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   par Annie Lacroix-Riz -  * ری-  آنی الکروآ:يسندهنو

   حميد محوی:برگردان از
  ٢٠١٤ جون ١٧ 

  ، پياده شدن نيروھا١٩٤٤ جون ٦
  از اسطوره تا واقعيت

Le débarquement du 6 juin 1944, du mythe à la réalité  

  

با اين وجود استاد تاريخ . روپا توسط آنگلوساکسون ھا به ما تحميل شده است سال، اسطورۀ آزاد سازی ا٧٠طی  

 يادآوری می کند که طرح واشينگتن و لندن به طريق اولی مبارزه عليه نازيسم نبود،  ری–آنی الکروآ معاصر خانم 

ت داد، بلکه شوروی ھا و بايد دانست که ارتش اياالت متحده نبود که رايش را شکس. بلکه ھدف اصلی آن کمونيسم بود

  .بودند که ارتش نازی را درھم شکستند

   ٢٠١٤ جون ٤|شبکۀ ولتر
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  سيطرۀ اسطورۀ آزادسازی اروپا توسط اياالت متحده 

  يک از   کدام«صتمين سالگرد پياده شدن نيروھای متفقين در نرماندی، اين پرسش مطرح گرديد که  طی ش٢٠٠٤ جون

 ، مرکز آمار عقايد عمومی نتايجی را اعالم کرد که با نتايج» شرکت داشته استالمانملت ھا بيش از ھمه در شکست 

 ٢٠و ) ٢٠٠٤( درصد ٥٨ اياالت متحده به ترتيب برای: نظر می رسيد ه  متفاوت ب کامالً ١٩٤٥ می اعالم شده در

  دائماً ٢٠٠٤از بھار تا تابستان ). ١) (١٩٤٥( درصد ٥٧، و ) ٢٠٠٤( درصد  ٢٠و برای شوروی  ) ١٩٤٥(درصد 

را درھم » غربی« اروپای ١٩٤٥ می ٨ تا ١٩٤٤ جون ٦ از امريکادر بوق و کرنا دميدند که سربازھای اياالت متحدۀ 

زادی را به آنھا بازگردانند، يعنی استقالل و آزادی که به دليل تصرف سرزمين ھايشان توسط ديدند تا استقالل و آرون

 در تھديد پيشرفت ھای ارتش سرخ به سوی غرب  نازی دائماً المانبا آگاھی به اين امر که .  نازی از بين رفته بودالمان

 آن قربانی شدن حقيقت تاريخی در مورد نقش در اختاللی که در مورد آمار  روی داد، نخستين نتيجۀ. به سر می برد

اتحاد جماھير سوسياليستی شوروی بود، اّما در مورد حقيقت قربانی شده در فراسوی معکوس شدن درصدھای اعالم 

  ). ٢(شده از سوی دفتر آمار با گذشت زمان، ھيچ پرسشی مطرح نگرديد

ا در چشم انداز و زمينۀ منازعات اخير عليه ضميمه  بدترين نوع تاريخ نگاری تحريف شده ر٢٠١٤ھفتادمين سالگرد 

  ).٣(سازی ھای روسيه در اوکرائين و در مناطق ديگر به نمايش گذاشت

 در واشينگتن ١٩٤٢ در قارۀ اروپا از سال امريکا با توسعۀ نفوذ اياالت متحدۀ — تحريف تاريخی—افسانه سرائی

واتيکان در عين حال امور .  گذاشته شدء کاتوليک به اجراطرح ريزی شده بود و با کمک واتيکان، سرپرست مناطق

به ھمراھی و در عين ). ٤(به عھده داشت» وادی نفوذ غرب«اداری را پيش از و طی و بعد از جنگ جھانی دوم در 

) ١٩٨٩(نيروی به سوی شرق از تاريخ فروپاشی ديوار برل پيش،) متحده شدهالمانو سپس ( فدرال المانحال رقابت با 

 مدعی آن بود و ١٩٤١ جوالیرا که مسکو در » اھداف جنگی«روی پيش: خود گرفت ه يتم و آھنگ سرسام آوری بر

تصاحب وادی نفوذ در مناطقی  (١٩٤٥و ) ١٩٤٠- ١٩٣٩بازپس گيری سرزمين ( پيروز مندانه بدان رسيد ١٩٤٤سال 

فنالند، :  ژرمنيک برای حمله به روسيه که کمربند امنيتی در اروپای مرکزی و شرقی می نامند، يعنی  راه قديمی

  ).٥)(کشورھای بالتيک، لھستان و رمانی

د، در مقام ديپلمات در ويشی و، پس از آزادسازی، ئی به اندازه ای باشتاب پيش می رفت که آرماند برارامريکاطرح 

ھمکاران صدر « : ه  پيشبينی کرد ک١٩۵٢در ) ١٩۴٩ گستا(سپس در بن ) ١٩۴۴مبر سد(مشاور سفير در واشينگتن 

 در وضعيت برتری امريکاطور کلی روزی که ه بر اين باور بودند که ب)  معاصرالمانپدرخواندۀ (اعظم کنراد آدناور 

