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پیشگفتار

تر از این کتاب رجستھمن برای حراست از صلح جھانی، کمکی ب
کان و میشائیل سیرز کھ شوروی . ِاى نوشتھ" شورویى علیھ بزرگى توطئھ"

.شناسمکند، نمیش بررسی میاکنونی را از گذشتھ
انگلیسی ــ آمریکائی ھاى فقط یک تفاھم واقعی بین شوروی و گروه قدرت

غربی، ى ما ساکنان نیم کره. تواند بھ یک صلح پایدار و حقیقی بیانجامدمی
. بینیمتجارب خود میى ًشناسیم، کھ طبیعتا آن را در آئینھخود را میى گذشتھ

فھمیم کھ اما تا آنجا کھ اکثر ما بسیار کم از تکامل خلق روسیھ باخبریم، نمی
.چگونھ روسیھ بھ این دیدگاه کنونی نائل گشتھ است

ھانی را از نگارندگان این کتاب این وظیفھ را متقبل شدند کھ رخدادھای ج
.زمان شروع انقالب در روسیھ، یک بار از دیدگاه روسی بررسی کنند

ضد شوروی کھ در این کتاب بسیار صریح بھ ھاى سیاست توطئھى ادامھ
.ًبایستی ناچارا بھ یک جنگ جھانی سوم بیانجامدنمایش گذاشتھ شده است، می

ھانی مبارزه ئی کھ برای تحکیم صلح جھابایستی تمامی انسانبنابراین می
بایستی این کتاب میى مطالعھ. کنند، آن را مطالعھ و بررسی دقیق نمایندمی

برای ھر دولتمرد آمریکائی و انگلیسی و بھتر آن کھ برای یک یک شھروندان 
. این کشورھا وظیفھ شود

جھان ھمدردی و تفاھم واقعی برای ھم ھاى بزرگ و خلقھاى ھرگاه ملت
توانیم بیش از ھمیشھ خوش بین باشیم کھ امید صلح میاحساس کنند، در آن وقت 

ما ھمھ مدیون سپاس بھ نویسندگان این کتاب تکان . یمان حمل نمائیمھارا در قلب
.باشیمدھنده و مملو از گزارشات رویدادھای تراژیک، می

 ١٩٤٦ى ژوئیھ
Claudeکالود پپر  Pepper

آمریکا از فلوریداى سناتور ایاالت متحده
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مقدمھ

 خورشیدی توسط ١٣٦٢سال  دست دارید، نخستین بار در کتابی را کھ در
این اثر ارزشمند بھ آرش حزب . یافت ترجمھ و انتشار) توفان(حزب کارایران 

ھا پیکان رھائی توده خود را دری ما، رفیق بابا پورسعادت کھ ھستی و اراده
ی سیاسی ــ اجتماعی ھارویداداین کتاب سندی است زنده از . نھاد، تقدیم گردید

).١٩٤٥( روسیھ تا پایان جنگ دوم جھانی ١٩١٧شوروی از آغاز انقالب 
مدت  بزرگ، انقالب و ضد انقالب بعد ازی نخستین جلد کتاب توطئھ

ی بر درخواست مکرر بسیاری از رھروان طبقھ کوتاھی نایاب گردید و بنا
 انتشارات یتور شعبھکارگر و پژوھشگران بی غرض، چاپ مجدد آن در دس

.  حزب قرارگرفت
اکنون کھ شرایط تجدید چاپ کتاب یکم و ھمین طور چاپ کتاب 

فراھم گردید، بھ " ستون پنجم روسیھ" جلد سوم،   و"اسرار خط قرنطینھ"دوم،
این  سند تاریخی و ارزشمند " از مونیخ تا سانفرانسیسکو"جلد چھارم انتشار 

کامل ی یک مجموعھ درچھار جلد کھ بزودی ورزیم بھ این امید مبادرت می
 تنویر افکار و معرفی این تریبون حقیقت، در انتشاردھیم  تا سھم خود را در

رنگارنگ، ھای اری و امپریالیسم جھانی و رویزیونیستدشرایطی کھ سرمایھ
مورد انقالب کبیر اکتبر،  آنی از تحریف و دروغ و پرده پوشی حقایق در

 نقش آموزگاران جنبش کارگری جھانی فروگزار ساختمان سوسیالیسم و
تاریخ جنبش کمونیستی تا  ھیچ زمانی از بی شک در. کنند، ادا کرده باشیمنمی

صفت . این حد کھ امروزه شاھد آنیم، کمونیسم مورد ھجوم قرار نگرفتھ است
. این دوران، حملھ بھ رفیق استالین است حملھ بھ کمونیسم دری مشخصھ

 ند و درارسالھ کھ ھمگی آنھا فاقد کمترین استدالالت علمی خروارھا کتاب و
باشند، تروتسکی و خروشچف میھای بھترین حالت خود تکرار ھمان حرف

انتشاریافتھ تا این رھبر بزرگ جنبش کمونیستی را کھ بیش از سھ دھھ پرچم 
ظفرنمون پرولتاریای جھان را بھ عالی ترین وجھی در اھتزاز داشتھ، بی اعتبار 

. سازند
ئی ھامعرض آن آگاھی این است کھ خواننده را در اما ویژگی این کتاب در

 ست با صرف نیرو وھاعمال آن سال اری جھانی وددھد کھ سرمایھقرارمی
این روست کھ پس ازانتشار این  از. ع مالی عظیم سعی دراختفای آن دارندبنام

آمریکا  ن محافل درتوسط ھمی) کان. آلبرت ای( نویسندگان آن  کتاب یکی از
دست  بدین طریق جان عزیز خویش را برای دفاع از حقیقت از شود وترور می
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ند با بیانی جذاب و دلنشین، تصاویری انویسندگان این کتاب توفیق یافتھ. دھدمی
استفاده . برابر خواننده قراردھند زنده و طبیعی از رویدادھا و وقایع این دوره در

نگارھای را از بسیاری تاریخ" بزرگی توطئھ" تاب بیان، کی این شیوه از
دید منطقی . گرداندًخشک و بی روح کھ اکثرا با آن سر و کار داریم، متمایز می

توان بدون آن است کھ چگونھ میی و سالم نویسندگان این کتاب نشان دھنده
سیاه "تنھا بھ صورت ھا مورد پدیده قالب سازی مصنوعی و بدون این کھ در

با روشی عینی و سیستماتیک بھ پژوھش . قضاوت کرد" سفید مطلق"و " مطلق
. پرداختھ و سره را از ناسره بازشناخت

بزرگ توسط رفیق ماکان ی جلد اول و دوم کتاب توطئھی ترجمھ
 خورشیدی صورت گرفت و جلد سوم و چھارم این کتاب ٦٥ و ٦٢ ھایدرسال

خورشیدی انجام یافتھ است  ١٣٨٨ و ١٣٨٥ ھاى نسیم  در سال- مبھ ھمت رفیق 
این رفقا دارد و دستشان را بھ  و حزب ما نھایت سپاسگزاری و قدردانی را از

.فشاردگرمی می
سایت حزب نصب ی  ابتدا بھ صورت جداگانھ در کتابخانھھااین کتاب

 اختیارعالقمندان قرار خواھند شد و سپس بھ صورت یک جلد کامل چاپ  و در
.خواھد گرفت

)توفان(ارایرانحزب ک
شعبھ انتشارت  

 ١٣٨٩ شھریور ــ  ٢٠١٠امبر پتس
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ئی برای آشنائی با کتابھایادداشت

:کنندنویسندگان در تألیف این کتاب بھ طور جامع بر منابع زیر تکیھ می
ھاى کمیسیونى گزارشات رسمی ادارات دولتی آمریکا، گزارشات مذاکره

انتشارات رسمی دولت انگلستان و برداشت منطبق با آمریکا، ى مختلف کنگره
ى بعد از انقالب علیھھاى اصل گزارشاتی کھ از طرف دولت شوروی در دادگاه

.جاسوسی، خرابکاری و خیانت
برجستھ کھ در این کتاب ذکر ھاى ما ھم چنین از کتب خاطرات شخصیت

.شده، استفاده نمودیم
رسمی و یا ھاى رات، یادداشتاز این خاطھا تمامی مکالمات و نقل قول

. ندامنابع مستند دیگر برداشتھ شده
Index(,فھرست نیویورک تایمز                           New york Times(

)LiteratureThe Readers´ Guide to Periodical(
(The International Index to Periodicals),

کھ خدمات بسیار با ارزشی را بھ عنوان مراجع راھنما ایفا نمودند 
Harpeper)بخصوص ما مدیون سپاس بھ انتشارات    and Brothers),کھ

سیدنی ریلی  و توضیحات ازھابسیاری از نقل قولى چاپ دوبارهى اجازه
(Britain´s Master Spy, Sidney Reilly) ى و ویرایش و تکمیل شده بھ وسیلھ

.باشیمش را بھ ما داده است، میازوجھ
Cedric(ھم چنین ما از  Beifrage(ى  کھ بھ ما از شروع کارمان بھ وسیلھ

ند، ابا ارزشی نمودهھاى مطبوعاتی و اطالعاتی کمکھاى ھمکاری
.سپاسگذاریم

را بر " بزرگى توطئھ"در آخر ھر بخش فھرستی از منابع مھمی را کھ 
این فھرست نبایستی بھ ھیچ وجھ بھ عنوان . گذاریمیم، در اختیار میاآن بنا نموده

این برای نویسندگان مھم بود، آثاری را کھ . آور تصور شودتوضیحات مالل
آن برای اساس کارمان ى قابل استفاده بوده و در برخی موارد ناگزیر از استفاده

. بود، بخصوص نام بریممی
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جنگ جھانی دوم بیست و دوم ــ بخش

 مونیخــ١

 رسمی خود بھ نام ى آمریکا در بیانیھى ایاالت متحدهىوزارت امور خارجھ
 سرنوشت ساز ىدھھ: " سیاست خود را بدین شرح توضیح داد،"جنگ و صلح"

 اوج از ھااین سال.  آغاز شد و پایان یافتھا با تھاجمات ژاپنی١٩٤١ــ١٩٣١
 آلمان و ایتالیا برای ،طرف ژاپن انھ کھ با آگاھی کامل ازیک سیاست بی رحم

."شود تمیز داده می،تسلط بر جھان اتخاذ شده بود
 ى جنگ جھانی دوم با اشغال منچوری توسط ژاپن بھ بھانھ١٩٣١در سال 

دو سال بعد ھیتلر جمھوری آلمان را بھ . نجات آسیا از خطر کمونیسم آغاز شد
 ایتالیا بھ اتیوپی ١٩٣٥سال . طر کمونیسم سرنگون کرد نجات آلمان از خىبھانھ

 ١٩٣٦سال . حملھ کرد"  و بربریتھابلشویک"بھ خاطر نجات آنھا از خطر 
 آلمان و ژاپن قرارداد ضد کمونیسم را امضاء را اشغال نمود؛" لنداینر"ھیتلر 

م بھ کردند و نیروھای نظامی آلمان و ایتالیا برای نجات اسپانیا از خطر کمونیس
. ردندبآنجا حملھ 

 ژاپن ،پیوستآلمان و ژاپن ھ قرارداد ضد کمینترن  ب، ایتالیا١٩٣٧در سال 
را بھ " شانگھای"و " تسینتین "،"پکن"برای بار دوم بھ چین حملھ کرد و 

 .خاک خود نمودى در سال بعد آلمان اتریش را ضمیمھ. تصرف خود درآورد
.تشکیل گردید" ات جھان از خطر کمونیسمنج" توکیو برای ــ رم  ــبرلینمحور 

 ،"ماکسیم لیتوینوف" شوروی ى وزیر امور خارجھ١٩٣٧سال  سپتامبر در
: اتحادیھ ملل چنین گفتىدر جلسھ

 اخیر سھ کشور بھ کشورھای ھاىدانیم کھ طی سالما می» 
 کھ از ئیھااین سھ کشور علیرغم تمام تفاوت. ندادیگر تجاوز کرده

ل و سطح فرھنگ در نزد قربانیان خود ئ وسا،کینظر ایدئولوژی
مبارزه : کنند حمالت خود را بھ یک دلیل واحد توجیھ می،دارند
 کودکانھ ًحاکمان این کشورھا بھ صورتی کامال.  کمونیسمىعلیھ

کنند کھ این کافی طور تظاھر می کنند و یا بھ سادگی این تصور می
 تا تمام جرائم و ،ندرا بھ کار بر" ضد کمونیسم "ىاست کھ کلمھ

 «. بین المللی بخشیده شودى جامعھىجنایات آنھا علیھ
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 ژاپن و ایتالیا بھ جانب اروپا و آسیا ، آلمان،میثاق ضد کمینترنتحت پوشش 
.برای تصرف و بھ بردگی کشیدن آنھا حرکت کردند

 جھت مبارزه با ھا اتحاد تمام ملت،جھان دو راه را در مقابل خود داشت
 و ایجاد مانع در راه تھدیدات ھا و وحشیگری ژاپنیھا فاشیست،ھانازیحمالت 

 یا از ھم ،کھ کار از کار گذشتھ باشد  قبل از این،جنگی نیروھای تجاوزگر
 و در نتیجھ پیروزی ، بھ صورتی تدریجی تسلیم شدن در مقابل تجاوز،پاشیدگی

 ،ن ترتسکی جاسوسا،وزیر تبلیغات نیروھای متحد تجاوزگر. ناگزیر فاشیسم
 ھمگی با یک بسیج فاشیستی بین ، انگلیسی و آمریکائی، فرانسویمرتجعین

 تجاوز با ى اتحاد علیھىایده. ندا امنیت دستھ جمعی با ھم متحد شدهىالمللی علیھ
مورد حملھ قرار گرفت و بھ عنوان یک " تبلیغات کمونیستی"برچسب اتھام 

مھر باطل بر " تحریکات جنگی"مردود اعالم شد و بھ نام " رویای غیر عملی"
 تغییر جھت جنگ ،جای آن سیاست سازش و تسلیم تدریجیھ و ب. آن زده شد

