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يکى از اصيلترين تصاوير از پيروزى اتحاد جماھير شوروى بر آلمان نازى.
در مى  ١٩٤٥پرچم اتحاد جماھير شوروى بر فراز برلن آزاد افراشته ميشود .جھان از
تھديدات نازيھا آزاد شده است
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در  ٩مى  ١٩٤٥آلمان نازى در برلين در مقابل اتحاد جماھير شوروى ،آمريکا ،انگلستان و
فرانسه بدون قيد و شرط تسليم شد .پيروزى در مسکو با شليک  ٣٠گلوله از  ١٠٠٠توپ
مورد ستايش قرار گرفت.
اين اداى احترامى بود به پيروزى توده ھا بر فاشيسم و به افتخار نيروھاى نظامى اتحاد جماھير
شوروى ،دريايى و ھوايى ،بخاطر مبارزه قھرمانانه شان.
چھار سال قبل ،ژوئن  ، ١٩٤١اتحاد جماھير شوروى مورد حمله بزرگترين ارتش تجاوز گر در
تاريخ بشريت قرار گرفته بود .آلمان نازى بيش از  ٨ميليون نفر سرباز مسلح در اختيار
داشت .از ميان آنھا  ٤،٦مليون نفر جھت فتح اتحاد جماھير شوروى فرستاده شده بودند.
نزديک به يک ميليون از گروھھاى کمکى از ميان متحدان نازيھا ايتاليا ،رومانى ،مجارستان و
فنالند و داوطلبان از ديگر کشورھاى اروپايى به کمک آنھا آمده بودند .رقم سربازان ارتش
تجاوز گر بر عليه اتحاد جماھير شوروى بالغ با  ٥،٥ميليون نفر بود .اتحاد جماھير شوروى،
که در خالل دھه ھاى  ١٩٣٠جھت افزايش توليدات کشاورزى ،صنعتى و قدرت دفاعى خويش

بشدت کار کرده بود ،تا ژوئن  ١٩٤١موفق به سازماندھى ارتشى متشکل از پنج ميليون نفر
شده بود.
بخشى از اين نيروھا ٢،٩ ،ميليون نفر در مرزھاى غربى مستقر شده بودند .در سواحل
اقيانوس آرام اتحاد جماھير شوروى ارتشى بيش از يک ميليون نفر را براى مقابله با تجاوز
ژاپن آماده نموده بود .عالوه بر اين صدھا ھزار سرباز در مرز ترکيه مستقر بودند .توازن
نظامى در غرب در مقايسه با ارتش نازيھا بسيار ناموزون بود .ارتش تجاوزگر نازيھا
بزرگترين و در زمان خود مجھزترين ارتش بود .پيروزى قھرمانانه اتحاد جماھير شوروى نيز
بر اين ارتش به ھمان بزرگى.
امسال براى  ٥٦سال پيش نازيسم بعنوان قدرتى جھانى نابود شد و مردم جھان توانستند به
راحتى نفسى بکشند .تاريکى نازيھا از ميان برداشته شد و زندگى توانست ادامه پيدا کند .اما
اجازه ندھيد فراموش کنيم که آن آزادى که ما امروز اجازه تجربه آنرا يافته ايم توسط انسانھايى
حاصل شد که جان خود را فداى متوقف نمودن نازيسم نمودند .اين امر را مردم اتحاد جماھير
شوروى در مقياسى غير قابل مقايسه با ديگر مردم جھان انجام دادند .نازيھا در خالل جنگ
جھانى دوم بيش از  ٢٥ميليون نفر از مردم اتحاد جماھير شوروى را کشتند .در مقايسه با
سربازان قربانى آمريکا  ٢٩٤٠٠٠نفر.
بديھى است که مردم اتحاد جماھير شوروى بايد محل افتخارى را در جريان يادبود جنگ جھانى
دوم و تشريفات پايانى جنگ داشته باشند .اما اينچنين نيست .در حال حاضر در عوض حقايق
در مورد جنگ جھانى و مبارزه قھرمانانه اتحاد جماھير شوروى جھت نجات جھان از بربريت
نازيھا از رسانه ھاى گروھى ،کتابھاى تاريخى در مدارس و دانشگاھھاى کشورھاى سرمايه
دارى ناپديد شده اند .در حال حاضر جعل تاريخ امريست متداول زمانيکه مسئله جنگ جھانى و
شکست نازيھا مطرح ميشود.
سرمايه داران و رھبران آنھا در ميان مونوپولھا و اليگارشيھاى مالى نميخواھند جايى را براى
ھمدردى براى اتحاد جماھير شوروى و سيستم سوسياليستى که توانست برترى و توان خود را
در جمع آورى نيرو جھت به زانو در آوردن آلمان نازى سرمايه دار به اثبات رساند باقى
بگذارد.
ھدف مقاله زير ،مختصرا ،ارائه حقايق در مورد جنگ جھانى دوم و آن ضربات بزرگيست که
به از ريشه برکندن نازيھا منتھى شد .در اين مقاله به خواننده اين امکان داده ميشود که در ک
شخصى خويش را از حوادثى که به پايانى مثبت از بزرگترين تراژدى در تاريخ بشريت منتھى
شد بوجود بياورد .اين مقاله حاوى حقايق بسياريست ،حقايقى ضرورى که بدون آنھا ما قادر
نخواھيم بود که درکمان را بر اساس واقعيتھا بنا نھيم.
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آلمان نازى ٤١-١٩٣٣
امپرياليسم چگونه عمل ميکند زمانيکه صحبت بر سر جعل حوادثى در تاريخ است که با جنگ
جھانى دوم پيوند خورده است؟ تبليغات رسانه ھاى خبرى سرمايه دارى بر عليه اتحاد جماھير
شوروى تنھا محصولى از سياستمداران ارتجاعى منفرد يا عملکرد روزنامه نويسان جھت بد
نام نمودن سوسياليسم نيست .سياستمداران و خبرنگاران حلقه ھايى ھستند جھت انتشار اخبار
جعلى تاريخى.
اما جعل تاريخ به تقاضاى سرمايه دارى بين المللى و معموال توسط ارگانھاى دولتى با پولھاى
دولتى يا با کمکھاى بزرگ از صندوقھاى اقتصادى سرمايه داران صورت ميپذيرد .آنھايى که

انجام اين گونه ماموريتھا را بر عھده ميگيرند معموال پروفسورھايى ھستند که در دانشگاھھاى
کشورھاى امپرياليستى کار ميکنند .اينچنين بود در آمريکا ،جايى که پنتاگون بيش از  ١٠٠جلد
کتاب در مورد جنگ جھانى ،در ميان آنھا" ،ارتش آمريکا و جنگ جھانى دوم" را در  ٨٠جلد،
منتشر نمود .و اينچنين بود در انگستان ،جايى که دولت انگليس "تاريخ رسمى در مورد جنگ
جھانى دوم" را در  ٨٠جلد منتشر نمود.

"حقيقت رسمى"
در آلمان غربى بخش نظامى -تاريخى  Bundeswehrده جلد کتاب را تحت نام "سرزمين
آلمان و جنگ جھانى دوم" منتشر نمود .در ژاپن وزارت دفاع "تاريخ رسمى در مورد جنگ در
شرق آسيا" را در  ٩٦جلد منتشر کرد.
اين ،آن شکل از "حقايق رسمى ھستند" که اساس تبليغات ضد اتحاد جماھير شوروى را در
مورد جنگ جھانى تشکيل ميدھند .مخرج مشترک ھمه اين تالشھا تمايل دائميست در جھت
کوچک جلوه دادن و يا نابود نمودن حقايق در مورد نقش اتحاد جماھير شوروى در شکست
نازيھا .ھمزمان آنھا ميخواھند سوسياليسم را بد نام نموده و سياستھاى خشن امپرياليستھا را
توجيح نمايند .ھمراھان آنھا زمانيکه صحبت بر سر انتشار انبوه کتابھا ،مجالت رنگارنگ،
فيلمھا و در حال حاضر حتى فيلمھاى ويدئوييست ،به تمام اين خواص توجه ميکنند اما توجه
نميکنند به اينکه از استفاده از دروغھاى آشکار در محدوده اى بسيار گسترده پرھيز نمايند.
در نبرد براى اراده سياسى مردم ،سرمايه دارى از توسل به ھر ترفندى که بتواند به ضد
کمونيسم منجر شود دريغ نميورزد .اين از اھميت بسيارى برخوردار است که تبليغات کاذب
امپرياليستھا را برمال سازيم.

افشاء کردن مھم است
اجازه بدھيد که مختصرا تصويرى از شرايط سياسى در کشور نازيھا ،آلمان ،در خالل دھه ھاى
 ١٩٣٠ارائه بدھيم .پس از بدست گيرى قدرت در ژانويه  ١٩٣٣نازيھا حکومتھاى دمکراسى
غربى را به چالش کشيدند .ھيتلر جھت سرکوب طبقه کارگر و از ريشه برکندن کمونيستھا از
سرمايه داران آلمانى کمک مالى دريافت نموده بود .عالوه بر اين نازيسمه در قدرت ميخواست
کلنيھاى آلمان را که در جريان جنگ جھانى اول به انگلستان و فرانسه واگذار نموده بود باز
پس گرفته و مناطق جديدى را در اروپاى شرقى و اتحاد جماھير شوروى به تسخير خود
درآورد .شھوت نازيھا به قدرت به ھمانجا ختم نشد .تسخير تمام جھان در دستور کار آنھا قرار
داشت .ھمزمان که ھتيلر کمونيستھا و فعاالن اتحاديه اى را کشته و زندانى ميکرد ،آلمان را
براى جنگ جھانى آماده مينمود.

نازيھا در حمله
در اکتبر  ١٩٣٣آلمانيھا کنفرانس خلع سالح را در ژنو ترک نمودند .در ھمان ماه ھيتلر اعالم
نمود که آلمان جامعه ملل را ترک کرده .در  ١٦مارس  ١٩٣٥نازيھا قانون نظام وظيفه
عمومى را ،که نقض توافقنامه ورساى  ١٩١٩بود ،تصويب نمودند .بازسازى ماشين نظامى
آلمان در آنزمان بصورتى جدى سرعت گرفت .در مارس  ١٩٣٦نقض بعدى قانون ورساى رخ
داد .ارتش آلمان پيشروى نموده و منطقه غير نظامى  Rhenlandetرا به اشغال خود در
آورد .تاس آلمانى انداخته شده بود .آيا قدرتھاى غربى بايد ھيتلر را متوقف مينمودند؟ نقض
توافقنامه ورساى تواانست بدون کوچکترين عکس العملى از جانب قدرتھاى غربى به اجرا
گذاشته شد.

عليرغم اينکه آلمان ھنوز ارتشى نداشت که بتواند در مقابل ارتشھاى فرانسه و يا انگليس
بايستد ،ھيتلر بعنوان ديکتاتورى جھانى بدون اينکه قدرتھاى جھانى آنرا مورد سوال قرار دھند
رفتار مينمود .او با احساسات ضد کمونيستى سرمايه دارى ھمنوا شد و آنھا را ناگزير نمود که
در خفا سياستھاى نازيھا را بپذيرند .او نقش آخرين دژ قدرتھاى غربى بر عليه کمونيستھا را
بر عھده گرفت و وعده داد که در جريان فتوحات خود بسوى شرق پيشروى نمايد .قدرت نظامى
آلمان بصورتى پيوسته افزايش ميافت و در حال تبديل شدن به نيرويى بود که ميخواست ھمه
جھان را مورد تھديد قرار بدھد .به ھشدارھاى اتحاد جماھير شوروى در مورد ايجاد جبھه اى
ضد نازى براى ايجاد امنيتى جمعى ھرگز پاسخ داده نشد.

در سپتامبر  ١٩٣٨آلمان نازى مناطق آلمانى زبان در چکسلواکى ، Sudetland،را با تاييد انگلستان و فرانسه در
توافقنامه مونيخ ،اشغال نمود .در تصويرى از توافقنامه مونيخ ،نخست وزير انگلستان چمبرلين از جمله با ھيتلر و
وزير امور خارجه آلمان  Ribbentropديده ميشود.

در ژوئن  ١٩٤١وضعيت سياسى در اروپا چنان بود که اغلب کشورھاى سرمايه دارى در
ھمانزمان تحت فرمان حکومت فاشيستى عمل مينمودند .در مارس  ١٩٣٨آلمان نازى اطريش،
در سپتامبر منطقه چکى ) Sudetenlandبا تاييد انگلستان و فرانسه در توافقنامه مونيخ،
سپتامبر  (١٩٣٨و در مارس  ١٩٣٩تمام چکسلواکى را به اشغال خود درآورد .در مارس
 ١٩٣٩فاشيستھاى – فرانکو قدرت را با کمک ايتالياى فاشيستى و آلمان نازى در اسپانيا
بدست گرفتند.
در اول سپتامبر  ١٩٣٩نازيھا به لھستان يورش بردند .کشور از فرانسه و انگلستان براى
امنيت خود ضمانتى دريافت نموده بود ،اما در زمان تجاوز اين دو کشور بى عمل به تماشا
ايستادند .اعالم جنگ رسمى انگلستان و فرانسه بر عليه آلمان در  ٣سپتامبر تنھا عباراتى بى
ارزش بودند .با اينحال آنھا در خالل اين روزھا از اين امکان برخودار بودند که کار نازيسم را
يکسره سازند.
پس از جنگ در خالل دادگاه نورنبرگ  Alfred Jodlرئيس ستاد عملياتى ارتش آلمان ،بدين
ترتيب اعتراف نمود" :اينکه ما در ھمان سال  ١٩٣٩شکست نخورديم فقط به اين دليل بود که
آن  ١٠٠لشگر فرانسوى و انگليسى تحت فرمان لھستانيھا در غرب در مقابل  ٢٥لشگر
آلمانى منفعل نگاه داشته شدند") .نازيھا از  ٦١لشگر و سه تيپ نظامى بر عليه لھستانيھا
استفاده کردند(.

تقريبا تمام اروپا را به تصرف خود درآورد

در خالل  ١٩٤٠موج تجاوزات نازيھا در اوپا ادامه يافت .دانمارک در ماه آوريل و نروژ در ماه
ژوئن توسط نازيھا اشغال شدند .در  ١٠مى  ١٩٤٠ارتش نازيھا به سمت غرب روى آورد.
ھلند در  ١٤مى ،کمى بعد از آن لولزامبورگ و بلژيک در  ٢٨مى تسليم شدند .در  ٢٠مى
تانکھاى آلمانى در کنار کانال انگستان ايستاده بودند .يک ارتش انگليسى متشکل از ٣٣٠٠٠٠
نفر در شما ل فرانسه در مقابل ارتش قدرتمند آلمان تسليم شد و بايد با سرعت در انگلستان
تخليه ميشدند ) ٢٧مى تا  ٤ژوئن( .انگليسيھا مقدار بسيار زيادى اسلحه ،به اضافه ٧٠٠
دستگاه تانک ،که نازيھا به مالکيت خود درآورد از خود بجاى گذاشته بودند .فرانسه ،يک
قدرت نظامى بزرگ در اروپا ،قربانى بعدى نازيھا بود .آلمان طى پنج ھفته فرانسه را به زانو
درآورد .فرانسه در  ٢٢ژوئن تسليم شد.
در خالل آوريل  ١٩٤١نازيھا يونان و يوگسالوى را اشغال نمودند .در ضمن در اروپا ايتاليا،
فنالند ،مجارستان و رومانى متحد با آلمان نازى و بلغارستان و اسلواکين برده نازيھا بودند .در
عرض سه سال نازيھا تقريبا تمام اروپا را به اشغال خود درآوردند.

"جنگ غافلگيرانه"
در بھار سال  ١٩٤١در چشم جھانيان ارتش آلمان ،Wehrmacht ،بعنوان ارتشى شکست
ناپذير برجسته شد .در جريان جنگ خود بر عليه غرب نازيھا  ١٣٥لشگر و يک تيپ نظامى،
 ٢٨٥٠تانک و  ٣٨٣٤ھواپيما در اختيار داشتند.
آنھا در عرض پنج ھفته فرانسه ،انگلستان ،بلژيک و ھلند را شکست دادند اگر چه نيروھاى
نظامى اين کشورھا در مجموع شامل  ١٤٧لشگر ميشد .در جنگ ارتش آلمان از يک شيوه
جنگى جديد که ””blitzkriegجنگ غافلگيرانه نام گرفته بود استفاده کردند.
جنگ غافلگيرانه يک شيوه جنگى سريع بود که از طريق استفاده از تعداد بسيارى از
ماشينھاى جنگى مکانيزه و تانک به پيش برده ميشد .ھدف نابودى دشمن بود قبل از اينکه
آنھا امکان استفاده از نيروھاى نظامى خود را پيدا ميکردند .کشور صنعتى آلمان ،در خالل
حکومت نازيھا ،صنعت جنگى قدرتمندى را ساخته بود )بخش بزرگى از آنرا با کمک مالى
آمريکا( که ميتوانست جھت فتح اروپا با جنگى غافلگيرانه مکانيزه ،نيروى دريايى و
ھواپيماھاى جنگى را با ھمه سالحھاى ضروى و مدرن تغذيه نمايد.
در بھار  ١٩٤١آلمان نازى  ٣٠٠ميليون را نفر تحت فرمان خود داشت! قدرت نازيھا طى سه
سال بصورتى باورنکردنى افزايش يافته بود .کشورھاى سنتى و صنعتى در اروپا ظرفيتھاى
توليدى خود را مطيع ماشين جنگى آلمان نازى نموده و آنچيزى را که ارتش آلمان نياز داشت
توليد ميکردند.

تحت سلطه نازيھا
استفاده نازيھا از توان صنعتى اروپا در جنگى بر عليه اتحاد جماھير شوروى فصليست تقريبا
ناشناخته ،اما بسيار مھم از تاريخ جنگ جھانى دوم .در لھستان براى مثال آلمانيھا زمام امور
صنايع فلزى ،صنعت توليد ماشين آالت ،معادن ذغال سنگ  Schlesienو صنعت شيمى را که
در مجموع شامل  ٢٩٤شرکت بزرگ و تقريبا  ٣٥٠٠٠شرکتھاى بزرگ و متوسط ميشد،
بدست گرفتند .در فرانسه غارت نازيھا سودھاى بيشترى را توليد نمود .بجز ذوب آھن و صنايع
فلز  ،Lorraineعظيمتر از لھستان ،نازيھا سلطه خود را بر روى کليه کارخانجات اتومبيل و
ھواپيما سازى و منابع فلزات استراتژيک ،مس ،آلومينيوم و منيزيم اعمال نمودند.
در ضمن آنھا کليه کارخانجات ماشين و – ابزار سازى و انبارھاى بزرگ آنھا را به تصرف
خود درآوردند .براى مثال نازيھا از فرانسه نيز  ٤٠٠٠لوکوموتيو و  ٤٠٠٠٠ھزار واگن راه
آھن را به راه آھنھاى آلمان منتقل نمودند.

در ضمن غارت کشورھاى تحت اشغال مشابه بود .در بھار  ١٩٤١آلمان نازى در مجموع حجم
توليد ساالنه اى بالغ بر  ٣١،٨ميليون تن فوالد و  ٤٣٩ميليون تن ذغال را دارا بود .اتحاد
جماھير شوروى در خالل دھه ھاى  ١٩٣٠با تالشى فراوان توليدى از فوالد و ذغال را سازمان
داده بود که در بھار  ١٨،٣، ١٩٤١ميليون تن فوالد و  ١٦٥،٩ميليون تن ذغال نتيجه ميداد.
تفاوت در امکانات توليد ميان اروپاى صنعتى و اتحاد جماھير شوروى در حال توسعه قابل
توجه بود.
در چکسلواکى ،بلژيک و ھلند نازيھا ذخائر طالى سه کشور را که به ترتيب برابر بودند با ٤٨
ميليون دالر چکسلواکى ٢٢٨ ،ميليون دالر بلژيک و  ٧١،٣ميليون  florinھلندى ،به تصرف
خود در آورند) .اين دزديھا با کمک  Bank for International Settlementsبا آمريکا و
انگلستان در راس آنھا انجام شدند(.
ھمزمان کارگران و اسيران جنگى را به انجام کار اجبارى در آلمان ناگزير مينمودند .در بھار
سال  ٣ ، ١٩٤١ميليون کارگر خارجى در کارخانجات آلمانى کار ميکردند.
به ھمان اندازه با اھميت براى قدرت نازيھا ابزار جنگى بود که آنھا در جريان پيروزى بر
نيروھاى نظامى اروپايى به تصرف خود در آوردند .براى مثال نازيھا در فرانسه  ٥٠٠٠تانک،
 ٣٠٠٠ھواپيماى جنگى و کليه تجھيزات باقيمانده ارتش فرانسه را به تصاحب خود درآوردند.
با ابزار جنگى فرانسوى نازيھا توانستند  ٣٨لشگر پياده نظام ،سه لشگر موتورى و يک
لشگر زرھى سازمان دھى نمايند .تمام اينھا بخشى از تدارکات جنگ بزرگى بود بر عليه اتحاد
جماھير شوروى.

