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. بردبهره مبهترین سالح برای پیشبرد اهداف اهریمن خود  مثابۀه پردازی بدانیم که رژیم هیتلری از دروغماین را 
یل داد و» وزارت تبلیغات«ریخ برای نخستین بار در تارژیم آن  مش آن را چنین تعیین خط ،گوبلزیوزف وزیرش  تش

کس فکر که هیچ ،بیان کرده بودخود هیتلر  پیشتررا البته  ایندلیل  »ر!تباورش ساده، تربزرگدروغ هرچه « کرد:
وید. دروغ  محابابیان گستاخ باشد که چنین دچن ،ویژه دولته ب ،کند کسنم گوبلز  های بزرگ کهدروغجمله از ب

،که یهودیان با غارت منابع بود  این شایع کرد وفایی مال در واقعیت که آن دارند! حالبازم اقتصادی آلمان را از ش
سازی برای زمینه، ن دروغنشر آها از و هدف نازی به ی درصد کل جمعیت نرسید گاهشمار یهودیان آلمان هیچ

ومت نازی ماشین جنگ تقویت هرچه بیشتر جهتتصرف دارایی ثروتمندان یهودی   بود.  ح
ر دهکرکه هانا آرنت دقت چنانهمالبته  و  باشدبرخوردار  ی نیزاست برای آنکه دروغ باور شود باید از ویژگ دی

که آغاز  ‐ای برای حمله به لهستان هیتلر برای اینکه بتواند بهانه ،وارنمونه !جلوه کند "ترجذاب"آن اینکه از حقیقت 
ها در واق آلماناس را مأمور کرد تا از لهستان به مرز آلمان تجاوز کنند!  ، چند افسر اسبیابد ‐جنگ جهان دوم بود 

تسخیر لهستان  ،یتلریتحت تأثیر تبلیغات هرا باور کردند زیرا دروغ پردازی نیست اما آن دانستند که این جز صحنهم
   . دانستندحق آلمان مرا 

ان حاضر بودند تقریباً ر که در ی مورد دی بهانه برای حمله به عراق یافتن را بپذیرند  هادروغترین تا بزرگهم
کویت، بمباران شیمیایی حلبچه،  اشغالان، حمله به ایران، م.) بود. صدام حسین با سرکوب وحشیانۀ مخالف ٢٠٠٣(

 یوریچه... به این توافق جهان دامن زده بود که بهتهدید نظام کشورهای منطقهکوشش برای ساختن بمب اتم و 
ا ایاالت متحدآن  مبنایبر روان بود که  ایهزمین ایجادگرباور، قابل تحمل نیست و این  ، انگلیس و لهستان با آمری

ر به عراق حمله کردند. توجیه این حمله ٢٩نظام پشتیبان  های سالحۀ یری از ساخت و استفادپیشنیز کشور دی
های کشتار سالحاساساً و دروغ بوده که این توجیه روشن شد  هابه وسیلۀ رژیم صدام حسین بود، اما بعد کشتار جمع

  است. جمع در کار نبوده 
ر دانش ،هانا آرنت گفتهبنابراین باز هم به  ها همواره یافتن حقیقت هدف نیست، مهم آن در سیاست برخالف دی

، است که هدف  رد سیاس   . نی و انسان باشدعمل
 یی چنان فجیع پیامدها بود و انچن »ترین دروغ این سدهبزرگ«ابعاد بینیم که مبازگردیم، م به سدۀ بیست حال اگر

فت است شود، اما در عین حال انسان از مشاهدۀ ابعاد آن دچار وهن مکه ت داش نوز ه چنین دروغچرا  کهباعث ش
نترین تبلیغات باید اعتراف کرد بزرگ اگرچه؟ بسیار برخوردار استو پذیرش از گسترش  نیز برای زنده نیز  مم

  آن صورت گرفته است. نداشتنگه
که چون شوروی استالین با رژیم هیتلری جنگید  شده استنا اندیش باین سادهپایۀ  بر سدۀ بیستم ترین دروغبزرگ

های هایی خالف ویژگاز ویژگ نیز به معن آنکه» اشیستف ضد«! بود» فاشیست ضد«وز شد، پس نظام پیرو 
ت زدن به جنای در دستبود و  سرشت رژیم هیتلریهم رژیم استالین حال آنکه! بودبرخوردار های فاشیست رژیم

تاتور بزرگمخالفت دو نداشت.  دستکم ربا  ، استالین و هیتلردی دی ه الف در اهدافنه به سبب اخت ،ی ناش ، بل
هر زمان که ی تصور کرد با هم شری شدند و ک ایجاب . شاهد آنکه وقت مناف مشتراز رقابت در تسخیر دنیا بود

ری را از میان بردمکه  کردم ری کمتواند دی   اه کوشید. در این ر نظیریارد با وحشی
اری باید در نظر گرفت که  مستقل  روسیه و آلمان همواره در راه نابودی لهستان ،تاریخطول در دربارۀ مرحلۀ هم

