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  ٢٠١۴ جون ١۴
  

  نقش فراموش شدۀ اتحاد شوروی در جنگ دوم

  جات بشريتبرای ن
٪ ٢٠ تنھا ٢٠٠۴در سال .  اصلی جنگ می پنداشتندۀ درصد فرانسويان، اتحاد شوروی را برند۵٧شصت سال پيش، 

اين فراموشی گام به گام نقش مسکو که توسط رسانه ھا تشديد شده است، از جمله به دليل بحث . آنھا بر اين باور بودند 

تحقيقات اخير تاريخ .  در گرفته است١٩۴١ جون تا ١٩٣٩بين سالھای  می باشد که بر سر سياست ستالين ئیو جدل ھا

 ھر چه المانقضاوت ما در مورد پيمان شوروی و . نگاران ، جنبه ھای تازه ای از اين دوران را روشن می سازد

ر مقابل چگونه می توان ناديده گرفت که روسھا يک تنه بار بخش اعظم مقاومت را بر دوش کشيدند وسپس تنھا د باشد،

  .کشته بر جای گذاشت  ميليون٢٠ به مقابله پرداختند؟ مقاومتی که) المانارتش (يورش ورماخت 

عليه » تھديدی « ، اين ارتش را » جنگ سرد«سال پس از پيروزی ارتش سرخ بر نازيسم، مردم غرب در چارچوب  ٢

 زدگی خويش را به پايان رسانده است، ريکاامشش دھه بعد ، تاريخ نگاری فرانسه که تحول ). ١(خود تلقی می کردند 

مورد لجن » جنگ بزرگ ميھنی «  و چه درمورد الماناتحاد شوروی را، چه در رابطه با دوران پيمان شوروی و 

در کتاب ھای تاريخ مدارس فرانسه ، نازيسم و کمونيسم ھم رديف قلمداد می شود و نظرات . پراکنی علنی قرار می دھد

 متفاوتی در رابطه با نقش اما تحقيقات بکر کنونی نتيجه گيری کامالً ). ٢(وپای شرقی قلب می شود تاريخ شناسان ار

  .اتحاد شوروی در جنگ دوم جھانی ارائه می دھد

 گست ا٢٣ويژه پيوست ھای سری آن می باشد که به تاريخ ه  و بالمانمھم ترين اتھام عليه مسکو، پيمان شوروی و 

، اشغال پولند توسط ورماخت در المان ۀ پی اين پيمان، در عمل، پيروزی چشمگير و کوبنددر.  رسيدء به امضا١٩٣٩

آيا دليل اين اشغال از جانب ). ٣(و کشور ھای بالتيک توسط شوروی به وقوع پيوست) پولندشرق (گاليسی شرقی 

  ؟ ژی دفاعی انجام گرفتيتدر چارچوب يک سترا ، و يا اين امر» واقع بينانه«شوروی توسعه طلبی بود، يا سياستی 

لويس، نامير و آلن . بتحقيقات اخير تاريخشناسان انگليسی زبان ، بر اساس تئوری ھای کارشناسان برجسته ای چون

، شرايطی که منجر به اتخاذ چنين تصميمی از جانب اتحاد شوروی آلکساندر ورتويا روزنامه نگار جان پرسويل تيلر 

، با پا فشاری بر  فرانسه و انگلستان، به تشويق اياالت متحده اد نشان می دھد که چگونهاين اسن. شد را ترسيم می کند

 ۀست برنامموجبات شک ،المانخويش ، به بيان ديگر تسليم در مقابل دولت فاشيست » ماليمت پيشه کردن « سياست 

 ی اين سياست منجربه امضا.شوروی برای حفاظت از کشور ھای مورد تھديد رايش، را فراھم کردند »امنيت جمعی«
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ن اجازه دادند تا از ھمان فردای ي شد که بر اساس آن پاريس، لندن و رم به برل١٩٣٨مبر  سپت٢٩ مونيخ در ۀتوافقنام

  .را به خود الحاق سازد ) ی زبان چکسلواکی، مالمانمناطق ( توافقنامه، سودت ھا یامضا

 بر خوردار بود ، در اين منطقه منزوی شده و برای آن» کامل فراغ بال « مسکو در برابررايش سوم که در شرق از 

  . رساندءرا به امضا» عدم تجاوز « ن پيمان ي در امان باشد، با برلکه موقتاً 

، در جھت انصراف نظراتی گست ا٢۴ تا ١١ انگليسی اعزام شده به مسکو از –ت فرانسوی أموريت ھيأبه اين ترتيب م

» سلواکی« و نزديک شدن » مورادی « و » بوھم «  با شوروی بودند، پس از الحاق  مشترکۀکه خواستار تشکيل جبھ

 بود که بر ١٩١۴ سال ۀخودی و دوجانبه مسکو خواستار اتحاد خودب. ، به پايان رسيدالمان کشور پيرامونی به ۀبه مثاب