عمليات Barbarossa
با اين نيروى متشکل صنعتى اروپايى بود که نيروھاى نظامى نازيھا و متحدانش در  ٢٢ژوئن
، ١٩٤١صبح روز ،به اتحاد جماھير شوروى يورش بردند .بر اساس اظھارات ھيتلر شکست
اتحاد جماھير شوروى با جنگى غافلگيرانه در عرض  ٨تا  ١٠ھفته امکان پذير بود .پيش بينى
شده بود که جنگ در آغاز سپتامبر ھمان سال ،ھمه چيز بر اساس تجربيات بدست آمده از
جنگ بر عليه کشورھاى اروپايى ،پايان يابد .سپس قصد داشتند که که دولت سوسياليستى را
متالشى نموده و کمونيسم را از ريشه برکنند .در ادامه قرار بود که اتحاد جماھير شورروى به
چھار منطقه تقسيم بشود ،که متعاقب آن جمعيت آنجا بعنوان برده براى نازيھا مورد استفاده
قرار گيرند .قرار بود که بخش بزرگى از اتحاد جماھير شوروى از طريق کشتار و قحطى از
سکنه خالى شود ،و شھرھاى بزرگ اتحاد جماھير شوروى ،مانند مسکو ،لنينگرد ،کيف و
بسيارى ديگر ،نابود شوند.
رئيس ستاد ژنرالھاى ارتش آلمان ھالدر در خاطرات جنگى خود در مورد دستور العلمھاى
ھيتلر براى جنگ در شرق نوشته بود" :اين جنگى ويرانگر است .......در حال حاضر خشونت
در شرق راه را براى آينده اى مطلوب ھموار مينمايد".
نازيھا آنچنان به يک پيروزى سريع در اتحاد جماھير شوروى اطمينان داشتند که در ھمان
بھار سال  ١٩٤١کار کردن بر روى طرحھاى دقيقى جھت فتح آسيا و آفريقا ،حمله به انگلستان
و تدارکات جھت يورش به آمريکاى شمالى و جنوبى را آغاز نمودند  .يک جنگ غافلگيرانه
موفق بر عليه اتحاد جماھير شوروى کليد به بردگى کشيدن تمام جھان بود.

"قضاوت دادگاھھاى مخصوص "
رھبران نازيھا نابودى ارتش اتحاد جماھير شوروى و مردم غير مسلح را تدارک ميديدند .آنھا
آورنده ايدئولوژى مارکسيسم لنينيسم تصور ميشدند .در سال  ١٩٢٥ھيتلر در اين مورد در
کتاب خود
" " Mein Kampfنوشته بود.
تمايل به نابودى کمونيسم در آلمان و اتحاد جماھير شوروى ،نگرشى بود که راه را براى ھيتلر
جھت دريافت يک کمک مالى عظيم از سرمايه داران بزرگ آلمانى ھموار نموده بود.اين آنھا
بودند که قدرت را در آلمان به ھتيلر اعطا کرده بودند )به "قدرت رسيدن ھيتلر" در نشريه
کارگر ،ارگان رسمى حزب کمونيست سوئد به تاريخ  ١٩٩٩/٢١نگاه کنيد(.
زمانيکه حمله به اتحاد جماھير شوروى آغاز شد تعداى از تصميمات حقوقى با اين اھداف
تدارک ديده شده بودند .اين اھداف" :قضاوت دادگاھھاى مخصوص در منطقه
" ،"Barbarossaدستور العملھاى مخصوص نيروھاى نظامى"" ،دستور العملھا در مورد
چگونگى برخورد با اسيران جنگى اتحاد جماھير شوروى" يا "دستور العملھا به کميسرھاى
پليس" نامگذارى شده بودند.

مادران اتحاد جماھير شوروى در جبھه جنگ به دنبال پسران خود ميگردند.

آن تصميمات حقوقى مخصوص به سربازان آلمانى در برخورد با مردم اتحاد جماھير شوروى
آزادى عمل ميداد .سربازان آلمانى و افسران به ھر طريقى که مايل بودند ميتوانستند مردم را
تحت ظلم ستم قرار داده و به قتل برسانند بدون اينکه جوابگوى اعمال خويش باشند.

بربريت سازمان داده شده
از اسيران جنگى در کارخانجات و زمينھاى کشاورزى بعنوان برده استفاده ميشد و يا در
اردوگاھھاى کار اجبارى زندانى ميشدند براى اينکه در انتظار گرسنگى و بيمارى بميرند.

قضاوت دادگاھھا نازى در اتحاد جماھير شوروى بربريتى سازماندھى شده بود جھت نابودى
مردم اتحاد جماھير شوروى.
اينکه اين يک حقيقت است ،توسط  ٢٥ميليون انسانى که نيروھاى نظامى نازيھا فرصت کشتن
آنھا را در خالل سه سال ،پيش از اينکه شکست بخورند و بايد از اتحاد جماھير شوروى
ميگريختند گواھى ميشود.
دانش در مورد ارزيابى نيروھاى نظامى که در جريان جنگھاى مرزى در اتحاد جماھير شوروى
در  ٢٢ژوئن  ١٩٤١و بقيه جنگھاى بزرگ در خالل جنگ جھانى دوم مورد تقابل قرار گرفتند
ضرورتيست مطلق براى درک واقعى نتيجه جنگ.
در جريان حمله به اتحاد جماھير شوروى آلمان نازى ارتشى بالغ بر  ١٥٣لشگر ،از ميان آنھا
 ٣٣تانک – و لشگر موتورى ،در مجموع  ٤،٦ميليون نفر ،را بسيچ نموده بود .نيروھاى
نظامى آلمانى به  ٤٢٠٠٠اسلحه و خمپاره انداز ،بيش از  ٤٠٠٠تانک و توپھاى جنگى
 ٤٠٠٠ھواپيما مجھز بودند .نيروھاى نظامى متحدان آلمان نازى از  ٣٧لشگر متشکل از
 ٩٠٠٠٠٠نفر ٥٢٠٠ ،اسلحه و خمپاره انداز ٢٦٠ ،تانک و و  ١٠٠٠ھواپيما تشکيل
ميشدند.
در مجموع نيروھاى نظامى تجاوز گر نازيھا از  ١٩٠لشگر با  ٥،٥ميليون نفر تشکيل ميشدند.
نژاد انسان ھرگز اينچنين ارتش تجاوزگر عظيمى را که در ضمن بخوبى با انواع سالحھاى
مختلف و مدرن مجھز بودند بخود نديده است.
نيروھاى نظامى مستقر در مرزھاى اتحاد جماھير شوروى متشکل بودند از  ١٧٠لشگر و ٢
تيپ نظامى متشکل از  ٢،٩ميليون سرباز ٣٧٥٠٠٠ ،توپ خمپاره انداز ١٤٧٥ ،تانک از
مدلھاى اخير ) KVو  (٣٤ – Tو  ١٥٤٠ھواپيما .در نتيجه ارتش تجاوزگر نازيھا دو برابر
ارتش اتحاد جماھير شوروى بود که اولين شوک جنگى را دريافت کرد .در جھت دادن شوکى
کامل فرماندھان نظامى نازيھا قوايى نظامى را سازمان داده بودند که ميان پنج تا شش برابر
بزرگتر از نيروھاى نظامى اتحاد جماھير شوروى در اين مناطق بود .ميتوان فھميد که چرا
رھبران نظامى نازيھا در مى  ، ١٩٤١در تدارکات خود براى روزھاى يورش ،نوشتند" :ما در
حال حاضر از نظر تعداد برتريم .زمانيکه ازتجربيات جنگى صحبت به ميان ميايد نيروھاى ما از
روسھا برترند .....ما در مقابل جنگى  ٨تا  ١٤روزه ايستاده ايم ،اما پس از آن پيروزيھا در
انتظار نخواھند ايستاد و ما پيروز خواھيم شد".
اگر جنگھاى غافلگيرانه در مقابل کشورھاى اروپايى سرمايه دارى بخوبى موفق شده بودند،
چرا نمتيوانست به ھمان خوبى در مقابل اتحاد جاھير شوروى موفق شود؟ واقعيت در اتحاد
جماھير شوروى به چيزى تبديل شد که نازيھا درانتظارش نبودند .اوال دولت اتحاد جماھير
شوروى به موقع تمام خائنانى را که در خدمت نازيھا ميتوانستند تدارکات نظامى و دفاعى اتحاد
جماھير شوروٮى را تضعيف و نابود سازند ،ناتوان ساخته بود.

خيانت ريشه کن شده بود
اينچنين افرادى در ھر جايى که آلمان نازى در تصرف خود داشت وجود داشتند .براى اولين بار
نيروھاى نظامى نازيھا به کشورى وارد شدند که خيانت سازمان داده شده بصورتى تقريبا کامل
ريشه کن شده بود .در ھمکارى با فرماندھان نظامى آلمانى "ھيچ ]کار داخلى[ در پشت جبھه
ھاى روسى وجود نداشت ،اين را سفير آمريکا جوزف ديويس در مسکو ميان سالھاى ١٩٣٦
تا  ٣٨تاييد نمود.
خيانت سياسى ضربه مرگ را در دادگاھھاى سياسى ميان سال  ١٩٣٨ – ١٩٣٦گرفت" .ھيچ
 henleinareاھل  ، sudettyskaھيچ تيوس اسلواکى ،ھيچ  de grellesبلژيکى و ھيچ
خيانکار نروژى در تصوير اتحاد جماھير شوروى وجود نداشت.....آنھا تيرباران شده بودند.

مردم بپا خاستند
خيانت در فرانسه در اتحاد جماھير شوروى تکرار نشد .فرانسه اى که ،طبقه ثروتمند حاکم بر
آن کامال توسط ھوادارن نازيھا که بدون ھيچ مقاومتى تسليم شده بودند ،تضعيف شده و جايى
که نيروھاى نظامى نازى تمام پادگانھاى آنرا بدون برخورد با افسرى مالقات کرده بودند .در
اتحاد جماھير شوروى ھمه مردم جھت دفاع از کشور سوسياليستى بپاخاستند.
امکانات سوسياليسم توانست حتى خود را در چنين شرايط دشوارى نيز نشان بدھد .دولت
سوسياليستى تمام کشور را در مقاومتى قھرمانانه و مبارزه براى توليد جھت افزايش قدرت
جنگى ارتش اتحاد جماھير شوروى بسيج نمود .در خالل پنج ماه اول جنگ گروھھاى نظامى
آلمان نازى در شمال ،مرکز و جنوب به داخل اتحاد جماھير شوروى پيشروى نمودند و موفق
شدند لنينگراد را به محاصره خود درآورند ،نزديکتر شده و مسکو را مورد تھديد قرار دھند و
خود را به منابع نفتى قفقاز نزديک نمايند .ارتش بسيار قدرتمند نازيھا توانست در مرحله
مقدماتى ارتش اتحاد جماھير شوروى را وادار به عقب نشينى نموده و بخش مھمى از مناطق
شوروى را به اشغال خود در آورد.
در خالل اين دوران به اتحاد جماھير شوروى خسارات بسيار سنگينى ،که تلفات جانى،
مجروحان و سربازان به اسارت گرفته شده را شامل ميشد ،وارد آمد .اما عقب نشينى اتحاد
جماھير شوروى موقتى بود و سازماندھى شده .در ھيچ يک از بخشھاى جنگى نيروھاى نظامى
فاشيستى نتوانستد در دفاع ارتش شوروى اختاللى بوجود بياورند .در جنگھايى بسيار شديد
نيروھاى نظامى شوروى دشمن را فرسوده نموده و آنھا را در کليه جبھه ھا ناگزير به توقف
کردند .در پايان تابستان  ١٩٤١فرماندھان فاشيست باالجبار اقرار کردند که طرح آنھا جھت
شکست اتحاد جماھير شوروى قبل از اکتبر مورد تھديد قرار گرفته بود .مثالھاى فراوانى در
مورد مبارزات قھرمانانه سربازان شوروى وجود دارد اما اغلب آنھا براى بسيارى در غرب
بصورت ناشناخته اى باقى مانده اند .تاريخ جعلى سرمايه دارى بر سر راه مردمى که ميخواھند
با حقايق در مورد جنگ جھانى دوم آشنا بشوند ايستاده است.

خسارات فراوان آلمانيھا
در خالل اولين ماه جنگ ،از  ٢٢ژوئن تا  ١٨ژوئيه ،نيروھاى نظامى فاشيستى  ١١٠٠٠تن از
سربازان و افسران خود را از دست دادند .گردانھاى زرھى و لشگرھاى موتورى بيش از ٤٠
درصد از نيروى خود را از دست داده بودند .در طى اين دوران نيروى ھوايى آلمان ١٢٨
ھواپيما از دست داد .اين رقم را مقايسه کنيد با تعداد ھواپيماھايى که آلمانيھا در جنگ بر عليه
انگلستان از دست دادند ،به اصطالح نبرد بريتانياى کبير ،پس از فتح فرانسه.
مورخان سرمايه دارى جنگ ھوايى بر عليه انگلستان را به نبردى تعيين کننده براى پيروزى
متحدان در جنگ جھانى دوم تبديل نموده اند .در آنزمان نيروى ھوايى آلمان ،در خالل ماه اوت
و سپتامبر  ١١٠٠ ، ١٩٤٠ھواپيما از دست داد .اما در خالل اولين ماه از تجاوز به اتحاد
جماھير شوروى ،طى نيمى از آن زمانى که صرف نبرد انگلستان شد ،آلمانيھا  ١٢٨٤ھواپيما
از دست دادند! در طى اين دوران نيروھاى نظامى آلمان نازى براى اولين بار در تاريخ ناگزير
به توقف شدند.
در نبرد اسمولنسک ،که دو ماه به طول انجاميد ١٠ ،جوالى تا  ١٠سپتامبر ،گروھھاى نظامى
نازيھا ،مرکز ،ناگزير به توقق شدند ،اولين ستيز براى فتح مسکو را واگذار و به جنگى دفاعى
روى آورند .بزودى نيروھاى نظامى آلمان ميخواستند که براى اولين بار در تاريخ خشونت و
فتوحات در اروپا مغلوب شوند.

اولين ضربه در جنگ جھانى دوم و يکى از تعيين کننده ترين آنھا براى نتيجه جنگ ،خود را
در خارج از پايتخت اتحاد جماھير شوروى ،مسکو به نمايش گذاشت .اطالعات در مورد فتح
مسکو به گروھھاى نظامى نازيھا ،بزرگترين و مجھزترين نيروھاى نظامى نازيستى]مرکز[
داده شده بود.

نبرد مسکو
از ھمان آغاز جنگ فرماندھى دفتر مرکزى اتحاد جماھير شوروى ميدانست که جھت اصلى
حرکت نيروھاى نظامى فاشيستى بطرف مسکو خواھد بود .اين اھميت بسيارى براى دفاع از
شھر داشت .در جھت حرکت بسوى مسکو رھبرى شوروى بزرگترين تمرکز نيروھاى نظامى را
در جبھه شوروى – آلمان متمرکز نموده بود ٣٠ :درصد از کليه لشگرھاى پياده نظام٥٤ ،
درصد از ھنگ توپخانه ٣٥ ،درصد از تيپھاى نظامى تانکى و  ٤٠درصد ھواپيما.
در مجموع ،آن دو نيروى متخاصم حساب شده اند ،در نبرد مسکو  ٣ميليون سرباز٢٧٠٠ ،
تانک ،بيش از  ٢٠٠٠ھواپيما و  ٢٢٠٠٠توپ شرکت داشتند .جانبازيھاى مردم غيرنظامى
شوروى نيز نقش تعيين کننده اى در تدارکات دفاعى و پيروزى داشت .صدھا ھزار تن از اھالى
مسکو ،ھمراه با نيروھاى نظامى شوروى ،چھار خط دفاعى را در جبھه اى به وسعت -٣٠٠
 ٤٠٠کيلومتر را بوجود آورده بودند.
نبرد مسکو ميتواند به سه بخش تقسيم بشود .جنگھاى دفاعى در اکتبر و نوامبر ١٩٤١
زمانيکه ارتش شوروى ،در مبارزاتى بسيار سنگين ،فاشيستھا را ناگزير به توقف و دفاع از
خود نمود .در دسامبر  ١٩٤١ضد حمله شوروى در نزديکى مسکو فاشيستھا را ناگزير به
عقب نشينى از نزديکى مسکو نمود .سرانجام ،ميان ماھھاى ژانويه و آوريل ١٩٤٢حمله
نيروھاى نظامى اتحاد جماھير شوروى در مسير مسکو  ٣٨لشگر نازى را مغلوب و آنھا را
وادار به گريز کرد.
جنگھا وحشتناک و با صدھا ھزار کشته و زخمى از جانب ھر دو طرف بودند .نازيھا به مانعى
شکست ناپذير از انسانھا و تجھيزات جنگى برخورد نمودند ،که با چنان ضربه قاطعانه اى به
عقب رانده شدند که در پايان نيروھاى نظامى متجاوز را تھديد به محاصره نمودند .اين براى
نازيھا غير قابل فھم بود.
آن به اصطالح "انسانھاى معجزه گر" در حال از بين بردن نيروھاى برگزيده در ارتش آلمان
بودند .تنھا راه باقى مانده عقب نشينى بود ،گاھى با دستپاچگى .براى حمله به مسکو ھسته
اصلى بخصوص خسارات انسانى و تجھيزاتى بودند ١٥ ،تانک – و قربانى شدن لشگرھاى
موتورى.

شکستى ويرانگر
آلمانيھا ناگزير بودند که بسرعت ،بين  ١٠٠تا  ٢٥٠کيلومتر عقب نشينى نمايند .بدين نحو
تالشھاى آنھا جھت فتح مسکو به پايان رسيد .براى گروه نظامى نازيھا ،مرکز ،اين شکست
ويرانگر بود .گروه نظامى ھرگز نتوانست نيروھاى خود را به شکل سابق بازسازى نمايد.
بر اساس آمار منتشر شده از جانب آلمانيھا ميان  ٢٢ژوئن  ١٩٤١و آوريل  ١٩٤١گروه
نظامى ،مرکز ٧٩٦٠٠٠ ،تن از سرباز و افسران خود را از دست داده بود .در طى ھمان
دوران نيروھاى نظامى نازى در کنار جبھه شوروى  ١،٥ميليون نفر از سربازان و افسران
خود را از دست داده بودند! اين پنج برابر بيش از جنگھاى ديگر آلمانيھا در اروپا در طول سه
سال بود .با شکست خارج از مسکو ايده جنگ غافلگيرانه بر عليه اتحاد جماھير شوروى براى
ھميشه به خاک سپرده شد.

انتظار ميرفت که جنگ به درازا بکشد و بدنبال آن لشگرھاى نظامى آلمان نازى ،که براى
اولين بار در طول ھمه جنگھايشان در اروپا شکست خورده بودند ،يکى پس از ديگرى نابود
شوند .شکست آلمان در مسکو اولين مرحله از چرخش جنگ دوم جھانى بود .پيروزى اتحاد
جماھير شوروى خارج از مسکو از اھميت تعيين کننده اى برخوردار بود.

"بدين سان آنھا در مسکو رژه رفتند"

آن امر نشان داد که ميشد آلمان نازى را شکست داد ،ارتش آلمان شکست ناپذير نبود .مردم
در کشورھاى تحت اشغال نازيھا باالخره اميدى براى آزادى بدست آورده بودند ،امرى که
مبارزه و مقاومت و اتحاد ميان مخالفان نازيھا را تقويت نمود .جھان ضد فاشيستى ارتش اتحاد
جماھير شوروى را مورد تحسين خود قرار داد.

جھان اتحاد جماھير شوروى را تحسين نمود
در  ١١فوريه  ١٩٤٢نخست وزير انگلستان چرچيل تلگراف زير را براى استالين فرستاد:
"من عبارتى براى بيان ستايش خود پيدا نميکنم ،که ما ھمگى احترام بسيار زيادى براى ادامه
موفقيتھاى درخشان ارتش شما بر عليه متجاوزان آلمانى قائليم ،اما من نميتوانم از بيان يک
عبارت ديگر از سپاسگزارى خوددارى نموده و شادباشھاى خود براى ھمه آن خدماتى که
روسيه براى اھداف مشترکمان انجام ميدھد ارسال مينمايم".

