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پيش درآمد
»آش آنقدر شور بود که خان )دادگاه اروپا( ھم فھميد«!
در پی انتشار اخبار مربوط به حکم دادگاه اروپا مبنی بر مسئول نبودن اتحاد شوروی در قبال فاجعه
کاتين در اوايل ماه اکتبر در رسانه ھای فدراسيون روسيه ،دولت مافيائی اين کشور سرمايه داری بار ديگر
شيپور کارزار کمونيسم ستيزی )استالين ستيزی( را با تمام توان بصدا درآورده و پيش از ھمه ،دميتری
مدودف ،نخست وزير روسيه ،اين پسرک »گنج يافته نابرده رنج« ،در نشستی با ھمکيشان خود در »حزب
روسيه واحد«» ،افشای مستمر جنايت دولت شوروی را جزء وظايف روزانه دولت دانست« .اوجگيری
مجدد کارزار ضدکمونيستی در روسيه امروز ،طبيعتا جزء جدائی ناپذير و شايد سخيف ترين بخش کمونيسم
ستيزی جھانی مافيای سرمايه باشد که در شرايط بحران ساختاری نظام فرسوده سرمايه داری روی می
دھد.
در ارتباط با جعل اسناد و دستکاری اسناد تاريخی دولت اتحاد شوروی ،راقم اين سطور بر اساس اسناد
منتشره و يافته ھای خود ،در دی ماه  ١٣٩٠نوشتاری تحت عنوان »تشديد ھيستری ضد کمونيستی«،
تنظيم و منتشر ساخت و اينک بخشھائی از آن را عينا در اينحا می آورم .باشد که نوری ھر چند کمسو بر
حقايق تاريخی بتاباند:
...
نسل امروزی ھمفکران و ھمدستان فاشيسم و الھامبخشان امپرياليست آنھا بالوقفه و بی ھيچ شرم و
حيايی از بام تا شام در باره خشونتھای دوره سازندگی سوسياليستی افسانه سرايی می کنند بدون اينکه
حتی يک کلمه ھم از توحش بی حد و مرز ھمفکران و متحدان طبقاتی -تشکيالتی خود در آن دوره بر زبان
بياورند .اينھا ،دادگاھھای علنی موسوم به دادگاھھای مسکو را که با حضور جمع کثيری از خبرنگاران و
نمايندگان سياسی خارجی تشکيل گرديد ،علنا زير سؤال می برند ولی ،در باره دادگاھھای »آفت پزشکی«
برای محاکمه پزشکان اساسا يھودی تبار را که زبده ترين کادرھای رھبری دوره ھای سازندگی
سوسياليستی و بازسازی خرابيھای جنگ جھانی را با متدھای مختلف طبی در بيمارستانھا به قتل می
رساندند ،بطور قطع فراموش می کنند...
با اين وجود ،تخريب سوسياليسم و تجزيه اتحاد شوروی در اثر اتحاد و ھمکاری سازمانيافته دو نيروی
سرمايه داری در داخل و خارج از اتحاد شوروی ،روح تازه ای بر کالبد وازدگان »چپ« و تروتسکيسم
دميد و آنھا را به »شير غران« تبديل کرد .کارزار ضد کمونيستی بقايای فئودالی و ارتجاع سرمايه داری که
ھمواره جريان داشت ،با پيروزی انقالب کبير اکتبر و خروج امپراطوری بزرگ روسيه از دايره سرمايه
داری ،شدت و حدت بی سابقه ای گرفت و از اواسط دھه پنجاه قرن بيستم بر دامنه خود افزود و با بقدرت
رسيدن باند خائن گارباچوف -ياکوفليوف -يلتسين در نيمه دوم دھه ھشتاد قرن گذشته در اتحاد شوروی ،به
نقطه اوج خود رسيد .اين دوره ،بخصوص ،با موج عظيم جعل اسناد ،افتراگويی ھا و افسانه پردازی ھای
بی پايه ھمراه بود که بطور کلی ،دوره سازندگی و دوره بازسازی ويرانيھای ناشی از تھاجم فاشيسم در
اتحاد شوروی را به زير سؤال می برد .ابعاد جعل اسناد بحدی گسترده بود که قيمتھا آنھا ابتدا ،صد تا به
يک شاھی تنزل کرد .بدين ترتيب ،پس از بازار گرمی در ميان ابلھان »چپنما« ،دولت مافيايی روسيه اين
عرصه را نيز به انحصار مطلق خود درآورد و در سوداگريھای عظيم بين المللی بکار گرفت .ھنوز ھم که
ھنوز ھست ،ھر دولت ،ھر حزب ،ھر تشکيالت و يا ھر کسی می تواند سند دلخواه خود را به ھر تاريخ ،با
ھر عنوان و با ھر مھر و امضائی ،بخصوص به دولت مافيايی -اليگارشی روسيه سفارش دھد و پس از
توافق بر سر شروط و يا قيمت ،بطور تضمينی در زمان دلخواه خود تحويل بگيرد.

