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 Political سياسی

  
  شمير ھادی  :نگارنده

 ٢٠١١اپريل ٠٩

 فاشيسم" فضای حياتی"ھوای رايش چھارم و
 مقدمه

 خونبار آن صورت مؤجز بررسی شده است که تاريخ دموکراسی به ھای حاضر يکی از نمادۀ در نوشت

تاريخی که به حق فاشيسم را با نام . باشد بشری درقرن بيستم می کارنامه ای از فجيع ترين توحش ضد

 امروزی نمونه ای از حاکميت سرمايه داری با سطح بلندی از رشد المانالبته .  پيوند محکمی زدالمان

باشد که  می" سرمايه داری رفاه "تکنالوژيکی وقدرت کم نظير اقتصادی باترکيب ناجور وميان تھی داشتن

  .فارغ از ھر گونه منطقی بيش نيستۀ کارگر يک گزافۀ ھم جز برای سرمايه داران؛ برای طبق رفاه آن

ازجزاير و  حاکميت سرمايه داری؛ۀ عنوان بھترين نمونه  شايد بالمانچه قلمرو دولت امروزی ھر

 نيويارک، واشنگتن، داالس، ئیھای مافيا" ادهخانو"شھرھای مافيا پرور ايتاليا، سرک ھای مشبوع از 

ديترويت، سنت لوئيس والس انجلس، بازارھای موادمخدر امستردام و روتردام ومحالت داخل شھر لندن 

 از المانسرمايه داری ۀ  اما تفاوت سلط؛ آن حدود و ثغور مناسب تری باشدئیامن تر و برای حکمروا

اين " مارتين ھايدگر"پان ژرمنيسم ۀ که پايه ای برای استخاربقيه ھم تباران جھانی اش درحدی نيست 

را تجربه " انسانی درتکامل خود، مسيحی شدن و جرمنی شدنۀ پايان جامع"متفکر نازيست شود وگويا 

 انقراض محتمل المانبشری؛ حد اقل در ۀ  و تداوم حيات جامعاء عکس؛ شيوه و شگرد بقهبلکه ب. کند

  .دھد مینژادی ژرمن ھا را گواھی 

 است که ادولف روندی به ھر صورت آنچه را که در اين مؤجز می توان يافت؛ بازتاب تداوم نرم تر 

ترين  ھم آسانالمان سردمداران زياد ديگری از فاشيسم روندھيتلر آنرا آغاز کرده بود و در فرجام اين 

  .را انتخاب خواھند کرد" خود کشی"مرگ خويش يعنی 

 ۀترين قشر آواره و مھاجر خارجی بلکه از طبقوم اين فاجعه نه تنھا از بی پناھا  ولی در حال حاضر تد

ر يافته است فقط افزار وشيوه ھای عملی شدن بھره ييآنچه که تغ.  نيز کماکان قربانی می گيردالمانکارگر 
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 رھزنی و چپاول ھست و بود مردم به ،بوروکراسی وحشتناک، تبعيض ھار ۀ کشی از انسان به وسيل

  .و محاکم بيدادگر موجود می باشد" قوانين"کمک 

اساس جھت غيرعمده ه مسلماً در ارزيابی يک شی يا پديده و فاکت ھا و فکتورھای درونی آن؛ نمی توان ب

چه موجوديت، خصلت و چگونگی رشد يک شی يا پديده را جھت . و نامسلط يا استثنائات قضاوت کرد

 دراين نوشته بررسی مسايل مطروحۀ بنابر اين محتوا و نحو. دعمده، غالب و مسلط آن ھا معين می کن

احکام مطلق گرايانه نبوده و ھدف از آن ھم به ھيچ وجھی ناديده گرفتن يا اھانت به انسان ھائی نيست که 

در ھر نوع محيط اجتماعی و با داشتن ھر شغلی می توانند باور مند و پابند به اخالق و ارزش ھای سالم 

  . باشندانسانی نيز

متن اين نوشته بنابر نزديکی ھای معين موضوعات گوناگون زيرھفت عنوان کوچک آورده شده و در 

ثقی گرفته شده است که رسماً انتشار يافته و از منابع مةً تمام بخش ھای آن آمار و فاکت ھای ارائه شده عمد

  . می باشدالمانانسانی موجود اصلی اين نوشته مبتنی بر تنفس در فضای خفقان آور و جو ضد ۀ ولی پاي

  

  تاريخی رويش رايش المان بستر

مسيحی؛ اروپای ميانه تا حواشی شمالی دانيوب دارای مردمان بربرمنش متعلق به  سال ھای اولی   در

آن ھا که با مالداری و کشاورزی ابتدائی . غربی آن بودۀ ويژه شاخه تيره ھای درنده خوی ژرمن، ب

 ھا، انگل ھا، تورينجی ھا، ساکسون ھا، فرانک ھا، فريزی ھا، کاد المانند قبايل زندگی می کردند؛ ھمان

. ؛ به اجداد وحشی توتونی مربوط بودندواندال ھا ھا، کيمبری ھا، گوت ھا، لمبارد ھا، مارکومان ھا و

ل مناطقی از شماژوتلند دانمارک، گوتلند يا قسمت ھائی از سويدن، ۀ قبايل توتونی که در شبه جزير

واقع در شمال دانمارک می " تی"ۀ زندگی می کردند؛ منصوب به ناحي کنونی المان و شمال ]پوليند[لھستان

 سال قبل از ميالد مسيح به اثر سرمای ٥٠٠اما آنان . باشند، ده قرن قبل از ميالد وارد ناروی شدند

نوب، راين، ماين، وزر شديدی از شمال به جنوب مھاجرت کرده در حواشی رود خانه ھای ادر، الب، دا

ناميدند و بعداً روميان در آثار خود آن ھا " جرمان"اين اقوام تازه وارد را يونانيان . و ويستول ساکن شدند

  .را به نام ژرمنی ثبت کردند

سلتی ھا اقوامی . به روم تاختند. م. ق٣٩٠ ھکذا ُگل ھا که ھمانند روم ھا ھم نژاد اقوام سلتی اند؛ در سال 

اقوام سلتی و توتونی گروه فرعی بربر ھای .  سال قبل از ميالد در اروپا سکونت داشتند٧٠٠ه بودند ک

 قبايل مختلفی از توتونی ھای مقيم . و ساکن قسمت ھای شمال اروپا بودندئیسرخ موی از نژاد مديترانه 

ای فلز کاری، تير و اسکانديناوی به ويژه گوت ھا که پيشرفته تر ازبقيه بوده؛ فنون دريا نوردی، پيشه ھ

سال قبل از ميالد از مناطق ٢٠٠آھنی داشتند و واندال ھا که خويشاوندان نزديک آنھا بودند؛ۀ سرنيز

 در بيشتر از يک قرن قبل .سکونت خود به مرکز اروپا و سواحل جنوبی دريای بالتيک مھاجرت کردند

انگل . رود دانوب مھاجرت نمودندۀ درازميالد نيز بسياری از توتونی ھا و کيمبری ھا به جنوب و غرب 

کنونی و از ژوت به جزاير " شلسويگ"راين، ۀ ھا و بخشی از ساکسون ھا در قرن پنجم ميالدی از جلگ



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

برتون : در حالی که اقوام سلتی ساکن بريتانيا تنھا شامل. انگلستان ھجوم برده و در آنجا ھا ساکن گرديدند

  . ھای عليا بودندھا، ايرلندی ھا، ولش ھا و اسکاتلندی

آنان ھميشه مخالفی . نده ازجنگ و تجاوز بوده استکام جرمن حداقل در ھزارسال اخير آھکذا تاريخ اقو

