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 شيری. م. ا:  از و پيش درآمدبرگردان

 ٢٠١٢ نومبر ٠٣
 

 دادگاه اروپا اسناد کاتين را جعلی شناخت
  

  پيش درآمد 
  ! »ھم فھميد) دادگاه اروپا(آش آنقدر شور بود که خان «

 کاتين در اوايل ۀول نبودن اتحاد شوروی در قبال فاجع به حکم دادگاه اروپا مبنی بر مسؤدر پی انتشار اخبار مربوط

بر در رسانه ھای فدراسيون روسيه، دولت مافيائی اين کشور سرمايه داری بار ديگر شيپور کارزار وماه اکت

 درآورده و پيش از ھمه، دميتری مدودف، نخست وزير صداه را با تمام توان ب) ستالين ستيزی(کمونيسم ستيزی 

افشای «، »حزب روسيه واحد« با ھمکيشان خود در جلسه ای، در »گنج يافته نابرده رنج«روسيه، اين پسرک 

اوجگيری مجدد کارزار ضدکمونيستی در . » دولت دانستۀمستمر جنايت دولت شوروی را جزء وظايف روزان

جدائی ناپذير و شايد سخيف ترين بخش کمونيسم ستيزی جھانی مافيای سرمايه باشد  جزء  امروز، طبيعتاً ۀروسي

  . سرمايه داری روی می دھدۀکه در شرايط بحران ساختاری نظام فرسود

در ارتباط با جعل اسناد و دستکاری اسناد تاريخی دولت اتحاد شوروی، راقم اين سطور بر اساس اسناد منتشره و 

، تنظيم و منتشر ساخت و »تشديد ھيستری ضد کمونيستی« نوشتاری تحت عنوان ١٣٩٠ یجديافته ھای خود، در 

  :باشد که نوری ھر چند کمسو بر حقايق تاريخی بتاباند. ا می آورمج در ايناينک بخشھائی از آن را عيناً 

...  

 از بام ئیشرم و حيانسل امروزی ھمفکران و ھمدستان فاشيسم و الھامبخشان امپرياليست آنھا بالوقفه و بی ھيچ 

که حتی يک کلمه ھم از   می کنند بدون اينئی سازندگی سوسياليستی افسانه سراۀ خشونتھای دورۀتا شام در بار

اينھا، دادگاھھای .  تشکيالتی خود در آن دوره بر زبان بياورند- توحش بی حد و مرز ھمفکران و متحدان طبقاتی

حضور جمع کثيری از خبرنگاران و نمايندگان سياسی خارجی تشکيل علنی موسوم به دادگاھھای مسکو را که با 

 يھودی تبار  پزشکان اساساً ۀبرای محاکم» آفت پزشکی« دادگاھھای ۀ زير سؤال می برند ولی، در بارگرديد، علناً 

را که زبده ترين کادرھای رھبری دوره ھای سازندگی سوسياليستی و بازسازی خرابيھای جنگ جھانی را با 

  ...طور قطع فراموش می کننده ھای مختلف طبی در بيمارستانھا به قتل می رساندند، بمتد

 دو نيروی سرمايه ۀ اتحاد شوروی در اثر اتحاد و ھمکاری سازمانيافتۀبا اين وجود، تخريب سوسياليسم و تجزي

م دميد و آنھا را به و تروتسکيس» چپ«داری در داخل و خارج از اتحاد شوروی، روح تازه ای بر کالبد وازدگان 
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کارزار ضد کمونيستی بقايای فئودالی و ارتجاع سرمايه داری که ھمواره جريان داشت، با . تبديل کرد» شير غران«

 سرمايه داری، شدت و حدت بی سابقه ای ۀوری بزرگ روسيه از دايرتبر و خروج امپراوپيروزی انقالب کبير اکت

 -  ياکوفليوف- چوفربوقدرت رسيدن باند خائن گه  خود افزود و با بۀبر دامن پنجاه قرن بيستم ۀگرفت و از اواسط دھ

خصوص، با ه اين دوره، ب.  اوج خود رسيدۀ ھشتاد قرن گذشته در اتحاد شوروی، به نقطۀ دوم دھۀيلتسين در نيم

سازندگی و ۀ طور کلی، دوره  ھا و افسانه پردازی ھای بی پايه ھمراه بود که بئیموج عظيم جعل اسناد، افتراگو