.  پیشنھاد شد،ناپذیر بھ یک یورش دستھ جمعی بھ اتحاد جماھیر شوروی گریز
.کردند از این سیاست بھ شدت حمایت میھانازی

  گفت کھ  طراح پیشنھاد سازش،"ویل چمبرلینِن" ،نخست وزیر بریتانیا
. کندتقسیم می" بھ دو قطب مسلح" اروپا را ،قرار داد امنیت دستھ جمعی

 اعالم ١٩٣٨ در سال )Nachtausgabe( سگابھآتخ نا،ھا نازیىروزنامھ
است کھ   کھ نخست وزیر انگلستان در تشابھ با ما بر این نظر،دانیمما می: "کرد

."قرارداد امنیت دستھ جمعی یک دیوانگی محض است
: وینستون چرچیل پاسخ داد١٩٣٨ ھ م١٠در یک سخنرانی در منچستر در 

بھ ما گفتھ شده است کھ ما نباید اروپا را بھ دو بلوک مسلح » 
صورت فقط یک بلوک مسلح وجود خواھد داشت؟  در این. تقسیم کنیم

 ایزولھ شده کھ خارج ھاى بلوک ارتش دیکتاتورھا و مشتی از توده-
یک از آنان ابتدا فریب خواھند   در فکرند کھ کداماز گود ایستاده و

 چپاول خواھند ً تحت انقیاد قرار خواھند گرفت و یا صرفا،خورد
«شد؟َ

.شدنامیده می" دالل جنگ"چرچیل 
.  اوج خود رسیدى سیاست سازش بھ نقطھ١٩٣٨در سپتامبر سال 

اد مونیخ را یس و فرانسھ قراردل انگ، فاشیستی ایتالیا، آلمان نازیھاىدولت
 تمام مرتجعین جھان ١٩١٨ کھ پس از شوروی ضد مقدس اتحاد ؛امضاء کردند

.رویای آن را در سر پرورانده بودند



٨

.  اتحاد جماھیر شوروی را بدون دوست و ھم پیمان رھا کرد،این قرارداد
 قرارداد امنیت اروپا بھ حساب ى کھ ھستھ،پیمان میان شوروی و فرانسھ

متعلق بھ چکسلواکی بھ بخشی از " سودتى منطقھ. " بود باطل شده،مدآمی
شرق برای نیروھای نظامی آلمان نازی باز ھاى دروازه. آلمان نازی تبدیل شد

]١[.شد

:نوشت" کرملین و مردم"در کتاب " والتر دورانتی"

بدترین تحقیرھائی بود کھ بعد از  یکی از ، قرارداد مونیخ»
 «.شداتحاد جماھیر شوروی می بھ" سکف لیتوــبرست "قرارداد 

اکنون جھان در انتظار آغاز جنگ میان آلمان نازی و اتحاد جماھیر 
.شوروی بود
 کاغذی را با امضای ھیتلر در ،بھ انگلیس بازگشت" ویل چمبرلینِن"وقتی 

:پیروزمندانھ گفتدست خود بھ ھوا برد و 

 «!این بھ معنای صلح در دوران ماست» 

:اسوس انگلیسی کاپیتان سیدنی جرج ریلی اعالم کرده بود سال پیش ج٢٠

©ϩΪϏ�Ϧϳ�ϩΪη�Ϫ̯�̶ΘϤϴϗ�ήϫ�ϪΑ�ϯ�ΪϳΎΑ�Ϫϴγϭέ�έΩ��ϩΪη�ΪϟϮΘϣ�ϒϴ՝̯�
 صلح بھ ،صلح!.......  صلح با ھر کسی،بلھ! صلح با آلمان. ودنابود ش

 «! دشمن واقعی بشریتى متحد علیھى  و سپس یک جبھھ؛ھر قیمتی

" آرنولد ویلسون"بھ نام " چمبرلین"ن از ھوادار یکی ا١٩٣٨ن ئوژ ١١در 
: اعالم کرد،در مجلس عوام انگلیس 

 و آن خطر واقعی کھ جھان را ،اتحاد امری ضروری است» 
 بلکھ از طرف روسیھ ،کند از جانب آلمان و ایتالیا نیستتھدید می

 «.است

 بلکھ ،د مردم روسیھ نبودن، مونیخشورویاما اولین قربانیان قرارداد ضد 
 با ،شوروییک بار دیگر ظاھر سیاست ضد . مردم کشورھای دمکرات اروپا

. ین بندی شدذ از سیاست دمکراسی خائنانھ آاىپرده
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  فاشیستییکتاتوری فرانسھ و انگلیس دھاىدولت١٩٣٩در فوریھ سال 
 پس از دو سال و ،در روزھای آخر مارس. بھ رسمیت شناختندژنرال فرانکو را 

 دولت جمھوری ، نیروھای ارتجاعیى شجاعانھ و دردناک علیھىنیم مبارزه
. خواه اسپانیا بھ ایالتی فاشیستی تبدیل شد

.  دیگر یک کشور مستقل نبود، کشور چکسلواکی١٩٣٩ مارس ١٥در 
.  پراگ بھ حرکت در آمدندھاى با سر و صدای زیاد در خیابانھا نازیھاىتانک

 سھ برابر ى کھ بھ اندازه، سازی دیگر اسلحھى کارخانھ٢٣کودا و ش اىکارخانھ
یکی از ھواداران . کردند بھ مالکیت ھیتلر در آمدتمام ایتالیای فاشیستی تولید می

 کھ زمانی فرماندھی عملیات نظامی در ،"جان سیروی" بھ نام ،ھافاشیست
 تمام ، فروند ھواپیمای جنگی١٠٠٠ تعداد ،روسیھ سیبری را بھ عھده داشت

 نظامی ىل درجھ یک نظامی را بھ فرماندهئبار و تمام وسا ان،مھمات جنگی
. آلمان تحویل داد

را " لملم" مجبور شد کھ تنھا بندر خود بھ نام ی لیتوان١٩٣٩ مارس ٢٠در 
.بھ آلمان واگذار کند

 موسولینی از دریای ،عید پاک در صبح روز جمعھ ،١٩٣٩ آوریل سال ٧
پنج روز بعد ویکتور . ل خود درآوردآدریاتیک عبور کرد و آلبانی را بھ اشغا

.امانوئل تاج پادشاھی آلبانی را بر سر گذاشت
 استالین از ،کھ ھیتلر در حال حرکت بھ سمت چکسلواکی بود در حالی

کھ قبل از ھر چیز  مسکو بھ  وزرای سازشکار فرانسھ و انگلیس در مورد این
ند ھشدار وشمی شاناشوروی ضد ھاىاین خود آنھا ھستند کھ قربانی سیاست

 حزب ى این سخنرانی را در ھیجدھمین کنگره١٩٣٩ مارس ١٩استالین در . داد
:کمونیست ایراد کرد

 این جنگ اعالم نشده کھ نیروھای متحد ارتجاعی در حال »
 تحت پوشش قرارداد مبارزه با کمونیسم در اروپا و آسیا آغاز ،حاضر

 در ،چنین  بلکھ ھم،ست اتحاد جماھیر شوروی نیى تنھا علیھ،نداکرده
 فرانسھ و ایاالت ،یسل منافع انگى علیھ،واقع و قبل از ھر چیز

 «.باشدمی آمریکا نیز ىمتحده

:استالین در ادامھ گفت

 متجاوز آغاز شده بھ ئیھا دولتىوسیلھھ  جنگی کھ ب »
 ، مختلف منافع کشورھای صلح طلب و بیش از ھر چیزھاىشیوه

 در ،دھد آمریکا را مورد تجاوز قرار می فرانسھ و،منافع انگلیس
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کھ کشورھای نامبرده عقب نشینی کرده و بھ متجاوزان امتیاز  حالی
کنند و تا  از ھر گونھ مقاومتی خودداری می،دھندبعد از امتیاز می

 اما حقیقت ،ست اباورنکردنی. کنندحدودی متجاوزان را حمایت می
 «!دارد

:استالین اعالم کرد

 سیاست امنیت جمعی ، غربیھاىمداران مرتجع قدرت سیاست»
 ، راشورویرا بھ کناری گذاشتھ و بھ جای آن رویای یک اتحاد ضد 

 در" عدم مداخلھ"و " آمیزصلح"ی مانند ئتحت پوشش جمالت زیبا
«.استاما این سیاست محکوم بھ مرگ . ندرسر دا

: استالین ادامھ داد

ی و ئمھ نویسان اروپا برخی از سیاستمداران و روزنا»
توانند بیش از این در انتظار حرکت بھ سوی روسیھ  نمی،یئآمریکا
 عدم ىین بمانند و خودشان آغاز بھ افشای سیاست پشت پردهئاوکرا

گویند   روشن بھ ما میًآنھا بھ صورتی آشکار و کامال. ندادخالت نموده
جای حرکت بھ  چرا کھ بھ ،ندایوس کردهأ بھ شدت آنھا را مھاکھ آلمانی

 بھ سمت غرب برگشتھ و ، بھ سوی اتحاد جماھیر شوروی،سوی شرق
ید کھ آلمان بھ خاطر آاین طور بھ نظر می. کنند میمستعمرهطلب 
 چکسلواکی را بھ عنوان یک جایزه از پیش ، خود بھ شورویىحملھ

 ولی اکنون از پرداخت صورت استپرداخت شده دریافت کرده 
«. کندحساب خود امتناع می

:استالین ادامھ داد

 در اینجا بھ ھیچ وجھ قصد ندارم کھ در مورد سیاست عدم »
این کاری است .  موعظھ کنمهو غیره  خیانت و غیر، دروغ،دخالت

̨ ϴϫ�Ϫ̯�̶ ϣΩήϣ�ϪΑ�Ϫ̯�՛Βϋ��ΖϴϤγέ�ϪΑ�έ�̶ ϗϼΧ�ϝϮλ �ί �̮ ϳ
ار دطور کھ سیاستمداران سرمایھ ھمان.  درس اخالق داد،شناسندنمی
زمان باید اقرار کرد کھ  ولی ھم.  سیاست است، سیاست،ندای گفتھقدیم

 ھواداران سیاست عدم ىوسیلھھ آن بازی بزرگ و خطرناک کھ ب
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 برای خود ىاتواند با شکست مفتضحانھ می،دخالت آغاز شده است
.آنھا تمام شود

چنان آرزوی یک ھمکاری مشترک و  اتحاد جماھیر شوروی ھم
وزگران و یک سیاست واقع بینانھ در مورد  تجاىبین المللی علیھ

«. امنیت دستھ جمعی را دارد

: اما استالین این را نیز بھ روشنی گفت

ارتش  . کھ این ھمکاری باید دوستانھ و از صمیم قلب باشد »
 سیاستمداران خاطر رضایت کھ بھ ردقصد نداوجھ بھ ھیچسرخ 

در صورت قرار . دخود را بھ مخاطره بیاندازفرانسوی  انگلیسی و
 بھ اتحاد و ، خودى ارتش سرخ باید بھ اراده،،گرفتن در بدترین شرایط

 «.دنوفاداری مردم روسیھ تکیھ ک

:طور کھ استالین گفت ھمان

 ارتش ما چھ در پشت جبھھ و چھ در ،گرفتاگر جنگی در می» 
 ،تر خواھد بود از ھر ارتش دیگری در جھان قوی،خط مقدم جبھھ

کھ مردم بیرون از مرزھای ما کھ بھ مناقشات نظامی عشق حقیقتی 
 «.ورزند باید بھ خوبی بھ خاطر بسپارندمی

.اما ھشدارھای روشن و با اھمیت استالین نادیده گرفتھ شد
 ٨٧ یک آمار گیری در انگلیس نشان داد کھ ى نتیجھ١٩٣٩در آوریل سال 
انگلیس و اتحاد جماھیر  متحد میان ىیس طرفدار یک جبھھلدرصد از مردم انگ

 ىمسئلھ "شوروی-بھ نظر چرچیل نزدیکی انگلو. ندا آلمان نازیىشوروی علیھ
 با صراحت ، چرچیل طی یک سخنرانیارس م٢٧در ". مرگ و زندگی بود

:کامل اعالم کرد

 ىاعلیحضرت دست رد بر سینھمعظم دولت   کھگاهآن» 
 وزند  ضروری پیشنھاد شده از طرف دولت شوروی میھاىکمک

 چکسلواکی را با ھر آن چھ کھ ، ما قصور کردهی دفاع سیستمدر مورد
ى در آخر وظیفھرود از دست داده و در آن امکان نظامی بھ شمار می

 ما را ند و بدین ترتیبکاز خود سلب می  را از لھستان و رومانیدفاع
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دیگر این دولت  ،کند درگیر جنگی خانمانسوز  می،در بدترین شرایط
«. اقت این کھ از طرف مردمش با احترام با او برخورد شود، نداردلی

 چنین ، در حمایت از سخنان چرچیلژوئیھ ٢٩ در اىلرد جرج طی بیانیھ
:گفت

رای مالقات او ب.  با ھیتلر مذاکره کردً آقای چمبرلین مستقیما»
 برای ،از رم بازدید کردند" کسافیلالرد ھ"او و  . آلمان رفت بھھیتلر

المتی موسولینی لیوان مشروب خود را باال بردند و بھ او گفتند کھ س
ند؟ آنھا ااما آنھا چھ کسی را بھ روسیھ فرستاده. استاو چھ مرد خوبی 

آنھا فقط  . نداحتی یک مشاور دولتی دون پایھ را نیز بھ آنجا نفرستاده
این یک توھین بھ . ندابھ فرستادن یک کارمند دفتر خارجی بسنده کرده

 ،ی کھ دنیا بر لب پرتگاھی عظیم ایستاده استئدر جا. یدآشمار می
 «.داری توازن در شرایط حاد را ندارندآنھا درک نگھ

لوید "و " چرچیل"ی مردم انگلیس و سخنان دولتمردان انگلیسی نظیر أر
. مورد بی توجھی قرار گرفت" جرج

