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در  ٢ﻓﻮرﯾﮫ  ١٩٤٣ﺗﮫ ﻣﺎﻧﺪه ﻧﯿﺮوھﺎى ﻧﻈﺎﻣﻰ آﻟﻤﺎن ﻣﺤﺎﺻﺮه ﺷﺪه در اﺳﺘﺎﻟﯿﻨﮕﺮاد ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﺪﻧﺪ .ﭘﯿﺮوزى
ﮐﺎﻣﻞ اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎھﯿﺮ ﺷﻮروى ﺑﺮ ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ ﻧﯿﺮوھﺎى ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ھﯿﺘﻠﺮ ﺑﮫ ﯾﮏ واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺒﺪل ﺷﺪه ﺑﻮد.
ارﺗﺶ اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎھﯿﺮ ﺷﻮروى ﺑﺮاى دوﻣﯿﻦ ﺑﺎر ﻣﺘﻮاﻟﻰ ﺑﮫ ﺟﮭﺎن ﻧﺸﺎن داد ﮐﮫ ﻣﻐﻠﻮب ﻧﻤﻮدن ﻧﺎزﯾﮭﺎ اﻣﮑﺎن
ﭘﺬﯾﺮ ﺑﻮد .ﺟﮭﺎن در ﻧﺒﺮد ﺑﺰرگ ﻣﺴﮑﻮ ﺷﮑﺴﺖ ﻧﯿﺮوھﺎى ﻧﻈﺎﻣﻰ ﻧﺎزﯾﮭﺎ و ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﻰ اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ آﻧﺎن را
ﺗﺎ ﺻﺪھﺎ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺸﺎھﺪه ﻧﻤﻮده ﺑﻮد .در آﻧﺰﻣﺎن اﻧﺴﺎﻧﮭﺎى ﻋﺎﺷﻖ آزادى اﻣﯿﺪ ﺗﺎزه اى ﺑﺮاى ﺷﮑﺴﺖ ﮐﺎﻣﻞ
ﻧﺎزﯾﮭﺎ ﺑﺪﺳﺖ آورده ﺑﻮدﻧﺪ .ﭘﯿﺮوزى در اﺳﺘﺎﻟﯿﻨﮕﺮاد آن اﻣﯿﺪ ﺑﻮد!
از ﭘﯿﺶ از  ٣١ژاﻧﻮﯾﮫ  ١٩٤٣ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻟﺸﮕﺮ آﻟﻤﺎﻧﻰ در اﺳﺘﺎﻟﯿﻨﮕﺮاد ﺑﺎ ﻣﺎرﺷﺎل ﻓﻮن ﭘﺎوﻟﻮس در راس آن
ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﺪه ﺑﻮد .در اﺳﺘﺎﻟﯿﻨﮕﺮاد در ﻣﺠﻤﻮع  ٢٤ژﻧﺮال  ١٠٠٠٠اﻓﺴﺮ و ﺑﯿﺶ از  ٨٠٠٠٠ﺳﺮﺑﺎز آﻟﻤﺎﻧﻰ ﺑﮫ
اﺳﺎرت ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻧﺒﺮد اﺳﺘﺎﻟﯿﻨﮕﺮاد در  ١٧ژوﺋﻦ  ١٩٤٢آﻏﺎز ﺷﺪ .ﺟﻨﮕﻰ وﺣﺸﺘﻨﺎک در ﺟﺒﮭﮫ اى ﺗﺎ  ٨٠٠ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ارزﯾﺎﺑﻰ
ﺷﺪه در ھﺮ دو طﺮف ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ  ٢ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺳﺮﺑﺎز ﺑﺮاى ﺑﻘﺎى ﺧﻮد ﻣﯿﺠﻨﮕﯿﺪﻧﺪ .ﻧﺎزﯾﮭﺎ ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر در ھﻢ ﺷﮑﺴﺘﻦ
دﯾﻮار دﻓﺎﻋﻰ ﺷﻮروﯾﮭﺎ ﺗﻤﺎم داراﯾﻰ ﺧﻮد را ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﮔﺬارى ﻧﻤﻮده ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻧﯿﺮوھﺎى ﻧﻈﺎﻣﻰ آﻟﻤﺎن ﺑﮫ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻧﺎزﯾﮭﺎ در ﻣﻮرد ﭘﯿﺮوزى ﺑﺮ ﻣﺮدم ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪه ﺷﻮروى و ﻣﻨﺎﺑﻌﻰ ﮐﮫ ﺟﮭﺖ
ﺑﺪﺳﺖ آوردن وﺟﻮد داﺷﺖ اﯾﻤﺎن ﮐﺎﻣﻞ داﺷﺘﻨﺪ .در ﺳﻤﺖ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﺮﺑﺎزان ﺷﻮروى در ﻣﺒﺎرزه اى وﯾﺮاﻧﮕﺮ
ﺑﺮاى آزادى و ﮐﺸﻮر ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﻰ ﻣﯿﺠﻨﮕﯿﺪﻧﺪ.
