ﻧﮕﺎھﯽ اﺟﻤﺎﻟﯽ ﺑﮫ ﺣﻮادث اوﮐﺮاﯾﻦ
آﯾﺎ
اﺣﺪاث دﯾﻮار ﺑﺮﻟﯿﻦ ﻧﺸﺎن ﺗﺮس ﻟﻨﯿﻨﺴﻢ از ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ ﺑﻮد؟
آﯾﺎ
طﺮح ﻣﺎرﺷﺎل آﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽ  ،ﭘﯿﺮوزی ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ ﺑﺮ ﺑﻠﺸﻮﯾﺴﻢ ﺑﻮد و ﯾﺎ
ﭘﯿﺮوزی ﺑﺮ" ﺻﻠﯿﺐ ﺷﮑﺴﺘﮫ"؟
آﯾﺎ
اﯾﻦ ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ ﺑﻮد ﮐﮫ در اروﭘﺎ ﺑﺮﻓﺎﺷﯿﺴﻢ ﭘﯿﺮوز ﺷﺪ؟
ﺷﮑﺴﺖ اﻧﻘﻼب  ١٩١٨آﻟﻤﺎن و ﺟﻤﮭﻮری وﯾﻤﺎر  ،اﮔﺮ ﺷﮑﺴﺖ اﻧﺘﺮﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎل دوم ﻧﺒﻮد ﭘﺲ ﭼﮫ ﻧﺎﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ آن ﺗﮭﺎد.؟
اﮔﺮ ﻗﯿﺎم اﺳﭙﺎﺗﺎرﮐﻮس ھﺎی آﻟﻤﺎن در ﺑﺮﻟﯿﻦ در ﺳﺎل  ، ١٩١٩ﻋﻠﯿﮫ ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﻮﮐﺮاﺗﮭﺎی آﻟﻤﺎن  ،ﺣﻘﺎﻧﯿﺖ ﺑﻠﺸﻮﯾﺴﻢ ﺗﻮھﻤﯽ
ﺑﻮدن ﺗﺰ ﮐﺎﺋﻮﺗﺴﮑﯿﺴﺖ ھﺎ را ﻧﺸﺎن ﻧﻤﯽ داد،ﭘﺲ ﭼﮫ ﻧﺎﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ داد داد.؟
دﺳﺘﮕﯿﺮی و اﻋﺪام آﻧﮭﺎ و اﻧﺪاﺧﺘﻦ اﺟﺴﺎد ﺷﺎن در ﮐﺎﻧﺎﻟﮭﺎی ﻓﺎﺿﻼب را  ،ﭼﮕﻮﻧﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺗﻮﺟﯿﮫ ﮐﺮد؟
آﯾﺎ
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎور ﮐﺮد ﮐﮫ ﻓﺎﺷﯿﺴﻢ ﺧﻄﺮی ﺑﻮد ﺑﺮای ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ و ﯾﺎ دوﻟﺖ ﻣﺴﯿﺤﯽ آﻟﻤﺎن ،و ﯾﺎ ﺑﮭﺎﻧﮫ ای ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺮای ﻧﺠﺎت ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ
در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻠﺸﻮﯾﺴﻢ؟ ھﻤﮑﺎری ﺷﺮﻣﮕﯿﻨﺎﻧﮫ ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﻮﮐﺮاﺗﮭﺎی آﻟﻤﺎن و ﮐﻠﯿﺴﺎی آﻟﻤﺎن ﺑﺎ ھﯿﺘﻠﺮ  ،ﭼﮕﻮﻧﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﺮد؟
آﯾﺎ
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎور ﮐﺮد ﮐﮫ ﭘﺎﺋﯿﻦ ﮐﺸﯿﺪن ﺗﻨﺪﯾﺲ ﻟﻨﯿﻦ ﻣﺎﯾﮫ آزردﮔﯽ ﭘﻮﺗﯿﻦ و دارو دﺳﺘﮫ ھﺎی او ﺷﺪه اﺳﺖ؟
آﯾﺎ
ﺑﯿﻦ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﻣﺮوز اﯾﻦ ﺗﻨﺪﯾﺲ را ﺑﮫ زﯾﺮ ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ از ﻣﺎرس ﺗﺎ اﮐﺘﺒﺮ ﺳﺎل  ١٩١٧ﻗﺪرت را در دﺳﺖ داﺷﺘﻨﺪ
ﻓﺮﻗﯽ وﺟﻮد دارد؟.
آﯾﺎ
ھﻤﺎن دوﻟﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﯾﻌﻨﯽ اﺧﻼف ھﻤﯿﻦ ﭘﻮﺗﯿﻦ ھﺎ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ،ﺑﻠﺸﻮﯾﮑﮭﺎ را ﺟﺮﺛﻤﮥ ﮐﺜﺎﻓﺖ و ﺟﺎﺳﻮس آﻟﻤﺎﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ.
