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مقدمة ویراستار انگلیسی

یوزف گوبلز1 »همراه با هیتلر به عنوان تنها افراد واقعاً جالب توجه در رایش سوم« توصیف 
شده اند. بقیة دلیران نازیسم که از ابتدا تا آخر همراه پیشوا بودندـ  گورینگ2، هیملر3، بورمان4 
و لی5ـ  ساخته و پرداختة قدرت هیتلر بودند. آن ها در بهترین حالت افرادی معمولی بودند. 
هیتلر و نازیسم بدون آن ها احتمااًل همان چیزی می شد که بود، چون جایگزین شان پیدا می شد. 
داستان گوبلز متفاوت است. او به هیتلر نیاز داشت تا به قدرت برکشیده شود ولی خود او نیز 
به شکل غیرقابل انکاری در تحکیم قدرت وی نقش داشت. او تصویر هیتلر را دگرگون کرد و 
وجهة مردمی و کاریزماتیک به او بخشید. این جذابیت را برای نسل های بعدی هم جاودانه 

Joseph Goebbels .1؛ سیاست مدار ناسیونال سوسیالیست آلمانی که از 1933 تا 1945 وزیرتبلیغات رایش 
سوم بود. ـ م.

Hermann Wilhelm Göring .2؛ ازبرجســته ترین چهره های حزب نازی در آلمان. او در خالل جنگ 
جهانی دوم به عنوان فرمانده نیروی هوایی آلمان نازی )لوفت وافه( خدمت کرد.ـ  م.

Heinrich Himmler .3؛ فرمانده اِس اِس و یکی از بانفوذترین افراد آلمان نازی. او اِس اِس و ســازمان های 
وابسته به آن را رهبری می کرد. آدولف هیتلر بعدها او را به فرماندهی ارتش جایگزین و قائم مقام اداره 

تمام رایش سوم منصوب کرد.ـ  م.
Martin Ludwig Bormann .4؛ یکی از اعضای برجســته دســتگاه رایش سوم، معاون و جانشین آدولف 

هیتلر بود.ـ  م.
Robert Ley .5؛ سیاستمدار آلمانی و از سال 1933 تا 1945 رئیس جبهة کارگری آلمانی در رایش سوم بود.ـ  م.
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ساخت.گوبلز تاریخ آیندۀ نازیسم، افسانه اش، را از پیش ترسیم کرد. مورخان حتی با وجود 

شکست کامل نازیسم، هنوز ناچارند با این افسانه دست وپنجه نرم کنند.
کسانی که در سال های قدرت نازیسم در قید حیات بودند گوبلز را به عنوان »وزیر تبلیغات 
و روشنگری« هیتلر به خاطر می آورند، تبلیغاتچی بی پروایی که مهارت بی شرمانه اش به عنوان 
یک ســخنور عوام الناس و جاعل اخبار، این اظهارنظر هیتلر در کتاب نبرد من1 را سرلوحه 
خود قرار داده بود که دروغ هرچقدر بزرگ تر، برای مردم باورپذیرتر. او نخست به عنوان 
سخنوری عوام فریب در فعالیت های حزبی، سپس به عنوان سازمان دهندۀ سانسور و تبلیغات 
و در نهایت به عنوان ارباب رســانه ها در دوران حکومت رایش، قائل به این بود که دربارۀ 
برنامه های حزب، هیچ چیزی نباید نه در رادیو، نه سینما و نه مطبوعات شنیده و دیده  شود 
مگر اینکه او تشخیص دهد که برای مقاصد فوری سیاسی قابل بهره برداری است. ضمنًا، این 
نوع تبلیغات که قرار است در تمام رسته ها و رسانه ها منتشر شود، نباید کسالت بار و قابل 
پیش بینی باشد. این نوع تبلیغات به رغم تهاجمی و بی پرده بودن در فرم، کاماًل بی پروا در محتوا 
و بی اعتنایی تمام عیار آن به مقولة حقیقت، با تیزهوشی و پیچیدگی مدیریت می شد که حتی 
تحسین دشمنان و قربانیان این سیستم را برمی انگیخت. تبلیغات یادشده بی روح یا مکانیکی 
نبود: تبلیغات گوبلز با وضوح غیرآلمانی اش، ارزیابی دقیق اش از امکانات رسانه، نیاز به آن در 
لحظه، و شناخت ذائقة مخاطب، به یک ابزار مرگبار و قابل انعطاف در مسیر قدرت تبدیل 
شده بود و بازتابی دقیق از افکار کارگردانش بود. گوبلز مدیری زیرک بود، نخستین کسی که 
به قابلیت کامل رسانه های جمعی برای اهداف سیاسی در یک نظام پویای توتالیتری پی برد.

اما اگر کل زندگی گوبلز را فقط با این تصویر عمومی از او بسنجیم، این آینه تمام نمای 
همراهی اش با نازیسم نخواهد بود. اهمیت او ورای همة این ها بود. او همچنین مدیری کارآمد 
بود، یک مشاور سیاسی انقالبی در خدمت هیتلر، و برای مورخان، )به رغم خطرناک بودن( 

یک منبع خیلی مهم.
شاید بهترین روایت  از خدمات گوبلز به جنبش نازی را خود او به دست داده باشد. روز 
12 دسامبر ســال 1941، زمانی که پیروزی در تمام جبهه ها هنوز محتمل به نظر می رسید، 
گوبلز به دســتیارانش در وزارت تبلیغات گفت که او از چهار مسیر سرنوشت ساز، جنبش 

Mein Kampf .1 ؛ ترجمه های متعددی از این کتاب به فارسی منتشر شده است.ـ  م. 
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نازیسم را به شکل بنیادین تحکیم بخشید. نخست به عنوان رهبر شاخة راین و روهر1حزب 
ناسیونالـ  سوسیالیست، نازیسم را از یک جنبش ملی گرای وابسته به طبقة متوسط و مستقر 
در مونیخ، به یک حزب سوسیالیست کارگری تبدیل کرد و باعث جذب و پشتیبانی کارگران 
منطقه صنعتی راینلند2 شد. دوم اینکه، برلین را تحت کنترل خود در آورد و در نتیجه راه را 
برای »قبضة قدرت« در رایش هموار کرد؛ زیرا »بدون برلین، حزب در حد یک جنبش ایالتی 
باقی می ماند«. سوم اینکه، روی شیوه و تکنیک اجتماعات عمومی حزب کار کرد: تظاهرات 
وسیع، راهپیمایی های سراسری، تشریفات گسترده در مناسبت های حزبی. او اشاره کرده که 
با مقایسه گردهمایی های یادبود ساالنه در زیرزمین یک آبجوفروشی در مونیخ با اجتماعات 
عظیم در ورزشگاه برلین می توان به این دستاورد مهم پی ببرد. گوبلز در نهایت »افسانة« هیتلر 
را خلق کرد. »هاله ای از قداست« حول او به وجود آورد، کاریزمایی که او را قادر ساخت تا 
به رأس هرم حزب صعود کرده و مقام »پیشوا« را از آن خود کند، شخصیتی که مردم آلمان 

کورکورانه از او تبعیت کردند.3
دشوار بتوان به خودشیفتگی گوبلز خرده گرفت. آن ذهن هوشیار که به ندرت ناآگاهانه 
فریب خورده اســت، حتی در زمینة شــناخت از خویش دقیق بوده است. او تا پایان کارش 
این قابلیت را داشــت تا بین حقیقت مسلم و تبلیغات خودش تمیز قائل شود. گوبلز تا پایان 
کارش، دگم اندیشــی را با تعصب گرایی همراه کرد: یک دگم اندیشی حساب شدۀ سیاسی با 
یک تعصب گرایی روشنفکری. این دلیلی است بر اینکه چرا روش تبلیغات او بسیار مؤثر بود. 
شخصیت گوبلز به  روشنی در روایت تاریخی اولیة خودش عیان شده است، پارۀ مهمی که 

1. Rhine and Ruhr 2. Rhineland
Rudolf Semler, Goebbles, The Man next to Hitler (1947) p. 56.   .3، من به رغم قضاوت آقای دیوید 
ایروینگ در کتاب   ) Hitler’s War, p. xx ( که معتقد است خاطرات سیملر »ساختگی«است، ابایی ندارم 
که از او به عنوان یک منبع نقل قول کنم. مبنای قضاوت  دکتر ایروینگ براساس یکی از روزشمارهاست 
ـ روایتی از دیدار هیتلر با خانوادۀ گوبلز در 12 ژانویه 1945 ـ که مشخصًا در نسخة چاپی اشتباه شده 
است.  تاریخ هایی که سیملر اشاره می کند معمواًل قابل اعتماد نیستند، اما روایتش معتبر است. ورنر نائومن 
 Roger Manvel and Heinrich Fraenkel, Dr (   :که خودش آنجا بوده این دیدار را تأیید کرده اســت
 Goebbels, 1960, p. 262  (. بقیة روزشــمارهای سیملر با اسنادی که در زمان انتشار  کتاب در دسترس 
نبوده اند، از جمله خاطرات گوبلز، با جزئیات تأیید شــده اند. به نظر من، یادداشت های سیملر معتبرند، 

اگرچه شاید در قالب  یادداشت های روزانه نگنجند.
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در یادداشت های روزانة شخصی اش ترسیم شده است: او در تمام عمرش یک یادداشت نویس 
وسواسی بود. گوبلز که یک راینلندی، پسر یک خانوادۀ مومنِ کاتولیک مذهب و متعلق به 
طبقة پایین جامعه بود، از همان اوان کودکی اش از ناحیة پا نقص عضو داشت و طلیعه های 
روشــنفکری اش از همان ابتدا جلوه گر شد وـ  به لطف یک ســازمان خیریة کاتولیکـ  
توانست به دانشگاه راه یابد. بلندپروازی های روشنفکری و ادبی داشت و این مسئله نخستین 
بار در قالب نوشتن رمان و نمایشنامه خود را نشان داد، که در آن توفیقی به دست نیاورد؛ تنها 
دیدگاه های رمانتیک، ایده آل های شخصی و رگه ای از نیهیلیسم در آن ها پدیدار شد. او که در 
کسب نمرات دانشگاهی ناکام مانده بود، انحصارطلبی یهودیان را دلیل ناتوانی اش در دستیابی 
به توفیق در حوزۀ ادبیات می دانست؛ از این عقیدۀ سیاسی به آن عقیدۀ سیاسی می پرید تا اینکه 
سرانجام در سال 1925 به حزب نازی در راینلند پیوست. این شعبه از حزب در کنترل یکی 

از نخستین رهبران به شدت افراطی آن یعنی گِرگور اشتراسر1 بود. 
گوبلز از یک نظر همواره به ریشه هایش وفادار ماند. او در حزب شخصیتی رادیکال بود و 
گرایشی متناوب به نیهیلیسم که اصوالً ناشي از نفرت سرشارش از جامعة اطرافش و یک خالء 
مشخص درونی در وجودش بود، همیشه در او باقی ماند: چون آدمی اهل خودنمایی بود تا از اصحاب 
فکر یا عقیده. با این حال، ویژگی دیگری داشت که به خوبی از آن بهره می گرفت: فرصت طلبی. او 
با آسوده کردن وجدانش از گناه و تقصیر، و ]بهره گیری از[ تیزهوشی فوق العاده اش، این قابلیت 
را داشت که حوادث را پیش بینی کند و مسیر خود را با مهارت فوق العاده ای تغییر دهد و بعد 
این تغییر را با مباحث زیرکانه توجیه کند. فرصت عملی کردن این استعدادها یک سال پس از 

