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   توفان-حزب کار ايران

 ٢٠١٢ جون ٠٩

  "ھولوکاست"جمھوری اسالمی ايران و  فاجعه بازھم در مورد 

که امپرياليستھا " ھولوکاستی"دروغ نيست، " ھولوکاست"

  . دروغ استتبليغ می کنند
  

 با پرروئی و وقاحت و المان خبری تلويزيون ۀشبکدو ول ؤ خود با کالوس ِکلِبِر مسۀاحمدی نژاد در مصاحب

ما در مورد عواقب سياسی و تبليغاتی چنين . دروغ است" ھولوکاست"صراحت غير قابل وصفی، مدعی شد که 

 جھانی می ريزد و به نفع آنھا تمام می شود، تا تمام اين ادعا تنھا آب به آسياب صھيونيسم. ترھاتی سخن نمی رانيم

. حقوق قانونی ميھن ما ايران را منکر شوند و موجی از تحريکات عليه مردم کشور ما در سراسر جھان ايجاد نمايند

  . نياھو خواھد بود و دست وی را در دروغگوئی باز می گذاردا شادی نتۀسخنان احمدی نژاد ماي

ورد وی برای قوت بخشيدن ق در م ل تحقي ه دلي ه ب رد، ک اد ک  به ادعاھايش از زندانی بودن سه پژوھشگر فرانسوی ي

سه ب" دروغ بودن"و اثبات " ھولوکاست" دانھای فران ده آن در زن ه بحث در . سرمی برن ن واقعيت است، ک ه اي البت

ستھا و تحريف و" ھولوکاست"مورد نفی  ای صھيوني ه گوئيھ د نظر در گزاف ی تجدي ا حت آن " ھولوکاست"اقعيت و ي

ستھا . طور که واقعا بوده است، در پاره ای ممالک اروپائی ممنوع است ستھا و امپريالي ه صھيوني اين واقعيت است ک

ات  د، واقعي ه " ھولوکاست"بی شرمانه با ايجاد رعب و ترور فکری و نقض آزادی انديشه و بيان تالش می کنن را ب

دخواستھای امروز صھيونيسو قواره ،قد ستھا در آورن ن بابت . تھا و امپريالي ا مطرح می " ھولوکاستی"از اي ه آنھ ک

ر ام چھ د، تم ا از پرتا جنايۀکنن ر اروپ ستھا در سراس ستھا و فاالنژي ا و فاشي ازی ھ ه ن ست، ک ا گتی ني ه ت ال گرفت

د ام داده ان ا انج ا ايتالي ه ت روژ گرفت تان و از ن ت. "مجارس ست" ھولوکاس ت. "دروغ ني ستھا و ام" ھولوکاس پريالي

ودن الماناز زمان تاراندن يھوديان از " ھولوکاست. "صھيونيستھا دروغ است ه علت يھودی ب ا ب ا، تنھ شتار آنھ  و ک

شد،  ستھا، صدھا " ھولوکاست"آغاز ن ستھا و فاالنژي ا و فاشي اری نازيھ ا ي ه ب پانيا شروع شد، ک ی اس از جنگ داخل

و کشتار مردم " گرنيکا"ر کمونيست انقالبی را سر بريدند و با بمباران ھزار نفر جمھوريخواه اسپانيائی و ھزاران نف

با " دموکرات"آن، در اسپانيای ۀ جمعی ايجاد کردند، که تا به امروز نيز سخن در باره عادی در اسپانيا گورھای دست

حقيقت "روغ کميسيون د.  جرم محسوب می شود، فاالنژيستھای فرانکوستۀحاکميت رژيم غاصب سلطنت، که زائيد
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اب رد" ي ان و پ ايد گذشت زم ا ش شغول است ت وامفريبی م ه ع ه است و ب اريخی دست نيافت ايق ت ه حق وز ب ا ھن  ۀآنھ

ده .فراموشی ياد جنايات بورژوازی اسپانيا و اروپا را از بين ببرد د، پرون ازه نمی دھن ه کسی اج ز ب روز ني ه ام  تا ب

ن جناي ای اي اريخیاھ ايق ت رده و حق رمال ت را بررسی ک شويک را ب ست و ضد بل ورژوازی ضد کموني ات ب  جناي