 با کشور ١٩١٩د بلشويکی ض» کمربند امنيتی «  و رومانی ، يعنی کشورھای جزء قلمرو پولنداساس آن می بايست 

  .حياتی بودند، متحد می شدند ) ۴( »ئی اروپاۀروسي« ھای بالتيک که برای 

 بر دوش مسکو ئیدراکس، درياساالر انگلستان و دومانک، ژنرال فرانسوی می خواستند بار ھمه چيزرا به تنھا

 شوروی تھديد کرد ، – فرانسوی – ای انگليسی  را با معاھدهالمانمی بايست « : آنھا به سادگی چنين می گفتند . بگذارند

  .»خير می اندازيمأز و زمستان به تئيبه اين ترتيب جنگ را تا پايان پا

 بررسی گست ا١٢بود ، روز » صريح و دقيق«، که فردی کلمنت ورشيلفاما ھنگامی که فرمانده کل ارتش سرخ، 

آنھا بر  ماندھان ارتش انگلستان و فرانسه پيشنھاد کرد،را به فر» نقشه ھای عملياتی عليه کشورھای متجاوز« مشخص 

پاريس و لندن تصميم راسخ داشتند که ھيچ کمکی به متحدين شرقی خود نکنند و بار را بر . ناتوانی خويش اذعان کردند

به ويژه  محول شده به او را برايش نا ممکن ساختند چرا که ۀدوش اتحاد شوروی گذاشتند، اما در عين حال انجام وظيف

، ازقول پولندالبته پاريس و لندن بدون نظر خواھی از . ورشو وھمچنين بخارست، ھرگز به ارتش سرخ حق عبور ندادند

، ) ، م پولند ۀوزير امور خارج ( ژوزف بک ارائه دادند و ادعا کردند که به دليل وتوی کلنل ئیھا» تضمين « اين کشور

 ژوزف بک). را تشويق ھم می کردند  که خودشان پنھانی آنئیوتو(ته است  بود، دست و پايشان بسالمانکه ھوادار 

ممکن است آزاديمان را « : ، که قبل از او وزير بود را شاھد می آورد ژوزف پيلودسکی ۀھميشه اين جمله از وصيتنام

  .» ھا از دست بدھيم، اما با روس ھا روحمان را می بازيمالمانبا 

ھا از المانو از آنجا که بر طمع روز افزون ) ۵(گاليسی شرقی را از شوروی جدا کرده بود با کمک فرانسه زيرا پولند 

به .  به بعد چشم بسته بود، بيشتر از اين واھمه داشت که ارتش سرخ بخواھد اين منطقه را باز پس گيرد١٩٣۴سال 

از ، باز ھم با کمک فرانسه، ١٩١٨بود که در سال » بسارابی «  از دست دادن ۀھمين ترتيب، رومانی نيز در واھم

-١٩١٩ ھم از کشور ھای بالتيک که استقاللشان را در سال ھای» تضمينی«شوروی ھيچ . روسھا گرفته بود

ضد کمونيستی می » کمربند امنيتی « ، مديون وجود لمانا نفوذ ۀ حياتشان را در دايرۀکسب کرده بودند و ادام ١٩٢٠

  .دست آورده دانستند، نتوانست ب

 بنا به تجربه المان ن قرار گرفت، چرا کهيبرل» لطف« به بعد ، مسکو مورد ١٩٣٩ یويژه ماه مه  و بچاز ماه مار

شوروی در »  نفوذ ۀحوز«  به پولندن قول داد تا قبل از دست اندازی بر يبرل. ترجيح می داد تنھا در يک جبھه بجنگد

مسکو تنھا در آخرين لحظات اين معامله را پذيرفت، نه با .  بالتيک و به سارابی ، احترام گذاردۀگاليسی شرقی و منطق

يورش به ( » Drang nach Western«، » يورش به غرب « يا با خيال » انقالب جھانی« وسوسه به راه اندازی 

چارلز ، بلکه ھمانطور که )  در بوق و کرنا می گذاشت، دائماً ارنست نولتراست افراطی ، ی المانغربی که مبلغ 

به اين دليل که پاريس و لندن به الس  «:  گفت ١٩٣٩ ی م۶ انگلستان ، روز ۀ، وزير امور خارجليندسلی ھاليناکس

  .» شودالمانن ادامه می دادند و مسکو نمی خواست يکه و تنھا وارد جنگ با يزدن با برل
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، چھره ای شگفت زده بر ) ۶(» ھمچون بمبی بر فراز دنيا فرود آمد «  که المانغرب در مقابل خبر پيمان شوروی و 

موريت بودند از أ که در مسکو در مئیدر واقع فرانسوی ھا و انگليسی ھا.  کردءخود گرفت و خيانت شوروی را افشا

نسته بود به پيمانی سه جانبه با فرانسه و انگليس دست يابد، مجبور شوروی که نتوا  می کردند وء نقش مخرب ايفا١٩٣٣

 ۀ اقتصادی و نظامی خود را برای ادامۀن را به جان بخرد تا بتواند بنييشد برای به دست آوردن وقت الزم، توافق با برل

