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 پنجمبخش 

استالين و هيتلر هيوالهای  -سپردن تاريخ و خلق اسطورهی به فراموش

 دوقلو

 

 جنگ سرد و انتساب دشمن جديد به هيتلر -۹

یک از دو رقیب کوشش کردند تا دیگری را وارث رایش سوم که چندی پیش آن  با آغاز جنگ سرد هر

کند، ت نمیأکس امروز جرهیچ» :نوشت ۴۵۹۱در سال « لوکاچ»را مشترکاً نابود کرده بودند، قلمداد کنند. 

این بر  ۱«.طور کامل به تاریخ گذشته تعلق دارده ش و چه رفتارش بابینیادعا کند که هیتلریسم، چه جهان

راحتی اتفاق نظر داشته باشند. فقط فیلسوف کمونیست با طرح مقوله ه توانستند بدو اردوگاه می مبنا هر

برد تا کار میه و طرف مقابل مقوله توتالیتاریسم را ب ۲دادامپریالیسم آیزنهاور را در کنار هیتلر قرار می

 قرار دهد. تحت این عنوان آلمان نازی و اتحاد جماهیر شوروی را کنار هم

 

دادن دشمن جدید و  . کوشش برای معادل قرارنددو مقوله مانند چماق علیه یکدیگر به کار گرفته شد هر

که لوکاچ راه ایدئولوژیکی قدیم تنها به محکوم کردن امپریالیسم و یا توتالیتاریسم محدود نشد. پس از آن

نامید، این نیاز را احساس کرد که « نابودی خرد»که رایش سوم را به پیروزی رسانیده بود، روند 

کرد، به مقوله خردگریزی اضافه که ایاالت متحده آمریکا آن را رهبری مینیز را « بینی دنیای آزادجهان»

زیر یک پوسته منطقی »کرد که ما کند. این عملیات زیاد ساده نبود و لذا فیلسوف مجارستانی گالیه می

که پدید « وضعیت جدیدی»در « رو هستیم.هروب Irrationalismusصوری با نوع جدیدی از خردگریزی 

کامالً طبیعی است که در فلسفه نیز خردگریزی آلمانی حاکم نباشد، بلکه خردگریزی ماخیستی »آمده بود 

  ۳.داشت Deweyاشتاین، کارناپ و دِوای ، که نمایندگانی چون ویتگن«گرایانه آنو عمل
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 Arendtدو سو مالحظه کرد.  توان در هردشمن جدید با دشمن قدیم را می دادن مساعی در جهت شبیه جلوه

بخش زیادی روی نقش زیان در ابتدا برای مدت نسبتاً عناصر و سرچشمه سلطه مطلقهدر نوشته خود 

اشاره نمود )که در جنگ جهانی دوم از  Cromerامپریالیسم تکیه کرد و در این رابطه به ویژه به لرد کرامر 

را تا بعد آلمان نازی و اتحاد شوروی استالین   ۴رچیل لقب قهرمان امپراتوری انگلیس را گرفته بود(طرف چ

مقایسه کرده و برابر نشان دهد و این قیاس را کامل کند، به این صورت که نه فقط به توتالیتاریسم، بلکه به 

دیگری پدیدار شد: در مقابل  یاشاره کرد. و در اینجا قیاس جا« های پانجنبش»مقوله دیگری، یعنی 

گیری ناشی از شاهکار دیگری است که داده شد. این نتیجه اسالویسم شوروی قرارژرمانیسم آلمانی، پانپان

گیری لوکاچ بود. ما خواهیم دید که چگونه چرچیل جنبش کمونیستی را با پرواتر از نتیجهبه مراتب بی

و در « ارشادگران آن در کلیه کشورها»جهانی است و کند که دارای خصلت گسترش کلیسا مقایسه می

خواند تا اسالویسم استالینی خلق مستعمرات را فرا میحال گویا پان ها حضور دارند؛ به هربین کلیه خلق

 از میان بردارند. ژرمانیسم است،پردازان پانای که طبیعتاً مورد پسند نظریه، سلطهرا سلطه نژاد برتر

 

دار بود، که دو اردوگاه متخاصم ایجاد تقارن و قیاس بود. خنده ه از زمان مشکل عمده هرولی در این بره

«: ها استهای پان )نازیسم و کمونیسم( ادعای برگزیده بودن آنجنبش»آرنت نوشت، وجه مشخصه 

 ستایش ایاالت متحده آمریکا به عنوان خلقی که برگزیده خداوند است تا اعماق سنن سیاسی این کشور

یابد! نیازهای جنگ سرد سای جمهور این کشور بازتاب میؤرسوخ کرده و حتا امروز هنوز در سخنان ر

این امر را  ۴۵۹۱ی در سال ینام آمریکاهشناسان بمالت دیگر را در سایه قرار داد. مقاله یکی از تاریخأکلیه ت

یاست اتحادش با اتحاد جماهیر شوروی داد. در آن زمان او با فرانکلین د. روزولت و سمورد تأیید قرار می

کرد، فرضیه شباهت را دال بر صحت نظریات خود تعبیر میمخالف بود؛ او پس از آغاز جنگ سرد که آن

 کید قرار داد و اکنون خواستار یکی دانستن کامل هرأسیاسی و اخالقی هیتلر و استالین را مطرح و مورد ت

سرنوشت »مصّر بود: در اینجا خواننده ساده « هاادی توتونسرنوشت نژ»دو دیکتاتور شد. هیتلر روی 

ای آورد که دارای سنت بسیار کهنهکه قضا و قدر تعیین کرده را به خاطر می Manifest destiny« محتومی

شناس نامبرده که مثل است و گسترش ایاالت متحده آمریکا را همواره مشایعت کرده است؛ ولی تاریخ

سرنوشت محتوم »از طرح را ها نازی سپارد، انگیزهد و تاریخ را به دست فراموشی میکنآرنت استدالل می
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پرولتاریا و جنبش انقالبی  دهد که نقش ارشادی برایاعتقاد استالین و لنین قرار می»در مقابل « هاتوتون

ش مرکزی ایفاء نق« برتر نژاد»در ایدئولوژی هیتلر، ستایش  ،برآن افزونل بودند. یقا« کمونیستی جهانی

جهت رژیم برتری سفیدپوستان حرکت کند، که  واقع در جو و قیاس نیز دروکند: پس باید جستمی

کرد و تا حدودی در سال و نازیسم کراراً بدان استناد می ندها در ایاالت جنوب آمریکا حاکم بودمدت

ی کشف کرد که یمریکاشناس آکه کتاب مذکور به چاپ رسید، هنوز وجود داشت. ولی تاریخ ۴۵۹۱

ای است که در اتحاد شوروی استالین حاکم است، که شبیه به نظریه« نژاد برتر»تئوری هیتلر در مورد 

تر شناخته شده روس نوشته هر کشف و اختراع مهمی ... به پای یک فرد ناشناس و یا کم»تقریباً 

 ۵«.شودمی

 

کشی منجر شد. اولین گام در چنین به اتهام نسلهم پیمانان گذشتهانتساب دشمن جدید به هیتلر توسط هم

ای که در کنار اتحاد جماهیر شوروی وجود داشت، برداشته این سو شاید توسط جنبش کمونیستی و جبهه

پوست، ویلیام پاترسون، رهبر کنگره حقوق شهروندی )سازمانی در نیویورک وکیل سیاه ۴۵۹۴شد. در سال 

رتیسم و هم علیه رژیم نژاد برتر بسیار فعال بود( کتابی را منتشر کرد که در کاکه هم در مبارزه علیه مک

ی با آن یفروآمریکاآوجودی که شهروندان محال پیامی به سازمان ملل متحد بود و پرده از تراژدی عین

رکوب داشت: در ایاالت متحده آمریکا )به ویژه در ایاالت جنوبی( رژیم بدرفتاری و سبرمی ،رو بودندهروب

های قانونی و چنین محرومیت اجتماعی کماکان حاکم است؛ تجاوز جنسی، لینچ، اعدامنژادپرستانه و هم

مارتین لوترکینگ صحبت از  ۴۵۹۱کند )حتا در سال غیرقانونی هنوز ادامه دارد و خشونت پلیسی بیداد می

ها را ها و رنجعدالتیاز بیکرد(. این کتاب لیست طوالنی می« های زشت غیرقابل توصیف پلیسخشونت»

به تصویب  ۴۵۱۱کند، که در سال کشی استناد میشمارد و به منشور سازمان ملل متحد در مورد نسلبرمی

کشی الزاماً نباید نابودی سیستماتیک یک کرد که بنا بر این منشور، نسلرسید و این واقعیت را برجسته می

)ما  We charge Genocideک سرتیتر بسیار تحریک کننده گروه نژادی باشد؛ و عالوه برآن دارای ی

طور که اپوزیسیون بسیار قوی نیز تأیید کرد، منشور سازمان ملل کنیم( بود. ظاهراً اینکشی را متهم مینسل

های مختلف انتشار یافت: شد و در نتیجه این کتاب به زبانشامل جهان سیاسی ایاالت متحده آمریکا نیز می

منتشر شد، « ایلیا اهرنبورگ»گفتار یک روشنفکر یهودی به نام جماهیر شوروی این کتاب با پیش در اتحاد
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کشی دو دستخوش اغمای نسل کرد، زیرا هرکه ایاالت متحده آمریکا را با رایش سوم مقایسه می

های مریکا واکنشکشی نژادپرستانه بودند. طبیعتاً این کتاب در ایاالت متحده آنژادپرستانه و یا بالقوه نسل

سوی شوروی برگرداندند. یکی از اعضای ه دنبال داشت و مخالفین نوک تیز اتهام را به شدیدی را ب

در کشورهای کمونیستی، از بین بردن »کمیسیون که با تصویب منشور سازمان ملل متحد موافق بود، گفت: 

 ۶«ها یک سیاست رسمی است.مردم به خاطر تعلق نژادی و یا ملی آن

 

کشی کرد و متهم به نسلیک از دو رقیب، دیگری را نسخه نوین نازیسم معرفی می در آغاز جنگ سرد هر

تر به روز بیشهها روزبسازیشد، شبیه آشکاررفته پیروزی غرب نمود، ولی وقتی که رفتهآمیز میجنون

ن یک ایده مطلق شد که ویژه برای ایدئولوژی حاکم ایه شکلی که مورد پسند غرب بود انجام گرفت. ب

قدر رشد کرد که هیتلر و طور کامل یکی قلمداد کند و این ایده آنه االمکان باستالین و هیتلر را حتی

 استالین به عنوان هیوالهای دوقلو عرضه شدند.

 

 کيش شخصيت منفی -۲

وی و رایش سوم جماهیر شور توان به این نتیجه رسید؟ در ابتدا توجه عام مطلقاً روی اتحادچگونه می

متمرکز شد. خواهیم دید که گاندی به هنگام محکوم کردن انگلیس استعمارگر را با آلمان هیتلری و 

سازد. محققینی که مظنون به ضدیت با غرب نیستند، امپریالیسم انگلیس را با امپریالیسم نازیسم مربوط می

را توجیه تئوریک گاه آنداشته و حتا گهمستعمرات روا  کراراً رفتاری را که غرب لیبرال نسبت به خلق

کشی رایش سوم مقایسه کردند. این قیاس در رابطه با تبعید خلق چیروکی که به دستور با نسل، کرده بود

جمهور ایاالت متحده آمریکا که مورد ستایش  آلکسی دو توکویل یسیجاکسون صورت گرفت )ر اندرو

انتخاب « ترنژاد پست»ابطه با رفتاری که  تئودور روزولت در مقابل بود(؛ و یا در ر کردهبود و با او دیدار 

پاسخ داده شود( و « جنگ نابود کننده»باید با یک « نژاد برتر»ها علیه آن کرده بود )که در صورت قیام

در  پوستان رفتار شد و حتاها مانند سرخیا رفتاری که انگلیس در مقابل خلق ایرلند نشان داده بود )که با آن

 گرفت.ای در اثر گرسنگی محکوم شد(، صورت میبه مرگ توده ۴۵اواسط قرن 
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را توصیف کند،  ۰۱گیرد تا وضعیت هولناک قرن ی که امروز مورد استفاده قرار مییهاعالوه برآن. واژه

داری رشد و تکامل سرمایه»ویژه در رابطه با ه خورد: بنیز به چشم می ۴۵در تحقیقات جهان لیبرال قرن 

بود « جامعه استبدای»؛ گوالگ، آن «نیست ۰۱گوالگ اختراع قرن »شد که در انگلیس، ادعا می« صنعتی

ی که از فرط گرسنگی دست به ینوابودند )اغلب افراد بی که در استرالیا مردمی را که از انگلیس تبعید شده

ی ینام، در رابطه با تراژدی بومیان آمریکابلعید؛ محققین بهاهمیتی زده و محکوم شده بودند( میهای بییدزد

ی یحل نها( راهEndlösungیا  )و« ییهولوکاست آمریکا»ی و اصوالً در مستعمرات انگلیسی از یو یا استرالیا

گفتند. سخن می« ییهولوکاست پساویکتوریا»و یا « ییهولوکاست استرالیا»معضل سرخپوستان( و یا 

سه و یا چهار نفر  ری که زنده مانده بودند، از هیهاردگی کشیدن آنبه )تبعید و ب« هولوکاست سیاهان»

ی سعی داشتند توجه افکار عمومی را به آن معطوف دارند، که دیگر جای ییکی( که مردمان آفروآمریکا

 رو هستیم.هنیز روب« ییهولوکاست کانادا»خود دارد. و در خاتمه ما با 

 

ای مهم های رسانهتوان در ارگانگیرد، میچشمان ما صورت می حتا در مورد وقایعی که امروز در مقابل

مشاهده کرد که مثالً در افغانستان، کشوری که تحت قیمومت ایاالت متحده آمریکا است، طالبان در محلی 

، و گوانتانامو بنابر تعریف «ها در آئوشویتز استنازی شبیه به اردوگاه»که  قرار دارند تحت بازداشت

ترین گردد. و سرانجام مفید است که به منصفانهمحسوب می« گوالگ عصر ما»المللی نوعی و بینسازمان عف

ی و نابودی یهای هوانگاری ایاالت متحد آمریکا اشاره کنیم که بدون هیچ درنگ و تزلزلی بمبارانتاریخ

ها یان توسط نازیی و کشتار یهودیشهرهای )درسدن، هیروشیما و ناکازاکی( توسط نیروهای آنگلوآمریکا

ها ناپدید شده و به نگاریبینی غالب و تاریخها به ناگاه در جهانولی همه این  ۷کندرا با یکدیگر مقایسه می

های کار اجباری که در طول دوره های مجتمع اردوگاهطور که واقعیتشود، هماندست فراموشی سپرده می

سنن لیبرالی جاافتاده بودند، وجود داشت به دست فراموشی ی که دارای یساله حتا در کشورهاسی دوم جنگ

خاطر نیات ضد شوروی و ضدکمونیستی برقرار ماند ه سپرده شد و پس از شکست رایش سوم برای مدتی ب

 تر شد.هم گسترده مستعمرات بازحال در مستعمرات و نیمه و به هر
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تواند باعث ایجاد اسطوره هیوالهای این حال نمیچند که بسیار عظیم، با  ولی با این حال این فراموشی، هر

دوقلو شود. پس باید چگونه رفتار کرد؟ از مقایسه بین اتحاد شوروی و رایش سوم باید جلوتر رفت و به 

یک از آن دو را، فارغ از زمینه تاریخی مربوطه  مقایسه بین هیتلر و استالین پرداخت و البته در این کار هر

ها، به شکل انتزاعی مطرح کرد. وقتی که تضادهای اساسی، که وجه مشخصه دوره آن های سیاسیو برنامه

صورت شقاوت استالین ساله بود،  درون پرانتز قرار داده شد، در آنهای سیها و یا دومین جنگدوم ناآرامی

ین یک فرد خون پریشیمورد و یا فقط و فقط نتیجه ایدئولوژی مستبدانه و یا حتا روانمانند خشونت بی

 شد.متجلی می

 

ین ابه دنیا آمد.  ۴۵شد. او در پایان قرن به همین شکل نیز زمینه تاریخی صعود هیتلر به فراموشی سپرده 

شمار ه ب« قرن نژادها»و به ویژه « قرن مستعمرات»قرن در تاریخ زندگی بشر، « تریندردناک»قرن که 

و « ۴۱لوحانه برادری و مودت جهانی قرن های سادهایده» توانست افتخار کند، برای همیشهرفت، که میمی

و سرچشمه مشترک و وحدت نوع بشر را به کنار نهاد و رد کرد، هنوز به پایان نرسیده بود؛  أاسطوره مبد

تبار که بعدها مورد احترام هیتلر و حتا کل غرب ، انگلیسی آلمانی«یوستن س. چمبرلین» ۴۱۵۱ولی در سال 

های صریح با وجود تکذیب« هاسوسیالیست»ها ابزار ایدئولوژیکی بود که ، درست همینقرار داشت گفت

پروژه آن  نخستطور برای درک نازیسم باید در وهله همین ۸.نهادندعلم و تاریخ، هنوز به آن ارج می

وجه به یک شخصیت بررسی کرد و این پروژه سیاسی به هیچ ،داده اساس آن را تشکیل میکسیاسی 

های کرد، بلکه فراسوی آلمان و نازیسم به اشکال مختلف کشورها و جنبشزهکار و یا دیوانه اشاره نمیب

، پذیر آرتورو اوییصعود مقاومتگرفت. از این منظر، البته طبیعتاً قطعه برتولد برشت برمی دیگر را نیز در

شخصیت هیتلر از نوعی ژانر ادبی  کننده نیست. در اینجا برای توصیفزیاد مجاب ،نظر از جنبه هنریصرف

 شرط نوعیهای پلیسی( کمک گرفته شده بود که گمراه کننده است. از این طریق به عنوان پیش)داستان

ای از شد. ریشه نازیسم در برههگردید، که در حقیقت بعداً ساخته میگواه و یا مدرک اخالقی مطرح می

سازی( نژادها و گسترش بندی )هیرارشیحداکثر در طبقه« مدرک و یا گواه»قرار دارد که این تاریخ 

 یافت.کشی، تجلی میهم اغلب در چارچوب نسلمستعمراتی و آن
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شد، که قدر رادیکالیزه مییافت و آنهم درست در زمانی که انتقاد به آن شدت میپذیرش این سنت، آن

سر همین تشدید  له درست برألناکی بود ولی مسفت، مطمئناً تشدید هورگبرمی باید اروپای شرقی را نیز در

نژادی بسیار « نابودی»ایده  ۴۵است و نه وجود چیزی که به ناگاه از هیچ پدید آمد. در فرهنگ قرن 

« اسپنسر»بود. در پایان قرن  « ناپذیر طبیعییک قانون مقاومت»مبین وجود « دیزرائیلی»گسترده و به قول 

ترین ملل ترین ملل، ضعیفایم که در آن قوی اجتماعی شده خواریهمنوعن ما وارد دورا»کرد: گالیه می

حل راه»ی در مورد یهاحتا در ایاالت متحده آمریکا فراخوان ۰۱در ابتدای قرن « .کنندرا پاره پاره می

ادا زمان با آن در کانهم ۹.شدپوستان مطرح میپوستان و سیاهمعضل سرخ« ییحل کامل و نها»برای « یینها

ننگ و وحشت تشدید  ۱۱.شده بود« ی معضل بومیانیحل نها»فردی متشخص و با نفوذ از دولت خواستار 

ها بود. این ماند که نتیجه مساعی عظیم برای ایجاد امپراتوری استعماری فراسوی دریااوضاع برقرار 

ان را مورد محاصره غالب انگلیسی، که آلم ها با شروع جنگ جهانی اول به سرعت توسط ناوگانکوشش

 ،ای به همراه داشتکننده و کشندهی قرار داد و برای شهروندان غیرنظامی این کشور نیز تبعات ویرانیدریا

قیمت که شده  بایست کماکان به پیشواز خطر رفت و یا به هرسرکوب گردید و از بین رفت. لذا آیا می

شد و ی مییتر  اجراهای پستکشی به ضرر نژادار و نسلکه الزاماً از طریق کشت امپراتوری قاره ایجاد نمود،

 های مستعمراتی غرب بود؟ ییهای جاافتاده کشورگشاصورت الگوبرداری از مدل در هر

 

سیاسی از بین برده شد، جنایات رایش سوم در ایدئولوژی حاکم نیز به شکل  نوع پروژه بعد از این که هر

نام داشت. این همان « توتالیتاریسم»اش ناشناخته بود و که سرچشمهبیماری هولناک و مرموزی معرفی شد 

و « اسالویسمپان»رو قیاس بین ساخت و از اینراهی بود که برابر نشان دادن هیتلر و استالین را ممکن می

پا  د )و شاید دست ویکید آرنت بود و ظاهراً امروز موفقیت چندانی نیز ندارد، زاأکه مورد ت« ژرمانیسمپان»

گاه و تبهکار( متمرکز شد، که گه بیمارشد. در نتیجه همه چیز حول محور دو شخصیت )گیر( می

 ۱۱.شدی در بیوگرافی آنان کشف مییهاشباهت

 

ها ملموس است، عدم حضور تاریخ و به شکلی حتا عدم وجود برداشت سیاسی آنچه که در اغلب این نوشته

های سیاسی مختلف و متضاد بخش ملی، برنامهی جهانی، مبارزات آزادیهااست: کلنیالیسم، امپریالیسم، جنگ
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پرسند، روابط غرب لیبرال ها از خود نمیشود. حتا نویسندگان این نوشتهها ناپدید میناگهان در این نوشته

 کند( با فاشیسم و نازیسم از یک طرف و با رژیم کهنه)که خود را نماینده واقعی و قاطع غرب معرفی می

داد، چگونه ها پیش وعده وقوع یک فاجعه هولناک را میروسیه از طرف دیگر، که تضادهای آنان از مدت

طور عمده در سایه قرار ه چند شرربار، ب ها توسط مرکزیت مطلق این دو شخصیت خالق، هربود. همه این

 گیرد.می

 

 خونی داوطلبانه بين استالين و هيتلرقضيه هم -۳

یکدیگر برابرند، بلکه حتا در اثر نوعی  این دو شخصیت نه تنها از نظر اخالقی و سیاسی باشود که ادعا می

طور ند. برای اثبات این امر پیمان عدم تجاوز بین شوروی و آلمان و همینا جاذبه متقابل به یکدیگر وصل

سک فلیتو تحمیلی برست شود. در حقیقت این قرارداد، قرارداددو نام برده میهای نفوذ بین اینتعیین حیطه

های های نفوذ قدرتای در درون یک روند متضاد  تعیین حیطهساخت و عالوه برآن تنها مرحلهرا ملغا می

تنها چند ماه پس از پایان جنگ  ۱۲.بزرگ بود که در مونیخ آغاز شد و در یالتا )به نفع شوروی( پایان یافت

بلندپایه حزب کار انگلیس و وزیر امور خارجه این های یکی از شخصیت« وینارنست به»جهانی دوم 

تقسیم شده « است به مناطق نفوذی که بهتر از سه دکترین بزرگ مونرو»جهان را  ۴۵۱۹کشور در سال 

جماهیر شوروی و بریتانیای کبیر مطرح شده  دانست که به ترتیب از طرف ایاالت متحده آمریکا، اتحادمی

ی نافرجام یمنطقه نفوذ انگلیس تضعیف شد، جان ف. کندی پس از ماجراجوکه همین ۱۳.ی شده بودیو اجرا

گو با خروشچف در مورد روند و دینامیک انقالب ودر گفت ۴۵۹۴ها در همان سال خود در خلیج خوک

تواند رژیمی را تحمل کند که مدعی است، ایاالت متحده آمریکا نمی»کوبا اعتراض کرد و گفت: 

است  "ای که دارای منافع حیاتیمنطقه"و در درون  "کره غربینیم"کشور را در  خواهد سرکردگی اینمی

در اروپای را جماهیر شوروی چالش سرکردگی در حریم امنیتی خود  طور که اتحادتضعیف کند، همان

 ۱۴.شرقی نخواهد پذیرفت
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 -ی مخفی پیمان آلمانهاکه در مورد تعیین مناطق نفوذ در پروتکلرا توان تصمیماتی طبیعی است که می

آمیز را که به استالین اجازه داد هم زمین و منزجرکننده یافت و این رویکرد تحقیر، شوروی به ثبت رسیده

توان آن را با تئوری جاذبه و کشش متقابل بین داد؛ ولی مشکل می دست آورد، مورد انتقاد قراره هم زمان ب

دو مربوط ساخت. در حقیقت چرچیل بالفاصله پس از انه آنخونی داوطلبچنین قضیه همدو دیکتاتور و هم

داد. استالین  به شرق لهستان مورد تأیید قراررا این که آلمان جنگ را آغاز کرد، ورود نیروهای شوروی 

ها آلمان»اعالم کرد:  ونیدر قبال کشورهای بالتیک خطاب به رهبران لترا بعداً با وضوح کامل سیاست خود 

های آلمانی یکدیگر را لعن و نفرین کردند. ها و کمونیستسال تمام فاشیست ۹حمله کنند. توانستند می

توان به آن تکیه کرد. ما باید خود را اکنون برخالف روند تاریخ، یک تحول غیرمترقبه رخ داد، ولی نمی

رفته و بعدها رفته «.که خود را آماده نکرده بودند، قرامت سنگینی پرداختند ییهاپیشاپیش آماده کنیم. آن

های رایش سوم در منطقه، این منطقه تحت قیمومت نظامی که ظاهراً مسکو به علت لزوم باطل کردن دسیسه

و بدین صورت قطع عضوهای رادیکال که  ۱۵.در ابتدا بدان قناعت ورزیده بود، به اشغال تبدیل گردید

زمان با آن این ال رفت و همؤ، زیر سترین دوران حیات خود تحمل کرده بودروسیه شوروی در ضعیف

المللی روسیه تزاری های جدی میراث سیاست بینگرایش در رهبری جدید تقویت شد که بدون محدودیت

 را به عهده بگیرد.

 

ی که برای درک آن الزم یهاهای ساده پیمان بین شوروی و آلمان به طور کامل جای پرسشدر قضاوت

بین را توان شروع جنگ ی بسته بود؟ چگونه مییش از آن چه قراردادهااست، خالی است: رایش سوم پی

توجیه کرد؟ و شخص دوم رژیم  ،سال بعد از امضای این قرارداد ۰تر از آلمان و شوروی پس از گذشت کم

باروسا به نحو عجیب و رپروراند که قبل از آغاز عملیات بای در سر مییهاچه نقشه« رودولف هس»نازی 

 ای با هواپیمای خود در انگستان به زمین نشست؟انهماجراجوی

 

با رژیم جدید که در برلین استقرار یافته بود، قاطعانه باید  نامهبرای رسیدن به مصالحه و یا توافق در مسابقه

قرارداد واتیکان و آلمان که طی  ۴۵۱۱ژوئیه  ۰۱گفت که استالین آخرین فردی بود که نوبتش رسید. روز 

شد، تضمین می« دولت جدید که مطابق با قانون اساسی انتخاب شده»های آلمان به ری کاتولیکآن وفادا
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های اولیه آغاز ترور و پس به امضاء رسید. این به رسمیت شناختن کمی بعد از صدور قانون تمکین و گام

نبودند، صورت « ییریشه آریا»مورین دولتی که دارای أاز ایجاد کشور نژادی و اقدامات اولیه آن علیه م

هفته قبل از آن حزب کاتولیک مرکز خود را منحل کرده بود و اعضای آن تعهد کرده بودند  گرفت. دو

« جبهه ملی که تحت رهبری آقای صدراعظم رایش قرار داشت»برای همکاری مثبت، خود را در اختیار 

موش کرد که مسیحیان آلمان بالفاصله شد، نباید فراها میآن چه که مربوط به جهان پروتستان ۱۶.قرار دهند

ج رایش سوم تطابق یها مسحیت را با حوابودند: آن پس از به قدرت رسیدن هیتلر به نفع او جبهه گرفته

دادند به این صورت که رفرماسیون )اصالحات پروتستانی( را ناسیونالیستی و حتا نژادپرستانه تعبیر و 

متفاوت »ذوب شده باشد و « جامعه آلمانی»سازند که در  پا ا بری ریطور نظری کلیساه تعریف کردند تا ب

 ۱۷.به رسمیت بشناسد ،ها و نژادها را که خواست الهی استبودن خلق

 

به همین سرعت جنبش صهیونیستی نیز آماده بود تا با حکام جدید کنار آید. موج توقیف و پیگرد، که 

ی آلمانی را گرفت، عمالً مانعی برای روزنامه هاتاگ دامن رسانهبالفاصله پس از آتش زدن رایش

آوریل این روزنامه  ۷وجود نیاورد. فقط چند هفته بعد در روز ه ب« یودیشه روندشاو»صهیونیستی 

ها باعث باشند. همه این یکدیگر« شرکای صادق»خواند تا ها را فراها و ناسیونال سوسیالیستصهیونیست

 ۱۱هزار یهودی به فلسطین که مجاز بودند تقریباً  ۰۱« انتقال»مورد  با قرارداد در ۴۵۱۹شد تا در سال 

سازی فلسطین و روندی که بعدها به استقرار کشور میلیون دالر با خود از کشور خارج کنند، به کلنی

انتقال »بعدها مفتی اعظم قدس در واکنش به امضای قرارداد  ۱۸.شد، کمک بزرگی کنداسرائیل منجر می

ست به ابراز چاکری نسبت به هیتلر زد. حاال بپردازیم به احزاب سیاسی اپوزیسیون. سخنرانی د« یهودیان

« بسیار ضعیف بود»تاگ در نشست رایش« اوتو ولز»یس این حزب، یدمکرات و ر سوسیال نماینده حزب

لینی( در صف اول مقاومت حزب کمونیست )استا ۱۹.شدل مییای برای هیتلر قاالعادهکه اختیارات فوق

داد و مقاومت علیه آنان را نیز گری تازه به قدرت رسیدگان هشدار میداشت که در مورد وحشی آلمان قرار

 سازماندهی کرد.
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که آلمان ی بین بریتانیای کبیر و آلمان بود. پس از آنیسال قرارداد توافق دریا ۴۵۱۹به همین صورت سال 

و خدمت اجباری سربازی را مجدداً مرسوم نمود، امضای این خود را از نظر تسلیحاتی با سرعت تجهیز کرد 

ی یقرارداد شعله امید را در دل هیتلر افروخت که یک قرارداد استراتژیکی با به رسمیت شناختن تفوق دریا

ای ی انگلیس و قدرت قارهیدو، خواهد توانست با  قدرت ماوراء دریا بریتانیای کبیر و احترام متقابل هر

بزرگ  پا سازد، رایش کشیدن اروپای شرقی و سرکوب اسالوها بر نظر داشت با به استعمار آلمان که در

شد که برنامه لندن صحبت می« آمیزمزاج و تحقیررفتار کلبی»کند. در این رابطه به حق از  را بنا« هاژرمن»

های رشد نگرانی ۲۱.اددتعریف شده بود، مورد تأیید قرار می« مبارزه من»کثیفی را که صریحاً در کتاب 

ترین خوشبخت»توانست آنچه را که حد هیتلر، که اکنون میو شعف بی ۲۱مسکو، عصبانیت شدید پاریس

  ۲۲.گذشتنامید، جشن بگیرد، مجالی برای تعجب باقی نمیخود می« روز

 

ساله در  ده طور که مشخص شد، پس از امضای قرارداد عدم تجاوزتر نقش لهستان بود. همانکنندهنگران

امور خارجه  یک سال بعد از آن وزیر« .هم لهستان تابع سیاست آلمان گردیدرویبر » ۴۵۱۱ژانویه  ۰۹روز 

ریش و تدو فرماسیون سیاسی وجود دارد، که بدون شک محکوم به فناست، ا»به معاون خود گفت: « بک»

اتمام حجتی »شد: به اظهار نظر محدود نمیزبانی و وفاق با برنامه هیتلر مشهود بود و فقط هم ۲۳.«چکسلواکی

جمهور چکسلواکی( را برآن یسی)ر "نشبه"به چکسلواکی داد،  "شنته"که لهستان در مورد استرداد 

در مقابل قرارداد مونیخ برای همیشه به کنار را ای از مقاومت داشت که به گفته خود او، هر نوع ایده

قرارداد « .ایتالیا در منطقه مدیترانه، شغال سودمندتر آلمان در شرق بودبگذارد. لهستان تا آن لحظه نسبت به 

خواست به اوکرائین اگر هیتلر واقعاً می»مونیخ به معنای پایان همکاری دولت ورشو با رایش سوم نبود: 

 یای سیاسی محسوبؤوجه یک رله به هیچأاین مس ۴۵۱۱یز یبرسد، مجبور بود از لهستان عبور کند؛ و در پا

امور  )وزیر «بک»رسید که ورشو قصد ترغیب  آن را دارد. در ژانویه سال بعد حتا به نظر می ۲۴«.شدنمی

های نوع اهمیتی برای به اصطالح سیستملهستان هیچ: »بیان کردی با هیتلر  یگووخارجه لهستان( طی گفت

 ۲۵«.نیست لیقاامنیتی 
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بل از قرارداد مونیخ، سفیر ایاالت متحده در فرانسه  زده باشد. قاستالین حق داشت که نگران و وحشت

منزوی شود و « ییاستبداد آسیا»تر از هر چیز  این است که اشاره کرده بود که مهم« ویلیام ث. بولیت»

ی یابد. پس از موفقیت هیتلر، یک دیپلمات انگلیسی در دفترچه یاز ورطه جنگ داخلی رها« ییتمدن اروپا»

اکنون چکسلواکی از خنجری که قلب آلمان را هدف گرفته بود به سرعت به »خاطرات خود نوشت: 

در بحرانی که سرانجام به امضاء قرارداد مونیخ منجر  ۲۶«.خنجری علیه اعضا و جوارح مهم روسیه تبدیل شد

از دولت را شد، اتحاد جماهیر شوروی تنها کشوری بود که رایش سوم را به چالش طلبید و پشتیبانی خود 

لشگر به نمایش گذارد. بعدها پس از شکست و نابودی  ۷۱باش بیش از سلواکی با اعالم آمادهچک

الحنی آن را به پایان رساند، مسکو یادداشت اعتراضی شدید ۴۵۱۵چکسلواکی که رایش سوم در ماه مارس 

کاران فاشیست تر بود. در نتیجه: تجاوزمراتب مالیمه ب هاواکنش دیگر پایتخت ۲۷.در برلین تقدیم کرد

کشورها را یکی بعد از دیگری بلعیدند. اتیوپی، اسپانیا، چکسلواکی، آلبانی و در آسیا چین به همت 

ها و نیات های غربی، که امید داشتند انگیزهداری قدرتهای مستقیم و یا حداقل خویشتنکمک

ده بود معطوف کنند، تسخیر سوی کشوری که از بطن انقالب اکتبر پدید آمه کشورگشایانه رایش سوم را ب

کرد. احساس می ،آورداتحاد جماهیر شوروی فشاری را که ژاپن در مرزهای آن وارد می ،. در شرقندشد

گردید: تازه در این لحظه و وقتی که مسکو شکست رفته خطر هجوم و جنگ در دو جبهه ملموس میرفته

 رارداد عدم تجاوز با آلمان گام برداشت.یافته شمرد، در جهت امضای قسیاست جبهه خلقی را پایان

 

استالین که سیاست جبهه خلقی را قاطعانه و با اعتقاد راسخ به پیش برد، مجبور به پرداخت هزینه سنگینی 

کرد. شد. این سیاست به ویژه اپوزیسیون و تبلیغات تروتسکیستی را به ویژه در مستعمرات تقویت می

توانست اعتماد کسی را جلب کند، که این جنبش ضدمستعمراتی می اتهامات وارده این بود که: چگونه

کرده بود تا آتش را به روی کشوری مثل آلمان متمرکز  اهای مستعمراتی وقت را مستثنترین قدرتمهم

چیز پذیرفتن این  کند که در ورسای حتا مستعمرات کمی را هم که داشت از دست داده بود؟ قبل از هر

مستعمرات بسیار سخت بود. انگلیس شهرت بسیار بدی داشت. انگلیس نه تنها متهم  هایچرخش برای خلق

دفاع هند شد، بلکه بود که منجر به مرگ صدها نفر از مردم بی ۴۵۴۵به کشتار آمریتسار در بهار سال 

، مجازات جمعی غیرانسانی و تحقیر ملی و نژادی مردم را متداول کرده بود، به «شالق زدن علنی»
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و  ۲۸«.ساخت چهار دست و پا به خانه بروند و یا از خانه بیرون آیندشهروندان را مجبور می»صورت که این

طلبانه را با گلوله یافت دولت امپراتوری تظاهرات استقاللکه جنگ دوم جهانی گسترش میهنگامی

هایی بود که سالها ( این۱پاراگراف  ۹. به بخش ک کرد. )ر.های نیروی هوایی خود سرکوب میمسلسل

و ادامه « .ترچند به شکلی مالیم ما درهندوستان دارای یک دولت هیتلری هستیم، هر»گفت: گاندی می

پس از  ۲۹«.باشدهیتلر از گناهان بریتانیای کبیر است. هیتلر تنها پاسخی به امپریالیسم انگلیس می» :دادمی

قدردانی کرد که تنها برای رسیدن به « چندر بوسسبهاش »پایان جنگ گاندی حتا خیلی فراتر رفته و از 

پرست بزرگ بود و جان خود را فدای ش یک وطناسبه»استقالل در کنار نیروهای محور مبارزه کرده بود: 

 ۳۱«.رفاه کشور کرد

 

های در خاتمه: برای اتحاد جماهیر شوروی ساده نبود برخالف ظاهر نشان دهد که خطر اصلی برای خلق

که که رایش سوم ایجاد کرده بود و ایناست ایتالیا -ژاپن-ئتالف فاشیستی حول محور آلمانمستعمرات، ا

های افراطی مجدداً اعمال داشته و تشدید نمایند. برای این نیروها مصمم بودند تا سنن استعماری را با شیوه

ها این حال آنی با اینتر بود ولکشورهایی چون فرانسه و یا انگلیس سیاست جبهه خلق به مراتب کم هزینه

دیگری جز تعامل با آلمان نداشت.  جماهیر شوروی چاره سیاست را بایکوت کردند. در نتیجه اتحاد

در آستانه مستقیم یک جنگ »نام گرفت، که مسکو « بندی دراماتیک در لحظه آخرسرهم»تاکتیکی که 

 ۳۱.به قبول آن بودهای دیگر مجبور نظر گرفتن عدم وجود بدیل در با« نوین اروپایی

 

چرخشی صورت گرفت که تنها از منظر اروپا مورد قضاوت قرار گرفت. با این وجود هیچ  ترتیب و به این

دونگ ابراز رضایت کرد:  ثیرات آن را در آسیا مورد توجه قرار ندهیم. مائوتسهأدلیلی موجود نیست، که ت

جماهیر شوروی امکانات  د... زیرا برای اتحاداین قرارداد در شرق به ژاپن ضربه زد و به چین کمک کر»

به همین  ۳۲«.تری فراهم ساخت تا جنگ مقاومتی چین علیه تهاجم ژاپن را مورد پشتیبانی قرار دهدبیش

ها و مهمات اعالم کرد و واقعاً سالح ۳۳«خائنانه و غیرقابل بخشایش»دلیل نیز دولت ژاپن رفتار برلین را 

 رسال گردید. ولی رفتار غرب کامالً برعکس بود:روسی به حد وفور به چین ا
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تفاوتی اروپا و آمریکا است که ظاهراً قابلیت درک واقعیت را از دست یک لکه سیاه در کتاب تاریخ، بی

های ژاپنی مسدود العین کاری انجام دهند تا راه را بر فاشیستیأداده بودند و نتوانستند یا نخواستند به ر

 که ایاالت متحده آمریکا کماکان تا تقریباً آغاز حمله بزرگ به پرله بدتر بود، اینسازند؛ ولی چیزی ک

 ۳۴.دادهاربور نفت و بنزین در اختیار ژاپن قرار می

 

جماهیر شوروی و  فعالً از آسیا بگذریم و توجه خود را معطوف اروپا کنیم. عدم اعتماد متقابل بین اتحاد

های پس از امضای دو طرف حتا در ماه رخورد رودررو توسط هررایش سوم و فراهم آوردن مقدمات ب

قرارداد عدم تجاوز از بین نرفت. حتا قبل از امضای قرارداد هیتلر در صحبتی با نماینده جامعه ملل برای 

 دانتزیگ  صریحاً گفت:

 

ا درک کند، رکنم، متوجه روسیه است؛ اگر غرب آنقدر احمق و کور است که نتواند اینهر اقدامی که می

ها به تفاهم برسم، تا غرب را سرکوب کنم و پس از شکست آن با تمام مجبور خواهم بود با این روس

 ۳۵ .نیروی خود به جنگ با اتحاد جماهیر شوروی بپردازم

 

توان نتیجه گرفت که هدف همیشگی هیتلر ایجاد یک پیمان غربی به رهبری آلمان بعد از این مذاکرات می

اتحاد جماهیر شوروی بوده است؛ اگر چنین اتحادی، با یک قرارداد پیشگیرانه به وجود برای سرکوب 

که این قرارداد را پس از سرکوب شرکای یاغی به ماند جز اینآمد در آن صورت راه دیگری باقی نمینمی

ین طریق اتحاد ها تحمیل کرد؛ قرارداد موقت با مسکو تنها یک وسیله برای رسیدن به پیروزی بود تا از اآن

ها تحقق بخشد. قرارداد عدم تجاوز در خدمت هدف برای تسویه حساب نهایی با بلشویکرا الزم غرب 

باروسا را کلید زد و آن را به عنوان جنگ صلیبی اروپا راصلی و همیشگی رایش سوم بود، که عملیات با

های اروپا نیز د و کشورها و خلقنموهای اروپا را الزم میمعرفی کرد که لزوم همکاری کشورها و خلق

 مختلف با صرف نیروی انسانی و مادی در آن شرکت نمودند. ءواقعاً به انحا
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؟ در حقیقت او از همان ابتدا از غیرقابل اجتناب بودن بودآیا استالین معتقد بود که این قرارداد دیرپا خواهد 

او از این فرصت  ۳۶«.کردیم رصت پیداما تا شروع جنگ کمی ف»برخورد با آلمان نازی مطمئن بود: 

هیتلر براین نظر بود که این کشور کمونیستی  ۴۵۱۵استفاده کرد تا موقعیت کشور را تثبیت کند. در نوامبر 

کند تا خود را از نظر نظامی تقویت کند و آماده است تا قرارداد را تنها بسته به وضعیت و یا کوشش می

شد:  استالین محتاط است. او ماه بعد توسط رهبر آلمان مجدداً تاکید این نکته دو  ۳۷.لزوم رعایت کند

است؛ او در ضمن اوضاع جوی « وضعیت سخت برای آلمان»شناسد ولی به وضوح منتظر  تناسب قوا را می

های زمستانی که خود را در مقابل دستگاه جنگی عظیم رایش سوم مطمئن گیرد و در ماهرا نیز در نظر می

 ۳۸.شودمی« ترروز پرروبهروز»کند، احساس می

 

را در نظر بگیریم  ۴۵۱۱گیری مسکو در اواخر تابستان پایه نبود. مثالً موضعوجه بیهای رهبر به هیچنگرانی

تواند انگلستان را نیز به آمیز فرانسه اکنون میرسید رایش سوم پس از اشغال موفقیتوقتی که به نظر می

 تسلیم وادارد:

 

کرد، نمایندگان که استالین در مقابل هیتلر از این طریق اعتقاد خود به پایان سریع جنگ را ابراز میلیدر حا

نوع جنبش مقاومتی  مورین او در خارج از کشور همه جا با دقت سعی براین داشتند از هرأدیپلماتیک و م

ای در مورد متفقین شارات غیردوستانهها در مسکو، که تاکنون اپشتیبانی کنند. روزنامه« نظم نوین»علیه این 

و حتا  ندرفته جنگ در انگلستان را به زبانی مثبت و به نفع انگلستان گزارش داد، رفتهندکردمنتشر می

. قبل از این وزارت امور ندنمودپرستان فرانسوی را در مقاومت خود علیه سرکوبگران میهنشان تشویق میهن

 ۳۹.غات ضدنازی نماینده روسیه در سوئد اعتراض کرده بودخارجه آلمان در مسکو علیه تبلی

 

 صورت گرفت، بسیار گویا است: ۴۵۱۱نوامبر  ۰۹نفر از همکاران نزدیک استالین که روز  صحبت بین دو
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کنیم کوشش می : ما در جهت تجزیه و اضمحالل نیروهای اشغالگر آلمانی در کشورهای مختلفدیمیتروف

ها را تشدید نماییم. آیا این اقدامات و صدایش را بلند کنیم حتا این فعالیت سر کهخواهیم بدون اینو می

 وجود نخواهد آورد؟ه مانعی برای سیاست شوروی ب

کردیم، کمونیست : بدیهی است که این کار باید انجام شود. ما اگر این کورس را انتخاب نمیمولوتف

 ۴۱.سر و صدا صورت گیردنبودیم. فقط باید بی

 

کرد تا مقاومت در مقابل کشورگشایی او آشکارا کوشش می ۴۱.گیری استالین هم موافق بوداین جهتبا 

طور که از مالحظات و دستورات کشید و همانرایش سوم را تقویت کند. ولی این طبیعتاً به تقابل  می

دشمنان خود )که »ر سطح : باید از نظر نظامی د۴۵۱۱نوامبر  ۷آید، او بر این امر واقف بود. استالین برمی

گیرد!( کنند، در برمیطور کشورهایی که خود را دوست ما معرفی میداری و همینکلیه کشورهای سرمایه

های جدی روابط ما با آلمان در ظاهر محترمانه است ولی بین ما اصطکاک»نوامبر همان سال:  ۰۹ ۴۲«.باشیم

 ۴۳«.وجود دارد

 

ای از مقاومت در نوع نشانه هر»ریخت: می رفته فرورت ظاهری رفتهاین صو ۴۵۱۴های اول سال در ماه

این امر به ویژه در مورد کشورهای بالکان صادق بود که « .شدمقابل هیتلر )از طرف مسکو( تقویت می

روز حادتر که دو سال پیش قرارداد عدم تجاوز امضاء کرده بودند، روزبهرا کشوری  منافع بین دو تضاد

الین سفیر یوگسالوی در مسکو را در کرملین پذیرفت و همراه با او نحوه مقابله با سیاست رایش شد. استمی

باکی و تهور در مقابل اربابان داد. نماینده یوگسالوی که از این همه بی گو قراروسوم را مورد بحث و گفت

ناراحت شوند و به شما حمله  هااگر آلمان»ثیر قرار گرفته بود، پرسید: أآینده جهان به نحو مثبتی تحت ت

 مدت کوتاهی پس از امضاء قرارداد ۴۴«کنند، بیایند!ت میأاگر جر»استالین فوراً جواب داد: « کنند؟

حمله مستقیم نیروهای هیتلر به  ۴۵۱۴آوریل  ۱جماهیر شوروی و یوگسالوی در  دوستی بین اتحاد

های روزانه خود نوشت: وف در یادداشتدیمیتر ۴۵۱۴آوریل  ۴۱یوگسالوی صورت گرفت. چند روز بعد 

های یونان و یوگسالوی علیه تجاوز امپریالیستی آلمان یک جنگ هیچ شکی وجود ندارد که جنگ خلق»
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رفته در افق این نظر، با نظر رهبر اتحاد شوروی تطابق داشت. رودررویی با رایش سوم رفته ۴۵«.عادالنه است

ناپذیر است؟ نه! ارتش آیا ارتش آلمان شکست»استالین گقت:  ۴۵۱۴ هم ۹گرفت. روز تر شکل میروشن

های دیگر و ناپذیر نیست. )...( ولی آلمان اکنون زیر پرچم سرکوب و به اسارت گرفتن خلقآلمان شکست

 ۴۶«.دهد و این امر برای ارتش آلمان بسیار منفی استپرچم سرکردگی به جنگ خود ادامه می

 

ها، به ویژه برای آلفرد جماهیر شوروی در بین صفوف نازی سوم و اتحاد چه که نزدیکی بین رایش هر

کنم که این پیمان با مسکو روزی از من احساس می)»ها( پردازان نازیروزنبرگ )از نظریه

باعث ایجاد دل درد شدیدی شده بود، عملیات بارباروسا به انبساط «( سوسیالیسم انتقام خواهد گرفتناسیونال

لکه ننگ از دامن شرف ما پاک »های روزانه خود نوشت: ها انجامید. گوبلز در یادداشتاطر آنو آرامش خ

و « عذاب وجدان»)...(؛ « کنممن اکنون خود را آزاد احساس می»حتا رهبر به موسولینی نوشت:  ۴۷«.شد

ی که قرارداد ، احساسات«ام ها و  وظایف گذشته خود بریدهمن از اصل و نصب، برداشت»این برداشت که 

کرد، از بین رفت. یکی از مورخین معاصر نوشت که هیتلر سرانجام به عدم تجاوز را همراهی می

او بود. ایده نابودی « روح»و حتا « ای در تفکرعنصر تعیین کننده»رسید که قریب دو دهه « ایمناقشه»

کرد، ایده ه برلین دیکته میهم تحت شرایطی کشد(، آنها آرزو میبلشویسم شرقی و آسیایی )که سال

که برای « امپراتوری انگلیسی»ویژه تفاهم دایمی با ه ایجاد یک وحدت نوین غرب و نژاد سفیدپوست، ب

هرگز این نیات را در سر »کند هیتلر که ادعا می« آرنت» ۴۸.بود« بهترین مدل حاکمیت و استثمار»رهبر 

برای نابودی غرب همواره حاضر بود »و برعکس « اع کنددر مقابل بلشویسم دف« غرب»پروراند، که از نمی

 ۴۹.کرد، تنها ایدئولوژی جنگ سرد را توجیه می«همکاری نماید "هاسرخ"تا با 

 

تر احساس کند، زیرا با عملیات بارباروسا توانست در حقیقت رهبری رایش سوم حق داشت تا خود را سبک

را نابود امید داشته باشد( که بتواند آن رو شود )وهبسرانجام با حریف واقعی و دشمن همیشگی خود رو

ضدسامی بودن را نوعی  ۴۵۱۴ژانویه   ۴۰ها، استالین روز سازد. قبل از به قدرت رسیدن نازی

 ۰۹(. با آغاز رایش سوم  استالین روز ۵پارگراف  ۹. به بخش ک )کانیبالیسم( نامید )ر.« خواریهمنوع»

باز  »واکنش نشان داد: « فاشیسم آلمانی»ویژه ه ی شدید علیه فاشیسم و بگیربا یک موضع ۴۵۱۱ژانویه 
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« .گردندبه صحنه بازمی ۴۵۴۱طلب مثل سال جو و جنگطلب امپریالیستی، احزاب تالفیهای جنگجناح

شود رسد: گفته میای وحشی به نظر میسابقهگردد، به نحو بیرفته ظاهر میکه در افق رفته« جنگ جدید»

ها را ویژه نژاد اسالوه ، و ب"ترنژاد پست"ها باید جنگ علیه یک ، مثالً نژاد ژرمن"نژاد برتر"یک  که»

جماهیر  ه قانون اساسی نوین اتحادیبه مناسبت ارا ۴۵۱۹نوامبر  ۰۹بعدها استالین روز  ۵۱«.سازماندهی کند

آن در مقابل « انترناسیونالیستیعمیقاً »کید قرار داد، که به خاطر خصلت أشوروی این عبارت را مورد ت

حرکت  أصدا از این مبد و سرقوانین اساسی بورژوایی بی»شد. قرار داده می« قانون اساسی بورژوایی»

البته درست است که این گفتمان به « .الحقوق باشندتوانند متساویهای مختلف نمیکنند که ملل و نژادمی

اشاره « تفاوت رنگ پوست»های ناشی از ر رابطه با بدرفتاریو یا د« مستعمرات»طوری که در رابطه با 

شد، خیلی کلی مطرح شده بود ولی کامالً روشن بود که هدف اصلی آلمان نازی است که ایدئولوژی می

روی « هافارغ از قدرت و ضعف آن»نژادی را دکترین دولتی اعالم کرده بود. تصادفی نبود که استالین، 

در آن زمان رایش سوم مدافع داروینیسم اجتماعی در سطح جهان بود.  ۵۱.کرده میاصول برابری ملل تکی

های غربی هشدار داد به قدرت ۴۵۱۵مارس  ۴۱ماه قبل از آغاز جنگ دوم در اروپا استالین روز  فقط چند

به »ها در جهت منحرف کردن فشار کشورگشایی رایش سوم آن« بازی بزرگ و خطرناک سیاسی»که 

)یعنی به امضای قرارداد عدم تجاوز بین « شکست مفتضحانه»به « سوی اتحاد جماهیر شوروی شرق و به

 امتیاز»وز ر خواهد انجامید. لذا هشدار داد که دست از این بازی، یعنی سیاستی که هر مسکو و برلین(

پا  رجای آن یک جبهه مشترک علیه پرووکاتور جنگی به داد، بردارند و بمی« جدیدی به تجاوزکار

 ۵۲.سازند

 

با سپردن کامل این روابط تاریخی که کالً در باال مطرح شد، به دست فراموشی، آرنت قضیه خویشاوندی 

کند: تنها کسی که استالین به او اعتماد دارد هیتلر است و تنها کسی که سببی هیتلر و استالین را فرموله می

(. بعد از همه چیزهایی که گفته ۱پاراگراف  ۷بخش به  . ک.باشد، استالین است )رمورد تحسین هیتلر می

نفر صحبت کنیم، در حالی که  دو که بخواهیم از حس اعتماد بین آن رسدشد اجباراً مسخره به نظر می

تنها تطبیق ساده  آن با ایدئولوژی جنگ « سیاست دوستانه استالین در مقابل هیتلر»فرضیه آرنت در مورد 

درصد روی وقوع  هرکس تقریباً صد»در مسکو شاهد بود که  ۴۵۱۷در سال  «وانگر فویشت» ۵۳.سرد است
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داند. دلیل آن را دشمن می« های آلمانیفاشیست»و او « کندیک جنگ در آینده بسیار نزدیک حساب می

های روز شکوفاتر ما، رد عینی فرضیهبهگویند تنها وجود ما و حیات روزمردم شوروی می»روشن بود: 

در  ۵۴«.ست و کشورهای فاشیستی اگر بخواهند به بقای خود ادامه دهند، باید ما را نابود سازندفاشیستی ا

بود که چندی بعد توسط رایش سوم آغاز گردید؛  بینی شدهاینجا دقیقاً یک جنگ نابودکننده پیش

کرد و در بلکه حتا فراهم کردن مقدمات چنین جنگی تشدید پیدا  ،ها نه تنها کاهش نیافتهای آنکوشش

 تر شد.جوش و خروشهای بعد از امضاء قرارداد عدم تجاوز حتا پرتکاپوتر و  پرماه

 

های سیاسی و نظامی حریف بزرگ گاه تواناییباروسا گهرالبته درست است که هیتلر در آغاز عملیات با

کنفرانس تهران کند؟ طی کرد ولی آیا این امر قضیه خویشاوندی سببی را تأیید میخود را برجسته می

دانست( پولمیک ای با فرانکلین روزولت )که هیتلر را از نظر روانی مریض میاستالین به شکل دوستانه

های اولیه او نیز کند و دلیل موفقیتعمل می« بسیار ماهرانه»نمود که دشمن مشترک کید میأکرد و تمی

ن فرضیه فوق است؟ در حقیقت حق با رهبر تأیید بدیهی بود باز دلیلی براین آیا  ۵۵.همین مهارت است

جمهور ایاالت متحده آمریکا! انسان باید تصوری بسیار بدوی از تضاد داشته اتحاد شوروی بود و نه با رییس

القولند که هیتلر به شناسان امروز متفقهای دشمن را نیز منکر شد. تاریختوان تواناییباشد که معتقد باشد می

هم شناسان بسیار دیر و آنکند که تاریخبها داده بود ولی برعکس آرنت ادعا میی کماتحاد جماهیر شورو

 بیاندازد. خویش را جا بعضاً به این نتیجه رسیده بودند، زیرا قصد دارد فرضیه خویشاوندی سببی مورد نظر

 

های ها و شکستشود. آرزوی او قابل درک است که ناموفقیتجانبه نقل قول میاز هیتلر یک ،عالوه برآن

به شکل تحقیرآمیزی  را «ورماخت»ناپذیری رایش سوم و غیرمترقبه در جبهه شرق را  که اسطوره شکست

ها زیاد چاپلوسانه نبود. مثالً هیتلر های غیرمعمول دشمن جدید، توجیه کند. این خصلتکرد، با خصلتمی رد

رو شده بود هباروسا با آن روبری که عملیات بااکه در مورد مقاومت سرسختانهوقتی  ۴۵۱۴ژوئیه  ۴۹روز 

های هیتلر که از نظر رییسش اقتباس و یکی از منشی« .این دشمنان انسان نیستند»کرد، گفت: صحبت می

البته استالین نیز  ۵۶«.جنگیمتوان گفت که ما علیه حیوانات وحشی میمی»کرده بود، به دوست خود نوشت: 

بولشویسم، به مثابه « شیطانی»ود که در موقعیت دیگری در تأیید خصلت ب« حیوانات وحشی»جزو این 
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و در طرف دیگر  شاهد بودیم که استالین چه قبل و چه بعد از  ۵۷.شدمعرفی می« عالم اموات»موجودی از 

که بر پایه  «خواریهمنوعسیاست »یا  ضدسامی و« خواریهمنوع»آغاز جنگ، هیتلر را به عنوان هوادار 

 داد.پا شده مورد انتقاد قرار می بر« نژادینفرت »

 

های بلندپایه غرب لیبرال، باید اضافه کرد که قضاوت مثبت در مورد رهبر اتحاد شوروی از طرف شخصیت

گفتار( نیز وجود داشت. و یا به پیش . ک.از جمله چرچیل، که ابراز عالقه انسانی از خود بروز داد )ر

را طور غیرمستقیم فردی ه گفت و بسخن می« های درخشان خلق روسیهفتپیشر»فرانکلین روزولت که از 

العاده های فوقشناسان معتبری تواناییو سرانجام امروز تاریخ ۵۸.یدیستاکرد، میکه روسیه را رهبری می

د. آیا های هیتلر را کم بها دهنکه به این خاطر تواناییکنند، بدون آنسیاسی و نظامی استالین را برجسته می

های کامالً متفاوت را وارد قضیه خویشاوندی سببی کنیم؟ آرنت و افرادی که از او باید این شخصیت

کنند، با طرح این قضیه در حقیقت صحنه تحقیقات تاریخی و فلسفی را ترک کرده و وارد زمینه اقتباس می

 شوند.نویسی میرمان

 

 ت يهوديانهولوکاست اوکرائينی به عنوان جبران هولوکاس -4

پا  ند، دو اردوگاه کار اجباری برا اثر خویشاوندی سببی با یکدیگر مربوط شخصیت تبهکاری که در دو

د و به این شکل اسطوره سیاسی که امروز متداول است، ساخته نیکدیگر شباهت داره کردند که بسیار ب

کری را ایجاد کرده بود، ولی با آن چند که این پایه ف . البته اگر صادقانه بگوییم، گفتمان آرنت، هرندشد

کند، که قبل از اشاره می« های مطلقه حکومتیشیوه»چند خیلی کلی او به  تفاوت دارد. از یک طرف، هر

کرد و یا شد، مثالً در  انگلیس لیبرال که بوئرها را زندانی میهای کار اجباری مشاهده میسیس اردوگاهأت

« پس از پایان جنگ داخلی اسپانیا»ر اجباری که جمهوری سوم فرانسه های کادر اردوگاه« مطلقه»عناصر 

جماهیر شوروی استالین و آلمان هیتلری چند تفاوت  آرنت در مقایسه بین اتحاد ،پا داشت. و عالوه برآن بر

کند و بیش از آن: صحبت می« های مرگاردوگاه»شد: او تنها در مورد آلمان از مهم را متذکر می

این « .ها برخالف کادر اس اس دقیقاً برای اعمال جنایت تربیت نشده بودندشوروی در اردوگاهمحافظین »
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ها روس»دو اردوگاه را تجربه کرده بود، مطابقت دارد:  برداشت با تحلیل شاهدی که به شکل دردناکی هر

سادیسم نداشتند ولی  ها برخوردار نبودند. )...( محافظین روس مردمی با شرف بوده وهرگز از سادیسم نازی

امروز حتا اشارات سطحی به غرب لیبرال  ۵۹«.نمودندها به دقت قواعد آن سیستم غیرانسانی را رعایت میآن

 رفته ناپدید شده و تمامی گفتمان به مشابه قرارهای کار اجباری رفتهو پیکربندی متفاوت مجموعه اردوگاه

 ها خالصه گردیده است.اجباری نازی دادن گوالگ و اردوگاه های کار

 

 که به استالینرا ی یچیز تعداد ترورها کننده به نظر رسد، قبل از هردادن قانع جلوه که این مشابهبرای این

ی یهادهند. اخیراً یک خانم محقق آمریکایی محاسبه کرده که تیربارانبزرگ نشان می ،شودداده می نسبت

حال  بدیهی است که وحشت از این به هر ۶۱.متداول استهای تخمین« یک دهم»که واقعاً اجرا شد، 

پردازان خیلی جالب توجه شناسان و نظریهسری برخی از تاریخماند ولی سبکسرکوب گسترده، باقی می

کنند که در مورد ارقام غلو نمایند. با انتزاع کامل سیاست و تاریخ، بنای ها تنها به این اکتفا نمیاست. آن

گیر تواند حتا جلوتر هم برود: هولوکاستی که آلمان نازی به ویژه پس از زمینی دوقلو میاسطوره هیوالها

ل دهه یشدن خود در شرق در مورد یهودیان روا داشت، معادل همان هولوکاستی است که در گذشته )اوا

در مورد دوم  ها روا داشته بود )به اصطالح هولودومور(؛( روسیه شوروی استالینی در مورد اوکرائینی۴۵۱۱

، «بلزن عظیمبرگن»یک اقدام حساب شده تروریستی بود که سرانجام یک « ایجاد قحطی»رفتار استالین با 

 ۶۱.یعنی یک اردوگاه عظیم مرگ را پدید آورد

 

 ۲۱۱۵تا  ۱۹۱۷رابرت کانکست 
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را متهم ویژه در رابطه با این فرضیه خیلی برجسته است. منتقدین وی او ه ب« رابرت کانکست»آقای 

کنند که در آن زمان او به عنوان جاسوس ضداطالعات سازمان جاسوسی انگلیس به کار اشتغال داشته و می

 ۶۲.برای فراهم کردن دوسیه اوکرائین از مقام خود در سازمان جاسوسی استفاده نموده است

کسوتان جنگ از پیشیکی »اهمیت نیست: کانکست پذیرند که کم بیای را نیز میواداران او حتا نکتهه

جمهور رونالد ریگان یسیکه توسط ر« فرهنگی-عملیات سیاسی»است و کتاب خود را در چارچوب « سرد

المللی ثمرات متعددی با خود به همراه داشته: از یک طرف برگفتمان بین»نگاشته است که  ،شدرهبری می

ذارد و از طرف دیگر از طریق ثیر گأثری تؤهای گارباچف به نحو مدر مورد اهمیت و مرز رفرم

در اوکرائین رادیکالیزه و تقویت را طلبی گیری کنگره ایاالت متحده آمریکا روند گرایشات استقاللموضع

 ۶۳«.کرد

 

و با این هدف انتشار یافت تا ضربه « فرهنگی-عملیات سیاسی»به سخن دیگر این کتاب در چارچوب یک 

ول اعمال ننگینی که به ؤر شوروی وارد آورد: شوروی به عنوان مسآخر و تعیین کننده را به اتحاد جماهی

اعمال رایش سوم شباهت داشت بدنام شد و انحالل آن به همت شناخت خلق اوکرائین تشدید پیدا کرد، که 

زیستی کند. و گران خود همتوانست با شکنجهکرد و دیگر نمیتلقی می« هولوکاست»خود را قربانی 

در همان سال در کنار کتاب خود در مورد اوکرائین )با « کانکست»راموش کرد که طور نباید فهمین

کرد که وطنان خود توصیه میم. وایت( کتاب دیگری منتشر کرد که به هم همکاری فردی به نام  ج.