يک . برای جنگيدن خلق می کردند، اگرھم مخالف خارجی پيدا نمی شد، خود به جان يکديگر می افتادند

ولی تيره ھای . جنوب دانيوب می رسيدآماج حمالت مداوم اين اقوام، قلمرو امپراتوری روم بود که تا

 گوناگونی ناگزير شدند که به داخل قلمرو ی و مذھبیاسي، نژادی، سئیل جغرافيايژرمن بنابر دال

روازه ھای خود را برای در پايان قرن پنجم ميالدی امپراتوری روم نيز د .امپراتوری روم مھاجرت کنند

  .ن باز گذاشتااين مھاجم

 ـ ٧٦٨(ر يره ھای متفرق ژرمن در ھم ادغام شده و توسط كارل كبي ميالدی تطی قرون ششم تا ھشتم

م ير و تقسيبعد از مرگ كارل كب. ح برگردانده شدنديپادشاه منتصب از طرف پاپ؛ به دين مس) ٨١٤

" یدولت فرانك شرق"نگن، يرن و لوتري زاكسن، شوابن، بای ھاايالتن بازماندگانش، از ي او بیامپراتور

ش ينريھا"با عنوان " شينريھا"شاھزاده . م٩١٩در سال . به وجود آمد) ا فرنگی از اقوام ژرمنفرانک ي(

 المان منحيث يک کشور و دولت يا آغاز تاريخ المان او تاريخ ايجاد یپادشاه شد که تاريخ تاجگذار" اول

گ از طرف پاپ ن ھاينريش گرديد كه بعد از چند جنيجانش" اوتو اول. " م٩٦٢در سال . شمرده می شود

توسط پاپ ژان دوازدھم به " اتو" با آنکه پس گرفتن مقام امپراتوری از .ن شدييبه عنوان پادشاه روم تع

لشکر کشی اتو به روم و سه قرن منازعه بين پاپ و امپراتور انجاميد ولی تاجگذاری اوتوی اول به سال 

. می نامند) ١٨٠٦ـ ٩٦٢( يا رايش اول المان را در شھر روم، آغاز تشکيل امپراتوری مقدس رومی ٩٦٢

ناميده " المانامپراتوری مقدس رومی ملت "؛ المان یکه امپراتور١٥١٢از اين تاريخ به بعد يعنی از سال 

  . گرديدین دولت آن زمان محسوب مين مقتدر تريشد اين امپراتوری درتمام مغرب زم

ه را ب" ی دولتیسايستم كليس" معروف به به دولت خود، سيستمییحيت مسيبا جذب روحان" اولی اوتو"

يا " خان اعظم. " شدندی میبه مردم معرف" نيخوان" به عنوان یحيت مسيوجود آورد که در آن روحان

ز ي نیاديار زي واموال بسیاسي قدرت سی بودند، دارای قدرت مذھبیكه دارا" ھا ھا و کاردينال  بيشوف"

بان بود، ي دست به گریاديولت با جنبش ھا و اغتشاشات ز د١١٢٥ تا ١٠٢٤ن علت از سال يبه ھم. شدند

 طی ھمين دوران درگير المان. به مخالفت برخاستند "ی دولتیسايستم كليس"را كه مردم با اين روش و يز

 بين مسيحيان و مسلمانان برای ١٢٥٠ تا ١٠٩٥جنگ ھای صليبی نيز بود که به تحريک پاپ از سال 

  .تصرف بيت المقدس جريان داشت

 داشتند که ئیحکمروا "ھوھن اشتاوفن"نام ه ی بالمان سالطين هيکی از سلسل١٢٥٤ تا ١١٣٨ از سال 

ن را غصب کرده به قلمرو خود يمكلنبورگ، براندنبورگ، پومرن و شله ز:  مانندیادي زی ھا نيسرزم

 بودند که در پروسی ھا ازاقوام توتونی. خويش ساختندۀ ا مستعمري ی را نيزكلنیافزودند و پروس شرق

 ۀن پادشاه سلسليمھم تر. زندگی می کردند" آدور"و " الب"سواحل دريای بالتيک و حواشی رود خانه ھای 

وی که در جنگ سوم صليبی . بود) ريش سرخ(ش اول معروف به بارباروسا يدريھوھن اشتاوفن؛ فر
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.  در دريا غرق شداز فرماندھان مسيحی بود، در مسير حرکت به طرف بيت المقدس) ١١٩٢ـ ١١٨٩(

  .  يافتیادي گسترش زالمانز قلمرو دولت يپادشاه شد كه در زمان او ن" ش ششمينريھا"بعد از وی پسرش 

ن جريان صورت گرفت، دولت ي كه در ایا و زد و خورد ھائيتاليبه ا" ش دوميدريفر"اما لشکر کشی ھای 

ا ي كوچك ی كشور ھاین محليا خوان باعث شد تیضعف دولت مركز. ف كرديضع را بسيار المانمرکزی 

اد ي زیخ به بعد شھر ھاياز آن تار. جاد كنند که ھمان دولت شھر ھا بودندي را ای كشور مانندیشھرھا

ھم قشون مھاجم مغول در برابرسپاه مقاومت باوجود آن.  شدندی اداره میفيق ملوك الطواي به طرالمان

پس از شکست قشون مغول در اين کشور . ی کرد شکست خورد و از اروپای مرکزی عقب نشينالمان

  .به وجود آمد" ورمز" در شھر ١٢٣٥به سال " المانرايشتاگ "اولين قانون رايش با تأسيس

ن ي که ا١٨٠٦د و تا سال يھابسبورگ به قدرت رسۀ از سلسل" رودلف فن ھابسبورگ"١٢٧٣از سال 

 و ینواح.  بخشيدن به قدرت خود شان بود حكومت كردند، تمام کوشش آنان نيز استحکامالمانسلسله در

  :ازاند  كردند عبارت ی ھابسبورگ در آن ھا حكومت مۀ  كه سلسلیاالتيا

نگن يس و لوتري، سوالمان درجنوب یگري دیا، نواحيتالي درای كوچكیبوھمن، نواح ، مجارستان،اتريش 

 امپراتوری ماکسيم ايلين اول  زمان١٤٩٩در سال اما . ا ھم به آن ھا اضافه شديبود که بعد ھا اسپان

پس از آن در .  جدا شدالمانصلح بازل سويس از ۀ ھابسبورگ؛ مطابق معاھدۀ ازسلسل) ١٥١٩ـ ١٤٩٣(

  .وجود آمدنده ب" رايش رات"و " رايشتاگ" دادگاه عالی امپراتوری و دو مجلس ١٥٠٠سال 

 قدرت زيادی ی داراین محلينخوا.  كشاندیبه نابود) ١٦٤٨ـ ١٦١٨" ( سالهی سیجنگ ھا" را المان  

 قدرتش را از دست داده جای آن را فرانسه ئی بزرگ، قوی ومھم اروپای به عنوان كشورالمانشدند و 

بالكان ۀ  را از منطقی چھاردھم را شكست داده و تركان عثمانیفق شد تا لوئوم" گنيپرنس او."گرفت

د كه ناپلئون بر آنھا ي نپائیري دیافتند ولياز  قدرت گذشته را باتريشدرنتيجه مجارستان و . رون رانديب

  .ره گشتيچ

از خاندان ھابسبورگ سلطنت را ترک کرد، دولت پروس شكست خورده و " فرانتس دوم "١٨٠٦در سال 

 بين فرانسه و پروس راه افتاد؛ ١٨١٣اما در جنگ اليپزيک که به سال . ناپليون برلين را تصرف کرد