قرار گيرد، اتحاد جماھير سوسياليستی شوروی مناطق اروپای مرکزی و شرقی را رھا خواھد کرد که در حال حاضر 

:  از حد پيشبينی شده پا فراتر نھاد ٢٠١۴ جون-ی شگفت آور برارد در میپيشبينی ھا). ۶(» . بر آن تسلط  دارد

 به روسيه تنزل يافت و در مرز فوری خود و پشت دروازۀ اوکرائين مورد تھديد قرار ١٩٩١شوروی سابق، از سال 

  .گرفته است

پيش از آزادسازی . دبا گذشت زمان از جنگ جھانی دوم جريان مشابھی پيدا می کن(*) »راه پيمائی به سوی شرق«

به دليل تبليغات ايدئولوژيک گول خورده بود و به ھمين علت شوروی را گرگ و رايش را » افکار عمومی فرانسه«

  .گوسفند قربانی می ديد

نشريات بزرگ که به امالک خصوصی سرمايه داری مالی تعلق داشت، متقاعد کرده بود که رھا کردن متحدی مانند 

يک پيشگوی ديگر از مرکز فرماندھی، دو ھفته پيش از . صلح پايداری را به ارمغان بياوردچکسلواکی می تواند 

جز مقدمه ای برای يک جنگ اجتناب ه  نيست بیاين ضميمه سازی شايد چيز« ) ٧(رويداد مونيخ، اخطار داده بود که 
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اھد گرفت، و به دولتی دست نشانده ناپذير، که در پايان تمام مصيبت ھای آن، فرانسه در خطر شکست و تجزيه قرار خو

  ». مستقل به نظر می رسدتبديل خواھد شد که تنھا ظاھراً 

 ٥٠رو شد ولی ه فرانسه که از سوی نخبگان خود گول خورده و به دليل خيانت آنھا، با سرنوشت پيش بينی شده روب

 کيلو وزن ١٢ تا ١٠ متوسط طوره  ب١٩٤٤ و ١٩٤٠درصد حقوق کارگران فرانسوی و کارمندان کاھش يافت و بين 

  .در نتيجه از اين پس فرانسوی ھا کمتر در دام فريب تبليغات ايدئولوژيک افتادند. کم کردند و الغر شدند

، و به تدريج در شمار فزاينده تر و طی ماه ھا کشف کردند، »محافل آگاه« واقعيت نظامی را ديرتر از فرانسوی ھا قطعاً 

را » جبھۀ شرق«وی نقشه ھائی که در نشريات ھمکاران نازی منتشر می شد، سير تحولی از طريق نقشۀ جھان يا از ر

 بی آن که پاسخی دريافت کند، خواھان گشايش جبھۀ ١٩٤١ جوالیپی گيری می کردند، و پی بردند که شوروی که از 

  . حمل می کندغرب، دومين جبھه برای کاھش قربانيان جنگی است و به تنھائی سنگينی جنگ را بر دوش خود

که موجب شور و شادی آنھا شده بود، ) ١٩٤٢مبر  نو٨(فريقای شمالی ا در امريکاخبر پياده شدن نيروھای انگليس و 

: ويد  می گ١٩٤٣ اپريلگزارشی از دفتر مرکزی اطالعات و عمليات گوليست، . در بھار آينده به خاموشی گرائيد

ھر گونه ...ه و پيروزيھايشان تمام مردم را سرشار از شادی ساختهامروز چشم تمام اميدھا به سوی روسيه برگشت«

انفعال غير قابل تعريف و توجيه . زيرا مقايسه بسيار ساده بود... تبليغات حزب کمونيست ديگر بی ھوده بنظر می رسد

د آماده می يک عده و حرکت قھرمانانۀ يک عدۀ ديگر روزھای دشواری را برای آنھائی که نگران سقوط بلشويک بودن

  ).٨(»سازد

اگر فريفتن نسل ھائی که خاطرات جنگ را ھنوز به ياد داشتند کار ساده ای نبود، ولی امروز تحريف رويدادھای 

با از بين رفتن تدريجی شاھدان و بازيگران تاريخ گذشته، بايد فروپاشی جنبش . تاريخی به سادگی انجام می گيرد

، مدت ھا به شکل گسترده فراتر »حزب تيرباران شدگان« حزب کمونيست فرانسه، .کارگری راديکال را نيز اضافه کنيم

آنچه باقی مانده کمتر در روزنامۀ حزب کمونيست . از صفوف خود واقعيات اين جنگ را به آگاھی عموم رسانده است

 نويسد، در حالی که می» ستالينی« است، و حتی با ندامت از گذشتۀ منعکس می شود، که در واقع در حال از بين رفتن

دواير . ايدئولوژی حاکم از سد بسيار مھمی عبور کرد و در منطقه بر ديگران مسلط شد. معاصر مقاومت او بود

از خود ) ٩(آکادميک ديگر ھيچ مقاومتی در مقابل تحريف افسارگسيختۀ رسانه ھای چاپی يا صدا و سيمائی يا سينما

