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  محمدرضا نيكفر

  هولوكاستانكار  ي دو جنبه
  ۱۳۸۵خرداد  ،۳ ي شماره ،چاپ تهران ،"مدرسه" ي چاپ نخست در مجله

  
  .پس باز هم ممكن است پيش آيد ،پيش آمده است«

  .ممكن است در هر جايي پيش آيد
  ».آن چيزي است كه بايد گفت ي اين سخن جانمايه

١ويپريمو ل  
  

 رژيمِ آلمان نازي نابوديِ      عمليِ ايدئولوژي و سياست   ي  شده  ز اعالم يكي از هدفهاي اصليِ از آغا     
كتابهايي يافت، كه    يك دست    ا به تعداد انگشتان   حتوان  ت  مين فارسي   به زبان . يهوديان بوده است  

اگـر فقـط همـين      .  بررسـي كـرده باشـند      اين سياست ايدئولوژيك را    علمي   با جديت به تفصيل و    
 چيـزي جـز     موضوع بايد تعجب كنيم و آن را به حـسابِ         اين  از  قرار دهيم،   ساده را معيار     ي  نكته

 بـه ناگهـان    اي در پـژوهش در علـوم انـساني          بـدون سـابقه   اي    كه در ايـران عـده     جسارت بگذاريم   
انـد و     تمام پژوهشهاي تاريخي در اين زمينه را باطـل اعـالم كـرده             ،اند   شده هولوكاست متخصصِ

 آبرو خود را خريدن ي وظيفهكه  دانند مي  راستين در اين زمينه    رخِ را مو  معدودي ي     عده آنفقط  
 نخوانده و فقط با اتكا به مقامشان        درس ، اين كه در كشوري دولتمردان     .اند  براي نازيسم قرار داده   

استاد  اقتصاد،    تاريخ، استاد استاد اتمي فيزيك ، فلسفه استاد ، شناسي و ادبيات و ديگر       يبايي ز استاد
هم چيزهايي   ،ها حكم صادر كنند     قدرت در اين زمينه    ي   خطابه  ميزِ م و فنون شوند و از پشت      علو

 ارجيِ گذارد و هم بي ميبه نمايش آنان  خود  در موردگاي و جادانشگاهدانش و   نهاددانـشجو و  ه 
يزي جز  هولوكاست اما به چ    در مورد  هاي آنچناني  نظر اظهارِ. كند   را در آن ديار عيان مي      دانشور

شـد آن را جـدي       مـي  ،علمـي بـود   بـا ظـاهري     بحثـي   اگر موضوع فقـط     .  علمي نياز دارد   جسارت
 جـدي    مالحظـاتي   يـا از سـرِ     چنان كه بسياري از اظهار نظرهـاي ديگـر را بنـا بـه عـادت                ،نگرفت
 موضــوعِ . مقابــل شــده اســتي در ســمتاساســهــايي   ســوءتفاهمگيــريم و ايــن البتــه باعــث نمــي

 ي  بحثـي علمـي در زمينـه   موضوعِعمق وابعاد فاجعه   بازنمايي و تفسيرِ   ي  از زاويه  تنها هولوكاست
 ، رخ داده يا نداده و اگر رخ داده چه ابعادي داشته اسـت             هولوكاستاين كه   . پژوهي است   تاريخ

عادي از اين نظر    : باز عادي هستند   ، باشند  ناگوار هايي كه هر چه هم    موضوعبا  نيست  قابل مقايسه   
اين گـروه بـر آن گـروه     ي اش غلبه نها معموالً با دشمني و ستيزي مواجه هستيم كه نتيجه  كه در آ  

 موضوع بر سر اين است هولوكاستدر . است و ستمي كه بر اثر چپاولگري است يا امتيازخواهي
 كــه يــك گــروه ــساني يــك گــروه ــره ان ــار  ي  ديگــر را از داي ــسانيت كن ــيان  گــذارد و هــدف م

بلكـه نـابود     ، اعـضاي آن   تـك    تـك   آن گروه و نه حتا به بردگي كشاندن        اولِاش نه چپ    شده  اعالم

                                                      
1  Primo Levi, Die Untergegangenen und die Geretteten, München u. Wien 1990, S. 205. 

. جان سالم به در برد(Auschwitz) او توانست از آوشويتس  يهوديِ ايتاليايي؛) ۱۹۱۹—۱۹۸۷(پريمو لوي 
هاي جنگ  تس و ويرانگرياردوگاه مرگ آوشوي ،لوي در آثاري چند مشاهدات خود را از نظامِ فاشيستي

 ۱۹۴۷ كه آن را در سال آيا اين يك انسان است؟از همه مشهورتر كتابي است با عنوان . مكتوب كرده است
موضوعِ مركزيِ اين كتاب چگونگيِ زدودن ارجِ . يعني دو سال پس از رهايي از آوشويتس نوشته است

  .انساني از زندانيان در اردوگاههاي مرگ است
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آن است   كاملِ كردن  .ي   نوشته هدف  و  فاجعـه ايـن    انكـارِ  ايـن موضـوع اسـت كـه          زير بازنمودن 
"نظر تجديد  "   در تاريخ به قصد  بـا ايـن كـار هـم واقعيتـي انكـار         . آن به چه معناسـت      عادي كردن 

 گسل در انـسانيت اسـت و         آن ناديده گرفتنِ   انكارِ در تاريخ دارد و   نظيري     بي شود كه جايگاه   مي
   انـد تـا آن       هايي است كه طـرح شـده        و هم در افتادن با ايده      ، آن است   تكرارِ چشم بستن بر امكان

ها مشكل داشـته       ايراني بيشتر با اين ايده     رسد كه منكران   ميبه نظر   .  انساني نماند  واكنشِ  فاجعه بي 
  .باشند

  و منابع اطالع از آنهولوكاست

بـه عربـي آن را      .  همگـان در آتـش     قربـاني كـردن    ،سـوزاني   همـه اي است يوناني به معناي        واژه ٢هولوكاست
"مهـاي ديگـر تـاريخ       اي در ميان فاجعه     نه فاجعه  ،داردبزرگ  اي     به فاجعه    اشاره اين عنوان  .گويند مي" قةحر، 

ايـن فاجعـه    . پيـشينه    بـي  آن ي   برانگيزاننـده   و نيـت    وسعت و شدت   به لحاظ  اما   پيشينهبا ،همتا  بلكه مصيبتي بي  
 آدولـف هيتلـر      بـه رهبـريِ    زي نـا  گـراي آلمـان      تماميت  نژادپرست  رژيمِ  ميليون يهودي به دست    شش كشتارِ
 ،هـا  دمـوكرات  هـا و سوسـيال   كمونيـست :  بسيار ديگري نيـز همـراه بـا يهوديـان بـه قتـل رسـيدند             كسان .است
 سياسي دشـمن    معلوالن و آدمياني از هر آن گروه كه نازيها به دليلِ           ،يانگرا  همجنس ،ها  كولي،  ها ككاتولي

  .شمردند  ميانش نژادي پستيا به دليلِ
 منـابعِ  اين از   هولوكاست در مورد   يافتگـان از اردوگاههـاي       نجـات  گزارشـهاي    :اول خبـر داريـم      دسـت
شــدگان و   مخفــي كــه شــاملِبازمانــدگانرشــهاي ديگــر گزا ،انــد  هــزار نفــر بــوده۵۰ بــه نزديــكمــرگ كــه 

 مكتوبي كـه    ن سند اهزار ،شوند ميها    ها و مزرعه    وار در كارخانه     برده نشدگان و وادارشدگان به كارِ      شناسايي
 گـشودن  ي   به جا مانده در اردوگاههـا در لحظـه         جسدهاي انبوهي از    ،رژيم فرصت از بين بردنشان را نيافت      

  بناها و آثاري كـه از كـشتارگاهها        ،   پيدا شدند  اي كه بعداً    جمعي   دسته  و گورهاي   متفقين درهايشان به توسط
انـد و از جملـه در برخـي از      جنايتهـا بـوده  هـزاران آلمـاني كـه شـاهد        ،نـد ا هاي كشتار به جا مانده     و مكانيسم 

    انـد   ها كـرده  نايتگاهجاي  اردوگاهها متفقين آنان را وادار به تماشهاي وازه درشهرها بالفاصله پس از گشودن
 اردوگاهها  گزارشهاي نگهبانان و كارگزاران    ،اند   ببينند از چه رژيمي پشتيباني كرده      ويشتا خود به چشم خ    

و سرانجام اعترافهـاي كـساني كـه بـه           ، گروهي از سران و مقامهاي حزب و دولت نازي         خاطرات ،و زندانها 
 هـيچ  .٣ن افتـاده و دادگـاهي شـدند از جملـه در نـورنبرگ      رژيـم بـه زنـدا    جنايتهايشان پس از شكـست   دليلِ

                                                      
2  Holocaust )هولوكاوست(  

 كه آن را با حفظ امال و انشاي اصلي آن —يك انكارگرِ هولوكاست  ي در مورد دادگاه نورنبرگ در مقاله   3
  :خوانيم  چنين مي—كنيم  نقل مي

 و پيروزي متفقين و درپي آن دستگيري هيتلر و رهبران ۱۹۴۵سرانجام با اتمام جنگ جهاني دوم در سال «  
اما چرچيل معتقد بود؛ دليلي  .شود  نورنبرگ براي رسيدگي به جنايات آنها تشكيل ميآلمان نازي، دادگاه

يي مثل دادگاه كند و هيتلر و كارگزارانش را بايد درجا  ها ندارد كه كسي خودش را معطل مسخره بازي
رطول زمان اين مخالفتهاي چرچيل و ديگر سران متفقين تنها به علت مبرهن بودن جنايات هيتلر د. اعدام كرد

شد كه متفقين با  جنگ نبود بلكه، بطور يقين در روند دادگاه، بسياري از مسائل مبهم ديگر نيز روشن مي
  .علني شدن آن مبارزه مي كردند
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 را نـه يـك      هولوكاسـت . ت و ريزبينـي بررسـي نـشده اسـت          با دق  هولوكاست  تاريخ همانند  جنايتي در طولِ  
سر   شوريده گروه،   دقـت بـا   دسـتگاهي كـه همـه چيـز را           ، عظـيم پـيش بـرده اسـت         ديوانيِ بلكه يك دستگاه 

                                                                                                                                                                 
. يابند  يهوديان نميه كشتار سازمان يافتهدر تمام مدت،برگزاري محاكمه، دادگاه هيچ سند مكتوبي دربار  