 What to Do When) .در برده توان از )خطر( حمله احتمالی اتحاد جماهیر شوروی جان سالم بچگونه می

)Handbook Survivalist‘s A come: Russians the .۶۴ 

 

کنند، ها مطرح میها، طبیعتاً از منظر استدالالتی که آنگونه فرضیههای سیاسی باید اینولی فارغ از انگیزه

مراتب ه برای نابودی خلق اوکرائین توسط استالین ب« ایجاد عمدی قحطی»مورد بررسی قرار گیرد و فرضیه 

بول بود تا فرضیه رونالد ریگان که خطر حمله شوروی گارباچف به ایاالت متحده آمریکا را تر قابل قبیش

وزیر فرانسه، کنیم. نخست ۴۵۱۱ل دهه یید توجه خود را معطوف اوکرائین در اوایداد! پس بیاهشدار می

اجباراً او را که  ۴۵۱۱جماهیر شوروی در سال  پس از بازگشت از سفر خود به اتحاد« ادوارد هریوت»آقای 
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بلکه ابعاد و شدت آن نیز را نیز زیر  ،به اوکرائین هم هدایت کرده بود، نه تنها خصلت عمدی بودن قحطی

 وزیر کشوری که درست یک سال بعد از آن با اتحادبدیهی است که اظهارات نخست ۶۵.داد ال قرارؤس

رسد. ولی مدرکی که در گزارشات جماهیر شوروی پیمان مودت بسته بود، زیاد قابل اعتماد به نظر ن

نوع شک و تردیدی است. حتا در دوران سرکوب  ی وجود دارد فراسوی هریهای فاشیست ایتالیادیپلمات

گرفت که کامالً در ، این سرکوب در کنار ابتکارات دیگری صورت می«های ضدانقالبیگروه»سرسختانه 

و یا کارگران برای « شدندان به دهات اعزام میسربازن برای همکاری با کشاورز»جهت عکس بود: مثالً 

« طلبانه اوکرائینیابتکار نابودی هرنوع فعالیت تجزیه»رفتند؛ همراه با ها به روستاها میتعمیر ماشین

ها اوکرائینی»کرد که کوشش داشت تا پیدا می رشد« های ملی اوکرائینیسیاست ارج نهادن به خصلت»

و این هدف به این شکل « .جماهیر شوروی ترغیب نمایند پسند با اتحاد یا مورد لهستان را به اتحاد ممکن و

اگر  ۶۶.آزاد زبان، فرهنگ و سنن اوکرائینی در مرکز توجه قرار داده شده بود کاربردشد که دنبال می

کرد ریزی شده منقرض کند، آیا سعی میها را به کمک قحطی برنامهخواست نسل اوکرائینیاستالین می

رسد نیروهای ارتش طور که به نظر میهای روسیه نزدیک کند؟ اینهای لهستانی را به اوکرائینیاوکرائینی

شوروی که بالفاصله پس از شروع جنگ دوم جهانی وارد مناطق اشغال شده اوکرائینی توسط لهستان شدند، 

 ۶۷.مورد استقبال پرشور مردم آن منطقه قرار گرفتند

 

با  صویری که دشمنان دیگر استالین، که این بار در درون جنبش کمونیستی هستندحاال بپردازیم به ت

های آخر زندگی خود دنیا آمده بود و در ساله کنند. تروتسکی که در اوکرائین به مییها اراگیریموضع

رد: او کطلبانه اوکرائین پشتیبانی میپرداخت از جنبش استقاللل مربوط به میهن خود مییکراراً به مسا

نمود )و چندین بار او را با هیتلر کرد و اتهامات متعددی متوجه استالین میرحمی سرکوب را محکوم میبی

ریزی شده که از طرف مسکو برنامه «هولوکاست قحطی»مقایسه کرد( ولی در هیچ جا سخنی در مورد 

ناپذیری با دشمنی سازشهای اوکرائینی از توده»کرد که تروتسکی تکیه می ۶۸.باشد، ابراز نکرد

داند. اگر می« سرکوب استقالل اوکرائین»ولی او دلیل این خصومت را « کراسی شوروی برخوردارندوبور

رخ داده  ۴۵۱۱های ل سالیدر اوا« هولودومور»بخواهیم بنابر فرضیه متداول امروزی قضاوت کنیم، باید 

یعنی در سال « ل این سال شدت پیدا کردیدر اوامشکالت اوکرائین » باشد؛ ولی بنا بر اظهارات تروتسکی
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ها را متحد کند، هرچند که نه در خواهد همه اوکرائینیرهبر اپوزیسیون نیز مثل استالین می ۶۹ .۴۵۱۵

جماهیر شوروی، بلکه در چارچوب یک کشور مستقل: ولی آیا معنی داشت که او این  چارچوب اتحاد

کشی که صورت گرفته بود سکوت نماید؟ برای در مورد نسل حالپروژه را فرموله کند ولی در عین

تاراس »ملی  کراسی شوروی در این نهفته بود که مثالً مجسمه شاعروی دستگاه بوریتروتسکی دورو

ساخت تنها به این خاطر که خلق اوکرائین را مجبور کند تا از زبان یک شاعر بزرگ پا می را بر« شاوچنکو

کشی و نه حتا بینیم، نه صحبتی از نسلطور که میهمان ۷۱.ی را ستایش نمایدیکنندگان مسکوملی سرکوب

حال نه به نابودی فیزیکی و قدر هم که محکومیت رژیم استالین سخت و شدید بود، با این نژادکشی بود. هر

ن، درون جنبش کمونیستی و چه خارج از آ شد. حاال چه درنه به تالشی فرهنگی خلق اوکرائین متهم می

 القول بودند.نهایتاً کلیه دشمنان استالین در این نکته متفق

 

گشت. رفته عیان میبرقرار شده بود، رفته« ییحل نهاراه»تناقض و خصلت ابزاری که میان هولودروم و 

هیتلر و دیگر بلندپایگان نازی موکداً و به کرات اعالم کردند که باید به نابودی یهودیان پرداخت، زیرا 

تواند ها جامعه میدانستند که با از بین بردن آنا را یک باسیل، یک ویروس، یک مولد بیماری میهآن

جوی یک چنین بیانات و اظهاراتی در رابطه با خلق اوکرائین )و یا ومجدداً سالمت خود را بازیابد. جست

الینی و آلمان هیتلری در نتیجه است. اتفاقاً مقایسه سیاست شوروی استیهود( از زبان رهبران شوروی بی

های مانند کلیه خلق»باشد. هیتلر بارها اعالم کرد که مردم اوکرائین جالب تواند رابطه با اوکرائین می

طور درک تاریخی دور نگاه داشته شوند. همینه باید اکیداً از فرهنگ، تعلیم و تربیت ب« شکست خورده

جا  دینله بأو تازه مس ۷۱«.خواندن و نوشتن نیز بلد نباشند»ها آن که نیست بد حتا ٬آنان نیز باید نابود گردد

و عالوه برآن  ۷۲.بود« نیازبی»درصد جمعیت مردم فقیر  ۵۱تا  ۱۱توان از شد: در اوکرائین میختم نمی

نیاز از قشر روشنفکر شد. نابودی آنان شرط الزمی است تا بتوان خلق شکست خورده را به توان و باید بیمی

بردگان تبدیل کرد که تنها دارای این وظیفه اند که در خدمت نژاد برتر ت موروثی بردگان و یا نیمهکاس

شد. مسأله اینجاست ها خیلی بهتر توسط هیملر تعریف میکار کنند و در حین کار جان بسپارند. برنامه نازی

هند( فوراً نابود شوند و جمعیت دکه یهودیان )که در بین اقشار روشنفکر تعداد قابل توجهی را تشکیل می

شناسی گشوده شود. تاریخ« مستعمره ساختن  ژرمنی»کاهش یابد تا راه برای « حداقل الزمی»اوکرائین به 
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ها و استقرار امپراتوری نازی»گیرد که به این شکل که در اینجا مورد نقل قول قرار گرفت نتیجه می

گرایان اوکرائینی که منبع و مبلغ اصلی کتاب این کار ملی رفت و برایشانه به شانه پیش می« هولوکاست

 ۷۳کانکست هستند نقش به سزایی ایفا کردند.

 

جبران  کرد. ما سیاستدر مقایسه با رایش سوم اتحاد جماهیر شوروی در جهت کامالً عکس حرکت می

برادران و رفقای »لی و های مدر مقابل اقلیترا قدرت شوروی   affirmatve action های گذشتهعدالتیبی

های عدالتیجبران بی شناسیم.می، که استالین بالفاصله پس از انقالب اکتبر اعالم کرده بود ۷۴«اوکرائینی

ول ؤگردد که امروز به عنوان مسدر مورد خلق اوکرائین واقعاً توسط کسانی درخواست میگذشته 

جمهوری »کردند لین فرضیه کسانی را که ادعا میاستا ۴۵۰۴گیرند. در سال هولودروم مورد حمله قرار می

ولی این امر کامالً روشن است که ملت »کرد: رد می« هاستاوکرائین و ملت اوکرائین اختراع آلمان

با این  ۷۵«.هاست تا فرهنگ آنان را رشد و تکامل بخشنداوکرائین وجود دارد و این وظیفه کمونیست

ها، انتشارات، کادرهای حزبی و دستگاه دولتی رشد نگ، مدارس، رسانهکردن فره« اوکرائینیزه»زمینه پیش

دبیر حزب در  ۴۵۰۹یک همکار معتمد استالین که در مارس سال « الزار کاگانوویچ»و تکامل یافت. 

 ۴۵۱۴نتایج اقدامات او سریعاً مشهود شد. در سال  ۷۶.اوکرائین شد، به تحقق این امر کمک بزرگی کرد

 ۷۷یعنی تقریباً  ۱۱۱۹تیتر از  ۹۰۴۱با »ی که به زبان اوکرائینی چاپ شد و انتشار یافت هایتعداد کتاب

 ۹۰به  ۴۵۰۰درصد در سال  ۷۰تبار حزب از درصد به اوج خود رسید در حالی که درصد اعضای روس

اراً روی باید به رشد دستگاه صنعتی اوکرائین نیز اندیشید، که استالین کر ،عالوه برآن« .درصد کاهش یافت

 ۷۷.کردآن تکیه می

 

پا افتاده جلوه داده شود، به این صورت که به انحصار قدرت  توان کوشش کرد تا همه آن چیزها پیشمی

شد. به هر حال پایدار اشاره کرد که در مسکو از طرف حزب کمونیست اتحاد جماهیر شوروی اعمال می

ها دست به شد در مقابل مقاومت روسبود، که مجبور ثیرگذار أچنان تکردن آن« اوکرائینیزه»این سیاست 

 زند:باقدام 
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ه شده بود، ناراضی بود. یجماهیر شوروی ارا له ملی در اتحادأحلی که برای مسحال گروه آخر از راه به هر

های های دیگر عضو فدراسیون دردناک بود، حقوقی که برای اقلیتدادن روسیه با جمهوری برابر قرار

انسان را نارحت  ،نمود، سخنوری ضدروسی رژیمنظر گرفته شده بود، تردیدآمیز می وسیه درجمهوری ر

ها تنها ملیتی بودند که نه حزب و نه آکادمی علوم وابسته به خود را کرد )...( و این واقعیت که روسمی

 ۷۸.گردیدداشتند، باعث افسردگی خاطر می

 

ها را با سیاست شوروی یکی بدانیم، زیرا این سیاست در واقع معنی است که بخواهیم سیاست نازیاصالً بی

ها )که مورد پشتیبانی غرب بودند( به مراتب برتر بود. حتا کانکست نهایتاٌ و اجباراً به این از سیاست سفید

 از پذیرفتن وجود اوکرائین سر»کرد، امر اذعان داشت. دنیکین که کماکان سیاست استبداد تزار را دنبال می

« اوکرائینیزه شدن شهرهای اوکرائین»کرد و مشوق استالین کامالً مخالف این مشی عمل می« .زدباز می

 بود. پس از موفقیت این سیاست، دوران نوین و بسیار مثبتی آغاز شد:

 

مورد تأیید رسمی قرار گرفت: برای « اوکرائینیزه کردن»در دوازدهمین کنگره، سیاست  ۴۵۰۱در آوریل 

یک دولت منسجم اوکرائینی دفاع و تکامل زبان و فرهنگ اوکرائینی را در برنامه  ۴۱ر پس از قرن اولین با

های فرهنگی اوکرائینی با این امید واقعی به کشور خود بازگشتند، که یک خود ثبت کرد )...(. شخصیت

ها بود. نثر حق به جانب آنعمدتاً  تواند تولد جدید ملی را میسر سازد و تا چندین سالی، مییاوکرائین شورا

زمان سوی خود جلب کرد و همه طور گسترده رشد یافت و کلیه طبقات را به و نظم، آثار ادبی و تاریخی ب

 ۷۹.شد طور وسیعی تجدید چاپه تمامی آثار ادبی گذشته ب ،با آن

 

و تکامل خود رسیده  در اوکرائین حاکم بود و حتا به اوج رشد ۴۵۱۱ل دهه یدانیم که این سیاست در اوامی

ماند این ی که باقی مییبود. البته بعد بحران وحشتناکی پدید آمد و گرسنگی حاکم شد ولی با این حال، معما

های گذشته به نفع عدالتیترین مدت از سیاست جبران بیاست که چگونه ممکن بود در عرض کوتاه

موش نشود که در فراهم کردن مقدمات و اوکرائین به طرح نابودی اوکرائین رسید. خوب است که فرا
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های محافل ناسیونالیستی اوکرائینی نقش مهمی ایفاء کردند که در سالهولودومور پخش و ترویج تئوری 

و بعد اغلب با تجاوزگران نازی که  ۸۱های ضدیهودی متعددی به راه انداختند«پروگروم»اول جنگ داخلی 

اول به مثابه ابزاری  هولودومورکه تئوری ی نمودند: بعد از اینرا سازمان دادند، همکار« ییحل نهاراه»

کار گرفته شد، در مرحله آخر ه دردسر خود بگناه جلوه دادن بیبرای دیوصفت نشان دادن دشمن و بی

 ای مبدل گردید.تکه کردن اتحاد جماهیر شوروی به سالح ایدئولوژیکی برجستهجنگ سرد و تکه

به اشکال و انواع مختلف تعریف شد. ما « هولوکاست»و « کشینسل»اتهام  ۰۱ملی دیگر: در قرن أو ت

 ۴۵۱۴اکتبر  ۰۱ه کردیم. بد نیست که یک نمونه دیگر را نیز مطرح کنیم. روز یچندین نمونه آن را ارا

خطاب به انگلیس که خواستار لغو محاصره « هربرت هوور»در مورد توصیه پراحساس « شیکاگو تریبیون»

جماهیر شوروی آغاز شده  ها بود که جنگ تخریبی عظیم رایش سوم علیه اتحادگزارش داد. ماه دآلمان بو

کرد. او تنها خود را روی وضعیت هولناک ای نمیجمهور سابق آمریکا در این مورد اشارهیسیبود، ولی ر

تر ده برابر بیش نرخ مرگ و میر کودکان»کرده بود )در ورشو مردم غیرنظامی در مناطق اشغالی متمرکز 

مصرف پایان در ضمن بی« هولوکاست»خواست که به این و از مخاطبین خود می«( از نرخ تولد است

روشن است که هوور سعی  ۸۱.ممکن نبود «وهرماخت»بخشند، زیرا با این کار جلوگیری از پیشروی 

ه جنگ را داشت، بدنام ها قصد ورود بروزولت با همکاری آن د. ی که ف.یکرد کشور و یا کشورهامی

ی، لندن و بعضاً یکه این مدافع دکترین انزواگرا« هولوکاستی»کید نیست که به اصطالح أکند و نیازی به ت

 دست فراموشی سپرده شد.ه کرد، بعداً بواشنگتن را بدان متهم می

 

 وضعيت قحطی تروريستی در تاريخ غرب ليبرال -۵

« پیشکسوتان جنگ سرد»ها گفتمان بین دادن این وارونه جلوه شود، بیش ازآنچه که مسکوت گذارده می

صورت گرفت، آغاز  ۴۵۱۱اکتبر  ۰۱گفتمانی که در مجلس عوام روز  توان باکند. مثالً میاثر میرا بی

ه که پس از ب« هولوکاست وحشتناکی»بین هندوها و مسلمانان و  کرد: چرچیل از گسترش درگیری

دوستان توسط دولت کار و انحالل امپراتوری انگلیس در این کشور پدید آمده رسمیت شناختن استقالل هن

چرا از گرسنگی در »کرد. در اینجا یک نماینده حزب کار سخنان ناطق را قطع کرد: ابراز نارضایتی می
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د: کنره رود ولی نماینده فوق پافشاری میفکند طوزیر سابق سعی مینخست «کنید؟هندوستان صحبت نمی

این اشاره  ۸۲«ول آنست؟ؤکار قبلی مسید، که دولت محافظهیگوا از گرسنگی در هندوستان سخن نمیچر»

میلیون نفر تلفات داد و از طرف چرچیل  ۱در بنگال  ۴۵۱۱/۴۵۱۱های به وضعیت قحطی بود، که در سال

ند غوغا کرده بود ها سال پیش در مستعمره هطرف به قحطی که ده یک از دوشد. ولی هیچمصرانه انکار می

ها اغلب مجبور میلیون هندی جان خود را از دست دادند. آن ۱۱تا  ۰۱کند: در این مورد بین نیز اشاره نمی

« والداردوگاه مشهور بوخن»ی اسرای یتر از جیره غذای که کمیو با جیره غذا« کنند به سختی کار» بودند

های انگلیسی کراتوستانه کامالً روشن و علنی بود. بوربود، سد جوع کنند. در این رابطه عنصرهای نژادپر

بنا بر اظهارات « .پوست خطاستسیاه صرف مبالغ هنگفتی پول برای حفظ جان توده»کردند که تصور می

کردن نداشتند،  کردند و عالقه جدی به کاری مییی که گدایهاعمدتاً آن« سر ریچارد تمپل»نماینده پادشاه 

تعداد آنانی که به این سرنوشت خودخواسته  دچار شدند، سرنوشتی که به زندگی »د: جان خود را باختن

 ۸۳«.ها پایان بخشید، زیاد نیستولیت آنؤمستبهکارانه و بی

 

ها به ، فردی یهودی که از پیگردهای ضدسامی آلمان«ویکتور گوالنچ سر»پس از پایان جنگ دوم جهانی 

را انتشار داد.  ترین آلماندر تاریکو سال بعد  اتیک گرسنگیکتاب  ۴۵۱۹انگلستان گریخته بود، در سال 

که پس از شکست رایش سوم در مورد اسرا و مردم آلمان اعمال شد و را نویسنده سیاست تحمیل گرسنگی 

که سال بسیار  ۴۵۱۱به مرگ و میر مردم منجر گردید، محکوم کرد: مرگ و میر اطفال به ده برابر سال 

گرفت، تا اندازه زیادی به سهمیه ی که در اختیار مردم آلمان قرار مییغذا رسیده بود. سهمیهدردناکی بود، 

 ۸۴.های مرگ آلمان نازی( شبیه بود)یکی از اردوگاه« بلزنبرگن»ی اسرا در یغذا

 

ن های کار در هندوستابلکه اردوگاه ،مواردی که در باال به آن اشاره شد، مربوط به اوکرائین شوروی نبود

های اشغالگری که توسط غرب لیبرال مصدر کار قرار گرفته که زیر سلطه انگلیس قرار داشت و یا رژیم

طور که کتاب جدید و جامعی در مورد این کرد. حداقل آنها مقایسه میهای مرگ نازیبودند را با اردوگاه

جماهیر  در منطقه اشغالی اتحاد» رسد:کند، اعالم جرم آخری خیلی قانع کننده به نظر میاستدالل ثابت می

کشی رایش سوم را تجربه کرده بود و کشوری که سیاست نسل« .ها بهتر بودشوروی وضعیت تغذیه آلمان
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کرد. در واقع این کمبود مواد تر عمل میرو بود، سخاوتمندانههخاطر این سیاست هنوز با کمبود روبه ب

خوردگان قحطی و گرسنگی تحمیل کند:  به شکست داشتی نبود که غرب لیبرال را برآن مییغذا

ی از انگلستان ارسال یکردند که نباید مواد غذاپافشاری می-مثل سر مونتگمری-مداران و نظامیانسیاست»

ها هنوز نازی چهارم آلمانکرد که سهها بود. مونتگمری ادعا میشود. مرگ ناشی از گرسنگی مجازات آن

ممنوع بود: باید با اعضای چنین خلق منحرفی نه صحبت کرد و نه « م دوستیاعال»به همین دلیل « .هستند

هر آلمانی در قلب خود، در بدن خود و در »ی هشدار داده شده بود: یها لبخند زد. به سرباز آمریکابه آن

مانند سامسون و دلیله رفتار نکنید؛ »توانست کشنده باشد: یک دختر هم می« .روح خود یک هیتلر است

بخش، هدف این سازوکارهای نفرت« .خواهد با رغبت اول موی تو و سپس گردن ترا ببردختر مید

تضمین گردد. حتا « اتیک محکومیت به گرسنگی»حس ترحم بود تا موفقیت  نوجود آمده جلوگیری از ب

)...(  در یک کودک موبور»شد در مقابل کودکان گرسنه سنگدل بمانند: ی خواسته مییاز سربازان آمریکا

 ۸۵«.یک نازی مخفی شده

 

راه افتادن آتش و خون با جنگ ه در بنگال و یا اوکرائین را با نزدیک شدن و یا ب اگر بتوان وقوع تراژدی

شد که تمرکز منابع محدود کشور در مبارزه با ی مییهاجهانی دوم توضیح داد که باعث انتخاب اولویت

آلمان بالفاصله پس از شکست  رایش سوم باید بدون تردید از در مورد  ۸۶،کرددشمن خونی را تحمیل می

ی اساساً هیچ نقشی نداشت، یریزی شده و تروریستی سخن گفت: در اینجا کمبود مواد غذاایجاد قحطی برنامه

 ،که تصفیه خلق از طریق عقیم کردن، که فرانکلین دالنو روزولت مدتی در صدد اجرای آن بوددر حالی

ها توان گفت که آغاز جنگ سرد آلمان(. در اصل می۱پاراگراف  ۴به بخش  . ک.شت )رثیر عظیمی داأت

های را نجات داد و درد و رنج آنان را تا اندازه زیادی کاهش داد: در مبارزه علیه دشمن جدید، و ژاپنی

ته و گرف ممکن بود گوشت جلوی توپ و تجربیاتی که دشمن گذشته در اختیار داشت مورد استفاده قرار

 ارزشمند باشد.

 

در مورد قحطی و گرسنگی در مستعمره انگلیس، « پیشکسوت جنگ سرد»ولی هیچ اشاره و اثری از طرف 

کند تا طرحی را که تجدیدنظرطلبی خورد. او کوشش میبلزن غرب در آلمان به چشم نمیهند و یا در برگن
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ها ها تنها تکرار اعمال ننگین کمونیستنازیتاریخی پیشاپیش فراهم ساخته، فعال کند: کلیه اعمال ننگین 

 ول آن استالین است.ؤبلزن هیتلر نیز بازتولید گذشته بود که مسطور برگنبود؛ و همین

دست ه کند که درخواست بپوشی میدر تطابق کامل با این طرح کانکست کامالً از این واقعیت چشم

فاکتور ثابت در روابطی بود که غرب با مردمان  گرسنگی سپردن و یا تهدید به مرگ در اثر گرسنگی یک

دومینگو، نامید، داشت. پس از انقالب سیاهان در سانطور با دشمنانی که  وحشی میوحشی و همین

داری را لغو کرده بود و لذا که در قاره آمریکا بردهبود ثیر اولین کشوری أجفرسون نگران سرایت ت

 «. .محکوم به گرسنگی و مرگ کند توسن را» :آمادگی خود را اعالم کرد

 

 آلکسی د توکویل

 

خواستار آتش زدن و تخلیه سیلوهای کشت آن اعرابی شد که  Tocqueville« توکویل» ۴۵در اواسط قرن 

کتاب  ۱. به بخش . کزنند )ربهای فرانسه دست به مقاومت ییت کرده بودند در مقابل کشورگشاأجر

را جنگی برای سرکوب مقاومت در فیلیپین  متحده آمریکا همان تاکتیکسال بعد ایاالت  ۹۱(. ۹پاراگراف 

که تمامی خلق را به گرسنگی و مرگ محکوم کرد. حتا اگر این تاکتیک آگاهانه نیز  ،به کار گرفت

را از دست داد. صورت قحطی و مرگ در اثر گرسنگی موقعیتی است که نباید آن ریزی نشود، در هربرنامه

جای گذاردن زمین سوخته در اطراف شورشیان عرب شده بود، یک ه که توکویل خواستار بدر همان زمانی 

زمینی را نابود کرد و مردم ستمدیده ایرلند را که در هر حال ساز گیاهی در ایرلند محصول سیبآفت ویران

)که از طرف  «چارلز ادوارد ترِوِلیان سر»زیر سرکوب استعمارگران انگلیسی ضعیف شده بود، از بین برد. 

« امر الهی»آن را مدیریت نماید( این تراژدی نوین را  ،دولت انگلیس وظیفه داشت وضعیت را دنبال کرده
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های بومی مردم وحشی( را حل طور شورشجمعیت )و همین تعبیر کرد که از این طریق مشکل اضافه

دانست، که قهرمان یک « آیشمانجلودار »توان مدار انگلیسی را میخواهد کرد. از این منظر این سیاست

 ۸۷.شهرت یافت ۰۱کشی قرن که به عنوان الگوی نسلبود، تراژدی انسانی 

 

کار گرفته ه های مستعمرات بی که علیه خلقیهامتمرکز کنیم. شیوه ۰۱ید اکنون خود را روی قرن یولی بیا

باشد. با آغاز جنگ اول  ثرؤهای بزرگ نیز متوانست در مبارزه برای سرکردگی در بین قدرتشد، می

کار گرفت که اهمیت آن توسط چرچیل ه ای را علیه آلمان بی کشندهیجهانی انگلیس محاصره دریا

ویژه ه کرد و بمحاصره انگلیس، با کل آلمان مانند یک قلعه تحت محاصره رفتار می»گونه بیان گردید: این

، سالم و زخمی را از گرسنگی هالک کند تا سعی داشت تا تمامی جمعیت، مرد و زن، کودک، پیر و جوان

بس ادامه داشت و این هنوز چرچیل بود که ها پس از اعالم آتشاین محاصره ماه« .ها را به تسلیم واداردآن

ویژه زنان، کودکان، ه سالح تشدید گرسنگی تا مرگ، که ب»روی  ها بایدگفت با وجود سکوت سالحمی

شکست خوردگان باید شرایط صلح «: پافشاری کرد ،دربر خواهد گرفتسالخوردگان، ضعیفان و فقرا را 

 ۸۸.«پیروزمندان را تا خط آخر بپذیرند

 

ولی با پیدایش تهدیدآمیز روسیه شوروی ناگهان دشمن جدیدی پیدا شد. اگر جفرسون از شیوع انقالب 

ها تغییری نکرد. زد. شیوهسیاهان نگران بود، اکنون ویلسون در صدد بود تا انقالب بلشویکی را محدود سا

یم، این کشور در مقابل یریش راه روسیه شوروی را انتخاب نکند، اگر از زبان گرامشی بگوتکه ابرای این

هربرت »واقعاً چند وقت بعد  ۸۹«ی و یا گرسنگی و مرگ!ییا نظم بورژوا»داده شد:  قرار« چالشی راهزنانه»

جمهور بعدی ایاالت متحده آمریکا به یسیاسی ویلسون و ر، یکی از نمایندگان مهم دستگاه دیپلم«هوور

ی را غیرممکن ساخته و یگونه اختالل در نظم عمومی تحویل مواد غذا هر»ریشی هشدار داد که تقدرتمندان ا

بندی کرد: درست همین سیاستمدار بعدها با افتخار جمع «.وین به گرسنگی مطلق محکوم خواهد گردید

بینیم طور که میاین ۹۱«.ریش را از انجام انقالب برحذر داشتتگرسنگی خلق اترس از مرگ ناشی از »

نظری  به لحاظچیز  کند، قبل از هرکه کانکست استالین را بدان متهم می« قحطی تحمیلی و تروریستی»

 داشت. دقیقاً مورد تأیید جفرسون و هوور قرار



 تارنگاشت عدالت                                               35                          داستان و نقد يک اسطورۀ سياهاستالين، 

 

یس مرکز حقوق یگزارش ر ۴۵۵۹شود. در سال ه میکار گرفته ما با سیاستی سروکار داریم که امروز نیز ب

دنبال ه در مورد خلق عراق ب هاکه تحریمرا « مجازات جمعی»مدهای وحشتناک آیاقتصادی و اجتماعی پ

بسیاری دیگر « .هزار کودک عراقی در اثر گرسنگی و بیماری جان باختند ۹۱۱»کرد: برجسته می، داشت

رسمی وزارت امور خارجه آمریکا، یعنی کنند. چند سال بعد مجله نیمهرفتند تا سرنوشت مشابهی تجربه می

در جهانی که « سوسیالیسم واقعاً موجود»ه داشت: پس از فروپاشی ییک برداشت کلی ارا« فورین آفرز»

شود؛ تحت سیطره ایاالت متحده آمریکا قرار دارد، تحریم در اصل سالح کشتار جمعی محسوب می

های کشتار جمعی صورت گرفت برای جلوگیری از دست یافتن صدام حسین به سالح که رسماً هاییتحریم

های کشتار جمعی در طول از کلیه سالح همبر رویهای جنگ سرد که به دنبال آن آغاز شد، در سال»

لذا این درست مثل آن بود که این کشور عربی در آن واحد « .دنبال داشته تری را بتاریخ، قربانیان بیش

و  ۹۱.ی ویلهلم دوم، موسولینی و ... را تجربه کرده باشدیهای اتمی هیروشیما و ناکازاکی، حمالت شیمیاببم

شد، تاریخ غرب را عمیقاً تحت که استالین به آن متهم می« تحمیل تروریستی گرسنگی»در آخر: سیاست 

کار گرفته ه ر پدید آمده بود بویژه علیه کشوری که از بطن انقالب اکتبه ب ۰۱ثیر قرار داده و در قرن أت

 شد که با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی پیروزی خود را جشن گرفت.می

 

 گناه اعالم کردن خود: ضدسامی بودن استالين؟تقارن کامل و بی -1

های رسد، ولی ظاهراً ساختار اسطوره هیوالها، ظریف و ماهرانه به نظر میسازیچه هم که بازی با شبیه هر

دادن هولوکاست یهودی و  های زیاد برای معادل جلوهدهد. با وجود کوششلو را هنوز کامل نمایش نمیدوق

کند. شاید در ضمیر زمان ما وحشت و انزجار شدیدتری ایجاد می« آئوشویتس»اوکرائینی، با این حال نام 

ین نیز دچار همان جنونی بوده بتوان برابر شناختن استالین و هیتلر را کامل دانست، اگر ثابت شود که استال

 زند.بآن داشته بود دست به کشتار یهودیان  که هیتلر را بر

 

 ود به پزشکان معالج رهبران کشورهای آخر زندگی خکند که استالین در سالخروشچف خاطرنشان می

شوروی مظنون بود که در واقع در یک توطئه امپریالیستی که هدفش از بین بردن رهبران اتحاد جماهیر 
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یهودی کم  انولی در بین پزشکان مظنون تعداد پزشک ،گفته نشد سخنرانی محرمانهشرکت دارند. در  ،است

توان حرکت کرد تا تصویر هیوالی شوروی را با یک نکته نوین و تعیین کننده می أاز این مبد ۹۲.نبود

« .کس پنهان نبودبرای هیچضدسامی بودن اساسی استالین و هواداران او »تر ساخت. مدودیف گفت: غنی

آثار غیرقابل کتمان ضدسامی بودن رسمی دولت شوروی از »تر کرده و گفت: هوبزبائوم این نظر را دقیق

ی، تصفیه و نفرت نژادی یشناس آمریکابرای تاریخ« .موجود است ۴۵۱۱سیس کشور اسرائیل در سال أبدو ت

در پایان جنگ استالین جوانب بسیاری از ضدسامی »شناسیم خیلی زودتر از آن آغاز شده بود: که ما می

از بدو شروع هیتلریسم، »گوید: بازهم جلوتر رفته  و می« فورِت« ».دادبودن هیتلر را مورد دفاع قرار می

تر بود: در این زمینه کانکست از همه رادیکال ۹۳«.ترین ترحمی نسبت به یهودیان نشان نداداستالین کوچک

به نحو « ۴۵۱۰/۴۵۱۱های ها پیش در ضمیر استالین وجود داشت در سالن که از سالضدسامی بودن مزم»

توان اکنون دیگر می ۹۴«دهد ثیر قرارأچیز را تحت ت همه» ۴۵۱۱بارزی بروز کرد تا باالخره در سال 

 ساختار اسطوره هیوالهای دوقلو را پایان یافته و کامل تلقی کرد.

 

شدید این ساختار بپردازیم، باید اشاره کنیم که این ناسازگاری در عین حال  که ما به ناسازگاریقبل از این

دامنگیر یهودیان شد، رقیق  ۰۱در ایجاد این تراژدی که در قرن  را ولیت خویشؤبه غرب کمک کرد تا مس

 پرده صورت گرفت.جلوه دهد. تراژدی در سه پرده و با یک پیش

  

 یوستن استوارت چمبرلن

 

به انگلیسی ترجمه شد، کتابی که تاریخ جهان را در  اساس قرن نوزدهمکتاب چمبرلن  ۴۵۴۴در سال 

-کرد. نقش درجه اولی که این نویسنده و متفکر آلمانیی و ضدسامی( تعبیر مییریاآ) ییچارچوب نژادگرا
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قات کرد با ویژه وقتی که گوبلز او را در بستر بیماری ماله کرد، قابل درک بود. بانگلیسی نازیسم ایفاء می

هیتلر حتا پس از به قدرت رسیدن  ۹۵«.ای ماگشتو پدر معنوی، سدشکن و راه درود بر»شور و عالقه گفت: 

شناسی از و در زمانی که با شدت مشغول فراهم کردن مقدمات جنگی که در پیش داشت، بود با حق

 ۹۷.کردیاد می ،پشتیبانی فکری چمبرلن که طی دوران اقامتش در زندان تجربه کرده بود

 

بینی نژادپرستانه که برای نازیسم کامالً نمادین بود، در غرب چگونه باری، ولی اکنون این متن کلیدی جهان

عنوان یکی از کتب نادر، ه ب»زده بود. تایمز این شاهکار را ها در انگلیس هیجانتعبیر شد؟ واکنش رسانه

داد. در آن سوی آتالنتیک حکم قضاوت شخص اول  مورد تشویق شدید قرار« که دارای اهمیت ویژه است

یعنی هنوز قبل از شروع جنگ،  ۴۵۴۱ در طرف مقابل، در سال ۹۸.مملکت تئودور روزولت بسیار مثبت بود

کائوتسکی که از طرف جنبش کارگری و سوسیالیستی و از جمله استالین به عنوان آموزگار مورد احترام 

ویژه استالین در ه مختلف ابراز کرد. ب« پردازان نژادیفرضیه»انواع  لن واز چمبررا انزجار کامل خود  بود،

طور به خاطر سهم او در آنالیز و محکوم کردن ضدسامیسم نویسنده آلمانی )کائوتسکی( را همین ۴۵۱۷سال 

 نامید. ۹۹«دمکراسی پرداز شایسته سوسیالفرضیه»یک « عام یهودیان در روسیه تزاریقتل»و 

 

به پرده اول تراژدی. این صحنه متعلق به روسیه قبل از انقالب است که در جنگ اول جهانی یکی بپردازیم 

پیمانان تنگاتنگ تفاهم مثلث )آنتانت، متشکل از فرانسه روسیه و انگلیس( بود. یهودیان متهم شده و از هم

ل روسیه در مورد کنند. ستاد کدستی میگرفتند که با دشمن آلمانی متجاوز هممورد ستم قرار می

عنوان گروگان زندانی کرده و اعالم کرده ه ها را بداد و برخی از آنها هشدار میهای جاسوسی آنفعالیت

ها را اعدام خواهد پرستانه از خود بروز ندهد آنبه حد کافی وفاداری میهن« جامعه یهودی»بود که اگر 

ارتش  ۴۵۴۹ل سال یبه اینجا ختم نشد. در اوا لهأمس ۱۱۱.کرد و افراد مظنون به جاسوسی اعدام شدند

جمعی صادر کرد. یک نماینده دوما این عملیات را هجا که وارد شد فرمان تبعید دست امپراتوری آلمان به هر

 طور تعریف کرد:این

 در شهر رادوم )لهستان( ۰۱در ساعت 
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کس که با آغاز روز بعد گرفتار  به مردم اطالع داده شده که باید شهر را ترک کنند و تهدید کردند هر

ط نقلیه موجود نبود، باید افراد سالخورده، علیل و فلج یدار آویخته خواهد شد )...(. چون وساه شود، فوراً ب

کردند. در یک مورد در واگن قطار شدند. پلیس و ژاندارمری با یهودیان مثل جنایتکاران رفتار میحمل می

 را باز کردند، اغلب سرنشینان آن در حال نزع بودند. نبسته شد و وقتی که سرانجام در آ

 

 ۱۱۱.هزار نفر مردند ۴۱۱از نیم میلیون یهودی که تبعید شدند، 

 

در اوج مبارزه علیه جنگ و وحشت ناشی از آن بعداً انقالب اکتبر رخ داد. این انقالب به مارکس و انگلس 

دوران آن خرافاتی که انقالب را نتیجه بدخیمی »نوشته بود:  ۴۵کرد و انگلس در اواسط قرن استناد می

بینی غلط و سفانه این یک پیشأمت ۱۱۲.«هاست که به سر رسیده استکرد، مدتمشتی تبلیغاتچی معرفی می

کرد و در رهبری استناد می« مارکس یهودی»تصاحب قدرت در روسیه توسط جنبشی که به  بار بود.فاجعه

آورد که در آن تئوری توطئه پیروزی صدا درمیه بود، ناقوس دورانی را بآن حضور یهودیان بسیار ملموس 

بود، کشتار و شده های داخلی ویران و در هم شکسته دنبال جنگه گرفت. در روسیه که بخود را جشن می

شدند. قدرت ها به عنوان عاملین بلشویسم معرفی میعام یهودیان در دستور روز قرار داشت، زیرا آنقتل

ای شوروی کوشید تا به این وحشت پایان بخشد: قوانین سنگینی وضع شد و لنین طی یک سخنرانی از نوپ

ق آیند؛ این سخنرانی روی صفحه یفا« دشمنی علیه یهودیان و نفرت علیه ملل دیگر»مردم خواست بر 

  ۱۱۳.سواد کشور را نیز منور کندها نفر از مردم بیگرامافون ضبط شد تا میلیون

 

صورت فعال و ه گاه نیز بگرفته بودند و گه س، فرانسه و ایاالت متحده آمریکا در کنار سفیدها قرارانگلی

چتربازان ارتش انگلیس که در  ۴۵۴۱مستقیم در تبلیغات بعضاً خونین ضدسامی شرکت داشتند. در تابستان  

ط هواپیما به زمین ریخته که توسرا های ضدسامی طور وسیع شبنامهه آمدند، ب شمال روسیه به زمین فرود

ای صورت گرفت که طی آن دهنده عام گسترده و تکانچندماه بعد قتل ۱۱۴.در روسیه پخش کردند ،شدمی

شد متفقین که در آن زمان خود را برای حمله به گفته می»هزار یهودی جان خود را از دست دادند:  ۹۱

  ۱۱۵«.پشتیبانی قرار داده بودند عام را موردکردند، مخفیانه این قتلروسیه آماده می
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و  ۱۱۶«ها در جنگ دوم جهانیهای نازیها و ویرانیآغازی بود برای جنایت»نام نوشتند این هشناسان بتاریخ

، که در آن روزها نوک پیکان جنگ صلیبی علیه را آغازی بود که شرکت مستقیم بریتانیای کبیر

 کرد. آماده ،ها بودبلشویک

 

ها شدند و به های گسترده غرب سفیدها مغلوب بلشویکوجود کمک رسیم. بارده سوم میو اکنون به پ

پروتکل بلشویکی زدند و در تأیید اتهامات خود -غرب پناه بردند و به انقالب اکتبر انگ توطئه یهودی

 ه کردند.یرا به عنوان یک تعبیر غیرقابل تردید ارا بزرگان صهیون

 

که را  پروتکلنسخه انگلیسی « های رسمی اعلیحضرتانتشاراتی»در انگلیس اثر نماند. ها بیهمه این

های مخفی، که اینک غرب چینیعنوان مدرک و یا دلیلی برای توطئهه ب ،تبلیغ شد« تایمز»بالفاصله توسط 

و به این صورت سازوکاری آغاز شد که چرچیل هم در آن  ۱۱۷.ه کردندیرا نیز به مخاطره افکنده، ارا

در  ۴۱های کامل خرابکاری که از قرن بلکه در سیکل ،صیر نبود. او نقش یهودیت را نه تنها در روسیهتقبی

 داد:مورد حمله قرار می، گرفتغرب صورت می

 

)یکی از روشنگران « هائوپت اسپارتاکوس وایس»در بین یهودیان این حرکت نو نیست. از زمان 

 )مجارستان(، روزا «بال کون»و  از آن تروتسکی )روسیه(ی( تا آن آقای کارل مارکس و بعد یباواریا

)ایاالت متحده آمریکا( این توطئه جهانی برای تخریب تمدن و  «اما گولدمان»لوکزامبورگ )آلمان( و یا 

کند. تر رشد میروز بیشهحسادت و برابری غیرممکن روزبو تغییر جامعه به دلیل توقف رشد و یا کینه 

نقش کامالً  با مهارت به اثبات رساند، )این جنبش(« وبستر»سنده معاصر به نام خانم طور که یک نویهمان

 ۴۵مشخصی نیز در تراژدی انقالب فرانسه ایفاء کرد. این جنبش نیروی محرکه آن حرکت مخرب در قرن 

روز های برجسته دنیای تبهکاران در شهرهای بزرگ اروپا و آمریکا امبود و همان باند متشکل از شخصیت

 ۱۱۸.گلوی خلق روسیه را گرفته و عمالً به ارباب بالمنازع یک سرزمین عظیم مبدل گردیده است
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که چرچیل هنوز قضاوت مثبتی در مورد هیتلر داشت، با سماجت در مورد ریشه یهودی یکی  ۴۵۱۷در سال 

داد. داد سخن می« یناشتالئو تروتسکی، با اسم مستعار برون»از رهبران درجه یک انقالب بلشویکی، یعنی 

 ۱۱۹«.تواند این خصلت او را پاک کندچیز نمیاو همیشه یک یهودی بود و هیچ»آری 

 

 بود و قضاوتش این بود که: پروتکل بزرگان صهیوندر آن سوی آتالنتیک هنری فورد در صدد ترویج 

دوستانه و اجتماعی را چند که شعارهای انسان ، و هر«انقالب روسیه یک انقالب نژادی و نه سیاسی است»

به غیر از غول صنایع خودروسازی  ۱۱۱.است« مبین گرایش سلطه جهانی نژادی»کند، ولی در واقع مطرح می

ایاالت متحده آمریکا، دو مدافع برتری سفیدپوستان با زدن انگ هدایت مخفی جنبش انقالبی توسط  

را نشانه گرفته، خود را برجسته کردند. ساز سرنگونی رژیم تزاری شد و اکنون غرب یهودیان، که سبب

« لوتروپ استودارد»که داد، در حالیهشدار می« رهبران سامی بلشویسم»در مقابل « مدیسون گرانت»

و درست همین استودارد منبع الهام دو  ۱۱۱.نامیدمی« رژیم بلشویکی روسیه شوروی را عمدتاً یهودی»

 (.۱پاراگراف  ۱به بخش . ک.  )رگردد جمهور ایاالت متحده آمریکا مییسیر

 

امپریالیسم یهود که »ی که خواستار اقدامات رادیکال علیه یی در آمریکای شمالی صداهادر چنین جوّ

شد. ندای برخی دیگر تهدیدآمیزتر بود که بلند می ،بودند« هدفش استقرار سلطه یهود در سطح جهان است

رفته این طور به نظر : رفته، خواهد بودول این امر استؤگفتند سرنوشت سختی در انتظار خلقی که مسمی

نظیر در نظر نمی رسید، یعنی ابعاد بیه عام یهودیان در ابعادی که تا آن لحظه ممکن بقتل»رسید که می

 ۱۱۲در پیش بود.« تاریخ مدرن

 

، شویمرو میهروب ،ی که نام بردیمیهای چرچیل، فورد و دیگر نویسندگان آمریکاوقتی که ما با این انگیزه

ها تکامل یافته بود. این تر و تیزتر از طرف نازیافتیم که با کالمی خشنبه فکر تبلیغات ضدسامی می

چنین کنشگران و های مهاجرین ضدبلشویک را پذیرفت، بلکه از امکانات مالی و همتبلیغات نه تنها ایده
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ترین را در نظر بگیرید که یکی از مهم« روزنبرگ»مثالً  ۱۱۳.مدیران آنان نیز به اندازه قابل توجهی بهره برد

 تعبیرکنندگان انقالب اکتبر به عنوان توطئه یهودیان بود.

 

از یک طرف شرکت غرب لیبرال و از طرف دیگر  ۰۱بینیم تراژدی خلق یهود در قرن طور که میهمان

ها به کند. ولی همه اینه میشرکت روسیه ماقبل انقالب و ضدانقالب را در طی روند کامل خود تجرب

ها از تر از همه آنشود و اتهام ضدسامی بودن استالین، فردی که طوالنییکباره و برای همیشه فراموش می

برخاسته و کشور را رهبری کرده بود، جایگزین آن « توطئه یهودی بلشویکی»بطن انقالب اکتبر و یا 

 گردد.می

 

 اریضدسامی بودن و نژادپرستی استعم -7

 چرچيل -پلميک استالين

دهد تا نژادپرستی استعماری و یا نژادپرستی طور اجازه میسیاهی که مورد بررسی ما است، همیناسطوره 

 بابه دست فراموشی سپرده شود. در رابطه  ،هنوز در غرب رواج داشت ۰۱ناشی از استعمار را که در قرن 

 گوید:استالین می ،اهمیت تاریخی تحولی که لنینیسم معرف آن بود

 

را « متمدن»های که عمدتاً ملیت شداالت خالصه میؤله ملی معموالً به محدوده کوچکی از سأدر گذشته مس

ها و برخی ملل دیگر اروپا محفلی از ها، صربها، فنالندیها، مجارها، لهستانیگرفت. ایرلندیمی دربر

سرنوشت آنان مورد توجه رهبران انترناسیونال دوم شدند و ها بود که عضو کامل و رسمی محسوب نمیخلق

ترین شرایط سرکوب ملی رنج ترین و ظالمانهکه در خشن آفریقاآسیا و  هایبود. میلیون میلیون نفر از خلق

گیرند که سفید و یا رنگین، بتوانستند تصمیم ها نمیها دور بودند. آنبردند، معموالً از میدان دید آنمی

قوارگی عظیم را افشا کرد، در یک سطح قرار داده شوند )...(. لنینیسم این بی« نامتمدن»ا و ی« متمدن»

که در بردگی را « غیرمتمدنان»و « متمدنان»ی، بین یی و آسیایپوست، بین اروپادیوار بین سفید و رنگین

 ۱۱۴.وط کردله مستعمرات مربأله ملی را با مسأویران ساخت و از این طریق مس ،امپریالیسم بودند



 تارنگاشت عدالت                                               42                          داستان و نقد يک اسطورۀ سياهاستالين، 

 

 

 لوثروپ استودارد

 

دو سوی آتالنتیک با موفقیت  با هشدارهای خود در هر« استودارد»ی ینویسنده آمریکا ۴۵۰۱در سال 

ها در بین رو شده بود. هشدارهای او در مورد خطرات مرگبار تبلیغاتی بود که توسط بلشویکهعظیمی روب

کرد و نژاد سفیدپوست و غرب را ج مییریک و تهیها را تحگرفت و آنهای مستعمرات صورت میخلق

این  ۱۱۵.دنبال داشته را ب« پوستهای رنگینموج فزاینده خلق»داد که به نظر او مورد تهدید قرار می

 های بعد نیز برقرار ماند.در دهه برتری نژاد سفیدگرایش به ستایش و تجلیل 

 

کرد، ی در جریان بود، محکوم مییعلیه شهروندان آسیا که در غربرا ی یکه استالین روند نژادگرادر حالی

مورد  ،که در ایاالت متحده آمریکا پس از آغاز جنگ علیه ژاپن فراگیر شدرا بینی بد نیست که جهان

جنگ »دادند: ما با یک هشدار می« تهدید نژادی»ها و نشریات زیادی در مورد بررسی قرار دهیم. رسانه

ی یزدارو هستیم. انسانهروب« یک جنگ همیشگی بین آمال شرق و غرب»ا ، ب«مقدس، یک جنگ نژادی

داد، رواج داشت. این نوع های پست و یا حتا حیوانات وحشی تنزل میها را به سطح انساندشمن که آن

 ۱۱۶.پایگان دستگاه دیپلماسی فرانکلین د. روزولت نیز غریبه نبودبینی حتا در بین بلندجهان

 

رستی استعماری حتا پس از فروپاشی امپراتوری ژاپن و رایش سوم نیز پایان نیافت. در ماه در ضمن نژادپ

دیوار »چرچیل در فولتون جنگ سرد را در سطح تبلیغاتی اعالم کرد و به همین مناسبت نه تنها  ۴۵۱۹مارس 

های خلق»ل آن اتحاد شوروی در اروپای شرقی را محکوم کرد، بلکه در مقاب« کنترل استبدادی»و « آهنین
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و رهبر جهان مورد « تمدن مسیحی»را به عنوان مدافع آزادی و « جهان انگلیسی زبان»و « انگلیسی زبان

رسید: او این دولتمرد انگلیسی را آلود استالین قابل درک به نظر میرو پاسخ خشماز این ۱۱۷.داد تجلیل قرار

کرده که با فرضیه مورد پسند هیتلر خیلی شباهت  ای را فرموله«فرضیه نژادپرستانه»کرد که محکوم می

توان ملل کامل نامید گویند، میمدعی است که تنها مللی را که به زبان انگلیسی سخن می»دارد؛ این فرضیه 

  ۱۱۸«.گیرندبکه وظیفه دارند در مورد سرنوشت تمام جهان تصمیم 

 

های حال قیاس بین تجلیل از خلقا اینکردن جنگ سرد در این پاسخ به خوبی روشن بود ولی ب ساده

یت بود: از یک جامعه که دارای یک زبان مشترک است، وحدت ؤزبان و میتولوژی آریایی قابل ر انگلیسی

های آریایی و یا شود؛ و برای تأیید این برتری، محصوالت فرهنگی زبانگیری مینژادی آن جامعه نتیجه

جهان »تر است: کنندههای خود با آیزنهاور نگراننگاریل در نامهشود. لحن چرچیزبان انگلیسی ارایه می

 English – Speakingworld = White« .زبان است انگلیسی زبان مترادف خلق سفیدپوست انگلیسی

Speaking People-English  تضاد بین »یک بار برای همیشه باید  ۱۱۹:باشدآن ضروری می« وحدت»که

تنها از  ۱۲۱؛جنگ جهانی را پدید آورد، از میان برداشته شود که دو« ه هم اروپاییهای بسیار نزدیک بنژاد

مقابله کرد. لذا این  ،توان با خطراتی که از طرف مستعمرات و دنیایی که به غرب تعلق نداردطریق میاین

قابل  ،کندچیز خطاب به ایاالت متحده آمریکا اعالم می قبل از هر ۴۵۹۱درخواست که چرچیل در سال 

پوستان جلوگیری به عمل کشتار سفید»درک است: باید به انگلیس در مناقشه خود با مصر کمک کرد تا از 

 ۱۲۱«د.آی

 

ا و نژاد سفیدپوستان غریبه نبودند. دنیای کمونیستی، که شورش علیه کشورهای هها برای غربیتنها عرب

 جنگ ۱۲۲«.آسیایی بودبار نیمهاستبداد خشونت» کرد نیز مبینپوست را تهییج میاستعماری و مردمان سفید

و نژاد « تمدن مسیحی»ویی است، که از یک طرف غرب، یارطور مشخص گرایشاً به مثابه روه سرد ب

 قرار« زبان پوست انگلیسیخلق سفید»و یا « کندزبان انگلیسی صحبت میه جهانی که ب»سفیدپوست، و یا 

امپراتوری »و در این زمینه تمجید و ستایش  ستعمرات و کمونیستیدارد و در طرف دیگر بربریت دنیای م
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ای وجود ندارد طور که هیچ نشانه و اشارهو درست همان ۱۲۳.گنجدبه خوبی می« نژاد انگلیسی»و « انگلیس

نژادهای بسیار »پوست صورت گرفته و توسط که کشتار و نابودی یهودیان در قلب اروپا و جهان سفید

تبار در انجام شده بود، به همان صورت نیز در مورد سرکوب مستمر شهروندان آفریقایی« ینزدیک اروپای

 شد.سخنی گفته نمی برتر نژادایاالت متحده آمریکا توسط 

 

شد که اظهاراتش رنگ گاه باعث میگه ۱۲۴«اخالق غربی» و« دنیای غرب»در مورد آیزنهاور نیز احترام به 

گفت که ناصر با  ۴۵۹۹گو با هوور و داالس آیزنهاور در ماه ژوئیه ودر گفتگیرد: بنژادپرستانه به خود 

و خاطرات  )the white  man( ۱۲۵«.سفیدپوستان را از منطقه براند»کند تا ملی کردن کانال سوئز سعی می

شناسان آمریکایی از طرف واشنگتن با احساس جنگ کره نیز هنوز بسیار زنده است که به قول تاریخ

 ۱۲۶.)منظور خلق چین بود( انجام شد« یر یک ملت پستتحق»

 

 تروتسکی و تهمت ضدسامی بودن عليه استالين -1

شد. از آنجا که این سازوکار از طرف هایی که در مورد ضدسامی بودن به استالین زده میبازگردیم به تهمت

این اتهامات انکارپذیر نیست. ولی رسید که طور به نظر میشد، اینشناسان تأیید میتعداد زیادی از تاریخ

یکدیگر  شد، باهایی که تعیین کننده بود و همواره با لحن قاطع اعالم میکردن گاهی اوقات محکوم

کرد که آغازش ها ارایه میخوانی نداشت، زیرا بازسازی متفاوت و در بین خود متضادی را از این جنایتهم

 شد.قبل از انقالب اکتبر معرفی میهای و یا حتا سال ۴۵۱۱، ۴۵۱۹، یا ۴۵۱۱

 

الی را مطرح کنیم: استالین برای اولین بار کی متهم و یا ؤنیست که اول س وجور کردن افکار بدبرای جمع

مظنون به ضدسامی بودن شد؟ در این مورد بهتر است که به جای خروشچف به تروتسکی رجوع کنیم که 

بازگشت بربریت و ضدسامی بودن حتا در اتحاد جماهیر  به انقالب  و احتمال« خیانت» ۴۵۱۷در سال 

ای یافت، که ارتجاعی که پس از شکوفایی توان تاکنون نمونهدر تاریخ نمی»بینی کرد. شوروی را پیش

شود با آشکارترین شور و اشتیاق شووینیستی، از جمله ضدسامی بودن همراه نبوده انقالب پدیدار می
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رو هستیم: هشده روب تر با یک قیاس از پیش آمادهجای تحقیقات تجربی بیشه در اینجا ما ب ۱۲۷«باشد!