: تایمز لندن نوشتھ شده بودىدر روزنامھ

 سریع با شوروی مانع از انجام مذاکرات بعدی یک اتحاد»  

 «. خواھد شد
١

اران انگلیسی د ھیئتی از کارخانھ، بھ پراگ ھجوم بردندھاھمان روزی کھ نازی ــ ١
 مالی آلمانی بر روی آخرین ىآمده بودند تا با ھمکاری با مقامات بلند پایھ" دوسلدورف"بھ 
. کنندمشاورهیات یک قرارداد گسترده ئجز

 خود ھاى را در روزنامھىاه انگلیسی خبر غیر منتظرھاىدر ماه ژوئیھ روزنامھ
. ربرت اس "، منشی روابط تجاری پارلمان انگلیس،بر اساس این گزارش. منتشر کردند

در مورد " لتاتُھلموت و"تلر دکتر ی مشترک با مشاور اقتصادی ھاىدر جلسھ" ھودسون
. میلیون پوند از طرف انگلیس بھ آلمان نازی بھ توافق رسیده بودند٥١وامی بھ مبلغ 

 ژوئیھ ٨در .  نبودندھام تجار بزرگ انگلیسی ھوادار سیاست سازش با آلمانیتما
 :در مجلس اعیان چنین گفت" دیویس"لرد  ،بانکدار و صاحب معادن ذغال سنگ

 ھستند کسانی کھ امیدوارند کھ ،داند کھ در اینجا دولت شوروی بھ خوبی می»
 ھمان چیزی کھ ، پرواز کنند آلمانی بھ جای پرواز بھ سوی غرب بھ سوی شرقھاىعقاب

«. استنوشتھ "  مننبرد"ھیتلر بھ صورتی آشکار در کتاب خود 
*بعد ى                                                           بقیھ در زیرنویس صفحھ 
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 وقتی کھ خطر جنگ بیش از ھر زمان ،١٩٣٩در پایان تابستان سال 
 چمبرلین یکی از کارمندان معمولی وزارت امور ،شددیگری احساس می

 را  بھ مسکو فرستاد کھ تا بھ عنوان تنھا ،"ویلیام استرانگ"خارجھ بھ نام 
فشار . لت انگلیس در مذاکرات مستقیم با دولت شوروی شرکت کند دوىنماینده

 چمبرلین را مجبور کرده بود کھ بھ مذاکرات با شوروی شکل ،افکار عمومی
 ىا آگوست یک ھیئت نظامی انگلیس برای تشکیل جلسھ١١در . دیگری بدھد

 ،یئ گره دریا١٣این ھیئت با سرعت .  بھ مسکو آمدھانظامی با شرکت ژنرال
وقتی کھ . کردندمی از لندن بھ مسکو مسافرت ،ی با کمترین سرعت ممکنھیعن

  و ھم چنین متوجھ شدند کھ این ھیئتھا روس،ھیئت انگلیسی بھ مسکو وارد شد
. رنددان قرارداد با دولت شوروی را امضای ىاجازه" استرانگ"

 با آلمان ،ھدف این بود کھ اتحاد جماھیر شوروی بدون داشتن ھیچ متحدی
طرفدار  ھاى از طرف دولت، و نھ فعاالنھ،نازی کھ بھ صورتی غیر مستفیم

.  مقابلھ کند،گرفت مورد حمایت قرار می" مونیخقرارداد "
 تصمیمی را کھ دولت شوروی مجبور بھ اتخاذ ،"دیویس. جوزف ای"بعدھا 

 سفیر سابق اتحاد جماھیر ١٩٤١ ژوئیھ ١٨در .  این چنین توضیح داد؛آن شد را
 ،"ھاری ھاپکینز "،"روزولت" بھ  مشاور پرزیدنت اى طی نامھ،ویشور

:نوشت

ھ  نتیجھ گرفتم کھ ب،١٩٣٦ و مشاھداتم پس از ھاازتمام تماس» 
 کھ رد دولتی در جھان وجود ندا،جز پرزیدنت ایاالت متحده آمریکا

 صلح ىمانند اتحاد جماھیر شوروی بھ روشنی خطر ھیتلر علیھ
و بر ضرورت قرارداد امنیت جمعی و اتحاد  افشاء کرده  راجھانی

ند کھ بھ خاطر اآنھا آماده. کید نموده باشدأ غیر متجاوز تھاىمیان ملت
 مبنی بر ،آنھا از پیش قرارداد مصوبھ در مونیخ. چکسلواکی بجنگند

 چرا کھ در صورت نیاز ،عدم تجاوز بھ لھستان را باطل کردند
ای خود از لھستان جھت خواستند کھ راه را برای عبور نیروھمی

 خود را در قبال قراردادشان ىکمک بھ چکسلواکی باز کنند و وظیفھ
 دولت اتحاد ١٩٣٩حتی پس از مونیخ و تا اواخر سال . انجام دھند

 آلمان نازی بھ ىجماھیر شوروی مایل بود کھ برای جلوگیری از حملھ

:گفت" لرد دیویس "،با مسئوالن دولت شوروی در مورد مذاکرات چمبرلین* 
این مذاکرات را جدی کنم کھ آیا دولت  میشک نون و حتی ھم اکگاھیمن  »

 «.بایستی کھ افکار عمومی فقط بار دیگر تسکین داده شوندشاید می و یا فقط انگاردمی
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کید أن نکتھ ت اما بر ای،لھستان یا رومانی با انگلیس و فرانسھ متحد شود
 غیر متجاوز ھاىداشت کھ کنفرانسی بین المللی با شرکت دولت

تشکیل شود و در آن جلسھ بھ صورتی بی غرض و واقع بینانھ در 
 تصمیم ،توانند انجام دھند میاقدامی ، چھکھ ھر یک از آنھا مورد این

زمان یک پارچگی و اتحاد خود را در مقابل ھیتلر   و ھم،گیری کنند
کھ رومانی و لھستان مخالف  این پیشنھاد بھ دلیل آن. یش بگذارندبھ نما

 واحد با اتحاد جماھیر شوروی بودند مورد قبول اىایجاد جبھھ
. قرار نگرفت،"چمبرلین"

 نیروی دولت اتحاد جماھیر شوروی تمامی ١٩٣٩تمام بھار سال 
 عکس العمل ،صرف پدید آوردن قراردادی قطعی کھ محتوای آن اتحاد

. شد، ھیتلر باشدىمکاری نظامی مشترک علیھو ھ
 بھ روسیھ در مورد دفاع از ،از دادن ضمانت.....انگلیس

 مشابھ ھمان ضمانتی کھ روسیھ بھ فرانسھ و ،کشورھای بالتیکی
دولت .  امتناع کرد،انگلیس در مورد دفاع از بلژیک و ھلند داده بود

بود کھ ایجاد  متقاعد شده ،اتحاد جماھیر شوروی بھ دالیلی واضح
ϣ�̵ ΩΎΤΗΆ�Ϧ̰ Ϥϣ�ήϴϏ�β ϴϠ̴ϧ�ϭ�Ϫδϧήϓ�ΎΑ�̶ ϠϤϋ�ϭ�ή՜Ζγ���ΎϬϧ

 «.مجبور بھ نوشتن قرارداد صلح با ھیتلر شدند

 یک بار دیگر ، لیتوفسکــ برست ىبیست سال پس از عھد نامھ
 دولت روسیھ را مجبور بھ عقد قرادادی ناخواستھ با ،سیاستمداران اروپای غربی

.دآلمان نازی کردن
 عدم تجاوز ى دولت اتحاد جماھیر شوروی معاھده١٩٣٩ آگوست ٢٤در 

. امضاء کرد رابا دولت آلمان نازی

جنگ جھانی دوم ــ ٢

 لھستان را با حملھ بھ ھا نازیىزه لشگر موتوری١٩٣٩در اول سپتامبر 
 آلمان ىدو روز بعد انگلیس و فرانسھ علیھ.  مورد تجاوز قرار دادند،ھفت نقطھ

 نفوذ رژیمی کھ تحت ،طی دو ھفتھ رژیم لھستان. م جنگ کردنداعال
 از قبول ، با آلمان نازی متحد شدهشوروی، ضد ى"قشر باال ىدستھدارو"

 ى پیشنھاد شده از طرف اتحاد جماھیر شوروی امتناع ورزیده و علیھھاىکمک
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  مشغولھا از ھم پاشید و اکنون نازی،قرارداد امنیت جمعی مبارزه کرده بود
. خود شده بودندین کردن بقایای متحدمع و جورج

کھ واحدھای نظامی نازی در خاک لھستان   در حالی، سپتامبر١٧در 
 ،کردند و دولتمردان لھستان  وحشتزده پا بھ فرار گذاشتھ بودندپیشروی می

 ، سفیدىارتش سرخ از مرز شرقی پیش از جنگ لھستان عبور کرد و روسیھ
 بھ اشغال خود ، بھ آنجاھا را قبل از ورود آلمانییھ گالیساوکرائین غربی و منطق

 ارتش سرخ تمام مناطقی را کھ ،طی یک پیشروی بھ سوی غرب. در آورد
 ، اتحاد جماھیر شوروی بھ تصرف خود در آورده بوداز ١٩٢٠لھستان در سال 

ی اعالم ئ رادیوى اکتبر در یک برنامھاولوینستون چرچیل در . باز پس گرفت
: کرد

کھ ارتش شوروی باید مواضع خود را در این جبھھ   این»
آنھا .  بودھاکرد ضرورتی آشکار در مقابل تھدیدات نازیمحافظت می

ند کھ آلمان نازی جرئت حملھ بھ آن اوجود آوردهھ  در شرق بىاجبھھ
 «.را ندارد

von( "وپرون ریبنتف" پیش آقای ى ھفتھ Ribbentrop(  جھت درک بھتر 
 در ھا نازیھاىنده شد و در آنجا پذیرفت کھ طرحا بھ مسکو فراخوواقعیات

. مورد بالکان و اوکرائین باید متوقف شود
پیشروی ارتش سرخ بھ سمت غرب اولین سیاستی بود کھ اتحاد جماھیر 
شوروی جھت مبارزه با آلمان نازی و تقویت دفاعی نیروھای نظامیش در مقابل 

. اتخاذ کردھات نازیی گریز ناپذیر با حکومئرویارو
 اتحاد جماھیر شوروی ، سپتامبر و اولین روزھای اکتبرىدر آخرین ھفتھ

. امضا کرد" لیتوانی"و " لتونی "،"استونی" دوطرفھ را با ھاىقرارداد کمک
داد کھ در آنجا این قرارداد بھ اتحاد جماھیر شوروی این اجازه را می

. کندی دایر ئی  و دریائ پایگاه ھوا،سربازخانھ
 فنالند بھ عنوان یک متحد نظامی بالقوه برای آلمان نازی باقی ،اما در شمال

.ماند
 " مانرھایم فونگوستاوکارل " بارون ،رھبر نظامی فنالند

)von Mannerheim(،در ارتباطی منظم و بسیار نزدیک با فرماندھان  آلمانی بود  .
شد و شرده تشکیل میجلسات میان فرماندھان و افسران آلمانی بھ صورتی ف

ژنرال ارشد . کردندافسران نازی بر تمرینات نظامی ارتش فنالند نظارت می
Karl( "وش اکارل"ارتش فنالند ژنرال  Oesch(،ترین  و یکی از نزدیک

Hugo( "ھوگو اوسترمن"مشاوران او بھ نام  Ostermann(، کھ در جریان جنگ 
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ه بود تحصیالت نظامی خود را در جھانی اول در ارتش آلمان انجام وظیفھ کرد
. آلمان بھ پایان رسانده بودند

نخست .  سیاسی بسیار نزدیکی با ھم داشتندىفنالند و آلمان نازی رابطھ
Risto( "ریستو ریتی"وزیر  Ryti(، و ،است" نابغھ" معتقد بود کھ ھیتلر یک 

ϭ�ΪϨϤΗϭή՜�ϭ�̶ ϧΎϤϟ�ΖγϭΩˬ��ϦϳϮγ�ή̡فودوھ" )Per Svinhufvud(،ھ  ب
.رفت فنالند بھ شمار میھاى اصلی سیاستىصورتی ناشناس گرداننده

 فنالند بھ یک پایگاه مھم برای حملھ بھ ،با کمک افسران و مھندسان آلمانی
سیس شده بود أی در فنالند تئ پایگاه ھوا٢٣. اتحاد جماھیر شوروی تبدیل شده بود

کارشناسان فنی . شتکھ گنجایشی بیش از ده برابر نیروی ھوائی فنالند را دا
 عمیق و پر ھاى از سنگربندیاىزنجیره" مانرھایم"نازی بر احداٽ یک خط 

 ٣٤ سنگین کھ تا ى  مجھز بھ  کیلومترھا توپخانھ،پیچ و خم از نوع درجھ یک
 ،"ینوژما "ىبرخالف جبھھ. کردندمی نظارت ، داشتفاصلھکیلومتری لنینگراد 

 و  بلکھ جھت آمادگی، ساختھ نشده بودفقط بھ منظور اھداف دفاعی" مانرھایم"
 ١٩٣٩در تابستان سال " مانرھایم"ی کھ ھنگام. بود حمالت بزرگ نیز تدارک

 برای  ژنرال ھالدر رئیس ستاد ارتش ھیتلر،در مراحل پایانی خود قرار داشت
. انجام آخرین نظارت بر ساخت آن بھ آنجا آمد

بر اساس . دو طرفھ را داداتحاد جماھیر شوروی بھ فنالند پیشنھاد کمکی 
ھزار کیلو متر مربع از خاک روسیھ بیش از اتحاد جماھیر شوروی ،این پیشنھاد

 استراتژیک ى چند جزیرهھاکرد و در ازای آن فنالندیرا بھ فنالند واگذار می
 و ،)Karel( "لئکار "ى یک قسمت از دماغھ،"لنینگراد"فنالندی را در نزدیکی 