 با گاز زيكلون ب آوشويتسيي مثل  ها هيتلر دستور داده يهوديان را در اردوگاهاي در دادگاه معتقد ند  عده
شاهداني عليه متهمان شهادت . همه چيز، مبهم است. خفه كنند و بعد در كوره بسوزانند) سيليكون(يا 
   اين.پذيرند كه هيتلر شش ميليون يهودي را با اين روش كشته است دهند، اما باالخره نهادهاي رسمي مي مي

افسر )   هس رودلف ( شهادت  و با استناد به  در نورنبرگ  نظامي المللي بين  دادگاه  از سوي۱۹۴۶  آمار در سال
   را بر عهده آوشويتس در زمان جنگ فرماندهي ارائه شد كه) SS( يا   نازي  آلمان پليس  مخصوص نيروي
نبرد ( خاطراتش در زندان با عنوان   كتاب  در نوشتن هيتلر بشمار مي آمد و با او اوليه هس از ياران.  داشت

شايان ذكر است، نزديك به يك دهه پس از برگزاري دادگاه نورنبرگ مشخص شد (.   داشت همكاري)  من
تنها با واقعيت بسيار  نه بود  قرار گرفته  نيز مورد استفاده  در دادگاه  كه  وي  اعترافات  و همچنين  هس  شهادت كه

 و   مرگ  نيز به  وي  و همسرو فرزندان  شده  شديد وي، گرفته  و شتم  باضرب  اعترافات  اين اشت، بلكهفاصله د
 )!تهديد شده بودند تبعيد در سيبري

هلوكاست در اسناد نازي ها يافت نشد و مدافعان هلوكاست  در اين راستا حتي يك سطر نوشته در مورد  
، كه اين تحليل بسيار سادلوحانه و غير )ان را شفاهي صادر كرده استهيتلر دستور كشتار يهودي(معتقدند كه 

از طرفي بعد از پايان جنگ جهاني اتاق هاي گاز در بعضي اردوگاه ها اصالً وجود نداشت . قابل قبول است
  !و آنها را پس از تصرف اردوگاه ها ساختند

اه نورنبرگ، لوح يادبودي تهيه و جلوي در دادگ) براي اولين بار(بهرصورت پس از تأييد رسمي هلوكاست   
البته اين !. ( شود و روي آن حك مي شود، به ياد شش ميليون قرباني يهودي  نصب ميآوشويتساردوگاه 

جالب آنكه به غير از برخي ). لوح بعدها از اين محل كه هم اكنون نيز به موزه تبديل شده است برداشته شد 
هلوكاست، صحبتي از  رائيل بعنوان بزرگترين مدافع حقيقي بودناز گروههاي متعصب يهودي، دولت اس

نهصد (شش ميليون نفر نمي كند و ديگر به رقم نهصد هزار مرگ يهوديان در طول جنگ اكتفا كرده است، 
هزار مرگي كه آنهم معلوم نيست چه تعدادي به جنگ مربوط است و چه تعدادي براثر پيري، بيماري و 

ي همه گيري  ها دو سال آخر جنگ جهاني دوم، بيماري آنچه مبرهن است در). وده است ب مسائلي شبيه آنها
 ميان يهوديان و غير يهوديان فرق  ها مثل وبا و تيفوس در تمام اروپا شايع شده بود و يقينا اين بيماري

 بدنهاي دراين راستا با دقت بربيشتر تصاويري كه درارتباط با هلوكاست ارائه مي شوند،. (گذاشت نمي
  »! )نحيف و استخوان نماي انسانها بخوبي مشخص است كه نشانه بيماري تيفوس است

مهدي عليخاني، منتشرشده در سايت عارف  ي نوشته» افسانه شوآه و صنعت هلوكاست« ي برگرفته از مقاله  
  :آدرس اينترنتي مقاله. ۱۳۸۴ اسفند ۲۱نيوز به تاريخ 

 www.arefnews.com/NewsBody.aspx?ID=1308 

آن كسي كه اردوگاه آوشويتس را : شود ميهاي اين متخصص فقط به ذكرِ دو نكته بسنده  در مورد گفته  
   كتاب در نوشتن« كه با هيتلر ،» هيتلر اوليه  ياران« از (Rudolf Hess)كرده نه رودلف هس  سرپرستي مي

در .  بوده است(Rudolf Höss)ودلف هس بلكه ر ،» داشت  همكاري"نبرد من"خاطراتش در زندان با عنوان 
 HCNكه فرمولِ جزء اصليِ آن  ،اولي گازي سمي است ،خيلي فرق دارد» سيليكون«با » زيكلون ب«ضمن 

دهد و كسي  هادي كه جرم اصلي شن و ماسه را تشكيل مي دومي فلزي است نيمه ، است)ئيدروژن سيانيد(
بسيار بيشتر از فرق " سيليكون"با " يكلونس"فرقِ . ده استكشي ميليوني ش ادعا نكرده است كه با آن آدم

  .است" هس"با " هس"
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 صـنعتي داده    كشي در اردوگاههاي مرگ شكلِ       به آدم  ها  نازي. كرده است  مي ثبت و با حوصله     رسيده ميوا
داد و  كـه درون مـان داده بودنـد    سازعظيم  ي   يك كارخانه   و كشتارگاههايي نظير آن را همانند      آوشويتسو  

 ٤. بتوان حسابرسي كـرد     مربوط به آن   د و در هر مورد    ن مشخص باش  دادش و خرج و دخلش بايد كامالً        برون
اي در برابرمـان شـكل        فاجعـه بـاز    ،ط به سندهايي كه به امضاي كارگزاران رژيـم اسـت بـسنده كنـيم              اگر فق 

  .سابقه است  بشريت بي تاريخِگيرد كه در طولِ مي
 بـا وجـود   .  هاي خـود را از بـين ببرنـد           آدمكشي  و آثارِ  اسناد ،سقوط تالش كردند   ي  ها در آستانه    نازي

 بـا دقـت حفـظ       آمـده   به دست  اسناد. گذارند  ند و جاي هيچ ابهامي باقي نمي      ا   به جا مانده فراوان    شواهد ،اين
 هـزاران جلـد     ٥. و در دسترس همگان قرار دارنـد       اند   در آرشيوهاي مختلفي گردآوري شده     مكتوبها. اند  شده

 هنـوز هـم   . هاينـد   ها و شنيده     و ديده  ها  هخاطر ي  چون دربرگيرنده  ، اول اند   دست د كه سند  نكتاب وجود دار  
  فاجعه زندهكساني از شاهدان     نزديكتـرين خويـشاوندان و دوسـتان    اند و بسيارند آناني كـه مـاجرا را از زبـان 

  بزرگـي از مورخـان      گـروه  . گرفتـه اسـت    انجـام  هولوكاست  تاريخي در مورد   هزاران تحقيقِ . اند  خود شنيده 
بلكه بـا    ،اي يا كتابهايي چند      حد رساله  چه بسا نه سالي چند و در       ،اند  پژوهيده هولوكاست در مورد  ،كاردان

 و   آور شـده    شان نـام    ِ   كاري و تيربينيِ    دانش و وجدان    اينان بسيارند كساني كه به دليلِ      در ميان  .كاري عمري 
  . اند تاريخ ي اينك از افتخارهاي رشته

  فاجعه ي زمينه

. اسـت  تاريخ   گرفته در طولِ     شكل يِيهودستيز  آن سازِ  زمينه ٦.ورزي به يهوديان است      كينه وكاوست اوجِ لهو
  معبـد   ويران شـدن   كه سالِ شود   ميآغاز   يد ميال ۷۰  مشخص از سالِ   اي است كه به طورِ      ي پديده يهودستيز

عنوان آواره و كساني      به ،آزارند مييهوديان را   .  يهوديان است   بزرگ  آوارگيِ  و آغازِ  ها  مي به دست ر   ٧دوم

                                                      
  :انگيز آن بنگريد به سخت وحشت" عقالنيت"ها و  در مورد دستگاه ديوانيِ آدمكشيِ نازي   4

 Zygmunt Bauman, Modernity and the Holocaust, London 1989. 
  :رجوع كنيد از جمله به. ستندبخشي از اسناد در اينترنت در دسترس ه   5

 www.ns-archiv.de 

  :ي براي آشنايي با سيرِ تطور يهودستيزي بنگريد به مقاله   6
در سايت اينترنتي  ،»خشونتي  کهنسال،  سخت جان و همچنان موضوعِ روز، يهودي ستيزي« ،سيما راستين

  ):۲۰۰۶شده در آوريل  ديده( به نشانيِ زير نيلگون
www.nilgoon.org/articles/sima_rastin_antisemitism.html 

. ها به آتش كشيده و ويران شد  پيش از ميالد به دست بابلي۵۸۶معبد اول مشهور به معبد سليمان در سال    7
آنان به سرزمينشان  ، از قيد اسارت در بابل رهانيد۵۳۹پس از اين كه كورشِ هخامنشي يهوديان را در سال 

 پيش از ۵۱۶كارِ بازسازيِ معبد دوم در سالِ . معبد مقدسِ خويش را بازسازي كردندآ بازگشتند و  يوده
تر شدن آن و  در ساختمان اين معبد در چند مرحله تغييرهايي دادند كه منجر به عظيم. ميالد به پايان رسيد

بر آن شدند كه  ،فتندآ سلطه يا ها بر يوده پس از آن كه رمي. رمي در آن شد–استيالي سبك معماريِ يوناني
كشاكش بر سر . بهوديان مقامت كردند. بر معبد عبريان چنگ اندازند و آن را به معبد ژوپيتر تبديل كنند

.  پس از ميالد به قيامي منجر شد كه به سركوبِ شديد عبريان و آوارگيِ آنان انجاميد۶۶اين مسئله در سال 
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      اي يهـودي بـود      كـه در ابتـدا فرقـه       ، مسيحيت با پا گرفتنِ  . كوشند ميآن   كه آييني خاص دارند و در حفظ، 
اي بـراي سـتيزيدن بـا هـم           يژه و نيروي و   انگيزهدينهاي همخانواده   . شود ميدينيِ يهودآزاري تقويت     ي  جنبه
 مطلـق آنـان     "حقيقـت " نخست روي آن چيزي است كـه مـشابه         ي  بينان در درجه    مطلق زيرا حساسيت  ،دارند
 دينهـاي   .شـود    آن ادراك مـي    چونـان تهديـدي بـه نـسبي شـدن          ،مطلق" حقيقت"نزديك به   " حقيقت ".است

آيين كسي است كه       مسيحيِ راست   خوب از نظرِ   يهوديِ. دانند   دينهاي پيشين مي    راستينِ پسين خود را مفسرِ   
  درستي از دينِ   رك كه د  اني و مسيحي  ان يهودي كيش  سخت مسلمان   سان از نظرِ    مسيحي شده باشد و به همين     

