاه در فرانسه 

  حرکت شديم 

کند وباز می شود ، در  در ھای آن با فشار به يک سمت حرکت می  شب  قطار متوقف می شود  وۀدر حدود نيم

  .يرون يک  کاميون  اس اس  ھا توقف کرده  وزندانيان با لباس ھای راه راه سفيد وآبی  در آن جا ديده می شدب

  . بسيار مؤدبانه  صحبت کردند آن ھا با ما به زبان اسپانوی،

ن بيشتر شگفتی م من شگفت زده به او خيره شدم ، من نمی دانم  ، در کجا ھستم  و". اسپانوی ھا آھسته با ما بيايد "

  :از آن ھا پرسيدم . به خاطر اسپانوی صحبت کردن شان بود 

  شما اسپانوی ھستيد ؟ 

  .ما انترناسيونال ھستيم .نه خير ، ما برادران تان ھستيم 

  من در کجا ھستم ؟

  .در داخائو ، در اين جا بسياری انترناسيونال ھستند ، ما به شما کمک خواھيم کرد 

در مورد مرگ بيشتر فکر نکردم که در مدت طوالنی درد  .ن لحظه روح او بيدار شدنوشت که در ھما» گارسيا« 

  . ورنج  به پايان می آيد

 در نظر داشت ، يکی آن نقاشی با دست در يک کارت کوچک که  النداوردر پھلوی تمام ايده ھای ديگر ، که 

 بريگاد انترناسيونال و عقب آن با ۀشاخ و در پيش روی آن سيم خار دار  ودربااليش نيزه سه ١٩۴۵حروف داخائو 

  . در ابتداء برای اين کار اختصاص داده بود النداوربيرق سه رنگ جمھوری مزين گرديده بود که 

گاه آن را از  ياد  ی نازی ھا ست که ھيچشته است بازماندگان ترانسپورت ھا ھميشه آن را به خاطر داالنداورآن چه 

  کرد   نبرده وآن راباز گو می

به افتخار النداورسه سال پس از آزادی از عواقب محروميت وکمبود در اردوگاه در گذشت  و» گارسيا پريسيالنو« 

  . گذاشت » پريسيالنو « او نام دوم پسر ارشد خود را  

 ۀکه نه سال قبل در اسپانيا منتشر گرديد ، النداور در مقدم  دست نويس  خاطرات دوست خود را نجات داد،ۀاو نسخ

برای گرفتن حق بازنشستگی قربانيان  اردوگاه » گارسيا « آن اين موضوع را درج نموده است  که در خواست مادر

به اين دليل که پسرش  اضافه تر از " نوردراين وستفالن " توسط سازمان بازنشستگی ايالت  ھای کار اجباری 

 گی رد شد ھشت ماه پس از پايان بازداشت در گذشته است ، درخواست بازنشست

  .ليس مشغول به کارگشت و پۀ  در ادارالنداوربه زودی پس از بازگشت از داخائو 
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در اتريش سفلی  به ھمکارانی سر خورد که با چشم پوشی وتحمل  قوای شوروی که اتريش را در اختيار خود 

ابراين در خواست کرد تا به  داشتند با گواھی عدم سوء پيشينه، تجارت پر جنب وجوشی را به راه انداخته بودند ، بن

  . مربوط به جنايات نازی ھا را به ميل پذيرفت ۀوی دعوت وزارت کشور برای کار در ادار. تبديل گردد»    وين « 

تحت فشار نازی ھای دوباره به النداورکرد ،  که وی مشتاقانه وبا جديت  جنايات نازی ھا را پيگيری می به خاطری

کنترول ھوتل ھا  گمارده شد، وی مدت کوتاھی به حيث سکرتر وزير سوسيال خدمت منصوب شده  به کار 

  .ليس و سازمان ملل در قبرس بود ودموکرات کشور کار کرد ، ودو سال کامل افسر رابط  نيروھای پ

ليس نئونازی  اتريشی گرديد،  به عوض ھمکار نئونازی خودش را به  و يک پۀدر آن جا وی متوجه فعاليت وتوطئ

ر وزيرسوسيال دموکرات کشور وقبالًعضوحزب ناسيونال  سوسياليست به عنوان مجازات به اتريش واپس فرا دستو