جھت احداٽ بھ مدت سی سال  ، را)Hangoe( "ھانگو"بندری بھ نام ى اجاره
رھبران اتحاد . دادند اجاره می،ی بھ اتحاد جماھیر شورویئیک پایگاه دریا

 سوق الجیشی مھم ىجماھیر شوروی مناطق یاد شده را بھ عنوان یک منطقھ
.وردندآو شھر لنینگراد بھ حساب می" تادشکرون"جھت دفاع از پایگاه نظامی 

 کھ دولت فنالند را رھبری ھا گروه ھوادار نازی، نوامبراواسط ماه
.  مذاکرات امتناع کردندى بھ صورتی غیر منتظره از ادامھ،کردندمی

.در پایان نوامبر جنگ میان اتحاد جماھیر شوروی و فنالند آغاز شد
کردند کھ زمان آن  تصور می،جریانات ضد روسی در انگلیس و فرانسھ

جنگ مضحک . استراز در انتظار آن بودند فرا رسیده  کھ مدتی دمقدسجنگ 
جنگ واقعی در شرق . بود" جنگی بی مورد" آلمان نازی ىدر غرب علیھ

کمک " فعالیت شدیدی تحت شعار ، فرانسھ و آمریکا،در انگلیس. جریان داشت
.آغاز شد" بھ فنالند

  گفتھ بود کھ کشور او، کھ فقط مدت کوتاھی قبل،نخست وزیر چمبرلین
 ١٤٤ ً سریعا،نیروی کافی جھت مبارزه با آلمان نازی را در اختیار ندارد
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  ھزار٥٠ ، توپى گلولھ ھزار١٨٥ ، سنگینتوپ ١١٤ ،ھواپیمای انگلیسی
 آمبوالنس بھ فنالند ٤٨ پالتوی نظامی و  ھزار١٠٠ ، بمب١٥٧٠٠ ،نارنجک

نظامی در زمانی کھ ارتش فرانسھ خود نیاز شدیدی بھ تجھیزات . ارسال کرد
 دولت فرانسھ با فرستادن ، حتمی آلمان نازی را داشتىجھت مبارزه با حملھ

 اتوماتیک و ى اسلحھ٥١٠٠ ، توپى گلولھ٧٩٥٠٠ ، تپانچھ٤٧٢ ، ھواپیما١٧٩
.  نارنجک بھ یاری دولت فنالند شتافت ھزار٢٠٠

 ارشد ارتش ى فرمانده، غرب حاکم بودىکھ آرامش در جبھھ در حالی
رھبری " ژنرال آیرون ساید"نوز توسط افرادی ضد روسی نظیر بریتانیا کھ ھ

 نفر نیروی نظامی از طریق اسکاندیناوی بھ  ھزار١٠٠ فرستادن ،شدندمی
کردند و افسران ارشد فرانسوی تحت رھبری ژنرال فنالند را سازماندھی می

 فرانسوی در ھاىکرد کھ بمب افکن کھ بھ صورتی آشکار ادعا می،"ناویگ"
 شرایط را برای یک ،ند کھ بھ مناطق نفتی در باکو حملھ کنندادور آمادهخاور 

. کردندآماده می" قفقاز"زمان بھ   ھمىحملھ
 خود ھاى انگلیسی و آمریکائی در سرمقالھ، فرانسویىھا روزنامھ،روزانھ
 فاجعھ آمیز ارتش شوروی داد سخن ھاى فنالند و شکستھاىاز پیروزی

کھ  ماه جنگ و در شرایطی بسیار نامساعد در حالیاما پس از سھ . دادندمی
 ارتش سرخ خط مانرھایم ،رسیدمی درجھ زیر صفر ٧٠ تا ٦٠دمای ھوا بھ 

ھم شکستھ و ارتش فنالند را بھ صورتی کامل نابود  را در" شکست ناپذیر"

.کرد
٢

 اتحاد جماھیر ىدر حضور رھبران بلند پایھ" مولوتف "١٩٤٠در مارس 
:دشوروی اعالم کر

 اتحاد جماھیر شوروی ارتش فنالند را شکست داده ولی از »
کھ تمام امکانات الزم را در اختیار   با وجود این،ال کامل کشورغاش

 ، و در ضمن نھ تنھا تقاضای غرامت نکرد، خودداری کرد،داشت
 کھ در جریان ئیھای کھ ھر کشور پیروزی بھ دلیل خسارتئتقاضا

 بلکھ آن را تا حد زیادی نیز کاھش ،کند می،شودجنگ متحمل می
 ما ھدفی بھ جز دفاع از امنیت ، صلحىدر جریان معاھده. داد

در »  : سازمان بررسی تبلیغات در نیویورک اعالم کرد١٩٤٠ن سال ئوژدر  ــ٢
ترین حقیقت و بیشترین  کم، آمریکائیھاىمقایسھ با مناقشات اخیر جھانی روزنامھ

 «.مورد جنگ فنالند منتشر کردند  را درھادروغ
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را دنبال " مورمانسک"و راه آھن " مورمانسک "،"لنینگراد"
 «.کردیمنمی

.جنگ اعالم نشده میان آلمان نازی و اتحاد جماھیر شوروی ادامھ داشت
 ،وروی و فنالند پایان یافتآن روزی کھ دشمنی میان اتحاد جماھیر ش

:   بھ ارتش فنالند اعالم کرد کھاىژنرال مانرھایم در اطالعیھ

مأموریت مقدس ارتش این است کھ نقش پایگاه تمدن غرب را » 
 «.در شرق بازی کند

 در اىمدت کوتاھی بعد از آن دولت فنالند آغاز بھ طراحی سنگرھای تازه
ان نازی برای نظارت بر کار آنھا بھ فنالند کارشناس. امتداد مرزھای جدید کرد

تعداد زیادی سرباز . مقدار زیادی اسلحھ بھ سوئد و آلمان سفارش داده شد. آمدند
دھان آلمانی و فنالندی دفتر فرماندھی مشترک خود نفرما. آلمانی بھ فنالند آمدند

ادی از تعداد زی.  بھ انجام مانورھای نظامی دست زدندًرا احداٽ کرده و مشترکا
 کنسولگری دیگر در ١١ آلمان در ھلسینکی و ىجاسوسان نازی بھ سفارتخانھ

. کشور فرستاده شدند
 ٩در .  آرامش در غرب بھ صورتی ناگھانی در ھم شکست١٩٤٠یز ئدر پا

در عرض یک روز .  ارتش آلمان بھ  دانمارک و نروژ یورش برد١٩٤٠آوریل 
 مقاومت سازمان ھا پایان ماه نازیدر. دانمارک بدون ھیچ مقاومتی اشغال شد

 را در ھم شکستھ و نیروھای انگلیسی را کھ بھ کمک ھا نروژیىداده شده
.  اندک اماکن ناامنی را کھ در اختیار داشتند رھا کردند، آمده بودندھانروژی

.قدرت را بھ دست گرفت" وسلینگیک" بھ رھبری سرگرد ھادولتی ھوادار نازی
او زمانی . استعفای خود را بھ پادشاه تسلیم کرد" چمبرلین "ھ ماه م١٠در 

 موقعیتی کھ تا ، بودگرفتھاستعفا داد کھ کشورش در موقعیت  بسیار بدی قرار 
پادشاه بھ . آن زمان کسی نظیر آن را در تاریخ طوالنی آن تجربھ نکرده بود

 ،در ھمان روز. مأموریت تشکیل دولت جدید را محول کرد" وینستون چرچیل"
 ھا آلمانیھ ماه م٢١در .  بلژیک و لوکزامبورگ یورش برد،ان نازی بھ ھلندآلم

راه خود را با در ھم شکستن مقاومتی ضعیف باز کرده و خود را بھ کانال 
. محاصره کرد" فالندر"انگلیس رسانده و نیروھای متفقین را در 

 مشغول ھادر ھمھ جا ستون پنجمی. ترس و وحشت بر فرانسھ مستولی شد
 ھاىتمام بخش. فرماندھان فرانسوی فرار را بر قرار ترجیح دادند. الیت بودندفع

Paul( "پائول ریناد. " دفاعی مانده بودندىرزمی بدون وسیلھ Reynaud(، در 
" اشتباھات باور نکردنی"مجلس سنا گفت کھ فرماندھان فرانسوی مرتکب 
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 افسر بلند ھاناگھان ده. حملھ کرد"  سرخوردگان و ترسوھا،خائنان" او بھ .نداشده
ستون .  خیلی دیر آغاز شدھااما این دستگیری.  فرانسوی دستگیر شدندىپایھ

.  بودھپنجم از مدتی قبل  قدرت را در دست گرفت
Pierre( "پیر کت "،بعدھا Cot(، وزیر سابق ھوائی فرانسوی در کتاب 

:چنین نوشت"  خیانتىمعجزه"

بھ راه افتاده و بھ میان  خود در کشور ى بھ شیوهھافاشیست» 
 تنھا ،سیاست انتشار تبلیغات ضد کمونیستی. نیروھای نظامی رفتند

 دودی بود کھ خرابکاران از آن استفاده کرده تا بھ راحتی ىپرده
توانست فرانسھ را فلج کرده و  خود را کھ میىعملیات توطئھ گرانھ

 ،"ناویگ".  سازماندھی کنند،تر سازدانجام عملیات ھیتلر را آسان
 از آنھا استفاده ھا افرادی بودند کھ ستون پنجمی،"الوال"و " پتن"

 وزرا کھ در محلی در ى در جلسھ١٩٤٠ن ئوژ ١٢در . کردندمی
 ، تشکیل شده بود،)Cange( "ژکان" بھ نام ،)Tours("تور"نزدیکی 
کھ دولت باید جنگ را تمام کند پا فشاری  بر این" انویگ"ژنرال 

ترین دلیلی کھ از طرف او مطرح شد آن بود کھ یک ھمم. زیادی کرد
او ادعا کرد کھ رھبر . استانقالب کمونیستی در پاریس آغاز شده 

از قبل خود را رئیس جمھور اعالم " موریس تورز "،حزب کمونیست
 رئیس ،" ماندلژرژ"در ھمان لحظھ وزیر امور داخلی بھ . استکرده 

ھیچ . را انکار کرد" ناویگ"عات پلیس  در پاریس تلفن زد و او اطال
 بھ مجرد این. ی در شھر رخ نداده بود و مردم ساکت بودندئسر و صدا

علت گیجی و فروپاشی کشور در ھ قدرت را ب" ناویگ"و " پتن"کھ  
رفتھ و با کمک آنھا آغاز " دارالن"و " الوال" بھ سراغ ،دست گرفتند

ده و دولتی فاشیستی  بیان و قلم کر، سیاسیھاىبھ محدود کردن آزادی
 «.دندنموسیس أرا ت

کھ  بی نظمی و ترس بر جامعھ مستولی شد و در حالی،با گذشت زمان
 جھان سقوط ملتی را کھ بر ،جنگیدندیوسانھ میأسربازان فرانسوی ناامیدانھ و م

ΖϧΎϴΧ�ή՜ˬΩϮΑ�ϩΩή̰ ϧ�ϩΪϫΎθϣ�έ�ε ήϴψϧ�̶ δ̯ �ϥϮϨ̯ΎΗ�Ϫ̯�̶ ΘϧΎϴΧ�ˬ�ϩέΎψϧ�
.میکرد

 ارتش انگلیس نیروھای خود را از ١٩٤٠ ژوئن ٤  تاھ م٢٩ از 
 ٣٣٥ جان ،  خارج کرد و بھ این ترتیب بھ صورتی تحسین آمیز ،"کنکرود"

. نفر را نجات دادھزار
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 انگلیس و فرانسھ اعالم جنگ ىن دولت فاشیستی ایتالیا علیھئوژ ١٠در 
. داد

" وریوتد"و " الوال " و"ناویگ "،"پتن ".ن پاریس سقوط کردئوژ ١٤در 
)Doriot( فرانسوی تبدیل ھاىترتسکیست بھ عروسکان خیمھ شب بازی نازی 

. شدند
ن قرارداد آتش بس موقت میان آلمان نازی و فرانسھ در جنگلی ئ ژو٢٢در 

 سال پیش ٢٢ کھ ، در ھمان واگن راه آھنًدقیقا، )Compiègne( ھئبھ نام کومپین
 آنھا دیکتھ کرده بود بھ امضاء شرایط تسلیم آلمان نازی را بھ" شفو"مارشال 

.رسید
 ارتش سرخ دست بھ تقویت نیروھای ،بالفاصلھ  پس از تسلیم فرانسھ

.نظامیش جھت دفاع از اتحاد جماھیر شوروی زد
 ، در کشورھای بالتیکیھابرای جلوگیری از کودتای احتمالی نازی

را بھ " یلتون"و " لیتوانی "،"استونی "،نیروھای مسلح اتحاد جماھیر شوروی
.اشغال خود در آوردند

را کھ رومانی " بوکووینا"و شمال " بسارابین" ارتش سرخ ، ژوئن٢٧در 
. اشغال کردند،پس از انقالب بھ  مالکیت خود در آورده بود

دیگر در  اکنون اتحاد جماھیر شوروی و آلمان نازی رو در روی یک
.ستاده بودند ای،ی کنندئ کھ قرار بود در آن صف آرااىامتداد جبھھ

 بھ صورتی گسترده لندن و دیگر شھرھای ھادر پایان ماه ژوئیھ نازی
انگلیس را با فرو ریختن مقدار بسیار زیادی مواد منفجره بر روی مردم غیر 

بھ صورتی دائمی  ھا کھ طی ماهھاھدف از این حملھ.  بمباران کردند،نظامی
ور را کھ در آن زمان از  این بود کھ کش، مردم غیر نظامی ادامھ داشتىعلیھ

.تر و فلج تر کند ھر چھ ضعیف،شدت ضعف بھ زانو در آمده بود
آن گیجی . اما اکنون تغییرات مھمی در سطح کشور انگلیس در جریان بود

 جای خود ، اتخاذ شده از طرف چمبرلینھاىو از ھم پاشیدگی حاصلھ از سیاست
 مردم ،سطح این کانال کوچکدر سرتاسر . پارچگی داده بود را بھ اتحاد و یک

با سرعت و " چرچیل"دولت .  بودندھاانگلیس ناظر فعالیت شدید ستون پنجمی
 ، بھ جاسوسان نازی،اسکاتلند یارد و مأموران امنیتی. قاطعانھ عمل کرد

طی .   رھبران و دسیسھ گران ستون پنجمی ھجوم بردند، انگلیسیھاىفاشیست
 مقامات دولتی بھ مدارک مھمی ، در لندن انگلیسیھاىیک حملھ بھ مقر فاشیست

رھبر حزب .  را بازداشت کردندھادست یافتھ و تعداد بسیاری از ستون پنجمی
Sir( "اوسوالد موسلیسر  "،فاشیستی انگلیس Oswald Mosley(، در محل 

 حیرت آور دیگری نیز یھاسکونتش دستگیر شد و بھ دنبال آن بازداشت
John( "جان بکت. "صورت گرفت Beckett(، عضو سابق پارلمان و پایھ گذار 
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. اچ. آ" کاپیتان ،"خلقحزب " بھ نام ھاحزب ضد روسی و ھوادار نازی
.A.H( "رامسی Ramsay(،ادوارد   "، عضو دست راستی پارلمان اسکاتلند

 و دیگر دوستان ،"فوکس"کارمند وزارت بھداری و ھمسرش دکتر " دادلی آلن
با تصویب قانون خیانت بھ وطن  .  دستگیر شدندھا و فاشیستھا نازیىبلند پایھ

. راه برای اعدام خائنان بھ کشور باز شد
 مسکو درس عبرت ھاىدولت انگلیس نشان داد کھ از وقایع فرانسھ و دادگاه

 اعالم کرد کھ رئیس سابق سازمان امنیت نیروی ١٩٤٠گرفتھ و در ژوئیھ 
Sir("  بری دوموایلسر"ی آدمیرالئدریا Barry Domvile(،دستگیر شده است  .