 پيـشين را   پـسين بـه ديـنِ    بر اين اساس گرويدن از ديـنِ    . بايد به اسالم گرويده باشند     طبعاً ،خود داشته باشند  
 گـسترشِ   طبع و منطقِ   سخت خالف   خـود را    " آغـازِ "مـسيحيت    ٨.داننـد  مـي   الهـي   حقيقـت" يهوديـت  " پايـان

اي بـر     ديدند يهوديت پايان نيافته است و عده       ميكه  آنگاه   ،شد مياين تعريف از خويش متزلزل      . دانست مي
پايـان  "را در " پايـان  "يـابيِ  متعصبان بـودش . نيستند" عهد جديد "اند و حاضر به بستنِ      وفادار مانده " عهد عتيق "

هاي مياني بويژه در   سده دوران.برد مي پايان دادن به نابود كردن راه       ديدند و طبيعي است كه مرامِ      مي "دادن

                                                                                                                                                                 
ويران شدن معبد  ،ديان و يهوديت را زير تأثير خود قرار دادكه كلِ تاريخِ بعديِ يهو ،مظهرِ اين سركوب

 .دوم بود
به پرسشي در مورد تغيير  ،كه به تساهل و مدارا شهرت دارد ،علي منتظري اهللا حسين در اين مورد پاسخِ آيت   8

  : كافي گوياست ي دين به اندازه
  با سالم خدمت شما«  
  .يك سؤالي داشتم در مورد تغيير دين   
دانيم پس چرا اگر يك مسلمان بخواهد  را دين خدا نمي دانيم ؟ اگر مي... گر ما حضرت مسيح ، موسي وم 

محاكمه شايد هم اعدام بشود؟ اگر ما به خداي خود اعتقاد داريم پس بايد بسپاريم    تغيير دين بدهد بايد
. ا براي نظرش محاكمه كندو كسي نمي تواند شخص ديگري ر. داند مي   دست پروردگار خود كه خود بهتر

  چيست ؟   حال سؤال اين است كه نظر شما در مورد اين موضوع
  » با تشكر فراوان از شما  

  :پاسخ    
    باسمه تعالي  «  

پس از سالم، هر يك از اديان يهوديت و مسيحيت و زردشتي در زماني دين حق بوده است ولي دين 
مثل اديان الهي مثل كالسهاي .  عدول از آن صحيح نيست باشد، و اديان سابقه مي   مقدس اسالم ناسخ

كالس و ترم آخر است كه شخص يك نحو استقالل علمي پيدا    دانشگاهي است، و دين اسالم همچون
براي ثبوت . تواند مشكالت را حل نمايد مي   كرده است و ديگر نياز به استاد ندارد و با عقل كامل شده خود

  .مراجعه فرماييد   نوشته اين جانب" از آغاز تا انجام "وانيد به كتاب ت حقانيت دين اسالم مي
و تفصيل ; البته تبديل دين به نحو اطالق حكم اعدام ندارد، بلكه در شرايط خاصي حكم اعدام جاري است  

  .نمي گنجد   در نامه
     ۱۳۸۵/۱/۹     
  »حسينعلي منتظري  

به تاريخ  (www.amontazeri.com/Farsi/Payamha/97.HTM  با پيونداهللا منتظري آيتشده در سايت  ديده
 )۲۰۰۶ آوريل ۱
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 يهوديان بـه    براي آزار دادن  . هاي فراواني يهودآزاري از سوي مسيحيان است         نمونه  آن شاهد  پسينِ ي  حلهمر
 رايجتـر ايـن كـه       هاز همـ  : رسـند  مـي نشين هم بـه گـوش          مسلمان  كه بعدها در مناطقِ    زدند مياتهامهايي  آنان  

 بـا  خونشان را  وكنند مي را قرباني آنان ،ربايند مي برخي مراسم مذهبي خود كودكان را يهوديان براي انجامِ  
اي سـاكن    يهوديان اجازه نداشتند در هر محلـه .پزند ميرا خويش آرد درآميخته و بر اين گونه فطير مقدس        

اي در پوشش داشته باشـند كـه          شدند نشانه   هر شغلي را كه خواستند پيشه كنند و اي بسا موظف مي            شوند و 
اي زردرنـگ بـوده     پارچـه گفتند كـه معمـوالً   شانه را در ايران يهودانه مي اين ن . از مردمان ديگر متمايز باشند    

 براي نخستين بار يهوديـان مجبـور بـه زنـدگي در     ونيز  در شهرِشانزدهم  در قرن  .شده ميكه بر لباس دوخته     
بـه تـدريج در شـهرهاي مختلـف اروپـايي رواج       تبعـيض  ي ايـن شـيوه   . اي مخصوص شدند    يعني محله " گتو"

  . تحميل بودپايان دادن به اين  آن در اروپا آغازِبازتابِ و ه فرانس كبيرِقالبِ ان.يافت
انـد در     بيشترين آزارهايي كه يهوديان ديـده     . ديني داشته است   ي  هاي ميانه انگيزه     يهوديان در سده   آزارِ

مـسلمانان   بـا    نبـرد  صليبي پيش از آن كه بـه فلـسطين برسـند و بـه                 لشكريان ٩.سرزمينهاي مسيحي بوده است   
 تعصبهاي ديني در برخي مناطق      گيريِ   وسطا با اوج    قرون پايان. اند  كرده مي خود يهودكشي    سر راه  ،پردازند

  . نداشته استهمانند مافتد كه تا آن هنگا مياي راه  ال يهودآزاريغدر اسپانيا و پرت. همراه است
پايان تعصبهاي ديني     دوران برخاسته از تفاوت در      جديد يهودآزاريِ   در عصرِ  .نيست يهودآزاري   پايان 

آن به شكلِ   تأثير گذاريِ اما   ،شود   ديني تعديل مي   هويت        يابـد  مـي  چهـره ادامـه       مستقيم يا با عـوض كـردن .
 ملـي   يهودستيزيِ. شود مي "ملي" ،يهودستيزي. يابد مياي     تازه بعد يهوديان   آزار ،ديني ي  جنبه  استمرارِ ضمنِ

 كـه هـيچ   داننـد  مـي را ايـن   كساني كـه اينـك جرمـشان    برابرِ ملي در منديِ  ز هويت احساسي است برخاسته ا   
كـشورهاي   درپرسـتان     ملـت  .كننـد    مـي  گيبه جـايي كـه در آن زنـد        دلبسته نيستند   اي ندارند و      احساس ملي 

اروپا مختلف     ملتاز نظرِ . ردندك   متهم مي   ملي  در كيشِ   مطلق يهوديان را به الحاد   منِ دشـ يهودسـتيز  پرسـت 
 خود وابسته اسـت و چـون سـرزمينش تـصرف             به آب و خاك    زيرا ،شرف دارد   معمولي بر يهودي   خارجيِ

اي كـرد و   شـده  تـوان بـا تحمليهـايي وادار بـه ايفـاي نقـشهاي تعريـف          او را مـي    ،شود يا زير فشار قرار گيـرد      
بـر سـر هـيچ پيمـاني      ،چـون او وطنـي نـدارد    ،توان كرد ار نميكاش را زدود؛ يهودي را ولي هيچ         ناكيرطخ

اش    فعلـي   مـوطنِ   منافعش ممكن است بـا دشـمنِ        و به خاطرِ   كند   نمي دوستيكس از ته دل     با هيچ    ،ماند  نمي
  .ساخت و پاخت كند

 ملـي   همواره آن سوي مـرزِ    " آنان. "گيرد  قرار مي " آنان"در برابر   " ما" ؛شود  هويت با مرزكشي تعيين مي    
 نانـ  آ پيشتر در مورد   .اند" آنان"اين   ي  يهوديان از جمله  . زندگي كنند " ما"ممكن است در ميان      ،قرار ندارند 

هـر چـه   ". مـا " در برابـر   ايـستاده ي تلقي شوند"آنان"تبعيض روا داشته شده و در نتيجه زمينه فراهم است كه           
" نـان آ" خـود را بـا    كـه درگيـريِ  گيـرد  مـي بيـشتر بـاال   اين خطر  ، مشكل باشديابي بيشتر دچارِ در هويت " ما"

                                                      
  :كتابِ زير است ،كند آخرين تحقيقِ مهم كه اين داوري را مستدل مي   9

 Mark R. Cohen, Under Crescent and Cross: The Jews in the Middle Ages, Princeton 1999. 
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  فاقـد  و تـأخير در ملـت شـدن    ملتهـاي دچـارِ   . شـود  مـي  اين شدت پوشـانده      آن ضعف از طريقِ   . تشديد كند 
   ١٠.اين مشكل را دارند و آلمان يكي از آن ملتهاست ، مدني در روشنگري و سياست اجتماعيمنديِ سنت

 كـه   شـد  مـي برگردانـده   ي  "آنان " به وجود   چه بسا  داري و مشكلهاي گذار به آن نيز        هاي سرمايه   عارضه
 يهوديـان چنـان     سـازي در مـورد      كليـشه . انـد " اسـتثمارگر "و  " ربـاخوار "و  " انـدوز   مال"اند كه     پيشتر متهم شده  

بـه   يـا  ي درسـت  بـه  ثروتـي داشـت و   از آنـان   كه اگـر يكـي     — و دارد    —شت  اي دا   انديشه   بي  خودكارِ مكانيسمِ
 كـلِ  كـه    —شـود    مـي  و   —شـد     مـي ن گـسترش داده     چنـا اين صفت    ،كش است   شد كه بهره   مي متهم   ينادرست

اما همزمان يهودستيز نيز بودند و پساتر بخشي از آنان           ، افراطي بودند   بالنكيستها چپِ  .را در برگيرد  يهوديان  
  دوراناي كـه آن را مظهـرِ   داري فوريـه و پـرودون نيـز كـه بـا مـدرنيت و سـرمايه             . فاشيست از كار درآمدند   

عرضـه    رمانتيـك   سوسياليـستيِ  بـديلِ يـك     را در در قالـبِ     تلف بودند و اين مخالف    مخا ،پنداشتند ميمدرن  
  .دانستند مي يهودي داري را روحِ  سرمايهزيرا روحِ ،يهودستيزهاي سرسختي بودند ،كردند مي

  كـه جنـبشِ    بـستند  مـي داري انـد و هـم بـه آنـان              سـرمايه  شـدند كـه باعـث و بـانيِ         مييهوديان هم متهم    
 ١١. خـود كننـد   فردي را از ميان بردارند و از اين راه جهـان را مـالِ              اند تا مالكيت     راه انداخته  كمونيستي را به  

