بزرگترین دروغ قرن بیستم
ﻓﺎﺿﻞ ﻏیﺒﯽ

این را م دانیم که رژیم هیتلری از دروغپردازی به مﺜﺎبﮥ بهترین سﻼح برای پیشﺒرد اهداف اهریمن خود بهره م برد.
آن رژیم برای نخستین بﺎر در تﺎریخ »وزارت تﺒلیغﺎت« تش یﻞ داد و وزیرش یوزف ﮔوبلز ،خﻂمش آن را چنین تعیین
کرد» :دروغ هرچه بزرگتر ،بﺎورش سﺎدهتر!« دلیﻞ این را الﺒته پیشتر خود هیتلر بیﺎن کرده بود ،که هیﭻکﺲ ﻓﮑر
نم کند کس  ،به ویژه دولت  ،چندان ﮔستﺎخ بﺎشد که چنین بﯽمﺤﺎبﺎ دروغ ب وید .از ﺟمله دروغهﺎی بزرﮔ که ﮔوبلز
شﺎیع کرد این بود که یهودیﺎن بﺎ ﻏﺎرت منﺎبع مﺎل  ،آلمﺎن را از ش وﻓﺎیﯽ اقتصﺎدی بﺎزم دارند! حﺎل آنﮑه در واقعیت
شمﺎر یهودیﺎن آلمﺎن هیﭻﮔﺎه به ی

درصد کﻞ ﺟمعیت نرسید و هدف نﺎزیهﺎ از نشر آن دروغ ،زمینهسﺎزی برای

تصرف دارایﯽ ثروتمندان یهودی ﺟهت تﻘویت هرچه بیشتر مﺎشین ﺟنگ ح ومت نﺎزی بود.
الﺒته همچنﺎنکه هﺎنﺎ آرنت دقت کرده است برای آنﮑه دروغ بﺎور شود بﺎید از ویژﮔ دی ری نیز برخوردار بﺎشد و
آن اینﮑه از حﻘیﻘت "ﺟذابتر" ﺟلوه کند! نمونهوار ،هیتلر برای اینﮑه بتواند بهﺎنهای برای حمله به لهستﺎن
ﺟنگ ﺟهﺎن دوم بود

که آﻏﺎز

بیﺎبد ،چند اﻓسر اس اس را مأمور کرد تﺎ از لهستﺎن به مرز آلمﺎن تجﺎوز کنند! در واق آلمﺎن هﺎ

م دانستند که این ﺟز صﺤنهپردازی نیست امﺎ آن دروغ را بﺎور کردند زیرا تﺤت تأثیر تﺒلیغﺎت هیتلری ،تسخیر لهستﺎن
را حق آلمﺎن م دانستند.
در ی

مورد دی ر که تﻘریﺒﺎً هم ﺎن حﺎﺿر بودند تﺎ بزرگترین دروغهﺎ را بپذیرند یﺎﻓتن بهﺎنه برای حمله به عراق

) ٢٠٠٣م (.بود .صدام حسین بﺎ سرکوب وحشیﺎنﮥ مخﺎلفﺎن ،حمله به ایران ،اشغﺎل کویت ،بمﺒﺎران شیمیﺎیﯽ حلﺒچه،
کوشش برای سﺎختن بمب اتم و تهدید نظﺎم کشورهﺎی منطﻘه ...به این تواﻓق ﺟهﺎن دامن زده بود که بههیﭻروی
قﺎبﻞ تﺤمﻞ نیست و این بﺎور ،ایجﺎدﮔر زمینهای روان بود که بر مﺒنﺎی آن ایﺎﻻت متﺤد آمری ﺎ ،انگلیﺲ و لهستﺎن بﺎ
پشتیﺒﺎن نظﺎم ٢٩کشور دی ر به عراق حمله کردند .توﺟیه این حمله نیز پیش یری از سﺎخت و استفﺎدۀ سﻼحهﺎی
کشتﺎر ﺟمع به وسیلﮥ رژیم صدام حسین بود ،امﺎ بعدهﺎ روشن شد که این توﺟیه دروغ بوده و اسﺎس ًﺎ سﻼحهﺎی کشتﺎر
ﺟمع در کﺎر نﺒوده است.
بنﺎبراین بﺎز هم به ﮔفته هﺎنﺎ آرنت ،در سیﺎست برخﻼف دی ر دانشهﺎ همواره یﺎﻓتن حﻘیﻘت هدف نیست ،مهم آن
است که هدف عمل رد سیﺎس  ،نی

و انسﺎن بﺎشد.