 استالین، اما نه هیتلر و نه برسندهدف  بدینبر آن بودند تا هر دو در آستانۀ جنگ جهان دوم کوشیده بودند و 
ر  مقابله بادر توانستند نم دی اری بودند بنابراین به لهستان تجاوز کنند، ی برای رسیدن به این هدف مجبور به هم

د» دشمن درجه ی«عنوان ه بتبلیغ را  هایشدیدترین بمبارانها سالاز آنکه  پسو بدین سبب  ر کردمتوجه ی ه ی
بارههند، ببود و پرواز کرد  ی  گذشته از توافق برایو با شوروی پیمان صلح را امضا نمود که وزیر خارجۀ هیتلر به مس



ا ؛ شده بود توافق یم لهستانتسخیر و تقسبر سر برخوردار بود که در آن  نیز مخف اینامههای گسترده از پیمانریهم
از شرق وارد » ارتش سرخ«ارتش هیتلر به لهستان حمله کرد و دو هفته بعد نیز  ،از این توافق درست ی هفته بعد و

ست و دو ارتش در ط ،و مردم لهستان در برابر دو ارتش پرتوان شد. دفاع نظامیاناین کشور  ول چند هفته درهم ش
 صلیب«و  »سرخ«های ای که به هم رسیدند، مراسم رژۀ مشترک اجرا کردند که در آن پرچممنطقهدر » پیروزمند«

سته   در کنار هم به اهتزاز درآمدند.  »ش
تنها ی نمونۀ ت. نظیر استاریخ بیطول در لهستان در  هاها و کمونیستهای نازیجنایتگفتن است که این نیز 

لهستان، از » بورژوازی«است. در این کشتار به فرمان شخص استالین تمام  Katyn » کاتین کشتار« کوچ
جمع به قتل رسیدند و در گورهای دسته »کاتین«سیاستمداران تا افسران ارتش و از هنرمندان تا دانشمندان، در منطقۀ 

ومت لهستان از میان برود. برخ از این  دفن شدند، بدین هدف که با نابودی آنان، خطر برقراری دوبارۀ کشور و ح
حقیقت!) این جنایت را قاطعانه به »(پراودا«م. کشف شد اما روزنامۀ حزبی شوروی به نام ١٩۴٣گورها به سال 

ان" باور کردند. راز جنایت مزبور برای نیم سده پنهان ماند، تا آنکه میخائیل  ها نسبت داد ونازی این دروغ را نیز "هم
 ٢۵۴٠٠حال م.) بدان اعتراف کرد و از ملت لهستان پوزش خواست. تابه١٩٩٠گورباچف پس از فروپاش شوروی (

  اند! قربان این کشتار گروه شناسایی شده
اری دو رژیم گسترش بسیار یافت، به حدّی که از جمله سوخت ارتش نازی برای تسخیر  پس از تقسیم لهستان هم

اری برای البته اروپای غربی از روسیه شوروی خریداری گردید.  چنین توجیه شد که شوروی برای  هاچپاین هم
دو سال  کهد؛ درحالشین ، که با این قرارداد تأمشتبه زمان نیاز دا» فاشیسم«رد با رسیدن به آمادگ رزم برای نب

یر شد و شاهحملۀ ارتش آلمان به خاک روسیه به  ازتالین اس  تر بود کهاز روز روشنبعد،  که متجاوزان همین دکل غافل
و و لنینگراد پیشروی کردند و استالین مجبور شد برای حفظ اقتدار خود یر تا مس از  ،بدون برخورد با مقاومت چشم

ر تیرباران کهمراه  فرمانده جبهۀ غرب، را ، ژنرال دمیتری پاولوف هملج   ند. هشت ژنرال دی
آرایش نظام و پیروزی در استالینگراد نقطۀ عطف جنگ جهان دوم بود، که در پی آن ارتش سرخ از  سازیباز

ایی و انگلیس از غرب ارتش هیتلر را تا سقوط نهایی برلین عقب راندند با این تفاوت که  ؛شرق و نیروهای آمری
 جویانهامگونه غارت و کشتار انتقا، از هیچهاز سوی نازی» زمین سوخته«وابستگان به ارتش سرخ در پاس به تاکتی 

نکتۀ در این میان ها) در کشورهای اروپای شرق خودداری نکردند. و همدستان نازی هانظامیان (آلمان در مورد غیر
ری که در رسانه برعکس وابستگان به ارتش هیتلری که شدیداً از نزدی به که است  های تبلیغ ناگفته مانده، ایندی

آنان من شده بودند برای وابستگان به ارتش سرخ که در نظام و فرهنگ » پست نژادی« ه دلیلآلمان ب نان غیرز
های نشانۀ پیروزی بود و بنا به پژوهش» زنان دشمن«تجاوز به  شدندقلمداد م» راز نوینتانسان «عنوان ه سوسیالیست ب

رد شود که نوین تخمین زده م با قتل و یا خودکش زنان توأم بوده  دو میلیون مورددر بیش از  ددمنشانهاین روی
   )١(است.