در اين دوره ،با توجه به اين واقعيت که اغلب ياوه گويی ھا و افسانه سرايی ھای خصمانه مربوط به
سالھای سازندگی سوسياليستی و بازسازی ويرانيھای جنگ جھانی دوم ،رسوا شده و چندان پولساز نبود،
جنايت ھولناک نازی ھا در کاتين که تا آن موقع کمتر مورد ترديد قرار گرفته بود ،به يکی از مھمترين و
پرمشتری ترين عرصه ھای جعل اسناد در دست دولت کنونی روسيه تبديل گرديد .تازگی موضوع کاتين
سبب شد که دولت مافيائی -اليگارشی روسيه مکانيزم جعل اسناد را در ابعاد گسترده ای بکار اندازد.
در پی جعل گسترده اسناد برای واژگونه نشان دادن جنايت نازيھا در کاتين ،عمليات جعل اسناد واقعه
کاتين در سالھای  ،١٩٩٢ -١٩٨٧جمع آوری کليه اسناد اصلی آرشيوھای ويژه روسيه و اختفای آنھا در
نزد رئيس جمھور در کرملين و جعل چندين صد سند تاريخی مربوط به دوره رھبری استالين ،در وھله اول،
اسناد مخصوص دفتر سياسی حزب کمونيست اتحاد شوروی در رابطه با حادثه کاتين را ،گنادی زيوگانوف
رھبر حزب کمونيست روسيه در تاريخ  ١٢ماه مه سال  ٢٠٠٩و ويکتور ايليوخين ،يکی ديگر از رھبران
برجسته حزب کمونيست و نماينده مجلس دوما در تابستان سال  ٢٠١٠افشا نموده ،رونوشت اسناد اصلی
و جعلی را در صحن علنی مجلس دوما ،در مصاحبه ھای مطبوعاتی و غيره نشان دادند.
پس از آن ،حزب کمونيست روسيه در دادگاه قانون اساسی کشور و سپس در دادگاه استراسبورگ
برعليه دولت روسيه اعالم جرم کرد ولی حاکميت روسيه از ارائه اصل اسناد به دادگاه قانون اساسی امتناع
کرد .بدين ترتيب ،ھمچنانکه انتظار می رفت ،ھيچکدام از اين مراجع به اصطالح قضائی ،به شکايت حزب
کمونيست روسيه ترتيب اثر ندادند .البته قبل از اين نيز ،حزب کمونيست روسيه از سال  ١٩٩٣به اين سو،
در جلسات مجلس و کميسيون امنيت ملی مجلس روسيه )دوما( ،در کنفرانسھای مطبوعاتی و ميزگردھای
متعدد ،سند سازيھای دولت روسيه را افشاء و محکوم کرده بود .دست آخر ،بموازات ھمه اين اقدامات ،به
ابتکار »انجمن سراسری افسران روسيه« يک دادگاه نظامی اجتماعی ،در تاريخ  ١٠فوريه سال  ٢٠١١با
شرکت شمار کثيری از قضات ،حقوقدانان ،محققان تاريخ ،کارشناسان ،پژوھشگران ،نويسندگان و فعالين
سياسی و اجتماعی تشکيل گرديد .در اين دادگاه زنده ياد ويکتور ايليوخين ،نماينده دوما و رئيس سابق
کميسيون امنيت ملی مجلس روسيه در مقام دادستان انجام وظيفه می کرد .بدين ترتيب ،در تمام جلسات
کميسيون امنيت ملی مجلس ،در ھمه کنفرانسھای مطبوعاتی ،ميزگردھا و ھمچنين ،در ھمين دادگاه نظامی
اجتماعی ،جزئيات جعل اسناد و واقعيات مربوط به واقعه کاتين مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مجرميت
دولت روسيه سرمايه داری به اثبات رسيد .اين را ھم ناگفته نگذارم که چندی پس از صدور حکم اين دادگاه
در تاريخ  ١۵فوريه ،ويکتور ايليوخين در  ١٩مارس  ٢٠١١ناگھان بطرز مشکوکی فوت کرد.