در  ٢٧آوريل ١٩٤٢رئيس جمھور آمريکا فرانکلين روزولت در راديوى آمريکا اينچنين گفت:
" آمريکا ضد حمله نابود کننده ارتش بزرگ اتحاد جماھير شوروى را بر عليه ارتش آلمان
ستايش ميکند .نيروھاى نظامى روسى ،نيروھاى مسلح دشمنان ما را – سربازان ،ھواپيماھا،
تانکھا و توپھا – بيش از کشورھاى متحد ديگر با ھم ،نابود نموده و نابود ميکند".
حتى ژنرال آمريکايى داگالس مک آرتور که نيروھاى نظامى آمريکا را در اقيانوس آرام
فرماندھى ميکرد ،در سال  ١٩٤٢در مورد پيروزى اتحاد جماھير شوروى در مسکو نوشت:
"من طى دوران زندگيم در تعدادى از جنگھا شرکت کرده ام و شاھد ديگر جنگھا بوده ام و
رشته عمليات فرماندھان را در گذشته با دقت مطالعه نموده ام .اما ھرگز چنين مقاومت موثرى
را در مقابل ضربات سھمگين دشمنى که تا بحال شکست نخورده بود و به دنبال آن ضد حمله
اى که دشمن را تا کشور خودش به عقب راند ناظر نبوده ام .مقياس و عظمت اين تالش آن را
به بزرگترين دستاورد نظامى در تاريخ تبديل نموده است".
اينچنين بود نظرات در مورد آنچيزى که براى اغلب مردم در کشورھاى سرمايه دارى غرب
غير قابل تصور بود :ارتش آلمان نازى در خارج از مسکو شکست خورد! اما زمانه تغيير
ميکند .در خالل جنگ سرد رسانه ھاى خبرى جھان غرب به ناگھان آغاز به بى ارزش جلوه
دادن پيروزى اتحاد جماھير شوروى در خارج از مسکو نمودند.

جعل تاريخ
داليلى که پروفسورھاى جاعل تاريخ و نويسنده گان متقلب نقل کردند از شنيتعرين نوع آن
بودند .اما آنھا با کمال ميل در نشريات سرمايه دارى پذيرفته شدند .در آن زمان اين ديگر
جانبازيھاى قھرمانانه اتحاد جماھير شوروى نبود که نيروھاى نظامى نازيھا را شکست داد.
اکنون اين يک دوره گل آلود و يک ھواى بسيار سرد زمستانى در مسکو بود که عوامل
شکست نازيھا را فراھم آورده بود .بسيارى درجه حرارت در مسکو ،زمستان  ٤٢-١٩٤١را تا
منھاى  ٦٣سانتيگراد اعالم نمودند! ادعايى کامال کاذب.
حتى در سيبرى يک چنين درجه حرارتى بسيار نادر است .وظيفه جاعالن تاريخ اين بود که
پيروزى مدافعان مسکو را به ھيچ تبديل نمايند به دليل اينکه تا آنجا که ميتوانند نقش تعيين
کننده اتحاد جماھير شوروى سوسياليستى را در شکست نازيھا کوچک جلوه دھند.
بسيارى از مطالعات بين المللى انجام شده توسط محققان آمريکايى ،انگليسى و حتى آلمانى،
پس از آن دروغھاى جاعالن تاريخ را در مورد گل آلود بودن و ھواى بسيار سرد خارج از
مسکو در زمستان  ٤٢- ١٩٤١را افشاء نموده اند .در خالل نوامبر  ١٩٤١ميانگين درجه
حرارت در مسکو منھاى  ٦و پايينترين درجه حرارت منھاى  ١٨بود .در خالل دسامبر ١٩٤١
ميانگين درجه حرارت در مسکو منھاى  ١٤،٦و پايينترين درجه منھاى  ٣١بود.
چنين درجه حرارتى در زمستان مسکو نه تنھا بسيار سرد بلکه عادى به حساب ميايد .اما البته
مردم ،و بخصوص سربازان در جنگ ،بايد بر عليه سرما لباس کافى به تن کنند .اين بايد ايده
اساسى رھبران نظامى آلمان را تشکيل ميداد .سربازان روسى يونيفورمھاى گرمى به تن
داشتند ،فرماندھان نظامى اتحاد جماھير شوروى از گذشته اى دور در اين مورد تصميم گرفته
بودند .لباسھاى گرم نيز براى نيروھاى نظامى اسلحه اى بود .اما رھبران نظامى آلمانى فکر
کرده بودند که بخش بزرگى از تجھيزات را در صنايع مناطق فتح شده در اتحاد جماھير شوروى
توليد نمايند .اما اين ممکن نبود.
بخش بزرگى از صنايع اتحاد جماھير شوروى در غرب کشور به منطقه اى بسيار دور ،قبل از
اينکه آلمانيھا به فرصت رسيدن به آنجا را پيدا کنند ،منتقل شده بودند .در سال ، ١٩٤١
 ١٥٢٣کارخانه ،از ميان آنھا  ١٣٦٩کارخانه بزرگ ،به شرق نقل مکان داده شده بودند.

آلمانيھا از سرما لرزيدند .بسيارى لباس مردم را دزديدند امرى که شخصيت عجيب و غريبى
به باندھاى غارتگر آلمانى داد .شايعه افسانه وحشتناک گل و الى قبل از آغاز زمستان را
تحقيقات مورخ اھل آلمان غربى  K. Reinhardtکه در اين مورد در خدمت آب و ھوا شناسى
ارتش آلمان تحقيق مينمود متالشى کرد .او توانست در " Vändningen i Moskvaچرخش
در مسکو" نشان بدھد که دوران گل و الى ،قبل از زمستان  ١٩٤١خارج از مسکو ،ضعيفتر و
کوتاه تر از معمول بود.

تبليغات نازيھا
نتايج او اين بود که داليل اقليمى ،آن به اصطالح "زمستان عمومى" ،اختراعى بود از جانب
مبلغان نازى جھت محق جلوده دادن شکست نازيھا .ھمان تبليغات نازيستى در حال حاضر نيز
در در رسانه ھاى خبرى سرمايه دارى در جريان است ٥٦ ،سال بعد)!(.
افسانه ديگرى که جاعالن تاريخ سرمايه دارى ھمچنان به آن متوسل ميشوند ،حتى آن نيز
برگرفته شده از تبليغات نازيھا ،ادعاى برترى عدديست که نيروھاى نظامى اتحاد جماھير
شوروى داشتند .به گفته مورخان جاعل تاريخ نيروھاى نظامى اتحاد جماھير شوروى تا ٢٠
برابر بزرگتر از آلمانيھا بودند!
در حقيقت ارتش اتحاد جماھير شورى در کنار مسکو با رقم کمترى از نيروھاى نظامى دشمن
دست به ضد حمله زد .بر اساس سندى از روزھاى جنگ گروھھاى نظامى آلمانى ،مرکز ،در
کنار مسکو بزرگتر از نيروھاى نظامى اتحاد جماھير شوروى در ضد حمله بودند ١،٥ ،برابر
از لحاظ نفرات ١،٤ ،برابر از لحاظ توپخانه و  ١،٦برابر از لحاظ تعداد تانکھا.

عقب نشينى آلمانيھا در ترس و وحشت
فقط در زمينه ھوايى بود که نيروھاى نظامى اتحاد جماھير شوروى برترى داشتند ،از لحاظ
ھوايى  ١،٦برابر بزرگتر از نازيھا در منطقه مسکو .حقيقت اينستکه ضد حمله شوروى در
کنار مسکو جنگى استادانه بود .اين جنگ گروھھاى نظامى آلمان ،مرکز ،را با محاصره و
نابودى کامل تھديد نمود .نازيھا با ترس و وحشت ناگزير به عقب نشينى شدند ،عقب نشينى که
خسارات عظيمى را براى آنھا به بار آورد .آنچيزى که نيروى نظامى آلمان ،مرکز ،را از
نابودى کامل در خارج از مسکو نجات داد ناکافى بودن نيروھايى بود که فرماندھى اتحاد
جماھير شوروى جھت برخورد با جمع کل گروه ارتش ،مرکز در اختيار داشت.

تجارت برده در آلمان نازى
در حال حاضر بخش بزرگى از مردم جھان با بسيارى از جنايات نازيھا درخالل جنگ جھانى
دوم آشنا شده اند .کشتار شش ميليون نفر از يھوديان و ديگر گروھھاى انسانى مانند کوليھا و
ھمجنس بازان در اردوگاھھاى کار اجبارى نازيھا بارھا نشان داده شده اند .حتى کشتار مخالفان
سياسى مانند کمونيستھا ،سوسياليستھا و فعاالن اتحاديه اى نيز بخشا شناخته شده اند.
بخش حدودا ناشناخته از حوادث دھشتناک جنگ جھانى دوم تجارت برده و بردگى در آلمان
نازيست .از ھمان دسامبر  ١٩٤٠وزير کشاورزى آنزمانه آلمان ،Walther Darre ،در يک
سخنرانى در روزنامه انگليسى زبان اليف اعالم نمود" :ما بايد از يک نژاد برتر حکومت
اشرافى جديدى بسازيم .اين حکومت اشرافى بايد برده گانى در اختيار داشته باشد که از تبار
آلمانى نباشند".
در سال  ١٩٤٠اين مسئله جدى گرفته نشد .اما تنھا دو سال بعد ٢ ،ميليون برده ،زن و مرد از
ميان کشورھاى اشغال شده در شرق ،و  ٢ميليون از فرانسه ،در آلمان وجود داشتند .طى سال
 ١٩٤٢دولت نازيھا به ارگان دولت براى استفاده از نيروى کار ماموريت داد که از کشورھاى

شرقى نيم ميليون زن سالم وارد نمايد .بزرگترين تقاضاى نازيھا براى با زار برده دارى زنان
بودند .در سال  ١٩٤٣در آلمان نازى  ١٢ميليون برده وجود داشت ،که براى نژاد برتر آلمانى
کار ميکردند .ابتدا اين انسانھا بعنوان نيروى کار در صنايع آلمان بخصوص در صنايع جنگى
که اغلب آنھا خصوصى بودند بکار گرفته ميشدند.
بخشى از اين صنايع از اين برده ھا جھت آزمايشات انسانى استفاده ميکردند .براى آزمايش در
آزمايشگاھھاى خودشان ،براى مثال باير زنانى را به بھاى  ٢٠٠مارک خريدارى کرد .برده
ھايى که در صنايع جايى براى آنھا وجود نداشت به بازار برده ھا که بصورتى پيوسته در
سراسر آلمان برپا ميشد فروخته ميشدند .اين انسانھا توسط نگھبانان به خريداران آينده نگر،
قبل از ھمه به کشاورزانى که به دنبال نيروى کار مجانى بودند ،اما ھمچنين به طبقات ميانى،
نشان داده ميشدند.

مانند حيوان با آنھا رفتار ميشد
در بازار بردگان خريداران اين انسانھا را مانند کسى که حيوانات را معاينه ميکند ،معاينه
ميکردند .به عضالت و دندانھاى آنھا نگاه ميکردند غيرو و غيرو .بھاى ھر برده بر اساس
اعالميه دولت نازى ميان  ١٠تا  ١٥مارک بود .اين انسانھا را ناگزير به بردگى مينمودند ،با
آنھا بصورت مشمئز کننده اى رفتار ميشد و بصورتى ميليونى از گرسنگى و بيمارى جان
ميدادند .ھيملر به شرح زير اعالم نمود:
"کسى نگران اتفاقاتى که براى روسھا يا چکھا ميفتد نيست  ......اين حقيقت که آنھا پيشرفت
ميکنند و يا از گرسنگى ميميرند تنھا تا به آنجايى جالب است که ما از آنھا در فرھنگ خود
بعنوان برده استفاده ميبريم"َ.

پيشروى آلمانيھا در جنوب
در آوريل  ١٩٤٢نيروھاى نظامى آلمان در منطقه پس از عدم موفقيت در فتح مسکو ،جھت
حفظ مواضع فتوحات قبلى خود که  ٢٥٠کيلومتر دورتر از پايتخت شوروى قرار داشت ناگزير
به جنگ دفاعى روى آورند .گروه نظامى ،مرکز شکست خورده و قادر به ادامه حمله نبود.
گروه نظامى ،شمال ،ناگزير شده بود که خارج از لنينگراد توقف نمايد.
اکنون ادامه جنگ کامال وابسته به گروه نظامى ،جنوب ،بود .آن گروه به نوبه خود با
دشواريھاى بزرگى در جنوب اتحاد جماھير شوروى برخورد نموده و بطور جدى عقب افتاده
بود .فرماندھى آلمان تصميم گرفت که بخشھايى از نيروھاى نظامى ،مرکز ،را جھت دادن کمک
به پيشروى در جنوب اعزام نمايد .از جمله يک گروه بزرگ از تانکھا .ھدف نجات چاھھاى
نفتى واقع در قفقاز و گذرگاه رودخانه ولگا در کنار استالينگراد بود.

نبرد استالينگراد
براى فرماندھى آلمان نفت اتحاد جماھير شوروى از اھميتى استراتژيکى برخوردار بود .اگر چه
آلمان نازى ھنوز از شرکتھاى نفتى آمريکا مقادير عظيمى نفت دريافت ميکرد اما به جز آن بايد
تا حد زيادى به نفت مصنوعى ،تھيه شده از طريق يک فرايند گران شيميايى تکيه مينمود.
تقويت شده توسط ارتشھاى گروه نظامى مستقر در مرکز گروه نظامى مستقر در جنوب در

ژوئن  ١٩٤٢توانست تھاجم بسيار نيرومندى را بسوى جنوب و شرق توسعه داده و خارکف را
به تصرف خود درآورد.
در پايان ژوئن ،پس از جنگھايى خانمان برانداز که ھفته ھا بطول انجاميد ،آلمانيھا شھرھاى
اتحاد جماھير شوروى  Kertjو  Sevastopolدر  Krimتصرف نمودند .آنھا Sevastopol
را از با فاصله اى زياد با توپخانه سنگين بمباران نمودند .زمانيکه مدافعان شوروى شھر را
ترک ميکردند بندرت خانه اى باقى مانده بود .در  ٢٨ژوئن ارتش آلمان به پيشروى خود
بسوى شرق ادامه داد ،و پس از درگيريھاى خشونتبار آلمانيھا و متحدان آنھا خطوط دفاعى
اتحاد جماھير شوروى را در ھم شکسته و تا  ٤٠٠کيلومتر به جلو پيشروى نمودند .فاشيستھا
مناطق و نواحى دن را تا رودخانه دن به تصرف خود درآوردند .اکنون ارتشھاى فاشيستى در
قسمت راست ساحل دن ،بيش از  ٥ميل با حومه استالينگراد فاصله داشتند.

استالينگراد از خود دفاع ميکند
نبرد استالينگراد در  ١٧ژوئن  ١٩٤٢آغاز و تا  ٢فوريه  ١٩٤٣ادامه يافت .طى شش ماه و
نيم جنگى خونين و وحشتناک شعله ور شد .اين جنگ بدون وقفه تا زمانيکه نيروھاى نظامى
فاشيستھا کامال شکست خورده و نابود شدند ادامه يافت.
جبھه جنگ در کنار رودخانه ھاى دن و ولگا وسعتى ميان  ٤٠٠و  ٨٥٠کيلومتر را داشت.
دراين نبرد بزرگ ،با احتساب ھر دو نيرو ،بيش از دو ميليون نفر ٢٠٠٠ ،تانک٢٠٠٠ ،
ھواپيماى جنگى و  ٢٦٠٠٠توپ و خمپاره انداز شرکت داشتند .نيروھاى از دست رفته در
جبھه مرتبا بوسيله نيروھاى جديدى جايگزين ميشد .درگيريھا دھشتناک بودند و خسارات جانى
و مالى بيش از ھر زمان ديگر.
در برخى از نقاط جبھه نيروھاى نظامى فاشيستى موفق شدند که تا داخل استالينگراد جايى که
مدافعان خانه به خانه مقاومت مينمودند نفوذ نمايند .در بسيارى از مواقع اوضاع براى
نيروھاى نظامى شوروى بسيار وخيم بود .سربازان شوروى ناگزير بودند که از واحدھاى
نظامى استفاده نمايند که در دست ساخت بودند.
در ژوئيه  ١٩٤٢در جريان آغازين نبردھا نيروھاى نظامى فاشيستى با  ٢٠درصد از سربازان
بيشتر ،دو برابر تانک و  ٣،٦برابر ھواپيماى بيشتر برترى عددى داشتند .از لحاظ آتشبارھاى
جنگى و خمپاره انداز ھر دو نيرو تقريبا برابر بودند .فاشيستھا تمام تالش خود را بر روى
تصرف استالينگراد ،قبل از اينکه نيروھاى نظامى اتحاد جماھير شوروى فرصت سازماندھى
خود را جھت ضد حمله بيابند ،متمرکز نموده بودند .از ژوئيه تا نوامبر  ١٩٤٢فاشيستھا در
جنگھاى دن ،ولگا و استالينگراد  ٧٠٠٠٠٠نفر ١٠٠٠ ،تانک ،بيش از  ٢٠٠٠دستگاه توپ و
خمپاره انداز و  ١٤٠٠ھواپيما را از دست داده بودند.
اما عليرغم اشغال بخش بزرگى از مناطق فاشيستھا نتوانستند مقاومت سربازان اتحاد جماھير
شوروى را در ھم بشکنند .نيروھاى نظامى ھيتلر خسارات بسيار سنگينى را متحمل شده و
ناگزير شدند که در ماه نوامبر به دفاع از خود روى آورند بدون اينکه پيروزى تعيين کننده اى
را بدست آورده و يا اينکه بر سر راه سازماندھى نيروھاى نظامى اتحاد جماھير شوروى جھت
ضد حمله مانعى ايجاد نمايند.

مدافعان خانه به خانه مبارزه مينمودند

جبھه آلمان – شوروى
در سال  ١٩٤٢ارتش آلمان از  ٢٦٧لشگر و  ٥تيپ نظامى تشکيل ميشد .نازيھا  ٧١درصد از
اين نيروھا را در جبھه آلمان – شوروى ١٩٢ ،لشگر و سه تيپ نظامى ،متمرکز نموده بودند.
در ضمن کشورھاى متحد با نازيھا  ٦٦لشگر و  ١٣تيپ نظامى در اتحاد جماھير شوروى
داشتند .در مجموع فاشيستھا در جبھه آلمان – شوروى  ٢٥٨لشگر و  ١٦تيپ نظامى با ٦،٢
ميليون نفر ،تقريبا  ٥١٧٠٠دستگاه توپ و خمپاره انداز ٥٠٨٠ ،دستگاه ماشينھاى جنگى و
ماشينھاى حامل توپ ٣٥٠٠ ،فروند ھواپيماھاى جنگى و  ١٩٤کشتى جنگى در اختيار داشتند.
لشگرھاى نظامى بيشترى طى سال به محل وارد شدند ،و در نوامبر  ٢٦٦لشگر فاشيستى و
 ١٦تيپ نظامى در اتحاد جماھير شوروى ) ١٢،٥لشگر در بقيه جبھه ھا( وجود داشتند.
نيروھاى نظامى مستقر در سمت اتحاد جماھير شوروى متشکل بودند از  ٦،٦ميليون نفر
سرباز ٧٧٨٠٠ ،دستگاه توپ و خمپاره انداز ٧٣٥٠ ،ماشين جنگى و  ٤٥٤٤فروند ھواپيماى
جنگى .اگر چه اختالف ميان آن دو چندان قابل توجه نبود اما توازن نيروھا به نفع اتحاد
جماھير شوروى تغيير کرده بود.
در خالل جنگ شيوه توليد سوسياليستى توانسته بود نتايج شگفت انگيزى را ببار آورد ،امرى
که تا حدودى براى نازيھا و رھبران کشورھاى سرمايه دارى چيزى شبيه به يک معجزه بود.
کشورى که آنھا محکوم به نابودى نموده بودند ،بدون داشتن امکان و يا فرصتى که بتواند
سطح توليد جنگى خود را به کشورھاى اروپايى که بصورتى کامل در خدمت نيروھاى نظامى
نازيھا بودند برساند ،توليد جنگى خود را با چنان سرعتى توسعه داده بود که در آنزمان از
توليدات نازيھا در اروپا نيز پيشى گرفته بود.

ضد حمله در نوامبر
در  ١٩نوامبر  ١٩٤٢ضد حمله اتحاد جماھير شوروى در استالينگراد آغاز شد.
تمرکز نيروھاى نظامى و تدارکات بدون اينکه ھدف را افشاء نمايد انجام شده بود .نيروھاى
نظامى جديد مجھز به سالحھاى جديد ،ماشينھاى جنگى جديد و ھواپيماھاى جديد در منطقه

گروھبندى شده بودند بدون اينکه فاشيستھا متوجه بشوند که چه اتفاقى در حال رخ دادن بود.
براى فاشيستھا اتحاد جماھير شوروى کشورى بود بسيار ضيعف بدون داشتن امکانى براى ضد
حمله .فاشيستھا براى حمله به جنوب اتحاد جماھير شوروى  ٧٤لشگر ،بالع بر  ١،٥ميليون
نفر سرباز ،را بکار گرفت .گروه ضربت بر عليه استالينگراد ميان رودخانه دن و ولگا وجود
داشت .اينھا ،ششمين ارتش آلمان و چھارمين ارتش مجھز به تانک با مجموع  ٢٢لشگر و
تقريبا  ٣٣٠٠٠٠عضو ،بھترين نيروھاى نظامى مسلح ھيتلر بشمار ميرفتند.
انتظار ميرفت که ضد حمله اتحاد جماھير شوروى شکافى را در خط مقدم جبھه فاشيستھا در
شمال و جنوب ،بسوى استالينگراد باز کند .در ادامه قرار بود که آنھا به جناح راست – و چپ
فاشيستھا حمله کرده و به حمله تا محاصره کامل نيروھاى نظامى فاشيستھا ادامه دھند .وظيفه
اى که رھبرى اتحاد جماھير شوروى بعھده گرفته بود بسيار بزرگ بود .نيروھاى نظامى اتحاد
جماھير شوروى قرار بود که در يک نبرد تعيين کننده مسلحترين و ناميترين نيروھاى نظامى
آلمان نازى را که توسط  ، von Paulusيک از ژنرالھاى مشھور ھيتلر رھبرى ميشد شکست
داده و نابود نمايند.