ر نیروهای درگیر دراینجا مجال اشاره به جنایات جنگ ارتش سرخ  دوم جهان مرحلۀ پایان جنگ  و یا دی
واق تمام اروپای  درتوان نادیده گرفت که استالین به بهانۀ مبارزه با رژیم هیتلری اما این نکتۀ اساس را نم ؛نیست

سلواک تا یوگسالوی و بلغارستان را عمال  شرق از آلمان شرق و لهستان، تا رومان و اوکراین و از مجارستان و چ
کردند، ی مستقل و آزاد زندگ میضمیمۀ امپراتوری خود کرد و برای صدها میلیون مردم که پیش از جنگ در کشورها

 ییجا نظر از آنکه استالین کوشید هرسم جای خود را به توتالیتاریسم استالین داد. صرفبرای نزدی به نیم سده فاشی
و تنها در برابر  ،طور کامل تصرف کنده ب ،را که ارتش سرخ پیشروی کرده بود، از اتریش و یونان تا ایران و مغولستان

ا تهدید اتم ایاالت متحد   د. شنشین عقب بهناچار  آمری
برای صدها میلیون در عین حال نجات دنیا از سلطۀ فاشیسم کم کرد،  بهاست که شوروی ن هرچند درست بنابرای

 با تسلط کمونیسم تاکرد  هوزی بر فاشیسم را سرمایپیر نشست و» وبا«جای به بود که » طاعون«همچون  جهان مردم
  د. کنرا در پای تبلیغات دروغین فدا  آزادی انسان



شماری افکار اهریمن در این میان آن بود که هرچه در شرق و غرب دنیا در افشای جنایات هیتلری و زشت نکتۀ
به جهانیان  و گرفتماستفاده قرار وءمستقیم برای تبلیغ نظام شوروی مورد سغیر یافت،ها بازتاب مفاشیست در رسانه

  های فاشیست برخوردار است.ویژگ مخالفی هایویژگ از» جنبش جهان کمونیست«شد که القا مچنین 
ه در و نظام توتالیتر  »دیوار آهنین«چنین تبلیغات در طول دستکم نیم سده نه تنها باعث پابرجایی  استالین شد بل

ر کشورها ترین و امنهپردو به  کردها کمونیست» فاشیست ضد«بخش بزرگ از نسل جوان را پذیرای تبلیغات  نیز دی
  دامن زد.  ها در تاریخ بشرها، کودتاها و خونریزیجنگترین وحشتناک

راس گام   برخواهد داشتفروپاش بلوک شرق این امید را برانگیخت که با افشاگری این دروغ، روسیه به سوی دم
ت به امپراتوری انگیزۀ بازگشمحور ناسیونالیسم روس و صورت ه ب کماکان» پیروزی بر فاشیسم«توهم متأسفانه اما 

در » هانابودی نازی«که امروزه نیز تبلیغات روس هدف حملۀ وحشیانۀ پوتین به اوکراین را چنان ،روسیه برقرار است
  !   هنوز مورد تأیید بخش بزرگ از مردم روسیه استاین دروغ بزرگ و ظاهراً  دهداین کشور جلوه م

راس ازتنها دند، نه وشیفروپاش نظام کمونیست ک برایمردم روسیه که در آرزوی آزادی  یم دم پشتیبان  تح
تاتوری نوین کم نکردند ه به پیدایش دی رفنمو، بل ر کشورها از در بسیاری  که دند. برای درک این پدیدۀ ش دی

   پردازی اجتماع نوشت:دروغباید باز هم به هانا آرنت بازگشت که دربارۀ پیامد داده است رخ نیز از جمله خود ایران 
ه این است که نکنها را باور ماین دروغآنان  که گویند، نتیجه این نیستدروغ مکه مدام به مردم  هنگام« د بل

ر هیچ ر تفاوت میان حقیقت مردم چنین کس به هیچ چیز باور ندارد. دی قربان باورهای دروغین خود هستند و دی
، شما هرهند. درا تشخیص نمو دروغ  نید.کاری بخواهید م با چنین مردم  (2) »توانید ب

ومت یو در درازا انقالب اسالم ۀمالها در آستان یهادروغ توانم ورزیاندیشه نیتمر یبرا شان تا امروز را ح
ومت اسالم سویبرشمرد، تا روشن شود، چرا از   رید یشده و از سو بشر شناخته خیدر تار میرژ نیگوترغورد ح

 یدرک کرد، که پافشار یبخوب توانآرنت را م هاناسخن  نیاند. آنگاه اناتوان بوده اشتا بحال از سرنگون انیرانیا
ن است یعمل انقالب نیبزرگتر بر راست   .مم
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