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انتقال اطالعات تاریخی درباار  رایا     سابقا به انجمن آدولف هیتلر      

و هدف آن افشای  پرداخت سوم و جنگ جهانی دوم به زبان فارسی می

اطالعات تحریف شد  فاتحان جنگ جهانی دوم و ارائه سایمای واعیای   

 . بودرای  سوم به زبان فارسی 

اروپای شامالی و  : جلد یکم -ارت  بین المللی هیتلر»پس از کتاب       

دوماین کتاااب  « دروغ بارر  : هولوکاسات »، کتابچاه  «اروپاای رربای  

ادعای کشتار یهودیان )موضوع هولوکاست  که به بودالکترونیکی انجمن 

در این کتاب چناد پرسا  سااد     . داشتاختصاص ( توسط آلمان نازی

بیان شد  است، تا خوانندگان بتوانند با دالیا  انکاار هولوکاسات باه     

الزم به ذکر است که در این کتاب تنها بخشای  . صورت کلی آشنا شوند

آورد  شاد    –پاسا    به صورت پرسا  و  –از دالی  انکار هولوکاست 

بارای  ( به اضافه عکاس هاا  )است و ما گمان می کنیم همین چند دلی  

 . شک کردن به هولوکاست کافی باشد

منح  گردید  است، اگرچاه فیالیات ماا در ناازی     انجمن آدولف هیتلر 

 . سنتر ادامه دارد
 

با مقابلاه باا   : من امروز مطابق با خواست خدای عادر عم  می کنم

 . یهودیان، برای حفظ مخلوق خداوند نبرد می کنم

 آدولف هیتلر
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 (لودویگ ویتگنشتاین. )نصف حقیقت یک دروغ کام  است

 

 

 مقدمه

مثال شننیده اینم کن     . بسیاری از ما ایرانیان، درباره هولوکاست چیزهایی شنیده ایم      

و ینا شننیده   . دو رهبرش آدولف هیتلر، از یهودیان نفرت داشتن( رایش سوم)آلمان نازی 

چننی   . ایم ک  شش میلیون یهودی توسط نازی ها ب  طور سیسنتماتیک کتنت  شندند   

مسائلی را عمدتا یا رسان  ها بیان می کنند، و یا در مطبوعات نوشت  منی شنود، امنا بن      

اید فیلم هایی همچون پیانیست یا لیست شیندلر و ینا هماننند   ویژه درباره ای  رویداد، ش

فیلم های تبلیغاتی، بی شرمان  و مسخره صهیونیست ها هسنتند، بیتنتر   در واقع  آن ک 

 . بر روی مردم ساده اثر می کنند

با توج  ب  اینک  فارسی زبانان نیز ب  شدت تحت تناثیر این  تبلیغنات صهیونیسنتی           

قرار دارند و در مقابل یک کتاب کوچک و رایگنان فارسنی در این  زمینن  وجنود نندارد،       

، بن   و کنامال سناده   کار هولوکاست را بن  صنورت چکینده   تم مطالبی درباره انتصمیم گرف

پرسش و پاسخ گردآوری کنم، تا هم میهنان گرامی بتوانند در کمتری  زمان و  36 شکل

الزم ب  ذکر اسنت   .ب  آسانی، با مسائل اساسی و حقایق مربوط ب  هولوکاست آشنا شوند

از مسائل مربنوط بن  هولوکاسنت مربنوط      پرسش و پاسخ تنها بختی کوچک 36ک  ای  

ضمنا، در ضمیم  کتاب، عکس هایی درباره هولوکاست گذاشت  شده است کن   . می شوند

 . دیدن آنها بسیار الزم است

 

 1622حمید رضا نیک بخ ، تیر                                                  
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 موضوع هولوکاست: 1بخ  

 

 چه مینایی است؟ به« هولوکاست»واژ  . 1

هولوکاست یک واژه با ریت  یونانی است ک  امروزه ب  معنای کتتار انسان هنا بن    

مبلغان صهیونیست عمندتا  . می باشدشیوه ی سوزاندن دست  جمعی آنها در آتش 

( عمدتا از طریق گاز کتننده ) نفر ای  واژه را برای کتتار دست  جمعی میلیون ها

مبلغنان  . ول جنگ جهانی دوم ب  کنار منی برنند   توسط حکومت آلمان نازی در ط

صهیونیست و مورخان وابست  ب  آنها با رواج فرضی  براندازی ادعا منی کننند کن     

ای  موضوع نتیج  یک سیاست براندازی از طرف آلمان و متحدانش بود کن  طنی   

 . یهودی توسط نازی ها و متحدانتان کتت  شدند 306660666آن 

 

 چه اهمیتی دارد؟ « هولوکاست»موضوع . 2

دانست  همی  مسال  کافی است کن  در  « هولوکاست»برای درک اهمیت موضوع 

هنی  پژوهتنگری حنق     -ک  مدعی آزادی بیان هستند–کتور های اروپای غربی 

سند و مدرک ب   استدالل و ندارد هولوکاست را انکار کند و در صورتی ک  حتی با

 . ب  زندان محکوم می شودانکار آن بپردازد بدون هی  دلیل منطقی 

 

آیا به زندان انداختن و یا جریمه کردن انکار کنندگان هولوکاسات در  . 6

 کشور های رربی، با حق آزادی بیان در تضاد نیست؟

www.parsbook.com



 

www.nazicenter.ir 
  

2 

زیرا ب  ویژه در کتور های غربی ک  پژوهتنگران اجنازه   . بل ، کامال در تضاد است

بپردازند و حتی در برخی موارد دارند درباره هر مسال  تاریخی ب  تحقیق و بررسی 

آزادان  ادیان را زیر سوال می برند، ب  زندان انداخت  پژوهتگران منکر هولوکاست 

ن  تنها با حق آزادی بیان در تضاد است، بلک  حتی بسیار عجین  اسنت، زینرا در    

کتور هایی ک  پرداخت  و بررسی و اظهار نظر درباره هر رویداد تاریخی آزاد منی  

ررسی و اظهار نظر درباره هولوکاست و انکنار کنردن این  موضنوع ممننوع      باشد، ب

 ! است

 

. ممنوعیت انکار هولوکاست در کشور های رربی بسیار عجیاب اسات  . 4

 چرا؟ 

زیرا دروغ بودن ای  رویداد کامال متخص است و ب  همی  دلیل کتور های غربی 

ا ای  مسال  با منافع نمی خواهند ک  ای  مسال  ب  صورت عمومی آشکار شود، زیر

 .  و سیاست های آنها در تضاد است

 

 چه کسانی هولوکاست را رواج داد  و چه کسانی آن را انکار می کنند؟. 5

بخوانیند  )تقریبا تمام صنعت سینما و شبک  هنای تلوزینونی بنزر  و مطبوعنات     

اج می در امریکا و جهان غرب با فعالیت بی نظیری فرضی  براندازی را رو( تبلیغات

صد ها فیلم پرخرج هالیوودی برای ترویج ای  موضوع ساخت  شده اسنت و  . دهند

. همواره مطالبی در ای  زمین  در شبک  های تلوزیونی و مطبوعات انتتار می یابد

در مقابل ای  قدرت عظیم، تنها شمار اندکی پژوهتگر باوجدان هستند ک  جرات 

 بنازنگری موسس  »در حال حاضر . ندمی کنند بر ضد فرضی  براندازی سخ  بگوی
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ک  در ایاالت متحده تاسیس شنده اسنت، تنهنا موسسن  ای اسنت کن        « تاریخی

پژوهتگران منکر هولوکاست در آن گرد هم آمده و مستقیما ب  بررسی ای  مسال  

 .  اختصاص دارد

 

آیا برای پژوهشگرانی که هولوکاست را انکار می کنند های  مشاکلی   . 3

 پی  نمی آید؟ 

در حقیقت ای  پژوهتگران با انکار هولوکاست موقعینت شنغلی خنود و حتنی در     

این  مسنال  بن  وینژه     . برخی موارد امنیت جسمی خود را در خطر قرار می دهند

 . را نتان می دهد« هولوکاست»اهمیت 

 

را باه کاار   « هولوکاسات »آیا برای رویداد های دیگر نیر می توان واژ  . 7

 برد؟ 

می توان ای  واژه را بنرای بمبناران شنهر آلمنانی درسندن توسنط        برای مثال. بل 

 5491ای  شنهر در سنال   . نیروی هوایی متفقی  در جنگ جهانی دوم ب  کار برد

توسط نیروهای هوایی ایاالت متحده امریکا و بریتانیا با بم  های آتش زا بمباران 

همن  غینر نظنامی     ک  تقریبا)شهر کامال ویران شد و بسیاری از ساکنان آن شد و 

، بن   «هولوکاست»بنابرای  با توج  ب  معنای واژه . زنده زنده سوزانده شدند( بودند

 . کار بردن ای  واژه برای بمباران درسدن بهتر و صحیح تر است
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 یهودی کیست؟: 2بخ  

 

