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  ھای آينده  ضامن پيروزی-ميراث پيروزی بزرگ
تحاد جماھير ھای ا ھای روسيه و ساير جمھوری  جشن بزرگ و يک تاريخ مقدس است برای خلق- نھم ماه مه

  .سوسياليستی شوروی پيشين

 روسيه بوده و ۀ ھيتلری و اقمار آن در جنگ کبير ميھنی يکی از عوامل اصلی تحکيم معنوی جامعالمانغلبه بر 

 جھانی، روز پيروزی به مھمترين ۀشدت حاد ايدئولوژيک در عرصه  بئیامروز، در شرايط رويارو. خواھد بود

 بدل شده است، که تمامی دستاوردھای ٩٠ھای  به بر آثار رکود ايدئولوژيک سال تجمع جامعه روسيه و غلۀنقط

 افتخار ١٩۴۵ ماه مه سال ٩پيروزی بزرگ . القی منحرف شدخژئوپليتيک يک قرن کامل تسليم، سمت و سوی ا

  .(*)عمومی ما، خدمت بزرگ ما به تمدن جھان است

رسيد که فاشيسم برای  نظر میه  قبل ب٣٠اگر . ابديی  مھا اھميت اين پيروزی و اين جشن افزايش با گذشت سال

 قھرمانان شھيد و ادای احترام به ۀمفھوم گراميداشت خاطره ھميشه از ميان رفته و جشن پيروزی فقط ب

  .بازماندگان است، اما امروز واضح است که مبارزه با فاشيسم به موضوع جھانی روز تبديل شده است

قدرت رسيدن ھيتلر ه  برای بءابتدا. گاه تعلل نکرد عنوان يک ابزار سياسی ھيچه سم بگيری از فاشي غرب در بھره

 سياست نظاميگری و گسترش آن در اروپا چشم فروبستند، پس از آن، به ۀ کمک کردند، سپس به توسعالماندر 

 و ھم در ريکاامھم در .  دوم را به تعويق انداختندۀانتظار عواقب حمالت آن به شرق نشستند و گشايش جبھ

کرد و زمانی که  ستان فاشيسم البی بسيار قدرتمندی داشت، که از تشکيل ائتالف ضد ھيتلری ممانعت می انگل

  .ناپذيری فاشيسم مقاومت نمود  و بازگشتئیائتالف تشکيل گرديد، در مقابل تالشھا برای نابودی نھا

 به روحيات ضدفاشيستی شديدی بود،  جھان، عمدتاً  نورنبرگ تا حدود زيادی امتياز دادن به افکار عمومیۀمحاکم

 ۀبه ھمين ترتيب، برنام. شناخت رسميت میه  ھيتلری بالمان اتحاد شوروی را در شکست ۀکنند نييکه نقش تع

 اين ۀھم. کنی نازيسم، به ظواھر آن پرداخت  نيز مختل گرديد و بيش از تمرکز روی ريشهالمان در ئیزدا نازی

ھای  يسم، در ادغام نازیز ناۀرای انحراف توجھات از آن نقشی بود، که دواير حاکم غرب در توسعاقدامات نمايشی ب

  . نمودندأسابق با نخبگان غرب پس از جنگ ايف

 رياست جمھوری فرانکلين روزولت و ۀ پس از جنگ، که در دورامريکاانداز ھمکاری محکم اتحاد شوروی و  چشم

ھا و حاميان آنھا در غرب خطر ھالکتبار محسوب  ايان شد، از نظر فاشيستمعاون رئيس جمھور، ھنری واالس نم
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.  اصرار ورزد١٩۴۴اين البی آنقدر قدرت داشت، که توانست به تعويض واالس با ترومن در انتخابات سال . شد می

 رياست ۀر روز در چھارمين دو٨٢که در مدت  طوریه روزولت با تحميل اين نامزد به او در باطن موافق نبود، ب

که دستوری به او بدھد يا وی را از تصميمات   ديدار نمود، بدون اينئیجمھوری خود، فقط دو بار با ترومن به تنھا

  ... از پروژه منھتن مطلع شدستالينحتی ترومن پس از مرگ روزولت و خيلی بعد از . مھم خود مطلع سازد

روی به عامل نجات کادرھای نازی مغلوب در غرب تصميم ترومن برای راه انداختن جنگ سرد عليه اتحاد شو

 المان سرپرستی تشکيالت اطالعاتی رينھارد گلن به معاونت مدير ناسا منصوب گرديد، ورنر فون براون: تبديل شد

 به پست آدولف ھايزينگر، سپھبد .)م. المانارتش (غربی را بر عھده گرفت، رئيس ستاد نيروی زمينی ورماخت 

چندين ھزار نازی متعصب به جنگ سرد . البته، اينھا افراد شناخته شده بودند. می ناتو گمارده شدرياست کميته نظا

 مرکب از اعضای “گالديو” فرماندھی ناتو ارتش سری با عنوان ۀواسطه ب. عليه اتحاد شوروی جلب شدند

 از روش “گالديو”وامل ع. ھای راست افراطی در اروپای غربی تشکيل گرديد ھای نئوفاشيست و ديگر گروه گروه

  .طور وسيع استفاده کردنده ھای سياسی و کودتاھای ضد دولتی ب ترور، قتل

تشکيالت باندر در مونيخ . مأموران سازمان جاسوسی ھيتلر در مناطق اشغالی نيز به خدمت حاکمان جديد درآمدند