ه ابعاد جعل اسناد ب.  بازسازی ويرانيھای ناشی از تھاجم فاشيسم در اتحاد شوروی را به زير سؤال می بردۀدور

بدين ترتيب، پس از بازار گرمی در ميان . ، صد تا به يک شاھی تنزل کردء آنھا ابتدایحدی گسترده بود که قيمتھا

رصه را نيز به انحصار مطلق خود درآورد و در سوداگريھای عظيم  روسيه اين عئی، دولت مافيا»چپنما«ابلھان 

ست، ھر دولت، ھر حزب، ھر تشکيالت و يا ھر کسی می تواند سند اھنوز ھم که ھنوز . کار گرفته بين المللی ب

  اليگارشی روسيه-ئیخصوص به دولت مافياه دلخواه خود را به ھر تاريخ، با ھر عنوان و با ھر مھر و امضائی، ب

  .طور تضمينی در زمان دلخواه خود تحويل بگيرده سفارش دھد و پس از توافق بر سر شروط و يا قيمت، ب

 ھای خصمانه مربوط به سالھای ئی ھا و افسانه سرائیدر اين دوره، با توجه به اين واقعيت که اغلب ياوه گو

چندان پولساز نبود، جنايت ھولناک سازندگی سوسياليستی و بازسازی ويرانيھای جنگ جھانی دوم، رسوا شده و 

نازی ھا در کاتين که تا آن موقع کمتر مورد ترديد قرار گرفته بود، به يکی از مھمترين و پرمشتری ترين عرصه 

 - تازگی موضوع کاتين سبب شد که دولت مافيائی. ھای جعل اسناد در دست دولت کنونی روسيه تبديل گرديد

  .کار اندازده اد را در ابعاد گسترده ای باليگارشی روسيه مکانيزم جعل اسن

 کاتين در ۀ اسناد برای واژگونه نشان دادن جنايت نازيھا در کاتين، عمليات جعل اسناد واقعۀدر پی جعل گسترد

 روسيه و اختفای آنھا در نزد رئيس جمھور ۀ، جمع آوری کليه اسناد اصلی آرشيوھای ويژ١٩٩٢ -١٩٨٧سالھای 

 اول، اسناد مخصوص دفتر ۀ رھبری ستالين، در وھلۀين صد سند تاريخی مربوط به دوردر کرملين و جعل چند

 کاتين را، گنادی زيوگانوف رھبر حزب کمونيست روسيه ۀسياسی حزب کمونيست اتحاد شوروی در رابطه با حادث

ۀ و نماين حزب کمونيست ۀ و ويکتور ايليوخين، يکی ديگر از رھبران برجست٢٠٠٩ ماه مه سال ١٢در تاريخ 

 نموده، رونوشت اسناد اصلی و جعلی را در صحن علنی مجلس دوما، ء افشا٢٠١٠مجلس دوما در تابستان سال 

  . در مصاحبه ھای مطبوعاتی و غيره نشان دادند

پس از آن، حزب کمونيست روسيه در دادگاه قانون اساسی کشور و سپس در دادگاه استراسبورگ عليه دولت 

بدين ترتيب، .  اصل اسناد به دادگاه قانون اساسی امتناع کردۀد ولی حاکميت روسيه از ارائروسيه اعالم جرم کر

کدام از اين مراجع به اصطالح قضائی، به شکايت حزب کمونيست روسيه ترتيب  که انتظار می رفت، ھيچ ھمچنان

در جلسات مجلس و کميسيون  به اين سو، ١٩٩٣البته قبل از اين نيز، حزب کمونيست روسيه از سال . اثر ندادند

، در کنفرانسھای مطبوعاتی و ميزگردھای متعدد، سند سازيھای دولت روسيه را )دوما(امنيت ملی مجلس روسيه 

» انجمن سراسری افسران روسيه« اين اقدامات، به ابتکار ۀموازات ھمه دست آخر، ب. افشاء و محکوم کرده بود

 با شرکت شمار کثيری از قضات، حقوقدانان، ٢٠١١ سال فبروری ١٠يک دادگاه نظامی اجتماعی، در تاريخ 

در اين دادگاه زنده . ن سياسی و اجتماعی تشکيل گرديدان، پژوھشگران، نويسندگان و فعاالمحققان تاريخ، کارشناس