پیوستن به حزب فراهم شد. این قضیه اثری شگرف بر وضعیت کاری اش گذاشت.
مســئلة روز در آن زمان، دریافت غرامت یا مصادرۀ اموال شاهزادگان خاندان سلطنتی 
هوهن  تسولرن2 بود. حزب مونیخی که هیتلر رهبر آن بود و با شکست توطئة محرمانه اش 
برای سرنگونی حکومت در ســال 1923 مجازات شده بود، خواستار دریافت غرامت بود؛ 

1. Gregor Strasser

2. خانوادۀ حاکم بر براندنبورگ، پروس، آلمان و رومانی که از قرن یازدهم میالدی بر این سرزمین ها حکومت 
می کردند. با شکست آلمان در جنگ جهانی  اول در سال 1918 که به شورش داخلی انجامید، سلطنت هوهن 
 تســولرن سرنگون و جمهوری وایمار جایگزین آن شد. هم اکنون جرج فردریش، شاهزادۀ  پروس، قطب 
شاخة پروسی خاندان سلطنتی است، و کارل فردریش، شاهزادۀ هوهن  تسولرن، قطب شاخه شوابی آن.ـ  م.
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حال آنکه حزب راینلند به رهبری اشتراسر به  دنبال مصادرۀ اموال بود. جنگ میان آن ها با 
خشونت همراه بود و گوبلز تمام توانش را به نفع اردوگاه اشتراسر به کار گرفت. او با ادبیاتی 
خشن به حزب مونیخی و شخص هیتلر حمله کرد. از او نقل قول شده که تقاضا کرده بود تا 
»آدولف هیتلرِ خرده بورژوا از حزب نازی اخراج شود«. با این حال در نشستی که در بامبرگ1 
برگزار شد، هیتلر او را متقاعد کرد و او خیلی زود تغییر جبهه داد یا از عقیده اش دست کشید. 
هیتلر برای او به »ابزار خالق سرنوشت و خدایگان« تبدیل شد، بشری که »واجد همه چیز 
برای پادشاهی است«، »بالفطره حامی ملت، دیکتاتور آینده«. گوبلز از همان زمان به هیتلر 
وفادار ماند و چهرۀ مرد سرنوشت از او ساخت. هیتلر و فرقة هیتلر، ایده آلی محوری برای 
او فراهم می کــرد، اعتقادی ضروری که خودش از نظر ذهنی فاقد آن بود، و اینکه این مدیر 
شامخ می توانست آیین جانفشانی را برای هیتلر سازماندهی کند. او برای هیتلر منبع قدرت 
بود، و گوبلز آن گونه که زندگینامه نویس هایش نوشته اند، »همواره به قدرت وفادار بود«.2 
گرگور اشتراسر به حال خود رها شد تا اینکه در جریان تصفیة بزرگ 30 ژوئن 1934 توسط 

همقطاران »افراطی اش« به قتل رسید.
گوبلز به  خاطر »تغییر عقیده اش« پاداش گرفت و به عنوان گاوالیتر3 برلین منصوب شد که 
این سمت را تا پایان کارحزب، نزدیک به بیست سال، در اختیار داشت. او که مدیری قابل و 
قاطع بود به  سرعت پایتخت را به قبضة نازیسم درآورد. این کار را هم با تلفیقی از بی رحمی 
و مهارت انجام داد. اعضای حزب محلی را تصفیه کرد، ساختار دولت را بهینه ساخت و با 
تبلیغات مؤثر و برگزاری نمایش های رعب آور قدرت و تعقیب و آزار بی محابای افراد دستچین 
شده، قدرت نازی را در این شهر تحکیم بخشید. در ابتدا وانمود می کرد که هیچ تمایلی به این 
پست ندارد؛ اما آن قدر زیرک بود که متوجه ارزش آن باشد. او نوشت: »هر که خیابان ها را 
به تسخیر خود در آورد سرانجام دولت را قبضه خواهد کرد، ریشة  تمام اَشکال قدرت سیاسی 
و هر حکومتی که رویة مستبدانه دارد، در خیابان هاست«. گذشته از این، در جنگل حزب 
نازی، برلین تیول4 بزرگی بود: هرکه بر آن تسلط می یافت می توانست حاکمیتش را بر دیگر 

1. Bamberg 2. Manvell and Fraenkel, op. cit., p.134 
Gauleiter .3؛ رهبر حزبیِ شاخه منطقه ای ِحزب ناسیونال سوسیالیست کارگران آلمان.ـ  م.

4. Fief
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تیول داران بزرگ تحکیم ببخشد. گوبلز با تلفیق این وضعیت و فرماندهی رسانه ها، که از 
آن ها برای بدنام کردن و نابودی کسانی که در مقابل قدرتش قدعلم می کردند بهره می بردـ  

حداقل در سال های مبارزه1ـ  در مقایسه با دیگران پایگاه قوی تری داشت. 
وقتی که گوبلز شاخة حزب را  در برلین زیر سیطرۀ خود در آورد، هرگز اجازه نداد کنترلش 
بر آن ضعیف شود. او این کنترل را با نمایش هایي دامنه دار و سازمان دهی شده که تقریبًا مراسمی 
خشونت بار بود تقویت می کرد. او نوشت: »ما نمی توانیم به اندازۀ کافی تظاهرات داشته باشیم 
چراکه مهم ترین روش همدلی، نشان دادن ارادۀ خود برای حکومت کردن است.« برخی از 
نمایش های او بدنام بودند: از جمله مراسم خاکسپاری هورست وِسل2، دانشجوی افراطی نازی که 
سال 1930 در جریان یک زدوخورد کشته شد؛ بهره برداری از آتش زدن رایشتاگ3 در فوریه 
1933؛ مراسم بربرگونة »سوزاندن کتاب ها« در 10 مه 1933؛ و در 9 نوامبر 1938ـ  اقدام 
موسوم به شب شیشه ای4، یک طغیان ظاهراً »اتفاقی« ضد یهودی که در جریان آن شیشه های 
تمام مغازه های یهودیان در برلین خرد شدندـ  که پیامدهای وخیم مالی برای شرکت های خوب 
بیمة آریایی به دنبال داشت. پاره ای از این نمایش ها نتیجة عکس دادند: کتاب سوزان باعث خشم 
افکار عمومی خارجی شد که زمانی به  دنبال جلب حمایت آن ها بودند، و برخی از رهبران 
نازی نظیر هیملر نیز شکستن شیشة مغازه های یهودیان را تقبیح کردند چون به  دنبال نابودی 
بی سروصدای یهودیان بودند نه اینکه قتل عام آن ها به چشم بیاید. اما گوبلز در مقام گاوالیتر 
همچنان حمایت هیتلر را پشت سر خود داشت. هیتلر در سال 1942 به خاطر دستاوردهای 
گوبلز قدردانی ویژه ای از او به عمل آورد. او نوشت، گوبلز همان شخصیتی است که مدت ها 
دنبالش بوده است؛ او برای چنین وظیفة دشواری مردی ایده آل است؛ »مثل یک گاو نر کار 
می کرد« تا مخالفان را نابود کند؛ »هیچ وقت متأسف نیستم از اینکه اختیاراتی که می خواست 
به او دادم. وقتی کارش را شروع کرد هیچ سازمان سیاسی کارآمدی در اختیار نداشت تا کمک 

حالش باشد؛ به رغم این، در یک کالم، برلین را تسخیر کرد«.5

1. Kampfzeit

Horst Wessel .2؛ از نیروهای افراطی نازی که ســال1930 کشته شد وگوبلز از او به عنوان »شهید« نازی 
یاد می کرد. ـ م.  

3. پارلمان آلمان
4. Kristallnacht 5. Hitler’s Table Talk (ed.H Trevor-Roper, 1953), p.532 .
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هنگامی که هیتلر در پاییز سال 1939 آماده  شد تا جنگ خود را شروع کند، گوبلز از 
کسانی بود که سعی داشــت او را از این کار منصرف کند. چون هیچ ایده آل مثبتی نداشت، 
طرح های وسیع هیتلر برای امپراتوری شرق عالقه ای در او بر نمی انگیخت: این چیزی نبود که 
به خاطرش به حزب ملحق شده بود. آلبرت اشپر1 به ما می گوید: »ما که خود را افراد حلقة 
خاص هیتلر می دانستیم، او و همین طور گورینگ را که توصیه گر صلح بودند آدم های ناتوانی 
مي دیدیم که در ناز و نعمت قدرت غرق شده و نمی خواستند امتیازاتی را که به کف آورده اند 
از دســت بدهند«.2 با این حال، با همه گیر شدن آتش جنگ، گوبلز به  ناچار از موضع خود 
کوتاه آمد. هیتلر خودش )به ما گفته بود( اعالم کرد که در دوران جنگ، وزیر تبلیغات باید 
در پشت صحنه حضور داشته باشد.3 البته برلین همچنان باید تحت کنترل می بود و تبلیغات 
صورت می گرفت. اما پیروزی های نظامی، وفاداری برلین را تضمین کرد که صدای آن رساتر 
از هر تبلیغاتی بود. در نتیجه، گوبلز در آن سال های پیروزی آهسته تر گام برداشت. او به یک 
مفسر صرف تبدیل شد که کارش با فراز و فرود همراه بود. در برنامه های رادیویی اش، فیلم های 
خبری اش دربارۀ پیروزی، در روزنامة متعلق به خودش یعنی یورش4، یادداشت های منظم اش 
در روزنامة ارگان حزب یعنی داس رایش5 پیروزی ارتش آلمان را جشــن گرفت، دشمن را 
مســخره کرد و آن زمان، چهرۀ هیتلر را نه به عنوان یک رهبر انقالبی بلکه به عنوان یک 
قهرمان ملی، تجسم روح فردریک کبیر، »بزرگ ترین خدای جنگ در همة ادوار« ساخت. 
از سوی دیگر رژه های پیروزی را سازماندهی کرد و به عنوان مبلغ، زندگي پرجنب و جوشي 
داشت و دوست و مشاور مستبدی شد که از نظر روحی شخصیتی دمدمی مزاج و متزلزل بود، 

تا جایی که مرتبًا رنگ عوض می کرد.
کار گوبلز به عنوان تبلیغاتچی دوران جنگ به صورت نشست های خبری منظم چند دقیقه ای 
و تقریبًا روزانه نمود داشت که در جریان آن به مقامات دستور کار می داد. در مقام وزیر، بی وقفه 
فعالیت می کرد. کار مداوم یک ضرورت روحی و روانی برای گوبلز به شمار می رفتـ  ظاهراً 

Albert Speer .1؛ وزیر تسلیحات و تولید نظامی رایش سوم در بخشی از جنگ جهانی دوم.
2. Albert Speer, Inside the Third Reich (1970), pp. 162-3.