واقعيت جنايت کاتين از چه قرار بود؟ اولين خبر مربوط به جنايت کاتين از سوی آلمان ھيتلری در ١٣
آوريل سال  ١٩۴٣پخش شد و در آن گفته می شد که افسران لھستانی گويا بدستور دولت اتحاد شوروی
کشته شده اند .اين خبر زمانی پخش شد که لھستان از چھار سال پيش از آن ،يعنی از تاريخ  ١٢اکتبر سال
 ،١٩٣٩به اشغال نازيھا در آمده و بعنوان پنجمين فرمانداری کل آلمان فاشيستی اعالم شده و ھانس
فرانک ،يکی از  ٢۴جنايتکار اصلی در دادگاه نورنبرگ ،از سوی ھيتلر ابتدا بعنوان مسئول اداره امور
مردم مناطق اشغالی لھستان و سپس به مقام فرماندار کل آن تعيين گرديده بود.
 ١٩مارس سال  ١٩۴٣روزنامه »پراودا« مقاله ای تحت عنوان »ھمدستان لھستانی ھيتلر« به چاپ
رساند .در اين مقاله به شواھد زيادی ،مبنی بر اينکه چگونه اشغالگران آلمان فاشيستی ،در پاسخ به
»ترورھای بلشويکی« ،به کشتارھای جمعی مبادرت کردند ،اشاره شده است .در اين مقاله ھمچنين گفته
می شود» :ھمانطور که اينک روشن شده است ،پس از عقب نشينی ارتش شوروی در سال  ،١٩۴١آلمانھا
پرسنل سابق ارتش لھستان را که در منطقه سمولنسک غربی به کارھای ساختمانی مشغول بودند ،به
ھمراه شمار زيادی از ساکنان مناطق غربی ،از جمله ،استان سمولنسک اتحاد شوروی را به اسارت
گرفتند .نازيھا با تمام توحش ،ارتشيان سابق لھستان و بسياری از مردم اين منطقه را کشتار نموده اند و
حاال ،برای پاک کردن آثار اين جنايت شنيع خود تالش می کنند«.
اولين و مھمترين مسئله اين است که تمام تحقيقات کارشناسانه و اشيای دليل بدست آمده ،شامل
سالحھا و گلوله ھای آلمانی خارج شده از اجساد ،قطعات طناب آلمانی بسته شده به دست قربانيان ،مدارک
پزشکی قانونی مبنی بر وقوع کشتار در پائيز سال  ١٩۴١نشان ميدھد که اين واقعه بر خالف ادعای نازيھا
و باند گارباچوف و پيروان ايرانی جوزف گوبلز ،نه در تابستان سال  ،١٩۴٠بلکه در پائيز سال ١٩۴١
روی داده است و اين زمانی بود که نازيھای بخشھای غربی اتحاد شوروی را در اشغال خود داشته ،ارتش
سرخ از آن مناطق ،از جمله ،استان سمولنک که جنگلھای کاتين در آن واقع است ،عقب نشسته بود و

جنگ در اطراف مسکو جريان داشت .عالوه بر ھمه اينھا ،ارتش سرخ با ارتش لھستان نمی جنگيد تا
پرسنل آن را ھم به اسارت بگيرد .درست برعکس ،واحدھايی از ارتش لھستان تحت فرماندھی ژنرال
آندرس ،شامل  ٩۶ھزار نفر که ھنوز در مقابل اشغالگران نازی مقاومت می کردند ،ھمزمان با عقب نشينی
ارتش سرخ ،به خاک شوروی عقب نشستند.