  .جنگ تقويت نمايد

 به عنوان قھرمان گوليست عداً که ب( در مسکو ئی، مشاور فرانسوی نيروی ھوالوگت، فرمانده ١٩٣٩ گستا٢٩

 ۀبه مثاب ستالين د کرد و ازئيأ را تورشيلف، حسن نيت فرمانده ارتش شوروی، )اسکادران نورماندی و نيمن معروف شد

 ھای سری تکميل شد ، که خط  با کنوانسيونالمانپيمان شوروی و « :  ياد کرد » الکساندر نوسکی و پتر اولوارث «

 حق نداشتند از آن عبور کنند و برای شوروی پوششی المانوروی معين می کرد که نيروھای  مرز شۀی در فاصلفرضي

  )٧. (»نظامی محسوب می شد

 ١٩١۴مبری که در سپتاعالم جنگ عمومی کرد ، تفاھم» تفاھم «  به دليل بی اعتبار شدن المان ١٩٣٩مبر روز اول سپت

فرانسه و انگلستان » ماليمت پيشه کردن « رخ ، سياست ؤ ، میميکائل کارل. فرانسه را از گزند يورش حفظ کرده بود

سيدند که نقش رھبری داند ، محکوم می کند، آنھا می تر می »ترس از پيروزی شوروی عليه فاشيسم « را که ناشی از

 ۀوع ، که برای اتحاد شوروی پيش بينی می شد ، گسترش يابد و باعث استقرار نظام شوروی در مجمالماندر جنگ با 

ن يينقشی تع» ضد کمونيستی « گرايش  ، ۵١٩٣- ۴١٩٣  مراحل کليدی بين سالھایۀدر ھم: کشور ھای درگير گردد 

  )٨. (»دليل مھم شروع جنگ دوم جھانی بود «  کننده داشت و در واقع

در جنگ کرد، اما به » بی طرفی «  نگران بود ، اعالم پولند در الماناتحاد شوروی که از پيشرفت نظامی مبر ، سپت١٧

در . از طرف کشور ھای بالتيک شد» ئیتضمين ھا« بر خواستار واکت - مبريسی شرقی ادامه داد و در ماه سپتاشغال گال

، اما انگليس از آن پس ) ٩( را از سر تسليم پذيرفت لماناآنھا توسط  » ۀاشغال بزک شد« رابطه با اين کشور ھا ، لندن 

شوروی از ھلسينکی، متحد جديد . »پيش روی ھای روسھا در اروپا «  ھمانقدر نگران پيشرفت رايش بود که نگران

ن تقاضا کرد تا در مقابل پرداخت مبالغ الزم، به باز تعريف مرز ھا بپردازد ، در برابر رد اين در خواست، يبرل

تبليغات غرب، با فنالند، قربانی کوچکی که شجاعتش . وروی با فنالند وارد جنگ شد و با مقاومتی جدی مواجه گرديدش

  .قابل تحسين بود، ابراز ھمدردی کرد

و » يا ؤر « ی، سناريوداالديه و رئيس جمھور ويگاند، ژنرال فرانسوی ژان باپتيست درزولبنا به نظر تاريخ نگار 

اما لندن از توافق . جنگ عليه شوروی در شمال وسپس در قفقاز:  طرح ريختند، برنامه چنين بود را» توھم « سپس 

 برای پايان جنگ استقبال کرد و ھمچنين از پيشرفت نظامی ارتش سرخ به ١٩۴٠ چ مار١٢ميان فنالند و شوروی در 

بوکوين  - بسارابی شمالی جوناواخر  شوروی کشور ھای بالتيک و جون ماه ۀنيم( دنبال سقوط فرانسه خشنود گرديد 

، تنھا فرد طرفدار شوروی دستگاه اداری انگلستان به مسکو گسيل شد و از آن ستافورد کريپسسپس ). را اشغال کرد

  . ترجيح دادالمانپس لندن پيشرفت شوروی در کشورھای بالتيک را بر پيشرفت 

 به دستور ١٩۴٠ اپريلی، در پولند افسر ۵٠٠٠ی اعدام  ھای شوروفپس از دھه ھا بحث و جدل، باالخره امروز آرشي

شوروی . کشف شد) نزديک سمولنسک(  در کاتين١٩٣۴ھا در سال الماناجساد اين افراد توسط . د می کنندئيأمسکو را ت

جان بيش از يک ميليون يھودی را در مناطق الحاقی نجات و سازماندھی  ی ھا ،پولندھا ضمن برخورد بی رحمانه با 

  )١٠( لويت قرار دادندو در ا١٩۴١ جونتقال آنھا را در ان

، موضوع بحث ١٩۴١ جون ٢٢ تا ١٩٣٩ اگست ٢٣ توسط ستالين، يعنی از الماندوران اجرای مفاد پيمان شوروی و 

