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I--

م ن    جستارهد نم ف نازیسم       درای ن چرا کنوتسوپ ه نیسمسیزان ارچ هک ت پرسمسیزان ارچ هک تسین ش ای ن بنوتسوپ ه پاسمسیزان ارچ هک تسین شسرپ نیا هب خ
  . تالشی          چنی ن شد آلمان در تاریخی تحویشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات ل ییشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت ک بنوتسوپ ه موفیشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب ق مدرن ویهودستیزیشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی

       : کار        کافی اندازراک یفاک ه بنوتسوپ ه زمیننوتسوپ ه ای ن در باشد داشتنوتسوپ ه نظر در را آلمان ویژگیها باید
         . بیشتربنوتسوپ ه  میخواهد کنوتسوپ ه اسمسیزان ارچ هک ت ای ن جستار درای ن م ن اما،تالهبرتشیب دهاوخیم هک تسا نیا راتسج نیارد نم ش اسمسیزان ارچ هک ت شدراک یفاک ه

 : مالحظنوتسوپ ه             داد رهظحالم :داد خ زمان آن در تحولی چنوتسوپ ه کنوتسوپ ه بپردازد ینیادی ن مسالنوتسوپ ه ای ن واکاویشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی
از           اجتنابناپذیر بخشی مثابنوتسوپ ه بنوتسوپ ه باید کنوتسوپ ه مدرن یهودستیزیشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی دیدگاراک یفاک ههایشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی آن
    . نابودیشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی      کنوتسوپ ه رویکردیشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی همچنی ن شوند گرفتنوتسوپ ه نظر در آلمان ناسیونایشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لسوسیالیسم

پاسمسیزان ارچ هک تسین شسرپ نیا هب خ           ییشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت ک ضروریشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی پیمسیزان ارچ هک تسین ششرخساپ کی یرورض ط عنوان بنوتسوپ ه میدهد، توضیخساپ کی یرورض طرششیپ ناونع هب ،دهدیم ح را اروپا یهودیان
داد؟             رویشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی امر ای ن آلمان در درسمسیزان ارچ هک ت چرا کنوتسوپ ه پرسمسیزان ارچ هک تسین ش ای ن بنوتسوپ ه مناس؟داد یور رما نیا ناملآ رد تسرد ارچ هک شسرپ نیا هب ب

پرسمسیزان ارچ هک تسین ش         ای ن بیگمان چیسمسیزان ارچ هک ت؟ مدرن یهودستیزیشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی و هولوکاسمسیزان ارچ هک ت ویژگیهایشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی
رسیدند،            قت،دندیسر ل بنوتسوپ ه کنوتسوپ ه باشد انسانهایی تعداد خواراک یفاک ه نیسمسیزان ارچ هک ت، کمیمسیزان ارچ هک ت بنوتسوپ ه مربوخساپ کی یرورض ط

.         . میدهد    قرار هد نم ف را ویژگیها کیفیمسیزان ارچ هک ت بیشتر پرسمسیزان ارچ هک تسین ش آنها رن.دهدیم رارق فده ار اهیگژیو تیفیک رتشیب شسرپ .اهنآ ج ابعاد خواراک یفاک ه



مث،دندیسر ل            میمانند، توضخساپ کی یرورض طرششیپ ناونع هب ،دهدیم ح بدون زمانی تا اروپا یهودیان نابودیشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی از خاصی دیدگاراک یفاک ههایشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی
پیمسیزان ارچ هک تسین شداوریشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی،              برایشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی تنها مثایشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات ل عنوان بنوتسوپ ه عام، طور بنوتسوپ ه آن با کنوتسوپ ه یهودستیزیشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی

    . برخی         مثایشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات ل عنوان بنوتسوپ ه میشود برخورد نژادپرستی و هراسی بیگاننوتسوپ ه از نفریخرب لاثم ناونع هب .دوشیم دروخرب  یتسرپداژن و یساره هناگیب زا ت
کنوتسوپ ه           میبینند خاصی تاریخی شرایهک دننیبیم یصاخ یخیرات ط سپربالیشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی را یهودیان کنوتسوپ ه نظریاتی از

    . عنوان        بنوتسوپ ه هولوکاسمسیزان ارچ هک ت مشخصنوتسوپ ه بیاید هم دیگریشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی گروراک یفاک ه هر سر بر میتوانسمسیزان ارچ هک ت
       ) نقشی     ) احسایشقن س آن در کنوتسوپ ه بود ای ن یهودیشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم یکشی پوگرومها با مقایسنوتسوپ ه در مثایشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات ل

ماموریمسیزان ارچ هک ت              ییشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت ک اما عوتیرومام کی اما ض در بودتیرومام کی اما ضوع رد ؛ مستقیم نفریخرب لاثم ناونع هب .دوشیم دروخرب  یتسرپداژن و یساره هناگیب زا ت از ناشی آن تمام و نداشمسیزان ارچ هک ت
  : اهمیمسیزان ارچ هک ت         هولوکاسمسیزان ارچ هک ت کنوتسوپ ه ای ن همنوتسوپ ه از مهمتر و درتیمها تساکولوه :هک نیا همه زا رتمهم و ک قاب،دندیسر ل ایدئولوژیشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی

     ]   [. ییشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت ک  برایشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی وسیلنوتسوپ هایشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی یهودیان نابودیشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی کنوتسوپ ه معنا ای ن بنوتسوپ ه نداشمسیزان ارچ هک ت کارکردگرایاننوتسوپ ه
          . ییشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت ک   نظامی اشغایشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات ل یا نظامی حملنوتسوپ ه ییشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت ک جریان در آنها نبود دیگر هد نم ف

    ) سر   )   بر همچنی ن مسئلنوتسوپ ه ، آمریکا سرهظحالم :داد خپوستان مث،دندیسر ل نشدند نابود سرزمی ن
کنوتسوپ ه             نبود هد نم ف ای ن با یهودیان میان در بالقوراک یفاک ه مقاوممسیزان ارچ هک ت نیروهایشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی کردن خاموهبرتشیب دهاوخیم هک تسا نیا راتسج نیارد نم ش

    ( . مقاب،دندیسر ل         نقطنوتسوپ ه در ضمنا ای ن کرد استثمار بهتر بردراک یفاک ه عنوان بنوتسوپ ه بتوان را بقینوتسوپ ه
     .) هم      خارجی هد نم ف ییشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت ک همچنی ن میگیرد قرار رویشقن سها و لهستانیها سیاسمسیزان ارچ هک ت

            . خود  بلکنوتسوپ ه باشد، کمایشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات ل و تمام بود قرار تنها ننوتسوپ ه یهودیان نابودیشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی نداشمسیزان ارچ هک ت وجود
.       .     . داشمسیزان ارچ هک ت   مطلیشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب ق تقدم حیشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب ق کنوتسوپ ه هدفی نابودیشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی خاطر بنوتسوپ ه نابودیشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی بود هد نم ف ییشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت ک

دانست ن           اصلی مقصر تئوریشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی ییشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت ک و جمعی کشتار فونکسونالیستی تبی ن ییشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت ک
آخری ن             در چرا کنوتسوپ ه داد توضیخساپ کی یرورض طرششیپ ناونع هب ،دهدیم ح رویکرد ییشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت ک در یکبارراک یفاک ه نمیتوان را یهودیشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم یستیزیشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی
گرفتنوتسوپ ه            قرار سرهظحالم :داد خ ارتمسیزان ارچ هک تسین ش غلطیشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت ک زیر آلمان ارتمسیزان ارچ هک تسین ش کنوتسوپ ه هنگامی جنهتفرگ رارق خرس شترا کطلغ ریز ناملآ شترا هک یماگنه گ سایشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لهایشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی

مورد              گاز اتاقهایشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی بنوتسوپ ه یهودیان حم،دندیسر ل برایشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی آه ن راراک یفاک ه خطوخساپ کی یرورض ط از مهمی بخمسیزان ارچ هک تسین ش بود،
نظامی؟           نیروهایشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی از منطقی پشتیبانی برایشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی ننوتسوپ ه و گرفمسیزان ارچ هک ت قرار استفادراک یفاک ه

روش ن           آنوقمسیزان ارچ هک ت شود، شناختنوتسوپ ه یکبار اروپا یهودیمسیزان ارچ هک ت نابودیشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی کیفی ویژگیهایشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی اگر
سرماینوتسوپ هداریشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی،          کالن با را مسئلنوتسوپ ه میکوشند کنوتسوپ ه تالهبرتشیب دهاوخیم هک تسا نیا راتسج نیارد نم شهایی شد خواهد

دهند،         توضیخساپ کی یرورض طرششیپ ناونع هب ،دهدیم ح فردیشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی قدریخرب لاثم ناونع هب .دوشیم دروخرب  یتسرپداژن و یساره هناگیب زا تطلبی یا جنسی سرکوب دیوانساالریشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی، نژادپرستی،
       . را   خاار ص میانجیگریشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی ییشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت ک هولوکاسمسیزان ارچ هک ت ویژگیهایشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی میمانند عمومی بسیار

. بشناسیم       اصلی رویکرد در دسمسیزان ارچ هک تکم تا میطلبد

 . ویژگیهایشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی        ] [ دارد تنگاتنهتفرگ رارق خرس شترا کطلغ ریز ناملآ شترا هک یماگنه گ ارتباخساپ کی یرورض ط یهودستیزیشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی با اروپا یهودیمسیزان ارچ هک ت نابودیشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی طبعا
    . باید       ای ن بر عالوراک یفاک ه شوند مرتبهک دننیبیم یصاخ یخیرات ط آخری ن ویژگیهایشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی بنوتسوپ ه باید نخستی ن



شود            - فهمیدراک یفاک ه جنبمسیزان ارچ هک تسین ش ییشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت ک عنوان بنوتسوپ ه نازیسم بنوتسوپ ه توجنوتسوپ ه با مدرن یهودستیزیشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی
 . میداد             نشان انقالبی شورهبرتشیب دهاوخیم هک تسا نیا راتسج نیارد نم ش ییشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت ک جامنوتسوپ ه در را خود زمان در کنوتسوپ ه جنبشی

گرفتنوتسوپ ه          اشتباراک یفاک ه ضدیهودیشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی روزمرراک یفاک ه پیمسیزان ارچ هک تسین شداوریشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم یهایشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی با نباید کنوتسوپ ه مدرن یهودیشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم یستیزیشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی
اروپا             در نوردهم قرن اواخر کنوتسوپ ه اندیشیدن فرم ییشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت ک اسمسیزان ارچ هک ت، ایدئولوژیشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی ییشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت ک شود،

         . پیمسیزان ارچ هک تسین ش  قرنها از یهودستیزیشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی فرمهایشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی را حضور ای ن مقدمایخرب لاثم ناونع هب .دوشیم دروخرب  یتسرپداژن و یساره هناگیب زا ت برافراشمسیزان ارچ هک ت قد
       . و   مسیحی تمدن تفکییشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کناپذیراز بخمسیزان ارچ هک تسین ش هموارراک یفاک ه یهودستیزیشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی بود کردراک یفاک ه فراهم

        . یهود   قدریخرب لاثم ناونع هب .دوشیم دروخرب  یتسرپداژن و یساره هناگیب زا ت از مشترتیمها تساکولوه :هک نیا همه زا رتمهم و ک تصوریشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی یهودستیزیشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی اشکایشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات ل همنوتسوپ ه اسمسیزان ارچ هک ت بودراک یفاک ه غربی
طاعون.               بکشند، را خدا کنوتسوپ ه دارند قدریخرب لاثم ناونع هب .دوشیم دروخرب  یتسرپداژن و یساره هناگیب زا ت آنجا تا آنها میگوید کنوتسوپ ه ایدراک یفاک ه ای ن اسمسیزان ارچ هک ت

 . ییشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت ک             دهند رواکی .دنهد ج را سوسیالیسم و کاپیتالیسم جدید دوران در یا دهند سرایمسیزان ارچ هک ت را
را            تاریکی فرزندان نقمسیزان ارچ هک تسین ش آن در یهودیان کنوتسوپ ه اسمسیزان ارچ هک ت مطلیشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب ق دوگاننوتسوپ هبینی اندیشنوتسوپ ه

 . میکنند  بازیشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی

دادراک یفاک ه            نسبمسیزان ارچ هک ت یهودیان بنوتسوپ ه کنوتسوپ ه قدرتی کیفیمسیزان ارچ هک ت همچنی ن بلکنوتسوپ ه ابعاد، تنها ننوتسوپ ه
 . همنوتسوپ ه         میکند متمایز نژادپرستی اشکایشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات ل سایر از را یهودیشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم یستیزیشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی میشود،
  . قدریخرب لاثم ناونع هب .دوشیم دروخرب  یتسرپداژن و یساره هناگیب زا ت         ای ن میدهند نسبمسیزان ارچ هک ت سایری ن بنوتسوپ ه را بالقوراک یفاک ه قدریخرب لاثم ناونع هب .دوشیم دروخرب  یتسرپداژن و یساره هناگیب زا ت نژادپرستی اشکایشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات ل

           . و  منکوبان قدریخرب لاثم ناونع هب .دوشیم دروخرب  یتسرپداژن و یساره هناگیب زا ت جنسی، و مادیشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی قدریخرب لاثم ناونع هب .دوشیم دروخرب  یتسرپداژن و یساره هناگیب زا ت مشخو نابوکنم تردق ،یسنج و یدام تردق ص طور بنوتسوپ ه اما اسمسیزان ارچ هک ت معمولی
." "  ) فروانسانها )     قدریخرب لاثم ناونع هب .دوشیم دروخرب  یتسرپداژن و یساره هناگیب زا ت ، تاریمسیزان ارچ هک تسین شسرپ نیا هب خ زیردستان قدریخرب لاثم ناونع هب .دوشیم دروخرب  یتسرپداژن و یساره هناگیب زا ت عنوان بنوتسوپ ه سرکوبشدگان،

عنوان           بنوتسوپ ه تنها ننوتسوپ ه میدهد نسبمسیزان ارچ هک ت یهودیان بنوتسوپ ه سامیسیتزیشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی کنوتسوپ ه قدرتی
بالقوراک یفاک ه           قدریخرب لاثم ناونع هب .دوشیم دروخرب  یتسرپداژن و یساره هناگیب زا ت از فراتر نژادپرستاننوتسوپ ه تصورایخرب لاثم ناونع هب .دوشیم دروخرب  یتسرپداژن و یساره هناگیب زا ت با تفاویخرب لاثم ناونع هب .دوشیم دروخرب  یتسرپداژن و یساره هناگیب زا ت در بلکنوتسوپ ه بزرگتری ن،
     . در     آن بودن دگرگوننوتسوپ ه کیفیمسیزان ارچ هک ت میشود گرفتنوتسوپ ه جدیشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی فروماینوتسوپ ه انسانهایشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی

بودن،         دستریشقن س رازآمیزیشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی،،غیرقاب،دندیسر ل مث،دندیسر ل ویژگیهایی با مدرن سامیستیزیشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی
     . معمویشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات ل       طور بنوتسوپ ه قدریخرب لاثم ناونع هب .دوشیم دروخرب  یتسرپداژن و یساره هناگیب زا ت، ای ن میآمیزد در بودن همگانی و بودن آبستراکمسیزان ارچ هک ت

نحوراک یفاک ه              ییشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت ک و حام،دندیسر ل ییشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت ک مشخو نابوکنم تردق ،یسنج و یدام تردق ص، ظر نم ف ییشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت ک باید بلکنوتسوپ ه نمیکند، جلوراک یفاک ه اینطور
             . اسمسیزان ارچ هک ت،  ریشنوتسوپ هدار ننوتسوپ ه و دارد مشخصی پیوند ننوتسوپ ه قدریخرب لاثم ناونع هب .دوشیم دروخرب  یتسرپداژن و یساره هناگیب زا ت ای ن کنوتسوپ ه آنجا از بیابد بیان

   . پس           در او میآید حساب بنوتسوپ ه کنتریشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لپذیر سختی بنوتسوپ ه و بزرگ هیوالیی گوننوتسوپ هایشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی بنوتسوپ ه
     . آن        سرچشمنوتسوپ ه دلی،دندیسر ل ای ن بنوتسوپ ه نیسمسیزان ارچ هک ت یکسان آنها با اما اسمسیزان ارچ هک ت، ایستادراک یفاک ه ظواهر

       .  : هیوالیی  جهانی توطئنوتسوپ ه ییشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت ک جبهنوتسوپ ه در یهودیان اسمسیزان ارچ هک ت توطئنوتسوپ هآمیز اسمسیزان ارچ هک ت پنهان
 . هستند        درتیمها تساکولوه :هک نیا همه زا رتمهم و ک غیرقاب،دندیسر ل و پرقدریخرب لاثم ناونع هب .دوشیم دروخرب  یتسرپداژن و یساره هناگیب زا ت یعنی دارند، قرار



 : ای ن           میدهد ارائنوتسوپ ه را دریافمسیزان ارچ هک ت ای ن از نمادی ن نموننوتسوپ هایشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی نازیشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم یها پالکایخرب لاثم ناونع هب .دوشیم دروخرب  یتسرپداژن و یساره هناگیب زا ت ییشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت ک
غرب               در کنوتسوپ ه میدهد نشان جدیشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی و قویشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی کارگر ییشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت ک صوریخرب لاثم ناونع هب .دوشیم دروخرب  یتسرپداژن و یساره هناگیب زا ت بنوتسوپ ه را آلمان پالکایخرب لاثم ناونع هب .دوشیم دروخرب  یتسرپداژن و یساره هناگیب زا ت

ییشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت ک             سویشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی از شرق در و سرماینوتسوپ هساالر حکوممسیزان ارچ هک ت فربنوتسوپ ه گاومیمسیزان ارچ هک تسین ش ییشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت ک سویشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی از
      . تنها       پلید نیرویشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی دو ای ن اما میشود تهدید وحشی و خش ن بلشوییشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت ک کمیسر

      . یهودیشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی    انسان زمی ن کرراک یفاک ه حاشینوتسوپ ه در هستند ش؟داد یور رما نیا ناملآ رد تسرد ارچ هک شسرپ نیا هب ببازیشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی خیمنوتسوپ ه عروسیشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کهایشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی
  . دیدیشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی          چنی ن دارد دسمسیزان ارچ هک ت در را ش؟داد یور رما نیا ناملآ رد تسرد ارچ هک شسرپ نیا هب ببازیشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی خیمنوتسوپ ه عروسیشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کهایشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی سرنمسیزان ارچ هک تسین شسرپ نیا هب خ کنوتسوپ ه نشستنوتسوپ ه

     . طرییشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب ق       ای ن از مدرن یهودیشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم یستیزیشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی نبود نازیشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم یها انحصار در عنوان هیقیرط نیا زا نردم یزیتسیدوهی .دوبن اهیزان راصحنا رد ناونع چ بنوتسوپ ه
پشمسیزان ارچ هک ت             در مخفی و سریشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی نیرویی عنوان بنوتسوپ ه را یهودیان کنوتسوپ ه میشود مشخو نابوکنم تردق ،یسنج و یدام تردق ص
. میبیند        وکمونیسم سوسیالیسم و پولدارها کاپیتالیسم خود، دشمنان

          " کنوتسوپ ه"  میشود درتیمها تساکولوه :هک نیا همه زا رتمهم و ک چیزیشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی آن عنوان بنوتسوپ ه ای ن بر عالوراک یفاک ه یهودیمسیزان ارچ هک ت بی نالمل،دندیسر ل
      " فرهنهتفرگ رارق خرس شترا کطلغ ریز ناملآ شترا هک یماگنه گ "  پشمسیزان ارچ هک ت رشد، حایشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات ل در کالنشهرهایشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی اسفالمسیزان ارچ هک ت جنگ،دندیسر ل پشمسیزان ارچ هک ت

سب؟داد یور رما نیا ناملآ رد تسرد ارچ هک شسرپ نیا هب ب              کنوتسوپ ه دارد قرار نیروهایی همنوتسوپ ه پشمسیزان ارچ هک ت کلی طور بنوتسوپ ه و مبتذیشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات ل و ماتریالیستی
. میشوند          که ن اجتماعی مناسبایخرب لاثم ناونع هب .دوشیم دروخرب  یتسرپداژن و یساره هناگیب زا ت از برخاستنوتسوپ ه بنیادهایشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی و ارزهبرتشیب دهاوخیم هک تسا نیا راتسج نیارد نم شها سقوخساپ کی یرورض ط

نمایندگی            را ویرانگر و خطرناتیمها تساکولوه :هک نیا همه زا رتمهم و ک بیگاننوتسوپ ه، قدریخرب لاثم ناونع هب .دوشیم دروخرب  یتسرپداژن و یساره هناگیب زا ت ییشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت ک اسایشقن س ای ن بر یهودیان،
. میشود         ها ملمسیزان ارچ هک ت اجتماعی سالممسیزان ارچ هک ت نابودیشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی باع.دوشیم اه تلم یعامتجا تمالس یدوبان ث کنوتسوپ ه میکنند

همچنی ن          بلکنوتسوپ ه نیسمسیزان ارچ هک ت، مشخو نابوکنم تردق ،یسنج و یدام تردق ص سکوالر محتوایشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی تنها مدرن یهودستیزیشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی برایشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی
.      . اسمسیزان ارچ هک ت      جهان توضیخساپ کی یرورض طرششیپ ناونع هب ،دهدیم ح مدعی او اسمسیزان ارچ هک ت مشهود آن مند نظام شخصیمسیزان ارچ هک ت

و              آن میان شدن قائ،دندیسر ل تمییز برایشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی واقو نآ نایم ندش لئاق زییمت یارب ع در نو یهودستیزیشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی محدود توصیو نآ نایم ندش لئاق زییمت یارب عقاو رد ون یزیتسدوهی دودحم ف ای ن
      . موقعیمسیزان ارچ هک ت     ای ن در اینهمنوتسوپ ه با اما اسمسیزان ارچ هک ت ضروریشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی عام فاشیستی پیمسیزان ارچ هک تسین شداوریشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی

  . هد نم ف         باریشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی، دهد نشان را سوسیالیسم ناسیونایشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات ل با داخلی رابطنوتسوپ ه نمیتواند
ییشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت ک       -     و نازیسم اقتصادیشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی اجتماعی تحلی،دندیسر ل میان معمویشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات ل جدایی از عبور

   . توضیخساپ کی یرورض طرششیپ ناونع هب ،دهدیم ح       نیازمند ای ن نمیشود حاص،دندیسر ل سطخساپ کی یرورض طرششیپ ناونع هب ،دهدیم ح ای ن در یهودستیزاننوتسوپ ه بررسی
. کند            میانجیگریشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی را دو هر بتواند کنوتسوپ ه اسمسیزان ارچ هک ت سطحی در یهودستیزیشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی بنیادهایشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی

تبیی ن             برایشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی کنوتسوپ ه کند تکینوتسوپ ه برابر مشخصنوتسوپ ههایشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی بنوتسوپ ه تاریخی لحانییبت یارب هک دنک هیکت ربارب یاههصخشم هب یخیرات ظ بنوتسوپ ه باید ای ن
     .   ) توضیحایخرب لاثم ناونع هب .دوشیم دروخرب  یتسرپداژن و یساره هناگیب زا ت ) کردن رد قصد م ن دارند اعتبار نازیسم ناسیونایشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لسوسیالیسم

ییشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت ک          میخواهم بیشتر بلکنوتسوپ ه ندارم، را روانشناساننوتسوپ ه یا اجتماعی روانشناختی
مشخصنوتسوپ ههایشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی            آن میان در کنوتسوپ ه بشکافم را تئورییشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت ک شناخمسیزان ارچ هک ت و تاریخی ارتباخساپ کی یرورض ط

. باشند     داشتنوتسوپ ه وجود میتوانند روانشناختی



آنجا              تا و گیرد بر در را نو یهودستیزیشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی ویژراک یفاک ه محتوایشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی میبایسمسیزان ارچ هک ت ارتباطی چنی ن
قرن            از برآمدراک یفاک ه ایدئولوژیشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی ای ن چرا دهد توضیخساپ کی یرورض طرششیپ ناونع هب ،دهدیم ح کنوتسوپ ه باشد تاریخی میتواند

. یافمسیزان ارچ هک ت       گسترهبرتشیب دهاوخیم هک تسا نیا راتسج نیارد نم ش چنان زمان آن در نوزدهم

متمرکز            ذهنیمسیزان ارچ هک ت رویشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی کنوتسوپ ه دیگریشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی توضیخساپ کی یرورض طرششیپ ناونع هب ،دهدیم ح تالهبرتشیب دهاوخیم هک تسا نیا راتسج نیارد نم شهایشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی همنوتسوپ ه نباشد، ارتباخساپ کی یرورض ط ای ن اگر
     . شک،دندیسر ل      در توضیحی نیازمند ای ن میمانند نامشخو نابوکنم تردق ،یسنج و یدام تردق ص تاریخی لحانییبت یارب هک دنک هیکت ربارب یاههصخشم هب یخیرات ظ بنوتسوپ ه شدراک یفاک هاند

. اسمسیزان ارچ هک ت     ماتریالیستی شناخمسیزان ارچ هک ت تئوریشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی ییشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت ک

خواهد           فراتر بسیار مقالنوتسوپ ه ای ن محدودراک یفاک ه از یهودستیزیشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی مشکالیخرب لاثم ناونع هب .دوشیم دروخرب  یتسرپداژن و یساره هناگیب زا ت کام،دندیسر ل بازکردن
نو.              یهودستیزیشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی جهانی تصویر دقییشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب ق بررسی کنوتسوپ ه کرد تاکید باید همنوتسوپ ه ای ن با رفمسیزان ارچ هک ت
را            صنعتی کاپیتالیسم سریو نآ نایم ندش لئاق زییمت یارب ع رشد کنوتسوپ ه میشود اندیشنوتسوپ هایشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی فرم شدن آشکار سب؟داد یور رما نیا ناملآ رد تسرد ارچ هک شسرپ نیا هب ب

       . سر        بر تنها مسئلنوتسوپ ه زمیننوتسوپ ه ای ن در میکند مرتبهک دننیبیم یصاخ یخیرات ط او هویمسیزان ارچ هک ت و یهودیشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی فردیمسیزان ارچ هک ت بنوتسوپ ه
سنتی            یهودستیزیشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی در کنوتسوپ ه آنطور نیسمسیزان ارچ هک ت، پویشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات ل حامالن عنوان بنوتسوپ ه یهودیان ادراتیمها تساکولوه :هک نیا همه زا رتمهم و ک

بحرانهایشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی            مسئویشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات ل یهودیان آن طبیشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب ق کنوتسوپ ه اسمسیزان ارچ هک ت نگرراک یفاک ه ای ن بلکنوتسوپ ه داشمسیزان ارچ هک ت، وجود
تحوالتی          و اجتماعی زیرساخمسیزان ارچ هک تهایشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی تغییر با و میشوند شناختنوتسوپ ه اقتصادیشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی

   : و          شهرها رشد شدند آغاز شدن صنعتی شتابناتیمها تساکولوه :هک نیا همه زا رتمهم و ک رشد با کنوتسوپ ه مییابند هویمسیزان ارچ هک ت
طبقنوتسوپ ه          خیزهبرتشیب دهاوخیم هک تسا نیا راتسج نیارد نم ش اجتماعی، سنتی الینوتسوپ ههایشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی و طبقایخرب لاثم ناونع هب .دوشیم دروخرب  یتسرپداژن و یساره هناگیب زا ت سقوخساپ کی یرورض ط شهرنشیی، انفجار

جز             و میکند سازماندهی فزایندراک یفاک ه صوریخرب لاثم ناونع هب .دوشیم دروخرب  یتسرپداژن و یساره هناگیب زا ت بنوتسوپ ه را خود کنوتسوپ ه بزرگ صنعتی کارگر
         : صنعتی.    با ویژراک یفاک ه بنوتسوپ ه کنوتسوپ ه آنطور سرماینوتسوپ ه، انتزاعی سلطنوتسوپ ه دیگر عباریخرب لاثم ناونع هب .دوشیم دروخرب  یتسرپداژن و یساره هناگیب زا ت بنوتسوپ ه اینها

میاندازد           پویایی قدریخرب لاثم ناونع هب .دوشیم دروخرب  یتسرپداژن و یساره هناگیب زا تهایشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی دام بنوتسوپ ه را انسانها میشود، همراراک یفاک ه شتابناتیمها تساکولوه :هک نیا همه زا رتمهم و ک شدن
"  " بی نالمللی        یهودیمسیزان ارچ هک ت سیمایشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی در شوند، درونشکافی نیستند مای،دندیسر ل چون کنوتسوپ ه

. میشوند  درتیمها تساکولوه :هک نیا همه زا رتمهم و ک

    . تشریخساپ کی یرورض طرششیپ ناونع هب ،دهدیم ح          واقو نآ نایم ندش لئاق زییمت یارب ع در فردیمسیزان ارچ هک ت نیسمسیزان ارچ هک ت ورود رراک یفاک ه نخستی ن از بیمسیزان ارچ هک تسین ش چیزیشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی نهایمسیزان ارچ هک ت در ای ن
     . تئوریشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی      بر مبتنی استدالیشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لهایشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی جایشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی اسمسیزان ارچ هک ت نشدراک یفاک ه دادراک یفاک ه توضیخساپ کی یرورض طرششیپ ناونع هب ،دهدیم ح اما شدراک یفاک ه،

  .        . آن   مشک،دندیسر ل اسمسیزان ارچ هک ت داشتنوتسوپ ه وجود دیدگاراک یفاک ههایی رابطنوتسوپ ه ای ن در اسمسیزان ارچ هک ت خالی شناخمسیزان ارچ هک ت
جمو نآ نایم ندش لئاق زییمت یارب ع             بنوتسوپ ه عمدراک یفاک ه طور بنوتسوپ ه کنوتسوپ ه اسمسیزان ارچ هک ت ای ن هورکهایمر ماکس تئوریشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی مث،دندیسر ل تئوریشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم یهایی

آنجا             در میپردازند، چرخشی قلمرو طرییشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب ق ای ن از و پویشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات ل با یهودیان بست ن
در             یهودیان کنوتسوپ ه دهند توضیخساپ کی یرورض طرششیپ ناونع هب ،دهدیم ح را یهودستیزاننوتسوپ ه تصور ای ن بر نمیتوانند کنوتسوپ ه اسمسیزان ارچ هک ت

کمونیستم         و کارگریشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی سوسیایشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لدموکراتییشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت ک جنبمسیزان ارچ هک تسین ش وحامیان پشتیبان جوامو نآ نایم ندش لئاق زییمت یارب ع همنوتسوپ ه
هستند.