گوبلز که در بی شرمی حد و مرزی نمی شناخت ،حتی چھار روز قبل انتشار خبر جنايت کاتين ،در ٩
آوريل  ،١٩۴٣ھويت اجتماعی مقتولين را تعيين کرده ،می نويسد» :نيروھای شوروی در جنگلھای کاتين،
در حدود  ١٠ھزار اسير لھستانی ،اعم از نظامی و غيرنظامی ،روشنفکران ،روحانيون ،ھنرمندان و غيره
را به قتل رسانده است« .وی در دفتر يادداشتھای روزانه خود بتاريخ  ٨ماه مه سال نيز  ١٩۴٣نوشت:
»متاسفانه در گورستان کاتين ،اسلحه و مھمات آلمانی کشف شده است .مسئله عبارت از اين است که اين
موضوع بايد روشن شود« .سپس گوبلز برای توجيه آن می انديشد و می نويسد» :تصور می کنم که اينھا،
يا ھمان تسليحاتی ھستند که ما در دوره رابطه دوستانه با اتحاد شوروی به اين کشور فروختيم و يا خود
شورويھا آنھا را در گورستان گذاشته اند« .گوبلز با خرسندی ادامه می دھد» :موضوع کاتين به يک مسئله
عظيم سياسی دنباله دار تبديل شده و ما بايد بھر طريق ممکن ،از آن استفاده کنيم«.
ھمانطور که می بينيم ،گوبلز شمار اسيران کشته شده در جنگلھای کاتين را  ١٠ھزار نفر و در يکجای
ديگر از يادداشتھايش ١٢ ،ھزار نفر اعالم کرده ولی ،دولت روسيه و گوبلزيھای ايران ،حتی رو دست
»منبع الھام« خود -گوبلز-بلند شده ،اين رقم را به  ٢۵ھزار نفر افزايش داده اند.
با اين تفاسير مختصر و صرفنظر از ھمه ياوه سرايی ھای ادامه دھندگان راه گوبلز ،روشن است که
پرونده جنايت کاتين را نازيھا پس از شکست در استالينگراد در سال  ١٩۴٣جعل کردند ،امپرياليستھا پی
گرفتند و پس از شکست سوسياليسم ،دولت روسيه آن را بمثابه يکی از ابزارھای چاپلوسی برای تأمين
منافع بورژوازی روسيه در سوداگريھای بين المللی بکار می برد و مسئله تحويل » ۶جعبه« و »٧٢
کيلوگرم« و » ٢٠جلد« اسناد جعلی مربوط به فاجعه کاتين از سوی دولت روسيه به دولت لھستان در سال
 ،٢٠١٠در چھارچوب ھمين سندسازيھای در سطح دولتی قابل بررسی و ارزيابی می باشد.
اما چند کلمه ای در باره سرنوشت ارتش  ٩۶ھزار نفری لھستان بفرماندھی ژنرال آندرس که ھمراه با
ارتش سرخ بخاک اتحاد شوروی عقب نشينی کردند:
 ٢۵دسامبر سال  ،١٩۴١در گرماگرم نبرد در اطراف مسکو ،کميته دفاع دولت اتحاد شوروی قرار
مبنی بر پذيرش ارتش لھستان در اراضی اتحاد شوروی را صادر کرد.
اما پس از چندی برخی مشکالت در روابط فرماندھان اين ارتش با حاکميت شوروی بوجود آمد.
لھستانی ھا بدون توجه به مشکل دولت شوروی در تأمين تسليحات ارش سرخ ،از عدم تأمين خود با
تسليحات و خارج بودن از جبھه ھای جنگ از دولت شوروی ناراضی بودند .اين نارضايتی ارتشيان
لھستان را استالين و آندرس در  ١٨مارس سال  ١٩۴٢مورد بحث و گفتگو قرار دادند .بگفته آندرس،
استالين به وی گفت» :ما برای اعزام لھستانی ھا به جبھه ھای جنگ عجله نداريم .لھستانيھا می توانند ھر
زمان که ارتش سرخ به مرز لھستان برسد ،در جنگھا شرکت کنند«.
