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  آرام نوبخت: برگردان

ن یمایراد شد، هشت» ه ایالتی سن دیگودانشگا«در  2010آوریل  29این سخنرانی که به تاریخ 

خشونت سیاسی در جهان : ترکشتار براي آرمانی عالی«سخنرانی از سلسله مباحثاتی با عنوان 

  .، با حمایت مؤسسۀ امور جهانی در دپارتمان علوم سیاسی دانشگاه ایالتی سن دیگو، بود»زدهبحران

*** 

کلیۀ یهودیان  جمعیتار شکآدولف هیتلر و رژیم نازي برنامۀ نزدیک به هفت دهه از زمانی که اکنون 

برعکس، . از میزان شنیع بودن این جنایت نکاسته است ،گذشت زمان. اروپا را بنیاد نهاد، می گذرد

جنگ هاي : نشان می دهندرخ  دارنداکنون اهمیت هولوکاست با رویدادهایی برجسته می شود که هم

تعمیق رقابت میان قدرت هاي اصلی  ؛»جنگ علیه ترور«نام  یستی و استعماري بهلتجاوزکارانۀ امپریا

ذهن متبادر می را به  1930ادي سرمایه داري که بحران هاي دهۀ م اقتصظو فروپاشی ن ؛سرمایه داري

  .؛ بحران هایی که از درون آن رژیم نازي برخاستکند

هولوکاست را نمی توان  ه انگیز به نظر می رسد، به این دلیل است که خودشاگر این مالحظات مناق

در این دوره نیز  مناقشاتی که ؛آن درك کرد پیرامونون کنکاش در استدالل ها و مجادالت دب

  .سیاسی خود را حفظ کرده اند موضوعیت

 دارم در طول مالحظاتمواضع شروع کنم که سعی  با اشاره به برخی بحث خود را بنابراین اجازه دهید

  .نمایمرا رد  ها آن خود

: هیتلر غبجالدان را«هاروارد با کتاب خود ، آکادمیسین دانشگاه »دانیل گلدهاگن«، 1996در سال 

هولوکاست، محصول این بود که  »گلدهاگن«تز . ، ناگهان شهرت یافت»و هولوکاست عوام آلمان

بنابراین . است» عوام آلمان« مردم دورنمايروان و  روح وستیزي ریشه دار و کشنده در یهودي



اقتصادي و گیري آن ضروري نبود، چه برسد به بررسی فرایندهاي بررسی دربارة جنبش نازي و قدرت

نفر از عوام  انستیزي اي بود که هزارهولوکاست صرفاً محصول یهودي. اجتماعی منجر به هولوکاست

یهودیان  سالخی سوي به -د میلیون ها نفر دیگربال ،و اگر به آن ها فرصت داده می شد - ن راآلما

  .داد سوق

ده انگارانه اي اتوضیحات سري ها و وداپیش ،نگريدر سطحی »گلدهاگن«تجاري کتاب » موفقیت«

» رونق«دورة . دوران خودش بود تجلی ،این کتاب. ه تحلیل انتقادينبود که نه تفکر الزم داشت و 

به نیازي ه بود و یداتحاد شوروي به پایان رس ط، تاریخ با سقواندرحکم می  زمانی که بازار؛ 1990دهۀ 

مخالفت قرار گرفت،  از جهاتی چند مورد »گنگلدها«تز با این وجود، . احساس نمی شدتفکر انتقادي 

  .آن به سرعت افشا شد و خام دستی هاي و ناپختگی ها

ستیزي آلمانی ها به عنوان افراد آلمانی، مسئول به عنوان مثال این ادعا را در نظر بگیرید که یهودي

کشور به اگر در نخستین دهۀ قرن بیستم این پرسش مطرح می شد که در کدام . این جنایت بود

 »روسیه«یهودیان سازمان خواهد یافت، پاسخ تقریباً با قطعیت  علیه احتمال زیاد یک کشتار جمعی

ذات براي همقرار بود  1933اگر تا پیش از سال «در مورد آلمان اشاره کرد که  »رابرت ویستریچ«. بود

، یهودیان قطعاً آن را ه باشدپنداري پرحرارت با زبان و فرهنگ آلمانی یک جایزة نوبل وجود داشت

  )1(»برنده می شدند

» توضیح«شکال مختلف آن را می توان به عنوان ، ولی اَشده است و پارهتکه  »گلدهاگن«با آن که تز 

فردي با شنیدن عنوان سخنرانی من و این که قرار است طی  .هولوکاست در ذهنیت عموم مردم یافت

به مراتب  هبا این حال مسأل. »نفرت«: ظر دادآن نیروهاي محرك اصلی هولوکاست آشکار شود، صرفاً ن

 خصلتی است کهآور و درك آن را دشوار می کند، آن چه هولوکاست را بسیار بهت. تر استپیچیده

خونسرد  و با یک سازوبرگ بوروکراتیک ،جمعیکشتار یعنی . ی نامدم» شر ابتذالِ« ،»هانا آرنت«

  .بنیان یک مکتب فکري کامل تبدیل شده استاساس و و این خصلت، به . صورت گرفت

هواداران مکتب فرانکورت، سازماندهی بوروکراتیک و ظاهراً منطقی هولوکاست را نقطۀ عزیمت خود 

به گفتۀ . روشنگري نهفته است و خود خرد، در تفکر بشرهاي آن در گرفتند و مدعی شدند که ریشه 



: 1944در سال  »تئودور آدورنو«و  »ماکس هورکهایمر«گذار این گرایش، دو تن از پدران بنیان

تحقیق  شروع کار در برابر ما قرار گرفت، نشان داد که نخستین پدیده براي در طولدوراهی اي که «

محصول از تفکر  ،که آزادي اجتماعی... م یما همگی متقاعده شده ا. روشنگري گريخود ویران: است

 این که همان طور که به روشنی تصدیق شده، ،به اعتقاد ما با این حال. جدایی ناپذیر است روشنگري

که با آن درهم تنیده،  -نهادهاي اجتماعی- مفهوم این شیوة تفکر و همین طور اشکال تاریخی واقعی 

  .)2(» امروز در سطح جهانی آشکار است  فت را در درون خود دارد،پسر بذر

فرانکفورت نقش بسزایی  بتآثار مک. در خود بشریت قرار داردطبق این دیدگاه، بذرهاي هولوکاست 

در طیف  بخش هایی از روشنفکران، به خصوص آن هایی که ادعا می کنند دیدگاه گیريشکل در

مثالً . است نفوذ یافتهزه هاي هنر و فرهنگ ودر ح ،همین افراد ، و از طریقهستند، داشته» چپ«

تشریح موضوع فیلم ضمن  »لوبیگ«. آن است مصادیقیکی از  »لوکاترین بیگ«برندة اسکار امسال، 

یک شما فکر می کنید که دشمن، بیرون از شماست؛ به بیان دیگر،  1960در دهۀ « :نخست خود گفت

افسر پلیس، حکومت، نظام، اما به هیچ وجه این طور نیست، فاشیسم بسیار موذي است، ما همواره 

  .)3(» آن را بازتولید می کنیم

تالش براي بهبود تمدن . این تئوري ها به یک هدف اجتماعی و سیاسی کامالً معین خدمت می کنند

در  ،است یتالش چنینري که بنیان شکال تفکبشر، براي یک دنیاي بهتر چه کاربردي دارد وقتی اَ

ه خود را در هولوکاست متجلی دارد ک از پسرفت اجتماعی و  بربریت را ینطفه های چنان درون خود

اگر شرایط مساعد باشد، . در تحلیل نهایی، بذرهاي فاشیسم در همۀ ما نهفته استاز این نظر ؟ کرد

  .شکوفه می زند

این تئوري ادعا می کند که . تري ندارداهمیت سیاسی کمتئوري دیگري از هولوکاست هم هست که 

هولوکاست نه از تناقضات نظام سرمایه داري، بلکه صرفاً از اقدامات جنایتکارانۀ نازي ها سر بیرون 

نازي ها به نوعی قادر به تسخیر دولت آلمان . ارتباط بود به نظم اجتماعی مورد دفاع آن ها بی وآورد 

به این . خود بودند مرگبارچشم انداز نژادپرستانه و  صورت دادن بهبراي  و سپس به کارگیري آن

ترتیب طبقۀ سرمایه داري آلمان را نمی توان مسئول دانست، چرا که خود همراه با باقی جامعه تابع 

یز در ناین تئوري عالوه بر تبرئه کردن نخبگان حاکم آلمان، به لحاظ سیاسی . فرامین نازي ها بود



جامعۀ «درسی که می توان فراگرفت این است که  به زعم آن، چرا که ر مفید واقع شدهة اخیرود

وارد هرجایی که ممکن است ظاهر شود، در باید براي جلوگیري از ظهور یک هیتلر دیگر، » جهانی

  .گرددعمل 

دیدگاه هاي با این حال به کرّات اتفاق می افتد که . در ظاهر امر هدف قابل ستایشی به نظر می رسد

می بینیم که دو جنگ . همیشه با منافع قدرت هاي اصلی امپریالیستی منطبق است» جامعۀ جهانی«

جنگ علیه صربستان ین مبنا که او هیتلر جدیدي بود، علیه رژیم صدام حسین در عراق راه افتاد، بر ا

، حکومت 1990در دهۀ . تو رژیم اسلوبودن میلوسوچ هم با این بهانه آغاز شد که او هیتلر بالکان اس

مداخلۀ نظامی در بالکان  تا بلکهحتی به هولوکاست متوسل شد  ،سبزها -حزب سوسیال دمکرات

د که آلمان درس هاي هولوکاست را ادعا می ش. را توجیه کند ،قدیم، حیاط خلوت امپریالیسم آلمان

از یک نسل کشی دیگر صورت جلوگیري  بهتر از هر ملتی می داند، و بنابراین باید مداخله اي براي

روع تنازعات ش و، 1990کنندة امپریالیسم آلمان در تجزیۀ یوگسالوي در دهۀ عیینتنقش . می گرفت

  .فوران کرد، با سکوت سپري شد آن وحشتناکی که متعاقب

به دنبال اثبات این ادعا است که به قدرت رسیدن  ،در مخالفت با این قبیل تئوري ها فعلی سخنرانی

اك و غیر صول مدرنیسم، و نه یک تصادف وحشتنحنازي ها نه محصول شرّ ذاتی در بشر بود و نه م

روي  طبقۀ حاکم سرمایه داري آلمان به بحران سیاسی و اجتماعی پیشِ بلکه واکنش. قابل توضیح

راه «و  1941که جنگ علیه اتحاد شوروي در ژوئن  همتالش خواهم کرد نشان دبه عالوه، . خود بود

  .که از آن برخاست، پیامد برنامۀ نازي ها براي حلّ این بحران به نفع امپریالیسم آلمان بود »حل نهایی

ژانویۀ  30. رسیدند قدرت اجازه دهید در وهلۀ نخست به این پرسش برگردیم که نازي ها چگونه به

اب شد، نقطۀ اوج خانت »هیندنبورگ«ظم از سوي پرزیدنت ان صدراع، روزي که هیتلر به عنو1933

این قدرت را سرپرست دولت . آن ها در آن روز قدرت را قبضه نکردند. نازي ها نبود» نبرد قدرت«

عمل می کرد،  این کشورون اساسی ننخبگان مالک آلمان و در چارچوب قا به نمایندگی ازآلمان، که 

  .سپردبه دست آن ها 



در به قدرت «به درستی مطرح کرده است، اقدامات خود هیتلر  »ایان کرشاو«همان طور که پروفسور 