 Von Paulusمحاصره شده
نبردھا تلخ و دھشتناک بودند .نيروھاى نظامى آلمان بصورتى کامل به تبليغات نازيھا در مورد
پيروزى بر مردم دون پايه روسى و ثروتى که جھت تصرف وجود داشت باور داشتند .نيروھاى
نظامى اتحاد جماھير شوروى براى آزادى و کشور سوسياليستى ميجنگيدند.
فاشيستھا از ضد حمله اتحاد جماھير شوروى شوکه شده بودند .نيروھاى نظامى فاشيستھا در
جناحين پس از چند روز کامال در ھم شکسته و ديگر وجود خارجى نداشتند .پس از آن
ارتشھاى ششم و چھارم  von Paulusبددن اينکه فرصت فرار را پيدا کرده و به جاى امنى
پناه ببرند محاصره شدند .در ادامه ارتش اتحاد جماھير شوروى دايره اى خارجى را از
ارتشھاى مسلح نيرومند تشکيل داد ،ارتشھايى که ھدفشان بى اثر نمودن تمام تالشھايى بود که
از خارج خواھان دادن کمک به  von Paulusجھت خالصى از محاصره بودند.

چرخش بزرگ
وضعيت جنگ براى نازيھا بصورتى غيرمنتظره کامال تغيير کرده بود .وقوع فاجعه براى
نيروھاى نظامى آلمان نزديک بود .ھيتلر گروھھاى جديدى از ارتش را جھت خالص نمودن
 von Paulusاز محاصره تشکيل داد ٢٧ .لشگر ،از آن  ٥لشگر زرھى ،با تمام سرعت از
آلمان ،فرانسه ،بلژيک و ھلند جھت نجات  von Paulusاز يک شکست کامل به منطقه آمدند.
اما ھيج چيز نتوانست محاصره شوروى را در ھم بشکند.
حلقه زده شده در اطراف نيروھاى نظامى  ،von Paulusھمراه با خساراتى بزرگ براى
آلمان ،ھر روز تنگتر ميشد .و باالخره در  ٣١ژانويه  ١٩٤٣بود که سپھبد von Paulus
ھمراه با  ٣٤ژنرال ديگر تسليم شدند .چند روز بعد ھمه چيز براى نيروھاى نظامى آلمانى تمام
شده بود.
در خالل ضد حمله اتحاد جماھير شوروى ،ميان نوامبر  ١٩٤١و فوريه  ، ١٩٤٣فاشيستھا ٣٢
لشگر و  ٣تيپ نظامى که بصورتى کامل نابود شده بودند از دست داده بودند ١٦ .لشگر
فاشيستى ديگر نيز ميان  ٥٠تا  ٧٥درصد از سربازان خود را از دست داده بودند )طى ھمان
زمان در امتداد سراسر جبھه شوروى – آلمان فاشيستھا در مجموع  ١٠٠لشگر و  ١،٧ميليون
نفر از دست داده بودند(.
در خالل تمام دوران نبرد براى استالينگراد فاشيستھا بيش از يک ميليون نفر ٣٠٠٠ ،تانک و
ماشينھاى حمل توپ ١٢٠٠٠ ،توپ و خمپاره انداز و بيش از  ٣٠٠٠ھواپيماى جنگى را از

دست داده بودند .اين يک چھارم از ھمه نيروھاى نظامى فاشيستھا در اتحاد جماھير شوروى
بود .تجھيزات جنگى از دست داده شده برابر بود با شش ماه از توليدات جنگى آلمان.

شکستى فاجعه بار
شکست نازيھا در استالينگراد از بعدى فاجعه آور بود .ھيچگاه يک ارتش آلمانى با اين ابعاد
بدين شکل کامل شکست خورده و نابود نشده بود .در آلمان ھيتلر سه روز عزاى عمومى اعالم
نمود .پيروزى اتحاد جماھير شوروى در استالينگراد اھميت سياسى و نظامى بزرگى براى
سراسر جھان داشت .شکست کامل نيروھاى نخبه نظامى نازيھا تضادھا را در بلوک فاشيستى
تشديد نموده بود.
ژاپن از انجام ھر گونه عمليات جنگى بر عليه اتحاد جماھير شوروى دست برداشت .مجارستان
و رومانى ،که شاھد از دست دادن کامل ارتش خود در کنار استالينگراد بودند ،در خفا مذاکرات
صلح با آمريکا و انگليس را آغاز نمودند .موسولينى به ھيتلر پيشنھاد داد که از جنگ در شرق
دست برداشته و در عوض نيروھاى خود را بر روى نيروھاى نظامى آمريکا و انگلستان
متمرکز نمايد .ترکيه خوشحال از اينکه در جنگ بر عليه اتحاد جماھير شوروى شرکت نکرده
بود اعالم بيطرفى نمود .تالشى بلوک نازى – فاشيستى آغاز شد .در عوض متفقين از شادى
سر از پا نمى شناختند.
رئيس جمھور آمريکا فرانکلين روزولت در يک ديپلم افتخار به استالين نوشت" :به نام مردم
اياالت متحده آمريکا من اين ديپلم را به شھر استالينگراد و به ياد بود و ستايش از مدافعانى
تقديم ميکنم که شھامت ،شکيبايى و فداکارى آنھا ،در خالل محاصره از  ١٣سپتامبر تا ژانويه
 ، ١٩٤٣براى ھميشه الھام بخش تمام اعمال انسانھاى آزاد خواھد شد .پيروزى قابل ستايش
آنھا طوفان و سيل حمله را متوقف نمود و چرخشى را در جنگ کشورھاى متفق بر عليه
نيروھاى مسلح متجاوزان بوجود آورد".

سپھبد  von Paulusبا  ٢٤ژنرال ديگر به اسارت گرفته ميشوند

توان جديدى بدست آورد
پادشاه انگليس  Georg VIشمشيرى را با اين کتيبه ارسال نمود" :مردم استالينگراد ،قوى
مانند فوالد ،از پادشاه  Georg VIبعنوان نشانه اى از ستايس عميق مردم انگليس".
در سراسر جھان نيروھاى ضد فاشيستى توان تازه اى گرفتند ،شھامتى جديد و بينشى فزاينده
در اينمورد که شکست نازيھا امکان پذير بود و بايد در ھم شکسته ميشدند .عبارت
"استالينگراد" بعنوان شعارى براى مقاومت و پيروزى دھان به دھان گشت .در سراسر اروپا
مبارزه پارتيزانھا بر عليه فاشيستھا افزايش قابل مالحظه اى يافت .جھت مبارزه با پارتيزانھا
نازيھا در اتحاد جماھير شوروى واحدھاى ويژه اى را سازماندھى نمودند .بجز بخشھاى جديد
اس اس  -و اس دى ،پليس و نيم مليون نفر از واحدھاى کمکى ھمچنين  ٢٥بخش از ارتش
منظم.

نبرد El Alamein
اما مورخان در غرب به حقايق وفادار نماندند .در خالل جنگ سرد جنگى تبليغاتى بر عليه اتحاد
جماھير شوروى آغاز شد که يکى از اھدافش خنثى نمودن پيروزى بزرگ بر نازيھا در
استالينگراد در مقابل مردم کشورھاى غربى بود.
تعداد بسيارى کتاب ظاھر شدند که در مورد نبرد استالينگراد سکوت کردند و در عوض چرخش
بزرگ در جنگ جھانى دوم را نتيجه پيروزى آمريکاييھا و انگليسيھا در نبرد El Alamein
در مصر از  ٢٣اکتبر تا  ٤نوامبر  ١٩٤٢اعالم نمودند.
در ژوئن  ١٩٤٢ژنرال نازى  Rommelبا زره خود به آفريقاى شمالى حمله کرد و چاھھاى
نفت خاور ميانه را مورد تھديد قرار داد .او در  El Alameinشکست خورد و نيروھاى
نظامى او ،آلمانيھا و ايتالياييھا ،در مى  ١٩٤٣در تونس توسط نيروھاى نظامى آمريکا و
انگليس کامال نابود شدند.
بدون شک پيروزى در  El Alameinبراى بشريت آزاديخواه لذت بخش بود .انگليسيھايى که
در آنجا مبارزه و حتى جان خود را جھت پايان بخشيدن به نازيسم فدا نمودند ،مانند ديگر
مخالفان فاشيستھا در سراسر جھان ھمواره قھرمانان ما خواھند بود
اما اينکه  El Alameinرا با استالينگراد مقايسه کنيم يا اينکه از آن در جھت به فراموشى
سٮپردن استالينگراد استفاده کنيم يک حقه بازى کثيف است .در  El Alameinارتشى
فاشيستى از  ٤لشگر نظامى و  ٨لشگر ايتاليايى بالغ بر  ٨٠٠٠٠نفر تشکيل شده بود .در
استالينگراد فاشيستھا ،فقط در نزديکترين شھر  ٢٢لشگر آلمانى داشتند .در مجموع فاشيستھا
در نبرد استالينگراد در منطقه جنگى  ٧٤لشگر داشتند!
در  El Alameinنيروھاى نظامى ايتاليايى و آلمانى تقريبا  ٥٥٠٠٠سرباز و  ٣٠٠تانک را
از دست دادند .در نبرد استالينگراد نازيھا و متحدان آنھا بيش از يک ميليون سرباز٣٥٠٠ ،
تانک ١٢٠٠٠ ،توپ و  ٣٠٠٠ھواپيما از دست دادند .اين امر بود که قدرت نظامى نازيھا را
در ھم شکست .نميتوان پيروزى در
 El Alameinرا با مجموعه فاجعه اى که براى آلمانيھا در استالينگراد رخ داد مقايسه نمود.
اين را نخست وزير انگلستان وينستون چرچيل در نامه اى به استالين در مارس  ١٩٤٣که او
در آن عمليات جنگى انگليسيھا – آمريکاييھا را در شمال آفريقا توضيح ميدھد اقرار نمود.

يک چرخش شد
چرچيل به استالين نوشت که "من تصور کردم که شما عالقمند به دانستن اين جزئيات بوديد،
اگر چه از نظر وسعت آنھا را به ھيچ وجه نميتوان با عمليات گسترده اى که شما رھبرى آنرا
بر عھده داريد مقايسه نمود ".

تنھا يک پيروزى در سطح استالينگراد توانست چرخشى در جريان جنگ ايجاد نمايد .اگر چه
آلمان نازى يک قدرت نظامى با اھميت بود ،اما ھرگز نتوانست ،آن نيروھاى نظامى ،آن حجم
عظيم مادى ،اعتبار و روحيه که براى ھميشه در آنجا از دست داد را بازسازى نمايند.

سوئد و جنگ
سرمايه دارى سوئد تا سال  ، ١٩٤٣تقريبا بصورتى کامل ،در جنگ در کنار آلمانيھا بودند.
بسيارى آشکارا با نازيھا ھمدردى مينمودند .اغلب آنھا داراى مقامات بااليى در دستگاه ادارى
دولتى بودند .در راس آن ھرزگان پادشاه  Gustav Vو وليعھد  Gustav Adolfقرار داشتند
که با کمال ميل در اردوگاھھاى جوانان ھيتلر گذارن اوقات مينمودند.

فرمانده کل قوا ھوادار نازيھا
فرمانده کل قوا  Olof Thörnellيکى ديگر از ھواداران نازيھا بود که در  ٢١آوريل ١٩٤١
 ،يک سال پس از اشغال "کشورھاى برادر" نروژ و دانمارک ،پيشنھاد کرد که دولت سوئد در
کنار آلمان نازى بر عليه اتحاد جماھير شوروى وارد جنگ شود .او گفت که "يک پيروزى
براى آلمان ميتوانست عوامل نااميدى کمونيستھا را فراھم آورده و مزيتى فوق العاده براى
سالمت کشور ما باشد.
 ،Thörnellبا احتساب بسيار اندکى استثنا ،کليه گروه افسران سوئدى را با خود داشت .اين
در زمانى بود که پليس امنيتى سوئد نام بيش از  ٦٠٠٠٠نفر از کمونيستھاى سوئدى و
سازمانھاى فاشيستى در سوئد نام  ٢٠٠٠٠ھزار يھودى سوئدى را در فھرستى ثبت نموده
بودند .ما نيازى به طرح اين سوال نداريم که اگر اتحاد جماھير شوروى در جنگ بازنده شده
بود اين فھرستھاى طوالنى به چه کسى داده ميشد .تجارت با آلمان ،و بخصوص سنگ آھن که
براى جنگ از ضروريات محسوب ميشد ،افزايش يافت و بصورتى کامل تجارت خارجى سوئد
را تحت سلطه خود قرار بوده بود.
قبل از جنگ حجم معاالت تجارى ساالنه با آلمان بالغ بر  ٨٠٠ميليون کرون بود .سال ١٩٤١
رقم آن تا  ١٨٠٠ميليون کرون افزايش يافت .سرمايه داران سوئدى از اين راه ثروت عظيمى
را فراھم آوردند ،از ميان آنھا خانواده  Wallenbergکه در اين جنگ بسيار ثروتمند شد.
ھمزمان در نشريات سرمايه دارى تحريکات بر عليه اتحاد جماھير شوروى و کمونيستھاى
سوئدى به امرى کامال غالب تبديل شده بود .کمونيستھا و ديگر ھوادارن دست چپى در
اردوگاھھاى کار اجبارى زندانى شدند و زمانى که اتحاد جماھير شورى توسط نازيھا شکست
خورد فرماندھان آنھا را به مرگ تھديد نمودند.
با اينحال براى سوئد داليل بسيارى وجود داشت که از اتحاد جماھير شوروى سپاسگزارى
نمايد .زمانيکه نازيھا به دانمارک و نروژ يورش برده و آنھا را به اشغال خود درآوردند ،در
سال  ١٩٤٩تجاوز و اشغال سوئد نيز تدارک ديده شده بود .اما سوئد ھرگز مورد حمله قرار
نگرفت .اين امر عليرغم اينکه جنوب کشور بدون دفاع بود.

اتحاد جماھير شوروى سوئد را نجات داد
در آنزمان بخش بزرگى از ارتش سوئد در مرزھاى شمالى بطرف شرق مستقر شده بود.
ژنرالھاى سوئدى در انتظار حمله اى از جانب اتحاد جماھير شوروى بودند .گمان زده شده
است که عدم اشغال توسط نازيھا به ھمدردى و دوستى سرمايه داران سوئدى با آنھا مربوط
ميشد .آلمانيھا ھر چه تقاضا ميکردند از سوئديھا ميگرفتند ،چرا اشغال کنند؟

بدون شک حقيقتى در اين استدالل نھفته است ،اما چنان آسان ھم نبود .نازيھا به کشورھاى
ديگرى که طبقات سرمايه دار آن در حقيقت ھوادار نازيھا بودند ،تقريبا مانند ديگر متحدان
آنھا ،يورش برده و آنھا را به اشغال خود درآورده بودند .لھستان با کمال ميل بخشى از منطقه
چکسلواکى را زمانيکه نازيھا کار آن کشور تمام کرده بودند ،دريافت کرد.
در جريان تجاوز به ھلند و بلژيک زمانيکه نيروھاى نظامى نازيھا در پايتخت اين کشورھا رژه
ميرفتند سرمايه داران ھلندى و بلژيکى در آمستردام و بروکسل در بالکن بھترين ھتلھا ايستاده
بودند و به سالمتى يکديگر شامپاين مينوشيدند .در فرانسه ،قبل از حمله نازيھا ،دولت سرمايه
دار حزب کمونيست را غير قانونى اعالم نمود و سرمايه داران از وحشت بدست گيرى قدرت
توسط يک دولت دست چپى آشکارا در مورد "با کمال ميل ھيتلر تا جبھه خلق" صحبت
ميکردند .اما کليه اين کشورھا اشغال و توسط نازيھا غارت شدند .سوئد به داليل ديگرى توسط
نازيھا آزاد گذاشته شد .در زمان حمله به دانمارک و نروژ دولت اتحاد جماھير شوروى به
آلمانيھا پيغام دادند که بيطرف باقى ماندن سوئد مورد عالقه شوروى بود و بايد خارج از
طرحھاى جنگ نگاه داشته ميشد .اتحاد جماھير شوروى به آلمانيھا فھماندند که در صورت
حمله اى به سوئد اتحاد جماھير شوروى نقش فعالى را به نفع سوئد ايفا خواھد نمود.

دخالت داده نشد
در آن برھه از زمان نازيھا جھت آغاز جنگى با اتحاد جماھير شوروى آمادگى نداشتند .سوئد
در جنگ دخالت داده نشد .به دليل پشتيبانى اتحاد جماھير شوروى سفير سوئد در مسکوPer ،
 ،Vilhelm Gustaf Assarssonاز وزير امور خارجه  Güntherفرمانى دريافت نمود که
بر اساس آن او بايد وزير امور خارجه شوروى مولوتف را مالقات کرده و از او به خاطر اين
پشتيبانى سپاسگزارى مينمود .به تاريخ  ٢٠آوريل  ١١، ١٩٤٠،روز پس از حمله به
دانمارک و نروژ سفير Assarssonدر مسکو اين کار را انجام داد.
 Assarssonدر گزارش خود در مورد جلسه با مولوتف به وزارت امور خارجه Günther
مينويسد" :امروز من فرصت اين را پيدا کرده ام که ،برابر با دستور العمل دريافت شده ،از
کميسر خارجى سپاسگزارى کنم به دليل اينکه او به مادام ) Kollontayسفير وقت اتحاد
جماھير شوروى در استکھم ،ياداشتھاى من (MS .اجازه داده است که به عاليجناب چند
پيغامى را ارائه دھد ،پيغامھايى که او در گذشته به سفير آلمان در محل ابالغ نموده ،و حاوى
تقاضاى اتحاد جماھير شوورى مبنى بر اينکه سوئد بايد در کمپين فعلى نروژ بى طرف باقى
بماند است– امرى که به گفته او مورد عالقه روسيه بوده و معظم الھا Schulenburgs
)سفير آلمان در مسکو ،ياداشتھاى من (MS .نيز در بيانيه خود گفته که دولت آلمان اين
موضع اتحاد جماھير شوروى را قابل توضيح و حقيقى دانسته و در نظر گرفته شد که به طرفى
کشور ما احترام بگذارد."....
در پيوست به اين مقاله ،ما يک کپى از اين سند مھم را در اختيار مردم سوئد قرار ميدھيم،
سندى که به اعتقاد ما براى اولين بار است که در دسترس عموم مردم قرار ميگيرد.

عبارت استالينگراد دھان به دھان گشت .شعارى براى مبارزه و پيروزى

سوئد پس از استالينگراد
پس از پيروزى اتحاد جماھير شوروى در استالينگراد سوئد به اصطالح بى طرف آغاز به
مراقبت از خانه خود نمود .حمايت سرمايه دارى سوئد از آلمان نازى رو به کاھش نھاد و
سياستھاى دوستانه دولت ائتالفى سوئد بصورت فزاينده اى ناپديد شد .در پايان  ١٩٤٣سوئد
روابط ديپلماتيک خود را با بخشى از کشورھاى تحت اشغال نازيھا ،از طريق دولتھاى در تبعيد
از سر گرفت .روابط تجارى با آلمان کاھش يافت و در اکتبر  ١٩٤٣روابط تجارى با اتحاد
جماھير شوروى دوباره آغاز شد .بعدھا در خالل سال  ١٩٤٣تحويل لوازم جنگى سوئدى به
فاشيستھاى فنالندى متوقف و در خالل سال  ١٩٤٤روابط تجارى سوئد با آلمان متوقف شد.
با پيروزى در استالينگراد جھت باد بصورتى مطلق بر خالف اميال سرمايه داران سوئدى به
چرخش درآمد .حزب کمونيست سوئد در ميان مردم سوئد ھوادارن بسيارى پيدا کرد و در
انتخابات سال  ١٩٤٤کمونيستھاى سوئدى  ١٥صندلى مجلس را به خود اختصاص دادند.