3. Alfred Rosenberg, Politische Tagebuch, 3 September 1939.  

4.  Der Angriff 5. Das Reich



24     آخرین روزها 
راهی برای فرار از خالء درونی اش بودـ  و جزئیات بسیار کوچک هم از دید او پنهان نمی ماند. 
غالباً اصول کلی اش را بازگو می کرد. گفته است: »اصل بنیادین هر نوع تبلیغاتی تکرار مؤثر 
استدالل هاست«؛ اما استدالل ها نباید زیاد تلخیص شوندـ  دلیلی نداشت که نظر روشنفکران را 
تغییر داد. آن ها هرگز تغییر نخواهند کرد و به هر حال تسلیم قوی تر خواهند شد، »و این قوی ترها 
مردمی هستند که در خیابان حاضرند«.1در نتیجه، استدالل ها باید خام، روشن و قانع کننده بوده و با 
احساسات و غرایز، نه با قوۀ تعقل، همخوانی داشته باشند. حقیقت مهم نیست و کاماًل تحت تأثیر 
تاکتیک ها و روانشناسی قرار دارد اما دروغ های متقاعدکننده )»حقیقت شاعرانه«، یک بار از 
آن چنین نام برد( همیشه باید باورپذیر باشند. در راستای این سرفصل های کلی، دستورالعمل های 
دقیقی صادر می کرد. نفرت و تحقیر باید متوجه افراد خاصی می شد؛ تنها این ابالغیه ها باید در 
دستور کار قرار می گرفتند چون احساسات الزم را بر می انگیخت؛ دروغ های مشخصی باید 
منتشر می شدند. این بخشنامه ها اجباری بودند: مقام هایی که از آن ها سرپیچی می کردند مرتبًا 

تهدید می شدند که به اردوگاه های کار اجباری فرستاده خواهند شد.
گوبلز در عین حال می خواست مطمئن باشد که حالت فوق العاده و جنگ موجب نخواهد 
شد از نفوذش در دربار کاسته شود. او مزیت خیلی بزرگی داشت، با وجود اینکه هرگز در 
حلقة صمیمی هیتلر جایی نداشت، نسبت به دیگر مدافعان قدیمی نازیسم نزدیکی بیشتری 
با او داشت. هیتلر از گورینگ، بورمان و هیملر استفاده می کرد ولی با آن ها احساس قرابت 
نداشت، با آن ها راحت نبود یا هر چه را در ذهنش می گذشت با آن ها در میان نمی گذاشت. 
هیتلر خود را نابغه ای جهانی می دانســت، هنرمند و همچنین دولتمرد، و در برابر آن جهان 
ابلهانه، یاوه سرا و طبقاتی نازیسم نابردبار بود. این بود که به اشپر عالقه داشت، معمارش، کسی 
که به  خاطر عالیق »هنری« اش، هیتلر می توانست ادعا کند که تنها دوستش است. در میان 
سیاستمداران، گوبلز با سلطه اش بر رسانه ها، به اشپر نزدیک تر شد. او می توانست فیلم ها و 
هنرپیشگان زن را در اختیار هیتلر قرار دهد، دربارۀ هنر و موسیقی با وی گپ بزند، و مثل اشپر، 
سابقة تحصیالت دانشگاهی داشت. این گوبلز بود که حداقل از نظر ظاهری، هیتلر را از یک 
آدم عامی عاطل و باطل در بارهای آبجوفروشی مونیخ برکشید.گوبلز البته شخصیتی فرهنگی 
نبود. عالیق زیبایی شناختی نداشت. آثار کالسیک آلمان را آتش زد و هنر »منحط« را نابود 

1. Manvell & Fraenkel, op. Cit., pp. 14, 24, 294. 
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کرد. سالن های تئاتر را در دوران جنگ بست. نسبت به اپرای ملی بی عالقه بود. هیچ وقت به 
کنسرت نرفت. سالیق او به همان ابتذال و پیش پا افتادگی هیتلر بود. اما در نظر هیتلر، شخصیتی 
فرهیخته جلوه می کرد. گذشته از این، هیتلر دوستدار زنان ستایشگر و شایسته بود. خانم گوبلز1 
از جمله زنان برجسته ای بود که از خانواده ای متمول می آمد؛ تقدیس گر هیتلر بود؛ و هیتلر 
از این بابت خرسند بود. هیتلر ساقدوش ازدواج ]ماگدا و[ گوبلز بود و زمانی که این ازدواج 
به دلیل رابطه های عاشقانه گوبلز با هنرپیشه های زن و منشی هایش تا آستانة فروپاشی رفت، 

هیتلر صریحًا مانع از طالق شان شد و آن ها را آشتی داد. 
گوبلز در زندگی شخصی اش نیز راهش را از دیگر همقطاران کهنه کار نازی جدا کرد و 
دنبال به رخ کشیدن شخصیت برترش به عنوان شخصیتی فرهیخته بود. در زمینة پوشش، آدم 
سختگیری بود، لباس های خوش دوخت به تن می کرد و کمد بسیار بزرگی از انواع لباس ها داشت. 
محل اقامت باشکوهش در نزدیکی دروازۀ براندنبورگ در برلین و ویالیش در شواننوِردر در 
وانسی2 به  صورت مجلل مبله شده بودند؛ اما این جالل و جبروت با خساست خاصی همراه بود. 
او از به نمایش گذاشتن آشکار ثروت بادآوردۀ برخی از روسای حزب تنفر داشت، و به  ویژه 
وقتی پای فرومایه ترین و تازه به دوران رسیده ترین3 آدم، »مارشالِ رایش«، هرمان گورینگ، 
به  میان می آمد که ریخت وپاش هایش  در زمینة لباس و حرص اش برای جمع آوری اسباب و 
اثاثیه، جرم ناکارآمدی اش در مقام فرمانده کل لوفت وافه4 را از نظر گوبلز دوچندان کرده بود. 
گوبلز در مقابل، زندگی بیرونی بسیار ساده ای داشت. منش مقتصدش در قبال مهمانان با بدنامی 
همراه بود و بســیاری از مقام های زیردستش را که توقع بیشتری از ارباب مستبد و سختگیر 

خویش داشتند از خود رنجاند.
این رفتار بسیار ریاضت گونه خدمت خیلی خوبی به او کرد و در سال های آخر جنگ 
برنامه ای به وی سپرده شد. سال های نخست جنگ سال های پیروزی های برق آسا5 بود که آلمان 
به واسطة بلعیدن اروپا فربه می شد و گورینگ کاخ هایش را با غنایم بی حساب و شراب های 
بسیار گرانبها که از غرِب به تسخیر درآمده دزیده شده بودند، پر می کرد. اما بعد از زمستان 

1. Magda Goebbels 2. Wannsee 3. faux bonhommes
Luftwaffe .4 ؛ نیروی هوایی ارتش آلمان در زمان جنگ جهانی دوم. ـ م.  

5. Blitzkrieg
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سال 1941 وضعیت دگرگون شد، و در پایان سال 1942 مشخص بود که سال های پیروزِی 
آسان به سر آمده است. آلمان اکنون ائتالفی جهانی علیه خود برانگیخته بود. ارتش آن در سه 
جبهه در موضع دفاعی قرار گرفته بود. در آفریقا متحمل شکست شده بود، در جبهة روسیه به 
دام افتاده بود و بیم آن می رفت که از جبهة غرب مورد حمله قرار گیرد. بعد فاجعة استالینگراد 
رخ داد: محاصره، و در پایان، اسارت کل سپاه ششم، که ژنرال هایش این بدنامی را حتی تلخ تر 
کردند، چون به جای اینکه بر اساس دستورالعمل های دریافتی خودکشی کنند خود را تسلیم 
کردند، که این مسئله ابزاری تبلیغاتی به دست روس ها داد تا با پخش برنامه برای قوای آلمان، 
خواستار تسلیم آن ها در گوشه وکنار جهان شوند. این تحقیر بزرگی برای ارباب تبلیغاتچی در 
برلین بود: این تحقیر وقتی بدتر شد که پیش بینی های قاطع، حاکی از پیروزی در استالینگراد 
بود و ترتیبات الزم با جزئیات فراوان برای جشِن پس از سقوط این شهر تدارک دیده شده بود. 
فجایع زمستان 43ـ1942 که ماهیت جنگ را تغییر داد، گوبلز را به خط مقدم سیاست های 
آلمان بازگرداند. تا آن هنگام بیشتِر توان وی صرف سرکوبگری شده بود تا اینکه بخواهد 
دکترین های انقالبی ارائه کند و به دنبال سیاست هایی باشد که در خفا مورد عالقه اش بود؛ 
دستورالعمل هایش به مقام های تحت امرش هم غالباً منفی بود. به عنوان مثال، برنامه ُاتانازی1 
تا آن زمان هرگز در رسانه ها مطرح نشده بود. جنگ علیه کلیسا، که به شکل غیرعادی از 
سوی مارتین بورمان دگم اندیِش ضد مسیحی روی آن تأکید می شد، به بعد از پیروزی موکول 
شد. راه حل نهایی برای مسئلة یهودیان که خود گوبلز از آن »به هر قیمتی« حمایت کرده بود، 
به همین ترتیب یک تابوي سفت و سخت به شمار می رفت. و از آنجا که اهداف جنگی آلمان 
در شرق فی الواقع کشورگشایانه، ویرانگرانه و استعمارگرانه بود کار بسیار دشواری بود که در 
تبلیغ خطاب به مردم روسیه این اهداف را تشریح کرد. همان طور که خود گوبلز با صراحت 
بدبینانه اش اشاره کرده است، حتی اگر مردم آلمان می دانستند که نازی ها چه نیتی دارند هرگز 
به آن ها رأی نمی دادند. با این حال، فجایع دومین زمستان سرد روسیه نشان از یک تغییر داشت. 
رهبری حزب که متحمل شکست شده بود، ناچار بود خودی نشان دهد و تالش های تازۀ مردم 
آلمان را هدایت کند. بازگشت به روح دوران مبارزه2 فرصت تازه ای در اختیار این وزیر قرار 
داد تا هنرهای سابقش را وارد صحنه کرده، و صدایش را رسا کند: هنرهای برنامه ریزی، ارباب 

1. Euthanasia 2. Kampfzeit



یادداشت  های روزانة گوبلز      27
خبرۀ مراسم ها؛ صدای رادیکالیسم، نیهیلسم، ویرانگری.

گوبلز برای مدت مدیدی پیامبر »جنگ تمام عیار«1 بود. برخالف هیتلر که به شکل احساسی 
دلبستة مفهوم نبرد برق آسا بود و هرگز پیش بینی نمی کرد یا برای مبارزه ای طوالنی آماده نبود، 
گوبلز با خودکامگی فرهنگی از رویکرد قدیمی اش در زمینة انجام اقدامات رادیکال دست 
نکشید و به ویژه طرفدار بسیج زنان بود. هر از چندگاهی هیتلر را متقاعد می کرد ولی همیشه 
وقتی کنار می کشید، هیتلر باز به عادت پیشین خود بر می گشت. حال در زمان شکست، گوبلز 
دید که بخت به او رو کرده است. لذا به موضع حمله بازگشت. هیتلر در این زمان در محاصرۀ 
»کمیته سه نفره« بورمان، المرس2 و کایتل3 بودـ  در واقع، بورمان با نفوذ ترین آن ها بود؛ ولی 
در دسامبر سال 1942 گوبلز این حلقه را شکست و با تسلیم یادداشتی به هیتلر خواستار بسیج 
همگانی شد. در آن وضعیت فوق العادۀ جنگی، هیتلر این یادداشت را تأیید و ماه بعد فرمانی 

برای اجرای آن صادر کرد.
گوبلز در این وضعیت خود را وارد معرکه کرد. او استالینگراد را چونان دانکرک4 آلمان 
می دید و تالش کرد آلمان را به همان صورتی تهییج کند که چرچیل، بریتانیا را پس از دانکرک 
بسیج کرد. گوبلز اعالم کرد، »وینســتون چرچیل در آن زمان با نتیجه گیری های ضروری، 
صراحتی ستودنی از خود نشان داد و حقیقت کامل را به بریتانیایی ها گفت. ما این مسئله را در 
آن زمان درک نمی کردیم«ـ  و در واقع، گوبلز آن زمان کاری نکرده بود، او برنامه های مربوط 

1. Total war

Hans Lammers .2؛ هانس المرس )1962ـ  1879(. رئیس دفتر آدولف هیتلر صدراعظم آلمان. او در محاکمه های 
سال 1949ـ  1948 به جنایت جنگی و جنایت علیه  بشریت متهم و به 20 سال زندان محکوم شد.ـ  م.  