ﻧﺒﺮد اﺳﺘﺎﻟﯿﻨﮕﺮاد زﻣﺎﻧﻰ رخ داد ﮐﮫ ﺷﻮروى ﺑﮫ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺠﮭﯿﺰات ﺟﻨﮕﻰ روى آورده ﺑﻮد .ﺗﻮﻟﯿﺪ ھﻤﮫ ﻧﻮع ﺳﻼح
ﺟﻨﮕﻰ ﺿﺮورى ﺑﺎ ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﮫ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺧﻮد دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﮫ ﺑﻮد ﺑﺨﺸﮭﺎى ﺟﺪﯾﺪى ﺗﺎﺳﯿﺲ و ﺳﺮﺑﺎزان
و اﻓﺴﺮان ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺟﻨﮕﻰ ﮐﺴﺐ ﻧﻤﻮده ﺑﻮدﻧﺪ.
ھﯿﭻ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ دارى ﻗﺎدر ﺑﮫ درک ﺗﻮان ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﻧﯿﺴﺖ.
اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎھﯿﺮ ﺷﻮروى در زﻣﺎن اﺳﺘﺎﻟﯿﻨﮕﺮاد ﺑﺮاى ھﯿﺘﻠﺮ ژﻧﺮاﻟﮭﺎى ﻧﺎزى و ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داران در ﻏﺮب ﮐﺸﻮرى
ﺑﻮد در ﺣﺎل ﻧﺎﺑﻮدى .ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ ارزﯾﺎﺑﻰ ﺗﻮﺳﻂ ژﻧﺮال ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه در اﮐﺘﺒﺮ  ١٩٤٢اراﺋﮫ ﺷﺪ" .روﺳﮭﺎ ﺧﻮدﺷﺎن در
ﺟﺮﯾﺎن درﮔﯿﺮﯾﮭﺎى اﺧﯿﺮ ﺑﺸﺪت ﺗﺼﻌﯿﻒ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﺑﮫ ﻣﯿﺰان زﻣﺴﺘﺎن  ٤٣/١٩٤٢ﻧﯿﺮوھﺎى ﻧﻈﺎﻣﻰ در اﺧﺘﯿﺎر
ﻧﺪارﻧﺪ".

ژﻧﺮال ﯾﻮدل رﺋﯿﺲ ﻋﻤﻠﯿﺎت دﻓﺘﺮ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﻰ آﻟﻤﺎن در ﻧﻮرﻣﺒﺮگ ﺷﮭﺎدت داد" :ﻣﺎ از ﺗﻮان ﻧﯿﺮوھﺎى ﻧﻈﺎﻣﻰ
ﺷﻮروى در آن ﻣﻨﻄﻘﮫ ﻣﻄﻠﻘﺎ ھﯿﭻ ﺗﺼﻮرى ﻧﺪاﺷﺘﯿﻢ .در ﮔﺬﺷﺘﮫ در آﻧﺠﺎ ﭼﯿﺰى وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ اﻣﺎ ﻧﺎﮔﮭﺎن ﺣﻤﻠﮫ
ﺷﺪﯾﺪى اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﮐﮫ اھﻤﯿﺖ ﺑﺴﺰاﯾﻰ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد".
