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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

  
  یريش. م. ا

  ٢٠١٢دوم جنوری 

  

  یستي ضد کمونیستري ھديتشد

  »نيستال«:  رمزۀکلم
  

 در باتالق بحران ھمه ی دارهي سرماکه ی زمان،ی جھانسميالي سوسستمي سبي سالگرد تخرنيستمي درست در بنکيا

 ی و دولتھای دارهي نظام سرمای که ھاریطي زند؛ درست در شرای خود مذبوحانه دست و پا می ساختارۀجانب

 کشند و اشغال ی کنند،  به آشوب می مدي تھد،یگري بعد از دیکيتلف جھان را خ می عود کرده، کشورھایستياليامپر

 ئی رود، تو گوی مشي به پیادي و تحوالت بنريي تغیسوه  اندک ب- جھان اندکنھا،ي اۀ کنند و در مقابل ھمیم

 نگتن،ي واشیابانھاي در خدهي ستمدیتوده ھا (war street) تي واراسترري و تسخی دارهي ضد سرمایشعارھا

 یھا»ستيکمون« اصطالح ی خواب از چشم برخگري دیاري آتن و بسد،ي مادرن،ي رم، برلس،ي لندن، پارورک،يوين

 شان ساخته است که به کمک ارتجاع ۀمي ربوده و سراسی دارهيسرما» مخالف« و ی طبقاتۀارز مبیمدع

 و دهي کشروني اوراق متروکه بی را از زباله دانتھاي شخصني منفورتری ھائی برخاسته و گزافه گویستياليامپر

 واقعا ھم نھاي اايآ.  انددهي شدت بخش»یزي ستنيستال «ريي خود را باز ھم با ھمان اسم رمز بالتغیزي ستسميونکم

 بوده و یزي ستسميالي موضوع، ھمواره اسم رمز سوسني دانند که ای و نمستندي نیزي ستني و مفھوم ستالیمتوجه معن

  ھست؟

 ی ھاستيکمون «ني که نسل اول ھممي کنیفراموش نم.  فھمندی ھم خوب میلي فھمند و خی گروه منيا! ري خنه

 مصمم بودند گران،ي رادک و داگود،ي ن،ي کامنوف،  بوخارف،ينوي ز،یمثل تروتسک ستھا،ياليمحبوب امپر» صادق

 ،یھني مري در جنگ کبسمي تار و مار شدن فاشبااگر چه .  را براندازندی، دولت جوان شوروالمان سمي فاشیبانيبا پشت

 ني با ھارتریآغوشدر ھم»  صادقیستھايکمون« ني ای بعدی خوردند اما، نسلھای شکست سختزينسل اول آنھا ن

 یستيالي امپری را در سلسله مراتب دولتھای و تعالی ربوده، مدارج ترقگري سبقت از ھمدی گویستيالي امپریروھاين

 سابق بود که ستي سوالنا، تروتسکري ھاویکي جماعت، ني ای چھره ھاني شاخص تراني ماز.  کردندیسرعت طه ب

 ۀي اتحادی خارجاستيول سؤ ناتو و مسیت و بعدھا تا مقام فرماندھ انداخیراه مه  اعتراضات ضد جنگ بیدر جوان

 از او »ني ستالۀلأسم« با عنوان یستي ضد کمون-ی نوشتار ضدعلمکي راً ي که اخگر،ي دیکي و افتياروپا ارتقاء 
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ه  ھم پروندینطوري که ھمايتالي استي بود که پس گسست از حزب کمونی کولتوي و منتشر شده، لوچميترجمه، تنظ

 نده،يعنوان نماه  حزب ھم بني ھمقي و از طروستي پ-ی حزب برلسکون- ايتالي حزب اني ندارد، به منفورتریدرخشان

  ...افتي کشور راه ني ایبه مجلس قانونگذار

 سقوط کامل ني و مراحل آغازسميالي سوسبي سالگرد تخرنيستمي درست در بیزي ستني مجدد کارزار ستالشروع

 اي و دوندي پیوقوع مه  که ھمه روزه در جھان بیعي از فجای جز انحراف اذھان عمومستي نیزي چ،ی دارهيسرما

 بخواھند بر تي بشری و فردامروز ای کارزار چنان گسترده است که اگر نسلھاني اۀدامن. در  شرف وقوع است