ارتجاع که محصول الزم آن ضدسامی بودن بود، بدبختانه در کشوری که زیر سلطه استالین بود به پیروزی 

وردهای بلشویکی را نابود ساخت، درها را مجدداً به روی جنایات آرسید و در نتیجه ... ترمیدور که دست

پرستی مالکیت خصوصی، ارث و میراث و رژیم گذشته گشود: با بازگشت خرافات مذهبی، فرهنگ شئی

ویژه نفرت ضدیهودی مجدداً پدیدار خواهد شد. بیهوده نبود ه بود که خصومت بین ملل و ب آشکارخانواده، 

 کرد. مربوط میاین دو را به هم  ترمیدور و رویکرد ضدسامیای زیر عنوان که اعالم جرم طی مقاله

 

 درست است:

 

انقالب اکتبر به وضعیت منفور یهودیان پایان داد. البته این بدان معنا نبود که با یک ضربه رفتار ضدسامی را 

از بین برد. یک مبارزه طوالنی و پایدار که حتا تا امروز ادامه داشته، نتوانسته هزاران هزار فرد معتقد را از 

های ملی صدق نروند. همین وضعیت نیز در مورد پیشداوری سا، مسجد و یا کنیسهآن برحذر دارد که به کلی

های آنان بستگی به تواند مردم را تغییر دهد. افکار، احساسات و برداشتگذاری به تنهایی نمیکند. قانونمی

 ۀده. نیمسال عمر نکر ۰۱سنن، شرایط مادی زندگی و سطح فرهنگی آنان و غیره دارد. رژیم شوروی هنوز 

جوان جامعه چیزهای زیادی را از کهنساالن به ارث برده. تنها  ۀپیر جامعه در دوران تزار تربیت شده. نیم

گذاری نمونه انقالب کند نشان دهد که با وجود قانونهمین شرایط کلی تاریخی باید به هرکس که فکر می

ترین اقشار جمعیت با سماجت ماندهین عقبویژه ضدسامی در به های ملی و شووینیستی، باکتبر، پیشداوری

 ۱۲۸.پایدار مانده است

 

کرد، در حقیقت توجه عموم را از دولت متوجه جامعه مدنی گونه استدالل میتروتسکی در حالی که این

انداز درازمدت روندهای نمود، از سطح ذهنی به سطح عینی، از خصلت کامالً دقیق اقدام سیاسی به چشممی

در بین اقشاری که هنوز از فرهنگ انقالبی را نابراین تعریف ممکن نبود وزن سنگین سنن کهنه تاریخی: ب

رو چه معنی داشت که یک رژیم و یا گروهی از برخوردار نشده بودند مانند یک معجزه از بین برد. از این

را تغییر نداده و  هامورد تصویب بلشویک« گذاری نمونهقانون»یک از نکات رهبری را متهم کرد که هیچ
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ترین مدت زمانی مناطق سازی، سوادآموزی و ترویج فرهنگ در کوتاهطی یک روند عظیم صنعتی

های عمیق ریشه« ویژه ضدسامیه های ملی و شووینیستی، بپیشداوری»جغرافیایی و اجتماعی را که در آن 

 ی سخن نگفته بود که اتحاداسابقهتر از سرعت بیمحدود کرده بود؟ آیا تروتسکی کمی پیش ،داشت

جماهیر شوروی در اقتصاد، صنعت، شهرسازی و فرهنگ به رشد و تکامل نایل گردیده بود و آیا او یک 

های مختلفی که قبل در بین ملیت« پرستی شوروی نوین، که بدون شک ریشه عمیق، خالصانه و زندهمیهن»

 (.۱، پاراگراف ۱به بخش . ک. ، نیافته بود )رشدنداز آن تحت ستم بودند و یا علیه یکدیگر تحریک می

 

« شرح سفر» منتشر کرد، ترمیدور و رویکرد ضدسامیدر مورد را در همان سال که تروتسکی رساله خود 

 از مسکو یک نویسنده آلمانی، که به خاطر یهودی بودنش مجبور به فرار از رایش سوم شده بود، انتشار

کننده و به  مسأله بسیار کهنه، خسته»، متقاعد کننده بود: سرانجام کردیافت. تصویری که او ترسیم می

انگیز رو شدم شعفهها روبالقول بودن یهودیانی که من با آنمتفق»حل شده. « ظاهر غیرقابل حل یهودیان

در اتحاد شوروی »گفتند که حتا ها میآن« .کردندبود که همگی از طبیعت دولت جدید اظهار رضایت می

های ییدیش شود. مدارس ییدیش و روزنامههای ملی دیگر با عشق رفتار میمثل همه زبان "ییدیش"ان با زب

شود و تئاترهای وجود دارد، ادبیات ییدیش در سطح باال. برای مراقبت از زبان ییدیش کنگره برقرار می

االت متحده آمریکا برخورد جامعه یهودیان ای ۱۲۹«.ییدیش از احترام و استقبال خاصی برخوردار است

اگر اتهامات »کرد: نام این کشور علیه تروتسکی پلمیک میانگیزتر بود. یکی از نمایندگان بهشگفت

ن صورت او دیگر آپایه باشد، در کند، به همین اندازه مثل ضدسامی بودن بیدیگری را که او مطرح می

چه که مربوط به ضدسامی بودن آن»گفت: می دارهای نامیکی دیگر از شخصیت« .چیزی برای گفتن ندارد

پایه تروتسکی علیه استالین قابل )...( ماست. لذا اتهامات بی است، اتحاد جماهیر شوروی تنها نور امید

 ۱۳۱«.بخشایش نیست

 

 های نامناسب و ناجوری بود که قصد درگیرظاهراً این واکنش در اثر ناراحتی و عصبانیت ناشی از کوشش

قدرت در حزب کمونیست اتحادجماهیر شوروی داشت.  سر در مبارزه بررا المللی یهودیان نکردن جامعه بی

زمان  حاکم در اتحاد جماهیر شوروی شدیدتر از هر« یهودی-بلشویکی»در حالی که در آلمان، بربریت 
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 بلند پیش هایبا گام« حل نهاییراه»دیگری مورد حمله قرار داشت و روند فراهم کردن مقدمات استفاده از 

تر از هر طور بعداً خواهیم دید متهورانهکه همان ،علیه اتحاد شوروی افترارفت، یک سازوکار عجیب می

و برای آن بخش از مردم  ،کردمعرفی می« خواریهمنوع»کشور دیگری ضدسامی بودن هیتلر را به عنوان 

ویتور »بخش بود، در جریان بود. امکردند، الهکشور خود مبارزه می آلمان که علیه نفرت ضدیهودی در

 رو بودند، تعریف کردههکه حاملین ستاره داوید با آن روبرا  توهین و تحقیری به شیوه گیرایی« کلمپرر

 است. با این حال:

 

کشی کرده بود به ناگاه در خیابان فرایبرگر در مقابل من پیدا شد و بار برای من اسباب باربری )...( که دو

های زمخت و کارگری خود گرفت و با صدایی که تا آن سوی خیابان قابل شنود ا در دستهای مردست

ای بابا، آقای پرفسور! سرتان را آویزان نکنید! تا چندی دیگر این برادران لعنتی کلکشان کنده »بود گفت: 

 «است!

 

حزب کمونیست همه مردمان خوب، همه، خیلی بوی »گفت: آمیزی میشناس یهودی با طعنه محبتزبان

ها کنشگران و یا هواداران حزبی بودند که آن ۱۳۱طلبیدند!، که به این شکل رژیم را به چالش می«دهندمی

 المللی برای آن استالین یک نقطه مرجع بود.در سطح بین

 

ا هتازه اگر ما از آلمان به ایاالت متحده آمریکا بپردازیم، خواهیم دید که در جنوب این کشور کمونیست

قرار  شدند )و هم از طرف مقامات دولتی و هم جامعه مدنی مورد پیگرداغلب متهم به یهودی بودن می

پوستان بشورانند، ایده ها را علیه رژیم برتری سفیدکنند تا آنپوستان استفاده میگرفتند(، که از جهل سیاهمی

در جمهوری  ۱۳۲.نژادی را تقویت کنندرشی و خلوص نژادی را به لجن کشند و جنون برابری و اختالط اهیر

سوی آتالنتیک هم ضدکمونیسم و ضدسامی )و طبیعتاً نژادپرستی استعماری( با هم ممزوج شده بود و این آن

زیرا در حزب کمونیست آمریکا )که هوادار استالینیسم است( عناصر  ،تر بودحتا تنگ رابطه از این نظر

 یهودی زیادی شرکت داشتند.
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شد. ه از ناراحتی و خشم در واکنش جامعه یهودی ایاالت متحده عالیم نگرانی نیز مشاهده میولی گذشت

 کنیم:برای درک این مطلب استدالالت تروتسکی را باز دنبال می

 

رژیم شوروی بیش از هر رژیم دیگری در جهان نیازمند تعداد زیادی کارمند است. کارمندان دولتی معموالً 

ویژه در سطوح ه کراسی، بوطببیعتاً یهودیان بخش نسبتاً بزرگی را در بور .آیندی میاز مناطق متمدن شهر

توان به این نتیجه رسید که نفرت از بوروکراسی رنگ مل میأدهند )...( با کمی تپایین و متوسط تشکیل می

ن را تشکیل گرفت، حداقل در نقاطی که کاربران یهودی درصد قابل توجهی از شهرونداخود میه ضدسامی ب

های در کنفرانس حزبی بلشویک ۴۵۰۱کردند. در سال دادند و خود را از توده دهقانی جامعه تفکیک میمی

ظف گردند تا به زبان شهروندان محیط خود سخن بگویند و بنویسند. ؤاوکرائین پیشنهاد کردم که کاربران م

گفتند و حاضر دی که به روسی سخن میهایی که از طرف روشنفکران یهودر مورد این پیشنهاد چه طعنه

مراتب بهتر شده است ولی ه گیرند، نشنیدم . البته در این مورد وضعیت ب نبودند زبان اوکرائینی را فرا

 ۴۰تا  ۴۱کراسی طی وکه تضاد بین مردم و بورتر اینکراسی تغییری پیدا نکرده و مهموترکیب ملی بور

 ۱۳۴.شدت رشد یافته استه سال اخیر ب

 

شود که در زمان با آن برجسته میشوند و همکراسی دعوت میوبینیم مردم به مبارزه علیه بورطور که میاین

کراسی حضور یهودیان که اغلب به علت غرور و نخوت در مقابل زبان و فرهنگ خلقی که واین بور

واره در سطح گیر است. درست است که تحلیل و زدن انگ همشود، چشمکنند برجسته میمدیریت می

ماند که از دیدگاه جامعه یهودیان این تجزیه گرفت؛ ولی این واقعیت باقی میسیاسی و اجتماعی صورت می

 کرد.ها قصد از بین بردن آن را داشتند، تشدید میکه آنرا و تحلیل خطر رویکردهای ضدسامی 

 

 کردن ضدسامی بودن تزاری و نازی استالين و محکوم -۱

رسد، زیرا او عمالً در طی روند تکاملی خود ودن به استالین از این رو عجیب به نظر میاتهام ضدسامی ب

 ۰۰هنگامی که او تازه یک جوان انقالبی  ۴۵۱۴همواره سعی کرده بود تا این ننگ را محکوم کند. در سال 

بارزه علیه را م« حزب سوسیال دمکراسی»ترین وظیفه ساله گرجی بود در یکی از اولین مقاالت خود مهم
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همواره »که اعالم کرده بود، ویژه شهروندان یهودی ه شهروندان در روسیه ب« تعلقات ملی و دینی»سرکوب 

اند و حتا از آن حقوق ناچیزی که دیگر رعایای روس برخوردارند، یعنی حق مورد پیگرد و تحقیر بوده

 ۱۳۵«.و غیره نیز محرومند در مدارس، حق خدمت به عنوان کارمند آموزشانتخاب محل سکونت، حق 

 

ها را تقویت عامآغاز شد: رژیم تزاری واکنش نشان داد، به این صورت که قتل ۴۵۱۹چند سال بعد انقالب 

که کرد کرد و یا به راه انداخت. استالین وقت را تلف نکرد و مردم را دعوت به مبارزه علیه سیاستی 

گیری او کامالً صریح و نتیجه .دادی خود را تحکیم کندسلطه استب« با خون و اجساد مردم»کرد کوشش می

 ۱۳۶«.عام را پایان خواهد بخشید، نابودی سلطه خودکامه تزاری استای که قتلتنها وسیله»روشن بود: 

ای کنید تعقیب و پیگرد یهودیان یکی از نکات مهم کیفرخواست علیه رژیم کهنهطور که مالحظه میهمان

 شد.انقالب سرنگون میبود که باید به کمک 

 

روسیه « آسیاییخصلت نیمه»تر تکامل یافت. در آستانه جنگ جهانی اول های بعد بیشاین انگیزه در سال

سفانه أگفت متیهودیان بهتر آشکار شد. ولی استالین می آورتزاری با گسترش پیگرد و شکنجه نفرت

 ۱۳۷.شودتقویت می« به ضدسامی بودن بورژوازیبه برکت گرایش عمومی خورده»عام درخواست قتل

سرانجام ممکن  ۴۵۴۷بین فوریه تا اکتبر « اشرافیت دهقانی»استالین اشاره کرد که فروپاشی قدرت تزار و 

« گیردبخود ه عام را بانگیزترین اشکال سرکوب و قتلسرکوب ملی که توانست نفرت»ساخت تا سیاست 

 ۱۳۸.ازمیان برداشته شود

 

تری مبدل گردید. استالین روز هولناکشد ولی در آلمان به تهدید روزبه ر روسیه مهارپدیده ضدسامی د

در  ۴۵۱۴ژانویه  ۴۰ای که روز برای اعالم خطر منتظر به قدرت رسیدن هیتلر نشد: او طی بیانیه

ضدسامی را نوعی  و رویکرد« شونیسم نژادی»قرار گرفت   Jewish Telegraph Agencyاختیار

ها و معرفی کرد؛ وقتی که هشدار به دولت« قانون جنگل»و بازگشت به « یا کانیبالیسم ریخواهمنوع»

کرد عاجل شد، این بیانیه روز المللی در مورد خطر مدهشی که اروپا و جهان را تهدید میانظار عمومی بین

 ۱۳۹.تجدید چاپ گردید« پراودا»به زبان روسی در  ۴۵۱۹نوامبر  ۱۱
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بالفاصله پس از به قدرت رسیدن را )که همسرش یهودی بود(  گیری کیروفتوان موضعدر همین زمینه می

عام آن، ضدسامی بودن آن، تصورات آن از بینی پوگروم و قتلفاشیسم آلمان و جهان»هیتلر مطرح کرد: او 

و  های افراطی ناسیونالیستروسی )راست« سیاه صدهای»را به عنوان وارث سنن « ترنژاد برتر و پست

به ویژه این نگرش اخیر دارای اهمیت زیادی است. بوی جنگ در فضا  ۱۴۱.طلب( محکوم کردسلطنت

پرستی کرد تا حس وطنتر متعهد میروز بیششدن درگیری رهبری شوروی را روزبه پیچیده بود. نزدیک

وزکاران و خلق را تشدید کند و از این طریق عنصر تسلسل تاریخ خلق روسیه و مبارزه آن علیه تجا

باروسا طبیعتاً تشدید شد. با این وجود استالین روز رمهاجمین را برجسته سازد. این گرایش با آغاز عملیات با

آلمان نازی نهاد، بلکه دشمن « طبیعت ارتجاعی پوگروم»نه تنها تکیه کالم خود را معطوف  ۴۵۱۴نوامبر  ۹

 طور توصیف کرد:ینهای مسکو ایستاده بود ارا که اکنون در مقابل دروازه

 

برداری از رژیم ارتجاعی است که در روسیه زیر سایه تزاریسم وجود در اصل جوهر وجود رژیم هیتلر کپی

پا  طور زیرها را هماندانند که افراد هیتلر حقوق کارگران، حقوق روشنفکران و حقوق خلقداشت. همه می

ها به همین صورت و مثل رژیم تزاری با رغبت گذاشت، که آنپا می گذارند، که رژیم تزاری زیرمی

 اندازند.راه میه وسطایی یهودیان را بعام قرونقتل

 

های سیاه های دمکراتیک، حزب قرون وسطایی ارتجاع و پوگرومحزب هیتلر، حزب دشمنان آزادی

  ۱۴۷.است

 

فراخوانی پرشور اعالم با این که استالین در رابطه با وحدت ملی در جنگ بزرگ میهنی علیه متجاوزین 

کرد، ولی مثل کیروف رژیم نازی را از برخی جوانب مهم به عنوان ادامه دهنده راه تزاریسم که توسط 

سای جمهور ایاالت متحده ؤانقالب اکتبر سرنگون شد، مورد انتقاد قرار داد. در مقام مقایسه با مواضعی که ر

علناً از سیاست ضدسامی دیکتاتور آلمانی انتقاد تردید داشتند »و همکارانش اتخاذ کرده بودند که 

خواستار  ۴۵۰۰فرانکلین د. روزولت در سال  ،طلبد. عالوه براینای میگیری دقت ویژهاین موضع ۱۴۲،«کنند
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و یا  ۱۴۳.های ایاالت متحده آمریکا شده بودمحدودیت حضور یهودیان در هاروارد و کالً دیگر دانشگاه

کید قرار أدر تبلیغات بلشویکی مورد ترا سفبار یهودیان أنقش ت ۴۵۱۷که در سال  مداری مثل چرچیلسیاست

در رایش سوم مورد انتقاد قرار دهد. در همان را توانست علناً پیگرد و سرکوب یهودیان داده بود، چگونه می

ول ؤعضاً مسای نوشت )که بعد انتشار نیافت( که طی آن یهودیان را حداقل بسال دولتمرد انگلیسی مقاله

کرد: او طی سخنرانی خود استالین درست برعکس رفتار می ۱۴۴.ها اعالم کردآمدن خصومت علیه آن پدید

ویژه نطقی که استالین یک سال ه ب ۱۴۵.نامید« قهرمانان پوگروم»ها را کماکان نازی ۴۵۱۱نوامبر  ۹روز 

همیت ویژه است. در این مورد محکوم کردن هم به مناسبت سالگرد انقالب اکتبر ایراد کرد دارای انآبعد، 

ها نجات داد، در را از وحشیگری آن« تمدن اروپا»که خلق شوروی « قهرمانان پوگروم فاشیستی»کلی 

را در تئوری و « نفرت نژادی»و « فرضیه نژادی»تر گنجانیده شده بود که نقش مرکزی یک زمینه کلی

  ۱۴۶.نمودمعرفی می« خوارانهسیاست آدم»یک عمل نازیسم برجسته کرده و در نتیجه آن را 

 

ای را که استالین طی یعنی در آستانه سقوط رایش سوم انتشار یافت انگیزه ۴۵۱۱گزارشی که در اواخر سال 

مطرح کرده بود، مجدداً مطرح « آژانس خبری یهودی»هیتلر با  نقدرت رسیده سال پیش از ب ای دومصاحبه

 کرد.می

 

-تر از قبل انگیزه مبارزه علیه تهدید بلشویکیجماهیر شوروی نه تنها سرسختانه م به اتحادهیتلر پس از هجو

جوهر »خواهد مستقیماً به انتقاد علنی مسکو در مورد رسید که مییهودی را به نمایش گذارد، بلکه به نظر می

مناسبت ه ب ۴۵۱۴نوامبر  ۹رایش سوم پاسخ دهد. صحبت سر سخنرانی استالین روز « ارتجاعی پوگروم

سالگرد انقالب اکتبر است که قبالً به آن اشاره شد. دو روز بعد هیتلر در مونیخ، به مناسبتی که به همان 

جماهیر  ( علناً دست به انتقاد از اتحاد۴۵۰۱اندازه برای رژیم نازی با اهمیت بود )یادبود کودتای نافرجام 

 شوروی زد:
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مطلق نیست و  ای در دست یهودیت قادره چیزی دیگری جز وسیلهمردی که موقتاً ارباب این کشور شد

اند که  کند، در پس او کاگانوویچ و یهودیان دیگر ایستادهداری میکه اکنون استالین روی صحنه پردهاین

 ۱۴۷.کنندای گسترده این امپراتوری عظیم را هدایت میدر شبکه

 

 ۱۴۸«.اند زیرا در پس استالین یهودیان ایستاده»کید شد: أتبرآن گویی وای بود که بعدها در گفتاین فرضیه

گوبلز کتابی را مورد تمجید  ۴۵۱۱رو هستیم: در سال هها روبما همواره با یک انگیزه ثابت تبلیغات نازی

در اتحاد جماهیر شوروی را « یهودیان»، که قصد داشت اعمال ننگین یهودیان پشتیبان استالینقرار داده بود 

حال جنگی شوروی در عین جماهیر بردگی کشیدن اتحاده تحت این شرایط جنگ برای ب ۱۴۹.کندافشاء 

برای نابودی یهودیان بود. فرمان ننگین در مورد کمیسارها، که تیرباران فوری کمیسارهای سیاسی ارتش 

های ملی را های گرورحمانهبه ویژه به نحوه بی ٬داشتسرخ و کادرهای حزب کمونیست و رژیم را مقرر می

شوند. هیتلر در سخنرانی هدف قرار می داد که مظنون بودند که عمدتاً از کادرها و کمیسارها تشکیل می

کمیسارهای  از ایسازمان گسترده»ت حاکمه اتحاد جماهیر شوروی را أهی ۴۵۱۴نوامبر  ۱خود روز 

 ۱۵۱.معرفی کرد« یهودی

 

دادند و دایم گزارش می« بلشویکی-های یهودیرحمیبی»سربازان آلمانی که از جبهه شرق در مورد 

مبارزه علیه »خواندند، به این امر معتقد بودند. آری می« های لعنتیبلشویک»را با « یهودیان لعنتی»

رژیم یهودیان »بار برای همیشه بود؛ مسأله این بود که یک« مبارزه علیه یهودیت»در عین حال « بلشویسم

را نابود کرد. با نگاهی دقیق معلوم بود که در این « یهودی بلشویک یان جهانیمنجمرکز »، «در روسیه

زیر تازیانه »در دست یهودیان متمرکز شده بود، کشوری که خلق آن « رهبری مطلق همه نهادها»کشور 

سیستم »و یک « بهشتی برای یهودیان»در واقع  « بهشت شوروی»قرار داشت. این به اصطالح « یهودیت

قابل درک است  ۱۵۱.بود« ترین سیستم در تاریخترین و جنایتکارانهشیطانی»تر بگوییم و یا دقیق« یهودی

گران کشی رایش سوم به ویژه متوجه آن بود، در مبارزه علیه سرکوبکه گروه نژادی که آتش خشم نسل

ور و ملل دیگر در طی جنگ یهودیان نسبت به جمعیت کش»گیرتر انجام  داده باشد: ای چشمخود مبارزه
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آیا این قدردانی رسمی با فرضیه ضدسامی بودن استالین  ۱۵۲«.ها را دریافت کردندترین مدالشوروی بیش

 خوانی دارد؟هم

 

صریحاً علیه این افسانه موضع گرفته  ۴۵۱۷معروف است که جامعه یهودیان ایاالت متحده آمریکا در سال 

در رابطه با یک »را ورد شوروی که ضدسامی بودن آاین دستسال بعد آرنت بازهم جلوتر رفته و  ۹بود. 

این  ۱۵۳.کندبرجسته می« ها به سادگی از میان برداشتحل عادالنه و بسیار مدرن برای معضل ملیتراه

ها در طور کل ملیته حل نمونه مسأله یهودیان و بقضاوت مثبت بسیار بااهمیت است، زیرا درست این راه

گردید تا فرضیه آن محافل یهودی را که سعی داشتند تصویر طرف آرنت مطرح می کشور استالین، از

هولناک رویکرد ضدسامی را دایمی ترسیم کنند، باطل کند. سه سال بعد این متفکر بااهمیت یهودی تأیید 

از « که مردم مختلف )از جمله یهودیان( بتوانند برمبنای برابری ملی خود را سازمان دهنداین» :کرد

 وردهای اتحاد شوروی است.آدست

 

ای از ضدسامی بودن در اتحاد شوروی، کشوری که برای هیتلر حداقل پس از هیچ نشانه ۴۵۱۹حداقل تا سال 

 ۱۵۴.خوردرفت، به چشم نمیشمار میه ب« ترین خادم یهودیتبزرگ»باروسا رشروع عملیات با

 

 سيس و تثبيت اسرائيلأاستالين و پشتيبانی از ت -۹۱

به بعد در مورد تراژدی یهودیان  ۴۵۱۱در این مورد که استالین حداقل از سال  Furetال که ادعای عمده ح

پایه از آب درآمد، پس شاید بی ،داد و یا رویکرد ضدسامی از خود بروز داده بودتفاوتی به خرج میبی

عتمادتر باشد که این جنون را پس از شناس آمریکایی که قبالً از او یاد شد، قابل اتاریخ مورد پیشنهاد تاریخ

پایان جنگ جهانی دوم در استالین کشف کرده؟ ما با  واکنش عصبی جامعه یهودیان آمریکا در مقابل 

 ۱شدیم. این تصویر پس از  آشنا ،مطرح شد ۴۵۱۷اتهام ضدسامی بودن استالین که توسط تروتسکی در سال 

های نظامی آمریکا بودند. مثالً ژنرال د، محافل و شخصیتشسال تغییری نکرد. آنچه که باعث نگرانی می

دیر یاد زود باید علیه »دید: یاد بیاورید. او خواب جنگ بالواسطه علیه شوروی را میه جورج س. پاتون را ب
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های لعنتی را در عرض سه ماه به توانیم این روسها بجنگیم )...(. چرا االن که ارتش ما کارا است و میآن

توان خیلی ساده با کمک سربازان آلمانی که در اختیار کار را میبازگردانیم، این کار را نکنیم؟ اینمسکو 

  ۱۵۵«.ها متنفرندها از این حرامزادهها را مسلح نماییم و با خود ببریم. آنداریم انجام داد. کافیست که فقط آن

 

 ژنرال جورج س. پاتون

 

ها مملو از خشم، با اتحاد جماهیر ها با این کار مخالف بودند. آنودیسفانه یهأولی به نظر این ژنرال مت

کمونیسم »کند تا این هدف را دنبال می« هاها بر رسانهنفوذ آشکار سامی»کنند: شوروی احساس دوستی می

ینی چها از کمونیسم، به عنوان خرابکاری و توطئهدر اینجا تسلسل آشکاری بین تعبیر نازی «.را تقویت کند

حتا بین »ها، روسیه شوروی و یهودیان که شود: دشمنان هنوز کمونیستبلشویکی مشهود می-یهودی

هستند. این ژنرال نهایتاً در اثر اظهارات غیرمحتاطانه خود بازنشسته و مستعفی شد « حیوانات وجود دارند

 ۱۵۶.گیری یک فرد منزوی نبودگیری او جهتولی جهت

 

گرفته بود، در واقع سیاست بسیار  ر ارتباطش با یهودیت مورد اتهام قرارخاطه اتحاد شوروی که ب

داشت. در سر گذارده بود، اعمال می ای در قبال خلقی که در آن لحظه پیگرد هولناکی را پشتخیرخواهانه

که کنم که سعی براین دارد اردوگاه سوسیالیسم را بازسازی این بخش از تاریخ عمدتاً به کتابی استناد می

بندی رژیم به ضدسامی بودن متهم کند. با مجارستان آغاز کنیم. استخوان شدتوسط شوروی رهبری می

کردند و کادرهایی بودند که قبالً در مسکو زندگی می»، کمونیستی که بعداً توسط ارتش سرخ برگمارده شد

ها اعتماد زیرا تنها به آن ،تاستالین چاره دیگری نداش»واقعیت این است که « .تقریباً همگی یهودی بودند
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« .سوم انتخاب شدگان یهودی بودندوقتی که اولین انتخابات کمیته مرکزی صورت گرفت، یک« ».کردمی

اولین پادشاه » شروع کنیم« راکوزی»صدر رهبری کشور نیز دارای ریشه نژادی مشابهی بود، مثالً اگر از 

)که است نه یکی از همکاران نزدیک استالین، یعنی بریا نویسنده این تعریف خیرخواها« .یهودی مجارستان

وضعیت در بقیه اردوگاه سوسیالیستی نیز مشابه بود. ما تنها به دو نمونه  ۱۵۷.احتماالً  او هم یهودی بود(

ها و به ویژه در باالترین سطوح حضور یهودیان در صفوف کمونیست»کنیم. در لهستان دیگر اکتفا می

خوانی بین یهودیان و قدرت کمونیستی در بخشی که هم»و این تازه همه مطلب نبود.  محسوس بود.« رژیم

در چکسلواکی نه  ۱۵۸.این کشور بود« های دیگر بود، بخش بسیار ویژه یعنی دستگاه امنیتیتر از بخشقوی

و در « از طرف دولت بعد از جنگ ارجح شناخته شده»ها طور عام، بلکه حتا صهیونیسته تنها یهودیان ب

 ۱۵۹.تشکیل آن شرکت داشتند

 

در منطقه روسی یهودیان معموالً پست و »توان برداشت مشابه دیگری داشت: در مورد آلمان نیز می

هنرشناس برجسته، های فرهنگی شوروی را یک تاریخدر ضمن فعالیت «.کردندهای بهتری را اشغال میمقام

کرد. و حضور بهترین روشنفکران هودی بود، هدایت میکه او هم ی« شیتزآلکساندر دیم»یعنی سرهنگ 

ه شد، برفته از بطن غم و اندوه و ویرانی، پدیدار میفرهنگی، که رفته نوزاییشد در آلمانی را می-یهودی

 سیس آلمان دمکراتیک تغییری پیدا نکرد:أالبته وضعیت با ت ۱۶۱.شدت احساس کرد

 

تر، اگر سیس شد، یهودیان در آغاز از امکانات مناسبأت ۴۵۱۵تبر اک ۷در آلمان کمونیستی، که رسماً روز  

عنوان قربانیان رژیم سابق دارای حقوق بازنشستگی ویژه  ها بهنآبرخوردار بودند.  ،نگوییم ممتازتر

سالمندان، بیماران و یا جوانان معلول بودند و قانون اساسی این کشور آزادی ادیان را تضمین کرده بود. 

 ۴۷۱۱تا  ۴۱۱۱تر از دیگران بود و بین مراتب بیشه حقوق بازنشستگی ما ب»کرد: تعریف می« شنرپتر کیر»

یهودیان بسیار آرام « .مارک نبود ۱۹۱بازنشستگی معمولی بیش از  که حقوقدر حالی، کردمارک نوسان می

قرار گرفته بود.  هاپانزده کرسی نمایندگی در اختیار آن ۴۵۹۱زیرا در انتخابات سال  ،و مطمئن بودند

، رییس «لئو بائور»، مدیر بخش اخبار رادیو دولتی «گرهارد ایسلر»وزیر تبلیغات و اطالعات  ،عالوه برآن»
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لئو »ول بخشی از وزارت بهداری ؤو مس« رودولف هرن اشتاد« »نویس دویچالند»روزنامه کمونیستی 

 ۱۶۱.یهودی بودند« ماندل

 

« آرنت»برخوردار بود. « های تمام جهانصهیونیست»وبیت زیادی بین به این دلیل اتحاد شوروی از محب

عدم  ۴۵۱۱او در ماه مه « .ستودندمی ،چه را که روسی بود هر»کردند که غلو میتا حدّی ها گوید: آنمی

خواست بریتانیای کبیر جنبش صهیونیستی که می« کورس ضدغربی و موافق شوروی»از را رضایت خود 

بودن محکوم کند، اعالم « امپریالیستی»بودن و ایاالت متحده آمریکا را به اتهام « ضدسامی»را به اتهام 

 ۱۶۲.داشت

 

ویژه نمایندگان شوروی دادستان توجه ه توان درک کرد. در نورنبرگ بگیری نامبرده را خوب میموضع

داده و آن را یک اقدام  کید قرارأکار را مورد تعموم را به هولناکی کشتار یهودیان جلب کردند و این

گران فاشیست، نابودی خلق یهود را تا نفر آخر در کل توطئه»شده و هدفمند فرموله نمودند:  کامالً حساب

)در « اجرایی نمودند ۴۵۱۱ریزی کرده بودند و این طرح را از بدو آغاز توطئه خود در سال جهان برنامه

باروسا آغاز شد(. یکی از لحظات دراماتیک رعملیات باتازه پس از سترون ماندن « حل نهاییراه»حقیقت 

یهودی که یکی از  ۱در محاکمه نورنبرگ مطلبی بود که به کمک نماینده دادستانی اتحاد شوروی از طرف 

های مرگ، مادر به نام همه زنان اروپایی که در بازداشتگاه»گفت: که می، آنجا آنان زن بود، مطرح شد

 ۱۶۳«کنم: اکنون کودکان ما کجا هستند؟ال میؤس شدند، از مادران آلمان

 

سیس اسرائیل پشتیبانی أجماهیر شوروی با قدرت از صهیونیسم و ت هایی است که اتحادها، سالاین سال

 مدارکیشناس روسی، که به ای ایفاء کرد: بنا بر ادعای تاریخکننده کرد. در اینجا استالین نقش تعیینمی

توانست در کشور یهودی به سختی می»راً در اختیار عموم قرار گرفته، بدون او کند که اخیاستناد می

بار غربی( کشف کرده بود که حداقل سخنرانی یک نویسنده دیگر )این ۱۶۴«.فلسطین چشم به دنیا بگشاید

در سازمان ملل متحد ایراد کرد  ۴۵۱۱خارجه اتحاد شوروی آندره گرومیکو در ماه می  امور که وزیر

سیس اسرائیل الزم است، زیرا أگرفته شده باشد: ت« دفترچه دستورالعمل تبلیغات صهیونیستی»توانست از می
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، در «اند طور کامل از نظر فیزیکی نابود شدهه یهودیان در مناطقی که هیتلر اشغال کرده بود، تقریباً ب»

در دفاع از حقوق و حتا حیات هیچ کشور اروپای غربی قادر نبود به شیوه مناسب به خلق یهود »که حالی

 ۱۶۵«.ها کمک کندآن

 

کرد. انگلیس گاه با بریتانیای کبیر درگیری پیدا میخاطر دفاع از صهیونیسم گهه استالین ب ،عالوه برآن

های زیردریایی»نشانده رژیم هیتلری( و واحدهای نظامی جمهوری سابق اجتماعی ایتالیا )جمهوری دست

کشتی را منهدم کند، که  کار گرفت تا یک )و یا شاید دو(ه گان کریسمس را بناو« دونفره حامل اژدر

 ۱۶۶«.کردپس از پایان عملیات جنگی اسلحه و مهمات از یوگسالوی برای یهودیان در فلسطین حمل می»

ظن و یا اتهام ضدسامی بودن مطمئناً متوجه  ۱۶۷.شدتلقی می« دشمن اصلی یهودیان»در این زمان دولت لندن 

طور نظامی مقدور سیس کشور اسرائیل را از طریق دیپلماسی و همینأکرد تاتحاد شوروی، که کوشش می

 کاره ها را خنثا کند و در این راه از بکه سعی داشت این نقشه شد، بلکه متوجه انگلیس بودنمی ،سازد

ر جهت اجرایی شدن ای دگرفتن محافل نظامی و سیاسی که در جمهوری اجتماعی ایتالیا سهم صادقانه

 ایفاء کرده بود، ابا نداشت!« حل نهاییراه»

 

طور عمده ه در فلسطین ب»تر بررسی کرد. در دوران پس از جنگ استالین توان مسأله را کلیالبته می

 ،گذار بودثیرأمالت سیاسی و ژئوپلیتیکی مختلفی تأدر اینجا ت« .کردسیاست هواداری از یهودیان را دنبال می

مله آرزوی تضعیف مواضع انگلیس در خاورمیانه )هدفی که مورد توجه ترومن هم بود و به همین دلیل از ج

سیس دولت اسرائیل موافقت داشت( و کسب کمک و یا حداقل برخورد خیرخواهانه أنیز با پشتیبانی از ت

رفت که د این میامی ،جامعه یهودیان در آمریکا و اروپا برای پیروزی شوروی در جنگ سرد؛ عالوه برآن

آمدند و اغلب دارای مواضع چپ بودند، دارای مواضع کشور جدید به کمک مهاجرینی که از شرق می

 ۴۵۱۹های نظامی از طریق یوگسالوی در سال هواداری از شوروی گردد. واقعیت این است که وعده کمک

ی از طریق چکسلواکی سالح و سال بعد شورو که به جنبش صهیونیستی داده شد، یک مورد منفرد نبود. سه

پا گذارد و  را زیر ۴۵۱۱مارس  ۰۵نامه شورای امنیت مصوبه مهمات به اسرائیل ارسال داشت و حتا قطع

سیس را برای جنگ علیه أعزیمت جوانان یهودی اروپای شرقی را سازمان داد که بعد ارتش کشور تازه ت
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هایی سالح»نیز با کمک مسکو میسر شد. « یماورشل-محور پراگ»کشورهای عربی همسایه آماده ساخت. 

سیس اسرائیل در اختیار داشتند، همگی از محصوالت چکسلواکی بود )...(. أکه سربازان کشور در حال ت

زدند، چکسلواکی تصمیم گرفت، باز می ها از فروش اسلحه به کشور یهودی سردرست هنگامی که دولت

تا با قیمت بسیار مناسب )...(. مثالً نیروی هوایی اسرائیل در سرزمین هم حها اسلحه بفروشد و آنعلناً به آن

ه یک پل هوایی به تمام معنی ب ۱۶۸«.شدوجود آمد: در این کشور مانورهای چتربازان تمرین میه چک، ب

در پاییز همان سال  ۱۶۹.کردمین میأوجود آمد که ارتش صهیونیستی را با  سالح، مربی و حتا داوطلب ت

ت أدهد که هیگوریون گزارش میوزیر کشور بنامور خارجه اسرائیل با خشنودی از پاریس به نخست وزیر

اسرائیل را ایفاء « وکیل»نمایندگی شوروی در مذاکرات سازمان ملل متحد در مورد مسأله فلسطین نقش 

 ۱۷۱.خواهد کرد

 

تثبیت این کشور یهودی ایفا سیس و أحداقل می توان اذعان داشت که شوروی استالین سهم عظیمی در ت

وجود ه طور کل، عناصر جالب توجهی را به طور رابطه با یهودیت و فرهنگ یهود بکرده است. همین

نام « اورشلیم نو« »قصبات حومه مسکو»یکی از « ضدسامی»آورد. درست در اوج سازوکار به اصطالح می

که در آن دوران از نظر سیاسی و فرهنگی نقش  این روشنفکر یهودی« ایلیا اهرنبورگ»گرفته بود: در آنجا 

ای که دیگر کرد و جایزه استالین به طور اتفاقی به او اعطا نشده بود، جایزهمهمی در اتحاد شوروی ایفا می

خانه  ۱۷۱،دریافت کرده بودند« المللیدانان یهودی با شهرت بینبرخی از موسیقی»نویسندگان یهودی و 

 ییالقی داشت.

 

سیس و أبودن وی سخن بگوییم؟ سهم او در ت« ضدسامی»رو چه معنی دارد که در رابطه با استالین از از این

که  ،خلق فلسطین است« فاجعه ملی»یعنی « نکبه»حال سهم او در پیدایش تثبیت کشور اسرائیل در عین

ار محکومند و های آوارگان و در کشورهای مختلف به یک زندگی فالکتبدر اردوگاهاست که ها سال ده

رحمانه نظامی و روند سریع استعماری باقیمانده سرزمین خود هستند. اگر بخواهیم استالین را شاهد اشغال بی

به ضدسامی بودن محکوم کنیم، این ضدسامی بودن ضدسامی عربی خواهد بود. البته در این رابطه باید روشن 
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و کثیرالمله بود که هم منافع یهودیان و هم  کشور مستقل»کرد که گزینه مورد پسند اتحاد شوروی یک 

 ۱۷۲«.دهد اعراب را مورد احترام قرار

 

 هاگيری روزنبرگآغاز جنگ سرد و گروگان -۹۹

 

شناس گویی با تاریخوکرد در طی گفتدر آستانه مرگ استالین، کرنسکی که در ایاالت متحده زندگی می

شد، مخلوق جنگ سرد ها علیه اتحاد شوروی مطرح میلبودن که در آن سا سامیضدیهودی گفت که اتهام 

ها را در نظر گرفت. حاکم در آن سال و این امر واقعاً نقطه عطفی بود و برای درک آن باید جوّ ۱۷۳.بود

تواند به یک هولوکاوست اتمی مبدل گردد، در سطح ایدئولوژیکی مطمئناً مرزی جنگی سردی که هرآن می

کرد. محاکمه وار ضدسامی دشمن گالیه میو چه آن طرف از رویکردهای دیوانه شناخت. چه این طرفنمی

در ایاالت متحده آمریکا که متهم به « روزنبرگ»و صدور حکم اعدام زن و شوهر کمونیست و یهودی 

که در اردوگاه بود، هایی ها و حکم اعدامزمان با دادگاهجاسوسی برای اتحاد شوروی شده بودند، درست هم

آویو و های صهیونیست، متهم به جرم خیانت به کشور و جاسوسی برای تلسیالیستی دامنگیر شخصیتسو

شد که به بند بود و از آن خواسته میواشنگتن شده بودند. جامعه یهودی که متهم به وفاداری ناقص و نیم

 داشت. وبیش زیر فشار قراردو مورد کم پرستی خود را ثابت کند در هرنحوی میهن

 

تر از اتحاد شوروی غیرقابل تحمل نبود. امروز که روابط ویژه واشنگتن و سوءظن در آمریکا کم جوّ

را مجسم کرده و حس کرد ولی اوضاع در آغاز  توان این جوّآویو در مقابل چشمان ماست، به سختی میتل

 در« هاتنها برای قفقاز»ا و ی« پوستانتنها برای سفید»جنگ سرد با امروز تفاوت داشت: اغلب مناطقی که 
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آمدند، اخراج به حساب می« احمق»پوستان وبیش مانند سیاهنظر گرفته شده بود، یهودیان هم که کم

   ۱۷۴.ها که هنوز دامنگیر یهودیان بود، شکایت کردلیگ ضدافترا از این بدرفتاری ۴۵۹۵شدند. در سال می

 

هنوز محافلی وجود داشت که  ۱۷۵«.ی فاز دردناکی بودهای یهودبرای اقلیت ۹۱و  ۱۱دهه »هم رویبر 

دانست، که یهودیان را افراد غریبه در سرزمین آمریکا و یکدیگر مربوط میه ها را بیهودیان و کمونیست

را  پروتکل بزرگان صهیونپنداشت و همراه با متون هنری فورد حتا دست دشمن خونی خود، شوروی میهم

البته پس از  آئوشویتس، یعنی پس از آشکار شدن ظلمی که در اثر رویکرد  ۶۱۷.نموداز نو منتشر می

حال: ای از دست داده بود ولی با اینثیر قدیم خود را تا اندازهأضدسامی صورت گرفته بود این کتاب ت

اکثریت کارمندانی که  ۴۵۹۱وجه از بین نرفته بود. در سال های ضدیهودی به هیچتهدید پیشداوری»

ها که در البورهای رادار فورت مونماوث در نیوجرسی وظایف دیگری به آنخدمت شدند و یا اینمنتظر

 ۱۷۷«.محول شد، یهودی بودند

 

که فعاالنه علیه پیگرد و شکنجه که زوج روزنبرگ در ایاالت متحده « ژاک دوکلو»کمونیست فرانسوی 

های چکسلواکی که خائنین می در دادگاهضدسا کرد، گفت که رویکردآمریکا قربانی آن شدند مبارزه می

 ۱۷۸.نموددر خدمت سیاست جنگی واشنگتن را به حق محکوم کرد، مطلقاً نقشی ایفاء نمی« صهیونیست»

کردند کامالً برعکس بود. کمیته یهودیان برداشت دشمنان شوروی که آن را با جد تمام تبلیغ و ترویج می

کرد، بدون تردید و علیه ایاالت متحده آمریکا مطرح می« کلودو»آمریکایی اتهام ضدسامی بودن را که 

نوع امکان  ها اعالم کرد و از این طریق با هربا اعدام روزنبرگرا تزلزل مردود شناخت و موافقت خود 

به جاسوسان و کنشگران « در سطوح و صفوف یهودیان ایاالت متحده با انزجار کامل»عفوی مخالفت نمود: 

حضور دو  ۱۷۹؛)چه یهودی و چه غیریهودی(: در ایاالت متحده باید همگان بدانند شده میکمونیست نگریست

ها نبود، کارتی به طور تصادفی و مطمئناً تنها برای مبارزه علیه کمونیستنفر یهودی در بین همکاران مک

 ۱۸۱.پرستانه جامعه یهودیان بودها اثبات وفاداری میهنبلکه وظیفه آن
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طرحی  FBIین نبود که از ایاالت متحده آمریکا در مقابل اتهام ضدسامی بودن دفاع گردد. مسأله تنها ا

 ریخت و به یک وکیل دادگستری یهودی وظیفه داد:

 

دو که اتحاد شوروی در حقیقت یک  ها در زندان و کوشش برای مجاب کردن آنجلب اعتماد روزنبرگ

در مورد اتحاد شوروی را اگر بتوان خیال باطل آنان  قدرت ضدسامی است، که کمر به قتل یهودیان بسته.

درخواست از یهودیان همه جهان برای ترک » یازتوانند در اها میمتزلزل کرد، در آن صورت روزنبرگ

 ۱۸۱«.جنبش کمونیستی و کوشش برای نابودی آن، مورد عفو قرار گیرند

 

با شهامت روی صندلی الکتریکی ۴۵۹۱ژوئن  ۴۵کنشگر کمونیستی که روز  ها در مورد دواین کوشش

گیری در جای دیگر به نتایج مطلوبی دست السکوتاثر بود ولی این نوع اخاذی و حقجای گرفتند، بی

تهدیدآمیز جنگ سرد، جای تعجب نبود که چندین تن از روشنفکران یهودی سرشناس  در جوّ»یافت: 

خود را ناچار بینند که متوصل به تقیه شده و حتا  آمریکایی، از جمله برخی که قبالً گرایشات چپ داشتند،

« ضدسامی بودن»ها سازوکار تخریب استالین به اتهام تعداد زیادی از آن ۱۸۲«.به عضویت حزب باد درآیند

 را به راه انداختند.

 

از  یکی ۴۵۱۵رو شد. در سال هبیافتد، با مشکالت جدی روب که بتواند جاولی این افسانه سیاه قبل از این

را پیشکسوتان جنگ سرد، یعنی چرچیل کراراً قیاس کذایی بین نازیسم و کمونیسم را مطرح کرد: او اولی 

، ولی در مورد «کردخلق برتر و نفرت ضدسامی بسنده می تنها به غرور»دانست چون تر خطرناک میکم

« دگرانش در تمام کشورهایک کلیسای هواداران کمونیست در اختیار دارد، که ارشا»دومی معتقد بود که 

ها حضور دارند. در نتیجه ما در یک طرف با نفرت نژادپرستانه و ناسیونالیستی که اول و در بین تمامی خلق

های جهانی، حتا اگر تنها به عنوان کمک ابزاری علیه خلق یهود برانگیخته شد و در طرف دیگر با کوشش

 مشخص ۴۵۹۱شاید نظریات آدورنو در سال  ۱۸۳.رو بودیمهروب ،بود« کشورگشایی امپریالیستی»در خدمت 

را منتشر کرد،  ده در شخصیت خودکامهش مطالعات انجامکه او کتاب خود در مورد تر باشد. هنگامیکننده

های در سال»کید نمود و اضافه کرد: أت« همبستگی و ارتباط بین رویکرد ضدسامی و ضدکمونیستی»روی 
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 کمونیسم را در چارچوب یک تروربلیغاتی در آمریکا صرف این شده که آنتیهای تاخیر تمام مکانیسم

تعداد کسانی که قادر بودند در مقابل -البته به استثنای هواداران خط حزب-د و احتماالًنغیرمنطقی معرفی کن

ی هنوز در این مرحله، که اتهام ضدسام ۱۸۴«.ناپذیر ایدئولوژیکی مقاومت کنند، زیاد نبوداین فشار پایان

 داد.ها را هدف قرار میمتوجه استالین و هوادارانش نبود، این اتهام  تنها ضدکمونیست

 

شد. کرد و آشکارتر میاز همان آغاز تناسب نابرابر قوا بین دو اردوگاه جنگ سرد به نفع غرب تغییر می

ای به نفع غرب رشد رسانهاین عدم توازن نیرو هم در زمینه نظامی و هم در زمینه ایدئولوژیکی و آتشبار 

 های یک طرف باقیکردند امروز تنها تهمتدو طرف مطرح می کرد. از تهمت ضدسامی بودن که هرمی

نظر از مانده و دیگری کامالً به دست فراموشی سپرده شده است. باید اضافه کرد که این اتهام صرف

ضدسامی بودن »ولی او هم  ،یست که چراگرفت: معلوم ناستالین، جانشین او خروشچف را نیز دربر می

 حال:و با این ۱۸۵.را به اثبات رساند« آشکاری

 

درصد پرسنل  ۹٫۴درصد کل دانشجویان،  ۴٫۵درصد جمعیت شوروی بودند،  ۱٫۵یهودیان که  ۴۵۱۷در سال 

 ۱۸۶.دادنددرصد دانشمندان کشور را تشکیل می ۱٫۱علمی و 

 

به بعد ضدسامی معرفی  ۴۵۱۱های ت تا استالین را حداقل از سالشناس انگلیسی که کوشش داشیک تاریخ

ها یهودی بسیاری از همکاران نزدیک آن»کند، نه تنها اذعان دارد که افراد منتخب رهبران شوروی و حتا 

)یا در « دادندیهودیان در دولت اکثریت را تشکیل می» ۴۵۱۷کند که در سال ، بلکه حتا اضافه می«بودند

ضدسامی بودن استالین  توان از آمار و ارقام و تحقیقات تجربی برای تأیید تزسختی میه ب ۱۸۷.ی(حزب دولت

 و شوروی استفاده کرد!

 

 استالين، اسرائيل و جامعه يهودی اروپای شرقی -۹۲

طور کلی رقم زد، جامعه ه هایی که تاریخ شوروی و اردوگاه سوسیالیستی را ببدیهی است که درگیری

سیس أنصیب نگذارد. در گام اول بپردازیم به وضعیتی که با پایان جنگ جهانی دوم و تا نیز بییهودیان ر
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گیر یهودیان در دستگاه کشوری و دولتی قبالً اسرائیل، در اروپای شرقی پدید آمد. در مورد حضور چشم

رستان را در نظر در مجا شناسی یهودیان مثالًنظر از ترکیب نهادها باید احساس حقسخن گفته شد. صرف

تنها سربازان شوروی بودند که ما را از مرگ حتمی نجات »داد( گرفت، زیرا )شاهد مهمی خبر می

ها آغاز شد: آیا باید عسلی که برای مدتی حاکم بود، زیاد دوام نیافت و درگیری ولی ماه ۱۸۸«.دادند

کشی رایش سوم و جالدانش یاست نسلهایی که از زیر تیغ سیهودیانی که به مجارستان بازگشتند و یا آن

در برده بودند، خود را وقف بازسازی کشور ویران شده نمایند و یا به کشور یهودی که در ه جان سالم ب

 گیری بود، مهاجرت کنند؟ در ابتدا هواداران گزینه دوم بسیار فعال بودند:خاورمیانه در حال شکل

 

کردند که در یته مشترک یهودیان آمریکا را رهبری میکاربران صهیونیستی )...( بخش مجارستانی کم

ها دوران پس از جنگ بودجه قابل توجهی برای بازسازی جوامع یهودی در اختیار داشت و در اختیار آن

های اقتصادی برای بازماندگان بود. یک هوادار صهیونیستی به نام ترین کانال کمکداد. این مهمقرار می

 شد و در آنجا هر« دوهانی»ترین کنیسه بوداپست در خیابان ، خاخام معروف«زفابیان هرسکویت» دکتر

ها دارای شد که صهیونیستهفته به تبلیغ مهاجرت به اسرائیل مشغول بود )...(. در آن زمان گفته می

شود که های مجارستانی بودند )...(. گمان زده میثرتری از کمونیستؤتر و متشکیالت به مراتب گسترده

 ۱۸۹پنجم جمعیت یهودی راه مهاجرت را انتخاب کرد.تقریباً یک

 

 و کارشناس و متخصص نیروهای که بود جدی حجامت یک کیفی نظر از ویژه هب گسترده مهاجرت این

 یغما به ،آورد پدید  را دوباره زندگی جنگ هایهویران میان از تا داشت، مبرم نیاز هابدان کشور که را مدیریتی

 مردود را صهیونیستی گزینه که یهودیانی جمله )از را حزب و  دولت که بایستمی امر این و بردمی

 سازد: نگران مطمئناً شمردند(می

 

 سلطه بودند قادر حتا بلکه کردند،می جلوگیری یهودیان مهاجرت از ۴۵۱۱ سال در تنها نه )...( هاکمونیست

 تقریباً ما برای» آورد:می خاطر هب «یاآری آری» هاهیونیستص رهبر نمایند. تحمیل  یهودیان دنیای به را خود

 جدیدی زندگی نگران سالخوردگان ویژه هب کنند. مهاجرت فلسطین به که کنیم مجاب را مردم که بود مشکل
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 اختیار در هرگز یهودیان که کرد،می پیشنهاد هاآن به دولتی مشاغل چنانآن رژیم  بودند. جدید زبان با

 بسیار کمونیستی جنبش یابند. راه دولت به و شوند ارتش افسر یا و دادگاه قاضی توانستندمی هاآن مثالً نداشتند.

 مقاومت وسوسه این مقابل در توانستندمی چگونه یهودیان داشت. اجرایی مدیران به مبرمی نیاز و بود ضعیف

 ۱۹۱«کنند؟

 

رسد. نه تنها اثری از بدرفتاری نسبت به ه نظر میمعنی بطور که معلوم است، صحبت از ضدسامی بودن بیاین

پذیرفتند که در مجارستان بمانند از موقعیت ممتازی برخوردار یهودیان وجود ندارد، بلکه برعکس اگر می

گیرد، اول  ای که اینجا ذکر شد قبل از این که دنیای کمونیستی را فراشدند. باید اضافه کرد که مبارزهمی

های فراوان در مورد یهودیانی که گزینه ماندن و ذوب در درون تکان داده بود. کوششجامعه یهودی را 

 رو شد،هانتخاب کرده بودند، با شکست روب ،شدندن محسوب میآ که شهروندرا شدن در کشوری 

 

ها( نتوانستند در بین یهودیان ایده جدایی نژادی را گسترش بخشند. هنگامی که هم )صهیونیسترویبر و 

جنبش صهیونیستی را ممنوع اعالم نمودند، بخش عمده یهودیان ثابت کردند  ۴۵۱۱ها اواخر دهه مونیستک

ها اساساً گفتمان هویت ملی یهودی را نپذیرفته بودند. این ایده که جامعه یهودی باید خود را یک که آن

سازی جوی همگونوای بود که به ضمیر یهودیان، که در جستاقلیت ملی تعریف کند، آخرین نکته

 ۱۹۱.کردفرهنگی نوین بودند، خطور می

 

بحران مشابهی نیز در شوروی جریان داشت: باز در این مورد نیز نهایتاً این درگیری کل جامعه یهودی را 

 ۱۹۲ای در روزنامه پراوداطی مقاله ۴۵۱۱سپتامبر  ۰۴روز « ایلیا اهرنبورگ»گرفت. نویسنده مشهور می دربر

هیتلر  «وهرماخت»و توسط ناک بودن صهیونیسم که بر سر راه بازسازی کشور ستمدیده در مورد خطر

وجود آورده و باز مسأله یهودی را از ه ویران شده، کشوری که پیشتاز سوسیالیسم در جهان است، موانعی ب

گیری در ای که اکنون در اتحاد شوروی به خوبی حل شده، هشدار داد. این موضعکند، مسألهنو زنده می

« شونیسم نژادی»را مبین گام با محکوم کردن رویکردهای ضدسامی بود که استالین آنمقابل صهیونیسم هم

 ۱۹۳.دانستمی« خواریآدم»و 
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خیلی جالب  ،در مسکو صورت گرفت ۴۵۱۱گوی میان گولدا مایر و ایلیا اهرنبورگ که در سال وگفت

که جذب فرهنگ کشور مربوطه شده باشند را به یهودیانی است. گولدا مایر که احساس تحقیر خود نسبت 

آید یهودیانی را ببینم که به زبان عبری و یا حداقل ییدی سخن خوشم نمی»به نمایش گذارده و گفته بود 

 ۱۹۴«.شما در خدمت ایاالت متحده آمریکا قرار دارید»اهرنبورگ با عصبانیت پاسخ داده بود: « گویندنمی

 مقابل مخاطب دیگری گفته بود: نویسنده شوروی در

 

بین رفته و باید یهودیان در اتحاد  دولت اسرائیل باید درک کند که در این کشور دیگر مسأله یهودی از

ها برای ترغیب آنان به پذیرش صهیونیسم و قبول مهاجرت گذارد و کلیه کوششبشوروی را به حال خود 

 ۱۹۵.بلکه خود یهودیان با این گرایش مبارزه خواهند کرد ،فوراً متوقف گردد. نه تنها مقامات )شوروی(

 

ای دامن شکی نیست: مهاجرت عظیم دانشمندان که در شرف وقوع بود فارغ از وجود جنگ سرد به مشاجره

هم به این خاطر که نمایندگی دیپلماسی اسرائیل برای رسیدن به اهداف خود، از در جریان قرار زد و آنمی

 ۱۹۶.نمودطور مستقیم با جامعه یهودیان شوروی رابطه برقرار میه پوشی کرده و بی چشمدادن مقامات شورو

 کرد:تر شدت پیدا میشد، این مشاجره بیشچه نزدیک شدن اسرائیل به غرب آشکارتر می حال هر به هر

خواستند ینام شوروی که یهودی بودند، مها با تبلیغات خود از تعداد عظیمی از دانشمندان بهصهیونیست

مهاجرت کنند و به اردوگاهی بپیوندند که مصمم بود، کشوری را که رهایی و رشد اجتماعی آنان را مقدور 

ول اتحاد شوروی تا نیمه ؤها نمایندگان مسوجود رشد اصطکاک با»کرده بود، خفه کند. ولی با این حال: 

ودند. البته آن را منوط بر رفتار دولت کید نمأکراراً روی همبستگی شوروی با اسرائیل ت ۴۵۹۱اول  دهه 

 ۱۹۷«.ها بین شرق و غرب اعالم داشتنداسرائیل در درگیری

 

سرعت از بین رفت. گسستن از دولت یهودی به معنی برخورد رودررو ه پایه مسکو ببی ییاؤولی آخرین ر

ای مورد سرکوب واقع نهرحمابا محافل فعال صهیونیستی در اردوگاه سوسیالیستی بود، که اکنون به شکل بی
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مهاجرت یهودیان به اسرائیل را تقویت و »، که به اعتراف دخترش «سالنسکی»شدند. در چکسلواکی می

 محکوم به مرگ شد. ۱۹۸«کردترویج می

 

تر بود که خطر مرگ تنها با چند ماه زندان از سرش رد شد. ولی با این شانسخوش« آنا پاوکر»مانی ودر ر

 ها پیش رژیم ایدئولوژی صهیونیسم را محکوم کرده بود، هراز مدت»رو هستیم: هابهی روبحال با مورد مش

که راه را برای رسیدن به سرزمین معهود  امور خارجه( )به عنوان وزیر« پاوکر»چند که تا برکناری 

؛ «نع نشده بودمانی به اسرائیل را ماوجریان مهاجرت یهودیان ر ۴۵۹۰داشته بود و در سال  مخفیانه باز نگاه

 ۱۹۹«.هزار یهودی رومانی به اسرائیل به برکت وجود او مقدور گردید ۴۱۱مهاجرت حداقل  »

 

هر یهودی ناسیونالیست و »شود که استالین گفته بود: سوءظن استالین قابل درک بود. ادعا می رو رشداز این

گیری جوامع یهودی در شرق عچرخش در موض ۲۱۱«.جاسوس سازمان اطالعات ایاالت متحده آمریکا است

داد که قبل از آغاز جنگ اول جهانی حزب می« خیانت»ها بوی اروپا مطمئناً برای بسیاری از کمونیست

« جنگ استالین علیه یهودیان»دمکرات آلمان به آن متهم شده بود. آیا باید وقوع این درگیری را  سوسیال

در این رابطه منتشر کرده بود، این امر را « پستروزالمج»نگار تعبیرکنیم؟ تیتر کتابی که یک روزنامه

جنگ »تر از کتابی است که استالین زیر عنوان کننده کرد. ولی آیا این تعبیر واقعاً متقاعدتلقین می

شناسی )مثل ها را متهم کرده بود؟ حتا تاریخآن« ها علیه اتحاد شوروی و اردوگاه سوسیالیسمصهیونیست

کند تا بلشویسم و کمونیسم را تا حد یک پدیده بزهکارانه تقلیل دهد، اعتراف می کانکست( که کوشش

و « رویکرد ضدسامی به خودی خود هرگز یک دکترین دولتی نبود»کند که در اتحاد جماهیر شوروی می

 ۲۱۱.وجود نداشت« فرضیه نژادی»ای با هیچ نوع رابطه

 

کند که استالین شناس نامبرده اضافه میمفهومی داشت؟ تاریخ دادن هیتلر و استالین چه در نتیجه مشابه قرار

 ۲۱۲«.کار گیرد و لذا به متهم ساختن غرب به ضدسامی بودن ادامه داده امیدوار بود اسرائیل را علیه غرب ب»

حال کسی ندیده که رهبران نازی دشمنان خود را به ضدسامی بودن متهم کرده باشند! کانکست از ه ب ولی تا

کند، بسیار مسخره است که اتهام ضدسامی بودن که استالین علیه غرب مطرح می کندحرکت می أبداین م
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کند، پرسد که آیا اتهام ضدسامی بودن که غرب علیه استالین مطرح میولی از طرف دیگر از خود نمی

باید وارث  مستحکم و باقوت است. اصالً چرا باید استفاده ابزاری فقط در یک طرف صورت گیرد؟ و چرا

ای از انظار عمومی غرب( طور بخش گستردهضدسامی بودن رایش سوم کشوری باشد که هیتلر )ولی همین

پروتکل و تأیید نهایی صحت و خطری که  انتشار « بلشویکی-توطئه یهودی»ها به عنوان مظهر مدت

مورد « لین علیه یهودیانجنگ استا»افسانه  ،حال باشد؟ به هر ،برمال و آشکار کرده بود بزرگان صهیون

های اغلب بانفوذ، که پس از شنیدن خبر مرگ او سوگوار شدند و او را به عنوان قبول بسیاری از اسرائیلی

 کتاب(. گفتاره پیش. ک. بستایش کردند، نبود )ر« خورشیدی که غروب کرد»

 

یان حکام کمونیست که مرا روزه و تشدید تراژدی فلسطینی شکافی  ۹ولی پیروزی اسرائیل در جنگ 

تر کرد. آیا اروپای شرقی جامعه یهودی و محافل هوادار اسرائیل و کشورهای غربی وجود داشت، عمیق

کرات از ه توانیم از رویکرد ضدسامی سخن بگوییم؟ اگر ما به بازنگری دو دانشمند یهودی که در باال بمی

دانشجویان  هواخواهی»در پراگ چه اتفاقی افتاد:  ۴۵۹۷بینیم که در سال ها نقل قول شد، اعتماد کنیم، میآن

)...( دارای یک دلیل بسیار ساده بود: عدم محبوبیت دانشجویان عرب که  چکسلواکی نسبت به اسرائیل

به ناگاه خیلی از »داد: وقایع مشابهی نیز در ورشو رخ می« .کردندها تحصیل میها در دانشگاههزاران نفر آن

و « .کردند، از مجارستان بودندردند که تعداد زیادی از یهودیانی که در فلسطین زندگی میآویاد میه مردم ب

ت لهستانی ما درس خوبی به اعراب بدبخت روس أیهودیان پرجر»زد: رو یک راننده تاکسی فریاد میاز این