متوفی بود کھ " ماکس ھوفمن"و " گنبرزآلفرد رو"یکی از دوستان " دوموایل"
حاد جماھیر ت اى توطئھ علیھھاى در بسیاری از طرح١٩١٨پس از سال 

در زمان دستگیریش او رھبری گروھی بھ نام . شوروی دست داشت
The(" چپــ؛لینک" Link(،کمک مالی رئیس گشتاپو  را کھ در انگلستان با 
کردند را بر  پشتیبانی میھاسازماندھی شده بودند و از نازی" نریش ھیملرایھ"

.عھده داشت
 مردم انگلیس با ،نداکھ دشمنان داخلی از میان رفتھ با اطمینان خاطر از این

.  آنھا بھ دفاع برخاستندى را پاسخ داده و علیھھا نازیھاىتصمیمی قاطع بمباران
 حدود نیروی ھوائی انگلیس ، و در عرض یک روز١٩٤٠سپتامبر  ١٧در 

. ھواپیمای آلمانی را بر فراز انگلیس سرنگون کردند١٨٥
در مقابل این مقاومت غیر منتظره و با توجھ بھ حضور نیروھای ارتش 

 ھیتلر در کنار کانال فرمان ایست داد و از تصرف ، شرقیىسرخ در جبھھ
.جزایر انگلیس خوداری کرد

 ارتش اتحاد ،وقتی کھ دو قدرت بزرگ نظامی جھان.  بود١٩٤١ ،سال
دیگر   جھت تسویھ حساب مسلحانھ در مقابل یک،جماھیر شوروی و آلمان نازی

.  ھیجان غریبی سرتاسر اروپا را در بر گرفتھ بود،قرار گرفتند
 صوفیھ را تصرف کرده و بدین تریتب بلغارستان ھادر اول مارس نازی

.  شدھاپایگاھی برای نازیتبدیل بھ 
توسط یک شورش " پائول" پس از سرنگونی رژیم شاھزاده ، آوریل٦در 

 اتحاد جماھیر شوروی ،مردمی در یوگسالوی و فرار جاسوسان نازی از کشور
در ھمان روز . دنموقراردادی مبنی بر عدم تجاوز با دولت یوگسالوی امضاء 

. و کشور را مورد ھجوم قرار دادآلمان نازی بھ یوگسالوی اعالم جنگ کرد 
]٢[. استالین بھ ریاست دولت اتحاد جماھیر شوروی انتخاب شدھ ماه م٦ در

 ، ھواپیماھای جنگی،ھا تانک١٩٤١ ژوئن سال ٢٢ صبح ٤ساعت 
  قبلین بدون اعال، واحدھای موتوری و پیاده نظام ھیتلر، متحرکىتوپخانھ
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 وسیع کھ از ىمتداد یک جبھھ مرزھای اتحاد جماھیر شوروی در ااز ،جنگ
 .مبادرت بھ حملھ کردند ،بالتیک تا دریای سیاه ادامھ داشت

 .پخش شد گوبلز در رادیو  توسط جنگی ھیتلرىصبح ھمان روز اطالعیھ
:در این اطالعیھ از جملھ اعالم شد

در این لحظھ عملیاتی نظامی در جریان است کھ ! مردم آلمان» 
ترین عملیاتی باشد د کھ یکی از بزرگشواز لحاظ وسعت تصور می

در اتحاد با رفقای . گر آن بوده استکھ جھان تا بھ حال نظاره
در امتداد اقیانوس منجمد " نارویک" جنگندگان پیروزمند ،فنالندی

واحدھای آلمانی تحت فرماندھی فاتحان نروژی . نداشمالی تجمع کرده
 رھبری فرماندھان  تحت،و با ھمکاری مبارزان آزادیخواه فنالندی

 شرقی آلمان از شرق ىجبھھ. کنند از خاک فنالند دفاع می،خود
سربازان آلمانی و . ادامھ دارد" کارپات"آغاز شده و تا " پروس"

 ،دیگر و تحت فرماندھی رئیس دولت ی در اتحاد با یکئرومانیا
تا دریای سیاه " دانوب"و " پروت"ینی ئ در طول ساحل پا،"آنتونسیو"

 این جبھھ تنھا دفاع از کشورھای منفرد ىاز این رو وظیفھ. ندادهایستا
 بلکھ محافظت تمام اروپا و بھ این طریق نجات ھمھ ،نیست

«.باشدمی

 اتحاد جماھیر شوروی ى مجارستان و فنالند در جنگ علیھ، رومانی،ایتالیا
 مخصوص فاشیستی در فرانسھ و اسپانیا ھاىاتحادیھ.  پیوستندھابھ نازی

 ى را علیھ"مقدس" جنگی ،ارتش متحد ضد انقالب در اروپا. ندسازماندھی شد
در عمل مورد " ھوفمن" ژنرال ھاىطرح. اتحاد جماھیر شوروی آغاز کرده بود

.گرفتآزمایش قرار می
 ، ھواپیماھای بمب افکن و کشتی ھای جنگی ژاپنی١٩٤١ دسامبر ٧در 

آلمان نازی و ایتالیای . ملھ کردند آمریکا حىبدون اخطار قبلی بھ ایاالت متحده
.نداد آمریکا اعالم جنگ دىفاشیستی بھ ایاالت متحده

: دسامبر پرزیدنت روزولت طی پیامی بھ مردم آمریکا چنین گفت٩در 

 در موازات با ، سال اخیر ژاپن در آسیا١٠ جاری ھاىسیاست» 
 این  و، ھیتلر و موسولینی در اروپا و آفریقا قرار گرفتھھاىسیاست

این ھمکاری چنان حساب . تر نیز شده استروزھا ھر چھ ھماھنگ
 توسط  نیروھای ھاشده است کھ تمام کشورھای جھان و تمام  اقیانوس

 «.ندافاشیستی بھ میدان جنگی عظیم تبدیل شده
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. حملھ کردری ژاپن بدون اخطار قبلی بھ منچو، ١٩٣١سال 
.اتیوپی حملھ کرد ایتالیا بدون اخطار قبلی بھ ، ١٩٣٥سال 
.ریش را بدون اخطار قبلی اشغال کردت ھیتلر ا، ١٩٣٨سال 
.ھیتلر بدون اخطار قبلی بھ چکسلواکی یورش برد، ١٩٣٩سال 

 قبلی بھ لھستان حملھ ى ھیتلر با ھمان شیوه،١٩٣٩بعدھا در ھمان سال 
.کرد

  بلژیک و، ھلند، دانمارک، ھیتلر بدون اخطار قبلی بھ نروژ،١٩٤٠سال 
.لوکزامبورگ حملھ کرد

. ایتالیا بدون اخطار قبلی بھ فرانسھ و سپس بھ یونان حملھ کرد،١٩٤٠سال 
. ھیتلر بدون اخطار قبلی بھ اتحاد جماھیر شوروی حملھ کرد،١٩٤١سال 

 سیام و ایاالت متحده آمریکا ،و اکنون ژاپن بدون اخطار قبلی بھ اندونزی
.حملھ کرده است

.ندا واحدسیستماس یک ما بر اسًتمااینھا 
 ضد کمینترن ھاى دولتىجنگ مخفیانھ. ندا از ھم دریده شدهھاماسک

 مردم آزاد تبدیل ى اتحاد جماھیر شوروی بھ تدریج بھ جنگی جھانی علیھىعلیھ
.استشده 

: پرزیدنت روزولت در پیامی بھ کنگره چنین گفت١٩٤١ دسامبر ١٥در 

بھ نترن ارداد ضد کمی قری دولت ژاپن با امضا١٩٣٩ در سال »
 ،دانیمطور کھ ما می ھمان. ه استصورتی آشکار با آلمان متحد شد

 اما ، اتحاد جماھیر شوروی بستھ شده استى علیھً ظاھرا،این قرارداد
 دنیای آزاد و ىمقصود واقعی آن این است کھ اتحادی فاشیستی را علیھ

وجود ھ  فرانسھ و ایاالت متحده آمریکا ب، انگلیسىبخصوص علیھ
 «.آورد

 تعیین کننده و پایانی خود تبدیل بھ یک ىجنگ جھانی دوم در مرحلھ
 متحدی از ھاى جھانی میان نیروھای فاشیست بین المللی و ارتشاىمبارزه

.بشریت پیشرو شده بود
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: بخش بیست و دوماتتوضیح

 ،اکیبھ سمت چکسلوھا  با حرکت نازی١٩٣٨سپتامبر ٢٤در ) ٨. ص(ــ ] ١[
خود ى اصلی  روزنامھى در سر مقالھ" سوسیال اپیل" ترتسکیستی ــنیویورکی ى روزنامھ

:اعالم کرد

اروپاست ى لخلقھاترین ھیوالھای ناقصچکسلواکی یکی از وحشتناک» 
دمکراسی چکسلواکی ھیچ گاه بیش از . کھ در کنفرانس ننگین ورسای تولید شد
δϴϟΎΘϴ̡Ύ̯�έΎϤ՝Θγ�ΖϬΟ�ϒϴ՝̯�ζ ηϮ̡ �̮ ϳΖγ�ϩΩϮΒϧ�̶Θ��Εέϭήο�ϯ Ύϫ̶ ΨϳέΎΗ�ˬ

 دولت سرمایھ داری ىانقالبی را علیھھاى در ھر شرایطی شدیدترین مخالفت
«.کندچکسلواکی طلب می

بھ صورتی ھا  ترتسکیست،با انتشار شعارھای شبھ انقالبی در اروپا و آمریکا
کوچک اى ھقرارداد امنیت جمعی و حق دولتى خستگی ناپذیر تبلیغات شدیدی را علیھ

وقتی کھ . متحد بھ راه انداختندھاى برای دفاع از حقوق خود در مقابل تجاوزات دولت
ریش و چکسلواکی بھ نوبت ت ا،شمال و میانی چینھاى  دولت، اسپانیا،اتیوپیھاى دولت

 اعضای ترتسکیستی بین الملل چھارم ، ایتالیا و ژاپن مورد حملھ قرار گرفتند،توسط آلمان
.دبرای آغاز جنگ بواى  کھ امنیت جمعی فقط بھانھ، فریاد کشیدنددر سراسر جھان

. است" ارتجاعیى وظیفھ"در واقع یک " دفاع از دولت ملی"ترتسکی ادعا کرد کھ 
بھ عنوان ھا ترتسکیستى  کھ بھ وسیلھ،"بین الملل چھارم و جنگ "،خودى در اطالعیھ

: ترتسکی نوشت،شدده می امنیت جمعی استفاىخود علیھى مطلبی بنیانی در مبارزه

 بھ خصوص کشورھای بالکانی ،ملیھاى  دفاع از دولت،در یک کالم» 
 ، پاسپورت،ملی با مرزھای خودھاى دولت.  عملی است ارتجاعی،اروپاى شده

 تبدیل بھ ،ھاو ارتش خودشان جھت دفاع از گمرکھا  گمرک،سیستم دولتی
تصادی و فرھنگی انسانیت مانعی صعب العبور بر سر راه پیشرفت و تکامل اق

 بلکھ نابودی آن ،اری نیستدکارگران دفاع از دولت سرمایھى وظیفھ. نداشده
«. بھ صورتی کامل و قطعی است

ى جبھھى ھواداران و طرفداران ترتسکی در اروپا و آمریکا تبلیغات شدیدی را علیھ
 پرست ضد  دولت جمھوری خواه اسپانیا و دیگر جریانات وطن،آزادی بخش فرانسھ

 در صدد ایجاد امنیت ،فاشیست کھ از طریق امضای قرارداد با اتحاد جماھیر شوروی
 ،در این تبلیغات.  آغاز کردند،جمعی و اتحاد در سطح کشورھای خودشان بودند

تنھا عامل در گیر کردن کشورشان در جنگ ھا کردند کھ این جنبشادعا میھا ترتسکیست
: گفت،"جیمز. ال. سی"بھ نام ھا ی ترتسکیستیکی از رھبران انگلیس. بودند