ژی تحميل يستراتر يي نازی ويا تغالمانبرخی کارشناسان تاريخ ، صدور مواد اوليه از شوروی به . و جدل ديگری است
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، و غيره را برجسته می » جنگ امپريالستی یافشا«  ، مبنی بر ١٩۴٠به کمينترن و احزاب کمونيست از تابستان شده 

اما تاريخ نگاران ديگری که در باال به آنھا اشاره شد، چنين نظراتی را بی اھميت دانسته ويا حتی رد می کنند . کنند

مبر  و فرانسه که از سپت١٩۴١مبر م جنگ عليه ھيتلر در دسس از اعالياد آور شويم که اياالت متحده حتی پ ).١١(

  ).١٢( از طرفين درگير در جنگ بودند، ھمواره به رايش محموله ھای سنگين صنعتی صادر می کردند  رسماً ١٩٣٩

مبر ھمان سال به سوی گسسته شدن سر می برد ، در نوه  در حالت بحرانی ب١٩۴٠ جون که از المانروابط شوروی و 

 گردان ٣٠٠ تا ١٠٠ خود را گسترش داد و ئی، شوروی تسليحات زمينی و ھوا١٩۴١ تا ١٩٣٩بين سالھای « . دگرائي

، رايش پس از گرد ١٩۴١ جون ٢٢روز  ).١٣(را در مرز ھای غربی خود مستقر ساخت )  ميليون نفر۵ تا ٢يعنی (

 » ١٩۴١فروپاشی نظامی « از ) تاريخ، مکارشناس ( ،نيکال ورت. آوری نيرو در رومانی به شوروی اعالم حمله کرد

  .را به ھمراه داشت» حرکت عظيم جامعه و نظام  « ١٩۴٣ و١٩۴٢عم او در بين سالھای زسخن می راند که به 

جنگ برق آسا، در نخستين مرحله ( » بليتزکريگ «  ضمن اعالم خبر مرگ دوايننرال ج، ١٩۴١ جوالی ١۶روز 

 خود را فتح می کرد و نام اين جنگ ھای کوتاه و پيروز مندانه را جنگ برق ئیا به سرعت ھدف ھای اروپالمانجنگ، 

ژيکی دست يستراتايش سوم در روسيه به پيروزی ھای ھر چند ر« :  گفت پتننرال جدر ويشی به ) آسا گذاشته بود ، م

بازان  سرۀاومت سر سختانآنھا مق.  در نظر داشتند به پيش نمی رودالمانيافته است، سير قضايا آنطوری که رھبران 

ی تا اين ئشکستھا  که در پشت جبھه ارتش را از پای در می آوردند،ئیروس ، چنين شور خدشه ناپذير مردمی، چريکھا

مين مھمات ، آذوقه و ايجاد ارتباط مواجه بودند أ کامل برای اشغالگران که با مشکالت عظيم در تئیحد جدی و خال

نگرانی از نان فردا ، روس ھا کشتزارھايشان رابه آتش می کشند روستا ھا را منھدم بدون . ، را حدس نمی زدند)…(

  )١۴. (»می کنند و تمام ابزارھای حمل و نقل را ازبين می برند و مزرعه ھا را ويران می سازند 

عاقبتی که برای پی برد و »  ھاالمانمشکالت «  به ١٩۴١مبر  اطالعاتی جھان، از اوايل سپتۀواتيکان ، زبده ترين شبک

، »ستالين به ھمراه چرچيل و روزولت به سازماندھی صلح خواھد پرداخت« :  بينی می شد را چنين حدس زد آنھا پيش

 در مقابل دروازه ھای »ورماخت«را پيش از توقف »  وضعيت جنگ ۀن کنندييچرخش تع« به اين ترتيب واتيکان 

نظر مشاور نظامی فرانسه در مسکو ، . ستالينگراد تشخيص داد و بسياری قبل از نبرد) برويعنی آخر اکت(مسکو 

 نيز که معتقد بود به دنبال پاکسازی ھای انجام شده در رده ھای عالی ارتش ١٩٣٨ ، در سال اگوست آنتوان پاالس

، قدرت اين ارتش روز به روز فزونی ١٩٣٧ در سال ميکائل توخاتچوسکیسرخ، بعد از محاکمه و اعدام مارشال 

  )١۵.(د شدئي تاالمانفته است ، به ھنگام حمله گر

جايگاه ارتش، تربيت : بی سابقه ای در آن رشد می کند» ميھن دوستی « او می نوشت که ارتش سرخ قدرت می گيرد و

کشور رادر توانی باال نگه می داشت و قھرمانی ھای سربازانش باعث «  : آنتوان پاالسثر به نظر ؤنظامی و تبليغات م

 ، ١٩٣٨ گست از اپاالس. »واعتماد خدشه ناپذيری نسبت به قدرت دفاعی اش در آن ايجاد می کرد) …(افتخار آن بود 

ش سرخ که کيفيت ارت.  را مورد توجه قرار داده بودوريا در منازعات مرزی شوروی، چين و کجاپانشکست ھای 

 ١٣ ، روز جاپانعلی رغم خشم ھيتلر، :  آزمايش بيرون آمده بود، درس مھمی به حساب می آمد ۀچنين سر بلند از بوت