 سرباز بايدلم ھائی مانند  نه در ف١٩٤٤ جون ٦در نتيجه، تدارکات و اھداف ). و حتی متحد می شوند( نشان نمی دھند 

  . به روشنی مطرح نمی گرددآپوکاليپس و نه در مستندھای طوالنی مانند رايان را نجات داد

  

La Pax Americana  

  ١٩٤١ جوالی، از ديدگاه آرماند برارد در امريکاحاکميت 
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خبگان فرانسوی نتايج وضعيت نظامی حاصل بود که ن) ١٩٤٣ بروریف-ژانويه(ستالينگراد » چرخش« پيش از مشخصاً 

  . در رابطه با وضعيت اياالت متحده را ارزيابی کردند» مقاومت سرسختانۀ سرباز روسی«از 

ت نمايندگی فرانسه در کميسيون أنرال پل دوين، رئيس ھيج گواه بر اين موضوع است که ١٩٤١ جوالیگزارش نيمۀ 

  ) :١٠(ش آن را به ھمکار ديپلمات خود آرماند برارد می سپارد برای آتش بس ويسبادن، تھيه و نگارالمان

جنگ برق آسا شيوۀ خاص جنگی ارتش نازی بود که با تمرکز آتش : مترجم (جنگ برق آسا ديگر پاسخ نمی داد .١—

» سرنوشت عمليات « . ) سنگين روی مواضع دشمن امکان تسخير مناطق تعيين شده را امکان پذير می ساختۀتوپخان

مقاومت بی بديل و سرسختانۀ سرباز روسی، پياده ...] که[ اين پس پيشبينی ھای رھبران رايش سوم را نفی می کرد از

نظام خلق پر شور و احساس، حمالت چريکی خسته کننده در پشت سر، تحمل تلفات جدی، فضای خالی در مقابل لشکر 

  .د آورده بود که پيشبينی نکرده بودندمتھاجم، مشکالت بسيار جدی برای تدارکات و ارتباطات به وجو

نبردھای عظيم تانک ھا و ھواپيماھا درنبود واگن ھای مناسب برای ريل ھای پھن، ضرورت تضمين جاده ھای آسيب 

 به بھای استھالک تجھيزات و صرف سوخت بسيار المانديده برای عبور و مرور روی چند صد کيلومتر، برای ارتش 

 سه ماه المانچنان که می دانيم مرکز فرماندھی .  ناپذير انبار کربوران و کائوچو می انجامدو خطر کاھش ذخيرۀ جبران

ندازد، نظم را با ايجاد رژيم ه کمونيست ھای شوروی را از پا بيطی سه ماه می بايستی ک. ذخيرۀ سوخت تدارک ديده بود

يژه از ذخائر سوخت فسيلی قفقاز بھره برداری تازه ای در روسيه برقرار سازد، و از تمام منابع طبيعی کشور و به و

با اين وجود، روسيه با قطع نظر از موارد غذائی برای فردا، با آتش افکن محصوالت کشاورزی و روستاھايش را . کند

  ».به آتش می کشد و تجھيزات عبور و مرور خود را منھدم می کند

اربابان فرانسه را مجبور می کند که ) ه آن پرداخته استکه آرماند برارد به تفصيل ب (المانخطر شکست احتمال .٢—

چنين .  برگزيده بودند١٩٢٠متحد شوند که از دوران صلح سال ھای » در قارۀ اروپا«با يک محافظ امپرياليست ديگر 

ير  به حاکميت اجتناب ناپذالمانناممکن است، با مھارت و ظرافت می بايستی از حاکميت » در ماه ھای آينده«چرخشی 

و در جنگ کنونی نيز اياالت :  اياالت متحده بود ١٩١٨زيرا در گذشته، تنھا برندۀ جنگ . اياالت متحد منتقل شويم

  . متحده پيروزمندتر از گذشته خواھد بود

قدرت اقتصادی اياالت متحده، تمدن برجسته، افزايش جمعيت، نفوذ فزايندۀ اين کشور در تمام قاره ھا، تضعيف دولت 

پائی که می توانستند با آن رقابت کنند، جملگی حاکی از اين امر است که ھر چه پيش آيد، چرخ جھان طی دھه ھای ارو

 پيروزی نظامی ١٩۴١ جوالیدر نتيجه آرماند برارد از » ) ١١(ھای آينده بايد به خواست اياالت متحده به گردش درآيد

، که جنگ فرسايشی )١٢( آن را به روشنی تعريف کردکه واتيکان کمی بعد—شوروی را در آينده تشخيص داده بود 

» یئژی حاشيه يسترات«در اين جنگ مانند جنگ پيشين » قدرت اقتصادی«با » تنھا فاتح« را از پا خواھد انداخت، المان

طور مختصر به اين معنا است که نيروھا در اطراف و نقاط ه ی بئژی حاشيه يسترات: مترجم (را به کار خواھد بست 