با تدوير کنفرانس وين ) ١٨١٥ـ ١٨١٤(سپس در سال ھای . ی افول يافتناپليون شکست خورد و قدرت و

ی تشکيل شد و جای رايش اول را المانھای " دولت شھر" نماينده از ٣٩يک اتحاد سياسی به اشتراک 

ل شد كه در آن فقط ي تشكالمان ی محلی دولت ھای برایگمركۀ يك اتحادي ١٨٣٤ھکذا در سال . گرفت

  .ش شركت نداشتيرتا

نام ه سياستمدار ماکياوليستی را ب١٨٦٢به قدرت رسيد که در سال ) ويلھلم اول( گيوم اول ١٨٦١ر سال د

بيسمارک در نبردی که در آن دولت پروس و متحدش ايتاليا به . اتوفن بيسمارک نخست وزير خود ساخت

 دولت ١٨٧٠در سال.  شكست داد، نقش چشمگيری داشتیاسي را از لحاظ ساتريشجنگ قدرت، ۀ ادام

 ويلھلم اول به عنوان قيصر ١٨٧١جنوری ١٨تاريخ ه ب. پروس در جنگ با فرانسه نيز به پيروزی رسيد

پاريس تاجگذاری کرد که تاريخ تاجگذاری ويلھلم اول توسط اتوفن  در کاخ ورسای) رايش دوم (المان
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نخست وزير اين بيسمارک . آيد  به حساب میالمانوجود آمدن دولت امروزی ه بيسمارک؛ تاريخ ب

 یالمان یاسيسۀ يك اتحادي ١٨٧١ را در دستورکار خود قرار داده درسال المانامپراتورجاه طلب؛ وحدت 

 شناخته المانل داد و پادشاه پروس منحيث پادشاه يتشك" المانۀ دولت متحد"نام ه را ب" ملت ـ دولت"يا يک 

  .شد

دات؛ برای صدور مازاد كاال ھا از يزايش تول شده و با افی كشوری صنعتالمان، "ش دوميرا"در عصر 

ا را به يا و تانزانيبين ھای توگو، كامرون، نامي به بيرون از مرز ھا ھجوم برده و سرزم١٨٨٤سال 

 بيسمارک را از مقام صدارت ١٨٩٠ در سال المانپادشاه " لھلم دوميو"ولی . خويش تبديل کردۀ مستعمر

  .يز در انحصار خود در آورد را نیاست خارجي عزل نموده و سالمان

 که سرمايه داری اروپا بر جنگ ھای مذھبی، جنگ ھای اشراف فيودال و قيام ھای ضد ١٩در قرن 

دنبال بازار و مواد خام، سود و غارت مستعمرات ه فيودالی چيره شد؛ قدرت ھای بزرگ سرمايه داری ب

  .  شرق گرديدندۀ روان

 و افسار گسيختگی ئیھای خونين قدرت ھای بزرگ اروپارقابت انحصارات سرمايه داری، درگيری 

  .منجر شد) ١٩١٨ تا نومبر ١٩١٤ست اگ( به جنگ جھانی اول المانقيصر ھای 

 سياسی، اقتصادی و نظامی مبتنی بر رقابت ھای ه بنابر داليليچه در حالی که فرانسه، انگلستان و روس

 به دست يک جوان اتريشعھد ي ولی ظاھراً قتل ولل دادند؛ي تشكالمانضد ه  بیه ايسرمايه داری، اتحاد

ن جنگ دول يدر ا.  گرديدیباعث وقوع جنگ اول جھان) ١٩١٤ ژوئن سال ٢٨(وو يصرب در سارا

 اتريش، المانکشورھای . گر قرار داشتنديك طرف و متفقين در طرف دي در المانمحور به رھبری 

. رستان و امپراتوری عثمانی نيز کمک می شدندومجارستان از دول محوراين جنگ بودند که توسط بلغا

  :اين جنگ عبارت از" متفقين"اما 

ھمچنان آستراليا، نيوزرلند و .  امريکا بودند١٩١٧ بريتانيا، فرانسه، ايتاليا، روسيه و پس از سال 

  .ھندوستان نيز ھزاران نفر را در خدمت متفقين قرار می دادند

 مليون ٢ ھا المان مليون نفر زخمی بر جای نھاد که در آن تنھا ٢٠مليون نفر کشته و١٠اين جنگ حدوداً 

" ويلھلم دوم"چه قيصر .  بودالمانيکی از نتايج جنگ جھانی اول فروپاشی نظامی رايش . نفر کشته دادند

با  . کناره گيری خود را اعالم کرده به ھالند فرارکرد١٩١٨ در اين جنگ؛ در نومبر المانبا شکست 

؛ ١٩١٨ نومبر سال ٩اعالم جمھوری توسط فيليپ شايد مان سوسيال دموکرات در روزپايان جنگ و

پايان يافت و جای خود را به جمھوری ) رايش دوم (المانويلھلم دوم از قدرت خلع شد، سلطنت قيصری 

و تصويب قانون اساسی آن درشھر وايمر " مجلس مؤسسان" به خاطر برگزاری اجالس ین جمھوريا. داد

 دارای المان) ١٩٣٣ـ ١٩١٩(جمھوری وايمرۀ دردور.ياد شد" مري وایجمھور"؛ بنام المانشرق واقع در

  .حکومت فدرالی؛ ترکيبی از رياست جمھوری و پارلمان بود

بايد غرامات ) ١٩١٩ جون سال ٢٨ (یورساۀ  اساس معاھده در جنگ جھانی اول شکست خورد و بالمان

 را المانکه " ورسای"انعقاد قرارداد ۀ  ھای افراطی؛ جلساز نظر ناسيوناليست. سنگينی می پرداخت
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آن ھا جنگ و . مجبور به پرداخت غرامات سنگين جنگی می کرد، گمراه کننده تر از شکست جنگ بود

جنگ طلبی را محکوم نمی کردند بلکه می گفتند اگر بيشتر و شديدتر می جنگيديم، مانع مصايب بعدی 

زاب مختلف ناسيوناليست مانند حزب ناسيونال سوسياليست به رھبری اين ايدئولوژی را اح. شديم می

  . آدولف ھيتلر در فضای سياسی وايمار می پراگندند

 که در آن اوضاع اقتصادی بھبود يافته و فرھنگ ١٩٢٩ـ ١٩٢٤ھای   سالئیکوتاه شگوفاۀ با آنکه دور

 و اين شھر به صورت يک شگوفا شد؛ در برلين پايتخت رايش بيشتر از ھر جای ديگر مشخص بود

اما بحران حاد اقتصاد سرمايه داری جھانی که آژير آن در سقوط . مرکز فرھنگی اروپا وجھان درآمد

نو آوری ھا در معماری، . می پيچيد، فرا رسيد) ١٩٢٩ اکتوبر سال ٢٥(نيويورک " سياهۀ جمع"بورس 

ترش سگرسنگی اوج گرفت و بی کاری گر و فق. تئاتر، سينما و پيشرفت ھای فنی اين دوره پايان يافت

 مليون ٤٠ کاھش داد و٥٠% ادامه داشته و حجم توليد سرمايه داری را ١٩٣٣بحرانی که تا سال . يافت

بنابران بيکاری، تورم و .  مليون نفر بی کار بودند٦ المان در ١٩٣٢چنانچه در سال. نفر را بيکار ساخت

 .بودندوايمار ۀ بحران نيز از شاخص ھای اصلی دور

 به وجود آمدن ینه را برايگری زمي و بعضی عوامل دی، فشار ھای خارجیاوضاع خراب اقتصاد

چه شکست در جنگ، پرداخت غرامت ھای آن و نداشتن حق .  مساعد ساختالمان ھا در یحكومت ناز