  خواندند 

 از اين موضوع به عنوان النداوراز وی حمايت کرد ودر پھلويش ايستاد ، ) ٨ (سيمون ويزنتالالبته در اين  ماجرا  

  . کند ی خود  ياد میئ کار حرفه ۀتلخ ترين تجرب

مور امنيتی در سفارت اتريش در بيروت مقرر گرديد  ،  وسپس به کارش در کنترول ھوتل ھا  أبرای يکسال او م

  .دوباره بازگشت 

 درخواست النداورکسی که با ھمه برخورد خصمانه داشت   وقتی مسؤول  جديدی برای گروپ شان گماشته شد،

  .ليس رفتم وه پبازنشستگی کرد ،  اومی  گفت  من با خوشبينی وتوھم ب

مجموع روش ھای  آن را  توانيم ايدئولوژی که در در درون اين دستگاه حاکم است  و من اميدوار بودم  ، که ما می

ليس ھميشه ودر تمام سيستم ھا  وچيزی که بسيار بعد تر برايم اشکار شد  که پ. تغيير دھيم ، اما من در اشتباه بودم 

  .ابزار سرکوب است 

  

  خستگی نا پذيروقايع نگار 

به جمع آوری در صورت امکان  يعنی تازه بازنشسته شده بود ، که خواست طرح خود را باالخره عملی بسازد،

   .آغاز به کار کرد ،کردند مدارک تمام مبارزان اتريشی که در اسپانيا  پيکار می اسناد و

اد مقاومت اتريش شروع به کار در مرکز اسندر ابتداء به عنوان  ھمکار داوطلب . کار به ھمين سادگی ھا ھم نبود 

 کردن کاغذ  در آن ، دوسال کامل به کار ھای بی اھميت و خدمات جانبی  چون  حمل دوسيه ھا  ويا سوراخکرد

  . اداره کار کرد

 از بزرگترين اسناد جھان را در ه ایو سپس  او به طور کامل به  کاربزرگی که در نظر داشت پرداخت و مجموع

  . مبارزان جنگ داخلی اسپانيا جمع آوری کرد ۀ دھه در بارطول دو

قابل دسترسی پژوھش کرد بلکه در تمام  دفاتر، آرشيف ھا، آثار تاريخی ومؤسسات  وی نه تنھا در اسناد مربوطه و

مربوطه  در پنج شش کشورھم بسنده نکرد ، بلکه در سفرھای اسپانيای خود  در ھمه جا ودر ھرنقطه  که در آن 

ی که داوطلبان اتريشی برای مدتی پايگاه ئاخانه ويا مراکز تفريحی بريگاد ھای بين المللی  وجود داشت ويا جاھاشف

  . پژوھش کرد ،ايجاد کرده بودند

 کرد ، در گورستان ھا سر کشی می او شھر داری ھا ، ارشيف ھای شھرستان ھا ، دفاتر راجستر را جست وجو می

  . کرد
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توانستند طرح دوستی  ليس آن نواحی که در کارش وی را کمک میو  افسران پ، محلیرخانؤوی با معلمان  م

  .ريخت 

وی با ھشتاد وپنج سال عمر  ھمه روزه واغلب در تعطيالت آخر ھفته ھم به کار مشغول بود ، اسناد جديد را 

  .سناد بود با کمک قدرت تمام نشدنی مايل به بررسی ا کرد  و بررسی وبا مسؤوليت در آن  تحقيق می

  .ه  واقع نمی شد  کننداين تعجب آور بود  ، که اين طرز کاربرايش کسل

او حساس بود ، کنجکاو ومشتاق  ، ھرزمان  که بخش اجرائی کمينترن با آن کرکترھای مخوف شان چيزی  در 

  . خشمگين می شد ،مورد داوطلبان اسپانيا می نوشت و قضاوت ھای نادرست شان را می خواند

بی دسپلين ، بی تفاوت ، خرده ترتسکی ، بدون مورال ،  وعناصر کثيف  ياد : ن  به نامھای  ااً از آن مبارزوعموم

  . می شد 

داد که با امکانات خود وکامالً متکی به خود بدون پول پای پياده ويا با بايسکل به  سرنوشت کسانی وی را رنج می