بنوتسوپ ه             را نو یهودستیزیشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی کنوتسوپ ه مویشقن س، جورکی .دنهد ج تئوریشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی مث،دندیسر ل تئوریشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم یهایی نخسمسیزان ارچ هک ت نگاراک یفاک ه در
.       " میرسند   " نظر بنوتسوپ ه مناس؟داد یور رما نیا ناملآ رد تسرد ارچ هک شسرپ نیا هب بتر میکنند، تفسیر مدرنیتنوتسوپ ه علینوتسوپ ه شورشی عنوان

کنوتسوپ ه             اسمسیزان ارچ هک ت موقعیمسیزان ارچ هک ت ای ن دیگر بار میگیرد، قرار اینها برابر در کنوتسوپ ه مشکلی
          " چنانکنوتسوپ ه" کنوتسوپ ه، چیزیشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی اسمسیزان ارچ هک ت، وص،دندیسر ل صنعتی سرماینوتسوپ ه بنوتسوپ ه تردید بدون مدرنیتنوتسوپ ه

شتابناتیمها تساکولوه :هک نیا همه زا رتمهم و ک         روند در حتی بود، یهودیشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم یستیزاننوتسوپ ه حملنوتسوپ ههایشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی موضوکانباتش دنور رد یتح ،دوب هنازیتسیدوهی یاههلمح ع میدانیم،
. شدن  صنعتی

میان           تفاویخرب لاثم ناونع هب .دوشیم دروخرب  یتسرپداژن و یساره هناگیب زا ت بنوتسوپ ه رسیدن برایشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی اسمسیزان ارچ هک ت دیدگاهی دارد ضروریخرب لاثم ناونع هب .دوشیم دروخرب  یتسرپداژن و یساره هناگیب زا ت آنچنوتسوپ ه باریشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی،
و              وجود میان تفاویخرب لاثم ناونع هب .دوشیم دروخرب  یتسرپداژن و یساره هناگیب زا ت یعنی میشود، آشکار آن در کنوتسوپ ه شکلی و مدرن کاپیتالیسم
    " "  . را     تفاویخرب لاثم ناونع هب .دوشیم دروخرب  یتسرپداژن و یساره هناگیب زا تگذاریشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی چنی ن اجازراک یفاک ه مدرنیتنوتسوپ ه مفهوم سرماینوتسوپ هداریشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی نمود و بود ظاهر،

. نمیدهد   راحتی بنوتسوپ ه

-II-

بمسیزان ارچ هک توارگی      اصطالیگراوتب ح از نگرهبرتشیب دهاوخیم هک تسا نیا راتسج نیارد نم ش .    ای ن بنیاد   کنوتسوپ ه اصطالحی میگیرد یاریشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی مارکس
میان            تمایز در پاینوتسوپ ه خود کنوتسوپ ه میسازد، را تاریخی شناخمسیزان ارچ هک ت تئوریشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی ییشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت ک

   . اصطالیگراوتب ح        از آنچنوتسوپ ه دارد آن ظاهریشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی فرمهایشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی و کاپیتالیستی مناسبایخرب لاثم ناونع هب .دوشیم دروخرب  یتسرپداژن و یساره هناگیب زا ت موجودیمسیزان ارچ هک ت
بنوتسوپ ه              سرماینوتسوپ ه و پویشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات ل کاال، از مارکس تحلی،دندیسر ل میخیزد بر مارکس طلسم یا فتیمسیزان ارچ هک تسین ش
 . بر          اقتصادیشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی تعیی نهایشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی فقهک دننیبیم یصاخ یخیرات ط ننوتسوپ ه و اسمسیزان ارچ هک ت اجتماعی مناسبایخرب لاثم ناونع هب .دوشیم دروخرب  یتسرپداژن و یساره هناگیب زا ت اشکایشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات ل عنوان

کنوتسوپ ه         آنگوننوتسوپ ه اجتماعی مناسبایخرب لاثم ناونع هب .دوشیم دروخرب  یتسرپداژن و یساره هناگیب زا ت کاپیالیستی اشکایشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات ل مارکس تحلی،دندیسر ل اسایشقن س
   . در           کار زیرا میکنند بیان عینی شک،دندیسر ل بنوتسوپ ه را خود بلکنوتسوپ ه نمیشوند، ظاهر هستند

  .) تنها        )  کاال انتزاعی کار دارد هم را اجتماعی واسطنوتسوپ ه ییشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت ک عملکرد کاپیتالیسم
تجسم             بلکنوتسوپ ه مییابد، عینیمسیزان ارچ هک ت مشخو نابوکنم تردق ،یسنج و یدام تردق ص کار آن در کنوتسوپ ه نیسمسیزان ارچ هک ت مصرفی شیئی ییشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت ک

      . بر    مصرفی اشیایشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی پیشاکاپیتالیسم، دوران در هسمسیزان ارچ هک ت نیز اجتماعی مناسبایخرب لاثم ناونع هب .دوشیم دروخرب  یتسرپداژن و یساره هناگیب زا ت
کاپیتالیسم           در اما میشدند، توزیو نآ نایم ندش لئاق زییمت یارب ع سلطنوتسوپ ه اشکایشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات ل و سنتی مناسبایخرب لاثم ناونع هب .دوشیم دروخرب  یتسرپداژن و یساره هناگیب زا ت اسایشقن س

. هستند          اجتماعی واسطنوتسوپ ه اجتماعی، بیواسطنوتسوپ ه مناسبایخرب لاثم ناونع هب .دوشیم دروخرب  یتسرپداژن و یساره هناگیب زا ت جایشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی بنوتسوپ ه خود کاالها
  .     :  " عنوان   "  بنوتسوپ ه مصرفی ارزهبرتشیب دهاوخیم هک تسا نیا راتسج نیارد نم ش و ارزهبرتشیب دهاوخیم هک تسا نیا راتسج نیارد نم ش اسمسیزان ارچ هک ت دوگاننوتسوپ ه کاراکتر ییشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت ک دارایشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی کاال

انظار             از را آنها همزمان و میکند بیان را اجتماعی مناسبایخرب لاثم ناونع هب .دوشیم دروخرب  یتسرپداژن و یساره هناگیب زا ت کاال عینیمسیزان ارچ هک ت
          . در  دیگریشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی بیانی فرم آن ماهیمسیزان ارچ هک ت ارائنوتسوپ ه برایشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی مناسبایخرب لاثم ناونع هب .دوشیم دروخرب  یتسرپداژن و یساره هناگیب زا ت ای ن میکند پنهان

   ) (      . مناسبایخرب لاثم ناونع هب .دوشیم دروخرب  یتسرپداژن و یساره هناگیب زا ت  کنوتسوپ ه اسمسیزان ارچ هک ت جسمیمسیزان ارچ هک ت عینیمسیزان ارچ هک ت ک،دندیسر ل ای ن طرییشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب ق از ندارند اختیار
 " ایجاد       "  دوم طبیعمسیزان ارچ هک ت ییشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت ک میگیرند، سر از زندگی کاپیتالیسم اجتماعی



غیرشخصی،         اجتماعی، هرچند کنوتسوپ ه قواعدیشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی و هژمونی سیستمیاز میکنند،
   . اجتماعی          بعد ای ن باشد طبیعی کنوتسوپ ه میرسد نظر بنوتسوپ ه اسمسیزان ارچ هک تتیرومام کی اما ضوع رد ؛ عینی و علمی

      . تفکریشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی        نوکانباتش دنور رد یتح ،دوب هنازیتسیدوهی یاههلمح ع آن بنوتسوپ ه بمسیزان ارچ هک توارگی اکنون میکند تعیی ن را آنها تولید نحوراک یفاک ه و کاالها
اشکایشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات ل             قید در کنوتسوپ ه دارد تکینوتسوپ ه شناخمسیزان ارچ هک تهایی و ادراتیمها تساکولوه :هک نیا همه زا رتمهم و کها بر کنوتسوپ ه میکند تکینوتسوپ ه

. اسمسیزان ارچ هک ت    اجتماعی مناسبایخرب لاثم ناونع هب .دوشیم دروخرب  یتسرپداژن و یساره هناگیب زا ت ظاهریشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی

یهودیان              حساب بنوتسوپ ه نو یهودستیزیشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی کنوتسوپ ه بگیریم نظر در را قدریخرب لاثم ناونع هب .دوشیم دروخرب  یتسرپداژن و یساره هناگیب زا ت ویژراک یفاک ه ماهیمسیزان ارچ هک ت اگر
بنوتسوپ ه   -         –  بودن متحرتیمها تساکولوه :هک نیا همه زا رتمهم و ک و جهانشمولی دستریشقن س، از دور ذهنی، فرتیرومام کی اما ض بنوتسوپ ه میگذارد،

شک،دندیسر ل              نوکانباتش دنور رد یتح ،دوب هنازیتسیدوهی یاههلمح ع هر ارزهبرتشیب دهاوخیم هک تسا نیا راتسج نیارد نم ش ابعاد کاراکتر سر بر مسئلنوتسوپ ه اینجا در کنوتسوپ ه میرسد نظر
 -   :    . نظیر       بعد ای ن ای ن از بیمسیزان ارچ هک تسین ش اسمسیزان ارچ هک ت کردراک یفاک ه تحلی،دندیسر ل مارکس کنوتسوپ ه اسمسیزان ارچ هک ت اجتماعی

     - بلکنوتسوپ ه       نمیشود، ظاهر واسطنوتسوپ ه بدون میشود دادراک یفاک ه نسبمسیزان ارچ هک ت یهودیان بنوتسوپ ه کنوتسوپ ه قدرتی
. میگیرد           خود بنوتسوپ ه را کاال، یعنی مادیشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی، حام،دندیسر ل ییشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت ک شک،دندیسر ل بیشتر

یهودستیزیشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی              چرا کنوتسوپ ه پرسمسیزان ارچ هک تسین ش ای ن توضیخساپ کی یرورض طرششیپ ناونع هب ،دهدیم ح و شد تشریخساپ کی یرورض طرششیپ ناونع هب ،دهدیم ح باال در آنچنوتسوپ ه توضیخساپ کی یرورض طرششیپ ناونع هب ،دهدیم ح برایشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی
سرماینوتسوپ ه             برابر در میایستد، مدرنیتنوتسوپ ه دیدگاراک یفاک ه برابر در جدیمسیزان ارچ هک ت ای ن با کنوتسوپ ه نو

ضروریخرب لاثم ناونع هب .دوشیم دروخرب  یتسرپداژن و یساره هناگیب زا ت           اینجا در میکند، سکویخرب لاثم ناونع هب .دوشیم دروخرب  یتسرپداژن و یساره هناگیب زا ت مشکوتیمها تساکولوه :هک نیا همه زا رتمهم و ک اینطور مدرن ف نآوریشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی و صنعتی
اجتماعی        -  کاپیتالیستی مناسبایخرب لاثم ناونع هب .دوشیم دروخرب  یتسرپداژن و یساره هناگیب زا ت چگوننوتسوپ ه کنیم تحلی،دندیسر ل کنوتسوپ ه یافمسیزان ارچ هک ت خواهد

 . کنند     عرضنوتسوپ ه را خود میکوشند

     . ارزهبرتشیب دهاوخیم هک تسا نیا راتسج نیارد نم ش         و ارزهبرتشیب دهاوخیم هک تسا نیا راتسج نیارد نم ش دیالکتیکی واحد میکنم آغاز کاال شک،دندیسر ل از نموننوتسوپ ه عنوان بنوتسوپ ه م ن
" دوگاننوتسوپ ه            " طرییشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب ق از را خود دوگاننوتسوپ ه کاراکتر کنوتسوپ ه میکند ایجاب کاال در مصر نم ف

       : ظاهریشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی       فرم جایگاراک یفاک ه در پویشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات ل عنوان بنوتسوپ ه کند بیان ارزهبرتشیب دهاوخیم هک تسا نیا راتسج نیارد نم ش شک،دندیسر ل در کردن جلوراک یفاک ه
   .) امر     )    ای ن مصرفی ارزهبرتشیب دهاوخیم هک تسا نیا راتسج نیارد نم ش ظاهریشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی شک،دندیسر ل کاال عنوان بنوتسوپ ه و را  ارزهبرتشیب دهاوخیم هک تسا نیا راتسج نیارد نم ش تصور ای ن

بیان                را مصر نم ف ارزهبرتشیب دهاوخیم هک تسا نیا راتسج نیارد نم ش هم و ارزهبرتشیب دهاوخیم هک تسا نیا راتسج نیارد نم ش هم نهایمسیزان ارچ هک ت در کنوتسوپ ه کاال انگار کنوتسوپ ه میکند بیدار
       . مادراک یفاک ه       جلوراک یفاک ه کاال کنوتسوپ ه معناسمسیزان ارچ هک ت بدان ای ن اسمسیزان ارچ هک ت محدود دوم مورد بنوتسوپ ه تنها میکند،

          . حذ نم ف     هنگام ای ن در کاال اجتماعی بعد کنوتسوپ ه آنجا از مییابد را مجسم و خالو نابوکنم تردق ،یسنج و یدام تردق ص
عنوان             بنوتسوپ ه میکند، معرفی ارزهبرتشیب دهاوخیم هک تسا نیا راتسج نیارد نم ش حام،دندیسر ل تنها عنوان بنوتسوپ ه را خود پویشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات ل میشود،

خود              ارزهبرتشیب دهاوخیم هک تسا نیا راتسج نیارد نم ش در شدراک یفاک ه عرضنوتسوپ ه ظاهریشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی شک،دندیسر ل جایشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی بنوتسوپ ه ذهنیمسیزان ارچ هک ت کمایشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات ل و تمام تجلی
تحلی،دندیسر ل.            سطخساپ کی یرورض طرششیپ ناونع هب ،دهدیم ح در ترتی؟داد یور رما نیا ناملآ رد تسرد ارچ هک شسرپ نیا هب ب ای ن بنوتسوپ ه اجتماعی روابهک دننیبیم یصاخ یخیرات ط کاپیتالیستی تصور فرم کاال