نژادپرست  کرد، چه کسیدر برخورد با قدرت کمونیستی که از کشورهای عربی جانبداری می ۲۱۳«دادند

 رو هستیم و یا با نژادپرستی ضد عرب؟هبود؟ آیا ما با نژادپرستی ضدیهود روب

 

 بودن« وطنیجهان»معضل  -۹۳

کننده  شود، حداکثر ثابتکه معموالً در تأیید اثبات ضدسامی بودن استالین مطرح می« توطئه پزشکان»حتا 

ست یهودیان سپرده بود. در ضمن تنها چند چه باشد او تا آخر سالمت خود را به د خالف آن است: هر

های شوروی از طرف رهبران و رسانه« توطئه»کلی  طوره یهودی در بین پزشکان متهم وجود داشتند و ب
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آیا پارونویا علت پدید آمدن سوءظن بود؟  ۲۱۴«.کاپیتالیستی و امپریالیستی معرفی شد و نه صهیونیستی»

سازمان سیا از زمانی که منابع جاسوسی اسرائیل در اروپای »دارد: برخی جزییات انسان را به تفکر وامی

تر شد. مثالً جاسوسان داد )نسبت به دولت یهودی( مهربان شرقی و اتحاد شوروی را مورد استفاده قرار

موساد اولین بیگانگانی بودند که متن کامل سخنرانی محرمانه خروشچف در مورد جنایات استالین را دریافت 

 های جاسوسی ایاالت متحده آمریکا نهادند.و آن را فوراً در اختیار سازمان ۲۱۵«.کردند

 

دو اردوگاه به  نام گرفته بود در هر« دوران سوءظن»نباید فراموش کرد که طبیعتاً دورانی که به درستی 

ی جاسوسی هااین راز عیانی است که سازمان ،عالوه برآن ۲۱۶.زدانحاء مختلف تعقیب توهمات را دامن می

چنین فیدل کاسترو، لومومبا و ایاالت متحده آمریکا سعی وافری برای نابودی فیزیکی استالین و هم

المللی کمونیستی چگونه ممکن بود به رهبر بالمنازع جنبش بین ۲۱۷.دادندخرج میه دیگر ب« های هارسگ»

های حاضر بودند سوار بر موج درگیریدست یافت، بدون استفاده از افرادی که به او بسیار نزدیک بودند و 

وجود آمده ه سیس دولت یهودی و به خاطر سیاست اسرائیل در مهاجرپذیری یهودیان بأاخیر که پس از ت

حداقل یک »،  «توطئه»زمان با کشف های جاسوسی غربی بگذارند؟ همبود، خود را در اختیار سازمان

کرد که پزشکان کرملین ئین انگلیسی )...( تصور میدیپلمات مهم غربی حاضر در مسکو، سر آ.  کاسکو

در ضمن سوءظن به پزشکان ظاهراً در تاریخ روسیه یک  ۲۱۸«.اند واقعاً در خیانت سیاسی شرکت داشته

گردن پزشکان آلمانی ه تبار مرگ تزار الکساندر سوم را بشناس اسرائیلی روسپدیده مکرر است: یک تاریخ

 (.۴پاراگراف  ۹به بخش . ک. درمان داشتند )رکه او را تحت اندازد، می

 

کند که باید اضافه کرد که کتابی که اخیراً در ایاالت متحده آمریکا چاپ شده این فرضیه را مطرح می

های شده است. آیا باید از این نتیجه گرفت که نگرانی« شدانوف»پزشکی باعث مرگ « هایدرمان»

ها که حتا یک سند در تأیید فرضیه آنایه یک دلیل و حتا با تأیید اینپایه نبوده است؟ بدون اراستالین بی

کوشند تلقین کنند که پزشکان قاتل، مخلوق دشمنان شوروی نیستند، وجود ندارد، نویسندگان کتاب می

یک از پزشکان معالج تکنیسین رادیولوژی، هیچز جه باشند! بده دیکتاتور کرملین میرپروبلکه دست
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و با این وضع مشخص شد ما در یک فضای میتولوژیک، میتولوژیکی با  ۲۱۹.یهودی نبودند«  شدانوف»

گیرند که آلمانی و یا روس ب توانند مورد سوءظن قراربریم: تنها پزشکانی میسر میه آوایی نگران کننده ب

لین وقتی که غیریهود باشند! ولی مجدداً بازگردیم به فضای تحقیقات تاریخی: باید توجه داشت که استا

 ۲۱۱.توانسته خود تحقیقات را مختوم اعالم کندمتوجه اشتباهات خود شده، می

 

کنند استالین را نیز به اتهامات اضافه می« وطنی بودنجهان»ها تر آنبه دلیل فقدان وجود استدالالت بیش

توانستند دیان چه کسانی میتنها به این خاطر که تئوری ضدسامی بودن او را زنده نگاه دارند: به غیر از یهو

که بین دو طرف جریان نیز وطنی بودن را در گفتمان تلخی وطنی باشند؟ در حقیقت باید اتهام جهانجهان

داشت، منظور کرد. آن کسانی که مصمم بودند تا در وهله اول خود را وقف ساختمان سوسیالیسم در 

و از این طریق از انتظار ارشادی وقوع انقالب در که از بطن انقالب اکتبر بیرون آمده بود کنند کشوری 

و  « عقلی ملیکم»، «انزواطلبی ملی»نظر کردند، متهم به جهان و یا از صدور آن به جهان صرف سراسر

 ۴گفتار و به بخش به پیش . ک.)ر«  زادهدهقان»و « بچه شهرستانی»اگر استالین  ۲۱۱:دهاتی مسلکی شدند

نه زبان فرنگی بلد بود و نه خارج را دیده »که به قول تروتسکی  ، مولوتف نیزشد( محسوب می۴پاراگراف 

اندیشانه وار و تاریکدو دچار این عیب بودند که دهاتی هر ۲۱۲.از موقعیت بهتری برخوردار نبود« بود

 شدندواکنش کسانی که به این معایب متهم می ۲۱۳چسبیده بودند« نقش ارتجاعی دولت ملی»دودستی به 

که قادر نیستند واقعاً یک نظم اجتماعی نوینی را  نامیدندهای انتزاعی میوطنیاین بود که منتقدین را جهان

 کنند. پا بر

 

را ضدسامی جلوه دادن، به این مفهوم است که بخواهیم معضلی را کوچک « وطنی بودنجهان»مخالفت با 

شمول برخوردار است. اگر ور و شوق جهانداد و از ش که در مرکز توجه هر انقالب بزرگی قرار نیمک

جمهوری و یا بهتر »و یا هواداران « جمهوری عمومی»ربسپیر فرضیه صدور انقالب را، که هواداران یک 

نمود که فرانسه نوین  کرد، مشخص میرد می ۲۲۴برای آن ارزش قایل بودند« بگوییم به آتش کشیدن جهان

« ارشادگران مسلح»بنامد که « پایتخت جهان»اگر بخواهد خود را کمکی به انقالب در جهان نخواهد کرد، 
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، بلکه «های ماجراجویانهنه جنگ»خیر!  ۲۱۵.دارداعزام می« کشورگشایی به جهان»برای تبلیغ مذهبی و 

به سخن  ۲۱۶.های کهنه و فرتوت را در اروپا به زانو درخواهد آوردخواهد بود که رژیم« خرد قوانین ما»

المللی واقعی خود را ایفاء کند که بتواند وظایف انقالبی تنها هنگامی قادر خواهد بود نقش بین قدرت دیگر،

 برای ساختمان نظم نوین در فرانسه تمام و کمال اجرا نماید.را ملی خود 

 

ای ترازنامه اندازه تا ۴۷۵۱/۵۱آلیسم آلمانی عمیقاً به تعمق پرداخت. کانت که در سال در این مورد ایده

تواند دچار این خطر انتزاعی می« پرستجهان» گویدتاریخی و فلسفی انقالب فرانسه را ارایه کرده بود، می

ر این اچدتواند پرستی می، در حالی که میهن«گرایشات او در عمومیت زیاده از حد، گم شود»شود که 

شی بسپارد. لذا مسأله اینجاست دست فراموه خطر شود که خود را تافته جدابافته احساس کند و عمومیت را ب

واقعی است، « وطنجهان»سو شود؛ آن کس که یک با یکدیگر هم« پرستیمیهن»و « پرستیجهان»که 

 ۲۱۷«.نظر داشته باشد باید در وابستگی خود به کشورش دارای این گرایش باشد، که رفاه تمام جهان را در»

اول از همه تعریف مفهوم کلی انسان )دارنده حقوق،  ،دهد: فلسفه حقوقاین شیوه فکری را هگل توسعه می

ورد آاست( را دست« زیرا انسان است و نه چون یهودی، کاتولیک، پرتستان، آلمانی و یا ایتالیایی و غیره»

حیات »تفاوتی یا تقابل با ،  بی«وطنی شدنجهان»کند که امر نباید به داند ولی اضافه میتاریخی عظیم می

خالء »این خطر را دارد که به «  پرستی کلیانسان»بیانجامد.  ،که فرد شهروند آنست کشوری« مشخص

کند، که به طور مشخص گونه ادا میمحتوایی مبدل گردد: فرد سهم خود را نسبت به جمع اینو بی« عمومی

صورت این کند، فعالیت کند.  زیرا در غیردر محافل معلومی )فامیل، جامعه، ملت(، که در آن زندگی می

ای خواهد بود و در که ادعا شده بود، در بهترین حالت اعالم حسن نیت شرافتمندانه« پرستی کلیانسان»

 ولیت مشخص.ؤبدترین حالت تکنیک فرار از قبول مس

 

مولی قاطع خود از انقالب فرانسه به ارث برده بود. شاین مشکلی است که انقالب اکتبر با توقع جهان

وطنی جهان»برد، در مقابل پیش از استالین با این که در پاریس در مهاجرت به سر می هامدت« هرتزن»

. ک. )ر کردتردید رفتار می ولیت ملی قایل نبود، بسیار انتقادی و باؤکه ارزشی برای ایده ملی و مس« بودنی

اتهام »گرامشی رفت. وقتی که (.  این پلمیک از مرزهای اتحاد شوروی فراتر می۹پاراگراف  ۱به بخش 
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شمرد، ویژه علیه استالین را مردود میه شوروی و ب علیه اکثریت حزب کمونیست اتحاد ۲۱۸«ناسیونالیسم

گرفت. در بود موضع می« وطنی مبهمجهان»که در واقع به معنی « به اصطالح انترناسیونالیسمی»دقیقاً علیه 

خیلی »گرفت، زیرا مورد انتقاد قرار می« یوطنجهان» اینجا هدف اصلی تروتسکی بود که به عنوان یک

نوع عنصر مبهم و تنها ایدئولوژیکی )به  انترناسیونالیسم را از هر»و در نتیجه قادر نبود « سطحی ملی بود

زیرا  ند،شد؛ استالین و قبل از او لنین در مقابل تروتسکی قرار داده می«بدترین معنای کلمه( تصفیه کند

 ۲۱۹.کردنده مییرااتری زمان انترناسیونالیسم پختهطور همه بودند، ب« عمیقاً ملی»ها چون آن

 

وطنی بودن در اتحاد شوروی تشدید پیدا شد، انتقاد به جهانتر میچه تهدید فاشیسم و نازیسم بیش هر

 کرد. ما در مورد پیام پرشور دیمیتروف به انقالبیون، دوسال پس از به قدرت رسیدن هیتلر سخن گفتیممی

. انترناسیونالیسمی که به نیهیلیسم ملی بیانجامد، زنندب« نیهیلیسم ملی»خواست دست رد برسینه ها میکه از آن

کید أما شاهد بودیم که استالین در آستانه عملیات بارباروسا ت ،وطنی بودن است. عالوه براینبه معنی جهان

ولیت ملی خود را به عهده گیرد، باید ؤت مسکه قادر نیس« وطنیجهان»کرد، که انترناسیونالیسم برعکس 

وطنی بودن که عنصر عمده مبارزه علیه فاشیسم پرستی مربوط سازد. انتقاد از جهانبتواند خود را با میهن

غاز جنگ سرد، وقتی که آنازی )و ضدسامی بودن( بود، هیچ قرابتی با ضدسامی بودن نداشت. این انتقاد با 

جماهیر شوروی را زیر فشار برد، باز هم شدیدتر شد. وقتی که کشوری که در  تهدید هولناک جدیدی اتحاد

 تر تشدید شد. سونوطنان بازهم بیشآن انقالب آغاز شد، برای بقای ملی درگیر مبارزه گردید، انتقاد جهان

 ارهای دیگر را زیر سلطه خود قرگیرند تا خلقمللی که از امپریالیسم کمک می»اتسن در چین نوشت: ی

کنند تا از موقعیت خود به عنوان اربابان جهان استفاده کنند، موافق دهند و از این طریق کوشش می

نظرانه و ای کوتهبه عنوان مقوله»پرستی را کنند میهنحال کوشش می و به هر« وطنی بودنندجهان

وجه که انترناسیونالیسم به هیچ کرد به این مفهوممائو نیز همین نظر را دنبال می ۲۲۱.بدنام کنند« غیرلیبرال

حقایق کلی مارکسیسم باید با شرایط مشخص کشورهای مختلف تکمیل شود »کند: پرستی را نسخ نمیمیهن

 ۲۲۱«.پرستی وحدت وجود داردو بین انترناسیونالیسم و میهن
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 وطنیفت با جهانعمدتاً یهودی بودند و آیا به همین دلیل مخال« هاجهان وطنی»جماهیر شوروی  در اتحاد

صرفه نیست اشاره کنیم که سون یاتسن در پلمیک خود با ای از ضدسامی بودن بود؟ بیبودن شکل پوشیده

خواهد تا از یهودیان بیاموزند که با وجود هزاران سال پیگرد، سرکوب و ها از خلق چین میوطنیجهان

ولی خود را  ۲۲۲.اند د را از دست ندادهولیت همبستگی متقابل خوؤآوارگی هرگز حس هویت و نتیجتاً مس

روی اتحاد شوروی متمرکز کنیم: در حقیقت در بین صفوف اکثریت اعضای حزب کمونیست اتحاد 

وطنی بودن علیه حال از اولین کسانی که اتهام جهانجماهیر شوروی حضور یهودیان ملموس بود و با این

وانگر( بود که معرف حضور ما ر آلمانی )فویشتتبارهبر اپوزیسیون را مطرح ساخت نویسنده یهودی

اگر  ۲۲۳.بود« انقالب جهانی»، تنها مسأله وی «پرست روس نبودتروتسکی هرگز یک میهن»هست: 

توانست از زیر تهمت گرفت، حتا تروتسکی نمیگشت، مبنا قرار میسوءظنی که علیه استالین مطرح می

اشرافیت بازار بورس »کرد که چگونه  کید میأقبل انقالب او تضدسامی بودن فرار کند. در تحلیل روسیه ما

های رباخوارانه تضمین نشانده مالی خود کرده بود که ربح... دولت تزاری )...( را مبدل به دست

و یا حتا توسط « روتشیلد و مندلزون»توسط « سلطه بر بازار بورس»و باید اضافه کرد که  ۲۲۴«.کردمی

قوانین موسی و »کردند تا شد که کوشش میصورت اشخاصی نمایندگی می و در هر« یالمللمندلزون بین»

بینیم در این مورد مراجعه به دنیای یهود کامالً صریح طور که میهمین ۲۲۵.را رعایت کنند« بازار بورس

را به  در حقیقت یهودیان« اشرافیت بازار بورس»است. آیا باید از این امر نتیجه گرفت که پلمیک علیه 

شویم؟ دهد و برای چندین و چندمین بار ما شاهد تجلی ضدسامی بودن میعنوان یهودی مرکز توجه قرار می

تر این است که او در هم نه بخاطر منشاء یهودی تروتسکی: مهممعنی است و آنگونه استدالل پوچ و بیاین

که باندهای « اری خونین در اکتبرگسمجالس عشرت و باده»دهنده زیادی به همان نوشته صفحات تکان

تحمل و « نیکالی رومانف، سردسته باندهای کشتار»سای قوم و حتا ؤدادند و از سوی رضدسامی ترتیب می

شد، اختصاص داده است؛ خوشبختانه با این باندها از طرف جنبش انقالبی و سوسیالیستی حتا ترویج می

 ها دست کمی از آن نداشت.ضدسامی« خواریآدم»ز در مورد ولی قضاوت استالین نی ۲۲۶.قاطعانه مبارزه شد
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 استالين« بارگاه»يهوديان، يهوديان در « بارگاه»استالين در  -۹4

این «: ترین تعداد از یهودیان را نجات داده استکشوری است که جان بیش»اتحاد جماهیر شوروی 

« هاشاهد عینی آن سال»تی دارد، و به عنوان نگار و دانشمندی است که تمایالت تروتسکیسبرداشت روزنامه

کشوری  هیچ»دهد: گیری کند. او ادامه میپا کرده موضع الزم می داند علیه سازوکاری که امروز غرب بر

یکی از پسران و »و این تازه همه داستان نیست: « .در سطوح باالی ارتش مثل ارتش سرخ یهودی نداشت

ت رهبری پیرامون أتوان اضافه کرد که در هیمی ۲۲۷«.زدواج کرده بودنددختر استالین با افراد یهودی ا

« بودن ضدسامی»استالین تا آخر یهودیان در سطوح باال و به تعداد قابل توجهی حضور داشتند. اگر فرضیه 

ت شدند و این عمل درسزدایی میخواست به نحوی زنده بماند، باید همکاران یهودی استالین یهوداستالین می

یاگودا، کاگانوویچ و بسیاری دیگر در روسیه، اروپای شرقی و »چند  و به موقع صورت گرفت: هر

« یهودیان تواب»ها جزو نقش مهمی در کنار یک دیکتاتور وحشتناک ایفاء کردند، ولی آن« مرکزی

و  ۲۲۸.کردیطور مشخص به تاریخ ادیان استناد مه بودند: این نظر یک روشنفکر یهودی به زبانی بود که ب

نگار تر آگاهانه را احساس کرد: مثالً یک روزنامهثیر سنن مذهبی منتقل شده و کمأتوان تدر جای دیگر می

 ۲۲۹.را محکوم کرد« مرتدین یهودی در بارگاه استالین»ترین روزنامه ایتالیایی در مهم

 

ه( تکذیب تلویحی اتهام ضدسامی )و یا یهودیان بارگا «مرتدین»و یا « توابین»در واقع گفتمان در مورد 

بودن است که به عنوان نژادپرستی، فارغ از رفتار سیاسی و مذهبی فردفرد اعضا، یک گروه نژادی مشخص 

شوروی استالینی و اردوگاه  واقعیت که یهودیان در سطح رهبری اتحاد دهد. اذعان به اینرا هدف قرار می

بود که در آن کشورها دسترسی به  یداشتند، اعتراف به امرحضور  شدسوسیالیستی که توسط او رهبری می

های سیاسی و اجتماعی وابسته به تعلق نژادی غیرقابل تغییر نبود، بلکه بستگی به رفتار قدرت و موقعیت

، یهودیان غیراصل و یا «تواب»و یا « مرتد»زدایی یهودیان )به عنوان سیاسی قابل تغییر داشت. ولی یهودی

شوند، این امکان را پدید آورد که ضدسامی بودن به که امروز افراد ناراحتی محسوب می«( رگاهیهودیان با»

پایه تجربیات فراهم شده باشد، مقاومت  نوع تحلیلی که بر ای تبدیل شود که بتواند در مقابل رد هرمقوله

 گیرد.برد استفاده قرار بلکه در مورد تمام تاریخ اتحاد شوروی مو ،کند و لذا نه تنها در مورد استالین
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پرستی بالفاصله پس از انقالب اکتبر با شرکت محافل مهم یهودی در مناصب باال، سازوکاری علیه ظلمت

obscurantism کرد. به نقد راه انداخته شد که مذاهب مختلفی )از جمله یهودیت( را بدان متهم میه ب

شعبه یهودیان در حزب  Jewsektia»توجه کنید: « دالسرا کوریر»نگار ایتالیایی نامبرده در روزنامه روزنامه

استدالل یک پرفسور  ۲۳۱«.زدجماهیر شوروی بود که ضدسامی بودن نوین را دامن می کمونیست اتحاد

های در طی انقالب بلشویکی )...( بسیاری از بلشویک»دانشگاه عبری اورشلیم نیز به همین شکل بود: 

  ۲۳۱«.کردند، که ضدسامی شدندیونالیسم انقالبی روسیه برخورد مییهودی با چنان تعصبی با ناس

 

جمعی هنام گرفتند، همگی دست« تواب»و « مرتد»که یهودیانی که دارای گرایشات کمونیستی بودند همین

از استالین هم فراتر رفت و دامن لنین رهبر  «ضدسامی بودن»شدند. کار که به اینجا رسید « ضدسامی»

 را نیز گرفت. « ضدسامی»ن سازوکار درجه اول ای

 

ها بسیار پذیری روساحتماالً لنین همیشه در مورد سازمان»نویسد: شناس اسرائیلی میحال این تاریخبا این

دودل بود. در یک صحبت خصوصی با گورکی گفته بود که روس باهوشی که یهودی نباشد و یا حداقل در 

و گویا مخاطب رهبر « ن یهودی در بدن نداشته باشد، وجود ندارد.بین پیشینیان خود یهودی و یا کمی خو

گورکی مخالفتی نداشت اگر یهودیان رهبری اقتصاد روسیه را به عهده »او هم عقیده بود:  روسیه نیز با

پذیری و انرژی برای سازماندهی، انعطافرا استعداد یهودیان "نوشت که  ۴۵۴۹گرفتند و در سال می

با در نظر  ۲۳۲«.داد طور معقول مورد نظر قراره ای چون روسیه باید بیافتهدر کشور بدسازمان هانشدنی آنرام

توان لنین و گورکی )که به عضویت حزب درآمد( را حداکثر نژادپرست ضدروس گرفتن این متن می

 ها را ضدسامی معرفی کرد.توان آندانست ولی مطمناً نمی

 

شناس شد. تاریخکردند تنها به سرنگونی رژیم کهنه در روسیه محدود نمی نقش درجه اولی که یهودیان ایفاء

دانست. و می« پیشتازان کمونیسم»را « اقلیت یهودی که همه جا وجود داشت»دهد: لنین یهودی ادامه می

عنی االمللی تبدیل شدند، یها، بلکه یهودیان به نوک پیکان پیشرفت روسیه در سطح بیننه اسالو»در نتیجه : 
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های ها و دیگر اقلیتدرخشان لنین بود که برای موفقیت انقالب به آن علیه اروپا و باقی جهان. آن یک شمّ

در ترویج و گسترش کمونیسم « ضدسامی»بینیم یهودیانِ طور که میهمین ۲۳۳«.ملی و نژادی تکیه کرد

گفتند، ها در مورد آن سخن میزییهودی که نا-ای ایفاء کردند: توطئه بلشویکیثر و تعیین کنندهؤنقش م

شده های یهودی سازماندهی چند ضدسامی ها، هرشد که از طرف ضدسامیاینجا از نو تعبیر و تعریف می در

 بود!

 

شناس نامبرده. ای بود که سابقه بسیار طوالنی داشت. برگردیم به اظهارات تاریخسر تبلیغ و توطئه داستان بر

طور رفتار کرد که مسیحیت با رابطه کرده بودند همانانی که با جامعه اولیه خود قطع به نظر او لنین با یهودی

شد که نقش یهودیان را در کار گرفته میه مجدداً مقایسه تعبیر نازیستی تاریخ ب ۲۳۴.ها رفتار کرده بودآن

لشویسم دنبال کرد. تنها را از دوران اولیه مسیحیت تا بتوان آنداد که میچرخه فاسد مورد انتقاد قرار می

چیزی که نو بود، این که تکیه روی نقش یهودیانی بود که چون اول به هواداری از مسیحیت و سپس از 

ها را ضدسامی شناخت. با این امید رد و نهایتاً آناشم« تواب»و یا « مرتد»ها را بلشویسم پرداختند، باید آن

با اقتباس از تاریخ فلسفه « ضدسامی بودن»برد، اتهام  بضربه  که با استالین، تمامی تجربیات شوروی را زیر

 تری بازتولید شد.ها نهایتاً با اشکال مختلف و سادهنازی

 

 «ضدسامی»به يک هيوالی « سامی»از تروتسکی به استالين، از يک هيوالی  -۹۵

مالت تاریخی و ادراکی، فرضیه ضدسامی بودن أاز منظر ت

. به هر شکل هم که بخواهیم تاریخ استالین قابل دفاع نیست

 ۴۵۱۱، یا ۴۵۱۹و یا  ۴۵۱۱آغاز این بیماری را مشخص کنیم )

پایه، سال تولد استالین(، این تشخیص نه تنها بی ۴۱۷۵یا حتا  و

گر خود را بلکه نسبت به یهودیانی زیادی که تا آخر شکنجه

ن تواآمیز است. چگونه میمورد ستایش قرار داده بودند، توهین

روزنامه  ۴۵۴۵اکتبر  ۱پیدایش این افسانه را توضیح داد؟ روز 
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سیس نشده بود( أها )که هنوز تسوسیالیستکه در آن زمان هنوز ارگان حزب ناسیونال« فولکیشه بئوباختر»

ول جنایات بلشویکی کرده و ؤرا مس« های ختنه شدهآسیایی»و « های یهودیه از تروریستیک گلّ»نبود، 

کید داشت که در عروق لنین نیز خون یهودی جریان دارد. لحن مشابهی نیز در انگلستان و أد تدر این مور

تر از تحت چنین شرایطی قابل درک است که تروتسکی بیش ۲۳۵.طور کل جهان غرب رایج شده بوده ب

ه یهودی کن کنندریشه»او به عنوان  ۲۳۶«.اصلی شیطانی تبلیغات پالکاتیو ضدبلشویکی گردد موضوع»لنین 

یک پالکارد تبلیغاتی ضدکمونیستی که در جنگ بین روسیه و لهستان در  ۲۳۷.معرفی می شد« خلق روسیه

داد که ستاره داوید به گردن خود ای غیرانسانی نشان میمنتشر  شده بود تروتسکی را با چهره ۴۵۰۱سال 

، یعنی «اشتاینتروتسکی و یا برون» ۲۳۸.های انسانی چشم دوخته بودو از باال به کوهی از جمجمه یختهآو

ول اغلب ؤکه احتماالً مس»برای گوبلز فردی است  ۴۵۰۵یک بلشویک یهودی به معنای واقعی در سال 

  ۲۳۹«.ها باشدمجری همه آن ست که هیچ فردی قادر نیست به تنهاییا هاییجنایت

 

ن اروپا و غرب از وحشیگری  هنوز حمله به اتحاد شوروی، که به عنوان جنگ صلیبی برای نجات تمد

دانیم استالین را آدمک طور که میشد، در جریان بود، که هیتلر همانبلشویکی و )آسیایی( معرفی می

هایی که کرد. طی سالمعرفی می ،المللی، یک یهودی باطنی اگر نه خونیبازی یهودیت بینشبخیمه

رفته پسند افتاده بود، هیوال مجبور بود رفتهنمود و در غرب نیز مورد رویکردهای ضدسامی کوالک می

« نهایی حلراه»شدن ننگ  هیبت یهودیان را به خود بگیرد. اما وضع پس از تالشی رایش سوم و آشکار

انگیزد، گرایشاً هیوالی ضدسامی تغییر کرد: هیوالیی که امروز بیش از هیوالهای دیگر خوف و هراس برمی

پیوستگی و استمرار آن روشن با وجود تلون زیاد در اشکال مختلف، به همبودن است. ولی با وجود این و 

 مندتر از توصیفی که تروتسکی با ستاره داوید و نگاه رضایتکنندهاست و توصیف استالین ضدسامی قانع

 نیست. ،کردخود به توده عظیم قربانیان بیان می
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 ششم بخش

 ير دوران استالينشناسی روانی، اخالق و تاريخ در تعبآسيب

 

 استالين« پارانويای»ژئوپوليتيک، ترور، و  -۹

 بر ها و اهمیت استالینیسم را بهتر درک کنیم؟ بناتواند به ما کمک کند تا پیدایش، خصلتکدام روش می

آن داشت تا  طور هیتلری( را برهمین ، توتالیتاریسم استالینی )و«دشمن عینی»تمرکز روی « آرنت»نظر 

، «حاکمه گذشتهطبقات »جو کند: بعد از وهای جدیدی را جستای دستگاه سرکوبگر خود هدفدایم بر

معنی بودن برای درک بی ۱.و غیره رسید« نشینهای ولگاآلمانی»، خائنین درون حزبی، «طبقه دهقان»نوبت 

تواند مورد نیز می کنیم که این امر به راحتی در مورد تاریخ ایاالت متحده آمریکا این نظر کافی است فکر

ها )متشکل از ایاالت متحده ، جامعه و یا نژاد ژرمن۴۵استفاده قرار گیرد: اگر آمریکا در اواخر قرن 

کرد، بعد از حمله در گرفته بودند، هنوز ستایش می آمریکا، انگلیس و آلمان( را که در صدر تمدن قرار

ها سال مبدل به دشمن شدند. و یا پس از ار( برای دهتبهای آلمانیها )و آمریکاییجنگ جهانی اول، آلمان

بزرگ با اتحاد جماهیر شوروی و بعد از تالشی رایش سوم این شوروی بود که به دشمن اصلی  دوره اتحاد

 نظر قرار تبار آمریکایی نبودند که زیرتبار و یا ژاپنیکه دیگر این شهروندان آلمانیتبدیل شد، به طوری

برای کمونیسم بودند مورد پیگرد قرار گرفتند. حداقل در  هواداریادی که مظنون به داشتن داشتند، بلکه افر

توانست از یک طرف روی همکاری چین و از طرف دیگر روی فاز آخر جنگ سرد، واشنگتن می

 کردند. اسالمی حساب کند، که مقاومت ضدشوروی در افغانستان را رهبری می« مبارزین صلح»همکاری 

 

از شکست امپراتوری شیطان، متحدین سابق شیطان مجسم شدند: اکنون مبارزین صلح  ولی پس

freedomfighters در  ها در سرزمین آمریکا و در تمام جهان( از زندان گوانتانامو سر)و هواداران آن

« نهای ولگانشیآلمان»کند، که تبعید آوردند. به ویژه یک مورد مشخص فرومایگی نظر آرنت را ثابت می

 گذارد. در واقع  روسیه تزاری در سالمی« دشمن عینی»را در جنگ دوم جهانی به حساب تمرکز روی 
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اقدامات مشابهی را انجام داد؛ به ویژه  ،شدپیمان غرب لیبرال محسوب میدر زمانی که هنوز هم ۴۵۴۹

که در آن زمان  «دشمن عینی»هاربور در مقابل  فرانکلین د. روزولت بالفاصله پس از حمله به پرل

تبار بودند، رفتار مشابهی نشان داد. اگر بخواهیم وضعیت جغرافیایی و نظامی را شهروندان آمریکایی ژاپنی

های رسید تا نگرانیتر به نظر میهای دیکتاتور شوروی به مراتب منطقیگیریم، نگرانیبدر نظر 

 جمهور ایاالت متحده آمریکا.رییس

 

کند. او در درک می ،که مورد استفاده اوسترا ای زای مقولهه آرنت خصلت مشکلرسد کگاه به نظر میگه

کند ولی وقتی را محکوم می« دشمنان بالقوه»تمرکز روی  توتالیتاریسم منشاءاولین نشر کتاب خود به نام 

ها کوشش کند و خلق شوروی مورد تهدید حیاتی قرار گرفته و آنساله غوغا میکه دومین جنگ سی

شد از پارانویا سخن گفت و لذا در نشر کردند در مقابل دشمنان بالقوه از خود حفاظت کنند، دیگر نمییم

شناسی روانی آن رفتاری برجسته گردد، که است تا خصلت آسیب« دشمنان بالفعل»بعدی کتاب سخن از 

 ۲.تنها مختص دیکتاتورهای خودکامه است

 

آورد. با این که آرنت قاطعانه علیه آلمان وجود نمیه اصل مسأله بولی این تصحیحات زبانی هیچ تغییری در 

حال پس از آغاز نمود، با ایننازی بود و با کشور سومین جمهوری و انقالب عظیم آن احساس همبستگی می

اجباری وحشتناک زندانی شد و این سرنوشت را در غالب  جنگ او درست در فرانسه در یک اردوگاه کار

تجربه کرد. در پایین خواهیم دید که این مقوله هم در انگلستان « مخالف بالفعل»و یا « القوهمخالف ب»یک 

 کرد.خوبی عمل میه چرچیل و هم آمریکای روزولت ب

 

را هایی ای سیاستکرد و حتا فکر یک تحلیل مقایسهسفانه آرنت فقط در سطح ایدئولوژیکی حرکت میأمت

گرفت. این در نظر نمی ،کردنددر یک وضعیت خطیر دنبال می های رهبری کشورهای مختلفتأکه هی

کمبود را باید جبران کرد. پس از پایان جنگ دوم جهانی چرچیل وضعیت کشور خود در آستانه درگیری 

یافته وجود هزار نفر نازی سازمان ۰۱دانستیم که در انگلیس بیش از می»عظیم  را چنین توصیف کرد: 

پرده آغاز جنگ بود و متناسب با آن کشورهای دوست و توطئه، پیش کاریداشت: دوران حاد خراب
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کرد، توجیه از این طریق دولتمرد نامبرده سیاستی را که طی جنگ دنبال می ۳«.اقداماتی را انجام دادند

از دشمن و یا سیستم « هواداری»که را که مظنون به  توانست هرمبنای آن انگلیس می نمود، که برمی

گرفت، که به دولت اجازه هواداری، عبارتی بود که همه چیز را دربر می»آن باشد، دستگیر کند:  سیاسی

های فاشیستی، بلکه هر گروه دیگری داد  بدون حکم دادگاه و برای مدتی نامحدود نه تنها اعضای سازمانمی

اد، از جمله کسانی که طرفدار دها سمپاتی نشان میکشور به آلمان را دستگیر و زندانی کند که به نظر وزیر

ول اقدامات مشخصی نبودند، بلکه تنها ؤکسانی که تحت تعقیب قرار گرفتند مس ۴«.مذاکره با هیتلر بودند

 شدند.محسوب می« مخالفین بالقوه و یا عینی»جزو 

 

شد، یایاالت متحده که از طرف اقیانوس آرام و اقیانوس اطلس با نیروی دریایی قوی و مجهزی محافظت م

داد: دشمن ترسی از حال تئودور د. روزولت هشدار میدلیلی نداشت که خود را مورد تهدید بداند. با این

ها خیانت ترین بنادرش به برکت سالمهم»استفاده کنیم، که « تجربه نروژ»اقیانوس ندارد. الزم است که از 

 آمریکاست: تهدید مشابهی نیز اکنون متوجه قاره « .و غافلگیری، تسخیر شد

 

ترین نقاط استراتژیکی توسط کره، پیاده شدن نیروهای منظم نظامی نیست. مهماولین فاز حمله به این  نیم

اکنون ها همها قرار دارند، تسخیر خواهد شد و آنلوحی که در خدمت آنهای مخفی و افراد سادهجاسوس

ها وقتی که  ملل متهاجم در عزم خود راسخند، آن تا به تعداد زیاد اینجا و در آمریکای التین حضور دارند.

 ۵.هستند که زمان و مکان و شیوه حمله خود را انتخاب خواهد کرد

 

مخفیانه مقدمات آن توسط افرادی »و این تازه همه قضیه نبود: باید به مقابله با تهاجم پرداخت، تهاجمی که 

برود و تخم نفاق کاشته شود. در اینجا خائنین فراهم می گردد تا به کمک تبلیغات مسموم وحدت از میان 

ای دیگر کسانی هستند که نظراتشان مغایر با منافع ملی است و مقاومت به وظیفه« عینی»بالقوه و یا دشمنان 

دو باید  شود که دیگر تنها وظیفه ارتش نیست، بلکه باید توسط تمامی کشور اجرا گردد. هرتبدیل می

 به نمایش بگذارند: ناپذیری از خودوحدت خلل
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اند و آنانی که در پشت خط جبهه خطوط دفاعی را بنا  کسانی که در خطوط دفاعی ما مشغول انجام وظیفه

ناپذیر در مورد شیوه زندگی که از آن ها اعتقاد خللکنند، باید دارای انرژی و تهوری باشند که به آنمی

پایه فقدان احترام به  تواند برخواستار آن هستیم، نمی های عظیمی که ماکنند، اعطاء نماید. کنشدفاع می

 ۶.آنچه که ما مدافع آنیم، بنا گردد

 

جا قابل  گیرد قادر است تهاجمی را که همه تنها یک بسیج عمومی که نهایتاً حوزه سیاست را نیز دربر

یک »ها شرطن پیشیت است و در زمینه سیاسی نیز خود را به نمایش گذارده، نابود سازد. از درون ایؤر

یرون خواهد آمد: پالکاردی که تصویر چتربازان نازی، که در ب ۷«یافتهای خوب سازمانسازوکار رسانه

برند و پالکارد دیگری که حمله به شهرها از طریق دریا را نیز بدفاع آمریکا حمله صددند به شهرهای بی

خطر بسیار بزرگ است زیرا « له خواهد کرد؟هیتلر چه وقت به آمریکا حم»کرد ال میؤکند، سمنعکس می

« وجود ستون پنجم در ایاالت متحده آمریکا»حداقل یک پالکارد سوم در مورد « .ارتش هیتلر اینجاست»

های متعددی جلب شد، ها و فیلمتوجه مردم در مورد جدی بودن این تهدیدات توسط کتاب ۸.دادهشدار می

را ها کرد، هواداران این سازمانرا رصد می« غیرآمریکایی»های عالیتکه بسیار موفق بود و کمیسیونی که ف

و درست مثل انگلیس، در  ۹زد!هزار نفر تخمین می ۱۱۱ ،بودند به کمک تجاوزگر برخیزند که حاضر

را نیز قدری گسترش یافت که حتا کسانی ه ایاالت متحده آمریکا نیز مقوله جاسوس و یا دستیار دشمن ب

ها متهم آن ۱۱.گرفتمی دربر ،عمل آورنده د از افتادن کشور به ورطه جنگ جلوگیری بخواستنکه می

 د. و اسب ترویای رایش سوم هستند و یا اگر این بار بخواهیم با زبان ت.« هاواسطه نازی»شدند که می

 عبارت آخر بسیار بااهمیت و مترادف با خیانت، یعنی« .ستون پنجم مماشات»روزولت بیان کنیم 

به همین دلیل هدف اتهام، محاکمه و  کردندگیری سیاسی بود و افرادی که این موضع را اتخاذ میموضع

 شدند.نظر گرفته می زیر« بالفعل»و یا « بالقوه»گرفتند و نهایتاً به عنوان دشمن ارعاب قرار می

 

قدرت »گرفت تا میشد و این موقعیت مورد سوءاستفاده قرار ترس و سوءظن در کشور گسترده می جوّ

FBI ارتش و »جمهور در مقابل مطبوعات افشا کرد که عناصر هوادار آلمان به رییس ۱۱«.تقویت شود
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هایی سازمان داده و یا خرابکاری« کارخانه  این کشور ۹۱تا  ۱۱»نفوذ کرده و در بیش از « نیروی دریایی

مناسبت جنگ در پیش ه ب« ویلیام ل. شیرر»اند. حتا یک روشنفکر متعادل مثل  سعی به اجرای آن داشته

گرانه هزاران جاسوس نازی از این کرانه تا مقابله با اقدامات توطئه»رو، خواستار آمادگی و هوشیاری برای 

کردند. ستون پنجم در زند و تصور میجا مردم حمله و مداخله دشمن را گمان می بود. همه« آن کرانه

شد که طور استدالل مین نقش اساسی ایفاء کرد؛ به هرحال ایناضمحالل بلژیک و فرانسه از درو

رود که آمریکا نیز به همان نازی اکنون در ایاالت متحده آمریکا نیز فعالند و خطر آن می« هایموریانه»

از طرف جاسوسان رایش سوم « هابرخی کوشش»رسید طور که به نظر میاین ۱۲.سرنوشت دچار گردد

نارضایتی کارگران دامن زده و از آن برای جلوگیری از تولید تسلیحات نظامی برای به »تا وجود داشت 

در حقیقت « اقدامات خرابکارانه»؛ به نظر سرکنسول آلمان این به اصطالح «متفقین سوءاستفاده کنند

ی در نتیجه جای تعجب نیست که گاه ۱۳.نوشتها میها را به پای نازیسوانح صنعتی بود که روزولت آن»

دهند و های هیتلری را وعده میکه بدون وقفه خطر هجوم گروه« کودکان از تبلیغات هراسناکی»اوقات 

 ۱۴.نمودند، بهراسندترین شکل توصیف میآن را به هولناک

 

وقفه در مورد تر گردید. هشدارهای بیحتا سنگین و وقتی که ایاالت متحده رسماً وارد جنگ شد، جوّ

توان با ، می«آوردسکوت امنیت می»، «مواظب زبانت باش)»مورد پرحرفی بیپیرامون جاسوسان ، 

 ندکردنیز آدم کشت: پالکاردهای جنگی با چاپ تصویر اطفال بالانقطاع تلقین می« لوحانهپرحرفی ساده»

)یک پالکارد « اقدامات خرابکارانه»ها خواهد شد(، در مورد والنه باعث یتیم شدن آنؤکه وراجی غیرمس

داد که است و نشان می« استفاده بد از ابزار تولید»داشت که آن یگر از یک نوع جنایت دیگر پرده برمید

که متهم شده، توسط یک فرد پلیس بازداشت  Toolwrecker mister« کننده ابزار کارآقای ویران» چگونه 

اقعی رابطه داشت. در خاتمه واقعی با دستکاری ماهرانه وضعیت و و غیره. طبیعتاً وضعیت خطر ۱۵شود(می

روزولت ارزش هراس و ترس ملی را به »کنم، که: نویسد و من از آن پیروی میشناس آمریکایی میتاریخ

روزولت و هوادارانش گاهی اوقات از خط قرمزی که  نگرانی عمومی را از »؛ « کردخوبی درک می

 ۱۶«.کردندکرد، عبور میای جدا میهیستری توده
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رو هستیم، تروری که در اتحاد شوروی هشود روبهای مشابهی که به ترور منجر میینجا با شاخصما در ا

هایی که در رابطه با انگلیس و یا آمریکا مورد بررسی قرار گرفت کرد. بدون شک در اینجا پدیدهغوغا می

کرد، ایدئولوژی، پارانویا و یا یرسد؛ ولی چه چیز نقش تعیین کننده را ایفاء مآمیز به نظر میاندازه مبالغهبی

نظر  ناپذیر، باید وضعیت ژئوپولیتیکی نیز درنظر از جنگ داخلی متغیّر ولی پایانوضعیت عینی؟ صرف

کرد استالین طی صحبت با رفته راه خود را باز میکه جنگ سرد رفته، هنگامی۴۵۱۷گرفته شود. در آوریل 

با کمی حسادت به وضعیت بسیار استثنایی و « هارالد ستاسن» خواهان برای ریاست جمهورینامزد جمهوری

شود، در شمال با کانادا و مناسب ایاالت متحده آمریکا اشاره کرد که از دو طرف با دو اقیانوس حفاظت می

خطری  أند و مطمئنا منشا در جنوب با مکزیک دارای مرز مشترک است، دو کشوری که بسیار ضعیف

 ۱۷.کنندیبرای آمریکا ایجاد نم

 

استالین را به سخره گرفت ولی « پارانویای»توان ولی وضعیت برای اتحاد شوروی کامالً متفاوت بود. می

کرد ولی به در فرانسه مطرح میرا های جاسوسی آلمان دیدیم که چگونه گوبلز موفقیت بزرگ سازمان

(. درضمن اولین ۱اگراف پار ۴به بخش . ک. نمود )رشکست کامل آن در اتحاد شوروی اعتراف می

کردند، دشمنان ها در روسیه پافشاری میکسانی که روی نفوذ کامل و فعالیت گسترده ستون پنجم آلمان

قرارداد صلح »و امضای « کاپیتوالسیون برست لیتفسک»طور که بلشویسم بودند. برای کرنسکی، همان

 لهلم دوم قرار داشتند و توسط او به شدت از نظردهد، قهرمانان انقالب اکتبر در خدمت وینشان می« خائنانه

مورین جاسوسی آلمان توسط أها مبر اظهارات رهبر منشویک شدند؛ و بنامادی و معنوی پشتیبانی می

چرچیل ۱۸.کرد، نقش مناسبی ایفاء نمودندمی اهای رزمی کشور را خنثآمیز خود که کوششتبلیغات مسالمت

  ۱۹.نمودرا در تحول انقالبی در روسیه برجسته می« طالی آلمان»رد و اهمیت کگونه استدالل میهم به همین

 

های دورتر شناس اسرائیلی )که از اتحاد شوروی آمده( و قبالً از او نقل قول شد، امروز حتا به سالآن تاریخ

ند خود را وسیله همسایه و رقیب قدرتم گردد و معتقد است که آلمان قیصری که مصمم بود به  هرباز می

مُرد چون تیم پزشکی او )عمدتاً از »در مرگ زودهنگام الکساندر سوم، که  ۴۱۵۱تضعیف کند، در سال 

با استفاده از کمک « پیوتر استولپین»در قتل  ۴۵۴۴و یا در سال « پزشکان آلمانی( درمان غلط انتخاب کرد
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آور نیکالس و یا در برخی اعمال تعجب« ها داشتندبرخی از افسران بلندپایه روس که روابط خوبی با آلمان

به هر حال در رابطه با فروپاشی رژیم  ۲۱.نقش ایفاء کرده است«( زنش یک پرنسس آلمانی بود)»دوم 

س أو نتیجتاً در ر« پنجم کارای آلمان در دربار روسیه و سطوح باالی فرماندهی ارتش ستون»تزاری نباید 

های متعدد مسکو شاهد قتل عام ۴۵۴۹ هدر ماه م»ت است که قدرت را از دیده دور داشت. البته درس

و در « .اقلیت آلمانی که مناصب عالی را غصب کرده بود، دست نخورده باقی ماند»بود ولی « ضدآلمانی

شناسانی که صرفاً برای خودجوشی انقالبی و یا کنترل لیبرال ارجحیت قایل بودند، دیگر تاریخ»خاتمه: 

توانسته بعضاً توسط داد، جنبش انقالبی میکه نشان می ۲۱،«ورد اغماض قرار دادندامکانات اثبات را م

های جاسوسی با دخالت مستقیم سازمان« رانتسائو-بروکدورف»گروهی از طرفداران آلمان و یا طبق برنامه 

 آلمان آغاز شده باشد.

 

است که معموالً به استالین نسبت داده ی یآیا این تصویر قابل قبول است و یا این که خود نمایانگر پارانویا

 شرط حرکت کرد که: شکست رایش دوم برای مدتی فعالیتتوان از یک پیششود؟ به هرحال میمی

های جاسوسی را تضعیف کرد ولی نه در روسیه، که پس از انحالل رژیم کهنه، با گسترش حضور سازمان

طور کلی کافی است که تاریخ جنگ سرد را مطالعه رو شد. به ههای بزرگ غربی در تمام سطوح روبقدرت

ویژه با نفوذ ه بلکه و ب ،کنیم تا دریابیم که کشوری که از انقالب اکتبر برخاسته بود نه تنها با تهاجم نظامی

دستی مهاجرین انگلیس به برکت وجود و هم ۴۵۰۱رو بود. در دهه هنیروهای دشمن و جاسوسان خارجی روب

هدف عمده « ۴۵۱۱دهه »شده اتحاد شوروی را رمزگشایی کند که در  ای رمزنگاریهروس توانست پیام

 های جاسوسی قرار گرفت. سازمان

 

 سیس کردأکه بعد از جنگ جهانی دوم سازمان جاسوسی آلمان فدرال را ت ،گهلن راینهارد
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ه از شجاعت و در این میان رایش سوم پابر عرصه وجود نهاده بود که برای فراهم کردن مقدمات حمل

بود، « کنیهای جاسوسی، خرابکاری و ردگماستاد سازمان»، که «راینهارد گهلن»تجربه  دالوری سرلشگر با

، او را که «دوراندیش»به عنوان فردی « آلن داالس»استفاده کرد؛ بعدها، پس از شکست آلمان هیتلری، 

سیس سیا أ، به خدمت سازمان تازه ت«بود ایفاء کرده ۴۵۱۴نقش بزرگی در حمله آلمان به روسیه در سال »

های اطالعاتی غرب از جاسوسی فراتر رفته و به سازمان های جنگ سرد فعالیتدر طی سال ۲۲.گمارد

 ۲۳.های شورشی گسترش یافتگاه پشتیبانی از جنبشو گه« اقدامات خرابکارانه»

 

نیامد. این واقعیت در مقاله یک روزنامه سال بعد از مرگ استالین تغییری در این تصویر پدید  ۰۱بیش از 

چگونه یک »داد معتبر آمریکایی کامالً مشهود بود. نویسنده مقاله با خرسندی و رضایت گزارش می

به انفجار عظیمی در سیبری منجر شد. این  ۴۵۷۱سازوکار خرابکاری سایبری سازمان سیا، در سال 

صورت گرفت که به آمریکا کمک کرد تا در « وایس گس»نام ه دبی بؤخرابکاری توسط دانشمند بسیار م

نظر داشته باشیم که پراتیک خرابکاری در روسیه، دارای سنت  و اگر ما در ۲۴«.جنگ سرد پیروز شود

چه که در دوران  استالین توانیم بگوییم: برای درک آن( در خاتمه می۱، بند ۰به بخش  . ک.ایست )رویژه

رفی یک فرد پارانوئید تنها به عنوان عامل اصلی، راهی را دنبال کنیم که یک جای معه رخ داد، بهتر است ب

و در  مسلّم« اقدامات خرابکارانه» در مسکو از ۴۵۱۷کند، شاهدی که سال شاهد بسیار مشهور پیشنهاد می

 ۲۵.گفتکه مبین این واقعیت بود، سخن می« پریشی آفتیروان»عین حال 

 

 غرب ليبرال« پارانويای» -۲

کرد، فورِه ولی در حالی که آرنت تنها به طرح جنون ذاتی توتالیتاریسم )استالینی و یا هیتلری( اکتفا می

Furet هااین امر در مورد ژاکوبن«: های نفرت استیک فرد انقالبی نیازمند انگیزه»گفت: فراتر رفته و می 

دستیابی به »کند، که برای تر صدق میویژه در مورد استالین بیشه ها، بصادق بود ولی در مورد بلشویک

ها ها و جاسوسان آناهداف افراطی خود مجبور است همه را به مبارزه علیه خرابکاران، دشمنان، امپریالیست
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گوید در واقع تنها روسیه و سخن می «انقالبی»طور کلی از ه شناس فرانسوی وقتی بتاریخ ۲۶«.فراخواند

ها )روسو(، ها و ژاکوبنکند اضافه کند که گذشته از بلشویکوش میفرانسه را در نظر دارد و فرام

ضدبردگی که بردگی را اول در انگستان و سپس « انقالب»و یا  ها )پارساگرایان(بازیگران انقالب پیوریتن

نیز اند. و فوره این واقعیت را  در ایاالت متحده آمریکا از بین برد، اغلب مورد روانکاوی مشابهی قرار گرفته

در طول تاریخ « رویکرد پارانوئید»شناس معتبر آمریکایی آثار گیرد که به نظر یک تاریخدر نظر نمی

 یت است. مثالً اعتقاد جورج واشنگتن به این ایده که لندن قصد دارد کوچندگان آنؤکشور او نیز قابل ر

ی شمالی بود؛ بعد در اواخر بردگی خود درآورد، عنصر مرکزی برای انقالب آمریکاه سوی آتالنتیک را ب

که تضاد بین گروه رهبران نوین تشدید شد، جفرسون متهم به این شد که جاسوس فرانسه هنگامی ۴۱قرن 

شد. چندین دهه بعد دیالکتیک مشابهی به آغاز ها معرفی میکه هامیلتون جاسوس انگلیساست، در حالی

سسین کشور ؤالً یکدیگر را متهم به خیانت به میراث مدو گروه متخاصم متقاب جنگ داخلی انجامید، زیرا هر

 ۲۷.کردندمی

 

ای بود؟ اگر از این فرض حرکت کنیم در آن ویژه برجستهه آیا شخصیت استالین دارای عالیم بیمارگونه ب

توان توجیه کرد. یک مسأله نمی ،که او به عنوان شخصیت درجه یک بر غرب داشترا ای صورت جذبه

دید در مورد استالین و یا حتا از دنیا رفت، الزم نمی ۴۵۱۵داشت: فروید که در سال عمق وامیانسان را به ت

« متعصبی»ترین افراد هیتلر، بلکه در مورد ویلسون دست به تحقیقات روانکاوی زند که او را جزو خطرناک

ظف به اجرای ؤرو خود را  مدارا هستند و از آن« ای با الوهیترابطه بسیار ویژه»شمرد، که معتقد بودند می

بدیهی است که دولتمردی که کشور  ۲۸.دانستندمی ،رهبری و تحول جهان که مشیت الهی مقدر کرده وظیفه

خود را به جنگ اول جهانی کشیده و  واقعیت کشتار و خونریزی را در مقابل چشمان خود داشته و منافع 

داده و با این وجود دخالت ایاالت متحده آمریکا را یل میعظیم مادی و ژئوپولیتیکی انگیزه اصلی او را تشک

« اقدام متعالی»و قهرمانان یک « صلیبیون»و سربازان آمریکایی را « هاترین جنگجنگ مقدس، مقدس»

 ۲۹.رسدبنامد، از نظر روحی غیر طبیعی به نظر می
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سال استالین  ۱۱ویژه ه شد و ب آغاز ۴۵۴۷شناسی وقایعی که در سال خود را روی تعبیر روان« فوره»ولی 

کرده و  جا احساس خطر، دشمن کمین عنوان یک فرد پارانوئید همهه کند: آیا او )استالین( بمتمرکز می

چند  کند؟ پس برخورد ما نسبت به فرانکلین د. روزولت و همکارانش چگونه باید باشد که هرتوطئه نمی

هایی که دخالت ایاالت حال در ماهی قرار داشتند و با اینتر سیاسی و ژئوپولیتیکدر شرایط بسیار مناسب

صدا در ه ها را بها به آمریکا ناقوسخاطر ورود احتمالی آلمانه متحده در جنگ دوم جهانی آغاز شده بود، ب

کردند و در مورد آورند و مخالفت با شرکت در جنگ را مترادف با خیانت به منافع ملی قلمداد میمی

گرفت، هشدار پنجم که گویا نیم میلیون نفر را در برمی در صنایع کشور توسط ستون« خرابکاری»

و « فانتازی مسخره»کند که دارای جمهور آمریکا را متهم میدادند؟ به همین دلیل هیتلر رییسمی

و یا  کنیم اتهام پارانویاطور که مشاهده میهمین ۳۱«.واقعاً روانی»ای است، فانتازی یک فرد گونهمریض

رسد، مطرح شود و اهداف تواند توسط افرادی که فکرش حتا به مخیله آدمی نمیجنون زیاد نو نیست و می

 مختلفی را دنبال کند.