ت هیتلر، یعنی دوام آوردن براي رسیدن به سیاس. »اهمیت فرعی برخوردار بودرساندن او تنها از 

فتر که مورد پشتیبانی نیروهاي استبدادي پناه برده به د ،مقام صدر اعظم- باالترین منصب ممکن

تر این بیش«اما  ش، نهایتاً جواب داد؛و امتناع از هرگونه مصالحه و ساز -ریاست جمهوري قرار داشت

  .)4(» پیامد اقدامات دیگران بود تا خود هیتلر

 1933ژانویۀ  30از بین پیج و خم هاي بحرانی سیاسی که به تصمیم  هدر این جا دنبال کردن مسأل

اجازه . در این مورد کتاب ها نوشته شده است. منجر شد، از مدت زمان موجود ما فراتر خواهد رفت

  .اصلی اشاره کنم فط عطبه نقادهید فقط 

آلمان با یک سلسله  ،1918نوامبر  9طی پنج سال بعد از اتمام جنگ جهانی اول و سرنگونی قیصر در 

به  1923انقالبی اواخر تابستان و اوایل پاییز  وضعیتاز بحران هاي سیاسی و مبارزات انقالبی که در 

به سرعت تغییر کرد که حزب کمونیست آلمان  زمانی اما وضعیت. شد به شدت آشفتهاوج رسید، 

)KDP (انقالب، شرایط سیاسی را براي سقط . لغو کرد 1923ر بقیام برنامه ریزي شده را در اکت یک

ود سرمایۀ استقراضی از ایاالت ق وریبه ویژه از طر ،استقرار مجدد اقتصاد آلمان و نظام سیاسی آن

در  اقتصاد آلمان رو به کاهش گذاشت و 1920اما این جریان سرمایه تا اواخر دهۀ . کرد مهیاده، حمت

تعمیق رکود، طبقۀ سرمایه دار صنعتی آلمان به با . رکود بود دورة درحال ورود به یک 29-1928 سال

. با امتیازات اجتماعی اعطایی به طبقۀ کارگر در جمهوري وایمار کشیده شد ضدیته اي به دطور فزاین

سوسیال  متشکل ازبه مرحلۀ حساس رسید، یعنی زمانی که حکومت ائتالفی  1930بحران در مارس 

ازهم  ،طی مجادله اي بر سر تأمین مالی مزایاي بیکاري و احزاب بورژوایی اصلی،) SPD(دمکرات ها 

  .پاشید

رأي حزب سوسیال . رنماي سیاسی آلمان بودوشاهد تغییر سریعی در د 1930انتخابات سپتامبر 

 که این باال رفتدرصد  40صد کاهش یافت، درحالی که رأي حزب کمونیست آلمان در 6دمکرات 

. بود ، نتیجه اي بس معنادارازي هانافزایش عظیم آراي ما ا. بیانگر چرخش طبقۀ کارگر به چپ بود

 حزب بزرگ کشور به رتبۀ دوم ارتقا، به طوري که از نهمین افزایش یافتدرصد  700آراي آن ها 

  .کرسی دست یافتند 100به بیش از  ،کرسی در رایشتاگ 12نازي ها از تنها . ندیافت



لمان اکنون آلئون تروتسکی با تحلیل نتیجۀ انتخابات هشدار داد که به قدرت رسیدن فاشیسم در 

مان لدر حزب کمونیست آ مجدد کامل جهت گیري یکاو تأکید کرد که تنها با . استیک خطر واقعی 

ششمین ، مصوب »سوسیال فاشیسم«ضرروي بود که سیاست . می توان بر این این خطر فائق آمد

حزب . واژگون شود، 1928به رهبري استالینیست ها در سال  ستانترناسیونال کمونی کنگرة

می اعضاي آن را، از جمله بخش ، حزب سوسیال دمکرات و تماتحت این سیاست کمونیست آلمان

به مخالفت با تشکیل تقبیح کرد و » سوسیال فاشیست«بزرگی از طبقۀ کارگر صنعتی، به عنوان  هاي

. از سازمان هاي کارگري براي شکست خطر و تهدید نازي ها پرداخت متشکل یک جبهۀ واحد

ن جبهه به معناي حمایت از جمهوري وایمار ی، تأکید کرد که ا»جبهۀ واحد«تروتسکی در مبارزه براي 

نیست، بلکه به معناي دفاع از » ترکم شرّ«مکرات و دیگر احزاب به عنوان یا رهبران حزب سوسیال د

  .ابزارهاي عملی معین است باتاریخی طبقۀ کارگر  دستاوردهاي

نیروي وحشیانه و ارعاب کاربست جویی، نظام انتقامیک صرفاً  فاشیسم«تروتسکی توضیح داد که 

تمامی  ساختن، متکی بر ریشه کن منحصر به فرد استفاشیسم یک نظام حکومتی . پلیس نیست

فقط نابودي پیشتاز  وظیفۀ فاشیسم نه. ۀ بورژواییعناصر دمکراسی پرولتري در درون جامع

براي این هدف، . است قهرآمیزکل طبقه در وضعیت عدم یکپارچگی  داشتنکمونیست، در نگاه 

رد کردن کلیۀ سازمان هاي مستقل و خُ. نابودي فیزیکی انقالبی ترین بخش کارگران کفایت نمی کند

ساختن هر آن چه طی سه چهارم  شه کنداوطلب، ویران کردن کلیۀ خاکریزهاي دفاعی پرولتاریا و ری

چرا که در . است نیز ضروري سوسیال دمکراسی و اتحادیه هاي کارگري به دست آمده به واسطۀقرن 

  )5(» خود را متکی بر همین دستاوردها می کند نیز تحلیل نهایی، حزب کمونیست

صدراعظم  رژیم. یت پارلمانی عمالً به پایان رسیدم، حاک1930به دنبال انتخابات رایشتاگ در سپتامبر 

ک سلسله از فرامین ، با ی»هیانحزب م«موسوم به   محور-کاتولیک عضو حزببه عنوان ، »برونینگ«

حزب سوسیال دمکرات، با این بهانه که » مداراي« .حکومت کرد »هیندنبورگ«دنت یزمورد حمایت پر

را بر مسند امور  »برونینگ«یک انتخابات جدید به تقویت موضع نازي ها خواهد انجامید، حکومت 

اگر نازي ها به هر شکل قادر به کسب یک چنین نیروي انتخاباتی بودند، این خود . باقی گذاشت



قید و محدود نگاه داشتن طبقۀ کارگر به حد و محصول تصمیم حزب سوسیال دمکرات آلمان به م

  .بی بودگرایی و پارلمانتاریسم و سد کردن تغییر و تحول هرگونه مبارزة انقالمرزهاي قانون

بر حمایت حزب سوسیال دمکرات و بوروکراسی اتحادیه  »برونینگ«رژیم . ذاتاً بی ثبات بود ،وضعیت

اما همان طور که . کرد طبقۀ کارگر بود، اتکا تبی رغبو  آمیز اکراهکه وابسته به حمایت هاي کارگري 

تروتسکی اشاره کرد، این نظام به طور فزاینده اي براي بخش هاي حاکم طبقۀ سرمایه دار آلمان 

مشکل این بود که در همان حال که طبقۀ کارگر با . این یک اقدام نیمۀ راه بود. بخش بودنارضایت

بقاي  هاتحادیه هاي کارگري سرکوب می شد، سازمان هاي کارگري ببوروکراسی سوسیال دمکراسی و 

این خطر باید از . خود ادامه می دادند و خطر بالقوه نیرومندي در وضعیت سیاسی باقی می مانند

  .می شد رفعطریق نابودي این سازمان ها 

 30تا . ی شد، تشدید م»رکود بزرگ«عمیق ترین مرحلۀ یعنی ، 1932پیوسته در سرتاسر سال  بحران

در ماه  »برونینگ«حکومت . دمی کردنسقوط  یک به یک بانک ها ؛بود شده درصد از نیروي کار، بیکار

 »نفرانتس فون پاپ« به، »مافوق احزاب«براي تشکیل یک حکومت  »هیندنبورگ«و  فروپاشیدمه 

 37.4نازي ها . گردیدبرگزار  1932ر ژوئیۀ انتخابات جدیدي در اواخ. ي آوردآریستوکرات پروسی، رو

بیش  بین خود درصد آرا را کسب کردند، درحالی که حزب سوسیال دمکرات و حزب کمونیست آلمان

اما اگر چه نازي ها بزرگ ترین حزب واحد در رایشتاگ بودند، . در اختیار داشتندآرا را درصد  36از 

او به عنوان صدر اعظم با قدرت کامل امتناع  انتصابمبنی بر  »هیتلر«از درخواست  »هیندنبورگ«

 21وقتی رایشتاگ جدید در . نمودرو منصوب  »فون پاپن«مجدداً  »هیندنبورگ«در عوض . کرد

رایشتاگ . رد شدموافق، ي أر 32 بهرأي مخالف  513 نسبت با »پاپن«سپتامبر تشکیل شد، رژیم 

میلیون  2 این بار رأي نازي ها. گزار گردیدنوامبر بر 6مجدداً منحل و انتخابات جدیدي در تاریخ 

یک سلسه از مانورهایی  ،ویژگی هفته هاي آتی. ي حزب کمونیست آلمان افزایش یافتأکاهش و ر

  .به اوج رسید 1933ژانویۀ  30هیتلر در تاریخ  يبود که با قدرت گیر

خالصی از شرّ دمکراسی  متحد شده بودند و آن نیاز یک نیرومندترین بخش هاي بورژوازي حول

نگرانی هایی در وجود به دلیل  »هیندنبورگ«. بودیافته سازمان قۀ کارگرِوایمار و درهم شکستن طب

درون بورژوازي و نخبگان زمیندار نسبت به تفویض قدرت به نازي ها، به عنوان باندي از افراد نوکیسه 



بیش از 1932اما تا اواخر سال . امتناع کرد »هیتلر«به مجرم از الیه هاي پایین جامعه، از انتصاب و ش ،

پیش آشکار می شد که خطرات ناشی از تداوم بحران سیاسی، به مراتب سنگین تر از دردسرهاي یک 

  .استرژیم نازي 

انقالب وقوع بود،  و پویا چنان زندههم 1923تا  1917که رویدادهاي  یبراي بورژوازي آلمان، در شرایط

با وجود چاپلوسی حزب سوسیال دمکرات و ورشکستگی سیاسی حزب کمونیست  چنانهم اجتماعی

  .حاضر به شمار می رفتحی و آلمان، یک تهدید 

تصمیم به قرار دادن هیتلر در قدرت، تنزل قابل توجه  قیکی از عوامل مشوتناقض در این جاست که 

اگر خرده بورژوازي و . درون حزب بود آراي نازي ها در انتخابات نوامبر و عالیم رو به رشد بحران در

توده هاي دهقان که طی سال قبل پشت نازي ها چرخیده بودند اکنون آغاز به عقب نشینی می 

کردند، در آن صورت پرسش این است که به کدام سو می رفتند؟ شاید به طرف حزب کمونیست 

جرقه هاي  امر م می خورد و همیننشانه هایی از یک بهبود اقتصادي به چش به عالوه، عالئم و. آلمان

در نوامبر ترس از احیاي مبارزات کارگري را روشن می کرد؛ اعتصاب کارگران حمل و نقل برلین 

براي پایان  تام اریم گرفته شد که قدرت همراه با اختحت این شرایط، تصمیت. ، یک هشدار بود1932