 خيه انگار سراسر تار رسد کی مجهي نتني به اند،ي شود، به قضاوت نشیاساس آنچه که فقط امروز نوشته و گفته م

 ی در خرابه ھاني ستالیرھبره  بکھاي نبوده و حزب بلشوی جز کشت و کشتار و خونخواریزي چسمياليسوس

 فقر، ،یسوادي ب،ی مسکنی ب،یکاري بشهي را برانداخت، نه رستثمار و اتي نه مالکه،ي بزرگ روسیورتامپرا

 کشور ني کھکشان نائل شد و نه اريرافکند، نه به تسخ را بی معضالت اجتماعیاري فحشاء و بساد،ي اعت،یگرسنگ

ن، ي ستالیرھبره  بزي اعجازانگیھايفقط دو دھه سازندگ:  کنمی مديکأ ت،ی را در عرض فقط دو دھه سازندگرانهيو

 بدون ی از مسائل جھانکي چي کرد که حل و فصل ھلي تبدی جھانی و نظامی اقتصاد،یاسيبه چنان قدرت س

 خود ی توزنهي تنفر، خصومت و کاني بی براهي سبب است که ارتجاع سرمانيدرست به ھم. نبودمشارکت آن ممکن 

عنوان ه  دوره را بني است که انينھا مھم اي ایبرا.  زندی دامن میزي ستني ستالیستري ھمواره بر ھسم،ياليبا سوس

 فقط اسم رمز آن است و »یزيت سنيستال«.  سؤال ببرندري بشر، زخي در تاریستيالي سوسی تجربه سازندگنياول

 مدت ني آن ھم در چنی اقتصاد- ی اجتماعیو اگر نه، کدام نظام! چي ھگري پوچ است و دی ھای ھمه حرافیالباق

  . شده استساخته فرشتگان لهيوسه  ب،یکوتاھ

 از ئیايو ح شرم چي ھی آنھا بالوقفه و بستيالي و بال و پر دھندگان امپرسمي ھمفکران و ھمدستان فاشی امروزنسل

 کلمه ھم از کي ی حتکه ني کنند بدون ای مئی افسانه سرایستيالي سوسی دوره سازندگیبام تا شام  در باره خشونتھا

 ی دادگاھھانھا،يا. اورندي خود در آن دوره بر زبان بی و سازمانی حد و مرز ھمفکران و متحدان طبقاتیتوحش ب

 لي تشکی خارجیاسي سندگاني از خبرنگاران و نمایرير جمع کث مسکو را که با حضوی موسوم به دادگاھھایعلن

 تبار یھودي محاکمه پزشکان اساسا ی برا»یآفت پزشک «ی در باره دادگاھھا،ی برند ولی سؤال مري علنا زد،يگرد

 ی را به متدھای جنگ جھانیھاي خرابی و بازسازیستيالي سوسی سازندگی دوره ھای رھبری کادرھانيرا که بھتر

 و نيسي برند که تئوری مادي از ن،ي کنند و ھمچنیطور قطع فراموش مه  رساندند، بی به قتل ممارستانھايف در بمختل

 ی از آنھا نمکي چيھ.  بودندستھاياليمحبوب امپر»  صادقیستھايکمون «ني آن دوره، خود ھمیعامل خشونتھا

داقل پنج بار به خشن ح کھاي، بلشو١٩١٧ر سال بر دو انقالب اکتیروزي اعتراف کنند که پس از پکباري یخواھند حت

  : وجه قتل عام شدندنيتر

 ی ارتشھایباني و پشتی با ھمدستکھاي امان بلشوی دوره کشتار بني در ا١٩٢١بر تا سال و ــ از انقالب اکت اولبار

م  کادرھا و   باکو و تماسري کم٢۶کشتار .  وقفه ادامه داشتی بی حاضر در خاک اتحاد شورویچھارده کشور خارج

  . ھستندیري انکار ناپذی و شرق دور مثال ھا و نمونه ھایبري سۀ قفقاز، منطقوني فدراسی و دولتیمقامات حزب

کلچاک و  (دي سفی سخن فرماندھان گاردھانيا. وني با ضد انقالب١٩٢۵ -١٩٢١ ی داخلی جنگھااني ــ در جر دومبار

ه ب. » باشدکي نفر از ساکنان آن بلشوکي یاز آن است که حت سوخته بھتر ی آبادکي«زبانزد است که ) نيکيدن