ناو ھواپيمابر يکی از ابزارھای اين . بل دسترسی به دشمن و يا مناطقی که تحت اشغال خود دارد تمرکز داده می شوندقا

  ). ژی تلقی می شودينوع سترات

  

   بر اتحاد جماھير سوسياليستی شورویامريکاو تسلط » یئژی حاشيه يسترات«

از تاريخ تسلط شمال صنعتی بر جنوب برده دار و کشاورز ھرگز متحمل اشغال نيروی بيگانه نشده و  که اياالت متحده 

دوران امپرياليسم برای مأموريت )  از تاريخو احتماالً (خود نديده، ارتش دائمی خود را پيش از ه ھيچ تخريب زيانباری ب

ھمسايگان از بين بردن مردمان بومی، به زير سلطه کشيدن : ھائی به ھمان اندازه سخت که ساده، متمرکز ساخته بود 

برای گسترش . و اعمال اختناق در درون) امريکای التين به عنوان باغ پشتی عمارت مستر امريکاکشورھای (ضعيف 
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-١٨۴٠ژ نيروی دريائی اياالت متحده يسترات(امپرياليستی، توصيۀ رھبر گروه ھمسرايان امپرياليسم، آلفرد ماھان 

شينان او ھمين نظريه را در مورد نيروی ھوائی نيز مطرح گسترش بی حد و مرز نيروی دريائی بود، جان) ١٩١۴

وقتی . ولی نازل بودن سطح نيروی زمينی حاکی از نبود توان کافی برای مداخله در منازعات اروپا بود). ١٣(کردند 

 دست آمد، نيروھای اياالت متحده بهه پيروزی با مداخلۀ کشور ديگری با قابليت کافی برای عرضۀ گوشت دم توپ ب

از اين پس، :  به وقوع پيوست ١٩١٨ل مستقر می شوند، ھمان گونه که در بھار وشکل مابعدی در کشورھای تحت کنتر

فريقای شمالی ا در پايگاه ھای ١٩۴٢مبر صورت می گيرد، بر اين اساس از نواز راه پايگاه ھای ھوا دريای خارجی 

  ). ١۴(ئی به نيروھای بريتانيائی پيوستندامريکانيروھای 

 به تقسيم نقش نظامی انجاميده بود، به ويژه برای فرانسه و ١٩١۴در سال ) فرانسه، انگلستان، روسيه(توافق سه جانبه 

تنھا اتحاد جماھير سوسياليستی شوروی بود که اين بار در صحنۀ نظامی . با توجه به واپس کشيدن روسيه حفظ گرديد

 توسط کميتۀ فرماندھان مرکز ١٩۴٢مبر س بررسی سّری دس، جنگی که بر اسائی را به عھده داشتامريکاجنگ 

در مورد » عدم رعايت حاکميت ملی«فرماندھی ميان ارتشی، شاخص ويژه ای را مشخص کرده بود و آن ھم 

 کميتۀ فرماندھان مرکز فرماندھی ميان ارتشی در مرحلۀ نخست از جنگی ١٩۴٣- ١٩۴٢سال . کشورھای خارجی بود

» ئیامريکاژيک يبمب افکن ھای سترات«جنگ آينده » ستون فقرات«نتيجه گرفت که )  پيشينو جنگ(که جريان داشت 

را به عھده می گيرد ) زمينی(که انجام مأموريت ھای ثانوی » ، ارتشی بين المللیامريکاابزار سياست «خواھد بود و 

وم در دوران پسا جنگ ايجاد فھرست در مرحلۀ د. » وجھۀ قانونی خواھد دادامريکابين المللی خواھد شد و به قدرت «

نرال ج، اين موضوع را »ھم پيمانان«بی پايان پايگاه در سرا سر جھان مطرح خواھد بود، حتی در مناطق استعماری 

ھيچ عاملی نمی تواند مانع نگھداری «:  مطرح کرد ١٩۴٣مبر  مرکز فرماندھی به روشنی در نوه فرماندھانری آرنولد

  )١۵(» در فرودگاه ھا و عمليات آنھا بر فراز برخی سرزمين ھا با حاکميت خارجی شودھواپيماھای نظامی ما

ی از رکتيک استفادۀ ضروت) ١۶(تی شوروی به ھيوالی شوروی با تبديل اتحاد جماھير سوسياليس» جنگ سرد«

افشان در مورد را آشکار ساخت و بدان معترف شدند و به ھمين گونه اھد) موقتی(از سوی متفقين » گوشت دم توپ«

 کالرانس کينون رسيد، ء به امضااپريل ۴، منشور آتالنتيک که ١٩۴٩در می . »امريکاژيک از سوی يبمباران سترات«

تجليل به عمل » تمیبمب افکن دور پرواز با قابليت حمل بمب ا«رئيس کميسيون امور مالی اتاق نمايندگان از ساخت 

، او مشارکت ھم پيمانان »ظرف سه ھفته تمام مراکز نظامی شوروی را منھدم سازد«اين بمب افکن می توانست . آورد

با گسيل ضروری سربازان جوان برای اشغال خاک دشمن، پس از آن که ما آنھا را از طريق [...] « را تبريک گفت 