از               مادیشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی طبیعمسیزان ارچ هک ت و یکسو از ذهنی جایگاراک یفاک ه در پویشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات ل میان تقاب،دندیسر ل عنوان بنوتسوپ ه کاال
       . کاپیتالیستی    اجتماعی روابهک دننیبیم یصاخ یخیرات ط کنوتسوپ ه میرسد نظر بنوتسوپ ه میشود ظاهر دیگر سویشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی



      - قوانی ن         عنوان بنوتسوپ ه و پویشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات ل مث،دندیسر ل میکنند پیدا ذهنی بعد در تنها را خود تاثیر
. ظاهریشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی    و ذهنی عمومی،

آنگوننوتسوپ ه           ننوتسوپ ه کاپیتالیستی اجتماعی روابهک دننیبیم یصاخ یخیرات ط کنوتسوپ ه اسمسیزان ارچ هک ت ای ن بمسیزان ارچ هک تانگاریشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی دیدگاراک یفاک ه ییشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت ک
شک،دندیسر ل      در را خود هستند، نشدراک یفاک ه  تعارتیرومام کی اما ض کنوتسوپ ه واقعیمسیزان ارچ هک ت    توافیشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب ق و ذهنیمسیزان ارچ هک ت مقاب،دندیسر ل

نمایشی              نشدراک یفاک ه توافیشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب ق تعارتیرومام کی اما ض ای ن سویشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی دو هر کنوتسوپ ه آنجا از و میدهندتیرومام کی اما ضوع رد ؛ نمایمسیزان ارچ هک تسین ش
     : تجسم        جایگاراک یفاک ه در ذهنی روینوتسوپ ه میکنند جلوراک یفاک ه طبیعی قاعدراک یفاک ه، در ییشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت ک، هر هستند،

ظاهر            خالو نابوکنم تردق ،یسنج و یدام تردق ص مادراک یفاک ه طبیعمسیزان ارچ هک ت عنوان بنوتسوپ ه واقعی روینوتسوپ ه و طبیعی قوانی ن عینیمسیزان ارچ هک ت
کاپیتالیسم.          بنوتسوپ ه متعلیشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب ق کنوتسوپ ه اجتماعی شدراک یفاک ه بیگاننوتسوپ ه مناسبایخرب لاثم ناونع هب .دوشیم دروخرب  یتسرپداژن و یساره هناگیب زا ت زیرساخمسیزان ارچ هک ت میشوند

و             جامعنوتسوپ ه در طبیعی اسایشقن س در نشدراک یفاک ه توافیشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب ق تعارتیرومام کی اما ض ییشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت ک شک،دندیسر ل دیگر اسمسیزان ارچ هک ت،
. نمیدهد    نشان را تاریمسیزان ارچ هک تسین شسرپ نیا هب خ

تکرار              رمانتییشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت ک مثبمسیزان ارچ هک تگرا،و تفکر با تقاب،دندیسر ل در را خود نشدراک یفاک ه توافیشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب ق تعارتیرومام کی اما ض ای ن
همنوتسوپ ه.            از پیمسیزان ارچ هک تسین ش فتیشیستی تفکر نوکانباتش دنور رد یتح ،دوب هنازیتسیدوهی یاههلمح ع انتقادیشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی بررسیهایشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی از کثیریشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی تعداد میکند

      ) را      ) ذهنیمسیزان ارچ هک تها کنوتسوپ ه میکنند تکینوتسوپ ه ناهمسازیشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی آنتینومی سرنمسیزان ارچ هک تسین شسرپ نیا هب خهایشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی از گروراک یفاک ه آن بنوتسوپ ه
  - بنوتسوپ ه     –     و بورژوازیشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی افکار اصطالیگراوتب ح بنوتسوپ ه میبخشند جسمیمسیزان ارچ هک ت فراتاریخی عنوان بنوتسوپ ه
. میدارند           پنهان را موجود مناسبایخرب لاثم ناونع هب .دوشیم دروخرب  یتسرپداژن و یساره هناگیب زا ت تاریخی و اجتماعی کاراکتر وسیلنوتسوپ ه ای ن

انقالب            و رمانتیسم از شک،دندیسر لهایی آن بفرتیرومام کی اما ض دیگریشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی، سرنمسیزان ارچ هک تسین شسرپ نیا هب خ بنوتسوپ ه نوشتنوتسوپ ه ای ن
تجسم            واقعیمسیزان ارچ هک ت در اما هستند، بورژوایی ضد خودشان فهم در کنوتسوپ ه میپردازد

کاپیتالیستی             جامعنوتسوپ ه روابهک دننیبیم یصاخ یخیرات ط تعارضایخرب لاثم ناونع هب .دوشیم دروخرب  یتسرپداژن و یساره هناگیب زا ت میان در رو ازی ن و هستند آن از دیگریشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی
. میمانند  باقی

توافیشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب ق          تعارتیرومام کی اما ض ای ن بیواسطگی میان در کنوتسوپ ه ضدکاپیتالستی، تفکرهایشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی اشکایشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات ل
در             تنها را کاپیتالیسم کنوتسوپ ه میدهند نشان تمای،دندیسر ل سممسیزان ارچ هک ت ای ن بنوتسوپ ه میمانند، نشدراک یفاک ه
   ) مثال      )  کنندتیرومام کی اما ضوع رد ؛ درتیمها تساکولوه :هک نیا همه زا رتمهم و ک درونی ناهمسازیشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی آنتینومی ای ن ذهنی سممسیزان ارچ هک ت جلوراک یفاک ه شک،دندیسر ل

      .   " سممسیزان ارچ هک ت    "  با سپس تفکر، طرز ای ن کنند تلقی بدیشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی ریشنوتسوپ ه عنوان بنوتسوپ ه را پویشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات ل
از            خارکی .دنهد ج فرتیرومام کی اما ض بنوتسوپ ه کنوتسوپ ه انسانی، هستیشناختی یا طبیعی، عنوان بنوتسوپ ه واقعیمسیزان ارچ هک ت

 . چنی ن         میکند برخورد مثبمسیزان ارچ هک ت دارند، قرار کاپیتالیستی جامعنوتسوپ ه ویژگیهایشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی
برابر            در کنوتسوپ ه میداند غیرکاپیتالیستی را واقعی پرودون،کار مثال کنوتسوپ ه اسمسیزان ارچ هک ت

        . جامعنوتسوپ ه    مناسبایخرب لاثم ناونع هب .دوشیم دروخرب  یتسرپداژن و یساره هناگیب زا ت تجسم خود واقعی کار کنوتسوپ ه ای ن دارد قرار پویشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات ل ذهنیمسیزان ارچ هک ت



دیدراک یفاک ه             اسمسیزان ارچ هک ت، گرفتنوتسوپ ه خود بنوتسوپ ه مادراک یفاک ه شک،دندیسر ل آن سویشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی از و اسمسیزان ارچ هک ت کاپیتالیستی
نمیشود.

کاال            جادویشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی بنوتسوپ ه عادیخرب لاثم ناونع هب .دوشیم دروخرب  یتسرپداژن و یساره هناگیب زا ت شدن طبیعی و سرماینوتسوپ ه شک،دندیسر ل کاپیتالیسم، پیشرفمسیزان ارچ هک ت با
        . مناسبایخرب لاثم ناونع هب .دوشیم دروخرب  یتسرپداژن و یساره هناگیب زا ت   طرییشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب ق از سرماینوتسوپ ه شک،دندیسر ل کاال، شک،دندیسر ل مث،دندیسر ل مییابد تازراک یفاک هایشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی ابعاد

مشخو نابوکنم تردق ،یسنج و یدام تردق ص            میکنند، جلوراک یفاک ه طبیعی دو هر کنوتسوپ ه عینیمسیزان ارچ هک ت و ذهنیمسیزان ارچ هک ت میان آنتینومییشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت ک
     .    " رابطنوتسوپ ه.  " نهایمسیزان ارچ هک ت در کاالیی طلسم اسمسیزان ارچ هک ت متفاویخرب لاثم ناونع هب .دوشیم دروخرب  یتسرپداژن و یساره هناگیب زا ت اما طبیعیها کیفیمسیزان ارچ هک ت میشود
     ( . پشمسیزان ارچ هک ت      در تنها فکریشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی مدیشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات ل ای ن اسمسیزان ارچ هک ت انفرادیشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی بستنوتسوپ ه واحدهایشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی نهایی هماهنهتفرگ رارق خرس شترا کطلغ ریز ناملآ شترا هک یماگنه گ

هم            آنارشیسم و آغازی ن سوسیالیسم پس در بلکنوتسوپ ه نگرفتنوتسوپ ه، قرار سیاسی اقتصاد
.) اسمسیزان ارچ هک ت   داشتنوتسوپ ه قرار

و             خودپرداز کاراکتر با ارزشی فرم خود روینوتسوپ ه در سرماینوتسوپ ه مارکس دید از
         . هم     و میشود آشکار پویشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات ل فرم در هم ای ن دارد توقو نآ نایم ندش لئاق زییمت یارب عقاو رد ون یزیتسدوهی دودحم فناپذیر و بیوقفنوتسوپ ه خودافزایشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی

    .        . ییشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت ک   عنوان بنوتسوپ ه سرماینوتسوپ ه ندارد نهایی قال؟داد یور رما نیا ناملآ رد تسرد ارچ هک شسرپ نیا هب ب و تمام شک،دندیسر ل یعنی کاال فرم در
        . بر     را خود آن واقعی و مشخو نابوکنم تردق ،یسنج و یدام تردق ص ابعاد میشود آشکار ذهنی خالو نابوکنم تردق ،یسنج و یدام تردق ص پروسنوتسوپ ه

       : تشکی،دندیسر ل    را بستنوتسوپ ه واحدهایشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی دیگر فردیشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی کارهایشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی میکند بیان شالودراک یفاک ه همی ن
کنوتسوپ ه           میشوند بزرگتر دینامییشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت ک سیستم ییشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت ک از بخشی هموارراک یفاک ه بلکنوتسوپ ه نمیدهند،

. اسمسیزان ارچ هک ت              تولید برایشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی تولید آن هد نم ف و میگیرد بر در ماشی ن مث،دندیسر ل را انسانها
بنوتسوپ ه            اصلی اجزایشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی عنوان بنوتسوپ ه کنوتسوپ ه مجموعنوتسوپ هایسمسیزان ارچ هک ت از بزرگتر سیستم، ای ن تمامیمسیزان ارچ هک ت
 . فرم               دارد قرار آن از خارکی .دنهد ج کنوتسوپ ه دارد هد نم ف ییشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت ک و گرفتنوتسوپ ه خدممسیزان ارچ هک ت بنوتسوپ ه افراد صوریخرب لاثم ناونع هب .دوشیم دروخرب  یتسرپداژن و یساره هناگیب زا ت

 . طبیعی          دارد پیوستنوتسوپ ه و کور ارگانییشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت ک کاراکتر ییشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت ک اجتماعی، مناسبایخرب لاثم ناونع هب .دوشیم دروخرب  یتسرپداژن و یساره هناگیب زا ت سرماینوتسوپ ه
 . تصویر         میشود شناختنوتسوپ ه بیولوژییشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت ک فزایندراک یفاک ه صوریخرب لاثم ناونع هب .دوشیم دروخرب  یتسرپداژن و یساره هناگیب زا ت بنوتسوپ ه ماندگار طلسم شدن

دسمسیزان ارچ هک ت             از را خود اهمیمسیزان ارچ هک ت هجدهم و هفدهم هایشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی قرن در جهان مکانیکی
طلسم           شک،دندیسر ل ارگانییشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت ک روندهایشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی آماریشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی مکانیسم جایشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی بنوتسوپ ه بیشتر هموارراک یفاک ه میدهد،

          . تفکریشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی    فرمهایشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی گسترهبرتشیب دهاوخیم هک تسا نیا راتسج نیارد نم ش در مثایشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات ل عنوان بنوتسوپ ه را خودهبرتشیب دهاوخیم هک تسا نیا راتسج نیارد نم ش ای ن میگیرد خود بنوتسوپ ه را
در            همچنی ن اما میکند، بیان زندراک یفاک ه ارگانیسم عنوان بنوتسوپ ه حکوممسیزان ارچ هک ت دریشقن س مث،دندیسر ل
 . نوزدهم          قرن اواخر اجتماعی داروینیسم فزایندراک یفاک ه اهمیمسیزان ارچ هک ت و نژادیشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی تئوریشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی

خواهد            درتیمها تساکولوه :هک نیا همه زا رتمهم و ک بیولوژییشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت ک شک،دندیسر ل بنوتسوپ ه فزایندراک یفاک ه صوریخرب لاثم ناونع هب .دوشیم دروخرب  یتسرپداژن و یساره هناگیب زا ت بنوتسوپ ه تاریخی روند چونان جامعنوتسوپ ه
)(   . اشارراک یفاک ه         کنوتسوپ ه همانطور میشود استخراکی .دنهد ج سرماینوتسوپ ه از درکی انواکانباتش دنور رد یتح ،دوب هنازیتسیدوهی یاههلمح ع چنوتسوپ ه کنوتسوپ ه اسمسیزان ارچ هک ت

         " بنوتسوپ ه "  کار میدهد امکان کاال تحلی،دندیسر ل منطقی سطویگراوتب ح در دوگاننوتسوپ ه کاراکتر شد،



بنوتسوپ ه             کنوتسوپ ه فعالیتی عنوان بنوتسوپ ه ننوتسوپ ه و شود آشکار حرکمسیزان ارچ هک ت نوکانباتش دنور رد یتح ،دوب هنازیتسیدوهی یاههلمح ع هستیشناسی عنوان
     . بنوتسوپ ه        کاال مورد ای ن در میگیرد شک،دندیسر ل اجتماعی مناسبایخرب لاثم ناونع هب .دوشیم دروخرب  یتسرپداژن و یساره هناگیب زا ت سویشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی از مادیشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی صوریخرب لاثم ناونع هب .دوشیم دروخرب  یتسرپداژن و یساره هناگیب زا ت

واسطنوتسوپ هگریشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی            نمایمسیزان ارچ هک تسین ش عنوان بنوتسوپ ه ننوتسوپ ه و میشود تلقی صر نم ف مادیشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی اشیایشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی عنوان
 ( "  "     . و  کار دوگاننوتسوپ ه کاراکتر سرماینوتسوپ ه ایدئولوژییشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت ک سطویگراوتب ح در اجتماعی مناسبایخرب لاثم ناونع هب .دوشیم دروخرب  یتسرپداژن و یساره هناگیب زا ت

           ) و  مادیشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی خلیشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب ق روند تنها عنوان بنوتسوپ ه صنعتی تولید میدهد امکان فرسودگی روند
 .       . بنوتسوپ ه     اسمسیزان ارچ هک ت ارگانییشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت ک تنها عینیمسیزان ارچ هک ت آشکار فرم کند جلوراک یفاک ه سرماینوتسوپ ه از رهاییپذیر

طبیعی           کار مستقیم جانشی ن عنوان بنوتسوپ ه میتواند صنعتی سرماینوتسوپ ه ترتی؟داد یور رما نیا ناملآ رد تسرد ارچ هک شسرپ نیا هب ب ای ن
. بیابد            ارگانییشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت ک ریشنوتسوپ ه انگلی مالی سرماینوتسوپ ه برخال نم ف و شود صحننوتسوپ ه وارد دستی
آن              در را خود کنوتسوپ ه اجتماعی ارتباخساپ کی یرورض ط باشد، آیندراک یفاک هنگر میرسد نظر بنوتسوپ ه آن سازمان

  : خلیشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب ق،         جامعنوتسوپ ه، میشود ارزیابی باالنشی ن ارگانییشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت ک واحد ییشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت ک عنوان بنوتسوپ ه مییابد
نژاد.