 بلکھ ،آزادیبخش نیستى  وحدتی برای مبارزه،"متحد استالینیى جبھھ"»
«. وحدتی است برای این کھ تمام کارگران را بھ یک جنگ امپریالیستی بکشاند
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شکست نیروھای متحد فاشیستی " عواقب"ترتسکی خود بھ صورتی مداوم در مورد 
 در بازجوئی مکزیک ١٩٣٧او در آوریل سال . صلح طلب اخطار دادھاى تدر مقابل مل

:گفت

 آلمان و ى انگلیس و اتحاد جماھیر شوروی علیھ،پیروزی فرانسھ» 
کھ اتحاد جماھیر شوروی بھ یک است  قبل از ھر چیز بھ این معنی بود ،ژاپن

کست  برای ش،ندو و فرانسھ بھ دولتی فاشیستی تبدیل ش،اریددولت سرمایھ
یک پیروزی بھ معنای برقراری . ھیتلر بھ نیروی نظامی قدرتمندی نیاز است
«. فاشیسم در فرانسھ و نابودی آن در آلمان بود

ین طریق ترتسکی و دیگر ھواداران تبلیغاتچیش دست در دست سازشکاران و بد
امنیت  برای متقاعد کردن مردم اروپا بھ این کھ ،ُوزرای مبلغ نیروھای متحد فاشیستی

 و این کھ آنھائی کھ برای عملی شدن این سیاست کار ،دستھ جمعی یک تحریک جنگی بود
.بودند" عروسکان دست استالین"کردند می

 یک ھواپیمای ،٢٢:٣٠ روز شنبھ ساعت ١٩٤١ می ١٠در ) ٢١. ص( ــ ]٢[
 با ،د اسکاتلن،)Lanarkshire( "کشایرارنال" آلمانی در ،)Messerschmitt( "اشمیتمسر"

 کھ متعلق بھ یک ،)Dungavel( "دانگول" در نزدیکی قصری بھ نام اىسر در مزرعھ
یکی از کارمندان قصر شاھد این بود کھ .  ھامیلتون بود سقوط کردىنجیب زاده از خانواده

.  بسیار آرام بھ طرف زمین رھا شد،چگونھ ھواپیما سقوط کرد و بعد یک چتر مانند پری
̯ �ζ ϴΧ�̮ ϳ�ϪΑ�Ϡδϣ�ϭ̵ ί έϭΎθˬ�ΎΑ�Ϫ̯�ΪϳΩ�έ�̵Ωήϣ�ΎΠϧ�έΩ�ϭ�ΪϳϭΩ�Ϫ՜ΩΎΣ�ϞΤϣ�ϑ ήρ�ϪΑ�

" دولف ھسُر "، ھیتلرمعاونمرد مورد نظر . استی شکستھ روی زمین دراز کشیده ئپا
.بود

.مھ کھ انسانیت را نجات دماآمدهمن "!. ھامیلتون" پیش ید ببررام: ھس بھ انگلیسی گفت

Sir( "پاتریک دوالنسر "شھردار گالسکو  Patrick Dollan(، نوامبر سال ١١ در 
:  گفت١٩٤١

 ھس با این امید بھ اینجا آمده بود کھ بتواند دو روز در اسکاتلند بماند و »
کسب در مورد پیشنھادات صلحش با گروه بخصوصی صحبت کند و سپس با 

 «. بھ آلمان بازگشتھ و در مورد سفرش گزارش بدھد، و نقشھسوخت ھواپیما 

 ھاى بود کھ با کمک ھامیلتون و رفقایش بتواند پشتیبانی دست راستیھس امیدوار
رودلف ھس .  بھ اتحاد جماھیر شوروی بھ دست آوردھا نازیىانگلیسی را بھ خاطر حملھ

.اسیر دولت انگلیس شد
:  استالین در رابطھ با ھس و مأموریتش گفت١٩٤١ نوامبر ٦در 
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 از تضادھای طبقاتی موجود  کھ سیاست استفاده،دانستند میھا آلمانی»
 ،در میان کشورھای جداگانھ و اختالفات میان آنھا با اتحاد جماھیر شوروی

 چشمان خود را بر روی شبھ انقالب  ، کھ رھبری فرانسھاستمنجر بھ این شده 
ند و وحشتزده کشور خود را تسلیم ھیتلر ن مقاومت نکھا در مقابل نازی،ددنبب
 گیرنی بر این باور بودند کھ این سرنوشت گریبانطراحان فاشیست آلما. ندنک

 ھس ، آلمانیھاى با ھمین نیت فاشیستًو دقیقا. شدآمریکا و انگلیس نیز خواھد 
ی را متقاعد کند کھ بھ ئمشھور را بھ انگلیس فرستادند کھ سیاستمداران بریتانیا

ً کامالھا آلمانیھاىاما حساب. صف مخالفان اتحاد جماھیر شوروی بپیوندند

«. غلط از آب در آمد

منابع بخش بیست و دوم

یک نظر اجمالی در " صلح و جنگ"انتشار رسمی وزارت کشور آمریکا 
دھد، متأسفانھ در این  بھ دست می١٩٤٣ــ ١٩٣١ھاى زمانی بین سالى فاصلھ

.توضیح بھ شوروی کم توجھ شده است

United States Foreign Policy (Washington, Department of
State, ١٩٤٣)

سیاسی خستگی ناپذیر، ھاى جنگ پنھان و توطئھى برای بررسی این دوره
شب بر فراز "و " غروبى اروپا در آستانھ"شومن . دو کتاب از فردریک ل

. خود را بھ اثبات رساندنداىبھ طور بیسابقھ" اروپا

Frederick L. Schumans, Europe on the Eve (New York, Alfred
A. Knopf, ١٩٣٩) -- Night over Europe (New York, Alfred A.
Knopf, ١٩٤١)

"اروپا داخلی"اسناد دیگری در این دوره از جان گونتربھ نام 

John Günther, Inside Europe, Revised Edition (New York,
Harper and Brothers, ١٩٣٨);

"یق تکنیک مدرن تھاجمیحملھ از طر"ِالوین جونز بھ نام . کتاب ف



٢٧

F. Elwyn Jones, The Attack front Within, The Modern
Technique of Aggression (London, Penguin Booksi, Ltd.,
١٩٣٩);

" مأموریت در مسکو"دیویس بھ نام . ِکتاب  ژوزف ا

Joseph E. Davies, Mission to Moscow (New York, Simon and
Schuster, ١٩٤١);

ُدودسفیر ى روزانھھاى یادداشت

Ambassador Dodd’s Diary (New York, Harcourt, Brace and
Company, ١٩٤١);

نیویورک تایمز در ھاى ، بخصوص سالنامھ"سیاست جھانی"پالم دوت  . ر
مربوطھ بسیار با اھمیتندھاى سال

R. Palme Dutt, World Politics; besonders wichtig sind die
entsprechenden Jahrgänge der New York Times.

ى گزارش استالین بھ کنگره"یک سند تاریخی این زمان از جانب شوروی 
.باشد می١٩٣٩  در دھم مارس" حزب کمونیست بلشویک شوروی١٨

Stalins; Report on the Work of the Central Committee to the
Eighteenth Congress of the C.P.S.U.(B), March ١٠, ١٩٣٩
(New York, International Pubiishers, ١٩٣٩);

Gregory(کتاب گرگوری مایکسینز  Meiksins’" (کھ "  بالتیکىسئلھم
حاوی توضیحات با ارزشی در مورد روابط بین شوروی و کشورھای سواحل 

 ورود ارتش سرخ بھ بالتیک،ى عمومی دربارهى مقالھ. باشدبالتیک می
توان می "شوروی امروزى روسیھ "را دربالتیک و فنالندى کشورھای کرانھ

مشاھده نمود
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Gregory Meiksins’ Buch The Baltic Riddle (New York, L. B.
Fischer, ١٩٤٣); in Soviet Russia Today.

از مقادیر زیادی کتاب در مورد فروپاشی فرانسھ، نویسنگان برای منظور 
".پیروزی خیانت"ئی از پیر کوت ھاخود کتاب

"گورکنان فرانسھ"ِالوئن جونز . ف

Pierre Cot, Triumph of Treason (Chicago-New York, Ziff-
Davis Publishing Company, ١٩٤٤);

"گورکنان فرانسھ"ِو از پرتیناکس در کتاب 

Pertinax, The Gravediggers of France (New York Doubleday,
Do ran and Company, ١٩٤٤).

و مجالت مطبوعھ در این ھا نیویورک تایمز و ھم چنین روزنامھى ھاشماره
.دارندعرضھ میرا اى غیر قابل چشم پوشیزمان منابع 
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 در آمریکا کمینترنیت باضدبخش بیست و سوم ــ 

˺�˰˰�Ϫϴ՜έϯ�ϑ ήρ�ί �ϩΪϧΎϣ�̶ϗΎΑ�ΕΎΠΘγΩϩΎϴγ�

این محور  ى ھدف اصلی و سیاست پشت پرده،١٩٤١ژوئن  ٢٢پس از   
 آلمان نازی ى روسیھ علیھــبود کھ از پیوستن ایاالت متحده بھ اتحاد انگلیس 

 بود کھ ئیھامنزوی کردن ایاالت متحده آمریکا یکی از طرح. جلوگیری کنند
.برای فرماندھان آلمانی و ژاپنی از اھمیت زیادی برخوردار بود

 نیروھای ى حیلھ گرانھھاى اصلی توطئھى ھستھ، آمریکاىھتبلیغات علی
.دادمتحد فاشیستی ضد روسیھ را تشکیل می

 مردم آمریکا با موجی از تبلیغات دروغ و پایان ناپذیر در ١٩١٨از سال 
انقالب . تشوی مغزی قرار گرفتھ بودندس مورد ش،مورد اتحاد جماھیر شوروی

کھ توسط  کار وحشی و بی قانون جنایتى یک دستھکارروسیھ بھ عنوان 
 ارتش ، ترسیم شده بود،ندا تحریک شده،" جنایتکاران و افراد فاسد،قاتالن"

 اقتصاددانان روسی ،معرفی شده" بی نظم و تنبل"سرخ یک نیروی بیکاره 
امید  ھرج و مرج و شرایطی نا" صنایع و کشاورزی روسیھ در ،ندا"ناالیق"

 آن درند کھ ھستروی فقط در انتظار جنگی برد و مردم شوسر میھ ب" کننده
. انقالب کنند"  در مسکوبی وجدانآقایان  "ىعلیھ

 موجی از تبلیغات ضد ،با ھجوم آلمان نازی بھ اتحاد جماھیر شوروی
در اینجا چند نمونھ از سخنان . روسی مبنی بر از ھم پاشیدگی روسیھ آغاز شد

: پس از حملھ بھ شورویً دقیقا،ھاآمریکائی

 «  .دست خواھد گرفت  روز کنترل روسیھ را در٣٠ھیتلر طی » 
Martinــ " سمارتین دی "١٩٤١ ژوئن  ٢٤( Dies عضو کنگره ــ(

 کھ تا بھ حال کسی  استتر از چیزی بزرگ، بزرگاىمعجزه» 
 کھ ارتش سرخ را از است الزم ،پس از نوشتھ شدن انجیل دیده است

 ١٩٤١ژوئن  ٢٧( «  . دھدشکست کامل طی یک مدت کوتاه نجات
Fletcher( "فلچر پرات" Pratt(در نیویورک پست (
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توانند  نمی، و آمریکا و انگلیس، روسیھ محکوم بھ مرگ است»
 ارتش ىمانعی در مقابل این مرگ سریع کھ حاصل حمالت کوبنده

نیویورک  " ــHearstــ  تسری ھىروزنامھ(« .  ایجاد کنند،ستھانازی
Newــ  "رنال آمریکنوژ yorkJournal Americanژوئن ٢٧  ــ 

١٩٤١(

 در مورد ھاوجھ خود را با آلمانی توانند بھ ھیچ نمیھاروس» 
 و . آموزش و تجھیزات مقایسھ کنند،کارھای نظامی و رھبری

 "ترنشا" و )Budjonny( "ونییبود "،)Timoschenko( "تیموشنکو"
)Stern( ،یتلایھ کوجھ شب  از لحاظ  اخالقی بھ ھیچ )Keitel( و 
 ارتش سرخ ، و سیاستھاپاکسازی.  نیستند)Brauchitsch("یچخبرا"

در  "بالدوین. ھانسون دبلیو"١٩٤١ ژوئن ٢٩( «  .را نابود کرده است
)نیویورک تایمز

 عدم آگاھی بھ دانش رھبری ، استبداد،جز بی لیاقتیھ  در اینجا ب»
رھبری کردن . توضیحی نیست نیازی بھ آوردن ھیچ بھانھ و ،و ابتکار

 این غول عظیم را نا امید و ،ھااز طریق ایجاد وحشت و پاکسازی
 سال فریب داده و این ٢٥روسیھ جھان را در طول . ناتوان کرده است

 قبول این شوک ىما باید خود را آماده. ندا برمال شدهھاظاھر سازی
̲ ϨΟ�Ϧϳ�ή՜�έΩ�Ϫ̯�ϢϴϨ̯ˬ�̶ΗέϮλ �ϪΑ�̵ϭέϮη�ήϴϫΎϤΟ�ΩΎΤΗ��ί �ϞϣΎ̯

)"سوکولسکی. جرج ای "١٩٤١ ژوئن ٢٦( « .میان خواھد رفت

" ھوستون پست" از سردبیران روزنامھ ی یک١٩٤١ نوامبر ٢٠در 
)Houston Post(، بھ چاپ " شناختھ ناىروسیھ" تحت عنوان اىمقالھدر سر

الی مطرح شد کھ مدت زیادی افکار مردم آمریکا را بھ خود ؤدر آنجا س. رساند
.کردمشغول 

:استدر مقالھ چنین آمده 

برای این کھ تا بھ حال توضیح کافی برای این حقیقت کھ چرا » 
 یھا سال گذشتھ مردم ایاالت متحده آمریکا در مورد پیشرفت٢٠طی 

