
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

  
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political سياسی

 
  )Petr Iskenderov( - * طر اسکندراوفپ

   افزودۀ پورتالبا شيری. م. ا:  ازبرگردان
  ٢٠١۴ می ١٧

  
 ... احيا می کند آن راما امريکاانازيسم را روسيه مغلوب کرد، 

   

ين روزھا مردم پيروزی بر فاشيسم را گرامی می دارند، ضمن بزرگداشت شھيدان، به جانبازان ادای احترام می ھم

 ۀسال به سال با شکوه تر می شود و اين، کسانی را که برای ادام» طاعون فاشيسم«شاھکار خلقھای پيروزمند بر . کنند

  .کار نازيھای قرن بيستم خيز بر داشته اند، آزار می دھد

با اميدواری به .  دولتھای خود را به قيمت جان خود پرداختندۀ سياستھای سازشکارانۀميليونھا انسان اروپائی ھزين

 به تعنوان رشوه سوی شرق، دولتھای غربی با واگذاری سرزمينھای اتريش، چک و سلواکی به  بالمانھدايت تجاوز 

، اشغال فرانسه، شکست يوگسالوی، تجاوز فاشيسم ايتاليا به جيم بل خائنانه بهۀحمل. ھيتلر، سعی کردند با او توافق کنند

  .برافکند» صلحدوستی« کثيف چنين ۀلبانی و يونان نقاب از چھرا

 فاشيستی، ارتش اتحاد شوروی المانرخان نظامی غربی ھنوز ھم بر سر آن بحث می کنند، که در امر پيروزی بر ؤم

 سربازان، پايداری ۀ فرماندھان نظامی، قھرمانيھای بی سابقۀکردگی شايستيکی، از سر. ن کننده ايفاء کرديينقش تع

 المانن کننده تانکھای ارتش ييديگری، ترجيح می دھد چنين بگويد، که گويا، در لحظات تع. خلقھای سخن می گويد

  ...سوخت کافی نداشتند و سرمای روسيه باعث يخ زدن روغن کاری زره پوشھا می شد

 ترين دشمنان اتحاد شوروی نمی توانند اين واقعيت را انکار نمايند که پيروزی ارتش اتحاد وليکن حتی سرسخت

خود ھمان بلغارھا يا رومانی ھا که خانه .  سياسی اروپا گرديد-  عرصه ھای نظامیۀشوروی موجب تحول بنيادی در ھم

ر نبردھای جبھه ھای شرقی رشادت  و تار شده بود، ده فاشيستی تير- سياه رژيمھای سلطنتیۀھايشان در زير ساي

 پارتيزانھا و ۀدفاع قھرمانانه از مسکو، پيروزی در ستالينگراد و کورسک الھامبخش ھم. خاصی از خود نشان ندادند

مبر  دس١٨. گر کشورھا پيکار می کردندلبانی، يوگسالوی، يونان و ديادسته ھای زيرزمينی گرديد، که در راه آزادی 

لبانی بسيار دور از مسکو ا ويژه ای از آزادی و استقالل ۀ اتحاد شوروی با صدور بيانيۀر خارج وزارت امو١٩۴٢سال 

اشغالگران را از سرزمينھای «در اين بيانيه اظھار اطمينان شده بود که خلقھای بالکان در اتحاد با ھم . پشتيبانی کرد

 .»خود بيرون خواھند راند

اريخ، متھم کردن قھرمانان مبارزه با فاشيسم به خيانت، و قھرمان ناميدن  تۀر چھرييتالشھای امروزی غرب برای تغ

ول جنگ جھانی دوم قلمداد ؤ فاشيستی و اتحاد شوروی را مسالمانغرب سعی می کند . خائنان يک مورد استثنائی نيست

کراين، در کشوری که  اين سياست نيز نئونازيسم در اوۀدر ساي. نموده، عالمت مساوی بين نازيسم و کمونيسم بگذارد
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 به روز کشتار شرکت کنندگان اين جشن در ی ماه م٩ برای اولين بار در خاک اروپا روز پيروزی ١٩۴۵پس از سال 

  ... بدل گرديد، طغيان کردماريوپُلشھر 

گار ان!  تشکيل نشده استجرم جنايت محاکمه کرد، اصالً ه انگار دادگاه نورنبرگ که نازيسم و سازمانھای نازی را ب

  !نبرد اتحاد شوروی با ارتشھای فاشيستی الھامبخش رزم خلقھای اروپا عليه اشغالگران نبوده است

 جنگھای قرن بيستم، نه فقط جنگ ۀدر ھمين رابطه الزم به ذکر است، که در اروپا تالشھائی برای بازنويسی تاريخ ھم

 عمومی اروپا را تبرئه نموده، ۀالن فاجععمل می آيد و سعی می شود عامه جھانی دوم، حتی جنگ اول جھانی ب

مفسر . ويژه تمرکز می شوده در اين تحريفات روی صربھای متحد روسيه ب. ول آن معرفی نمايندؤقربانيان فاجعه را مس

رخ ؤ، مکريس کالرکعنوان جانوران وحشی شھرت يافت و ه با تعريف صربھا بآنتونی لويس نيويورک تايمز، 

 شھر صربرنيتسای بوسنی که غرب، صربھا را مقصر آن ١٩٩۵ تابستان سال ۀفاجعانگليسی ضمن صحبت از 