ھای خرابکارانه عليه اتحاد شوروی  که به مجازات رسيد، به فعاليت ، زمانی١٩۵٩بنيان نھاده شد و از آنجا تا سال 

 اوکراين شوروی ۀ در مناطق اشغال شد١٩۴٣ را که در سال “ھای ضد بلشويک بلوک خلق” ۀشالود. مشغول بود

  .داد  اتحاد شوروی جان سالم به در برد، فاشيسم تشکيل میۀايجاد شد و در اثر تجزي

ھای تحت  م در اروپا تازه بود و اتحاد شوروی قوی و تمدن شوروی پا بر جا، نئونازی فاشيسۀ سلطۀھنوز که خاطر

ھای سياسی در  گفتمان ضد فاشيستی ويژگی الزامی لفاظی. توانستند اظھار وجود نمايند امر دواير حاکم غرب نمی

در ھمه . گرفت  صداقت میتر از مراتب وسيعه ھا جايگاه ب  و اروپا بود، ھر چند رياکاری در اين سخنوریامريکا

  .شود، درست به ھمان دوره متصل است  تجديد حيات نازيسم که امروز مشاھده میۀحال، ريش

 سياسی جھان و تضعيف شديد موضع ۀمفھوم حذف پيگيرترين دولت ضد فاشيستی از نقشه نابودی اتحاد شوروی ب

توجھی به  و اگر تا چندی پيش بی. يسم منجر گرديد جديد نيروھای نئونازۀاين واقعه به حمل. دنيای ضد فاشيسم بود

طور ه  مبارزه با فاشيسم جديد بألۀ در اوکراين مس٢٠١۴ھشدارھا در اين باره ممکن بود، اما پس از کودتای سال 

  .تمام قد جديت يافت

 المان، بين  روانی برای بازپروری فاشيسم با قرار دادن عالمت مساوی بين فاشيسم و کمونيسم- عمليات اطالعاتی

 در ھارولد السکیاز اين روش خيلی پيش از به قدرت رسيدن ھيتلر اولين بار . ھيتلری و اتحاد شوروی آغاز گرديد

کارل ، )“راه بردگی” (فريدريک ھايکسپس اين مفھوم را .  استفاده کرد“لنين و موسولينی” ۀ، در مقال١٩٢٣سال 

  .به مرتبه نظريه ارتقاء دادند) “خواھی منشاء تماميت”( ھانا آرنت، )“جامعه باز و دشمنان آن” (پوپر

فاز بعدی عمليات بزرگ بر روی شعور انسان مدرن عبارت از تأکيد بر اين مدعا بود، که کمونيسم بدتر از نازيسم 

 سعی کردند روز. ھا را شود، خودی  که تأئيد مییا گونهه کشت، اما کمونيسم، ب چون نازيسم بيگانگان را می. است

عنوان روز جايگزينی يک اشغالگر با اشغالگر ديگر، اشغالگر بدتر در نظر مردم اروپای شرقی و ه پيروزی را ب

 بخش ناچيزی از جنگ جھانی دوم ۀمثابه اتحاد شوروی سابق وانمود سازند، و جنگ کبير ميھنی اتحاد شوروی را ب

  .ترسيم نمايند

ھای جديد، برای  رست از پيروزی بزرگ برای رسيدن به موفقيتھای روسيه د  که خلقفھمد، دشمن بسيار خوب می

ھای آبخازيا،  ، برای دفاع از شھروندان و کمک به دوستان در جمھوری٩٠ھای  ھای ژئوپليتيک سال غلبه بر تحقير
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 به ھمين دليل دشمن اميدوار است، که اگر روز... گيرد نيرو می...اوستيای جنوبی، پريدنسترويه، کريمه، دنباس

  .اعتبار سازد، روسيه توان سر پا ايستادن نخواھد داشت ھای ما بی  خلقۀپيروزی را در حافظ

ھای اول پس از  وقت به مراسم فرماليته، آنطور که در سال  ماه مه ديگر ھيچ٩جشن . ھا بيھوده است اين اميدواری

تمدن آتشين است؛ نه فقط جشن پيروزی اين نه فقط تاريخ، بلکه، . شد، تبديل نخواھد گشت اتحاد شوروی برگزار می

نويس ضد فاشيست  آری، ھنوز سطور برتولت برشت، شاعر و فاجعه. ھای آينده است گذشته، بلکه، ضامن پيروزی

  :ی اعتبار خود را حفظ نموده استالمان

  از دور انداختن اين مردارھا،

  اگر چه بشريت مسرور بود،

  :جشن و سرور فعال الزم نيست

   جرثومه ھنوز،چون بطن اين

  .توان باروری تعفن دارد

.  ارتش سرخ اتحاد شوروی بودۀواسطه  از سر مردم جھان بئی ه مه سالروز دفع خطر طاعون قھوهنھم ما -(*)

  .مترجم.  سياسی فارسی و دری زبان در مجموع، از يک قدردانی ساده دريغ نمودۀدريغا، که جامع

  

  استاد دانشگاه نظامی روسيه، کارشناس مسائل نظامی *

 ١٣٩۶ ثور - ارديبھشت٢٢

 