 ؟به چه کسی گفته می شود یهودی. 2

بودنند ربنع یهنودی    منادر بنزر  یهنودی    /پدربزر  5در آلمان افرادی ک  دارای 

منادر بنزر  یهنودی داشنتند نیمن       /پدر بزر  2محسوب می شدند، افرادی ک  

منادر بنزر  یهنودی داشنتند     /یهودی محسوب شده و افرادی ک  چهار پندربزر  

البت  ای  مسال  در بسیاری موارد رعایت نمنی  . یهودی خالص محسوب می شدند

مانی دریافت می کردند ک  آنهنا  در بسیاری موارد یهودیان گواهینام  خون آل. شد

در منوارد  . را ب  عنوان شهروندانی برابر با شهروندان آرینایی آلمنان قنرار منی داد    

 .  بسیاری هیتلر شخصا افرادی را ک  تبار یهودی داشتند آریایی اعالم می کرد
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 یهودیان در رای  سوم: 6بخ  

 

؟ یا در اروپا پیشاینه  داشتوجود آلمان نازی  درآیا یهود ستیری تنها . 9

 داشته است؟

از قرن هنا پنیش از ظهنور حنزب     . یهود ستیزی در اروپا یک پیتین  طوالنی دارد

نازی آلمان، یهودیان در مدت های متخصی در کتنور هنایی مختلفنی همچنون     

دچار محدودیت های شدیدی بودنند  ... انگلستان، فرانس ، اسپانیا، پرتغال، ایتالیا و 

اوج یهنود سنتیزی در اروپنا را منی تنوان در      . د و اخنراج منی شندند   و حتی تبعی

امپراتوری روسی  تزاری در قرن نوزدهم دید ک  طی آن مردم روسی  طی آشنوب  

. هایی، بدون اینک  توسط حکومت تحریک شوند، ب  قتل عام یهودینان پرداختنند  

ه می دانستند، دلیل ای  نفرت از یهودیان، ای  بود ک  یهودیان خود را قوم برگزید

 مقنام خود را از غیر یهودیان جدا می کردند و ب  عالوه سعی می کردنند بنر روی   

 . نفوذ کنند در حکومتهای کلیدی 

 

یهودیان در اتحاد شوروی و کشور های اروپایی پس از جنگ جهاانی  . 11

 اول تا چه حد نفوذ داشتند؟

ومنت کمونیسنتی در   حک کن  یعننی این . نفوذ یهودیان در اتحاد شوروی قطعی بود

روی کار آمد و دستگاه رهبری آن  یهودیان امریکاییروسی  با پتتیبانی و سرمای  

یعننی،  . و کمیسر هنای سیاسنی آن را نینز عمندتا یهودینان تتنکیل منی دادنند        

یهودیانی ک  در امریکا از نظام سرمای  داری حمایت می کردند، ب  یهودینانی کن    
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و بدی  گون  یک  نمودندعهده داشتند کمک می رهبری کمونیسم را در روسی  بر 

میان یهودیان حامی کمونیسم و یهودیان حاکم بر نظام سنرمای    وابستگی و اتحاد

داری امریکا ب  وجود آمد و اگر امروز کمونیسم و سرمای  داری تنها اندیت  هنای  

ب  ای  دلیل است ک  یهودیان خواست  اند این    محسوب می شوند،موثر حکومتی 

، زیرا ای  اندیت  هنا ریتن  یهنودی دارنند، و در     اندیت  ها اینگون  بر جای بمانند

مقابل، اندیت  هایی همچون نازیسم کن  ریتن  یهنودی ندارنند و بنا جناه طلبنی        

یهودیان مقابل  می کنند، طی تبلیغات یهودیان اندیت  هایی اهریمنی نامیده می 

 . شوند

دننیس  مونیستی متخص شود بن  آمناری از   برای اینک  نفوذ یهودیان بر روسی  ک

 5451نفری ک  در روسنی    56از : اشاره می کنیم( نقل از رودولف چرنی ب  )فار 

تصنمیم بن  برپنایی    [ نیز در ر  هایش داشنت  یهودیک  خون ]ب  ریاست لنی  

در حکومنت   5454-5451بنی  سنال هنای    . ت  یهودی بودند 3انقالب گرفتند، 

. نفر آنها یهودی بودند 911مسئول وجود داشت ک   113( کمونیستی)بلتویستی 

نفنر آننان    4عضو بنود کن     52در آن زمان کمیت  مرکزی حزب کمونیست دارای 

نفنر غینر    1نفنر یهنودی و تنهنا     51در شورای کمیسر های ملنی،  . یهودی بودند

در روسنی  تحنت رهبنری    ( کمونیسنتی )بنابرای  انقالب بلتنویکی  . یهودی بودند

 . در روسی  و با پتتیبانی سرمای  داران یهودی امریکایی روی کار آمدیهودیان 

همچنی  در کتور های دیگر اروپایی ک  در جننگ جهنانی اول شکسنت خنورده     

یهودیان با قدرت مالی بی  المللنی   ،بودند، با پایی  آمدن ارزش پول ای  کتور ها

عالوه جنبش هنای   ب . می آوردند خود نفوذ قابل توجهی در ای  کتور ها بدست

کمونیستی در کتور های اروپایی پس از جنگ جهانی اول عمندتا تحنت رهبنری    
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تنها در یک ایالت آلمانی، ایالنت باوارینا، جننبش     برای مثال. یهودیان قرار داشتند

در سایر ایناالت  . انسان بی گناه را ب  کتت  داد 166کمونیستی ب  رهبری آیزنر، 

 . همچون جنبش آیزنر قربانیان بسیاری گرفتند آلمانی نیز جنبش های یهودی

 

 چگونه بود؟( 1912-1271)موعییت یهودیان در رای  دوم . 11

تا هنگامی ک  آلمان متحد شد و رایش دوم تتکیل گردید، یهودیان حقوق مدنی 

همانند دیگر شهروندان آلمانی را بدست آورده بودند و در علنوم سن  گانن  موفنق     

( 5422-5131)ینک یهنودی بن  ننام والتنر راتنناو       . کردند شده و کامال پیترفت

و هنم درحکومنت وایمنار بدسنت      امپراتوریموقعیت های باالیی هم در حکومت 

 . آورد

 

( 1966-1919)موعییت یهودیان در آلمان در دور  جمهاوری وایماار   . 12

 چگونه بود؟ 

از همان طور ک  گفت  شد یکنی از دالینل نفنرت مردمنان کتنور هنای مختلنف        

یهودیان ب  ای  دلیل بود ک  یهودیان کوشش می کردند ک  سمت های کلیدی در 

قندرت منادی و نفنوذ یهودینان در     بن  عننوان نمونن     . هر کتور را بدست بیاورند

« جمهنوری یهنودی  »جمهوری وایمار ب  حدی زیاد بود ک  برخی آلمانی ها آن را 

ت آلمان را شامل می شندند،  جمعی% 5در واقع، اگرچ  یهودیان تنها . می نامیدند

در اینجا تنها بن  چنند   . بخش های مهم و حیاتی نفوذ بسیار زیادی داشتنددر اما 

 :نمون  اشاره می شود

 .حقوقدانان در فرانکفورت یهودی بودند% 39حدود  5421در سال  -
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 .مدیران تئاتر ها در برلی  یهودی بودند% 16، حدود 5465در سال  -

 .استادان دانتگاه برلی  یهودی بودند% 66ش از ، بی5462در سال  -

 . حقوقدانان در برلی  یهودی بودند% 11، حدود 5466در سال  -

 

 مساله یهود در اندیشه نازیسم چقدر مهم بود؟. 16

یهود ستیزی در اندیت  نازیسم یک مبحث بسنیار کوچنک بنود و اگرچن  از نظنر      

ت گفت  می شد، اما از نظر عملی تبلیغاتی، سخنان زیادی بر ضد یهودیان کمونیس

اما امروز تمایل زیادی . اهمیت زیادی نداشت( ضدیت با خود یهودیان)ای  مسال  

وجود دارد تا ای  مسال  بسیار بزرگتر جلوه داده شود و اصنوال یهنود سنتیزی بن      

ماده ای حزب نازی  21در برنام  . عنوان سیمای ناسیونال سوسیالیسم مطرح شود

ب  موضوع یهودیان پرداخت  شده و برای آنها شرایط بیگانگان  1و  9ی در ماده ها

ب  جز ای  مورد حنزب ننازی زیناد بن  مسنال  یهنود       . مقیم کتور قائل شده است

اما با آغاز جنگ میان آلمان و شوروی درباره رابط  یهودیت و کمونیسم . نپرداخت

 سترابط  ای ک  کامال اثبات شده ا. بیتتر سخ  گفت  می شد

 

آیا تبییض نسبت به یهودیان در آلمان نازی به دلی  مساائ  ناژادی   . 14

 بود؟

یهودیانی ک  در آلمان نازی مذه  خود را تغییر می دادند دیگر یهنودی بن    . خیر

ای  مسال  اثبات منی کنند کن     . حساب نمی آمدند و امتیازاتی دریافت می کردند

 . ادی نبودصرفا یک مسال  نژن بدرفتاری نسبت ب  یهودیا
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آیا تبییض نسبت به یهودیان در آلمان نازی به دلی  مسائ  ماههبی  . 15