 ارزيابی ھا از جنبش آزاديبخش ملی صربھا در طول ۀبازنگری ھم» پس از صربرنيتسا«شناخت، اظھار داشت که 

  .تمام قرن گذشته ضروری است

آيا احتمال دارد بحران اوکراين باعث آغاز جنگ جھانی «ضمن طرح اين سؤال که » نيشنال اينترست «امريکائی ۀمجل

 آنقدر امريکا، تاريخ آن بحرانھای جھانی را درست ھنگامی يادآوری می کند، که رؤسای جمھور کنونی »جديدی شود؟

ی ئقواعد پايه «.) م. بحران موشکی کوبا(جسارت در خود يافتند که آنچه را که جان اف کندی پس از بحران کارائيب 

  .ناميد، راھنمای عمل خود قرار دھند» عقالنيت

 ۀ در آستانمارک ساشين. گوش می رسده طور فزاينده ای به صدای دعوت به فراموشی اين درسھا، امروز در غرب ب

روسيه نازيسم را مغلوب کرد، «: نوشت)  opednews.com(»اوپدنيوز«سالگرد روز پيروزی بر فاشيسم در تارنمای 

، کاری به اين امريکا ۀ فرامی رسد، ولی ما در اينجا، در اياالت متحدی ماه م٩. »ا امروز احياء می کند آن رامريکااما 

 را در برلين امضاء کرد، اما در المان، مارشال ژوکوف اولين نفری بود که سند تسليم ١٩۴۵ سال ی ماه م٩. امر نداريم

 در برلين ی ماه م٩ اولين فرامين فرماندھی اتحاد شوروی در يکی از. اينجا ما می خواھيم اين واقعيت را فراموش کنيم

 نظامی باشکوھی ۀ در روسيه رژی ماه م٩ھمه ساله .  مردم بود، ولی ما نمی خواھيم اين را بدانيمۀدر خصوص تغذي

ا را احياء ما باندريھ. در عوض، ما با شياطين روبوسی می کنيم. برگزار می شود، ولی ما پيام تبريک به آن نمی فرستيم

 پول و المانکشتن روسھا تحريک می کنند و دولت ه  ما آنھا را بۀمی کنيم و قاتالن را می ستائيم؛ مقامات عالی رتب

  .»مشاوران خود را به کمک کودتاگران در کی يف گسيل می دارد

قواعد «لی مثل که فراموش کردن درسھای جنگ جھانی دوم و حتی چنين رفتارھای سطحی بين المل  برای درک اين

پيامد تالشھا برای . جان کندی چه عواقبی در پی خواھد داشت، نيازی به پيامبر بودن ندارد» ی عقالنيتئپايه 

سازماندھی ھجوم جديد به شرق و احيای ايدئولوژی محاکمه نشده در نورنبرگ در اروپا چه خواھد بود، برای ھر کسی 

  .روشن است

صدای «سالويان آکادمی علوم روسيه، دکتر علوم تاريخ، مفسر بين المللی راديو  اۀکارمند علمی ارشد دانشکد -*

  »روسيه

-ego-ssha-segodnja-a-nacizm-pobedila-rossia/2014/05/10/news/ru.fondsk.www://http

html.27425-vozrozhdaut  

  ١٣٩٣ ثور - ارديبھشت٢۶

  :افزودۀ پورتال
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نه تنھا تمام واقعيت » روسيه نازيسم را مغلوب کرد«ما را عقيده بر آن است که عنوان نويسندۀ امريکائی بر اين که گويا 

را . نمايدخاصی را نيز با خود حمل می » شوروی ستيزی«را بيان نمی دارد، بلکه  اريخی، زي ای واقعيت ھای ت ر مبن ب

ی و  ران حزب ام رھب ه پي ود ک ستی ب ای شوروی سوسيالي ن خلقھ و در آورد، بلکه اي ه زان سم را ب اين روسيه نبود که نازي

ان و سقوط  يزم الم دولتی و در رأس ھمه ستالين کبير را از دل و جان پذيرفته، جنگ کبير ميھنی را الی پيروزی بر فاش

رلين ای ب يزم، ارتش ھ ای تحت اشغال فاش د خلقھ ار نيرومن ۀ ھمک ه مثاب ه ب ود ک ای شوروی ب ن خلقھ رد؛ اي يش ب ه پ   ب

ای  اد جمھوری ھای دموکراتيک اروپ راھم شرقیفاشيستی را قدم به قدم از آن اماکن و کشور ھا رانده، امکان ايج  را ف

يزمنمود؛ اين خلقھای شوروی بود که با نبرد ھای قھرمانۀ شان، چ ا فاش ان ب ه در نھ د و ھرۀ خدايان سرمايه را ک م عھ  ھ

ای  ھم پيمان بودند، افشاء نموده، امکان آن را به وجود آوردند تا برای ساليان سال، دنيای سرمايه جرأت تعرض بر خلقھ

  .جھان را از دست بدھد

د ائيم، نباي انی می نم ه درستی ياددھ اريخ ب ائی وقتی ما از تالش غرب به منظور تحريف ت ه ج ا ب ه ج ائيم ک  فراموش نم

  . تحريفات تاريخی است که ممکن است در عصر حاضر صورت بگيرديکی از بزرگترين» شوروی«با » روسيه«

 AA-AAادارۀ پورتال