 حاکميت بر برخی از مناطق کشور باعث بر انگيخته شدن واکنش ھائی با سمت و سوی محافظه کاری،

  .، ناسيوناليسم افراطی و نظاميگری شدئیراستگرا

مثابه پی آمد طبيعی رشد ناموزون سرمايه داری وتقالی سيری ناپذير سرمايه داری ه يعنی گرايشی که ب

 به سقوط جمھوری وايمر و کسب قدرت توسط حزب المانانحصاری در ايتاليا به فاشيسم منتج شد، در

  . ناسيونال سوسياليست انجاميد

اشيسم که از نظر تيوريک؛ حاکميت خود کامه، نژاد باور و جنگ افروز را افاده می کند، در پراتيک  ف

اجتماعی؛ حرکات سياسی انحصارات بزرگ سرمايه داری برای حفظ رژيم اقتصادی آن است که با موانع 

 متمرکز کمی و کيفی صنايعۀ فاشيسم بيانگر بسط و توسع. و مشکالت حل نا شدنی روبرو می باشند

انحصاری در حال مواجھه با مشکالت داخلی و خارجی است که ديگر قادر نيستند باھمان وسايل 

. بر مشکالت غلبه نمايند و بنابر اين به شيوه ھای خشن و وحشيانه ای متوسل می شوند" دموکراتيک"

ه ھای ھکذا چيره شدن فاشيسم حاکی از ترس صاحبان صنايع انحصاری کشور ھای صنعتی از تود

ناراضی و محروم مردم شان می باشد که در صدد بر انداختن مالکيت سرمايه داری بر منابع ثروت ھا و 

سيستم اقتصاديی می داند را دمتروف يکی از بزرگان انترناسيونال سوم فاشيزم « .وسائل توليد بر می آيند

سالح در ، اخد موقعيت نمودهۀ کامل به آن استحالو  سرمايه نظامی  در خدمتکه در آن سرمايه مالی

    ويراستار پورتال» برآورده ساختن و تطبيق آزمندی ھای سرمايه دست باالتر بيابد

 در وين اتريش ١٨٨٩ اپريل ٢٠ادولف ھيتلر در. ھيتلری بود" نازيسم"ی فاشيسم ھمانا المانالبته بازتاب 

ا يسم ياليونال سوسي با ناس١٩٣٣ مھاجرت کرد و در سال المان به ١٩١٤وی در سال . به دنيا آمد
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 از جانب رئيس جمھور پاول فون ١٩٣٣ سال جنوری ٣٠ھيتلر در. ديبه قدرت رس" سميناز"مختصراً 

  .  منسوب شدالمانھيندنبورگ به پست صدارت 

 ١٩٢٠رودلف گلوئر و از سال " انجمن تول"ی سر بر آورد که در ازيسم از بطن جنبش ناسيوناليستين

 الماننام اولی حزب ناسيونال سوسياليستی کارگری " (المانحزب کارگران "در " کسلرآنتوان در"توسط 

كارگر نداشت بلکه ۀ اما اين حزب نه تنھا ھيچ تعلقی به طبق. متمرکز شده بود.") پی. آ. دی. اس. ان"

الی مسخ چه آنان جنايات تاريخی خود را از تق. ھيتلر و دار و دسته اش پليد ترين دشمن اين طبقه بودند

در حالی که ھدف اصلی شان؛ عالوه بر جلوگيری يا . کارگر آغاز کردندۀ ادبيات و ترور آرمان ھای طبق

به انحراف کشيدن جنبش ھای کارگری وکسب قدرت بسيج بيشتر به سوی فاشيسم جھت رسيدن به 

  .ديکتاتوری خود کامه بود که از ھمين طريق عملی شد

تو ھيچ نيستی، ملت تو ھمه چيز " را ناسيوناليسم افراطی با شعار عناصر اساسی ايدئولوژی نازيسم

نژاد "، ترويج تبعيض ھار نژادی با تبليغ بر تری "جنگ، ابدی و جنگ، زندگی است"ۀ ، تبليغ فلسف"است

و اطاعت از رھبر خود کامه؛ با " جامعه ای مبتنی بر يکسان سازی بيولوژيکی"، برپا کردن"ئیآريا

که آن را با چاشنی انداختن  توطئه ھای تروريستی و اشغالگری نظامی اش تشکيل می داد اميال، تبليغات،

کمونيست ھا، سوسيال : ن خود به زندان ھا و اردوگاه ھای کار اجباری، سرکوب دگر انديشان مانندامخالف

يک، ، صلح طلبان و گروه ھای مذھبی مخالف خشونت در کليسای کاتولئیدموکرات ھا، فعاالن سنديکا

  .عملی می کردند" طفيلی ھای بشر"يھودی ھا، کولی ھا، معلولين و ھمجنس بازان يا بقول نازی ھا؛ 

، )شوتز شتافل." (اس.اس"و ) اشتورم ابتايلونگ." (آ.اس" بر دسته ھای چماقداری چون اءھيتلر که با اتک

ن کمونيست ھا اکثريت ی و پيشی گرفتأ با از دست دادن دو مليون ر١٩٣٣ چ مار٥حکومت می کرد؛ در 

تاگ را عمداً به آتش کشيد و با ھمين بھانه به  فبروری ھمان سال رايش٢٧ه تاريخ را از دست داد و ب

  .سرکوب نيرو ھای چپ دست زد

مانند " نا مطلوب"کنترول و عقيم سازی افراد " سالمت نژادی" زير نام ١٩٣٣جوالی ١٤نازی ھا از 

ترزيق مواد يا ۀ وسيله ؛ ب"کشتن از سر ترحم"دند که با به اصطالح معلوالن جسمی و ذھنی را آغاز کر

 نيز ١٩٤٥ تا ١٩٤٠طی سال ھای .  ھزار نفر را در بر گرفت٤٠٠ ماه ١٨در اطاق ھای گاز، طی 

؛ خود را )١٩٣٤ست سال اگ٢(ھيتلر پس از مرگ ھيند نبورگ .  ھزار نفر معلول کشته شدند٢٠٠حدوداً 

احزاب راستگرا و مذھبی در مجلس؛ حالت فوق العاده اعالن کرد و آزادی ھای رھبر خواند و با حمايت 

  .مدنی و سياسی مصرح در قانون اساسی را به حالت تعليق در آورد

" فضای حياتی"ھيتلر که در قاموس ماکياوليستی اش تاريخ عبارت از ستيز بين نژادھا در جھت دستيابی 

 سرمايه داری ئیوم ستراتيژيک تفکری بود که امر کشورگشابود، منظور او از فضای حياتی نيز؛ مفھ

 را از طريق برتری نژادی خود بر مردمان ديگر و الزمی بودن سروری خويش توضيح المانانحصاری 

ولی ھدف اصلی نبرد ھيتلر نه امر نژادی بلکه؛ افزون بر جبران شکست جنگ جھانی اول، نجات . ميداد

برای آن در شرق بود که به بيرون از مرز ھای " فضای حياتی"شودن ک و المانسرمايه داری انحصاری 
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ملی؛ به سوی بازار ھای جھانی، منابع مواد خام و انرژی، نيرو ھای کار ارزان و چپاول ھست و بود 

بنابر اين سرکوب و کشتار يھودی ھا، روس ھا و لھستانی ھا آن ھم . ملت ھای ديگر ھجوم برده بود

ی به شمول يک مليون نفر از شرق اروپا شامل آن بود به المانداً دو مليون نفر غيرتوسط ارتشی که حدو

 تطبيق آن موانعو از نياز ھای برداشتن " فضای حياتی"عنوان وسيله ای در راستای تحقق ھمين پندار 