ه اسپانيا کشته شده بودند ، وچيزی بيش از محتويات جيب ھا  از  خود اسپانيا آمده بودند  که چند روز بعد از ورود ب

به جا نگذاشته بودند غير از چند عدد پول خرد  يک تصوير مندرس لنين ، يک ورق قات شده با آدرس مادر ويا 

 را از  برای روشن شدن رد پائی از ناپديد شدگان تشکر کرد، که به ھر صورت  آن ھاالنداور بايد از .ھمسر شان

  . را قابل مشاھده وماندگار ساخت  ناشناس ماندن بيرون کرد وچھره ھای شان

«  المعارف ةھنگامی که دوازده سال قبل من به او کمک کردم که حاصل نتايج تحقيقات خود را دريک داير

  .جمع کرد ، او متواضعانه گفت  که زمان مناسب از دست رفته است »  جنگجويان اتريش در اسپانيا 

توانستم در لست بگنجانم که در  کردم تا تعداد بيشتری  داوطلبان  را می  سال زودتر از اين به کار آغاز می٢٠بايد 

  .جنگ شرکت داشتند 

ن اسی وخصومت ھای شخصی در بين مبارزغم انگيز است که بعد از فروپاشی سوسياليزم دولتی  اختالفات  سيا

 راھيچگاه نبخشيدند ، که او در آن النداور از آن ھا  ایعده  کاھش يافته است،زنده مانده از جنگ ھای اسپانيا قدری

  .زمان از حزب کمونيست اتريش استعفاء داد  ومدتی عضو حزب سوسيال دموکرات اتريش  گرديد 

بی اعتمادی پيشرفت کارش را مدت طوالنی مختل کرده بود ، در حال حاضر  بی اعتمادی جای خود را به اعتماد آ

  رسميت شناختن کارش وتشويق وی  عوض کرده استه   بو

اين پرسش که موضع شما در برابر اتحاد جماھير شوروی چه گونه است  ، موضعيت خود را از دست داده است 

 در اين است که او  در النداور سياسی برای ۀاثر جانبی مثبت اين واقع. چرا که اتحادشوروی ديگر وجود ندارد 

   .بپردازد قفل شدۀ مسکو قادر شد  برای مدتی کوتاھی به بازرسی و جست وجو ارشيف ھای قبالً 

انجمن داوطلبان اتريش در « مخالفينش در.  وجود داشت النداورباوجود اين ، اختالفات متناقصی در برابر 

برای حک وی را به ھدر دادن پول انجمن متھم می کنند، که وی ھميشه به سنگ تراش سفارش   »جمھوری اسپانيا

دھد ھرگاھی  که در  کردن نام ھای جديد دربنای ياد بودجنگ داخلی اسپانيا  در قبرستان مرکزی شھر وين  را می

  .اسناد به نام ھای جديد داوطلبان نا شناخته مواجه می شود 

 در ١٩٣٧را که در »کورت لينداو«  مخالفينش می گفتند که آيا بھتر نيست نام تروتسکيست مشھور  اھل وين

  بارسلونا ربوده شده بود  را ھم در بنای ياد بود درج کند؟؟ 

  ؟ چاپ دايرة المعارف جنگ ھای داخلی اسپانيا بايد سھم بگيرد يا نهۀھفته ھا بحث برسر اين بود که انجمن در ھزين
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ان را در نفر  زنان ومردان اين است که روح مبارزۀ داوطلب١۴٠٠ھدف عمده و مھم چاپ يک لست طوالنی با  نام 

  .جوانان امروز انتقال دھيم ، برای ھمبستگی و به خاطر اھداف سياسی ومبارزه 

   .عده ای می گفتند که بھتر است  پول در پروژه ھای کمکی برای مردم کوبا وصربستان سرمايه گذاری شود

  . ياد بود داوطلبان در سه جبھه مشغول نبرد بودۀ برای پروژالنداوربدين صورت 

ی  ودر برابر بی توجھی ھژمونيست ھا  در ئ  افکار نادرست منفعت جويان ، دربرابر ترحم  وسود جودر مقابل

  . به عبارات خودش در مقابل راھپيمايان،  در برابر احمق ھا ودر برابر سوپر احمق ھا  مبارزه عليه فاشيسم و