 

بیش از همه  ۰۱ای که تاریخ را در نیمه اول قرن مل دیگری است: دو فرضیه توطئهأتر از این، تولی مهم

بلکه به عنوان هدف؛ و این  ،ها بود ولی نه به عنوان بازیگرکثر کرد، در رابطه با حضور پرقدرت بلشویأمت

 ۴۵۴۱ها با کمک تعیین کننده ایاالت متحده آمریکا طراحی شد و ترویج یافت. در سپتامبر نوع فرضیه

های شورانگیزی را به همراه داشت: انقالب اکتبر ویلسون دستور انتشار اسنادی را صادر کرد، که افشاگری

توطئه آلمان بود، بلکه لنین، تروتسکی و رهبران دیگر بلشویک حتا پس از رسیدن به قدرت نه تنها یک 

آلمان قیصری ماندند؛ حتا تزلزل دراماتیک صوری به مناسبت قرارداد برست « خوارجیره»نیز کماکان 

روسیه  که ستاد فرماندهی کل آلمان بربود، لیتفسک نیز نمایشی بود و هدفش مخفی کردن مستمر کنترلی 

)به نام نماینده کمیته اطالعات   Sisson Papersاوراق سیسون ها توسط تمام این .کردشوروی اعمال می

طور ای که ویلسون با در نظر گرفتن بسیج کامل عمومی و همینعمومی در روسیه( ثابت شده بود، کمیته

بعدها کالً جعلی از آب درآمد( از  کرده بود. اصل بودن این به اصطالح اسناد )که پا انتقال اطالعات بر

گیری خود را توجیه ها بعد موضعشناسان معتبر آمریکایی مورد تأیید قرار گرفت. البته آنطرف تاریخ

این قصه خارج  ۳۱.شد، اشاره نمودندها وارد میروی آن« های جنگیبه نام ضرورت»کردند و به فشاری که 
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با « Il Grido del Popolo»افت. گرامشی در روزنامه فریاد مردم از ایاالت متحده آمریکا نیز بازتاب ی

هایی هستند که در نامند، همزادشهروندی که در روسیه خود را لنین و تروتسکی می دو»تمسخر نوشت: 

تیر توان با گلوله هفتاند، نمی طور ماشینی تولید شدهه اند و چون ب های علمی آلمان تولید شدهآزمایشگاه

 ۳۲.به لنین شد( ۴۵۴۱اوت  ۱۱)اشاره به سوءقصدی که روز « رسندبها به قتل تتروریس

 

ها دیگر نظر از بلشویکبعدها برای توضیح انقالب اکتبر یک تئوری توطئه دیگر نیز اضافه شد، که صرف

ه بلشویکی ک-های یهودیکه تقبیح دسیسهکرد. پس از آنها، بلکه یهودیان را مقصر اعالم مینه آلمان

افکند، در ایاالت متحده طور کل به خطر میه شورش را در جهان گسترش بخشیده و نظم و تمدن را ب

 .(۹بند  ۹به بخش  . ک.ای ایفاء کرد )رنقش تعیین کننده« حل نهاییراه»آمریکا بازتاب یافت، بعدها در 

 

 فساد و يا برانگيختگی اخالقی؟ -۳

کننده است؛ ولی آیا تعبیر بحران بزرگ تاریخی که در قرن  راهشناسی روانی گمدر نتیجه توصل به آسیب

تفاوتی نسبت به بینی بیکرد که جهانویژه استالین را متهم میه ها و بدامنگیر روسیه شد، که بلشویک ۰۱

های قبل از انقالب اکتبر حرکت ها و دههتر بود؟ اگر از سالکنندهاند، قانع اخالق و بشریت تکامل داده

سادگی قابل تعویض است: بازیگران و قهرمانان جنبش ه های قاضی و متهم بم، خواهیم دید که نقشکنی

شوند که امروز به پای ول اجرای جنایاتی میؤخواستند جهان را دگرگون کنند، مسانقالبی که روزی می

نی اول جامعه لیبرال های جنگ جهاانجامد؟ در طی سالشود. آیا کمونیسم به کشتار خلق میها نوشته میآن

و « کشتار خونین»گشت، مترادف با کشتار خلق بود.  استالین از باید سرنگون میو بورژوایی که می

کارخانه وحشتناک تولید »گفت و بوخارین آن را سخن می ۳۳«های زنده خلقای نیروینابودی توده»

عام ها و قتلکشتار انسان»ورگ بود: لوکزامب ویژه دقیق توصیف روزاه نامید. هولناک و بمی ۳۴«جسد

گسترش « های آیینیجو قتل»ای خواهد شد و حتا در مرحله« کننده و یکنواختخلق... یک کار خسته

پیروزی »تر از آن علیه و بیش« عام خلققتل»خواهد یافت. کارل لیبکنشت نیز همه را به مبارزه علیه 

های نجیب  کلیه انسان« شکست»، که «ایش خشونت سختست»آن  کند و عالوه بردعوت می« کشتار خلق
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نماید. برانگیختگی اخالقی در مورد وحشت غیرقابل را محکوم می« وحشیگری اخالقی»است و گسترش 

آمد بگوید و در روسیه پیدایش دارد تا به انقالب اکتبر خوشآن می تصور جنگ اول جهانی لیبکنشت را بر

حال قادر باشد از تکرار تراژدی و  را آرزو کند که در هر« خشن»که بل ،«عینی»نه تنها یک قدرت 

محکوم کرده بود، «عدم داشتن محذور اخالقی»جرم ه بازگشت سیستمی که در آستانه جنگ آن را ب

 ۳۵.جلوگیری کند

 

دو اردوگاه  به هر« پرستمیهنخیانت مطبوعات »نیست که از تروتسکی نقل قول شود:  و سرانجام بد

« اضمحالل اخالقی»، باید از هاست. بل« دلیل غیرقابل ردی برای اضمحالل اخالقی جامعه بورژوایی» متقابل

کند که است؛ انسان تجربه می« بربریت کور و رسوا»سخن گفت، وقتی که انسان شاهد سقوط بشریت به 

 مقاصد جنگی قرارآوری مورد استفاده ترین فنیابد تا پیشرفتهگسترش می« مسابقه جنون خونین»چگونه 

تا اساس »دهد، است که کشفیات بزرگ بشریت را مورد استفاده قرار می« بربریت علمی»گیرد؛ این یک 

چیز خوبی را که تمدن  هر« .ها را نابود کندچیز انسان زندگی فرهنگی مشترک را نابود سازد و قبل از هر

احتی، بهداشت، نظم، روابط روزمره معمول، سالمتی، ر»شود: ایجاد کرده، در خون و لجن سنگرها غرق می

تروتسکی  ۳۶«.ناپذیر اخالقهای شغلی و نهایتاً قواعد به ظاهر تزلزلولیتؤهای دوستانه، مسوابستگی

در مورد  ۴۵۱۱دهد، که در سال را با تغییرات جزیی مورد استفاده قرار می« کشتار خلق»طور عبارت همین

اوت   ۱۴در روز  ۳۷.دادشود هشدار مینوین که در افق ظاهر می «کشیخلق»یک جنگ جهانی جدید و 

مولوتف، فرانسه و انگلیس را متهم کرد که سیاست شوروی در مورد امنیت جمعی را به این امید رد  ۴۵۱۵

خود راه دهند که از ه که تردیدی بکردند تا رایش سوم را علیه اتحاد شوروی به میدان بفرستند، بدون این

 ۳۸نداخت.به راه خواهند ا« یک کشتار عظیم نوین و یک هولوکاست ملل»ق این طری

 

کند. های جنگی را مقبوح شمرده و محکوم میاین مشخصاً برافروختگی و خشم اخالقی است که قساوت

و اوایل  ۴۵ولی رفتار یک دولتمرد بلندپایه آمریکایی مثل تئودور روزولت کامالً برعکس است. اواخر قرن 

خواهد ای که به قول نیچه میستاید و آن هم به گونهطور کل جنگ را میه او با لحنی فیلسوفانه ب  ۰۱قرن 

کند که از شرکت فردی که این نیرو را در خود احساس می هر»گوید: باشد. او می« فراسوی حق و باطل»
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کند؛ در را احساس می گیرد، آنجای می رفته در قلب اودر جنگ شادمان شود، وقتی که این جانور رفته

کند که جنگ باید پایان یابد؛ برعکس او نشیند و فکر نمیآن صورت او هراسناک از دیدن خون عقب نمی

هایی موضوعها این ۳۹«.ها پیروزی خود را زینت بخشدبرد گویی که باید با آناز درد، رنج و خطر لذت می

های خورد، مثالً وقتی که در مورد اردوکشیتری به چشم میهست که در چرچیل نیز به شکل ضعیف

غوغای کشتار در اروپا از اوت «  .جنگ یک بازی است، که باید در آن لبخند زد»کند: استعماری ادعا می

ترین بازی در تاریخ جهان است. ما در جنگ بزرگ»وجود نیاورد: ه به بعد تغییری در این برداشت ب ۴۵۴۱

  ۴۱.جنگ است« تنها معنی و هدف زندگی ما»؛ «کنیمازی میاین بازی با ریسک خیلی باال ب

 

دتو بنه»که به مدح جنگ اول جهانی پرداخت در حالی« بزرگ و زیبا»با القابی چون « ماکس وبر»

را « ترمیم زندگی اجتماعی کنونی»و تعداد عظیمی از دیگر نمایندگان لیبرال غرب از آن انتظار « کروچه

نام دستگاه دیپلماسی ایاالت متحده آمریکا و یکی از مروجین به« ربرت هووره»طور همین ۴۱.داشتند

بس، جنگی را که تازه پایان یافته جمهور آینده این کشور، که بالفاصله پس از امضاء قرارداد آتشرییس

م که کنیافتخار می»نامید: « یک دوران نوین طالیی»و فراهم آورنده مقدمات « کننده بشریت تطهیر»بود، 

 ۴۲«.ایم در این تولد تازه بشریت شرکت داشته

 

دهد و با محکوم کردن جنگ، سیستم ولی لنین با پایداری به محکوم کردن سیاسی و اخالقی جنگ ادامه می

دلسوزی اخالقی ملهم از تحلیل لنین از  .سازدکه به نظر او مسبب جنگ است، متهم میرا سیاسی اجتماعی 

جنگ »گردد. مثالً در توصیف جنگ ایتالیا در لیبی، این ه استعمار، آشکار میویژه داری و بسرمایه

« تمدن»هستیم که « ملت مشروطه و متمدن»؛  ما شاهد یک «۰۱قرن  متمدناستعماری نوعی یک کشور 

سر یک  برد. در حقیقت مسأله بربه پیش می« سرنیزه، گلوله، طناب، آتش و تجاوز به زنان»را به ضرب 

عرب را به  ۱۱۱۱است )...(. برای تنبیه مدرن های یافته و متمدنانه کشتار اعراب با سالحام تکاملعقتل»

آغاز جمهوری پیشرفته بورژوایی نیز به  ۴۳«.ها نابود و زنان و اطفال سالخی شدندقتل رساندند و خانواده
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بیاندیشید که با سبعیت و « خواهجمهوری»های فرانسوی وجه به این وحشت پایان نبخشید: به گردانهیچ

 ۴۴«.های آفریقا را نابود کردندوحشیگری مشابه خلق

 

کند، که هایی را ایفاء میکشی منجر شد، نقش مرکزی در توصیفمقبوح شمردن اعمال غرب که به نسل

ده چین کرلیبرال آن زمان دست-مطرح کرده، که از ادبیات بورژوا های در مورد امپریالیسمجزوهلنین در 

تر برای مبارزه سخت»بود. درست یک سال قبل از آغاز جنگ جهانی اول، یک نویسنده آلمانی نوشته بود: 

 ،در ضمن« .های شدیدتر اروپاییان و کوشش برای نابودی یکدیگر خواهد انجامیدحفظ وجود، به خصومت

خلق  بخش عظیمی از آفریقا سیاست تخریب و فنا در مستعمرات در آن زمان یک واقعیت عینی بود: در

)قبایل مختلف  «توتنقیام هوتن»عالوه برآن آلمانها در سرکوب  .ها نابود شده بودتوسط آلمان« هرِرو»

های انگلستان برخوردار شد. ولی حاال ببینیم که زیستند( از کمکبومی که در آفریقای جنوبی و نامیبیا می

بومیان تاسمانی توسط »تعمرات خود چگونه بود؟ زمان در مس برجسته در غرب لیبرال آن رفتار کشور

توان به ها را نمیها که مردم تاسمانی نیستند! آنکلی نابود و منقرض شدند. ولی ایرلندیه ها بانگلیس

ای تولید مثل وجود سلطه بیرحمانه و سرکوب، به نحو نگران کننده پوستان باسیاه« .سادگی نابود کرد

کردند که قیامی صورت گیرد تا بتوان افزایش جمعیت مارگران آرزو میبرخی از استع»کردند: می

واکنش  ۴۵«.کسره کردیبر زمین را ها آن خطرناک کافران را کاهش بخشید و حساب حقوق و مالکیت

این »شناسان بورژوایی برافروختگی اخالقی است، که گفت: تفاوت تاریخلنین به این توضیح سرد و بی

ها دوران رسیدهه است که به برکت خلع ید و نابودی خلق هِرِرو، تازه ب« تعماریهای اسنتیجه جنگ

 ۴۶«.ها را غصب کنند و زمیندار شوندسرزمین»توانستند 

 

رسد که طور به نظر میتری برخوردار نیست. ولی اینتعبیر استالین از استعمار نیز از برافروختگی اخالقی کم

خوشبختانه »داد: داری پاسخ میعام و بردههای قتلکنندگان شیوهمتئودور روزولت پیشاپیش به محکو

مداران سخت و پرانرژی که به عنوان پیشکسوت، کار سخت متمدن کردن مناطق وحشی را به عهده سیاست

که در مورد سرنوشت را « دوستان حساسیانسان»؛ «شوندمورد نمیبی های غلط ودارند، مرعوب حساسیت

چند دهه قبل از  ۴۷.دانست« ایجنایتکاران حرفه»کنند باید بدترین رات احساس نگرانی میهای مستعمخلق
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خاطر خشونت و وحشت ه که ب را ای«دوستان برجستهانسان»به شکل مشابهی « بوگود»آن ژنرال فرانسوی 

و « انرژی»طر او را به خا« توکویل»به سخره گرفته بود. البته  ،ناشی از تسخیر الجزیره نگران شده بودند

، به عنوان سرمشق معرفی «جنگی ممکن در آفریقا تنها شیوه»بردن  در به کار« نیروی غیرقابل قیاسش»

 ۴۸.کرده بود

 

های جنگ اول جهانی کلیه آیا امروز کمونیسم مترادف با دولت مطلقه و یا توتالیتاریسم است؟ در سال

های توتالیتر بودند. لنین لیبرالی داشتند دارای سیستمهایی که گرایش داری، از جمله آنکشورهای سرمایه

کند و پشت جلوگیری می« مودت»وجود آمدن ه از ب« دیسیپلین خشک زندان»کرد که در جبهه کید میأت

حتا جامعه مدنی با مشت آهنین و قواعد و مقررات  ۴۹.مبدل گردیده است« های نظامیزندان»جبهه حتا به 

این رابطه انقالبی روس روی به روز بودن تحلیلی که چندین دهه پیش انگلس ارایه  رو بود؛ درهمتعدد روب

چنان زیاد رقابت در کشورگشایی، قدرت دولتی را آن»گری و کرد، که رشد نظامیکرده بود  تکیه می

 مرکزی»که بوخارین از هنگامی ۵۱«.رود که تمامی جامعه و حتا کشور را ببلعدکرده که خطر آن می

شمرد، در را لکه ننگ میگفت و آنسخن می« آهنین دولت نظامی مشت»و « ایدولت سربازخانه دنکر

که در مقابل آن فانتازی تامس هابز مانند یک »دید، )اژدها( را می« لِویاتان نوین»افق ظهور یک 

گفت، جنگ که می کنیماین موضوع را در افکار استالین نیز پیدا می ۵۱«.رسیدبازی بچه به نظر میاسباب

مثله  ،رسدمی شده به نظرکه در آنجا ظاهراً بسیار مستحکم و تثبیترا نیز در کشورهایی « دمکراسی»نهایتاً 

انگیز، کشتار و اشکال نفرت»هم رویبر « سرکوب ملی»کند؛ برعکس روسیه در انگلیس و نابود می

غاز آبود؛ ولی با « تر غیرانسانیو کم ترخفیف»را به خود نگرفت؛ این رویکرد در آنجا « عامقتل

خوبی روی پوست خود ه ها آن را بها و هندیها وضعیت به شدت رو به وخامت نهاد و ایرلندیخصومت

های غربی نیز گرایشاً فرقی با کشوری که خصلت مشخص آن یک استبداد دمکراسی ۵۲.احساس کردند

توان در مقابل فرهنگ تئودور روزولت قرار داد که می بود، نداشت. این سخنان را« غیرانسانی»هولناک و 

فراسوی حق و »کرد و مبین موضعی بود که در را استعمال می« ماهر»، «باصالبت»، «مردانه»کلماتی چون 

 کند، اشاره داشت.قرار داشت و به فرهنگ اراده حفظ قدرت که مرزهای اخالقی را تحمل نمی« باطل
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-پا افتاده و مهملی که با میل و رغبت مفهومِ اخالقیِ پایدارِ دنیایِ بورژوابینیم ادعای پیشطور که میهمین

دهد، در یک تحلیل تاریخی وجدان پیشکسوتان جنبش کمونیستی قرار میلیبرال را در مقابل ماکیاولیسم بی

الب اکتبر، که آن را مورد تأیید قرار جوان بالفاصله پس از انق« جورج لوکاچ»آید. مردود از آب درمی

ولی  ۵۴.دیدمی« گرایانهسیاست واقع»حساب رادیکال با را نوعی تسویه« جنبش تاریخی سوسیالیسم»داد، می

« انقالبیون روس»ها و در بین بلشویک« معلم اخالق سیاسی»او را چهره مسخره و زننده « بِنِدِتو کروچه»

های جهان خواستند تا اهداف می تشکیل دادند و به نام اخالق از کلیه خلقدادگاه عظی»ها دانست. آنمی

جنگی را بررسی کرده، اهداف صادقانه را پذیرفته و اهداف نادرست را مردود اعالم کنند؛ و از این طریق با 

و قصد  دانستند، زیرا طرح جنگ ریختهگرایانه، قراردادهای دیپلماتیکی را که غیراخالقی میرویکرد اخالق

در »معنی است که برخالف فیلسوف لیبرال، بخواهیم ولی پوچ و بی« .علنی ساختند ،کشورگشایی داشت

که سیاست، سیاست با سیاست مثل اخالق رفتار کنیم، در حالی»و « قضاوت اخالقی کنیم مورد کشورها

ن تنها در این نهفته )و این حقیقت محض است(؛ و  )...( اخالقیت آ است و چیز دیگری جز سیاست نیست

برای کسانی حق و حقوقی قایل شویم، که »معنی است که، لذا بی« .که یک سیاست خوب و برجسته باشد

اند و برای کسان دیگری، که از عقل خود استفاده  دست آوردن و دفاع از آن هیچ گامی برنداشتهه برای ب

شناسند جز از آنچه که منطق و نیرویشان به دهند و به حق، حدود و ثغور دیگری نمیکنند و خون میمی

مارس  ۴۱توان گفت که استالین روز می ۵۵«.هایی تعیین کنیمولیتؤحدود و ثغور و مس کند،ها حکم میآن

را داد. وقتی که تراژدی چکسلواکی رخ داد و به برکت قرارداد مونیخ و با « کروچه»جواب معنوی  ۴۵۱۵

از محکوم کردن شهوت قدرت و انرژی کشورگشایانه « کروچه»د، تکه شهمکاری غرب این کشور تکه

باز زد و حتا خواستار گسترش آن به شرق شد. استالین گفت:  رایش سوم و لزوم جلوگیری از آن سر

د. نلوحی است که انسان بخواهد برای کسانی که به اخالق انسانی باور ندارند، درس اخالق موعظه کساده»

 ۵۶«.گویند، سیاست، سیاست استای پیر بورژوایی میهای حرفهطور که دیپلماتهمان

 

ولی اکنون خود را روی جنگ اول جهانی متمرکز کنیم. سودمند است که نگاهی به آن چه که ویلفردو 

ویژه ه پرولتاریا و ب»نوشت بیاندازیم: قبل از شروع جنگ  ۴۵۰۱فیلسوف ایتالیایی در سال  Paretoپارتو، 
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اند با اعتصابات عمومی و ابزار و وسایل افراطی از آن ممانعت کنند.  اعالم کردند که آماده« هاسوسیالیست

ها در نبود؛ برعکس سوسیالیست کار پس از این سخنان زیبا، جنگ جهانی آغاز شد. اعتصابات عمومی در»

ه ، ب«آن نشان ندادند های جنگی را مورد تأیید قرار دادند و یا مخالفت چندانی باهای مختلف هزینهپارلمان

طور ضمنی به شعار دیگری تبدیل ه ب« پرولتاریای جهان متحد شوید!»فرمان مرشد )مارکس(: »که طوری

، که در «پارتو»رسد که استالین پیشاپیش به طور به نظر میاین ۵۷«شد: پرولتاریای جهان یکدیگر را بکشید!

که خوشحالی و رضایت خود را از شکست خونین  بورژوایی بود-آن زمان نماینده نوعی دنیای لیبرال

داد. سخنان وی مملو از برافروختگی اخالقی و در عین کرد، پاسخ میانترناسیونال سوسیالیستی پنهان نمی

 شد با آغاز انقالب فوریه(:حال سرشار از امید بود )مصادف می

 

تن ه بی بودند و بعد اونیفورم سربازان را بتقریباً سه سال گذشته، که کارگران جهان که تا دیروز برادران نس

عنوان دشمن در مقابل یکدیگر قرار گرفتند و به خرسندی دشمنان پرولتاریا یکدیگر را مثله و ه کرده و ب

وجود ه ب ،کردای در این دیوار که کارگران را از یکدیگر جدا مینابود کردند )...(. انقالب روسیه رخنه

، کارگران روسیه اولین کسانی بودند که شعار فراموش شده «پرستانهنمیه»لحظه جنون  آورد. در

 ۵۸«.را اعالم کردند« پرولتاریای جهان متحد شوید!»

 

وجود آمد، ممکن ساخت تا مبارزه را از نو آغاز کرد، به ه وضعیت نوینی که در روسیه )و در جهان ( ب

برای  ۵۹.گشود« هاها و پیمان برادری بین خلقر جبههای دایجاد اخوت توده»کشتار پایان داد و راه را برای 

زندگی در سنگرها و زندگی واقعی سربازان »رسیدن به این نتیجه، الزم بود که از انقالب فوریه فراتر رفت. 

و « حمله»به همراه داشت. دولت موقت که خواستار « ایابزار مبارزه نوینی را مانند اخوت و اتفاق توده

نمود افراد خاطی و مقصر را به دادگاه خواهد کرد و تهدید میبا آن مخالفت می ۶۱دید بودهای جخونریزی

ای های ظالمانهها و استالین در دوران مبارزه مخفی علیه استبداد، از شیوهالبته حزب بلشویک ۶۱.کشید

شناسانی که کوشش خدار حمل و نقل پول( و تاریها و  خودروهای زرهکردند )دستبرد به بانکاستفاده می

کنند. در این موارد چه کنند استالین را از دوران جوانیش گانگستر معرفی کنند به این اقدامات اشاره میمی

 سال از استالین پیرتر است با او مقایسه کنیم.  ۹توان گفت؟ بیایید چرچیل را که فقط می
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هایی چنین آن جنگامپراتوری انگلیس، همهای خود را با شرکت در جنگ نردبان ترقیدولتمرد انگلیسی 

ها را مورد ستایش قرار داد: فاتحین در سودان اسیر جنگی کرد و این جنگ طیکه زیاد افتخارآمیز نیز نبود 

انگیزی مبدل شد. پا کردند که بعدها به سرمشق غم نگرفتند و در آفریقای جنوبی بازداشتگاه مرگ بر

ه و ب« نژاد انگلیسی»به یک رهبر سیاسی مبدل شد و با جدیت تام به دفاع از رفته چرچیل با این تجربه رفته

طور کل نژاد سفید پرداخت. برای رسیدن به این نتایج، کافی نبود که کنترل خلق مستعمرات تشدید گردد، 

،  و «نیروا-بیماران روحی»ها نیز افزایش یابد: عقیم کردن اجباری بلکه الزم بود تا فشار در درون متروپول

باید به  پرورتنآمد؛ ولگردان تنبل و یا مبتالیان به اختالل رفتار و یا جنایتکاران بالفطره باید به اجرا درمی

تهدید واقعی »شدند. به نظر او تنها از این طریق ممکن بود متناسب با اجباری فرستاده می های کاراردوگاه

ای که این مطالب را نقل قول مبارزه نمود. نویسنده« غراق کردتوان در مورد آن املی و نژادی که واقعاً نمی

و سنگین « گیرانهسخت»طرفدار اقدامات  ۴۵۴۴کشور در سال  نویسد: چرچیل در مقام وزیرکرده بود می

آیا ابتدای کار  ۶۲«.کردگیری در مورد زندگی افراد به او اعطاء میاختیارات نامحدودی در تصمیم»بود که 

پیمان که استالین در زندان رژیم تزاری که همسال بعد هنگامی تر نیست؟ چنداستالین آموزندهچرچیل از 

پروراند، چرچیل تمام و کمال در ها را در سر مییای برادری سربازان و خلقؤانگلیس بود، اسیر بود و ر

 واهد کرد.را تقویت خ« نژاد انگلیسی»کرد سرکردگی امپراتوری و جنگی شرکت داشت که فکر می

 

ها توانست بلشویککرد، مشکل میگزارش خود را قطع می ۴۵۴۷شناسی با انقالب اکتبر در نتیجه اگر تاریخ

 معرفی کند.، گذاردپا می و استالین را شریک جنگی که اصول اخالقی را زیر

 

 کردن قضيه به هيتلر و اشکال مختلف آن خالصه -4

در روسیه رخ  ۰۱زیرا تراژدی که در قرن  ،رسدرو به نتیجه نمیاین شناسی روانی و مبانی اخالقی ازآسیب

بینی شده بود: در نتیجه به سختی های مختلفی پیشسال قبل از آن توسط شخصیت ها و شاید صدهاداد، ده

توان هم از مورد اخالقی فردی توجیه کرد. در ضمن می را با غیرطبیعی بودن روحی و یا فسادتوان آنمی

ویژه بریتانیای ه و هم مورد دوم برای متهم کردن رهبران غرب لیبرال استفاده کرد. باید پذیرفت که باول 
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ها دست به که آنکبیر از کودتای نافرجام کورنلیف و پس از آن از سفیدها پشتیبانی کرد، حتا هنگامی

بود. « حل نهاییراه»اولیه  هایها پرداختند، که در اصل نشانهشکار خونین یهودیان زدند و به کشتار آن

« خلق کشتار»ها آن را صرفاً به خاطر این که به روسیه شرکت دایم در جنگ اول را که کمونیست

 کرد. نامیدند، تحمیل کنند، غرب لیبرال در مورد جنایات وحشتناک دیگر به دیده اغماض نگاه میمی

 

. عراق در کنار غنایم دیگر سهم انگلیس شد که لحظه تقسیم غنایم مستعمراتی رسید ،پس از پیروزی نظامی

دست به قیام زد. حال این کشور برجستهِ لیبرال غربی با آن چگونه برخورد کرد؟ نیروهای  ۴۵۰۱در سال 

کشیدند و دست به اقدامات های آنان را به آتش دهکده»اعمال کردند، « سرکوب وحشتناکی»انگلیس 

ها چرچیل نه تنها جلوی آن« .یداً سرکوبگرانه و حتا شاید وحشیانه بوددیگری زدند که امروز از نظر ما شد

ها را با یک درس ادب داده و آن« بومیان سرکش»بلکه حتا از نیروی هوایی خواست تا به  ،را نگرفت

در این مورد ویژه ما  ۶۳.سرکوب نماید« ویژه گاز خردله های شیمیایی، بسالح»با کمک « اقدام آزمایشی»

افتیم که یاد جنگ مستعمراتی ایتالیای فاشیستی علیه اتیوپی میه کنیم، بلکه بفکر نمی« حل نهاییاهر»به 

المللی ممنوع بود، به شکل وحشیانه انجام داد: چرچیل هایی که طبق قرادادهای بینایتالیا با استفاده از سالح

های اتوری و یا گسترش آن بود، شیوهسر نجات امپر در اینجا سرمشق موسولینی بود. هرگاه که مسأله بر

تظاهرات  ۴۵۱۰داد: در سال های باثبات آن را تشکیل میخشن این دولتمرد انگلیسی یکی از پایه

هوایی برای گشودن آتش  به کمک اقدامات افراطی، مثل استفاده از نیروی»طلبانه در هندوستان استقالل

کید داشت که واقعیت أسال بعد از آن چرچیل تدو  ۶۴.سرکوب شد« مسلسل به روی تظاهرکنندگان

اهمیت جلوه داده شود. برد مورد توجه قرار نگیرد و بیگرسنگی که جمعیت بنگال هندوستان را از بین می

در کانادا که « مسأله راه نهایی معضل بومیان»هم دنبال کنیم:  های مستعمرات را بازموضوع استعمار و خلق

چه حد روی عضو مهمی از طبقه  بود، تا Commonwealthسود یه کشورهای همعضو اتحاد ۴۵۱۴تا سال 

وزیر این نخست ۴۵۹۹تا  ۴۵۹۴افکند؟ به هر حال باید او را که از سال سیاسی انگلیس، مثل چرچیل سایه می

 . ک.ول کشتارهایی دانست که دولت لندن برای سرکوب جنبش ماوماو به راه انداخت )رؤکشور بود، مس

 (.۱، بند۱خش به ب
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بازگردیم به دوران قبل از جنگ و به اروپا. پس از به قدرت رسیدن هیتلر دولت لندن کوشش کرد با تمام 

امکانات شهوت کشورگشایی رایش سوم را به سمت شرق و به اتحاد شوروی منحرف سازد. در این رابطه 

ولیت تراژدی جنگ دوم جهانی و ؤمس»ست: مل اأاند که قابل ت ای رسیدهشناس کانادایی به نتیجهتاریخ دو

ها پیمانان نزدیک آناز جمله هولوکاست را باید بعضاً استانلی بالدوین، نویل چمبرلن، لرد هالیفاکس و هم

 ۶۵«.گیرندب به عهده

 

هدف های تروریستی بیرویی با آلمان نازی بگریزد و ناچار با بمبارانیابا وجود این انگلیس نتوانست از رو

شناس آمریکایی آن را با کشتار مردم غیرنظامی واکنش نشان داد: این رویکرد باعث شد که دو تاریخ و

های که از یادداشتطوریه (. ب۰، بند ۹به بخش  . ک.یهود مقایسه کنند )ر برخورد نازیسم با خلق

را محدود نگاه  آید، رهبران شوروی کوشش داشتند تا این کشتاربرمی ۴۵۱۹مارس  ۴۷دیمیتروف در روز 

 دارند:

 

خواهند آلمان ها میگو شد. انگلیسوغروب با مولوتف نزد استالین. در مورد معضالت مربوط به آلمان گفت

کنند رقبای خود را نابود ها با تمام قوا کوشش میریش، راینالند و غیره(. آنتتکه کنند )باواریا و ارا تکه

دهیم که از منطقه ها اجازه نمیکنند. ما به آنهای آلمان را بمباران میگسیختگی کارخانهها با لجامکنند. آن

کنند آنجا را نیز بمباران کنند )...(. الزم است ها کوشش مینفوذ ما در آلمان پرواز کنند ولی آن زیر

هند: در توانند، از جا برخیزند و آنچه که برای حیات خلق آلمان قابل نجات است، نجات دهایی که میآلمان

مناطق تحت اشغال ارتش سرخ و یا مناطقی که به اشغال ارتش سرخ درخواهد آمد، مدیریت شهری 

ها وجود آورند که از بطن آنه سازماندهی کنند، حیات اقتصادی را تنظیم نمایند و غیره. نهادهای مدیریتی ب

 ۶۶.نهایتاً دولت آلمان پدیدار شود

 

وزیر این انگیز بود، زیرا نخستویژه بسیار نفرته پا کرد ب لیس براما آتش جهنمی که نیروی هوایی انگ

چه حد واکنش نشان  فارغ از این که دیگران تا»کشور چمبرلن دو روز پس از آغاز جنگ گفته بود: 

در واقع  ۶۷«.دهند، دولت علیاحضرت هرگز عامداً به نیات تروریستی به زنان و کودکان حمله نخواهد برد
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گرفته بود: در حالی که این جنگ رو  هدف در جنگ اول جهانی شکلبی های تروریستی وانبرنامه بمبار

با هزار را حمله هوایی به برلین  ۴۵۴۵برای سال »که به پایان برسد، چرچیل گذارد بدون آندراز میه ب

ستیم از نحوه خوااگر می ۶۸.تر تکامل یافتها پس از پیروزی بیشاین طرح« .بمباران در نظر گرفته بود

توانستیم بگوییم که کشور برجسته لیبرال پردازان محبوب امروزی تقلید کنیم، میاستدالل سطحی نظریه

کشتار »آغاز شده بود، در حال طراحی یک  ۴۵۴۱غربی درست در زمان به پایان رسیدن جنگی که در سال 

سیستماتیک شهرهای کردن  ی در ویرانحال این انگلیس بود که به بازیگر اصل جدید بود. به هر« ایتوده

)به درسدن بیاندیشید(، که با این  تبدیل شد ،آلمان حتا در زمانی که جنگ دوم جهانی رو به پایان بود

ها دیگری برای شهروندان غیرنظامی آلمان باقی نگذارند؛ شعلهریزی و اجرا شد که راه و چاه هدف برنامه

های ساعتی مسدود شده بود و رگبار مسلسل از ها با بمب، راه فرار آنبلعیدکرد و میها را تعقیب میآن

 بارید.ها فرومیآسمان بر آن

 

تقریباً »رسد: نظر میه تر بمراتب سهمناکه این رفتار ب ۴۵۱۴با در نظر گرفتن اظهارات چرچیل در آوریل 

چند که اینجا به  هر« .ه را باید کشتها را باید شفا داد و بقیمیلیون هون خبیث وجود دارد. برخی از آن ۷۱

دقیقاً صحبت کشتار خلق به معنی واقعی کلمه نیست ولی کامالً روشن است که کاهش جدی « نولته»قول 

های استراتژیکی را درک توان سازوکار بمبارانتنها از این منظر می ۶۹.جمعیت آلمان منظور بوده است

وزیر نخست ۷۱«.برلین و درسدن را به عنوان هون نابود کرد چرچیل شهروندان کلن، ۴۵۱۹تا  ۴۵۱۱»کرد: 

که را طور سیتماتیک نیروهای پارتیزانی ه کرد و بهای نفوذ لندن را مشخص میانگلیس وقتی که حوزه

. دادنشان نمی یترکمی رحمکرد، بینابود می ،رفتها میشدند و یا احتمال خصومت آندشمن محسوب می

تزلزل عمل کنید، بی»این امر بود:  های اعزامی انگلیس در یونان داده شده بود دال برتأهیدستوراتی که به 

برخی از چیزها را »یا  و« .اید که در آن شورشی آغاز شده است گویی که در یک شهر شکست خورده

 ۷۱«.کاره رها کردتوان نیمهنمی

 

در  ۴۵۱۱تا  ۴۵۱۹ هاینیای کبیر بین سالافشا کرد که بریتا «گاردین»برسیم به جنگ سرد. چندی پیش 

ها، جاسوسان شوروی ها و عناصری که مظنون به هواداری از کمونیستهایی برای کمونیستآلمان اردوگاه
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تصاویر چهره جوانان رنج کشیده و شوریده که الغر و »ایجاد کرده بود:  ،و یا متهمین به جاسوسی بودند

خواب و غذا بوده، بارها کتک خورده و در سرما به سر برده بودند. رفتار ها محکوم به کمبود استخوانی ماه

ها طور تعداد زیادی از زنان که این مصیبت آنهمین« ».غیرانسانی که به مرگ برخی از زندانیان منجر شد

مانده  جایه گاه از ابزار و وسایل بها گهنصیب نگذاشت، در آنجا زندانی بودند. برای شکنجه آنرا نیز بی

بینیم طور که میبود. همین ۷۲«هاهای نازیهمان اردوگاه»ها شد؛ در واقع این اردوگاهگشتاپو استفاده می

 شود.با رفتارهای رایش سوم دایم تکرار می ۰۱مقایسه بین رفتار بریتانیای کبیر در قرن 

 

رسیم. در این مورد دورویی نمی مورد بررسی قرار دهیم، به نتیجه دیگرینیز اگر ایاالت متحده آمریکا را 

که عالمت مشخصه چمبرلن بود به اوج خود رسید. بالفاصله پس از آغاز جنگ دوم جهانی فرانکلین د. 

و « هر مرد و زن متمدن»داد، مغایر با احساسات می هایی که مردم غیرمسلح را هدف قرارروزولت بمباران

محکوم کرد. بعدها همین ماشین جنگی  ۷۳«رانسانیوحشیگری غی»و مبین « وجدان انسانی»مغایر با 

که دست به نابودی تروریستی و سیستماتیک شهرهای ژاپنی زد و فعاالنه در عملیاتی آمریکایی هنگامی

چنین مراتب بدتری شد. همه ب« وحشیگری غیرانسانی»شبیه به عملیات در آلمان شرکت کرد، مرتکب 

ها نیز شهروندان غیرنظامی این کشور وچک گرفت، زیرا هدف این بمبارانهای ایتالیا را نیز نباید کبمباران

های واقعی ما مزه بمباران»خوبی برجسته کرد: ه روزولت ب د. و تضعیف روحیه مردم بود. این مسأله را ف.

زانو  ها بهها زیر فشار این بمبارانها نشان خواهیم داد و من کامالً اطمینان دارم که آنرا به ایتالیایی

 ۷۴«.درخواهند آمد

 

ها در دوران دستگاه دیپلماسی ترومن با استعمال سالح اتمی علیه کشوری که سازوکار تروریستی بمباران

تری را باید بدان اضافه کرد: اشاره به زانو درآمده بود، به اوج خود رسید. جزییات هولناک هنگامدر این 

شهر هیروشیما و ناکازاکی، نه ژاپن که در آستانه تسلیم  شد که هدف از نابودی شهروندان غیرنظامی دو

در نتیجه ما با دو اقدام  ۷۵.قرار گرفته بود، بلکه اتحاد شوروی بود که از این طریق مورد هشدار واقع شد

نفر از  ها هزارها دهگناهند: آنرو هستیم، که قربانیان آن از دو سو بیهتروریستی در سطح گسترده روب

پیمان رفت تا به مقام هماز دشمن کهنه )بهتر است بگوییم دشمنی که اکنون میرا دفاع رنظامی بیمردم غی
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پیمانی را که اکنون مبدل به دشمن جدید شده بود با شیوه کشتار جدید ارتقاء یابد( نابود کردند تا هم

 ای که به نمایش گذاردند، مرعوب نمایند!توده

 

مریکا مدتی بود که این آدارد. در ایاالت متحده ری را نیز عرضه میولی جنگ در آسیا مشاهدات دیگ

بینی بود )و در حقیقت توسط تحریم خوبی قابل پیشه هاربور ب فرضیه کالً پذیرفته شده که حمله به پرل

که حمله صورت گرفت، گذارد(. ولی پس از آننفتی تحریک شد و راه دیگری در مقابل ژاپن باقی نمی

نظر گرفتن اطالعاتی که  در واشنگتن به نشانه واقعاً ریاکارانه برافروختگی اخالقی، ولی با جنگ از طرف

 شد. به مثلهامروز در دست است، بسیار جنایتکارانه صورت گرفت. مسأله صرفاً محدود به ویرانی شهرها نمی

با طیب خاطر و افتخار کردن اجساد و حتا قطع عضو دشمنانی که هنوز از تشنج مرگ فارغ نشده بودند، تا 

بینی است که این چه که مهم است جهانها به عنوان سوغات استفاده کرده و الف زنند، بیاندیشید. آناز آن

معرفی «  ترنژاد پست»ها ها، ژاپنیرفتار برمبنای آن بنا شده بود: با استفاده از مقوله مرکزی گفتمان نازی

کند، ما باز به همین ها را مطرح میآلمان« عقیم کردن»وزولت ایده و وقتی که فرانکلین د. ر ۷۶.شدندمی

ها محبوس شدند و به خاطر سادیسم و یا ها در خاتمه جنگ در بازداشتگاهگردیم. آلمانبحث بازمی

که خلق جویی خالص، محکوم به گرسنگی، تشنگی، محرومیت و تحقیرهای مختلف گردیدند، در حالیانتقام

 هم با شبح ترسناک مرگ در اثر گرسنگی درگیر بود.روی برشکست خورده 

 

شود: او به چند جمله دیگر در مورد دولتمردی که شاید بیش از دیگران به عنوان قهرمان آزادی معرفی می

وجود ه کرد، تغییری بوجه در سیاستی که واشنگتن در قبال آمریکای التین به شکل سنتی دنبال میهیچ

ملی که به همت ایاالت متحده آمریکا در نیکاراگوئه تشکیل شد،  به کمک گارد ۴۵۱۷نیاورد و در سال 

و در درون ایاالت متحده آمریکا: سیاهان  ۷۷.به قدرت رسید« ازاناستازیو سومو»آشامی چون دیکتاتور خون

وارد شوند؛ هنوز صریحاً اجازه نداشتند به شهرهایی که در طی حکومت فرانکلین د. روزولت ایجاد شده بود، 

در واحدهای مسکونی برای کارگران شاغل در صنایع نظامی که طی جنگ دوم جهانی توسط دولت »

تر از شرایط چنان سیاست تبعیض و جداسازی اعمال شد که سختگذاری و ساخته شده بود، عمداً آنسرمایه

سازی نژادی شدید را ارتش نیز سیاست تبعیض و جدا»در ضمن « زندگی در واحدهای مسکونی حومه بود.
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جمهور هرگز برای تصویب قانونی علیه لینچ رییس»عالوه برآن: « داشت. در طی جنگ برقرار نگاه

برای توده مرد،   کننده که در جنوب کشور هنوز به عنوان مراسم سرگرم ۷۸،«پوستان پافشاری نکردسیاه

های سادیستی و اعدام قربانی به مثابه شد، که از صحنه تحقیر و شکنجهزن و کودک به نمایش گذارده می

 (.۱، بند ۱به بخش . ک. بردند )رپایان لذت مییک روند آهسته، حداالمکان طوالنی و بی

 

ایاالت متحده آمریکا را به عنوان کشوری که  ۴۵۱۴در خاتمه: فرانکلین د. روزولت که هنوز در ژانویه 

بالفاصله پس   ۷۹،ستودمی ،یابدکند و توسعه میرشد می« اهبدون داشتن بازداشتگ»وصفا و وقفه و در صلحبی

توجه به جنسیت و یا جمعی، بیهطور دسته از آغاز جنگ متوصل به همین امکان مطلق شد تا با صالبت و ب

 تبار را از آنان سلب کند.سن آنان، آزادی شهروندان ژاپنی

 

ای که یک شود؛ در اینجا شاید ترازنامهسوب میامروز مشابه دانستن استالین و هیتلر یک امر بدیهی مح

ویژه حریقی که درسدن و ه های استراتژیک شهرهای آلمان از جمله و بشناس آلمانی در مورد بمبارانتاریخ

 جالب توجه باشد: داد،مردم آن را نابود کرد، ارایه 

 

بر مختص خود نبود و با مرگ آوری اجساد با کشتار آنان مطابقت داشت. فرد نابودشده صاحب قنحوه جمع

سال  )...(. هزاران هزار کودک زیر ده نداشتنوع حقوق حیاتی مختص خود نیز مواجه نشده بود، زیرا هیچ

دانست. فقط چرچیل ادعا داشت که ها را مقصر نمیافکن آنبمب« هاریس»به قصد مجازات بمباران نشدند. 

ها هنوز این حقوق را داشتند ولی کنند. در جنگ اول جهانی آناند حقوق خود را به او ثابت ه ها نتوانستآن

 ۸۱.کردند محرومها را از این حقوق در جنگ دوم جهانی دیگر نه. هیتلر، چرچیل و روزولت آن

 

 باید مطمئناً پلمیک و تحریف دانست که منعکس کننده جوّ ،این سه شخصیت را در کنار هم قرار دادن

مردم  گ بود، آلمانی که ویران شده بود و به علت قدغن شدن ابراز همبستگی باموجود در آلمان بعد از جن

آن منزوی گشته و از طرف غرب لیبرال بر لب پرتگاه مرگ ناشی از گرسنگی سوق داده شده بود. 



 تارنگاشت عدالت                                               010                          داستان و نقد يک اسطورۀ سياهاستالين، 

مریکایی زندانی شده بودند، به ثبت آیوس آلمانی که در منطقه أکام و مگویی بین دو شهروند تلخوگفت

 ت:رسیده اس

 

ها همه یکی شوند، آنها را مرتکب میها همان اشتباهآری، هیتلر بد بود، جنگ ما اشتباه بود ولی امروز آن

طور که هیتلر همان، خواهند آلمان را برده خود کنندها میها نیست. آنهستند، هیچ تفاوتی بین آن

 ۸۱«.ترنژاد پست»تیم، خواست لهستان را برده آلمان نماید. امروز ماییم که یهودی هسمی

 

ها را کرد، نقل قول دوم آناگر نقل قول اول هیتلر، چرچیل و فرانکلین د. روزولت را شبیه به هم معرفی می

کند ولی این تعبیر کند. ایدئولوژی حاکم امروزی استالین را با هیتلر یکی معرفی میکامالً یکی معرفی می

سطحی  ها نیست!گفتند: تفاوتی بین آنو تحقیر شده آلمانی که میکام، گرسنه مانند تعبیر شهروندان تلخ

 است.

 

 و مخمصه اخالقی انگيزغمدرگيری  -۵

حتا اگر انسان خود را تنها در چارچوب ابعاد اخالقی متمرکز کند، باز در مقایسه بین بازیگران اتحاد بزرگ 

ان تقسیم ساده امروزی به خوب و بد را توهای فراوانی وجود دارد. پس چگونه میضدفاشیستی سایه روشن

پیش از فاجعه داشت و با تالشی سلطنت استبدادی  تعبیر کرد؟ بازگردیم به روندی که زمینه چندین صدساله

شویم، ناگهان چشم های قضاوت اخالقی میبندیسفانه وقتی که ما متوصل به فرمولأتزاری آغاز شد. مت

دادن این  شود، ناپدید خواهد شد: همه چیز در خبیث جلوهخی مطرح میانداز درازمدتی که با نوسازی تاری

های شد. آیا کسانی که طی دورهویژه با استالین آغاز گردید، خالصه ه و ب ۴۵۴۷، که با اکتبر مرحله

آمیز طوالنی رژیمی را مورد پشتیبانی قرار دادند که وجه مشخصه آن اعمال خشونت و استقرارخشونت

های مختلفی )چون مِستر، مارکس، ویته ماعی غیرانسانی بود و  وقوع فاجعه از طرف شخصیتمناسبات اجت

ولیتی به گردن ندارند؟ آیا کسانی که آتش جنگ جهانی ؤنوع مسبینی شده بود، هیچو دیگران( حتا پیش

غرب را یاری تردید ترین باندهای مسلح مورد پشتیبانی بیرحمترین و بیاول را برافروختند و ارتجاعی

بینند؟ نمودند تا روسیه را مجبور کنند تا لحظه آخر درگیر جنگ بماند، هیچ تقصیری را متوجه خویش نمی
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 ۴۵۴۱در سال « استالینیسم»کند، ادعا می «کتاب سیاه کمونیسم»طور که یکی از نویسندگان اگر آن

اند، بلکه  سکوی اتهامات ننشسته بر انداختند راهه رفته شکل گرفت، پس چرا کسانی که کشتار را برفته

 آنانی که کوشش کردند تا از آن جلوگیری کنند و یا پایان آن را تسریع بخشند؟

 

چه آفرین قضاوت اخالقی در مورد دولتمردان لیبرال غربی حداقل در آنشناسان دقیق به خصلت معضلتاریخ

شناس دانیم، دو تاریخطور که میاند. همین برده شود، پیکه مربوط به شروع و روند جنگ جهانی دوم می

، که در واقع هدایت را و مماشات زدار و مریکانادایی، هواداران انگلیسی پروپاقرص سیاست کج

« وقوع تراژدی جنگ دوم جهانی و از جمله هولوکاست»ول ؤبعضاً مس، ها به شرق بودشورگشایی نازیک

 کنند.معرفی می

 

د دارد که چگونه جنگ پس از آغاز از طرف غرب لیبرال ادامه داده شد. در این مشکل وجو ،عالوه برآن

شناس و ژورنالیست موفق که مقاالتش کند. یک تاریخاین مورد نیز ایدئولوژی حاکم کار خود را ساده می

استفاده از بمب « لزوم و توجیه اخالقی»شود، از خود تردید زیادی در مورد تایمز منتشر میدر نیویورک

ولیتی ؤمسغیر منطقی و حتا بی»بمب اتمی  کند که عدم استفاده ازدهد و ادعا میاتمی علیه ژاپن نشان نمی

کسانی که در هیروشیما و »چند که منجر به کشتار شهروندان غیرنظامی شد ولی  بمب اتمی هر« .بودمی

د، بلکه قربانی یک سیستم آوری آنگلوآمریکایی نشدنقربانی فن نخستناکازاکی جان باختند، در وهله 

های اخالقی وژی منحرف فلج شده بود، ایدئولوژی که نه تنها ارزشلثر از یک ایدئوأحکومتی شدند که مت

ای بنا های بسیار سادهشرطپایه پیش های برتر براین نوع یقین ۸۲«.مطلق، بلکه منطق را نیز نابود کرده بود

نباید متوجه مجری حقیقی این اقدام باشد. اغلب از طرف  ولیت یک اقدام هولناک حتماًؤشده است: مس

وحشت که در لحظات  ها به وجود جوّگرفت: طبیعتاً آنرهبران شوروی نیز استدالل مشابهی صورت می

های و سیاست« محاصره امپریالیستی»را به پای اذعان داشتند ولی آن ،خطرناکی از تاریخ کشور حاکم بود

شناس و نوشتند. نیازی به اشاره نیست که معیاری را که تاریخداری میگ سرمایههای بزرتهاجمی قدرت

نوشت و مورد تأیید و تمجید قرار ای مقاله میترین نهادهای رسانهنگار نامبرده که برای مهمروزنامه
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یل گرفت، فرموله کرده بود مختص غرب آنگلوساکسن و لیبرال بود ولی تنها برای خود یک معیار قامی

 شدن به معنی دگماتیسم از نظر تئوری و دورویی از نظر اخالقی است.

 

مایکل »توان نظرات انتقادی دیگری را هم شنید. خوشبختانه در مورد درسدن، هیروشیما و ناکازاکی می

ه ب« پیروزمند»کند که استفاده از بمب اتمی که آمریکای یک فیلسوف شهیر آمریکایی اشاره می« والزر

که واقعاً کوشش کند با ژاپن به بدون آن« شهروندان غیرنظامی را کشته و مرعوب کرده»ده بود و کار بر

در مورد ویرانی درسدن و دیگر شهرهای آلمان و ژاپن نیز با « والزر»بود. « جنایتی مضاعف»تعامل بنشیند 

رسید رایش ی که به نظر میهایبه نتایج مشابهی رسیده بود. البته مسأله در سال ۸۳«پیروزی در جنگ»وجود 

های استراتژیکی خود را آغاز کرده سوم در راه پیروزی است و از آن رو بریتانیای کبیر سازوکار بمباران

داد، به شکل شهروندان غیرنظامی آن را هدف قرار می رحمانهبود که در آلمان به طور سیستماتیک و بی

داد که ممکن دولت انگلیس را در تنگنای اخالقی قرار میدیگری بود. این وضعیت لحظه تراژیکی بود که 

 طور فرموله کرد:بود آن را این

 

که جامعه سیاسی گذارند، تنها برای اینبپا  گناه را زیرتوانند حقوق مردم بیآیا سربازان و دولتمردان می

ها چه راه ا نگرانی. آنتردید و ب ال پاسخ مثبت بدهم، هرچند باؤخواهم به این سخود را نجات دهند؟ می

توانند خود را قربانی کنند تا از قوانین اخالقی دفاع کنند ها میچاره دیگری در پیش روی خود دارند؟ آن

پایان موجود امکان انتخاب نظر گرفتن وحشت بی وطنان خود را قربانی کنند. با درتوانند همها نمیولی آن

 ۸۴.وطنان خود را نجات دهندزم است انجام خواهند داد تا همکه الرا چه ها آنها محدود است. آنآن

 

 Supreme« حالت اضطراری شدید»بود، یک « ابلیس مجسم در جهان»خطر پیروزی رایش سوم، که 

Emergency  حالت اضطراری قواعد »جهت باید پذیرفت که  پدید آورده بود؛ ولی به هر« اورژانس»یعنی

بین ببرد  کند، شهروندان کشور خصم را ازها که این هدف را دنبال میبمبارانالبته « .شناسدو مقررات نمی

کنم بگویم که تاریخ ما پاک شده و آینده ما به ت میأجر»و مرعوب کند، یک جنایت است؛ با این حال: 

« .خطر خواهد افتاد، اگر در این لحظه و در این مکان نپذیرم و بار این جنایت را به دوش خود نگیرم
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ثر از وحشت کشتار جنگ جهانی اول، أکرد، آنگاه که متجوان نیز از استدالل مشابهی استفاده می« لوکاچ»

عزم، اراده، وجدان »شود و می« گناه غیرقابل اجتناب»راه انقالبی خود را انتخاب کرد. هنگامی که او مدعی 

و اگر خداوند میان »زند: فریاد می Hebbel «هبل»دهد همراه با را خطاب قرار می« شناسی اخالقیو وظیفه

 ۸۵«که بتوانم از آن شانه خالی کنم؟ امداد، من کیمن و کاری که به عهده من گذارده شده، گناه را قرار می

شد، به همان تر میروز هراسناکهبزاحتماالً این فیلسوف مجار بعدها هنگامی که تهدیدات رایش سوم رو

 ا به نقد کشید.های ترور استالینی رشکل سال

 

در  Toynbee« توینبی»ای را که توانیم به اتحاد شوروی بپردازیم. بد نیست اشاره کنیم که فرضیهحال می

دنبال کرد، « ۴۵۱۴تا  ۴۵۰۱از »این که راهی را که اتحاد شوروی استالین  آن زمان فرموله کرد مبنی بر

های نظامی فراوانی شناسان و محققین استراتژیتاریخ امروز مورد تأیید ۸۶حماسه استالینگراد را مقدور ساخت

قرار دارد. تا اندازه زیادی محتمل است که بدون کنار گذاردن نپ، بدون اشتراکی کردن کشاورزی )تثبیت 

سازی )با رشد و تولید و انتقال مواد غذایی از ده به شهر و از شهر به جبهه( و بدون تشدید روند صنعتی

های شرقی کشور که دارای فاصله ایمنی با آمدن مراکز صنعتی نوین در بخش ی و با پدیدتوسعه صنایع نظام

العاده سهم فوق» نیروهای دشمن بود( غیرممکن بود به مقابله پیروزمندانه با ارتش تجاوزگر هیتلر پرداخت:

نه دوم استالین شوروی در شکست آلمان نازی در رابطه تنگاتنگی با انقالب مصرا چون و چرای اتحادو بی

نقش مثبت و تقریباً  همرویبر به نظر چرچیل حتا محاکمه توخاچفسکی و ترور سهمناک  ۸۷«.دارد قرار

باروسا ایفاء کرد. پس آیا حاال باید سیستم بازداشتگاهی که خلق اتحاد رثری در شکست عملیات باؤم

 توجیه کنیم؟ ،آزاد کرد« پایانیک وحشت بی»شوروی و بشریت را از 

 

ها هنگامی معتبر کرد: این پرنسیپهایی را که مطرح کرده بود به شدت محدود میبه حق پرنسیپ« والزر»

توان گفت که حداقل می ۸۸.باشد« الوقوعقریب»، بلکه «غیرمعمول و وحشتناک»است که خطر نه تنها 

کی کردن کشاورزی و زیرا استالین وقتی دست به اشترا ،کردشرط دوم در مورد اتحاد شوروی صدق نمی

سازی )که به گسترش وحشتناک سیستم بازداشتگاهی انجامید( زد، که خطر جنگ هنوز تشدید روند صنعتی

دهه  ۰توان گفت که بریتانیای کبیر نیز حداقل از بسیار دور بود و هیتلر به قدرت نرسیده بود. در مقابل می
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های استراتژیک در آینده ان هوایی برای بمباراندست به طراحی ناوگ« مورد اضطراری حاد»پیش از وقوع 

مین و تضمین أزده بود. این طرح که حتا در طی جنگ اول جهانی شکل گرفت، ملهم از  مبارزه جهت ت

 در دستور کار قرار داشت. ۴۵سرکردگی حداقل از اواخر قرن 

 

. تحلیلی که از جمله توسط داد، کامالً متفاوت بودولی تصویری که کشور زاده انقالب اکتبر ارایه می

بلکه قرارداد  ،این قرارداد صلح نیست)»بالفاصله پس از امضای قرارداد ورسای ارایه شد « فوش»مارشال 

در سطح اروپا مقبول واقع شد. استالین هنگامی که این فوریت را  ۸۹«(سال آینده است ۰۱بس برای آتش

جهانی اول به نمایش گذاشته شد از میان بردارد، این  ماندگی روسیه را که در جنگکند تا عقباحساس می

شود. ویلهلم دوم این جنگ را چه که مربوط به جبهه شرق میتحلیل را در مقابل چشمان خود داشت. و آن

بودن و یا نبودن نژاد ژرمن »های درگیر و خلق« بقای»سر  کراراً جنگ نژادی اعالم کرده بود که مسأله بر

گذاشت: نوع آشتی و یا احترام متقابل باقی نمی ه نظر او این مصافی بود که جایی برای هربود. ب« در اروپا

لیتفسک در امپراتوری  ویژه پس از قرارداد برسته ب« .الً ممکن نیستصها ابین اسالوها و ژرمن»صلح 

ان مودت با دید و بستن پیمحل معضل فضای زندگی را در شرق میویلهلمی نظراتی مطرح شده بود که راه

ای )...( کمک سیاست سخاوتمندانه قاره» تکه کند و بهانگلیس را مد نظر داشت تا بتواند روسیه را تکه

چندین سال بعد  هیتلر در کتاب  ۹۱«.لمان به قدرت جهانی فراهم کندآبرای تبدیل را های الزم شرطپیش

ای آلمان که در وهله اول قرار بود ت قارهبرای استقرار قدررا روشن و صریح برنامه خود  مبارزه منخود 

 که از برسترا پا کند، ارایه کرد. مشکل نیست که بتوان خط قرمزی  های اتحاد شوروی برروی ویرانه

های استالین را توجیه دنبال کرد و این امر به اندازه کافی نگرانی، باروسا ادامه داشترلیتفسک تا عملیات با

الوقوع بودن خطر دقیقاً مشخص نبود: هیچ معیار زمانی مشخصی برای قریب کرد. به هر حال مقولهمی

طور مناسب با آن مقابله کرد، ه الوقوع است که اگر قرار باشد بگیری آن وجود ندارد؛ خطری قریباندازه

آن  طور مکانیبلکه همین ،را نه فقط به معنی زمانی« الوقوعقریب»ملی جایز نباشد. و اگر ما أهیچ نوع ت

شد. در خاتمه: اگر تهدید می« الوقوعقریب»درک کنیم، در آن صورت اتحاد شوروی از طرف یک خطر 

کشتار سیستماتیک شهروندان غیرنظامی از طریق بمباران، بالفعل جنایت است، در آن صورت اشتراکی 

 یرد.گبهای فراوانی صورت شد که جنایتسازی کشور باعث میکشاورزی و تشدید صنعتی کردن
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کند دگماتیک و متزورانه رفتار کسی که فقط به محضورات اخالقی دولتمردان آنگلوساکسون اشاره می

وضعیت اضطراری حاد، اینجا و »ادعا کنیم که دولتمردی با در نظر گرفتن « والزر»است. حتا اگر به زبان 

 اص رسید.، مشکل بتوان از عام به خ«دوش گیرده در این لحظه باید بار جنایت را ب

 

افرادی که  ،خوانیم که قربانیانش افراد زندانی گوالگ بودندوقتی که  از رخدادهای دلخراش و منفردی می

خواهیم مانند وقت میکه حتا سرآغاز و علل آن را بشناسند، آنپایانی شده بودند بدون آندچار وحشت بی

فقیر و برهنه » انیست ایتالیایی( فریاد برآوریم:نویسنده، مورخ و اوم ،)شاعر Petrarca« فرانچسکو پترارکا»

های سیستماتیک الزم است. آیا بررسی مشابهی نیز در رابطه با قربانیان بمباران« .روی، ای فلسفهمی

سری اول بمباران »توجیه کند؟  ،شمارها نوشتندتواند آنچه را که گاهواقعاً می« وضعیت اضطراری حاد»

نفر، اغلب زن و  ۷۱۱هایی که مملو از صف خریداران بود، آغاز شد و نصبح در خیابا ۵س ساعت أر

های شکاری شهروندانی را که به سوی شرق متواری شده و قصد مخفی افکنکودک را به قتل رساند. بمب

و در دهات دیگر: « .گشودندشدن در جنگل را داشتند تعقیب کرده و آتش به روی آنان می

کرد سوار، مسافر قطار، دهقانی که روی زمین کار میدلخواه عابر پیاده، دوچرخههای شکاری به افکنبمب»

گرفت: به علت کمبود ها صورت میسپاری زیر گلوله شکاریمراسم خاک« ».بستندرا به رگبار مسلسل می

 های خانه گیرریخت و بین اشکوبها میها روی خانهبمب« ».شدها در پارچه پوشیده میتابوت الشه

ریخت و ساکنین را در خواب به شد، دیوارها را فرومیکرد و روزهای بعد با خروشی سهمناک منفجر میمی

کردند و برای رسیدن به مرگ عجله های آتش فرار میباید از درون شعلهمردم می« ».رساندقتل می

درون آتش پرت ه یگر را بزدند و یا یکدها دست به خودکشی میشد که آنگاه نیز دیده مینمودند. گهمی

 ۹۱«.دندکرمی

 

وضعیت »حال تبهکارانه، در زمانی که شکست رایش سوم محرز شده بود، به بهانه  آیا این اقدامات به هر

 گردد.قابل بخشایش است؟ مشکل گذار از عام به خاص از این طریق آشکار می« اضطراری حاد
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 نوبیآمريکايی و يا کره ج« کاتين»کاتين شوروی و  -1

ه ب ۴۵۱۱سازی، کشتاری که در مارس/آوریل برخالف اشتراکی کردن کشاورزی و تشدید روند صنعتی

یک جنایت بود. زورآزمایی با فنالند هنوز  ،دستور رهبران شوروی در مورد افسران لهستانی صورت گرفت

هم متقابل )با این هدف پایه تفا های استالین برای تبادل زمین برکه کوششفراموش نشده بود: پس از این

ها شد، حداقلی از که برای دفاع از لنینگراد یعنی شهری که بعدها قهرمان حماسه مقاومت علیه تجاوز نازی

تر شده و دامنگیر رفت که جنگ گستردهای نرسید، خطر آن میمنطقه درونی کشور ایجاد کند( به نتیجه

تجزیه لهستان توسط ارتش سرخ دستگیر شده بودند، همه شود. در این صورت افسران لهستانی که پس از 

ها را از موضع های نافرجامی صورت گرفته بود تا آندادند؟ از طرف مسکو کوششچه واکنشی به خرج می

ای بود که با تالشی امپراتوری تزار آغاز ضدشوروی و غرورآمیز خود دور کنند، موضعی که میراث مناقشه

خود گیرد. وضعیت بسیار بغرنج شده ه مشخصات خشن یک جنگ داخلی را ب رفت تاشده بود و اکنون می

رفت که جنگ اتحاد شوروی را تماماً ببلعد و محافلی نیز در غرب وجود داشتند که فکر بود: خطر این می

مشکل بزرگ »(. این یک ۴۱بند  ۰به بخش . ک. )ر سرنگونی رژیم استالین را در سر می پروراندند.