 گذاشتيم ءما اين طرح را به ھمين شکل در طی آخرين جنگ به اجرا. [...]  برديمبمباران ھوائی نا اميد ساخته و از بين

 «)١٧.(  

اتحاد جماھير سوسياليستی شوروی به :  نشان داده اند که مارتين شروين و ميچل شریتاريخشناسان اياالت متحده 

 به  و نه رايش، که رسماً —ل شد عنوان ابزار نظامی پيروزی ھمزمان به آماج جنگ ھای کشورگشايانۀ آينده نيز تبدي

 يکی از ويليام آپلمن ويليامزبر اين اساس می توانيم نظريۀ .  —بازشناسی شده بود » دشمن ملل متحد«عنوان 

مناسبات «در مورد ) ١٨(نظريۀ او . ئی را بھتر درک کنيمامريکا) خواهترقي(» مکتب رويزيونيست«نگذاران بنيا

 آغاز شد و نه ١٩١٧طی سال » جنگ سرد«نشان داده است که ) ١٩۵٢(» ١٩۴٧ا  ت١٧٨١ و روسيه از سال امريکا

 ھراسی اياالت متحده به - و بنيادھای آن نيز نه ايدئولوژيک بلکه اقتصادی بود، و روس١٩۴٧-١٩۴۵در سالھای 

طه با حقوق عبور در راب [...] امريکاتوافقات نامنسجم و غير رسمی روسيه و « ). ١٩(دوران امپرياليسم باز می گردد

 به تعليق مناسباتی انجاميد که از پيش ١٩١٢- ١٨٩۵از منچوری ميانی و شرق چين بين سال ھای ] روس ھا[خط آھن 

شوروی ھا عالوه بر اين جسارت کرده و غار علی بابای خودشان را مورد بھره برداری قرار داده و . دچار ابھام بود
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 ميليون کيلومتر مربع را از سيطرۀ سرمايه ھای اياالت متحده ٢٢يزی معادل استقالل سرزمين وسيع خودشان را يعنی چ

 تئودور  در خاور دور شد، و ازامريکاسياست « حفظ کرده بودند و اين ھمان موضوعی بود که موجب پيدايش  

فريقا ا در و به ھمين گونه) ٢٠(» تداوم يافت ھوگ و ھوور، سپس ويلسون و فرانکلين روزولت تا جان ھیو روزولت 

يعنی تمديد سياست دائمی اياالت متحده از ) ٢١(»برای تقسيم و تقسيم مجدد جھان«و در اروپا به عنوان مناطق ممتاز 

١٨٩٠- ١٨٨٠.  

 گذارد، به ھمين دليل بنيادی بود که ء به نفع خود به اجرارا اکيداً »  تقسيم مجدد-تقسيم«خواست واشينگتن بر آن بود که 

توقف . وتو کرد» مناطق نفوذ« در مورد تقسيم چرچيل و ستالين را در زمان جنگ با ذاکره ایم ھر گونه روزولت

 تضمين می کرد، زيرا وضعيت روسيه به عنوان مھمترين رقيب، امريکاجنگ پيروزی نظامی را به رايگان برای 

  ).٢٢( ويران شده بودالماناسفناک بود و در اثر تھاجم 

، در دو گزارش ١٩۴٣، سفير اياالت متحده در مسکو از سال ھاريمنئی امريکار ، ميليارد١٩۴۴  مارچ- فبروری

بر اين باور ) »روسيه و اروپای شرقی « و » برخی وجوه سياست شوروی کنونی « (رسمی به وزارت امور خارجه 

کی از اھرم ي[...] تضعيف شده در جنگ و تکيه به کمک اقتصادی ما « است که اتحاد جماھير سوسياليستی شوروی، 

، حتی توان پا گذاشتن روی اروپای شرقی »ھای اصلی ما برای ھدايت سياستی خواھد بود که منطبق بر موازين ما باشد

شوروی برای دوران پسا جنگ به کمک ھای اياالت متحده بسنده . ئی خواھد شدامريکارا نخواھد داشت که به زودی 

از گسترش نفوذ اتحاد جماھير سوسياليستی شوروی در اروپای «ھد که خواھد کرد، يعنی روندی که به ما اجازه می د

نظر می رسد، ولی اتحاد جماھير ه  خوشبينانه ای بترازنامۀ ظاھراً ). ٢٣(» شرقی و مناطق بالکان اجتناب کنيم 

  .سوسياليستی شوروی از منافع خود قطع نظر نمی کند و بر اساس اين پيشبينی ھا عمل نخواھد کرد

  

   در مناطق نفوذی فرانسهامريکا حاکميت

  نقشه ھای صلح اليگارشيک

  : ئی می گويد امريکا ميلياردر ھريمنمالی به ھمان اندازه در غرب که در شرق، » اھرم«اين 

يکی از مؤثرترين سالح ھائی بود که ما برای ھدايت رويدادھای سياسی اروپا در راستائی که می خواستيم در اختيار « 