  

 يک بدبين  است او

 .که ازوی مواظبت ومراقبت می کرد  به سربرد ،» ليندا«  در زادگاه خود نزد دخترشالنداورھفت سال گذشته را 

    :کرد  در اين مورد می گفت وی گاھی که از خود صحبت می

من در زندگی خود خيلی خوش شانس بوده ام ، ومھم تر از ھمه که من بار دوش ھيچ کس نبوده ام  ومصارف 

  .زندگی ام را خودم تأمين می کنم 

گاه در موقعيتی قرار نگرفته بودم که در مورد زندگی ديگران  ين بود که من ھيچخوش شانسی ديگرم در زندگی ا

وخوش شانسی سومم که من در اسپانيا بودم  ودرحقيقت  راه درست را انتخاب کرده بودم ، .  کردم  تصميم  اخذ می

  .اری سھيم گردم گاه لباس نظامی رايش سوم را به تن نکرده ام  ومجبور نبودم در جنايت وکاله برد من ھيچ

اين سؤال باقی می ماند ، که چرا با وجود نا اميدی ھا وخصومت ھا در حال حاضر ، ياد آوری مقاومت ضد 

کند وبرای منافع شخصی خود آن را  خيانت در محاسبات بين نيروھای چپ را باز گو می فاشيستی  واختالفات  و

  . مسکوت نمی گذارد 

 به  اراده و وفاداری وخوش طبعی وی است يا خوشی وشادی اش به خاطر داشتن  آيا اين مسکوت نگذاشتن  مربوط

     .يک درجن نواسه و کواسه

  :يادآوری خاطرات مصفای دوران کودکی  وکتاب ھای پدر کالن  که با آن ھا راه خود را در جھان باز کرد 

  .وکتاب سرمايه از مارکس »  بريم« ، زندگی حيوانات از» ماير «ۀدانشنام

داليل  اين موضوع را که ھميشه به من ياد آور می شد  ومن قادر به رد آن نمی شدم  . بدبين شد يابدبين بودالند اور

ل ھای گذشته دررويدادھای ملی وبين المللی ثبت کرده ايم ، ھميشه ما تقريباً ھر چيزی را که در سا: چنين بود

 ۀنقالب سوسياليستی دور بوده ايم بلکه از چشم انداز يک جامعما نه تنھا از يک ا .درجھت نادرست روان بوده ايم 

  . قابل سکونت برای مردم ھم دور بوده ايم 

 که بيش از حد ضعيف النداورو. ھمه چيز را بايد دوباره  ودوباره امتحان کرد : با اين حال  من به وی می گفتم  

ھيچ ترديدی : ار شده بود  بر می خاست ومی گفت شده بود وبه زحمت از روی بستر خود که بيش از حد با کتاب ب

     .نيست

  او آخرين فرد از  دوستان قديمی من بود  

عميق ترين خوبی وی که به من اعتماد کرد وبه من عالقه مند بود  ومن ھم چنان به وی عالقه داشتم ووی را عزيز 

  .او در عين حال که خشن بود حساس ھم بود. داشتم  می



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٨

ھانس دانم که در لوحه سنگ قبرش   که بدون وی چه خواھد شد ھمين قدر می ن نمی دانم ،در حال حاضر م

 وی می گفت کسی که مرا می . درج خواھد شد نه چيز ديگر٢٠١۴جوالی ٢٠ وفات ١٩٢١ اپريل ١٩متولد النداور 

  . داند که کی در اين جا در خاک نھفته است  شناسد می

   

 :پاورقی ھا

  . اھل وين است  برخی از کتاب ھای وی  در کتاب فروشی ھا قابل دسترسی است ۀھريش ھاکل نويسند* 

 به خاطر ادای احترام به نويسند وانقالبی  السلوادوری ٢٠١۴ می ٢٠ وی در ھمين صفحات به تاريخ ۀآخرين نوشت

  .منتشر کرديده است » روکی دالتون «« 

  

بنيان گذاشته شد که  »   Anton  Tesarekانتون تسارک « توسط ١٩٢۵ـ   شاھين سرخ سازمانی بود که در سال ١

 کارگران را از زندگی ۀ سال١۵ تا ١٢گرفت   ، جوانان  جوانان المانی زبان المان سويس واتريش رادر بر می