طالبات سرمایۀ آلمان و درهم شکستن دادن به بحران سیاسی و استقرار رژیم ضروري براي تحقق م

  . کنند» استخدام«، آن ها را »فون پاپن«یا به قول  -شود اعطا ها »نازي«به  ،طبقۀ کارگر

قرار  ن در مسکورتسیطرة استالینیسم و کمین که زیرآلمان در طول بحران سیاسی، حزب کمونیست 

آغاز مبارزه براي جلب توده  تاکتیک یعنی - د با تاکتیک جبهۀ واحد ادامه داد، به مخالفت خوداشت

چنان در دامن صفوف سوسیال دمکراسی بودند و آوردن آن ها به سمت حزب کارگري که هم يها

حزب  يگر و بنابراین شکستن پایۀ توده انیروي مستقل طبقۀ کار کردن کمونیست آلمان، بسیج

  . نازي

: بوروکراتیک و شعارهاي توخالی دادبه اولتیماتوم هاي  جاي خود را ،استراتژي سیاسیدر عوض 

و حمایت از رفراندوم نازي » پس از هیتلر نوبت ماست«، »جبهۀ واحد از پایین«، »سوسیال فاشیسم«

یافته ترین  کاملنیرومندترین و تدر نتیجه . ها براي تالش به برکناري حکومت دمکراتیک پروس



ترین خورد؛ بزرگجنبش سیاسی کارگران سوسیالیست که تا آن موقع دیده شده بود، شکست 

  .ت طبقۀ کارگر در تاریخسشک

بوده  آلمان در بزرگ سرمایۀه انگیزترین مسائل حول نقش حزب نازي، رابطۀ آن با شیکی از مناق

بزرگ آلمان و ظهور  سرمایۀ« با عنوان در کتاب خود »ترنر هنري اشبی«مورخ امریکایی، . است

در ظهور و  ،بزرگ سرمایه دارانمین مالی از طرف فصیل سعی می کند اثبات کند که تأبه ت» هیتلر

نشان می دهد، سرمایۀ بزرگ  »ترنر«اما همان طور که اثر خود . رشد حزب نازي تعیین کننده نبود

یم ژراي استقرار یک رمت داشت و بي وایمار و دمکراسی پارلمانی خصوآلمان عمیقاً با جمهور

به  دن نازي هاوقتی روي کار آم. کردمی درهم شکستن طبقۀ کارگر فعالیت  به منظورخواه تمامیت

تبدیل شد، سرمایۀ بزرگ حمایت خود را بسیج کرد،  یگزینۀ بادوام براي تضمین چنین رژیم تنها

در حمایت از تعهد هیتلر به پایان دادن به  1933مارس  5مبالغ هنگفتی پول را در  انتخابات عمومی 

  .اختیار حزب نازي گذاشتدر شه کردن مارکسیسم با هر پیامد ممکن، ینظام وایمار و ر

که به قدرت رسیدن رژیم هاي  عتقاد بر این بودعموماً ادانشجو بودم،  1960زمانی که در دهۀ 

به خطرات ناشی از جنبش سوسیالیستی  ش و پاسخ مستقیم طبقۀ سرمایه دارفاشیستی، واکن

 25طی نزدیک به . کارگران، به عنوان نیرومندترین جنبشی که در آلمان وجود داشت، بوده است

  .رفته است حمالت پی در پیزیر آماج  اعتقاد سال گذشته، این 

یکلی و«گراي در نشریۀ راست 2005ر سال اواخ »رلیمایکل ب«مقاله اي که مورخ بریتانیایی، در 

، کردم تاریخ آلمان مدرن سسال پیش من شروع به تدری 20وقتی «: آمده بودنوشت، » استاندارد

به تالش هاي مارکسیست ها براي انداختن تقصیر فاشیسم به  شایانیتوجه  الزامی بود که این هنوز

ر ادبیات آن دوره مربوط به دانش آموختگانی با ثاک. صورت بگیردگردن این یا آن سرمایۀ بزرگ 

از دانشجویانی با  نامتناسبیشمار  ،کالس هاي مربوط به فاشیسم در این میانتمایالت چپ بود، 

از آن زمان تاکنون وضعیت تغییر کرده، این روزها رایج . ب می کردجلبه خود  دیکال راانه هاي ریمز

» ...ث شودحب جایگزین مذهبِ یکیا  "دولت نژادي"از  اي گونه این است که از فاشیسم به عنوان  تر

)6(  



»به  ردمی ک ومکتبی که آرزآن «ادعا کرد ) 2001(» یک تاریخ نوین: رایش سوم«در کتاب خود  »رلیب

به گفتۀ . )7(شد  ویران »ترنر«، تمام و کمال از سوي »رابطۀ بین سرمایه داري و فاشیسم برسد

»سرمایه  هت گیري و جنایات آن نمی توانست ببود که قدر» مذهب سیاسی«، نازیسم نوعی »رلیب

  .شود ارتباط دادهداري 

. ح تأمین مالی می رودطصرفاً س یۀ بزرگ، بسیار فراتر ازاما مسألۀ رابطۀ میان جنبش نازي و سرما

نوعی دسیسۀ محرمانۀ رهبرانی جنبش مارکسیستی هرگز ادعا نکرده است که در پشت حزب نازي، 

با این حال این بدان معنا نیست که مفاهیم و . هوجود داشت عروسک گردانی بودند،که مشغول 

  .نداشتترین نیازها و منافع امپریالیسم آلمان به عمیقارتباطی ایدئولوژي جنبش نازي 

ي جنبش نازي و رابطۀ آن با امپریالیسم آلمان، اجازه دهید با توضیح خود هیتلر ژدر ارتباط با ایدئولو

او گاهی از تصاویر و ارجاعات مذهبی در کارزارهایش  هرچند. ستیزي اش آغاز کنیماز یهودي

بلکه ریشه در . کلیساهاي مسیحی نبود تعالیمیان متکی بر خصومتش با یهودولی استفاده می کرد، 

رشد جنبش هاي  باآموزه هاي نژادپرستانۀ نیمۀ دوم قرن نوزدهم داشت و آن هم به منظور مقابله 

بسیج خرده بورژوازي و توده  ي برايابزار مثابۀستیزي به یهودي. سوسیالیستی توده اي طبقۀ کارگر

آن برنامه به  و .دیده می شدلتاریا و مقید کردن آن به نیازهاي ملت پرو سرکوب در جهتهاي دهقان 

  .طور مشخص به نفع سرمایۀ بزرگ آلمان و نخبگان زمیندار بود

و (نوشت  1923، کتابی که در زمان زندان خود به دلیل تالش به کودتا در اکتبر »نبرد من«هیتلر در 

توضیح داد که چگونه نفرت او از یهودیان با نفرت از ) حبس بسیار راحتی بوددوران البته باید گفت 

  .مارکسیسم گرده خورده بود

از  زمانی جنگ، پرده هااز  پیش »وین«براي برخورد با مسألۀ یهود در پس از مبارزه نوشت که او 

تر هنگامی که عمیق«. »که یهودي را به عنوان رهبر سوسیال دمکراسی یافتم«چشمانش افتاد  مقابل

آموزة یهودي . خود پاسخ را به من داد ،سرنوشت... زه هاي مارکسیسم کاوش کردمدر آمو

امتیاز و جاي  انی داشته، به کنار می زندزبه مردم ارت آریستوکراسی را که طبیعمارکسیسم، اصل 

بنابراین ارزش فردیت را . می دهد و بار سنگین آن اعداد و ارقام ه اي ازتود نیرو را بهو  ابدي قدرت



 فرضِپیشاهمیت ملیت و نژاد ستیز می کند، و از این رو از بشریت، با ان نادیده می گیرد، سان در

  )8(. »وجود و فرهنگ آن را می گیرد

در بیوگرافی خود از هیتلر نوشت، جنبش کارگري  »کنراد هایدن«همان طوري که ژورنالیستی به نام  

به این دلیل که تحت رهبري یهودیان بود او را دفع نکرد، برعکس یهودیان به دلیل آن که جنبش 

ستیزي يدکارل مارکس سوسیالیست بود که یهواین . ع کردندرگري را رهبري می کردند او را دفکا

  .)9( برانگیختهیتلر را 

ک ی مبناياین آموزه، بر . را خلق کرد» دولت نژادي«نبود که آموزة نازي ها مبنی بر این آدولف هیتلر 

دوم قرن  نیمۀدر  گراو سیاسی راست آکادمیکرشته تئوري هاي نژدپرستانه در درون محافل 

سازي ، ضرورت پاكیمبتنی بر نژاد پستآموزه هاي . نوزدهم و دهۀ نخست قرن بیستم شکل گرفت

براي هولوکاست  که قرار بود بنیان ایدئولوژیک را» منحط«براي حذف یا انقراض مردم  نژادي و مبارزه

کلیدي ایاالت  تاین ها در برخی از مؤسسا. ا نبودایجاد کند، به هیچ وجه محدود به آلمان یا اروپ

  .بحث می شد »یويآدانشگاه هاي لیگ «متحده، از جمله 

براي روشن کردن این موضوع اجازه بدهید پاراگراف هایی را از کتاب یک نویسندة بسیار سرشناس، 

 منتشر شد، »رده انسانخُظهور : شورش علیه تمدن«ا عنوان ب 1922که در سال  »دستودارپ اووترل«

دکتراي خود را از هاروارد گرفت و اثر او با تحسین دو رئیس جمهور امریکا،  »استودارد«. نقل کنم

 در رمان شکار بود به طوري کهآکامالً  یاین حقیقت. قرار گرفت »هربرت هوور«و  »وارن هاردینگ«

  .شده استاشاره به آن هم  »گتسبی بزرگ«

با آموزة نازي  طور تنگاتنگییکی از کلماتی که به . قابل توجه است» رده انسانخُ«استفاده از اصطالح 

 )Sub-human( »بشر مادون«این واژه عموماً به . است» Untermensch« واژة ها تداعی می شود،

  .است) خُرده انسان یا انسانِ پست(» Under-man«ترجمه می شود، اما ترجمۀ ادبی آن 

با  -»"سفید"در برابر برتري جهانی  "رنگ"موج رو به صعود «بعدها با نام  -در کتاب خود داستودار

موضوعاتی برخورد می کرد که اکثراً در آن مقطع مورد بحث بودند، از جمله خطر نژادهاي پست و 

در همان حال که این پرسش ها طی دورة قابل توجهی . رنگین و نقش اصالح نژادي در بهبود نژادها



 1917انقالب روسیۀ : یک عامل جدید ظاهر شده بود 1920مورد بررسی قرار گرفته بود، در جهان دهۀ 

  .ترین تهدید در برابر تمدنبه عنوان مهم و ظهور بلشویسم

تمدن تنها براي . تکیه بر طبیعت دارد ،او نوشت که نابرابري. ، مخالف تند و تیز برابري بود»استودارد«

یابی به تمدن در نه فقط این، که حتی حضور نژادهاي ناتوان از دست. استپذیر نژادهاي خاص امکان

اصطالح در ارتباط با این مفاهیم، علم به.به شمار می رودخود یک تهدید در برابر جامعه درون جامعه، 

مهمی براي سازمان اجتماعی دربر  و نتایج ماتاهم وجود داشت که الز» اصالح نژادي«یوژنیک یا 

  .تداش

تکثیر نژاد اصلح، یک فرایند نژادسازي است؛ و حذف نژاد پست، فرایند «: »داستودار«به گفتۀ 