Keitel .3؛ ویلهلم کایتل )1946-1886(. فیلدمارشــال که در زمان جنگ جهانی دوم به عنوان رئیس ستاد 
قوای مسلح آلمان نازی فعالیت کرد. او در دادگاه  نورنبرگ به جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت متهم 

و به مرگ محکوم شد که حکم اعدام او در سال 1946 به اجرا در آمد.ـ  م.  
Dunkerque .4؛ شهري در شمال فرانسه که محل وقوع یکي از نبردهاي جنگ جهاني دوم بود. ارتش آلمان 
با عبور از خاک بلژیک و هلند به صورت غافلگیرانه ای از پشــت خطوط ماژینو ســر در آورد و عماًل 
ارتش های فرانسه و بریتانیا در شمال غربی آلمان را غافلگیر کرد. با این یورش 400 هزار سرباز بریتانیایی 
و فرانسوی از سپاه های اصلی فرانسوی جدا افتاده و در محاصره کامل آلمانی های گرفتار شدند. نیروهاي 
متفقین برای فرار از مرگ به سوی دانکرک عقب نشینی کردند، اما هیتلر به جاي حمله دستور توقف 72 

ساعته نبرد را داد و در آن زمان تمام نیروهاي محاصره شده توانستند فرار کنند.ـ  م.
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به بریتانیا را با پیش درآمد »شعار نیرنگ« و »چرچیل ابله است« ]از رادیو[ پخش کرده بودـ  
ولی با این تاکتیک ها چرچیل به قهرمان ملی تبدیل شد. حال وقت آن بود که آلمان نازی نیز 
چنین کند. گوبلز اشاره کرد، ما نباید فقط شبیه سازی کنیم: نباید از »شعار خون، کار سخت و 
اشک ها که متعلق به چرچیل است استفاده کنیم: باید شعار خاص خودمان را داشته باشیم«.1

جالب است وقتی آدم می بیند استاد بزرگ دروغگویی ناگهان مزیت های تاکتیکی »حقیقت 
مطلق« را کشف می کند. گام نخست گوبلز برای اجرای این دکترین نوظهور، اعتراف صریح به 
ماهیِت ویرانگر شکست آلمان بود. او روز سوم فوریة سال 1943 دستوری مبنی بر سه روز 
یادبود ملی برای استالینگراد صادر کرد. تمام مراکز تفریحی تعطیل شدند و در روز نخست 
و آخر آن، تردد وســایل نقلیه به مدت یک دقیقه کاماًل متوقف شــد. هیچ نوع عزاداری و 
رفتار احساساتی در کار نبود، تنها فداکاری باشکوه و ثابت قدم برای تالش بعدی. گوبلز حتی 
دستور دادـ  یک حرکت جدید دیگرـ  که مطبوعات نباید کاریکاتورهایی منتشر کنند که 
تحقیرکنندۀ دشمن است: »ما در حال حاضر هیچ دلیلي نداریم که مخالفان مان را حقیرتر از 

آنچه که در عالم واقع هستند به تصویر بکشیم«.2
با این حال، گوبلز در حال بهره برداری کامل از فرمان صادره توسط هیتلر دربارۀ »جنگ 
تمام عیار« بود که »او به  عنوان وزیر 18 ماه پیش تقاضا کرده بود«. در 18 فوریه اجتماع بزرگی 
در سالن اسپورت پاالست3 در برلین گردهم آورد. یکی از سخنرانی های مشهورش را در این 
محل ایراد کرد و در آن حتی خواستار تالش های گسترده تر شد و وعده داد که خون، کار 
سخت و اشک ها )البته نه همین کلمات( پیروزی نهایی را به ارمغان خواهد آورد. گوبلز در 
جریان این سخنرانی دریچه ای به روی رادیکالیسم پرتنش معمول گشود. اشپر که آنجا حضور 
داشت، بعدها گفت که هرگز ندیده بود جماعتی تا به این حد تأثیرگذار به سمت افراطی گری 
سوق داده شوند.گوبلز تمام حریم های قبلی را درهم شکست و یهودیان را به باد ناسزا گرفت 
که به گفتة او، پشتیبان همة دشمنان آلمان بوده اند. تلویحًا از این فرصت هم استفاده کرد تا 

1. The Goebbles Diaries, ed. P. Lochner (1948), p.322 

2. Ibid., p. 329. 

Sportpalast .3 ؛ این سالن در سال 1910 ساخته و در 1973 تخریب شد. سالن سرپوشیده ای که تا 14 هزار 
نفر را در خود  جا می داد. بیشتر به خاطر تجمعات و سخنرانی ها در حکومت رایش سوم مشهور بود که 

از معروف ترین آن ها سخنرانی »جنگ تمام عیار«  گوبلز بود.ـ  م.
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به رقبایش در دربار نشان دهد که می تواند موتور مخوف جمعیت افراطی را متوجه آن ها 
سازد. در اوج سخنرانی، ده پرسش به دقت آماده شده را مطرح کرد و )با کمک تشویق های 
ضبط  شده روی صفحات گرامافون( هم صدایی وحشت انگیز جمعیت را به صورت آهنگین 
در موافقت با آن دریافت کرد. پس از این سخنرانی روی دوش هوادارانْش جایگاه  را ترک 
کرد؛ سپس در کنار آلبرت اشپر آرام گرفت که در اصل سازمان دهندۀ مؤثر جنگ تمام عیار 
بود و گوبلز شــیپورزن آن. در میان حیرت اشپر، گوبلز آرام و از خودراضی، این سخنرانی 
را ممارستی کاماًل فنی دانست که در آن زمان، به نظر می رسید بیشتر یک هیجان احساسی 
تصادفی بوده است. گوبلز حتی در اوج افراطی گری، همواره یک شخصیت واقع گرای عاری از 
احساسات شدید و اهل مشاهده بود، و با کار کارشناسی حرفه ای و بی طرفانه، اثرگذاری اش 

را به عنوان تهییج گر به دقت تکرار می کرد.1
گوبلز بر اساس طبیعتش با دمیدن در روح افراطی گری توده ها، به اقدامات ویرانگرانه 
روی آورد. او به عنوان گاوالیتر برلین، دستور داد که همة رستوران های گران قیمت شهر بسته 
شوند. همان طور که پیش بینی می شد دستور او موجب درگیری با گورینگ، مشتری همیشگی 
و حامی یکی از رستوران های بسیار مشهور و لوکس برلین به نام هورچر2 شد که در خیابان 
لوتر3 بود. گورینگ تالش کرد که هورچر را از فهرست آنچه که »مقررات مسخرۀ گوبلز« 
خواند، مستثنی کند و برای محافظت از این رستوران نگهبان تعیین کرد. متعاقب آن، گوبلز 
یک تظاهرات »اتفاقی« ترتیب داد. شیشه های رستوران خرد شدند؛ صاحب رستوران خواستار 
حفاظت پلیس از این محل شد ولی گوبلز به آن اعتنایی نکرد، و بعد از اتهام زدن های طوالنی 
و تلخ، گورینگ برای مدتی به این وضعیت گردن نهاد. این »شیشه شکستن« بخشی از سهیم 

بودن ملموس گوبلز در »جنگ تمام عیار« بود. 
اقدام گوبلز مثل بسیاری از کارهایش نابهنگام بود؛ او در این دورۀ حساس نیاز داشت یا 
این طور فکر می کرد که نیازمند کمک گورینگ است. در هیجان ناشی از طرح جدید جنگ 

1. Speer, op.cit, p. 257.

2. این رستوران که در سال 1904 توسط گوستاو هورچر گشایش یافت هنوز فعال است و در دیگر کشورها 
شعبه دارد.ـ  م

3. Lutherstrasse
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تمام عیار، گوبلز و اشپر که اکنون متحد شده بودند )او نوشت که »اشپر کاماًل از آِن من است«(، 
معتقد بودند که شاید با کمک گرفتن از گورینگ بتوانند »مشاوران غیررسمی« بورمان را برکنار 
کنند، یعنی کمیتة سه نفره را. گوبلز به دنبال این بود که ریبن تروپ را جایگزین بورمان کند، 
وزیر خارجة نابخردی که هیتلر اصرار داشت بیسمارک دوم است. لذا به مدت چند هفته، 
دسیسه ای در سطح باال جریان داشت. در راستای احترام به عالقة متحد جدید، قضیه هورچر 
بار دیگر زنده شد: این رستوران با نام باشگاه نیروی هوایی و زیر چتر حمایت عالی مارشال 
رایش در مقام فرمانده کل بازگشایی شد؛ و ناگهان گوبلز با روی گشاده به ستایش از گورینگ 
خونگرم پرداخت. او اذعان داشت که »لباس گورینگ تا حدودی بی تناسب است و اگر کسی 
او را نشناسد تقریبًا به خنده می افتد. اما این سبکی است که انتخاب کرده و آدم باید آن را به 
حساب خصیصه های ذاتی اش بگذارد؛ افراد گاهی اوقات حتی شیفتة این نوع سبک می شوند«.1

تالش اشــپر و گوبلز برای کمک گرفتن از گورینگ و کنار گذاشتن بورمان از محور 
قدرت کوششی کاماًل عبث بود. در واقع همان طور که اشپر بعدها متوجه شد، این تالش از 
همان ابتدا محکوم به شکســت بود، چون بورمان همان موقع گورینگ را با هدیه ای شش 
میلیون مارکی که از صندوق حزب پرداخت شده بود تطمیع کرده بود. بنابراین گورینگ 
به همان رخوت معمول بی خیال خود برگشت تا اینکه )به قول اشپر(، »تنها در نورنبرگ از 
خواب بیدار شد«. گوبلز شکســت را پذیرفت و با بورمان کنار آمد. این همراهی برای وی 
ناخوشایند بود: گوبلز در جمع خصوصی از بورمان به عنوان »نمونة یک او.گ.پی.یو2 بدوی« 
یاد می کرد؛ ولی با توجه به قدرت مطلق بورمان در دسترسی به هیتلر همراهی با وی ضروری 

بود؛ و گوبلز ناخواسته این همراهی را تا پایان ادامه داد.
با این حال از بلندپروازی اش برای دستیابی به قدرت سیاسی دست نکشید و با هر بدبیاری 
تازه تالش می کرد تا ضرورت افراطی گری را بیش از پیش در همة امور جا بیندازد و خودش 
را به عنوان راهبر آن معرفی کند. در راستای چنین هدفی نه تنها ناچار شد که دست دوستی 
به سوی بورمان نفرت انگیز دراز کند بلکه به همان اندازه نفرت انگیز هم، با هاینریش هیملر، 
فرمانده اس اس، متحد شــود. گوبلز که از نظر خودش، »مردی دارای احساسات پاک« بود، 

1. The Goebbels Diaries, p. 197.

OGPU( .2( پلیس مخفی اتحاد جماهیر شوروی بین سال های 1922 تا 1934ـ  م.
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نمی توانست هیملِر »غیرهنری« را تحمل کند، مردی با چشمان لوچ »آسیایی«، انگشتان کوتاه 
خپله و ناخن های کثیف.1 او هنوز مجذوب افراطی گری و سبعیت اهریمنی )آن گونه که اشاره 
کرده( »بزرگ ترین سازمان قدرتمندی« بود »که در مخیلة آدمی می گنجد« و هیملر آن را 
به وجود آورده بود. گوبلز از صمیم قلب نابودی یهودیان را که هیملر به شکل مؤثری پیگیر 
آن بود تأیید می کرد؛ و از شامة لغزش ناپذیرش برای دستیابی به قدرت بهره برد. در ژوئیة سال 
1943 پا فراتر گذاشت و از هیتلر خواست که گورینگ را از مقام فرمانده عالی نیروی هوایی 
برکنار کندـ  درخواستی تنها برای رد شدن: هیتلر در تصمیمی که انزجار گوبلز را برانگیخت 