  .بود

در اواخر البته اين اختراع را .  ھا بودالمان خواندن ئیيک زمينه سازی برای تحقق فضای حياتی؛ آريا

 از يک طرف فرھنگ و تمدن  نيز به کار می گرفتند تائیقرن نوزدھم ديگر امپراتوری ھای اروپا

ی برای خويش دست و پا کنند و از جانب ديگر مقاومت ھای مردمان آماج تجاوزات خود را با تاريخي

 مردمان متمدن دنيای  ھا با آنکه ھمانند سامی ھا ازئیاما آريا. حيله گری نژادی مسموم ومنحرف سازند

نژاد سفيد می باشند، نه نژاد مستقلی که بربر ) ئیمديترانه (ۀ کھن بودند؛ خود يک تبار قومی و از شعب

 و نورديک سه ئینژادھای آلپی، مديترانه . (نيز جزء آن باشند) شمال اروپا(ھای سرخ موی نورديک 

  .) فرعی نژاد سفيد اندۀ شاخ

فاشيستی جنگ دوم جھانی به نفع صاحبان صنايع و سرمايه داران به ھر صورت چون کشورکشائی 

 به جبھه ھای جنگ المانبھتری برای ۀ ی جوانان را با اميد آيندالمانبزرگ بود؛ سرمايه داران فاشيست 

کشور شان به ۀ  خود با وعده ھای بسط و توسعئیآنان توانستند ھمانند ھم کسوتان ايتاليا .می فرستادند

  .نگ و بوی ملی بدھندرژيم خويش ر

شکست جنگی آن دو کشور صنعتی، از دست ۀ طور عمده درنتيجه ب  و ايتالياالمانپيدايش فاشيسم نيز در 

ولی باال تر از آن ترس سرمايه داری . دادن ساحات نفوذ و مواجه شدن آنان با مشکالت ھمانندی بود

اين رژيم فعال . اين کشور حاکم شودکارگر سبب شد که فاشيسم در ۀ  از نيرو ھای چپ و طبقالمان

بوده و در تمام عرصه ھای سياسی، اجتماعی، ) خود کامه(کامل يک ديکتاتوری توتاليتر ۀ مايشاء نمون

  .فرھنگی، اقتصادی و کليه امورات خصوصی زندگی توده ھای مردم دخالت می کرد

ونيت ھای ، آزادی ھا و مص و ھم کليه حقوقالمان رژيم حاکم ھم حکومت ھای محلی اياالت مختلف 

بناًء بسياری از فعاالن . از بين برد" المانوحدت ملت "ۀ اجتماعی مردم را زير عنوان عوام فريبان

کشور مانده بودند  سياسی، نويسندگان، دانشمندان و ھنرمندان تن به تبعيد دادند و عده ای از آنان ھم که در

  .حضور در جو فاشيسم ترجيح دادنداز ھرفعاليتی منع شده و يا خود انزوا را بر

درگيری ھای عمده بين . اما احزاب با سياست ھای کشيده شده به خيابان ھا به سرباز گيری می پرداختند

نازی ھا با در اختيار داشتن دستگاه دولتی، راديو . و کمونيست ھا بود.) پی. آ. دی. اس. ان(حزب نازی 

ً استفاده از احساساتوءو مطبوعات؛ برای س اختراع نموده و از " افتخارات ملی" ملی مردم، دائما

  .  افسانه ھا می ساختندرھبرکل و ساير مقامات حاکم"  ھایپيروزی"

سال طول کشيد؛ ١٢ به مدت ١٩٤٥ تا ١٩٣٣مطابق تشخيص رھبرکل حزب نازی که ديکتاتوری اش از 

م خرابی ھا و بی عدالتی ھا از  از حاکميت سرمايه داری آن نبود بلکه تماالمانبد بختی ھای مردم 
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بحران ۀ نازی ھا می گفتند که ريش. احزاب چپ و جنبش کارگری ناشی ميشد: ن ماننداموجوديت مخالف

 جنگ اول جھانی و شکست ئیآنان حتی برپا. قوم يھود برای سلطه بر جھان استۀ اقتصادی در توطئ

  . را در آن به يھودی ھا نسبت می دادندالمان

 مليون اسالو؛ که در ٥٠ تا٣٠ عالوه بر پالن امحای جمعیالمانردمدار رايش سوم فاشيسم بنابر اين س

 .برلين محل سکونت آنان بود، يھودی ھا را نيز به نابودی تھديد می کردقۀ  سال قبل تا منط٢٠٠٠حدود 

واره توسط آسوری ھا آ. م.ق٧٩٠نده ازکوچيدن ومھاجرت شان؛ درسالکتاريخ آۀ اقوام يھودی در ادام

 مانند الماندر شھر ھای ) ٣٣١(بخشی از آنان که در اروپا منجمله از اوايل قرن چھارم ميالدی . شدند

مثالً يھودی ھای سفاردی . کلن و غيره زندگی می کردند؛ مھاجرت ھای مکرر را ھم تجربه کردند

، اسپانيه المانالدی از طی قرون پانزدھم و ھفدھم مي) المان(و يھودی ھای اشکنازی ) اسپانيه و پرتگال(

يھودی ھای اروپا به شمول يھودی ھای ترک تبار اشکنازی يا خزری .  دوباره آواره شدنداتريشو

که بعد از جنگ اول جھانی از قلمرو دولت تزاری به مناطق ديگراروپا ) نوادگان امپراتوری خزران(

انگليس ھا . لمرو شوروی گرديدخزر جزء قۀ مھاجرت کرده و پس ازاينکه سرزمين شان درحواشی بحير

سرزمين فلسطين را متعلق به اين اقوام ) وقت انگليسۀ لرد بلفور وزير خارج(بلفورۀ اساس اعالميه ب

تحت  (١٩٢٠فلسطين زير تسلط انگليس در سال ۀ  در منطقئیجاه يھودی ھای اشکنازی با جاب. ساختند

 در نتيجه رژيم صھيونيستی اسرائيل که از .ملل رسميت يافتندۀ به حيث عضوجامع) قيموميت انگليس

بلکه به " سرزمين موعود"خدا به " ۀ قوم برگزيد"ريشه ھای سرطانی يھوديت روئيد نه به خاطر بازگشت 

ه مثابه محصول مساعی مشترک امپراتوری ھای اشغالگر سرمايه داری جھانی در سرزمين فلسطين ب

  .وجود آمد

بود باوجود نقش بسيار   مليون نفر١٣م جھانی، جمعيت آنان حدوداً  يھوديان اروپا که پيش از جنگ دو

کارل مارکس، : فعال اقتصادی، سياسی، فرھنگی شان و پرورش شخصيت ھای مھم علمی وسياسی مانند

متولد روسيه و اولين رئيس (م وايزمن ئي، حا)١٩١٥جمھوری وايمر در سال ۀ وزير خارج(والتر راتناو 

، اميل )١٩٦٥ـ ١٨٧٨( تروتسکی، البرت انشتين، زيگموند فرويد، مارتين بوبر ، لئون)دولت اسرائيل

  . قرار داشتندئیدورکھايم، ژان پل سارتر و ديگران مورد حمالت مداوم سرمايه داری رقيب اروپا

 و نه بر پيش زمينه ھای راسيستی ئیکليساۀ اما غضب انتی سميتيزم ھيتلر نه منشأ دينی داشت، نه ريش

جھانی سرمايه داری غرب بود با پوست نژادی که ۀ ته بود؛ بلکه نمودی از رقابت افسار گسيختشکل گرف

البته . شرق بسيج کندۀ بر روی آن کشيده بود، تا بتواند بيشترين نيروی داخلی را برای يورش به جبھ