بهبود نژادي با . »ي نژادي نقطۀ عزیمت روشنی براي بهبود نژادي استزساپاك... پاکسازي نژادي

یک آفت سرطانی است، دائماً گسترش می یابد، ... انحطاط «. درهم آمیخته بود »انحطاط«مفهوم 

باال  نژادهاي سالم را آلوده و تباه می کند، ارزش هاي نژادي را ویران می کند و هزینه هاي اجتماعی را

در واقع انحطاط نه فقط جامعه را معلول می کند، که موجودیت خود آن را به خطر می . می برود

می بینیم که بیماران اجتماعی ما اساساً محصول انحطاط هستند و این که محو انحطاط ... ما ... زداندا

 "منحط"تنها با محو  "انحطاط" محو اما. بیش از هر چیز دیگري براي حل آن ها به کار خواهد آمد

شرایط همین طور و ب افراد نامناس.... و این یک موضوع نژادي و نه اجتماعی است. ر استمیس

  )10(» ...باید محو گردند ،نهافاجتماعی غیرمنص

دشمن تمدن بود، چرا که طبیعت خود می پنداشت که این فرد قادر به دست یافتن به  ،»رده انسانخُ«

  .دشمن پیشرفت و تمدن، به قهرمان بدل شده بوداین ، »رده انسانخُ«اما اکنون . نیست تمدن

اغراق نیست اگر  .مت بتوان دست کم گرفتزحبرآمده از آن را به  بلشویسمِیت سندیکالیسم و ماه«

ستین بار در خما براي ن. ترین پدیدة اجتماعی است که جهان به خود دیده اكنبگوییم این وحشت

بر  است پیش در آمدياین  -داریمدر سندیکالیسم سراغ را  رده انسانخُیک فلسفۀ جامع از  خ،تاری

امروز  رده انسانخُفلسفۀ .... آن شورش وسیع علیه تمدن که با بلشویسم روسی عمالً آغاز گردیده

  )11(» بلشویسم نامیده می شود



و » هر رشته از هستی ما تنزل دادن«بلشویسم دشمن اصلی تمدن و نژاد بود، تهدیدي بود براي 

 هاي انه ترین اختالطدیترین و نومبه پست ،نژادي بربرمنشانه و ناتوانِ انپرتاب کردن جه«نهایتاً 

  .درهم شکسته می شد» با هر قیمتی«در نتیجه بلوشیسم باید . »نژادي

بش هاي ن، به نقش مهم یهودیان در تمامی ج»چرچیل«مانند بسیاري دیگر، از جمله  »داستودار«

اشاره » در اتحاد شوروي امروز بلشویک کس و انگلس تا رژیم اساساً یهوديراز زمان ما«اجتماعی 

  .تمامی عناصر کلیدي بیولوژي نژادي نازي ها و پیامدهاي مهلک آن در این جا حاضر هستند. )12(کرد

سایر اجزاي کلیدي برنامۀ نازي ها، به خصوص آن هایی که به وضعیت آلمان اشاره داشت، طی سه 

  .در محافل راست تکامل یافته بود سابق بر آن،دهۀ 

در  را جایگاهی مرکزي بعدها که قرار بود) »فضاي زنده«یا (» Lebensraum«اصطالح  1901سال در 

او ادعا کرد که تکامل یگ گروه .  ابداع شد »فردریش راتسل«، از سوي اشغال کندي نازي ها ژایدئولو

براي فضا از گروه سالم از مردم می بایست فیت آن براي توسعه است و یک ربه ظاز مردم، مشروط 

که به خاطر سالمت  ضرورت داشتمان آل، براي »راتسل«به گفتۀ . مل برخوردار باشدارشد و تک

چون فرانسه و باشد، درست مانند دیگر قدرت هاي استعماري هم رعمرات برخوداتس، از منژادي

  .بریتانیا

ة اروپا به عنوان فضاي الزم به قار انت، دیگرشنیاز به مستعمرات می نو از »راتسل«در همان حال که 

ه طور ممتد در برابر بود که آلمان ب نمشکل تالش به تسخیر مستعمرات ای. براي توسعه اشاره کردند

 ولامتد بخش هایی از ارتش که سرشار از دیدگاه هاي. دشواري برخورد می کرد هرقباي خود ب

تر به کشور مناطقی نزدیکسوي آب ها، به  آندر محافل حاکم بود، به جاي مستعمرات  ینژادپرست

که منتشر شد، تأکید کرد  1912که سال  یدر کتاب »فردریش برناردي«ژنرال . ندخود چشم داشت

به  ،دهاي پست یا درحال اضمحاللنژا«است، چرا که بدون جنگ، » ضرورت بیولوژیک«یک  ،جنگ

 .)13(» خواهد آمد این البل جهانی به دند کرد و یک زوانخواهرشد عناصر نوپاي سالم را خفه  هولتس

مخالفت  بحبوحۀدر آن هم  -کشف کرد 1960در دهۀ  ،»فریتس فیشر« مورخی به نام همان طور که

براي اشغال اراضی  1914ارتش آلمان طرحی را در سپتامبر  -آلمان نفوذک صاحبیمآکاد مورخینتند 



شدیدي را شعله ور کرد،  مناقشات» تز فیشر« .بوده آماده کردوسیع قلمرو اروپا، از جمله در شرق، 

میان اهداف سیاست خارجی آلمان امپریالیستی در جنگ  پیوستگی و اتصال ضروري ،چرا که این تز

  .را نشان می داد از سوي دیگر و سیاست هاي رژیم نازي از یک سو جهانی اول

و مبارزه علیه بلشویسم  ،»فضاي زنده«ستیزي و ، آموزه هاي نژاد، یهودي»نبرد من« کتاب هیتلر در

تالش یهودیت براي دستیابی به حاکمیت  او تأکید داشت که بلشویسم روس را باید. را به هم پیوند زد

 ،به دست یهودیان ن جهانمبارزه علیه بلشویزه کردبنابراین . به حساب آوردجهانی در قرن بیستم 

ط رایش آلمان گره سو این خود به گسترش و ب. دروسیۀ شوروي بو در قبالمستلزم رویکردي روشن 

آن در طریق استعمار  ازملت باید نیرو می گرفت، نه . »فضاي زنده«یعنی انگیزه براي  - خورده بود

هیتلر . »را باال خواهد برد مام وطنمساحت «ه کاشغال و تسخیر قلمرویی سوي آب ها، بلکه از طریق 

پایان ما جنبش بی«: خود، نوشت از کتاب »مشرقسیاست «ش خدر ب ایده هاترکیب کردن این با 

اگر امروز ... مینود را معطوف به زمین در شرق می کآلمان به سوي جنوب و غرب را متوقف، و نگاه خ

وابسته کنیم، می توانیم اساساً فقط روسیه و دولت هاي مرزي می اروپا صحبت  جدید در ما از خاك

  .»مدر ذهن داشته باشی به آن را

به روسیه «: د، آلمان حق اشغال آن را داشتکردنیهودیان رهبري می  رااز آن جا که روسیۀ شوروي 

را تقریباً  این هستهامروز می توان  .هخود تغذیه کرد طبقۀ حاکم ژرمنی  ، از هستۀچندین قرنمدت 

همان . جاي خود را به یهودیان داده است هسته این ؛به طور کامل ویران و منقرض شده محسوب کرد

طور که امکان ندارند روسیه به تنهایی بتواند یوغ یهودیان را از ذخایر خود بردارد، به همان سان 

روسیه خود نه . دند را حفظ کننمتشه امپراتوري قدراین امکان را ندارند که براي همی نیز یهودیان

 تو پایان حاکمی. امپراتوري ایران در شرق آمادة سقوط است. ، که مایۀ تجزیه استهعنصر سازماند

ما را به عنوان شاهد فاجعه  ،سرنوشت. پایان روسیه به عنوان یک دولت خواهد بود معنايیهود، به 

  .)14( »ترین گواه بر صحت تئوري نژاد ملی خواهد بود، انتخاب کرده است اي که خود عظیم

هیتلر نبود؛ باید اشاره کنیم که این ها  ۀدیوانذهن و استعمار صرفاً پیامد  کشورگشاییاین مفاهیم 

به  1918زمانی که جنگ جهانی اول در نوامبر . سفت و سخت در رویدادهاي معاصر ریشه داشتند

نواحی وسیعی از اوکراین را همراه با  ،پایان رسید، اثري از سربازان بیگانه در خاك آلمان نبود و رایش



نقطۀ عزیمت چشم انداز هیتلر از یک امپراتوري متکی بر فتح . تیار داشتخایی از روسیه در اهبخش 

که شوروي وادار معاهده اي (ک سشرق، قلمروي بود که به دست آلمانی ها طبق معاهدة برست لیتوف

 ي اشغالی به دست آلمانی هاحدود زمین ها. بود گردیدهاشغال  )شد 1918مارس  3به امضاي آن در 

  .ده می شودید ۀ زیرشدر نق

  

که انتشار  ،1918به تاریخ (وي » کتاب دوم«در نزد هیتلر، در » فضاي زنده«مفاهیم امپراتوري و 

 ما ارزیابی او از نتایج دومین تغییر عظیم در جهانِ ست کهدر این جا. به طور مشخص ارائه شد) نیافت



، ایاالت 1914در سال . الت متحدهااقتصادي ایهور سلطۀ ظ :پس از جنگ جهانی اول را می یابیم

  .یک دهۀ بعد، به قدرت مالی اصلی جهان مبدل شداما . متحده هنوز یک ملت بدهکار بود

را در بستر سلطۀ اقتصادي جهانی ایاالت متحده و » فضاي زنده«خود نیاز به » کتاب دوم«هیتلر در 

استاندارد زندگی نه فقط با  ها از اروپایی اشتاکنون دیگر برد. فشار آن بر اروپا بازنگري می کند

با آن چه در ایاالت متحده غالب بود، تعیین می  در قیاس چنینامکانات اقتصادي خود آن، بلکه هم

اقتصاد ایاالت متحده بر یک بازار داخلی به مراتب . با این حال یک تفاوت عمده وجود داشت. گردید

  .تر اتکا داشتبزرگ

چشم انداز مردم آلمان در درون نظم موجود، امیدبخش نیست، چرا که حتی اگر هیتلر نوشت که 

گراي متکی بر ارتش و این مطالبۀ تمامی جنبش هاي راست -نیز بازگردانده شود 1914مرزهاي 

قابل قیاس با امریکا کفایت براي تضمین یک استاندارد زندگی  این باز هم -نخبگان زمیندار آلمان بود

 1914به نبرد براي بازارهاي جهانی کشیده می شد، درست همان طور که در سال  باید مانآل. دننمی ک

  .شد

. براي رفاه نبود پایداريصادرات از طریق رقابت، مسیر رو به گسترش بازارهاي  هیابی آلمان بدست

د، بلکه همین کار بودن انجام چرا که از نظر هیتلر، نه فقط تمامی قدرت هاي اروپایی در تالش براي

  .شده بود بدل نیرومندترین رقیب به اکنون امریکا در بسیاري از نواحی

اندازه و ثروت بازار داخلی آن، به سطوح تولید و در نتیجه «: نوشت در مورد ایاالت متحده هیتلر

تسهیالت تولیدي اجازه می دهد که هزینۀ تولید را به چنان درجه اي کاهش دهد که با وجود 

. به هیچ وجه ممکن به نظر نرسد ]براي ما[قیمت پایین تر  دستمزدهاي هنگفت، دیگر فروش با