  )٢٤(»داشتيم 

 —، اليگارشی مالی بزرگ، قلب امپرياليسم فرانسه به ويژه در ماورای دريا امريکااز ديدگاه حکومت سلطه جوی 

، آخرين پل بودوين، رئيس بانک ھندوچين )و شرکت ھای نفتی(، رئيس کارخانۀ روغن سازی لسيور لومگر دوبروی

 فعاالنه با سرمايه دار بزرگ ١٩٤١ن فصل  از دومي—، و غيره پتن و نخست وزير رينووزير امور خارجۀ دولت 

نخستين مشاور حکومت .  فريقای شمالی بودا در روزولت نمايندۀ ويژۀ رابرت مورفی.  شدمذاکره وارد رابرت مورفی

ژيک ي و يکی از رؤسای سرويس ھای اطالعاتی ، دفتر خدمات ستراتالماننظامی در منطقۀ اشغالی اياالت متحده در 

اين کاتوليک .  در الجزائر مستقر شده بود١٩٤٠مبر ، در دس١٩٤٧در سال ) سيا(العاتی نس اطجنگ در مرکز آژا

فريقای شمالی آماده می کرد، که سکوی پرواز برای اشغال ااصول گرا طرح پياده کردن نيروھای اياالت متحده را در 

مرحلۀ مشخص نيز يعنی وقتی که .  آغاز شود— از فرانسه ةً  و مقدم—ی صاروپا بود، و می بايستی در مرحلۀ مشخ

اين ). ٢٥) (١٩٤١- ١٩٤٠(اتحاد جماھير شوروی برای آزاد سازی کشورھای اشغالی از مرزھای خود عبور کند 

 ساالزارفداران ھيتلر ، طر»بی طرفان « ، و از طريق »ریامپراتو«ھا در مناطق غير اشغالی برگزار شد، در مذاکره 

 ھا حساس بود، و از طريق واتيکان که به ھمان اندازه که در يدنیيس و سوتحده، سوت م، که به آژيرھای اياالفرانکوو 

  تا پايان جنگ مذاکرات.  احساس نگرانی می کرد و خواھان صلحی آرام برای رايش شکست خورده بود١٩١٨- ١٩١٧
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 و اين طرح پيش از عليه اتحاد جماھير شوروی ضميمه شد» برگرداندن جبھه ھا« طرح ١٩٤٢ادامه يافت، از سال 

  . تأثيرات خود را نشان داد کامالً ١٩٤٥ می ٩ و ٨ولی تبعات کامل آن پس از ) ٢٦( فعال گرديد المانتسليم 

متروپوليتن ھا و کلونيال ھا برای دوران (و معامالت اقتصادی آينده ) فريقای شمالیادر (معامالت اقتصادی فوری و 

 از ھر دو دوگل.  نيز روی آنھا حساب می کرددوگلنرال جاشينگتن برای حذف با اليگارشی مالی جمعی، و) پسا آزادی

 خوشايند نبود تنھا به اين دوگل. به ھيچ عنوان نه به اين علت که نظامی ديکتاتور تحمل ناپذيری بود. سو مورد نفرت بود

: و به ويژه کمونيست ھا بود ] داخلی-مقاومت[علت که، با تمام وجھۀ ارتجاعی اش، وجھۀ مردمی و نيرويش را مديون 

، فرانسوی ھائی که دولت ويشیبه اين علت که مانع دست يازی کامل اياالت متحده می شد، در حالی که طرفداران 

ئی می پيوستند و امريکا نازی خدمت می کردند، به ھمان اندازه به طرح ھای المانمورد نفرت مردم فرانسه بودند و به 

  .ردندبه فرمان آنھا عمل می ک

  

  عليه اميدھای مردم... 

ئی يا بريتانيائی وظيفه امريکا بورژوازی فرانسه که ھمواره در صورت پيروزی بلشويکھا، برای سربازان ،در مقابل

را مطرح کرد » پرولتاريا «١٩٤٣ بروریليس اطالعاتی فرانسه از فوای طبيعی می دانستند که در خدمت آنھا باشند، پ

 بيم اين که پيروزی شان از سوی مراتب مالی بين المللی به تاراج برود، با سقوط ستالينگراد و «: که ھيجان زده بود 

اما، از اين سو، با تأسف از انفعال نظامی آنگلوساکسون ھا عليه ). ٣٢(» پيش روی عمومی شوروی ھا برطرف شد

ژيک يبمباران ھای سترات. رده بودمحور نازی، بمباران ھای ھوائی عليه غير نظاميان نيز آنھا را خشمگين تر ک

 بی وقفه صورت می گرفت، مردم غير نظامی را بمباران می کرد ولی اتحاديه ھای ١٩٤٢ئی که از سال امريکا

 خسارتی نديد و در واقع خسارات ھافن لودويگسکارخانه ھا در . صنعتی که با آنھا ھمکاری داشتند، در امان می ماندند

  ).٣٣(بسيار ناچيز بود 

بمباران ھای « در مورد چ ھيچ تحولی در اين زمينه روی نداد، تا وقتی که گزارش مفصلی در ماه مار١٩۴۴ا سال ت