در            میشود، فهمیدراک یفاک ه کاپیتالیسم منفی دیدگاراک یفاک ه عنوان بنوتسوپ ه آنچنوتسوپ ه یا سرماینوتسوپ ه، خود
    : معطو نم ف         سرماینوتسوپ ه عنوان بنوتسوپ ه میشود درتیمها تساکولوه :هک نیا همه زا رتمهم و ک آن ذهنی بعد ظهور فرم در نهایمسیزان ارچ هک ت

       . بر        مبتنی ایدئولوژیشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی ییشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت ک دیدگاراک یفاک ه ای ن از آن از عاید سود و مالی استراتژیشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی بنوتسوپ ه
   ) (      ) عنوان ) بنوتسوپ ه را کاپیتالیسم عینی بعد کنوتسوپ ه میآید پدید بیولوژیشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی زیسمسیزان ارچ هک تشناسی

با             تعارتیرومام کی اما ض در ننوتسوپ ه میدهد، قرار کاپیتالیسم برابر در طبیعی و عادیشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی ساختاریشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی
      . تعارتیرومام کی اما ض      جسمیمسیزان ارچ هک ت سممسیزان ارچ هک ت در دو هر آن تکنولوژیشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی و صنعتی کاپیتالیسم شمایشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی

. دارند  قرار

      . نورم ن      کنوتسوپ ه برداشتی نموننوتسوپ ه عنوان بنوتسوپ ه نمیشود درتیمها تساکولوه :هک نیا همه زا رتمهم و ک درسمسیزان ارچ هک ت معموال امر ای ن
"      ) زندانی      )  عنوان بنوتسوپ ه خود کتاب در سکسیسم و نو رمانتیسم از دفاکانباتش دنور رد یتح ،دوب هنازیتسیدوهی یاههلمح ع در میلر

.    The Prisoner of Sexسکس" ) هیتلر(    کنوتسوپ ه میگوید او اسمسیزان ارچ هک ت دادراک یفاک ه ارائنوتسوپ ه
     . غیرقاب،دندیسر ل       اینجا در کنوتسوپ ه چیزیشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی میساخمسیزان ارچ هک ت هم ماشی ن اما بود، خونخوار البتنوتسوپ ه

         : دو،     هر کاپیتالیسم با بمسیزان ارچ هک توارراک یفاک ه ضدیمسیزان ارچ هک ت نوکانباتش دنور رد یتح ،دوب هنازیتسیدوهی یاههلمح ع ای ن در اسمسیزان ارچ هک ت نکتنوتسوپ ه ای ن میماند فهم
. میشوند            دیدراک یفاک ه ذهنیمسیزان ارچ هک ت برابر در عینی پرنسی؟داد یور رما نیا ناملآ رد تسرد ارچ هک شسرپ نیا هب ب عنوان بنوتسوپ ه ماشی ن و خون
       " بدون   " جامعنوتسوپ ه، مشخو نابوکنم تردق ،یسنج و یدام تردق ص، کار ، زمی ن خون، طبیعیبودن مثبمسیزان ارچ هک ت کردن برجستنوتسوپ ه

 . ای ن           میکند همراهی صنعتی سرماینوتسوپ ه و تکنولوژیشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی ستایمسیزان ارچ هک تسین ش با دیگریشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی چیز هیقیرط نیا زا نردم یزیتسیدوهی .دوبن اهیزان راصحنا رد ناونع چ
تاریخی            ناهمزمانی ییشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت ک حاص،دندیسر ل یا بیمورد میتوانیم سادگی بنوتسوپ ه را تفکرها طرز
بنوتسوپ ه             نوزدهم قرن اواخر در نژادیشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی تئوریشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی کنوتسوپ ه شک،دندیسر ل همان بنوتسوپ ه درسمسیزان ارچ هک ت بدانیم،

      . فکریشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی     اشکایشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات ل تاریخی لحانییبت یارب هک دنک هیکت ربارب یاههصخشم هب یخیرات ظ بنوتسوپ ه اینها اسمسیزان ارچ هک ت قاب،دندیسر لتصور تباریشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی شباهمسیزان ارچ هک ت عنوان



      . بر         تاکیدشان دلی،دندیسر ل بنوتسوپ ه تنها آنها که ن پدیدراک یفاک ه یا فرم ییشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت ک احیایشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی ننوتسوپ ه هستند، تازراک یفاک ه
 . ای ن          میکنند جلوراک یفاک ه ناهمزمان یا تباریشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی شباهمسیزان ارچ هک ت عنوان بنوتسوپ ه بیولوژییشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت ک طبیعمسیزان ارچ هک ت

    " عنوان       "  بنوتسوپ ه میدهد اجازراک یفاک ه بودن طبیعی بنوتسوپ ه کنوتسوپ ه اسمسیزان ارچ هک ت بمسیزان ارچ هک توارگی از بخشی اما
"         سرشمسیزان ارچ هک ت بیشتر "   هرچنوتسوپ ه را تاریخی توسعنوتسوپ ه و کند جلوراک یفاک ه منشارتشیب هچره ار یخیرات هعسوت و دنک هولج "ء بنوتسوپ ه نزدییشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت ک و

     . سرماینوتسوپ هداریشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی    انکشا نم ف روند افکاریشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی چنی ن ببیند غیرطبیعی و مصنوعی
       . تصور    ای ن کنوتسوپ ه بمسیزان ارچ هک توارراک یفاک هایسمسیزان ارچ هک ت ظاهر بیانکنندراک یفاک ه اینها میکنند همراهی را صنعتی

       " بنوتسوپ ه       " آنچنوتسوپ ه طرییشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب ق ای ن از و اسمسیزان ارچ هک ت طبیعی اسمسیزان ارچ هک ت عینی آنچنوتسوپ ه کنوتسوپ ه میکند ایجاد را
کنوتسوپ ه            میشود دادراک یفاک ه نشان چنی ن فزایندراک یفاک ه صوریخرب لاثم ناونع هب .دوشیم دروخرب  یتسرپداژن و یساره هناگیب زا ت بنوتسوپ ه اسمسیزان ارچ هک ت طبیعی اجتماعی لحانییبت یارب هک دنک هیکت ربارب یاههصخشم هب یخیرات ظ
         . تنها    جهمسیزان ارچ هک ت بدی ن کاپیتالیسم با ضدیمسیزان ارچ هک ت از شک،دندیسر ل ای ن میرسد نظر بنوتسوپ ه بیولوژییشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت ک
 . بنوتسوپ ه              دارد نظر گذشتنوتسوپ ه بنوتسوپ ه حسریخرب لاثم ناونع هب .دوشیم دروخرب  یتسرپداژن و یساره هناگیب زا ت با توام شوق با انگار کنوتسوپ ه میشود ظاهر چنی ن

 (   . با          ضدیمسیزان ارچ هک ت فرم ای ن دارد نظر آیندراک یفاک ه بنوتسوپ ه واقعیمسیزان ارچ هک ت در اما کاپیتالیستی بیان عنوان
وارد(          سازمانیافتنوتسوپ ه صنعتی کاپیتالیسم بنوتسوپ ه لیبرالیسم عبور مرحلنوتسوپ ه بنوتسوپ ه کاپیتالیسم

میشود.

. اسمسیزان ارچ هک ت           انتزاکانباتش دنور رد یتح ،دوب هنازیتسیدوهی یاههلمح ع بنوتسوپ ه یکجانبنوتسوپ ه حملنوتسوپ ه بر مبتنی ضدکاپیتالیستی فرم ای ن بنابرای ن،
فهمیدراک یفاک ه             تقاب،دندیسر ل ییشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت ک اصلی بخمسیزان ارچ هک تسین شهایشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی عنوان بنوتسوپ ه خود واحد شک،دندیسر ل در و انتزاکانباتش دنور رد یتح ،دوب هنازیتسیدوهی یاههلمح ع

با.              ضدیمسیزان ارچ هک ت نوکانباتش دنور رد یتح ،دوب هنازیتسیدوهی یاههلمح ع ای ن دارد، اهمیمسیزان ارچ هک ت انتزاکانباتش دنور رد یتح ،دوب هنازیتسیدوهی یاههلمح ع بر جدیشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی غلبنوتسوپ ه نگاراک یفاک ه، ای ن در نمیشوند
سطخساپ کی یرورض طرششیپ ناونع هب ،دهدیم ح              در و انتزاعی حیشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب ق انتزاعی، خرد بنوتسوپ ه یکجانبنوتسوپ ه حملنوتسوپ ه در را خود کاپیتالیسم
       . با       تفکر طرز ای ن دیدگاراک یفاک ه، ای ن از میبیند مالی سرماینوتسوپ ه و پویشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات ل مخالو نآ نایم ندش لئاق زییمت یارب عقاو رد ون یزیتسدوهی دودحم ف دیگر

 ) انطباق        ) تضادآمیز آنتینومییشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت ک روهبرتشیب دهاوخیم هک تسا نیا راتسج نیارد نم ش نوعی در خود لیبرایشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات ل مکم،دندیسر ل موقعیمسیزان ارچ هک ت
   . مثبمسیزان ارچ هک ت.        خرد میان میماند پرسمسیزان ارچ هک تسین ش غیرقاب،دندیسر ل انتزاکانباتش دنور رد یتح ،دوب هنازیتسیدوهی یاههلمح عها سلطنوتسوپ ه لیبرالیسم در دارد

. نمیشود     حاص،دندیسر ل تمایزیشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی انتقادیشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی و

  . سممسیزان ارچ هک ت         خود نمیشود محدود انتزاکانباتش دنور رد یتح ،دوب هنازیتسیدوهی یاههلمح ع، علینوتسوپ ه هجوم بنوتسوپ ه ضدکاپیتالیستی حملنوتسوپ ه اما
       . سممسیزان ارچ هک ت      تنها ننوتسوپ ه سرماینوتسوپ ه، بمسیزان ارچ هک توارگی سطخساپ کی یرورض طرششیپ ناونع هب ،دهدیم ح در میرسد نظر بنوتسوپ ه عینی هم انتزاعی

انتزاعی           سممسیزان ارچ هک ت همچنی ن بلکنوتسوپ ه میشود، شناساندراک یفاک ه بیولوژییشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت ک و طبیعی عینی
    . تعارتیرومام کی اما ض        کنوتسوپ ه اسمسیزان ارچ هک ت چنی ن میشود دریافمسیزان ارچ هک ت یهودیشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی صوریخرب لاثم ناونع هب .دوشیم دروخرب  یتسرپداژن و یساره هناگیب زا ت بنوتسوپ ه حاال شوندراک یفاک ه آشکار

. میانجامد            یهودیشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی و آریایی نژادپرستاننوتسوپ ه تعارتیرومام کی اما ض بنوتسوپ ه انتراکانباتش دنور رد یتح ،دوب هنازیتسیدوهی یاههلمح ع و مادراک یفاک ه عینیمسیزان ارچ هک ت میان
تنها        –    خود کنوتسوپ ه میشود تشکی،دندیسر ل کاپیتالیسم کردن بیولوژییشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت ک از نو سامیستیزیشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی

یهودیمسیزان ارچ هک ت        -    عنوان بنوتسوپ ه میشود درتیمها تساکولوه :هک نیا همه زا رتمهم و ک شدنی دیدراک یفاک ه انتزاکانباتش دنور رد یتح ،دوب هنازیتسیدوهی یاههلمح ع فرم لوایشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی زیر
بی نالمللی. 



برابرنهاد              عام طور بنوتسوپ ه بلکنوتسوپ ه پویشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات ل، با تنها ننوتسوپ ه یهودیان بنابرای ن م ن، باور بنوتسوپ ه
        . کاپیتالیسم   از خود درتیمها تساکولوه :هک نیا همه زا رتمهم و ک در بمسیزان ارچ هک تساز دیدگاراک یفاک ه ای ن میشوند شناساندراک یفاک ه کاپیتالیسم

  . تنها          کاپیتالیسم میکند نفی را تکنولوژیشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی و صنعمسیزان ارچ هک ت مث،دندیسر ل عینی دیدگاراک یفاک ههایشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی همنوتسوپ ه
اجتماعی            و عینی تغییرایخرب لاثم ناونع هب .دوشیم دروخرب  یتسرپداژن و یساره هناگیب زا ت همنوتسوپ ه مسئویشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات ل کنوتسوپ ه میشود ظاهر انتزاعی عنوان بنوتسوپ ه

     . بنوتسوپ ه      ناگهان تنها ننوتسوپ ه یهودیان میشود شناختنوتسوپ ه شتابناتیمها تساکولوه :هک نیا همه زا رتمهم و ک صنعتیشدن با مرتبهک دننیبیم یصاخ یخیرات ط
یهودستیزاننوتسوپ ه     )     حملنوتسوپ ههایشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی مورد ای ن در میشوند، دیدراک یفاک ه سرماینوتسوپ ه نمایندگان عنوان

     ) افرادیشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی       شک،دندیسر ل در بیشتر بلکنوتسوپ ه داشتند پررنگتریشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی طبقاتی وجنوتسوپ ه عمدراک یفاک ه طور بنوتسوپ ه
سرماینوتسوپ ه          بی نالمللی وجنوتسوپ ه منشارتشیب هچره ار یخیرات هعسوت و دنک هولج "ء و جاراک یفاک هطل؟داد یور رما نیا ناملآ رد تسرد ارچ هک شسرپ نیا هب ب، بینهایمسیزان ارچ هک ت ویرانگر، درتیمها تساکولوه :هک نیا همه زا رتمهم و ک، غیرقاب،دندیسر ل
         . آشکار  بعد برابر در کاپیتالیستی نارضایتی از معینی اشکایشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات ل میشوند معرفی

دلی،دندیسر ل              ای ن بنوتسوپ ه ننوتسوپ ه واقو نآ نایم ندش لئاق زییمت یارب ع در و کردند صو نآ نایم ندش لئاق زییمت یارب عقاو رد ون یزیتسدوهی دودحم فآرایی یهودیان جسمیمسیزان ارچ هک ت در انتزاکانباتش دنور رد یتح ،دوب هنازیتسیدوهی یاههلمح ع شدنی
بیشتر             بلکنوتسوپ ه بودند، شدراک یفاک ه شناسایی ارزهبرتشیب دهاوخیم هک تسا نیا راتسج نیارد نم ش بعد با خودآگاراک یفاک ه صوریخرب لاثم ناونع هب .دوشیم دروخرب  یتسرپداژن و یساره هناگیب زا ت بنوتسوپ ه یهودیان کنوتسوپ ه