ازند ابلوی ضد جنگ پيکاسو. س ورژوازی است، ت نت ب ه س ه ک ا ھمانگون ا(آنھ ل از صلح را، در )گرنيک ، در تجلي

ا  ه در گرنيک پانيا و از جمل سازمان ملل متحد به نمايش می گذارند، ولی بررسی جنايات نازی ھا و متحدانشان در اس

ا آن قرامريکادر اروپا و " ھولوکاست"بررسی .  اعالم می کنندرا ممنوع د تنھ ان باي ردم جھ را م ی أ جرم است، زي ت

د" ھولوکاست"را از  ی دانن از م ونی مج رايط کن ستھا در ش ستھا و صھيوني ه امپريالي د ک ا " ھولوکاست. "بپذيرن تنھ

شان شتار بربرمن ه ۀک ذار ب ا گ ا ب ات آن، تنھ ه اثب ست، ک ان ني ائود" يھودي وويتز"، "اخ ازن"، "آش ن زِ "، "مآتھ ، "اِبِ

د،  و و گفت...  و" تربلينکا" ات ان ل اثب ات، قاب ن جناي ان و انکار اي ل کتم گو با باقی ماندگان و شھود و اسناد غير قاب

یامريکا ۀقتل عام کمونيستھا در سراسر اروپا، و قار" ھولوکاست" ستی لنين ه شوروی سوسيالي تالينی - و تجاوز ب اس

.  ميليون نفر مردم شوروی را به قتل رساندند و از خود زمين سوخته باقی گذاردند٢۵ز ھست،  که در طی آن تنھا ني

ی " ھولوکاست" د، ول ا سخن می ران ون اجساد آنھ آن فاجعه ايست که کشتار يھوديان را بر می شمارد و از شش ميل

يا، در چين  ميليون مردم شوروی و کمونيس٢۵حاضر نيست از کشتار بيش از  ا و آس تھا و دموکراتھای سراسر اروپ

ژاد . اين خود فاجعه ای بدتر از کشتار يھوديان است. سخن براند... و ويتنام و فيليپين و ھندوچين و ا احمدی ن اين تنھ

ز " ھولوکاست"نيست که  انی ني سم جھ سم و امپريالي د، صھيوني را " ھولوکاست"را تحريف می کند و دروغ می گوي

 . آنھا دروغگو ھستندۀھم. می کنند و دروغ می گويندتحريف 

ت نازی ھا ھستند و برای باال بردن بھای ااين درست است، که صھيونيستھا تاجر مسلکانه در پی کاسبی از جناي

کاسبی خود از شش ميليون کشتگان اردوگاھھای نازی ھا و سوزاندن اجساد يھوديان سخن می رانند، اين درست 

 مالی در ۀ سرمايۀھا و نه نازی ھا که نمايندالمانھيونيست راه افتاده اند و با ايجاد ترور فکری از است که تجار ص

 را نيز به نفع بورژوازی صھيونيست می ربايند و با المان بودند، به اخاذی مشغولند و دسترنج طبقه کارگر المان

 اين واقعيات نمی ۀب و کتاب ھستند، ولی ھمشانتاژ سياسی و ايجاد افکار عمومی در پی اخاذی بيشتر و بی حسا

ويژه سرمايه داری ه  با ياری سرمايه داری جھانی و بالمان ننگين جنايتی که سرمايه داری مالی ۀتوانند از درج

 بورژوازی سرمايه ۀمحصول جنايت ھم" ھولوکاست. "انجام دادند، بکاھد) اوپل و فورد و جنرال الکتريک(امريکا

ھر کس که تالش می کند حد اين جنايت بی . جنايت نازی ھا تنھا نسبت به يھوديان نبود. و اروپاست امريکامالی در 

سابقه در تاريخ را در حد کشتار چند ميليون يھودی تنزل دھد و بر سر تعداد کشته ھای يھودی ھا چانه بزند، نافی 

 ضد ه زدن به جنگ جھانی دوم ب مالی در دامنۀواقعی و الپوشانی کردن جنايت بزرگ سرماي" ھولوکاست"

  . شوروی سوسياليستی و استقرار ديکتاتوری پرولتاريا در شوروی است

 ضد نازيھا می رزميد به هژان الفيت دبير کل شورای جھانی صلح بود، وی که در نھضت مقاومت فرانسه ب"