، ندا نگاه داشتھ شدهیبی خبردر مادی کشور اتحاد جماھیر شوروی 
ر مجموع  د، ھیتلر بھ شوروی یورش بردھنگامی کھ. داده نشده است

 بر این نظر بودند کھ استالین ،ھمھ کشور در عمل و بھ صورتی متحد
دورنمای " داناترین ما. "ن مھلکھ نجات دھدی خود را از ادتواننمی
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آنھا پیش بینی . زدند را برای روسیھ رقم نمیاىامیدوار کننده
 بھ سرعت کشور را بھ تصرف خود در ھاکردند کھ نازیمی
  از مشتاقانھ منتظر تسلیم روسیھ پسھا آمریکائی و اغلب،وردندآمی

. بودندھااشغال کشور توسط آلمانی
چگونھ و چرا این اطالعات از مردم آمریکا مخفی نگھ داشتھ شده 

 «است؟

 دیواری میان مردم اتحاد جماھیر شوروی و آمریکا ١٩١٨بعد از سال 
 مصنوعی توسط نفرت و ترس از روسیھ در آمریکا بھ روشی. کشیده شده بود

 گاردھای سفید روسی مھاجر و جاسوسان ضد ،سیاستمداران و تجار مرتجع
 ھاى و مأموران سازمانمحورانقالب و سرانجام تبلیغات وزرای کشورھای 

.  ایجاد شده بود،امنیتی
 گاردھای سفید مھاجر روسی بھ سرعت بھ آمریکا ،پس از انقالب روسیھ

 موجی از آشفتگی فکری و سوء ظن را ، ساختگیھاىھجوم آورده و با دروغ
ولی پس از اعالم . وجود آوردندھ  کشور اتحاد جماھیر شوروی بىبر علیھ

 آمریکا تبلیغات ضد روسی مھاجران تزاری ىجنگ از طرف آلمان نازی علیھ
.در ایاالت متحده آمریکا بھ سرعت رنگ و لعاب خود را از دست داد

آنھا در مجمع . ر آمریکا ساختھ شد نازی دھاىاولین ھستھ١٩٢٤در سال 
" سیبلیفریتز گ" در شیکاگو کھ تحت رھبری )Teutonia( ونیاتیونازیستی ت

)Fritz Gissibl(سال کاپیتان ریلی و  در ھمان. کردند فعالیت می،کرد عمل می
 بین المللی ضد ىی اتحادیھئ بخش آمریکا،دیگر شرکای گارد سفیدی روسیش

 فریتز گیسیبل، جاسوسان نازی١٩٢٠ ىطی تمام دھھ. بلشویکی را دایر کردند
Heinz(کنوبل پاناشینز او ھ Spanknoebel( ، بھ دستور رودلف ھس و آلفرد
نبرگ در صف اول فعالیت کرده و سیاست ضد دمکراسی و ضد روسی در زرو

 سفید ضد ھاىایاالت متحده آمریکا را با یک ھمکاری بسیار نزدیک با روس
.کردندی می سازماندھشوروی

Peter(  پتر آفاناسیف،یروسمھاجر  ١٩٢٢در سال  Afanassjew,(، با 
Peter( وبیش مستعار شاھزاده پتر کوھاىنام Kuschubje(،پتر  ملقب بھ 

کمک کرد و " پروتکل صھیون" بھ سانفرانسیسکو آمد و بھ انتشار ،آرمسترانگ
Viktor( کایویلِ کاپیتان ویکتور د،ھمراه افسر تزاری سابقھ ب de Kayville(، 

ی غیر ئآمریکا"  تبلیغاتی ضد یھودی بھ نام ىآغاز بھ نشر یک روزنامھ
The("یھودی American Gentile(،در این جریان .  کردھا بھ نفع آلمانی

Oscar( وسال و اسکار فیب فریتز گیس،آفاناسیف با جاسوسان نازی Pfaus(

.کردھمکاری می
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Nikolai( فونیکالی ریباک Rybakow(، کلنل سابق در ارتش تحت کنترل 
 مان گریگوری سمیونوفا سفید آتى ارتش موسوم بھ ارتش روسیھ،ھاژاپنی

)Grigori Semjonow(،بھ ایاالت متحده آمریکا آمد و ١٩٢٠  ى در آغاز دھھ 
وقتی . در آنجا با تبلیغات ضد روسی و ضد یھودی خود جنجال بزرگی بر پا کرد

 روسی ى روزنامھ،فو ریباک، در آلمان بھ قدرت رسید١٩٣٣کھ ھیتلر در سال 
 در نیویورک پایھ گذاری )Rossija(" روسییا" را بھ نام ھازبان ھوادار نازی

 جاسوس ژاپنی سمیونوف و ھمکار نزدیک او رودزایفسکی.  کرد
)Rodsajewski(ف در تماس نزدیک بودند و با ریباکری بھ نام منچوىا از منطقھ

 گارد سفید را کھ از نظر مالی توسط ھاىاندھی یکی از ارتشو در آنجا فرم
 بھ صورتی ریتبلیغات ژاپنی از منچو.  بھ عھده داشتند،شد اداره میھاژاپنی

. رسید بھ چاپ می"روسییا" ى در روزنامھھامداوم ھمراه با تبلیغات نازی
 ھیتلر بھ اتحاد جماھیر شوروی روزنامھ نیویورکی ى با حملھ١٩٤١درسال 

 مشتعل و تنبیھ کننده با انصاف ،شمشیر کشنده"ف ارتش آلمان نازی را بھ وریباک
.تشبیھ کرد"  سپاه سفید و وطنپرست مسیحی ضد بلشویکی ھیتلر،الھی

بلغ ضد یھودی و ُ م،"روسییا"یکی از مشھورترین ھمکاران ریباکوف در 
Boris(  بوریس براسول،)Ochrana( راناخُوجاسوس سابق ا Brasul(  نام داشت

کھ اولین سازمان ضد روسی را بالفاصلھ پس از انقالب روسیھ در آمریکا پایھ 
 ضد یھودی را در ھاىگذاری کرد و بھ صورت وسیعی مدارک و یاداشت

.               کردایاالت متحده آمریکا توزیع می
براسول ھرگز امید خود را در مورد بازگشت تزار بھ قدرت در روسیھ از 

 او بھ صورتی خستگی ناپذیر تبلیغات ١٩٣٠ و ١٩٢٠ ھاىطی سال. داددست ن
 انجمن ،کردمی اتحاد جماھیر شوروی سازماندھی ىشدیدی را در آمریکا علیھ

 متعدد ھاى با نوشتن مقاالت و کتاب،ضد روسی گاردھای سفید را بھ راه انداخت
 شورویضد  ھاىدولت اتحاد جماھیر شوروی را مورد حملھ قرار داده و دروغ

 ١٥در . گذاشت دولتی ایاالت متحده آمریکا میھاى در اختیار سازمانراخود 
 گاردھای ى در یک مالقات کوتاه سری با رھبران بلند پایھ١٩٣٥نوامبر سال 

 شورویضد ھاى  براسول گزارشی یک ساعتھ از فعالیت،سفید در نیویورک
 ارائھ ،ی کرده بودبھ آمریکا سازماندھ١٩١٦خود کھ پس از ورودش در سال 

بھ خاطر " شاکار شجاعانھ"او در این جلسھ با غرور مخصوصی در مورد . داد
ایجاد مانع بر سر راه بھ رسمیت شمردن اتحاد جماھیر شوروی از طرف ایاالت 

.  صحبت کرد١٩٣٣متحده آمریکا قبل از سال
 براسول با سمت مشاور ،دان روسیبا ارتقاء خود بھ عنوان یک قانون

او حتی . در نیویورک آغاز بھ کار کرد قوقی در دفتر حقوقی برادران کادرتسح
در مورد " مشاور متخصص" دولتی آمریکائی بھ عنوان ھاىاز طرف سازمان
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 شد مورد استفاده قرارمسائلی کھ بھ اتحاد جماھیر شوروی مربوط می
گاه او در مورد ادبیات روسی و موضوعاتی از این قبیل در دانش. گرفتمی

. کرد آمریکائی سخنرانی میىکلمبیا و دیگر مراکز تدریسی شناختھ شده
براسول از ھر راھی کھ امکان داشت از دوستان با نفوذ خود جھت برانگیختن 

. کرد اتحاد جماھیر شوروی استفاده میىی علیھنسوء ظن و دشم
 انزوا طلب و ضد روسی بھ نام ى وقتی کھ اتحادیھ١٩٤٠یز ئدر پا

 براسول بالفاصلھ تبدیل بھ یکی از فعاالن آن ،پایھ گذاری شد "کن فرستآمری"
او ادبیات ضد روسی بسیاری برای اتحادیھ تھیھ کرد و مقاالت او در . شد

از میان آن مدارک تبلیغاتی کھ براسول برای . نشریات اتحادیھ بھ چاپ رسید
 اتحادیھ تھیھ کرد و بھ سرعت در میان اعضای" مریکن فرستآ "ىاتحادیھ

 بھ اتحاد جماھیر شوروی در ھا نازیى بود کھ پس از حملھاى جزوه،پخش شد
 بھ اتحاد جماھیر شوروی ھااعتراض بھ دادن قرض و کمک مالی آمریکائی

بود کھ از "  مھاجران روسی مقیم شانگھایىبیانیھ"این جزوه حاوی . منتشر شد
 کھ ھمگی تحت نظر ، سازمان ناسیونالیستی گارد سفید در خاور دور٢١طرف 

کھ  " فاشیستی روسیىاتحادیھ. " امضاء شده بود،کردنددولت ژاپن فعالیت می
 ،شد و با دستیاری گیورگی سمیونوف رھبری می،توسط کنستانتین روزاوسکی

. بود کھ جزوه را امضاء کرده بودندئیھایکی از سازمان
James( لرھیلویجیمز  Wheeler - Hill(ــمانی  آلى رھبر اتحادیھ 

 یکی از افراد سرشناسی بود کھ نقش رابط میان گاردھای سفید و ،آمریکائی
 بلکھ ، آلمانی نبود لرھیلوی. کرد را در ایاالت متحده آمریکا بازی میھانازی

او پس از شکست گارد سفیدھا .  متولد باکو بودویکی از گارد سفیدھای روسی 
 او توسط ١٩٣٩در سال .  آمریکا رفتبھ آلمان آمد و مدتی بعد بھ ایاالت متحده

. دولت آمریکا بھ جرم جاسوسی بھ سود آلمان دستگیر شد
 ژاپنی در میان گارد سفیدھای مقیم ــیکی از جاسوسان سرشناس آلمانی 

 ١٩٣٣ سپتامبر ٢٥در .  نام داشت ونزیاتسکی. آناستازیا آ" گراف "،آمریکا
Paul( ل تواــون لیلیانفلد ف. جاسوس نازی پائول آ A. von Lilienfeld - Toal(

ِپلی ویلیام دادلی، ھوادار نازیىھاىانقره بھ رھبر آمریکائی پیراھن اىدر نامھ
)William Dudley Pelley(نوشت :

خواھم مسائلی را در مورد روابطم با وسیلھ می من بدین» 
 ھاىستاد ارتش روس" من در تماس با ....گاردھای سفید متذکر شوم

Putnam( ) کون، پوتنام، ٦٣١ی تصندوق پس" (یستفاش Conn( قرار 
 در حال حاضر در خارج از ، ونزیاتسکی. آ.  آقای آ،رھبر آنھا. گرفتم

.D( کانل. یج.  آقای د،  اما دستیار او،بردکشور بھ سر می J.
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Kunle(، بسیار محبت آمیزی برای من نوشت و بھ ھمراه آن ى نامھ 
فاشیستی خودشان را نیز برای من ارسال چند نمونھ از مجالت 

«.داشت

Graf( ونزیاتسکی" گراف" Wonsiatzki( تومپسوناز  )Thompson(در  
 با سمت یکی از افسران تزاری در جنگ ارتش سفید ،)Connecticut(کنتاکی

 او رھبری یک گروه تروریستی ،پس از شکست دنیکن. دنیکن شرکت کرده بود
از جملھ عملیات آنھا ربودن اھالی روسیھ و بر . ده گرفترا  بھ عھ" ھکریم"در 

.  شکنجھ و قتل آنھا بھ دلیل پرداخت نشدن باج بود،نفترگاساس آن تقاضای باج 
 بھ ایاالت متحده آمریکا آمد و با خانم ماریون ١٩٢٠ونزیاتسکی در آغاز دھھ 

Marion( تفنسشبوکینگھام ریم ا Buckingham Ream Stephens(، یک 
ونزیاتسکی بھ .  سال از او مسن تر بود ازدواج کرد٢٢کھ ،ریکائی میلیونرآم

. تبعیت آمریکا درآمد و در امالک ریم در تامپسون اقامت کرد
ΩϮΑ�ϪΘηά̳ �ϭ�έΎϴΘΧ�έΩ�ε ήδϤϫ�Εϭή՜�Ϫ̯�̶ΗΎϧΎ̰ϣ�ΎΑˬ�ί ΎϏ�̶ ̰ δΗΎϳΰϧϭ�

خواست بھ  میًا ارتشی کھ او شخص،بھ سازماندھی ارتشی ضد بلشویکی کرد
 ،یئاو بھ صورتی گسترده بھ کشورھای اروپا. مراه آن تا مسکو پیشروی کندھ

 ،پرومرگوی و آمریکای جنوبی سفر کرد و در آنجا با فرستادگان تئآسیا
 ضد روسی مالقات ھاىلمللی ضد بلشویکی و دیگر سازمانا بینھاىاتحادیھ

.کرد
" البی انقھاىیستحزب فاشیستی ناسیونال" ونزیاتسکی ١٩٣٣در آگوست 

مقر آنھا در . نشان رسمی آنھا صلیب شکستھ بود. را در آمریکا پایھ گذاری کرد
 ھاى از اسلحھاىدر آنجا ونزیاتسکی زرادخانھ. امالک تامپسون قرار داشت

اتوماتیک و تعداد زیادی تفنگ و دیگر تجھیزات نظامی را ذخیره کرده و با 
 تمرین ،کستھ بر آن بودگروھی از جوانان کھ لباسی نظامی کھ نقش صلیب ش