ژﻧﺮال ﯾﻮدل در ﻣﻮرد ﺿﺪ ﺣﻤﻠﮫ ﺷﻮروى ﮐﮫ در  ١٩ﻧﻮاﻣﺒﺮ آﻏﺎز ﺷﺪ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ .ﻧﯿﺮوھﺎى ﻧﻈﺎﻣﻰ ﺷﻮروى
ﺑﺎ ﺣﻤﻠﮫ اى ﮔﺴﺘﺮده و ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آﻣﯿﺰ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﮫ ﺟﻨﺎﺣﯿﻦ ارﺗﺶ ﻧﺎزﯾﮭﺎ آﻧﮭﺎ را ﻣﺘﻼﺷﻰ و ﮐﻠﯿﮫ ﻧﯿﺮوھﺎى
آﻟﻤﺎﻧﻰ را در اﺳﺘﺎﻟﯿﻨﮕﺮاد ارﺗﺶ ﺷﺸﻢ و ﺑﺨﺸﮭﺎﯾﻰ از ﭼﮭﺎرم ﺗﺎﻧﮑﮭﺎى ارﺗﺶ در ﻣﺠﻤﻮع  ٢٢ﻟﺸﮕﺮ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ
 ٣٣٠٠٠٠ﻧﻔﺮ را ﺑﮫ ﻣﺤﺎﺻﺮه ﺧﻮد درآورده ﺑﻮدﻧﺪ.
درﺟﺮﯾﺎن ﺣﻤﻠﮫ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﮫ ﺟﻨﺎﺣﯿﻦ ﻧﯿﺮوھﺎى ﻧﻈﺎﻣﻰ ﻣﺠﺎرى روﻣﺎﻧﯿﺎﯾﻰ ﻧﺎﺑﻮد و ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻼﺷﻰ ﺷﺪﻧﺪ .در ﺗﻮﺑﺮه
ﻓﻮن ﭘﺎﺋﻮﻟﻮس و ﺑﻘﯿﮫ ﺳﺮﺑﺎزان ﺑﺎﻗﻰ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .آﻧﮭﺎ ﺑﺮاى ﻧﺠﺎت ﺧﻮد از ﺣﺼﺮ اﻣﺎ ﺑﺪون ﻧﺘﯿﺠﮫ ﻣﺎھﮭﺎ
ﺗﻼش ﻧﻤﻮدﻧﺪ· ھﯿﺘﻠﺮ ﺑﻤﻨﻈﻮر ﻧﺠﺎت ﻓﻮن ﭘﺎوﻟﻮس از ﻣﺤﺎﺻﺮه ارﺗﺶ ﺷﻮروى  ٢٧ﻟﺸﮕﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﻧﻈﺎﻣﻰ را
اﻋﺰام ﻧﻤﻮد .اﻣﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﺣﻞ ﻧﺸﺪ .ﻧﯿﺮوھﺎى ﻧﻈﺎﻣﻰ ﺷﻮروى ﮐﺎﻣﻼ آﻣﺎده ﺑﻮدﻧﺪ آﻧﮭﺎ ﺗﻼﺷﮭﺎى ھﯿﺘﻠﺮ را ﺑﺮاى
آزاد ﻧﻤﻮدن ﻧﯿﺮوھﺎى ﮔﺮﻓﺘﺎر در ﻣﺤﺎﺻﺮه از دو ﺳﻮ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
ﺷﮑﺴﺖ آﻟﻤﺎن در اﺳﺘﺎﻟﯿﻨﮕﺮاد ﯾﮏ ﻓﺎﺟﻌﮫ ﺑﻮد .ﻣﯿﺰان ﺗﺠﮭﯿﺰات از دﺳﺖ رﻓﺘﮫ ﻧﻈﺎﻣﻰ آﻟﻤﺎن در اﯾﻦ ﺟﻨﮓ ﺑﺎ
ﺷﺶ ﻣﺎه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺠﮭﯿﺰات ﻧﻈﺎﻣﻰ ﮐﺸﻮر ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻣﯿﻨﻤﻮد· ھﯿﺘﻠﺮ در آﻟﻤﺎن ﺳﮫ روز ﻋﺰاى ﻋﻤﻮﻣﻰ اﻋﻼم ﮐﺮد.