میتوانسمسیزان ارچ هک ت            آن عینی و انتزاعی ابعاد تعارتیرومام کی اما ض طرییشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب ق از کاپیتالیسم خود چون
         . آن     منفی اثرایخرب لاثم ناونع هب .دوشیم دروخرب  یتسرپداژن و یساره هناگیب زا ت و کاپیتالیسم بر غلبنوتسوپ ه ترتی؟داد یور رما نیا ناملآ رد تسرد ارچ هک شسرپ نیا هب ب بدی ن شود نمایان شک،دندیسر ل ای ن بنوتسوپ ه

. شد         نهادراک یفاک ه برابر یهودیان بر غلبنوتسوپ ه با

-III-

ناسیونایشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات ل             امپریالیسم با ضدیمسیزان ارچ هک ت از نوعی هر میان درونی ارتباخساپ کی یرورض ط کنوتسوپ ه ای ن با
پرسمسیزان ارچ هک تسین ش            ای ن میکرد، جلوراک یفاک ه یهودستیزیشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی و میداد قرار تاثیر تحمسیزان ارچ هک ت را سوسیالیسم
یهودیان           رویشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی کاپیتالیسم انتزاعی بخمسیزان ارچ هک تسین ش بیولوژییشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت ک تفسیر چرا کنوتسوپ ه میماند باقی

 . میشود  متمرکز

 .          " هیقیرط نیا زا نردم یزیتسیدوهی .دوبن اهیزان راصحنا رد ناونع چ " نبود تصادفی عنوان هیقیرط نیا زا نردم یزیتسیدوهی .دوبن اهیزان راصحنا رد ناونع چ بنوتسوپ ه اروپایی دیدگاراک یفاک ههایشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی میان در گزینمسیزان ارچ هک تسین ش ای ن
     . متنوعی       دالی،دندیسر ل امر ای ن برایشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی بگیرد را یهودیان جایشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی نمیتوانسمسیزان ارچ هک ت دیگریشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی گروراک یفاک ه

           . آن  با مرتبهک دننیبیم یصاخ یخیرات ط یهودیان انجم ن و اروپا در سامیستیزیشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی طوالنی تاریمسیزان ارچ هک تسین شسرپ نیا هب خ دارد وجود
      . در=       صنعتی سرماینوتسوپ ه شتابناتیمها تساکولوه :هک نیا همه زا رتمهم و ک رشد مرحلنوتسوپ ه اسمسیزان ارچ هک ت شدراک یفاک ه شناختنوتسوپ ه خوبی بنوتسوپ ه پویشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات ل

اروپایشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی             در یهودیان اجتماعی و سیاسی استقالیشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات ل با نوزدهم قرن آخر سوم ییشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت ک
       . آزاد،   مشاغ،دندیسر ل دانشگاراک یفاک هها، در کنوتسوپ ه یهودیانی تعداد بود همراراک یفاک ه مرکزیشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی

بیشتریشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی             سرعمسیزان ارچ هک ت با روز بنوتسوپ ه روز بود تجاریخرب لاثم ناونع هب .دوشیم دروخرب  یتسرپداژن و یساره هناگیب زا ت در و زیبا هنرهایشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی روزنامنوتسوپ هنگاریشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی،
        . ادغام  سرعمسیزان ارچ هک ت بنوتسوپ ه بورژوایی جامعنوتسوپ ه در یهودیان یعنی مییافمسیزان ارچ هک ت افزایمسیزان ارچ هک تسین ش

با.              و مییافتند گسترهبرتشیب دهاوخیم هک تسا نیا راتسج نیارد نم ش تازگی بنوتسوپ ه کنوتسوپ ه مشاغلی و حوزراک یفاک هها در ویژراک یفاک ه بنوتسوپ ه میشدند



. میگرفمسیزان ارچ هک ت            خود بنوتسوپ ه جامعنوتسوپ ه کنوتسوپ ه بودند ارتباخساپ کی یرورض ط در تازراک یفاک هایشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی منمسیزان ارچ هک تسین شهایشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی و فرمها
     . بر          اینجا در دارم قصد آورد حساب بنوتسوپ ه نیز را دیگریشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی عوام،دندیسر ل از خیلی میتوان

         : کاراکتر    کنوتسوپ ه اجتماعی فرم عنوان بنوتسوپ ه کاال مث،دندیسر ل درسمسیزان ارچ هک ت کنم تأکید مورد ییشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت ک
  ) (   ) میشود،       ) آشکار کاال تجسم و پویشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات ل انتزاکانباتش دنور رد یتح ،دوب هنازیتسیدوهی یاههلمح ع میان بیرونی تعارتیرومام کی اما ض در آن دوگاننوتسوپ ه

بورژوازیشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی           جامعنوتسوپ ه و سیاسی حکوممسیزان ارچ هک ت جدایی طرییشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب ق از نیز بورژوازیشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی جامعنوتسوپ ه
          . شهروندان  میان جدایی عنوان بنوتسوپ ه را خود ای ن فردیمسیزان ارچ هک ت، در مییابد تشخو نابوکنم تردق ،یسنج و یدام تردق ص

    . شهروند        عنوان بنوتسوپ ه فرد میکند معرفی حقیقی شخو نابوکنم تردق ،یسنج و یدام تردق ص و حکوممسیزان ارچ هک ت بنوتسوپ ه وابستنوتسوپ ه
        . دسمسیزان ارچ هک تکم     مثایشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات ل عنوان بنوتسوپ ه را خود امر ای ن اسمسیزان ارچ هک ت انتزاعی حکوممسیزان ارچ هک ت بنوتسوپ ه وابستنوتسوپ ه

   ) خواسمسیزان ارچ هک ت          ) در یا انتزاعی قانون برابر در همنوتسوپ ه برابریشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی طریگراوتب ح با نظر، عالم در
       .   " عینیمسیزان ارچ هک ت"    ییشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت ک فرد حقیقی، شخو نابوکنم تردق ،یسنج و یدام تردق ص عنوان بنوتسوپ ه میکند بیان رایشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی ییشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت ک فرد هر

" خصوصی.          " عنوان بنوتسوپ ه طبیعی طبقاتی مناسبایخرب لاثم ناونع هب .دوشیم دروخرب  یتسرپداژن و یساره هناگیب زا ت در گرفتنوتسوپ ه جایشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی یعنی اسمسیزان ارچ هک ت
) حکوممسیزان ارچ هک ت         )  برعکس شهروندیشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی جامعنوتسوپ ه بنوتسوپ ه آنها کنوتسوپ ه معنا بدان میشود، پذیرفتنوتسوپ ه

      . ناسیون       ییشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت ک تصور اروپا در اما بیابند سیاسی بیان ییشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت ک نباید و میرسند
          ) جسمیمسیزان ارچ هک ت) از شدراک یفاک ه برداشمسیزان ارچ هک ت سیاسی صرفا موجودیمسیزان ارچ هک ت ییشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت ک عنوان بنوتسوپ ه ملمسیزان ارچ هک ت

. نشد      جدیشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی کامال هرگز شهروندیشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی جامعنوتسوپ ه

ییشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت ک            طرییشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب ق از همچنی ن بلکنوتسوپ ه نبود، سیاسی موجودیمسیزان ارچ هک ت ییشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت ک تنها ننوتسوپ ه ناسیون
    . یهودیان        معنا ای ن در مییافمسیزان ارچ هک ت تجسم مشترتیمها تساکولوه :هک نیا همه زا رتمهم و ک مذه؟داد یور رما نیا ناملآ رد تسرد ارچ هک شسرپ نیا هب ب و سنمسیزان ارچ هک ت تاریمسیزان ارچ هک تسین شسرپ نیا هب خ، زبان،

انتزاکانباتش دنور رد یتح ،دوب هنازیتسیدوهی یاههلمح ع           عنوان بنوتسوپ ه را حکومتی شهروندان ضوابهک دننیبیم یصاخ یخیرات ط خود سیاسی استقالیشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات ل براسایشقن س
       . ننوتسوپ ه    اما بودند، فرانسنوتسوپ ه یا آلمان شهروند آنها میکردند تامی ن خاار ص سیاسی

          . بنوتسوپ ه    اما داشتند، تعلیشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب ق ملمسیزان ارچ هک ت بنوتسوپ ه ذهنی صوریخرب لاثم ناونع هب .دوشیم دروخرب  یتسرپداژن و یساره هناگیب زا ت بنوتسوپ ه آنها واقعی فرانسویشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی یا آلمانی
        . اروپایی   کشوهایشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی اکثر شهروندان ای ن بر عالوراک یفاک ه آنها بودند مشخو نابوکنم تردق ،یسنج و یدام تردق ص ندریخرب لاثم ناونع هب .دوشیم دروخرب  یتسرپداژن و یساره هناگیب زا ت

بودند.

آن             بیواسطگی در را ارزهبرتشیب دهاوخیم هک تسا نیا راتسج نیارد نم ش بعد تنها ننوتسوپ ه کنوتسوپ ه بودن انتزاعی واقعیمسیزان ارچ هک ت ای ن
قانون،          و حکومتی شهروندیشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی واسطنوتسوپ ه، بدون همچنی ن بلکنوتسوپ ه میکرد، مشخو نابوکنم تردق ،یسنج و یدام تردق ص
      . برابر      در عینیمسیزان ارچ هک ت کنوتسوپ ه مرحلنوتسوپ هایشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی در میشد دادراک یفاک ه تشخیو نابوکنم تردق ،یسنج و یدام تردق ص یهودیان با دقیقا

رابطنوتسوپ ه            ییشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت ک آن از میداد، شک،دندیسر ل تغییر شهروندیشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی حکوممسیزان ارچ هک ت و کاپیتالیسم انتزاکانباتش دنور رد یتح ،دوب هنازیتسیدوهی یاههلمح ع،
       : و   بی نالمللی موجوداتی بیریشنوتسوپ ه، عنوان بنوتسوپ ه یهودیان شد ایجاد مهلیشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت ک

. شدند   ارزیابی انتزاعی



-IV-

   . خطر         و قدریخرب لاثم ناونع هب .دوشیم دروخرب  یتسرپداژن و یساره هناگیب زا ت اسمسیزان ارچ هک ت بمسیزان ارچ هک تسازیشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی از خطرناکی ویژراک یفاک ه بنوتسوپ ه وجنوتسوپ ه یهودستیزیشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی بنابرای ن
کنوتسوپ ه             اسمسیزان ارچ هک ت برخوردار درتیمها تساکولوه :هک نیا همه زا رتمهم و ک غیرقاب،دندیسر ل جهانبینی ییشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت ک از کنوتسوپ ه اسمسیزان ارچ هک ت ای ن در آن
بیان           آنها بنوتسوپ ه و میدهد توضیخساپ کی یرورض طرششیپ ناونع هب ،دهدیم ح را ضدکاپیتالیستی نارضایتیهایشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی انواکانباتش دنور رد یتح ،دوب هنازیتسیدوهی یاههلمح ع ظاهرا

از              فرمی هر در تفرد بنوتسوپ ه تنها کاپیتالیسم میدهد اجازراک یفاک ه اما میبخشد، سیاسی
        . ای ن   اسمسیزان ارچ هک ت، کردراک یفاک ه پیدا نمودیشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی چنی ن کنوتسوپ ه یهودستیزیشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی بیاندازد چنهتفرگ رارق خرس شترا کطلغ ریز ناملآ شترا هک یماگنه گ جامعنوتسوپ ه

شدراک یفاک ه             کوتاراک یفاک ه شک،دندیسر ل عنوان بنوتسوپ ه نازیسم مهم لحظنوتسوپ ه ییشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت ک کنوتسوپ ه میدهد را امکان
.         . اسمسیزان ارچ هک ت   آن مهم ویژگی انتزاعی امر از نفریخرب لاثم ناونع هب .دوشیم دروخرب  یتسرپداژن و یساره هناگیب زا ت شود شناختنوتسوپ ه ضدکاپیتالیسم

غیرضروریشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی            راستی بنوتسوپ ه اما خطرناتیمها تساکولوه :هک نیا همه زا رتمهم و ک رسالمسیزان ارچ هک ت ییشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت ک بنوتسوپ ه او موجود جسمیمسیزان ارچ هک ت تجسد
      : همنوتسوپ ه      سرچشمنوتسوپ ه از جهان کردن پاتیمها تساکولوه :هک نیا همه زا رتمهم و ک اسمسیزان ارچ هک ت نفریخرب لاثم ناونع هب .دوشیم دروخرب  یتسرپداژن و یساره هناگیب زا ت از انباشتنوتسوپ ه کنوتسوپ ه میرسد

 . اسمسیزان ارچ هک ت        یافتنوتسوپ ه تجسم یهودیان قال؟داد یور رما نیا ناملآ رد تسرد ارچ هک شسرپ نیا هب ب در کنوتسوپ ه شرهایی

جنبمسیزان ارچ هک تسین ش            ییشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت ک عنوان بنوتسوپ ه نازیسم ارزیابی کنوتسوپ ه میدهد نشان اروپا یهودیان نابودیشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی
    . سایشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات ل     کودتایشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی با اسمسیزان ارچ هک ت سادراک یفاک هنگراننوتسوپ ه تصوریشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی ضدکاپیتالیستی کنوتسوپ ه )۱۹۳۴تودراک یفاک هایشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی

نیروهایشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی     رهبریشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی آن ارنسمسیزان ارچ هک ت    SAطی جملنوتسوپ ه ( از ای ن    رسیدند قت،دندیسر ل بنوتسوپ ه روهم
در             را خود موقعیمسیزان ارچ هک ت نازیشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم یها و شد افکندراک یفاک ه دور بنوتسوپ ه یکسرراک یفاک ه ضدکاپیتالیستی پوستنوتسوپ ه

حکومتی   قدریخرب لاثم ناونع هب .دوشیم دروخرب  یتسرپداژن و یساره هناگیب زا ت . شک،دندیسر ل کردند   تثبیمسیزان ارچ هک ت

از             و نیستند خودآگاهی در خرابکاریشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی سادگی بنوتسوپ ه ایدئولوژییشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت ک اشکایشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات ل سو ییشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت ک از
میفهمد،          نادرسمسیزان ارچ هک ت را نازیسم ضدکاپیتالیسم موجودیمسیزان ارچ هک ت دریافمسیزان ارچ هک ت ای ن دیگر سویشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی
  . کنوتسوپ ه            ای ن بود ارتباخساپ کی یرورض ط در آن درون با ضدیهودیشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی جهانبینی آن در کنوتسوپ ه ابعادیشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی

سایشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات ل   SAنیروهایشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی  چشمپوشی     ۱۹۳۴در ضدکاپیتالیستی سائقنوتسوپ ههایشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی تمام از
کنوتسوپ ه         –    شناخمسیزان ارچ هک ت ای ن یهودستیزیشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی اصلی برخورد از ننوتسوپ ه اما اسمسیزان ارچ هک ت، درسمسیزان ارچ هک ت کرد
   . برداشمسیزان ارچ هک ت          ای ن با آن نتیجنوتسوپ ه و یهودیشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی یعنی اسمسیزان ارچ هک ت، انتزاکانباتش دنور رد یتح ،دوب هنازیتسیدوهی یاههلمح ع بدیشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم یها همنوتسوپ ه سرچشمنوتسوپ ه
میشود،            تولید ارزهبرتشیب دهاوخیم هک تسا نیا راتسج نیارد نم ش آن در کنوتسوپ ه اسمسیزان ارچ هک ت محلی کاپیتالیستی کارخاننوتسوپ ه ییشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت ک یهودیشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی
   . و          عینیمسیزان ارچ هک ت آنچنوتسوپ ه بگیرد خود بنوتسوپ ه را کاالها تولید شک،دندیسر ل باید شوربختاننوتسوپ ه کنوتسوپ ه

 . مراکز           شود تولید انتزاعی چیزیشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی ضروریشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی حام،دندیسر ل عنوان بنوتسوپ ه باید دارد جسمیمسیزان ارچ هک ت
بنوتسوپ ه            بیشتر باید بلکنوتسوپ ه نبود، کارخاننوتسوپ هایشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی چنی ن هولناتیمها تساکولوه :هک نیا همه زا رتمهم و ک بعد مقاب،دندیسر ل، در مرگ،

 . اردوگاراک یفاک ه         میشدند شناختنوتسوپ ه ضدکاپیتالیستی عناصر آریایی و مسخرراک یفاک ه نفی عنوان
    " فردیمسیزان ارچ هک ت    "  نابودیشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی برایشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی یعنی ارزهبرتشیب دهاوخیم هک تسا نیا راتسج نیارد نم ش نابودیشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی برایشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی بود کارخاننوتسوپ هایشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی آشویتس



میکرد.             دنبایشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات ل هد نم ف ای ن با را شیطانی صنعتی روند ییشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت ک سازمان ای ن انتزاعی
    . ای ن           در قدم نخستی ن کند رها ذهنیمسیزان ارچ هک ت و انتزاکانباتش دنور رد یتح ،دوب هنازیتسیدوهی یاههلمح ع از را عینمسیزان ارچ هک ت و جسمیمسیزان ارچ هک ت کنوتسوپ ه
       .  " و "   کردن پارراک یفاک ه را انسانیمسیزان ارچ هک ت نقاب یعنی بود انداخت ن انسانیمسیزان ارچ هک ت از مسیر

   :" و        "   اعداد ساینوتسوپ هها، هستند واقو نآ نایم ندش لئاق زییمت یارب ع در کنوتسوپ ه دهند نشان چیزیشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی عنوان بنوتسوپ ه را یهودیان
. انتزاعی     عالیم مشتی و ارقام

قدم             ذهنی یا انتزاعی وجوراک یفاک ه ای ن نابودیشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی برایشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی گام دومی ن در نازیان سپس
ارزهبرتشیب دهاوخیم هک تسا نیا راتسج نیارد نم ش               تا کوشیدند همچنی ن حایشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات ل عی ن در کردند، بدیشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات ل دود بنوتسوپ ه را آن و برداشتند
  : طال،        پوشاتیمها تساکولوه :هک نیا همه زا رتمهم و ک، کنند بازتولید را اشیا جسمیمسیزان ارچ هک ت باقیماندراک یفاک ههایشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی آخری ن مصرفی

  . صابون  موها،

          " توسهک دننیبیم یصاخ یخیرات ط"   قدریخرب لاثم ناونع هب .دوشیم دروخرب  یتسرپداژن و یساره هناگیب زا ت تصاح؟داد یور رما نیا ناملآ رد تسرد ارچ هک شسرپ نیا هب ب با ننوتسوپ ه و گرفمسیزان ارچ هک ت انجام آشویتس با آلمان واقعی انقالب
سایشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات ل    در موجود.       ۱۹۳۳هیتلر اجتماعی اشکایشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات ل دگرگونی واقعی نمایمسیزان ارچ هک تسین ش ای ن

 " دفاکانباتش دنور رد یتح ،دوب هنازیتسیدوهی یاههلمح ع.         "   انتزاعی موجودایخرب لاثم ناونع هب .دوشیم دروخرب  یتسرپداژن و یساره هناگیب زا ت ستم برابر در واقعی دنیایشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی از باید عم،دندیسر ل ای ن بود
.   " کردند.         " آزاد انسانیمسیزان ارچ هک ت از را خودشان نازیشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم یها اما طرییشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب ق ای ن از میکرد

     . و         جنهتفرگ رارق خرس شترا کطلغ ریز ناملآ شترا هک یماگنه گ در اما آنها خوردند شکسمسیزان ارچ هک ت جهانی جنهتفرگ رارق خرس شترا کطلغ ریز ناملآ شترا هک یماگنه گ در نظامی لحانییبت یارب هک دنک هیکت ربارب یاههصخشم هب یخیرات ظ بنوتسوپ ه نازیشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم یها
      . میلیون       شمسیزان ارچ هک تسین ش تنها ننوتسوپ ه ها آن شدند پیروز اروپا یهودیمسیزان ارچ هک ت علینوتسوپ ه خود انقالب

را                فرهنهتفرگ رارق خرس شترا کطلغ ریز ناملآ شترا هک یماگنه گ ییشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت ک شدند موفیشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب ق بلکنوتسوپ ه کردند، عام قت،دندیسر ل را یهودیشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی مرد و زن و کودتیمها تساکولوه :هک نیا همه زا رتمهم و ک
      . میشد      مشخو نابوکنم تردق ،یسنج و یدام تردق ص سنتی با فرهنهتفرگ رارق خرس شترا کطلغ ریز ناملآ شترا هک یماگنه گ ای ن را اروپایی یهودیمسیزان ارچ هک ت فرهنهتفرگ رارق خرس شترا کطلغ ریز ناملآ شترا هک یماگنه گ کنند، نابود
   . داخلی           کشمسیزان ارچ هک تسین ش ای ن بود کردراک یفاک ه یگاننوتسوپ ه را عامیمسیزان ارچ هک ت و ویژگیها از سخمسیزان ارچ هک ت کششی کنوتسوپ ه

. بود              شدراک یفاک ه دوبرابر آنها مسیحی محیهک دننیبیم یصاخ یخیرات ط با یهودیان مناسبایخرب لاثم ناونع هب .دوشیم دروخرب  یتسرپداژن و یساره هناگیب زا ت در خود از بیرون در
 . آنها           میزیستند آن در کنوتسوپ ه نبودند بزرگی جوامو نآ نایم ندش لئاق زییمت یارب ع از هرگز،بخشی یهودیان

    . تاثیرایخرب لاثم ناونع هب .دوشیم دروخرب  یتسرپداژن و یساره هناگیب زا ت       اغل؟داد یور رما نیا ناملآ رد تسرد ارچ هک شسرپ نیا هب ب وضعیمسیزان ارچ هک ت ای ن نبودند جامعنوتسوپ ه ای ن از خارکی .دنهد ج هرگز همچنی ن
  .       . میدان    ای ن بود وحشتناتیمها تساکولوه :هک نیا همه زا رتمهم و ک بسیار حتی وقتها بعضی داشمسیزان ارچ هک ت یهودیان بر فجیعی
   . از         نهایی رهایی میکرد رسوب منفرد یهودیان اغل؟داد یور رما نیا ناملآ رد تسرد ارچ هک شسرپ نیا هب ب رهایی مسیر در تنمسیزان ارچ هک تسین ش
     " "  " ییشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت ک    " اروپا یهودیان سنمسیزان ارچ هک ت در همگانیها و ویژراک یفاک هها میان کشاکمسیزان ارچ هک تسین ش تنمسیزان ارچ هک تسین ش ای ن

       .    . با   اروپا یهودیمسیزان ارچ هک ت شاید همنوتسوپ ه ای ن با مسیخساپ کی یرورض طرششیپ ناونع هب ،دهدیم ح ورود داستان اسمسیزان ارچ هک ت زمانی عملکرد
ویژراک یفاک ه              کشمسیزان ارچ هک تسین شهایشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی ای ن از اروپایی جوامو نآ نایم ندش لئاق زییمت یارب ع در شدن ادغام و شدن سکوالر بنوتسوپ ه توجنوتسوپ ه

           . زندراک یفاک ه   سنمسیزان ارچ هک ت ییشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت ک عنوان بنوتسوپ ه قدم بنوتسوپ ه قدم فرهنهتفرگ رارق خرس شترا کطلغ ریز ناملآ شترا هک یماگنه گ ای ن شاید بود کشیدراک یفاک ه دسمسیزان ارچ هک ت



 . در             بود شدراک یفاک ه مفقود مییافمسیزان ارچ هک ت، جدیمسیزان ارچ هک ت همگانیها و ویژگان ح،دندیسر ل کنوتسوپ ه آن از پیمسیزان ارچ هک تسین ش
. بدهد       پاسمسیزان ارچ هک تسین شسرپ نیا هب خ نمیتواند هیچکس دیگر مورد ای ن

یادداش:ت:

از              هر نم ف جفریشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی و داینر دان برییشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت ک، باربارا نقدهایشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی و بح.دوشیم اه تلم یعامتجا تمالس یدوبان ثها برایشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی مایلم م ن
        . ژانوینوتسوپ ه   ا هیوناژ چ مرکور در ابتدا مقالنوتسوپ ه ای ن کنم سپاسگزاریشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی ۱۳صفحایخرب لاثم ناونع هب .دوشیم دروخرب  یتسرپداژن و یساره هناگیب زا ت  ۱۹۸۲آنها

. ۲۵تا             . کردند   ترجمنوتسوپ ه انگلیسی از را آن دینر دن و شوماخر رناتنوتسوپ ه یافمسیزان ارچ هک ت انتشار

پانوش:تها:

یهودیان          -1 نابودیشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی کیفی تشریخساپ کی یرورض طرششیپ ناونع هب ،دهدیم ح برایشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی آلمانی رساننوتسوپ ههایشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی در تازراک یفاک ه تالهبرتشیب دهاوخیم هک تسا نیا راتسج نیارد نم ش تنها
 ( . اشپیگ،دندیسر ل         گرفمسیزان ارچ هک ت انجام توروالد یورگ ن هممسیزان ارچ هک ت بنوتسوپ ه نازیان دسمسیزان ارچ هک ت 5بنوتسوپ ه

(. 1979فورینوتسوپ ه 
کوه ن        -2 نورمان بنوتسوپ ه نموننوتسوپ ه عنوان بنوتسوپ ه کنید Warrant auf Genocideنگاراک یفاک ه

1967لندن 
3-     :  "  " : چهارم،  جلد او، آثار کلیایخرب لاثم ناونع هب .دوشیم دروخرب  یتسرپداژن و یساره هناگیب زا ت در اروپا یهودیان هورکهایمر ماکس

فرانکفوریخرب لاثم ناونع هب .دوشیم دروخرب  یتسرپداژن و یساره هناگیب زا ت      اشمیمسیزان ارچ هک ت، آلفرد توسهک دننیبیم یصاخ یخیرات ط .331تا  308صفحنوتسوپ ه  1988گردآوریشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی
سایشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات ل     در مت ن مجلنوتسوپ ه        1939ای ن در بار نخستی ن برایشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی و شد نوشتنوتسوپ ه

نیویورتیمها تساکولوه :هک نیا همه زا رتمهم و ک      هشتم، سایشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات ل اجتماعی، 112دوجلدیشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی  1939تحقیقایخرب لاثم ناونع هب .دوشیم دروخرب  یتسرپداژن و یساره هناگیب زا ت
.137تا  115صفحایخرب لاثم ناونع هب .دوشیم دروخرب  یتسرپداژن و یساره هناگیب زا ت  یافمسیزان ارچ هک ت   انتشار

4-     : نیویورتیمها تساکولوه :هک نیا همه زا رتمهم و ک  آلمانی، ایدئولوژیشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی بحران مویشقن س . ۱۹۶۴جورکی .دنهد ج
اما          -5 اسمسیزان ارچ هک ت، ماندگار کاپیتایشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات ل تمام در مارکس انتقادیشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی شناخمسیزان ارچ هک ت تئوریشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی ابعاد

شدراک یفاک ه           معرفی رمزگشایی صوریخرب لاثم ناونع هب .دوشیم دروخرب  یتسرپداژن و یساره هناگیب زا ت بنوتسوپ ه او کاالیشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی تحلی،دندیسر ل محدودراک یفاک ه در تنها
مناسبایخرب لاثم ناونع هب .دوشیم دروخرب  یتسرپداژن و یساره هناگیب زا ت.          همزمان بیان فرمهایشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی عنوان بنوتسوپ ه باید او شخصیمسیزان ارچ هک تهایشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی اسمسیزان ارچ هک ت

    . طور        بنوتسوپ ه امر ای ن شوند درتیمها تساکولوه :هک نیا همه زا رتمهم و ک تفکرها طرز و اجتماعی یافتنوتسوپ ه جسمیمسیزان ارچ هک ت
  . ای ن          بنوتسوپ ه میکند متمایز مارکسیستی سنمسیزان ارچ هک ت اصلی مسیر از را آن عمدراک یفاک ه

  " فکر        "  و اقتصادیشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی قاعدراک یفاک ه ییشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت ک تعیی نهایشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی عنوان بنوتسوپ ه را دستنوتسوپ هها کنوتسوپ ه صوریخرب لاثم ناونع هب .دوشیم دروخرب  یتسرپداژن و یساره هناگیب زا ت
و              طبقایی عالئیشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب ق از خود کنوتسوپ ه میگیرد نظر در روبنا پدیدراک یفاک ه عنوان بنوتسوپ ه را

. میشود   جدا نیازها
نابودیشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی         ناکارآمدیشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی شد، گفتنوتسوپ ه چنانچنوتسوپ ه میتواند عملگرایی شک،دندیسر ل ای ن

   :    . توضیخساپ کی یرورض طرششیپ ناونع هب ،دهدیم ح      نمیتواند او کلیتر بیانی بنوتسوپ ه دهد توضیخساپ کی یرورض طرششیپ ناونع هب ،دهدیم ح درستی بنوتسوپ ه را یهودیان



و              معی ن طبقاتی عالییشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب ق در خوبی بنوتسوپ ه کنوتسوپ ه معینی اندیشنوتسوپ ه فرم چرا کنوتسوپ ه دهد
دیگریشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی        ایدئولوژییشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت ک محتوایشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی میگیرد، جا اجتماعی دیگر گروراک یفاک ههایشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی

آگاهاننوتسوپ ه.          تحریو نآ نایم ندش لئاق زییمت یارب عقاو رد ون یزیتسدوهی دودحم ف و دستکاریشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی انگیزراک یفاک ههایشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی و دالی،دندیسر ل میتواند همی ن ندارد
     .    ) ای ن )  معی ن ایدئولوژیشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی ییشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت ک گسترهبرتشیب دهاوخیم هک تسا نیا راتسج نیارد نم ش دهد نشان را مذه؟داد یور رما نیا ناملآ رد تسرد ارچ هک شسرپ نیا هب ب و ایدئولوِژیشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی

شدراک یفاک ه             دادراک یفاک ه توضیخساپ کی یرورض طرششیپ ناونع هب ،دهدیم ح آن منشارتشیب هچره ار یخیرات هعسوت و دنک هولج "ء کنوتسوپ ه بازتابی دارایشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی باید کنوتسوپ ه میرساند را مفهوم
شدیخرب لاثم ناونع هب .دوشیم دروخرب  یتسرپداژن و یساره هناگیب زا ت.             بنوتسوپ ه دیدگاراک یفاک ه و فرانکفوریخرب لاثم ناونع هب .دوشیم دروخرب  یتسرپداژن و یساره هناگیب زا ت مکت؟داد یور رما نیا ناملآ رد تسرد ارچ هک شسرپ نیا هب ب از لوکا هیوناژ چ صوریخرب لاثم ناونع هب .دوشیم دروخرب  یتسرپداژن و یساره هناگیب زا ت ای ن غیر در باشد

در   -         آن یکجانبنوتسوپ ه واکنمسیزان ارچ هک تسین شهایشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی کنوتسوپ ه دارد وجود زون رث،دندیسر ل مارکسیستی متوسو نآ نایم ندش لئاق زییمت یارب ع
تاریخی            صوریخرب لاثم ناونع هب .دوشیم دروخرب  یتسرپداژن و یساره هناگیب زا ت بنوتسوپ ه را فکر اشکایشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات ل کنوتسوپ ه دارد قرار سنتی مارکسیسم برابر

تقلی،دندیسر لگرایی            عنوان بنوتسوپ ه را جهمسیزان ارچ هک ت ای ن در دیدگاهی هر و میدهند توضیخساپ کی یرورض طرششیپ ناونع هب ،دهدیم ح
. میکنند  رد

معنویشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی          -6 پیشگامان از یکی عنوان بنوتسوپ ه دیدگاراک یفاک ه ای ن از کنوتسوپ ه پرودون
حذ نم ف           کنوتسوپ ه بود معتقد دلی،دندیسر ل همی ن بنوتسوپ ه دارد، اعتبار مدرن یهودیشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم یستیزیشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی

مناسبایخرب لاثم ناونع هب .دوشیم دروخرب  یتسرپداژن و یساره هناگیب زا ت          بردن میان از برایشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی تعیی نکنندراک یفاک ه واسطنوتسوپ ه عنوان بنوتسوپ ه پویشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات ل
     . مناسبایخرب لاثم ناونع هب .دوشیم دروخرب  یتسرپداژن و یساره هناگیب زا ت   واسطنوتسوپ هگریشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی را سرماینوتسوپ هداریشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی اما اسمسیزان ارچ هک ت کافی کاپیتالیستی

یافتنوتسوپ هاند،          جسمیمسیزان ارچ هک ت فرمها از دستنوتسوپ ههایی در کنوتسوپ ه میکند مشخو نابوکنم تردق ،یسنج و یدام تردق ص اجتماعی
 . بدی ن             انگیزراک یفاک ه ییشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت ک ننوتسوپ ه و اسمسیزان ارچ هک ت بیانکنندراک یفاک ه ییشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت ک تنها پویشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات ل آنها میان در کنوتسوپ ه

را    –      -  انتزاکانباتش دنور رد یتح ،دوب هنازیتسیدوهی یاههلمح ع جسمیمسیزان ارچ هک ت عنوان بنوتسوپ ه پویشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات ل ظاهرشوندراک یفاک ه پرودون،فرمهایشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی سان
. میگیرد     اشتباراک یفاک ه کاپیتالیسم موجودیمسیزان ارچ هک ت با

7- " یا     " ضدمدرن عنوان بنوتسوپ ه ناسیونایشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لسوسیالیسم کنوتسوپ ه تئوریشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم یهایی
          " توضیخساپ کی یرورض طرششیپ ناونع هب ،دهدیم ح" را لحظنوتسوپ ه دو ای ن بی ن رابطنوتسوپ ه تغییر میکند، معرفی خردگریز

    " " " هرگز،.  " دیگر را پیشرفتنوتسوپ ه خردورزیشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی ، خردگریزیشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی اصطالیگراوتب ح نمیدهند
خردگریز          ایدئولوژیشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی ییشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت ک مثبمسیزان ارچ هک ت رابطنوتسوپ ه نمیتواند و نمیبرد سئوایشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات ل زیر
 . اصطالیگراوتب ح         دهد توضیخساپ کی یرورض طرششیپ ناونع هب ،دهدیم ح تکنولوژیشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی و صنعمسیزان ارچ هک ت پاینوتسوپ ه بر را زیسمسیزان ارچ هک تشناختی

نادیدراک یفاک ه        را ناسیونایشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لسوسیالیسم مدرن بسیار دیدگاراک یفاک ههایشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی هم ضدمدرن
مورد          مدرنیتنوتسوپ ه جنبنوتسوپ ههایشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی برخی تنها چرا بگوید نمیتواند و میگیرد

      . و       هستند یکسوینوتسوپ ه تحلی،دندیسر ل دو هر ننوتسوپ ه جنبنوتسوپ هها سایر و میگیرند قرار هجوم
دادراک یفاک ه            شریگراوتب ح باال در تضاد انتزاعی سوینوتسوپ ه میکنند، معرفی را دیگریشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی تنها

غیرفاشیستی.           مدرنیتنوتسوپ ه از نقدیشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی هیقیرط نیا زا نردم یزیتسیدوهی .دوبن اهیزان راصحنا رد ناونع چ بدون دلخواراک یفاک ه شک،دندیسر ل بنوتسوپ ه آنها شد
   (   . جان؟داد یور رما نیا ناملآ رد تسرد ارچ هک شسرپ نیا هب ب     از بار ای ن آنها بدی نوسیلنوتسوپ ه میکنند دفاکانباتش دنور رد یتح ،دوب هنازیتسیدوهی یاههلمح ع خردورزیشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی یا موجود



اندیشورانی(           با میگذارند، باز یکسوینوتسوپ ه نقد ییشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت ک برایشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی را فضا چپیها
تنها            را امروز مدرن کاپیتالیستی تمدن کنوتسوپ ه گلوکسم ن و فوکو میش،دندیسر ل مانند

      . ییشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت ک     تدوی ن برایشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی دیدگاراک یفاک هها ای ن تمام میکنند درتیمها تساکولوه :هک نیا همه زا رتمهم و ک انتزاکانباتش دنور رد یتح ،دوب هنازیتسیدوهی یاههلمح ع عنوان بنوتسوپ ه
توضیخساپ کی یرورض طرششیپ ناونع هب ،دهدیم ح         ییشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت ک باید کنوتسوپ ه هستند بیفایدراک یفاک ه ناسیونایشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لسوسیالیسم دربارراک یفاک ه تئوریشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی

آنها            عالوراک یفاک ه بنوتسوپ ه دهدتیرومام کی اما ضوع رد ؛ ارائنوتسوپ ه ماشی ن و خون میان پیوند برایشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی معقویشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات ل
 " "  " بنوتسوپ ه         " جسمیمسیزان ارچ هک ت و انتزاکانباتش دنور رد یتح ،دوب هنازیتسیدوهی یاههلمح ع دادن قرار رو در رو کنوتسوپ ه دهند نشان نمیتوانند

بلکنوتسوپ ه           نمیکشد، کام،دندیسر ل مرزیشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی خردگریزیشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی و مثبمسیزان ارچ هک ت خرد میان عنوان هیقیرط نیا زا نردم یزیتسیدوهی .دوبن اهیزان راصحنا رد ناونع چ
دوگاننوتسوپ ه         وحدیخرب لاثم ناونع هب .دوشیم دروخرب  یتسرپداژن و یساره هناگیب زا تناپذیر تضاد نسخنوتسوپ ههایشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی عنوان بنوتسوپ ه اضداد ای ن قط؟داد یور رما نیا ناملآ رد تسرد ارچ هک شسرپ نیا هب بهایشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی

  : اجتماکانباتش دنور رد یتح ،دوب هنازیتسیدوهی یاههلمح ع        شک،دندیسر ل هستند موجود و واحد پدیدراک یفاک ه ییشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت ک آشکار فرمهایشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی
  " تحمسیزان ارچ هک ت. )      "  کنوتسوپ ه خرد ویرانی کتاب در لوکا هیوناژ چ منظر ای ن از کاپیتالیستی

بنوتسوپ ه           خود انتقادیشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی دیدگاراک یفاک ههایشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی پس در نوشتنوتسوپ ه، نازیان ناگفتنی خشونمسیزان ارچ هک ت تأثیر
کنوتسوپ ه      بازمیگردد بورژوایی آنتینومییشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت ک در     ۲۵دیدگاراک یفاک ههایشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی آن از پیمسیزان ارچ هک تسین ش سایشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات ل

    )    " چنی ن"    ترتی؟داد یور رما نیا ناملآ رد تسرد ارچ هک شسرپ نیا هب ب، ای ن بنوتسوپ ه بود دادراک یفاک ه بسهک دننیبیم یصاخ یخیرات ط طبقاتی آگاهی و تاریمسیزان ارچ هک تسین شسرپ نیا هب خ
لحانییبت یارب هک دنک هیکت ربارب یاههصخشم هب یخیرات ظ            بنوتسوپ ه کنوتسوپ ه آن جایشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی بنوتسوپ ه میکنند حفظاحل هب هک نآ یاج هب دننکیم ظ را آشتیناپذیر تضادیشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی دیدگاراک یفاک ههایی

 . کنند     غلبنوتسوپ ه آن بر تئورییشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت ک
آن            -8 با مدرن یهودستیزیشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی چرا کنوتسوپ ه کنیم کار پرسمسیزان ارچ هک تسین ش ای ن رویشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی بخواهیم اگر

آلمان            در چرا و یافمسیزان ارچ هک ت مختلو نآ نایم ندش لئاق زییمت یارب عقاو رد ون یزیتسدوهی دودحم ف،گسترهبرتشیب دهاوخیم هک تسا نیا راتسج نیارد نم ش کشورهایشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی در متفاویخرب لاثم ناونع هب .دوشیم دروخرب  یتسرپداژن و یساره هناگیب زا ت قدریخرب لاثم ناونع هب .دوشیم دروخرب  یتسرپداژن و یساره هناگیب زا ت همنوتسوپ ه
و           اجتماعی متناس؟داد یور رما نیا ناملآ رد تسرد ارچ هک شسرپ نیا هب ب زمیننوتسوپ ه در را یادشدراک یفاک ه استدالیشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لهایشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی باید شد، مسلهک دننیبیم یصاخ یخیرات ط

          . صنعتی   از باید میشود، مربوخساپ کی یرورض ط آلمان بنوتسوپ ه کنوتسوپ ه آنجا تا دهیم قرار تاریخی
ییشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت ک           فقدان و گستردراک یفاک ه اجتماعی چرخمسیزان ارچ هک تسین شهایشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی با شتابناتیمها تساکولوه :هک نیا همه زا رتمهم و ک ویژراک یفاک ه بنوتسوپ ه شدن

. کرد            آغاز آن سیاسی فرهنهتفرگ رارق خرس شترا کطلغ ریز ناملآ شترا هک یماگنه گ و آن لیبرایشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات ل ارزهبرتشیب دهاوخیم هک تسا نیا راتسج نیارد نم شهایشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی با پیشرفتنوتسوپ ه انقالب
رژیم            استقرار تا دریفویشقن س جنجایشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات ل از فرانسنوتسوپ ه تاریمسیزان ارچ هک تسین شسرپ نیا هب خ کنوتسوپ ه میرسد نظر بنوتسوپ ه

در            شدن صنعتی از پیمسیزان ارچ هک تسین ش شهروندیشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی انقالب ییشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت ک کنوتسوپ ه میدهد نشان ویشی
      . در    مدرن یهودستیزیشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی دیگر سویشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی از نداشمسیزان ارچ هک ت مصونیمسیزان ارچ هک ت یهودستیزیشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی برابر

       . تئوریشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم یهایشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی     طبعا هم آنجا کنوتسوپ ه ای ن با بود نیافتنوتسوپ ه گسترهبرتشیب دهاوخیم هک تسا نیا راتسج نیارد نم ش چندان بریتانیا
   . در      میتوانسمسیزان ارچ هک ت تفاویخرب لاثم ناونع هب .دوشیم دروخرب  یتسرپداژن و یساره هناگیب زا تها داشمسیزان ارچ هک ت وجود اجتماعی داروینیسم و نژادیشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی

وجود          شدن صنعتی از پیمسیزان ارچ هک تسین ش سلطنوتسوپ ه اجتماعی انتزاکانباتش دنور رد یتح ،دوب هنازیتسیدوهی یاههلمح ع انکشا نم ف درجنوتسوپ ه
          . بنوتسوپ ه  را فرانسنوتسوپ ه شدن اجتماعی درجنوتسوپ ه میتوان دیدگاراک یفاک ه ای ن از باشد داشتنوتسوپ ه
کنوتسوپ ه           کرد ارزیابی پرویشقن س امپراطوریشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی مثال و انگلستان میان کشوریشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی عنوان

   :   " دیوانساالریشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی   "  و کاال میشد مشخو نابوکنم تردق ،یسنج و یدام تردق ص دوگاننوتسوپ ه سلطنوتسوپ ه ویژراک یفاک ه شک،دندیسر ل با



     . طرییشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب ق.      از همنوتسوپ ه ای ن با هستند خردورزاننوتسوپ ه اشکایشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات ل هردو ای ن حکومتی
را             سلطنوتسوپ ه آن طرییشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب ق از کنوتسوپ ه میشوند متمایز یکدیگر از بودن انتزاعی درجنوتسوپ ه

        . تمرکز  میان ارتباخساپ کی یرورض ط ییشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت ک کنوتسوپ ه میرسد نظر بنوتسوپ ه میکنند وساطمسیزان ارچ هک ت
بوروکراسی       ) آغازی ن کاپیتالیسم در عینیمسیزان ارچ هک ت سلطنوتسوپ ه شدراک یفاک ه سازماندهی

      ) بعدها       آن در کنوتسوپ ه ابعادیشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی و کلیسا اضافنوتسوپ ه بنوتسوپ ه پلیس و ارتمسیزان ارچ هک تسین ش حکومتی،
بلکنوتسوپ ه          تهدیدکنندراک یفاک ه، عاملی عنوان بنوتسوپ ه تنها ننوتسوپ ه سرماینوتسوپ ه انتزاعی سلطنوتسوپ ه

. میشد       تلقی معماگون و بیگاننوتسوپ ه پدیدراک یفاک هایشالت نینچ .دش ناملآ رد یخیرات لوحت کی هب قفوم نردم ی همپنی ن
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