آﯾﺎ
ھﻤﯿﻦ اﺧﻼف ﭘﻮﺗﯿﻦ ھﺎ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﮐﮫ در ﺳﺎل  ١٩٢٤ﺑﮫ ﺗﺮور ﻟﻨﯿﻦ دﺳﺖ ﯾﺎزﯾﺪﻧﺪ؟
ﺷﻌﺎر ھﺎی ﺿﺪ ﯾﮭﻮدی و ﺿﺪ اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽ اﯾﺮان و دوﻟﺘﮭﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻨﻄﻘﻠﮫ از ﺟﻤﻠﮫ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن را ﭼﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺎم ﻧﮭﺎد.؟
و
آﯾﺎ
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻏﺮب از اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺑﺎﯾﺪ دﻓﺎع از ﯾﮭﻮدﯾﺎﻧﯽ داﻧﺴﺖ ﮐﮫ در آﻟﻤﺎن و ھﻠﻮ ﮐﺎﺳﺖ ،ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺘﻨﺪ ؟ .
آﯾﺎ
ﻣﺸﺎھﺪۀ وﺿﻊ ﮐﻨﻮﻧﯽ در اوﮐﺮاﯾﻦ  ،ﺑﻤﺎ درﺳﺘﯽ ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺣﺰب ﺑﻠﺸﻮﯾﮑﯽ اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎھﯿﺮ ﺷﻮروی در اﺷﻐﺎل
ﺑﺨﺸﯽ از ﺧﺎک ﻟﮭﺴﺘﺎن را ﻧﺸﺎن ﻧﻤﯽ دھﺪ؟
ﻧﻌﺮه ھﺎی اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد در اﻧﮑﺎر ھﻠﻮﮐﺎﺳﺖ ،را ﭼﮕﻮﻧﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﺮد.؟
آﯾﺎ
اﯾﻦ اﻧﮑﺎر  ،ﺑﺪﯾﻦ ﺧﺎطﺮ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ ھﻠﻮﮐﺎﺳﺘﯽ ﮐﮫ در اﯾﺮان ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺑﻮﺟﻮد آورده اﻧﺪ را ﺗﻮﺟﯿﮫ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.؟
وﻗﺖ آن رﺳﯿﺪ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ اﻋﻼم ﮐﻨﯿﻢ  :دﻓﺎع از ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ و ﺣﻘﻮق اﻗﻠﯿﺖ ھﺎی ﻣﺬھﺒﯽ  ،ﻓﻘﻂ ﺑﮭﺎﻧﮫ ای اﺳﺖ ﺑﺮای
ﺳﺮﮐﻮب ﻣﺮدم در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﮭﺎن و ﺳﺮﮐﻮب ﺟﻨﺒﺶ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ .
ﮐﺎرﮔﺮان ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﮭﺎن ﻣﺘﺤﺪ ﺷﻮﯾﺪ.
ﺑﺤﺮان اوﮐﺮاﯾﻦ.
ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﯽ از ﺷﮑﺴﺖ اﻧﻘﻼب ﺑﺎﺻﻄﻼح ﻧﺎرﻧﺠﯽ و ﯾﺎ اﻧﻘﻼب ﻣﺨﻤﻠﯽ ورﺳﻮاﺋﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻏﺮب و ﺣﺎﻣﯿﺎن و ﮔﺮداﻧﻨﺪﮔﺎن داﺧﻠﯽ
آﻧﮭﺎ ﻧﮕﺬﺷﺖ ﮐﮫ ﺑﺎز دو ﺑﺎره در ﮔﯿﺮﯾﮭﺎی ﺟﻨﺎح ھﺎی دروﻧﯽ  ،ﻋﻠﻨﯽ ﮔﺮدﯾﺪه و ﮐﺎر درﮔﯿﺮﯾﮭﺎ ﺑﮫ ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﮭﺎ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ.