ی ها، براي این فقط ما آلمان. این جا یک نمونۀ هشدارآمیز باشد توسعۀ صنعت خودرو می تواند در

ود دستمزدهاي مضحک، حتی ذره اي هم در موقعیت صادرات موفقیت آمیز جمثال، نیستیم که با و

؛ ما باید نگاه کنیم که چگونه شمار خودروهاي امریکایی حتی در قرار نداریم در برابر رقابت امریکا

که اندازة  این دلیل ممکن استچنین چیزي تنها به . و به گسترش استکشور خود ما به سرعت ر

بازار داخلی امریکا و قدرت خرید آن و مواد خام، ارقام فروش داخلی صنعت خودرو سازي امریکا را 



و این به تنهایی روش هایی تولیدي را ممکن می سازد که در اروپا به دلیل فقدان تضمین می کند 

  )15(» ناممکن است ،یفرصت هاي فروش داخل

االترین تکامل بهره ببه عنوان -»فوردیسم«، مورخ، نشان داد، »ادام توز«به بیان دیگر، همان طور که 

  .بود» زنده يفضا«مستلزم  -راین سودآوري سرمایه داري در آن زمانباوري کار و بن

بنابراین آموزه هاي نژادي که سابقاً تکامل یافته بود، اکنون در چشم اندازي ادغام گردید که وظیفۀ 

شیدن سلطۀ ایاالت کاصلی را توسعۀ ظرفیت اقتصادي آلمان و اروپا به طور کلی براي به چالش 

مفهوم  این خود یککه هیتلر تأکید داشت  - اروپایی پانِ پاسخ، در نوعی جنبشِ. متحده می دید

اتحاد و یکپارچکی اروپا می بایست بر مبناي مبارزه اي به دست . نهفته نبود -یهودي احمقانه است

دولت هاي التین را اشغال کرده و  ،نیرومندترین دولت صورت می گرفت، به همان شکلی که روم

  .رایش آلمان را درهم کوبیده بود ،پروس

ی به پاخیزد، دولتی خواهد است در برابر امریکاي شمال در آینده، تنها دولتی که قادر«: هیتلر نوشت

درك کرده چگونه  -خارجی خود تسیاس جوهرةو همین طور  حیات درونیخصلت  بنا به-بود که

... این.... ارزش نژادي مردم خود را باال ببرد و آن را به عملی ترین شکل ملی براي این هدف ارتقا دهد

ترین درجۀ ممکن براي این ن پدري ما را تا باالهیاست که منبش ناسیونال سوسیالیست وظیفۀ ج

  )16(» وظفه تقویت و  آماده کند

نوشت، این گفته ها قدري از سیاست هاي طبقۀ حاکم  1928زمانی که هیتلر این خطوط را در سال 

 ، سیاستمدار بورژوایی اصلی در»گوستاو اشترسمان«در جناح راست افراطی، سیاست . آلمان دور بود

جمهوري وایمار، این بود که موقعیت آلمان را از طریق مشارکت در بازار جهانی و زیر سایۀ حمایت و 

ف رُاما وضعیت در شُ. حسن توجه ایاالت متحده، به موقعیت یک قدرت اروپایی و جهانی بازگرداند

طی .  باشدمی رفت که آخرین دورة رونق و توسعۀ کوتاه مدت پسا جنگ  1928سال . تغییر سریع بود

شد و  برپاسرمایه متوقف گردید، تعرفه ها  نجریا. تنها دو سال، بازار جهانی عمالً متالشی شد

  .بورژوایی هر کشور بیش از پیش به راه حل هاي ناسیونالیستی چرخش کرد



ن از مارکسیسم و دنباله نیاز به تسویۀ آلمایعنی  -، دو آموزة اصلی جنبش نازي1930تا آغاز دهۀ 

گیري بخش هاي با جهت - »فضاي زنده«برنامۀ اقتصادي ناسیونالیستی با اتکا بر سیاست  کز یروي ا

  .می یافت و قرابت همسویی ،رو به رشد نخبگان حاکم آلمان

اصالت ناسیونال سوسیالیسم این بود که هیتلر به جاي آن که «: گفت »ادام توز«همان طور که 

ة کشورهاي انگیلسی رتحت سیط درون نظام اقتصادي جهانیِروتنانه جایگاهی را براي آلمان در ف

مردم خود را براي یک مصاف  ۀفتومیت هاي فروخرحظر بگیرد، به دنبال این بود که مزبان در ن

آلمان با تکرار آن چه اروپایی ها طی سه قرن گذشته در سرتاسر  .حماسی با این نظام، بسیج کند

ت به امپراتوري خود برسد؛ آلمان با چپاول آخرین زمین در شرق، سنداده بودند، می تواجهان انجام 

در رقابت  پیروزيمی توانست بنیانی خودکفا براي هم وفور اقتصادي داخلی و هم پالتفرم الزم براي 

  .)17(» روي ابرقرت با ایاالت متحده، ایجاد کند پیشِ

نازي ها از طریق . را ترسیم کردتنها پنج ماه پس از استقرار هیتلر، مسیر رژیم نازي  تروتسکی

دیمی قب احزا. قابلیت خود به بسیج خرده بورژوازي خشمگین و نامتعادل به قدرت رسیده بود

بورژوایی سقوط کرده بودند، اما احزاب طبقۀ کارگر قادر به ارائۀ راه برون رفت از بحران جامعۀ 

از نظم بورژوایی و پارلمانتاریسم در  سوسیال دمکراسی خود را متعهد به دفاع. سرمایه داري نبودند

توده ها را به انقالب فراخوانده بود،  نیز هرچند حزب کمونیست ؛دسوسیالیستی کرده بو ببرابر انقال

  .ولی تماماً از انجام آن عاجز بود

سیاسی تبدیل کنند  ۀات خرده بورژوازي را به یک برنامتحت این شرایط، نازي ها قادر بودند که توهم

قدرت گیري هیتلر، وظایف او از سوي  ضبه مح ،تروتسکی نوشتاما همان طور که . قدرت برسند و به

روها و منابع مردم به نفع تمرکز اجباري تمامی نی«: شدمی منافع سرمایۀ انحصاري تعیین 

به معناي تدارك براي جنگ است؛ و این  -ی حقیقی دیکتاتوري فاشیستیخمعناي تاری -سمیلامپریا

قدرت می  تردر عوض هیچ گونه مقاومت داخلی را برنمی تابد، و به تمرکز مکانیکی بیشوظیفه 

شود، بلکه تنها می بایست با جنگ یا  معافت اصالح یا از خدمت سنفاشیسم نمی توا. )18(» انجامد

یک فاجعۀ  کرد که تاریخِ هراشا ضمیمۀ بعدي نوشتۀ خودتروتسکی در . انقالب سرنگون می شد

چند  عِضووم امر، این .جدید اروپایی، با زمان الزم براي مسلح شدن دوبارة آلمان تعیین خواهد شد



طی تنها چند سال، اروپا با چشم انداز درغلتیدن دوباره به ورطۀ جنگ رو . ماه یا حتی چند دهه نبود

  . به رو شد

یم ژر ارزیابیو بارها تکرار شده؛ و آن این که سابقۀ رژیم نازي، به ادعایی انجامیده که بارها خصلت بی

» ناپختگی«نازي به عنوان یک رژیم سرمایۀ انحصاري، مانند تحلیل تروتسکی، هیچ چیز نیست جز 

این رژیم نازي ها بود که برنامۀ سیاست خود را مطابق با  که در عوض استدالل می شود. مارکسیستی

به طور اخص  به لحاظ  این استدالل. بزرگ دیکته کرد سرمایۀاهداف سیاسی و نژادپرستانۀ خود به 

رعب و  مسئولوان تند است، چون به این معنا است که سرمایۀ انحصاري را نمی یسیاسی خوشا

مطیع و تابع  ،همراه با دیگر بخش هاي جامعه ،در عوض سرمایۀ انحصاري. وحشت رژیم هیتلر دانست

  .دیکتاتوري نازي ها بود

بزرگ، به نوعی مستقیماً  سرمایۀرهبران  که من نمی گویم :از همان ابتدا روشن کنم اجازه دهید

. هیچ حکومت سرمایه داري به این شکل عمل نمی کند. یم هیتلر را دیکته کردندژسیاسی ر برنامۀ

  .اما، همان طور که گفته شد، این قطعاً یک رژیم سرمایۀ انحصاري بود

تري بتوانیم پیچیدگی هاي ی بیشیم، با روشندرمتحده در آن مقطع بازگیت ایاالت شاید اگر به وضع

ترین تردیدي ندارد که حکومت روزولت نقش مطلقاً امروز هیچ کسی کوچک. وع را درك کنیمضوم

. ایفا کرد 1930تعیین کننده اي در دفاع از سرمایه داري امریکا در برابر انقالب سوسیالیستی در دهۀ 

 محافل اصلی بورژوازي تأکید کرد ولت در برابر بسیاري از منتقدین خود در درونهمان طور که روز

با این وجود، در آن مقطع، بسیاري . ردوجود ندامتعهدتر از او براي دفاع از سرمایه داري  کسی که

فراتر از  عیدید است که به نوجبیانگر یک اقتصاد سیاسی » New Deal«طرح ادعا کردند که 

خود سرزنش می  »کمونیستی«و » سوسیالیستی«روزولت اغلب به خاطر اقدامات . سرمایه داري رفته

ترین بزرگ در مقاطع خاص هر چه باشد، حکومت او در عمیق سرمایۀروزولت با  اما تنازعات. شد

  .چنین بودمعناي کلمه، یک رژیم سرمایۀ انحصاري بود، درست همان طور که رژیم نازي در آلمان 

حاکم بر اقتصاد  بزرگ سرمایۀت، بانک ها و اراي از استقالل را نسبت به انحصا ها درجه همۀ حکومت

در مورد . اما ماهیت هر رژیم، با منافع طبقه اي که به آن خدمت می کند تعیین می شود. ملی دارند



براي مثال، تخمین زده می شود . موضوع را بسیار روشن می کند آمار و ارقام،دولت نازي ها، حقایق و 

که درصد باال رفته است؛ درحالی  36، 1939و  1933که سهم سود از درآمد ملی، طی سال هاي 

با الغاي اتحادیه هاي مستقل و همین طور چانه . بود دستمزدها درصدي 5شاهد کاهش  ،همین دوره

حقوق یک کارگر . درصد کاهش یافت 25زدهاي واقعی تقریباً زنی دسته جمعی و حق اعتصاب، دستم

معادل با ، 1929م در سال قگ در ساعت بود، درحالی که همین رفنین 81حدود  1942ماهر در سال 

، حتی برخی از نمودت سرمایه داري دفاع یکترین حد از مالدولت نازي ها تا بیش. بودفنینگ  95.5

  .کرداقدامات ملی سازي در حکومت هاي پیشین را هم وارونه 

ترکیب می شود که تحت  گیرياین ادعا که رژیم نازي ابزار سرمایۀ انحصاري نبود، اغلب با این موضع

این ادعا را یکی از اعضاي اصلی . حاکمیت نازي ها، قوانین اقتصاد سرمایه داري دیگر در کار نبود

، در یکی از مقاالت بسیار تأثیرگذار خود با عنوان »فردریش پوالك« انکفورت، یعنیمکتب فر

  .پیش کشید 1941در سال » امکانات و محدودیت هاي آن: سرمایه داري دولتی«

ز پیش ع در اقتصاد نازي ها بیش اببر این واقعیت کرد که تخصیص منا تحلیل خود را متکی »پوالك«