ھزاران .  کردندزي حلق آوکي بلشوکي یبري سیلومتري راه آھن پنجھزار کري فرماندھان، از ھر تنيدستور ھم

 بودن و کي دھھا ھزار نفر را به ظن بلشویبري سیروستا را بر سر ساکنانش خراب کردند؛ آتش زدند؛ در جنگلھا
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  . زنده خوراک حشرات و جانوران کردند- به درخت بسته، زندهکھا،ي از بلشویار طرفداي

 ی دستور العمل سراسرکي طبق ،ی داخلی پس از شکست در جنگھادي سفی گاردھااني ــ جنگجو سومبار

 و شھادت ی پرونده ساز،یني توطئه چی ھاوهي آوردند و عمال، با توسل به شی در حزب روتيرھبرانشان، به عضو

 اني در پای به اتحاد شوروامريکا از یھوديپس از مھاجرت چند ده ھزار .  مشغول شدندکھايشکار بلشوه دروغ ب

عموما ( پزشکان ی برخی دوره با ھمدستنيدر ا. دي تر گردلي تکمشاني جمع آنھا جمع و متدھا،ی داخلیجنگھا

 ی پزشکان مدت کوتاھنيا.  رساندندی به قتل مامارستانھي را در بی و دولتیمقامات حزب)  تبارئی و بعضا بھایھودي

  . مشھور است»یآفت پزشک« سپرده شدند که به دادگاه اه افشاء و به دادگنيستالاز پس مرگ 

 نفر کشته شدگان ارتش ونيلي م٢٧ از یمي نباي از تقرشي، ب) دومیجنگ جھان (یھني مري ــ در جنگ کب چھارمبار

  . بودندکي بلشون،ي اوکرائیستھايونالي آنھا امثال سازمان ناسیو ھمدستان داخل ھايدست نازه  بیسرخ و مردم شورو

 باند دنيقدرت رسه  تا بني، پس از مرگ ستال١٩۵٣ف و اساسا از سال  خروشچی رھبرۀ ــ از آغاز دور پنجمبار

 ی و فکری معنو،یکيز دوره عمدتا، با کشتار فنيا. چوف و سپس، تا امروز که ھمچنان ادامه داردربو گئیھوداي

 ستي احزاب کمونۀ وضع، در ھمنيا.  ھمراه بودیلت و دوی حزبی کردن و تاراندن آنھا از ارگانھای منزوکھا،يبلشو

  . شودی مء گذاشته شد و ھنوز ھم اجراء از انحاء به اجراینحوه  برحاکم،ي غايحاکم و 

 دوره ھا بوده و ۀ ھمیه بارتر از کشتارھاشدت فاجعه  دوره، بني ای که کشتارھاستي نتي مدعا دور از واقعنيا

  . کرده استداي پیابعاد جھان

 در سال نيف بعد از فوت ستال خروشچدنيقدرت رسه  ندارد که با بازي نی به ھوش و فراست چندانتي واقعني ادرک

 ونيسي و کمتهيمدھھا ک. دي آغاز گردیزي ستني با اسم رمز ستال،یخي توأم با جعل اسناد تاری زدائسميالي، سوس١٩۵٣

 آن دوره را یصدھا بار پرونده ھا. دي گردلي تشکني ستالیر دوره رھب»اتيجنا« به یدگي و رسقي تحقی براتأيو ھ

 باند مزدور ی اصلی از اعضایکي وف،ياکوفلي آنھا را الکساندر نيآخر.  و رو کردند، بارھا و بارھا شمردندريز

 ی متي، فعال٢٠٠۵ سال قبل از مرگش در سال کي او تا یرست تحت سرپونيسيکم.  کردی میچوف سرپرستربوگ

 »اتيجنا« اسناد و مدارک مربوط به هيدستور او کله ، ب٢٠٠٤ در سال افت،ي خود را نۀ آخر، چون جستستکرد و د

 را از ني کاتۀ دوم، از جمله اسناد فاجعی جنگ جھانئی ھای خرابی و بازسازیستيالي سوسی سازندگیسالھا

ه  به اسناد آن دوره بیب، دسترسي ترتنيبد.  کردی زندانني نموده و در کاخ کرملی کشور جمع آورژهيو یوھايآرش