ا از دوستان آقای ژاک دوکلو مگر شم: گشتاپو اغلب از وی می پرسيد. شدت شکنجه شده اسارت گشتاپو در آمد و ب

  نبوديد؟

  :و او جواب می داد

  .ھمين علت شما بايد مطمئن باشيد که من يک کلمه حرف نخواھم زده چرا، ب

ار ويش، در م اتوانی خ راوان از ن شم ف دی و خ شتاپو در نومي روف ١٩۴٣ چگ تگاه مع ه بازداش ت را ب  ژان الفي

 :ی با بی اعتنائی تحريک کننده ای می گفتالمانمور أم. فرستاد" ابنسی"و پس از مدتی از آنجا به " ماتھاوزن"
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  :شما را به جائی خواھيم فرستاد که کسی زنده از آنجا باز نمی گردد

نقل از کتاب آنھا که زنده اند ." (را در پاسخ به گشتاپو نوشت" آنھا که زنده اند"ژان الفيت زنده باز گشت و کتاب 

  ).  يستی لنينيستی توفان انتشارات سازمان مارکس۴ ۀصفح

ماتھازن " بھداری "ۀاين تاالر معاين.  متر و عرض چھار٨طول تقريبا ه دھليز مرگ، تاالری با روشنائی تند، ب"

  .ينجا ھم عمل جراحی می کنند و ھم پانسمان و زخم بندیادر . است

ما کامال برھنه ايم، اما ھوای تاالر . امکدامشان را نمی شناسم داخل اين تاالر شده  من به اتفاق نه نفر ديگر که ھيچ

  . يک پزشک فرانسوی اردوگاه به اينجا آمده ام تا دملی را در دست چپم عمل کنمۀمن به توصي. گرم است

در کنارم، پزشکی مته خود را در ران .  به آدم قوت قلب نمی دھدمنظره ای که مقابل چشمانم گسترده شده است، ابداً 

ينوا فرو می کند، پيرمرد با دو دست به لبه تخت آويخته است و چون حيوانی زخم خورده ناله  پيرمردی بۀسوراخ شد

  .می کند

يک کم دورتر، مردی که روی بلوز سفيدش لکه ھای خون ديده می شود با دست بواسير اسکلتی را که مقابلش 

تخوان ھای ساق پای مريض دنبال روی ميز، جراح توی اس. بيمار از فرط درد زوزه می کشد. چمباتمه زده می کند

آورد، در ھر گوشه ای بر زخمی مرھم می نھند، دملی را باز  مريض فريادھای وحشتناکی بر می. چيزی می گردد

  .می کنند، يا بيماری را معاينه می کنند

زديک پنجره، جوانکی که جز پوست بر استخوان ندارد، روی کوزه ای نشسته و به زحمت به قضای حاجت ن

  .غول استمش

او آنقدر جيغ می کشيد و . قبل از من يک يوگسالو را روی تخت عمل خواباندند و عضالت ساعدش را گشودند... 

، انتشارات سازمان مارکسيستی ١۶٣نقل از کتاب آنھا که زنده اند صفحه ..." (آن چنان دست و پا می زد که

   ). لنينيستی توفان

وی می بيند که انسانھا را زنده زنده و بدون بيھوشی عمل . ت نازی ھاژان الفيت کمونيست است و شاھد جنايا

نازی ھا از اين دکترھا بسيار داشتند که با .  استقامت انسانھا را در مقابل درد ثبت کنندۀجراحی می کنند تا درج

ير آريائی می  سقراط بر روی انسانھای کمونيست و يھودی و انسانھای پست تر که آنھا را غۀخيانت به سوگندنام

که اقامتگاھش  رغم اين ی جنوبی، علیامريکادکتر منگله يکی از آنھا بود که در . خواندند آزمايشات پزشکی کنند

ی أول اين جنايات را در دادگاه نورنبرگ با رؤمس.  روشن بود، به مرگ طبيعی مردھاالمانئيھا و امريکابرای 

وی می دانست که اسرای نازی تا چه درجه .  عمل کند، داده بودئی تبرئه کردند تا به وعده ای کهامريکاقاضی 

 می توانند زنده بمانند و تحمل کنند، وی می دانست تا چه مدت اگر به اسراء اکسيژن نرسد ھنوز می صفرزير 

م اسناد وی تما. توانند بدون عواقب جانبی زنده بمانند، امپرياليستھا به اين تحقيقات برای رفتن به فضا نياز داشتند