او ادعا کرد که با پایان . تورات دولت و مقامات برنامه ریزي آن تعیین می شددسنه از طریق بازار که با 

. چنین وضعیتی، نتایج بسیار مهمی در بر داشت. »به اصطالح قوانین اقتصادي ناپدید می شوند«بازار، 

مده نظام سرمایه داري جهانی بیرون آ دل ازبه این معنا بود که رژیم نازي، از قید تناقضاتی که یعنی 

با برنامۀ  ،زمانی که هماهنگی تمامی فعالیت هاي اقتصادي«: پوالك نوشت. گردیده بودبود، رها 

آگاهانه و نه قوانین طبیعی بازار صورت می گیرد، مشکالت اقتصادي به معناي قدیم دیگر وجود 

ك قدرت جاي خود را به محر ،تحت این نظم اقتصادي نوین، محرك سوداز این منظر،  .)19( »ندارند

  .داده بود

استدالل خود را بر ناپدید شدن بازار سرمایه داري به عنوان مکانیسم مرکزي تخصیص  »پوالك«

پیش از آن که آن ها به قدرت برسند، . اما این اساساً نتیجۀ اقدامات نازي ها نبود. منابع متکی کرد

تعرفه ها، توافقات و مناطق  طریقاز تجارت . عملکرد بازار جهانی سرمایه داري عمالً متوقف شده بود

. بود درآمده به حالت تعلیق، درحالی که جریان سرمایۀ بین المللی تقریباً محدود شده بودارزي ویژه 



بحران هاي متعاقب آن، به  به به این وضعیت، و ی بودواکنش ،اقدامات صورت گرفته به دست نازي ها

  .در تراز پرداخت هاي آلمان بحران خصوص

  که بود جاي اقتصاد را بگیرد، تناقضات اقتصادي سرمایه داري آلمان ،به جاي آن که سیاستدر واقع 

تمرکز  ،به بیان تروتسکیاین دستور کار، جوهرة  ؛دستور کار سیاسی رژیم نازي را به حرکت واداشت

  .تمامی منابع مردم در خدمت امپریالیسم و تدارك براي جنگ بود

ه معناي آن بود که دینامیسم سرمایه داري آلمان نمی تواند هیچ گونه مجراي سقوط بازار جهانی ب

در . آلمان بسنده کند قتصاد محدود ملی خودبه همین ترتیب نمی توانست به ا. بین المللی پیدا کند

اما چگونه؟ از . نتیجه مجبور بود براي سازماندهی مجدد اقتصاد اروپا، به سوي بیرون فشار بیاورد

ل مخارج حکومت کدرصد از  50بیش از خارج نظامی تا سال دوم حکومت هیتلر، م.  ابزار نظامیطریق 

. درصد افزایش یافته بود 73، این نسبت به 1935در سال . بر روي اجناس و خدمات را شکل می داد

رصد د 10درصد به تقریباً  1ملی آلمان از  د، سهم مخارج نظامی در درآم1935و  1933بین سال هاي 

  )20(. در یک دولت سرمایه داري در دورة صلح مشاهده نشده بود افزایشی که هرگز -افزایش یافت

من ود که از رونق اقتصاد آلمان به ی، یک واکنش احساساتی به ثبات اقتصادي ظاهري ب»پوالك«تز 

رکود «منجر به تناقضات  بر با این حال این ثبات به این معنا نبود که. بود نشأت گرفتهنظامی گري 

این بار، در جنگ  -برعکس، این تناقاضات در شکلی جدید بیرون می آمدند. لبه شده بودغ» بزرگ

  .امپریالیستی

 .در این جا الزم است که در مسائل اقتصادي سیاسی، حتی اگر شده به شکل مختصر، نقب بزنیم

درگیر رکود، رونق به وجود  اقتصادمخارج نظامی می تواند با باال بردن تقاضاي مؤثر و اشتغال، براي 

بلکه . جناس مصرفی است و نه ایجاد اشتغالاك اقتصاد سرمایه داري، نه تولید اما نیروي محر. آورد

از این زاویه، مخارج نظامی، ضمن آن که براي . سرمایه توسعۀمنشأ  ، یعنیانباشت ارزش اضافی است

سرمایه گذاري در . مصرف ارزش اضافی می شودسرمایه داران منفرد سودهاي هنگفتی دارد، شامل 

مشخصاً از این جهت مولد  -مواد خام، ماشین آالت و تکنولوژي جدید و غیره -کاالهاي سرمایه اي

. در فرایند تولید استفاده می شود است که این سرمایه براي استخراج ارزش اضافی از طبقۀ کارگر



در واقع این هزینه ها، معادل اقتصادي مخارج . کندمخارج نظامی، کاالهاي سرمایه اي تولید نمی 

  .بورژوازي بر روي اجناس لوکس است

ت گذاري انحصاري یا ارغ از آن که تحت شرایط رقابت آزاد باشد یا قیمفهر اقتصاد سرمایه داري، 

واحد  از همان آغاز تشکیل دولت آلمانِ. رات دولتی، درگیر انباشت ارزش اضافی استرتنظمیات و مق

 .تولید اجناس براي فروش در بازار جهانی بود ،منبع ارزش اضافی براي سرمایۀ آلمان، 1871در سال 

براي مثال، . این وابستگی به اقتصاد جهانی، خصلت بنیادي سرمایۀ آلمان بوده و هنوز هم هست

که حتی از چین الص داخلی را شکل می دهد، نسبتی خصد تولید نارد 47امروز صادرات آلمان تقریباً 

  .تر استنیز بزرگ

ق ه واسطۀ هزینه هاي نظامی از عمباقتصاد ملی . سقوط کرده بود ی، بازار جهان1930اما در دهۀ 

با این حال مشکل انباشت سرمایه داري را حل نکرد؛ در عوض آن مشکل را . بحران بیرون کشیده شد

آلمان چگونه و از کجا باید به دست می  درمنابع الزم براي تضمین تداوم انباشت سرمایه . تشدید کرد

ز همه جنگ در و جنگ، بیش ا. این دینامیسمی بود که به جنگ انجامید. آمد؟ از طریق اشغال نظامی

  .هولوکاست فراهم نمود شرق در برابر اتحاد شوروي، شرایط را براي

 ،همین امر ، ودر شماري از سخنرانی ها، مستقیماً به الزام اقتصادي براي جنگ اشاره کرد »هیتلر«

بود که در صورتجلسۀ  1937نوامبر  5ضوع اصلی سخنرانی هیتلر براي افسران ارتش در تاریخ وم

او طی سخنرانی براي  ،1939تان در سپتامبر سحمله به لهچند روز پیش از . شد تثب »هوسباخ«

گفت که تصمیم گیري براي  »هیتلر«. دوباره به فشارهاي اقتصادي اشاره کرد ،فرماندهان جنگی

ما چیزي براي از دست دادن نداریم؛ ما همه چیز براي فتح داریم؛ وضعیت «: آلمان ساده است

. به گونه اي است که تنها چند سال می توانیم دوام بیاوریم نمایخاطر محدودیت هااقتصادي ما به 

  .)21(» گزینۀ دیگري نداریم، باید عمل کنیم. گورینگ می تواند این را تصدیق کند



سپس تهاجم به فرانسه، بیرون . دنبال شد 1»جنگ نشسته«تهاجم نازي ها به لهستان، با چندین ماه 

یک سال بعد، در . رسید راهاز  1940و تسلیم فرانسه در ژوئن  »دونکرك«در  بریتانیاراندن نیروهاي 

: ماده شده بود، متحقق سازد، هیتلر به شرق رو کرد تا اهدافی را که رژیم او برایش آ1941ژوئن  22

  .و استعمار اتحاد شوروي کشورگشایی

هدف آن . لیه بریتانیا و فرانسه بودهیتلر روشن کرد که جنگ علیه اتحاد شوروي متفاوت از جنگی ع

ه ساختن قلمرو شوروي و سازماندهی مجدد کامل رصرفاً شکست ارتش شوروي نبود، بلکه مستعم

  .لمان بودآاقتصادي و اجتماعی آن منطبق با نیازهاي دولت 

 هیتلر ر می رسید اتحاد شوروي به زودي سقوط خواهد کرد،ظن، زمانی که به 1941سپتامبر  17ر د

بر قلمرو روسیه  اروپا تیکمالحکم به مبارزه براي هژمونی در جهان، «: اهداف تهاجم را تشریح کرد

... الوسمردم ا... تبدیل می کند محاصرهاروپا را به امن ترین جاي جهان در برابر  امر ؛ اینمی دهد

ماست، درست همان طور که انگیلسی ها با  هند ،قلمرو روسیه... محکوم به زندگی خود نیستند

ما . افراد بر هند حکومت می کنند، ما هم بر قلمرو مستعمرة خود حکم خواهیم راند از مشتی

اوکراینی ها را با شال هاي ابریشم، جواهرات و هر آن چه مردم مستعمره بخواهند، تأمین می 

  .)22(»کنیم

، معادل با »ولگا«. استعمار امریکاي غربی تشبیه کرد هب گر، هیتلر تصرف اتحاد شووري رادر موارد دی

پاك می شد و از صحنه  بومیان امریکاهمانند می بایست  »اسالو«جمعیت  ؛بود »می سی سی پی«

به سرزمین فرصت هاي نامحدود  - و نه امریکا -اروپاقرار بود . می داد» برتر«جاي خود را به جمعیت 

  .ودشبدل 

                                                           
 آلمان ارتش حملۀ با 1939 سال سپتامبر 27 تاریخ در که دوم جهانی جنگ در است نبردي )Phoney War(جنگ نشسته   1

 موضع فرانسه شرق در آلمانی سربازان برابر در فرانسوي و بریتانیایی سربازان ها ماه حمله این در .شد شروع فرانسه خاك به نازي

 نشسته جنگ به آلمان در و جنگ بازي به بریتانیا در نبرد این دلیل همین به.کنند شلیک تیر یک تیح که آن بی ،بودند گرفته

  .شد مشهور



ر بدسام تاریخرانس پراگ به در کنف »والتر فونک«همین محتواي استعماري را وزیر اقتصاد نازي ها، 

می گیرد، و  به خود می، چهرة جدیديیقارة قد«: او طی نطق اصلی خود توضیح داد. به کار برد 1941

معطوف به  سیاست... به لحاظ اقتصادي، این به معناي دوري از . این چهره را به سوي شرق می گرداند

شرق اروپا، با مواد  قلمروهاي وسیعدرهاي . انگلو ساکسون استو استعماري نیروي دریایی  خارج

  )23(» .د آیندة اروپاستسرزمین مستعمرة معهوهمان ردیده، گاروپا باز نه سوي ب وزغنی که هن خام

لیۀ نیروهاي ک، به رابطۀ میان خشونت استعماري 1915خود،  »وة یونیوسزج«رزا لوکزامبورگ در 

  :شت در اروپا طی جنگ جهانی اول اشاره کرده بودوح ستی و رعب ویلامپریا

درنده خویی که اروپاي سرمایه  جانورانبراي نخستین بار، . جنگ جهانی، یک نقطۀ عطف است«

وقتی بلژیک، نگین پربهاي تمدن . داري به چهار گوشۀ جهان فرستاد، به خود اروپا وارد شده اند

درهم شکست،  تباهی روکنیروهاي  اصابتاروپا، و باشکوه ترین بناهاي یادبود شمال فرانسه زیر 