 رساند و به اين ترتيب شوروی را از وحشت درگير شدن در ءرا به امضا» بی طرفی « ، در مسکو پيمان ١٩۴١ اپريل

، شوروی ھمواره ١٩٣٧ وسپس به چين در سال ١٩٣١نچوری در سال  به ماجاپان ۀدو جبھه رھا ساخت، از زمان حمل

 ماشين عظيم ۀ جنگ، به دنبال حملۀپس از ماھھا دور بودن از صحن.  قرار داشتجاپان حمله ای از جانب ۀدر واھم

  .جنگی نازی، ارتش سرخ ، باالخره، مجددا در شرايط امکان ضد حمله قرار می گرفت

 در شرق ، توسط ارتش ١٩۴۵ تا ١٩۴٣ارتش فرانسه به عقب رانده شد، بين سالھای ويژه توسط ه رايش در غرب ب

را »  دومۀجبھ«  تقاضای گشايش ١٩۴١مبر  سپت– گست برای کمک به ارتش سرخ ، از استالين. سرخ شکست خورد
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اما ). انسه بودارسال گردان ھای متفقين به شوروی ويا ورود آنھا به سواحل فر»  دوم ۀجبھ« منظور از(  مطرح کرد

س ئي، رفرانکلين روزولت مواجه شد ، وينستون چرچيلدر مقابل اين پيشنھاد، تنھا با تعارفات نخست وزير انگلستان ، 

تجليل نمود، وی »  شوروی ۀقھرمانی نيروھای رزمند«  کرد و از ئی ھم نواچرچيل نيز بال فاصله با امريکاجمھور 

وامی که .  شوروی صحبت کرد ، که می توانست پس از پايان جنگ پس داده شودبه» وام « ھمچنين از امکان پرداخت 

 تخمين ١٩۴۵ – ١٩۴١ درآمد ملی سالھای٪۴ ميليارد روبل يعنی تقريبا ۵يک تاريخ نگار شوروی مبلغ آن را حدود 

 اين غم حضورعلی ر(تن شوروی از روابط ميان متفقين و کنار گذاش»  دوم ۀجبھ« اما مخالفت با گشايش  .می زند

) ضد بلشويک(» کمربند امنيتی «  لزوم وجود ۀ، ھمه در ھمان راستای نظري)١٩۴٣مبر کشور در کنفرانس تھران ، نو

  .بود» دست ھای باز در شرق« و 

 در اروپا ءسب قواموضوع تنا ،١٩۴٣ بروری ف٢ستالينگراد، روز  در فردريش ون پائو لوسنرال جدر پی شکست 

واشنگتن برای گردن ننھادن به موازين نظامی در جھت حل و فصل . ه در دستور روز قرار گرفتمطرح شد وصلح آيند

که توسط » اھداف جنگ «ۀ از مذاکره در بارفرانکلين روزولت. منازعات، بر سرکردگی مالی خود تکيه می کرد

رح بازگشت به مرز ھای اين ط( مطرح شده بود ، سر باز زد ١٩۴١ جوالی در ماه ستالين ژوزف ووينستون چرچيل 

 ۀداير« وجود امريکابه نظر ). تعريف شده بود، را پيشنھاد می کرد ٠۴١٩-١٩٣٩ وری سابق که در سالھایتامپرا

 در مسکو در امريکا ، متخصص امور مالی و سفير اريمنآرول ھ.  را محدود می کردامريکاثير أ تۀشوروی دامن» نفوذ

 ۀبه شوروی که در جنگ ويران شده است، مانع گسترش حوز» کمک اقتصادی«پرداخت «  معتقد بود که ١٩۴۴سال 

  .» بالکان می شود ۀآن در اروپای شرقی و منطق) …(نفوذ 

ر سرباز را در مقابل ھم قرار از يک ميليون نفدو ارتش با بيش  «١٩۴٢ جوالیستالينگراد که از می شد نبرد اما ن

پيروز شد، نبردی که اروپای اشغال شده، روز به روزآن » نبرد سخت « ارتش شوروی در اين . ، به حساب نياورد»داد

خشونت اين درگيری ) …( ديگر مخروب شده، ۀبرای ھر خانه، ھر منبع آب، ھر انبار و ھر گوش« . را دنبال می کرد

پيروزی در اين نبرد، راه رسيدن به يک قدرت جھانی را برای . » منازعات جنگ اول جھانی بيشتر بوداز تمامی 

روسيه را به قدرتی ١٧٠٩در سال ) يدنعليه سو(شوروی ھموار ساخت، ھمانطور که پيروزی در جنگ پولتا وا 

  . دادء ارتقائیاروپا

و به دليل پيشرفت ھای ارتش سرخ، فراتراز مرز ھای  خير افتادأ به ت١٩۴۴ جون، تا »  دومۀجبھ«گشايش واقعی 