قاطعانه درخواست برکناری فرمانده قدیمی اش را رد کرد. 
همچنان که اخبار جنگ ناخوشایندتر می شدـ  متفقین در این زمان به ایتالیا حمله کرده 
بودند و حکومت موسولینی ساقط شده بودـ  گوبلز حتی از درِ مخالفت با هیتلر بر آمد. مانند 
سال 1925 بار دیگر به این اندیشید که »آدولف هیتلرِ خرده بورژوا« به اندازۀ کافی رادیکال 
نیست و خود را شماتت کرد که چهرۀ هیتلر را ساخته، و افسانة لغزش ناپذیری اش را بر سر 
زبان ها انداخته است. یکی از دستیارانش گفت که گوبلز اکنون کمتر نام پیشوا را به زبان 
می آورد. »او خودش را برتر از هیتلر می داند: دیگر نمی تواند به اقتدار یگانه و بی چون و چرای 
ی مردی اذعان کند که خودش او را برکشیده است«. گوبلز دیگر به این نمی اندیشید که هیتلر 
قادر است مشکالت آن زمان را حل وفصل کند و مرتباً حسرت می خورد که »اگر من پیشوا 
بودم« اوضاع خیلی فرق می کرد. شایعات حاکی از آن بود که به دنبال پست معاون صدراعظمی 
یا نخست وزیری است. مع هذا، این وضعیت خیلی دوام نیاورد. همچون سال 1925، شخصیت 
قدرتمند هیتلر، و خالء درونی خود گوبلز، بار دیگر او را به راه آورد. نیازمند چیزی بود که 
خودش را وقف آن کند و نمی توانست بتی را که ساخته است برای مدتی طوالنی طرد کند. 
در نتیجه، همچنان که ابرهای تیره وتار بیشتر پدیدار شدند، او چهرۀ پیشوا را حتی رفیع تر 

ساخت و آن را چونان برجی بر فراز ابرها بنا کرد.
یکی از دستیاران گوبلز این فرآیند روانشناختی را توضیح داده است. رودولف سیملر2 نوشته 
است، »هر وقت گوبلز به ستاد هیتلر می رود، شروع می کند به صحبت دربارۀ عدم اعتماد کامل 

1. Semler, op. cit., p. 96.

Rudolf Semler .2؛ روزنامه نگار و دستیار گوبلز در وزارت تبلیغات.ـ  م.
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به نبوغ پیشوا، آزردگی فراوان، انتقاد و بیان کلمات درشت. همیشه هم بنا دارد به هیتلر بگوید 
که در ذهنش چه می گذرد. نمی دانم در جریان مکالمة آن ها چه می گذرد؛ ولی هر موقع که 
از این قرارها بر می گردد سرشار از ستایش و مدح پیشواست و یک نوع خوش بینی از خودش 

بروز می دهد که روی همة ما تأثیر می گذارد«.
گوبلز برای خودش مقام سیاســی در نظر گرفته بود که مهم ترین آن سمت وزیر امور 
خارجه بود و آوریل سال 1944 یک بار دیگر به دنبال تصدی این سمت برآمد. در این زمان از 
جنگ ناامید شده و به دیپلماسی پناه آورده بود تا چیزی را از دل ویرانی ها برای خود حفظ 
کند. پرسشی که مطرح کرد این بود که صلح در کدام جبهه می تواند حاصل شود؟ از آنجا که 
به  نظر می رسید چرچیل و روزولت در قبال دشمن سازش ناپذیرند، این بحث را پیش کشید که 
تالش ها باید معطوف به خریدن روسیه باشد. در همین رابطه یادداشتی 40 صفحه ای نوشت و 
خواستار بازگشت به وضعیت سال 40ـ  1939 ذیل معاهدۀ نازیـ  شوروی شد و آن را تسلیم 
هیتلر کرد. گوبلز نوشت، در وضعیت خطرناک حال حاضر، در زمانی که پای حیات آلمان 
در میان است اشتباه اســت اجازه بدهیم که ایدئولوژی، ما را نابود کند، و پیشنهاد کرد که 
کل اروپای شرقی از شمال نروژ گرفته تا یونان دربست به روسیه داده شود. او اذعان کرد که 
تغییر رادیکال در سیاست خارجی مستلزم تغییرات در وزارت خارجه است. ریبن تروپ که 
مسئولیت انزوای دیپلماتیک فعلی آلمان به عهدۀ اوست باید کنار برود. گوبلز سپس هیتلر را 
نسبت به وفاداری عاری از نفع شخصی خویش مطمئن ساخت و پیشنهاد کرد که حاضر است 

بار سنگین این تجربة شجاعانه را در سیاست خارجی به دوش بکشد.1
او که یادداشتش را تسلیم کرده بود مضطربانه در انتظار ماند تا به قرارگاه هیتلر احضار 
شود. تأخیر صورت گرفته عجیب بود. وقتی انتظار به ســر آمد، هیتلر اصاًل اشاره ای به این 
یادداشــت نکرد. در نهایت خود گوبلز سؤال کرد. هیتلر پرســید: »کدام یادداشت؟« بعد از 
جستجو، یادداشت پیدا شد، در سطل زبالة بورمان.2 بورمان این یادداشت را منکوب کرده بود 
چون با دکترین حزب در تضاد بود. هیتلر متعهد به سیاست استیال بر شرق بود و تغییر ناگهانی 
سیاست یادشده دشوار بود. گوبلز که متعلق به هیچ دکترینی نبود می توانست انعطاف خیلی 
بیشتری از خود نشان دهد. او تا پایان خواهان دستیابی به صلح بودـ  به نوعیـ  با روسیه تا با 

1. Semler, op.cit, pp. 119- 121. 2. Ibid, pp. 122- 3.
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غرب؛ اما ریبن تروپ تا پایان حکومت رایش وزیر خارجه باقی ماند. 

گوبلز سه ماه بعد دوباره و این بار به حکم سرنوشت، وارد سیاست شد. در 20 ژوئیه 1944 
گروهی از ژنرال های ارتشی توطئه گر با کار گذاشتن بمبی زیر میز کنفرانس هیتلر در مقر ستادش 
در راستنبرگ1 پروس شرقی، او را ترور کردند. این تالش ناکام ماند ولی توطئه گران ادامه 
دادند: آن ها خبر مرگ هیتلر را اعالم کردند و در سردرگمی پیش آمده، هنوز این امکان را 
داشتند تا قدرت را در برلین به چنگ آورند. لحظة حیاتی زمانی بود که به هنگ کارکشته ای 
از محافظان دستور داده شد وزارتخانه های رایش را محاصره کرده و اعضای حکومت را در 
حصر نگه دارند. سرگرد رِمِر2، فرمانده هنگ یاد شده، که یک نازی وفادار بود، نسبت به 
این خبر دچار تردید شد و از روی احتیاط با گوبلز، گاوالیتر برلین، تماس گرفت. گوبلز به او 
خبر داد که هیتلر زنده است و بعد برای اثبات اینکه حقیقت را می گوید، به ستاد پیشوا تلفن 
زد. هیتلر شخصاً با رِِمر صحبت کرد و به او گفت که دستوراتش را از هیملر بگیرد و شورش 
را به شدیدترین وجه سرکوب کند. از همان لحظه، شورش از دست رفت. خودِ گوبلز در باغ 
وزارتخانه برای سربازان سخنرانی کرد. رِمِر وظایف جدیدش را با انبساط خاطر پذیرفت و 
نیروهایش را فرماندهی کرد، نه برای دستگیری اعضای حکومت بلکه برای تصرف وزارت 
جنگ که کانون توطئه گران بود. تا غروب کار تمام شد. اقدام فوری آن روز، گوبلز و نازیسم 

را برای 9 ماه دیگر نجات داد.
این کودتا همچنین به گوبلز امکان داد که بار دیگر ذوقش را برای انتقام و نابودی امتحان 
کند. همان شب خانه اش را به »زندان، ستاد و دادگاه« تبدیل کرد؛ گوبلز شخصًا ریاست یک 
کمیسیون تحقیقاتی را به عهده گرفت؛ و همراه با هیملر کل شب از ژنرال های بازداشت شده 
اســتنطاق کرد. آن هایی که محکوم شــدند، همان موقع یا بعد، با قساوت بی سابقه ای اعدام 
شدند. توطئه گران از چنگک های قصابی آویزان، و آرام آرام حلق آویز شدند. گوبلز دستور 
داد فیلمی از مراحل محاکمة این افراد و اعدام شان تهیه شود: قرار شد برای ایجاد وحشت در 
میان تماشاچیان نظامی این فیلم نمایش داده شود. با این حال، واکنش نخستین تماشاچیان بسیار 
خصمانه بود که به ناچار سرکوب شدند.3 تصفیه به سراسر آلمان گسترش یافت، و برخی از 

1. Rastenburg 2. Remer
3. . J. W. Wheeler Bennet, The Nemesis of Power (1953), p. 684.
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قربانیان حتی در روزهای پایانی حکومت رایش اعدام شدند. 

گوبلز همچنین از فرصت ناشــی از این توطئه استفاده کرد تا باز تقاضای همگانی شدن 
جنگ را درخواست کند. شخصاً به راستنبرگ رفت و به هیتلر گفت که تا حدودی اشتباهات 
رهبری باعث بروز این توطئه شده است؛ اینکه جنگ نمی تواند در مسیر بی هدف فعلی پیش 
برود؛ و هیچ جایگزینی برای جنگ تمام عیــار وجود ندارد. یک بار دیگر خودش را جلو 
انداخت تا وظیفه ای بی جیره و مواجب را به عهده گیرد، و تضمین داد که ظرف سه ماه سپاهی 
بالغ بر یک میلیون نفر را بسیج کند. هیتلر پیشنهادش را پذیرفت و گوبلز را به عنوان کمیسر 
رایش برای بسیج همگانی منابع برای جنگ منصوب کرد. گوبلز در مسیر بازگشت به برلین 
با قطار، به دستیارش گفت: »اگر این اختیارات را زمانی که تقاضا کرده بودم می دادندـ  یعنی 
در ژانویه سال 1943ـ  امروز پیروزی از آن ما بود و جنگ احتمااًل به پایان رسیده بود. اما 

باید بمبی زیر پای هیتلر منفجر می شد تا ایشان چشم شان را باز کند«.1
یک بار دیگر، اقدامات گوبلز پیامدهای منفی وسیعی بر جای گذاشت. در حالی که اشپر 
در حال بهسازی صنعت تسلیحاتی آلمان بود، گوبلز محدودیت هایی را در زمینة مسافرت وضع 
کرد، سالن های نمایش و مغازه های لوکس را بست و انتشار نشریات را متوقف کرد. همچنین 
اقدامات خشونت باری را در برابر سیاست قبول شکست در پیش گرفت و به تبلیغ نیهیلیسم، 
»زمین سوخته«2 و جان فدایی3 روی آورد. در زمانی که وضعیت جنگی ناامیدکننده تر می شد، 
او از دریچه ای مثبت به ویرانی شهرهای آلمان می نگریستـ  گوبلز فریاد می زد، هرچقدر کمتر 
در اختیار داشته باشیم می توانیم با آزادی بیشتری بجنگیم. در عین حال، همة خائنان بایستی از 
میان برداشته شوند و خویشتنداری در زمینة سبعیت جنگی باید کنار گذاشته شود. خواستار 
اعدام های بیشتر و بیشتر شد. گوبلز از هیتلر خواست که از گاز مرگبار تابون4 استفاده شود؛5 و 
در فوریة سال 1945 پیشنهاد کرد که کنوانسیون ژنو لغو و دستور داده شود که همة خلبانان اسیر 
بریتانیایی و امریکایی در اردوگاه های اسرا تیرباران شوند. گفت این اقدام باعث خواهد شد که 
هم بمباران های متفقین متوقف شود و هم سربازان آلمانی را از پیوستن به غرب، از ترس اینکه 