ودارد آﻏﺎز ﻓﺼﻞ ﺟﺪﯾﺪی از ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺮ ﻣﺎﺟﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﮫ ؛ ﻣﯿﺸﻮد.ھﺮﯾﮏ از دو طﺮف ﺑﺎ ﺑﺴﯿﺞ طﺮﻓﺪاران ﺧﻮد  ،دﺳﺖ ﺑﮫ
ﻧﻤﺎﯾﺶ ھﺎی ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ زده و ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺗﺎﮐﻨﻮﻧﯽ آن  ،ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻠﻔﺎت ﻣﺎﻟﯽ و ﺟﺎﻧﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻠﮑﮫ ﺳﻘﻮط دوﻟﺖ،و ﻓﺮار

رﺋﯿﺲ ﺟﻤﮭﻮر "ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ" را ﺗﺎ اﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﺒﺎر آورده اﺳﺖ.ﻋﻼوه ﺑﺮ آن اﺧﺘﻼﻓﺎ ت دروﻧﯽ دو ﻗﺪرت ﺑﺰرگ  ،ﮐﮫ ﺗﺎ اﯾﻦ زﻣﺎن ،
ﺑﮫ اﺷﮑﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ  ،در ﺳﻄﺢ ﺟﮭﺎﻧﯽ  ،وﻟﯽ ﭘﻮﺷﯿﺪه  ،ﺑﺮوز ﻣﯽ ﮐﺮد  ،ﻋﻠﻨﯽ ﺳﺎﺧﺖ و طﺮﻓﯿﻦ آﺷﮑﺎرا ﺑﺎ ﮔﻔﺘﺎر و رﻓﺘﺎرﺷﺎن
ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ و ﺑﯽ واﺳﻄﮫ ھﻤﺪﯾﮕﺮ را ﺗﮭﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﮫ ای اﺳﺖ ﮐﮫ ﺗﺎ ﺑﮫ اﻣﺮوز  ،از طﺮﯾﻖ رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ﮔﺮوھﯽ ،در
دﺳﺘﺮس اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﮭﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ.اﯾﻦ در ﮔﯿﺮی  ،ﺷﯿﻮه ھﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ھﺎ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ آن ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ ﮐﮫ ،
ﭘﺮوﻧﺪۀ اﻧﻘﻼب ﻣﺨﻤﻠﯽ ﺑﺴﺘﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ و طﺮف ﺑﺎزﻧﺪه ،ﺷﮑﺴﺖ و رﺳﻮاﺋﯽ آﻧﺮا ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﮫ  ،و آﺧﺮﯾﻦ ﺗﻼش آﻧﮭﺎ ﮐﮫ آزاد ﮐﺮدن
ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ ﺳﺎﺑﻖ از زﻧﺪان  ،و آن ﻧﻤﺎﯾﺶ و ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻣﺴﺨﺮه ای ﺑﺮای ﺗﺒﺮﺋﮫ ﺧﻮد ﺑﺮای ﻣﺮدم ﮐﺮده ﺑﻮد ،آﺛﺮی ﻧﺪاﺷﺖ.
ﻣﺮدم اﺣﺴﺎس ھﻤﺪردی ﺑﺮای او ﻧﻤﻮدﻧﺪ وﻟﯽ ﺑﮫ اوو ﺟﺮﯾﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ اش  ،اﻋﺘﻤﺎد ﻧﮑﺮدﻧﺪ.از واﮐﻨﺶ رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ﮔﺮوھﯽ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ آزادی و ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ اش در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم  ،ﻣﯽ ﺗﻮان ﻓﮭﻤﯿﺪ ﮐﮫ اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺷﯿﻮه ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ اش دﯾﮕﺮ ﺑﮫ
ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﭙﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ.ﮔﻮﯾﺎ رﺳﻮاﺋﯽ ﭘﺸﺖ ﭘﺮده ﺑﺤﺪی زﯾﺎد ﺑﻮد ﮐﮫ ھﯿﺞ ﯾﮏ از ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ  ،ﻧﻤﯽ
ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺣﺘﯽ ﻓﺮﻣﺎﻟﯿﺘﮫ از او ﺑﻌﻨﻮان رﺋﯿﺲ ﯾﮏ دوﻟﺖ  ،دﻓﺎع ﮐﻨﺪ. .وﻟﯽ ﻣﺴﺌﻠﮥ اوﮐﺮاﯾﻦ  ،و ﻧﺰاع دروﻧﯽ اﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﮐﮫ در
ﻣﺮز اروﭘﺎ و ﺷﺮق  ،ﻗﺮار دارد ﺑﺎ آن ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﮭﺮی ﮐﮫ آﻟﻤﺎن ﻧﮋادی ھﺎی از دﯾﺮ ﺑﺎز ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ و ذی ﻧﻔﻮذ در
دﺳﺘﮕﺎھﮭﺎی اداری و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دھﻨﺪ ،ﻣﺴﺌﻠﮥ ﭘﯿﺠﯿﺪه ای اﺳﺖ ﮐﮫ ﺳﺎﺑﻘﮥ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و طﻮﻻﻧﯽ دارد.و ﺑﺪون
ﺷﻨﺎﺧﺖ از ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ و ﻧﯿﺰ ﺗﺎرﯾﺦ اروﭘﺎ و روﺳﯿﮫ ،ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ  ،اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦ اﺧﺘﻼﻓﺎت در طﯽ زﻣﺎن ودر
ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻗﺘﺼﺎدی داﺧﻠﯽ و ﺣﺘﯽ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ  ،ﺑﮫ اﺷﮑﺎﻟﯽ ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪاد .ﮔﺎھﯽ ﺑﺼﻮرت اﺧﺘﻼف ﺷﮭﺮ و روﺳﺘﺎ ،
ﻣﺎﻟﮏ و ﺳﺮف  ،زﻣﺎﻧﯽ در ﺷﮑﻞ ﻧﮋاد اﺳﻼو و ﻧﮋاد آﻟﻤﺎﻧﯽ  ،ﮔﺎھﯽ در ﺷﮑﻞ ﺑﻠﺸﻮﯾﺴﻢ و ﻓﺎﺷﯿﺴﻢ و ﯾﺎ ﺗﺰارﯾﺴﻢ ،و زﻣﺎﻧﯽ ھﻢ
ﺑﺸﮑﻞ ﻣﻠﯽ و ﺟﺪاﺋﯽ طﻠﺒﯽ  ،و در ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻮارد ھﻢ در ﺷﮑﻞ روس ﻋﻘﺐ اﻓﺘﺎده و اروﭘﺎﺋﯽ ﻣﺘﻤﺪن  ،ظﺎھﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺴﺌﻠﮥ ﻣﮭﻤﯽ ﮐﮫ اﻣﺮوز ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻣﺮدم روس زﺑﺎن اﯾﻦ ﮐﺸﻮر را ﺑﺎ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ دور ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﺎط ﺧﺎک روﺳﯿﮫ و ﺣﺘﯽ
ﻣﺮدم اﺳﻼو ﺷﺮق اروﭘﺎ از ﺻﺮب ھﺎ و ارﺗﺪﮐﺴﮭﺎی ﯾﻮﮔﺴﻼوی ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺗﺎ ﻣﺮدم ﺑﻠﻐﺎر و ﯾﻮﻧﺎن  ،ﺑﮭﻢ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯿﺪھﺪ ،ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﮫ ﺑﮫ
ﺷﮑﻞ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻧﮋادی و ﮔﺎھﯽ ﻣﻠﯽ ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪھﺪ .اﯾﻦ ﻣﺮدم)اوﮐﺮاﯾﻨﮭﺎی آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻧﮋاد( ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ در ھﺮدو ﺟﻨﮓ ﺟﮭﺎﻧﯽ
ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻧﯿﺰ ارﺗﺸﮭﺎی ﻣﺨﻮف ﻣﺘﻔﯿﻦ در ﺟﻨﮓ ﺟﮭﺎﻧﯽ اول و ﻣﺘﺤﺪﯾﻦ آﻟﻤﺎن ﻧﺎزﯾﺴﻢ  ،درﺟﻨﮓ ﺟﮭﺎﻧﯽ دوم