خـواهي   مشروطه ،خواهي جمهوري ، فرانسه كبيرِ  آغازشده با انقالبِ   گريِ   يانقالب ، مدرن فردگراييِ ،ليبراليسم
 اول  جهـانيِ پس از جنـگ . دادند مي آن را به يهوديت نسبت شد ضد مي ديگر و اگر الزم  ممكنِو هر چيزِ 

در همـين هنگـام اسـت كـه         . يهود براي سـروري بـر جهـان بـوده اسـت            ي   جنگ توطئه  شايع كردند كه كلِ   
با شمارگاني درشت به زبانهاي مختلف چاپ        ، قرن جعل كرده است    در آغازِ آن را    تزاري   سندي كه پليسِ  

شــود كــه  مــيشــد و  مــي كــه ادعــا رد نــام دا» يهــود دانــشورانهــاي لكُــپروت«ايــن ســند . شــود مــيو پخــش 
 سـاختگي هنـوز هـم يكـي از        سـند ايـن   .  قوم يهود براي سلطه بر جهـان اسـت         هاي سران   نقشه ي  بازگوكننده

  ١٢. عوام استها براي تحريك مهمترين نوشته
ي توضيح يهودستيز تماميت    ضـه  تـوان عر     عمده مـي   در اين مورد سه دليلِ    .  نژادپرستي نيست  پذير از راه

 ي از راه ايدئولوژيِ   يهودستيزدر همه جا    . ۲.  است  هاي نژادپرستانه   تر از نظريه    سال  ي كهن يهودستيز. ۱: كرد
امـا يهودسـتيزان بـه       ،داننـد  مي قدرت  بي  و  پست را ضعيف    نژاد نژادپرستان معموالً . ۳. شود  نژادي موجه نمي  

 يهوديان هم از    ها ولي براي نابود كردن      نازي .رود بر جهان مسلط شود     ميهند كه    مييهوديان قدرتي نسبت    
و هم آنـان را بـسي        ،دانستند ميارزش    و بر اين پايه يهوديان را پست و بي         گرفتند   نژادي بهره مي   ايدئولوژيِ

يهوديـان بـه   كردنـد كـه     اين گونه توجيـه مـي      ،نمود  تناقضي را كه رخ مي    . كردند ميگر گمان     قوي و توطئه  

                                                      
  :هاست آور در مورد آلماني عنوان اين كتابِ نام» ملت دچارِ تأخير«   10

 Helmuth Plessner, Die verspätete Nation. Über die politische Verführbarkeit bürgerlichen 
Geistes (1959, ursprünglich 1935).  

نمونه به اين كتاب كه به عنوان  بهدهند بنگريد  ميبه يهوديت نسبت در اين مورد كه ماركسيسم را چگونه    11
 .۱۳۵۷تهران  ،نقش يهود در پيدايش كمونيزم ،فخرالدين حجازي: فارسي نوشته شده است

كتابي كه در . ۱۳۸۲ ،انتشارات ناظرين: قم ،پور بهرام محسن ي ترجمه ،پروتكل دانشوران يهود: فارسي چاپِ   12
 :ترجمه حميدرضا شيخي، مشهد ،هاي دانشوران صهيون پروتكلعجاج نويهض، : است» اه پروتكل«تبليغ 

 .۱۳۷۳ ،مؤسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوي
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 آنـان   از نظـرِ  . اند و فقط بلد اند توطئـه كننـد           شرافتمندانه  ناتوان از زندگي و كارِ     ،شان نژاد  پست بودن  خاطرِ
      اين يهوديان بودند كه هم از سمت    شرق و هم سمت        در .  هيتلـري برخاسـته بودنـد       غرب به مقابله بـا آلمـان

  هايي چون راه    كرد امكان    جنگ ايجاب مي   زماني كه مديريت      تـدا آهن بـه تمـامي در خـدمت نظـامي  ركات 
 يهوديان به اردوگاههـاي مـرگ اسـتفاده          انتقالِ  بزرگي از آنها براي سازماندهي و انجامِ       از بخشِ  ،قرار گيرد 

 ،كنـد  مـي شـنيد در سـرزميني دور يـك تـن يهـودي زنـدگي        شد و زماني مـي  اگر هيتلر پيروز مي   . كردند مي
تـا آن    ،ن را بـه خـاك و خـون كـشد          حاضر بود لشكري بزرگ به آن ديار گسيل كند و تمامي آن سـرزمي             

هايي توضيح  و گزاره  آلماني ستيز با يهوديان با مفهومها     مدرن  در يهودستيزيِ  .آخرين يهودي را از بين ببرد     
 هيتلر مدام به باسيل و ميكروب و        يهودي در كالمِ  : اند  شود كه در اصل از پزشكي و بهداشت آمده         ميداده  

دهـد    سازي اسـت و هـشدار مـي          پاك  خواهان  مدامِ پيشوا. شود   تشبيه مي   بيماري آلودگي و موجودهاي ناقلِ   
  .كه اين خطر وجود دارد كه آلودگي تكثير شود

     اما   ،خوريم  برنمي" بهداشت "در همه جا به اين جنونفراگيـر اسـت   " جهـاني يهوديـان    ي  توطئـه  "جنون. 
مردمـانش   شوري مثـل ژاپـن نيـز كـه اكثـرِ           در كـ   .آميز به اين توطئه است       جنون  كامل باورِ   هيتلر تجسمِ  خود 
 ايـن   بينـيم كـه دچـارِ       افـرادي را مـي     ،انـد   دانند يهوديت يعني چه و در عمرشان يك نفـر يهـودي نديـده               نمي
هستند مسري   ها جنون  گونه از قرار معلوم اين    .اند  ري شده هيست.  قرن بيستم ايـن ايـده        نوزدهم و آغازِ    در قرن 

آن  ي  همـه نهـان  ي كند كه يهودي سرچشمه نجا به ديگر سرزمينها سرايت ميگيرد و از آ در اروپا شكل مي 
. كنـد   جديد را هراسـناك مـي  اي است كه عصرِ   نشدني و مهارنشدني    بيني  جنبشها و حركتها و بحرانهاي پيش     

 كاالهـاي مـصرفي    انبـوه  آشـكار آن در قالـبِ  نـه طبيعـت   ، كااليي را هراسناك كرده است   توليد آنچه نظامِ 
 پنهـان اسـت كـه بـه مثابـه      ي  ثانويـه بلكـه آن طبيعـت   ، مشخصي دارندست كه هر يك نام و نشان و افسون        ا

 مـشخص و    قابـلِ  ت .كنـد    كاالهـا را تعيـين مـي        ظـاهريِ   نمـايشِ  كننده در پـسِ     قانونهاي عمل  ،ارزش ي  حوزه
ــنِ  ــي در بط ــامِ انتزاع ــرمايهنظ ــه  س ــازِ داري زمين ــدئولوژي س ــي از اي ــي   طيف ــا م ــود ه ــه.ش آنهاســت  ي  از جمل

ايـن ايـدئولوژي    . داند مياي اهريمني     ولي انتزاعي را متعلق به حوزه      ،پرستد  اي كه مشخص را مي      ژيوايدئول
. بينـد  مي" پول"شر را فقط در كند كه   مدرن را تبليغ مياما رمانتيسيسمي ضد ،اش مدرن است  در كاالپرستي 

  جنبـه          پوشا مياجتماعي كاال را     اين ايدئولوژي وجود بلكـه بـه     ، كـاال  ارزشـيِ  ي  ند و پول را نه به مثابه نمـود
 توليد و مصرف قرار گرفته      مشخصِ ي   حوزه در مقابلِ گيرد كه      در نظر مي   اي انتزاعي    حوزه شاخصِ ي  مثابه

مـشخصِ  .  انتزاعـي بـه مـشخص اسـت         ايـدئولوژي تبـديلِ     يـك كـاركرد    ١٣.كنـد   است و در آن اخـتالل مـي       
نازيـسم آن   ايدئولوژيِ  در  . هاي سياسي از جمله دولتها هستند       گروهها و گروهبندي  مشخص همواره افراد و     

  يهودي است  ،انگيز را در دست دارد       بحران انتزاعيِ ي   حوزه مشخصي كه قدرت، يهودي انسان ، يهـود  نژاد ، 
  .شوند  يهود پنداشته مي دستحزبها و دولتهايي كه آلت ،و گروهها

                                                      
بنگريد از جمله  ،ي كارل ماركس است"فتيشيسمِ كاال" ي نظريه ي كه برپايه ،براي آشنايي بيشتر با اين تحليل   13

  :زير ي به مقاله
Moishe Postone, „Nationalsozialismus und Antisemitismus. Ein theoretischer Versuch“. In: 
Dan Diner (Hg.), Zivilisationsbruch. Denken nach Auschwitz, Frankfurt/M 1988, S. 242-254. 
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  توضيح و توجيه

 اي از عاملهـاي دينـي و غيـرِ          تـوان مجموعـه    مـي . توان بـسيار نوشـت     مي هولوكاست   هاي بروزِ   مينه ز وردمدر  
 بـا   .و اقتصادي و سياسي را برشمرد كه هولوكاست را باعث شدند           ،فكري و اجتماعي   ،كهن و جديد   ،ديني

يـن مبنـا همـه چيـز را     تـوان بـر ا   امـا نمـي   ،ها چه جهتي بيابنـد  توان نشان داد كه طبيعي بود حادثه      مياين كار   
 پـويش  عنـصري كـه در جريـان    ،رود مـي  انساني فراتـر  عنصري وجود دارد كه از فهمِ. پذير پنداشت   توضيح

 ،تحليـل پاسـخگو نيـست     . توان بدان رسـيد     آميز آنها ايجاد شده و با هيچ تحليلي نمي           فاجعه عاملها و تركيبِ  
جون بايد خـود را در مـتن آن قـرار            ،ازسازي كرد توان ب   تركيب است و تركيب را نمي      ي  چون فاجعه نتيجه  

تـوان   نميو  ،گرفتندنيرو  كار پيشبردبراي بار   نكبت فاجعه چگونه از آن معجونبرندگان داد و دريافت پيش  
احـساسي و بـه نـاگزير         چون در اين صـورت هـم       ، فاجعه گذاشت  برندگان   جاي پيش   فهم به   قصد خود را به  

هـاي    حادثـه . گنجـد    متعارف نمي   اخالقيِ پرورشِ  انساني با  شود كه در تصورِ    مي  الزم اي  همدلي و همفكري  
تــاريخ و بودشــي  ،جهــان.  اتهــام بــه همــدلي مواجــه شــدبــي آنكــه بــا مــشكلِ ،تــوان فهميــد معمــولي را مــي