خشم : آن را بر مال ساخت » ۀحمالت مرگبار و بی ھود«نتايج »  و واکنش مردم فرانسهامريکانيروی ھوائی انگليس و 

 حمله روی ١٩۴٣مبر از سپت.  لرزه انداخته بودنطقه را بهل اياالت متحده در مو بنيان کنتر١٩۴٣برانگيخته شده از 

بمباران به شکل اتفاقی، بی آن که ھدف مشخصی داشته باشد صورت گرفته و ھيچ «مناطق حومۀ پاريس شدت يافت، 

، سپس ستراسبورگ، ال بوکا، آنسی در پی نانتشھر . »خود راه نداده اند ه نگرانی از بابت حفظ جان ساکنان منطقه ب

 کارگران ھستند که کشته می شوند ولی دائماً : » کارگران خشمگين عليه آنگلوساکسون ھا سنگ تمام گذاشتند  « تولون

در عمليات ھميشه اقتصاد . اھدف صنعتی دست نخورده باقی می ماند، و يا در بدترين وضعيت خسارت ناچيزی می بيند

  .داشتند که جنگ خيلی زود به پايان رسد حفظ می شد، گوئی که آنگلو ساکسونھا بيم المانجنگی 

 صنايع را تخريب آنھا فوراً « در نتيجه دودکش ھای بلند کارخانه ھای ذوب آھن دست نخورده باقی می ماندند، که 

در برخی محافل کارگری که به شدت در بمباران ھا ضربه ديده بودند، نظريات خطرناکی « . »متوقف می ساخت 

آنھا می گويند سرمايه داران آنگلو ساکسون از حذف رقبای تجاری خود ناخرسند نيستند و در عين [...] رواج پيدا کرده 

حال کارگران را از بين می برند و به خاک سياه می نشانند تا در فردای پسا جنگ توانی برای  مطالبات اجتماعی خود 

ا کتمان کنيم، زيرا مدتی است که در رابطه با بی ھوده خواھد بود که بخواھيم افکار عمومی فرانسه ر. نداشته باشند

روز موعود پياده کردن نيروھايشان را به تأخير می  «که دائماً »  ديدگاه ھايشان به سردی گرائيده امريکاانگليس و 

 نيروی ھای پويای کشور به آھنگ از کف دادن اعتماد به متفقين[...] درد و رنج فرانسوی ھا قابل بيان نيست » اندازند
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با آگاھی به واقيعت تلخ رويدادھا، بيشتر کارگران از اين پس تمام اميدشان را به روس ھا . [...] سير نزولی می پيمايد

  ).٣۴(».  ھا بر آيدالمانگره زده اند و به باور آنھا، ارتش آنھا تنھا نيروئی است که می تواند به زودی از عھدۀ مقاومت 

 با رايش سازش داشت، پياده شدن ١٩١٨بود که در پيشا و پسا  » متفقين« از در نتيجه در فضای خشم و دل چرکينی

  . به وقوع پيوست١٩۴۴ جون ۶نيروھا در 

خشم و شوروی دوستی نزد مردم دوام آورد، که در حزب کمونيست فرانسه طنين خاصی می انداخت تا جائی که دولت 

در مورد پياده شدن نيروھا بخشی از نيروی نفوذی آن را خنثی تبليغات آن « : تازه تأسيس گوليست را نگران ساخته بود 

ئی در خاک فرانسه صرف امريکا و  برای پياده کردن نيروھای انگليسمدت زمان طوالنی که آنھا« ، ولی »ساخت 

نازی کردند برای تجليل از ارتش روس به کار بسته شد تا نشان دھند که تنھا ارتشی بود که توانست به شکل مؤثر عليه 

در عين حال مرگ و ميرھا و مصيبت ناشی از بمباران ھا موجب شد که برای روس ھا تبليغ شود و بگويند . ھا بجنگد

  )٣۵(» که آنھا بر اساس شيوه ھای سنتی می جنگند و ھيج اقدامی عليه مردم غير نظامی انجام نداده اند 

گواھی ١٩۴۵و  می ) »١٩۴۴مبر  سپت٢  تاگست ا٢٨از «(ھمان گونه که آمار ملی در پسا آزادی، روزنامۀ پاريزين 

می دھد، کاھش ميزان طرفدارای به ثبت رسيده در اين بخش اوليه از زمينۀ نفوذ اياالت متحده بين آزاد سازی پاريس و 

 آردننبرد افراد چندانی از آن دوران باقی نمانده اند تا يادآور شويم که پس از . پايان جنگ در اروپا ثابت باقی می ماند

 کشته ٩٠٠٠(ی انجام دادند المان قطعاتيعنی تنھا نبرد مھمی که آنگلوساکسون ھا عليه ) ١٩۴۵ جنوری ١٩۴۴مبر سد(

 با شتاب برای تسليم و ارسال نيروھا به شرق با المان ارشد ارتش دفاعی ه، فرماند)٣٧) (ئی ھاامريکااز سوی 