با انفعال نظاره گر بود که همان  "جهان متمدن"همین .  در سرتاسر جهان برخاست حشتوفریاد 

ري را با جیغ ارو دهد و ماسه هاي کاالهرِبودي ظالمانۀ ده هزار نفر از قبیلۀ هاامپریالیسم فرمان به ن

گر بود،  هرنظا "جهان متمدن"تشنگی پر کند؛  هاي دیوانه وار و خس خس هاي افراد درحال مرگ از

ا سرکردگان صنعت تا سر حد مرگ ده سال ب ]مبیاکل[وقتی چهل هزار نفر در رودخانۀ پوتویاما 

به  ه فرهنگ کهن آندند؛ درست مانند چین کشجه شدند، درحالی که باقی مردم زمین گیر نشک

کشیده شد، سربازانی که به همه نوع شقاوت، نابودي و هرج و مرج  شتدست کهنه سربازان اروپا به آ

 سلطۀ خارجیتنگ ان مسجز از مقاومت در برابر ریعا ،دست زدند؛ درست همان طور که ایران باستان

برابر یوغ سرمایه خم را در ب اپشت اعر ،ریشمش؛ مثل طرابلس که آتش و شد به دور گریبانش، خفه

هوشیار شده است  "جهان متمدن" تنها امروز این. ان را نابود کردکرد، فرهنگ و سکونتگاه هاي آن

جهان متمدن تنها اکنون . فت بار استخفس آن مرگ به بار می آورد؛ که نَ که نیش امپریالیست ها،

فهمیده، پس از آن که پنچه هاي تیز این جانور وحشی آغوش مادر خود، تمدن بورژوایی خود  این را

  )24(» اروپا را دریده است

نیز تماعی این یک ضد انقالبی اج. تالش به تصرف اتحاد شوروي فراتر از یک جنگ استعماري بود

ار، مستلزم نه فقط واژگون کردن دولت مستقر از زمان انقالب معو است کشورگشاییبراي هیتلر، . بود



بلشویک هاي «به خصوص  -ی و معنوي، که همین طور ریشه کن ساختن نیروهاي اجتماع1917

بنابراین جنگ در شرق از همه . و نگاه داشته بودند کرده می شد که این دولت را رهبري - »هودی

این منشأ هولوکاست  .بود )»Vernichtungskrieg«( جهت یک جنگ ویرانی و ریشه کن ساختن

  .است

، )Einsantzgruppen( همراه آن ةنازي به ارتش و نیروهاي ویژ دستوارت هیتلر و دیگ رهبران

  .کارزاري کشنده علیه یهودیان نیز باشدزمان با جنگ، قرار بود روشن کرد که هم

گفت  نیروهاي مسلح فرماندهی کل ینایعمل یگان، فرماندة »آلفرد یودي«، هیتلر به 1941مارس  3در 

روشنفکران «: استبینی ، بلکه نبرد دو جهانصرفاً مسألۀ تسلیحاتنه  ،که کارزار قریب الوقوع نظامی

  .»مردمان تاکنون، باید محو شونداین  "سرکوب کنندگان"یک یهودي، وشبل

 ي اي که استالین کاشته، باید ازروشنفکرنهال «: را تدوین کرد »اس اس«هیتلر وظایق واحدهاي 

یانه شحدر و از زور باید در روسیۀ بزرگ،. اتوري روسیه با خرد شودماشین کنترل امپر. ریشه دربیاید

  .»تفاده شودساترین شکل آن 

. نفره از افسران ارتش دربارة جنگ پیش روس خنرانی کرد 200به نشستی  خطاب، 1941مارس  30در 

 به عنوان یکیسم، وشبل تخفیفبیرد  . تصادم دو ایدئولوژي«: در مکتوبات این نشست می خوانیم

نه پیش و نه پس  ،یک کمونیست. ر عظیم براي آیندة ماستطکمونیسم یک خ. جنایت ضد اجتماعی

اگر این را درك نکنیم، ما هنوز به دشمن مشت خواهیم . این جنگ ویرانی است. رفیق نیست ،از نبرد

ما براي حفظ دشمن به جنگ دامن . یموباره باید با دشمن کمونیست بجنگسال بعد، د 30، اما پراند

این .. ..بلشویک و روشنفکران کمونیست يریشه کن کردن کمیسرها. جنگ علیه روسیه... نمی زنیم

به معناي آسودگی آینده  امروز ماتدر شرق، نامالی. در غرب است نگی بسیار متفاوت از جنگج

نوشته اي در . »خود را براي آینده قربانی کنند شخصیفرماندهان باید شک و تردیدهاي . است

  .»ه اندهمه به ناهار دعوت شد. ظهر«: یدانتهاي این صورت جلسه آمده است که می گو

 يوع اقدامات و ابزارهاي مورد نیاز براي فرونشاندن قلمرونسندي که در سطوح باالي ارتش دربارة در 

که سربازان این بار فراتر از  در این ارتباط، باید اذعان داشت«: چنین آمد تهیه شده بود، اشغال شده



تردیدي نیست  .د شدنیهودي مواجه خواه-یکوشبینی بلجهان نیلبا حام.... ت معمول نظامی اوممق

علیه ارتش  ،پشت سر درنه و اد از سالح تفرقۀ خود به شکل ماهرنهر زمانی می توان چنین کسانی که

 نسربازا. د کردند و چنین هم خواهنرد یا فرونشاندن سرزمین است، استفاده کنبه درگیر نآلمان ک

نفاق افکن روهاي ینحفظ امنیت خود به طور کامل و مؤثر در برابر این براي  التزامبنابراین از حق و 

  .»برخوردارند

بلشویسم، «: ن آلمان اعالم می کردها دربارة راهنماي رفتار سربازا بخش آغازین این دستور العمل

بینی نفاق آلمان باید وارد نبرد با این جهان. دشمن مرگبار مردم ناسیونال سوسیالیست آلمان است

یتاتورهاي بلشویک، ژرا علیه آ فعالیرحمانه و این مبارزه، ابزارهاي بی. افکن و حاملین آن شود

  )25(» می طلبد ،چریک ها، خرابکاران و یهودیان، و حذف کامل هر مقاومت فعال یا غیرفعال

پایتخت ، »کی یف«در بیرون  تنگ واقع دره ايآشکار شد؛  »بابی یار«در  ،در عمل معناي این گفته

ۀ چریکی به سربازان لیهودي به دنبال یک حم 771هزار و  33، 1941مبر اتسپ 30-29؛ در اوکراین

در  - عم از مرد، زن و کودكا -هزار یهودي 800، تا 1941تا پایان سال . آلمان، به گلوله بسته شدند

زمان هم. در روزنفر  4200دود به طور متوسط ح یعنی ق به قتل رسیدند،به شر نازي ها تکرمسیر ح

میلیون  3.5، از 1942تا بهار سال . هزار نفر در روز می مردند 6شوروي با نرخ از جنگی  اسیران

  .میلیون نفر جان داده بودند 2، بیش از زندانی کرده بود »ورماخت«سربازي که 

تار جمعی تدارکات براي کش .، این عملیات مهلک وارد مرحلۀ نوینی شد1941با به پایان رسیدن سال 

تهاجم به اتحاد  در فاصلۀ. گردیدیهودیان با استفاده از اتاق هاي گاز در اردوگاه هاي کار اجباري آغاز 

» راه حل نهایی«تصمیم گرفته شد که  - زمان دقیق هنوز مورد بحث است -ي و پایان جنگوشور

 سکار دراجزیرة ماداگ سابقاً طرح اعزام یهودیان به. مسألۀ یهود، از طریق کشتار جمعی متحقق شود

حفظ برتري  در نتیجه ازشکست بریتانیا و  ازنازي ها  ناتوانینظر گرفته شده بود، اما این طرح با 

 اام. ري بودبیدر س »اورال«طرح دیگر، اخراج یهودیان به شرق . گذاشته شد نیروي دریایی، کنار

اما . عظیمی را ترسیم می کردند تلفاتاین طرح ها، . بود درنیامدهتصرف تحت شوروي هنوز اتحاد 

طرح کشتار سازمان یافتۀ جمعی تمامی یهودیان زنده در اروپاي تحت کنترل نازي ها، هنوز در 

  .دستور نبود



این . گرفته شده بود دیگر تصمیماین ، 1942ژانویۀ  20در  »هزوان«تا زمان کنفرانس بدنام با این حال 

 ،»راینهارد هیدریش« بر عهدة ریاست آن و کنفرانسفراخوان به برگزاري . ه اتخاذ نشدزتصمیم در وان

 .، بودشتاپو و دیگر نهادهاي امنیتی و پلیسی نظارت داشتگرئیس دفتر امنیت اصلی رایش که بر 

تر گرفته شده بود نس، اطالع رسانی به بوروکراسی دولت آلمان از تصمیمی بود که پیشاهدف از کنفر

طرح . دنی به عنوان یهودي دسته بندي می شوانچه کس این که تعریفتوافق بر سر  و همین طور

  .کشتار جمعی عملی شد و تا آخرین روز جنگ ادامه یافت

 320لمنو، خهزار؛  600، ستزمیلیون؛ بل 1.4آشوئیتس، : رج استخا ادراكآمار تلفات هنوز از قوة 

هزار؛  250هزار؛ سوبیبور،  65تنت، سهزار؛ مالی ترو 300دانک، ایهزار؛ م 600، تسوانُهزار؛ یاس

تقریباً دو سوم جمعیت یعنی هزار؛ مجموعاً قریب به شش میلیون یهودي کشته شدند،  870تربلینکا، 

  .)26(یهودي در اروپا 

، منشأ این کشتار جمعی، در تناقاضات امپریالیسم آلمان و متر تأکید کرده ایهمان طور که پیش

اما تفسیر مارکسیستی از هولوکاست چگونه ممکن . سرمایه داري جهانی در کلیت آن نهفته است

برخودار چنین نقش کلیدي از یک است وقتی به روشنی ایدئولوژي نازي، و نه نیروهاي اقتصادي، 

می توانست در استفاده از سیستم حمل و نقل و دیگر منابع ؟ چه انگیزة اقتصادي احتمالی اي بود

کیلومتر دورتر وجود داشته  هاصدمرگ  براي انتقال یهودیان به اردوگاه هاي کشور، بسیار مورد نیاز

و چه نظامی می توانست مقرون به  يچه به لحاظ اقتصاد ،مار نیروي کار یهودیانثاست باشد؟ مطمئمناً

نیروي محرك نظام کشتار جمعی  ،نازي ها نژادپرستانۀئولوژي دطبق این اعتراضات، ای. صرفه تر باشد

  .بود؛ نظامی که همه چیز، از جمله اقتصاد، تابع آن قرار داشت

ستانۀ نازي ها را اجازه دهید با گفتن این نکته آغاز کنیم که ما نمی توانیم صرفاً ایدئولوژي نژادپر

نژادپرستی بیولوژیک نازي ها، . این خود باید توضیح داده شود. امري ثابت و مفروض درنظر بگیریم

 نو تقویت خود تمد» پاك سازي«که به عنوان  ،چارچوب ایدئولوژیک را براي کشتار جمعی یهودیان

ي صرفاً از ذهن دیوانۀ ژئولواین ایدي از کجا می آمد؟ ژاما این ایدئولو .، ارائه کردمحسوب می شد

ایه داري حاکم اروپا و اصلی ایدئولوژي نخبگان سرم ءنژادپرستی بیولوژیک جز. هیتلر برنخاست

، تمامی رهبران به اصطالح 1919در سال . تعمار بودسه سوي اده در مسیر حرکت آن ها بحایاالت مت