فهميم چـرا فـالن كـس بهمـان كـس را             مي. گنجند مي آن   اخالقي دارد و ستم و قتل و غارت در منطقِ          غيرِ
توضـيح  . هاي آن را توضيح دهيم و با اين توضـيح آن را موجـه يـا غيرموجـه بـدانيم                     زمينهتوانيم    يم ،كشت

هايي وجود دارند كـه پيـشاپيش ايـن ارزيـابي      ولي فاجعه. شود مي موجه بودن منجر هميشه به ارزيابي از نظرِ 
. گيرنـد  قـرار نمـي   ، يابـد  توجيـه راه    توضـيحي كـه بخواهـد بـه پرسـشِ          تابند و از اين نظـر در مـسيرِ          را برنمي 

اي از  مجموعــه ي هاســت چــون فــشرده فاجعــه ي  فاجعــههولوكاســت ١٤.اي اســت  چنــين فاجعــههولوكاســت
اش اين است كـه در آن گروهـي     سابقه دارد و مشخصه     و عمقي بي    دامنه ،رذالتهاي پيشامدرن و مدرن است    

مكن م كه ، نفس بودن، نه چگونه بودني     خاطرِبه   ، بودنشان محكوم به نابودي شدند      نفسِ از انسانها به خاطرِ   
  عامِ  قتلِ . نابودي رهايي يابند   ورز از خطرِ     كينه  با تغيير در آن و با تسليم شدن به خواستي از سوي گروه             بود

هـا    اگر ارمنـي   ،گذراندند  ها را از دم تيغ نمي       تركها اما ارمني   ،اي بزرگ است     تركها فاجعه  ها يه دست    ارمني
 يهوديـان    دينـي و فكـري و سياسـيِ         هوالكوست موضـعِ   در مورد . شدند   مطلق مي  اي آنان تسليمِ  ه  به خواسته 

  فرمـان بـاز مـشمولِ   ،آمـد  درميهم  نازي  حزبِشد و به عضويت مييهودي اگر مسيحي . مطرح نبوده است  
وعي ديگـر   خواهـد نـ    مينوعي از بشر     ، انساني مواجه هستيم    ما با گسستي در جنسِ     هولوكاست در   .قتل بود 

در چـه   ،در چـه سـني انـد    ،چـه مليتـي دارنـد    ،كنند مي آن چه فكر توجه به اين كه آحاد      بي ،را از ميان ببرد   

                                                      
  هولوكاست اين چنين موجهباشگاه مطالعاتي و تحقيقاتي صهيونيسمدر يك سايت اينترنتيِ ايراني به نامِ    14

 يبرا   بهتر از آنيدر عين اينكه تاكنون هيچ مستمسك  انكار ناپذير است،ي واقعيتييهودستيز«: شود مي
 ي به باورها آن  بدون دليل نيست و داليلي واقعيت دارد ولييهود ستيز .صهيونيسم يافت نشده است
 باورها بودند و يا   اينيارايهوديان نيز د  غير ازيگردد و اگر كسان ديگر ييهوديت و به رفتار آنان باز م

 ي  به نقل از مقاله».كردند ي م يا ستيز ديگران را به خود جلب  ويدشمن  همگون با يهوديان داشتند،يرفتار
 فروردين ۱۹شده به تاريخ  ديده(عليرضا سلطانشاهي؛ نشانيِ اينترنتي مقاله  ي نوشته» واقعيت يهودستيزي«

۱۳۸۵:(  
http://rasad.ir/farsi/ArticleFish/index.asp?action=5&id=62 
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ايـن  .  انـسانيت   از اين نظر موضوعي است مربوط بـه كـلِ          ١٥. گسست در انسانيت است    هولوكاست. اند  حالي
  .بروز كرده است و باز ممكن است بروز كند ،خطر

  شباز بودن باب پژوه

 هنوز بابِ  ،هاي گوناگون    فراوان از زاويه   كنكاشهاي با وجود    نـه   ، بـاز اسـت    هولوكاسـت   پژوهش در مـورد
نيـاز از پـرداختن بـه آن          كه كاري است هميشگي و هيچ نسلي و دورانـي بـي            ،ها   داده  تفسيرِ ي  فقط در زمينه  

  كاردانـان  بحـث ميـان   . هاي پيـشين    اده د  دقيقترِ هاي تازه و پردازشِ      داده كشف ي  در زمينه بلكه   ،نخواهد بود 
 بحـث ميـان آنـاني كـه حيثيـت          ي  در عرصـه  .  همـواره گـرم بـوده اسـت        هولوكاسـت   انـساني در مـورد     علومِ

 معتبـر و    هـاي   ههايـشان در نـشري      كننـد و مقالـه       در دانـشگاههاي معتبـر تـدريس مـي         ،علمي دارنـد   ي  برشناخته
 هـيچ سـخني از انكـارِ       ،دنشـو   ميهاي معتبر چاپ      انتشاراتي كتابهايشان توسط  در ميـان    هولوكاسـت   واقعيـت 

 خـاص در آن تـوازني كـه          و گروهـي   ديدگاه يـا فـرد     ، حادثه  وزن تعيينِروند بر سرِ     ميبحثها عمدتاً   . نيست
 اخـتالف    فاجعـه از ابتـدا موضـوعِ        كلِ  تفسيرِ .شان انداخت   ي  شده   شناخته زا شد و رخدادها را در مسيرِ        فاجعه

  عنـوان   در آلمـان بـاال گرفـت و زيـرِ          ۱۹۸۰ ي   دهـه  دومِ ي   نيمـه  در بحثـي كـه در     عنوان نمونـه      به .بوده است 
آيـا   ،اي نـشاند     را بايد بـر چـه زمينـه        هولوكاستموضوع اين بود كه      ،شهرت يافت   مورخان چالشِ مشخصِ

يا آن كه بايـد   ،نست مطلق داآن ذاتش را كنشِ ي  توجه به پيشينهاي يگانه ديد و ضمنِ    بايستي آن را حادثه   
  مـورخِ  ١٦هتـ بحث را ارنـست نول    . عنوان واكنش ديد    آن را در ارتباط با رخدادهاي ديگر گذاشت و آن را به           

اي ديگـر بـا         وحشت بـه فاجعـه     اكنشي بوده است از سرِ    و هولوكاست نظر كه     اين آلماني برانگيخت با طرحِ   
  راسـت   از دلِ  نولته سخنِ. ليني تجسم يافته بوده است    مشابهي كه در اردوگاههاي استا     خواه   تماميت ي  هانگيز

 يورگن هابرماس بود كه راستگرايان را متهم         آن از آن    پربازتاب در مقابلِ   ين واكنشِ خستن. آمد  آلمان برمي 
 پاسـخي   را واكـنش بنماينـد و  صـرفاً   هولوكاسـت دادند كـه    تالشي كه به خرج مي      بال كرد از طريقِ    به رفعِ 

كـساني   ي  همـه . آفرين شـده بـود      هع پيشتر فاج  آن خطّه آمد و در       آنان از آسيا مي     كه به پندارِ   يآفتبدانند به   
كردنـد و ايـن كـه واكنـشي جلـوه              ملت آلمان تأكيد مـي      تاريخيِ بر مسؤوليت  ،كه بر اين محور پيش رفتند     

داللهاي آنـان تأكيـد بـر       در اسـت  .  ديگران  مسؤوليت بر دوشِ   اي است بر انداختنِ      هيتلر مقدمه  تهاي جناي دادن
كـشي    هـاي ديگـري از نـسل        راستگرايان در عـوض بـه نمونـه       . اي داشت    جاي برجسته  هولوكاست همتاييِ  بي

  راستگرايان بـراي آوردن    چپ در تالشِ  .  تركان  ارمنيان به دست   ١٧ عامِ قتلِ ي  همثال به نمون   ،كردند  اشاره مي 

                                                      
  :اين تفسير مبتني بر اين كتاب است   15

Rolf Zimmermann, Philosophie nach Auschwitz. Eine Neubestimmung von Moral in Politik 
und Gesellschaft, Hamburg 2005. 

16  Ernst Nolte 
تشخيصِ انواع كشتار همگاني و  ،"تل عامق"دهد در مورد تعريفهاي مختلف  كتاب زير ديد جامعي مي   17

  :هاي مختلف در اين باب نظريه
Boris Barth, Genozid. Völkermord im 20. Jahrhundert. Geschichte, Theorien, Kontroversen, 
München 2006. 
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  از ايـن بحثهـا بحثـي اسـت كـه كتـابِ             ديگـرِ  ي   نمونه ١٨.ديد  فاجعه را مي   جلوه دادن  ،هاي مشابه عادي    نمونه
 ، گلـدهاگن  كتـابِ .  برانگيخـت  ۱۹۹۰ ي   دهـه   آمريكـايي در پايـان     نگـارِ   پژوه تاريخ   سياست ،دانيل گُلدهاگن 

كوشد مينويسنده در آن     و   داردنام   ١٩مند هيتلر    اراده كارگزاران       رژيـم آدمهـاي      ثابت كنـد كـه كـارگزاران 
گذاشـته و بـا ميـل و عالقـه             آنهـا از خـود مايـه مـي         ؛ بـاال را اجـرا كننـد       اند كه فقـط دسـتورِ       ودهاي نب   اراده  بي

 خـود يـك گـردان از پليـسهاي هـامبورگ را كـه در                 نظـرِ  گلدهاگن براي اثبـات   . اند  كرده  مي" جهودكُشي"
هايـشان    بـراي خـانواده     اعضاي آن  هايي كه   د و با استناد به نامه     رس ميبر ،شده مستقر شده بودند      اشغال لهستان

بـا   ،ي را كه نازيـسم برانگيخـت      هولوكاست  گلدهاگن نظرِبه   .نمايد   آنان را بازمي   كاريِ ي  روحيه ،اند  فرستاده  
انـد و بـا     خاص خود را داشـته ها يهودستيزيِ   توان توضيح داد؛ آلماني      رايج در اروپا نمي     عموميِ يهودستيزيِ

  در برابـرِ   .انـد   شده رسـانده     صنعتي كشيِ   آدم  پي گرفته و به حد     اين ستيز را   ،جديتي كه خاص خود آنهاست    
هـاي     رايج در اروپا از سده     يِيهودستيز با   ذاتي آلماني تفاوتي    يِيهودستيزگلدهاگن استدالل شده است كه      

هـا از مليتهـاي     آلمـاني توان ديد و هم در همدستان ها مي كشي را هم در آلماني ميانه ندارد و جديت در آدم   
آلماني را بايد در پويشي يافت كه عاملهـاي          ي  فاجعه ي  به نظر منتقدان ريشه   . شده  هاي اشغال   يگر در منطقه  د