حﺎل اﮔر به سدۀ بیستم بﺎزﮔردیم ،م بینیم که ابعﺎد »بزرگترین دروغ این سده« چنﺎن بود و پیﺎمدهﺎیﯽ چنﺎن ﻓجیع
داشت که انسﺎن از مشﺎهدۀ ابعﺎد آن دچﺎر وهن م شود ،امﺎ در عین حﺎل بﺎعث ش فت است که چرا چنین دروﻏ هنوز
نیز از ﮔسترش و پذیرش بسیﺎر برخوردار است؟ اﮔرچه بﺎید اعتراف کرد بزرگترین تﺒلیغﺎت مم ن نیز برای زنده
نگهداشتن آن صورت ﮔرﻓته است.
بزرگترین دروغ سدۀ بیستم بر پﺎیﮥ این سﺎدهاندیش بنﺎ شده است که چون شوروی استﺎلین بﺎ رژیم هیتلری ﺟنگید
و پیروز شد ،پﺲ نظﺎم »ﺿد ﻓﺎشیست« بود! »ﺿد ﻓﺎشیست« نیز به معن آنﮑه از ویژﮔ هﺎیﯽ خﻼف ویژﮔ هﺎی
رژیمهﺎی ﻓﺎشیست برخوردار بود! حﺎل آنﮑه رژیم استﺎلین همسرشت رژیم هیتلری بود و در دست زدن به ﺟنﺎیت
دستﮑم نداشت .مخﺎلفت دو دی تﺎتور بزرگ ،استﺎلین و هیتلر بﺎ ی دی ر ،نه به سﺒب اختﻼف در اهداف ،بل ه نﺎش
از رقﺎبت در تسخیر دنیﺎ بود .شﺎهد آنﮑه وقت منﺎﻓ مشترک ایجﺎب کرد بﺎ هم شری

شدند و هر زمﺎن که ی

تصور

م کرد که م تواند دی ری را از میﺎن بردارد بﺎ وحشی ری کمنظیری در این راه کوشید.
دربﺎرۀ مرحلﮥ هم ﺎری بﺎید در نظر ﮔرﻓت که در طول تﺎریخ ،روسیه و آلمﺎن همواره در راه نﺎبودی لهستﺎن مستﻘﻞ
کوشیده بودند و هر دو در آستﺎنﮥ ﺟنگ ﺟهﺎن دوم بر آن بودند تﺎ بدین هدف برسند ،امﺎ نه هیتلر و نه استﺎلین
نم توانستند در مﻘﺎبله بﺎ ی دی ر به لهستﺎن تجﺎوز کنند ،بنﺎبراین برای رسیدن به این هدف مجﺒور به هم ﺎری بودند
و بدین سﺒب پﺲ از آنﮑه سﺎلهﺎ شدیدترین بمﺒﺎرانهﺎی تﺒلیغ را به عنوان »دشمن درﺟه ی

« متوﺟه ی دی ر کرده

بودند ،بهی ﺒﺎره وزیر خﺎرﺟﮥ هیتلر به مس و پرواز کرد و بﺎ شوروی پیمﺎن صلﺤ را امضﺎ نمود که ﮔذشته از تواﻓق برای

هم ﺎریهﺎی ﮔسترده از پیمﺎننﺎمهای مخف نیز برخوردار بود که در آن بر سر تسخیر و تﻘسیم لهستﺎن تواﻓق شده بود؛
و درست ی