پيروزى استراتژيک در کورسک
پس از شکست در استالينگراد نيروھاى نـظامى آلمان نازى با توسل به ھر وسيله اى تالش
نمودند که ابتکار عمل را در جنگ بدست بگيرند .اين درخواست ھيتلر بود .از طريق "بسيچ
عمومى ھمگانى" آلمانيھا ارتش خود را تا  ٢ميليون نفر افزايش دادند .ارتشھايى که جھت
نجات  von Paulusآمده بودند حمايت بيشترى دريافت کرده و در پايان فوريه  ١٩٤٤حمله
اى را آغاز نمودند .آنھا موفق به تصرف دوباره  Charkovشدند که توسط نيروھاى نظامى
مستقر در جبھه شوروى اشغال شده بود.
اما فراتر از اين نرفتند .حمله آنھا بسرعت توسط نيروھاى نظامى اتحاد جماھير شوروى
متوقف و آلمانيھا ناچار به دفاع از خود شدند .در خالل تابستان  ١٩٤٣جھت وادار نمودن
ارتش اتحاد جماھير شوروى به عقب نشينى و ترک شھر کورسک و نواحى اطراف آن تا يک
برآمدگى ،بر آمدگى موسوم به منحنى کورسک ،آلمانيھا دست به سازماندھى يک گروه نظامى
نيرومند با قوايى متشکل از تانکھا زدند .اين بر اساس اظھارات نازيھا ميتوانست راه را جھت

باز نمودن جبھه اتحاد جماھير شوورى ھموار نمايد .نازيھا  ٥٠لشگر نخبه را با تقريبا
 ٩٠٠٠٠٠سرباز ،با مجموعه اى از  ١٦لشگر موتورى – و زره پوش و  ١١زره پوش و
گردان حمل اسلحه با  ٢٧٠٠تانک و ماشينھاى حمل توپ ١٠٠٠٠ ،توپ و بيش از ٢٠٠٠
ھواپيما جمع آورى نمودند.
نازيھا  ٧٠درصد از لشگرھاى مجھز به تانک خود را که در کنار جبھه شوروى – آلمان
مستقر نموده بودند با تقريبا کليه تانکھاى جديد " " Tigerو " ،" Pantherافتخار تکنيکى
ارتش آلمان در منطقه ،به کورسک منتقل نمودند .حتى در مورد ھواپيما نيز آنھا بھترين
ھواپيماھاى جنگى ،مانند ھواپيماھاى شکارى  ،Fokke-Wulf-190ھواپيماھاى جنگى
 Henschel-129و بمب افکنھاى  ،Heinkel-111ھمزمان مجھز به مدرنترين سيستمھاى
سالحى ،براى حمله به کورسک فرستادند .عالوه بر آن در خالل جنگھا تعداد زيادى ھواپيما از
مناطق ديگر جبھه شوروى – آلمان به آنجا آورده شدند .فرماندھان اتحاد جماھير شوروى از
مقاصد نازيھا بخوبى با خبر و خود را براى نبرد بزرگ در راه آماده نمودند بودند .اکنون
صنعت اتحاد جماھير شوروى از يک ظرفيت توليدى برخوردار بود که از نظر کمى و کيفى از
آلمانيھا و کشورھاى تحت اشغال و متحدان آنھا پيشى گرفته بود.

حمله متقابل
در ضمن ارتش سرخ با ميليونھا تن از اعضاى حزب و سازمان جوانان حزب کمونيست
) ( komsomolتقويت ميشد .در پايان سال  ١٩٤٣دو و نيم ميليون کمونيست و تقريبا به
ھمان اندازه اعضاى  komsomolدر ارتش سرخ وجود داشتند .فرماندھان اتحاد جماھير
شوروى تصميم گرفتند که در انتظار حمله دشمن بمانند .تصميم گرفته شد که در کورسک يک
ديوار دفاعى بسيار نيرومند به طول دھھا کيلومتر بر عليه آلمانيھا ساخته شود ،ديوارى که
تصور ميشد با کمک آن آلمانيھا بخش بزرگى از قواى خود را از دست بدھند .سپس قرار بود
که نيروھاى نظامى اتحاد جماھير شوروى دست به ضد حمله زده و دشمن را نابود سازند.
حمله آلمانيھا در  ٥ژوئيه  ١٩٤٣آغاز شد .در شب  ٥ژوئيه بود که نيروھاى نخبه آلمانى
پيامى شخصى را از ھيتلر شنيدند" :ھر فرماندھى ،ھر سربازى متعھد است که با ھشيارى
اھميت حياتى اين حمله را درک کند .پيروزى در کورسک بايد بعنوان مشعلى براى جھانيان
برجسته و آشکار شود".
اکنون نوبت آلمانيھاست.

جنگھايى ھولناک
درگيريھا ھولناک و ھمراه با خسارات مالى و جانى فراوان بودند .گروھھاى ضربت آلمانى که
از سمت شمال حمله کرده بودند تقريبا  ١٠کيلومتر در داخل خط دفاعى اتحاد جماھير شوورى
پيشروى نموده بودند اما پس از چھار روز توانى براى ادامه حمله باقى نداشتند .نيروھاى
نظامى آلمان که از سمت شرق يورش آورده بودند موفق شدند که تا  ٣٥کيلومتر در داخل خط
دفاعى اتحاد جماھير شوروى پيشروى نمايند اما در آنجا بدون اينکه به اھداف خود نائل آمده
باشند متوقف شدند .در برخى از نبردھا صدھا تانک از ھر دو طرف وجود داشتند که ھمزمان
در جنگ دخالت داشتند.
يک ھفته پس از آغاز جنگھا ١٢ ،ژوئيه  ، ١٩٤٣ضد حمله طراحى شده اتحاد جماھير
شوروى آغاز شد .اين ضد حمله بيش از يک ماه ،تا  ٢٣اوت ،ادامه يافت .درگيريھا خونين
بودند و استفاده از تانکھا بيش از ھر زمان ديگر .در پايان آلمانيھا نتوانستند در مقابل نيروھا
و برترى جنگى اتحاد جماھير شوروى ايستادگى نمايند .يکبار ديگر ارتش آلمان شکست خورد
و ناگزير به فرار شد.

ارتش اتحاد جماھير شوروى در نبرد کورسک پيروز شذ و نازيھا را ناگزير نمود که در عوض
تا  ١٥٠کيلومتر از خطوط اوليه عقب نشينى نمايند .آنھا ھزاران تانک و ھواپيماى سوخته را
از خود بجاى گذاشته بودند .ارتش اتحاد جماھير شوروى شھرھاى ،Belgorod ،Orel
 ،Charkovو بسيارى ديگر از شھرھا را آزاد نموده بود .شکست آلمانيھا ويرانگر بود .در
نبرد کورسک )طى يک ماه و نيم!( آلمانيھا  ٣٠لشگر نجبه ،از ميان آنھا  ٧لشگر مجھز به
تانک ،مجموعا  ٥٠٠٠٠٠جنگنده ١٥٠٠ ،تانک ،بيش از  ٣٧٠٠ھواپيما و  ٣٠٠٠توپ را از
دست داده بودند.
پس از نبرد کورسک ارتش آلمان ،اگر چه ھنوز نيرومند بود ،ھرگز نتوانست نيروى قديمى
خود را بازسازى نمايد.

ابتکار عمل را از دست داد
آنھا ھمچنين ابتکار عمل استراتژيک و قابليت حمالت بزرگ در جنگ را براى ھميشه از دست
دادند .در پايان سال  ١٩٤٣فرماندھان آلمانى ناگزير شدند که  ٧٥لشگر و مقدار بسيار زيادى
اسلحه و ديگر تدارکات ضرورى را از غرب به جبھه شرق منتقل نمايند .عالوه بر اين در نيمه
اول سال  ٤٠ ، ١٩٤٤لشگر جديد آلمانى به جبھه شرق فرستاده شدند .اما اين کمکى نکرد،
در ادامه اين نيروھاى نظامى اتحاد جماھير شوروى بودند که شرايط جنگ را ديکته مينمودند.
اين ديدگاه نيز در ميان ژنرالھاى نازى ديدگاھى غالب بود .ميان آنھا اين چنين گفته ميشد "پس
از استالينگراد ما ميدونستيم که ديگه نميتونيم تو جنگ برنده بشيم و بعد از کورسک ما
ميدونستيم که شکست ميخوريم".
مدت کوتاھى پس از آن نيروھاى نظامى آلمان حمالت خود را بر عليه کورسک آغاز نمودند،
در  ٥ژوئيه  ، ١٩٤٣فتوحات انگليسى – آمريکايى در سيسيل آغاز شد .در  ١٠ژوئيه ١٩٤٣
نيروھاى نظامى انگليسى – آمريکايى در سيسيل پياده شدند و در آنجا با دو لشگر آلمانى و ١٠
لشگر ايتاليايى برخورد نمودند.
در سيسيل در نزد نيروھاى نظامى ايتاليا تمايل جنگى زيادى باقى نمانده بود ،آنھا نميخواستند
براى رژيم فاشيستى مبارزه نمايند و بدون زد و خوردى تسليم شدند) .بر اساس اظھارات ھتيلر
"ايتالياييھا نميخواستند بجنگند ،آنھا خوسحال ميشوند زمانيکه اسلحه را بر زمين ميگذارند و
خوشحالتر اگر بتوانند آنھا را بفروشند"(.
لشگرھاى آلمانى در حال جنگ عقب نشينى نمودند و در  ١٧اوت جزيره براى متفقين امن شد.
اين پاسخى شادى بخش براى جھان ضد فاشيسم بود .پيروزى انگليسى – آمريکايى نيز در
سيسيل در مسکو مورد استقبال قرار گرفت .ھر قدم و ھر متر از زمينى که از فاشيستھا گرفته
ميشد البته مايه خوشحالى ھمه جھان بود.

مقايسه اى مصقره
اما برخى از نويسنده گان جنگ سرد تالش نموده اند که فتح سيسيل را به چيزى که نيست مبدل
نمايند .آنھا تالش ميکنند که که فتح سيسيل را با نبرد کورسک و اھميت نظامى – سياسى آن
مقايسه نمايند.
در سيسيل  ٢لشگر آلمانى و در کورسک پنجاه! در ضمن ھرگز جنگ بزرگى در سيسيل رخ
نداد ،ايتالياييھا تسليم شدند و آلمانيھا عقب نشينى نمودند .در کورسک آلمانيھا  ٣٠لشگر نخبه
را از دست دادند ،در سيسيل ابدا ھيچ لشگرى!

در جبھه کورسک

اما جعل تاريخ در اينجا خاتمه نمى يابد .برخى از نويسنده گان غربى مدعيند که حمله به سيسيل
و تھديد در مورد فتح ايتاليا بود که آلمانيھا را قادر به جمع آورى نيروى کافى جھت حمله به
کورسک ننمود .بر اساس اين جاعالن تاريخ بخشى از لشگرھاى آلمانى مستقر در کورسک به
ايتاليا منتقل شدند امرى که پيروزى اتحاد جماھير شوروى را در جنگ کورسک آسانتر نمود.
اين يک ادعاى کامال بيھوده است.

فتح ايتاليا
اجازه بدھيد ببينيم که در ايتاليا چه اتفاقى افتاد .دو لشگر آلمانى مستقر در ايتاليا ،که يکى از
آنھا لشگر زرھى نارنجک انداز بود ،با تحمل خسارات فراوان موفق به يک عقب نشينى
موفقيت آميز به خاک اصلى ايتاليا شدند .اين دو لشگر آلمانى بخشى از ارتش دھم آلمان بودند
که در جنوب ايتاليا تحت فرمان ژنرال  Kesselringقرار داشتند .در شمال ايتاليا ارتش آلمانى
ديگرى نيز وجود داشت ،گروه نظامى  Bتحت فرمان ژنرال) .Rommelاو که در شمال آفريقا
از نيروھاى نظامى آمريکا و انگليس شکست خورد(.
در آغاز سال  ١٩٤٣در مجموع  ٢١لشگر آلمانى در ايتاليا مستقر بودند .توجه داشته باشيد که
در آن برھه از زمان نازيھا در جبھه اتحاد جماھير شوروى  ٢٠٥لشگر آلمانى و  ٤٥لشگر از
ديگر کشورھاى متحد خود را داشتند .قبل و يا در لحظه اى که جنگ کورسک جريان داشت
ھيچ لشگر آلمانى به ايتاليا فرستاده نشد .نيازى به آنھا نبود .نيروھاى نظامى انگليسى –

آمريکايى ،ارتش ھشتم انگليس و پنجم آمريکا با  ٢٣لشگر در مجموع ،در ايتاليا نميتوانستند
آلمانيھا را تھديد به شکست و وادار به تسليم نمايند.
فتح ايتاليا توسط نيروھاى آمريکايى -انگليسى در  ٩سپتامبر  ١٩٤٣آغاز و ابتدا در  ٤ژوئن
) ١٩٤٤تقريبا يکسال بعد!( بود که موفق به پيشروى تا مرکز ايتاليا و اشغال رم شد .در اوت
 ١٩٤٤لشگرھاى آلمانى در جنوب ايتاليا يک عقب نشينى سازمان يافته را به سمت شمال
انجام دادند .آنھا به خطوط سنگربندى شرقى  -غربى رسيدند که از ) Appenniniرشته
کوھى درايتاليا به طول  ١٠٠٠کيلومتر – مترجم( که در شمال شھر فلورنس ،ميان  Pesaroو
 ،Carraraکه توسط ھيتلر خط  Gotiskaخوانده شد ،عبور ميکرد.
آلمانيھا در کنار خط  Gotiskaسنگر گرفتند و ارتشھاى آمريکا و انگليس قابليت آنرا نداشتند
که آنان را مغلوب نمايند .در  ١٣نوامبر  ١٩٤٤فرمانده کل نيروھاى متفقين در ايتاليا ،ژنرال
انگليسى آلکساندر ،اعالم نمود که حمله ناموفق شده بود و فرمان به دفاع از خود داد.

آزادى عمل براى کشتار
نيروھاى نظامى آلمان ابتدا در بھار سال  ١٩٤٤پس از اينکه آلمان نازى در جنگ در جبھه
شرق شکست خورد تسليم شدند .نيروھاى نظامى آلمان در ايتاليا در  ٢مى  ، ١٩٤٥روز قبل
از سقوط برلن توسط ارتش اتحاد جماھير شوروى در  ٣مى  ١٩٤٥تسليم شدند.
اين جالب است که بدانيم فرمان ژنرال آلکساندر در مورد گذار به دفاع و ممنوع نمودن
ماموريتھاى حمله اى توسط يک پيغام راديويى به پارتيزانھاى ايتاليايى پشت جبھه آلمانيھا
ارسال شد ،پيغامى که توسط آلمانيھا نيز دريافت شد .بدين ترتيب آلمانيھا نشانه روشنى دريافت
نمودند که بخشى از نيروھاى خود را از جبھه به عقب بکشند براى اينکه پارتيزانھاى ايتاليايى
را ،که تعداد بسيارى از آنھا و خويشاوندان آنھا را در خالل زمستان – بھار – ١٩٤٤
١٩٤٥به قتل رسانده بودند ،تعقيب نمايند .پارتيزانھا ژنرال آلکساندر را به خيانت متھم نمودند.
ھدف از ارسال پيغام راديويى دادن آزادى عمل به آلمانيھا جھت تعقيب و کشتن پارتيزانھاى
ايتاليايى که بخش بزرگى از آنھا کمونيست بودند ،بود .اين شيوه اى بود جھت آماده نمودن
شرايط سياسى براى رژيم جديدى که قرار بود در ايتاليا بر سر کار بيايد.

انتقام نازيھا
پس از پيروزى در کورسک ھدف فرماندھان اتحاد جماھير شوروى اين شد که به آلمانيھا دقيقه
اى فرصت نداده و بسرعت تمام زمينھاى اشغال شده تا رودخانه ھاى  Dneprو
 Molotjanjaرا تصرف نمايند .سربازان اتحاد جماھير شوروى پس از جنگھاى پى در پى در
کورسک فرسوده شده بودند اما ھيچکس در مورد فرمان مرکز فرماندھى ترديد نکرد .ھمه
ميدانستند که آلمانيھا زمانيکه ناگزيز به عقب نشينى شدند چه کردند .در جريان فرار نازيھا
شھرھا و روستاھا را به آتش کشيدند ،کارخانه ھا را منفجر کردند ،مدارس و بيمارستانھا را
سوزاندند و ھر موجود زنده اى را از دم تيغ گذراندند .در مسير فرار آلمانيھا و متحدانش
گورستانھا از اجساد ميليونھا انسان پر شده بود .نازيھا با کشتار مردم غير نظامى بى دفاع
شکست خود را انتقام گرفتند .ارتش اتحاد جماھير شوروى به در ھم شکستن تالش آلمانيھا در
دفاع از خود در سراسر امتداد  Dneprادامه داد .در پايان سپتامبر ١٩٤٣پس از جنگھايى
شديد ارتش اتحاد جاھير شوروى توانست نيروھاى نظامى را در امتداد  Dneprتا ٧٠٠
کيلومتر به عقب براند در امتداد جبھه اى بالغ بر  ١٢٠٠کيلومتر پيشروى نمايد.

خسارات فراوان براى آلمان
يک ماه بعد ٦ ،نوامبر  ، ١٩٤٣ارتش سرخ پايتخت اوکراين ،کيف را به تصرف خود درآورد.
استالين در آن روز در يک سخنرانى عمومى اعالم نمود" :جنگ وارد مرحله جديدى شده
است ،در اين لحظه مسئله اينست که خاک اتحاد جماھير شووى را کامال از لوث وجود
متجاوزان پاک نموده و "نظم جديد در اروپا" را نابود نماييم .لحظه اى که ما بايد پاکسازى
اوکراين و بالروس بعالوه لنينگراد و منطقه کالينين را از وجود دشمنان کامل نموده و لحظه
اى که بايد مردم  Krimبعالوه ليتوانى ،لتونى ،استونى Moldau ،و جمھورى - Karelian
فنالندى را از چنگال متجاوزان آلمانى آزاد نماييم چندان دور نيست".
پس از آغاز ضد حمله اتحاد جماھير شوروى ،در نوامبر  ، ١٩٤٢باالخره در سال ، ١٩٤٣
ارتش اتحاد جماھير شوروى  ٥٦لشگر آلمانى را بصورتى کامل نابود و عالوه بر آن ١٦٢
لشگر را در درگيريھا شکست نموده بود ،عاملى که آلمانيھا را با تحمل خسارات فراوان ناگريز
به گريز نمود .تعداد بسيارى از اليقترين ژنرالھاى آلمانى در خالل جنگ کشته شدند .در خالل
اين دوران آلمانيھا تقريبا  ٧٠٠٠تانک ،بيش از  ١٤٠٠٠ھواپيما و نزديک به  ٥٠٠٠٠توپ و
خمپاره انداز را از دست دادند.
در اواخر  ١٩٤٣در مناطق ديگر جنگى نيز پيروزيھاى مھمى بدست آمده بود .نيروھاى
نظامى اتحاد جماھير شوروى کالينين – و مناطق اسمولنسک و بخشى از شرق بالروس را آزاد
نموده بودند.

حمله اتحاد جماھير شوروى در سال ١٩٤٤
از زمان آغاز جنگ در پايان دھه ھاى  ١٩٣٠تا ميانه سال  ١٩٤٤توليد صنعت جنگى آلمان
مداوما افزايش يافت .بمبارانھاى آلمان توسط انگليس – آمريکا تاثير بسيار ناچيزى بر روى
ظرفيت توليدى و نظام ترابرى آن داشت .در مقايسه با  ١٩٤٢توليد ھواپيما در آلمان در سال
 ٢،٧، ١٩٤٤برابر و تانک  ٤،٤برابر رشد کرده بود .فقط حمله بزرگ اتحاد جماھير شوروى
در تابستان  ١٩٤٤بود که آلمان را از مھمترين مواد خام خود محروم نمود ،توليد جنگى آلمان
رو به کاھش نھاد .بمبارانھاى آلمان توسط انگليس – آمريکا در درجه اول خود را بر روى
اھداف غير نظامى ،شھرھاى بزرگ آلمان ،متمرکز نموده بود.
کميسيون مخصوصى ،انتخاب شده توسط دولت آمريکا در سال  ١٩٤٧جھت تحقيق در مورد
تاثير بمبارانھاى آلمان توسط ھواپيماھاى بمب افکن آمريکا و انگليس به اين نتيجه دست يافت
که در سال  ١٩٤٣اقتصاد آلمان بدليل بمبارانھا  ٩درصد و در سال  ١٧، ١٩٤٤درصد از توليد
خود را از دست داده بود .نتيجه گيرى کميسيون اين بود که بمبارانھاى آلمان "تاثير تعيين
کننده اى بر روى امکانات توليد مھمات جنگى آلمان نگذاشته بود".