ظيفه  دوما و رئيس سابق کميسيون امنيت ملی مجلس روسيه در مقام دادستان انجام وۀياد ويکتور ايليوخين، نمايند

بدين ترتيب، در تمام جلسات کميسيون امنيت ملی مجلس، در ھمه کنفرانسھای مطبوعاتی، ميزگردھا و . می کرد

 کاتين مورد بحث و ۀھمچنين، در ھمين دادگاه نظامی اجتماعی، جزئيات جعل اسناد و واقعيات مربوط به واقع



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

اين را ھم ناگفته نگذارم که چندی پس از . رسيدبررسی قرار گرفت و مجرميت دولت روسيه سرمايه داری به اثبات 

طرز مشکوکی ه  ناگھان ب٢٠١١ چ مار١٩، ويکتور ايليوخين در فبروری ١۵صدور حکم اين دادگاه در تاريخ 

  . فوت کرد

 سال اپريل١٣ ھيتلری در المانواقعيت جنايت کاتين از چه قرار بود؟ اولين خبر مربوط به جنايت کاتين از سوی 

اين . دستور دولت اتحاد شوروی کشته شده انده  شد و در آن گفته می شد که افسران لھستانی گويا ب پخش١٩۴٣

، به اشغال نازيھا ١٩٣٩بر سال و اکت١٢خبر زمانی پخش شد که لھستان از چھار سال پيش از آن، يعنی از تاريخ 

 جنايتکار اصلی ٢۴انس فرانک، يکی از  فاشيستی اعالم شده و ھالمانعنوان پنجمين فرمانداری کل ه در آمده و ب

 امور مردم مناطق اشغالی لھستان و سپس به ۀول ادارؤعنوان مسه  بءدر دادگاه نورنبرگ، از سوی ھيتلر ابتدا

  .ن گرديده بودييمقام فرماندار کل آن تع

در اين . رساندبه چاپ » ھمدستان لھستانی ھيتلر«مقاله ای تحت عنوان » پراودا «ۀ روزنام١٩۴٣ سال چ مار١٩

، به »ترورھای بلشويکی« فاشيستی، در پاسخ به المانکه چگونه اشغالگران  مقاله به شواھد زيادی، مبنی بر اين

ھمانطور که اينک روشن «: در اين مقاله ھمچنين گفته می شود. کشتارھای جمعی مبادرت کردند، اشاره شده است

 ۀھا پرسنل سابق ارتش لھستان را که در منطقالمان، ١٩۴١شده است، پس از عقب نشينی ارتش شوروی در سال 

سمولنسک غربی به کارھای ساختمانی مشغول بودند، به ھمراه شمار زيادی از ساکنان مناطق غربی، از جمله، 

نازيھا با تمام توحش، ارتشيان سابق لھستان و بسياری از . استان سمولنسک اتحاد شوروی را به اسارت گرفتند

  .»منطقه را کشتار نموده اند و حاال، برای پاک کردن آثار اين جنايت شنيع خود تالش می کنندمردم اين 

دست آمده، شامل سالحھا و گلوله ه له اين است که تمام تحقيقات کارشناسانه و اشيای دليل بأاولين و مھمترين مس

انيان، مدارک پزشکی قانونی مبنی بر ی بسته شده به دست قربالمانی خارج شده از اجساد، قطعات طناب المانھای 

چوف و پيروان ربوخالف ادعای نازيھا و باند گدھد که اين واقعه   نشان می١٩۴١وقوع کشتار در پائيز سال 

 روی داده است و اين زمانی بود که ١٩۴١، بلکه در پائيز سال ١٩۴٠ايرانی جوزف گوبلز، نه در تابستان سال 

روی را در اشغال خود داشته، ارتش سرخ از آن مناطق، از جمله، استان نازيھای بخشھای غربی اتحاد شو

عالوه بر . سمولنک که جنگلھای کاتين در آن واقع است، عقب نشسته بود و جنگ در اطراف مسکو جريان داشت

عکس، به درست .  اينھا، ارتش سرخ با ارتش لھستان نمی جنگيد تا پرسنل آن را ھم به اسارت بگيردۀھم

 ھزار نفر که ھنوز در مقابل اشغالگران نازی ٩۶ از ارتش لھستان تحت فرماندھی ژنرال آندرس، شامل ئیاواحدھ