اﯾﻦ ﺷﮑﺴﺖ از ﻧﻈﺮ ﺳﯿﺎﺳﻰ ﻧﯿﺰ ﺑﺮاى ﻧﺎزﯾﮭﺎ ﻧﺎﺑﻮد ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻮد.
ژاﭘﻦ از ﺟﻨﮓ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﮫ اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎھﯿﺮ ﺷﻮروى دﺳﺖ ﺑﺮداﺷﺖ .ﻣﺠﺎرﺳﺘﺎن و روﻣﺎﻧﻰ ﻣﺬاﮐﺮات ﺻﻠﺢ ﻣﺨﻔﯿﺎﻧﮫ
را ﺑﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ و اﻧﮕﻠﯿﺲ آﻏﺎز ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻣﻮﺳﻮﻟﯿﻨﻰ ﺑﮫ ھﯿﺘﻠﺮ ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﻰ از ﺟﻨﮓ در ﺷﺮق را اراﺋﮫ
داد و ﺗﺮﮐﯿﮫ ﺧﻮد را ﺑﯿﻄﺮف اﻋﻼم ﻧﻤﻮد .اﻧﻔﮑﺎک اﺗﺤﺎد ﻧﺎزﯾﺴﺘﻰ – ﻓﺎﺷﯿﺴﺘﻰ آﻏﺎز ﺷﺪه ﺑﻮد.
ﺑﺎ ﭘﯿﺮوزى اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎھﯿﺮ ﺷﻮروى در اﺳﺘﺎﻟﯿﻨﮕﺮاد ﺟﻨﺒﺸﻰ ﺟﺪﯾﺪ و ﺷﺠﺎع ﺑﺮ ﻋﻠﯿﮫ ﻧﺎزﯾﺴﻢ و ﻓﺎﺷﯿﺴﻢ در
ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﮭﺎن ﺑﺮاه اﻓﺘﺎد .اﻧﺴﺎﻧﮭﺎى ﻋﺎﺷﻖ آزادى ﺑﺮاى ﻣﺒﺎرزه ﺑﭙﺎﺧﺎﺳﺘﻨﺪ ﻋﺒﺎرت "اﺳﺘﺎﻟﯿﻨﮕﺮاد" ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺷﻌﺎرى ﺑﺮاى ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮاى ﭘﯿﺮوزى دھﺎن ﺑﮫ دھﺎن ﭼﺮﺧﯿﺪ.
از آﻣﺮﯾﮑﺎ و اﻧﮕﻠﯿﺲ از ﺟﺎﻧﺐ ﭘﺮزﯾﺪﻧﺖ روزوﻟﺖ و ﭼﺮﭼﯿﻞ ﭘﯿﺎﻣﮭﺎى ﺗﺒﺮﯾﮏ ارﺳﺎل ﺷﺪﻧﺪ .روزوﻟﺖ ﺑﺮاى
اﺳﺘﺎﻟﯿﻨﮕﺮاد دﯾﭙﻠﻢ اﻓﺘﺨﺎرى را ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺘﻦ ﻣﺒﺎرزه در اﺳﺘﺎﻟﯿﻨﮕﺮاد " ﮐﻠﯿﮫ اﻋﻤﺎل اﻧﺴﺎﻧﮭﺎى آزاد را ﺑﺮاى
ھﻤﯿﺸﮫ ﺗﺤﺖ ﺗﺎ ﯿﺮ ﺧﻮد ﻗﺮار ﺧﻮاھﺪ داد" ارﺳﺎل ﻧﻤﻮد و ﺑﺮ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺻﺤﮫ ﮔﺬارد ﮐﮫ اﺳﺘﺎﻟﯿﻨﮕﺮاد "در ﺟﻨﮓ
ﻣﺘﻔﻘﯿﻦ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﮫ ﻧﯿﺮوھﺎى ﺗﺠﺎوزﮔﺮ ﭼﺮﺧﺸﻰ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﻮده ﺑﻮد".