1. Semler, op. cit., p. 147.

2. سیاست خراب کردن و سوزاندن همه چیز به ویژه مزارع گندم و غیره پیش  از ورود قشون دشمن.ـ  م.
3. Self immolation 4. Tabun 5. Speer, op.cit., p. 413.
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رفتار مشابهی با آن ها خواهد شد، باز می دارد. آن هایی هم که آن زمان به اسارت گرفته شده اند 
قطعاً می توانند از بین برده شوند. همان موقع هم به دنبال بسط قدرت سیاسی اش بود. ریبن تروپ 
را کنار خواهد گذاشــت، گورینگ در دادگاه خلق محاکمه می شود و خودش کنترل کامل 
اوضاع را به دست می گیرد. شمار نیروهای ارتش را افزایش خواهد داد و نیروی هوایی را که 
مضمحل شده است بار دیگر فعال می کند. چرا نباید کل آلمان را زیر سیطرۀ خودش در آورد 
همان طور که حاکم برلین است؟ می تواند نخست وزیر، وزیر خارجه، صدراعظم آلمان... باشد.1

در پایان به آرزوهایش خواهد رســید. هیتلر، گورینگ را برکنار می کند. ریبن تروپ 
را کنار خواهد گذاشت. برای بازسازی نیروی هوایی ارتش آلمان اختیارات کامل به گوبلز 
می دهد و او را صدراعظم خواهد کرد. اما برای این کار بسیار دیر خواهد بود، خیلی خیلی 
دیر. این واقع گرای بزرگ برای ماه ها قربانی تبلیغات خودش بود. به نوعی اعتقاد داشت که 

هنوز احتمال برنده شدن در جنگ وجود دارد. 
چطور می توان برندۀ این جنگ شد؟ نه از راه نظامی: اکنون معلوم شده بود که این کار 
غیرممکن است. با پیشروی دشمن از طرف غرب و شرق، و برتری کامل هوایی، آلمان مغلوب 
است. اما اگر خطوط مقدم جبهه کمی بیشتر مقاومت کنند، شاید در غیاب ارتش، دیپلماسی 
بتواند موفق شود. آیا این فردریک کبیر، قهرمان هیتلر و بالطبع قهرمان او نبود که یک بار 
دقیقًا در چنین وضعیتی گیر افتاده بود؟ و آیا او نبود که حتی در موقعیت ناامیدکنندۀ نظامی، 
در پایان، با یک انقالب دیپلماتیک غیرقابل پیش بینی، از دل شکست یک پیروزی قاطع را 
بیرون کشید؟ آن انقالب- »معجزۀ کاخ براندنبورگ«ـ  مرگ الیزابت، ملکة تزار، را رقم زد 
که سبب شد این کشور از ائتالف علیه پروس کنار بکشد. و همچنین جنگ میان رم و کارتاژ، 
دو هزار سال پیش، زمانی که هانیبال2 با عبور از آلپ و برنده شدن در نبردهای تراسیمنه3 و 
کانای4، به دروازه های رم رسید، و رم با خرید زمان، در نهایت هانیبال را شکست داد و راه 

1. Semler, op. cit., pp. 179- 80. 2. Hannibal
Trasimene .3؛ یکی از نبردهای دومین جنگ کارتاژ بود که طی آن ســپاه کارتاژ به فرماندهی هانیبال 
نیروهای امپراتوری روم را در 21 ژوئن 217 پیش از میالد در محل دریاچه تراسیمنه شکست دادند.ـ  م.

Cannae .4؛ یــک نبرد بــزرگ از دومین جنگ کارتاژ که در روز دوم اوت 216 قبل از میالد در پولیا، 
جنوب شرق ایتالیا رخ داد، در جریان آن سپاه کارتاژ، تحت فرماندهی هانیبال توانست قاطعانه، سپاه روم 

را شکست دهد. ـ م.
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تسلط بر جهان را هموار ساخت...گوبلز این دست امیدواری ها را در ماه های آخر جنگ، به 

هیتلر، مردم آلمان و خودش حقنه کرد. 
از 16 ژانویه 1945، هنگامی که هیتلر پس از فرماندهی عملیات آردن1 که آخرین ضدحملة 
آلمان در جبهة غرب بود، به برلین بازگشت، گوبلز به طور منظم به پیشوا دسترسی داشت 
و توانست تمام نفوذ شخصی اش را روی او به کار گیرد. این گونه بود که توانست فانتزی های  
پیروزی در جنگ را به هیتلر بقبوالند و به آن فانتزی ها رنگ و لعاب خودش را بزند. بنابراین، 
در میانة تقبیح رقبایش به خاطر ضعف یا شکست پذیری شان، کتاب زندگی فردریک کبیر2 
نوشتة کارالیل، دکتر فرانک درباره جنگ دوم رم و کارتاژ و تاریخ نبرد پروس علیه ناپلئون 
را می خواند. از دل تاریخ، یا بولتن های خبری خودش، هر چیز کوچک تسکین دهنده ای را 
می گرفت و غالباً مکث می کرد تا انعکاس تبلیغات خودش را بشنود و آن را بستاید. گوبلز 
برای مجاب کردن هیتلر به حمایت از افراطی گری هایش، تصاویر شهرهای بمباران شده و 
آثار معماری ویران شده را به او نشان می دادـ  خود هیتلر هیچ وقت از یک شهر بمباران شده 
بازدید نکرده بود. از هیتلر که تا 20 ژوئیه 1944 سکوت پیشه کرده بود، خواست به مردم 
گزارش بدهد. گوبلز خواستار یک ابتکار دیپلماتیک تازه شد. تأکید داشت که جنگ برای 
مدت طوالنی ادامه خواهد داشت: چرا روسیه نباید راهش را از متفقین دشمن جدا کند و به 
متحدی تبدیل شود که با کمک آن جبهة غرب را به عقب راند؟ او در عین حال به آینده نظر 
داشت. گوبلز علنًا این فرض را مطرح می کرد که آینده از آن حکومت نازی است. اما حتی 
اگر این راه شکســت بخورد، آینده در راستای منافع نازیسم خواهد بود، آینده ای که بر پایة 

تبلیغات خودش فرا خواهد رسید، و هیتلر، نازیسم و او را می توان از دریچة آن نگریست.
بنابراین به نوشتن ادامه داد. حتی در هفته های آخر، هنگامی که سپاهیان دشمن نزدیک 
می شدند، همچنان می نوشت: کتاب ها، مقاالت، یادداشت های روزانه. در مارس 1945 در حال 
اصالح نمونه های چاپی کتابی جدید با عنوان قانون جنگ3 بود. بعد حتی مقاله ای می نویسد با 
عنوان تاریخ به مثابه آموزگار4ـ  تردیدی نیست که دربارۀ جنگ کارتاژ و رم یا فردریک کبیر 
است. و هر روز، مثل سابق، یادداشت هایش را دیکته می کند: یادداشت هایی که منبعی دست 

1. Ardennes 2. Life of Frederick the Great 3. The Law of War
4. History as Teacher
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اول دربارۀ جزئیات تاریخ حکومت نازی استـ  و به رغم منابع فراوان هنوز هم چنین است.

برخی از این یادداشــت هاـ  بخش ناپیوستة آن که مربوط به سال های 3ـ  1942 است، 
پیش تر چاپ شده اند. بیشتر آن ها اکنون به صورت تایپ شده در دسترس هستند. مجلد حاضر 
دربرگیرندۀ آخرین یادداشت های نجات یافته است. این یادداشت ها از زمانی آغاز می شوند 
که قوای غربی متفقین هنوز از رودخانة راین عبور نکرده بودند و هیتلر همچنان امیدوار بود 
در مجارستان علیه روس ها دست به ضدحمله بزند. یادداشت ها با شواهد سقوط نازیسم و 
حضور سپاهیان دشمن در قلب رایش به پایان می رسد، و از آنجا که دیگر راه چاره ای باقی 

نمانده، امید هیتلر به طالع و ستارۀ بختش گره خورده است.
الزم نیست تاریخچة هیجان انگیز آن شش هفته یا واکنش های گوبلز به آن ها را تلخیص 
کنم. یادداشت ها پیش روی ما هستند و نیازی به توضیح و حاشیه ندارند. تنها چیزی که باید 
اشــاره کنم اینکه گوبلز در هر صفحه از این یادداشت ها با خودش صادق بوده است. در این 
صفحات با فرصت طلبی، افراطی گری، نیهیلیسم و نفرت گوبلز از بشریت روبرو می شویم؛ اما 
در عین حال نظاره گر توان ذهنی فوق العادۀ او، قدرت شکست ناپذیرش در زمینة تبلیغات و 
شجاعت فردی اش هستیم. از همة این ها مهم تر، شاید شور و شوقش برای ویرانگری است. در 
آن هفته های آخر، همچنان از گورینگ و ریبن تروپ خشمگین است و کسانیـ  چون اشپر 
ـ که خواهان حفظ سرمایه های آلمان فارغ از بحث نازیسم هستند را تقبیح می کند، از سوی 
دیگر تمام طبقات، گروه ها و ملت ها را به باد انتقاد می گیرد: بورژواهای بینوا، ژنرال ها، نیروی 
هوایی آلمان، کلیساها، یهودیان، سوئیس، سوئدی ها. به ویژه، این گورینگ، ریبن تروپ و ژنرال ها 
هستند که به شدت از آن ها متنفر است: گورینگ به خاطر کاهلی ناشی از هوسرانی اش که 
موجب بی پناهی آلمان در جنگ هوایی شده بود، ریبن تروپ به خاطر بی کفایتی دیپلماتیک اش 
که باعث شد جهان علیه آلمان متحد شود، ژنرال ها نیز به دلیل بی میلی خائنانه شان برای جنگیدن 
در یک نبرد انقالبی. می پرسد، چرا ما به جای »اس آ«1 در سال 1934، ژنرال ها را تیرباران 
نکردیم! استالین حق داشت: او همة ژنرال هایش را تصفیه کرد. در واقع استالین تنها کسی است 
که گوبلز در این یادداشت ها از او ستایش می کند. خوشبختانه، هیتلر اکنون موافق است که 

1. مخفف Sturmabteilung، واحدهای شــبه نظامی نازی،  که در دهه 1920 و 1930 در تحکیم قدرت 
هیتلر نقش بسزایی ایفا کردند.ـ  م.



38     آخرین روزها 
باید با استالین از در صلح وارد شد. حداقل اینکه او شخصیتی واقع گراست. البته پیشوا اذعان 
می کند ما اکنون در موقعیتی نیستیم که اهداف جنگی سال 1941 خودمان را محقق کنیمـ  
اشغال دائمی روسیه تا کوه های اورال، نابودی کامل لنینگراد و مسکوـ  اما می توانیم بر سر 
مجارستان، کرواسی و نیمی از لهستان مصالحه کنیم، و بعد به روسیه خواهیم پیوست تا غرب 
را از بین ببریم...گوبلز می گوید: »این یک برنامة بلندپروازانه و متقاعدکننده است. تنها مانع این 
است که هیچ ابزاری برای دستیابی به آن وجود ندارد.« گوبلز حداقل از پیشوا واقع گراتر بود.