بسيارى از افراد غير نظامى کشته شدند
تنھا  ١٨درصد از بمبھا بر روى صنايع جنگى فرود آمد ،بقيه جھت کشتن افراد غير نظامى رھا
شدند .بيش از يک ميليون آلمانى غير نظامى به اين طريق کشته ،و بيش از  ٧،٥ميليون بى
خانمان شدند.
در خالل تابستان  ، ١٩٤٤در جريان ضد حمله بزرگ اتحاد جماھير شوروى پااليشگاھھا و
کارخانه ھاى آلمان براى توليد بنزين مصنوعى کار ميکردند .آنھا در محلى قرار داده شده بودند

که فقط ھواپيماھاى جنگى متحدان غربى به آن دسترسى داشتند .از زمان آغاز جنگ تا مى
 ١٩٤٤اين صنايع تنھا قربانى  ١،١درصد از بمبھايى شدند که بر روى آلمان فرود ريخته شد!
اگر چه رھبران جنگى آمريکا – انگليس ميدانستند که فاشيستھا توجھى به مردم نداشتند و
اينکه بمبارانھاى شھرھاى آلمان کوچکترين نفوذى بر روى رھبران نازى نداشت ،با اينحال
بمبارانھاى خود را در خالل آخرين سال جنگ افزايش دادند .در درجه نخست بمبھا بر روى
شرق آلمان که بعدھا توسط اتحاد جماھير شوروى اشغال شد ريخته شدند.

بربريت در Dresden
بر کسى پوشيده نبود که ھدف دشوار نمودن بازسازى جامعه در شرق بود .شناخته شده ترين
بمباران ،بمباران شھر آلمانى  Dresdenبا گنجينه ھاى فرھنگى آن ميان  ١٣تا  ١٥فوريه
 ، ١٩٤٥سه ماه قبل از پايان جنگ )!( ،است .در عرض سه روز ھمه چيز به خاکستر تبديل
شد ،و بيش از  ٤٠٠٠٠غيرنظامى کشته شدند .يک حمله بربر منشانه .اتحاد جماھير شوروى
اھداف غير نظامى را ھرگز بمباران نکرد .نيروى ھوايى اتحاد جماھير شوروى جھت مبارزه
با ارتش آلمان و پشتيبانى نيروھاى زمينى اتحاد جماھير شوروى استفاده ميشد.
نيروى ھوايى اتحاد جماھير شوروى سھم بزرگى در شکست نيروى ھوايى فاشيستھا داشت .در
تحقيقاتى توسط مورخان نشان داده شده که تقريبا از  ١٠٠٠٠٠ھواپيمايى که آلمان در جريان
جنگ از دست داد ٦٢٠٠٠ ،فروند از آنھا در جبھه آلمان – شوروى از دست رفت ٨٠٠٠ ،در
اروپاى غربى ٩٠٠٠ ،در منطقه حول و حوش درياى مديترانه ٧٠٠٠ ،در بالکان و تقريبا
 ١٣٠٠٠در دفاع از آلمان.
اگر چه صنايع آلمان بندرت مورد حمله قرار گرفتند و عليرغم نتايج توليدى عظيم آنھا در خالل
اولين شش ماه سال  ، ١٩٤٤صنايع آلمان نتوانست در مبارزه بر سر توليدات جنگى بر عليه
صنايع اتحاد جماھير شوروى غلبه نمايد .در خالل شش ماھه -ى اول سال  ١٩٤٤اتحاد
جماھير شوروى  ٦١٦٠٠توپ ١٣٨٠٠ ،تانک و توپھاى موتورى و  ١٦٠٠٠ھواپيما و آلمان
 ٥٣٢٠٠توپ ٨٣٠٠ ،تانک و توپھاى موتورى و  ١٦٠٠٠ھواپيما توليد نمودند .اين پيروزى
 *Magnitogorskبر  Ruhrبود! پس از موفقيتھاى بزرگ در جبھه اوکراين ستاد فرماندھى
اتحاد جماھير شوروى بر آن شد که که در خالل زمستان سال  ١٩٤٤حمله اى را در سراسر
جبھه ھا از لنينگراد در شمال تا  Krimدر جنوب سازمان دھى نمايد.
* يک شھر مھم معدنى  -صنعتى واقع در  Tjeljabinsk oblastدر روسيه.

http://en.wikipedia.org/wiki/Magnitogorsk

ارتش برتر
در آغاز سال  ١٩٤٤آلمان و متحدانش در جبھه شوروى – آلمان  ٢٤٥لشگر با تقريبا ٥
ميليون سرباز ٥٤٥٠٠ ،تانک و خمپاره انداز ٥٤٠٠ ،تانک و ماشينھال حامل تانک و بيش از
 ٣٠٠٠ھواپيما در اختيار داشتند .خدمه ٧٠ ،درصد از توپخانه و  ٢٣٠درصد از ھواپيما.

.
شايد که مھمترين عامل پيروزى روحيه باالى سربازان اتحاد جماھير شوروى بود .آنھا براى ھر گونه فداکارى جھت
مبارزه با فاشيسم و آزاد نمودن کشور سوسياليستى آماده بودند.

ارتش اتحاد جماھير شوروى از نظر نفرات  ٣٠درصد ،از لحاظ توپخانه  ٧٠درصد و از لحاظ
ھواپيما  ٢٣٠درصد بر ارتش آلمان برترى داشت .برترى اتحاد جماھير شوروى شامل برترى
کيفى آنھا در کليه انواع سالحھا ،از سالحھاى دستى ،تانکھا ،توپھا تا ھواپيماھاى بمب افکن و
شکارى ميشد.
درخالل جنگ اتحاد جماھير شووى سيستمھاى سالحى را توسعه داده بود که بويژه از نظر
تکنيکى ،از ھمه جھات ،به اضافه تکنيکى بر سالحھاى انگليسى و آمريکايى برترى داشتند،
براى مثال تانکھاى  T-34و  ،KV-1ھواپيماھاى  ،Il-10 ،Il-2ھواپيماى بمب افکن شيرجه
اى  ،Tu-2ھواپيماى شکارى  Jak-9،Jak-3و  ،La-5توپھاى  ٧٦ميليمترى و بسيارى
ديگر.
سيسم اجتماعى سوسياليستى قابليت نوآورى انسانھا را آزاد نموده و اين امکان را براى آنھا
فراھم ميسازد که به ابداعات تکنيکى خودشان جامه عمل بپوشانند .در خالل جنگ اين امر
عامل بسيار مھمى بود جھت خلق شرايط براى پيروزى .عامل ديگرى که نقش مھمى را در
تحقق پيروزى ايفا نمود ،شايد که مھمترين ،روحيه باالى سربازان اتحاد جماھير شوروى بود،
آماده براى ھر گونه از خود گذشتگى براى مبارزه بر عليه فاشيسم و آزاد نمودن ميھن
سوسياليستى.

باالخره لنينگراد
در خالل ژانويه – فوريه  ١٩٤٤لنينگراد باالخره از محاصره نازيھا کامال آزاد شد .پس از
تحمل  ٩٠٠روز رنج و مشقت فراوان مردم لنينگراد توانستند نفسى بکشند .بسيارى با در
معرض خطر قرار دادن جان خود يکى از متھورترين بخشھاى جنگ را بر عليه متجاوزان
نازى نوشته اند .جنگھاى اطراف لنينگراد وحشتناک بودند و در خالل دورانى رخ دادند که
ماشين جنگى آلمان ھنوز بصورتى کامال منظم عمل مينمود .کمبود غذا و مواد اوليه ضرورى،
از ھمه نوع آن ،مرگ  ٦٠٠٠٠٠ھزار نفر از مردم لنينگراد را موجب شد .اين مبارزه اى بود
قھرمانانه از با اھميترين نوع آن براى تمام جھان ضد فاشيستى .نازيھا در مورد تخريب کامل
لنينگراد طرحھايى داشتند ،طرحھايى که بر اساس آنھا ھمه چيز را نابود نموده و تمام شھر را

در زير آب دفن کنند .طرحھايى نيز جھت تخريب مسکو ،کورسک ،استالينگراد و ديگر
شھرھاى بزرگ در اتحاد جماھير شوروى وجود داشتند.
در حال حاضر مبارزه لنينگراد براى ادامه حيات خود ،توسط مورخان دست راستى که
ميخواھند شاھکار واقعى لنينگراد را بى اھميت جلوه دھند جعل ميشود .اما آنھا نميتوانند
کسانى را که در آنزمان زنده ماندند و حقايقى را که به آينده گان منتقل نموده اند را ساکت کنند.
آزادى لنينگراد به يک خبر جھانى با اھميتى شگرف تبديل شد که اميد بسيارى از کشورھاى
تحت اشغال و مردم را در مبارزه خود براى رھايى از نازيسم و فاشيسم شديدا تقويت نمود.
روزنامه انگيسى  Starآزادى لنينگراد را در سرمقاله اى اينچنين تفسير ميکند:
"انسانھاى آزاد و انسانھايى که تحت ستم ايل و تبار ھيتلر قرار دارند اھميت شکست آلمان در
لنينگراد را که به تضعيف حکومت فاشيستى انجاميد در ميکنند .در اين جنگ لنينگراد براى
مدت زمانى پيش جايى را ميان شھرھاى قھرمان به خود اختصاص داده است .نبرد لنينگراد
زنگ خطرى را در ميان آلمانيھا بصدا در آورده است .اين زنگ خطر به آنھا يادآورى ميکند که
آنھا فقط طى دوره اى حاکم پاريس ،بروکسل ،آمستردام ،ورشو و اسلو خواھند بود".
پرزيدنت آمريکاى شمالى روزولت براى مردم لنيگراد ديپلمى از تحسين ارسال نمود و در آن
نوشت که مدافعان شھر نمادى بودند براى "مردم شجاع اتحاد جماھير شوروى".
در خالل زمستان  ١٩٤٣و بھار  ١٩٤٤ارتش اتحاد جماھير شوروى به حمالت موفقيت آميز
خود در جنوب اوکراين بر عليه نيروھاى نظامى آلمان و متحدان آن ادامه داد .ھدف اخراج
فاشيستھا و رسيدن به مرزھاى رومانى و لھستان بود.

 Ternopolآزاد شد
نيروھاى نظامى آلمان سرسختانه از خود دفاع کردند و آسيبھاى وارده بر ھر دو طرف
سھمگين بودند .در آغاز فوريه  ١٩٤٤گروھھاى نظامى يازدھم و چھل و دوم کامال محاصره
شده بودند اما حاضر به تسليم نشده و تالش نمودند که در حلقه محاصره شکافى ايجاد نمايند
اما موفق نشدند .فقط يک گروه از ژنرالھا ،افسران و اعضاى اس اس موفق شدند که در پناه
تاريکى و بارش برف با تانکھا فرار کنند.
چند روز بعد  ١٨٠٠٠نفر از سربازان آلمانى اسير شده بودند .در آغاز مارس حمله جديدى با
ھدف آزادى اوکراين آغاز شد و جبھه به انتقال خود بسوى غرب ادامه داد.
در پايان ھمان ماه يک گروه بزرگ از نيروھاى نظامى آلمان ٢٣ ،لشگر ،از ميان آنھا ١٠
لشگر مجھز به تانک ،در کنار شھر  ،Ternopolدر  ٢٠٠کيلومترى مرز لھستان ،به
محاصره در آمد .در آنزمان اولين ارتش زره پوش آلمان بخش بزرگى از قواى خود ،آتشبارھا،
تانکھا و توپھاى خود را از دست داد .در اواسط ماه آوريل گروھھاى آلمانى نابود شده بودند و
 Ternopolتوسط نيروھاى نظامى اتحاد جماھير شوروى آزاد شده بود .از ارتشھاى تھاجمى
در جنوب اتحاد جماھير شوروى اکنون تنھا يک تمرکز نيرومند نظامى واقعى بالغ بر پنج لشگر
آلمانى و  ٧لشگر رومانيايى محاصره شده در  Krimبدون داشتن امکانى براى رھايى ،وجود
داشتند .آنھا توسط نيروھاى نظامى اتحاد جماھير شوروى در آغاز مى  ١٩٤٤زمانيکه
 Sevastopolباالخره آزاد شده بود ،نابود شدند.
در خالل زمستان ارتش اتحاد جماھير شوروى در مجموع  ٣٠لشگر فاشيستى و  ٦تيپ نظامى
را نابود نموده و  ١٤٢لشگر فاشيستى را که با تحمل خسارات فراوان تعقيب شده بودند
شکست دادند .فرماندھان آلمانى جھت پوشش خسارات ناگزير بودند که از آلمان و کشورھاى
تحت اشغال خود  ١٤٢لشگر نظامى را به جبھه شوروى – آلمان منتقل نمايند.

حمله تابستان ١٩٤٤
در پايان آوريل  ١٩٤٤مرکز فرماندھى اتحاد جماھير شوروى در مسکو آغاز به آماده نمودن
طرح کمپينھاى نظامى تابستانى و پاييزى خود نمود .اولين و مھمترين ماموريت آزاد نمودن
بالروس از اشغال نازيھا بود .در خالل اشغال سه ساله نازيھا بالروس ھمانند اوکراين از ھمه
نظر غارت و نابود شده بود ١،٢ .ميليون از بناھا و  ٧٠٠٠دبستان به آتش کشيده شده بودند
و ميليونھا انسان کشته شده بودند.
اما مردم بالروس ھرگز تسليم نشدند .پشت خطوط آلمانيھا ارتشى پارتيزانى بالغ بر ١٤٣٠٠٠
نفر وجود داشت که با نازيھا مبارزه نموده و اکنون منتظر بودند که نبرد بزرگ را براى آزاد
نمودن کشور خود آغاز نمايند.
مانند بقيه اتحاد جماھير شوروى ،زمانيکه خط جبھه اتحاد جماھير شوروى به مناطق آنھا وارد
شد بخش بزرگى از ارتشھاى پارتيزانى به واحدھاى ارتش سرخ تبديل شدند.
ارتشھاى پارتيزانى بعنوان يک نيروى نظامى ھمواره در طرحھاى مقر فرماندھى اتحاد
جماھير شوروى قرار داشتند .اينبار قرار بود که بخشى از حمله اى باشند که ھدفش شکست
نازيھا و بيرون راندن آنھا به پشت مرزھا بود .حمله اتحاد جماھير شوروى بنا بر نقشه قبلى
در  ٢٣ژوئن  ١٩٤٤آغاز شد ،امرى که با فرماندھان انگليسى – آمريکايى بر سر آن به توافق
رسيده بودند.

از سال  ١٩٤٢در مورد آن گفتگو شده بود
از سال  ١٩٤٢ايجاد جبھه دومى بر عليه آلمان نازى در اروپا مسئله مورد گفتگوى ميان اتحاد
جماھير شوروى و متحدان غربى شده بود .در ژوئن  ١٩٤٢رھبران آمريکاى شمالى و
انگليس براى اولين بار آشکارا اعالم نمودند که آنھا با اتحاد جماھير شوروى "به توافق
رسيده بودند که بدون تعلل جبھه دومى را در اروپا باز کنند".
افکار عمومى داخلى در اين کشورھا اين را مطالبه مينمود .در آمريکا سفير سابق در اتحاد
جماھير شوروى ، ٣٨ -١٩٣٦ ،جوزف ايى ديويس ،در کمپينى جھت متقاعد نمودن دولت
براى باز نمودن جبھه دومى در اروپا شرکت نموده بود .در سخنرانى راديويى و و نوشته ھا
ديويس شديدا جھت تاثير گذاشتن بر روى افکار عمومى داخلى مبارزه مينمود .در کتاب Our
" Debt to Our Soviet Allyدين ما به متحدمان اتحاد جماھير شوروى" ،در ژوئن
 ، ١٩٤٢ديويس داليل خود را جھت حمايت از اتحاد جماھير شوروى ارائه ميدھد.

جبھه دومى در اروپا
او يکى از شوروى شناشان بزرگ بود که "بعنوان يک کاپيتاليست به اتحاد جماھير شوروى
رفت" و "مانند يک کاپيتاليست بازگشت" ،و از وفادارترين مدافعان کمک به اتحاد جماھير
شوروى محسوب ميشد .ديويد مينويسد که "اگر ارتش سرخ شکست خورده بود .....ھيتلر و
شريک ژاپنى او اروپا ،آسيا و آفريقا را تحت اختناق کامل قرار ميداد  .....استراليا و آمريکاى
جنوبى احتماال در ھمان زمان به دست قدرتھاى محورى افتاده بود".
"ارتش سرخ جھت دفاع از تمدن ما بپاميخيزد ،به ما اميد پيروزى ميدھد ......اگر اتحاد
جماھير شوروى سقوط کند ،ھيتلر به موقعيتى دست خواھد يافت که با کمک آن اميدوار است
که بتواند بر جھان تسلط يابد"" .تمدن ما به اتحاد جماھير شوروى دينى دارد که ھرگز نبايد
فراموش شود"" .به ھمين دليل ،قبل از ھر چيز ،من تصور ميکنم که باز نمودن جبھه ديگرى
در جبھه اروپا بايد در صدر اولويتھا قرار بگيرد".....

اما به کمپينھاى ديويس توجھى نشد .دولتھاى آمريکا و انگليس عالقه اى به دادن يک کمک
موثر به مردم اتحاد جماھير نداشتند .در خالل سال  ١٩٤٣وعده آنھا در مورد جبھه دومى در
اروپا نيز تبديل به سرافکندگى شد .در پايان نوامبر ١٩٤٣در کنفرانس تھران ميان استالين،
روزولت و چرچيل يکبار ديگر در مورد ايجاد جبھه دومى در اروپا تصميم گرفته شد ،اينبار در
اول مى  . ١٩٤٤دو سال از اولين وعده داده شده گذشته بود.
استالين اينرا بدينگونه تفسير نمود" :روزولت براى من قسم خورد که عمليات گسترده اى را
در خالل سال  ١٩٤٤در فرانسه آغاز کند .من تصور ميکنم که او به وعده خود عمل کند .اما
اگر او اين کار را انجام ھم ندھد ،نيروھاى نظامى خودمان جھت شکست کامل نازيھا کافى
خواھند بود".
تھاجم وعده داده شده متفقين در ماه مى  ١٩٤٤ھرگز رخ نداد .چرچيل تا آخرين لحظه تالش
نمود که تھاجم متفقين غربى را به نورماندى متوقف نمايد .اما در ماه ژوئن متحدان غربى
اتحاد جماھير شوروى بيقرار شدند .ارتش اتحاد جماھير شوروى در ھمه جا پيروز شده بود و
بسرعت به جلو پيشروى مينمود .در  ٦ژوئن  ١٩٤٤زمان موعود باالخره فرا رسيد!

 ٢٨٨لشگر فاشيستى
حمله اتحاد جماھير شوروى در سال  ١٩٤٤از جمله بزرگترين عمليات نظامى در خالل جنگ
جھانى دوم بود .نازيھا جھت به عقب انداختن اين شکست آنچه را که در توانشان بود بکار
بستند .آلمان نازى رقم بسيار بزرگى از سربازان را سازماندھى نمود ،بسيارى از آنھا از ميان
مردان سالخورده و جوانان ،و بدين ترتيب بزرگترين لشگر نظامى از نظر تعداد را در طى جنگ
جھانى دوم فراھم آورد.
در ژوئن سال  ١٩٤٤آلمان نازى و متحدان آنھا  ٣٢٤لشگر در کنار جبھه داشتند .در جبھه
شوروى – آلمان فاشيستھا يک نيروى نظامى بالغ بر  ٤،٣ميليون نفر متشکل از  ١٧٩لشگر
آلمانى و پنج تيپ نظامى بعالوه  ٤٩لشگر از کشورھاى متحد آلمان و  ١٨تيپ نظامى در
اختيار داشتند .در مجموع در جبھه شوروى  -آلمان  ٢٨٨لشگر فاشيستى و  ٢٣تيپ نظامى
که تقريبا برابر است با  ٢٣٩لشگر ،وجود داشت) .بقيه جبھه ھا ٦١ :لشگر در فرانسه٢٤ ،
در ايتاليا در مجموع تقريبا يک ميليون سرباز آلمانى(.
آنھا به  ٥٩٠٠٠توپ و خمپاره انداز ٧٨٠٠ ،تانک و ماشينھاى حمل توپ و تقريبا ١٢٩٠٠
ھواپيما مجھز بودند .اما اکنون نيروھاى نظامى اتحاد جماھير شوروى برترى داشتند .در اتحاد
جماھير شوروى  ٦،٦ميليون سرباز به  ٩٨١٠٠توپ و خمپاره انداز ٧١٠٠ ،تانک و
ماشينھاى حمل توپ و تقريبا  ١٢٩٠٠ھواپيما مجھز شده بودند .در آغاز اوت  ١٩٤٤ارتش
اتحاد جماھير شوروى پيروزى عظيمى را بر گروه ارتش آلمان ،مرکز ،بدست آورد ،در آنجا
آلمانيھا در عرض چند ھفته بيش از  ٤٠٠٠٠٠ھزار نفر را از دست دادند .ارتش اتحاد جماھير
شوروى در جبھه آلمانيھا که به سقوط تھديد ميشد شکافى ايجاد نموده بود.
آلمانيھا ناگزير بودند که با عجله  ٤٦لشگر و تعدادى تيپ نظامى ديگر را از آلمان و بقيه
اروپاى غربى به جبھه شرق منتقل نمايند .اين کمک بزرگى بود به حمله انگليسيھا –
آمريکاييھا در فرانسه.