  .مقاومت می کردند، ھمزمان با عقب نشينی ارتش سرخ، به خاک شوروی عقب نشستند

، ١٩۴٣ يلاپر ٩گوبلز که در بی شرمی حد و مرزی نمی شناخت، حتی چھار روز قبل انتشار خبر جنايت کاتين، در 

 ھزار ١٠نيروھای شوروی در جنگلھای کاتين، در حدود «: ن کرده، می نويسدييھويت اجتماعی مقتولين را تع

. »اسير لھستانی، اعم از نظامی و غيرنظامی، روشنفکران، روحانيون، ھنرمندان و غيره را به قتل رسانده است

سفانه در گورستان کاتين، أمت«:  نوشت١٩۴٣ل نيز  ماه مه سا٨تاريخ ه  خود بۀوی در دفتر يادداشتھای روزان

سپس گوبلز . »له عبارت از اين است که اين موضوع بايد روشن شودمسأ. ی کشف شده استالماناسلحه و مھمات 

 ۀ رابطۀتصور می کنم که اينھا، يا ھمان تسليحاتی ھستند که ما در دور«: برای توجيه آن می انديشد و می نويسد

گوبلز با . »حاد شوروی به اين کشور فروختيم و يا خود شورويھا آنھا را در گورستان گذاشته انددوستانه با ات

ھر طريق ه  عظيم سياسی دنباله دار تبديل شده و ما بايد بۀلموضوع کاتين به يک مسأ«: ه می دھدخرسندی ادام

  . »ممکن، از آن استفاده کنيم
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 ھزار نفر و در يکجای ديگر از ١٠ته شده در جنگلھای کاتين را ھمانطور که می بينيم، گوبلز شمار اسيران کش

 -خود» منبع الھام« ھزار نفر اعالم کرده ولی، دولت روسيه و گوبلزيھای ايران، حتی رو دست ١٢يادداشتھايش، 

  .  ھزار نفر افزايش داده اند٢۵بلند شده، اين رقم را به -گوبلز

 جنايت ۀ ھای ادامه دھندگان راه گوبلز، روشن است که پروندئیوه سرابا اين تفاسير مختصر و صرفنظر از ھمه يا

 جعل کردند، امپرياليستھا پی گرفتند و پس از شکست ١٩۴٣کاتين را نازيھا پس از شکست در استالينگراد در سال 

 در  يکی از ابزارھای چاپلوسی برای تأمين منافع بورژوازی روسيهۀمثابه سوسياليسم، دولت روسيه آن را ب

اسناد جعلی »  جلد٢٠«و »  کيلوگرم٧٢«و »  جعبه۶« تحويل ألۀسوداگريھای بين المللی بکار می برد و مس

، در چھارچوب ھمين سندسازيھا در ٢٠١٠ کاتين از سوی دولت روسيه به دولت لھستان در سال ۀمربوط به فاجع

  .سطح دولتی قابل بررسی و ارزيابی می باشد

فرماندھی ژنرال آندرس که ھمراه با ارتش ه  ھزار نفری لھستان ب٩۶ سرنوشت ارتش ۀاما چند کلمه ای در بار

  :خاک اتحاد شوروی عقب نشينی کردنده سرخ ب

 دفاع دولت اتحاد شوروی قرار مبنی بر پذيرش ۀ، در گرماگرم نبرد در اطراف مسکو، کميت١٩۴١مبر سال  دس٢۵

  .ارتش لھستان در اراضی اتحاد شوروی را صادر کرد

لھستانی ھا بدون . وجود آمده اما پس از چندی برخی مشکالت در روابط فرماندھان اين ارتش با حاکميت شوروی ب

توجه به مشکل دولت شوروی در تأمين تسليحات ارش سرخ، از عدم تأمين خود با تسليحات و خارج بودن از 

 چ مار١٨ لھستان را ستالين و آندرس در اين نارضايتی ارتشيان. جبھه ھای جنگ از دولت شوروی ناراضی بودند

ما برای اعزام لھستانی ھا «:  آندرس، ستالين به وی گفتۀگفته ب. گو قرار دادند و  مورد بحث و گفت١٩۴٢سال 

لھستانيھا می توانند ھر زمان که ارتش سرخ به مرز لھستان برسد، در جنگھا . به جبھه ھای جنگ عجله نداريم

  .»شرکت کنند

در پاسخ .  غربی متحدين تأکيد می کردۀ آندرس بر خروج ارتش لھستان از اتحاد شوروی و اعزام به جبھاما ژنرال