شاید حرف زیادی برای گفتن باقی نمانده باشد. خوانندۀ این یادداشت ها احتمااًل بیشتر 
متوجه تخیلی و نه واقعی بودن تصویر ذهنی گوبلز از جنگ می شود. هر جایی که او نظر 
می افکند، کشورهای آزاد شده در غرب به دنبال شورش علیه نیروی رهایی بخش بوده و سلطة 
آلمان را ترجیح می دهند. او می گوید، فرانسوی ها مشتاقانه به برنامه های رادیویی آلمان گوش 
می دهند همان طور که در گذشته به برنامه های رادیو انگلیس گوش می دادند: همین حاال 
اروپا در حسرت ما به ســر می برد. بخش صنعتی در حال به لرزه در آوردن پایه های غرب 
است: »ما باید به آن چنگ بیندازیم تا زمانی که کل اروپا در آشوب غرق شود«. انگلیسی 
ـ امریکایی ها در نهایت ضعف هستند: آن ها نه سررشته ای از روانشناسی جنگ دارند و نه 
شناختی از تبلیغات جنگی؛ چقدر مردم آلمان )و هیملر( کودن اند که آن ها را به روس ها 
ترجیح می دهند! الگوي ما باید استالین باشد: هرچقدر وضعیت نظامی وخیم تر شود، حزب 
باید برای کنترل اوضاع کشور خشونت بیشتری به خرج دهد. با این حال فضایی برای دیپلماسی 
وجود دارد. گوبلز حتی یک ذره به این واقعیت ساده اهمیت نمی دهد که دیپلماسی آلمان 
کل اعتبارش را از دست داده بود، سپاس از مدیریت آن توسط حزب نازی. صرفاً ریبن تروپ 
نبود که شکست خورد: نازیسم اکنون کاماًل ورشکسته شده بود. همان طور که اشپر نوشته 
است، »تفاوت های مشخصی در فرار از واقعیت به چشم می خورد« و گوبلز »دربارۀ شناخت 
موقعیت های واقعی بارها به حقیقت نزدیک تر بود« تا سایر رهبران؛ »اما این تفاوت ها به 
نقطة صفر رســید وقتی به این نتیجه رســیدیم که ما چقدر... از آنچه که در عالم واقع رخ 

می داد پرت بودیم«.
روز ششم آوریل، هنگامی که یادداشت های گوبلز دربارۀ وقایع قطع می شود، او هنوز به 
فروپاشی معجزه آسای اتحاد دشمن امیدوار است. یک هفته بعد یقین دارد که این فروپاشی 
قریب الوقوع است. غروب روز 13 آوریل اخباری منتشر می شود مبنی بر اینکه رئیس جمهور 
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روزولت فوت کرده است. گوبلز در آن زمان بیرون از برلین و در حال بازدید از ستاد سپاه 
نهم به فرماندهی ژنرال بوسه1بود. در آنجا، به افسران نظامی امیدواری می دهد که اگر ارتش 
و مردم آلمان قاطعانه ایســتادگی کنند، ممکن است معجزه از راه برسد، مثل »معجزۀ کاخ 
براندنبورگ« در سال 1762. به نظر می رسد که افسران تردید دارند: آن ها می پرسند، در وضعیت 
فعلی باید منتظر چه معجزه ای بود؟ گوبلز هنگام بازگشت به برلین از خبر مرگ روزولت 
مطلع شد. بسیار شادمان گشت. اعالم کرد که این نقطة بازگشت است!... این خبر مثل مرگ 
ملکه الیزابت در جنگ هفت ساله است. به ستاد بوسه تلفن کرد تا نظرش را با آن ها در میان 
بگذارد. گوبلز و هیتلر، هر دو، برای لحظه ای دچار شور و شعف شدند. اکنون منتظر بودند 
ببینند که امریکا خود را از جنگ کنار خواهد کشید. گوبلز از مطبوعات خواست چیزی 
ننویسند که رئیس جمهوری جدید را تحریک کند: »شادمانی مان از مرگ روزولت را باید 
برای خودمان نگه داریم«.2 اما امیدها به سرعت رنگ باخت. خیلی زود معلوم شد که مرگ 
روزولت هیچ تغییری در سیاست امریکا به وجود نیاورده است و ارتش  های شرق و غرب بی امان 
در خاک آلمان در حال تاخت وتاز هستند. گوبلز چهار روز امید به معجزه را وانهاد و تصمیم 
گرفت خود را برای پایان کار آماده کند. اما حتی پایان کار نیز باید دراماتیزه و تبلیغاتی باشد. 
روز 17 آوریل همة زیردســتانش را احضار کرد. حدود 50 نفر می شدند و بسیاری از آن ها 
می خواستند مرخص شوند و بتوانند همراه قوای رزمی بجنگند برای اینکه از پایتخت ویران 
شده فرار کنند. گوبلز در این اجتماع دربارۀ یک فیلم جدید رنگی با نام کولبرگ3 صحبت 
کرد که اخیراً اکران شده بود. سپس دربارۀ فیلم رنگی باشکوه تر دیگری صحبت کرد که از 
حاال به بعد تا صد سال دیگر نمایش می دهند. آن فیلم افول خدایان در برلین4 در سال 1945 
خواهد بود. آیا آن ها نمی خواستند که در این فیلم حضور داشته باشند؟ »به شما اطمینان می دهم 
که این یک فیلم خوب و عالی خواهد بود، و به خاطر این چشم انداز ارزش دارد که محکم سر 
موضع خود بایستید. در این شرایط مقاومت کنید، لذا از حاال تا صد سال بعد وقتی تصویرتان 

1. Busse

2. این بخش در یادداشت کنت لوتز شووِرین فون کروسیگ )نقل قول شده در آخرین روزهای هیتلر( آمده، 
.(Semler, op. cit., pp. 190-3) :و مستقالً توسط سیملر تأیید شده است در

3. Kolberg 4. Twilight of the Gods Berlin
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روی پرده ظاهر می شود، تماشاچیان شما را هو نمی کنند و سوت نمی زنند«. کارکنان گوبلز 
از این حرکات قهرمانانه خشنود نبودند. آن ها متعجب به او نگریسته و به این نتیجه رسیدند 

که عقلش را از دست داده است.1
پنج روز بعــد در 22 آوریل 1945، هنگامی که روس ها تقریبًا برلین را محاصره کرده  
بودند، وزیر تبلیغات همانند سایر مقام های حکومتی درهم شکسته شد. کسانی که نمی خواستند 
پس از مرگ در فیلم تخیلی گوبلز نشــان داده شوند، برای تسلیم شدن به نیروهای غربی به 
اوبرسالزبرگ2 گریختند. خود گوبلز پس از دیکته کردن آخرین یادداشت روزانه اش )که از 
بین رفته است(، عازم سنگر پیشوا در زیرزمین کاخ صدراعظم آلمان شد، و از آنجا به هدایت 
آخرین نبردهای جنگ هیتلر و تبلیغات خودش پرداخت. او همراه با مارتین بورمان، شریک 
ناخوشایندش تا آخر کار، شاهد واپسین نفس های نازیسم بود و در آخرین مراسم ها شرکت 
کرد: ازدواج هیتلر و اِوا براون، خودکشی شان، سوگواری بی آب ورنگ در باغ کاخ صدراعظم. 
سپس همراه با خانواده اش خودکشی کرد. اما قبلش، هماهنگ کرد که مانیفست این آخرین 
حرکت انهدامی با ظاهری بزک کرده و به شــیوه پروپاگاندایی به دست جهانیان برسد. او 
خودش را نابود کرد، به شکل نمادین در سایة رهبرش، کسی که چراغ پاسداری را به دست 

گرفته بود، و گوبلز تنها در پرتوهای آن مرئی می شد.
گوبلز اساسًا آدم واژه، تصویر و حرکت بود. هیچ تفکری نداشت، هیچ عقیده ای از خودش. 
هیچ هدف مثبتی نداشت: حتی اهداف مثبت نازیسمـ  نژاد، خون، امپراتوری در شرقـ  برای 
او بی معنا بودند. زندگی اش بالکل شامل واکنش ها بود و نه کنش ها. از این رو، نیازمند حرکت 
پیوسته بود. وابسته به محرک بیرونی بود چون هیچ انگیزۀ درونی نداشت، و نیازمند فعالیت 
پیوسته بود تا از خالء درونی اش بگریزد. از این روست که ذکاوت هنری و سیاسی اش آغاز 
می شــود. به بی طرفی و دوری اش از تعصب می نازید؛ اما رهایی کاملش از تعصب، کنشی به 
فقدان عقاید شخصی اش بود، و به برداشتش از واقعیت تنها به عنوان ابزاری برای باژگونه سازی 
آن ارزش می گذاشت. آن دســته از تفکراتی که از آن خود می دانست کاماًل عاریتی بودند. 
تا پیش از اینکه هیتلر را پیدا کند، در خالء می زیســت، مرتبــًا ایدئولوژی عوض می کرد، 
آبشخورش نیهیلیسم و خشم بود. بعد از آن، زیر سایة هیتلر به حیاتش ادامه داد و توانست 

1. Semler, op. cit., pp. 193- 4. 2. Obersalzberg
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خود را از او و تصویری که از هیتلر ســاخته بود جدا کند، اما نتوانست برای مدت طوالنی 
این وضعیت را تاب بیاورد: بی ارزش شدگی ذاتی اش همواره او را باز می گرداند. حتی مظاهر 
دنیای روشنفکری اش رونوشتی از هیتلر بود: او به عنوان دانش آموختة دانشگاه در رشتة دکتری 
فلسفه، تنها کتاب ها را می خواند و از آن ها نقل قول می کرد، یا موضوعاتی که از سوی این نوابغ 
خودآموخته پیشنهاد شده اند: شوپنهاور، فردریک کبیر، جنگ رم و کارتاژ. اگر به خودش 
بود، تنها ایده آلش ویرانی بود. حرکات نمایشی عظیم اش همواره انگیزشی برای ویرانی بود: 
چکامه های نفرت علیه بورژوازی، بلشویک ها، یهودیان. صورت برگزیده برای اقداماتش، 
خشونت ویرانگر بود: شورش های خیابانی سازمان یافته، شیشه  شکستن ها، آتش زدن کتاب ها. 
مراسم برگزیده اش، سوگواری بود: سوگواری برای هورست وِسل، سوگواری های منظم برای 
مردان اس اس، سوگواریـ  راهپیمایی برای استالینگراد. سوگواری مذهبی اش شهرۀ عام و خاص 
بود: گوبلز به عنوان »استاد سوگواری رایش« شناخته شده بود. در ماه های آخر، طبیعی بود که 
روحیة تخریبی اش را علیه خود آلمان به کار گیرد؛ این گونه بود که آخرین سوگواری اش بایستی 
سوگواری برای هیتلر باشد؛ و بعد، زمانی که میزبان از بین رفت این طفیلی بایستی خودش را 
هم کاماًل نیست و نابود کند. او با طیب خاطر آلمان را نیز به نابودی کشانده بود. گوبلز گفت 
که پس از منقرض شدن طبقة حاکم، مردم آلمان نمی توانند زنده بمانند. همان طور که خود 

هیتلر گفته بود، ادامه زندگی ارزش ندارد.
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ـ 1 گم شده اند.[ ]صفحات دیکته شدة 52 تا 59 پیاده شده استـ  صفحات 51

ما باید همانند فردریک کبیر باشیم و آن گونه که او عمل کرد. پیشوا کاماًل با من موافق اند وقتی 
به ایشان می گویم بلندپروازی ما باید این باشد که در صورت بروز بحران مشابهی در آلمان، 
فرض کنیم 150 سال دیگر، نوادگان مان شاید به ما به عنوان قهرمانان نمونه و استوار بنگرند. 
نگرش فلسفی رواقی به مردم و وقایع، که امروزه پیشوا اختیار کرده اند، بسیار یادآور فردریک 
کبیر است. ایشان مثاًل به من می گویند، بسیار ضروری است که برای مردم کار کرد ولی انسان 
ظرفیت محدودی برای کارهایی دارد که می خواهد انجام بدهد. چه کسی می داند، شاید یک 
زمانی کرۀ ماه به زمین برخورد کند و کل سیارۀ ما دستخوش حریق و خاکستر شود. با این حال، 
ایشان می گویند مأموریت ما باید این باشد که تا دم آخر به تکلیف مان عمل کنیم. این گونه 
است که پیشوا نیز رواقی مسلک اند و مرید کامل فردریک کبیر، که آگاهانه و ناخودآگاهانه 
ایشان را سرمشق خود قرار داده اند. این نمونه باید الگو و مثالی باشد برای همة ما. چه خوشبخت 
خواهیم بود ما، که از صمیم قلب این الگو و نمونه را سرمشق خود قرار دهیم. اگر فقط گورینگ 
تا این حد از این دایره خارج نمی شد. او ناسیونالـ  سوسیالیست نیست بلکه شخصیتی کاهل 
است و قطعاً مرید فردریک کبیر نیست. در مقابل باید از دونیتس1 یاد کرد که چه تأثیر نیکو و 