 بود؟ 

ود را آزادان  انجنام  یهودیان در آلمان نازی می توانستند تتریفات مذهبی خ. خیر

 . در برگزاری مراسم مذهبی خود نداشتنددهند و آنچنان متکلی 

 

 بودند؟« آنتی سمیتیک»آیا درست است که نازی ها . 13

اسنت، امنا در   « یهود ستیزی»اگرچ  ظاهرا ب  معنی « آنتی سمیتیسم»واژه . خیر

اصل ب  معنای سامی ستیزی می باشد و عرب ها نینز در کننار یهودینان، سنامی     

با توج  ب  کناربرد  ( سامی ستیزی)« آنتی سمیتیسم»بنابرای  . محسوب می شوند

 . د سامی نفرت نداشتندواژه، یک واژه غلط می باشد و نازی ها از نژا

 

 اولین اعدام خصمانه بین دولت هیتلر و یهودیان چه اعدامی بود؟ . 17

یعننی  – 5466اولی  حرکت خصنمان  از طنرف یهودینان انجنام شند و در سنال       

هنگامی ک  هیتلر تازه صدراعظم آلمان شده بود و هی  اقدامی بنر ضند یهودینان    

سنرمای    -ز هنوز مارشال هیندنبور  بودانجام نداده بود و رئیس جمهور آلمان نی

بننابرای   . نند داران یهودی جهان اقدام ب  تحریم بی  المللی اقتصادی آلمنان کرد 

ای  یهودیان بودند ک  ب  آلمان اعالن جنگ دادند و تا آنجا ک  توانستند ب  آلمان 

ینک   بنابرای  اقدامات یهود ستیزان  در آلمان ننازی . ضربات اقتصادی وارد آوردند

 . تنها یک اقدام متقابل بود

 

 عوانین نورنبر  چه بودند؟. 12
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 51کن  در  « قانون حفاظنت از خنون و شنرف آلمنانی    »ب  « قانون نورنبر »واژه 

ای  قانون روابط جنسی میان آلمانی . اعالم گردید اطالق می شود 5461سپتامبر 

ودیان نمی توانستند با ها و یهودیان را ممنوع کرده بود و در نتیج  آلمانی ها و یه

 . یکدیگر ازدواج کنند

 

 چه رویدادی بود؟ ( 1962نوامبر  11-9)شب کریستال . 19

سال  ب  نام هرشل گرینزپان یکی از مسئوالن آلمنانی در سنفارت    51یک یهودی 

ب   ، مردم آلمانبا خبر مر  کاردار آلمان در پاریس. آلمان در پاریس را ترور کرد

فروشنگاه  تعندادی از  و شیت  هنای   ب  خیابان ها ریختند شدت ختمگی  شده و

 . های یهودی را شکستند و چند یهودی نیز کتت  شدند

 

 آیا در شب کریستال، هیتلر دستور آزار یهودیان را صادر کرد  بود؟. 21

خیر، هیتلر ن  تنها چنی  دستوری صادر نکرده بود، بلک  حتی اطالعی از آشوب و 

نداشنت و هنگنامی کن  از این      ( و اعضای اس آ)مردم آلمان آزار یهودیان توسط 

مسال  خبردار شد بالفاصل  شخصا از طریق تلف  ب  پلیس دستور داد امنیت را در 

رودولف هس معاون هیتلر نیز یک بیانی  رسنمی از طنرف حنزب    . شهر ایجاد کند

ون  منانع  برای رهبران منطق  ای صادر کرد تا هرج و مرج را فرو نتانده و بدی  گ

 . آزار یهودیان توسط مردم شوند

 

 روابط حکومت نازی و صهیونیست ها چگونه بود؟. 21
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المللی یهودی کامال  ب  طور کلی هیتلر و حکومت نازی ب  خطر سرمای  داری بی 

آگاه بودند و حتی هیتلر در کتاب خود نبرد م  یهودیان را دو دست  صهیونیسنت  

خطرناک بودن اهداف صهیونیسنت هنا اشناره منی     و غیر صهیونیست دانست  و ب  

امنا از آنجنایی   کند، ب  طور کلی نازی ها با هر اندیت  صهیونیستی مخالف بودند، 

ک  هدف نازی ها در بیرون راندن یهودیان از آلمان با هدف صهیونیست ها تطبیق 

کوچکی میان آلمانی ها و صهیونیست ها انجام گرفت ک  البتن   می کرد، همکاری 

نها در حد کمک صهیونیست ها برای تحریک یهودیان ب  مهناجرت بن  خنارج از    ت

 .  آلمان بود

 

آیا تمام سران آلمان نازی از همکاری با صهیونیست ها حمایات مای   . 22

 .کردند

در این  زمینن     آیتنمان  گروه کوچکی در اس اس بن  ریاسنت آدولنف   تنها . خیر

 -ژه وزارت امور خارج  آلمان نازیب  وی–اعضای دولت هیتلر . پافتاری می کردند

وزارت . بودنند مخالف همکاری با صهیونیست هنا   ب  شدت و همچنی  حزب نازی

وجود یک کتور یهودی را ینک تهدیند جندی بنرای     خارج  آلمان در یک بیانی  

  . آلمان دانست

 

آیا همکاری میان ناازی هاا و صهیونیسات هاا از مسااله مهااجرت       . 26

 اتر رفت؟یهودیان از آلمان فر

آنهنا در   ها با توج  ب  همکاری نازی ها با صهیونیستگروهی از برای مثال، . خیر

در صنورت   دادنند زمین  مهاجرت یهودیان از آلمان، ب  حکومنت ننازی پیتننهاد    
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حمایت از تتنکیل دولنت صهیونیسنتی در فلسنطی ، آنهنا نینز در طنرف آلمنان         

و ضند  ک  با رهبنران آزادی خنواه   بجنگند، اما دولت آلمان نازی ب  دلیل روابطی 

 . عرب داشت، ای  پیتنهاد صهیونیست ها را رد کرداستعمار 

 

 ناسیونال سوسیالیست ها برای یهودیان چه برنامه ای داشتند؟. 24

نازی ها قصد داشتند یهودیان را در یک سرزمی  مخصوص گنردآوری کننند و از   

هیتلر جزیره  5461در سال . آن سرزمی  یک کتور یهودی برای یهودیان بسازند

ت در انجنام این    ماداگاسکار را برای ای  مسال  مناس  تتخیص داد، امنا نتوانسن  

 . برنام  موفق شود

 

چرا نازی ها نتوانستند برنامه ی خاود بارای اساتقرار یهودیاان در     . 25

 ماداگاسکار را به انجام برسانند؟

ب  تصرف ارتنش   5496سال  ماداگاسکار مستعمره فرانس  بود و اگرچ  فرانس  در

دولنت  )آلمان درآمد و جزیره ماداگاسکار نیز تحت نظارت دولنت فرانسن  ویتنی    

باقی ماند، اما دولت ویتی با ای  برنام  مخالفت کرده و ( فرانسوی همدست آلمان

افت ماداگاسکار، آلمانی ها ناچار بودند برای اجرای ای  برنام  سب  عالوه ب  علت م

صبر کنند، اما سرانجام ای  جزیره توسط نیروهای بریتانیایی تصرف تا پایان جنگ 

 . شد و ای  برنام  هرگز اجرا نگردید

 

در علمرو رای  سوم، یهودیان برای اینکه مورد شناسایی عرار بگیرند . 23

 مجبور بودند از چه نشانی استفاد  کنند؟
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ورد شناسایی ماموران یهودیان مجبور بودند یک ستاره داوود زرد رنگ بپوشند تا م

 .آلمانی قرار بگیرند

 

که هیتلر به عدرت رسید مجبور باه   1966آیا یهودیان از همان سال . 27

 پوشیدن ستار  داوود بودند؟

، از آنجنایی  5495خیر، تنها پس از حمل  ارتش آلمان ب  اتحاد شوروی در ژوئن   

یهودینان بن     ک  حکومت اتحاد شوروی ب  عنوان یک حکومت یهودی مطرح بود،

یهودینان در سراسنر    5495سنپتامبر   51عنوان دشمنان بالقوه شناخت  شده و از 

پنیش از آن تنهنا در بختنی از    . قلمرو رایش مجبور بودنند سنتاره داوود بپوشنند   

 . یهودیان مجبور ب  انجام چنی  کاری بودند 5464لهستان از اواخر سال 

 

 موضع یهودیان در این بار  چه بود؟ . 22

سیاری از یهودیان برجست  در آن زمان از ای  مسال  حمایت می کردند و ب  هی  ب

وج  با آن مخالف نبودند، زیرا اعتقاد داشتند ستاره داوود نماد قنوم یهنود اسنت،    

 .  همانطور ک  صلی  شکست  نماد آلمانی ها است
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 توعیف یهودیان: 4بخ  

 

تلر به عادرت رساید توعیاف    که هی 1966آیا یهودیان از همان سال . 29

 شد  و در اردوگا  های تمرکر جمع آوری شدند؟

 ، یهودینان بسنیار انندکی   5464خیر، تا پیش از آغاز جنگ جهنانی دوم در سنال   

آنها ب  دلیل یهودی بودنتان نبود، بلکن  آن عنده    توقیف شدن. توقیف شده بودند

ده و از کمونیسنت  کمونیست های خرابکاری بودند ک  ب  دالیل سیاسی توقیف ش

توقیف یهودیان تقریبا پنس از تهناجم   . بسیار کمتر بودند یهای توقیف شده آلمان

گسترش یافت و البت  با کندی پیش منی   5495ارتش آلمان ب  شوروی در ژوئ  

 . رفت

 