  .دي ناممکن گردزي نی پارلمانوني فراکسنيعنوان بزرگتره  به،ي روسستي حزب کمونی برای حت،یطور کل

 هي سرمایروي دو نۀافتيزمان سای در اثر اتحاد و ھمکاری اتحاد شوروۀي و تجزسميالي سوسبي وجود، تخرني ابا

 و آنھا را به دي دمسميو تروتسک» چپ« بر کالبد وازدگان ی روح تازه ا،ی در داخل و خارج از اتحاد شورویدار

 داشت، اني که ھمواره جری دارهي و ارتجاع سرمای فئودالیاي بقایستيکارزار ضد کمون.  کردليتبد»  غرانريش«

 سابقه ی شدت و حدت ب،ی دارهي سرماۀري از داهي بزرگ روسیورتخروج امپرابر و و اکتري انقالب کبیروزيبا پ

 -چوفربو باند خائن گدنيقدرت رسه  بر دامنه خود افزود و با بستمي پنجاه قرن بۀ گرفت و از اواسط دھیا

 ليا سخصوص، به  دوره، بنيا. دي اوج خود رسۀ ھشتاد قرن گذشته، به نقطۀ دوم دھۀمي در ننيلتسي - وفياکوفلي

 ۀ و دوری سازندگۀ دور،یطور کله  ھمراه بود که بهي پای بی ھای ھا و افسانه پردازئی جعل اسناد، افتراگوميعظ

 یحده  جعل اسناد بدابعا.  بردی سؤال مري را به زی در اتحاد شوروسمي از تھاجم فاشی ناشیھايراني ویبازساز

 ابلھان اني در می پس از بازار گرمب،ي ترتنيبد.  تنزل کردیاھ شکي، صد تا به ء آنھا ابتدایمتھايگسترده بود که ق

ه  بی المللني بمي عظیھاي عرصه را به انحصار مطلق خود درآورد و در سوداگرني اهي روسئیاي، دولت ماف»چپنما«
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 تواند سند دلخواه خود را ی می ھر کساي و التي ھر حزب، ھر تشکلت،ھنوز ھم که ھنوز ھست، ھر دو. کار گرفت

 سفارش دھد و هي روسیگارشي ال- ئیايخصوص به دولت مافه  ب،ی با ھر عنوان و با ھر مھر و امضائخ،يبه ھر تار

  .ردي بگلي در زمان دلخواه خود تحوینيطور تضمه  بمت،ي قايدر صورت توافق بر سر شروط و 

 ی خصمانه مربوط به سالھای ھائی ھا و افسانه سرائی گواوهي که اغلب تي واقعني دوره، با توجه به اني ادر

 ھولناک تي دوم، رسوا شده و چندان پولساز نبود، جنای جنگ جھانیھايراني وی و بازسازیستيالي سوسیسازندگ

 عرصه ني تری و پرمشترني از مھمتریکي به ، قرار گرفته بوددي که تا آن موقع کمتر مورد تردني ھا در کاتیناز

 یگارشي ال- یائي سبب شد که دولت مافني موضوع کاتیتازگ. دي گردلي تبدهيناد در دست دولت روس جعل اسیھا

  .کار اندازده  بی جعل اسناد را در ابعاد گسترده ازمي مکانهيروس

 در ني کاتۀ جعل اسناد واقعاتي عملن،ي در کاتھاي نازتي واژگونه نشان دادن جنای اسناد براۀ جعل گستردی پدر

 جمھور سي آنھا در نزد رئی و اختفاهي روسۀژي ویوھاي آرشی اسناد اصلهي کلی، جمع آور١٩٩٢ -١٩٨٧ یسالھا

 اول، اسناد مخصوص دفتر ۀ در وھلن،يال ستی رھبرۀ مربوط به دوریخي صد سند تارني و جعل چندنيدر کرمل

 هي روسستيھبر حزب کمون روگانوفي زی را، گنادني در رابطه با حادثه کاتی اتحاد شوروستي حزب کمونیاسيس

 ندهي و نماستي حزب کمونۀ از رھبران برجستگري دیکي ن،يوخيلي اکتوري و و٢٠٠٩ ماه مه سال ١٢ خيدر تار

 مجلس دوما، در ی را در صحن علنی و جعلی نموده، رونوشت اسناد اصلء افشا٢٠١٠مجلس دوما در تابستان سال 