Karl Dönitz .1؛ دریاساالر )کارل( دونیتس در سال 1943 جایگزین دریاساالر ریدر در مقام فرمانده نیروی 
دریایی آلمان شد. او از افراد قدرتمند نازی بود. در نتیجه، هیتلر او را به عنوان جانشین خود در مقام رئیس 

حکومت )نه پیشوا( رایش تعیین می کند. 
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خیره کننده ای داشته است. همان گونه که پیشوا به من فرمودند او بهترین فرد در کل حکومت 
است. به دستاوردهای رضایت بخشی که در نیروی دریایی کسب کرده است نگاهی بیندازید. 
پیشوا می گویند، ریدر نیز مردی از طبقه ای عالی است؛ وفاداری تزلزل ناپذیری به پیشوا داشته 
است و در حوزۀ فرماندهی اش تعصبی ایجاد کرده که امروزه آن را قادر ساخته است تا لکة 
ننِگ نشسته بر دامن نیروی دریایی آلمان را که برجای مانده از جنگ جهانی است پاک کند. 
جای تأسف است که حزب نه تجسم چنین مردانی، که نمایندۀ امثال گورینگ است، کسی که 
به حزب به عنوان گاو شیرده نگاه می کند. اما همان طور که گفته ام، این معضل اکنون بایستی 
حل وفصل شود. مدت هاست که حوادث در مسیر خوبی پیش نمی رود و این کمکی به پیشوا 

نمی کند اگر افراد بخواهند با اظهار نکردن، ایشان را در غفلت نگه دارند. 
بحثی که با پیشوا در این زمینه داشتم، از دیدگاه خودم، این بود که مشکل رهبری جنگی 
ما کامالً دراماتیک و بحرانی است. پیشوا با تمام نقطه نظرات من موافق هستند. در واقع حس 
می کنم ایشان از این ناراحت اند که قضایا تاکنون این گونه پیش رفته است، نه اینکه من خیلی 
رک و صریح در این باره حرف زده ام. اتفاقًا در این زمینه از من تعریف کردند، صریحًا جانب 
مرا گرفتند و ابراز مسرت کردند از اینکه بدون پرده پوشی نظراتم را بیان کرده ام. به ایشان گفتم 
که اخیراً کتاب کارالیل دربارۀ فردریک کبیر را مطالعه کرده ام. پیشوا با این کتاب به خوبی 
آشنا هستند. بخش هایی از آن را برای ایشان تکرار کردم که عمیقًا تحت تأثیر قرار گرفتند. ما 
بایستی این گونه باشیم و این گونه خواهیم بود. اگر کسی چون گورینگ بخواهد ساز خود را 
بزند، در نتیجه باید از او خواسته شود که هماهنگ باشد. ابلهاِن پر مدال و تاجداران ادکلن زدۀ 
از خودراضی جایی در گروه رهبری ما ندارند. آن ها باید به راه آورده یا از میان برداشته شوند. 
من از پای نخواهم نشست و آرام نمی گیرم تا زمانی که پیشوا این قاعده را جاری سازد. ایشان باید 
گورینگ را هم از نظر ظاهری و هم باطنی به صراط مستقیم هدایت کنند یا راه خروج را به او 
نشان دهند. به عنوان مثال این رفتار بسیار بدی از سوی افسر ارشد رایش است که در این وضعیت 
جنگی، با یونیفورم نقره ایـ  خاکستری در همه جا جوالن می دهد. چه رفتار زن صفتانه ای در 
مقابل تحوالت فعلي! امید می رود که پیشوا در بازگرداندن دوبارۀ گورینگ به دنیای مردانه 
توفیق پیدا کنند. پیشوا خرسندند از اینکه همسر گورینگ به اوبرسالزبورگ عزیمت کرده 
است چون تأثیر بدی روی او گذاشته بود. در هر حال، کل حلقة گورینگ پشیزی هم نمی ارزد. 
این حلقه به جای تقویت خویشتنداری گورینگ در مقابل دنیای زنانه و هوسرانی، او را ترغیب 
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هم می کند. در عوض، پیشوا مراتب ستایش کامل خود را از سادگی و خلوص زندگی خانوادگی 

اینجانب ابراز کرده اند. این تنها راه رودررو شدن با وضعیت فعلی است.
به وضوح تحت تأثیر قرار گرفتم وقتی دیدم که این مکالمه با پیشوا اثر ملموسی بر جای 
گذاشته است. این یک اقدام ضروری بود و کاماًل هم به موقع مطرح شد.آن قدر با صدای بلند 
بحث می کردیم که دستیاران در بیرون از اتاق می توانستند آنچه را میان ما ردوبدل می شود 
بشنوند. آن ها به شدت خرسند بودند. این مردان جواِن تحسین برانگیز خواهان این هستند که 
حزب به ذات و جوهرۀ واقعی خود برگردد، چون تنها به این ترتیب می توان سرنوشت جنگ 
را تغییر داد. همة این افرادِ جوان طرف من هستند و چشم شان به دهان من دوخته شده است، 
چون می  توانم بی پرده هر چیزی را که باید گفته شود به سمع و نظر پیشوا برسانم. هنگام صرف 
شام در کاخ صدراعظم رایش، شماری از افسران بی مقدار جلوس کرده بودند. به سختی خودم را 
مجاب کردم که به آن ها »شب به خیر« بگویم. این آدم ها بیشتر حکم غریبه را برای من دارند.

وقتی به خانه بر می گردم کوهی از کار در انتظارم است. اما حاال می توانم خیلی سریع و 
با انرژی آن ها را انجام دهم چون باری از روی دوشم برداشته شده است.

هنگام غروب بار دیگر شاهد حمالت منظم هواپیماهای موسکیتو1 به برلین بودم.
اوضاع در جبهة غرب بسیار نگران کننده شده است. اگر دشمن در این نقطه موفق شود چه 
اتفاقی می افتد؟ اما فرض ما این نیست که اوضاع بدتر خواهد شد. مسئلة مهم این است که من 
حداقل موفق شده ام شیوۀ خودم را با طرح این پرسش اساسی دربارۀ رهبری جنگی مان جا بیندازم.

در طول شب، این انگلیسی های ذلیل شده بار دیگر با موسکیتوها یشان به برلین بازگشتند 
و یکی از خواب های چند ساعته ای را که هر کسی این روزها بیش از هر زمان دیگر به آن 

نیاز دارد آشفته کردند.

Mosquito .1؛ هواپیمای دو موتورۀ بریتانیایی که خدمة آن متشکل از خلبان و یک جهت یاب بود. نخستین 
پرواز آزمایشی آن در 25 نوامبر 1940 انجام شد و یک سال بعد عملیاتی شد. این مدل هواپیمای جنگی 
تا سال 1950 تولید می شد. در خاطرات گوبلز مکرراً به حمالت شبانة این نوع هواپیما به ویژه به برلین 

اشاره می شود. ـ م.
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وضعیت نظامی
تحوالت خاصی در مجارستان رخ نداده است. در اسلواکی چند حملة شدید دشمن در آلتسول1 
دفع شده اســت. در کلِ بخش سلیزي 2 تا حد فاصل محدودۀ جنوب بِرسالو3 هیچ درگیری 
عمده ای گزارش نشده است. خط نفوذی دشمن در شوارتزواسر4 در جریان یکی از حمالت 
ما نابود شد. جدا از یک نفوذ به شهر لوبان5، حمالت متعدد دشمن بین استرلن6 و گورلیتز7 
دفع شده اند. دشمن موفق شده که به حومة شمالی لوبان نفوذ کند. حمالت دشمن در نزدیکی 
گولدبرگ8 بسیار سنگین بوده است ولی همة آن ها دفع شده اند. جنگ خیابانی در اطراف 
بِرسالو ادامه دارد. حمالت محلی شوروی در فورست9 و گوبن10 ناکام مانده اند. در بخش 
اودِر11، بلشویک ها توانسته اند سرپل شان در لبوس12 را با انجام یک حملة محلی به میزان 
کمی گسترش دهند. یک حملة سنگین دشمن در جنوب پیرتس13 دفع شده است. در منطقة 
بین راملِزبرگ14 و ناستیین15، بلشویک ها موفق شده اند که عمق نفوذشان را افزایش دهند. 

1. Altsohl  2. Silesian 3. Breslau
4.   Schwarzwasser 5. Lauban 6. Strehlen
7. Gorlitz 8. Goldberg 9. Forst
10. Guben 11. Oder 12. Lebus
13. Pyritz 14.   Rummelsburg 15. Neustettin
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آن ها ناستیین را تصرف و بیش از چند کیلومتر به طرف غرب راه آهن ناستیینـ  کولبرگ1 و 
ناستیینـ  فالکنبرگ2 پیشروی کرده اند. تالش دشمن برای پیشروی از بابلیتز3به طرف کاسلین4 
عقیم گذاشته شد. دشمن از سمت پولنو5 موفق شده که تا حد فاصل التزیک6 به جانب شالیو7 
پیشروی کند. در این منطقه، یک واحد دفاع اضطراری از یک پایگاه هوایی در استولپ8 
برای عملیات به پولنو فرستاده شد؛ این گروه با در اختیار داشتن پانزده بازوکا9 توانست یازده 
دستگاه تانک دشمن را منهدم کند و در جریان این عملیات نیز فقط یک نفر تلفات داد. در 
جبهه شمالی از کونیتز10 تا ویستوال11، چند حملة پیاپی محلی دشمن به ویژه در هایده رود12 
دفع شد؛ دشمن موفق شد که به شمال کونیتز نفوذ کند. در پروس شرقی جنگ به طور کلی 
شدت روزهای قبل را نداشت ولی در شمال زینتن13 به طور خاص با حمالت شدیدی روبرو 
بودیم. دفاع ما بار دیگر کاماًل موفقیت آمیز عمل کرد. در کورلند14 نیز حمالت شدید دشمن 

یک بار دیگر دفع شدند.
در جبهة غرب، قوای بریتانیایی و کانادایی به رغم حمالت شدیدشان در طرف شمال از 
ُگخ15، تنها پیشــرفت محدود محلی داشته اند. بیشتر حمالت آن ها دفع شده است. دشمن در 
منطقة اصلی عملیات امریکایی ها تمام قوای ذخیرۀ زرهی خود را به کار گرفته و در تالش 
اســت که به جانب شرق پیشروی کند. دشــمن تا به این لحظه در هیچ نقطه ای پیشرفت یا 
آزادی تحرک عملیاتی نداشته است، پیشروی های زمینی اش هم قابل اعتنا نبوده است. دشمن 
در امتداد خط راه آهن، در حد فاصل بین اِرِکلنز16 تا رایت17 و از جادۀ بین اِرِکلنز تا مونشن 
گالدباخ، فشار بیشتری آورده است. در اینجا، در فاصلة سه تا پنج کیلومتری غرب و جنوب 
غربی حومة رایت، جنگ جریان دارد. واحدهای آلمانی در همة نقاط سرسختانه مقاومت 
می کنند و تلفات شدیدی به دشمن وارد کرده اند. در بخش شمال شرقی و شرق یولیش18، دشمن 

1. Kolberg 2.   Falkenburg 3. Bublitz
4. Koslin 5. Pollnow 6. Latzig
7. Schlawe 8. Stolp
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10. Konitz 11. Vistula 12. Heiderode
13. Zinten 14. Courland 15. Goch
16. Erkelenz 17. Rheydt 18. Julich
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