ن کننده در يي طرف تعۀموقعيت برتر شوروی، به مثاب. مطرح شد»  نفوذۀحوز«، تقسيم جديد ١٩۴٠شوروی در سال 

، در » قربانی  « پولند در استفاده از ستالين ھای »سيسهد«، به دليل ١٩۴۵ بروریمذاکرات ، در کنفرانس يالتا در ف

بلکه ناشی از موقعيت اتحاد شوروی در تناسب قوای نظامی جھانی   در حال مرگ نبود،روزولت ناتوان و چرچيل مقابل

  .بود

 آغاز شد ، امريکا و ارتش انگليس و »ورماخت«ر کرد و جنگ و گريز ھمراه با مذاکره بين ييتناسب قوای جھانی تغ

ی حول جبھه ھای المان گردان ٢۶«  ھمان سال، چ، آخر ماری به شرق جريان يافتالماندر حالی که انتقال نيرو ھای 

، جبھه ھای شرقی که )١۶(»  گردان در جبھه ھای شرق بسيج شده بودند١٧٠که  ، حال آن) …(غرب گرد آمده 

 به شديداً » غروب آفتاب « ، عمليات ١٩۴۵ اپريل- چدر ماه مار. منازعات تا آخر در آن به شدت جريان داشت

کارل ، در برن، با )پدر سازمان سيا(ژيک ي، متخصص مالی و فرمانده ستاد خدمات ستراتآلن دولز : مسکوآسيب رساند

 در کسلرينگ ھزار يھودی و شکست ارتش ٣٠٠ول کشتار ؤ، که مسھيملرنرال اس اس و رئيس فرماندھی ج، ولف 

 ی م٣ تا اپريل ٢۵از . ربی ھا واگذار شودن به غياز لحاظ سياسی قابل پذيرش نبود که برل. ايتاليا بود ، به مذاکره نشست
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و   ) ھزار نفر٢٩٢ (امريکايعنی معادل کل کشته ھای   شوروی بر جای گذاشت،ۀ ھزار کشت٣٠٠، جنگ باز ھم ١٩۴۵

  ).١٧ (١٩۴۵ گست تا ا١٩۴١مبر  بين دسجاپانجبھه ھای اروپا و »  نظامی کشته ھای صرفاً « 

فضای وسيع تر و مخارج سر سام آور شيوه ھای نظامی افراطی ارتش صرف نظر از « :  معتقد است ژان ژاک بکر

اين . ») ١٨( نظامی ، جنگ دوم جھانی نسبت به جنگ اول از خشونت کمتری برخوردار بود شوروی، از لحاظ صرفاً 

 دوم  بيش از نيمی از مجموع کشته ھای جنگئیگفته به معنای فراموش کردن اين حقيقت است که اتحاد شوروی به تنھا

 ريشه کن ۀ متحمل شد ، ازجمله به اين دليل که رايش سوم ، عالوه بر نقش١٩۴۵ تا ١٩٣٩جھانی را بين سال ھای 

 ، »ورماخت«). ١٩. ( ميليون اسالو را نيز در سر می پروراند۵٠ تا ٣٠ دسته جمعی یمحا اۀکردن يھودی ھا، برنام

می »  ھای مستحق تحقيرمطلق ئیآسيا« ود روس ھا را ب» نازی زده « جوالنگاه پان ژرمانيست ھا که به شدت 

عث شد شوروی  ، ضد يھودی و ضد بلشويک آنھا باوحشی گری ضد اسالو: انگاشت و مسبب اصلی کشتار آنھا بود 

 ۴۵١٩(بھره جويد، اين وحشيگری که در دادگاه نورنبرگ ) ١٩٠٧(نتواند از قوانين جنگی مربوط به کنوانسيون الھه 

) ٢٠ (المان به ياری نمايشگاه ھای سيار در عيان گرديد ، و در غرب سالھا مسکوت گذاشته شده بود ، اخيراً ) ۴۶١٩ –

  .مجددا ياد آوری می شود

، ١٩۴١ جون ٨، به تاريخ » کميسر ھا «  معروف به ۀ در بخشنام: بيانگر شدت نفرت آنھاست »ورماخت«دستورات 

زندانی « داده شده بود در بخشنامه دستور . اعدام کميسرھای سياسی کمونيستی که به ارتش سرخ می پيوستند، صادر شد

و در ماه  جا اعدام شونده  ھزار زندانی جنگی جاب۶٠٠ ، اين حکم باعث شد حتی پس از پايان درگيری ھا،»شان نکنيد

 سيستم ئی نھایامحا«  در رابطه با ريشنونرال جنيز گرديد ، حکم » دشمنان غير نظامی « ھمانسال، حکم شامل جوالی

 بين ء ميليون اسير جنگی، يعنی دو سوم کل اسرا٣.٣ به اين ترتيب). ٢١(در اين چارچوب بود» »  بلشويکی–يھودی «

ر ، بيماری تيفوس و کا)  ٪ آنھا٨٠(گشتند، از تشنگی و گرسنگی »  شدهکشتار برنامه ريزی«  قربانی ١٩۴٢ تا ١٩۴١