آیا تمام یهودیان در آلمان توعیف شد  و باه اردوگاا  هاای تمرکار     . 61

 فرستاد  می شدند؟

دیان ب  سادگی توقیف نتندند و آزادانن  در قلمنرو راینش سنوم      خیر بسیاری یهو

همچون بسنیاری از قهرماننان جنگنی    –همچنی  بسیاری یهودیان . زندگی کردند

ب  عنالوه بسنیاری یهودینانی کن      . گواهینام  خون آلمانی دریافت کردند -یهودی

 . از توقیف رهایی یافتند آلمانی داشتند با کوشش همسران خود همسر

 

آیا یهودیان به دلی  هویت نژادی یا مههبی شان توعیاف شاد  و در    .61

 اردوگا  های تمرکر جمع آوری شدند؟
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خیر، از آنجایی ک  کمونیسم یک اندیت  یهودی بود و اتحاد شوروی نیز ب  عنوان 

نگریست  می شد، با آغاز جنگ مینان   قرار دارد، تحت کنترل یهودیان کتوری ک 

نازی ها بن  یهودینان بن  عننوان دشنمنان بنالقوه ای منی         آلمان و اتحاد شوروی،

نگریستند ک  امکان داشت ب  دلیل تمایل ب  اتحاد شوروی ب  خرابکناری بنر ضند    

از . در نتیج  شمار زیادی از یهودیان توقیف شندند . کوشش جنگی آلمان بپردازند

وی کنار  آنجایی ک  آلمان دچار کمبود کارگر بود، از ای  یهودینان بن  عننوان نینر    

 .استفاده می شد

امریکایی ها نیز پس از آغاز جنگ با ژاپ  ب  سرعت اقدام ب  جمع آوری امریکایی 

های ژاپنی تبار کرده و آنها را در اردوگاه هنایی بن  سنبک اردوگناه هنای تمرکنز       

آلمانی گردآوری کردند، زیرا امریکایی ها نیز ب  شنهروندان ژاپننی تبنار خنود بن       

البت  امریکایی ها شهروندان ژاپنی تبار خنود  . قوه می نگریستندعنوان دشمنان بال

را خیلی سریع توقیف کردند، اما توقیف کردن یهودیان توسط نازی ها بسیار کند 

 . و آهست  بود
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 فرضیه براندازی: 5بخ  

 

 هدف از رواج فرضیه براندازی چیست؟. 62

ها از رواج فرضی  براندازی  ب  طور بسیار خالص  می توان گفت هدف صهیونیست

برپایی یک کتور یهودی و حفظ آن و همچنی  ترساندن یهودیان ساک  در کتور 

همچننی  هندف اتحناد    . آینده بنود و اسنت  « هولوکاست های»های دیگر از بروز 

شوروی و قدرت های غربی از رواج ای  فرضی  ای  بود ک  جنایات بی حد و اندازه 

 . را کم رنگ جلوه دهد خود را بپوشانند و آنها

 

چه کاری در اردوگا  های تمرکر آلمانی انجام شد تا فرضیه براندازی . 66

 باورکردنی به نظر بیاید؟

پس از جنگ اردوگاه های تمرکز رایش سوم هم در آلمان غربی و هم در لهسنتان  

بازسازی شدند و ب  بازدید کنندگان چنی  القا شد کن  توقینف شندگان در اتناق     

ویژه ای ک  ب  صورت اتاق های دوش تغییر قیافن  داده بودنند بنا گناز هنای      های 

 . کتنده کتتار شدند

 

مطابق اسناد موجود نازی ها از یهودیان توعیف شد  به عنوان نیروی . 64

آیاا باا وجاود    . کار استفاد  کردند، زیرا که به نیروی کار آنها نیاز داشتند

شاتند، آن طاور کاه اماروز مبل اان      اینکه نازی ها به نیروی کار نیااز دا 
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یهودیاان را باه صاورت سیساتماتیک مای       آنهاا  صهیونیسم می گویند

 کشتند؟

نازی ها با توج  ب  اینک  ب  نیروی کار نیاز داشتند، امکان نداشت یهودیان را . خیر

در . بکتند، زیرا ب  نیروی کار آنها برای پیتبرد اهداف جنگی خنود نیناز داشنتند   

 . کارگر برای آنها بهتر از یهودیان مرده بودند نتیج  یهودیان

 

مبل ان صهیونیسم می گویند که نازی ها یهودیان کارگر را با گماردن . 65

باه شایو  بیرحماناه ای مای      گرسنگی دادن آنهاا، در کار های سخت و 

 آیا این درست است؟. کشتند

کارگران یهودی  تا زمانی ک  برای نازی ها متکل کمبود غذا ایجاد نتده بود. خیر

نیز غذای مورد نیاز را دریافت می کردند، اما در اواخر جنگ و با گسترش کمبنود  

و سناکنان غینر یهنودی    )غذا و گسترش هرج و مرج در آلمنان، برخنی یهودینان    

شنماری از یهودینان   . دچار کمبود غنذا شندند  ( اردوگاه ها و حتی سربازان آلمانی

 .  دلیل کمبود غذا مردندبدی  گون  بدون هی  عمدی و تنها ب

 

آیا گرارشی از صلیب سرخ بین المللی درباار  موضاوع هولوکاسات    . 63

 وجود دارد؟

بن  بازدیند از    5499برای مثال نماینده صلی  سرخ در یک مورد در سپتامبر . بل 

اردوگاه آشوئیتس پرداخت و اشاره کرد ک  توقیف شدگان مجاز بودند بست  هنای  
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اتاق های گناز را ناسنازگار بنا واقعینت     د و ب  عالوه شایعات نرا دریافت کن کمکی

 . دانست

 

 این گرارش چه چیری را ثابت می کند؟ . 67

اگر نازی ها قصد داشتند یهودیان را بکتنند اجنازه ارسنال بسنت  هنای غنذایی و       

بنابرای  ای  گزارش اثبات می کند ک  نازی ها قصند  . کمکی را ب  آنها نمی دادند

 . یان را نداشتندکتتار یهود

 

نیروی هوایی ایاالت متحد  اعدام باه عکسابرداری از    1944در سال . 62

 از این عکسبرداری چه چیری اثبات می شود؟. منطقه آشوئیتس کرد

 9توسنط متفقنی  در   کن   رکنناو  بی -عکسبرداری های هوایی منطقن  آشنوئیتس  

نتان می دهد د، گرفت  شدن 5499سپتامبر  56اگوست و  21ژوئی  و  23آوریل، 

ک  برعکس ادعای صهیونیست ها و فاتحان آشوئیتس یک مجموع  براندازی نبود، 

اگنر چننی    . چون ک  هی  دودی از کوره ها یا چیزی شبی  بن  آن وجنود نندارد   

عکس هایی از یک براندازی خبر می دادند، نیروهای هوایی متفقی  می توانستند 

 تسهیالتدیگر  نیز و منجر می شدند ردوگاهب  اک  ب  ب  راحتی امکانات خط آه  

 .  مربوط  را بمباران کنند

 

آیا هی  مدرک مستندی یافت شد  است کاه هیتلار در آن دساتور    . 69

 براندازی یهودیان را دستور داد  باشد؟
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هی  مدرک مستندی و هی  فرمانی با امضای هیتلر یافت نتده است ک  بنر  . خیر

اگر هیتلر واقعا دستور نابود کردن ننژاد  . اده باشدطبق آن هیتلر چنی  دستوری د

یهودی را داده باشد و مطابق آنچ  ک  گفت  می شنود، یهودینان توسنط مناموران     

نازی و اس اس ب  صورت سیستماتیک ب  قتل می رسیدند، قاعدتا باید فرمانی بنا  

ک نژاد امضای هیتلر در ای  مورد وجود داشت  باشد، زیرا قاعدتا دستور قتل عام ی

 ! مسال  ای نیست ک  بدون فرمان هیتلر اجرا شود

 

آیا طرفداران فرضیه براندازی، مدرکی دارند کاه در آن اثباات شاد     . 41

 باشد نازی ها عصد براندازی یهودیان را داشته باشند؟ 

از آنجایی ک  طرفداران فرضی  براندازی هی  مدرک معتبر ینا فرمنانی بنا امضنای     

دی یهودیان ندارند، ب  صنورت پیوسنت  تنهنا بن  صنورت جلسن        هیتلر درباره نابو

کنفرانس وانزه اشاره می کنند ک  معتدند در آن رهبران نازی مسال  نابودی ننژاد  

در شهر وانزه در حومن    5492ژانوی   26ای  کنفرانس در . یهود را پیش کتیدند

یند در منناطق   در ای  کنفرانس اشاره شده است ک  یهودینان با . برلی  برگزار شد

معینی برای جاده سازی ب  کار گرفت  شوند و بدی  گون  شمار قابل توجهی از آنها 

 . ب  صورت طبیعی خواهند مرد

 