اما ژنرال آندرس بر خروج ارتش لھستان از اتحاد شوروی و اعزام به جبھه غربی متحدين تأکيد می
کرد .در پاسخ به تأکيد آندرس ٨٠ ،ھزار نفر از ارتشيان لھستان و  ٣٧ھزار نفر خانواده آنھا در ماه
سپتامبر سال  ١٩۴٢به ايران و بخشی از آنھا نيز از طريق ايران به عراق برای حفاظت از تأسيسات نفتی
بريتانيا در اين دو کشور اعزام شدند .نھايتا ،آنھا در سال  ١٩۴۴در جبھه ھای جنگ در شمال آفريقا و در
اطراف مونته کاسينو) (Montecassinoدر ايتاليا شرکت کرده ،سپس به ايتاليا منتقل شدند ١۶ .ھزار نفر
عالقمند به ماندن در اتحاد شوروی نيز به ھمان ترتيبی که استالين پيشنھاد کرده بود ،پس از رسيدن ارتش
سرخ به مرزھای لھستان ،به جبھه ھای جنگ اعزام شدند...
ناگفته نماند که مصاحبه تقريبا  ۵٠دقيقه ای کانال  ۵تلويزيون روسيه با چند متخصص و پژوھشگر و
روزنامه نگار نيز در نشانی مقاله زير موجود است ،ولی متاسفانه بعلت ناواردی به کار صداگذاری و يا
افزودن زيرنويس به ويدئو ،از ترجمه آن صرفنظر کردم...
مترجم

***
 ١٨ژوئن سال  ،٢٠١٢دادگاه اروپا با صدور يک حکم پر سروصدا» ،اسناد« تقديمی در
دوره گارباچوف و يلتسين داير بر مجرميت استالين و دولت اتحاد شوروی در تيرباران دھھا

ھزار افسر لھستانی در کاتين را جعلی اعالم کرد .تلويزيونھای بورژوازی» ،پژواک
مسکو« سکوت کرده اند» ،گرانی«ھا ) GRANIروزنامه اينترنتی روزانه ،وابسته به
نئوليبرالھای روسيه .م (.خاموشند» ،روزنامه جديد« دم درنمی آورد .چونکه اين يک خبر
حيرت انگيز در مقياس جھانی است .حاال با اين ھمه چه کار بايد کرد؟
اخيرا ،دادگاه حقوق بشر اروپا با صدور حکمی اعالم کرد ،که روسيه مسئول تيرباران
جمعی افسران لھستانی در کاتين نيست .خبر تعجب آوری است .چنين برمی آيد که رھبری
کشور ما در اين بيست سال بطور خستگی ناپذير به جنايتی اقرار کرده که در سالھای ۴٠
يکی ديگر مرتکب شده است .چنين استنباط می شود که ساختگی بودن اسناد مربوط به
تيربارانھا در کاتين که در اواخر دھه  ٨٠توسط الکساندر ياکوفلييف ،عضو دفتر سياسی
کميته مرکزی حزب کمونيست اتحاد شوروی کشف شدند ،چنان واضح است که حتی دادگاه
آنھا را بی نياز از بررسی تشخيص داد .معلوم می شود که تحريف تاريخ ميھن و بدنام کردن
شخص استالين در آستانه تجزيه اتحاد شوروی برای کسی از اطرافيان ميخائيل گارباچوف،
رئيس جمھور اتحاد شوروی الزم بود .احتمال دارد ،دقيقا به سبب ھمين بيان صريح در قرار
دادگاه است که در روسيه سعی می کنند تفسير دوسويه ای از آن ارائه دھند که گويا قاتل
ھنوز مشخص نشده ،آيا ممکن است استالين باشد؟ ...ابتدا سخنی چند در اين باره ،که چه کسی
و بخاطر چه چيز محکوم شده است .در سالھای  ٢٠٠٧و  ٢٠٠٩ناگھان نزديکان افسران
لھستانی شکوائيه ای مبنی بر اينکه دستور تيرباران افسران در کاتين را استالين صادر کرده
است ،به استراسبورگ تسليم کردند .سبب شکايت آنھا اين بود که کشور ما کار تحقيقات در
باره کشتار کاتين را در سال  ٢٠٠۴بر اساس بند  ،۴بخش اول از ماده  ٢۴قانون دادرسی
کيفری روسيه )به علت مرگ متھم( متوقف کرده است.