ی واقعی ابردند تا زندگی برای شان معن شھری  ومحيط ھای متعفن کارگری در ھوای آزاد وسالم برای تفريح می

  . مانند تمام سازمان ھای اجتماعی واحزاب کارگری توسط فاشيست ھا ممنوع گرديد١٩٣۴بد که درسال خود را بيا

 ٢ - Brünn تفنگ برنو در کشور ما  معروف است   ،دومين شھر بزرگ چک  Brno   

 نظامی حزب سوسيال دموکرات ۀ که شاخ١٩٢۴/١٩٢٣ـ   اتحاديه  دفاع خودی جمھوری خواھان در سال  ٣

ليس برای و به خاطر تفتيش مرکز دفاع خودی توسط پ١٩٣۴رفت بنيانگذاری شد که در سال  ه شمار میاتريش ب

پاليدن سالح به زد وخورد مسلحانه منجر گرديد که در تمام شھر ھای اتريش به بگير وببند  طرفداران سوسيال 

 باختند  عده ای از رھبران وکدر ھای نفر جان ٢٠٠دموکرات ھا  اقدام کردند که در اين زد وخورد ھا اضافه تر از 

  سوسيال دموکرات ھا در کشور چکوسلواکيا  رفتند

 ۵-  Madriguerasشھری در اسپانيا    

۶- Dachauآدم سوزی ھيتلر قرار داشت ۀ جائی که يکی از ده ھا کور   

مقابل فرانکوی فاشيست ن اسپانوی وبريگاد ھای بين المللی را که در ا کمپی که فرانسوی ھا مبارزGursگور  -  ٧ 

    بعد از عقب نشينی وشکست زندانی ساخته بودند که بعد از اشغال فرانسه به دست المان ھا افتادنددمی   جنگيدن

 ويزنتال.  سالگی در وين درگذشت٩۶جوی جنايتکاران نازی در سن  و ، بنيانگذار مرکز جستسيمون ويزنتالـ  ٨

فته بود، توانست بيش از ھزار تن از بازماندگان رژيم ھيتلری را که در ھا شھرت يا که به عنوان شکارچی نازی

. کشتار يھوديان دست داشتند، و در پايان جنگ جھانی دوم به کشورھای مختلف گريخته بودند، شناسائی کند

  المللی داد  شھرت بينسيمون ويزنتال، به ارجنتاينآدولف آيشمن، در  دستگيری جنايتکار نازی،

  

  :مترجماشت دياد

کردند  ن اتريشی که عليه فاشيسم پيکار میاع آوری وجاودانه ساختن نام مبارز اين مطلب به خاطر جمۀترجم

 ياد بودی به عمل بيايد به خاطر ھمين النداوراگر از . ھانس النداور صورت گرفته است ونه به خاطر ياد بود از

ومسايل اتريش سؤال برانگيز است ومخصوصاً بعد از کارش است طرز ديد وبرخوردش با رويداد ھای بين المللی 

 مانند النداور ،آزادی از اردوگاه ھای کار اجباری به کوشش اردوی ظفر مند شوروی واقعاً سوسياليستی آن زمان

ليس شامل شد با اين دليل وکه خودش ادعای مبارزه عليه منفعت جويان را داشت اوالً به دستگاه پ "منفعت جو"يک 
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حزب سوسيال دموکرات اتريش  بعدعضو.  ايدئولوژی و روش ھای اين دستگاه سرکوب را تغيير دھد مضحک که

ليس واردو ماشين وچيزی که برای ھر دموکراتی روشن است که پ. گرديد وتا سکرتر وزير داخله ترقی کرد 

 با النداور که برای .سرکوب وابزاری است در دست طبقات حاکمه برای صيانت وپاسداری از منافع طبقاتی شان 

 جوانان سوسياليست ۀوجود تجارب جنگ مسلحانه در برابر فاشيسم وعضويت در حزب کمونيست اتريش واتحادي

ليس ھميشه وپ"اسپانيا  بعد از سالھای متمادی که در خدمت اين ماشين سرکوب عمالً قرار داشت روشن گرديد که 

  "   ودر تمام سيستم ھا ابزار سرکوب است 

 