.
زنان اتحاد جماھير شوروى در کارخانه اسلحه سازى .کشور اتحاد جماھير شووى تمام کشور را در يک مبارزه مقاومتى
قھرمانانه و مبارزه اى براى توليد جھت افزايش قدرت ارتش جماھير شوروى بسيج نموده بود.

دو جبھه بر عليه نازيسم
نويسنده گان سرمايه دارى غالبا تالششان بر اينست که در جنگ جھانى دوم جبھه غرب را
بعنوان مھمترين ميدان جنگ برجسته نمايند .اجازه بدھيد که به ھمين دليل يادآورى کنيم که در
ژوئن  ١٩٤٤در جبھه
شوروى – آلمان  ٤،٣ميليون سرباز آلمانى و در جبھه غرب يک ميليون سرباز وجود داشتند.
در خالل شش ماه دوم سال  ١٩٤٤آلمان در ھر ماه بيش از  ٢٠٠٠٠٠نفر را در جبھه شرق
از دست داده بود ،دو برابر سربازان از دست رفته در جبھه غرب.
جبھه شرق – و غرب حمالت خود را بر عليه آلمان با موفقيتھاى مختلف توسعه دادند .در
جبھه شرق ،در خالل تابستان و پاييز  ، ١٩٤٤ارتش اتحاد جماھير شوروى با موفقيت کامل به
مغلوب نمودن فاشيستھا ادامه داد و آنھا را وادار نمود که مسافتى بالغ بر  ٦٠٠تا ٩٠٠
کيلومتر فرار کنند .در طى ھمين زمان ارتش اتحاد جماھير شوروى به مرز آلمان در شرق
 preussآمد ،تمام بالروس ،تقريبا ھمه بالکان ،منطقه شرقى لھستان ،چکسلواکى،
مجارستان ،يوگسالوى و بلغارستان را آزاد کرد.
در ژوئيه  ١٩٤٤ارتش سرخ اتحاد جماھير شوروى زندانيان اردوگاھھاى  Majdanekو در
ژانويه  ١٩٤٥زندانيان اردوگاھھاى  Auschwitzرا آزاد نمود .بزودى قرار بود که ھمه
جھان شواھدى را در مورد کشتار  ٦ميليون يھودى ،صدھا ھزار کولى ،ھمجنس بازان ،چندين
ميليون اسير جنگى اتحاد جماھير شوروى ،مخالفان سياسى و بسيارى ديگر را بدست بياورند.
از سال  ١٩٤٢دولت اتحاد جماھير شوروى تالش نموده بود که کشتار جمعى را افشاء نمايد
اما اين افشاگريھا توسط حکومتھاى غربى بعنوان تبليغات روسى مردود اعالم ميشد .از سال
 ١٩٤٢در سوئد ،در کليسا و وزارت امورخارجه سوئد ،آگاھى کاملى در مورد کشتار نازيھا
وجود داشت .اما تا پايان سال  ١٩٤٤در مورد آن سکوت شد.

ضربه اى بزرگ بر نازيھا
در خالل شس ماه دوم سال  ٩٦ ، ١٩٤٤لشگر و  ٢٤تيپ نظامى فاشيستى توسط ارتش اتحاد
جماھير شوروى نابود و يا به اسارت گرفته شدند و  ٢١٩لشگر فاشيستى و  ٢٢تيپ نظامى را
ناگزير به گريز نمودند.

تذکر مخصوصى بايد در مورد نبرد بالروس ٢٣ ،ژوئن تا  ٢٩اوت  ، ١٩٤٤داده شود .اين
نبرد بزرگتر از کليه عميات متحدان غربى در خشکى بود.
در اينجا نيروھاى نظامى اتحاد جماھير شوروى گروه ارتش آلمان ،مرکز ،را نابود نمود،
بزرگترين گروه نظامى نازيھا که در سال  ١٩٤١حمله ناموفق به مسکو را انجام داده بود.
آنزمان نازيھا بيش از  ١٧لشگر و بيش از نيمى از سربازان در بقيه لشگرھا ،بيش از
 ٥٠٠٠٠٠نفر ،را از دست دادند!

در سال  ١٩٤٥ارتش سرخ زندانيان  Auschwitzرا آزاد کرد.

اين فاجعه نازيھا را ناگزير نمود که آخرين قواى ذخيره خود را که براى استفاده بر عليه
نيروھاى نظامى متفقين در نظر گرفته شده بودند ،نيروھايى که در فرانسه پياده شده بودند ،به
جبھه شرق انتقال دھد .با حمله در بالروس سربازان آلمانى " اميدھاى ناچيزى که زمانى مانع
از موج حمالت روسھا بشوند را براى ھميشه از دست دادند".

نبرد در جبھه غرب
در جبھه غرب جنگ مسير ديگرى پيدا کرد .در اينجا نيروھاى نظامى آمريکا ،انگليس و
فرانسه در مقايسه با شرق با نيروى کوچکترى از ارتش آلمان برخورد نمودند .تقريبا يک
چھارم .در ضمن بسيارى از لشگرھاى آلمانى در غرب از ميان آنھايى بودند که پس از تحمل
خسارات فراوان جھت استراحت و بازسازى از جبھه شرق خارج شده بودند.
اما موفقيتھاى سه کشور متفق به اندازه اتحاد جماھير شوروى در جبھه شرق نشد .اين
عليرغم اينکه ارتش متفقين بالغ بر  ٢ميليون نفر بود ،دو برابر نيروھاى نظامى آلمان در
فرانسه .عليرغم چند نبرد خونين در شمال فرانسه ،جايى که نيروھاى نظامى آمريکا با آلمان
برخورد نمودند ،متفقين نتوانستند به ھدف خويش دست يافته و آلمانيھا را مغلوب نمايند .در
سپتامبر  ١٩٤٤تقريبا چھار ماه پس از نورماندى ،فرماندھان آلمانى تصميم به ترک فرانسه
گرفتند براى اينکه تا مرز آلمان تا خطوط سنگربندى  Siegfriedعقب نشينى نمايند .در آنجا
آنھا موضعى دفاعى را اتخاذ نمودند.
در خالل پاييز سال  ١٩٤٤نيروھاى متفقين غربى قابليت اين را نداشتند که دفاع نيروھاى
آلمانى را در ھم بشکنند .باالترين مقام فرماندھى متفقين ،ژنرال آيزنھاور ،تصميم گرفت که
براى عمليات تھاجمى تا بھار  ١٩٤٥در انتظار بماند.

نبرد در Ardennerna
مورخان جاعل تاريخ تالش ميکنند که در توصيفات خود از جبھه غرب شيوه جنگى متحدان
غربى را مورد تجليل قرار دھند .ھمزمان تالش ميکنند که جنگ در جبھه شرق را بى اھميت
جلوه داده و گاھى جھت انطباق روند تاريخ با اھدافشان آنرا باال و پايين ميکنند .نبرد در
 Ardennernaمثال خوبيست در اين مورد .ھمانطور که ما در سطور فوق نشان داديم در
پاييز  ١٩٤٤وضعيت نيروھاى نظامى آلمان در شرق فاجعه بار بود .نيروھاى نظامى اتحاد
جماھير شوروى لشگرھاى نخبه آلمانى را ناگزير به فرار نموده بودند ،گاھى با ترس وحشت
خالص ،بدون اينکه رھبرى آلمان جھت تقويت روحيه نيروھاى نظامى و تھيه سالحھاى جديد
براى سربازان فرصتى پيدا کنند.
در اين وضعيت رھبران آلمانى تالش در ايجاد شرايطى داشتند که صلحى جداگانه با غرب را
فراھم سازد .حمله اى بر عليه متفقين غربى در ) Ardennernaمنطقه اى در بلژيک( تدارک
ديده شد .رھبرى آلمان تصور مينمود که يک حمله و پيروزى بر نيروھاى نظامى متفقين غربى
در اين منطقه با اھميت در بلژيک ،ميتوانست متفقين غربى را به صلحى جداگانه در غرب
متقاعد سازد .با يک حمله به  Ardennernaبود که آلمانيھا در سال  ١٩٤٠تجاوز به فرانسه
را آغاز نموده بودند .از  Ardennernaميتوان به سرعت به شھرھاى بزرگ و مھمى مانند
بروکسل Antwerpen ،و در ادامه روتردام و آمستردام دست يافت.
در عين نااميدى بخاطر شکست در جبھه شرق و نداشتن امکانى جھت تغيير نتيجه آن ،رھبرى
آلمان بر آن شد که در جبھه غرب ،دار و ندار خود را بر روى يک کارت سرمايه گذارى نمايد.
برخى از مورخان سرمايه دارى مينويسند که آلمانيھا بر اين تصور بودند که شرايط جنگى در
غرب دشوارتر از مناطق ديگر بود ،و ھيتلر به ھمين دليل تصميم گرفت که به غرب حمله کند.

ھيچ عمليات بزرگى
اجازه بدھيد يادآورى کنيم که در خالل نيمه دوم از پاييز سال  ١٩٤٤متفقين غربى در فرانسه
ھيچ علميات تھاجمى بزرگى انجام نداده بودند .آيزنھاور تصميم گرفته بود که براى انجام آنھا تا
بھار  ١٩٤٥در انتظار بماند .شرايط آرام جنگى در جبھه غرب ،پاييز  ، ١٩٤٤به ھيچ عنوان
نميتوانست با فاجعه اى که براى نيروھاى نظامى آلمان در جبھه شرق رخ داده بود مقايسه
شود.
در  ١٠نوامبر  ١٩٤٤ھيتلر فرمان نبرد در  Ardennernaامضاء کرد .بر اساس فرمان
جنگ بايد گروھى ضربتى متشکل از  ٣٨لشگر ،از ميان آنھا  ١٥لشگر مجھز به تانک و
لشگر موتورى ،به نيروھاى نظامى متفقين غربى مستقر در منطقه حمله ميکردند .اما در
جريان آغاز عمليات گروه ضربت تنھا موفق به جمع آورى  ٢١لشگر و  ٢تيپ نظامى ،از ميان
آنھا  ٧لشگر مجھز به تانک ،شده بود .وضعيت در جبھه شرق کليه نيروھاى قابل دسترس را
مطالبه مينمود.
بر اساس مشاھدات ژنرال آلمانى در مورد شرايط پس از پايان جنگ ،اغلب لشگرھاى آلمانى
در گروه ضربت در ) Ardennernaکليه لشگرھاى مجھز به تانک( از مناطق مختلفى از
جبھه غرب ميامدند که عمليات جنگى بزرگى انجام نشده بود .بجا مانده لشگرھاى تازه آموزش
ديده اى بودند ھمراه با ته مانده لشگرھايى که در گذشته پس از تحمل خسارات فراوان از جبھه
شرق به آلمان منتقل شده بودند.
اينکه اين لشگرھاى آلمانى در  Ardennernaاز جبھه شرق آمدند ،به دليل اينکه آنجا آرام
بود ،يک افسانه سرمايه داريست.

از تعجب ميخکوب شده
افسانه بعدى سرمايه دارى توضيح خوده نبرد در  Ardennernaاست .آنھا ميخواھند
روشھاى جنگى اتخاذ شده توسط متفقين غربى را ستايش نموده و تاکيد نمايند که اين امر بود
که حمله آلمان را به ھيچ تبديل نمود .اما واقعيت کامال چيز ديگريست .نيروھاى نظامى آلمان
در  ١٦دسامبر  ١٩٤٤در يک صبح زود به  Ardennernaيورش بردند .متفقين غربى از
مقاصد آلمانيھا کامال بيخبر بودند و از تعجب بر جاى ميخکوب شدند .آلمانيھا خط جبھه متفقين
را بريدند و پيشروى بطرف  Antwerpenو بروکسل را در بلژيک آغاز نمودند .در ٢٥
دسامبر آلمانيھا تا منطقه اى به پھناى  ٨٠کيلومتر و بطول  ١٠٠کيلومتر پيشروى نموده
بودند .درگيريھا بسيار شديد بودند و خسارتھاى وارده بر دو طرف بسيار عظيم .پس از حمالت
تازه آلمانيھا به نيروھاى نظامى آمريکا و پس از اينکه آلمانيھا بيش از  ١٠٠٠ھواپيما را به
جنگ وارد نمودند ،تحمل شرايط براى متفقين غربى دشوار شد.
اين امر متفقين غربى را ناگزير نمود که از اتحاد جماھير شوروى طلب يارى نمايند .در ٦
ژانويه  ١٩٤٥نخست وزير انگلستان چرچيل با تقاضايى به استالين روى کرد ،تقاضايى که بر
اساس آن نيروھاى اتحاد جماھير شوروى جھت ناگزير نمودن آلمانيھا به ارسال لشگرھايى از
جبھه غرب به شرق بايد در شرق دست به حمله اى ميزدند و بدين ترتيب آنھا را ناگزير
مينمودند که از حمالت خود در غرب دست بردارند.
چرچيل نوشت" :نبرد در غرب بسيار دشوار است ،و فرماندھان مداوما در مقابل تصميمات
مھمى قرار داده ميشوند .شما خودتان بنا بر تجربه شخصى ميدانيد که اوضاع و احوال تا چه
ميزان شکننده است ،وقتيکه بايد از يک جبھه وسيع پس از دست دادن يک ابتکار عمل موقتى
دفاع نمود .اين مھمترين درخواست ژنرال آيزنھاور است .او بطور کلى ميخواھد بداند که شما
چه طرحى را در سر داريد ،به دليل اينکه آنھا بصورتى آشکار بر روى کليه تصميمات بزرگى
که من و ما بايد اتخاد نماييم تاثير خواھد گذاشت .سپاسگزار ميشوم اگر شما اعالم نماييد که ما
تا چه ميزان ميتوانيم بر روى يک تھاجم روسى در جبھه  Weichselيا جاى ديگرى در خالل
ژانويه حساب کنيم"....

افسران نازى اسير شده توسط ارتش اتحاد جماھير شوروى

تھاجم را تدارک ميبيند
آيزنھاور از جانب خودش ،به مقر فرماندھى در آمريکا اعالم نمود که عدم ھمکارى اتحاد
جماھير شوروى ميتوانست نيروھاى نظامى آمريکا را "در وضعيت خطرناکى قرار دھد".
اتحاد جماھير شوروى متحدان خود را تنھا نگذاشت .استالين اينچنين به چرچيل پاسخ داد:
"ما در حال تدارک حمله اى ھستيم ،اما در حال حاضر ھوا مناسب نيست .اما با توجه به
وضعيت متحدانمان در جبھه غرب رئيس کل مقر فرماندھى تصميم گرفته است که به انجام
تدارکات سرعت بخشيده و بدون در نظر گرفتن وضعيت ھوا عمليات تھاجمى گسترده اى را بر
عليه آلمانيھا در امتداد کليه جبھه ھاى مرکزى از نيمه دوم ژانويه آغاز نمايد .شما ميتوانيد
مطمئن باشيد که ما ھر چه را در توانمان باشد جھت حمايت از ارتشھاى پرافتخار متحدانمان
انجام خواھيم داد".
ھيچ دليلى نميتوانست مانع از اعالم سپاسگزارى چرچيل بشود" :من از صميم قلب از پيغام
دلگرم کننده شما تشکر ميکنم .من آنرا براى ژنرال آيزنھاور ارسال نموده ام .......خبرى که
شما به من ميدھيد کمک بزرگيست به ژنرال آيزنھاور ،چرا که به او ضمانت ميدھد که
استحکامات آلمانى بايد ميان دو جبھه در آتش ما تقسيم بشود".

حمله زمستان
تھاجم زمستانى اتحاد جماھير شوروى در سراسر جبھه شوروى – آلمان  ٨روز قبل از تاريخ
تعيين شده آغاز شد .در  ١٢ژانويه  ١٩٤٥ارتش اتحاد جماھير شوروى با ماشين جنگى خود
تھاجمى را که قرار بود  ٤ماه بعد با پيروزى در برلن پايان يابد آغاز نمود .تھاجم اتحاد جماھير
شوروى امکانى را براى فرمانده کل آلمان جھت ادامه حمله در جبھه غرب باقى نگذاشت و
ناگزير فرمان عقب نشينى از  Ardennernaرا صادر نمود.
اين نوشته در دفترچه خاطرات فرمانده کل قواى آلمان وجود دارد" :بخاطر شرايط تھديد آميز
در شرق
 der Führerفرمان بازگشت به دفاع در غرب را صادر نموده است" .عالوه بر آن  ١٦لشگر
و  ٨٠٠تانک به جبھه شرق فرستاده شدند .متحدان غربى يکبار ديگر توانستند مواضع سابق
خود را در  Ardennernaبدست آورده و بعدھا دست به تھاجم بزنند.
در دستورات جنگى آيزنھاور باقيمانده از  ١فوريه  ١٩٤٥آمده است که "حمله روسيه بسيار
موفق آميز و دشمن انتقال نيروھاى خود را از جبھه غرب افزايش داده است .به ھمين دليل اين
از اھميت بسيارى برخوردار است که با سرعت تمام خود را به رود  Rhenدر شمال
 Dusseldorfبرسانيم".

پيروزى در برلن
يکى از دورغھايى که بصورتى گسترده توسط جاعالن تاريخ سرمايه دارى منتشر شده اين
است که اين "کمک نوع دوستانه آمريکا به اتحاد جماھير شوروى" ،در قرارداد Lend-
) leaseوام اجاره(  ،بشکل اسلحه و ديگر ابزار جنگى ،بود که اساس موفقيتھاى ارتش اتحاد
جماھير شوروى فراھم آورد.
کشورھاى سرمايه دارى از کوچکترين امکان موجود استفاده ميکنند براى اينکه به ديگران
بقبوالند که اين آنھا بودند که در واقع جنگ بر عليه آلمان نازى را پيروز شدند .البته جاعالن

تاريخ ھرگز حقايقى يا ارقامى ،يا بخاطر آن موضوع چند بيانيه اى که توسط سياستمداران
مسئول در آمريکا در خالل و بالفاصله پس از جنگ اعالم شد ،ارائه نميدھند .به ما اجازه بدھيد
که آنرا نشان بدھيم.
در خالل جنگ اتحاد جماھير شوروى از متفقين  ١٤٧٠٠ھواپيما ٧٠٠٠ ،تانک٤٢٧٠٠ ،
اتوموبيل ،مقدارى از تجھيزات مربوط به آن ،مواد غذايى و ديگر کاالھا را دريافت نمود .اما
توليد ابزار جنگى اتحاد جماھير شوروى در دوران جنگ بالغ بر  ١٠٨٠٢٨ھواپيما٩٥٠٩٩ ،
تانک ٩٧٧٦٨ ،توپ ٣٥٠٠٠٠ ،خمپاره انداز و تقريبا يک ميليون اسلحه شد .ابزار جنگى
ارسال شده توسط متفقين به اتحاد جماھير شوروى تنھا برابر است با  ٤درصد از توليدات
اتحاد جماھير شوروى! آن جريان بزرگ کجاست؟

با اتکاء به نيروھاى خود پيروز شدند.
اتحاد جماھير شوروى از متفقين تجھيزات نظامى به ارزش  ١٠ميليارد دالر دريافت نمود،
مبلغى که  ٣،٥درصد از کل مخارج جنگى آمريکا را تشکيل ميدھد ،يک سرمايه گذارى کوچک
بر روى جبھه شرق که حکومت نازيھا باالخره در آن نابود شد .در ضمن تجھيزات نظامى
ارسالى متفقين قابل اعتماد نبودند .در اواسط نبرد استالينگراد متفقين ارسال تجھيزات به اتحاد
جماھير شوروى را متوقف نمودند ،امرى که آنھا خود را بر اساس قرارداد وام-اجاره به انجام
آن موظف نموده بودند .ھمين اتفاق سال بعد ١٩٤٣، ،نيز رخ داد.
نتيجه اين شد که آمريکا و انگليس تنھا به نيمى از تعھدات خود در قراردا اجاره – وام عمل
نمودند .در ضمن بسيارى از ھواپيماھا و ديگر سالحھا در جريان ارسال آسيب ديده و يا ناقص
و به ھمين دليل غير قابل استفاده بودند.
در  ٨نوامبر  ١٩٤١استالين در اين مورد به چرچيل نوشت:
"......تانکھا ،آتشبارھا و تجھيزات ھواپيماھا در يک بسته بندى بد تحويل ميشوند ،بخشى از
قطعات توپخانه که با کشتيھا و ھواپيماھاى مختلف وارد ميشوند چنان بد بسته بندى شده اند که
ما آنھا را در وضعيت آسيب ديده اى دريافت ميکنيم".
حتى در ميان ھواپيماھايى که با وضعيتى خوب ميامدند ،وجود داشتند ھواپيماھايى که از
مدلھاى قديمى بودند .غير قابل استفاده براى استفاده در جنگ و قابل استفاده تنھا براى کار با
فاصله اى دور در پشت جبھه ھا .اينھا حقايقى ھستند که بايد شناخته بشوند زمانيکه در مورد
اجاره – وام گفتگو ميکنيم .ما از تجھيزات جنگى متفقين غربى به اتحاد جماھير شوروى
استقبال ميکنيم ،اما آنھا نبودند که عوامل پيروزى اتحاد جماھير شوروى را در جنگ فراھم
آوردند.