 ...احتمال دستکاری در اسناد آشيوی مربوط به حادثه تيربارانھا در کاتين ،بررسی مجدد
آنھا را ضروری ساخته است ...تا کنون تصور می شد که اعدام جمعی شھروندان لھستان ،که
اکثريت آنھا را افسران اسير ارتش اين کشور تشکيل می داد ،بدستور رھبران درجه اول
اتحاد شوروی و بدست مأموران وزارت کشور انجام گرفته است .اگر بخواھيم به اسناد
آرشيوی باور کنيم ،در جنگلھای اطراف سمولنسک  ٢١٨۵٧نفر اسير لھستانی اعدام گرديده
اند .دادگاه حقوق بشر اروپا ،طبيعتا شکايتھا را مورد رسيدگی قرار داد .پرونده »يانووتس و
ديگران بر عليه روسيه« رو شدند و تناقضات از اينجا پديدار گشتند .واقعيت اين است که
قضات اروپا عادت کرده اند نه بر اساس اتھامزدنھای پر ھياھو ،بلکه ،بر پايه اسناد و مدارک
قضاوت کنند .اما اين ادعا که استالين »جبار« فرمان اعدام جمعی را صادر کرده است،
نيازمند سند و مدرک بود .ولی ھيچ سندی دال بر اثبات آن يافت نشد .مدارک تقديمی طرف
لھستانی نيز نتوانستند در خدمت اثبات اين مدعا قرار گيرند که روسھا لھستانی ھا را تيرباران
کرده اند .اما شھادت طرف روسيه و بدتر از آن ،اسناد آرشيو پس از يک بازبينی سريع،
ناديده گرفته شدند .چون فرصت نيافتند ھيچ سندی به اين پرونده اضافه کنند ،حکم پر
سروصدايی در اين باره صادر نکردند .اين وضع آيا بخاطر اين نبود که اسناد جعلی سالھای
دھه  ٨٠ممکن است برای ما و شما قانع کننده باشند ،ولی نتوانستند قضات اروپائی را متقاعد
سازند؟
باالخره ،دادگاه اروپا به چه نتيجه گيری رسيد؟ شورای دادگاه مرکب از ھفت قاضی پس
از رسيدگی به »پرونده يانووتس و ديگران عليه روسيه« بر اساس شکايت دوازده نفر از
نزديکان افسران معدوم لھستانی ،با چھار رأی مثبت در مقابل سه رأی منفی ،قرار صادر
کرد که مقامات اتحاد شوروی مسئول اعدام آنھا نيستند .نتايج اصلی چنين است :کشور ما

مسئول اعدامھای جمعی در کاتين نيست .اين قرار از نظر روسيه بدين معنی است :غرامت
مالی مورد نظر بازماندگان معدومين را که بعقيده وکالی آنھا ،به رقم نجومی) ٢ميليارد دالر(
سر می زد ،حداقل ما پرداخت نخواھيم کرد .اتفاقا ،لھستان ھم تدوين طرح اقامه دعوی بمبلغ
 ١٠٠ميليارد دالر را آغاز کرده است .بر اساس يافته ھای اصلی ،مسائل ديگر نيز مطرح می
شود .احتمال دستکاری در اسناد آشيوی مربوط به حادثه تيربارانھا در کاتين ،بررسی مجدد
آنھا را ضروری ساخته است و تاريخ دھه  ۴٠کشور که در اوايل دھه  ٩٠تدوين شد ،بايد از
نو نوشته شود .در عين حال ،تعيين مقصران جعل اسناد طبق موازين قضائی ،گرچه اين راز
از مدتھا پيش آشکار شده ،ضروری بنظر می رسد .دادگاه ھمچنين تيرباران لھستانی ھا را
بعنوان جنايت جنگی شناخت .البته ،قبال ھم ھيچکس با اين تبيين مخالف نبود .تيربارانھای
اطراف سمولنسک را در گذشته نيز عالوه بر نمايندگان کنگره آمريکا و فراريان لھستانی
مقيم لندن ،استالين و ھيتلر نيز بعنوان جنايت جنگی شناختند .اجساد وجود دارند .فقط اين
مسئله مانده ،که قاتل آنھا کيست؟ دادگاه اروپا نيز بعلت عدم وجود اسناد کافی ،حتی برغم
اينکه قضات برای بررسی اوراق تاريخی و شواھد آرشيوی يکسال وقت صرف کردند،
نتوانست حکم قطعی صادر کند .بدين ترتيب می توان گفت :تقريبا تا سال  ١٩٩٠ھمه جھان
بر اين باور بود که لھستانی ھا بدست آلمانيھا به قتل رسيده اند .اما در سال  ١٩٩٠ميخائيل
گارباچوف و الکساندر ياکوفلييف اعالم کردند که اين کشتار بدست روسھا اتفاق افتاده است.