    . نشان دادندرهي و غی مطبوعاتیمصاحبه ھا

 هي دولت روسهي کشور و سپس در دادگاه استراسبورگ علی در دادگاه قانون اساسهي روسستي از آن، حزب کمونسپ

که   ھمچنانب،ي ترتنيبد.  امتناع کردی اصل اسناد به داگاه قانون اساسۀ از ارائهي روستياعالم جرم کرد و حاکم

.  اثر ندادندبي ترتهي روسستي حزب کمونتي شکاه ب،ی مراجع به اصطالح قضائني از اکدام چي رفت، ھیانتظار م

 ی ملتي امنونيسي سو، در جلسات مجلس و کمني به ا١٩٩٣ از سال هي روسستي حزب کمونز،ي ننيالبته قبل از ا

 را افشاء و هي دولت روسیھاي متعدد، سند سازیزگردھاي و می مطبوعاتی، در کنفرانسھا)دوما (هيمجلس روس

 دادگاه کي »هي افسران روسیانجمن سراسر« اقدامات، به ابتکار ني اۀموازات ھمه  بخر،آدست . محکوم کرده بود

  خ،ي از قضات، حقوقدانان، محققان تاریري با شرکت شمار کث٢٠١١ سال فبروری ١٠ خي در تار،ی اجتماعینظام

 کتوري وادي زنده هگا دادنيدر ا. دي گردلي تشکی و اجتماعیاسي سن و فعاالسندگانيکارشناسان، پژوھشگران، نو

 نيبد.  کردی مفهي در مقام دادستان انجام وظهي مجلس روسی ملتي امنونيسي سابق کمسي دوما و رئۀندي نمان،يوخيليا

 ني در ان،ي و ھمچنزگردھاي م،ی مطبوعاتی مجلس، در ھمه کنفرانسھای ملتي امنونيسي در تمام جلسات کمب،يترت

 قرار گرفت و ی مورد بحث و بررسني کاتۀ مربوط به واقعاتي و واقعسناد ا جعلاتي جزئ،ی اجتماعیدادگاه نظام

 ١۵ خي دادگاه در تارني پس از صدور حکم ای را ھم ناگفته نگذارم که چندنيا. دي به اثبات رسهي دولت روستيمجرم

   . ناگھان فوت کردیطرز مشکوکه  ب٢٠١١ چ مار١٩ در نيوخيلي اکتوري و،فبروری

 سال اپريل ١٣ در یتلري ھالمان ی از سوني کاتتي خبر مربوط به جناني از چه قرار بود؟ اولنيت کاتي جناتيواقع

 خبر نيا.  کشته شده اندیدستور دولت اتحاد شوروه  باي گوی شد که افسران لھستانی پخش شد و در آن گفته م١٩۴٣

 در ھاي، به اشغال ناز١٩٣٩بر سال و اکت١٢ خيتار از یعني از آن، شي پخش شد که لھستان از چھار سال پیزمان

 در ی اصلتکاري جنا٢۴ از یکي اعالم شده و ھانس فرانک، یستي فاشالمان کل ی فرماندرنيعنوان پنجمه آمده و ب

 لھستان و سپس به مقام ی امور مردم مناطق اشغالۀول ادارؤعنوان مسه  بء ابتدالري ھتیدادگاه نورنبرگ، از سو

  . بوددهيد گرنييعفرماندار کل آن ت
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 نيدر ا.  به چاپ رساند»تلري ھیھمدستان لھستان« تحت عنوان یمقاله ا» پراودا «ۀ روزنام١٩۴٣ سال چمار ١٩

 به ،»یکي بلشویترورھا« در پاسخ به ،یستي فاشالمان چگونه اشغالگران که ني بر ای مبن،یاديمقاله به شواھد ز

 روشن نکيھمانطور که ا«:  شودی گفته منيچن مقاله ھمنيدر ا.  مبادرت کردند، اشاره شده استی جمعیکشتارھا

 ۀھا پرسنل سابق ارتش لھستان را که در منطقالمان، ١٩۴١ در سال ی ارتش شوروینيشده است، پس از عقب نش

 از جمله، ،ی از ساکنان مناطق غربیادي مشغول بودند، به ھمراه شمار زی ساختمانی به کارھایسمولنسک غرب