 به ١٩۴٢مبر سال  آنھا در ماه سپتۀ ھزار نفر خانواد٣٧ ھزار نفر از ارتشيان لھستان و ٨٠به تأکيد آندرس، 

ران به عراق برای حفاظت از تأسيسات نفتی بريتانيا در اين دو کشور اعزام ايران و بخشی از آنھا نيز از طريق اي

 فريقا و در اطراف مونته کاسينوا در جبھه ھای جنگ در شمال ١٩۴۴نھايتا، آنھا در سال . شدند

)Montecassino (اد مند به ماندن در اتحه  ھزار نفر عالق١۶. در ايتاليا شرکت کرده، سپس به ايتاليا منتقل شدند

شوروی نيز به ھمان ترتيبی که ستالين پيشنھاد کرده بود، پس از رسيدن ارتش سرخ به مرزھای لھستان، به 

  ...جبھه ھای جنگ اعزام شدند

 تلويزيون روسيه با چند متخصص و پژوھشگر و روزنامه ۵ دقيقه ای کانال ۵٠ناگفته نماند که مصاحبه تقريبا 

علت ناواردی به کار صداگذاری و يا افزودن زيرنويس ه سفانه بأست، ولی مت ا زير موجودۀنگار نيز در نشانی مقال

  ... آن صرفنظر کردمۀبه ويدئو، از ترجم

  مترجم

***  

چوف و يلتسين  گربۀتقديمی در دور» اسناد«، دادگاه اروپا با صدور يک حکم پر سروصدا، ٢٠١٢ سال جون ١٨

. تيرباران دھھا ھزار افسر لھستانی در کاتين را جعلی اعالم کردداير بر مجرميت ستالين و دولت اتحاد شوروی در 

 اينترنتی روزانه، ۀ روزنامGRANI (ھا»گرانی«سکوت کرده اند، » پژواک مسکو«تلويزيونھای بورژوازی، 
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که اين يک خبر حيرت انگيز  چون. دم درنمی آورد»  جديدۀروزنام«خاموشند، .) م. وابسته به نئوليبرالھای روسيه

  حاال با اين ھمه چه کار بايد کرد؟.  مقياس جھانی استدر

ول تيرباران جمعی افسران لھستانی در سؤ، دادگاه حقوق بشر اروپا با صدور حکمی اعالم کرد، که روسيه ماخيراً 

طور خستگی ناپذير ه چنين برمی آيد که رھبری کشور ما در اين بيست سال ب. خبر تعجب آوری است. کاتين نيست

چنين استنباط می شود که ساختگی بودن اسناد .  يکی ديگر مرتکب شده است۴٠يتی اقرار کرده که در سالھای به جنا

ف، عضو دفتر سياسی کميته مرکزی ئي توسط الکساندر ياکوفل٨٠ ۀمربوط به تيربارانھا در کاتين که در اواخر دھ

. ه آنھا را بی نياز از بررسی تشخيص دادحزب کمونيست اتحاد شوروی کشف شدند، چنان واضح است که حتی دادگا

 برای کسی از  تجزيه اتحاد شورویۀمعلوم می شود که تحريف تاريخ ميھن و بدنام کردن شخص ستالين در آستان

احتمال دارد، دقيقا به سبب ھمين بيان صريح . چوف، رئيس جمھور اتحاد شوروی الزم بوداطرافيان ميخائيل گورب

 در روسيه سعی می کنند تفسير دوسويه ای از آن ارائه دھند که گويا قاتل ھنوز مشخص در قرار دادگاه است که

خاطر چه چيز محکوم شده ه  سخنی چند در اين باره، که چه کسی و بءابتدا... نشده، آيا ممکن است ستالين باشد؟

که دستور تيرباران  ين ناگھان نزديکان افسران لھستانی شکوائيه ای مبنی بر ا٢٠٠٩ و ٢٠٠٧در سالھای . است

سبب شکايت آنھا اين بود که کشور ما . افسران در کاتين را ستالين صادر کرده است، به استراسبورگ تسليم کردند

 قانون دادرسی کيفری ٢۴، بخش اول از ماده ۴ بر اساس بند ٢٠٠۴کار تحقيقات در باره کشتار کاتين را در سال 

  .ه استمتوقف کرد) به علت مرگ متھم(روسيه 

 تيربارانھا در کاتين، بررسی مجدد آنھا را ضروری ساخته ۀشيوی مربوط به حادثراحتمال دستکاری در اسناد آ... 