 ھا تحويل داده می شدند به عنوان موش . اس.که به اس» کمونيست سر موضع«زندانيان . برده وار تلف شدند

  . بودند١٩۴١مبر در اردوگاه آشويتس، در دس. لون باق ھای گاز در کمپ زيکتآزمايشگاه، نخستين قربانيان ا

. ، کارگزاران فعال تخريب شھری و کشتار يھودی و غير يھوديان بودندالمانليس و ھا و پ. اس. ، اس»ور مارخت«

را سازمان ) رائول ھيلبرگ(» کشتار سيار« ، عمليات . اس. اسEinstazgruppen به ھمراه گروه ھای »ورماخت«

، ده روز پس از ورود نيرو ١٩۴١مبر  در اواخرسپتدر آبکند بابی يار ، C اين عمليات عملکرد گروه ۀدادند، از جمل

کشتاربی شماری که با کمک ) :  ھزار کشته بر جای گذاشت٣۴اين عمليات ( به شھر کيف است المانھای نظامی 

ايليا و اوکراينی انجام شد ودر کتاب سياه ) لتونی و ليتوانی(ی، متعلق به کشور ھای بالتيک پولند» نيرو ھای کمکی«

  )٢٢. (ثر برانگيزی وصف شده استأبه طرز ت واسيلی گروسمان دنبورگ و

ھزار ھزار در قتل عام ھائی چون کشتار در روستای اورادور )  ميلون کشته٣.٣ ميليون از ١.١(ا اسالو ھا و يھودی ھ

 شدند  اين روستا در استان ليموزن فرانسه غارت و به آتش کشيده شد، اھالی اش کشته١٩۴۴ جون ١٠روز (سور گالن 

 ۀ روز محاصر٩٠٠. و در اردوگاه ھا جان سپردند)  نفر جان سالم به در بردند ، م۶سان شد، تنھا  و با خاک يک

 ميليون جمعيت شھر، بر جای ٢.۵بيش از يک ميليون کشته از مجموع ) ١٩۴٣ جنوری تا ١٩۴١ جوالیاز ( لنينگراد 

 ھزار ٧٠ شھر، ١٧٠٠« در مجموع . تلف شدند ٢۴١٩- ١۴١٩  ھزار نفر در قحطی زمستان٠٠۶بيش از : گذاشت 

به غرب منتقل ) کارگر شرقی (Ostarbeiterيک ميليون . » صنعتی با خاک يکسان شدند ۀ ھزار کارخان٣٢روستا، 

زندانيان خود فروخته در خدمت (ھا  » Kapos«  ھا و . اس.ا از بد رفتاری اسشدند که يا از خستگی و فشار کار و ي

 فورد که کاميون ۀی و يا خارجی ، مثل کارخانالمان، در اردو گاه ھا ، معادن و کارخانجات متعلق به شرکتھای ) ھاالمان

  . شرق توليد می کرد ، کشته شدندۀ تنی در جبھ٣ھای 
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را که مردمش، چه نظامی و چه غير نظامی با دالوری » اتحاد بزرگی « ف شده، ، شوروی ضعي١٩۴۵ ی م٨از ھمان 

سد «سياست . بودند، از دست داده بود ھا تحميل کرده امريکائی ھا و ين با پيروزی در جنگ ، به انگليسو به قيمت سنگ

در )  شوروی ، م پس از جنگ ، برای مقابله با گسترش نفوذترومن ۀبنيان نظري (Containtment» راه شدن 

نخستين جنگ سرد که  برآمده از» کمربند امنيتی « به رھبری واشنگتن، اينک با سياست » جنگ سرد « چارچوب 

  …عليه شوروی رھبری شده بود ، ھم راستا می گرديد ١٩٣٩ تا ١٩١٩توسط لندن و پاريس از 

————————  

  :يادداشت ھا

تاريخ و جغرافيا » آيا غرب از شوروی و کمونيسم می ترسيد ؟« ، »ضربه پراگ « از کمينفرم تا ١٩۴٨تا ١٩۴٧) ١

  ٢۴٣ تا ٢١٩ ص ١٩٨٩مبر  سپتگست ا٣٢۴پاريس شماره 

تاريخ و جغرافيا پاريس »  در کتاب ھای تاريخ و جغرافی سال آخر دبيرستان ھای فرانسه امريکا«  ، ديانا پينتو) ٢

، » ١٩۴١ تا ١٩٣٣ جنگ دوم جھانی از ۀشوروی و ريش«  کتاب ۀمقدم  و۶٢٠ تا ۶١١ ص ١٩٨۵چ  مار٣٠٣ ۀشمار

  .١٩٩۵، نيويورک سنت مارتن پرس، ژوفری روبرتز ۀنوشت

، ژوفری روبرتز، سنت مارتن پرس، نوشته » ١٩۴١ تا ١٩٣٣ جنگ دوم جھانی از ۀشوروی و ريش« ھمان کتاب ) ٣