زدگی و خاطر خجلته ب»منجر شد که استالین بعدها « تصمیم وحشتناک»که نهایتاً به آن بود « امنیتی

های کاتین نیز یعنی حتا در مورد اعدام ۹۲.احتماالً به تلخی مجبور به توبه شد« عوارضی که بعداً پدید آمد

تباه است اگر در این با این حال اش ،خوردفقدان محضورات اخالقی که والزر بدان اشاره دارد به چشم نمی

صورت بسیار ولنگ  استناد کنیم و از این طریق معیاری را که در هر« وضعیت اضطراری حاد»مورد نیز به 

 تر تعمیم و گسترش دهیم.رسد، بیشو واز به نظر می

 

را ویژه کاراکتر شخص استالین و توان آنچند که جنایت مذکور غیرقابل بخشش است، با این حال نمی هر

مرتکب شد که پس از « پاتن»ا رژیم زیر رهبری او دانست. بیاندیشیم به جنایتی که ژنرال آمریکایی ی

صادر  ،ورود به سیسیل دستور اعدام سربازان ایتالیایی را که پس از یک مقاومت سخت تسلیم شده بودند

اینجا نگرانی در مورد  حتا اگر این اقدام ننگین زیاد بزرگ نباشد، ولی باید در نظر گرفت که در ۹۳.کرد
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کرد. در نتیجه در جویی و شاید هم تحقیر نژادی نقش ایفاء میامنیت کشور مطرح نبود، بلکه تنها روح انتقام

 رو هستیم.هاین مورد ما با جنایتی ناشی از پستی و فرومایگی روب

 

های دیگری بیاندیشیم. ده قساوت ها وای شبیه کاتین پیدا کنیم باید به تراژدیولی اگر واقعاً بخواهیم واقعه

آمریکایی و یا کره جنوبی بنامیم. « کاتین»توانیم آن را ای رخ داد که میسال پس از کاتین شوروی، واقعه

های وحشیانه مناطق شمالی کره توده عظیمی از پناهجویان به جنگ کره در جریان بود. به دنبال بمباران

کرد که هر ارتش ایاالت متحده آمریکا این سیاست را دنبال می»شد؟ ها چگونه رفتار جنوب رفتند. با آن

بودند « عمدتاً زنان و کودکان»انیان بقر«: که به کره جنوبی نزدیک شود، به قتل رساندرا فرد غیرنظامی 

های کره شمالی مخفی شده باشند، هرچند که در ترسیدند که در بین پناهجویان، نفوذیها میولی آن

هیچ دلیلی برای نفوذ دشمن »صورت گرفت « نو گون ری»ن تحقیقاتی که در مورد کشتار در تریدقیق

رو نیستیم، بلکه هروب« پاتن»چند برجسته و مهم مثل ژنرال  در اینجا ما با دستورات فردی، هر ۹۴«.یافته نشد

اریم. درست این با سیاستی که مستقیماً از طرف رهبری نظامی )و سیاسی( آمریکا تعیین شده سروکار د

 دو مورد مسأله حفظ امنیت مطرح بود. ویژه که در هره اندازد، بوضع ما را به فکر کاتین می

 

ها نابودی ستون پنجم مریکا جهت حفظ امنیت تنها به کشتار پناهجویان بسنده نکرد. آنآایاالت متحده 

ای متهم به کره ۴۷۱۱قریب  ۴۵۹۱وئیه در شهر تائژوئن در ژ»شمردند. مثالً احتمالی دشمن را نیز الزم می

یک شاهد  «.های خود را کندند و سپس درجا تیرباران شدندکمونیست بودن شده و به دستور پلیس قبر

 عینی گزارش داد:

 

شاهد مراسمی بودم که طی آن « چوچیوون»دم صبح در شهر به ظاهر متروک شنبه در سپیدهیک روز یک

از اداره پلیس  از پشت بسته بود و متحمل ضربات چوب و چماق می شدند،هایشان زنان و مردان که دست

یل دورتر ام ها کشته شدند دوها شدند. بعد از این که آنها حرکت کردند و سوار آنبه سوی کامیون

 ۹۵.روی زمین ریختند ،خاک بسپارنده که بها را بدون آناجساد آن
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 این اقدام بخشی از یک عملیات گسترده بود:

 

نفر را  ۰۱۱در جنوب کشور محققین تاکنون بقایای بیش از « دایگو»در یک معدن کوبالت در نزدیکی 

که به داشتن مرام کمونیستی است زندانی و یا افرادی  ۱۹۱۱اند. این تعداد تنها بخش کوچکی از  یافته

ن کشیده شده، درجا تیرباران ها و یا منازل خود بیرواز سلول ۴۵۹۱مظنون بودند، که بین ژوئیه تا سپتامبر  

 های معدن ریخته شده بودند.شده و سپس در حفره

 

احتماالً در این نوع موارد حتا افراد  ۹۶.ای شدندهای تودهقربانی کشتار« زنان و کودکان»گاهی اوقات نیز 

های داخلی شخانواده مظنونین به تمایالت کمونیستی نیز معاف نشدند. تکیه مصرانه بر حفظ امنیت تنها بخ

گرفت. در دربر می ،که تازه و یا مجدداً تسخیر شده بودرا شد، بلکه درست شهرهایی کشور را شامل نمی

ها گفتند که سیگارهای خود را آتش کنیم و سپس آن»یکی از شهرهای نامبرده این اتفاق روی داد: 

کوتاهی یکی از افسران فریاد زد: های خود را روی ما خالی کردند. پس از مدت ها و مسلسلتفنگ خشاب

و هرکس که بلند شد مجدداً زیر رگبار « تواند بلند شود و به خانه خود برودهرکس که زنده مانده می»

 «.گلوله قرار گرفت

 

بودن  نوع پراتیک، یعنی کشتن پناهجویان و نابودی افرادی که به کمونیست تعداد قربانیان این دو

های مرگ را بازداشتگاهبستگان قربانیان آن»واقع ابعاد آنچه که  ربودند، چقدر است؟ د شکوکم

توان یک ترازنامه موقت ارایه کرد: طور کامل مشخص نیست. در حال حاضر میه هنوز ب« نامیدندمی

مورد از وقایعی  ۰۴۹دارد )...(. در این رقم ای ارایه میمورد محتمل از کشتار توده ۴۰۰۰تحقیقات تاکنون »

دفاع را به قتل ها و نیروی زمینی آمریکا پناهجویان بیکنند جنگندهستتر است که بازماندگان ادعا مینیز م

 ۹۷«.اند رسانده

 

تری از کاتین شوروی نیست ولی مبین آمریکایی و یا کره جنوبی ظاهراً دارای ابعاد کوچک« کاتین»

گرفت و رهبران رتر از کشور صورت میکه هزاران کیلومتر دوبود، مالحظگی بیش از حد برای جنگی بی
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استناد کنند. ولی مسأله اینجا این نیست که « وضعیت اضطراری حاد»توانستند حتا به سایه اباالت متحده نمی

ناپذیر را مشخص کنیم، بلکه هدف این است که نامناسب بودن بخواهیم درجه اهمیت دو جنایت بخشش

 لین و کشور تحت رهبری او را مشخص کنیم.معیار اخالقی خوب یا بد برای درک استا

 

 ناپذيری و بغرنجی قضاوت اخالقیاجتناب -7

رسد، ولی اگر این قضاوت بدون در نظر گرفتن زمینه  ناپذیر به نظر میچند که قضاوت اخالقی اجتناب هر

ساز کلو از این روست که خصلت آن بغرنج و مش تاریخی آن فرموله شود، سطحی و مزورانه خواهد بود

گیرد. بولیت ذهنی را از یکدیگر جدا سازد و در نظر ؤحال رابطه شرایط عینی و مساست! انسان باید در عین

ولیتی که ؤگیرد و مسولیتی که کل گروه رهبری را دربر میؤولیت ذهنی باید بین مسؤو در رابطه با مس

ها در زمانی شود آنشوروی مربوط میچه که به گروه رهبران روسیه تفاوت قایل شد. آن ،متوجه فرد است

ترحم، با حضور همه جانبه و »بود  ۴۵۴۷به قدرت رسیدند که به قول یک شاهد مسیحی که هوادار تحول 

 ها مجبور بودند برای مدت نسبتاً طوالنی با وضعیت اضطراری سرو آن ۹۸«گسترده مرگ رخت بربسته بود

بسیار خشن » کتاب سیاه کمونیسمتحلیل نویسندگان  ه بنا برداد کها در وضعیتی رخ میکنند؛ و همه این

در نتیجه وقتی که « .را ندیده بودیمدر جوامع غربی شرایط قابل قیاسی با آن»و عمومی بود و ما « شده

و محذورات اخالقی که وجه مشخصه جنگ  گرهای ویرانمجبور بودند در مقابل درگیری ۰۱بازیگران قرن 

های ویژه و محذورات اخالقی بایست عالوه برآن با درگیریایستادگی کنند، استالین میساله دوم بود، سی

سی « وضعیت اضطراری حاد»توان گفت که می وپنجه نرم کند.ها دستدوم ناآرامی مرحلۀتاریخ روسیه و 

 الشعاع قرار داد.حکومت او را تحت هسال

 

نشد و  عادّینع گذار از وضعیت اضطراری به وضعیت در ضمن نباید فراموش کرد که تنها شرایط عینی، ما

گرفت و آن را غیرممکن نساخت، بلکه رویکرد ارشادی که مطمئناً از وحشت جنگ جهانی اول الهام می

بینی که امید به نابودی بازار، پول، دولت و هنجارهای حقوقی بسته بود، نیز در آن نقش چنین جهانهم

زد و مقدور نبود که این تحقق همه این چیزها به مناقشه دامن می س و سرخوردگی از عدمأداشت. ی
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رفت. باید از بین میزیرا این هنجارها نیز می ،بردباز بین « رسمی»مناقشات را به کمک هنجارهای حقوقی 

اضطراری »را با استناد به وضعیت استثنایی و  شد آندر نتیجه خشونت بیش از حد افزایش یافت که نمی

این امر در مورد غرب  خوانی داشت.یکدیگر هم توجیه کرد و از این نظر حکم اخالقی و سیاسی با« حاد

 های استراتژیک آلمان گفته شد:لیبرال نیز صادق بود. در مورد مدیر بمباران

 

کار برده بود. ه هاریس بمباران مناطق غیرنظامی را در مقام یک خلبان جوان در مورد شورشیان هندی ب

های رمانی او در گذشته به عنوان اعمال شوک فرهنگی تجربه شده بود. قبایل بدوی در کلبهد شوک

شدند، مقهور شده خود را در مقابل خیزرانی خود، هنگامی که با زرادخانه نظامی امپراتوری صنعتی مواجه می

 ۹۹.افکندندها به خاک میآن

 

کرد دانیم توصیه میطور که میشد که همانیدر ضمن این نوع جنگ بیش از همه توسط چرچیل تبلیغ م

و  هسرکوب کرد« ویژه گاز خردله های سمی بگاز»توسط  در عراق را با بمباران« بومیان گردنکش»

نمود. ما اهمیت ایدئولوژی نژادی در جنگ آمریکا علیه ژاپن را مقایسه می« های خبیثهون»ها را با آلمان

نگرفت. در اینجا نیز  دلیل مورد بمباران اتمی قرار(، که سرانجام بی۱ دبن ۹به بخش . ک. شناسیم )رمی

تر مبین توجیه کرد، بلکه بیش« وضعیت اضطراری حاد»شد آن را با خشونت بیش از حد پدید آمد که نمی

بومیان اروپای شرقی »شد. اگر رایش سوم ایدئولوژی استعماری بود که توسط غرب لیبرال و آلمان دنبال می

دانست، انگلیس و شبیه می شدندپوستانی که به بردگی گرفته میپوستانی که باید منقرض و سیاهرا با سرخ

دانستند که باید به تسلیم و به اطاعت وادار های مستعمرات میها را خلقها و ژاپنیایاالت متحده، آلمان

 شوند.

 

 «لينکلن ثانی»کبير و  استالين، پطر -1

که در را ها ایفا کرد، بسیاری از دانشمندان، فکری ویژه استالین در دوره دوم ناآرامیه که ببا تکیه به نقشی 

ولی اعتراضی که  ۱۱۱.چرچیل هم وجود داشت مجدداً مطرح کردند و استالین را با پطر کبیر مقایسه نمودند

خواست کشور و میگیرد )که پطر برخالف استالین نظر به غرب داشت در مورد مقایسه این دو صورت می
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 های وحشیانهگام»و یا « نظم آسیایی»کردن  سوی غرب بگشاید( به نظرم قانع کننده نیست. محکومه را ب

ول آن بودند، سهم عمده  در ؤکه دولت و بورژوازی روسیه تزاری مس «دستورات آسیایی»و  یا « سیاییآ

ای باقی گونه شبههاستالین جای هیچ ۴۵۴۷ر حداقل تا اکتب ۱۱۲.دادفعالیت انقالبی استالین را تشکیل می

ها مثل یک های غربی است، که در آنتر از دمکراسیهماندگذارد که کشور او در کلیه سطوح عقبنمی

 (.۵بند  ،۹به بخش . ک. کند )ر، کشتار خونین ضدیهودی غوغا نمی«آسیایینیمه»کشور 

 

طور آوری غرب اصرار داشت، بلکه همینزوم هضم فناستالین پس از رسیدن به قدرت نه تنها در مورد ل

قرار داشته باشند، باید « اصول لنینیسم»س أر داد که کاربران بلشویک واقعاً اگر بخواهند برتوضیح می

همواره با نگاه به  ۴۵۱۰مربوط سازند. در سال « منطق کاری آمریکایی»را با « حرکت انقالبی روسیه»

ها را ستود و آناین کشور را می «ار و رسوم هنجار در صنعت و پراتیک تولیدرفت»مریکا آایاالت متحده 

 ۱۱۳.نامیدمی« دمکراتیسم»جزیی از 

 

رسد وقتی که تر به نظر میکنندهکبیر برای توضیح تاریخ اتحاد شوروی قانع در نتیجه اشاره کردن به پطر

رسد که استالین طور به نظر میکنند و ایناستناد میویژه استالین نیز صریحاً به او ه ( و ب۴۵۴۱لنین )ماه مه 

به انقالب سخن « خیانت»چند که از  حتا تروتسکی، هر ۱۱۴.دانستگاه او را سرمشقی برای خود میحتا گه

ها، قدرت شوروی یک اثر تاریخی نظیر آنچه که در رابطه با یک سری از مناطق و خلق»گفت، نوشت: می

تر و با جای گذاردند، ایجاد کرد، البته به معیار بزرگه رابطه با مسکو کهنه ب پطر اول و پیروانش در

در ضمن جالب است که یک فیلسوف بزرگ مثل بنجامین در پایان سفر خود به اتحاد  ۱۱۵«.ترسرعت بیش

ثیر أبلشویسم را اوج ت»را که « نویسندگان»با احساسی تأییدآمیز فرضیه برخی از  ۴۵۰۷شوروی در سال 

تر به عقب بازگشت و به هم بیش و سرانجام ممکن بود که باز ۱۱۶.کرددانستند، ترویج میمی« کبیر پطر

کهنه  یهااو در ابتدا اشاره به تحولی عظیم داشت که تضادهای قرن»بینی مارکس رجوع کرد: یک پیش

دومین نقطه عطف در تاریخ روسیه )...(  ۴۷۵۱سال »رسد: روسیه تزاری ایجاد کرده و سپس به این نتیجه می
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کننده و غیرواقعی خواهد شد که پطر  روسیه خواهد بود و یک تمدن واقعی و کلی جایگزین تمدن گمراه

 ۱۱۷«.وجود آورده بوده کبیر ب

 

ها روشن شود ولی تواند بعضاً کمک کند تا رابطه تاریخ روسیه با دوره دوم ناآرامیقیاس ناقص فوق می

 گذارد.در تاریکی می ،داشتفوذ عظیمی را که استالین در سطح جهان اعمال میساله دوم و ن جنگ سی

 

  بین ملل که امپریالیسم از نظر تئوریک توجیه کرده و تحمیل نموده بود « عدم تناسب عظیم»محکومیت

و بین « پوستانپوستان و رنگیندیواری که بین سفید»طور درخواست از بین بردن و همین ۴۵۰۱در سال 

 (؛۷بند  ۹به بخش  ک.ر. هایی که این افتخار را نداشتند )و خلق« متمدن»های به اصطالح قخل

  ۴۵۱۹سال  یسعمیقاً انترناسیونالیستی )که استالین در ارایه طرح قانون اسا»تصویب یک قانون اساسی 

، فارغ از «برندرابکلیه ملل و نژادها با هم »کرد، که حرکت می أکید قرار داده بود(، که از این مبدأمورد ت

 ۱۱۸؛ها کجاستچیست، زبان، سطح رشد اقتصادی و نظامی هرکدام از آن« رنگ پوستشان»این که 

 

آمدند ولی در قلب نه تنها در مستعمرات حتا در بین افرادی که از مستعمرات می ،ها بازتاب شدیدهمه این

 White Supermacyپوستان برتر زیستند، پدید آورد. در جنوب ایاالت متحده، که رژیم سفیدغرب می

عنوان ه شوروی و به استالین ب ها به اتحادیافت: با امید فراوان چشمجدیدی گسترش می حاکم بود جوّ

پوستان، طور مشخص و نهایی به بردگی سیاهه دوخته شده است، لینکلنی که این بار ب« لینکلن ثانی»

رو بودند، برای همیشه پایان هها که هنوز با آن روبآن سرکوب، تنزل رتبه و مرتبت، تحقیر، خشونت و لینچ

 ۱۱۹.خواهد بخشید

 

تبار های آفریقاییدر حالی که اتحاد شوروی استالین به سمت استبداد در حرکت بود، روی مبارزه آمریکایی

حاکم  گذارد. در جنوب ایاالت متحده از منظر کاستثیر میأعلیه استبداد نژادی ت های مستعمرات()و خلق

پوستان جوان بود. به برکت حضور سیاه «وقاحت»ای در حال رشد بود و آن افزایش پدیده نگران کننده

ها را از آن شدند که قدرتمندان تا آن لحظه با سماجت آنها در عمل نایل به چیزهایی میها آنکمونیست
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که سنتاً در اختیار کسانی قرار  محروم نگاه داشته بودند: فرهنگ، فرهنگی که فراتر از دانش پایه بود

پوستان در مدارسی که حزب کردند. اکنون سیاهوار در خدمت نژاد برتر کار میبردهگرفت که نیمهمی

سیس کرده بود و یا در مدارس مسکو در شوروی استالین اقتصاد، أدر شمال ایاالت متحده ت کمونیست

در را لوم استفاده کردند تا علل سرنوشت دردناک خویش ها از این عآموختند. آنسیاست و تاریخ جهان می

تحول  ،آموختندهایی که در این مدارس میآندر درک کنند.  ،داندها میکشوری که خود را مدافع آزادی

ساخت، در ها را بدان متهم میآن« سفیدپوستان برتر»که از طرف رژیم « حیاییبی»عمیقی صورت گرفت. 

پا گذارده شده بود. یک نماینده  ها دریغ شده و زیرها بود که تا آن لحظه از آنآنحقیقت اعتماد به نفس 

های در پاریس با وجود تفاوت ۴۵۱۱المللی زنان علیه جنگ و فاشیسم در سال پوست در کنگره بینزن سیاه

ها ترتیب کنندگان از روابط برادرانه و برابر حاکم بر کنگره که توسط کمونیستزبانی و نژادی شرکت

شناس آمریکایی وقت یک تاریخ« .واقعاً بهشت روی زمین بود»شدت متعجب بود: ه داده شده بود، ب

کنند که در جنوب آمریکا چنان احساسی از آزادی تجربه می»آیند کسانی که به مسکو می گفتمی

دانست که میبا اینپوست عاشق یک زن روس شد و با او ازدواج کرد، یک فرد سیاه« .غیرقابل تصور است

خوبی از سرنوشت کسانی که در جنوب ه تواند او را همراه خود ببرد، زیرا بهنگام بازگشت به آمریکا نمی

 ۱۱۱.آگاه بود ،)اختالط نژادی( شده بودند Miscegenationایاالت متحده مرتکب 

 

های لوحانه نبود. به ویژگیم سادهرسید، زیاد هطور که به نظر میاین« لینکلن جدید»پوستان به یک امید سیا

ر دادگستری یوز۴۵۹۰دورانی که پایان رژیم برتری سفیدپوستان را رقم زد بیاندیشیم. در دسامبر سال 

در مدارس  یآمیزی نژادایاالت متحده آمریکا نامه بسیار پراهمیتی به دیوان عالی کشور که با معضل هم

ختن آب به آسیاب تبلیغات کمونیستی است و در بین دول نژادی ری تبعیض»دولتی درگیر بود، نوشت: 

شناس تاریخ «.آورددوست نیز احساس تزلزل و تردید در مورد عمق اعتقاد ما به دمکراسی پدید می

رود که واشنگتن نه تنها در شرق و در جهان آمریکایی که این وقایع را بازسازی کرد، نوشت، خطر این می

تر گردد: باز اینجا هم تبلیغات بیگانه« پوستنژاد رنگین»لب آمریکا نسبت به طور در قبلکه همین ،سوم

دست آورده به ه ب «آمال انقالبی»پوستان به گیری در کوشش برای جلب سیاههای چشمکمونیستی موفقیت

ه در این زمین ۱۱۱.را دچار تزلزل کرده است« سسات آمریکاییؤاعتقاد آنان به نهادها و م»این شکل که 
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طور نفوذی وجود آورده بود و همینه طور عینی به بدون شک نگرانی در مورد چالشی که اتحاد شوروی ب

کرد، نقش آمدند، اعمال میهایی که از مستعمرات میهای مستعمرات و یا خلقکه این کشور بر خلق

 کرد.ای ایفاء میعمده

 

هم نه فقط به ثیر قرار داد و آنأر غرب تحت تدرا رفتن دمکراسی گ طور غیرمستقیم شکله استالین حتا ب

 پوستان وارد کرد. در طرح قانون اساسی جدید اتحادای به روند رهایی سیاهاین خاطر که به نحوی تکانه

نه »کند: به شدت محکوم می ،که ویژه تاریخ غرب لیبرال استرا شوروی سوسیالیستی سه تبعیض بزرگ 

باید تعیین کننده وضعیت سیاسی و اجتماعی باشد، بلکه تنها « نه جنسیت های ملی ووضعیت مالی، نه ریشه

گونه فرموله وقتی که استالین افکار خود را این ۱۱۲«.ها و کار و زحمت شخصی هر شهروندتوانایی»

لیبرالی غربی موجود بود. عالوه بر  کرد، سه تبعیض بزرگ هنوز در ابعاد مختلف در این و یا آن کشورمی

حق کار، حق »گوید وظیفه قانون اساسی جدید تضمین ض به این سه تبعیض بزرگ، استالین میاعترا

ها در چارچوب است، همه این« بهترین شرایط مادی و فرهنگی»و تضمین « استراحت و حق علم و فرهنگ

است « حقوق اقتصادی و اجتماعی»این استدالل تئوریک  ۱۱۳«.دمکراتیسم سوسیالیستی»بخشیدن به  تحقق

است و خواست ایجاد « انقالب مارکسیستی روسیه»بار مبین میراث مصیبت Hayek« هایک»بر  که بنا

 ۱۱۴.ثر ساختأدولت اجتماعی در غرب را عمیقاً مت

 

کنم همیشه صحبت می« استالینیسم»نده حتماً متوجه شده است که من وقتی از نبازگردیم به روسیه. خوا

های سیاسی ین عبارت از طرف هواداران تروتسکی در رابطه با واقعیتبرم. اکار میه عالمت تعجب ب

مثالً برای انگ زدن به صدر رهبری چین پسامائوئیستی. ولی حتا اگر  ،گیردمختلفی مورد استفاده قرار می

نیست: کننده قانع« استالینیسم»جماهیر شوروی استفاده کنیم،  بخواهیم از این مقوله منحصراً در رابطه با اتحاد

رسد که مقوله فوق دارای برخی از رفتار و کردار کلی همگون است، که درست نیست. در سه به نظر می

زحمت یک برنامه دولتی را تدوین کرده و به عمل ه ای که استالین در قدرت بود ما شاهدیم که او بدهه

آب شد و  ن نقش بریای پیروزی انقالب سوسیالیستی در سطح جهاؤدرآورده است. او پذیرفت که ر

)منظور از اوتوپی از یک طرف  کند. ای را بین اوتوپی و وضعیت اضطراری پیداکوشش کرد تا راه میانه
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که ناشی از وحشت است  میراث تئوری مارکس و از طرف دیگر انتظارات ارشادی یک جهان کامالً نوین

خاطر تقاطع ه بود که در روسیه ب جنگ جهانی اول پدید آمده بود و منظور از وضعیت اضطراری وضعیتی

ساله دوم برای مدت نسبتاً غیرمعمول طوالنی و  ناآرامی و دومین جنگ سی مرحله دو جنگ بسیار عظیم، دو

ال قرار دهد، ؤرد سوشدیدی ایجاد شده بود(. استالین بدون آنکه بخواهد انحصار قدرت حزب کمونیست را م

دمکراسی »و تحقق  عادیضطراری به وضعیت نسبتاً کند کشور را از وضعیت اکراراً کوشش می

رو شد. جالب است هها با شکست روببدون دیکتاتوری پرولتاریا هدایت کند. ولی این کوشش« سوسیالیستی

شد: کشتن بریا نوعی تسویه حساب « حل»که چگونه بالفاصله پس از مرگ استالین مسأله جانشینی او 

پایه نظم حقوقی کشوری و نه بر پایه اصول حزبی  خصی که نه برمافیایی بود. نوعی اعمال خشونت ش

 صورت گرفت.

 

تر متوجه خواهیم شد که رسد. با بررسی کمی دقیقکبیر مشکل به نظر می در نتیجه مقایسه استالین با پطر

یک  ها نیز حتا با آغاز دیکتاتوری نیز پایان نپذیرفت. دیکتاتوری مصادف با آغازناآرامی مرحلۀدومین 

شد و سپس جنگ سردی در وضعیت اضطراری درازمدت بود: در ابتدا یک جنگ جهانی وحشتناک آغاز 

توان گفت که کرد جهان را به پرتگاه آخرالزمان عودت دهد. در اصل میلحظه تهدید می گرفت که هر

ها نیز ها، بلشویکها با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی پایان یافت: درست مانند جاکوبندوم ناآرامی دورۀ

رفتن و یا تخفیف یافتن وضعیت اضطرری تطبیق دهند و نهایتاً برای اکثریت مردم  نتوانستند خود را با ازبین

ردند، گ چیره« بحران تمامی ملت روس»ها توانستند بر که بلشویکیافتند. پس از آن فایده جلوهد و بییزا

 د، که نتیجه عملکرد آنان بود.شدن روهنسبی روب طبیعینهایتاً با آغاز یک 

 

المللی نفوذ انقالب اکتبر و مردی که سه دهه روسیه شوروی را رهبری کرده بود برعکس در سطح بین

توان در مورد قانون اساسی پرطمطراقی که هرگز به مرحله عمل نرسید استوارتر بود. طبیعی است که می

توان از های انتزاعی نیز دارای نفوذ تاریخی است. میانیهدهان به سخره گشود، ولی باید در نظر گرفت که بی

سناریویی که در آن دمکراسی و حتا بدتر، دمکراسی اجتماعی در اثر چالشی که توسط یک رژیم 

برتافت. اما اگر ما چنین واکنشی را بپذیریم، نهایتاً  آورده با وحشت روی دیکتاتوری و تروریستی پدید



 تارنگاشت عدالت                                               007                          داستان و نقد يک اسطورۀ سياهاستالين، 

 ه چشمان خود را به روی خصلت تاریخی این پروسه ببندیم. کسانی که صحنهبدین مفهوم خواهد بود ک

بدی کار آن چیزی است »مالت مارکس توجه کنند که گفت: أاین ت هتری را انتظار دارند، بهتر است بساده

 ۱۱۵«.نویسدآورد که تاریخ را میوجود میه که جنبش ب
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 هفتمبخش 

 تصوير استالين بين تاريخ و اسطوره

 

 تصوير امروزی استالين، منابع تاريخی مختلف -۹

مثابه ه نگاری امروز بسیار دشوار است که بتوان خود را از تصویر متداول استالین ببا این حال در تاریخ

های فکری و قدری از تواناییه وه برآن ب، که عال«باز و انسانی منحطالعاده، هوسهیوالیی عبوث، خارق»

طور سرچشمه اسطوره را نیز باید دهد، رها کرد. همینسیاسی عاری است، که خود را مورد مضحکه قرار می

که قبالً به او اشاره شد آغاز کنیم که در زمانی  شناس )دویچر(جو کرد. از یک تاریخودر تاریخ جست

های خود )یعنی ها، ژیروندیستها، بلشویکبرخالف جاکوبن»نمود: دیگر و در شرایطی متفاوت اذعان 

آنان را ترغیب کردند تا روسیه را ترک کرده و مرکز »، بلکه حتا «ها( را به سکوی دار نکشاندندمنشویک

ها علیه کشوری که ابتدا زیر رهبری لنین و سپس از آنجا آن ۱«.سیاسی خود را خارج از کشور ایجاد کنند

 نویسد: داشت، سازوکار شدیدی را آغاز نمودند. دویچر می قرار تر رهبری استالینتب طوالنیبه مرا

 

این امر مسلم است که استالین در مورد وقایع وحشتناک در طی انقالب فرانسه تعمق کرد و این خاطرات 

د. او چندین بار در ها مانع از این شدند که به آخرین و تندترین حربه یعنی مجازات اعدام متوسل گردسال

تصمیم گرفت تا تروتسکی را از روسیه تبعید نماید. در آن زمان  ۴۵۰۵این مورد سخن گفت )...( در سال 

که بیخ دیوار گذارده و قابل تصور نبود که بتوان فردی مثل تروتسکی را به زندان افکند، چه رسد به این

 ۲.اعدام کرد

 

یه، مرکز سیاسی جدید و فعالی تشکیل شد که اکنون منحصراً به پس از ورود رهبر اپوزیسیون به قسطنطن

پرداخت. ژنرال اورلف عهدشکن را های استالین میجنبه شخصیت و فعالیت افشاگری و محکوم کردن هر

کرد و برای این کار « رازهای کرملین»که بالفاصله پس از ورود به غرب خود را وقف افشاگری 
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تر الزحمه نیز بیشتر بود، میزان حقجنجالی« رازها»چه  مود، که احتماالً هردریافت ن« الزحمه کالنیحق»

ها که در دوران گارباچف با حرص و را نیز باید در همین چارچوب ارزیابی کرد. البته این افشاگری شدمی

شناسان غربی محسوب برای شوروی« منبع مهمی»ولع زیادی مورد استفاده قرار گرفت و امروز هنوز 

 ۳.اجین گردیده است« هاییدروغ»شود، با می

 

های آن پیشاپیش طبیعتاً نباید مرکزِ سیاسیِ غربیِ اصلیِ تبلیغاتِ ضداستالینی را از دیده دور داشت. انگیزه

اشاره کرده بود که روسیه واحد، حال بلشویکی  ۴۵۴۵تعریف شده بود که در تابستان « جورج لوید»توسط 

انظار گسترده عمومی )اول  ۴.صورت یک منبع خطر برای امپراتوری انگلیس است هرو یا هرچیز دیگر، در 

: یکی تهدید تبلیغات کمونیستی نددانستدر انگلیس و سپس در آمریکا( استالین را مظهر تهدیدی دوجانبه می

ویژه ه ویژه در مستعمرات و دیگری تهدید یک قدرت بزرگ که به داری و بهای سرمایهدر متروپول

کرد ن را هدایت میآبخشید و زیرا به یک جنبش سیاسی الهام می ،خطرناک و اکنون کشورگشا شده بود

 جا در جهان حضور داشت. که همه

 

آید که ما تر و مصرتر بود؟ گاهی اوقات این احساس پدید مییک از این مراکز مختلف سرسختکدام

دم تجاوز بین رایش سوم و اتحاد شوروی تروتسکی ع شاهد تشدید اوضاع هستیم. بالفاصله پس از قرارداد

لوحان متنوع هوادار ساده»و استالین، « ای کرملیننادمین حرفه»داد: اکنون سرانجام  نوعی فریاد پیروزی سر

ها کمک خواهد کرد تا از کشورگشایی هایی که دلخوش کرده بودند که مسکو به آنو همه آن «شوروی

مورد حمله قرار گرفت. « نویل چمبرلن»ویژه ه درک خواهند کرد. ب آلمان نازی جلوگیری کنند،

ای که در قبال هیتلر اعمال وزیر انگلیس که در این زمان از طرف چرچیل به خاطر سیاست دلجویانهنخست

شدت مود انتقاد قرار گرفت، زیرا در مورد استالین ... دچار ه داشت، زیر فشار بود، از طرف تروتسکی بمی

با همه ابزار و وسایل »کار انگلیسی مدار محافظهسیاست« وجود بیزاری از رژیم شوروی با»شده بود! توهم 

از آغاز پیدایش رایش  ،لوحی! او، تروتسکیدلیل بزرگی برای ساده«: )کوشش کرد( با استالین پیمان ببندد

هدف اصلی سیاست »یستی، های مفت در مورد جبهه خلقی ضدفاشکید کرده که فارغ از حرفأسوم کراراً ت
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؛ اکنون همه مجبورند بپذیرند که دیکتاتور کرملین «خارجی استالین امضای قراردادی با هیتلر است

 ۵.است« دار هیتلرسررشته»

 

شوروی در مقابل رایش سوم کار مخالفین را دچار مشکل  ای اتحاددنبال مقاومت حماسهه وضعیت که ب

مجدداً اوج گرفت. آیا « سخنرانی محرمانه»ونیست اتحاد شوروی و حزب کم ۰۱پس از کنگره  کرده بود

« الیف»کرد که از اصول لنینی عدول کرده است؟ اورلف بالفاصله در مجله خروشچف استالین را متهم می

مور مخفی أتر اعالم کرد که در حقیقت در اتحاد شوروی طی سی سال گذشته یک مای صریحطی مقاله

که از را هایی کاری آماده بود تا آن بدبخت ی فعالیت داشت که طبیعتاً برای انجام هرسازمان جاسوسی تزار

شناس روس به نام رسد که یک تاریخطور به نظر میاز بین ببرد. این ،سابقه مخفی وی باخبر بودند

 ۶.، که از هواداران تروتسکی است، هنوز امروز هم پیرو این افشاگری است«روگووین»

 

در مورد رشد و تکامل رهبر « دویچر» ۴۵۹۹خود گیرد. در سال ه تواند اشکال مختلفی باع میتشدید اوض

نگریست که ای میپرستانه به روسیهکرد، که سرشار از احساسات میهنفکر می« فیودور دان» ها منشویک

، ولی «اده بودساز پیروز بیرون آمده و رایش سوم شکست خورده در مقابلش به خاک افتسرنوشت از نبرد»

 پدید»حال دالیل شناخت ولی در عینچند که او دالیل تاریخی انقالب اکتبر را به رسمیت می نهایتاً هر

آن را قبول داشت. تنها یک شرط « های ایدئولوژیکی و اعمال خشونتآمدن استالینیسم و سوءاستفاده

وجود داشت: این « ناهنجار»و « فاسد»تخفیف برای این حسن نیت و سعه صدر نسبت به این بلشویسم 

برخی از این  "دان"بالفاصله پس از خاتمه جنگ هواداری از استالینیسم در آن زمان که »واقعیت که 

  ۷«!مریکا، بسیار قوی بودآویژه در ایاالت متحده ه زد در کشورهای متفق و بصفحات را قلم می

 

ثیر تبلیغات مسکو قرار گرفته بودند، اکنون توسط أتکه به نحوی تحت  هاییلوحان و نادانخوشبختانه ساده

گرفت و در بیرون اطالعاتی که از پایتخت اتحاد شوروی و حتا از درون حزب کمونیست سرچشمه می

 یافت مردود گشته و به سخره کشیده شدند.انتشار می
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ه اد که از یک طرف بنگاری را توضیح دتوان تضاد تاریختنها در اثر این همگرایی منافع ناهمگون می

کرد بیهوده و مهمل معرفی کند ولی از ناپذیر روندی را که استالین در مسکو هدایت میشکلی خستگی

یک  که خم بر ابرو آورد حمالتی را که اول توسط تروتسکی و سپس خروشچف )هرطرف دیگر بدون آن

 بپذیرد.ناب عنوان حقیقت ه یک با هدف مختلف( علیه استالین صورت گرفت، ب به شیوه مختلف و هر

 

 موارد تغيير تصاوير استالين -۲

های قدری متداول شده که داستانه امروز ب« باز و منحطالعاده، هوسهیوالیی انسانی، عبوث، خارق»تصویر 

از احترامی  شود. مامتضادی که برای تثبیت این تصویر پیشاپیش وجود داشت، به دست فراموشی سپرده می

عصر استالین برای او قایل بودند، سخن گفتیم. ها و روشنفکران هماز دولتمردان، دیپلمات که بسیاری

 شد.ای دیگر مطرح میشود، در گذشته به گونهسال حکومت او که امروز مکروه معرفی می ۱۱طور همین

 

نتیجه  ،غییر دادای رادیکال تدر اتحاد شوروی به شیوهرا که ماهیت کشاورزی را، امروز انقالب از باال 

که تعداد حتا با این« دِ گاسپری» ۴۵۱۱فانتاتیسم ایدئولوژیکی اعالم کردن، خیلی ساده است. ولی در سال 

، «اقدامات عظیم کشاورزی»کند، در اصل قضاوت مثبتی در مورد وحشتناک قربانیان را برجسته می

در کتاب مبارزه من مطرح شده  تهدیدی که»سازی کشور که خطر جنگ و کردن آن و صنعتی اشتراکی

 ۸.دهدارایه می، ساختآن را الزم می« بود

 

کنند فرضیه سرکوب خونینی را که گویا استالین صرفاً به علت ت میأحال حاضر تنها تعداد معدودی جر در

ایل او و ۴۵۰۱های ال قرار دهند. ولی بین سالؤطلبی و پارانویای خود سازمان داده بود، زیر سشهوت قدرت

به راحتی در مورد فراهم شدن مقدمات یک کودتا در مسکو و تردید و « کورتزیو ماالپارته» ۴۵۱۱دهه 

ای آلمانی (؛ یک ارگان رسانه۷بند  ۰به بخش . ک. )ر گفتدودلی استالین در برخورد قاطع با آن سخن می

دیکتاتور در کرملین را به سخره لوحی ( بسیار فراتر رفته و ساده۴۵۰۵فوریه  ۵دیگر )هامبورگر ناخریشتن 

سال بعد چرچیل شخصاً  ۰۱تقریباً  ۹«.دوزخ نفرستاده تروتسکی و اوباش همراهش را ب»کشید، زیرا او می
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رحمانه، ولی بی صفیهطور غیرمستقیم دادگاه علیه توخاچفسکی و دیگر نظامیان بلندپایه )یک ته حداقل ب

های ه عناصر آلمانوفیل را نابود کرد( و تا حدی حتا دادگاهنظامی، که کلی-شاید نه چندان زاید سیاسی

هم )در سکوی اتهام آن رهبران شوروی قرار گرفته بودند که به استالین حسادت رویبر مسکو را 

گیری مورد پشتیبانی قرار داد. این موضع ۱۱زیر کشیده شده بودند(ه ورزیدند و توسط او از سریر قدرت بمی

مراتب گویاتر از پلمیک علیه ه هوادار جنگ جنگ تا پیروزی علیه آلمان هیتلری، ب دولتمرد انگلیسی،

 تر از چرچیل سفیر ایاالتتر و صریحازیگر سیاست استمالت و دلجویی بود. رادیکالبچمبرلن است که 

ه و ای در کار بودکرد که واقعاً توطئهدایم ادعا می»بود که « جوزف دیویس»متحده آمریکا در روسیه، 

 احتماالً دِگاسپری ۱۱«.دنبال آن قدرت شوروی تقویت شده محاکمات منصفانه صورت گرفت و در نتیجه ب

اکید کرد که اعتبار اتهامات علیه اپوزیسیون ت ۴۵۱۱در ایتالیا نیز بر همین عقیده بود که در سال 

 ۱۲.مورد تأیید قرار گرفت« اطالعات منصفانه آمریکایی»ضداستالینی توسط 

 

رفته تصویر غیرقابل دفاع و نامعتبری که از استالین اول وجود آمد ولی رفتهه دها یک چرخش رادیکال ببع

ای از توسط جنگ سرد و سپس توسط سخنرانی محرمانه ترسیم شده بود، در نتیجه تحقیقات تعداد فزاینده

یاندیشید. ب  به ترور بزرگرو هستیم. مثالًهآور روبحدی حتا با یک چرخش تعجب تاما محققین متزلزل شد. 

 ۴۵۱۱های سیاسی دیگر در سال ایساک دویچر که یکی از  هواداران شیفته تروتسکی بود، همراه شخصیت

وجه توسط رژیم به اجرا در دانست. برای او قتل کیروف به هیچوبیش معتبر میمحاکمات مسکو را کم

تیر مورد حمله قرار داده ستبدادی را با بمب و هفتحکومت ا»نیامده بود. سنت طوالنی که در روسیه تزاری 

که به  گرانی نبودتوطئه وآیا برادر لنین جز»داد: ثیر قرار میأهای جوان را از نو تحت ت، کمونیست«بود

عنوان شهید با هاله مقدس ه های درسی بجان تزار آلکساندر سوم سوءقصد کردند؟ این افراد در کتاب

مقدس مردگان بار  رسید که گویی سایهطور به نظر میشدند. و اکنون اینیف میقهرمانان رمانتیک تعر

بودن  فکر مجاز« ».دادحوصله ضداستالین قرار میتیر و نارنجک در اختیار برخی از جوانان بیدیگر هفت

اتل و دست ق« گسترش یافته بود بین جوانان این جوّ در»چنان گسترش یافته بود که آن« ترور انقالبی

« حقیقت روانشناسی»ای به تا اندازه ۴۵۱۱طور کل در سال ه ب« دویچر» ۱۳.کیروف را هدایت کرده بود

 درشد: اگر برخی از منابع ویژه آنچه که مربوط به اعدام توخاچفسکی میه محاکمات مسکو اذعان داشت، ب
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کلیه اظهارات »گویند، های دستگاه جاسوسی هیتلر سخن میمورد اخیر )اعدام توخاچفسکی( از توطئه

فکر کودتا  ها درالقولند: این امر صحت دارد که ژنرالدر یک مورد متفق پیرامون آنغیراستالینیستی 

 کرد.او نقشی ایفاء نمی طلبیپارانویای استالین و یا شهوت قدرت ،در هرحال ۱۴؛«بودند

 

احدی به اپوزیسیون ضداستالینی، که شناس آمریکایی که تباید اضافه کرد که چندین سال بعد یک تاریخ

تصمیمی »نوشت: « سخنرانی محرمانه»ثیرگیری از أنامید، گرایش داشت، بدون تمی« وجدان انقالب»آن را 

چه ای از آنآید، بخش عمدهچه که از منابع دیگر برمیرا که بوخارین در اعترافات خود اتخاذ کرد و آن

کند، منطقی به نظر گونه محاکمات منتقل میچه که طبیعت اینود آنشد با وج دنبال محاکمات افشاءه که ب

 ۱۵«.رسدمی

 

شناسانی که دارای گرایشات تروتسکیستی هستند توجه عموم را به سوی جنگ داخلی که امروز حتا تاریخ

های اپوزیسیون کنند و آن را از محسنات و نتیجه کوششجلب می ،در رهبری شوروی پدید آمده بود

نمایند که با همه توان خود سازوکار سرنگونی رژیم ترمیدور تحمیلی توسط خائنین به انقالب را اد میقلمد

تازاندند. این نکته مهمی است که چرخش، اردوگاه هواداران تروتسکی را نیز دربر گرفته بود، با به پیش می

ود تا محاکمات مسکو را به که در همان زمان تروتسکی به نوبه خود بیش از دیگران کوشش کرده باین

 عنوان محاکمات پوچ و نمایشی محکوم کند.

 

ار یبس« دویچر»در رابطه با رهبری اتحاد شوروی در آستانه و طی روند جنگ دوم جهانی رشد و تکامل 

عنوان رهبر جنگی ترسیم ه از استالین ب ۴۵۱۱ای را که او در سال بغرنج و مهم است. ما تصویر چاپلوسانه

« هاافشاگری»، به راحتی «سخنرانی محرمانه»ثیر مستقیم أدویچر زیر ت ۴۵۹۹شناسیم. در سال می، ودکرده ب

خود را در « عصبانی و ترشرو»را قبول کرد و نوشت که استالین در روزهای نخستین عملیات بارباروسا 

ر بازگشته بود چادر خویش محبوس کرده بود بعد از اصرار و خواهش همکاران خود به صدر رهبری کشو

یک کره جغرافیایی که در روی میز قرار داشت »هم به این صورت که روی تا جنگ را رهبری کند آن

انتقاد دویچر به خروشچف و تیمش فقط این بود که چرا از « .خطوط حمله و دفاعی را ترسیم کرد
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را احساس نکرده بود  «وظیفه»کرده بود، پیروی نکرد، یعنی این  ۴۵۰۷پیشنهادی که تروتسکی در سال 

  ۱۶«!ثرتری به پیش برده تا به پیروزی نهایی رسیدؤاستالین را سرنگون کند تا بتوان جنگ را به طریق م»

 

قید و بینم، بیخود را قادر نمی»کار گرفت، نوشت: ه سال بعد این استدالل را مجدداً ب وقتی که دویچر ده

در  ژه این ادعا را که استالین در جنگ جهانی دوم )وویه ی خروشچف، ب"هاافشاگری"شرط به اصطالح 

کید نیست که أنیازی به ت ۱۷«عهده داشت، قبول کنمه اهمیتی را بپیروزی بر رایش سوم( نقش عمالً بی

 رود.مراتب فراتر از این تجدیدنظر نسبی و محتاطانه میه تحقیقات تاریخی معاصر ب

 

رادیکال و جدید، که در اتحاد  affirmative action« ام مثبتاقد»ها، به کمک مسأله فرضیه سرکوب ملیت

(. در این رابطه الزم است ۵بند  ۱به بخش . ک. های ملی اتخاذ شد، روشن گردید )رشوروی به نفع اقلیت

 شناسان آمریکایی فراهم کرده مطالعه کنیم:ای را که اخیراً یکی از تاریخکه کارنامه

 

که در تاریخ و ناسیونالیسم غربی « قاتل ملت»انگ  دولت شوروی که دیگروجود آمد: ه اجماع جدیدی ب

چسبید برنامه بلندپروازانه، بغرنج و درازمدتی را در دست اجرا گذارد تا با پیش از آن رواج داشت، به او نمی

لید مللی که از نظر نژادی تعریف شده بودند یک کشور از نظر سیاسی و اقتصادی واحد بنا کنند. برای ک

امپراتوری سابق را با خلق  یها، دولت شوروی برابری حقوقی و سیاسی خلق«بهار ملل شوروی»زدن این 

ها دارای مقام برتری نسبت به گذشته شد، روس اعالم کرد )...( در این سرزمین نوین ملی حتا زبان اقلیت

تراع کنند، زیرا تا پیش از آن های محلی حروف الفبا اخنگاران شوروی مجبور شدند برای لهجهزیرا قوم

ها هرگز دارای زبان خطی نبودند. سیاست ترویج فرهنگ ملی مستقل تا جایی پیش رفت که آن

ظف شدند زبان ملی محل خدمت خود ؤها را نیز مطرح کرد؛ کاربران و مدیران شوروی مسازی روسیکسان

 ۱۸.گیرند را فرا

 

گیری رسیده و این مبحث را از فرانسوی نیز به همین نتیجهیک محقق مسایل آسیای مرکزی « اولیور روی»

انتشار یافت: کشورهای مستحکم و کارا « نیویورک رویو آو بوکز»دید امروزی خالصه کرده بود که در 
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شوروی را در خدمت خود قرار دهند. « به نحوی هوشمندانه ... میراث»توانند بر دیگران غالب شوند اگر می

صورت که در برخی از موارد )به این ها را کدبندی کردندای ملی مسکو )...( زبانهولین سیاستؤمس»

را « اقدام مثبت»پا نمودند و سیاست  های ملی برها و کتابخانهحروف الفبای جدید اختراع کردند(، پارلمان

ه و ب نخستوهله در »بینانه بین هواداران این سیاست روشن در« درآورند. به اجرا« کاربران محلی»به نفع 

این  که در جنگ سرد فرموله شده بود، بر« آرنت». ببینید تا چه حد از فرضیه ندبرجسته بود« ویژه استالین

ه را آشفته و منحل کرده بود تا شرایط مناسبی برای پیروزی توتالیتاریسم ب« هاملیت»مبنا که استالین عمداً 

ای که در دوران ها، نویسندهلین( در رابطه با سیاست ملیتوجود آورد! در قدردانی از اتحاد شوروی )واستا

کرد: تر برخورد میمراتب خردمندانهه شد، بضدشوروی محسوب می« دگراندیشان»خود یکی از رهبران 

های مثبت برداشته شده که در قدر گام اعمال قدرت شوروی برای حل معضل ملی آن در چندین دهه»

 ۱۹«.شودای با آن یافت نمییسهتاریخ بشری نمونه قابل مقا

 

ارزش در این میان بی ،کاریکاتوری که در ابتدا تروتسکی و سپس خروشچف از استالین ترسیم کرده بودند

نبودند، تصویر « شخصیت کیش»شناسان معتبر که متهم به پیروی از دنبال تحقیقات تاریخه شده بود. ب

س اتحاد جماهیر شوروی رسید، زیرا  او أکه ترقی کرده و به ردهد مداری را نشان میاستالین امروز سیاست

از کلیه همکاران خود یک سر »شد چه که مربوط به شناخت کارکرد سیستم شوروی میدر رابطه با آن

دولتمردی که ملت روسیه را  از  ۲۱،«بسیار باهوش»و « العادهاستعداد سیاسی فوق»رهبری با  ۲۱،«باالتر بود

دلیل سیاست کاربردی ه هم نه تنها بی که رایش سوم در پیش داشت، نجات داد و آننابودی و بردگ

« اعجازانگیز»گاه واقعاً خود که گه« استادانه»های جنگی استراتژیکی خردمندانه، بلکه به برکت سخنرانی

که در عرصه شخصیتی  ۲۲،توانست مقاومت ملی را نیرو ببخشدکننده میبار و تعیینبود و در لحظاتی مصیبت

به  ۴۵۴۱اش در سال او در مورد مسأله ملی که در رساله« بینینازک»وکسری نداشت و تئوریک نیز کم

 ۲۳.شناسی به جای گذاردبر زبان« ثیر مثبتأت»خورد چشم می

 

ها قضاوت اخالقی توجیه کننده نیست شناسیشود که این حقکید میأحال به حق تبدیهی است که در عین

کامالً غیرقابل اعتماد است. در این سخنرانی هیچ جزیی وجود « سخنرانی محرمانه»دهد که ان میولی نش
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ال نرفته باشد. مثالً آن بخش از گزارش در مورد گویا سقوط روحی استالین در ؤس ندارد که امروز زیر

گیری مشخص عشناس روس )با موضباروسا: بنابر تحلیلی که از طرف دو تاریخرروزهای اول عملیات با

بند  ۴به بخش  . ک.)ر« یک دوره کامالً تخیلی است»ضداستالینی( قبالً ارایه گردید این مطلب مربوط به 

با شواهد و اسنادی که « در تضاد کامل»گوید که تر رفته و میشناس فرانسوی پیش( و یک تاریخ۰

شود. و چند بسیار مشخص نمی هر« دوره» ولی این مطالب مربوط به یک ۲۴.رفته یافته شده، قرار داردرفته

صورتی تند و ه ها را به عمد و بخروشچف واقعیت»شود: وط میبچه که به توطئه پزشکان مرطور آنهمین

های فراوانی برای خود اختیار او در بیان حقیقت آزادی»این واقعیت دارد و  ۲۵«.دادخشن وارونه جلوه می

شناس انگلیسی که کراراً مورد نقل توسط تاریخ« رخورد جنگی استالیننحوه ب»مشاهدات در مورد  ۲۶«.کرد

برای درک حقیقت الزم است که هم از پلمیک غربی در جنگ »قول قرار گرفت، دارای ارزش کلی است: 

 ۲۷«.زدایی در اتحاد شوروی فراتر نگاه کنیمسرد و هم چگونگی روند استالین

 

 دادن استالين های متضاد برای خبيث جلوهانگيزه -۳

فرضیه آرنت در اثبات کشش غیرقابل اجتناب بین توتالیتاریسم نازی و توتالیتاریسم کمونیستی با وجود 

شد: هیتلر تنها در مقابل ای تکرار میوچرا حاکم بود و فلهبدون چون ها در غربهمه اختالفات مدت

حزب  ۰۱از سخنرانی خروشچف در کنگره »این  قایل بود؛ عالوه بر« چون و چرااستالین نابغه... احترام بی»

کنیم که استالین تنها به یک فرد اعتماد داشت و این فرد طور برداشت میکمونیست اتحاد شوروی این

ید این ؤم« باور نداشت که هیتلر پیمان )مونیخ( را نخواهد شکست»که او تا آخر به هرحال این« .هیتلر بود

متن سخنرانی »تر بگوییم از و یا دقیق« سخنرانی محرمانه»مطلب مجدداً به  سخن بود: آرنت برای تأیید این

نقل قول کرد. در مقابل این ادعا  ۲۸«خارجه آمریکا انتشار یافته بود خروشچف که از طرف وزارت امور

توان گذارد، میپایه یک گفتمان سیاسی مستقیم بنا شده بود و وقعی به رعایت دقت تاریخی نمی که بر

لیل بسیار مدللی را قرار داد که طبق آن استالین در مجارستان و در شرق اروپا پس از جنگ دوم جهانی تح

بندی دستگاه دولتی شدند تا استخوانکرد که واقعاً انتخاب میمی« اعتماد»تبار به کادرهای یهودی« فقط»

 شد.تر از این نمیضاد با هیتلر روشنبینیم تطور که می(. همین۴۱بند  ۹به بخش . ک. سازند )ر جدید را بنا
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بینی حاکم زیاد به آن های ایدئولوژیکی که آرنت و جهانخواهیم هنوز روی این ناپیگیری انگیزهولی می

سالی است که دانشمندان مهم  مل کنیم. در این اواخر ما شاهد چرخش مواضع هستیم. چندأت ،کنندتکیه می

ناپذیر ند که استالین را به عنوان یک کشورگشای سیریناپذیری مصرّیپردازان ضدکمونیست خستگو نظریه

شد، حاضر بود حتا به آلمان که با آن قرارداد عدم تجاوز امضاء کرده بود، قلمداد کنند که اگر الزم می

شود که من التحصیالن دانشگاه جنگ مطرح میحمله کند. بدین مناسبت سخنرانی استالین در مقابل فارغ

کنم: های روزانه خود نوشته، نقل قول میکردن از خالصه آن که دیمیتروف در یادداشت ا برای کوتاهاینج

سیاست صلح و امنیت ما در عین حال سیاست آماده کردن خود برای جنگ است. بدون حمله دفاع »

این روز،  ۹۲«.معنی است. باید ارتش را با روح جنگ تربیت کرد. باید خود را برای جنگ آماده نمودبی

بینی برخورد رودررو با رایش سوم شخصاً ، همان روزی بود که استالین مشخصاً با پیش۴۵۱۴ماه مای  ۹روز 

 کلیه مناصب کلیدی در حزب و دولت را به دست خود گرفت.