  گلـدهاگن آن را بـه بحـث         ديگـري كـه كتـابِ      موضـوعِ . انگيـز در آلمـان در مـوقعيتي خـاص يافتنـد             فاجعه
 نازيهـا بحـث      از سـقوط    اين موضـوع حتـا پـيش       در مورد .  همگاني بود  تقصيرِ همگاني تبديل كرد، موضوعِ   

 يـك   كـلِ هولوكاسـت  ي  داوري دربـاره بحث بر سر اين است كه آيـا رواسـت در هنگـامِ         . آغاز شده است  
  ٢٠.مقصر دانستمسؤول و ملت را 
 باعـث شـده    ٢١ بر گذشـته   چيرگي  سياسي و فرهنگي به    نيازِ ،گذرد   نازيها مي  اين مدتي كه از سقوط    در  

 كـه متحـد    ، ژاپـن  در ايـن كـشور بـر خـالف        . قطع نـشود  هيچگاه  ته   گذش بحث در مورد  در آلمان   است كه   
  هاي بزرگي در آسيا برانگيخـت        دوم بود و فاجعه     جهانيِ آلمان در جنگ،  خـط     هـا     گذشـته   فرامـوش كـردن

                                                      
  :آوري شده اند  در كتابِ زير جمعچالش مورخانسندهاي اصلي    18

Rudolf Augstein u. a.: Historikerstreit. Die Dokumentation der Kontroverse um die 
Einzigartigkeit der nationalsozialistischen Judenvernichtung, München/Zürich 1987. 

19  Daniel Jonah Goldhagen. Hitler's Willing Executioners. Ordinary Germans and the Holocaust. 
New York 1996. 

مطرح در مورد نازيسم كتابِ زير منبعي  ي نِ ديدي جامع نسبت به اين بحثها و ديگر بحثهاي عمدهبراي يافت   20
  :يك است ي درجه

Ian Kershaw, The Nazi Dictatorship. Problems and Perspectives of Interpretation, London 
2000. 

21   Vergangenheitsbewältigung .خِ آلماني هرمن هايمپل اين اصطالح را نخستين بار مور
(Hermann Heimpel) به كار برده و پس از راه يافتن به نطقهاي تئودور هويس (Theodor Heuss)،  اولين

اي در زبان رايجِ سياسي در  به مفهومِ مدام به كار آمده ،)۱۹۵۹ تا ۱۹۴۹از (رئيس جمهوريِ فدرال آلمان 
كنند كه چيرگي بر  اين انتقاد را مي ،اصطالح نهفته استبه فكري كه در پسِ اين . آلمان تبديل شده است
به . هاي گذشته تكرار نشود آنچه ممكن است زنده نگه داشتنِ ياد آن است تا فاجعه ،گذشته ممكن نيست

Vergangenheitsbewältigung" جنبشِ دانشجويي ،از جانب چپ" رسمي برآمد اين انتقاد  ،خاصه در دوران
 يعني مديريت و رتق و فتقِ اداريِ گذشته گرايش دارد و Vergangenheitsbewaltigungشده است كه به 

  .پردازد به جاي پرداختن به محتوا به صورت مي
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 هاي ســتوني ازيكــ. برانگيخــتجهــاني را احتــرامِ اي پرورانــده شــد كــه  ٢٢آوري  يــادفرهنــگغالــب نــشد و 
  .اين فرهنگ است آلماني جديد  دموكراسيِاستوارسازِ

  انكار

 جنـگ   تـا دو دهـه پـس از پايـان         . يكـي فراموشـي و ديگـري انكـار         :نشيند   دو گرايش مي   ر برابرِ د يادآوري
پـذيرفت و كمتـر كـسي پيـشقدم           كمتـر كـسي مـسؤوليت مـي       . گرايش به فراموشي در آلمان بسيار قوي بود       

 ،نبـوديم  ،دانـستيم  نمـي : گفتنـد  اكثريت مـي . ان بازبگشايد همگ چشمِشد تا تصويرهاي گذشته را در برابرِ        مي
  فرزنـدان عليـه     و خيـزشِ   ۶۸ دانـشجويي    بـا جنـبشِ   " اصالً به ما چه مـربط؟     "نشنيدم؛   ،نديديم ،نقشي نداشتيم 

شـما مـسؤول    :  دانشجويان رو به نسل گذشته كردند و گفتند        ٢٣.فراموشي دريده شد   ي  پرده ، و مادران  پدران
  رويكـرد بـه انديـشمندان      دوران ،ايـن دوران  .  باشـيد  و نـشنيده    ر اين كه اگر به راسـتي نديـده        حتا د  ،ايد  بوده

 انتقـاديِ  ي   انديـشه  اي از انديـشمندان پروريـده شـدند كـه بـه اسـتوارگرديِ                تـازه  در آن نسلِ  . انتقادگر است 
گن هابرمــاس انديــشمندي چــون يــور.  جهــان يــاري رســاندندآزاديخــواه نــه تنهــا در آلمــان بلكــه در كــلِ 

  .آن است ي  و پيشبرنده يادآوريفرهنگ ي فرآوردهاو فكرِ  .اين دوران است ي پروريده
طلبـد     قضيه مي  چون طبعِِ  ، حاشا بلند است   ديوارِ طبعاًدر اينجا   . در اين پهنه حاشاگران نيز حضور دارند      

 انساني تا چه حـد       مشترك جهاندهد كه     نشان مي  ،اي كه اين همه شاهد داشته است         حادثه انكارِ. بلند باشد 
 وقتـي بنـا بـر       .توان دو قسمتش كرد و گفت آن قسمت دروغ است و اين قـسمت راسـت                 مي. شكننده است 

 بنـدي كـردن      بـراي شكـسته    معمـوالً ها    در اين حوزه  استدالل  . ديگر هيچ استداللي كارگر نيست     ،انكار باشد 
منكـران   .پـذيرد    اشـتراك را نمـي      آن كسي كه نفـسِ     پذيرد هر   آن را از بيخ و بن نمي      .  مشترك است  جهان 

 در جاهـاي    ٢٤.انـد    نامـدار     نامدار همان مجرمـان    جهان منكران  ي   بقيه در آلمان نيز مثلِ   . نفعي در انكار دارند   
هــا در  ازي بــود كــه بــا نــ عملــي و در موردهــايي اشــتراك نظــر منكــران اشــتراك اولِ نــسلِي ديگــر انگيــزه
آن  ،كننـد هـا را برقـرار     نـازي ند از نـو نظـامِ    ا يعني آنهايي كه بر آن     ،روههاي نئونازي گ.  داشتند يهودستيزي

 نخـستين نهـاده و حرفهـاي آنـان را تكـرار          جـاي پـاي منكـران     پـا در     ،گذارنـد  مـي جايي كه بنا را بـر انكـار         

                                                      
22  Erinnerungskultur 

  : در آلمان بنگريد به۱۹۶۰ ي در مورد جنبشِ دانشجوييِ دهه   23
 .۱۳۸۱طرح نو، : ، تهراني محمد قائد ، ترجمهمبارزه عليه وضع موجودسابينه فون ديركه،   

شكلهاي مختلف اين انكار و سايتهاي اينترني و كتابهاي  ،براي آشناييِ آغازين با تاريخِ انكارِ هولوكاست   24
  :Wikipediaاينترنتي  ي زير در دانشنامه ي مرجعِ موجود در اين زمينه بنگريد به صفحه

 http://en.wikipedia.org/wiki/Holocaust_denial 
موضوعِ انكار و برخي انكارگران مشهور  ي مفيدي در باره ي فارسيِ زير حاويِ اطالعات فشرده ي مقاله
  :است

 دوم ي در جنگ جهانانيهودي کشتار ياآ« :بخش يك» يخيهولوکاست از منظر تار«، محمدرضا کاظمي
 انکارکنندگان اي" دنظرطلبانيتجد"«: بخش دو» ند؟يگو مي؟ مورخان و پژوهشگران چه  افسانه استکي

  ):۲۰۰۶ديده شده در آوريل (نشاني آن  ، نشر شده در اينترنت؛» هستند؟يهولوکاست چه کسان
   http://1384.g00ya.com/politics/archives/045087.php 
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 اكثريـت . دهند  ح مي  آن گذشته ترجي    را بر انكارِ    هيتلري ي   افتخار كردن بر گذشته    آنان اما معموالً  . كنند  مي
 انبه آنـ  . دهند كه داراي كمترين آگاهي از گذشته هستند         اعضاي گروههاي نئونازي را جواناني تشكيل مي      

آموزنـد كـه از       آنـان مـي   . آن ستايش از نفرت و خـشونت اسـت         ي  شود كه جانمايه    اي تزريق مي    ايدئولوژي
 آنـان   در اروپا خشونت و نفـرت     . ه باشند گروههاي دموكرات و چپ نفرت داشت      پوستان و   رنگين ،خارجيان
  ويـژه مـورد   مـسلمانان بـه طـورِ     . انـد    كساني است كه از آسـيا و آفريقـا آمـده           روكرده به  نخست ي  در درجه 

انـد كـه متعـرضِ      همـاني  ،برنـد    آن كساني كه بـه مـسجدهاي مـسلمانان حملـه مـي             . اين گروهها هستند   نفرت 
  .شوند  يهوديان ميها و مكانهاي عبادي و اجتماعيِ گورستان

اين جريانها را افزون بر نوشته      ي  كننده   كادرهاي رهبري   فكريِ خوراك   فاشيـسم   اولِ  نسلِ هاي رهبران ، 
. پردازنـد    تـاريخ مـي    دهد كه برخي از آنها به بيـان          مقاله و كتاب تشكيل مي     ها در قالبِ    اي از نوشته    مجموعه
  راسـت   اصـليِ  جريـان .  نظـامي آن اسـت      هيتلـر و تـوان      دستگاه  عظمت  شرحِ ها معموالً    نئونازي نويسيِ  تاريخ

د و بـراي مـشكلهاي سياسـي و         نـ هايي است كه گذشته را پاك بنماي         نوشته متمايل به فاشيسم اما بيشتر طالبِ     
 در ميـان  .  روز دور نباشـند    چندان از طبعِ  د كه   ن فاشيستي پيش بنه   حلهايي در مسيرِ     معاصر راه   جهان اجتماعيِ

. شـوند   بنـدي مـي      ه دسـت  هولوكاسـت   انكـارِ  نويـسيِ    تـاريخ   عنـوان  ها آثـاري وجـود دارنـد كـه زيـرِ            اين نوشته 
هـاي علمـي       دانـشگاهي نداشـته و در مجمـع        اند كه در تاريخ تحصيلِ       آنها كساني   قريب به اتفاقِ   نويسندگان