ﭼﺮﭼﯿﻞ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﮫ ﺟﺮج ﺷﺸﻢ را ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺘﯿﺒﮫ "ﺑﮫ ﺷﮭﺮوﻧﺪان اﺳﺘﺎﻟﯿﻨﮕﺮاد ﻣﺤﮑﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﻮﻻد از
ﭘﺎدﺷﺎه ﺟﺮج ﺷﺸﻢ ﺑﻌﻨﻮان ﺳﻨﺪى ﺑﺮ ﺳﺘﺎﯾﺶ ﻋﻤﯿﻖ ﻣﺮدم اﻧﮕﻠﯿﺲ" ﺑﮫ اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ ھﺪﯾﮫ داد.
ﻗﺪرداﻧﻰ ﻏﺮب از اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎھﯿﺮ ﺷﻮروى ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺑﻮد .ﭘﯿﺮوزى ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎھﯿﺮ ﺷﻮروى
ﯾﮏ ﭘﯿﺮوزى ﺑﺮاى ﺗﻤﺎم ﺟﮭﺎن ﺑﻮد.
ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن اﻣﺎ ﻗﺪرداﻧﻰ ﻏﺮب ﭘﺲ از ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪن ﭘﯿﺮوزى ﻗﻄﻌﻰ ﺑﭙﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ .ﮐﺎرزارھﺎ از آن ﭘﺲ ﺑﺮ
ﻋﻠﯿﮫ اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎھﯿﺮ ﺷﻮروى ﮔﺴﺘﺮده ﺑﻮده اﻧﺪ .اﮐﺎذﯾﺐ ﺳﺘﻮن روزﻧﺎﻣﮫ ھﺎ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﮭﺎ و رادﯾﻮھﺎ را ﭘﺮ ﮐﺮده
ا ﻧﺪ و ﺗﻤﺎم اﯾﻨﮭﺎ ﺑﺮاى اﯾﻨﮑﮫ از اھﻤﯿﺖ ﭘﯿﺮوزى اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎھﯿﺮ ﺷﻮروى ﮐﺎﺳﺘﮫ و آﻧﺮا ﻧﺎﺑﻮد ﺳﺎزﻧﺪ.

ﯾﮑﻰ از اوﻟﯿﻦ اﻓﺴﺎﻧﮫ ھﺎى اراﺋﮫ ﺷﺪه از ﺟﺎﻧﺐ ﺟﮭﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ دارى اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﭘﯿﺮوزى اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎھﯿﺮ
ﺷﻮروى ﺑﺮ آﻟﻤﺎن ﻧﺎزى ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ارﺳﺎل ﺳﻼﺣﮭﺎﯾﻰ ﺑﻮد ﮐﮫ از ﺟﺎﻧﺐ اﻧﮕﻠﯿﺲ و آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪﻧﺪ .ﯾﻘﯿﻨﺎ
اﯾﻦ ﺳﻼﺣﮭﺎ ﻣﻔﯿﺪ ﺑﻮدﻧﺪ و از آﻧﮭﺎ ﺑﺨﻮﺑﻰ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ اﮔﺮ ﭼﮫ ﻓﻘﻂ  ٤درﺻﺪ از ﺗﺠﮭﯿﺰات ﺷﻮروى را ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﻣﯿﺪادﻧﺪ .اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎھﯿﺮ ﺷﻮروى ﭘﻮل آﻧﮭﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺮد و از ﯾﺎرى آﻧﮭﺎ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰارى ﻧﻤﻮد.