ﺑﻮدﻧﺪ  ،ﺑﻠﮑﮫ ﺧﺎطﺮات ﺑﺴﯿﺎر وﺣﺸﺘﻨﺎﮐﯽ ھﻢ از ﺟﻤﮭﻮری ھﺎی ﻣﺘﺤﺪ آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺿﺪ ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ و ﺿﺪ اﺳﻼو را در ﺧﺎطﺮات
ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺧﻮد دارﻧﺪ.ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت اﺧﯿﺮدر اوﮐﺮاﯾﻦ  ،ﺑﺨﺼﻮص وﻗﺘﯽ ارﺗﺪﮐﺲ ھﺎ و اﺳﻼو ھﺎی اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از ﮐﺮه ﺧﺎﮐﯽ ،دﺳﺖ
آﻟﻤﺎﻧﮭﺎ را در ﭘﺸﺖ اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮا اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ  ،ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ دﭼﺎر وﺣﺸﺖ ﻧﺸﻮﻧﺪ.ﻣﺮدم ﻟﮭﺴﺘﺎن ﺑﺎ آن ﺧﺎطﺮات ﮐﮫ ھﻠﻮﮐﺎﺳﺖ
ﯾﮑﯽ از آﻧﮭﺎ ﺳﺖ ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ ﻣﺴﮑﻮ  ،ﭘﻄﺮوﮔﺮاد  ،ﮐﮫ در ھﺮ دو ﺟﻨﮓ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺧﺎطﺮات ﺑﺴﯿﺎر ﺗﻠﺨﯽ از ﻣﺘﺠﺎوزﯾﻦ ﻏﺮﺑﯽ
ﺑﺨﺼﻮص آﻟﻤﺎﻧﯽ ھﺎی وﺣﺸﯽ ﺑﺎآن ﺑﺮﯾﮕﺎردان ﺷﺎن را ﺗﺠﺮﺑﮫ ﮐﺮده اﻧﺪ و ﻧﯿﺰ ﻣﺮدم اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ ﮔﺮاد ﮐﮫ ﻓﻘﻂ در ﺟﻨﮓ دوم ﺟﮭﺎﻧﯽ
ﺗﻠﻔﺎت روزاﻧﮫ ﺷﺎن ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ده ھﺰار ﻧﻔﺮ ﺗﺨﻤﯿﻦ زده ﺷﺪه اﺳﺖ  ،ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﯽ طﺮف ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ.ﻣﺮدم ﺳﯿﺒﺮی اﯾﻦ ﺑﻈﺎھﺮ
دور ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄﮫ از اروﭘﺎ ،ﺧﺎطﺮات ارﺗﺶ ژاﭘﻮن و ﻣﺰدوران ﭼﮑﯽ ﮐﮫ از ﻣﺘﺤﺪﯾﻦ ﻣﺘﺠﺎوزﯾﻦ ﻏﺮﺑﯽ در ھﺮ دو ﺟﻨﮓ ﺑﻮدﻧﺪ ،
در اﺣﺴﺎس وﺣﺸﺖ ﺑﺎ ﻣﺮدم ﻣﺴﮑﻮ ﺷﺮﯾﮏ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﺳﺎﮐﯿﻨﻦ ﺳﺎﺣﻞ رودﺧﺎﻧﮫ ی دون ھﻢ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ درﻧﺪه ﺧﻮﺋﯽ ﻣﺠﺎر ھﺎ و
ﭼﮏ ھﺎ را ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ را ھﻤﮫ ﻣﺮدم اوﮐﺮاﯾﻦ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ؛ ﺣﺘﯽ ھﻤﺎن ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ در "ﻣﯿﺪان" ﺷﺐ ھﺎی ﺳﺮد را ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﻨﺪ.ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ
ﻣﺮدﻣﺎن ﭼﮫ ﺑﺴﺎ از ﮔﺬﺷﺘﮥ ﺧﻮد ھﻢ اﺣﺴﺎس ﺷﺮم ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﮭﺎ ﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﺻﺮاﺣﺖ  ،ﺻﻒ ﺧﻮدر ا از ﺳﺮان ﻓﺎﺷﯿﺴﺖ ﺟﺪا
ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ.ﻧﮫ اﯾﻨﮑﮫ از دوﻟﺖ ﻗﺒﻠﯽ رﺿﺎﯾﺖ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻧﮫ دزدی و ﻓﺴﺎد دﺳﺘﮕﺎه دوﻟﺘﯽ ،و ﺳﺮان آن ھﻤﺎﻧﻨﺪ دوﻟﺖ "اﻧﻘﻼب