 آیا صورت جلسه کنفرانس وانر  از اعتبار الزم برخوردار است؟. 41

. درباره صورت جلس  کنفرانس وانزه مسائل مبهم بسنیار زینادی وجنود دارد   . خیر

رئیس اس ) هیچکدام از رهبران عالی رتب  آلمان همچون هیتلر، هیملربرای مثال 

جانتنی   ) ، گوریننگ (اس ک  ادعا می شود معمار اصلی قتنل عنام یهودینان بنود    
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وزیر تبلیغات آلمنان کن  هیتلنر او را در وصنیت خنود بن  عننوان        ) ، گوبلز(هیتلر

او را در  هیتلنر رئنیس دفتنر هیتلنر کن      ) ، بورمنان (صدراعظم آلمان منصوب کرد

و دیگنر رهبنران و وزینران    ، (وصیت خود ب  عنوان وزیر حزب نازی منصوب کنرد 

وزینر  )، آلبنرت شنپیر   (وزینر امنور خارجن    )نازی همچون یواخیم ف  ریب  تروپ 

فرمانندار کنل   )و هانز فرانک ( نظری  پرداز ارشد حزب)، آلفرد روزنبر  (تسلیحات

در این  کنفنرانس   ( ا قنرار داشنتند  لهستان اشغالی ک  اردوگاه های مر  در آنجن 

البت  نمایندگانی از هر وزارتخان  بودند، اما بنا توجن  بن  اهمینت     . حضور نداشتند

بسیار زیاد ای  مسال ، یعنی برنام  ریزی برای نسل کتی یک قوم و بنا توجن  بن     

دعا می شود ک  ای  طرح بسنیار محرمانن  بنود، قاعندتا بایند ارشند تنری         اینک  ا

 . رهبران نازی در شرکت می کردند

مسال  زمانی جال  تر می شود ک  رهبران نازی در دادگاه نورنبر  اظهار کردنند  

ک  هی  اطالعی در ای  زمین  ندارند و باز هم جال  تر اینک  چگونن  امکنان دارد   

ز ای  مسال  بی اطالع باشنند و شنماری اعضنای رده پنایی  تنر      ک  رهبران نازی ا

ب  عالوه، صورت جلسن  کنفنرانس واننزه    . چنی  تصمیم گیری مهمی انجام دهند

برای مثال ای  سند هیج امضایی ندارد، . دارای ابهامات بسیار دیگری نیز می باشد

بندون تردیند   . هی  تاریخی ندارد و معلوم نیست ک  در کدام اداره ارائ  شده است

 . ای  سند را یک سند جعلی نامید می توان

 

در شماری از محاکمات جنایات جنگی و پس از آن مسئوالن نازی باه  . 42

این اعترافات تا چه حد . عت  عام سیستماتیک یهودیان اعتراف کرد  اند

 اعتبار دارد؟
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ف حتی یک کنودک هنم منی دانند کن  اعتنرا      . می توان گفت هی  اعتباری ندارد

چ  کسی می تواند باور کند کن   . گرفت  از یک اسیر یا زندانی زیاد متکل نیست

متفقی  زندانیان خود را شکنج  نکرده باشند، متفقینی ک  بدتری  جنایات تناریخ  

را در جنگ جهانی دوم و پس از آن انجام دادند مطمئنا منی توانسنتند زنندانیان    

زندانیان توسط نظامیان امریکایی  حتی امروز هم شکنج  ی. خود را شکنج  کنند

شنکنج  کنردن   . رسوایی دیگری در تاریخ لبریز از ریاکناری امریکنا افنزوده اسنت    

مسئوالن آلمانی برای اعتراف گرفت  از آنها نیز کامال اثبات شده اسنت و مطالن    

 . مستند و معتبری در ای  زمین  ارائ  شده است

 

. ان عینی نیر استفاد  شد  استبرای اثبات جنایات نازی ها از شاهد. 46

 این شاهدان عینی تا چه حد می توانند میتبر باشند؟

فراهم کردن شاهدان عینی برای یک دولت ب  هی  وج  سنخت   .ساده استپاسخ 

ب  ویژه اینک  در ای  باره نیز اثبات شده است ک  شاهدان عینی کن  بنرای   . نیست

برخنی از  . اقعا شاهد عینی نبنوده انند  اثبات جنایات نازی ها ب  کار گرفت  شدند و

آنها مورد تهدید مسئوالن متفقی  قرار گرفت  بودند و مجبور بودند سخنان دروغی 

درباره جنایات نازی ها بگویند، برخی برای پاداش و برخی نینز در واقنع مناموران    

 .    خود متفقی  بودند ک  خود را شاهد عینی معرفی کردند
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 یت عت  یهودیان  کیفیت و کم: 3بخ  

 

آیا ش  میلیون یهودی در دسترس هیتلر بودند که هیتلار بخواهاد   . 44

 آنها را بکشد؟

 601در طول تاریخ رایش سوم یهودیانی ک  در دسترس هیتلر بودند هرگز از . خیر

حتی برخی شمار یهودیان تحت کنترل هیتلنر را  . میلیون نفر فراتر نرفتند 901تا 

بنابرای  هیتلنر هرگنز شنش میلینون یهنودی در      . ر نمی دانندمیلیون فرات 501از 

کتت  شده در قلمنرو راینش سنوم شنش      در نتیج  هرگز یهودیان. ار نداشتاختی

 . میلیون نفر نبودند

 

آیا پژوهشگران منکر هولوکاست و تجدید نظر طلبان ادعا می کنناد  . 45

 که یهودیان در طول جنگ جهاانی دوم های  رنجای نکشایدند و های      

 یهودی توسط آلمان و متحدان  کشته نشد؟

خیر، یهودیان می پذیرند ک  بسیاری از یهودیان در طول جنگ جهنانی دوم رننج   

عقیده دارند ( تجدید نظر طلبان)اما منکران هولوکاست . کتیدند و یا کتت  شدند

ک  یهودیان توقیف شده ب  دلیل مسائل مختلف همچون کمبود غذا و یا بیمناری  

ند ک  برای بسیاری اسیران جنگی در طول جننگ هنای مختلنف ینک     کتت  شد

اما تجدید نظر طلبان ای  ادعا را ک  یهودیان ب  دلیل هویت . سرنوشت عمومی بود

 . نژادی شان توسط نازی ها کتت  شدند را نمی پذیرند
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بسیاری از مورخان هنگام ارزیابی شرایط یهودیان در اروپا چه مساله . 43

 ر نمی گیرند؟ ای را در نظ

یکی از مسائل مهمی ک  اغل  توسط مورخان در نظر گرفت  نمنی شنود، کمبنود    

در تقریبا تمام اروپا در جننگ   -در نتیج  محاصره دریایی توسط متفقی –غذایی 

 . متکلی ک  حتی کتور های بی طرف نیز از آن رنج می بردند. جهانی دوم است

 

مرکر آلمان نازی مردند؟ آیا رعام  چه تیداد یهودی در اردوگا  های ت. 47

 ش  میلیون درست است؟

پرفسنور آرتنور بنوتس کن      . خیر رقم شش میلیون یک رقم کنامال خینالی اسنت   

پژوهش های گسترده ای درباره میزان مر  و میر یهودیان در ارودگاه های مر  

ینا شناید    6160666حدود »آلمان نازی کرده است در ای  باره اظهار می کند ک  

تقریبنا   گاه های آلمانی در طنول جننگ مردنند کن     در اردو زندانیاناز  9660666

 « .محسوب می شوندیهودی  ای  رقماقلیت 

 

 4.5یاا نهایتاا    6.5با وجود اینکه مشخص شد  است جمیا بای  از  . 42

میلیون یهودی در دسترس هیتلر عرار نداشت، چرا مبل اان صهیونیسام   

 ز ش  میلیون را بپهیرند؟هنوز حاضر نمی شوند رعمی کمتر ا

را بپذیرنند، در آن  ( نهایتا چنند صند هنزار نفنر    )زیرا چنانچ  بخواهند رقم واقعی 

صورت جنایات بی شمار اتحاد شوروی، بریتانیا یا امریکا بسیار بدتر و فجیع تنر از  

برای مثنال بمبناران درسندن توسنط بریتانینایی هنا و       . هولوکاست جلوه می کند
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سربازان شوروی ب  زنان آلمانی و مجارسنتانی بن     ب  عنفتجاوز  امریکایی ها و یا

 . تنهایی از هولوکاست فجیع تر هستند

 

چرا اکثر مردم حاضر نیستند رعمی کمتر از شا  میلیاون را درباار     .49

 مر  و میر یهودیان بپهیرند؟

زیرا تمام رسان  ها و مطبوعات با صدایی کر کننده رقم شش میلینون را حقیقنت   

ه داده و ای  مسال  را ب  یک مذه  و موضوع مقدس تبدیل کرده اند ک  هی  جلو

ای  مسال  باعث شنده اسنت اکثنر افنراد بن       . کس نمی تواند ان را زیر سوال ببرد

صورت خود ب  خود و ناخودآگاه و بدون هی  تحقیق و یا تجزین  و تهلیلنی، رقنم    

 .شش میلیون را بپذیرند

 