" ھلوکاست" برد تا از نتايج تحقيقات امريکامربوط به آزمايشات پزشکی بر روی انسانھا و اسراء را با خود به 

مشھور شد که با تزريق " آرتيشوکن"نام ماجرای ه ت بااوج اين جناي.  ضد کمونيستھا استفاده نمايندهامپرياليستھا ب

رای مقاصد خود مبدل سازند و برای جاسوسی از آنھا بھره برداری دارو به اسراء آنھا را به عاملی بی اراده ب

 ضد فلسطينيھا در مناطق اشغالی توسط صھيونيستھا اعمال می هوجود داشت و امروز ب" ھولوکاست"آری . کنند

که امپرياليستھا برای عوامفريبی و نيات تبليغاتی می سازند " ھولوکاستی"دروغ نيست ولی " ھولوکاست. "شود

   . دروغ است
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مرا به کالنتری . دستگير شدم... ليسھاو اين پۀوسيله يک گلوله به رانم و يکی به زانويم اصابت کرد و آنوقت ب"...

روی من فرود و ضربات چماق بر تمام سر . ليسھا مرا تا ساعت ھشت صبح شکنجه دادندو بردند و در آنجا اين پليل

جراح می گفت که می (که بر روی دو صندلی درازم کرده بودند و خون فراوانی از من می رفت می آمد، در حالی

 کالنتر مرکزی، شخصا لگدی به صورت من روشهر ھمين وقت د) بايست ھر چه زودتر به بيمارستان منتقل شوم

در اين موقع بر اثر . تا ساعت پنج صبح چيزی را اعتراف نکردم .زد و شکنجه ھا ھم با کمال شدت ادامه داشت

ليسھا اعضاء تناسلی وپ. کردم ليس به عمل آمد ناچار نام خود را افشاءوشديد ترين و بدترين شکنجه ھا که از طرف پ

ه يکبار ديگر ھم ھمين شکنجه را ب. ا به روی صندلی گذاردند و با دست خودشان بر روی آن فشار می آوردندمر

 مالقات کرده ايم، ولی من گفتم که آنھا را نمی شناسم و مالقاتی با ءکار بردند تا اعتراف کنم که با چند نفر از رفقا

که گرفتار ضعف فوق العاده شديدی  ده صبح مرا در حالی ساعت ياز١٩۴٢بر و اکت٢۵باالخره در . آنھا نداشته ام

با . شش روز بيھوش افتاده بودم در اين مدت دوبار زانويم را عمل کرده بودند.  بردندسن سووربودم به مريضخانه 

رم که من خوابيده بودم و تقريبا تا سينه ام گچ گرفته شده بود، چھار نفر مراقب مسلح، شب و روز باالی س وجود اين

 منتقل شدم که سه ماه و نيم آنجا بودم و از کالمتی المان به بيمارستان ١٩۴٢ نومبر ١٢روز  ....کشيک می دادند

که مدت پنج ساعت  ھشت روز بعد در حالی.  به آنجا رسيدم١٩۴٣ بروری ف٢٨ بردند که لوسرا به زندان ن آنجا م

ر سر و رويم فرود می آمد، مورد بازجوئی و تحقيق قرار به مِچ دستھای خود آويخته بودم و مشت و لگد وحشی ھا ب

يک ميله . بار طناب پيچم کردند و بر روی سه ميله آھنی که پنجاه سانتيمتر از زمين بلندتر بود خواباندند يک. گرفتم

يله زير پاھا، يک ميله زير کمر و يک ميله زير سرم می گذاشتند و در عين حال با ضربات خود با شالقھائی که م

چھار روز ھيچ غذا به من ). در روی پشتم ھنوز جای زخمھای تازيانه باقيست(ای فلزی داشت تازيانه می خوردم

با وجود تمام شکنجه ھا من به ھيچ يک از رفقايم خيانت .  خوراکيھا را فقط نشانم می دادند، منۀندادند و برای شکنج

ھار آشنائی نکردم و ھميشه ھمه چيز را انکار می کردم و از نکردم، نام ھيچ يک را فاش نساختم، با ھيچ کدام اظ

 جھنم ١٩۴٣ جوالی ٢٨ .نيم در يک سلول بودمو دو ماه ... اين جھت بيشتر مورد توھين و شکنجه قرار می گرفتم