هفته بعد از این تواﻓق ،ارتش هیتلر به لهستﺎن حمله کرد و دو هفته بعد نیز »ارتش سرخ« از شرق وارد

این کشور شد .دﻓﺎع نظﺎمیﺎن و مردم لهستﺎن در برابر دو ارتش پرتوان ،در طول چند هفته درهم ش ست و دو ارتش
»پیروزمند« در منطﻘهای که به هم رسیدند ،مراسم رژۀ مشترک اﺟرا کردند که در آن پرچمهﺎی »سرخ« و »صلیب
ش سته« در کنﺎر هم به اهتزاز درآمدند.
این نیز ﮔفتن است که ﺟنﺎیتهﺎی نﺎزیهﺎ و کمونیستهﺎ در لهستﺎن در طول تﺎریخ بﯽنظیر است .تنهﺎ ی
کوچ

نمونﮥ

»کشتﺎر کﺎتین «  Katynاست .در این کشتﺎر به ﻓرمﺎن شخص استﺎلین تمﺎم »بورژوازی« لهستﺎن ،از

سیﺎستمداران تﺎ اﻓسران ارتش و از هنرمندان تﺎ دانشمندان ،در منطﻘﮥ »کﺎتین« به قتﻞ رسیدند و در ﮔورهﺎی دستهﺟمع
دﻓن شدند ،بدین هدف که بﺎ نﺎبودی آنﺎن ،خطر برقراری دوبﺎرۀ کشور و ح ومت لهستﺎن از میﺎن برود .برخ از این
ﮔورهﺎ به سﺎل ١٩۴٣م .کشف شد امﺎ روزنﺎمﮥ حزبﯽ شوروی به نﺎم »پراودا«)حﻘیﻘت!( این ﺟنﺎیت را قﺎطعﺎنه به
نﺎزیهﺎ نسﺒت داد و این دروغ را نیز "هم ﺎن" بﺎور کردند .راز ﺟنﺎیت مزبور برای نیم سده پنهﺎن مﺎند ،تﺎ آنﮑه میخﺎئیﻞ
ﮔوربﺎچف پﺲ از ﻓروپﺎش شوروی )١٩٩٠م (.بدان اعتراف کرد و از ملت لهستﺎن پوزش خواست .تﺎبهحﺎل ٢۵۴٠٠
قربﺎن این کشتﺎر ﮔروه شنﺎسﺎیﯽ شدهاند!
پﺲ از تﻘسیم لهستﺎن هم ﺎری دو رژیم ﮔسترش بسیﺎر یﺎﻓت ،به حدّی که از ﺟمله سوخت ارتش نﺎزی برای تسخیر
اروپﺎی ﻏربﯽ از روسیه شوروی خریداری ﮔردید .الﺒته این هم ﺎری برای چﭗهﺎ چنین توﺟیه شد که شوروی برای
رسیدن به آمﺎدﮔ رزم برای نﺒرد بﺎ »ﻓﺎشیسم« به زمﺎن نیﺎز داشت ،که بﺎ این قرارداد تأمین شد؛ درحﺎل که دو سﺎل
بعد ،از روز روشنتر بود که استﺎلین از حملﮥ ارتش آلمﺎن به خﺎک روسیه به کل ﻏﺎﻓل یر شد و شﺎهد همینکه متجﺎوزان
بدون برخورد بﺎ مﻘﺎومت چشم یر تﺎ مس و و لنینگراد پیشروی کردند و استﺎلین مجﺒور شد برای حفظ اقتدار خود ،از
ﺟمله ژنرال دمیتری پﺎولوف  ،ﻓرمﺎنده ﺟﺒهﮥ ﻏرب ،را همراه هشت ژنرال دی ر تیربﺎران کند.
بﺎزسﺎزی آرایش نظﺎم و پیروزی در استﺎلینگراد نﻘطﮥ عطف ﺟنگ ﺟهﺎن دوم بود ،که در پﯽ آن ارتش سرخ از
شرق و نیروهﺎی آمری ﺎیﯽ و انگلیس از ﻏرب ارتش هیتلر را تﺎ سﻘوط نهﺎیﯽ برلین عﻘب راندند؛ بﺎ این تفﺎوت که
وابستگﺎن به ارتش سرخ در پﺎس به تﺎکتی