 از مردم یاري سابق لھستان و بساني با تمام توحش، ارتشھايناز.  را به اسارت گرفتندیاتحاد شورواستان سمولنسک 

  .» کنندی خود تالش معي شنتي جناني پاک کردن آثار ای منطقه را کشتار نموده اند و حاال، برانيا

 آمده، شامل سالحھا و گلوله دسته  بلي دلیاي کارشناسانه و اشقاتي است که تمام تحقنيله اأ مسني و مھمترنياول

 ی مبنی قانونی بسته شده بوده، مدارک پزشکاني که با آن دست قربانیالمان خارج شده از اجساد، طناب یالمان یھا

 روانيچوف و پربو باند گھا،ي نازی خالف ادعاقعه واني که ادھد ی نشان م١٩۴١ سال زيبر وقوع کشتار در پائ

 بود که ی زمانني داده است و ای رو١٩۴١ سال زي، بلکه در پائ١٩۴٠ستان سال  جوزف گوبلز، نه در تابیرانيا

 را اشغال کرده، ارتش سرخ از آن مناطق، از جمله، استان سمولنک که ی اتحاد شوروی غربی بخشھاھايناز

 ا،نھي اۀعالوه بر ھم.  داشتاني آن واقع است، عقب نشسته بود و جنگ در اطراف مسکو جرر دني کاتیجنگلھا

 از ارتش ئیدرست برعکس، واحدھا. ردي تا پرسنل آن را ھم به اسارت بگدي جنگیارتش سرخ با ارتش لھستان نم

 کردند، ی مقاومت میاز ھزار نفر که ھنوز در مقابل اشغالگران ن٩۶ ژنرال آندرس، شامل یلھستان تحت فرماندھ

  . عقب نشستندی ارتش سرخ، به خاک شوروینيھمزمان با عقب نش

 اپريل ٩ در ن،ي کاتتي چھار روز قبل انتشار خبر جنای شناخت، حتی نمی حد و مرزی شرمی که در ببلزگو

 ١٠ در حدود ن،ي کاتی در جنگلھای شورویروھاين«: سدي نوی کرده، منيي را تعني مقتولی اجتماعتي، ھو١٩۴٣

 را به قتل رسانده رهي و غندانرم ھنون،ي روشنفکران، روحان،یرنظامي و غی اعم از نظام،ی لھستانريھزار اس

سفانه در گورستان أمت«:  نوشت١٩۴٣ زي ماه مه سال  ن٨ خيتاره  خود بۀ روزانیادداشتھاي در دفتر یو. »است

سپس . » روشن شوددي موضوع باني است که انيله عبارت از اأمس.  کشف شده استیالمان اسلحه و مھمات ن،يکات

 رابطه ۀ ھستند که ما در دورئی ھمانھااي نھا،ي کنم که ایتصور م«: سدي نویم و شدي اندی آن مهي توجیگوبلز برا

گوبلز با . » آنھا را در گورستان گذاشته اندھاي خود شورواي و مي کشور فروختني به ایدوستانه با اتحاد شورو

 قيھر طره  بديا شده و ما بلي دنباله دار تبدیاسي سمي عظألۀ مسکي به نيموضوع کات«:  دھدی ادامه میخرسند

   .»ميممکن، از آن استفاده کن

 از گري دیکجاي ھزار نفر  و در ١٠ را ني کاتی کشته شده در جنگلھاراني گوبلز شمار اسم،يني بی که مھمانطور

خود، » منبع الھام« رو دست ی حتران،ي ایھاي و گوبلزهي دولت روس،ی ھزار نفر اعالم کرده ول١٢ ش،يادداشتھاي

   . دادندشي ھزار نفر افزا٢۵ رقم را به نيه، اگوبلز بلند شد

 تي جناۀ ادامه دھندگان راه گوبلز، روشن است که پروندی ھائی سرااوهي مختصر و صرفنظر از ھمه ري تفاسني ابا

 گرفتند و پس از شکست ی پستھايالي جعل کردند، امپر١٩۴٣ در سال نگرادي پس از شکست در ستالھاي را نازنيکات

 در هي روسی منافع بورژوازني تأمی برایلوس چاپی از ابزارھایکيمثابه ه  آن را بهيدولت روس سم،ياليسوس