اﻣﺎ رﺳﺎﻧﮫ ھﺎى ﺧﺒﺮى ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ دارى از ﮐﻤﮑﮭﺎى ﺗﺴﻠﯿﺤﺎﺗﻰ ﺑﮫ ﻧﺎزﯾﮭﺎى آﻟﻤﺎن ﭼﯿﺰى ﻧﻤﯿﮕﻮﯾﻨﺪ .اﯾﻦ اﻣﺮ
ﻣﻮردﯾﺴﺖ ﻧﺎآﺷﻨﺎ ﺑﺮاى اﻏﻠﺐ ﻣﺮدم .در ﺟﺮﯾﺎن ﺟﻨﮓ ﺟﮭﺎﻧﻰ دوم در آﻟﻤﺎن ﻧﺎزى ﭼﻨﺪﯾﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ اﺳﻠﺤﮫ ﺳﺎزى
ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﮫ ﺷﺮﮐﺘﮭﺎى آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﻰ ﮐﮫ ﺷﺒﺎﻧﮫ روز ﺑﺮاى اراﺋﮫ آﻧﭽﯿﺰى ﮐﮫ ارﺗﺶ آﻟﻤﺎن ﺑﮫ آن ﻧﯿﺎز داﺷﺖ ﮐﺎر
ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ وﺟﻮد داﺷﺖ .از ﺳﻼﺣﮭﺎى ﮔﺮم ﺗﺎ ﻣﮭﻤﺎت ﺗﻮﭘﮭﺎ ﻣﻮﺗﻮرھﺎ ﺗﺎ ھﻮاﭘﯿﻤﺎھﺎ و ﺗﺎﻧﮑﮭﺎ ﮐﺎﻣﯿﻮﻧﮭﺎ و
اﺗﻮﻣﻮﺑﯿﻠﮭﺎ ﺑﻠﮫ ھﺮ ﭼﯿﺰى ﮐﮫ ﺑﺮاى ﺑﺮاه اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺟﻨﮓ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺗﺠﮭﯿﺰات ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﮫ اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎھﯿﺮ ﺷﻮروى ﻣﻮرد ﺑﮭﺮه ﺑﺮدارى ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ اﻣﺎ در ﺟﻨﮓ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﮫ
ﻓﺮاﻧﺴﮫ و ﺑﻌﺪھﺎ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﮫ آﻣﺮﯾﮑﺎ و اﻧﮕﻠﯿﺲ زﻣﺎﻧﯿﮑﮫ اﯾﻦ ﮐﺸﻮرھﺎ ﺟﺒﮭﮫ دوﻣﻰ را ﺑﺮ ﻋﻠﯿﮫ آﻟﻤﺎن ﻧﺎزى در
ﻓﺮاﻧﺴﮫ  ١٩٤٤ﺑﺎز ﻧﻤﻮده ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪﻧﺪ .ﻣﺎ از ﺷﺮﮐﺘﮭﺎﯾﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ آى ﺗﻰ ﺗﻰ ﻓﻮرد ﺟﻨﺮال ﻣﻮﺗﻮرز
اﺳﺘﺎﻧﺪارد اوﯾﻞ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ .اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﮭﺎ در ﺗﻄﺎﺑﻖ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻮد.
در  ١٣دﺳﺎﻣﺒﺮ  ١٩٤١ﺷﺶ روز ﭘﺲ از ﺣﻤﻠﮫ ژاﭘﻦ ﺑﮫ ﭘﺮل ھﺎرﺑﺮ و ﭼﮭﺎر روز ﭘﺲ از اﻋﻼم ﺟﻨﮓ ھﯿﺘﻠﺮ
ﺑﺮ ﻋﻠﯿﮫ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﭘﺮزﯾﺪﻧﺖ روزوﻟﺖ ﻓﺮﻣﺎﻧﻰ را "ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن دﺷﻤﻦ" ﮐﮫ ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﺑﺎ دﺷﻤﻦ را ﻣﺠﺎز اﻋﻼم
ﻣﯿﮑﺮد ﺻﺎدر ﻧﻤﻮد .ﺳﻮدھﺎى ﺣﺎﺻﻞ از ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﻰ در آﻟﻤﺎن ﺑﮫ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﻰ ﺑﯿﺲ واﻗﻊ در
ﺳﻮﺋﯿﺲ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯿﺸﺪﻧﺪ آﻧﮭﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ﻧﻮﺑﮫ ﺧﻮد ﺑﮫ ﺷﺮﮐﺘﮭﺎى آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﻰ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ .در ﯾﮏ ﮐﻼم
ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ دارى اﯾﻦ اﺳﺖ.