باز شکنجه ھا و ... در اينجا باز مرا به سلول انفرادی افکندند .  رسيدمآراس را ترک کردم و ھمان شب به لوس

مورين تروريست آگاھی اوراق أتمام آنچه را که به من نسبت می دادند، انکار می کردم، اما م.  ستنطاقھا شروع شدا

را محکوم به مرگ ... ما پنج نفر... دادگاه ...  من گنجانيده بودند که من آنھا را در دادگاه می ديدمۀساختگی در پروند

ھيچ . من تا پايان کار يک کمونيست فرانسوی باقی خواھم بود. يمبا اين ھمه می خنديديم و آواز می خواند. کرد

ه اگر می بايست زندگيم را از سر بگيرم بازھم زندگی را ب. که نتوانستم بيش از اين کار کنم افسوسی ندارم جز آن

ن ارزوجود مباه وجود حزب کمونيست بزرگم مفتخرم و نيز به من ب.  آغاز خواھم کرد،ھمين شکل که طی کرده ام

من . دست دشمن افتاده باشده که کوچکترين اطالعی ب فساد ناپذير تو افتخار دارم، که ھر روز می ميرند، بدون آن

از اين که می بينم .  را می سرايمانترناسيونال و مارسی يزدر حالی به سوی ميدان اعدام می روم که سرود 

 مقاومت کشور خود و از ۀده می شوند و از مشاھدبه عقب راندلير غارتگران وحشی در زير ضربات ارتش سرخ 

زودی ه من ب... مرگ برايم اھميتی ندارد. که می بينم حزب من از ھميشه نيرومندتر است، قلبم شادمان است اين

من به ھدف و . عمر کوتاه بيست و يکساله ام را به پايان خواھم رساند، تا فرزندان فرانسه آزاد و خوشبخت باشند

خدا ! خدا حافظ حزب زيبايم! خدا حافظ کمونيستھای جوان! خدا حافظ رفقای چريک ... خيانت نکردممرام حزبم

زنده باد حزب کمونيست، زنده باد . کسی که به سوی مرگ می رود به شما درود می فرستد! حافظ کشور زيبايم

  ".Paul Camphinپل کامفن ! فرانسه
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لوئی آراگون شاعر و کمونيست بزرگ فرانسوی که نامه ھای . ن شدالبته پل کامفن تنھا کسی نبود که تيربارا 

نمی دانم آيا کسی ھست ... اين نامه ھای تيرباران شده ھا: "... تيرباران شده ھا را جمع آوری کرده است می نويسد

، با اصطالح که که چشمانش از اشک لبريز شود و بی اين که بتواند اين نامه ھای تيرباران شده ھا را بخواند بی آن

لوئی آراگون از ... بيزارماگر چنين کسی ھم ھست من از او . حقير و نارسائی که داريم، قلبش درھم فشرده شود

در کنار پل کامفن می توان از  ژان آلزار، از سلستينو آلفونسو، از ژان آرتوس، از آھدره ). ١٩۴۶ی در سال امقاله 

ھزارن نفر ديگر نام برد که در بازداشتگاھای نازی ھا و ... بودری وژورژ بوس، ژاک  اوبوئه، ھانری بايتزتوک،

  . ھمدستانشان به حد مرگ شکنجه شدند و اعدام گرديدند

 سه ميليون سرباز شوروی به ١٩۴٢ تا ١٩۴١در زمان تجاوز ارتش نازی به شوروی در ھمان آغاز سالھای 

لم مستندی در مورد سرنوشت اين سه ميليون  فLehr- MetzgerBeate بآته لھر متسگر . اسارت نازی ھا در آمدند

کمونيست نه : "لم کنايه ای از گفتار ھيتلر است که مدعی بودنام ف". رفقاست"نام فلم . رباز شوروی تھيه کرده استس

 پست چگونه بايد یلم نشان می دھد که با انسانھادر اين ف". انسان پست اند" روسھا ،"قبلش رفيق است و نه بعدش

آنھا که پست اند و آنھا که قربانی . شما پستی و دنائت ايدئولوژی نازيسم را در مقابل ديدگانتان می بينيد. فتار کردر

آنھا از فشار . من و ماواء بودندأآنھا بدون م.  و نه زير سریاين اسراء نه باال سری داشتند. پست فطرتان می شوند