مـورخ هـستند     به نام   فاقد بـا   ،خورنـد  مـي  گـروه بـه چـشم    اي كـه در ميـان ايـن    كـرده  معـدود تحـصيل  . عنوان
آور اسـت و در محفلهـايي كـه           كار شـهرت  ن ا نفسِ. اند   بزرگ رو آورده    جنايت هاي مختلفي به انكارِ     انگيزه

  . انكار طبعاً كاسبي نيز هست.كند منكر را داراي نام و شخصيت مي ،دنپسند انكار را مي
 ظاهري علمي   گري براي دادن    ي بازنگرش  ادعا .نامند مي "تجديد نظر طلب  "گروهي از منكران خود را      

بـا   ،٢٥ آنـان پاسـخ داده شـده       گـرِ   "بـازنگرش "  به اصـطالح   ايرادهاي تك  به تك .  انكار و توجيه است    به مشيِ 
تـوان آن را      نمـي  ،دعوا بر سر حقيقت نيست و چون بر سر حقيقت نيست          چون   ،انكار ادامه دارد   ، اين وجود

  .با دليل و شاهد حل كرد

  ست انكارنخ ي جنبه

گذارنـد از حقيقتهـاي    مـي گيرند و سپس تركيبـي در برابـر       ميبراي انكار بخشِ بزرگي از واقعيت را ناديده         
 ،انـد   گويد كه هزاران تـن شـهادت داده        ميبداهت   ي  منطقِ ساده . ها و انبوهي دروغ     حقيقت  نيمه ،پاافتاده  ِ  پيش

پـس   ،انـد   فاجعـه را مـستند كـرده   ز پرونده پيش و پـسِ  و كوهي ااند  ماندهجا  بهفراوان     جنايت فراوان  اثرهاي
  جهان دهان گشوده است          بايستي پذيرفت وجود بحث بـا كـساني كـه ايـن منطـقِ          .  اين زخمي را كه بر جان 

هـايي اسـت كـه     گيـري  مهـم نتيجـه    ، جنايـت مهـم نيـست      براي آنان نفسِ  . فايده است   بي ،پذيرند  ساده را نمي  

                                                      
  :نمونه درعنوان  به   25

Deborah E. Lipstadt, Denying the Holocaust: The Growing Assault on Truth and Memory, 
New York 1993. 

    به نشانيHolocaust-Referenzِهمچنين در سايت اينترنتيِ آلماني 
www.h-ref.de  
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تـوان برداشـتهاي مختلفـي     مـي از حادثـه طبعـاً   . هـا را بپذيرنـد   نـد ايـن نتيجـه   خواه شود و آنـان نمـي    اينك مي 
 پـذيرفتني قـرار      عموميِ ها در يك چارچوبِ     گيري  نتيجه. هاي مختلفي رسيد     و با تفسيرِ آن به نتيجه      ٢٦داشت

  تكـرارِ  نعِخواهـد مـا    مياي به مخالفت برنخيزند كه         موضوع راه نبرند و با اراده      اگر به انكارِ نفسِ    ،گيرند  مي
  .فاجعه شود

ديگـر بـه آگـاهي و        ي  شـود و جنبـه     مـي  موضـوع مربـوط      اي از آن بـه نفـسِ        جنبـه : انكار دو جنبه دارد   
 ، انكـار  نخـست  ي  جنبـه . اي كه در برخورد با موضوع براي ممانعـت از تكـرار آن شـكل گرفتـه اسـت                    اراده

آنـسان كـه پيـشتر    . تي در انسانيت اسـت  بلكه گسس  ،اي است كه نه فقط گسستي تمدني         فاجعه ناديده گرفتنِ 
از اين راه كه نوعي از انسان خواسـته          ، انسان است  گفته شد منظور از گسست در انسانيت شكافي در جنسِ         

 معمـول و مرسـوم      زيِوتـ   اين گسست از يك كينه    . گيتي بزدايد  ي   كامل از پهنه   است نوعي ديگر را به طورِ     
 ،هــا دژخيمــي ،هــا حــسادت ،فكرهــاي پليــد ،هــا اي از پيــشداوري آن را مجموعــه. در تــاريخ برنخاســته اســت

امـا   ، برانگيختـه اسـت    ٢٧ قربانيـان   چنـگ انـداختن بـر مـال و منـالِ            حـرصِ  — فرامـوش نكنـيم      —ها و     طلبي  جاه
انكارِ آن محروم كردن جهانيان از ادراك آن پويشي از تركيـبِ عاملهـاي           . واكاستني به اين مجموعه نيست    

هاي تمدني و از      از خشونتهاي گسترده گسست    ،خشونت ،تواند از بحرانهاي سياسي    ميت كه   انگيز اس     فاجعه
 گازشـان   اتـاقِ  ي   خردسـالي كـه روانـه      هـا بـه كودكـان       نازي. هاي تمدني گسست در انسانيت بسازد       گسست
 ندنـشان ما  چـون زنـده    ،كردند كه آنان نبايد زنـده بماننـد        ميفكر  . مشخصِ شخصي نداشتند   ي  كينه ،اند  كرده
.  راهـايي   ههـايي و گذشـت   حادثـه  ،انـسانهايي آورنـد   مـي  به ياد  ،آورند ميماندن ذهنهايي است كه به ياد        زنده
كـه   ،آن هم با وحشت    ،بايستي گفت . دهنده مخالفت با يادآوري است       هولوكاست نيز به نحوي تكان     انكارِ
اري باشـد در ايـن مـورد كـه فاجعـه      آگـاهي بـر ايـن امـر بايـد هـشد         .  هر دو نوع مخالفت يكي اسـت       جنسِ
گـاه   جريان هـيچ اين . هم اكنون ادامه دارد ، مخالفت با يادآوريجريان ،جرياني از آن . تواند تكرار شود   مي

  .از جاري بودن بازنايستاده است

  تقابل دردناك دو فاجعه

„No Germans, no Holocaust.“ ن گفـت كـه در   تـوا  مـي   دانيـل گلـدهاگن   مـشهورِ ايـن سـخنِ   ي  برپايـه ٢٨
در مـورد درسـهاي آن بينديـشد و          ، هولوكاسـت باشـد    اول آلماني بايـستي در تـالش بـراي ادراك          ي  درجه

 كشورهاي ديگـري نيـز      از شهروندان . آن حساس باشد   ي  ترين عاملِ برانگيزاننده    نسبت به خطرِ تكرارِ جزئي    
 آن خبـر  و شـروعِ تـدارك فاجعـه   از ان آنـ . رود مـي چنـين انتظـاري    ،انـد  كه در تماس نزديك با آلمان بوده   

                                                      
  :براي آشنايي با برداشتها و تفسيرهاي مهم و مؤثر بنگريد به   26

Neil Levi and Michael Rothberg (eds.), The Holocaust: Theoretical Readings, Edinburgh 
University Press, 2003 

27  Vgl. Hans Mommsen, „Die Ausschaltung der Juden aus der deutschen Wirtschaft und die Rolle 
von Industrie und Großbanken“, in: Auschwitz, 17. Juli 1942. Der Weg zur europäischen 
„Endlösung der Judenfrage“, München 2002. 

. ص ،برده شده در باال اثر گلدهاگن به نقل از كتاب نام» .هولوكاستي وجود نداشت ،ها نبودند  اگر آلماني«   28
۶. 
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انـد   آفرينان همكـاري كـرده   اند كساني كه با فاجعه      در ميانشان بوده   اند؛  ش نشان نداده  كن و بهنگام وا   اند  داشته
اند با شتاب به روالِ هميشگيِ امور بازگردند و تنها به ايـن               خواسته اند؛ پس از جنگ     يا با آنان همدلي داشته    

بودن موضوع را     توان تعيين كرد ميزان مربوط     مياين كه   . اند  ها مقصر بوده     بگويند آلماني  اند كه   بسنده كرده 
دهـد كـه موضـوع در وجـه           ييـري نمـي   غدر ايـن واقعيـت ت      ،موضوعي مشخص به مردماني مـشخص     عنوان    به

 انـسانهايي    آنجايي كه فاجعه ديگر نه بر اساسِ نابود كـردن          .شود  اش به كلِ آدميان مربوط مي       دهنده هشدار
چون پـاي نفـسِ      ،بلكه جريان يافته   ،پيش رفته  ،اتهامهاي خاصي به آنها زده شده     اند و     كه كارِ خاصي كرده   

 ي  دهـد و بـه يـك فاجعـه         مـي مشخصِ خود را از دسـت        ي  حادثه ديگر چهره   ،وجود آنان مطرح بوده است    
  .مطلقِ انساني تبديل شود

رساني و بحث     در كشورهاي عربي از آگاهي    .  ضعيف است  ما آگاهي از هولوكاست بسيار     ي  در منطقه 
نمـاد ايـن جريـان      . شـود  مـي ها خودداري      ناسيوناليستي عربي با نازي     نيرومند  همدستيِ يك جريان    ي  درباره
  كـه مركـزي در بـرلين داشـته و بـه عـضويت         اورشليم اسـت    اعظمِ  مشهور به مفتيِ   حسينيالحاج امين   عربي  

"سا هنوز اكثرِ  ٢٩.ده بوده است  نيز درآم " سا  رهبران     جريـان نازيـستي    . داننـد  مي خود    فلسطيني او را قهرمان
   گسست تداوم يافته و تنها صورت عوض كرده است         در ميان عربها بدون  .اي در نازيـسمِ      بعثي ريـشه   جريان 

 دولت  ثر از موضوعِ  تاريخ خود يا حتا فخر به آن متأ       اين گوشه از    پوشي بر     چشمدر اين مورد     ٣٠.عربي دارد 
 ايـن دولـت پـيش از بـروزِ هولوكاسـت       تـشكيلِ  حركت در جهت ٣١. آن است تشكيلِاسرائيل و چگونگيِ

پـس از پايـان جنـگ جهـانيِ دوم دولـت نوپـاي اسـرائيل وجهـي از مـشروعيت خـود را از                . آغاز شـده بـود    
از . شـدند    آن بـال گرفتـار نمـي       بـه  ،داشـتند  مـي با اين استدالل كه اگـر يهوديـان دولتـي            ،هولوكاست گرفت 

هولوكاست اما نمي   واقعيت              مبـارزه بـراي آزادي و حقـوقِ        توان هيچ حقانيتي را اسـتنتاج كـرد جـز حقانيـت  
در  ،مخالفت با هر گونه تبعيض و نژادپرستي و به بياني ديگر تالش بـراي آن كـه فاجعـه تكـرار نـشود                 ،بشر

     برخاسـته   اخالقـيِ  ي  بايست به آمـوزه    مي كساني كه خود     . هيچ قوم و گروهي    هيچ كجاي جهان و در مورد 

                                                      
ي زير سندهاي فراواني را در مورد  نوشته. اند هاي مختلفي منتشر شده در مورد حاج امين الحسيني نوشته   29

  :دهد ميها به دست  زيهمكاريِ مفتي با نا
Klaus Gensicke, Der Mufti von Jerusalem, Amin el-Husseini, und die Nationalsozialisten, 
Frankfurt/Main 1988. 