ﭘﯿﺮوزى اﺳﺘﺎﻟﯿﻨﮕﺮاد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﺗﻤﺎم ﻣﺸﮑﻼت و ﺑﺮ ﻋﻠﯿﮫ ﺗﻤﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داران ﯾﮏ ﭘﯿﺮوزى ﺑﺮاى ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ
ﺑﻮد .اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎھﯿﺮ ﺷﻮروى ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﻰ ﻧﺸﺎن داد ﮐﮫ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺮﺗﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ اﺳﺖ ﺳﯿﺴﺘﻤﻰ
ﮐﮫ اﻧﺴﺎن زﺣﻤﺘﮑﺶ را آزاد و آﯾﻨﺪه و رھﺎﯾﻰ را ﺑﮫ آﻧﮭﺎ اراﺋﮫ ﻣﯿﺪھﺪ.
ﻣﺎرﯾﻮ ﺳﻮزا
٢٠١٣٠٢٠٢
!70 år Stalingrad
Den 2:a februari 1943 gav de sista tyska trupperna inringade vid Stalingrad upp. Sovjetunionens
fullständiga seger över Hitlers bästa elittrupper var ett faktum. För andra gången i rad visade den
sovjetiska armén världen att det gick att besegra nazisterna. Vid det stora slaget om Moskva fick
världen se de nazistiska arméerna bli besegrade och tvingas retirera hundratals kilometer. Nu fick
de frihetsälskande folken i världen ett nytt hopp om nazisternas kompleta nederlag. Segern vid
!Stalingrad var hoppet
Redan den 31 januari 1943 hade den största gruppen tyskar i Stalingrad gett upp med den tyska
generalfältmarshalken von Paulus i spetsen. Sammanlagt gav sig till fånga i Stalingrad 24 tyska
generaler, 10.000 officerare och drygt 80.000 soldater.

Slaget om Stalingrad startade 17 juni 1942, ett fruktansvärd krig i en front på upp till 800
kilometer där, både sidor inräknade, cirka två miljoner soldater slogs för sina liv. Nazisterna
satsade allt för att bryta ner det sovjetiska försvaret. De tyska trupperna var fyllda av tron på den
nazistiska propagandan om segern över de sovjetiska undermänniskorna och de rikedomar som
fanns att erövra. På andra sidan kämpade de sovjetiska soldaterna i en desperat kamp för frihet
och det socialistiska fosterlandet.
Slaget om Stalingrad kom vid tiden när Sovjetunionen helt ställts om till krigsproduktion.
Produktionen av alla nödvändiga vapen av högsta kvalité hade nått rekordnivåer, nya divisioner
hade bildats, soldater och officerare hade fått krigserfarenhet. De krafterna som finns i
socialismen kan ingen borgare förstå. För Hitler, de nazistiska generalerna och borgarna i
världen var Sovjetunionen vid tiden för Stalingrad, ett land på väg till undergång. Bäst återges
det i den bedömning som gjordes av det tyska generalkommandot i oktober 1942. ”Ryssarna
själva har under de senaste striderna allvarligt försvagats och kommer inte under vintern 1942/43
att förfoga över så stora styrkor som de hade under förra vintern”. Generalen Jodl, operative chef
vid det tyska högkvarteret vittnade i Nürnberg, ”Vi hade absolut ingen föreställning om de ryska
truppernas styrka i den här regionen. Tidigare fanns där ingenting alls, men helt plötsligt utfördes
ett anfall med stor kraft som fick avgörande betydelse”.
Generalen Jodl pratar om den sovjetiska kontraoffensiven som startade 19:e november. Med en
massiv och väl lyckad attack mot de nazistiska arméernas flanker kunde de sovjetiska trupperna
slå ut dem och inringa hela den tyska styrkan vid Stalingrad, den tyska 6:e armé och delar av den
4:e stridsvagnsarmén, sammanlagt 22 divisioner, cirka 330000 man. Vid attacken mot flankerna
blev de rumänska och ungerska arméerna fullständig decimerade och upphörde att existera. In i
säcken fanns von Paulus och de tyska trupperna. I flera månader kämpade de för att bryta
inringningen utan framgång. Hitler skickade en ny armé på 27 divisioner, därav 5
pansardivisioner, för att hjälpa von Paulus styrkor hur den sovjetiska inringningen. Men
ingenting hjälpte. De sovjetiska trupperna var välförberedda, en dubbelring av sovjetiska arméer
slog tillbaks Hitlers försök att frita trupperna i säcken.