از تغذيه . دور خود خاک بريزند تا احساس گرما کننده رون گودال رفته بسرما ناچار بودند با قاشق گودال بکنند و بد

به آنھا نان ھائی پخته شده از .  اساس ايدئولوژی نازی نان ھم برای روسھا زيادی بودهنمی توان سخن گفت، زيرا ب

ست ھای درختان در برده از اين اردوگاه، نقل می کند که تمام پوه ب يک جان. برگ درختان و خاک اره می دادند

  .ميليونھا نفر در اين اسارتگاه جان دادند. اردوگاه را برای اين کار استفاده کرده بودند و يا اسراء خرده بودند

برخی مدعی شدند که در اين باره قبال صحبت شده .  حاضر نشد نشان دھدالمان اين سند تکان دھنده را تلويزيون 

ند که خودشان شخصا در را طوالنی دانستند، برخی مدعی شد ی آناست، برخی گفتند موضوع روز نيست، بعض

نظام " ھولوکاست"گور که قربانيان ه لمی در اين زمينه ھستند، ولی سرنوشت سه ميليون انسان زنده بحال تھيه ف

را ندارند که کسی از  و لياقت آن" پست ترند"روسھا از نژاد . سرمايه داری ھستند برای آنھا ارزش ندارد

 ھزار سرباز ١٢٠ميليونھا روس بلشويک را اين ھوادران رياکار حقوق بشر کشتند، . نوشتشان با خبر شودسر

دست نازی ھا به قتل ه  ھزار سرباز لھستانی را در کاتيون ب٢٠شوروی را توسط اشراف لھستانی نابود کردند و 

کنند، تا حقايق تاريخی غير قابل انکار را رسانند، ولی حاضرند فلمھای تقلبی بسازند، اسناد جعلی بخرند و تھيه 

  .که امپرياليستھا تبليغ می کنند دروغ است" ھولوکاستی"دروغ نيست، " ھولوکاست. "وارونه جلوه دھند

جنايتی را که امپرياليستھا با برپا کردن دو جنگ جھانی با تبليغات بر سر کشتار شش ميليون يھودی و آنھم فقط 

طور ه  ميليون کشته را ب۶٠. ھا مرتکب شده اند، حال با اين نوع تبليغات، سرپوش می گذارندھا و نه نازيالمانتوسط 

روشن است که اين سياست، نيت . ضمنی بيان می کنند، ولی تعداد شش ميليون يھودی مقتول بر سر زبانھا است

روشن . ند، در بر دارداست که صھيونيستھا در جھان ايجاد کرده ا" ھولوکاستی"خاصی را که حمايت از تئوری 

ھا المان بودند، نمی توان به المان سرمايه مالی و درنده ترين بخش بورژوازی ۀت نازی ھا را که نمايندااست که جناي

نازی ھا نمايندگان . ی در مبارزه با نازيھا به قتل رسيده اندالمانصدھا ھزار کمونيست . در مجموع منسوب داشت

 ۀ بربرمنشانۀکه امروز تبليغ می شود، بر اين واقعيت جنگ افروزان" ھولوکاستی"سرمايه داری مالی بودند و 

می ھراسند، زيرا در طی آن، " ھولوکاست"صھيونيستھا از بحث در مورد . سرمايه داری پرده استتار  می کشد

ه قابل انکار باسناد غير . را که حساب پاک است از محاسبه چه باک است و گرنه آن. نيات سوء آنھا روشن می شود
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 آنھا افشاءگری ۀ ضد ماھيت سرمايه دارانهحد کافی موجود ھست، تا بتوان جنايات نازی ھا را به اثبات رسانيد و ب

 ۀ اين جنايات ضد بشری را که در درجۀامپرياليستھا می خواھند اين ماھيت سرمايه دارانه را کتمان کنند و ھم. کرد

ر کشتار يھوديان خالصه کنند، که گويا ناشی از روحيه يھودی ستيزی يک اول به شوروی استالينی تحميل شد، د

واقعی تالش بورژوازی غرب بود تا در مقابل ديکتاتوری پرولتاريا در " ھولوکاست"خير . ديوانه اتريشی بود

شوروی واکنش نشان دھد و شوروی را به خاک و خون بکشد و از ساختمان سوسياليسم در يک کشور واحد 

  .    کشتار يھوديان بخشی از اين سناريو بود. ری کندجلوگي
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