  .١٩٩٧ جوالیلوموند ديپلوماتيک » نالماناگفته ھای پيمان شوروی و  « ۀ و مقال١٠۵ تا ٩۵، ص ١٩٩۵نيويورک 

 ی ھاف ھای وزارت امور خارجه يا نيروی زمينی فرانسه می باشند و يا از آرشيفمنابع مورد اشاره متعلق به آرشي) ۴

در مورد کتابھای متعددی که نويسنده در اين مقاله به آنھا اشاره .  استخراج شده اندامريکا، انگلستان و المان ۀمنتشر شد

 .مندان فھرست کامل آنھا را در آدرس زير می يابنده د و زياد در فرانسه شناخته شده نيستند، عالقمی کن

 monde.www://http-fr.diplomatique/٢…;  

ی ھا، ليتوانی ھا، پولندتيب متعلق به روس ھا ، مغول ھا، گاليسی در طول تاريخ دست به دست گشته است و به تر) ۵

  . ، گاليسی شرقی را به روسيه دادلرد کروزن، ١٩١٩در سال . ی ھا بوده استپولندريشی ھا وباز روس ھا و تا

 ١٩۴٨ سال The gathering storm Houghton Mifflin Company ، خاطرات ، جلد اول ،وينستون چرچيل) ۶

  ٣۴۶ص 

  ١٩٣٩ گست ا٢٩ ، وزير نيروی ھوائی، مسکو گی دو ال شامبر ۀنام) ٧

 تا ٢۵۶، ص ٢٠٠٠، شيکاگو ، ايوان دیادی نا فرجام و شروع جنگ دوم جھانی، ح، ات١٩٣٩، ميکائل جی کارلی) ٨

٢۵٧  

   وزارت امور خارجه فرانسهف ، ارشي١٩٣٩بر و اکت٢٨ ، لندن شارل کوربن ٧٧١نامه ) ٩

 ، انتشارات سازمان يھوديان، فيالدلفيا و ١٩۴١ تا ١٩٣٩يھوديان اروپای شرقی  از دو واقعه، ئی ، درسھاداو لوين) ١٠

  ١٩٩۵اورشليم 

برنارد  که به آنھا اشاره شد را مطالعه کنيد به ھمراه کتاب ژوفری روبرتز و گابريل گورديستکیکتاب ھای ) ١١

مارگارت بوبر کمونيست آزاديخواه . ٢٠٠٣ديه پاريس ، انتشارات تاين١٩۴١ تا ١٩٣٩ن ي، مسکو ، پاريس و برلبايرلين

  . را به گشتاپو تحويل دادالماندر خاطراتش شوروی را متھم کرد که مبارزين ضد فاشيست نومن 

 و صاحبان صنايع و بانکداران ١٩٨٣ ، نيويورک دوالکرت پرس ١٩۴٩ تا ١٩٣٣ ، مراوده با دشمن شارل ھيگام) ١٢

  ١٩٩٩ ، پاريس رمان کولنافرانسه در دوران اشغال ، 

  ١٣٩ و ١٣۴ تا ١٢٢ص » ١٩۴١ تا ١٩٣٣ جنگ دوم جھانی از ۀشوروی و ريش«  کتاب ژوفری روبرتز) ١٣
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 ص ۴ ملی ، پاريس جلد ۀ، چاپخان١٩۴١ تا ١٩۴٠ی آشتی، ويسبادن الماننمايندگی فرانسه در مقابل کميسيون ) ١۴

  ۶۴٩ تا ۶۴٨

  رتش سرخ را تضعيف کرداين پاکسازی ھا به واقع به شدت ا) ١۵

  ١۴ و ١٣ فصل ١٩۶٩ ، نيويورک راندم ھوس، سياست جنگ، گابريل کالکو) ١۶

  ٣٢٢ ص ٢٠٠٢، کمپلکس ، بروکسل ١٩۴۵ تا ١٩١۴ ، خشونت جنگ پيتر الگرو) ١٧

  ٣٣٣ھمانجا ص ) ١٨

و ، ١٩٩١ Vordenker der Vemichtung ,Hoffman unde campe Hamburg،گوتز آلی و سوزان ھيم) ١٩

 را باز خوانی می کنند، کمپلکس ، بروکسل ]شوروی[ا شوالمان ، به نام تاريخ نگاران دمينيک ويدال آن توسط ۀخالص

  ١٠٠ تا ۶٣، ص ٢٠٠٢

  ٢۵٣ و٢٣٩ ص ٢٠٠٠ ، انتشارات پوف ، پاريس ]شوروی[ درک ھيتلر و شواادموند ھوسن) ٢٠

 ، چشم تام بوئر و ١٩٩٩ ھاشت پلوريلارتش ھيتلر،  و ١٩٨۵، لندن مک ميالن، المان، نيرو ھای اومر بارتف) ٢١

  ١٩٨١، لندن آندره دوتشھای بسته در مقابل کشتار، 

  ١٩٩۵آکت سود ، آرل ) ٢٢
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