 

بینی گیر تسلیحات نظامی شوروی به اصرار استالین که وقوع حمله تهاجمی هیتلر را پیشرشد و تکامل چشم

، گرددوقفه امروز توسط رویزیونیسم تاریخی مطرح مییکه برا این فرضیه  ۳۱.شدجلو برده میه کرد، بمی

بینی و نحوه ترین نمایندگان این جهانای که یکی از مهمتوان با استناد به نقل قول از نویسندهمی

که چندی پیش از آن قدرت « آنتونسکو»ژنرال  ۴۵۱۴ هسادگی رد کرد: اوایل ماه مه نگاری است، بتاریخ

کارخانجات در منطقه مسکو »که  پیمانان آلمانی خود اطالع داددست گرفته بود، به همه را در رومانی ب

ها به شدت در آلمان ،عالوه برآن ۳۱«.سیسات خود را به داخل کشور منتقل سازندأاند که ت دستور گرفته

پیدا کنند. رییس اداره ضداطالعات آدمیرال   Casus Belliای برای آغاز جنگتالش بودند تا بهانه

ای به من گفت که در جلسه« یودل»ژنرال »های روزنه خود نوشت: امروز در یادداشت« کاناریس»

اگر بخواهند »ها نگرانند و لذا به تمسخر گفت )...( روس گیری قابل انعطافاز رفتار و موضع« مقامات»

های این جنگ را فراهم شرطباید پیش شماخرج ندهند، ه اکنشی بپذیر بمانند و وعطافنطور اهمین

کند و قاطعانه ثابت شناسان تجدیدنظرطلب را خالی میپای تاریخ چیز این مدارک زیر قبل از هر ۳۲«.سازید
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دهد که درست این رویکرد استالین که نشان می ،عالوه برآن .کند که چه کسی حمله را آغاز کردمی

 کرد. داد، بود که رایش سوم را عصبی میمورد انتقاد قرار می خروشچف آن را

 

های اطالعاتی ثبت و طور گسترده در رسانهه ولی واقعیت این است که این اتهامات جدید علیه استالین ب

را مجدداً مطرح نمایند که  ۴۵۱۵اوت  ۴۵هایی که برای تأیید آن حتا اباء نداشتند سخنرانی ترویج شد، رسانه

که استالین طرف یک اسالوشناس متبحر با برآشفتگی تصنعی مورد تفسیر قرار گرفت: در همان حال  از

 ۀداد عدم تجاوز را به امضاء رساند، با طعنربفرمان خود را به برلین اعزام کرده بود تا قرامولوتف گوش

را به اقمار حمله قرار داده و آنریخت تا به موقع خود تمام اروپا از جمله آلمان را مورد آوری نقشه میتهوع

 (. ۱بند  ۴به بخش  . ک.گیر تاریخی است )راین در حقیقت یک تقلب چشم ۳۳.شوروی مبدل کند

 

وجود آورد که فرضیه ه توانست این امکان را بترین نکته نیست. افشاگری گناهان جدید میولی این مهم

که بر پایه سخنرانی محرمانه خروشچف بنا گردیده « سمتوتالیتاری» نمادخانم آرنت در مورد رابطه بین دو 

 گو قرار گیرد. اما هیهات!وبود، از نو مورد بحث و گفت

 

که را « استثمار بیش از حد زندانیان»ها به حق تشدید وضعیت در گوالگ و شناسان مجتمع بازداشتگاهتاریخ

به اوج خود « عدم تجاوز های قراردادی سال، یعن۴۵۱۱/۴۵۱۴های های اقتصادی در سالبا رشد سریع برنامه»

تحقق بخشیدن ه جز دهند؛ با در نظر داشتن جنگ در پیش، رهبری اتحاد شوروی بمورد انتقاد قرار می ،رسید

ها، ها، کارخانههایی که دارای اهمیت اقتصادی و استراتژیکی بزرگ مثل ساختمان فرودگاهو تسریع برنامه

نظر گرفتن این  در در نتیجه با ۳۴.رای جنگ الزم بود، مالحظه دیگری نداشتندهواپیماها و صنایعی که ب

شود تا آور است که چرا کماکان با سماجت کوشش میاتهامات مهمل که مورد تأیید آرنت است، تعجب

اعتماد استالین به هیتلر را ثابت کرد! ایدئولوژی حاکم بدون هیچ تردید و تزلزلی متضادترین اتهامات و 

کند، مهم این است که تصویر استالین با ننگ و نفرین پوشیده شود و لذا گرایش دعاها را مطرح میا

 گردد.تر میروز روشنگرایی روزبهنویسی به اسطورهگرویدن تاریخ
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خورد. امروز افسانه سیاه ها نیز به چشم میدادن به هر دلیل هم که باشد در دیگر بخش نیاز خبیث جلوه

اینجا تحقیقات  دن استالین مسجل است اما در عین نظرات کامالً متضاد با آن نیز وجود دارد. درضدسامی بو

داد، که ریاست گزارش می« عالقه استالین به یهودیان»نگار یهودی آمریکایی که از یک روزنامه

به عهده ، شدندمی بایست از لهستان اخراجکه اسرای آلمانی در آنجا محبوس بودند و میرا هایی بازداشتگاه

توانستند به در برده بودند، اکنون میه جان ب« حل نهاییراه»ها گذارده بود. به این صورت کسانی که از آن

همه این چیزها تنها به برکت خباثت و  گران خود گردند وگر شکنجهشدت انتقام گیرند و شکنجه

ردی که به محافل نظامی آلمان فدرال نزدیک نگار در کتاب فاین روزنامه ۳۵.موذیگری دیکتاتور شوروی

را های گاز و برنامه نابودی کامل مردم یهودی اقتدر مورد ا« تبلیغات جنگی»گردد، که است، متهم می

تضاد با تصویر استالین ضدسامی که هنوز هم  ۳۶.توسط رایش سوم مطرح کرده تا دشمنان خود را بدنام سازد

 .شودیل و عیان مکام با موفقیت عظیمی حاکم است

 

کار ه استالین  نیز چگونه اغلب به شکل متضاد ب« ویانپارا»صرفه نیست، اشاره کنیم که مسأله و سرانجام بی

شناسی است شود. اعتماد به نفس مطلق در مورد تشخیص این بیماری یکی از عالیم مشخصه تاریخگرفته می

توان گفت که استالین طبیعتاً می ۳۷.سازدجسته میدر مرگ رهبر شوروی بررا که در عین حال نقش بریا 

ماند که حداقل از مرحله وجود آورده بود؛ ولی این واقعیت باقی میه ی شد که خود او بنهایتاً قربانی جوّ

مشخصی به بعد این خطر واقعاً وجود داشت و ناشی از تصورات بیمارگونه نبود. گاهی برخی دیگر از 

که دلیلی ارایه دهند و بدون آنویا را تشخیص مینیز در مورد استالین بیماری پاراها و نویسندگان نشخصیت

ها همان رفتاری نمایند. آیا آنول مرگ همکاران نزدیکش مثل کیروف و شادانف اعالم میؤکنند او را مس

شود: نمی االت و مسایل حتا مطرحؤگیرند؟ ولی این سدهند، خود در پیش نمیرا که به دیکتاتور نسبت می

 کید گردد.أدر هر حال مهم این است که قباحت دیکتاتور کمونیستی و آسیایی ت
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 مبارزه سياسی و ميتولوژی از انقالب فرانسه تا انقالب اکتبر -4

بیش از یک ربع  یشورودر »نوشت: « سخنرانی محرمانه»ثیر اولیه أزیر ت ۴۵۹۹در ژوئن سال « دویچر»

سا و آ، که چه از نظر اخالقی و چه فکری یک ضحاک غول«فردی زانو زدندها در مقابل قرن کمونیست

ال دیگری ؤتوانست فوراً سولی او می ۳۸آور بود؛ به هر حال چطور ممکن بود این وقایع صورت گیرد؟تهوع

را نیز مطرح کند: چه چیز فیلسوفان مشهور و دولتمردان غربی را برآن داشت تا نسبت به این هیوال احساس 

االت محق و غیرقابل اغماض ؤدهند؟ این س احترام کرده و حتا در برخی از موارد او را مورد ستایش قرار

مبتال به همان موضعی شده « دویچر»االت دیگری تکمیل شود: چه شد که ؤاست و شاید الزم باشد که با س

دوم جهانی و به مناسبت کرد؟ چون پس از پایان جنگ را محکوم میبه شدت آن ۴۵۹۹بود که بعد در سال 

کننده در شکست رایش سوم و استقرار مرگ استالین دویچر او را به عنوان دولتمردی که نقش تعیین

در آن زمان هنوز این هیوالی رذل و نادان علنی نشده بود و از  .ستودداشت، سوسیالیسم در اتحاد شوروی 

ها وجود داشت، مطرح نشده بود. مه مسایل مدترو هنوز مسأله شهرت و منزلت عظیم او که با وجود هاین

ال دیگری را مطرح ؤخواند، سخروشچف را می« سخنرانی محرمانه»که ولی آیا بهتر نبود که دویچر وقتی

شد، ای رهبری میو سیاستمدار مسخره« ژنرالیسیمو»کرد: چگونه اتحاد شوروی که توسط یک چنین می

ا را که به سرعت بقیه قاره اروپا را به زیر یوغ سلطه خود گرفته هتوانست دستگاه جنگی خوفناک نازی

یک ه بود، متالشی کند؟ و چگونه اتحاد شوروی که از موضعی بسیار ضعیف حرکت کرده بود،  توانست ب

 ابرقدرت نظامی و صنعتی ارتقاء پیدا کند؟

 

زدایی صورت گرفته، ی استالینقرن از مرگ استالین گذشته و روند جنجالتر بگوییم، اکنون که نیمدقیق

کامالً رادیکال ولی معکوس مطرح کنیم: چگونه  ،که از طرف دویچر فرموله شدرا الی ؤجاست که سهب

ای که خروشچف ترسیم کرد، مبدل به یک اصل تغییرناپذیر ممکن بود چنین تصویر کاریکاتوری و مسخره

رفته توسط جزییات جدیدتر و با شاخ و برگ این اصل حتا رفته ه،؟ بلDogmaتاریخی گردد  سیاسی و

خروشچف که اعتماد کورکورانه استالین به هیتلر و « سخنرانی محرمانه»تر شد. با تکیه به تر گستردهبیش

 Origins ofهای محتلف کتاب خود کرد، آرنت در چاپپذیرش قرارداد عدم تجاوز را مطرح می

Totalitarism  رفته نکات جدید و استالین و هیتلر را مطرح کرد؛ این قضیه رفتهقضیه همخونی داوطلبانه بین
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دو هیوال در کلیه جوانب رفتار سیاسی و ایدئولویکی حتا در رابطه  تا سرانجام هر های نوینی پیدا کردتقارن

 طور کامل شبیه یکدیگر شدند.ه با هولوکاست و یا نفرت ضدیهود خود ب

 

 ها ازتوان در تاریخ میتولوژی سیاسی یافت. پس از ترمیدور ژاکوبنمی کلید توضیح این پدیده غیرمعمول را

هایی مبدل شدند که «Satyrnآن »، «آن پادشاهان»ها به نظر اخالقی نیز زیر گیوتین قرار داده شدند. آن

گری دل داده نوع عیش و شهوت هر»پا کرده و به  بر« اماکن فسق و فجور»، «عشرتکده» جا همه

خود اجازه داده ه ویژه برده شهوت قدرت شده بود: او به کنار بردگی شهوت جنسی، ب ربسپیر در ۳۹«.بودند

بدون شک این اتهامات  ۴۱.تا روزی بر تخت سلطنت فرانسه بنشیند« ازدواج کند Capetsبا دختر »بود تا 

« قرارداد ازدواج: »ها کم نبود، بلکه حتا به حد وفور وجود داشتجنجالی بود ولی نه تنها مدرک اثبات آن

، یعنی مهر «مهر فرانسه با عالمت شقایق»ساز آن فرد ستمگر امضاء شده بود؛ عالوه برآن در خانه تازه

شد: در نتیجه اعدام و یا قتل لوئی شانزدهم اکنون در نور جدیدی دیده می ۴۱.شده بود پیداسلسله بوربون 

سوی که بر سر راه او به را خود را بکند و مانعی ول این کار  فقط قصد کرده بود کلک رقیب ؤشاید مس

 از میان بردارد. ،تخت سلطنت بود

 

ها هنوز  بریدن فکری به معنی واقعی کلمه مربوط است. در دوران ژاکوبن بریدن اخالقی سر ربسپیر با سر

ز باال( گرفت و دستوری )اهای انقالبی نمادهای رژیم کهنه توسط خلق صورت میها و تخریبویرانگری

هر چیز که مظهر ترور بود، استفاده شد.  نبود. این رویکردها بعدها در ترمیدور رخ داد و در این زمان از

ها از فرهنگ که برایشان مطلقاً خاطر نفرت آنه ها را مورد اتهام قرار دادند: بمثالً قدرتمندان جدید ژاکوبن

های ها قصد داشتند این نوع پروژه، آنهآتش بکشند، بل ها را بهالسویه بود، چون قصد داشتند کتابخانهعلی

تر تر گردیده و مبدل به جرم شد و هرچه بیشگام دامنه اتهامات گستردهبهآمیز را عملی کنند. گامجنون

توانست می Boissyd‘Anglasتر گردید و از این رو تر از دست داد، قطعیبا واقعیت بیشرا رابطه خود 

 وژه تمسخر مردم کند:ها را سژاکوبن
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های ها تنها با شعلهدادند که در این لحظه اعمال شنیع آناین دشمنان ترسناک بشریت بدون شک اجازه می

تر هم گسترده کشیده شده روشن گردد، زیرا امید داشتند که سیاهی جهل بازهای به آتشفروزان کتابخانه

 ۴۲.دندها به عقب رانها فکر را قرنها! آنشود. وحشی

 

ها و اساساً انقالب فرانسه را به های ارتجاعی آنها فرهنگ و تعلیمات را اجباری کردند و رسانهژاکوبن

 بود. ولی در جوّ« پیشداوری»کرد و برعکس مشوق عملکرد مثبت وقفه محکوم میخاطر غرور منطقشان بی

را در سر « گسترش سیاهی جهل»که شدند سیاسی و ایدئولوژیکی ترمیدور، ربسپیر و همراهانش متهم می

پیش گذشته بود در نظر گرفته  چه درآن شد، بی آن که هرپرورانند. و این اتهام جدید وسیعاً تبلیغ میمی

 مدهای منطقی آن قایل نبود.آیشود و کسی اهمیتی برای پ

 

ها شباهت داشت.  بخانهرو هستیم که خیلی به مسأله کتاهدر مورد تعداد قربانیان ترور نیز با روندی روب

 ها هزار، صدهاها در مورد ارقام زیاد سختگیر نبودند: دهآن»بسپاریم:  اکنون کالم را به دانشمندان پرآوازه

کرد و شکوه می Jeunesse Doree« ژونه دوره»طور که پس این« .گفتندا سخن میههزار و حتا از میلیون

کرد، اعتراض می« انگیزهای نفرتهای آدامخوار، این کانیبالاین گله ها،آشامیز، علیه این خونعلیه مارسی»

ها را کپی کرده و رادیکالیزه کردند. بالفاصله پس از ها این تهمتچپ ۴۳.کشی بودسر نسل مسأله بر

)ضدانقالب( ربسپیر  Vendeeسخن گفت که در  Depopulation «زداییسیستم مردم»از « بابوف»ترمیدور 

نسل بشر را منقرض »کرد که را دنبال می« این هدف سیاسی خصمانه و وقیح»شده بود، که او حتا استفاده 

های چپ هستیم که ها و رادیکالو از این طریق در اردوگاه سیاسی ما شاهد وحدت نظر راست ۴۴«.سازد

ول نیانجامید؛ بابوف کردند. ولی این تضاد زیاد به طخوار معرفی میدو ربسپیر را به عنوان هیوالی آدم هر

دادند او را به مرگ محکوم برد: در مقابل قضاتی که به خود حق میبه زودی به اهمیت واقعی ترمیدور پی

های خلق به آن دچار بودند محکوم کرد و در اینجا از که تودهرا ای کنندهیوسأشدت وضعیت مه کنند، او ب

کرد و از و غلبه بر فقر برای همه استناد می« یخوشبخت»ژوست و ایده او در مورد  یک طرف به سنت

که دولتمردان وقت تحقق بخشیده بودند بیان کرده و « سیستم گرسنگی»در مورد  راطرف دیگر خشم خود 
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Boissyd’Anglas کشیخلق»را متهم به  ترمیدور »Populicid کشی چرخش در نتیجه اتهام نسل ۴۵.کرد

 گرفت.جه ربسپیر نبود، بلکه دشمنان پیروزمند او را دربر میرادیکالی را تجربه کرد و دیگر متو

 

های بزرگ پدید آمدند، بپردازیم. ها که پس از انقالبجالب خواهد بود که ما به تحلیل قیاسی میتولوژی

ها به لقب گرفتند. بلشویک« خونخوار»ها ها بودند که بعد از ژاکوبنبلشویک ۴۵۴۷پس از انقالب اکتبر 

 ۹۱۱توانست سر جرین روسیه شوروی در آمریکا، گیوتین الکتریکی اختراع کرده بودند که میگفته مها

دانیم که بردند. میکار میه ها آن را به شدت بانسان را در عرض یک ساعت از تن جدا کند و آن

ا کرده شهرت پید« جلسات لهو و لعب»دهندگان و به عنوان سازمان« هاعشرتکده»ها به شرکت در ژاکوبن

یک حرم بسیار زیبا و »متهم شد، که « بالکون»های مجارستان رهبر کمونیست ۴۵۴۵بودند. در پاییز 

را به وسیلۀ « دار کردن دامن چندین دختر باکره مسیحی و نجیبتجاوز و لکه»فراهم کرده و « مجهز

را النسه کرده بود که بعدها ای این گناه بزرگ روزنامه ۴۶.ناپذیر و موذی سازمان داده استهودیان سیریی

به ارگان حزب هیتلری تبدیل شد، ولی در آن زمان تنفری را که در مورد روند وقایع در اروپای شرقی در 

کرد. در ایاالت متحده آمریکا نیز منعکس می ،بین انظار عمومی در دو سوی آتالنتیک گسترده بود

جمهور ویلسون انتشار یافته : مدارکی که با تأیید رییسشدندها به اسراف و انحطاط اخالقی متهم میبلشویک

نگی از اند و یک روزنامه معتبر مثل نیویورک تایمز با جُ کرد که در روسیه زنان ملی شدهبود، افشا می

معرفی « دفتر  عشق آزاد»سالگی رسید، باید خود را به  ۴۱ای که به دوشیزه داد: هرجزییات گزارش می

کرد و آن دختر بیگناه باید با جسم و روح خود این برای آن دختر بدبخت تعیین میکند که مردی را 

 ۴۷.شدتحمیل نهاد دولتی را پذیرا می

 

ها اول جاسوسان آلمان قیصری تر بودند: آنها وحشی بودند، بازیگران انقالب اکتبر وحشیاگر ژاکوبن

ها در تبلیغات جنگ جهانی اول به آلمان« نتآنتا»القابی که توسط نیروهای « ویرانگران»و « هاهون)»

المللی مبدل شدند. و سرانجام اگر ربسپیر مدتی اعطا شده بود( نام گرفتند و بعد به جاسوسان یهودیت بین

به این قناعت کرد « کونکست»، «تیره بشری را منقرض سازد»شد که قصد دارد توسط بابوف متهم می

 ائین در اثر گرسنگی تحمیلی نماید.استالین را متهم به مرگ خلق اوکر
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شناسان آینده است. به امید ای برای خدمت به تاریخی که اشاره شد تنها کوشش متواضعانهیهاوضوعم

های سیاسی الزم است اشاره شود که استالین به سرنوشت بدتری از ربسپیر دچار مقایسه مطلوب میتولوژی

کنند و گیرد که عکس او را سر دست بلند میی صورت میاشد، زیرا امروز در روسیه تظاهرات توده

بینند که می« رهبر پرانرژی»دارند و در او یک اکثریت مردم بالغ این کشور نظر مثبتی نسبت به او ابراز می

وقت، یعنی « دگراندیشان»کشور را در دوران بسی ناگوار با سربلندی رهبری کرده بود. یکی از 

دمکراسی »و رهبر یک « ضدانقالب تبهکار»تسین را به عنوان رهبر یک ، یل«آلکساندر زینویف»

آوری از تاریخ اتحاد جماهیر شوروی در کل خود که سه دهه کند و ترازنامه حیرتمحکوم می« مستعمراتی

دقیقاً به برکت کمونیسم روسیه توانست روند به مراتب »دهد: ارایه می ،گیردمی دوران استالین را نیز دربر

هایی نایل گردد که تنها یک به پیشرفت« زیر شدیدترین شرایط تاریخی»و « اگوارتری را مانع شودن

که شد، میهر انسان چپی  یبانگیرگر« استالینیسم»ولی در غرب نیز اتهام  ۴۸«.تواند منکر آن شودهوچی می

برخی « بورژوازی»ردوگاه حداکثر در ا .االتی مطرح نمایدؤت کند تردید خود را فرموله نماید و یا سأجر

خورد. تنها چند ماه پس از تالشی اتحاد جماهیر شوروی یک زده تغییر عقیده به چشم میعالیم خجالت

که یک میلیون و نیم المللی صلیب سرخ خطر اینبنا بر گزارش سازمان بین»روزنامه معتبر ایتالیایی نوشت: 

سطح اتحاد جماهیر شوروی نتوانند زمستان را سالم پشت سر نفر انسان در اثر کمبود مواد غذایی و دارو در 

که کارشناس معتبر امور سیاسی است و روسیه « موریس دووِرژِر»چندی بعد  ۴۹«.گذارند بسیار حاد است

ول آن را تعداد کمی از افراد ؤو مس« سقوط طول عمر متوسط اشاره کرد»یلتسین را بررسی کرده بود به 

آوری های کالنی جمعثروت»توانسته بودند از طریق سوداگری و حتا طرق غیرقانونی ممتاز  اعالم کرد که 

اگر این را یک چرخش به  ۵۱.کردشکایت می «کشتار واقعی سالخوردگان»او از  ،؛ عالو برآن«کنند

کند، یعنی قهرمان غرب آقای یلتسین و از ای کسب میکشی مفهوم گستردهحساب نیاوریم، اتهام نسل

شوند که نه در طول ول وقوع یک تراژدی نامیده میؤها مسنماید. آناو تمامی غرب را محکوم میطریق 

یک بحران سیاسی و اقتصادی حاد، بلکه پس از پایان جنگ سرد و در زمانی که حداقل برای کشورهای 

 پیشرفته، گرسنگی تنها در ضمیر خاطرات دور وجود داشت.

 



 تارنگاشت عدالت                                               035                          داستان و نقد يک اسطورۀ سياهاستالين، 

در زمان خود در مورد انقالب فرانسه ارایه کرده بود: « ادگار کینت»آید که یای به خاطر مدر اینجا کارنامه

ای بود که علیه ترور صورت ترور اولین شرارت بود؛ دومین شرارتی که جمهوری را ویران ساخت، مبارزه»

 ۵۱«.گرفت
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 هشتمبخش 

نيای در تعبيرات د  Hagiographieخبيث جلوه دادن و شرح زندگی

 معاصر

 

ها ها در روسيه تا از خاطر زدودن قرناز خاطر زدودن دوره دوم ناآرامی -۹

 تحقير چين

دادن  جلوه ها سال حول محور خبیثویژه در غرب دهه پس از پایان جنگ سرد سازوکار ضدکمونیستی ب

پوت که تا لحظه  چرخید. تا قطعی شدن شکست اتحاد شوروی صالح نبود علیه مائو و حتا پولاستالین می

شد، بیش از اندازه دست ها پشتیبانی میآخر از طرف واشنگتن علیه متجاوزین ویتنامی و حامیان شوروی آن

سال در مسکو جوالن داده بود و هنوز با  ۱۱هیوالی دوقلوی هیتلر بود که  ،به پلمیک زد. تنها یک فرد

 حاکم بود. ،ت متحده را به چالش طلبدت کرده بود سرکردگی ایاالأکشوری که جر قدرت و شرارت بر

 

کرد: اکنون باید این کشور بزرگ آسیایی زیر فشار با سعود غیرمترقبه چین باید این تصویر حتماً تغییر می

نظر از استالین، ایدئولوژی حاکم رفص گرفت تا هویت و اعتماد به نفس خود را از دست بدهد.قرار می

دونگ را به عنوان  ی برای هیتلر بیابد. این شد که کتابی، که مائوتسهسعی داشت هیوالهای دوقلوی دیگر

رو هالمللی روبو شاید همه قرون و اعصار اعالم کرد با موفقیت بزرگ بین ۰۱ترین جنایتکار قرن بزرگ

 ۱.گردید

 

« الهیو»جای آن که به تاریخ چین بپردازند، به دوران کودکی ه شناسیم: بهمان است که می« استدالل»

آورند. پس باید کوشش کرد که این حفره پر شود. چین با سابقه تاریخی طوالنی خود که نقش روی می

 ۱۰٫۱دارای تولید ناخالص ملی بود که بالغ بر   ۴۱۰۱ثری در رشد فرهنگ و تمدن ایفا کرده بود در سالؤم
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یکی از فقیرترین  ۴۵۱۵سیس خود در سال أتولید ناخالص جهان بود؛ جمهوری خلق چین در بدو ت درصد

دنبال تجاوز استعماری و امپریالیستی و با جنگ تریاک آغاز شد. این ه این تالشی ب ۲.کشورهای جهان بود

بود،  ویل و یا جان استوارت میل(جنگ ننگین که مورد پشتیبانی نمایندگان مشهور غرب لیبرال )مثل توک

باندهای مواد  دنبال پیروزیه . کمبودی که بسرفصل دردناکی را برای این کشور بزرگ آسیایی گشود

انگلیسی در ترازنامه تجارت چین پدید آمد، تحقیر هولناک مردم این کشور  Narcotraficantes مخدر

مثالً  ،نبش قبرهای متعدد به بهانه کنجکاوی علمی» ،از طرف تجاوزگران« مغازله و تجاوز به زنان چینی)»

و بحرانی که «( شدداشته شده بود، از قبر دزدیده می اژ بسیار کوچک نگاهپای زنان که با استفاده از باند

ناشی از ناتوانی کشور در دفاع از خود در مقابل تجاوز خارجی بود، همگی نقش مهمی در آغاز شورش 

ترین این خونین»( که مبارزه علیه تریاک را هدف خود قرار داده بود، ایفاء کرد. ۴۱۹۱تا  ۴۱۹۴« )تایپین»

که نآپس از  ۳«.میلیون نفر پایان یافت ۱۱تا  ۰۱نگ داخلی در تاریخ جهان بود که تخمیناً به قیمت جان ج

کشور  توانست کنترل خود را برمی دیگرزیرا  ،قدرت تمام به آغاز بحران دامن زد، از آن منتفع شد غرب با

چین »گسترش بخشد. دوران تاریخی  شد،تر میدفاعرفت و بیمی تر به قعر بحران فروروز بیشکه روزبه

 آغاز شد و اکنون ژاپن و روسیه نیز به سرکوبگران غربی پیوستند. این امر حقیقت دارد:« مصلوب

 

رسید که چین قربانی سرنوشتی شده که دیگر شد، به نظر مینزدیک می ۴۵تر به پایان قرن چه دنیا بیش هر

تا  ۴۱۹۱های یک توطئه جامع انسان و طبیعت. چین بین سال قادر به ایستادگی در مقابل آن نیست. قربانی

های دشمن، کشور های تاریخ، هدف گلوله توپرین شورشتکشوری است که شاهد هولناک ۴۵۹۱

شک تعداد قربانیان در تاریج جهان های طبیعی است. بیچنین کشور فاجعههای داخلی و همتجاوزها و جنگ

 .هرگز به این تعداد نبوده است

 

ناتوانی دستگاه  ،عالوه برآن سقوط شدید و عمومی سطح زندگی، اضمحالل دستگاه دولتی و کشوری و

مدهای آها پیهای خارجی همه ایندولتی، ارتشاء و رشد روابط رییس و مرئوس و تسلیم در مقابل قدرت

)...( باعث  ۴۱۷۷/۴۱۷۱های سال گرسنگی شدید در شمال چین در»بخشید: سیل و گرسنگی را شدت می

داد: در سال صورت متناوب رخ میه دی بود که عمالً بژاین یک ترا ۴«.میلیون نفر شد ۵مرگ بیش از 
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هیچ راه فراری از گرسنگی و  ۵«.نفر بود میلیون ۱سی تقریباً تنها در ایالت شان»شدگان  تعداد کشته ۴۵۰۱

 ۶«.دند تا خود را گرم کنندزها را آتش میمردم الوارهای سقف خانه»سرما وجود نداشت: 

 

دولت تقریباً از بین رفته بود.. یک واقعیت بهترین مبین این »این فقط یک بحران اقتصادی سهمگین نبود: 

باندهای »؛ «ها رخ دادژنرال ایالت ۴۱۱۱جنگ بین نیروهای  ۴۱۱بیش از  ۴۵۰۱تا  ۴۵۴۴بین »امر بود: 

گرفتند. در اه قدرت خارجی دیگر مورد پشتیبانی قرار میمخاصم گاه توسط این نیروی خارجی و گ« نظامی

های نوین برای تریاک توان جنگرا می ۴۵۰۹تا  ۴۵۴۵های  های داخلی مکرر بین سالجنگ»ضمن 

های ایاالت، باندهای واقعی که نظر از نیروی ژنرالصرف ۷«دانست. مسأله بر سر تولید و صدور آن بود.

شد، نیز رشد های سربازان فراری تأمین میهایش از خرید سالحم و سالحافرادش از فراریان زیر پرچ

درصد  ۴۱میلیون نفر،یعنی  ۰۱تعداد راهزنان بیش از  ۴۵۱۱های رود که در حوالی سالگمان می»یافتند. می

توان به راحتی سرنوشتی را که در انتظار زنان بود، از طرف دیگر می ۸«از کل جمعیت مذکر کشور بود.

گاه دهقانان زنان و کودکان خود را »هم ما شاهد انحالل ارتباطات اجتماعی بودیم: تصور شد. بر رویم

ها در مورد صفوف زنان جوان فروخته شده که از طرف فروشندگان انسان به صف شده فروختند. رسانهمی

کردند. ، گزارش میکردندحرکت می ۴۵۰۱ل های گرسنگی زده و ویران شده شان سی در  ساو در خیابان

هزار فاحشه رسمی وحود  ۹۱تقریباً »تنها در شانگهای « شدند.ها بردگان خانگی و یا وادار به فحشا میآن

بری و راهزنی و هم فحشا از پشتیبانی و شراکت مؤسسات غربی برخوردار بود که در این هم گوش« داشت.

گی مردم چین در این هنگام ظاهراً دیگر ارزشی نداشت زند ۹دادند.نشان می« ایهای گستردهفعالیت»رابطه 

رسید که سرکوب شدگان این شیوه فکری سرکوب کنندگان خود را پذیرفته اند. در طور به نظر میو این

که از تجاوز ژاپن جلوگیری کند، سد رودخانه زرد را شک برای این-نیروی هوایی چیانگ کای ۴۵۱۱سال 

سال پیش  ۴۹تقریباً  ۱۱میلیون دهقان آواره گردیدند. ۱ن غرق شدند و بیش از هزار دهقا ۵۱۱منفجر کرد: 

ادامه « ممکن است روند اضمحالل  ملت تا نابودی نژادی»ابراز نگرانی کرده بود که « سون یاتسن»از آن 

شده بود قاره آمریکا در نظر گرفته « پوستانسرخ»ها در صددند تا پایانی را که برای پیدا کند؛ شاید چینی

 ۱۱را تجربه کنند.
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دهند نویسان مورد اغماض قرار میپرده انقالب بود، ناشرین و تاریخکه سابقه و پیش رااین تاریخ تراژدیک 

طور که در تعبیر تاریخ روسیه دوره دوم کنند. همانپرستی قناعت میو تنها به نمایش کیش قهرمان

ها تحقیر صورت هم در رابطه با این کشور بزرگ آسیایی، قرنشود، به همین ها از خاطر زدوده میناآرامی

ماند. درست مانند توجه میها ادامه داشت( بی)که از اولین جنگ تریاک تا تسخیر قدرت توسط کمونیست

شود، نجات در چین نیز ملت و حتا دولت نهایتاً توسط انقالب که توسط حزب کمونیست رهبری می ،روسیه

دونگ که در باال اشاره شد نه تنها سوابق تاریخی که تلویحاً اشاره شد  نامه مائوتسهزندگیکند. در پیدا می

ولیت از بین رفتن ؤشود و مسکمونیست وحشتناک نمایش داده می گیرد، بلکه رهبرمورد اغماض قرار می

که بالفاصله پس  های شدیدیشود و تحریمکلیه قربانیان گرسنگی که دامنگیر چین شد، به پای او نوشته می

ها به این کشور بزرگ آسیایی تحمیل شد، به سادگی مسکوت گذارده از به قدرت رسیدن کمونیست

 شود.می

 

نقش درجه یکی را که  در رابطه با نکته اخیر کتاب یک نویسنده آمریکایی بسیار سودمند است که با تأیید،

علیه جمهوری خلق چین ایفاء کرد،  دسیاست محاصره و انسداد اقتصادی واشنگتن در طی جنگ سر

برد. باید اشاره کرد که در این زمان در وضعیت خطیری به سر می۴۵۱۵کند. چین در پاییز توصیف می

انگ به تایوان فرار کرده بود و از تومینکپایان نرسیده بود: بخش بزرگی از نیروهای ه جنگ داخلی هنوز ب

های هسته ،عالوه برآن .کردی و تهاجمات خود تهدید میآنجا قدرت جدید را در چین با حمالت هوای

های ها سال جنگپس از ده»ترین نکته نبود: ها مهممقاومت در بخش قاره چین فعالیت داشت. ولی این

با تالشی تولید کشاورزی « .لبه پرتگاه تالشی کامل قرار گرفته بوددر جنگ داخلی اقتصاد ملی  المللی وبین

های عظیم بخش در آن سال سیالب»یز به مشکالت افزوده شد. و تازه همه مشکالت نبود: و صنعتی تورم ن

 ۱۲«.میلیون نفر از این فاجعه طبیعی لطمه خورده بودند ۱۱بزرگی از کشور را ویران کرده بود و بیش از 

 

تر شود. باربه موقع ایاالت متحده آمریکا باعث شد که بحران شدید اقتصادی و انسانی فاجعههای تحریم

های دستگاه دولتی توان به وضوح از تحقیقات و برنامهمی ،هدف قرار داده بود هاکه این تحریمرا چه آن



 تارنگاشت عدالت                                               041                          داستان و نقد يک اسطورۀ سياهاستالين، 

دچار سقوط کلی »چنین اعترافات و اظهارات رهبران آن دریافت: باید کوشش کرد که چین ترومن و هم

گرفتار رشد » ،«افتد اقتصادی و فرهنگی عقباز نظر »؛ «تر از مرز بقاء شودسطح زندگی به مرز و یا پایین

کلیه ساختارهای »وجود آید؛ ه ب« های مردمیناآرامی»، «بدوی و غیرقابل کنترل تولد نوزادان گردد

این عبارت با اصرار  ۱۳«.اغتشاش حاکم گردد»و نهایتاً « ای سخت و طوالنی شوداجتماعی دچار ضربه

« باریوضعیت اقتصادی فاجعه»روست به هروب« اییوسانهأازهای منی»که با را شد: باید کشوری تکرار می

که به سوی یک کشور پرجمعیت نشانه رفته، « تیر اقتصادیهفت»این  ۱۴«.متالشی کرد»سوق داد و 

اقدامات جنگ اقتصادی و محاصره »هم اکتفا ننمود: وضعیت ناشی از کشنده است، لکن سازمان سیا به آن

 سیسات صنعتی و انبارهاأهای دقیق بنادر، نقاط کلیدی خطوط آهن، تبمباران»کمک  تواند بهمی« دریایی

صورت با کمک ایاالت متحده آمریکا حمالت  تر وخامت یابد؛ به هربیش« توسط نیروی هوایی و دریایی

 ۱۵.چنین شانگهای ادامه پیدا کردسیسات صنعتی چین قاره و همأانگ روی تتهوایی گومین

 

ماند و دارو، تراکتور و کود سای جمهور آمدند و رفتند ولی تحریمات پابرجا ؤر کاخ سفید رچند که د هر

یکی از کارمندان دستگاه دیپلماسی جان ف. کندی به نام  ۹۱اوایل دهه  ۱۶.شیمیایی را نیز دربر گرفت

به عقب « ها سالحداقل ده»اشاره کرد که به برکت این سیاست، رشد اقتصادی چین « والت و. روستو»

به »که در  آن زمان را ، «وضعیت خطیر اقتصادی چین کمونیست»افتاده است و گزارشات سازمان سیا 

آیا اکنون باید از فشار بر خلقی  ۱۷.کردبرجسته می ،شدت ضعیف شده بوده ب« خاطر کار زیاد و سوءتغذیه

خاطر ه ب»نبود که تحریمات شد؟ خیر، برعکس حتا مجاز که با گرسنگی دست به گریبان بود کاسته می

ویژه ه های طبیعی بفاقد ثروت»نظر گرفتن این امر که چین  کاهش یابد. با در« دوستانهتسهیالت انسان

برد، در سر میه و عالوه برآن با بحران شدیدی در روابط خود با شوروی ب« نفت و زمین کشاورزی است

امکانات تحریمات مطلق غرب »أله اینجا بود که شد که ضربه آخر را نیز فرود آورد: مسآن صورت می

 ۱۸.طور کامل ممنوع نموده االمکان بو فروش نفت و غالت را حتی« علیه چین را بررسی کرد
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ها پیش دامنگیر چین شده بود و به شکل بار اقتصادی که از مدتمدهای فاجعهآدر نتیجه منطقی بود که پی

ریزی شده بود، تنها به پای مائو نوشته شود. از آنجا که برنامه ۴۵۱۵یز ای از طرف واشنگتن از پایرحمانهبی

آمیز کردند تا تصویر هولناکی از مائو ترسیم کنند و آزمون جنوننامه کوشش مینویسندگان موفق زندگی

ا کنند. با این وجود رهبری ایاالت متحده آمریکاو را محکوم نمایند، لذا این مسأله را اصالً مطرح نمی

تجربگی بی»دانست که این تحریمات به علت که دست به اعمال تحریمات زد، به خوبی میهنگامی

و « جنگ اقتصادی»دلیل از ها بیآن ۱۹.بسیار ویران کننده خواهد بود« کمونیستی در بخش اقتصاد شهری

 گفتند.سخن نمی« تیر اقتصادیهفت»

 

سال قبل از پذیرش چین به عضویت سازمان  یافت. چنداین رویکرد بعد از پایان جنگ سرد نیز ادامه 

طور توصیف کرد: رفتار واشنگتن را این ۴۵۵۹نگار آمریکایی در سال یک روزنامه WTOتجارت جهانی 

کشند و به شکل تهدیدآمیزی ترین سالح خود را از زرادخانه تجارتی خود بیرون میرهبران آمریکا سنگین»

پردازند که آیا ماشه گو میوبعد از آن با حرارت در این مورد به بحث و گفت روند؛به سوی چین نشانه می

از نظر دالر »ها روابط تجارتی خود را با چین قطع کنند اگر این اقدام عملی شود و آن« .را بکشند یا خیر

خواهد بود  ترین تحریم اقتصادی در تاریخ ایاالت متحده آمریکااین اقدام به استثنای دو جنگ جهانی بزرگ

ادوارد »یکی از مشهورترین کارشناسان سیاسی آمریکا  ۲۱است.« و به معنی حمله اتمی در سطح تجارتی

توان ادعا کرد که ممنوعیت واردات به کمک یک استعاره می»نیز بر همین عقیده است: « واکلوت

اقتصادی « بمب اتمی» ۴۵۵۱در دهه  ۲۱«.رودهای چینی بمب اتمی است که آمریکا علیه چین نشانه میالکا

کار گرفته شد ولی ه دوران جنگ سرد به طور سیستماتیک به عنوان تهدید علیه این کشور بزرگ آسیایی ب

طور مکرر و با صراحت این حق را برای خود قایل شد بمب اتمی واقعی را نیز مورد استفاده ه واشنگتن ب

 قرار دهد.

 

« ترین وظیفه یعنی بازسازی اقتصاد کشورسنگین»دانست که وقتی که مائو قدرت را به دست گرفت، می

کارشناسی )هرکس »و از هر « گیریم کار در بخش صنعتی و اقتصادی را فرا»در انتظار اوست: الزم است 

تنها « جهش بزرگ به جلو»رسد که در این چارچوب به نظر می ۲۲«.موزیمبیا خواهد باشد( فراکه می
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این امر بعضاً در مورد انقالب  ۲۳.ها ایستادگی کردباری بود تا در مقابل تحریمیوسانه و فاجعهأکوشش م

ای و توان با بسیج تودهزد که مییا دامن میؤکند که به همین صورت به این رفرهنگی نیز صدق می

همه کار گرفته شد، رشد سریع اقتصادی را نیز ممکن ساخت. ه هایی که در مبارزه نظامی با موفقیت بشیوه

را که در « جنگ اقتصادی»های بار برای همیشه ویرانی کارها همواره به این امید صورت گرفت یکاین

چه که به رفتار یک طور آنکرد، به پایان رساند. همینتر را گمان میپس آن تهدید جنگی بس عظیم

ته بود، تاریخ چین، ویژه در طی انقالب فرهنگی پذیرفه شود، که مائو بدیکتاتور آسیایی مربوط می

کند. به هرحال واقعیت این است بینی و شخصیتی که قدرت را در دست داشت به درک آن کمک میجهان

گیرد، از نظر دیپلماتیک منزوی  شدیداً مورد حمله قرار یکه هرگز کشوری وجود نداشته که از نظر اقتصاد

باشد و با این حال راه دمکراسی را دنبال کند. گرفته  شده و از نظر نظامی مورد تهدید شدید و مستمر قرار

که در را میلیون انسان )...(  ۷۱بیش از »معنی و مسخره است که بخواهیم تحت این شرایط از دو سو بی

 ۲۴.تنها به پای مائو بنویسیم ،«اند به علت شیوه اقتصادی غلط جان خود را از دست داده شرایط صلح

 

با بهبود واقعی و ملموس شرایط اقتصادی، اجتماعی « ماعی در دوران مائووردهای اجتآدست»ولی در عوض 

توان رشد شرط نمیاست. بدون این پیش« العادهفوق»خلق چین « طول عمر متوسط»و فرهنگی و رشد قوی 

نفر را از گرسنگی و حتا مرگ ناشی از آن نجات داد، درک  میلیون آور اقتصاد را که بعدها صدهاتعجب

هستیم: آن گروه از  روهولیت روبؤدادن کامل مس جلوه ولی ما در ایدئولوژی حاکم با وارونه ۵۲.کرد

ولین این ؤکه مسشود، در حالیرهبرانی که قرن تحقیر را به پایان رساندند به یک باند تبهکار مبدل می

یات آن ادامه ها تراژدی هولناک و کسانی که دست به همه کاری زدند تا با اجرای تحریمات به حقرن

تروتسکی را  ۴۵۰۵دانیم که گوبلز در سال کنند. میدهند، خود را به عنوان مدافع آزادی و تمدن معرفی می

بند  ۹به بخش . ک. معرفی کرد )ر ترین جنایتکار تاریخ نامید،بزرگرا بتوان او  «شاید»به عنوان فردی که 

شناخت. شیوه استدالل رییس دستگاه تری میایتکار بزرگهای بعد گوبلز احتماالً استالین را جن(؛ در سال۴۹

نامه مائو در غرب مشکل به نظر رسیده تبلیغاتی و تحمیقی رایش سوم باید در نظر نویسندگان موفق زندگی

 ها کامالً اطمینان دارند: رتبه اول مطلق بزهکاری در جهان اکنون به رهبر چین اطالق شده بود!باشد. آن
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 جنگ و توليد سريال دوقلوهای هيتلرفراموشی  - ۲

کند، فاکتور ثابتی در میتولوژی است که کوشش می ،ویژه استعمار و جنگه سپردن تاریخ و ب به فراموشی

وبیش هیوالی دوقلوی  هیتلر نظر از استالین، همگی رهبران جنبش کمونیستی و ضداستعماری را کمصرف

مل أای است. ولی بد نیست که درست در مورد او کمی تسادهنشان دهد. در مورد پول پوت این کار، کار 

اهمیت جلوه دهیم، ولیت اعمال هولناک او را بیؤکه بخواهیم او را تبرئه کنیم و یا مسبه خرج دهیم، نه این

شود. برای این کار عمدتاً های امروزی چگونه ساخته میکه بتوانیم توضیح دهیم که میتولوژیبلکه برای این

نگار ویژه رساله کامبوج استفاده کردم که یک روزنامهه تاب یک کارشناس آمریکایی مسایل آسیا و باز ک

ال را مطرح کنیم: این ؤ. در ابتدا این ساست کار کرده، نوشته BBCو « اکونومیست»، «تایمز»که برای 

نجا اولین پاسخ پوت منجر گردید، کی و کجا آغاز شد؟ در ای تراژدی که به اوج وحشت در دوران پول

 دانشمند آمریکایی:

 

اش در مسایل امنیتی و امور خارجه، هنری جمهور ریچارد نیکسون و مشاور ویژهرییس ۴۵۷۱اوایل دهه 

که در بود، تر از حجمی کیسینجر دستور دادند مناطق کشاورزی کامبوج را بمباران کنند، که حجم آن بیش

هزار دهقان کامبوجی جان خود را  ۷۹۱ها بیش از این بمباران و در .جنگ دوم جهانی روی ژاپن ریخته شد

 از دست دادند.

 

 نیم»تر نوشته شده: در این مونوگرافی صحبت از بندی رساله در مورد کامبوج دوران پول پوت محتاطانهجمع

ظامی را ویژه مردم غیرنه صورتی عظیم و به ها ببمباران»قربانی است. ولی واقعیت این است که « میلیون

روز توسط  که باقیماندگان که اغلب معلول و زخمی بودند و هرکه کشته شدند در حالی« هدف قرار دادند

شدند از مناطق زراعی که اکنون شبیه سطح کره ماه شده بود فرار کرده و به های مکرر ترور میبمباران

زیر بمباران قرار نداشت ولی  شدشهرها روی آورده بودند. شهرها که توسط نظامیان کشور کنترل می

سر ه در مرز مرگ و زندگی ناشی از گرسنگی ب»وضعیت زندگی در آنجا به علت هجوم آوارگان، که 

میلیون آواره  ۰شد. در پایان جنگ تنها در پایتخت کشور بیش از تر میروز به هم ریختهروزبه« بردندمی
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اران و مکردند و بیطور درهم فشرده زندگی میه ب Bidonvillsآبادها و حلبی« های حقیرانهکلبه»جنگی در 

  ۲۷«.که شانسی برای ادامه بقاء داشته باشنددون آنب»بردند، سر میه ها در بیمارستان بزخمی

 

نول در  اضافه کرد. لون ،به راه انداختند« نول لون»که نیروهای را نیز « ایکشتار توده»ها باید به همه این

ای ذکر ای که در واشنگتن طراحی شد طی کودتایی به قدرت رسید. در اینجا نمونهنامهبا بر ۴۵۷۱سال 

های شد با مسأله اقلیتپشتیبانی می« ها دالرمیلیون»شود که چگونه رژیمی که از طرف ایاالت متحده با می

هزار از اهالی،  ۱پن حداقل های ویتنامی در حومه شمالی پنومدر دهکده»کرد: نژادی چگونه برخورد می

سال به باال دستگیر، به کنار رودخانه برده و تیرباران شدند. زنان باقیمانده مورد تجاوز قرار  ۴۹همگی از 

طوطی به اسیران ویتنامی یک اردوگاه هشدار داده  در منطقه موسوم به نوک»یک نمونه دیگر: « .گرفتند

که فرار کنند. به هنگام  ،ها دستور داده شدبه آنها قرار دارد و کنگ شد که اردوگاه در خطر حمله ویت

این تنها « .ها آتش گشودندبا مسلسل به روی آن پیمانان و زیردستان آمریکا(فرار، سربازان کامبوجی )هم

دست ه ها از این یا آن محل بنگاران در مورد برداشتی که آنکننده روزنامههای تعییندو نمونه بود. گزارش

 ۲۸«داد.خانه را نیز میخانه است و همان بوی سالخرسید که اینجا یک سالخبه نظر می»ین بود: ا ،آوردندمی

 

های دستگیر کمونیست»ها نبود: تنها متوجه ویتنامی« لون نول»توان گفت که خشم سربازان با اطمینان می

ها در ند که با سر بریده پارتیزانها ابا نداشتولین این قتلؤ؛ عالوه برآن مس«رسیدندشده معموالً به قتل می

هایی که در در ضمن این درست نیست که شقاوت ۲۹.برداری ژست بگیرنددست مغرورانه برای عکس

کامبوج و اصوالً در هندوچین رخ داد، تنها به پای مردم آسیا نوشته شود. مطلبی که یک استاد دانشگاه 

دارد. این س سیا نوشته بود انسان را به فکر وامیآمریکایی در مورد یک جاسو آمریکایی در یک مجله

سر  های بریدهتاج بزرگی از گوش»کرد که با زندگی می« ایدر خانه»جاسوس سیا در الئوس 

 ۳۱«.شده بود آراسته)اندونزی(  ۀشد های کشتهکمونیست

 

های بعدی وجود پرده ای بین پرده اول تراژدی کامبوج وگردد: آیا رابطهال دیگری مطرح میؤدر اینجا س

های ها و قیقاژاهمیت جلوه دادن این رابطه دچار تناقضهای کتابی که نامبرده شد در کمدارد؟ کوشش
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ی که به رادیکالیسم گرایید، سهیم بود ولی جنگ ها در ایجاد جوّممکن است که بمباران»زیادی است: 

این معادله »سرنوشتی محتوم بود؟ « جنگ زمینی» آیا« .دنبال داشته ها را بزمینی در هرحال این بمباران

ولی منعکس کننده یک  آمدند، بسیار ساده استوجود نمیه که اگر جنگ ویتنام نبود، خمرهای سرخ نیز ب

سختی حاضر است بپذیرد ولی با این حال ه نگار انگلیسی بنویسنده و روزنامه ۳۱«.واقعیت انکارناپذیر بود

ولین اصلی این تراژدی را باید در واشنگتن ؤشود، که مسزده او متوجه میای خجالتهبندیخواننده از فرمول

متداول و محبوب امروزی  «ولگاته»شود که در مقایسه با جو کرد. و از گزارش او حقیقتی عیان میوجست

نویسد: ا میهپن توسط پارتیزانزیرا این رساله کامبوج در مورد تسخیر پنوم ،تر استبه مراتب تکان دهنده

حداقل  ۳۲«.گیرد ممکن بود که روند بعدی بدتر و حتا خیلی بدتر صورت»در پی آنچه که گذشته بود، 

گردد، پوت فرد معتدلی معرفی میشود در این گزارش پولچه که به فاز اول تسخیر قدرت مربوط میآن

 شد!صفتی که مشمول حال گروه رهبری کننده در واشنگتن نمی

 

رو بود: آیا ایاالت متحده آمریکا مجدداً دست به هواقعاً با مشکالت واقعی و بزرگی روب دولت جدید

زدند؟ و چگونه ممکن بود با وجود کشاورزی ویران شده و مناطق زراعی که های تروریستی میبمباران

چگونه ممکن بود مین کرد؟ و أاندازه رشد یافته شهرها را تخود گرفته بود، جمعیت بیه منظره سطح ماه را ب

های جاسوسی غیرقانونی های رادیویی مخفی و تیمفرستنده»سازمان جاسوسی سیا که در شهرها  با تهدید

ی ییاؤتوان به حساب پوپولیسم ربدیهی است که تصمیم تخلیه شهرها را می ۳۳«؟مقابله کرد، ایجاد کرده بود

ثر است که أتصور شهرهای پرجمعیت نیز مت پوت گذاشت ولی این رفتار از تصویر غیرقابلو افراطی پل

شد که مورد تهدید دشمن و اشاعه اغتشاش قرار داشت و شهروندان آن عمدتاً از افرادی تشکیل می

 توانستند کار خالقی انجام دهند.نمی

 

ول جنگ بودند( ؤ)که مس نسبت به نیکسون و یا کیسینجر پوتباید قضاوت در مورد پول در آخر: چرا

که است، کنم منکر کشتار عمد گیرد؟ حتا نویسنده انگلیسی که در اینجا دایم از او یاد میبصورت تر سخت

هدف نه »، «این هرگز خط سیاسی حزب کمونیست کامبوج نبود)»ول آن بود ؤمس پوتماجراجویی پول

آمریکا اشاره  های ناشی از جنگولی از طرف دیگر در رابطه با شقاوت .«(بلکه تبدیل و تحول بود ،ویرانی



 تارنگاشت عدالت                                               046                          داستان و نقد يک اسطورۀ سياهاستالين، 

ه پوت پس از رسیدن به قدرت بباید اضافه کرد که که پل ۳۴«.شده بود ها نماد مردانگیبمباران»کند: می

شد. با خاطر درگیری با ویتنام در سطوح سیاسی و دیپلماتیک از طرف ایاالت متحده آمریکا پشتیبانی می

عمده نیکسون و کیسینجر در تراژدی کامبوج حال ایدئولوژی حاکم با سکوت از نقش تعیین کننده و این

 کند.عبور می

 

کنند و اگر قرار باشد که رهبران سیاسی بدنام شوند دانند: وحشیان همگی خارج از غرب زندگی میهمه می

ول جنگ بودند. این ریاکاری بسیار ؤشوند و نه کسانی که مسهمیشه کسانی که انقالب کردند بدنام می

مدهای آکشد، در حالی که جنگ آمریکا و پیدهد و نمینجه نمیکپوت دیگر شیرا پولز ،انگیز استنفرت

در سطح هندوچین مردمانی وجود دارند که در اثر گرسنگی، »ثیرگذار است. أشدت ته آن کماکان ب

چه که به ویتنام مربوط حداقل آن ۳۵«.دهندجان خود را از دست می ،های منفجر نشدهبیماری و بمب

مورد توجه قرار داد،  ،کار فرانسوی ارایه کرده بودای را که روزنامه محافظهد الزم است که محاسبهشومی

ها قربانی وجود دارد که بدن آن« چهار میلیون»ها، هنوز سال از پایان خصومت ۱۱که پس از گذشت 

توسط هواپیماهای  اوکسین که سخاوتمندانهخاطر رنگ نارنجی دیه )ب Agent Orange توسط عامل نارنجی

کنار بگذاریم. ه و در کامبوج؟ ویرانی بدن مردم را ب ۳۶.ویران شده است شد(آمریکایی روی خلق ریخته می

ها ایجاد شد، رنج که در اثر بمباران« ناپذیر روحیخسارات بازگشت»چه تعداد از مردم کامبوج امروز زیر 

این معنی است که به  هپوت بروی پولفقط کردن افکار ماند: متمرکز گیری باقی مییک نتیجه ۳۷برند؟می

ولین واقعی این دوران ؤود، زیرا مسشنیمی از حقیقت اکتفا کنیم که نهایتاً به یک دروغ عظیم تبدیل می

 گیرد.دهشتبار با سکوت مورد اغماض قرار می

 

 کلت-ها و نژاد آنگلوسوسياليسم، نازيسم، آريايی - ۳

ها دهد ولی مسأله فراتر از اینرا در یک سطح قرار می« هیوالهای توتالیتاریسم»ه ایدئولوژی حاکم امروز

های منفرد که به عنوان نماد شهرت دارند، کمونیسم در اثر انتخاب نظر از شخصیتکند. صرفادامه پیدا می

« استدالل»د و کنویژه کانکست در این جهت تبلیغ میه و روابط دوستانه با نازیسم مربوط است. ب اختیاری
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که او از کمونیسم یهودی نفرت داشت، از با این»گوید: شود که در رابطه با هیتلر میطور آغاز میوی  این

توان و خصومت بین دو جنبش سیاسی تنها تظاهر بود. در مورد این ادعا چه می ۳۸«.ها متنفر نبودکمونیست

 گفت؟

 

مقابل فرماندهان رایشزوهر )ارتش( و نیروی دریایی اعالم  دست گرفتن قدرت، رهبر دره بالفاصله پس از ب

چند روز بعد  ۳۹.را از میان ببرد« سم پاسیفیسم، مارکسیسم، بلشویسم»کرد که او قصد دارد در وهله اول 

ما این طاعون »تر برنامه مبارزاتی دولت جدید علیه مارکسیسم )و بلشویسم( را اعالم نمود: گورینگ صریح

سال بعد  ۹۱برگ کتابی پاره خواهیم کرد.  از بین خواهیم برد، بلکه لغت مارکسیسم را از هررا نه تنها 

باروسا در روزنگار شخصی رگوبلز در آستانه عملیات با ۴۱«.کس نباید بداند که معنی این لغت چیستهیچ

 خود نوشت:

 

خ انجام دادیم )...(.  سم بلشویسم تمام شد. از این طریق ما وظیفه بزرگ اصلی خود را در مقابل تاری

توانند مخالفتی داشته باشند. بلشویسم باید از اروپا بیرون ریخته شود. در این مورد روزولت و چرچیل هم نمی

دو  جریان مذهبی در آلمان نیز خواهیم خواست که این جنگ را جنگی  هر مقامات مذهبیاحتماالً ما از 

اکنون نابود خواهیم  ،. کردیم.ما تمام عمر خود علیه آن مبارزه که  راخداپسند تعبیر کنند )...(.  آنچه 

 ۴۱.این را به رهبر خواهم گفت و او سخنان مرا تصدیق خواهد کرد .کرد

 

باروسا رطور که نابودی سیستماتیک کادرهای حزب کمونیست، که هیتلر در آستانه آغاز عملیات باهمان

ها آلمان ۴۵۱۴تا پایان سال »تنها حرف نبود. فراتر از آن:  کند، این اظهاراتفرمان داده بود، ثابت می

ویژه در اثر ه ها بمیلیون نفر از آن ۰بیش از  ۴۵۱۰شوروی گرفته بودند. در فوریه از میلیون اسیر  ۱قریب 

که احتمال داشت کمونیست را ها اسرایی آلمان ،گرسنگی، بیماری و بدرفتاری مرده بودند. عالوه برآن

میلیون  ۰ها بیش از باروسا آلمانرهای اول عملیات بادر همان ماه ۴۳.کردندستقیماً تیرباران میم ،باشند

ها ها مورد توجه آنویژه کمونیسته ها شدند و بقتل رساندند و یا مسبب قتل آنه شهروند شوروی را ب

او آشنا شدیم و مجبور بود  تبار که ما باروشفکر آلمانی یهودی« کلمپرر»بودند. و این همه داستان نبود. 
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نشود در روزنگار خصوصی خود یادداشتی به جای گذارد که « حل نهاییراه»خود را مخفی کند که قربانی 

کارگران اجباری زن « ایکون-زایس»و شرکت  ۴۵۱۰شود به سال مل است. این قضیه مربوط میأقابل ت

گماشت؛ وضعیت کارگران زن روس بسیار سخت لهستانی، فرانسوی، دانمارکی، یهودی و روسی به کار می

کار این کردند.ها کمک میقدری شدید است که همکاران یهودی آنان به آنه ها بگرسنگی آن»بود: 

شد و با آن تکه ای بعد همکار روس دوال میافکندند و لحظهها یک قطعه نان به زمین میقدغن بود؛ ولی آن

این سند وضعیت بردگان زن روس )و یا شوروی( حتا بدتر از بردگان  طبق ۴۳«.رفتنهان به آبریزگاه می

 یهودی بود.

 

کند. مسأله بر سر این است که فرضیه وابستگی خونی راه توقف نمیای خود در نیمهکانکست با ادعای فله

 خصومت»بین کمونیسم و نازیسم را فراتر از شخصیت استالین و مرزهای شوروی ثابت کرد. در نتیجه: 

تنها ظاهری است. واقعیت طور دیگری است و با آن در تضاد « احزاب توتالیتر»مابین « طوالنی و متقابل

دانند، که رهبر البته همه می ۴۴«.مثالً گرامشی یکی از همکاران نزدیک موسولینی بود»قرار گرفته است: 

از طرف نمایندگان مهم لیبرال که حریف او در حالی ،ردبُسر می های فاشیستی بهها در زندانکمونیست

« دوچه»به  هبا اشار ۴۵۱۱جهان مورد تکریم قرار داشت. به ویژه به چرچیل فکر کنید که در سال 

گذار زنده به بسیاری از ملل نشان ترین قانونموسولینی متجلی نبوغ رومی است، بزرگ»)موسولینی( گفت: 

یسم پرداخت و او راهی را نشان داد که یک ملت شجاع توان به مقابله علیه خطر سوسیالداد که چگونه می

های وحشیانه تسخیر اتیوپی را به چهار سال بعد که ایتالیای فاشیست با شیوه ۴۵.تواند از آن پیروی کندمی

بر خود را روی سرنگونی جمهوری اسپانیا متمرکز کرده بود، دولتمرد انگلیسی  پایان رسانیده بود و همّ

که را برای مردم انگلیس دیوانگی خطرناکی خواهد بود که رتبه همیشگی »کید کرد: أقضاوت خود باز ت

آفرینی مثل شهامت، درایت، کنترل های ایجازموسولینی در تاریخ جهان کسب خواهد کرد و یا کیفیت

 ۴۶«.کم بها دهیم، نفس و استقامت که او معرف آنست

 

در پایان جنگ جهانی دوم ارایه داد،  Croce «کروکه»ای را که بیش از همه سودمند است که ترازنامه

 ۴۷«کار در مقابل رهبران آلمان ایتالیا و اسپانیاانعطاف انگلستان محافظه»مطالعه کنیم. هسته اصلی انتقاد او 
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مداران این سیاست»رفت: شد، انگلیس خیلی فراتر میچه که مربوط به فاشیسم ایتالیایی میاست. حداقل آن

کردند و با سران آن کرده و از آن چاپلوسی می ها فاشیسم را ستایشترین آنتا برخی از مهمکشور و ح

از احترام »موسولینی  ه،بل ۴۸«.دندکرهای فاشیستی مزین میهای خود را با مدالمالقات نموده و حتا سینه

طور که از طرف افرادی تمام جهان و در صف اول احترام سیاستمداران انگلیسی برخوردار بود و )...( آن

شود، هنوز هم از در انظار عمومی انگلیس به عنوان مردی بزرگ کنند تأیید میکه در انگلیس زندگی می

شد. مثالً به گیری غرب به نفع فاشیسم حتا در سطح فلسفی نیز تبلیغ میموضع ۴۹«.مورد احترام قرار دارد

وز امروز به عنوان نماینده اصلی لیبرالیسم محسوب نگاه کنید که هن« لودویگ میسسز»ای چون نویسنده

، که خطر کمونیسم را دور کرد و تمدن را نجات داد، ۴۵۰۷گردد و ستایشگر کودتای موسولینی در سال می

 ۵۱«.که فاشیسم با این کار کسب کرد برای همیشه در تاریخ زنده خواهد ماند شایستگی»است: 

 

شد. او هیتلر را نه تنها  ل با عباراتی چاپلوسانه توصیف میاز طرف چرچی ۴۵۱۷هیتلر هم در سال 

جاذبه شخصی »و « لبخندی دلپذیر»، «برخوردی صمیمانه طرز»، بلکه با «بسیار با صالحیت»مداری سیاست

وزیر سابق انگلیس، نخست ۵۱.سختی ممکن بود در مقابل آن مقاومت کرده کرد که بمعرفی می« ساده

گفت در حالی که در سخن می« مردی بزرگ»بود و از رهبر به عنوان تر صریحیلی خ« دیوید لوید جورج»

مطرح شده بود « مبارزه من»ها که در کتاب آستانه آغاز جنگ دوم جهانی برنامه به بردگی کشیدن اسالو

ان زمطور همهاین طرح ب»عتاً به شرطی که یاز طرف سفیر انگلیس در برلین قابل قبول اعالم گردید، طب

طور که سفیر ایاالت متحده مستقل از قضاوت در مورد هیتلر باید همان ۵۲«.متوجه امپراتوری انگلیس نباشد

اظهار داشت، باید از همه امکانات استفاده کرد تا جبهه مشترکی علیه  ۴۵۱۱آمریکا در پاریس در سال 

( ولی گرامشی ۱بند  ۹به بخش ک. . را نجات داد. )ر« تمدن اروپایی»تشکیل داد تا « دیکتاتوری آسیایی»

آلمانی که زیر سلطه  "فرهنگ"با تجلی خشونت ننگین »نوشت:  ۴۵۱۹در سال « اوراق زندان»در 

 ۵۳«."باشدفرهنگ مدرن تا چه حد شکننده می"کس بداند  قرار دارد، وقت آن رسیده که هر "هیتلریسم"
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که نیز هایی را بلکه به نحوی جنبش ،نیسمکه کانکست جنگ صلیبی خود را که نه تنها کموپس از این

گوید: ای قضاوت کرده و میبه پایان رساند، فله ،ثیر سوسیالیسم قرار داشتند، زیر نظر گرفته بودأتحت ت

اکنون دیگر  ۵۴«.نیز رواج داشت Fabierفابیرها  نژادی )یوژنیک( با تمام مفهوم نژادپرستانه خود در بینبه»

داری موجود کافی جامعه سرمایه ه بود و تنها یک ژست رفرمیستی مبهم در رابطه باشاهکار به پایان رسید

کند، طور فکر میمسلک و یا دوقلوهای هیتلر معرفی گردند. البته وقتی که کسی اینبود تا به عنوان هم

یوژنیک( قبل نژادی )طبیعتاً مجاز نیست که دست و پای خود را با تحقیقات تاریخی و تجربی ببندد؛ واژه به

زمان با آن در ایاالت متحده نیز با موفقیت آن در انگلیس لیبرال وجود داشت و هم« علمی»از تعریف 

کردند، را توصیه می« بهداشت نژادی»ریشی که قبل از هیتلر ترو بود. نویسندگان آلمانی و اهزرگی روبب

ریش و آلمان تسوی آتالنتیک در اآن نمودند: درست مانندهمگی به جمهوری آمریکای شمالی استناد می

سر ایجاد هنجارهایی است که روابط جنسی و زناشویی بین نژادهای مختلف و نابرابر را ممنوع  نیز مسأله بر

)انسان پست(  Untermenschنژادی و یوژنیک رایش سوم، یعنی کند. بیهوده نیست که لغت کلیدی برنامه 

مصطلح کرد، بود. این « لوثروپ استودارد»واژه جدیدی که  Under Manترجمه مستقیم لغت آمریکایی 

های فراوان دو نویسنده هم در ایاالت متحده و هم در آلمان بسیار موفق بود که شهرتش با تجلیل

چنین رهبر رایش سوم که با عزت و احترام شخصاً از او و هم جمهور آمریکا )هاردینگ و هوور(رییس

سودمند است اشاره کنیم که این خط فکری که به سلطه سفیدپوستان و  ۵۵.پذیرایی کرد، تکمیل شد

دهد درست از طرف گرامشی، یعنی نژادی نیز مورد دفاع قرار مینهد و در سطح بههای شمالی ارج میخلق

مورد انتقاد قرار  ،شدت از طرف کانکست زیر حمله استه پرداز کمونیستی که بآن رهبر و نظریه

 ۵۶.گیردمی

 

ها و ه این نویسنده که گرفتار این ایده است که در دورترین و غیرقابل تصورترین نقطه جهان جنبشب

های خانوادگی با نازیسم هستند، توصیه هایی را  کشف کند که از نظر ایدئولوژیکی دارای نسبتشخصیت

تص انتشارات با هایی که تنها مخهای خود را با همان معیاریست کوشش کنند تا کتابن کنم: بدمی

های ای که کانکست در یکی از آخرین کتابداند، ارزشیابی نماید. فرضیهگرایشات مبهم سوسیالیستی می
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به اوج تجلی خود « زبان جامعه انگلیسی»قابل تعمق است: فرهنگ حقیقی تنها در  ،کندخود مطرح می

  ۵۷.نهفته است« یتکل-آنگلو»رسد و تقدم این جامعه در بطن دقیق نژادی، در فرهنگ می

 

کند. شود، خاطره منحوس میتولوژی آریایی را زنده میکلتی که در اینجا به مدد گرفته می-فرهنگ آنگلو

سوی آتالنتیک رشد  دو هردر توضیح آن الزم است. میتولوژی آریایی که دارای سنن با ارزشی است و 

ش دارد که هویت خود را با میتولوژی سفیدپوستان پیدا کرده و نهایتاً به نازیسم رسیده، به این سو  گرای

 بودند )از ها عزیمت کردهو یا مردمانی که از سرزمین ژرمنرا تعریف کند و کالً مردم کشورهای شمالی  

کلتی برعکس غرب که خود را تنها برتر از -ارج نهد. ولی جامعه آنگلو ،ها(ها و آمریکایینگلیساجمله 

های واقعاً خلق پنمود. کلوکرد، خود را در مقابل اروپای قاره برجسته میریف میوحشیان کامالً غریب تع

 تر بود.متمدن که مورد احترام کانکست بود بدون شک خیلی انحصاری

 

 «کار را کردیتو هم همين» tu quoqueنورنبرگ ضدکمونيستی و نفی پرنسيپ  -4

کسانی که خواستار نوعی نورنبرگ  گرایشات مشخص شده بود. در اردوگاه پیروزمندان صدای

گیری ملهم از ایدئولوژی و بلند شده بود؛ این جهت ،نمودندضدکمونیستی بودند و یا آن را توصیه می

 tu quoqueدانیم که در دادگاه نورنبرگ متهمین اجازه نداشتند که از پرنسیپ نویسی حاکم بود. میتاریخ

که بدان متهم شده بودند، حرکت کرده و به جنایات مشابهی اشاره استفاده کنند بدین معنی که از جنایاتی 

کنندگان صورت گرفته بود. به همین صورت نیز محاکمات توکیو صورت گرفت. کنند که از طرف متهم

پایان رسیدن یک مناقشه عظیم که به صورت یک ه بدیهی است که این عدالت پیروزمندان بود. پس از ب

ها در مورد حق برخورد جهانی انقالب و ضدانقالب رخ داده بود )به تئوری نازی المللی وجنگ داخلی بین

داری تر از طرف نژاد برتر بیاندیشید که در قیاس با روند لغو بردهبه بردگی کشیدن نژادهای پست

بی های انقالگرد هولناک و اساسی بود(، در کشورهای مختلف )مثالً در ایتالیا( دادگاهمستعمراتی یک عقب

پا شد، که در مورد آلمان و یا ژاپن )که جبهه داخلی تا پایان جنگ برقرار مانده بود( از باال و از خارج  بر

های بزرگی های ضدکمونیستی نورنبرگ نسخه بدل تراژدینویسی امروزی دادگاهتاریخ تحمیل گردید.