ﻣﺨﻤﻠﯽ "و ﺳﺮان آن  ،ﺑﺠﺎی ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ .ﺷﺎﯾﺪ آﻧﮭﺎ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﮫ ﻣﺠﺴﻤﮥ ﻟﻨﯿﻦ و آرﻣﺎﻧﮭﺎﯾﺶ  ،آرﻣﺎﻧﮭﺎی ﮐﺎرﮔﺮان و
ﻣﺤﺮوﻣﺎن ﺟﮭﺎن ﺑﻮده و ھﻨﻮز ھﻢ ھﺴﺖ،و ﻣﺴﻠﻤﺎ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ،ﮐﮫ ﻧﺎم ﻟﻨﯿﻦ  ،ﭘﻮﺷﺸﯽ ﺷﺪه ﺑﺮای دزدی و ﺟﻨﺎﯾﺖ ،
"طﺮﻓﺪاراﻧﺶ".آﻧﮭﺎ از ﻋﻮاﻗﺐ ﭘﺎﺋﯿﻦ آوردن ﻣﺠﺴﻤﮥ ﻟﻨﯿﻦ ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﺪ زﯾﺮ ھﻨﻮز ﺳﺮﺑﺎزان ارﺗﺶ ﺳﺮخ در ھﻤﯿﻦ ﮐﺸﻮر ،
در ﻗﯿﺪ ﺣﯿﺎت ھﺴﺘﻨﺪ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻔﺎوﺗﮭﺎ را ﺑﺨﻮﺑﯽ ﻧﺸﺎن دھﻨﺪ .ﺷﺎﯾﺪ ﯾﮑﯽ ازاﯾﻦ اﻓﺮاد ،ھﻤﺎن ﭘﯿﺮزﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺷﮭﺎﻣﺖ در
ﺣﻀﻮر ﺟﺎﻧﯿﺎن ﻓﺎﺷﺴﺖ ،دﺳﺘﮫ ﮔﻠﯽ را ﺑﭙﺎی ﻣﺠﺴﻤﮥ ﻟﻨﯿﻦ ﮔﺬاﺷﺖ  .اﯾﻦ ﭘﯿﺮ زن ﺷﺎﯾﺪ از ﺻﻼﻟﮫ ھﻤﺎن ﺷﯿﺮ زﻧﺎن ھﺸﺘﻢ ﻣﺎرس
 ١٩١٧ﺑﺎﺷﺪ .در آن روز ھﻢ  ،از ﺗﺮس ﺣﻀﻮر ﻗﺰاﻗﮭﺎ ﮐﺴﯽ ﺟﺮأت ﺑﯿﺮون آﻣﺪن از ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ھﺎ ﺑﺮای اﻋﺘﺮاض و ﻧﻤﺎﯾﺶ
ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﺑﺨﻮد ﻧﻤﯽ داد.و ﮐﺎرﮔﺮان ﺻﻨﻌﺖ ﻧﺴﺎﺟﯽ  ،آن ﺷﯿﺮ زﻧﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﺎ آن ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺳﯿﺎﺳﯽ  ،اﺳﺘﺎرد اﻧﻘﻼب
ﺑﻠﺸﻮﯾﮑﯽ را زدﻧﺪ .ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ زن ﺷﺠﺎع  ،ﯾﮑﯽ از اﻓﺮاد ارﺗﺶ ﺳﺮخ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﮫ ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮادران ﺧﻮد ،ﺑﮫ ﺣﻘﺎﯾﻖ اﻧﻘﻼب
ﺑﻠﺸﻮﯾﮑﯽ و ﻧﻘﺶ ﻟﻨﯿﻦ و ﺗﻔﺎوت او و ﺣﺰب و ﯾﺎراﻧﺶ را ﺑﺎ دزدان و آدﻣﮑﺸﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﻣﺮوز ﺑﻨﺎم او و ﺷﺎﯾﺪ ھﻢ ﺑﻈﺎھﺮ ﺑﻨﺎم
ﺑﻠﺸﻮﯾﺴﻢ،در ﻣﺴﻨﺪ ﻗﺪرت ھﺴﺘﻨﺪ را ﺑﺪاﻧﻨﺪ .اﯾﻦ ﺳﺮﺑﺎزان ارﺗﺶ ﺳﺮخ ﺑﺨﻮﺑﯽ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ  ،ﮐﮫ ﭼﮫ ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ ﺗﺮور ﻟﻨﯿﻦ را
ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﮐﺮده و ﺑﺮای ﭼﮫ ﻣﻨﻈﻮر دﺳﺖ ﺑﮫ اﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺖ زده و ﻓﺮزﻧﺪان و ﯾﺎ ﭘﯿﺮوان آن ﺟﻨﺎﯾﮑﺎران اﻣﺮوزه در ﮐﺠﺎ و در ﭼﮫ
ﻣﻘﺎﻣﯽ  ،ھﺴﺘﻨﺪ؟ .ﻟﻨﯿﻦ ﺑﺎ اراﺋﮫ آن ﺗﺰ ھﺎی داھﯿﺎﻧﮫ ﺧﻮد ،و ﺑﺎ ﺗﮑﯿﮫ ﺑﮫ ﺗﻮده ھﺎ  ،و اﯾﻤﺎن ﺑﮫ ﻧﯿﺮوی ﺧﻼق آﻧﮭﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﭘﻮزه
ی ﻣﺘﺠﺎوزﯾﻦ ﻏﺮﺑﯽ را در ﺧﺎک ﺧﻮد ﺑﮫ زﻣﯿﻦ ﺑﻤﺎﻟﺪ  ،او در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ اﻋﻼن ﺻﻠﺢ  ،و ﺣﻖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺑﺮای ﺧﻠﻘﮭﺎ ﺗﺎ