برابري نژادي را به رسمیت می شناخت، با حذف یک بند از معاهدة ورساي که  ،قدرت هاي دمکراتیک

ي بود که ژترین حالت یک ایدئولونژادپرستی بیولوژیک هیتلر و پیروان او، تنها افراطی. توافق کردند

در قرن نوزدهم تکامل یافته بود، یعنی زمانی که قدرت هاي اصلی سرمایه داري آغاز به ساخت 

که طی آن منافع اقتصادي قطعاً نقشی حیاتی ایفا  امپراتوري هاي مستعمراتی خود نمودند؛ پروژه اي

  .می کرد

کاریکاتورهایی که به کرّات از مارکسیسم ساخته و به کار گرفته می شود، این ادعا است از یکی از 

. عوامل اجتماعی است واقعی صاديتقیک پوشش براي انگیزه هاي انظر مارکسیسم، ایدئولوژي تنها 

که بر  ،که می بینیم افراد نه بر مبناي انگیزه هاي اقتصادي» رد می شود«در نتیجه مارکسیسم زمانی 

گراي تخ راسر، مو»ل فرگوسنیان«براي مثال، . عمل می کنند خود ي هايژایدئولو نیروي اساس

رغبتی  ،منافع اقتصادي در دو سوي نبرد یک از صاحبانادعا می کند که از آن جا که هیچ  ییبریتانیا

هیچ یک از آن دو  و بالواسطۀ به منافع اقتصادي فوري جنگ یعنی -به جنگ جهانی اول نداشت

توان گفت ریشه هاي آن در درون نظام اقتصادي سرمایه داري نهفته  یمپس ن -کردمی خدمت ن

 هم به هیچ وجه خواهان رکود ،تجاري یا مالی صاحبان منافعدر این ارتباط باید گفت که . است

اضت اقتصاد سرمایه داري از درون تناق این رکود رخ می دهند، و رکود ها ،با این وجود اما ؛ندنیست

  .دزبرمی خی

ایدئولوژیک خود انگیزه می گیرند و به  بینش هايبا  ،تاریخی امالنمارکسیسم انکار نمی کند که ع

ي ها صرفاً توجیه انگیزه هاي واقعی اقتصادي ژادعا نمی کند که این ایدئولوعمل واداشته می شوند، و 

نیروهاي  -هر انگیزهتأکید می کند که بررسی انگیزه هاي پشت  مارکسیسم با این حال. هستند

ضروري  ،ي معینژساختن منافع اجتماعی یک ایدئولو و روشن - محرك واقعی و اصلی فرایند تاریخی

  .است که شاید فرد درگیر، آگاهانه به آن واقف باشد یا نباشد اي است؛ و این دومی رابطه

-بلشویک« نازي ها کشتار جمعی یهودیان را بر مبناي یک ایدئولوژي نژادپرستانه پیش بردند که

که  جامعه اي -)Volksgemeinschaft(را تهدید و خطر اصلی براي ثبات جامعۀ نژادي » یهودي ها

بقا و رفاه نژاد ژرمن، آزادي، آن ها تأکید داشتند که  .می دید -در جستجوي ایجاد آن بودند نازي ها

ریشه کن ساختن بلشویسم یهودي و به دست : ردحتی از خود تمدن اروپایی، به دو چیز بستگی دا



شرق به هم  تصرفبراي در جنگ  ،این دو مفهوم ایدئولوژیک با نیرویی انفجاري .»فضاي زنده«آوردن 

  .پیوستند

، سرپرست مطبوعات دفتر امور خارجۀ آلمان در سال »پل کارل اشمیت«دیدگاه رژیم نازي در بیانیۀ 

شت سیاسی اکه مسألۀ بهد، مسألۀ یهود، نه مسألۀ بشریت و مذهب«: بندي شدجمعچنین  1943

اسی هودیت یک عفونت سیباید مبارزه کرد، چرا که ی ،در هر جا که یافت شود ،است؛ با یهودیت

  .)27(» ارگانیسم ملی است رمسري است، مایۀ نفاق و مرگ ه

ناي بعمراتی عظیم در اروپاي مرکزي و شرقی بر متسلمان نازي، ایجاد یک امپراتوري مهدف جنگی آ

بود که با هستی ضد ملی و وابستگی  ینیازمند حذف یهودیان ،ثبات این رژیم. تسلط نژاد آریایی بود

ذیه غرا ت »نژادهاي پست« از سوي اعتراضاتخود به بلشویسم آن را تهدید می کردند و حضورشان، 

  .یزیکی حذف کرد، پس باید منقرض می شدندفاگر نمی شد یهودیان را به طور . می کرد

»می »اگر این یک انسان است«، بازماندة آشوئیتس در مقدمۀ کتاب خود با عنوان »ويپریمو ل ،

که با واقعیات متناسب  اگرا از هولوکاست او را راضی نمی کنند، چرنویسد که توضیحات تقلیل

صر به را که برایم در طول تاریخ منح ۀ گستردهافسارگسیخت جنون آننمی توانم خاطرة «: نیستند

د درك این سم نازي برایش اضافه می کند که هرچن »لوي«. »فراموش کنم ،فرد به نظر می رسد

  .)28(» همیم که از کجا نشأت گرفتفم و باید بینما می توا«اما غیرممکن است، 

چگونه کسی می تواند یک برنامۀ کشتار جمعی را . را به یاد می آورد یابهشمدیدگاه » لوي«نظرات 

، ها یهودیان از تمامی بخش هاي اروپاي تحت اشغال نازي ها و کشتن آن آوردنکه براي » بفهمد«

که نازي ها چشم انداز پیروزي نداشتند، ادامه یافت؟  یدرست تا آخرین روز هاي جنگ و در شرایط

که چه طور در جنگ جهانی » میمهفب«می توانیم آیا . اما یک وضعیت تاریخی دیگر را درنظر بگیرید

به جبهه » فله اي«تور داده می شد که مردان جوان، حتی پسر بچه ها را به طور اول به افسران دس

هاي  مسلسلرگبار با   تنها ال پیشرويماعزام کنند، با این که می دانستند آن ها بدون هرگونه احت

اتی ناممکن باشد، اما ما قطعاً منشأ آن را مچنین تصمی» فهمیدن«اك می افتند؟ شاید خمرگبار به 

  .فوران کرد 1914اوت  14جنگ براي سود و تصرف توسعه طلبانه که در : نیممی دا



دو جبهه به این جنبش در . ما می توانیم منشأ جنبش نازي و برنامۀ نسل کشی آن را بدانیم و بفهمیم

ی بزرگ ترین، نیرومندترین و به نابودي جنبش کارگري آلمان، یعن: دمت کردخمنافع بورژواي آلمان 

امپریالیسم آلمان  به ري که جهان دیده بود؛ و توانبخشییاسی تکامل یافته ترین جنبش کارگاظ سحل

، یعنی ایجاد شده بودکه در جنگ جهانی اول آغاز  ه ايپیگیري پروژ برايپس از جنگ جهانی اول 

که  یستقدر ابله یا به لحاظ سیاسی کور نم هیچ کسی آن یوی گارت مسجبا  .یک امپراتوري در شرق

  .بگوید که این برنامه ریشه در منافع اقتصادي سرمایۀ آلمان نداشت

. ادي سرمایه داري آلمان نیازي به کشتار جمعی یهودیان نداشتصشاید استدالل شود که منافع اقت

تغییر . درنظر گرفت - بیرون از زمان و فضا -اما موضع نخبگان حاکم آلمان را نمی توان بیرون از تاریخ

نوان سازمانده تاریخی به این معنا بود که امپریالیسم آلمان می بایست به جنبش نازي به عو تحوالت 

و جنبش نازي که براي امپریالیسم آلمان بسیار ضروري بود، در . خود حرکت کند ۀو رهبر ملی برنام

  .ان اروپا انجامیدیدشد که به کشتار جمعی یهوعوض متکی بر یک برنامۀ نژادپرستانه 

ر مقام پاسخ به منتقدین تئوري ماتریالیسم تاریخی خود اشاره کرد که آن ها هرچند مارکس د

، جایی که منافع اقتصادي در آن )قرن نوزدهم(تصدیق می کردند این تئوري با جامعۀ حال حاضر 

ن و تغالب بود، خوانایی دارد؛ ولی در عین حال در مورد قرون وسطاي تحت سلطۀ آیین کاتولیک یا آ

م وو ر نمارکس اعالم کرد که او هم از ماهیت قرون وسطی و آت. نیستر نفوذ سیاست، درست م زیور

بر مبناي آیین  نمی توانست یچنان این بود که جامعۀ قرون وسطآگاهی کامل دارد، ولی واقعیت هم

ت بر مبناي سیاست سنمی تواهم نآتن و روم  درست همان طور که ،کاتولیک به حیاتش ادامه دهد

است که توضیح می دهد چرا در یکی سیاست و در  ة زندگی آن هاشیواین برعکس، «: کند چنین

  )29(» دیگر آیین کاتولیک نقش اصلی را ایفا کرد

در جامعۀ . هیمستیزي و منافع طبقاتی پشت آن تعمیم داجازه دهید این تحلیل را به ارزیابی یهودي

ت کاتولیک و الهیات مسیحی به طور اعم مسحوب می براي الهیا عمدهیک مشکل فئودالی، یهودیان 

با این حال . کالم خدا را شنیده بودند، اما عیسی مسیح را رد کرده بودند. آن ها کافر نبودند. شدند

از نظر الهیات، آن ها بنابراین . مسیحیت از آن برخاسته بود نهال ریشه اي بودند که درحکم آن ها

این جدایی . باید از باقی جامعه جدا می شدند. ه شمار می رفتندب تهدیدي براي آموزه هاي مسیحیت



کرده رد  او را، اما تعالیم مسیح را شنیده ،یهودیان. براي جامعۀ فئودالی فوق العاده اهمیت داشت

، شاهزادگان و خود اناین ارتداد بسیار خطرناك بود، چرا که استثمار دهقانان به دست ارباب. بودند

یت بود که ادعا داشت مناسبات طبقاتی حایدئولوژي مسیهمین طور که  ،فقط زور ر نهمتکی ب ،کلیسا

این دوره بر مبناي ایدئولوژي و الهیات عمل می  در ستیزي مسیحیتیهودي. ر داشتهرا خداوند مقد

تی جامعۀ فئودالی و شیوة خاص ستیزي آن ها نقشی حیاتی در حفظ مناسبت طبقاکرد، اما یهودي

  .تولیدکنندگان داشتار مثاست

این رژیم زیر سلطۀ مفاهیم نژادپرستی بیولوژیک و ناسیونالیسم  .اکنون رژیم نازي را در نظر بگیرید

اما سرمایه داري آلمان . ستیزي مهلک می یافتقرار داشت که تجلی تمام و کمال خود را در یهودي

درست همان طور که جامعۀ  ستیزي زندگی کند،نمی توانست با نژادپرستی بیولوژیک و یهودي

سرمایۀ آلمان تنها از طریق کاربرد و انباشت ارزش اضافی . فئودالی با آیین کاتولیک نمی توانست

این مستلزم نابودي جنبش کارگري . قادر به حیات، توسعه، رشد نیرومندتر و شکست رقباي خود بود

به شمار می  ابزار رسیدن به این هدف بار آن،جنبش نازي و برنامۀ مرگ. و ایجاد یک امپراتوري بود

  . این اقتصاد سیاسی هولوکاست است. رفت
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