  .» شدمذاکرهآنگلوساکسون ھا وارد 

» به سوی غرب « ، به تنھا ھدف خروج »ی در مرزھای غربی مستقر بودند المان لشکر ٢۶« ، ١٩۴۵ چپايان مار —

 می مقاومت کردند و ٩که سرسختانه تا »  لشکر در مرز شرقی ١٧٠از سوی ديگر « از طريق پل ھای شمال، 

  ).٣٨) (يعنی تا تاريخ آزاد سازی پراگ(جنگيدند 

نوس آرام و اروپا در  درآمد ملی اش دوبرابر شده بود، در مرزھای اقيا،من جنگ نجات بخش که به يۀاياالت متحد —

 سرباز از دست داد، اين تعداد معادل قربانيان شوروی ٢٩٠٠٠٠تعداد ) ٣٩ (١٩۴۵ گست تا ا١٩۴١مبر مجموع از دس

» نگ کبير ميھنی ج« ن است، يعنی تنھا يک درصد تمام قربانيان شوروی در يدر سه ھفته جنگ در دروازه ھای برل

  . ميليون قربانی در جنگ جھانی دوم۵٠ ميليون قربانی از کل ٣٠يعنی نزديک به 

به کشورھائی اتالق می شود که در غرب روسيۀ : مترجم (» کمربند امنيتی«، واشينگتن تمام ١٩۴۵ می ٩ تا جون ۶از 

و نظريات بولشويکی در بقيۀ اروپا شوروی واقع شده و پس از جنگ اول جھانی ايجاد شد تا از گسترش انقالب 

 تمام آن را کارگزاری کرد و يا تقريباً )  و رومانیپولنداين کشورھا عبارتند از فنالند، کشورھای بالت، . جلوگيری شود

يکی از عملکردھای اين کمربند .  تدارک ديده بودند١٩١٩که رقبای امپرياليست او يعنی انگليس و فرانسه در سال 

جنگ «افسانۀ .  ساختن محبوب ترين کشور نزد مردم اروپا، حتی بين مردم فرانسه، به حيوان سياه بودامنيتی تبديل

  )۴٠(دست اياالت متحده سزاوار تصحيحاتی چند می باشده نيز مانند افسانۀ آزاد سازی اروپا ب» سرد

   

  : يادداشت 

(*Drag nach Osten  

 جريان مھاجرت استعماری ژرمن ھا به سوی شرق است که از ی، در اصلالمان به زبان راه پيمائی به سوی شرق

ولی اين اصطالح در عين حال در کتاب ھای . نخستين نيمۀ قرن دوازدھم ميالدی آغاز شد و تا قرن نوزدھم ادامه يافت
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ز  قرن ھجدھم و نوزدھم نين يا در کشورھای بالکان در پاياپولندتاريخ، به سياست کشورگشائی پروس و اتريش در 

  .اتالق می گردد

١  

  منابع قيد شده در متن به فارسی ترجمه نشده، برای دسترسی به اين منابع به متن اصلی مراجعه کنيد

  آدرس متن اصلی در شبکۀ ولتر

html.184071article/org.voltairenet.www://http  

   

Riz-Annie Lacroix  

   ری-آنی الکروآ

   او نويسندۀ آثار متعددی است. دنی ديدرو-٧استاد تاريخ معاصر در دانشگاه پاريس  -*

  پيرامون ھمين موضوع پيش از اين در گاھنامۀ ھنر و مبارزه منتشر شده است 

  آنچه را که به شما نخواھند گفت : ٤٤ جون ٦ ميشل کولن، —

pdf.1944-June-6-HM-T-2014/060614-asySia/com.afgazad.www://http  

  

  :پی نوشت مترجم 

در آخرين .  تا کنون دو مقاله از نشريات آلترناتيو غربی منتشر کرده ام١٩٤٤ جون ٦در مورد ھفتادمين سالگرد 

للی فکرم خطور کرد که به نشريات انترنتی فارسی زبان که پيرامون اين مراسم بين المه بازخوانی ھای ترجمه ام، ب

  . ندازمی فارسی نگاھی بي مطلبی منتشر کرده اند به انضمام ويکيپديااحتماالً 

پياده شدن نيروھای انگلو ساکسون در «کوتاه سخن اين است که غالب سايت ھائی که من برای بررسی موضوع 

در جھان خواندم، به شکل دائمی ھمان چشم انداز مخدوش و تحريف شدۀ رايج در رسانه ھای حاکم » نرماندی

  .نتيجه گيری از اين وضعيت را به خوانندگان واگذار می کنم. امپرياليستی و سرمايه داری را تکرار کرده اند

با اين وجود، خيلی خوشوقتم که می توانم اين دو مقاله را که ما را کمی بيشتر با حقايق تاريخی آشنا می سازد، در 

  . دھماختيار خوانندگان گاھنامۀ ھنر و مبارزه قرار

  

  گاھنامۀ ھنر و مبارزه

  ٢٠١۴ جون ١۶

  