ﺣﺪ ﺟﺪاﺋﯽ  ،ﺑﮫ ﻣﺮﺗﺠﻌﯿﯿﻦ ﻟﮭﺴﺘﺎﻧﯽ  ،اوﮐﺮاﺋﯿﻨﯽ  ،ﻗﺰاﻗﮭﺎ ھﺎ  ،ﺗﺎﺗﺎر ھﺎ  ،ﻗﻔﻘﺎزی ھﺎ ﮔﺮﺟﯽ ھﺎ  ،و ﻏﯿﺮه اﻣﮑﺎن داد ﮐﮫ اﻋﻼن

ﺟﺪاﺋﯽ از ﺧﺎک روﺳﯿﮫ ﺷﻮروی ﺑﮑﻨﻨﺪ و آﻧﮭﺎ )اﯾﻦ دوﻟﺘﮭﺎی ﺟﺪﯾﺪ اﻟﺘﺄﺳﯿﺲ (ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺮدﻧﺪ.آﻧﮭﺎ اﯾﻦ ﻧﻮﮐﺮان ﺣﻠﻘﮥ ﺑﮕﻮش
ﺗﺰارﯾﺴﻢ  ،اﺳﺘﻘﻼل و آزادی ﺧﻮد را از ﺑﻠﺸﻮﯾﺴﻢ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدﻧﺪ اﻣﺎ ﻧﮫ ﺑﺮای ﺑﻨﯿﺎد ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﻣﻠﯽ .ﺟﻨﮓ ﻏﺎرﺗﮕﺮاﻧﮫ
ی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻣﯿﺮاث ﺑﺲ ﻧﮑﺒﺖ ﺑﺎری ﺑﺮای ﻣﻠﺘﮭﺎ وﺧﻠﻖ ھﺎی اﻣﭙﺮاطﻮری ﺗﺰاری ﺑﮫ ﺟﺎ ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺑﻮد ،ﻓﻘﺮ ﺑﯿﮑﺎری  ،ﻗﺤﻄﯽ
،اﻣﺮاض ﻣﺴﺮی و ﺧﻄﺮﻧﺎک  ،ﻣﺎﻧﻨﺪ وﺑﺎ ،طﺎﻋﻮن  ،در ﺳﺮﻣﺎی اﺳﺘﺨﻮان ﺳﻮز اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺑﯿﺪاد ﻣﯽ ﮐﺮد .ارﺗﺶ ھﺎی
ﻏﺎرﺗﮕﺮ اروﭘﺎﺋﯽ و ﻧﻮﮐﺮان داﺧﻠﯽ ﺷﺎن  ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻔﺘﺎرھﺎی ﮔﺮﺳﻨﮫ  ،در ﭘﺸﺖ در وازه ھﺎی ﺷﮭﺮ ھﺎ  ،آﻣﺎده درﻧﺪه ﺧﻮﺋﯽ ﺑﻮدﻧﺪ
،ﺗﺎ ﺑﻘﺎﯾﺎی اﺟﺴﺎد ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه در اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ را ﺑﺪرﻧﺪ.وﻟﯽ اﯾﻦ دوﻟﺘﮭﺎی اﺳﺘﻘﻼل ﯾﺎﻓﺘﮫ از ﺟﻤﻠﮫ اوﮐﺮاﯾﻦ و ھﻤﺴﺎﯾﮫ اش
ﻟﮭﺴﺘﺎن ،ﺑﺎ ﺗﺪارک ارﺗﺸﯽ "ﻣﻠﯽ " اﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﮫ ﻧﻮﮐﺮی دول ﻣﺘﺠﺎوز ﻏﺮﺑﯽ در آﻣﺪﻧﺪ  ،ﺗﺎ ﺑﻠﺸﻮﯾﺴﻢ ﮐﮫ آﻧﮭﺎ را از ﻗﯿﺪ ﻧﻮﮐﺮی
آزاد ﮐﺮده ﺑﻮد را ﻧﺎﺑﻮد ﺳﺎزﻧﺪ.وﻟﯽ ﺑﻠﺸﻮﯾﺴﻢ  ،ﺑﺮای آزادی ﻣﺮدم ﭼﮫ ﮐﺮد؟ .ﺑﻠﺸﻮﯾﺴﻢ ﮐﮫ در ﺗﺎرک ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﺳﯿﺎﺳﯽ اش  ،ﻧﺎن
ﺑﺮای ﻣﺮدم  ،ﺻﻠﺢ ﺑﺮای آراﻣﺶ در ﺟﮭﺎن ،ﺣﻖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺗﺎ ﺣﺪ ﺟﺪاﺋﯽ  ،ﺑﺮای ﭘﺎی ﺑﻨﺪی ﺑﮫ ﺣﻘﻮق طﺒﯿﻌﯽ اﻧﺴﺎﻧﮭﺎ ،
آزادی  ،اﺳﺘﻘﻼل  ،ﮐﺎر و ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ﺑﺮای اﻧﺴﺎن  ،ﺑﺪون ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ رﻧﮓ ﭘﻮﺳﺖ  ،اﻋﺘﻘﺎد ،و ﺳﺎﯾﺮ واﺑﺴﺘﮕﯽ ھﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﯾﺎ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،را در دﺳﺘﻮر روز ﻗﺮار داد و ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ اﻣﭙﺮاطﻮری ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری را ﺑﻠﺮزه در آورده ﺑﻮد .اﯾﻦ
ﺑﺎر درﮐﺸﻮرھﺎی اروﭘﺎﺋﯽ از ﺟﻤﻠﮫ آﻟﻤﺎن  ،اﯾﻦ ﺷﺒﺦ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﻧﺒﻮد  ،ﮐﮫ ھﻤﮫ ﺟﺎ را ﻓﺮاﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﺑﻠﮑﮫ ﺧﻮد ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ
ﺑﻮد ﺑﺎ آن رھﺒﺮان ﺑﺮﺟﺴﺘﮫ اش  ،ﮐﺎرل ﻟﯿﺒﮑﻨﺸﺖ و ﮐﻼرا زﺗﮑﯿﻦ .