توری عثمانی ؛ در داخل قلمرو امپراالمانيھودی ھا در جريان جنگ اول جھانی خالف تعھد خود با رايش 

منحيث ستون پنجم رايش عمل نکردند که اين امر نيز مايه تحريک يھود ستيزی ھيتلر شد و بر ھمکاری 

ھکذا يھودی ھا در ساختن سد عبور ناپذير استالينی در . مفتی اورشليم افزود" حاج امين الحسينی"وی با 

ی تشکيل حزب سوسيال ـ دموکراتيک چه از ابتدا. گورستان امپراتوری تزاری نيز نقش چشمگيری داشتند

" انقالب" درصد اعضای آن يھودی بودند تا حزب بلشويک روسيه که حدود نيم قرن قبل از ٥٠روسيه که 
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از درون حزب سوسيال دموکراتيک روس در بروکسل بيرون آمد، حتی بنيان گذاران ١٩١٧اکتوبرسال 

ين، تروتسکی و ساير رھبران روسيه توسط بانک ھم چنان لن. آن جز يکی دو نفر بقيه ھمگی يھودی بودند

ھم کاری يک تاجر يھودی . تأمين مالی ميشدند" برادران الزارد"و " کوھن الئب: "ھای يھودی ھا مانند

 برای انتقال لنين از سويس به روسيه يا کشتن تزار و اعضای خانواده اش که در الماندر اغوای دولت 

ژاکوب سوردلو که بعد ھا رئيس جمھور روسيه شد، ژاکوبن :  مانندتوسط بلشويک ھائی" اکاترين برگ"

لنين و استالين . ژوروفسکی، چاجيم گولوسکين و پيتر جرناکوف انجام يافت، تمامی آنان يھودی بودند

روابط خويشاوندی گسترده ای با يھوديان داشتند، ھمسران ھردوی آنان يھودی بودند، صحبت ھای 

  .انجام ميشد و پدر بزرگ مادری لنين يھودی بود) یالمانعبری مخلوط با ( يديش خانوادگی آنھا به زبان

 وزير اولين دولت شوروی که يھودی بودند، به قول ويکتور مارسدن ٢٢ نفر از ١٧ھم چنان عالوه بر 

 نفر مقامات طراز اول بلشويسم ٥٤٥به ھنگام تولد بلشويسم در روسيه از ميان : "روزنامه نگار انگليس

 نفر ٥٠٣ نفر از ٤٠٦ نشان می دھد که ١٩٣٣اسناد کنگره امريکا در سال"، " نفر شان يھودی بودند٤٧٧

 نفر سر دبير و ناشر مطبوعات و روزنامه ٤٢حکومت شوروی يھودی بودند و درميان ۀ اعضای عاليرتب

  ." نفر يھودی بودند٤١ھای رسمی 

مرکزی حزب کمونيست که ۀ در کميت: "نويسد می ١٩٣٥چاپ " ئیجنگل اروپا"در کتاب " پيتر براون"

حال روشن است ."  نفر آن يھودی اند و سه نفر ديگر ھمسران يھودی دارند٥٦ عضو تشکيل شده، ٥٩از 

برد ن"ھيتلر پيچيد و باز طرح انسان ستيزی ھيتلر از کتاب " نبرد من"که چرا انتی سميتيزم در الی کتاب 

ن سياسی نازی ااز کتاب سوزی وسرکوب خونين مخالفگرفت که ی قرار ؛ در متن جنايات ضد بشري"من

ھا مانند؛ کمونيست ھا آغازشده و تا کشتار کولی ھا، معلولين و ھمجنس بازان، اسرای جنگی به ويژه 

ولی . سربازان اسير شوروی در اردوگاه ھای مرگ، اطاق ھای گاز و کوره ھای آدم سوزی ادامه يافت

می بالند؛ برای اين جنايات خود نيز بستر قانونی ايجاد " قوانين"رح و تطبيق ھيتلر و اخالف او که به ط

سپتمبر سال ١٥ود به تاريخ حزب خۀ  ساالنئیبه تأسی از اين نياز بود که نازی ھا در گردھم آ. نمودند

 اساس قوانين هب. معروف اند" قوانين نورنبرگ"ی را تصويب کردند که به ؛ قوانين ضد بشري١٩٣٥

رگ؛ يھودی ھا شھروندان درجه دوم خوانده شده از حق رأی محروم شدند و تابعيت شان عمالً لغو نورنب

 ھا ممنوع شد، استخدام زنان غير يھودی برای ئی ھا با غير آريائیازدواج و روابط جنسی آريا. گرديد

  .يھودی ھا منع و کار کاسبان، پزشکان و وکالی يھودی قدغن گرديد

ولی يکی ازنتايج اين کشتار منتقل شدن . ھزاران يھودی کشته شدند١٩٤٥تا ١٩٣٩در فرجام از سال 

 سازمان ملل را به ١٩٤٧ نومبر ٢٩  مؤرخ١٨١ۀ يھوديان به فلسطين اشغالی بود که تير قطعنامۀ گسترد

  .ھدف ايجاد اسرائيل می نشاند

ۀ شکل واقعی نداشته و پاي در حالی که نازی ھا ھمانند ديگر امپراتور ھای جنايت کار با ھيچ دينی م

چنانچه زد و بند ھای پيدا و پنھان . اساسی قتل و کشتار توسط آنان بر راسيسم يا دين ستيزی استوار نبود

 اسالمی در سراسر تاريخ آن ھا بر اين حقيقت ئیدايمی فاشيسم ھيتلری و صھيونيسم يھود با بنياد گرا
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سواری بر امواج پان عربيسم غرض ھجوم بر قلمرو با آنھم آنان که وارث . نفرتبار صحه می گذارد

امپراتوری عثمانی اند؛ بدون در نظرداشت اعتقاد مذھبی افراد، ھرکسی را که ازسه پدر يا مادر يھودی 

  .خاطر دست اندازی برحريم زندگی خصوصی شان يھودی تلقی می کردنده می بود ب

ی تسليحاتی و تقويت نيروھای نظامی اش را خاطر تدارک جنگ ديگر؛ تالش ھاه  ب١٩٣٤ھيتلر از سال 

سرمايداران بزرگ رژيم را با منافع . صنايع سفارش ھای کالن بيسابقه ای دريافت کردند. آغاز کرد

ترويج و تقويت مليتاريسم و .  و اتريش به اوج خود رسيدالمانخويش سازگار يافتند و ناسيوناليسم در 

ت بيکاری را در کشور ھای صنعتی بزرگ با محرک وموجب قوطور مه پيشرفت صنايع جنگی ال اقل ب

ھيتلر پس از اطمينان به کنترول خود بردولت و فرمان برداری ارتش به راه . داخلی اش کاھش داد

 در آغاز عمداً خطر ھيتلر را تا ضميمه ساختن اتريش به ئیدولت ھای اروپا. اندازی جنگ اقدام کرد

 ٢٩ميونيخ در ۀ  توافقنامایچنانچه پاريس، روم و لندن با امض. رايش و تصرف چکای ناديده گرفتند

را در فردای امضای ) ی زبان چکسلواکیالمانمناطق (؛ سودت ھا المان اجازه دادند تا ١٩٣٨سپتمبر سال 

  .مذکور به خود ملحق سازدۀ توافقنام

 را اشغال یچكسلواك١٩٣٩ ملحق ساخته و در سالالمانرا به " زودتن لند" و اتريش ١٩٣٨ھيتلر در سال 

، واکنش انگليس و فرانسه را بر ١٩٣٩ روز اول سپتمبر ٤:٤٥او به کشور لھستان در ساعت ۀ حمل. كرد