صد ها هرار یهودی در جنگ جهانی دوم کشته  در هر صورت نهایتا تا. 51

 آیا این به مینی نس  کشی یهودیان نیست؟. شدند

نینز در جننگ   ( عمدتا مسیحی)نباید فراموش شود ک  بیش از پنجاه میلیون نفر 

بسیاری از یهودیان در گروه های پارتیزانی ینا نیروهنای   . جهانی دوم کتت  شدند

 آنهنا بنابرای  شمار قابل تنوجهی از  . دندمسلح کتور های درگیر جنگ خدمت کر

. شمار دیگری نیز ب  دلیل بیمناری مردنند  . ب  دلیل شرکت در جنگ کتت  شدند

اخنراج آلمنانی هنا از    . اما هی  یهودی ب  دلیل هویت یهنودی خنود کتنت  نتند    

 توسط کمونیست ها و با رضایت لیبرال دموکراسی هنا  سرزمی  های شرقی آلمان

یلیون ها آلمانی شد را می توان یک نسل کتی واقعی دانست، ک  منجر ب  مر  م

 . اما مسال  یهودیان هرگز توسط نازی ها مورد نسل کتی قرار نگرفتند
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 اردوگا  های تمرکر: 7بخ  

 

 از کجا سرچشمه گرفت؟« اردوگا  تمرکر»واژ  . 51

کوبنا  برای اشخاصی ک  در اردوگاه های تمرکز در  5143تقریبا چنی  واژه ای در 

همچنی  ای  واژه ب  جنگ بوئر باز می گردد . محبوس می شدند استفاده می شد

اسنیر گنردآوری    5530112ک  طی آن بریتانیایی ها در اردوگاه های تمرکز خنود  

 . مردند دیگر مسائل کردند ک  تقریبا یک چهارم آنها از گرسنگی، تیفوس و

 

 مان نازی کشته شدند؟آیا یهودیان تنها در اردوگا  های تمرکر آل. 52

شمار قابل توجهی از یهودیان عضو گروه های پارتیزانی کمونیستی بودند ک  . خیر

در طول جنگ جهانی دوم چ  در سرزمی  های اتحناد شنوروی و چن  در بالکنان     

. انجنام دادنند   -چ  بر ضد آلمانی ها و چ  بر ضد مردم محلی–جنایات بیتماری 

گروه های پارتیزانی از نظر بی  المللی غینر قنانونی   در اینجا الزم ب  ذکر است ک  

بودند، زیرا دارای یونیفورم های متحد التکل نبودند و در نتیج  ارتش ب  حسناب  

بن   . نیامده و غیر قابل تتخیص بودند و ای  ب  معنی غیر قانونی بنودن آنهنا بنود   

 .مجاز بودهمی  دلیل مطابق قوانی  بی  المللی اعدام پارتیزان های اسیر شده 

 

چه استدالل هایی دیگری وجود دارد که اردوگا  های تمرکار آلماان   . 56

 نازی اردوگا  های براندازی نبود  اند؟
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برای مثال، وجود اسکناس و سک  . استدالل هایی گوناگونی وجود دارد باره در ای 

های مخصوص اردوگاه ها تمرکز یا گتو ها برای ساکنان و یا دریافت حقوق توسط 

آنها در ازای انجام کار، اجرای موسیقی یا تئاتر برای ساکنان اردوگاه ها در جهنت  

ارتقای روحی  و بهبود روان برای انجام کار و مسائلی از ای  قبیل نتان منی دهند   

ک  ای  اردوگاه ها اردوگاه های کار اجباری یا اردوگاه های اسکان موقت بوده اند، 

قاعدتا ن  باید از موسیقی خبری باشد نن  از تئناتر و   زیرا در اردوگاه های براندازی 

 .  ن  از پول

 

نازی ها نسبت به توعیف شدگان و ساکنان اردوگا  های تمرکار چاه   . 54

 رفتاری داشتند؟

مطابق قوانی ، مدیران و مسئوالن اردوگاه ها اجازه نداشنتند نسنبت بن  سناکنان     

ا آنها را مجازات سخت کنند رفتار ختونت آمیزی داشت  باشند ی( توقیف شدگان)

و چنانچ  مسئول یک اردوگاه نسبت ب  ساکنان رفتار ختونت آمیزی نتنان منی   

داد و یا اقدام ظالمان  ای نسبت ب  آنها انجام می داد، مورد پیگیرد قانونی دادگناه  

منی بیننیم    آنحتی مواردی وجنود دارد کن  در   . های آلمان نازی قرار می گرفت

بدرفتاری کرده انند   زندانیاننازی برای مسئوالنی ک  نسبت ب   دادگاه های آلمان

 .  .نموده اندحکم اعدام صادر و اجرا 

 

مر  بسیاری از ساکنان اردوگا  های تمرکر آلمان نازی به دلی  کدام . 55

 بیماری بود؟
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ب  دلیل بیماری تیفوس ک  یک بیماری واگیر دار بود و ب  سرعت سنایری  را نینز   

 .اری مبتال می کردب  ای  بیم

 

 آیا تنها یهودیان یا توعیف شدگان از بیماری تیفوس رنج می بردند؟. 53

 . حتی ای  بیماری ب  کارکنان آلمانی اردوگاه ها نیز سرایت می کرد. خیر

 

کور  های موجود در اردوگا  های تمرکر برای چاه مسااله ای ماورد    . 57

 استفاد  عرار می گرفت؟

یر ناشی از بیماری تیفوس و با توج  ب  واگیر دار بنودن این    با توج  ب  مر  و م

بیماری، آلمانی ها ناچار بودند اجساد قربانیان تیفوس را در کوره های مرده سوزی 

منرده سنوزانی بنرای قربانینان     . قرار دهند تا سایر افراد دچار ای  بیمناری نتنوند  

 .بمباران درسدن نیز انجام گردید
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 اب  مقایسه بودن هولوکاستریر ع: 2بخ  

 

در هر صورت شماری از یهودیان در اردوگا  های تمرکر آلمان ناازی  . 52

آیا همین برای اینکه هولوکاست را بررگترین جنایت تاری ، . کشته شدند

و مطابق آنچه مبل ان صهیونیسات و مورخاان ضاد ناازی مای گویناد،       

با جنایاات دیگار    «ریر عاب  مقایسه»هولوکاست را یک حقیقت مسلم و 

 بدانیم درست است؟ 

همان طور ک  گفت  شد یهودیان ب  دلیل هویت یهودی خود نمردند، بلک  ب  . خیر

دالیل غیر عمدی مردند و مر  و میر یهودیان در آلمان نازی ب  هی  وج  عمدی 

اگنر  . نیست« غیر قابل مقایس »ب  عالوه مسال  هولوکاست هرگز یک مسال  . نبود

ارائ  شده توسط پرفسور آرتور بوتس را بپذیریم و یا حتی تا بپذیریم ک  تا  ما آمار

ک  چنی  رقمی نیز یک رقم )حد یک میلیون یهودی توسط نازی ها کتت  شدند 

باز هم مسائلی هستند ک  ن  تنها می توان آنهنا  ( افسان  ای و کامال غلط می باشد

 :برای مثال! لوکاست بدتر هستندرا با هولوکاست مقایس  کرد، بلک  بسیار از هو

در سنال  ( رهبر اتحناد شنوروی  )ایجاد قحطی عمدی در اوکرای  توسط استالی   -

 . ک  ب  قتل عام عمدی هفت میلیون اوکراینی بیگناه انجامید 5466و  5462های 

اخراج ساکنان غیر نظامی آلمان از سرزمی  های خود پس از جنگ جهانی دوم  -

 .  مر  میلیون ها ت  از غیرنظامیان بی گناه آلمانی انجامید توسط متفقی  ک  ب 

روسنی ضند کمونیسنت کن  بنرای       نبی  ک  طی آن صد ها هزار سربازعملیات ت -

کنرده بودنند و بنرای آزادسنازی      خندمت ارتش آلمان نازی  درمبارزه با کمونیسم 
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ده بودند، روسی  جنگیده بودند و در پایان جنگ جهانی دوم اسیر بریتانیایی ها ش

توسط بریتانیایی ها ب  ماموران جنایتکار استالی  تحویل داده شندند و عمندتا در   

 . اردوگاه های مر  اتحاد شوروی کتت  شدند

بمباران شهر آلمانی درسدن توسط نیروی هوایی بریتانیا و نیروی هوایی ایناالت   -

زننده زننده    روند بی گناه آلمانی کتت  شدند ومتحده ک  طی آن سیصد هزار شه

 .سوختند

بن   ( با پتتیبانی و تحریک حکومت اتحاد شوروی)تجاوز سربازان ارتش شوروی  -

و چنند سنال اولین  سنلط       5491و  5499میلیون ها زن آلمانی در سنال هنای   

 . شوروی بر آلمان شرقی

 