دانند و بر ستمهايي نيز تأكيد  سنگ نمي ها را گران عربها با نازي ي براي آشنايي با ديدگاههايي كه رابطه
  :بنگريد به ،اند  روا داشتهها بر عربها كنند كه نازي مي

Gerhard Höpp, René Wildangel u. Peter Wien (Hrsg.), Blind für die Geschichte? Arabische 
Begegnungen mit dem Nationalsozialismus, Berlin 2004. 

30  Cf. Reeva Spector Simon, Iraq between the two world wars. The militarist Origins of Tyranny. 
How the German-based military education of an Iraqi elite led to the regime of Saddam 
Hussein, New York 2004. 

پرستانه با ديدي انتقادي  جويانه و به دور از گرايشهاي قوم در اين مورد كتابِ زير از موضعي صلح   31
  :رسد سرائيل را برمينويسيِ رسمي ا شده در تاريخ هاي ساخته اسطوره

 Simcha Flapan, The Birth of Israel. Myths and Realities, New York 1987. 
به جاي توجه صرف به رهبران  ،اين كتاب نيز با ديد مشابهي نوشته شده و امتيازِ مهمش توجه ويژه به مردم

  :سياسي است
 Ilan Pappe, A History of Modern Palestine. One Land, Two Peoples, Cambridge 2004. 
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. بـه شــكلي خـشن آن را نقــض كردنــد   ،واري نــشان دهنــد  نمونـه هولوكاسـت وفــاداريِ  ي از انديـشه دربــاره 
   يهوديان دست باال را گرفتند و بـه فلـسطينيان جنـگ و آوارگـي تحميـل كردنـد             جريانهاي افراطي در ميان  .

  ٣٢.سرزمين خود را از دست دادندگروه بزرگي از فلسطينيان 
هـا و      آوارگـي  فلـسطينيان داسـتان   . گويند كه معناي آن فاجعه است        مي ٣٣"شوآ"هولوكاست را به عبري     

 مـا تقابـلِ    ي   در منطقـه   .خواننـد كـه ايـن واژه نيـز بـه معنـاي فاجعـه اسـت                  مـي " ةكبنِ"هاي خويش را      مصيبت
پديد آمده است كـه اذعـان بـه  يـك فاجعـه بـه معنـاي           اين گمان   . دردناكي شكل گرفته است از دو فاجعه      

 هم در مـورد    ،رساني را مشكل كرده است      يابي و آگاهي    اين امر آگاهي  . ديگر است  ي   فاجعه ناديده گرفتنِ 
 انگـار از ايـن راه عرصـه بـاز          ،شـود    آن انكـار مـي     همتـاييِ   و بي " شوآ " واقعيت ."نكبة"  و هم در مورد    "شوآ"

كند كه هر يك در جاي خود         عدالت ايجاب مي  .  خود را پديدار سازد    سعت و دردناكيِ  و" نكبة"شود تا    مي
ايـن   ي دهنـده   دو واقعيـت تنهـا نـشان    ذهنـيِ تقابـلِ .  ديگري نيستواقعيت ي   يكي شكننده  واقعيت. فهم شود 
همگاني نشده است  برگرفته از انديشه بر هولوكاستاخالقيِ ي  دردناك است كه آموزهواقعيت .  

  دوم انكار ي نبهج

    انـد    بنديم كه با تأمل بر ايـن فاجعـه بـرآن           ميهايي    ذهنِ خود را به روي انديشه      ،هولوكاستبا انكارِ واقعيت
 ايـن اكنـون     با وجود  .ها هنوز در جهان ما موجود است         اين گونه فاجعه   تكرارِ ي  زمينه. مانعِ تكرارِ آن شوند   

تواند به خود ببالد كه       مي معاصر   بشريت  از اين نظر خـود   ، حقوقِ بشر شده است    جهانيِ داراي يك فرهنگ
 كـشي مقاومـت     گـري و حـق      رود كه در برابر سـتم       هاي پيشتر ممتاز كرده است و انتظار مي         را نسبت به دوره   

.  است هولوكاستانديششي به   –يك ستون اصليِ اين فرهنگ واكنشهاي اخالقي      . بيشتري از خود نشان دهد    
گردنـد و هـشدار       بـازمي " شـوآ " دوم بـه      جهـانيِ   بـشر پـس از جنـگ        حقـوقِ  اصلي در مورد  هاي    ايده ي  همه
 آوشـويتس هاي بزرگ و از تبعـيض   كشي هاي كوچك به سادگي ممكن است حق كشي دهند كه از حق    مي

آنجايي كه اعالميه ضرورت خود را از پاسخگويي به          ،جهاني حقوق بشر   ي  اعالميه ي  در مقدمه . ايجاد شود 

                                                      
هاي افراطي   اصلي را در اين مورد قدرتهاي بزرگ و صهيونيستهمراه با تأكيد بر اين موضوع كه نقشِ   32

كفايتي و  بي. ي فلسطين توجه داشت  مسئله شدن  عرب نيز در بروز و و پيچيده سرانداشتند، بايستي به نقشِ
وخم، فرساينده و خونبار   باعث شد از همان آغاز مسئله در مسيري پرپيچ آنان و رقابتهاي ميان آنانفساد
 ۱۸۱ي   با قطعنامه مخالفت تشكيل دولت مستقل فلسطين خواست آنان نبود، آن هم نه از سرِخواست. بيفتد

ه دليل داد، بلكه ب المللي مبناي حقوقي مي  بين از نظر سياست نيز اسرائيل دولتسازمان ملل كه به تشكيلِ
در اين مورد سياست ملك .  سروري بر فلسطينيان و رقابت با يكديگر براي سيادت بر جهان عربطمعِ

انديشيد و به اين منظور بر سرِ فلسطينيان معامله  ميعبداهللا پادشاه ماوراي اردن كه فقط به سروريِ خويش 
  :توان آشنا شد در با اين سياست مي. گويايي است ي نمونه ،كرد مي

Mary C. Wilson, King Abdullah, Britain and the Making of Jordan, New York 1987. 
33  Shoa 
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مقـدم بـر هـر چيـز بـه هولوكاسـت اشـاره               ،گيرد  مي ٣٤»اند  وجدان بشر را برآشفته   «كه  » اي  دامات وحشيانه اق«
  .دارد

آن چـه در نهايـت بـه        . انگيـز موجـب شـد        عاملهاي فاجعـه    خاصي از تركيبِ   صورتبنديِرا   هولوكاست
 اين بود كه نيرويي با ظرفيتي عظيم براي جنايتكاري ق          ، بروز داد  هولوكاست امكاندولتي را به دسـت      درت 

 ، سياسـي   آن تـوان   فاقـد  ، جنايـت تـسليم شـده بـود         ذهني بـه ايـدئولوژيِ     كه پيشتر به لحاظ    ،گرفت و جامعه  
ظرفيت   هـاي دموكراتيـك       ايـده  . اخالقي بود كه بر اين قدرت لجام زند و آن را مهار كند              فكري و شهامت

          گيرنـد   سرچـشمه مـي    ،اجعه بـه بـشريت آموخـت       ف روزِپس از جنگ جهاني دوم همگي از اين درسي كه ب .
هـاي   وري از ايـن ايـده   هـا محـروم كـردن خـود از بهـره      هاي نازي  جنايتطبيعي و منطقي آن است كه انكارِ    

  .دموكراتيك باشد
دوم  ي  و جنبـه  گرفتنـي     ناديـده  يا   با جلـوه   است   ي واقعيت  ناديده گرفتنِ  هولوكاست  انكارِ  نخست ي  جنبه

اين فرهنـگ در بحثهـاي      . رهنگي است كه در واكنش به آن واقعيت شكل گرفته است          آن پشت كردن به ف    
 بـه   "جنايـت عليـه بـشريت     "  مفهـومِ  در ورود  ، دموكراتيـك جامعـه    در بحثهاي مربوط بـه سـامان       ،حقوق بشر 

و در كلِ  المللي     بين  حقوقيِ واژگان                     نگرش اخالقـي و فلـسفي و سياسـي و هنـري بـه جهـان پـس از جنـگ  
  امكـان و چگـونگيِ  ي  پـس از جنـگ پرسـش دربـاره     هنرِ ي عمده ي مسئلهيك . گر است  دوم جلوه جهانيِ

  ٣٥. استآوشويتسهنرورزي پس از 
ــه ــستند كــساني كــه كــلِ   ي در منطق ــا ه ــد  م ــسبت دهن ــسم ن ــه صهيوني ــن فرهنــگ را ب هــاي   نوشــته.  اي

 اسـت كـه آنهـا را بـا جـديت بـه              چنـدي . چرخند مي بر اين مدار     بنيادگراجريانهاي  ديگر  المسلمين و     اخوان
 ،هـا را بتـوان بـه وي نـسبت داد            ناكـامي  ي   هويت و نيـاز بـه دشـمني كـه همـه             بحران ٣٦.گردانند  فارسي برمي 
انكـار  مـا امـا      ي  در منطقـه  .  هولوكاسـت اسـت    هـايي اسـت كـه نمـودي از آن انكـارِ             انگيـزه  ي  بازتوليدكننده
 مـشكلِ .  دوم آن اسـت انكـار در وجـه   ، نخست آن باشـد   از آن كه انكار در وجه       و پيشتر  بيشتر هولوكاست

 حقـوق   اگر با فرهنگ  . هاي حقوق بشري است و اين چيزي نيست كه آن را پنهان كنند              انكارگرايان با ايده  
به انكار واقعيت   ، هولوكاست مشكل نداشتند   اي در قبالِ    سياسي و انديشه   ،بشري برخاسته از واكنش اخالقي    

 .ردندآو هولوكاست رو نمي
  

                                                      
 ،نشر ني:  تهران،محمدجعفر پوينده ي ترجمه ،آن ي جهاني حقوق بشر و تاريخچه ي اعالميه ،گلن جانسون   34

 .۸۹. ، ص۱۳۷۷
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