قابل تصور نیست: مقایسه و  آن زمان فضای یاست. روشن است که قضاوت تاریخی بدون بازسازی و احیا
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کمک این ضوابط ه خواهم بمطلقاً غیرقابل اجتناب است. می tu quoqueداشتن توقع  استفاده از پرنسیپ 

 ویژه با استالین آغاز شد، مورد بررسی قرار دهم.ه که با انقالب اکتبر و برا دادن وقایعی  سیاه جلوه

 

استفاده کنیم: ما از  tu quoqueقی نیست. ولی از پرنسیپ در مورد اعمال قدرت تروریستی او جای شکی با

سخن گفتیم. در اینجا مایلم  ،اردندذجای گه های ایاالت متحده در کامبوج بهزار قربانی که بمباران صدها

 ای جلب کنم:توجه خوانندگان را به جنبه ویژه

 

قدرت ادراک آنان قفل » :آوردمی یاده دهقانان گرفتار تروری کور شدند. یکی از ساکنین جوان دهکده ب

کلی ه رفتند و سه یا چهار روز حرف نزدند... مغز آنان بطرف میطرف و آنکرده بود و آنان خاموش این

 «.بلعند های خود را فروها حتا قادر نبودند لقمهاز کار افتاده بود )...( آن

 

   ۵۸.هرگز سالمت خود را بازنیافتند« ه بودنددنبال ترور به نیمه جنون مبتال شده که ب»و بسیاری از مردم 

گرفت. آنچه که به آمریکا مربوط های هوایی صورت نمیاز طریق بمباران« تمیز و تر»همیشه ترور 

های چریکی در فیلیپین ادامه داشت که به گواه یک شد، هنوز جنگآغاز می ۰۱شود، در حالی که قرن می

سال داشت،  و اعدام هر فرد مذکری که بیش از ده« هاسترده در دهکدهکشتار گ»مریکایی، با آشناس تاریخ

 ۵۹.سرکوب شد

 

شد که البته مورد پشتیبانی قرار در مواردی دیگر ترور با انتقال کارهای کثیف به شخص ثالث اعمال می

 ۴۵۹۹ودتای دنبال که گرفت. ببینیم که آمریکا چگونه مخالفین سیاسی خود را در اندونزی از بین برد: بمی

قتل رسیدند. ه هزار کمونیست ب که از طرف واشنگتن سازماندهی شد و مورد پشتیبانی قرار گرفت صدها

 کار گرفته شد:ه طور سیستماتیک به ترور و حتا سادیسم ب

 

را آماده کرده و در اختیار « هاکمونیست»آغاز شد )...( نظامیان لیست  ۴۵۹۹ای در اکتبر کشتارهای توده

قرار دادند که در  ،ها برده شده بودندگرایان دست راستی که با قمه مجهز شده و با کامیون به دهکدهاسالم
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های مدارس خواسته شد که تکه کردند. از بچهها را به قتل رساندند و تکهآنجا سرنشینان دهکده

مام خانواده به قتل رسیدند. را شناسایی کرده و معرفی نمایند که بسیاری از آنان فوراً و با ت« هاکمونیست»

های شخصی لو داده شدند و کافی بود که فقط اسم کسی برده شود و یا خاطر درگیریبه بسیاری از مردم 

ه قدری زیاد بود که به تعداد قربانیان ب« به کسی اشاره گردد تا فوراً دستگیر شده و به قتل رسانده شود.

شد و  روهاوه و شمال سوماترا با مشکالت بهداشتی روبعلت گندیدن اجساد مردم و تعفن شدید شرق ج

ای از سر گرفته شد و تنها در یک مورد های تودهمجدداً اعدام ۴۵۹۱کشتیرانی مختل گردید )...(. در سال 

نفر از افراد مظنون به هواداری از حزب کمونیست را با  ۱۹۱۱»ارتش و گارد غیرنظامی در مرکز  جاوه 

 ۴۱حتا دختر »الملل گزارشات سازمان عفو بین بر )...(. بنا به قتل رساند« ین به گردنهای آهنضربه میله

ساله، مردمان سالخورده، ضعیف و بیمار نتوانستند از چنگ شکنجه رهایی یابند که نه به عنوان بازجویی، 

 ۶۱.شدکار گرفته میه بلکه به مثابه مجازات و یا حتا سادیسم خالص ب

 

طور داشتند؟ اصالً اینوری بود که کشورهای لیبرال غربی خارج از مرزهای خود اعمال میآیا تنها این تر

پوستان اعمال گردید و علیه سیاه ۰۱های اول قرن نیست؛ کافی است که به خشونتی بیاندیشیم که در دهه

 شد:ای تربیتی به صحنه آورده میهای تودهصورت نمایشه اغلب ب

 

افتاد که های اضافه روی خط میشد و قطارها حتا با واگنهای محلی منتشر میوزنامهاخبار قتل و لینچ در ر

پوستان حتا کودکان کرد. برای دیدن لینچ سیاههای دور به محل منتقل میگاه هزاران تماشاچی از فاصله

 شدند.کالس معاف می دبستانی از رفتن سر

 

 و با تیر کشتن را دربر آویختندار ه باب کردن، بکندن، ک توانست، عقیم کردن، پوستاین نمایش می

های قابل داشته باشد. انگشت دست، انگشت پا، دندان، استخوان و یا حتا آلت تناسلی قربانی از سوغاتی

 ۶۱.های یادگاری بودپستالخرید و یا کارت

 

 الل نیز ادامه داشت.حتا پس از دستیابی به استق« حل نهایی مسأله مردمان بومیراه»در ضمن در کانادا 
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هایی که در اتحاد شوروی ترور استالینی گسترش یعنی سال ۴۵۱۱تر خود را روی دهه ولی اکنون بیش

های محلی به قدر کافی گویاست. یافت متمرکز کنیم. در ایاالت متحده عنوان و سرتیترهای روزنامهمی

این نگرانی وجود »داشت فراموش شود: یک از جزییات اجازه نهیچ« .تدارکات عظیم لینچ برای امشب»

گناه از جمله زنان و هایی که روی کاکاسیاه خالی خواهد شد، کمانه کرده و به تماشاچیان بیدارد که گلوله

کس ناراضی هیچ»؛ ولی اگر همه اصول و قواعد را رعایت کنند «کودکانی که در بغل دارند، اصابت کند

طور که تابلوی تبلیغاتی اعالم کرده رای عدالت از طریق لینچ عمالً هماناج»های بعدی: عنوان« .نخواهد بود

قلب »؛ «توده مردم با کف زدن و ابراز شادمانی از مرگ هولناگ کاکاسیاه استقبال کردند»؛ «بود، اجرا شد

به  هم نه تنهاعادالنه است که از ترور سخن بگوییم، آن ۶۲«.و آلت تناسلی جسد کاکاسیاه از بدن جدا شد

های تبلیغاتی روی جامعه ثیری که نمایش این خشونت هولناک و وجد و سروری که آگهیأخاطر ت

محکوم شده بودند، لینچ « تجاوز جنسی»که تنها کسانی که به جرم تر ایننهاد. و بیشپوستان میسیاه

حتا دالیل ناچیزتری  گرفت.که اغلب روابط جنسی با زنان سفیدپوست داوطلبانه صورت میشدند، با ایننمی

در مورد اعدام یک  ۴۵۱۱ژوئیه  ۴۴روز « آتالنتا کانستیتیوشن»کافی بود تا محکوم به مرگ شد. روزنامه 

به یک دوشیزه  "آمیزشرمانه و توهینای بینامه"که متهم بود »ساله گزارش داد،  ۰۹پوست جوان سیاه

تصمیم گرفت « گروه بزرگی از شهروندان مسلح» ؛ در این مورد«نوشته "هیندزکانتی:جوان سفیدپوست در 

بلکه افراد مظنون ، شدنمی« متهمین»وبیش سادیستی تنها متوجه کشتار کم ۶۳.باران کندفرد جوان را گلوله

دادگاه »ها را مطالعه کنیم: های آنهای آن دوران را ورق بزنیم و عنوانگرفت. روزنامهمی را نیز دربر

از  "باستروپ"فرد مظنون در میدان »؛ «ر کرد، ولی بعد از آن لینچ صورت گرفتی برائت صادأمنصفه ر

ول ؤشد که فرد مسخشونت تنها به این منحصر نمی ۶۴«.اشتباهاً فرد دیگری لینچ شد»؛ «درخت آویزان شد

اش در ای که او با خانوادهآید که قبل از لینچ فرد مزبور کلبهو یا مظنون را مجازات کند: گاهی پیش می

 ۶۵«.گردیدشد و کامالً ویران میکرد به آتش کشیده میآن زندگی می

 

که روابط بیش از حد نزدیکی با آنان شد، نیز میپوستان ترور شامل حال آن سفیدپوستانی نظر از سیاهصرف

گالوستن »ه ای در روزناماین امر مثالً از عنوان مقاله .شدندکه متهم به خیانت به نژاد خود می شتند ودا

پوست او یک دختر سفیدپوست در زندان است و دوست سیاه»مشهود بود:  ۴۵۱۱ژوئن  ۰۴روز « تریبیون
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در ایالت تکزاس یک »ای توضیح داد که چند روز بعد طی سرمقاله« شیکاگو دیفندر»روزنامه « .لینچ شد

و اگر زنان مالحظه  ۶۶«.گیری کندتر از یک سگ با یک کاکاسیاه جفتتواند وقیحزن سفیدپوست می

های کرد: هم آزادیطور مضاعف مجازات میه ها را بکردند رژیم تروریستی سفیدپوستان برتر آننمی

و سیاه  کرد در نتیجه ترور، شهروندان سفیددار میربود و هم احساسات آنان را عمیقاً جریهفردی آنان را می

ها آن دادند ولی محکوم بودند که زندگی خصوصیانجام نمینوع عمل سیاسی داد، که هیچرا هدف قرار می

 گیرد.هنجارهای جامعه را در نظر نمی

 

ها به خود بگیرد. مثالً کمونیسته تری نیز بمراتب سنگینه توانست اشکال ببه نژاد سفید می« خیانت»

کردند ردن سازماندهی میک شدند، سازوکار علیه لینچمعرفی می nigger lovers« فاسق کاکاسیاهان»عنوان 

احتمال زندان، »بایست ها میشد. آنپوستان برتر شامل حال آنان نیز میو به همین دلیل ترور رژیم سفید

های وقت بسیار روشنگرانه و باز عنوان روزنامه ۶۷«.خریدندجان میه شدن و حتا مرگ را ب کتک، ربوده

 ۶۸«.ترس از کمونیسم، انگیزه لینچ کردن»است: 

 

های کار اجباری که بالفاصله پس از انقالب بازگردیم به شوروی استالین. بدون شک مجموعه اردوگاه

اکتبر شکل گرفت، به ویژه با اشتراکی کردن کشاورزی ابعاد وحشتناکی به خود گرفت. ولی بیایید در 

های کار اجباری در گاههم چنینی( استفاده کنیم. بیایید از مجتمع اردو )تو tu quoqueاینجا نیز از اصل 

چه را که که معرف حضور همه است بگذریم و آن ۰۱و آغاز قرن  ۴۵ایاالت جنوبی آمریکا در پایان قرن 

مائو  در کنیا شورش مائو ۴۵۹۵و  ۴۵۹۰های بررسی کنیم. بین سال ،در اواسط قرن گذشته صورت گرفت

بازجویی  مورد زنان« کامیتی»کرد: در بازداشتگاه رخ داد. لندن به این شکل نظم را در مستعمره خود برقرار 

شد، از جمله کندن ها واگذار میشدند، کار سنگین به آنداشته می گرفتند، مضروب و گرسنه نگهقرار می

های دیگر. بسیاری از زنان در بازداشتگاه کامیتی اطفال شدگان بازداشتگاه جمعی برای اجساد کشتههدست قبر

گیر بود. زنان اطفال مرده را ومیر نوزادان در این بازداشتگاه بسیار چشموردند، ولی مرگدنیا آه خود را ب

 ۶۹.کردندتا شش تا دفن می شش
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« هم چنینی تو»های مردم نیز از اصل گسیخته تودهویژه لجامه کشتارهای ب حتا ممکن نیست در مورد

های اندونزی را )که توسط سازمان سیا سازماندهی و توان کشتار کمونیستدانم که آیا میاستفاده کرد. نمی

نامید. در هرحال آن نیز یک کشتار بود البته نه به « ۰۱دومین هولوکاست قرن »عنوان ه یا پشتیبانی شد( ب

ولی در عوض با سادیسم بیش از حدی به اجرا گذارده شد. اما باید همه  ،هاای نازیحرفه-کارایی صنعتی

مستعمرات نه تنها به استقرار یان رایش سوم دخالت غرب لیبرال در مستعمرات و نیمهبدانند که پس از پا

گواتماال « یابکمیسیون حقیقت»نیز کمک کرد: « کشینسل»های وحشتناک انجامید، بلکه به دیکتاتوری

همکاری نشانده واشنگتن ، که متهم شده بودند با مخالفین رژیم دست«مایا»در رابطه با سرنوشت بومیان 

 ۷۱.کندکنند، این امر را برجسته میمی

 

بودند؛ بعد در کمون پاریس « آدمخواران هراسناک»ها خاتمه. برای بورژواهای ترمیدوریان، ژاکوبن در

طی  ۰۱در قرن  ۷۱.شد، محکوم میندکه نوادگان همان بورژاوزی بود« خوارانه باندهای ورسایاعمال آدم»

بعدها  ۷۲.کردنددعوت می« آدمخواری بورژوایی»ردم را به مبارزه علیه ها مهای داخلی بلشویکجنگ

محکوم کرد. ولی امروزه  ،بود« خواریآدم»دانیم استالین نژادپرستی ضدسامی را که مبین طور که میهمان

 مستمسک، خواری به معنی واقعی کلمه انجامیده بودرا که به آدم« نازینو»تراژدی و واقعه هولناک جزیره 

که با انقالب اکتبر  آغاز شده بود به سطح وحشیگری معمولی تنزل داده و به را قرار داده تا روند تکاملی 

 ۷۳.محکوم کنند« خواری سرخآدم»عنوان 

 

وجود آمده بود: در ه خواری بهایی از آدمکه از حقیقت دور نشویم باید گفت که قبالً نیز دورهبرای این

خورای( منجر شده که به آنتروفاگی )آدم»قدری سخت بود، ه ه شوروی بگرسنگی در روسی ۴۵۰۴سال 

 عقیده داشت: « گیدو دِ روجیرو»سال بعد فیلسوف لیبرال ایتالیایی،  یک  ۷۴«.بود

 

قتل رسانید. آیا ه ها را داشت، مردان، زنان و کودکان روس را بمحاصره آنتانت، که قصد نابودی بلشویک

ها را به گرسنگی محکوم دبانه و دمکراتیک با نمایندگان آنتانت که آنؤبا شیوه م بودند فقرای گرسنه قادر
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گو کنند؟ طبیعی است که همه دور دولت خود جمع شدند و دشمنان دولت را دشمنان وکرده بودند، گفت

 ۷۵.خود دانستند

 

طور کند. همینعالم میبلکه آنتانت را مقصر ا ،بینیم این فیلسوف لیبرال نه دولت شورویطور که میهمین

ها مربوط کرد توان به کمونیسترا به سختی می ۷۶در برخی از نقاط چین ۴۵۰۱در سال « خواریموارد آدم»

راه انداختن جنگ ه کند که با بسال بعد به قدرت رسیدند؛ این موارد حداکثر غرب را محکوم می ۰۱که 

و از شوروی ۴۵۱۱های اندند. ولی بازگردیم به سالترین کشور آسیایی را به قعر فالکت کشتریاک، بزرگ

های زیادی نسبت به رحمی در آالباما خشونتاستالین به آمریکای فرانکلین د. روزولت برویم. به همین بی

 شد:پوستان اعمال میسیاه

 

را  هایشکردند آن را میل کند بعد بیضهبریدند و او را مجبور میاول از همه آلت تناسلی او را می

های تن بعد از آن گوشت دهد.ها را بخورد و بگوید که به او مزه میکردند آنبردیدند و او را مجبور میمی

توانست انگشت دست و یا پای او را ببرد. برای سوزاندن بریدند و یکی پس از دیگری میاو را با چاقو می

بسته « نیل»شد. طی مدت شکنجه طنابی به گردن میهای داغ آهنین استفاده کاکاسیاه از باال تا پایین از میله

گرفت. دادند تا تقریباً خفه شده بود ولی باز شکنجه از نو سر میشده بود و او را از سکو  به پایین هل می

با طنابی « نیل»جسد  ها تصمیم گرفتند که او را بکشند. ساعت مجازات از این نوع تازه آن چندیناز پس 

تا  ۱۱۱۱ها  از طرف روی زمین کشیده شد. ورود آن« کانیدی»بسته شد و تا خانه به پشت یک ماشین 

بعد از آن هم  مورد استقبال قرار گرفت. ،نفر که از ایاالت مختلف جنوب آمریکا به آنجا آمده بودند ۷۱۱۱

 ۷۷؛فروش رسیده ب« سنت ۹۱»هنوز جسد مقتول مورد سرگرمی بود و سرانجام عکس آن به قیمت 

 

باعث شد « هم چنینی تو»دهیم ولی واقعیت این بود که استفاده از اصل ینجا ما به این بحث خاتمه میدر ا

روزولت یک مورد از آدمخواری بیابیم که ناشی از نیازهای عمومی، اغتشاش و یا  د. که آمریکای ف.

ر عمومی اتئع پیدا نکرده بود، بلکه حاصل تحمیل خودخواری که مانند یک نمایش توگرسنگی وق

 ای که در راحتی و رفاه بود.هم در جامعهیافته بود و آنسازمان
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های غرب سرنوشتی که مختص خلق دادن معمول جنبش کمونیستی و غرب لیبرال، از نظر مقابل هم قرار در

های وبیش در وضعیتکه کمرا چنین تصمیماتی هایی که به مستعمرات تعلق داشتند و هممستعمرات و خلق

یعنی جهان را بین خوب و بد  (Manichäismus) آیین مانوی دهد.انتزاعی جلوه می ،شدرانی گرفته میبح

نتیجه این قیاس بین دو اندازه کامالً مختلف است: مقایسه جهانی که تنها در فضای مقدس و  ،تقسیم کردن

کند که، از با جهانی مقایسه می برد و پیروزمندانه خود راسر میه دردسر خود بو بی عادّیدر دوران کامالً 

پا افتاده و یا موانع بین فضای کند تا موانع میان فضای مقدس و فضای دنیوی و پیشیک طرف کوشش می

ال قرار دهد و از طرف دیگر مجبور است با یک وضعیت اضطراری ؤها را زیر سها و وحشیمتمدن

 و مقدس دست و پنجه نرم کند. ناپذیر این پاسداران حریم خاصهدرازمدت و خصومت خلل

 

 «شناس زنده مدرنترين تاريخبزرگ»دادن: نمونه  خبيث و يا مقدس جلوه -۵

نظم دمکراتیک و »در حقیقت با ورود مانیفست حزب کمونیست به  ۰۱بر نظر کانکست فاجعه قرن  بنا

 ۹هان حداقل برای در همه ج» هایی که توسط مارکس و انگلس مطرح شدغرب آغاز شد: ایده« بورژوایی

 ۷۸«.وجود آورده نسل مشکالت فراوانی ب

 

چگونه بود؟ با بریتانیای کبیر  ،، سالی که مانیفست مخرب انتشار یافت۴۱۱۱ببینیم وضعیت جهان در سال 

کلتی و در نتیجه تمدن واقعی -آغاز کنیم که برای کانکست یکی از دو مرکز خاص و برجسته جامعه آنگلو

های کارگری یک منطقه صنعتی منچستر و محله ۴۵اواسط قرن « توکویل»از دید رفت. شمار میه ب

آخرین سرپناهی بود که فردی »های فقیرانه آن شبیه به بود: کلبه« جهنم»و یا یک « زدههزارتویه طاعون»

ند کردافراد بدبختی که در این غارها زندگی می»و با این حال: « .توانست بین فقر و مرگ پیدا کندمی

ها و رشته کالم را به لیبرال فرانسوی بسپاریم: حال بپردازیم به کارخانه« .مورد رشک برخی دیگر بودند

؛ در یک طرف افراد «ترین شکل فقر استانگیزترین و منزجرکنندهنفرت»یت است، ؤای که قابل رصحنه

مانند »و کودکان که قروقاطی کنند و در انتظار مرگند و در طرف دیگر زنان  توانند کاربیماری که نمی
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عریان های نیمهکردن بدن تواند از لگدسختی میه انسان ب»خورند و وول می« در گل و الی اسطبل خوک

 «.آنان خودداری کند

 

در فرانسه طبقات و اقشار مردم از این وضع راضی نبودند و ما شاهد بودیم چگونه توکویل خواستار مقابله 

عالوه برآن نباید به اقدامات  باید فوراً اعدام شود. و« مقاومت کند»ود: هرکس که ب ۴۱۱۱با شورش ژوئن 

کلیه »بلکه  ،هاقناعت کرد: برای این که نه فقط کوهی از الهامات ژاکوبن« آرام بخش و تسکین دهنده»

نباید از استفاده کلیه مراکز توطئه را نابود کرد؛  بار برای همیشه را از میان برداشت باید یک« های دیگرتپه

 «.)...( ابا داشت های قهرمانانهشیوهاز 

 

 صدها« سلف اولیه آیشمن» دانیمطور که میبریتانیای کبیر ایرلند را بلعیده بود و همان ۴۵اواسط قرن  در

هزار نفر را محکوم به مرگ از گرسنگی کرده بود. در دیگر مستعمرات پادشاهی متحد بریتانیا نیز وضع 

مدهای از بین رفتن صنعت نساجی محلی که آالسلطنه در مورد پینایب ۴۱۱۹ین نبود. در سال بهتر از ا

توان در تاریخ تجارت نسخه شبیهی با نمی»زیرپای صنایع بزرگ انگلیس له شد، به لندن گزارش داد: 

تراژدی و این « .پنبه رنگ زمین هندوستان را سفید کرده های ریسندگانفالکت موجود یافت. استخوان

کرد تا امپراتوری را هنوز به پایان نرسیده بود. به گفته یک منبع دیگر انگلیسی که وفادارانه کوشش می

ه ب. »ندسال بعد از آن مناطق مشخصی در هندوستان دچار قحطی وحشتناکی شد دو ،مورد تجلیل قرار دهد

ها ممکن نبود، کارمندان مظلوم آن خاطر بوی تعفن شدید ناشی از اجساد که به علت تعداد زیاد دفن سریع

انداز و ظاهراً چشم« .های عصرانه تفریحی همه روزه خود را متوقف سازندانگلیسی مجبور بودند گردش

آبله و وبا که بعداً شیوع یافت، تعداد »رسید: های تفریحی عصرانه نیز زیاد مثبت به نظر نمیگردش

ای تنها نتیجه مرگ توده ۷۹«.بین برد در برده بودند، ازه شماری از مردمی را که از گرسنگی جان ببی

نوشت در نیوزالند کوچندگان با کمک دولت لندن  ۴۱۹۱نبود: تایمز در سال « عینی»روندهای اقتصادی 

 را به پایان خواهند رساند.« کن کردن بومیانریشه»زودی ه ب
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کمونیست  بود؟ هنگامی که مانیفست حزبو تمدن واقعی چه خبر « کلتی-آنگلو»در مرکز دیگر جامعه  و

داری در اوج شکوفایی خود بود. آمریکا مریکا بردهآبه ناگهان اروپا را دچار عقوبت کرد، در ایاالت متحده 

پا ساخته و قبل از  کرده بود، بر داری را مجدداً در تکزاس که به تازگی به زور اسلحه از مکزیک جدابرده

را محکوم به گرسنگی خواهد « هائیتیان-سان دومینگو»ه بود که خلق آن توسط جفرسون اعالم کرد

مریکایی به تراژدی آساخت، زیرا زنجیرهای بردگی را پاره کرده بود. در آمریکا تراژدی بومیان 

کنیم که شود ما تنها به بخشی اشاره میچه که به بومیان آمریکایی مربوط میشد. آنپوستان افزوده میسیاه

پوستان کالیفرنیا بین بردن سرخ و از تحقیر کردن»طور خالصه کرده: شناس آمریکایی اینیک تاریخ

دهد. ننگی پاک نشدنی برای عزت و افتخار ترین صفحات تاریخ ایاالت متحده آمریکا را تشکیل میننگین

ای رزش تودهبلکه نوعی و ،آنجا رخ داد جنگ نبودچه آنچنین درک و شعور ایاالت متحده آمریکا. و هم

 «.بود

 

نظم دمکراتیک و »های مستعمراتی داشتند، خشونت هایی که ریشههای مستعمرات و یا خلقدر رفتار با خلق

هیچ مشکلی در بتکده لیبرال پذیرفته شد، بلکه توسط نویسندگانی که بیغرب نه تنها اعمال می« بورژوایی

خواست که خود را اسیر میهنان خود میویل از همگردید. توکشدند، از نظر تئوریک موکداً توجیه می

گیرند: برای تکمیل استیال بر الجزیره که به بنظر  محضورات اخالقی نکرده و برعکس واقعیات را در

محصول آتش زده شود، انبارها خالی شود »ناپذیر است که نظر کرد، اجتنابتوان از آن صرفوجه نمیهیچ

آمد طوری که از یکی از شعارها برمیه و حتا ب« .ندشوان غیرمسلح دستگیر و در آخر زنان، مردان و کودک

رود و یا به سخن دیگر با شهریت ها به شمار میهر چه را که اجتماع دایمی انسان»باید فراتر از آن رفته: 

ازه بقاء و ویران کرد )...(. و در مناطقی که زیر سلطه عبدالقدر )رهبر شورشیان( قرار دارد اج، شباهت دارد

 ۸۱«.سیس هیچ شهری داده نشودأیا ت

 

توان در می ،کندکه کانکست از جهان قبل از انتشار مانیفست حزب کمونیست ترسیم میرا تصویر مثبتی 

داری وقت یکی از منتقدین جنبش مخالف بردگی از جامعه برده ۴۵کنار تصویر مبتذلی که در اوایل قرن 

 قرار داد: ،ترسیم کرده بود
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صون از نامالیمات زندگی، برخوردار از راحتی و رفاه که برای اغلب کشورهای اروپایی ناشناس است، م

نگام بیماری نه از نظر ه ها دارای مالکیت بودند که مقدس بود(، بههای آنان در امان )زیرا آنثروت

ای مشهور انگلیس نایاب هشد، چیزی که در بیمارستانها دریغ نمیمراقبت و نه از نظر مادی چیزی از آن

آرامش با  ها در صلح وگرفت، و آنشدند و ضعف پیری آنان مورد توجه قرار میها محافظت میاست،  آن

دادند، و مهمی انجام می ها وقتی که خدمات ارزندهکردند )...(، آنهای خود زندگی میکودکان و خانواده

)...(. احساسات صادقانه ارباب و برده  های ماستکاکاسیاه شدند: این تصویر واقعی و ساده مدیریتآزاد می

خفتیم و بسیاری از ما داد؛ ما با اطمینان در بین این افراد که به فرزندان ما تبدیل شدند، میرا به هم پیوند می

 ۸۱.نه قفل و نه زنجیری به درهای خود نصب می کردند

 

نویس درباری دیگر به عنوان ف یک تاریخاز طر« پیشکسوت جنگ سرد»حال کانکست این با این

تنزل دادن »گیرد. یک چیز روشن است و آن: مورد تجلیل قرار می« شناس مدرن زندهترین تاریخبزرگ»

تر از همه اتحاد شوروی را رهبری کرده ویژه شخصیتی که طوالنیه وقایعی که با انقالب اکتبر آغاز شد و ب

و حتا قبل از انتشار  ۴۵۴۷نگاری عامیانه جهان از قبل از سال که تاریخبود به سطح هیتلر، تنها آن سوی س

 مانیفست حزب کمونیست است.
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 هاو وحشی« رهااسفيدپوست خو»جلوه دادن  انقالب ضدبردگی و خبيث -1

 

 توسن لوورتور

 

باشد. سه جنبش  تواند سودمندبرای توضیح پایه منطقی این روند ایدئولوژیکی، بار دیگر منطق قیاس می

های های مستعمرات و رژیمبردگی خلقداری، نیمهانقالبی بزرگ وجود داشت که به انحاء مختلف برده

داد. اول از همه باید به انقالب ال قرار میؤطور رادیکال زیر سه گری سفیدپوستان را بسلطه نژادپرستانه و

هائیتی رخ داد بیاندیشیم: این انقالب که توسط  دومینگو در سان ثر از انقالب فرانسهأپوستان برده که متسیاه

هائیتی، اولین کشور در قاره -شد به اعالم استقالل سان دومینگو)ژاکوبن سیاه( رهبری می« نوسن لوورتور»

داری را از میان برداشت. جنبش انقالبی بزرگ دوم، جنبشی بود که در ایاالت آمریکا انجامید، که برده

طلبانه داخلی آغاز شد و در دوره بسیار کوتاهی های استقاللداری و جنگتبلیغات ضدبردهمتحده که با 

پوستان آزاد شده به حقوق کامل نه جامید که در آن سیاهنای چندنژادی اهای احیاء( به استقرار جامعه)سال

آور شویم که بردگان بلکه حقوق سیاسی دست یافتند و سرانجام باید انقالب اکتبر را یاد ،تنها شهروندی

که تا آن لحظه جزو را کلیه مستعمرات را فراخواند تا زنجیرهای خود را پاره کنند و کلیه نژادهایی 

 به مبارزه شدید برای کسب استقالل و آزادی دعوت کرد. ،شدندمحسوب می« نژادهای پست»

 

های تاریخی تاریک و یا دوران و به را از سر گذراندنداین سه جنبش بزرگ نوعی محو سطحی و یا تحریم 

در  رهبری کرد« توسن لورتور»که امروز نیز هنوز ادامه دارد. مثالً انقالبی را که  ندتاریک واصل شدنیمه
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دمخوار و قاتل آ»کسانی که مدافع و هوادارا این انقالب بودند،  ۴۵های نخست قرن نظر بگیریم. در دهه

به »، که «فاجعه خونین»بطه با سان دومینگو توکویل تنها با اشاره به در را ۸۳.شدندمعرفی می« پوستانسفید

کند. برخالف واقع جزیره درست در همان زمانی به حیات خود پایان قناعت می« حیات آن پایان داد

آن زمان را  که جوّبخشد! ولی برای ایندهد که برای اولین بار در قاره آمریکا به دوران بردگی پایان میمی

نامزدی در سان « هاینریش فون کالیست»صیف کنیم، سودمند است که نقل قولی از نوول مشهور تو

هنگامی که سیاهان سفیدپوستان را به قتل »دهد، رخ می ۴۵ارایه کنیم که در اوایل قرن  دومینگو

گونه ینگرفت. اصورت می« جوییجنون کلی انتقام»ثیر أتحت ت« پوستانکشتار سفید»و حتا « رساندندمی

 ۰۱های طوالنی بالمنازع حاکم بود. مثالً در اوایل قرن مجرم ساختن انقالبات بزرگ بعد از آن برای مدت

با  White Supremacyپرداز نژاد برتر بازیافت: این فرضیه« لوثروپ استودارد»را در آثار توان آنمی

 پرستی ودوم و سوم مبارزه علیه نژادطور مرحله دومینگو، همین پوستان سانمحکوم کردن انقالب سیاه

های فرانسوی، هم کند و به عنوان خائنین به منافع نژاد سفید پیگیرانه هم ژاکوبنداری را محکوم میبرده

ها را هواداران رادیکال مخالف تبعیض نژادی و خواستار برابری نژادی در ایاالت متحده و هم بلشویک

 نماید.محکوم می

 

 با» شناس مهم آمریکایی توجه کرد:شود، باید به هشدار یک تاریخمی« احیاء»به دوران  چه که مربوطآن

تواند می ۸۴«.ها برقرار بودوجود شکست نظامی در جنگ داخلی، پیروزی جنوب در عرصه ایدئولوژی سال

له طور به نظر رسد که حداقل در این مورد شک و تردید موجود نیست: با وجود سابقه صدها سااین

قدری هولناک بود که به ه مجبور بود در مقابل یک رژیم تروریستی، که ب« احیاء»داری واقعی، دوره برده

بینیم که نشینی کند. و با این حال میترین دوران در تاریخ آفروآمریکایی ثبت شده، عقبعنوان دردناک

ابان با بردگان خانگی خود همواره ارب»کند: چگونه ویلسون این دوره تاریخی را به طور تصنعی خالصه می

شکل گرفت که « احیاء»در اوج مبارزه برای آزادی بود که دوره « .کردندبا تفاهم و حتا محبت رفتار می

العاده جنایات یک کارناوال فوق»پوستان اتکا داشت: وجود آمد که به سیاهه طی آن در جنوب اکثریتی ب

یکی از  ۸۵.پایان رسانده را ب« پوستانناپذیر سفیدتنابصعود طبیعی و اج»، که خوشبختانه «رسمی

داران تسلط کامل بر هایی که به محراب مقدس ایاالت متحده و غرب راه یافته، دورانی را که بردهشخصیت
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پوستان و زجرکش کردن بردگان سابق را به پوست لینچ سیاهنما داشتند و رژیم حاکمین سفیدجانور انسان

، آن دوران «جنایات رسمی»داند. نه؛ منظور از دوران وحشتناکی نمی ،دادندای سازمان میهشکل نمایش تود

طلبانه است، که کوشش شد حقوق شهروندی مردمان تجزیه هایکوتاه بالفاصله پس از جنگ

و « توتالیتاریسم»مترادف با « احیاء رادیکال»و یا « احیاء سیاه»ها آفروآمریکایی جدی گرفته شود. مدت

شد: این پدیده بعد از جنگی تحمیل شد محسوب می« فاشیسم و یا نازیسم»درآمدی برای ای که پیشیا پدیده

شباهت داشت و مدعی بود با زور اصول برابری و اختالط نژادی را محقق « هاجنگ مطلق نازی»که به 

کرد شهروندان وحشی رو میکرد و به سازد و در این راه توجهی به اراده اکثریت مردم )سفیدپوست( نمی

کالنی وجود  خوشبختانه کوکلوکس« .قدرت جسمانی تمدن مغلوب بربریت گردید»که نتیجتاً به برکت 

های داشت که علیه این وحشت اعتراض کرد و آن را در چارچوب مشخصی محدود نگه داشت. این شوالیه

ها پیش وجه فرماست و از مدتحکمای در آن نترس و بی عیب و نقص، سازمانی که هنوز نظم شوالیه

ه نویسی است، که نفوذش بها خطوط اصلی آن نوع از تاریخمشخصه جنوب ایاالت متحده آمریکا است! این

 ۸۶مراتب فراتر از شکست رایش سوم هنوز ملموس است.

 

ود را پاره و سرانجام دورانی که با انقالب اکتبر آغاز شد و بردگان مستعمرات را فراخواند، زنجیرهای خ

 کنند و در استبداد استالین به اوج خود رسید.

 

خواهانه را بی عیب و نقص سر این نیست که بازیگران اصلی این سه مبارزه بزرگ آزادی طبیعتاً مسأله بر

این اسطوره عمومی که »دومینگو علیه  شناسان مهم انقالب بردگان سیاه در ساننشان داد. یکی از تاریخ

پلمیک کرد؛ ولی مسجل است که در این سو و « بین رفتن سفیدپوستان شد داری باعث ازبردهگوید لغو می

یا آن سو کشتار صورت گرفته بود. تردیدی نیز در مورد خشونت غیرقابل وصفی که جنگ داخلی در 

که موکداً در نظر داشت مردم  ،اعمال شد نیست« شرمان»ویژه از طرف ه ایاالت متحده از شمال و ب

در پایان جای  و ظاهراً سرمشق هیتلر بود. و ۸۸«گریه درآورده جورجیا را ب»رنظامی را سرکوب کرده و غی

تر توسط استالین رحمانهسپس بی رحمانه دیکتاتوری که در ابتدا توسط لنین وبحثی نیز در مورد خصلت بی

دار، اکنون م، یعنی جنوب بردهرسد که در بین معضالت نامبرده حداقل معضل دواعمال شد نیست. به نظر می
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داری و یا رژیم سف بردهأنگاری مغلوب شده است: دیگر از نظر سیاسی درست نیست که تدر سطح تاریخ

)و « استالینیسم»رسد مجرم شناختن و بدنام دانستن نظر میه چه که امروز بدیهی ببرتر را خورد. ولی آن نژاد

دادن استالین با کسانی که سنن استعماری را  ست و معادل قراروقایعی که با انقالب اکتبر آغاز شد( ا

نژاد »بردگی کشیدن ه و نابودی و یا ب« نژاد برتر»پذیرفته و تشدید کردند و موکداً مدعی داشتن حقوق 

نگاری در شدند: این نشانه آنست که مداحین استعمار هنوز نه در سطح سیاسی و نه در سطح تاریخ« ترپست

 اند. نشدهجنگ مغلوب 

 

« تراتولوژی»و « امر عجيب و غريب هيوالها»مثابه ه تاريخ جهان ب -7

 زايی()آسيب

ها از سنن استعماری را که قرن« نژاد برتر»ها نخوت تر از دیگر جنبشاین جنبش تاریخی که رادیکال

ال برد و ؤر سهای رایش سوم برای رادیکالیزه کردن آن و تعمیم آن حتا در اروپا زیکالسیک تا کوشش

 پا کرد، محکوم به نفرین محو یادبود شد.ه وفان بت

 

توان یافت که به این شدت مجرم شناخته شده و محکوم شده باشد. مثالً لیبرالیسم هیچ جنبش دیگری را نمی

بگذاریم )تکیه روی لزوم تحدید  های اصیل و واالی آن را کنارنظر بگیرید. اگر صفحات نگاشته را در

های فردی در تکامل نیروهای مولده و ثروت کومت قانون و این بینش که بازار، رقابت و تالشقدرت، ح

های مستعمرات و یا ثر است( و تنها خود را روی سرنوشتی متمرکز کنیم که خلقؤاجتماعی بسیار م

ی، انواع ها بردگگریبان بودند، قرنه کردند با آن دست بهایی که درگذشته در مستعمرات زندگی میخلق

شناسان مطرح ات توسط تاریخکرّه طور که بکشی و حتا )همانوبیش اجباری، نسلبار کار کمخشونت

 وبیش خبیث و مجرم تعبیر کرد.توان کمصورت لیبرالیسم را هم میشود( هولوکاست، در آنمی

 

ا استناد به سوءقصدهای شود که بهایی یافت میبه اندازه کافی کتاب« جنگ علیه ترور» نامروزیفضای  در

حد حتا کودکان را هدف قرار در روسیه )که تروری کور و بی ۰۱۱۱انتحاری مثالً وحشت بسالن در سال 
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کند که با شقاوت علیه رحمانه کشورگشایی معرفی میداد( اسالم را به عنوان تاریخ خونین و بی

چه به فراموشی و اغماض ذارد. ولی آنگجای میه پای خونینی از خود ب شدگان عمل کرده و ردّمغلوب

تمدن چند نژادی و چندفرهنگی است که اسپانیا قبل از تسخیر دوباره  ایجادشود، نقش اسالم در واگذار می

دادن رادیکال جامعه کاستی در هندوستان، و  ال قرارؤتوسط مسیحیان مبین آن بود، نقش اسالم در زیر س

 بود. ۴۵خواهانه خلق مستعمرات در قرن ادیتر نقش آن در ترغیب مبارزه آزکلی

 

را نام ببریم: نکته مرکزی این کتاب  جنایی مسیحیت تاریختوانیم انتشار یک کتاب قطور البته در مقابل می

شناسد. این کتاب به همین محکوم کردن نادانی و خشونتی است که مدعی است تنها خداوند واقعی را می

راه انداخته ه برانداز )که علیه کفار در دیار غربت و مرتدین در درون بهای صلیبی خانمانصورت جنگ

ها، مشروعیت بخشیدن به کشورگشایی تفتیش عقاید، پیگرد ساحره های مذهبی، انکیزیسیون وشد(، جنگ

را محکوم  ۰۱های خونخوار و مستبد حتا در قرن های ویژه خود، و پشتیبانی رژیماستعماری غرب با شقاوت

صورت که مسیحیت ایده دهد: به اینگرایی و فراموشی دست به دست هم میو بار دیگر سطحی ۸۹.ندکمی

کرد، بخش داری را رهبری میهنوز جنبش الغاء برده ۴۵و  ۴۱ها را تبلیغ  و در قرن برابری در بین انسان

 داد.مهمی از روند تبلور جامعه دمکراتیک را تشکیل می

 

توانست انگیزه خوبی درک کرده بود و به همین دلیل میه علنی و صریح خود باین را نیچه با نفرت 

متهم سازد: از آنجا ، بار و تبهکارانه آن را که با وجود ظاهر وجه مشخصه مسیحیت و یهودیت بودخشونت

طور کل در قبال ثروت، قدرت و زندگی خوب احساس گناه ه کنند و بها ایده برابری را تبلیغ میکه آن

های دهقانی، ول اصلی کشتارها در جنگؤنمایند، در نتیجه پیامبران یهودی )عیسی و موسی( مسیجاد میا

، ۰۱سامی قرن شوند. تدوامی که بعدها به آنتیانقالب پوریتانی، انقالب فرانسه و کمون پاریس محسوب می

 رد.گسترش پیدا ک ۴۵۴۷هیتلر و جنبش کمونیستی و انقالب یهودی بلشویکی اکتبر 

 

رسد: تمام به نظر می« هولناک»و « غیرمنطقی« »گذشته»توانیم بگوییم که زبان گرامشی میه اکنون ب

هایی نویسندگان و شخصیت ۹۱.گرددمبدل می« تراتولوژی»و یا « امر عجیب و غریب هیوالها»تاریخ به 
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مقابل تقلیل وقایعی که با گاه در کنند، به نحوی از شرف و حیثیت کمونیسم دفاع کنند، گهکه کوشش می

دهند که خود را از انقالب اکتبر آغاز شد به جنایات و یا جنون جنایتکارانه، این طور واکنش نشان می

های اولیه انقالب آلکنند و آن را خیانت و یا انحراف  از ایدهترین دوران تاریخ این جنبش جدا میتاریک

تر بررسی کنیم خواهیم دید که این نمایند. اگر دقیقداد میبلشویکی و یا آموزش لنین و یا مارکس قلم

تاریخ هایی که در کتاب رحمیندارد. آیا تمام بی ،که بررسی کردیمکوشش نیز نتیجه دیگری جز آن

از مسیحیت بوده است؟ آیا « انحراف»و یا « خیانت» معرف حضور ما مطرح شده جنایی مسیحیت

)و انحراف از پرنسیپ آزادی  از رفرماسیون« انحراف»گردید  پا یسم برهایی که بر پایه پروتستانترژیم

طور ادامه دهیم اولیور کرامول مسیحیان که با جالل و جبروت از طرف مارتین لوتر اعالم شد( بود؟ اگر این

بود و ترور « منحرف»جمهور انگلیس( نسبت به بازیگران انقالب پوریتانی یک )اولین و آخرین رییس

های . آیا  اصولگرایی امروزی اسالم نسبت به قرآن و آموزش۴۷۱۵های از ایده« انحراف»ها نژاکوب

کردن  تواند به بردگی کشیدن و نابودکس که بخواهد، می است؟ مطابق با این نظر هر« انحراف»محمدی  

واشنگتن، جفرسون، از لیبرالیسم تعبیر کند. در نتیجه « انحراف»های مستعمرات، توسط غرب لیبرال را خلق

ها خواست الهی است که این وحشی»گفت: چنین فرانکلین که میداران و یا هممدیسون، همه برده

جان » صورتاند. در آن بوده« خائن»، همگی «گردد پوستان( نابود شوند تا جا برای دهقانان باز)سرخ

عنوان پدر معنوی این شیوه فکری ه کل ب طوره چند که ب هر ،نیز باید خائن به لیبرالیسم شناخته شود« لوک

طور ها را مشروعیت بخشید، بلکه همینپوستان و تبعید آنشود و با این حال نه تنها خلع ید سرخمعرفی می

آخرین فیلسوف بزرگی است که کوشش کرد »شناس مهم )دیوید ب. دیویس( اذعان نمود که یک تاریخ

از این طریق ما حرم اندیشمندان بزرگ لیبرالیسم را به « .داری مطلق و همیشگی را توجیه کندبرده

 کنیم.نمایشگاهی از خائنین زننده مبدل می

 

داری مشهور لیبرال مانند پرداز بردهشود که فکر کنیم برای یک فرضیهال برانگیزتر میؤگونه استدالل ساین

زنند، سم خاص خود دست به اعتراض میداری با ژاکوبنیسم و فناتی، وقتی مخالفین برده«جان سی. کالهون»

شناختن حقوق مالکیت در کلیه اشکال  رسمیته های لیبرال تفاهم و بآلکند که به ایدهنان را محکوم میآ

اگر بخواهیم آن را در مورد تاریخ مارکسیسم و  ،شودتر نمیکنند. این برداشت متقاعدکنندهخود خیانت می
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مین کنگره حزب کمونیست اتحاد جماهیر شوروی استالین -۰۱یز از چ هر بندیم. قبل ازبکار ه کمونیسم ب

گردد. ولی نباید فراموش کرد که به نظر رهبری حزب کمونیست چین و یا جنایتکار و خائن محسوب می

شناختن و بدنام  مجرم شدند. در دوران مازدایی متهم به خیانت و رویزیونیسم میآلبانی هواداران استالین

مین و یا فیدل کاسترو را شود و حداقل هوشیپوت میدونگ، تیتو و پول امل حال لنین، مائوتسهکردن ش

تاریخ جنبش  .دست خواهیم آورده دارد. اگر به مقوله خیانت تکیه کنیم، نتیجه نسبتاً ناقصی بمعاف نمی

طرف کسانی که شود، از کمونیستی که بسیار پرطمطراق از طرف ایدئولوژی حاکم، جنایت قلمداد می

های آلخود را موافق ایدئولوژی حاکم نشان دهند، تغییر اسم داده شده و تاریخ خیانت به ایده خواهندنمی

ها را مبین خیانت به ترین صفحات آنشود. در مورد لیبرالیسم و یا مسیحیت نیز اگر سیاهاولیه نامیده می

یم رسید. در نتیجه نظری که در اینجا مورد انتقاد قرار های اولیه تعبیر کنیم، به نتایج مشابهی خواهایده

گذارد و آن را توسط یک کنار میه گیرد، دارای این نقطه ضعف است که تاریخ واقعی و دنیوی را بمی

پیش به عرش کند و آن را پیشاها جایگزین میساز و تخطئه دکترینتاریخ تحریف شده عجیب و سرنوشت

 د.برخلوص و تقدس باال می

 

 

 (یسانگل جمهوریسیر ینو آخر ینکرامول )اول یوراول

 

نگاری امروزی، اغلب تعبیر تاریخ روسیه شوروی تنها از منظر تقصیر نیست. تاریخولی فرضیه هرگز بی

کند که نه تنها شناسد و کوشش میکند و مردود میهای اولیه را تحقیر میالاز ایده« انحراف»و « خیانت»
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های تئوریک ترور و شرطا در کل مجرم و تبهکار جلوه دهد، بلکه حتا نویسندگانی که پیشها ربلشویک

نیز مجرم قلمداد کنند. البته بهتر است که  ،کنندها استناد میها به آنرا آماده ساختند، و بلشویک گگوال

ولی مجاز و حتا  ولیت با یکدیگر اشتباه نشودؤرابطه غیرقابل تغییری مشخص نگردد و درجات مختلف مس

( مارکس و انگلس مورد بررسی قرار گیرد. و در این راه الزم الزم است که نقش )غیرمستقیم و باواسطه

ها مطرح ساختند مردود اعالم گردد و در مورد داستان واقعی ای که آنگناهی فرضیهاست که اسطوره بی

که ورد روشنفکران بزرگ دیگر نیز حتا با اینها و دالیل این موفقیت تحقیق به عمل آید. در مموفقیت آن

بیاندیشید. « لوک»ها در سنن فکری دیگر و مخالفی قرار دارند باید به طریق مشابهی رفتار کرد. مثالً به آن

هاست( )طعنه به کاتولیک« هاپاپیست»در مورد « دردیهم»ای بین امتناع او از تعمیم تفاهم و حتا آیا رابطه

ای بین توجیه وجود دارد؟ و چه رابطه ،راه انداخته شده های ایرلندی به در بین کاتولیکو حمام خونی ک

پوستان، که امروز کنشگران داری در مستعمرات و تجارت برده و وضعیت دردناک سیاهتئوریک برده

انگلس را  که دوران تاریخی مارکس ووجود دارد؟ و یا این ،دنناممی هولوکاست سیاهفروآمریکایی آن را آ

)که « پست»غرب علیه نژادهای « استبداد»پرداز یک نظریه« جان استوارت میل»در نظر بگیریم: آیا نباید 

که قابلیت « قبایل وحشی»داری بر ثیر مطلوب بردهأدانست( و روی تمی« اطاعت مطلق»ظف به ؤها را مآن

های تاری دانست که کشورگشاییول ترور و کشؤمس ،کردتحمل کار و انضباط را ندارند، تکیه می

 نمود؟استعماری را مشایعت می

 

باز زند. دیدیم که نیچه از سخنان  ها سرالؤتواند از پاسخ به این سهیچ شخصیت و هیچ جنبشی نمی

و  گرکرد تا خصلت ویرانجویانه داغ پیامبر یهود و پدران کلیسا علیه قدرت و ثروت حرکت میمبارزه

های صلیبی را به بی را توضیح دهد. در طرف مقابل کسانی که سازماندهندگان جنگخونین چرخه انقال

را در نظر داشته باشند  کنند، بد نیست که آن بخش معموالً فراموش شدهعنوان خائن به مسیحیت محکوم می

نین در چرا هم« های خداوندجنگ»ناپذیری از این مذهب است که که عهد عتیق بخش جدایی

دادن خشونت  کند. در این مورد نیز در مقابل هم قرارترین اشکال خود مشروع دانسته و ستایش میهولناک

 کننده است.های اولیه گمراهآلمتوسط بودن تاریخ واقعی و عالی بودن ایده و حد
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ولیت را ؤسر آن خواهد بود که درجه مس صورت مسأله برکید شد، در آنأبودن فرضیه ت بار مقصراگر یک

داغ شده بود که حروف اول شرکتی  RACها با عالمت بدن بسیاری از برده ۴۱و  ۴۷مشخص کرد. در قرن 

یکی از سهامداران این شرکت بود. « لوک»و   Royal African Companyبودبود که به تجارت برده مشغول 

ها سال ری که دهاجبا باید حداقل اذعان کرد که نویسندگان مانیفست حزب کمونیست هیچ نفعی از کار

توانند متهم شوند که پیشاپیش بردند. مارکس و انگلس میپس از مرگ آنان مشخصه گوالگ بود، نمی

جان »ها سال عملی شده بود. ولی ها و پس از دهخشونتی را مشروعیت بخشیدند که تازه بعد از مرگ آن

توانیم ؛ به همین صورت نیز میبخشیداین اعمال را در دوران حیات خود مشروعیت می« استورات میل

وبیش کشتار استعماری را مطرح کنیم )نابودی سیستماتیک در مورد نحوه کم« توکویل»های اکید توصیه

واسطه حاضر را در شهرها در درون مناطقی که توسط شورشیان تسخیر شده بود( که نه آینده، بلکه زمان بی

گناهانی که استعمار در مقابل چشمان نمایندگان سنن ولیت ؤاین بدان معنی است که مس ۹۲.نظر داشت

ولیتی که متوجه مارکس و انگلس برای ؤمس تر بود تاتر و مستقیممراتب بیشه شد، بلیبرالی مرتکب می

نوشته شد. اگر راهی که از مارکس به استالین و گوالگ « استالینیسم»که به پای  ،گناهان رژیم شوروی

بینی مثل جنگ جهانی و وضعیت رنج است و به هرحال توسط وقایع غیرقابل پیشانداز و بغرود پردستمی

با کار « توکویل»و « میل»با تجارت برده و یا « لوک»شود، راهی که تر میاضطراری مداوم  مشکل

 گیر است.کردند بسیار روشن و چشماجباری برای بومیان و کشتار استعماری دنبال می

 

ها حق دارند، حتا اگر این گناه قلمداد کند. در این رابطه لیبرالتواند خود را بینمیمثل فرضیه، اوتوپی هم 

بندند و خود را از کار میه کنند و آن را تنها در مورد مخالفین خود باستدالل را بسیار دگماتیک استفاده می

نیاز نوع دخالت دولتی  بی از هردانند: تاکنون اتوپی بازاری که به تنهایی خود را تنظیم کند و آن مستثنا می

باشد تا چه حد قربانیان انسانی و اجتماعی به همراه داشته است، اتوپی که انگلیس به آن وفادار ماند، حتا بعد 

 هزار زمینی کشور را نابود کرد و قحطی ناشی از آن صدهاآفتی محصول سیب ۴۵از این که در اواسط قرن 

د؟ و یا یک نمونه جدیدتر: اوتوپی استقرار صلح جهانی همیشگی، که نفر ایرلندی را به کام مرگ کشی

ترویج و تحمیل مسلحانه دمکراسی در جهان باید به آن تحقق بخشد )که قبل از جورج دبلیو بوش توسط 

شد و در ضمن مورد پسند فیلسوف معاصر و مشهور کارل پوپر نیز هست( تاکنون چه ویلسون تبلیغ می
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که دچار دگماتیسم نشویم، باید دنبال خواهد داشت؟ درست به خاطر اینه اشته و هنوز بدنبال ده فجایعی ب

ال مشابهی مطرح کنیم. افراد زیادی تاریخ کشوری را که از بطن ؤدر رابطه با تاریخ اتحاد جماهیر شوروی س

حقیقت به نحوی  کنند؛ درهای مارکس و انگلس تعبیر میمستمر به ایده« خیانت»انقالب اکتبر پدید آمد، 

ای بدون دولت، بدون هنجارهای حقوقی، بدون )ادعای ارشادی جامعه« اولیه»های درست همین ایده

باری ایفاء کرد، ای( بود که نقش مصیبتمرزهای ملی، بدون بازار، بدون پول و نهایتاً بدون هرگونه مناقشه

ی را که ناشی از بحران رژیم کهنه، جنگ جلوگیری نمود و وضعیت اضطرار عادّیزیرا از گذار به وضعیت 

 درازا کشاند و تشدید کرد.ه ب ،دنبال آن هجوم دشمن بوده و ب

 

ند با نکآمیز( و یا خیانت را مطرح مینظر مورد نقد در باال که مقوله جنایت )و یا جنایت جنون چند دو هر

که توجه را به  هستنداین گرایش دو دارای  : هرهستندولی دارای یک وجه مشترک ، دنیکدیگر تفاوت دار

ند. عمالً این دو نظر کوششی برای درک تکامل واقعی تاریخی و نطبیعت جنایی و خائن افراد منفرد جلب ک

وجود آورده بود و نفوذشان تا ه المللی بهای اجتماعی، سیاسی و مذهبی که کشش بینثیر تاریخی جنبشأت

 د.نآورل نمیهای نسبتاً طوالنی وجود داشت، به عممدت

 

نفوذ « برتر نژاد»طول انجامید و تنها در بین ه سال ب ۴۰نوع عملکرد در مورد رایش سوم نیز )که تنها این

ارزشی است که اعمال تبهکارانه نازیسم تنها به پای هیتلر کننده است. کار بی ناپیگیرانه و گمراه داشت(

او دو عنصر مرکزی ایدئولوژی نازیسم را از جهان نوشته شود و این واقعیت مورد اغماض قرار گیرد که 

گرفته و رادیکالیزه کرده بود: یکی تحسین و تمجید وظیفه استعماری نژاد سفید و غرب که  قبل از خود

شد تا سلطه خود را به اروپای شرقی گسترش دهد و دوم تعبیر انقالب اکتبر به عنوان اکنون فراخوانده می

زد و هیرارشی نژادها را به هم های مستعمرات را دامن میکه شورش خلق یهودی،-یک توطئه بلشویکی

کرده و به خطر بزرگی برای تمدن تبدیل شده  تر مانند یک میکرب ارگانیسم جامعه را مبتالزد و کلیمی

وم آمدن رایش س با آن مبارزه شود. برای درک پدید« حل نهاییراه»است که باید با تمام امکانات، از جمله 

معنی است که وحشتناک، بازسازی دوران کودکی و یا جوانی هیتلر مطرح نیست؛ و به همین صورت بی

دهیم، که عمیقاً در تاریخ  را مورد بررسی قرار« هاگوالگ»بخواهیم با استناد به دوران جوانی استالین نهاد 
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شیوه خود مورد استفاده قرار  یک به روسیه تزاری ریشه داشت و از طرف کشورهای لیبرال غرب، البته هر

ساله  ۱۱گرفت؛ هم در رابطه با کشورگشایی مستعمراتی و هم در رابطه با وضعیت اضطراری ناشی از جنگ 

پوست را در درجه بردگی کشیدن، کشتن و منقرض کردن اقوام سرخه دوم. به همین صورت اگر بخواهیم ب

های اتمی و که بمبارانگیری کنیم و یا اینیجههای فردی پیشکسوتان ایاالت متحده نتاول از خصلت

استراتژیکی شهرهای آلمان و یا ژاپن را مربوط به طبیعت منحرف چرچیل و یا روزولت و ترومن بدانیم نیز 

ریب به کودکی و یا غمعنی است که برای درک گوانتانامو و یا ابوبی ،این عالوه بر گمراه کننده است.

 بپردازیم.نوجوانی جورج دبلیو بوش 

 

بازگردیم به استالین. آیا اگر کسی این طور تعبیر نکند که همه چیز جنایت و یا جنون تبهکارانه و یا 

شناسان صورت دچار کورذهنی اخالقی خواهد بود؟ تاریخهای اولیه بوده است، در آنلآخیانت به ایده

کنند: آیا باید بحث می ،وجود داشته سال پیش ۰۱۱۱ها و وقایعی که تقریباً سر شخصیت امروزی هنوز بر

ویژه: آیا ه ای بپذیریم؟ بتصویر تاریکی را که هم اشرافیت سنا و هم مسیحیان از نرون ترسیم کردند، فله

گناه هوادار باید تبلیغات مسیحیان در مورد پادشاه روم را که گویی روم را به آتش کشید، تا بتواند مردم بی

طور که برخی که، همانها را مورد پیگرد قرار دهد، باور داشت؟ و یا اینو آن مذهب جدید را متهم ساخته

های اصولگرا و آخرالزمانی وجود داشتند که کنند، در مسیحیت اولیه واقعاً جریاناز محققین ادعا می

ب خواهانه خود را شتادینی و گناه را خاکستر کنند تا تحقق امیدهای فرجامکردند مرکز بیکوشش می

مورد پیگرد و آزار شدید مسیحیان که توسط دیوکلتیانوس  چند صد سال را پشت سر بنهیم. در ۹۳بخشند؟

کنند: آیا این کار نتیجه نفرت غیرقابل تعریف مذهبی االتی مطرح میؤشناسان هنوز سدامن زده شد، تاریخ

رد سرنوشت کشور نقش مهمی ایفا بود؟ و یا آیا نگرانی واقعی در مو بود که در سنن روم باستان ناشناخته

دوستانه مسیحیان درست در زمانی که خطر حمله بربرها کرد، که قدرت نظامی آن در اثر تبلیغات صلحمی

کنند، متهم االت را مطرح میؤگونه سشناسانی که اینشد، به خطر افتاده بود؟ تاریختر میروز بیشهروزب

خواهند آنان را مجدداً انگارند و مییان تجربه کردند، ساده میشوند که شکنجه و آزاری را که مسیحنمی

 تری کنند.تسلیم حیوانات وحشی و محکوم به زجر و عذاب بیش
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ای انتقادی مورد نقد قرار دهیم تا اگر ما تاریخ مقدس مسیحیت را به شیوه ،دارتر استسفانه کم مسألهأمت

اریخ غرب و کشور رهبری کننده را احاطه کرده فرموله شک و تردید در مورد هاله مقدسی که گرایشاً ت

های کنیم. فاصله به مراتب دورتر زمانی و تقابل ضعیف منافع و شور و اشتیاق زمان حاضر، درک انگیزه

کند. ولی اگر بخواهیم توضیحی برای انگیزه کسانی بیابیم که تر میکسانی را که مقهور مسیحیت شدند ساده

 تر است. این امر ارتباطی را که خبیث جلوهباز کرد، سخت« قرن آمریکایی»برای  ها راه راشکست آن

و موفقیت پایدار کیش قهرمانی منفی هنوز هم دارد، روشن  ۰۱نوشتن برای تعبیر قرن  نامهدادن و زندگی

 کند.می
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