»زمین سوخته« از سوی نﺎزیهﺎ ،از هیﭻﮔونه ﻏﺎرت و کشتﺎر انتﻘﺎمﺟویﺎنه

در مورد ﻏیر نظﺎمیﺎن )آلمﺎن هﺎ و همدستﺎن نﺎزیهﺎ( در کشورهﺎی اروپﺎی شرق خودداری نﮑردند .در این میﺎن نﮑتﮥ
دی ری که در رسﺎنههﺎی تﺒلیغ نﺎﮔفته مﺎنده ،این است که برعﮑﺲ وابستگﺎن به ارتش هیتلری که شدیداً از نزدی

به

زنﺎن ﻏیر آلمﺎن به دلیﻞ »پست نژادی« آنﺎن من شده بودند برای وابستگﺎن به ارتش سرخ که در نظﺎم و ﻓرهنگ
سوسیﺎلیست به عنوان »انسﺎن تراز نوین« قلمداد م شدند تجﺎوز به »زنﺎن دشمن« نشﺎنﮥ پیروزی بود و بنﺎ به پژوهشهﺎی
نوین تخمین زده م شود که این روی رد ددمنشﺎنه در بیش از دو میلیون مورد بﺎ قتﻞ و یﺎ خودکش زنﺎن توأم بوده
است(١).
اینجﺎ مجﺎل اشﺎره به ﺟنﺎیﺎت ﺟنگ ارتش سرخ و یﺎ دی ر نیروهﺎی درﮔیر در مرحلﮥ پﺎیﺎن ﺟنگ ﺟهﺎن دوم
نیست؛ امﺎ این نﮑتﮥ اسﺎس را نم توان نﺎدیده ﮔرﻓت که استﺎلین به بهﺎنﮥ مﺒﺎرزه بﺎ رژیم هیتلری در واق تمﺎم اروپﺎی
شرق از آلمﺎن شرق و لهستﺎن ،تﺎ رومﺎن و اوکراین و از مجﺎرستﺎن و چ سلواک تﺎ یوﮔسﻼوی و بلغﺎرستﺎن را عمﻼ
ﺿمیمﮥ امپراتوری خود کرد و برای صدهﺎ میلیون مردم که پیش از ﺟنگ در کشورهﺎیﯽ مستﻘﻞ و آزاد زندﮔ م کردند،
برای نزدی

به نیم سده ﻓﺎشیسم ﺟﺎی خود را به توتﺎلیتﺎریسم استﺎلین داد .صرفنظر از آنﮑه استﺎلین کوشید هر ﺟﺎیﯽ

را که ارتش سرخ پیشروی کرده بود ،از اتریش و یونﺎن تﺎ ایران و مغولستﺎن ،به طور کﺎمﻞ تصرف کند ،و تنهﺎ در برابر
تهدید اتم ایﺎﻻت متﺤد آمری ﺎ نﺎچﺎر به عﻘبنشین شد.
بنﺎبراین هرچند درست است که شوروی به نجﺎت دنیﺎ از سلطﮥ ﻓﺎشیسم کم

کرد ،در عین حﺎل برای صدهﺎ میلیون

مردم ﺟهﺎن همچون »طﺎعون « بود که به ﺟﺎی »وبﺎ« نشست و پیروزی بر ﻓﺎشیسم را سرمﺎیه کرد تﺎ بﺎ تسلﻂ کمونیسم
آزادی انسﺎن را در پﺎی تﺒلیغﺎت دروﻏین ﻓدا کند.