اينک پس از قرار دادگاه ھمه چيز در پرده ابھام پوشيده شده و ما فقط می دانيم که لھستانی ھا
کشته شده اند .اما بدست چه کسی؟ و ھمه موضوع بدين ترتيب آغاز شد :در ماه فوريه سال
 ١٩٩٠ميخائيل گارباچوف گزارشی از مدير شعبه بين الملل کميته مرکزی حزب کمونيست
اتحاد شوروی ،والنتين فالين دريافت کرد که در آن گفته می شد که گويا در آرشيوھا اسنادی
دال بر رابطه بين ارسال لھستانی ھا از اردوگاھھا در بھار سال  ١٩۴٠و تيرباران آنھا پيدا
شده است .فالين شک و ترديد خود نسبت به منشاء اين اسناد را به اطالع گارباچوف رسانيد.
اما گارباچوب تصور ديگری داشت و خبر مر بوط به »مقصران واقعی« تيربارانھا در کاتين
در ھمه جھان پيچيد .ارتباط آلمانيھا با کشتار کاتين تا سال١٩٩٠بر پايه چه شواھدی استوار
بود؟ گلوله و پوکه ھای يافت شده در محل اين مدعا را براحتی ثابت می کنند که لھستانی ھا
با سالحھای آلمانی کشته شده اند .جوخه ھای اعدام وزارت کشور قربانيان خود را با رولور
می کشتند ،اما افسران لھستانی حتی با شليک از مسلسل ھای سنگين ،که در تجربه کار
مأموران وزارت کشور ھيچگاه مشاھده نشده ،به قتل رسيده اند .آلمانيھا که اولين اسناد راجع
به لھستانيھای کشته شده را تنظيم کردند ،به اين موضوع اشاره دارند که آنھا کشته شدگان را
بر اساس نشانھای ارتش لھستان شناسائی کرده اند» .موازين مربوط به اسيران جنگی« نمونه
سال  ١٩٣١اتحاد شوروی ،که تا سال  ١٩۴١معتبر شناخته می شد ،مقرر می دارد که
اسيران از حق حمل نشانھای ارتش خود برخوردار نيستند .اما کشته شدگان اين نشانھا را
ھمراه داشته اند .يعنی ،اگر آنھا اسيران جنگی بوده باشند ،اصوال بايد در يک کشور پايبند به
مفاد کنوانسيون ژنو نگھداری می شدند .يک نکته بسيار مھم ديگر اينکه ،اعدام جمعی در
اتحاد شوروی از زمانيکه نيکوالی يژوف در بھار سال  ١٩٣٨بجای الورنتی بريا عھده دار
وزارت کشور گرديد ،روی نداده و در سال  ١٩۴٠نيز اعدام دسته جمعی بطور کلی کنار
گذاشته شد .بر خالف تصور عموم ،بريا با »مجازات اعدام« مخالف بود.