 یاسناد جعل»  جلد٢٠« و »لوگرمي ک٧٢«و »  جعبه۶ «لي تحوألۀ برد و مسیکار مه  بی المللني بیھايسوداگر

 در یھاي سندسازنيوب ھم، در چھارچ٢٠١٠ به دولت لھستان در سال هي دولت روسی از سوني کاتۀمربوط به فاجع

  . باشدی میابيز و اری قابل بررسیسطح دولت



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۶

 ژنرال آندرس که ھمراه با ارتش یفرماندھه  لھستان بی ھزار نفر٩۶ سرنوشت ارتش ۀ در باری چند کلمه ااما

  : کردندیني عقب نشیخاک اتحاد شوروه سرخ ب

 رشي بر پذی قرار مبنیفاع دولت اتحاد شورو دۀتي، در گرماگرم نبرد در اطراف مسکو، کم١٩۴١مبر سال دس ٢۵

  . را صادر کردی اتحاد شورویارتش لھستان در اراض

 ھا بدون یلھستان. وجود آمده  بی شوروتي ارتش با حاکمني مشکالت در روابط فرماندھان ای برخی پس از چنداما

 و خارج بودن از جبھه حاتيتسل خود با ني ارش سرخ، از عدم تأمحاتي تسلني در تأمیتوجه به مشکل دولت شورو

 سال چ مار١٨ و آندرس در ني را ستالتان لھساني ارتشیتي نارضانيا.  بودندی ناراضی جنگ از دولت شورویھا

 ھا به جبھه ی اعزام لھستانیما برا«:  گفتی به ونيگفته آندرس، ستاله ب. گو قرار دادند و  مورد بحث و گفت١٩۴٢

 توانند ھر زمان که ارتش سرخ به مرز لھستان برسد، در جنگھا شرکت ی مھايلھستان. مي جنگ عجله نداریھا

  .»کنند

در پاسخ .  کردی مدي تأکني متحدی غربۀ و اعزام به جبھی ژنرال آندرس بر خروج ارتش لھستان از اتحاد شورواما

 و راني به ا١٩۴٢مبر سال سپت آنھا در ماه ۀ ھزار نفر خانواد٣٧ لھستان و اني ھزار نفر از ارتش٨٠ آندرس، ديبه تأک

.  دو کشور اعزام شدندني در اايتاني بری نفتساتي از تأسظت حفای به عراق براراني اقي از طرزي از آنھا نیبخش

در   (Montecassino)نوي و در اطراف مونته کاسقايفرا جنگ در شمال ی در جبھه ھا١٩۴۴ آنھا در سال تا،ينھا

 به ھمان زي نیمند به ماندن در اتحاد شوروه  ھزار نفر عالق١۶.  منتقل شدندايالتي شرکت کرده، سپس به اايتاليا

  . جنگ اعزام شدندی لھستان، به جبھه ھای ارتش سرخ به مرزھادني کرده بود، پس از رسشنھادي پني که ستالیبيتتر

  : توان ناگفته گذاشتی گفتار، دو نکته را ھم نمني ااني پادر

 و ستھايالي امپرفي سخی در رد ادعاھایزبان روسه  منتشره بیقي تحق-یمطالب علم و ی حجم اسناد رسم- اول

 ۀ است که ترجمادي زیحده  بن،ي ھولناک کاتتي و جنایستيالي سوسی سازندگی سالھا»اتيجنا« راجع به نيمرتجع

 که به زبان یان ھستند کس،یخيق تاري حقاندگاني جوانيولذا، اگر در م.  نفر کامال خارج استکيآنھا از توان 

 ري زلي م- ی ای شود با نشانی اسناد و مطالب را ترجمه کنند، تقاضا مني از ائی واردند و حاضرند بخشھایروس

   .رندي نوشتار تماس بگنيھم

 لي و اسرائراني ای کشورھاۀ به اندازان،يھودي و راني ای خلقھاۀ به اندازی کشورچي ھ،ی ملت و خلقچي ھدي شا-دوم

 چي توان گفت که ھیجرأت مه اما ب.  سود نبردندی در اتحاد شوروسميالي سوسیبر و برقراروقالب اکت انیروزياز پ

 و ی الملل ھمکارني بسميوني و صھی جھانسميالي با امپرسم،يالي به سوسانتي نامبرگان در خۀ به اندازیکشور و خلق

  . نکردندیھمداستان
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