ﮐﺎرﻧﺎﻣﮫ ی اﻧﻘﻼب  ١٩١٨در آﻟﻤﺎن ﺑﮫ رھﺒﺮی ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﻮﮐﺮاﻧﮭﺎ و ﺟﻤﮭﻮری واﯾﻤﺎر  ،طﺸﺖ رﺳﻮاﺋﯽ ﮐﺎﺋﻮﺗﺴﮑﯽ ھﺎ را
ﺑﺼﺪا در آورده ﺑﻮد .و ﺑﯽ ﻣﺎﯾﮫ ﮔﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ آﻧﮭﺎ را ﻋﯿﺎن ﺳﺎﺧﺖ .اﻧﻘﻼب ﺑﻠﺸﻮﯾﮑﯽ  ،ﺗﻮاﻧﺴﺖ دوﻟﺘﮭﺎی ﻣﺘﺠﺎوز
را از ﮐﺸﻮر ﺷﻮراھﺎ ﺑﺎ ﺧﻔﺖ ﺑﯿﺮون ﺑﺮﯾﺰد ،و در راه ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ ﻗﺪم ﺑﺮدارد .اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﮭﺎ  ،ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ  ،آن اﻧﻘﻼب را
در ﻧﻄﮫ ﺧﻔﮫ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻠﮑﮫ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ در ﮐﺸﻮر ﺧﻮدﺷﺎن آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ ﺗﻨﮕﻨﺎ اﻧﺪاﺧﺘﮫ ﺑﻮد.
ﺗﺠﺮﺑﮫ ﺟﻤﮭﻮری واﯾﻤﺎر در آﻟﻤﺎن ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﺗﺰھﺎی ﮐﺎﺋﻮﺗﺴﮑﯽ و اﻧﺘﺮﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎل دوم را ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮد ﺑﻠﮑﮫ ﭘﺮوﻧﺪۀ ﺳﯿﺎه و
ﺧﻔﺖ ﺑﺎری را ﺑﺮای اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ رﻗﻢ زد .دﺳﺖ اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﺑﮫ ﺧﻮن ﻣﺒﺎرزﯾﻦ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ آﻟﻮده
ﺳﺎﺧﺖ.آﻧﮭﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ ﻗﯿﺎم اﺳﭙﺎرﺗﺎﮐﻮس ھﺎی ﺑﺮﻟﯿﻦ را ﺳﺮﮐﻮب ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺳﺮان اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن اﻧﻘﻼﺑﯽ و وﻓﺎدار ﺑﮫ ﺑﻠﺸﻮﯾﺴﻢ
را ﺷﺒﺎﻧﮫ از ﺧﺎﻧﮫ ھﺎﯾﺸﺎن رﺑﻮده و اﻋﺪام ﮐﺮده و ﺟﺴﺪﺷﺎن را در ﮐﺎﻧﺎل ھﺎی ﻓﺎﺿﻼب ھﺎ اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ .آﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮد زﻣﯿﻨﮫ
را ﺑﺮای ھﯿﺘﻠﺮ ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﻓﺮاھﻢ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﯿﮫ ھﺎی آﺳﻤﺎن رﯾﺴﻤﺎﻧﯽ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ  ،دﺳﺖ در دﺳﺖ ﮐﻠﯿﺴﺎی
ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ آﻟﻤﺎن  ،ﺑﮭﻤﮑﺎری ﺧﺎﺋﻔﺎﻧﮫ ﺑﺎ ھﯿﺘﻠﺮ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ  .ﯾﮭﻮدﯾﺖ ،ﮐﮫ ﭘﺎﯾﮫ ﮔﺬار ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻮده را وﺳﯿﻠﮫ ای ﺑﺮای
ﺗﻮھﯿﻦ و ﺗﺤﻘﯿﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ ﻗﺮارداده ،و ﺻﻠﯿﺖ ﺷﮑﺴﺘﮫ را ﺗﻮھﯿﻨﯽ ﺑﺮای ﮐﺎﻧﺖ و روﺳﻮ ﮐﮫ ﭘﺎﯾﮫ ﮔﺬار اﯾﺪه ﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ دوﻟﺖ
ﻣﺴﯿﺤﯽ آﻟﻤﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺗﺎ ﺑﺎ اﺗﺤﺎد ﻣﺮدم آﻟﻤﺎن ﺣﻮل ﻣﺤﻮر ﻧﺎرﯾﺴﻢ  ،اﻧﻘﻼب ﺑﻠﺸﻮﯾﮑﯽ را از رﯾﺸﮫ ﻧﺎ ﺑﻮد ﺳﺎزﻧﺪ.
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