جنگی مھيب تر از جنگ .  آغاز گرديدی اعالن جنگ دھند؛ در نتيجه جنگ دوم جھانالمانانگيخت تا با 

درجريان جنگ دوم .  گذاشتا به ج مليون کشته٥٥اول که بخش ھای بزرگ جھان را به آتش کشيد و 

جھانی؛ سرمايه داری رقيب استعمار کھن به دور محور اتحاد فاشيسم ايتاليا، مليتاريسم ژاپن و نازيسم 

 به جنگ کشانيده ئی و آسيائی، افريقائی کشور اروپا٦١ در صد نفوس جھان در ٨٠ گرد آمد و المان

 المان ارتش ١٩٤١تا دسمبر . را به تصرف در آورد بخش بزرگی از اروپا المانبا آغاز جنگ، . شدند

 نظامی قادر به ئیاما اين که ھيتلر با تدارکات نھا.  را يکی پس از ديگری فتح کردئیدوازده پايتخت اروپا

تأمين ھژمونی جھانی اش به جانب شوروی حرکت کرد، اھداف و مضمون جنگ دوم جھانی را به 

 به ساعت المان ھزار نفری ٢٣٠ مليون و ٧ليون نفر از ارتش  م٤،٥به ھر صورت . وضوح نشان ميدھد

 ھائی وفقيتاين تھاجم ھيتلر که در آغاز م.  به شوروی حمله کرد١٩٤١ جون ٢٢ بامداد روز ٣:٣٠

ً چھارسال محاصره و مقاومت خلق شوروی  داشت، در لنينگراد به مقاومت شديد برخورد و پس ازتقريبا

قشون ۀ  درمحاصر١٩٤٣ تا جنوری ١٩٤١لنينگراد که از جوالی. ه شداز دروازه ھای ماسکو عقب زد

 مليون جمعيت آن کشته شده و بيش از ٢،٥وحشی ھيتلر قرار داشت؛ بيشتر از يک مليون نفر از مجموع 

 تھاجم ھيتلر در ١٩٤٣اما در آغاز سال .  تلف شدند١٩٤٢ـ ١٩٤١ نفر در اثر قحطی زمستان ٦٠٠

روسيه و بروز مشکالت تأمين منابع مادی ۀ به دنبال شکست درجبھ. جه گشتاستالينگراد به شکست موا

  . فرا رسيدالمانو انسانی، دوران شکست ھای پياپی 

 نفر يا يک ھفتم جمعيت آن کشور ٢٧٦٥٠٠٠٠ مليون جمعيت شوروی ١٦٠در اين جنگ حد اقل از 

حدود . فر در ھر روز می شودھزار ن١٨کشته شدند که اين تعداد طی زمان چھارسال؛ به صورت اوسط  
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. به قتل رسيدند." اس. اس"يک مليون کارگر منتقل شده به غرب در اثر فشار کار و بد رفتاری افراد 

 ھزارنفر در ٨٠٠اضافه بر آن سه مليون نفر روس در اردوگاه ھا و اطاق ھای گاز، يک مليون و

  .ھروندان لھستان به قتل رسيدندبالروس، يک مليون نفر در لنينگراد و حدود پنج مليون نفر ش

 ١٩٤٣بر سال  اکت٣٠ مؤرخۀ  اساس شکايت نامهعالوه بر تلفات انسانی تجاوز نازی ھا به شوروی؛ ب

اين جنگ به طور زير ۀ ماسکو از جنايات جنگی قشون ھيتلر در دادگاه نظامی نورنبرگ خسارات وارد

  :ارائه شد

 مليون نفر شھروند شوروی ٢٥.  و يا قسماً ويران گرديد مليون خانه کالً ٦ ھزار ده و ٧٠ شھر، ١٧١٠ 

 ٢٨٩٠ دوکان، کانتين و رستورانت،٢١٦٧٠٠ ملکيت، ١٨٧٦  فابريک، ٣١٨٥٠. بی خانمان شدند

 ھزار دفاتر پست، تلفن ٣٦ ايستگاه قطار راه آھن، ٤١٠٠ ھزار کلخوز، ٩٨استيشن ماشين ھای تراکتور، 

  مکتب اساسی و متوسطه، ٨٢٠٠٠ ھزار کلينيک و امبوالنس، ٣٣  شفاخانه، ٦٠٠٠و استيشن راديو، 

 مليون خوک، ٢٠ مليون گاو، ١٧ مليون رأس اسپ، ٧.  ھزار کتابخانه از بين رفتند٤٣ دانشگاه و ٣٣٤

 ھزار کيلومتر شاھراه، ٦٣ ھزار طويله، ٢٨٥ ھزار ماشين خرمن کوب، ٤٩ ھزار تراکتور، ١٣٧

 ٥٦٩ بليون و ٢ خانه ی مسکونی، ١٢٠٩٠٠ھزار پل، ١٣ن،  ھزار واگو٤٢٨ لوکوموتيف، ١٥٨٠٠

  .وارد شدمالی برای شوروی ۀ مليارد روبل خسار

  )قلمی ھای محمودی گرفته شده استۀ قسمتی از اين آمار از نوشت(

جنگ "ۀ ولی نازی ھا با سياست شروران.  آغاز شکست در استالينگراد در واقع پايان رژيم ھيتلر بود

د کشور را در خدمت اين جنگ قرار دادند و باوجود ويران شدن بسياری از شھر ھای ؛ ھست و بو"تام

مليون ٣.٣( مليون نفر ٥ متحمل الماندر نتيجه .  در اثر بمبارد، آن ھا سرسختانه مقاومت می کردندالمان

 اين در طول. ی بی خانمان شدندالمان  مليون ٨تلفات شده و )  مليون نفر غير نظامی١.٧نفر نظامی و

  .مليون نفر ھم در ھند، اندونيزيا و ھندوچين فرانسه جان خود را به اثر قحطی از دست دادند١٢جنگ 

امريکا، انگليس و فرانسه پس از شکست ھيتلر و تنھا در سال :  دولت ھای سرمايه داری غرب مانند

 به تصرف خود  قوای روس برلين را١٩٤٥ سال اپريل ٣٠در. غرب را باز کردندۀ  بود که جبھ١٩٤٤

 به دستور ١٩٤٥ مه ٧در روز . درآورد و درحاليکه سقوط رژيم قطعی شده بود، ھيتلر خود کشی کرد

 در مقر متفقين در شھر ريمز المانکارل دونيتس، جانشين ھيتلر؛ جنرال آلفرد يودل رئيس ستاد ارتش 

ً به اء با امض١٩٤٥ می ٩ درالمان.  نموداء را امضالمانتسليم بال شرط ۀ فرانسه اعالمي  سند، رسما

روز شده در جنگ يعنی روسيه، انگلستان، فرانسه و ي پی؛ كشور ھاالمانبا اين شكست . متفقين تسليم شد

خاصی را تحت كنترل خويش در ۀ كا؛ اين کشور را به چھار ناحيه تقسيم کرده ھر كدام آنھا ناحييامر

اروپا خاتمه يافت ولی جنگ عليه جاپان در ۀ ر جنگ دوم جھانی در قا١٩٤٥ می ٢٨به تاريخ . آوردند

  .خاوردور و اقيانوسيه تا چھار ماه بعد از آن نيز ادامه داشت
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را که با انتصاب ھيتلر به عنوان صدر ١٩٤٥ـ ١٩٣٣حاکميت ناسيونال سوسياليستی ۀ دوازده سالۀ دور