چرا دربار  جنایاتی که ذکر شد، مردم آگاهی زیادی ندارند، اما هماه  . 59

هولوکاست و عت  عام یهودیاان توساط هیتلار چیرهاایی      تقریبا دربار 

 شنید  اند؟

کمونیست ها بودند و  دن درباره قتل عام اوکراینی ها ک  عامل آنزیرا صحبت کر

یا صحبت کردن درباره قتل عام سربازان میه  پرست روسی ک  نتیج  همکناری  

راج و کتنتار  شوم کمونیست ها و بریتانیایی ها بود و یا صحبت کردن دربناره اخن  

میلیون ها غیر نظامی آلمانی پس از جنگ جهانی دوم ک  عامل آنها بریتانیایی ها 

در مقابنل  . و امریکایی ها بودند در تضاد با مننافع قندرت هنای غربنی منی باشند      

صحبت کردن و ترویج موضوع هولوکاست مطابق با منافع قدرت های غربی اسنت  

تلوزیونی و مطبوعات در اختیار آنها قرار  و از آنجایی ک  صنعت سینما، شبک  های

 . دارد ما امروز تنها درباره هولوکاست می شنویم
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 یهودیان در ارت  آلمان نازی: 9بخ  

 

آیا مطابق آنچه گفته می شود، یهودیان نمی توانستند در ارت  آلمان . 31

 خدمت کنند؟

بسیاری از آنهنا  یهودیان برای خدمت در ارتش آلمان محدودیت هایی داشتند، اما 

بریان مارک ریگ پژوهتگر معتبنر، اشناره   . توانستند در ارتش آلمان خدمت کنند

سرباز ک  خون یهودی نیز در ر   5160666طور قطعی حداقل کرده است ک  ب  

هایتان جریان داشت در ارتش آلمان نازی خدمت کردند ک  عمدتا ربنع یهنودی   

 30654نیمن  یهنودی و    360666داقل بودند، اما ب  طور مسلم در مینان آنهنا حن   

 . یهودی خالص نیز وجود داشتند

 

 آیا یهودیان تنها به عنوان سرباز در ارت  آلمان خدمت می کردند؟. 31

از )شخص دارای خون یهودی در ارتش آلمان ب  عنوان افسر  20234حداقل . خیر

یعننی   خدمت می کردند و حتی دو ژنرال ارتنش آلمنان ننازی،   ( جمل  افسر ارشد

 . فیلدمارشال ارهارد میلش و هلموت ویلبر  نیم  یهودی بودند

 

آیا هیتلر از این موضوع که یهودیان در ارت  آلمان نازی خدمت می . 32

 کنند با خبر بود؟ 

او شخصا حکم هایی درباره ورود یهودیان ب  ارتش آلمان نازی تصوی  کنرده  . بل 

او همچنی  شخصا شماری از . بود دانست  ر ارتش آلمان را مجازبود و حضور آنها د
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البتن  معمنوال یهودینانی کن  منیه  پرسنتی و       . یهودیان را آریایی اعالم کرده بود

امتینازات ینک آرینایی را    وفاداری خود ب  آلمان را نتان می دادند از طرف هیتلر 

 . دریافت می کردند
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 محاکمه آیشمان: 11بخ  

 

توسط اسرائیلی ها عانونی ( 1932-1913)آدولف آیشمان آیا محاکمه . 36

 بود؟

اسرائیلی از آرژانتی  ربوده شد و بندی  گونن     مامورانآدولف آیتمان توسط . خیر

اسرائیلی ها ب  حق حاکمیت آرژانتی  تجاوز کرده و بر خالف قوانی  بنی  المللنی   

چنانچ  اتفناق  حتی جنایاتی ک  ب  آدولف آیتمان نسبت می دهند، . عمل کردند

. هم افتاده باشد، مربوط ب  زمانی بوده است ک  کتور اسرائیل اصال وجود نداشنت 

 .هر چند جنایات منتس  ب  آیتمان ب  هی  وج  معتبر نیستند
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 انکار هولوکاست: عکس .ضمیمه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ایان عکاس توساط    : 1عکس شامار   

یهودیان در روسیه با این عنوان پخ  

مادر و فرزند توسط دساته هاای   : شد

ظالمانه  1915جنایتکاران در اودسا در 

 . کشته شدند

مان تصویر است، باا  ه: 2عکس شمار  

این تفاوت که در آن شرح داد  شاد   

ی هاا در  است که کشتار توسط آلماان 

 !جنگ جهانی اول انجام شد

ایان عکاس توساط    : 6عکس شمار  

بریتانیایی ها به عنوان مدرک در مورد 

عطع شدن  دسات کودکاان بلژیکای    

توسط آلمانی ها در جنگ جهاانی اول  

خست بیدا ن. مورد استفاد  عرار گرفت

وزیاار بریتانیااا بااه دلیاا  ایاان دروغ 

تبلی اتی از ملت آلمان میهرت خواهی 

 .کرد

 

تبلی ات دروغ یهودیان و متفقین بر علیه آلماانی  

اگر متفقاین  . ها از جنگ جهانی اول وجود داشت

در جنگ جهانی اول تصاویری جی  کردناد و باه   

جلو  دادند، پس در جنگ جهاانی   عنوان حقیقت

 .دوم نیر آنها می توانستند چنین کاری بکنند
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عیصر آلمان، همرا  با مارشال هیندنبور  و ژنارال لودنادورف در مرکار فرمانادهی در حاال       4عکس شمار  

که یک عکس جی  شد  است متفقین با ت ییر نقشه هاا،   5در عکس شمار  . بررسی نقشه های نظامی هستند

متفقین حتی چهر  عصیر . ر و فرماندهان  را در حال کار برای عملیات در روسیه و بالکان نشان می دهندعصی

 . و فرماندهان  را هم اهریمنی جلو  داد  اند

را رارت کرد  اند آورد  شد در حالی ( پایتخت لهستان)با این مضمون که آلمانی ها شهر ورشو  3عکس شمار  

 1914ژوئان   9، برندگان یک مسابقه سوارکاری را نشان می دهد کاه در  7شمار   که عکس واعیی، یینی عکس

 .در یک روزنامه آلمانی آورد  شد

نی اول عکس های جی  شد  را تحت عنوان حقیقت انتشار اگر متفقین یک بار در جنگ جها 
 . دادند، مسلما می توانستند دربار  هولوکاست نیر چنین کاری انجام دهند
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( یینی عکس سمت چپ)، 2عکس شمار  

کودکان را در یک اردوگاا  آلماانی مای    

زیارا  ! ایان بسایار عجیاب اسات    . بینیم

یهودیان گفته اند کاه کودکاان بیادرنگ    

ن ایا ! توسط نازی ها کشاته مای شادند   

 . عکس، تمام این گفته ها را رسوا می کند

ساکنان اردوگا  داخائو را  9عکس شمار  

همه ساالم  . نشان می دهد که آزاد شدند

اثاری از  !! بود  و به خوبی ت هیه شد  اند

الرری و بدبختی که متفقاین و یهودیاان   

مدام به آن اشار  می کنناد دیاد  نمای    

 !شود
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ساکنان اردوگاا   : 11عکس شمار  

اگر این همه . داخائو آزاد شد  اند

شخص در یک اردوگا  آزاد شاد   

اند، پس چه کسای کشاته شاد     

 است؟

ساکنان آزاد شد  یاک  : 11عکس 

  نو و این کودک هم کف: اردوگا 

!!  سالم و هم ژاکت نو و تمییر دارد

نوع کف  زن نیر به نوبه خاود در  

 ! چنین اردگاهی جالب است
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توسط مطبوعات بریتانیایی با شرح جنایات نازی ها  12عکس شمار  

در حقیقت، این عکس ها، عبر اعلیت آلمانی . در لهستان منتشر شد

توساط   1969پتامبر در لهستان را نشان می دهد که در اوایا  سا  

تنها باا ورود ساربازان ارتا     . ارت  و مردم لهستان کشتار شدند

 . آلمان نازی بود که باعیماند  اعلیت آلمانی نجات یافت

با این . بار ها توسط متفقین و یهودیان منتشر شد 14عکس شمار  

اشار  که این عکس از یک کنیسه یهودی بود که توسط نازی ها در 

در حقیقت، این سااختمان طای بمبااران    . اند  شدسوز 1962سال 

 .  بود که به آت  کشید  شد 1946متفقین در سال 

اگر هولوکاست یک رویداد واعیی است، پس چرا متفقین به جی  عکس 

ها پرداختند، و یا عکس هایی را که به هولوکاست مرباو  نیساتند، باه    

 دروغ، عکس های مربو  به هولوکاست نامیدند؟

که هولوکاست واعیا دروغ است، زیارا اگار حقیقات     ما نتیجه می گیریم

 داشت، پس چه دلیلی داشت که متفقین به جی  عکس بپردازند؟ 
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ست به طور مکرر به عنوان یک مدرک هولوکا  15عکس شمار  
ارائه می شود، با این مضمون که اینها یهودیانی هستند که باه  

اما در حقیقت، این عکاس باه   . اتاق های گاز منتق  می شوند
و اینهاا ماردم   ! یک سال پس از جنگ جهانی دوم تیلاق دارد 