تا کنون تصور می شد که اعدام جمعی شھروندان لھستان، که اکثريت آنھا را افسران اسير ارتش اين کشور ... است

اگر . دست مأموران وزارت کشور انجام گرفته استه وروی و بدستور رھبران درجه اول اتحاد شه تشکيل می داد، ب

.  نفر اسير لھستانی اعدام گرديده اند٢١٨۵٧بخواھيم به اسناد آرشيوی باور کنيم، در جنگلھای اطراف سمولنسک 

رو » يانووتس و ديگران عليه روسيه «ۀپروند.  شکايتھا را مورد رسيدگی قرار داددادگاه حقوق بشر اروپا، طبيعتاً 

واقعيت اين است که قضات اروپا عادت کرده اند نه بر اساس اتھامزدنھای پر . شدند و تناقضات از اينجا پديدار گشتند

فرمان اعدام جمعی را صادر کرده » جبار«اما اين ادعا که ستالين . ھياھو، بلکه، بر پايه اسناد و مدارک قضاوت کنند

مدارک تقديمی طرف لھستانی نيز . دی دال بر اثبات آن يافت نشدولی ھيچ سن. است، نيازمند سند و مدرک بود

اما شھادت طرف روسيه . نتوانستند در خدمت اثبات اين مدعا قرار گيرند که روسھا لھستانی ھا را تيرباران کرده اند

ی به اين چون فرصت نيافتند ھيچ سند. و بدتر از آن، اسناد آرشيو پس از يک بازبينی سريع، ناديده گرفته شدند

خاطر اين نبود که اسناد جعلی ه اين وضع آيا ب.  در اين باره صادر نکردندئیپرونده اضافه کنند، حکم پر سروصدا

   ممکن است برای ما و شما قانع کننده باشند، ولی نتوانستند قضات اروپائی را متقاعد سازند؟٨٠ ۀسالھای دھ

 ۀپروند«شورای دادگاه مرکب از ھفت قاضی پس از رسيدگی به باالخره، دادگاه اروپا به چه نتيجه گيری رسيد؟ 

بر اساس شکايت دوازده نفر از نزديکان افسران معدوم لھستانی، با چھار رأی »  و ديگران عليه روسيهيانووتس

 نتايج اصلی چنين. ول اعدام آنھا نيستندؤمقامات اتحاد شوروی مسمثبت در مقابل سه رأی منفی، قرار صادر کرد که 

غرامت مالی : اين قرار از نظر روسيه بدين معنی است. ول اعدامھای جمعی در کاتين نيستؤکشور ما مس: است

سر می زد، حداقل ما )  ميليارد دالر٢( وکالی آنھا، به رقم نجومیۀعقيده مورد نظر بازماندگان معدومين را که ب

بر .  ميليارد دالر را آغاز کرده است١٠٠مبلغ ه ی بائعو دۀ، لھستان ھم تدوين طرح اقاماتفاقاً . پرداخت نخواھيم کرد

 ۀشيوی مربوط به حادثراحتمال دستکاری در اسناد آ. اساس يافته ھای اصلی، مسائل ديگر نيز مطرح می شود
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 تدوين ٩٠ ۀ کشور که در اوايل دھ۴٠ ۀ و تاريخ دھتيربارانھا در کاتين، بررسی مجدد آنھا را ضروری ساخته است

ن مقصران جعل اسناد طبق موازين قضائی، گرچه اين راز از مدتھا ييدر عين حال، تع.  از نو نوشته شودشد، بايد

. عنوان جنايت جنگی شناخته دادگاه ھمچنين تيرباران لھستانی ھا را ب. نظر می رسده پيش آشکار شده، ضروری ب

 را در گذشته نيز عالوه بر نمايندگان سمولنسکاف تيربارانھای اطر. ن مخالف نبودييکس با اين تب  ھم ھيچالبته، قبالً 

. اجساد وجود دارند. عنوان جنايت جنگی شناختنده  و فراريان لھستانی مقيم لندن، ستالين و ھيتلر نيز بامريکا ۀکنگر

 قضات که رغم اينه علت عدم وجود اسناد کافی، حتی به له مانده، که قاتل آنھا کيست؟ دادگاه اروپا نيز بفقط اين مسأ