 ١٩٤٥ می ٧ در روز المان آغاز شد و با تسليم بالشرط ارتش ١٩٣٣ ژانويه ٣٠اعظم رايش در روز

  .پايان يافت، رايش سوم مينامند

رايش ۀ شمال ناروی تا دريای مديترانه را به زير سلطۀ ھيتلر از اقيانوس اطلس تا رود ولگا و از دماغ

 درجنگ اول جھانی به لھستان الماناتريش ومناطق دانتسيگ و داالن که پس از شکست . سوم درآورد

  . امپراتوری گرديدضميمه شده بود، نيز شامل اين

 مليون انسان ٥٥ با راه اندازی کشتار وسيع تاريخی در واقع تا ختم جنگ دوم جھانی الماناگر چه فاشيسم 

 که بنابر ١٩٣٨ويژه از اواخر سال ه را به کام خود فرو برد اما با آغاز بد رفتاری و سرکوب يھودی ھا ب

اطر شکستن شيشه ھای دوکان ھا و خانه ھای خه نازی ھا شب نھم و دھم نومبر ھمين سال بۀ توطئ

عالوه بر لت و کوب ." اس. اس"معروف شد؛ در اثر توحش باند سرکوب ) شب کريستال(يھوديان به 

تداوم سرکوب؛ باعث شد تا دو .  مغازه و صد ھا نفر يھودی از بين رفت٧٥٠٠ کنيسا، ٢٦٧يھودی ھا 

کامل ۀ شد باوجود سلطھ ايه داران و ثروتمندان آنھا می که شامل سرمالمانسوم حدوداً نيم مليون يھودی 

ولی در حالی که نقش . جا شونده نازی ھا به کشور ھای امن اروپا، امريکا و ھمچنان در فلسطين جاب

مستند ھيتلر در باز گرداندن يھودی ھا به فلسطين کامالً روشن بود؛ توده ھای ناتوان و فقير يھودی در 

  .يادی از آنان به جمع قربانيان فاشيسم پيوستندزۀ  ماندند و عدالمان

مليون انسان را در سراسرمناطق اشغال شده توسط نازی ھا به شمول اردوگاه ٥٥به ھرصورت قتل عام 

، مايدانک )فرانسه(، اشتروتھوف )الماندرسدن در شرق (، بوخنوالد )لھستان(ھای آشويتس و بيرکناو 

طق ومحاسبه ای نمی توان يھود ستيزی يا راسيسم خوانده و برای با ھيچ من" برگن ـ بلسن"و) لھستان(

  .توجيه ايجاد و دفاع از صھيونيسم اسرائيل از آن کار گرفت

 ھزار يھودی زندگی می ٢٥٠يعنی سال بعد از مرگ ھيتلر ھم حدوداً ١٩٤٦ سال المان اگر چه در 

بلکه برنامه ھای جنايتبار سرمايه " خداۀ وعد"، نه بيماری تيفوس و نه "ھولوکاست"ولی اينبار نه . کردند

ه  ب١٩٤٧ نومبر سال ٢٩بال فاصله در. داری غرب اکثر يھودی ھا را عازم فلسطين اشغال شده کرد

مجمع عمومی سازمان ملل؛ اسرائيل منحيث کشور مستقلی رسميت يافت و دولت ١٨١ۀاساس قطعنام

رسميت شناخت، در حالی ه  آن را ب١٩٤٨ر سال اولين دولتی بود که داز جمع کشور ھای اسالمی ايران 

ھمچنان در حالی که فرانسه . جنگ بزرگی واقع شد) ١٩٤٨ـ ١٩٤٩(که بين اعراب و اسرائيل درسال 

 زيرنام پرداخت غرامت منحيث المان اسرائيل را با سالح اتمی مجھز ساخت، ١٩٦٧قبل از جنگ سال 

  .گاو شيری ھميشگی آن را کماکان تغذيه می کند

بناًء تصادفی نيست که اسرائيل فصل مشترک جنايات نفرت انگيزامپراتوری ھای سرمايه داری جھانی 

بوده و تمامی بنياد ھا و نھاد ھای اقتصادی، سياسی، فرھنگی و اوپراتيفی و کانون ھای توطئه ھای 

 صھيونيسم ح و اساسیھود محوری اند يا حد اقل سھم واضاستخباراتی و تروريستی کنونی جھان يا ي
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اين بنياد ھا و پروسه ھای جنايتبار حاکی از تداوم واقعيت تاريخی ھمداستانی آن با فاشيسم ۀ جھانی در ھم

  .است

آن؛ ظاھراً ريشه درسنت ھای مسيحی ۀ نازی ھا با ادعای يھود ستيزان" نژادی"ئیبه اين ترتيب برتری جو

جام رقابت امپراتوری ھای سرمايه داری تاريخی و فرۀ داشت، ولی از بررسی ابعاد کلی اين فاجع

. ويژه اوضاع سياسی پس از جنگ جھانی اول، غير منطقی بودن اين استدالل را در می يابيمه ؛ بئیاروپا

توحش اسرائيل به ۀ زمانی؛ آماده سازی و تبديل جرثومۀ اين برھ" نژاد پرستی"چه ھدف اساسی از 

سميتيزم نه بلکه ازجانب سويتيزم و پان عربيسم متوجه  ۀوسيله سپری قوی برای دفع خطراتی بود که ب

مناطق ستراتيژيک سرمايه داری غرب درشمال افريقا و خاور ميانه شده، از ريشه ھای بھره کشی از 

خواھانه تقويت شده، به مدد نھاد ھا و جنبش ھای آزاديجريانی که . انسان و ستم طبقاتی نيرو می گرفت

ی زندگی متفاوت حامل اثرات تمدن ھای تاريخی نيز مساعدت می گرديد و حتی با فرھنگ ھا و سبک ھا

ولی ھمين انتظار ھمکاری ھيتلر . در صورت عدم سرکوب آن به سقوط حتمی سرمايه داری منتج می شد

ھا گا "با ) المانسازمان پليس مخفی " (گشتاپو"از يھودی ھای قلمرو امپراتوری عثمانی يا زد و بند ھای 

جاسوس " حاج امين"ھيتلر با ۀ و يا رابط) ١٩٢٠ـ٤٨ان شبه نظامی يھودی بين سال ھای سازم" (نا

از ." اس.اس" به سازماندھی واحدھای سرکوب اربکی يونيفورم دارالمانخطرناک نازی ھا که در

 ھا می پرداخت و درفلسطين وعراق با تمام امکانات خود منحيث يک عامل ئیويژه بوسنياه مسلمانان ب

 عمل می کرد، در کنار صد ھا فاکت تاريخی ديگر؛ حاکی از نھاد، نيات و رسالت تاريخی المان فاشيسم

  .غير نژادی ھيتلر می باشند

 از اسن، برلن، فرانکفورت و مونشن المان ھزار يھودی ساکن ١٠٦ ھم چنان در حال حاضر بيشتر از 

حاال آنان می . تی کامل زندگی می کنندتا ھايدلبرگ که دانشگاه علوم يھوديت در آن واقع است؛ با راح

. کرسی پارلمان را در اختيار داشته باشند١٤٥توانند تا بلند ترين مقامات دولتی را به عقد خود در آورند و

گرانه در مورد ھولوکاست؛ خط قرمزی است که در آن طرف آن تابوی اءھمچنان ھرگونه اظھارات افش

ون به زاد و ولد می پردازند که اگر ايسته اش چنان امن و مص و نفرت شنقدۀ صھيونيسم بيرون از حيط

کسی مزاحم آنان شوند حتی از ھر مقام دولتی ھم باشند با توبيخ، مجازات و اخراج از کار شان مواجه 

  .می شوند

  ادامه دارد