ین از شرق به ررب تبییاد مای   آلمانی هستند که توسط متفق
 ! شوند

این عکس به : 13عکس 

مدرک برای  عنوان یک

جنایات نازی ها به کاار  

در واعااع، دو . ماای رود

مرد مسال  یونیفاورم   

های شاوروی پوشاید    

اند و سایرین باه افاراد   

پلیس مخفی )ان ک و د 

( سیاسااای شاااوروی 

 . شباهت دارند
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موز  ید وشم این : 17عکس 

عکس را یک مدرک جنایات 

ها می نامد، در حقیقت، نازی 

این ها سربازان شاوروی، در  

 !    یونیفورم شوروی می باشند

میموال به عنوان یک مدرک جنایات نازی ها در اروپای شرعی ارائه می شاود، اماا در    12عکس 

هستند که ریر نظامیان را به عت  ( پلیس مخفی سیاسی شوروی) ید یو اواعع، اینها افراد ان ک

 .می رسانند

اسات، پاس   « حقیقت مسلم تاریخی»اگر هولوکاست یک 

 لی استفاد  می شود؟ چرا برای اثبات آن از عکس های جی
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نشان می دهد که یک ناازی باه    21و  19در عکس 

سوی یک زن یهودی نشانه گیری کرد  اسات و در  

سمت راست تصویر نیر یهودیاان در حاال چیادن    

کامال مشخص اسات کاه سارباز    : محصول هستند

آلمانی به زن یهودی نشانه گیاری نکارد  اسات و    

 .در صد است جیلی بودن عکس صد

که یک عکس جی  شد  اسات دودی را   21عکس 

نشان می دهد که از کور  های آدم سوزی اردوگاا   

، 22عکس واعیی، یینی عکس . نازی بیرون می آید

 .  عکس واعیی است که دودی در آن دید  نمی شود
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دربار  آن دو نفر که از . این عکس یکی از رسوا ترین عکس های هولوکاست است

درخت آویران شد  اند، هی  طنابی دور دستان آنها دید  نمی شاود و مشاخص   

نیست چگونه از درخت آویران هستند، و به عالو ، ساختمان بادن ایان دو نفار    

 .جیلی بودن این عکس را اثبات می کندکه  کامال ریر طبییی است
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جی  شد  ی عکاس   24عکس شمار  

 25در عکاس  . مای باشاد   25شمار  

. تیدادی افرادی الرر دید  مای شاود  

الزم به ذکر است که ایان الراری باه    

دلی  شیوع بیماری تیفاوس باود کاه    

حتی جان خاود آلماانی را هام مای     

 24نکته جالب عکاس شامار    . تگرف

اضافه نمودن تود  یینی عکس جیلی، 

در اینجا باز هم . اجساد به عکس است

 :این پرس  مطرح می شود که

اگر هولوکاست یک حقیقت مسالم  
تاریخی است، پس چرا برای اثباات  
آن از عکس هاای جیلای و عالبای    

 استفاد  می شود؟ 
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برر  شد  عکس  27عکس  شمار  

در این عکس دست : اصت 23شمار  

مردی که بر روی اجساد فرضی عدم 

می زند بسیار بلند به نظر می آید، به 

گونه ای که شخص گمان می کند دو 

باه عاالو  اجسااد روی    . آرنج دارد

 زمین مطاابق کالباد شناسای ریار    

 .  ممکن هستند
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از طنار هاای   این هام  : 22عکس شمار  

این تصاویر صاابون سااخته    : هولوکاست

شد  از چربی یهودیان را نشان می دهاد  

که در دادگا  ناورنبر  باه عناوان یاک     

مادرک باارای اثباات هولوکاساات مااورد   

 .استفاد  عرار گرفت

آیا نازی ها خودشان را با این صابون تهیه 

شد  از چربی یهودیان می شستند؟ هنوز 

که ایان طنار را    افراد ساد  لوحی هستند

 .واعییت می دانند

این یکی از مواردی است که حتی بسیاری 

مورخان حامی هولوکاست هم آن را نمای  

 . پهیرند

اگاار متفقااین در یااک مااورد از 

مدارک درورین و عالبی استفاد  

کرد  اناد، پاس مای توانناد در     

موارد دیگر نیر از مدارک عالبای  

 . استفاد  کنند
  

ارلاب باا ایان     29عکس شمار  

مضمون نشان داد  می شاود کاه   

یهودیااان بااه عنااوان عربااانی در 

آزمای  های نیروی هوایی آلمان 

 . تست می شدند

در واعع، این اعضای خود نیاروی  

هوایی آلمان بودند که داوطلباناه  

 !!  مورد آزمای  عرار می گرفتند
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 :عمناب

باه گروهباان نیماه     61عکس شامار   

یهودی به ناام هورسات گاایتنر تیلاق     

داردکه مدال مخصوص زخمیان و صلیب 

. آهنین درجه دو نیر دریافت کرد  است

ن جمجمه مرد  بر روی یقه هاای او  نشا

نشان می دهد که به یک یگاان زرهای   

تیلااق دارد و عقاااب روی کااال  و روی 

سینه چپ یونیفورم نشان می دهد که او 

 .است( نیروی هوایی)عضو لوفت وافه 

به یاک سارباز نیماه     61عکس شمار  

یهودی به نام ورنر گولدبر  اختصااص  

 دارد که ظاهرا عضو یاک یگاان پیااد    

 . نظام آلمانی است

 

نیر به دریاساالر رباع   62عکس شمار   
یهودی، برنهارد روگه اختصاص دارد که 
نشان صلیب شوالیه نیر دریافات کارد    

 . بود
 

سارباز   151.111در جنگ جهانی دوم 
یهودی، نیمه یهودی و ربع یهودی در 

آلمان خدمت کردناد و بارای    ارت 
 .آدولف هیتلر جنگیدند
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د نشان می دهد، هیتلر را بر روی تود  اجسا 66عکس 
عکاس  . اما در حقیقت این یک عکس جی  شد  است

می باشد که در آن هیتلر باا   64واعیی، عکس شمار  
 .   گفتگو می کندهرمان گورینگ فرماند  نیروی هوایی 

اگر هولوکاست یک حقیقت است، پس چارا بارای اثباات آن از    
ی آن عکس های جیلی و درورین استفا  می شود؟ چارا بار رو  

اینقدر حساسیت وجود دارد و چرا در اروپا نمای گاهارد کسای    
 دربار  آن بی طرفانه تحقیق کند؟
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 :منابع

 فاتحان جهان از مارچالکو 

 شتگلیش. افسان  آشوئیتس از وی

 وبر. پرسش و پاسخ از چارلز ای 526 -هولوکاست

 سوتون. و انقالب بلتویکی از آنتونی سی( خیابان وال)وال استریت 

 بیتی. پرده آهنی  روی امریکا از جی

 ( حسی  دامغانی: جم تر)شکست تابو ها از رودولف چرنی   

 سربازان یهودی هیتلر از بریان مارک ریگ

 بوتس . آ قرن بیستم از فری 

 دیوید هوگان افسان  شش میلیون از

 انتقام در پوتسدام از آلفرد دی زایاس

 نقط  اشتعال از اینگرید وکرت

 رمزی. جنگ بی نام از آ

  مسال  هولوکاست شماره های گوناگون ای  ژورنال ب)ژورنال بازنگری تاریخی 

 .(اختصاص دارد
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 :برای دانلود کتاب های بیشتر به سایت نازی سنتر رجوع کنید

www.nazicenter.ir/forum 

 

 اروپای شمالی و اروپای غربی: جلد یکم -ارتش بین المللی هیتلر
یک کتاب بسیار جالب که به بررسی یگان های داوطلب خاارجی تکاکیش شادز اه اهاالی     

در این کتاب یگان هاای  . شمالی و اروپای غربی در ارتش آلمان ناهی می پرداهد اروپای

و ساهمان اس اس، که اه داوطلبان فرانسایی،  ( نیروهای مسلح آلمان)خارجی وهرماخت 

 در این کتااب،  .بلژیکی، هلندی، نروژی و دانمارکی تککیش شدز بیدند، نیشته شدز است

وافن اس اس وایکینا،، لکاگر وافان اس    ن لکگر اه جمله، به یگان های معروفی همچی

 . پرداخته شدز است... اس نیردالند، لکگر وافن اس اس شارلمانی و 
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با ما برای خرید این کتاب . منتکر گردید 9831کتاب نبیغ هیتلر در سال 

: تماس بگیرید  

nik_bakhsh@yahoo.com 

91908909390: تماس تلفنی  

دربارز آدولف هیتلر و رایش سای  باه هباان     هاست ک اگرانهافک کتابی، کتاب نبیغ هیتلر

کتااب   00بایش اه  شاامش  )منااب  متتلفای    این کتاب که اه. فارسی منتکر گردیدز است

بسایاری اه آنااا بارای     اساتفادز کاردز اسات، مباالبی را بااهگی مای کناد کاه        ( انگلیسی

ای جدیاد باه ویاعیت     یهاه هاو« نبیغ هیتلر»کتاب . خیانندگان فارسی هبان تاهگی دارند

فرهنگای و   آلمان در دوران رایش سی  می نگرد و پیکارفت هاای اصتداادی، اجتماا ی،    

 . دهددیگر مسائش داخلی رایش سی  را میرد بررسی صرار می 
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