بدين . برای بررسی اوراق تاريخی و شواھد آرشيوی يکسال وقت صرف کردند، نتوانست حکم قطعی صادر کند

يھا به قتل رسيده الماندست ه  جھان بر اين باور بود که لھستانی ھا بۀ ھم١٩٩٠تقريبا تا سال : ترتيب می توان گفت

دست روسھا اتفاق ه اعالم کردند که اين کشتار بف ئيفلالکساندر ياکو و چوفربوميخائيل گ ١٩٩٠اما در سال . اند

 ابھام پوشيده شده و ما فقط می دانيم که لھستانی ھا کشته شده ۀاينک پس از قرار دادگاه ھمه چيز در پرد. افتاده است

چوف ربو ميخائيل گ١٩٩٠ سال فبروریدر ماه :  موضوع بدين ترتيب آغاز شدۀدست چه کسی؟ و ھمه اما ب. اند

 دريافت کرد که در آن والنتين فالين بين الملل کميته مرکزی حزب کمونيست اتحاد شوروی، ۀارشی از مدير شعبگز

 و ١٩۴٠گفته می شد که گويا در آرشيوھا اسنادی دال بر رابطه بين ارسال لھستانی ھا از اردوگاھھا در بھار سال 

اما . ربچوف رسانيدوه منشاء اين اسناد را به اطالع گب شک و ترديد خود نسبت فالين. تيرباران آنھا پيدا شده است

ارتباط .  جھان پيچيدۀتيربارانھا در کاتين در ھم» مقصران واقعی«بوط به  تصور ديگری داشت و خبر مرفچوربوگ

  چه شواھدی استوار بود؟ گلوله و پوکه ھای يافت شده در محل اين مدعاۀبر پاي١٩٩٠يھا با کشتار کاتين تا سالالمان

جوخه ھای اعدام وزارت کشور قربانيان . ی کشته شده اندالمانراحتی ثابت می کنند که لھستانی ھا با سالحھای ه را ب

 کار مأموران ۀ می کشتند، اما افسران لھستانی حتی با شليک از مسلسل ھای سنگين، که در تجربرولورخود را با 

يھا که اولين اسناد راجع به لھستانيھای کشته شده را تنظيم المان. گاه مشاھده نشده، به قتل رسيده اند وزارت کشور ھيچ

. کردند، به اين موضوع اشاره دارند که آنھا کشته شدگان را بر اساس نشانھای ارتش لھستان شناسائی کرده اند

مقرر  معتبر شناخته می شد، ١٩۴١ اتحاد شوروی، که تا سال ١٩٣١ سال ۀنمون» موازين مربوط به اسيران جنگی«

اما کشته شدگان اين نشانھا را ھمراه داشته . می دارد که اسيران از حق حمل نشانھای ارتش خود برخوردار نيستند

يعنی، اگر آنھا اسيران جنگی بوده باشند، اصوال بايد در يک کشور پايبند به مفاد کنوانسيون ژنو نگھداری می . اند

 در بھار سال نيکوالی يژوفکه   جمعی در اتحاد شوروی از زمانیکه، اعدام  بسيار مھم ديگر اينۀيک نکت. شدند

ه  نيز اعدام دسته جمعی ب١٩۴٠ عھده دار وزارت کشور گرديد، روی نداده و در سال الورنتی برياجای ه  ب١٩٣٨

  .مخالف بود» مجازات اعدام« با برياخالف تصور عموم، . طور کلی کنار گذاشته شد

، آنھا اطالعات تازه ای ١٩٩٠ پيدا شده در سالمی کنند که، پس از انتشار اسناد ظاھراً پژوھشگران تاريخ ما اذعان 

 ١۴۵۴٢از يک طرف، اسنادی دال بر صدور .  اعدام جمعی در کاتين در دست ندارندألۀمبنی بر واضح تر شدن مس

از ديگر . ذکر شده است نيز ٢١٨۵٧موازات اين، رقم ه ب. فقره حکم اعدام عليه اسيران جنگی لھستان وجود دارد

اگر اين ھمه انسان در آنجا کشته شده، پس اجساد بقيه .  نفر مورد تأئيد قرار گرفته است١٨٠٣سوی، واقعيت قتل فقط 