قرارداد ايثارگرانه
يکى ديگر از دروغھايى که سرمايه داران در مورد قرارداد وام-اجاره منتشر ميکنند اين بود که
آمريکا از طريق آن "ايثارگرانه" و "سخاوتمندانه" رفتار نمود و در جنگ به اتحاد جماھير
شوروى بدون دريافت مبلغى کمک کرد.
اين کامال جعليست! آمريکا ھرگز عملى ايثارگرانه اى را انجام نداده است .سياستھاى کشور
توسط سرمايه ھاى بزرگى اتخاذ ميشود که خواھان حداکثر سود از سرمايه ھاى سرمايه گذارى
شده ھستند .فقط اينھا ھستند که در مورد اعمال آمريکا تصميم ميگيرند .زمانيکه آمريکا و
انگلستان جھت ارسال تجھيزات نظامى به اتحاد جماھير شوروى اعالم آمادگى نمودند ،کامال
آگاه بودند که اين کمک بايد تا مدتى دراز ادامه بيابد ،اينکه قرار بود که
نيروھاى نظامى اتحاد جماھير شوروى از آنھا براى مبارزه با نازيسم استفاده کنند و به دنبال
آن جان )و مال( بسيارى از آمريکاييھا نجات داده ميشد.

اين امر به صراحت توسط رئيس جمھور آمريکا ترومن اعالم شد" :آن پولھا که بر روى قرار
داد وام – اجاره سرمايه گذارى شد مسلما به معناى حفظ جان بسيارى از آمريکاييھا بود .ھر
سرباز روسى ،انگليسى استراليايى که جھت مبارزه در جنگ با قرار داد اجاره-وام مجھز شده
بود ،زمانيکه ھدف پيروزى در جنگ بود ،به ھمان ميزان از مقدار خطراتى کاستند که مردان
جوان ما در مقابل آنھا قرار گرفته بودند".
در ضمن آمريکا سود برد! حقيقت اين است که اتحاد جماھير شوروى براى کاالھايى که بر
اساس قرار داد اجاره – وام در يافت کرده بودند پرداخت کردند .اتحاد جماھير شوروى
 ٣٠٠٠٠ھزار تن سنگ معدن کروم ٣٢٠٠٠ ،تن سنگ معدن منگنز ،مقدار بسيار زيادى
پالتين ،پوست حيوانات و ديگر توليدات و مواد خام را به آمريکا فرستاد .وزير تجارت آنزمانه
آمريکا  J. Jonesدر مورد کاالھاى ارسالى اتحاد جماھير شوروى اظھار کرد" :با اين مواد
ارسال شده توسط اتحاد جماھير شوروى ما نه تنھا پول خود را پس گرفته ايم بلکه سود ھم
برده ايم ،امرى که بندرت در جريان روابط تجارى که توسط سازمانھاى دولتى ما تنظيم ميشود
رخ ميدھد".

زندگى خود را در معرض خطر قرار دادن
حمله اتحاد جماھير شوروى براى رھايى کشورھاى اروپايى در شرق ١٩٤٤ ،و  ، ١٩٤٥با
تمام قدرت و سرعت توسعه يافت ٧ .ميليون نفر از سربازان اتحاد جماھير شوروى در ھمه جا
در جنگھاى شديدى که در  ١٣کشور اروپايى و آسيايى جريان داشت شرکت داشتند .سربازان
اتحاد جماھير شوورى آزاد نمودن اين کشورھا و مردم آنرا وظيفه انترناسيوناليستى خود
ميدانستند .آنھا اين کار را با در معرض خطر قرار دادن جان خود انجام دادند .جنگ ھمواره
فداکاريھاى بزرگى را مطالبه مينمايد.

با در معرض خطر قرار دادن جان خود آنھا اروپا را جنات دادند

بيش از يک ميليون از سربازان اتحاد جماھير شوروى جھت پيروزى بر فاشيسم در اروپا جان
خود را فدا نمودند .در نبردھاى لھستان  ٦٠٠٠٠٠نفر از سربازان اتحاد جماھير شوروى
کشته شدند ،براى چکسلواکى  ، ١٤٠٠٠٠براى مجارستان  ، ١٤٠٠٠٠براى رومانى
 ، ٩٦٠٠٠براى آلمان ، ١٠٢٠٠٠و براى اطريش  ٢٦٠٠٠نفر.

باالخره برلن!
پس از گذشت ماھھا از جنگھاى شديد ،در خالل زمستان  ١٩٤٥ارتش اتحاد جماھير شوروى
باالخره به آخرين سنگر آلمانيھا ،برلن رسيد .براى دفاع از شھر فرمانده المانى  ٨٥لشگر و
تعداد بسيارى از ديگر واحدھاى نظامى را با بيش از يک ميليون سرباز آماده نمود بود .فقط در
برلن  ١٠٤٠٠توپ و خمپاره انداز ١٥٠٠ ،تانک و ماشينھا حامل توپ و  ٣٣٠٠ھواپيما و در
داخل شھر  ٢٠٠٠٠٠سرباز وجود داشتند.
نبرد برلين در ادبيات کشورھاى غربى بارھا بعنوان يک جنگ بى اھميت ،جايى که آلمانيھا
مقاومت چندانى از خود نشان ندادند ،تشريح شده است .ذره اى حقيقت در اين ادعا وجود
ندارد .تشريح تاريخ بدين نحو فقط در اين جھت که کمکھاى تعيين کننده اتحاد جماھير شوروى
را در نابودى نازيسم بى اھميت جلوه دھند استفاده ميشود .نازيھا تمام توان خود را ،تا آخرين
نفس ،بر روى دفاع از برلن سرمايه گذارى نمودند .روستاھا و شھرھاى نزديک به برلن و
حومه ھاى آن به سنگرھا و خيابانھا ،ميدانھا و رودخانه ھا به خطوط دفاعى مبدل شده بودند.

مبارزه اى قھرمانانه
در حقيقت ،در ساخت و ساز دفاع برلن  ٤٠٠٠٠٠نفر شرکت کرده بودند .آنھا سه خط دفاعى
ساخته و شھر را به  ٩منطقه دفاعى با موانع ضد تانک و مواضع دفاعى از بتون تقسيم نموده
بودند .کليه لشگرھاى باقيمانده از اس اس و دفاع ھوايى به برلين آورده شده بودند.
در آخرين نامه خود به مدافعان برلين در  ١٤سال  ١٩٤٥ھيتلر نوشت" :ما اين حمله را پيش
بينى کرده و دفاعى نيرومند را بر عليه آن سازمان داده ايم .....برلين آلمانى باقى خواھد ماند".
نبرد برلين يکى از نبردھاى بزرگ جنگ جھانى دوم بود .کارھاى تدارکاتى اتحاد جماھير
شوروى بخاطر دامنه و شدت آن بى نظير بود .نبرد برلين توسط اتحاد جماھير شوروى طراحى
شد و بصورتى قھرمانانه توسط ارتش اتحاد جماھير شوروى به اجرا گذاشته شد .اين تدارکات
در  ١٦آوريل  ١٩٤٥در جبھه اى به مسافت  ٧٠٠کيلومتر آغاز شد .مقر فرماندھى اتحاد
جماھير شوروى  ٢،٥ميليون سرباز را از جبھه ھاى بالروس و اوکراين بخاطر نبرد برلن
گروه بندى مجدد نموده بود.
درگيريھا مھيب بودند و خساراتھا فراوان .سربازان آلمانى ،اگر چه شرايط را نااميد کننده
ميديدند ،نميتوانستند تسليم بشوند .تبليغات گوبلز در نشريات و راديوى نازيھا بارھا تاييد نموده
بود که چه جناياتى منتظر آنھا بود اگر شورويھا برلن را تصرف ميکردند .گوبلز تاکيد نموده
بود که " بھتر بود که بميرند تا اينکه به چنگ روسھا بيفتند".
سربازان آلمانى تصور ميکردند که اگر به اسارت ارتش اتحاد جماھير شوروى در ميامدند
بعنوان برده به سيبرى فرستاده ميشدند .اينچنين بود تبليغات نازيھا .از طرف ديگر سربازان
آلمانى در مورد کارھايى که در اتحاد جماھير شوروى انجام داده بودند آگاھى کامل داشتند،
چگونه آنھا بيرحمانه ميليونھا انسان را نابود نموده ،گله ھاى گاو را کشته و زمينھاى زراعى
را به آتش کشيده بودند.

فھرستى طوالنى از جنايات
فھرست غارت ،خرابيھا و جنايات نازيھا و متحدان آنھا ،وحشتاک ھستند ١٧٠٠ .روستا و
شھرغارت و به آتش کشيده شده و  ٦ميليون ساختمان ٤٠٠٠٠ ،بيمارستان٨٤٠٠٠ ،
دبستان ٤٣٠٠٠ ،کتابخانه ٤٢٧ ،موزه ٢٨٠٠ ،کليسا و  ٣١٨٥٠شرکت صنعتى غارت و
نابود شده.

 ٦٥٠٠٠کيلومتر راه آھن غارت و تخريب شده ٤١٠٠ ،ايستگاه راه آھن ٣٦٠٠٠ ،ايستگاه
پست ،تلگراف و تلفن ٨٩٠٠٠ ،کيلومتر بزرگراه کامال نابود شده و  ٩٠٠٠٠پل منفجر شده.
 ١٠٠٠٠ايستگاه برق ١١٣٥ ،معادن ذغال سنگ و  ٣٠٠٠معدن نفت نابود شده١٤٠٠٠ .
ديگ بخار ١٤٠٠ ،توربين ١١٣٠٠ ،ژنراتور غارت شده ٧ .ميليون اسب ١٧ ،ميليون گاو،
 ٢٠ميليون خوک ٢٧ ،ميليون گوسفند و بز  ١١٠ميليون مرغ سر بريده يا ربوده شده.
اما بر خالف تبليغات گوبلز و عليرغم قتل عام  ٢٥ميليون نفر از جمعيت اتحاد جماھير
شوروى استالين در  ١٩ژانويه  ١٩٤٥حمله قريب الوقوع به آلمان را مطرح نموده و اين را
از سربازان اتحاد جماھير شوروى خواست که به کسى اجازه برخورد وحشيانه با مردم آلمان
را ندھند.

آلمان نازى در برلن ، ١٩٤٥ ،تسليم ميشود.

در  ٣مى  ١٩٤٥تمام درگيريھا در برلن به پايان رسيده بود .در اوايل  ٣٠آوريل ھيتلر
خودکشى و در  ٢مى ژنرال آلمانى  ،Weidlingکه به سمت فرمانده کل جھت دفاع از برلن
منصوب شده بود تسليم شد.
تا پايان کامل عمليات نظامى در منطقه برلن ارتش اتحاد جماھير شوروى  ٧٠لشگر پياده نظام،
 ١٢لشگر مجھز به تانک و  ١١لشگر موتورى ،با مجموعه اى از  ٤٨٠٠٠٠ھزار نفر خدمه
را شکست داده بودند .ارتش اتحاد جماھير شوروى  ١٥٠٠تانک ١١٠٠٠ ،توپ و خمپاره
انداز و  ٤٥٠٠ھواپيما را به مالکيت خود درآورد بود.

تسليم بدون قيد و شرط
پس از سقوط برلن پايان کار نازيھا فرا رسيد .باالخره سخنانى که استالين در سخنرانى
راديويى خود در  ٣ژوئيه ايراد نموده بود به واقعيت مبدل شد" :جنگ بر عليه آلمان فاشيستى
نبايد به مثابه جنگى عادى تلقى شود .اين جنگ نه تنھا جنگى ميان دو ارتش نبود ،بلکه جنگ
بزرگ مردم اتحاد جماھير شوروى بر عليه نيروھاى نظامى فاشيستى آلمان بود.
ھدف اين جنگ ميھن پرستانه مردمى بر عليه ظالمان فاشيست فقط از ميان بردن خطرى که
کشور ما را تھديد مينمايد نيست ،بلکه ھمچنين کمک به تمام اروپاست که زير سلطه
فاشيستھاى آلمانى رنج ميبرند ".در  ٩مى  ١٩٤٥آلمان در برلن بدون قيد و شرط در مقابل
نمايندگان متحدان تسليم شد .نمايندگى حکومتھاى پيروز را مارشال اتحاد جماھير شوروى
 ،Georgij Zjukovمارشال ھوايى انگليسى  ،Arthur W Tedderفرمانده کل نيروھاى

استراتژيک ھوايى آمريکا ژنرال  Karl Spaatzو فرمانده کل ارتش فرانسه ژنرال Jean de
 Lattre de Tassignyبعھده داشتند.
آلمان توسط نزديکترين دوستان ھيتلر در ارتش ،سپھبد  Keitelھمراه با دريا ساالر von
 Friedeburgو ژنرال کل ھوايى  Stumpffنمايندگى ميشد .آلمان  ١٣ميليون سرباز را در
خالل جنگ جھانى دوم از دست داده بود .در جبھه شرق  ١٠ميليون سرباز آلمانى قربانى جنگ
شده بودند.

جنگ در آسيا
در فوريه  ١٩٤٥در کنفرانس متفقين در  Krimآمريکا و انگلستان از اتحاد جماھير شوروى
براى جنگ در آسيا طلب يارى نمودند .دولت اتحاد جماھير شوروى وعده داد که سه ماه پس از
پيروزى بر آلمان نازى در جنگ بر عليه ژاپن شرکت کند .اتحاد جماھير شوروى از سال
 ١٩٤٥توافقنامه عدم تجاوزى با ژاپن امضاء نموده بود اما به دليل سياستھاى تھاجمى ژاپن
ناگزير شده بود که در دوران جنگ در اروپا ارتشى بالغ بر  ٤٠لشگر را در مرزھاى شرقى
خود مستقر نمايد.
ژاپن کره را ضميمه خود نموده بود ،منچورى را در سال  ، ١٩٩٣١پکن و بخشھايى از چين
در سال  ١٩٣٧را اشغال نموده و تالش کرده بود که مغولستان را به تصرف خود درآورد.
در طى جنگ جھانى دوم ژاپن ھرگز به اتحاد جماھير شوروى حمله نکرد .خاطرات ناشى از
نابودى ارتش ژاپن در سال  ١٩٣٩توسط نيروھاى نظامى مغولستان و اتحاد جماھير شوروى
چنان کرده بودند که دولت ژاپن تمايلى به مجادله با اتحاد جماھير شوروى نشان ندھد .در ضمن
دولت ژاپن ميديد که چگونه اتحاد جماھير شوروى کار ارتش آلمان  ،به گفته ژاپنيھا
"نيرومندترين ارتش جھان" ،را يکسره کرد .ژاپن درخفا قراردادى با آلمان داشت در مورد
اينکه در سال  ١٩٤١بر عليه اتحاد جماھير شوروى در جنگ شرکت کند اما در آنزمان آنرا را
باطل نمود.

اتحاد جماھير شوروى در جنگ با ژاپن
بخش بزرگى از ارتش ژاپن در منچورى مستقر بودند .از  ٥ميليون سربازى که ژاپن در بھار
سال  ١٩٤٥در اختيار داشت  ١،٢ميليون نفر آن در قاره آسيا مستقر شده بودند .در ضمن
نيروھاى نظامى  Kwantungمستقر در منچورى بخش بزرگى از تانکھا و توپخانه ارتش
ژاپن را در اختيار داشتند .نابود نمودن امپرياليسم ژاپن در آسيا ضرورتى بود براى اتحاد
جماھير شوروى جھت ايجاد صلح در قاره .در  ٥آوريل  ١٩٤٥اتحاد جماھير شوروى قرارداد
عدم تجاوز با ژاپن را باطل نمود.
بر اساس وعده داده شده در کنفرانس  ،Krimسه ماه بعد از تسليم آلمان نازى ،در  ٨اوت
 ، ١٩٤١اتحاد جماھير شوروى بر عليه ژاپن اعالم جنگ داد .اتحاد جماھير شوروى به ١٣
ارتش نيرومند ژاپن در منچورى ،کره ،جنوب  Sachalinو  Kurilernaيورش برد .اعالميه
جنگ اتحاد جماھير شوروى براى ژاپن ويرانگر بود .آمريکا در  ٦اوت  ١٩٤٥اولين بمب اتم
را در ھيروشيما منفجر نموده بود و سه روز بعد در ناکازاکى منفجر نمود )به نشريه کارگر
 ، ٢٠٠٠/٣٢ھيروشيما ،ناکازاکى! – ما ھرگز فراموش نميکنيم! نگاه کنيد(.

خيال تسليم شدن نداشت

عليرغم بمبھاى اتمى آمريکا طبقه مرفه ژاپن خيال تسليم شدن نداشت .پريشانى و درماندگى
توده ھا به آنھا ارتباطى نداشت .در ضمن بمبھاى اتمى تاثير کمى بر ارتش ژاپن گذاشته بودند.
اما يک جنگ زمينى با اتحاد جماھير شوروى چيز ديگرى بود.
در اولين نشست دولت پس از حمله اتمى آمريکا نخست وزير ژاپن  Kantaro Suzukiاعالم
نمود که" :امروز صبح ورود اتحاد جماھير شوروى در جنگ باالخره ما را در وضعيت نااميد
کننده اى قرار داد و ادامه جنگ را غير ممکن نموده است".
در  ١٤اوت  ١٩٤٥دولت ژاپن بر آن شد که کامال تسليم شود .در  ٢سپتامبر  ١٩٤٥سند تسليم
را امضاء کرد.
اگر آمريکا در پرتاب بمبھا چند روزى تعلل بخرج داده بود استفاده از آنھا از نظر سياسى غير
ممکن و ھرگز مورد استفاده قرار نميگرفتند .دقيقا به ھمين دليل اولين بمب اتمى در  ٦اوت
پرتاب شد .براى امپرياليسم آمريکا اخاذى اتمى بر عليه اتحاد جماھير شوروى مھمتر از جان
صدھا ھزار انسان و رنج و غم بى پايان و مرگ آنھا در طى دھھا سال بود.

پيروزى براى ضد فاشيسم
در  ٢سپتامبر  ١٩٤٥جنگ جھانى دوم در کليه جبھه ھا با پيروزى براى ضد فاشيستھا به
پايان رسيد .اما مدت کوتاھى پس از آن قرار بود که کشورھاى سرمايه دارى جنگ سرد را بر
عليه اتحاد جماھير شوروى آغاز نمايند .بمبھاى اتمى بر روى ھيروشيما و ناکازاکى اولين عمل
تحريک آميز -جنگ سرد بر عليه اتحاد جماھير شوروى بود .پيروزى اتحاد جماھير شوروى بر
نازيھا و فاشيسم در جنگ جھانى دوم يک رويداد تاريخى در ابعاد جھانيست.
اتحاد جماھير شوروى کشورى بود که از فقرى شديد و عقب ماندگى توسط توده ھاى کارگر به
چنان قدرت سوسياليستى جھانى تبديل شد که نيرومندترين کشور امپرياليستى و متحدان آنرا در
آنزمان شکست داد.
سوسياليسم ،با صنعتى نمودن و اشتراکى نمودن کشاورزى ،شرايط الزم جھت توليد مواد
ضرورى را براى پيروزى بوجود آورده بود .و در مبارزه براى تحقق سوسياليسم اشتياق و
اتفاق نظر در ميان مردم و ملل اتـحاد جماھير شوروى رشد نمود و يک آگاھى و روحيه باال
براى مبارزه توده ھا را متقاعد نمود که آن جنگ مھيب را تا روز پيروزى تحمل نمايند.
و اين واقعا ضرورى بود .تخريب و بربريت نازيھا در اتحاد جماھير شوروى فراتر از ھر گونه
درکيست .اما عليرغم کشتار جمعى بالغ بر  ٢٥ميليون انسان ،عليرغم ھزاران روستا و شھر
غارت شده و به آتش کشيده شده ،عليرغم دھھا ھزار کارخانجات غارت شده و به آتش کشيده
شده ،نازيھا ھرگز نتوانستند مردم ميھن پرست سوسياليست را به زانو درآورده و ھرگز موفق
به متالشى نمودن اتحاد ميان آنھا و دولت اتحاد جماھير شوروى نشدند .اتحاد جماھير شوروى
کليد سلطه نازيھا بر جھان بود ،اما نازيھا ھرگز اين کليد را بدست نياوردند .اتحاد جماھير
شوروى تمدن انسانى را از بربريت نازيھا نجات داد.
MARIO SOUSA
mario.sousa@telia.com
Bokhandeln Röda Stjärnan
Eskilsgatan 4 B, 75328 Uppsala
Tel 018/133770
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