نﮑتﮥ اهریمن در این میﺎن آن بود که هرچه در شرق و ﻏرب دنیﺎ در اﻓشﺎی ﺟنﺎیﺎت هیتلری و زشتشمﺎری اﻓﮑﺎر
ﻓﺎشیست در رسﺎنههﺎ بﺎزتﺎب م یﺎﻓت ،ﻏیرمستﻘیم برای تﺒلیغ نظﺎم شوروی مورد سوءاستفﺎده قرار م ﮔرﻓت و به ﺟهﺎنیﺎن
چنین الﻘﺎ م شد که »ﺟنﺒش ﺟهﺎن کمونیست « از ویژﮔ هﺎیﯽ مخﺎلف ویژﮔ هﺎی ﻓﺎشیست برخوردار است.
چنین تﺒلیغﺎت در طول دستﮑم نیم سده نه تنهﺎ بﺎعث پﺎبرﺟﺎیﯽ »دیوار آهنین« و نظﺎم توتﺎلیتر استﺎلین شد بل ه در
دی ر کشورهﺎ نیز بخش بزرﮔ از نسﻞ ﺟوان را پذیرای تﺒلیغﺎت »ﺿد ﻓﺎشیست « کمونیستهﺎ کرد و به پردامنهترین و
وحشتنﺎکترین ﺟنگهﺎ ،کودتﺎهﺎ و خونریزیهﺎ در تﺎریخ بشر دامن زد.
ﻓروپﺎش بلوک شرق این امید را برانگیخت که بﺎ اﻓشﺎﮔری این دروغ ،روسیه به سوی دم راس ﮔﺎم برخواهد داشت
امﺎ متأسفﺎنه توهم »پیروزی بر ﻓﺎشیسم« کمﺎکﺎن به صورت مﺤور نﺎسیونﺎلیسم روس و انگیزۀ بﺎزﮔشت به امپراتوری
روسیه برقرار است ،چنﺎنکه امروزه نیز تﺒلیغﺎت روس هدف حملﮥ وحشیﺎنﮥ پوتین به اوکراین را »نﺎبودی نﺎزیهﺎ« در
این کشور ﺟلوه م دهد و ظﺎهراً این دروغ بزرگ هنوز مورد تأیید بخش بزرﮔ از مردم روسیه است!
مردم روسیه که در آرزوی آزادی برای ﻓروپﺎش نظﺎم کمونیست کوشیدند ،نه تنهﺎ از تﺤ یم دم راس پشتیﺒﺎن
نﮑردند ،بل ه به پیدایش دی تﺎتوری نوین کم

نمودند .برای درک این پدیدۀ ش رف که در بسیﺎری از دی ر کشورهﺎ

از ﺟمله خود ایران نیز رخ داده است بﺎید بﺎز هم به هﺎنﺎ آرنت بﺎزﮔشت که دربﺎرۀ پیﺎمد دروغپردازی اﺟتمﺎع نوشت:
»هنگﺎم که مدام به مردم دروغ م ﮔویند ،نتیجه این نیست که آنﺎن این دروغهﺎ را بﺎور م کنند بل ه این است که
دی ر هیﭻکﺲ به هیﭻ چیز بﺎور ندارد .چنین مردم قربﺎن بﺎورهﺎی دروﻏین خود هستند و دی ر تفﺎوت میﺎن حﻘیﻘت
و دروغ را تشخیص نم دهند .بﺎ چنین مردم  ،شمﺎ هر کﺎری بخواهید م توانید ب نید(2)«.
برای تمرین اندیشهورزی م توان دروغهﺎی مﻼهﺎ در آستﺎنﮥ انﻘﻼب اسﻼم و در درازای ح ومتشﺎن تﺎ امروز را
برشمرد ،تﺎ روشن شود ،چرا از ی سو ح ومت اسﻼم دروغﮔوترین رژیم در تﺎریخ بشر شنﺎخته شده و از سوی دی ر
ایرانیﺎن تﺎ بﺤﺎل از سرنگون اش نﺎتوان بودهاند .آنگﺎه این سخن هﺎنﺎ آرنت را م توان بخوبﯽ درک کرد ،که پﺎﻓشﺎری
بر راست بزرﮔترین عمﻞ انﻘﻼبﯽ مم ن است .
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