، افسران جوان ارتش ھم در ميان مناھيم بگين و ُويتسخ ياروزلسکی. کجاست؟ واقعيتھای ديگری ھم وجود دارند

مقام رھبری لھستان و نخست وزيری ه  آنھا پس از گذشت چند ده سال به ترتيب، بھر دوی. اسيران لھستانی بوده اند

گاه ھيچ سخنی راجع به دست داشتن رھبری اتحاد شوروی در سازماندھی  يک از آنھا ھيچ ھيچ. اسرائيل رسيدند

 را نه مأموران ، اين ضد شوروی سرسخت به تأکيد می گفت که لھستانی ھابگينحتی . تيربارانھا بر زبان نياوردند
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، ٢٠١٢آيا تناقضات بيش از حد نيستند؟ در سال .  تيرباران کردندالمانوزارت کشور اتحاد شوروی، بلکه، گشتاپوی 

جعل نامه ای  چگونگی والديسالو شوئد، پژوھشگر تاريخ و سرگئی استريگين مجلس و ۀ، نمايندويکتور ايليوخين

 سال چتاريخ ماه ماره ب و ب/٧٩۴شماره «با ) بلشويک(اسری به دفتر سياسی حزب کمونيست سرنام برياه ب

 ايليوخين.  ھزار نفر اسيران ارتش لھستان پيشنھاد می شد، افشاء کردند٢٠را که طی آن تيرباران بيش از » ١٩۴٠

 دفتر سياسی کميته مرکزی حزب کونيست اتحاد ۀدست يکی از اعضای عاليرتبه  ب٩٠افشاء کرد که در آغاز سالھای 

نام خانوادگی اين مقام عاليرتبه حزبی را .  جعل اسناد آرشيوی تشکيل شدۀوروی گروھی مرکب از متخصصان زبدش

 .»معمار نوسازی«وف، ئياو کسی نبود جز الکساندر ياکوفل.  کمی بعد، در تابستان ھمان سال اعالم کردايليوخين

 واقع در ناگورنیھور روسيه، مستقر در شھرک در تشکيالت امنيتی باريس يلتسين، رئيس جم» وفئيگروه ياکوفل«

از اينجا صدھا سند .  منتقل گرديد، کار می کردزارچيهکه سپس به شھرک ديگری بنام ) ١٩٩۶تا سال (استان مسکو 

تاريخی جعلی به اسناد آرشيوھای روسيه افزوده شد و به ھمين ميزان ھم در اسناد تاريخی، از جمله با متد جعل 

ايليوخين خواستار شروع کار گسترده برای بازرسی اسناد آرشيوی و کشف تحريفات . عمل آمده ی بامضاء، دستکار

  . شوروی گرديدۀانجام شده در اسناد تاريخی دور

منظور ايجاد شکاف در بين ائتالف ضد ھيتلری و جدا کردن اتحاد ه  بگوبلز١٩۴٣در سال «: ويکتور ايليوخين نوشت

 ھزار افسر لھستانی را ١٠ دستور تيرباران ستالين و برياين دروغ را شايع سازد که ، سعی کرد اامريکاشوروی و 

خاطر تارومار کردن ارتش لھستان در ه اين دروغ را دولت در تبعيد لھستان که بيش از ھر چيز ب. صادر کرده اند

 اتحاد شوروی داشت، خاک اتحاد شوری تنفر شديدی نسبه بالروس غربی و اوکرائين و ضميمه کردن اين اراضی ب

پس از اين، تقلب و دستکاری گسترده در اسناد .  جھان از کشور ما روی برگرداندۀمورد پشتيبانی قرار داد تا ھم

ويکتور ايليوخين تا روز مرگ خود اعتقاد . وقوع پيوسته  مرکزی حزب کمونيست اتحاد شوروی بۀآرشيوی کميت

 کارزار تبليغاتی لگام گسيخته عليه رھبری اتحاد شوروی ۀدر ادام«ستالين اسناد تقلبی با ھدف بدنام کردن «داشت که 

  .» قرن گذشته جريان داشت، جعل شدند٩٠ ۀ در سالھای آغازين دھويژه وقيحانه و علناً ه که ب

اصرار داشت، اما نيکی را با بدی ) عنوان يھودی اسرائيلیه ھر چند ب( کشور لھستان یدر ھمه حال، ستالين بر بقا

  ... اسخ می دھندپ

 

http://bolshoyforum.org/forum/index.php?page=506 
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