پژوھشگران تاريخ ما اذعان می کنند که ،پس از انتشار اسناد ظاھرا پيدا شده در
سال ،١٩٩٠آنھا اطالعات تازه ای مبنی بر واضح تر شدن مسئله اعدام جمعی در کاتين در
دست ندارند .از يک طرف ،اسنادی دال بر صدور  ١۴۵۴٢فقره حکم اعدام عليه اسيران

جنگی لھستان وجود دارد .بموازات اين ،رقم  ٢١٨۵٧نيز ذکر شده است .از ديگر سوی،
واقعيت قتل فقط  ١٨٠٣نفر مورد تأئيد قرار گرفته است .اگر اين ھمه انسان در آنجا کشته
شده ،پس اجساد بقيه کجاست؟ واقعيتھای ديگری ھم وجود دارندُ .ويتسخ ياروزلسکی و
مناھيم بگين ،افسران جوان ارتش ھم در ميان اسيران لھستانی بوده اند .ھر دوی آنھا پس از
گذشت چند ده سال به ترتيب ،بمقام رھبری لھستان و نخست وزيری اسرائيل رسيدند .ھيچيک
از آنھا ھيچگاه ھيچ سخنی راجع به دست داشتن رھبری اتحاد شوروی در سازماندھی
تيربارانھا بر زبان نياوردند .حتی بگين ،اين ضد شوروی سرسخت به تأکيد می گفت که
لھستانی ھا را نه مأموران وزارت کشور اتحاد شوروی ،بلکه ،گشتاپوی آلمان تيرباران
کردند .آيا تناقضات بيش از حد نيستند؟ در سال  ،٢٠١٢ويکتور ايليوخين ،نماينده مجلس و
سرگئی استريگين ،پژوھشگر تاريخ و والديسالو شوئد چگونگی جعل نامه ای بنام بريا به
دفتر سياسی حزب کمونيست سراسری)بلشويک( با »شماره /٧٩۴ب و بتاريخ ماه مارس سال
 «١٩۴٠را که طی آن تيرباران بيش از  ٢٠ھزار نفر اسيران ارتش لھستان پيشنھاد می شد،
افشاء کردند .ايليوخين افشاء کرد که در آغاز سالھای  ٩٠بدست يکی از اعضای عاليرتبه
دفتر سياسی کميته مرکزی حزب کونيست اتحاد شوروی گروھی مرکب از متخصصان زبده
جعل اسناد آرشيوی تشکيل شد .نام خانوادگی اين مقام عاليرتبه حزبی را ايليوخين کمی بعد،
در تابستان ھمان سال اعالم کرد .او کسی نبود جز الکساندر ياکوفلييوف» ،معمار
نوسازی«» .گروه ياکوفلييوف« در تشکيالت امنيتی باريس يلتسين ،رئيس جمھور روسيه،
مستقر در شھرک ناگورنی واقع در استان مسکو )تا سال  (١٩٩۶که سپس به شھرک ديگری
بنام زارچيه منتقل گرديد ،کار می کرد .از اينجا صدھا سند تاريخی جعلی به اسناد آرشيوھای
روسيه افزوده شد و به ھمين ميزان ھم در اسناد تاريخی ،از جمله با متد جعل امضاء،
دستکاری بعمل آمد .ايليوخين خواستار شروع کار گسترده برای بازرسی اسناد آرشيوی و
کشف تحريفات انجام شده در اسناد تاريخی دوره شوروی گرديد.
ويکتور ايليوخين نوشت» :در سال ١٩۴٣گوبلز بمنظور ايجاد شکاف در بين ائتالف ضد
ھيتلری و جدا کردن اتحاد شوروی و آمريکا ،سعی کرد اين دروغ را شايع سازد که استالين
و بريا دستور تيرباران  ١٠ھزار افسر لھستانی را صادر کرده اند .اين دروغ را دولت در
تبعيد لھستان که بيش از ھر چيز بخاطر تارومار کردن ارتش لھستان در بالروس غربی و
اوکرائين و ضميمه کردن اين اراضی بخاک اتحاد شوری تنفر شديدی نسب اتحاد شوروی
داشت ،مورد پشتيبانی قرار داد تا ھمه جھان از کشور ما روی برگرداند .پس از اين ،تقلب و
دستکاری گسترده در اسناد آرشيوی کميته مرکزی حزب کمونيست اتحاد شوروی بوقوع
پيوست .ويکتور ايليوخين تا روز مرگ خود اعتقاد داشت که »اسناد تقلبی با ھدف بدنام کردن
استالين »در ادامه کارزار تبليغاتی لگام گسيخته عليه رھبری اتحاد شوروی که بويژه وقيحانه
و علنا در سالھای آغازين دھه  ٩٠قرن گذشته جريان داشت ،جعل شدند«.
در ھمه حال ،استالين بر بقاء کشور لھستان )ھر چند بعنوان يھودی اسرائيلی( اصرار
داشت ،اما نيکی را با بدی پاسخ می دھند...