Det tyska nederlaget vid Stalingrad var katastrofalt. Det tyska krigsmaterialet som gick förlorad
motsvarade sex månader av tysk krigsproduktion. I Tyskland utlöste Hitler en tredagars landsorg.
Även politiskt var nederlaget i Stalingrad förödande för nazisterna. Japan drog sig ur varje
krigshandling mot Sovjetunionen. Ungern och Rumänien började hemliga fredsöverläggningar
med USA och England, Mussolini föreslog Hitler att avstå från kriget i öst och Turkiet
förklarade sig neutralt. Det nazi-fascistiska blocket började splittras.
Den sovjetiska segern i Stalingrad satt i gång en ny modig rörelse mot nazismen och fascismen
över hela världen. Frihetsälskande människor reste sig i kampen, ordet ”Stalingrad” gick från
mun till mun som en paroll för motstånd, för seger.
Från USA och England kom stora gratulationer från president Roosevelt och Churchil. Roosevelt
skickade en hedersdiplom till Stalingrad där han förklarade att kampen i Stalingrad ”för alltid
kommer att inspirera alla fria människors handlingar” och slog fast att Stalingrad ”utgjorde
vändningen i de allierade ländernas krig mot aggressionens styrkor”. Churchil lämnade en svärd

till Stalin från Storbritanniens Georg VI med inskriptionen ”Till Stalingrads medborgare, starka
som stål, från kungen Georg VI som ett bevis för det brittiska folkets djupa beundran”.
Västs tacksamhet mot Sovjetunionen ville aldrig ta slut. Den seger som Sovjetunionen vann var
en seger för hela världen.
Tiden gick och västs tacksamhet efter det att den slutgiltiga segern var vunnen tog snart slut.
Kampanjerna mot Sovjetunionen har sedan dess varit omfattande. Lögnen fyller tidningsspalter,
tv och radion. Allt för att förminska och omintetgöra den sovietiska segern. En av de första
myterna som lanserades av den kapitalistiska världen var att till stor del segrade Sovjetunionen
över Nazityskland på grund av vapen som USA och Englands skickade till Sovjet. Nog var dessa
vapen välkomna och användes väl, även om de enbart utgjorde 4% av den sovjetiska
krigsmaterial. Sovjetunionen betalade allt till sista dollar och tackade för hjälpen.
Men få ord, inga alls egentligen, säger de borgerliga massmediorna om USA vapenhjälp åt
Nazityskland. Okänd ämne för de flesta. Under hela andra världskriget fanns i Nazityskland
många stora fabriker av krigsmaterial ägde av USA företag, vilket arbetade dygnet runt för att
förse den tyska armén med allt den behövde. Från handeldvapen till ammunition, kanoner,
motorer till flygplaner och tanks, lastbilar och bilar, ja, allt som behövs för att göra ett krig. Detta
krigsmaterial användes främst mot Sovjetunionen men den kom även till användning i kriget mot
Frankrike och senare mot USA och England när dessa länder öppnade en andra front mot
Nazityskland i Frankrike 1944. Vi pratar om företag som ITT, Ford, General Motors, Standard
Oil. Verksamheten var helt lagligt enligt USA:s lagar.
Den 13 december 1941, 6 dagar efter Japans attack på Pearl Harbor och 4 dagar efter Hitlers
krigsförklaring mot USA, skrev President Roosevelt under ett dekret ”Trading With the Enemy
Act” som tillät handeln med fienden. Vinsten i USA:s fabriker i Nazityskland betalades till den
internationella banken BIS med säte i Schweiz som i sin tur betalade till företagen i USA. Det är
kapitalismen i en nötskall.
Segern i Stalingrad var en seger för socialismen. Mot alla odds och mot alla kapitalister. Den
socialistiska Sovjetunionen visade att socialismen är ett överläggse samhälssystem, ett system
som befriar den arbetande människan och ger den frihet och framtid.
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