.  کردمی
اربین و دیگر شھرھای خاور دور مسافرت چ ، او بھ توکیو١٩٣٤ ھدر م

 از جملھ کلنل ، روسیھاىکرد و با اعضای فرماندھی ژاپنی و فاشیست
 و در آنجا آلفرد ،ونزیاتسکی از ژاپن بھ آلمان رفت. نوف مشاوره کردوسمی
زمان نظامی و امنیتی آلمان را مالقات  دکتر گوبلز و فرستادگان سا،گنبرزرو

او مأموریت جاسوسی بھ نفع آلمان و ژاپن را در ایاالت متحده آمریکا بھ . کرد
.عھده گرفت

 ، سانفرانسیسکو، محلی از حزب ونزیاتسکی در نیویورکئیھاشعبھ
Sao( سائو پائلو،آنجلسسول Paulo( )( اربینچ و در )برزیلCharbin(، 
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 محلی تحت نظر مستقیم جاسوسان ھاى افسران این شعبھ.سیس شدأی ترمنچو
. کردندسازمان امنیت آلمانی و ژاپنی کار می

 سازمانی تحت ، جاسوسی در ایاالت متحده آمریکاھاىبھ جز فعالیت
ھاى شد و فعالیت خود او نیز حمایت مالی میىوسیلھھ رھبری ونزیاتسکی کھ ب
سیس أداد تروی را نیز انجام می اتحاد جماھیر شوىخرابکاری و ترور علیھ

 ، ونزیاتسکی بھ نام فاشیست کھ در تامپسونى روزنامھ١٩٣٤در فوریھ . شد
: اعالم کرد،شدکنتاکی منتشر می

 موفق بھ خارج کردن یک ٥- اکتبر گروه سھ نفری آ٧در » 
 ١٠٠ حدود ،طبق اخبار منتشره. قطار نظامی از ریل راه آھن شدند

. ھ قتل رسیدندنفر در این جریان ب
 بھ خاطر عملیات ،)Starobinsk( تاروبینسکش اىدر منطقھ

تعداد .  عملیات بذر افشانی بھ صورتی کامل نابود شد،"نابرادر"
سای کمونیست مسئول این عملیات بھ صورتی مرموز ؤزیادی از ر
 رئیس ،"زکمیارازاو "ىدر سوم سپتامبر در منطقھ. ناپدید شدند
 بھ ١٦٨ و ١٦٧ برادران شماره ىوسیلھھ  بیکاشترمزارع اکمونیست 
 «!قتل رسید

  ١٥٠٠مبلغ "اعالم کرد کھ سردبیر آنھا " فاشیست "١٩٣٤ریل ودر آ
Boris( رداواسلوتی دریافت کرده است کھ پس از آزادی بوریس کو Kowerda(

ن  در ای ".یست از جانب آقای  ونزیاتسکیا ھدیھھااین پول. از زندان بھ او بدھد
 در ،یکوف در ورشوُ و،ردا بھ دلیل ترور سفیر شورویوزمان بوریس کو
.لھستان زندانی بود

چنین آمده "  انقالبیھاىیستحزب فاشیستی ناسیونال" رسمی ىدر برنامھ
:بود

 ، مفسران نظامی،دھندگان نظامی روسی ترور سازمان»
 و!  بلند پایھ را سازماندھی کنیدھاىرھبران سیاسی و کمونیست

!بخصوص دبیر حزب را ترور کنید
 سرخ ھاىدر تمام دستورات صادر شده از طرف ارگان

ھ  رژیم بی نظمی بھاىدر روابط میان کمونیست! خرابکاری کنید
 روابط تلفنی را قطع و نابود ، تلگراف را ببریدھاىدکل! وریدآوجود 

!کنید
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ما بھ صورتی شگفت :  در ذھن خود بسپارید،برادران فاشیست
 ما بھ صورتی مداوم ایجاد خرابکاری ،یزی در حال پیشرفت ھستیمانگ

 « !کنیم و بھ این فعالیت خرابکارانھ ادامھ خواھیم دادمی
٣

آناستازیا ونزیاتسکی  " گراف "، ژاپن بھ پرل ھاربرىبالفاصلھ پس از حملھ
 قوانین جاسوسی ىاو بھ جرم تخطی علیھ. توسط مقامات آمریکائی بازداشت شد

 آلمان و ژاپن گناھکار شناختھ شده ھاىلیم اطالعات نظامی آمریکا بھ دولتو تس
]٣[ .و بھ پنج سال زندان محکوم شد

: چانین نوشت١٩٤٢ در ژانویھ 

 و این آخرین گلولھ از ،آخرین گلولھ ھنوز شلکیک نشده است»  
 و با شلیک این گلولھ حتی رژیم ــآمریکای آزاد شلیک خواھد شد 

 «. شودن ھم سرنگون میاستالی

"آمریکا را از کمونیسم نجات دھید" ــ ٢

طرحی جھت سازماندھی یک جنبش بین " در آمریکا ،١٩٣١در سال 
مورد حمایت مالی سازمانی موسوم بھ " المللی برای مبارزه با خطر سرخ

روزنامھ نگار سابق و متخصص در . قرار گرفت" ملیفدراسیون ھمشھریان "
Ralph(ایزلی.  رالف ام،ضد کمونیستی و ضد کارگریتبلیغات  M. Easley(، 

 "گودپرمن ھاون "١٩٢٧در سال . پایھ گذار و رھبر این سازمان بود
)Norman Hapgood(ایزلی نوشت" اىی حرفھوطن پرست "افشای در اى مقالھ .

:او اعالم کرد

ترین  بزرگ، برای آقای ایزلی اتحاد جماھیر شوروی،البتھ» 
.Mr( او بھ ھمراه آقای بوریس. راھت بودک Boris(، بھ صورتی 

 «.داوطلبانھ جنبش تزاریسم را مورد حمایت مالی قرار داده است

 گفت )Hour(،"زمان" ونزیاتسکی  بھ یک خبرنگار روزنامھ ١٩٤٠در ژوئن  ــ ٣
.باشندمی" نظرات مشترکی"کھ او و ترتسکی در مورد رژیم شوروی دارای 



٣٧

Hamilton( ھامیلتون فیش Fish(ھاری  "، کنگره در نیویورکى نماینده
Harry("نگیاآگوستوس  Augustus Jung(بلغ ضد یھودی و ُ در شیکاگو م

 "ِکایرفرج سیلوستر وج "ی،کارگرھاى  میان سازماندرجاسوس با سابقھ 
GeorgeSylvester Viereck)(، ًبعدا جاسوس و " قیصرآلمان"جاسوس سابق

Matthew( "ماتیو ول"نازی  Woll(،  جانشین ومعاون ارتجاعی فدراسیون کار 
کھ آشکارا اتحاد جماھیر " .ال.اف.آ"، "ملی ھمشھریان ىاتحادیھ"موقت ریاست 

 و تعداد دیگری از افراد بلند ،نامیدمی" ھیوالی وحشتناک سرخ "شوروی را
فدراسیون " از جملھ اعضای سازمان ، در آمریکاھا ضد بلشویکىپایھ

.            متعلق بھ آقای ایزلی بودند" لیمھمشھریان 
ی ئبخش آمریکا" ایزلی ریاست سازمانی بھ نام ١٩٣٣ در آغاز سال 

را بھ عھده "  کمونیستیخطر جھانی ىبارزه علیھ بین المللی برای مىکمیتھ
تعداد  .اروپا در برلین قرار داشتى خانھلمللی این سازمان در ابینمقر . گرفت

 بھ عضویت این سازمان در ،"لیم ھمشھریان ىاتحادیھ"زیادی از اعضای 

 .آمدند
٤

 تبلیغاتی ھاى آمریکائی بود کھ بھ صورتی آشکار اولین نوشتھىاین شاخھ
بھ صورت کتابی ھا این نوشتھ.  را در ایاالت متحده آمریکا منتشرکردھانازی
این . چاپ شد" کمونیسم در آلمان" در آمد و در انگلیس تحت نام شورویضد 

ھزاران نسخھ از . بھ چاپ رسیده بود" اکھارت "ىکتاب در آلمان توسط چاپخانھ
از طریق .  شدادهفرستآمریکا بھ  اقیانوس اطلس جھت توزیع  طریقاین کتاب از

" ناسیونالیستی" و در جریان برگزاری جلسات ، پستىوسیلھھ توزیع گسترده ب
 این کتاب بھ صورتی وسیع ، شیکاگو و دیگر شھرھا، لوس آنجلس،در نیویورک

 ضد ىولیھ آژانسی را کھ در اصل فرم ا،"گنبرزآلفرد رو"در ھمان سال  ــ ٤
  در ،ش رھبری تبلیغات ضد روسی در سطح جھان بوداشد و وظیفھکمینترن محسوب می

 خطرى بین المللی برای مبارزه علیھىکمیتھ"این سازمان . برلین سازماندھی کرد
کردند  کھ تحت رھبری این سازمان عمل میئیھااز دیگر سازمان. نام گرفت" ھابلشویک

:توان ازمی
مونیستی آلمانی ضد کھاىانجمن

بلوک ضد کمونیستی آمریکای جنوبی
اتحادیھ ضد کمونیستی چین شمالی

یئاتحادیھ ضد کمونیستی اروپا
 تھدیدات جھانی ى بین المللی برای مبارزه علیھىی از کمیتھئبخش آمریکا

.نام بردھا کمونیست
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ات وسیعی در غتبلی. شدمیبھ دست مردم رسانده پست و پخش  ىو بدون ھزینھ
 جھت ھر چھ ، شکل ارسال نامھ در جلسات و بھ،ھا در سخنرانی،ھاروزنامھ

.بھتر معرفی کردن کتاب در سطح ایاالت متحده آمریکا آغاز شد
:شداین کتاب با این نقل قول آغاز می

 ما با ،شد احساس میئی بودند کھھا ھفتھ،در آغاز این سال» 
 «!ی فاصلھ داشتیمئآغاز ھرج و مرج بلشویکی سر مو

ھیتلرآدولف صدر اعظم 

چنین  اىبا یک بیانیھ برنامھ، ١٩٣٣ اول سپتامبر ، خودىالمیھدر اع
:شوداضافھ می

«.  باید این کتاب را بخوانندھاچرا آمریکائی» 
 ى فعالیت آنھا و بخصوص مسئلھ، تبلیغات کمونیستیىمسئلھ» 
 اتحاد جماھیر  شناختن بھ عبارت دیگر بھ رسمیت،ال روزؤمورد س

ترین مسائل ت از با اھمی،ه آمریکاشوروی توسط دولت ایاالت متحد
.شودمردم آمریکا محسوب می

ست چالش طلبانھ کھ باید توسط ھر فرد کنجکاوی  ااین کتابی
 چرا کھ تاریخ مبارزه میان مرگ و زندگی را کھ آلمان ،مطالعھ شود

دھد نشان می. دھد نشان می،با آن در مبارزه با کمونیسم تجربھ کرده
 در آلمان ھاازی و خرابکاری کھ کمونیست سرنگون سھاىکھ روش

 ھمان تجربیاتیست کھ توسط دشمنان این مردم متمدن ،نداتجربھ کرده
. گیرددر ایاالت متحده آمریکا مورد ستایش قرار می

عنوان مطلبی آموزنده در ھ ارزش این افشاگری کھ باید ب
ت  ما را بر آن داشى کمیتھ،کشورھای دیگر مورد مطالعھ قرار گیرد

کھ آن را در اختیار رھبران افکار عمومی در سراسر ایاالت آمریکا 
 «.قرار دھیم

 بین المللی ى آمریکائی کمیتھىشاخھ"این اظھارات توسط اعضای رھبری 
:امضاء شده بود" ھا تھدیدات کمونیستىبرای مبارزه علیھ

Walter( کول. والتر سی»  C. Cole(، رئیس شورای دفاع و 
. در دیترویتھیئت تجارتی
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JohnRoss( فیلدتجان رس دیال Delatfield(،نیروھای ى فرمانده 
.ی جنگ جھانیئ و یکی از مسئوالن برپا،امیظن

Ralph( ایزلی. ِمرالف ا M. Easley(،  فدراسیونرئیس 
.لیمھمشھریان 

. عضو کنگره،ھامیلتون فیش
Elon( ون ھوکرتلون ھانتینگِا Hantington(،ى ھ رئیس اتحادی

.فاع آمریکائید
.F( جانسون. او. اف O. Johnson(،یک "ى ھ رئیس اتحادی

".آمریکای بھتر
Orvel( اورول جانسون Johnson(،ژنرال .

Harry( انگیھاری  Jung(،)  رئیس کانون اطالعات و ھوشمندان
.)آمریکائی

Samuel( ساموئل مک رابرتز McRoberts(،مدیر بانک .
.C.G( نورمن. جی.سی Norman(،ھاى شرکتۀ رئیس اتحادی 

.ساختمانی
Ellis( الیس سیرل Searle(، یونایتد ماین ورکر" سردبیر".
Walter( استیل. والتر اس S. Steel(، ناشنال " سردبیر

."ریپابلیک
John( روورئت. جان بی B. Trevor(، آمریکن کولیشن" رئیس".

Archibald( استیونسون. آرچیبالد ای E. Stevenson(، عضو 
.سابق سازمان جاسوسی آمریکا

 تھدیدات ى بین المللی برای مبارزه علیھىبخش آمریکائی کمیتھ
 «.کمونیستی

ھا  کھ بھ کتاب تبلیغاتی نازیئیھایئ تعدادی از آمریکاىدر اینجا بھ پیشینھ
":کنیمکردند نگاھی میمیدر آلمان کمک مالی ،  "کمونیسم در آلمان"

Harry(" انگی وسھاری آگوست" Augustus Jung(، کھ یکی از جاسوسان 
 رھبری سازمانی ضد دمکراسی در شیکاگو را ،شدجنبش کارگری محسوب می

"کانون اطالعات و ھوشمندان آمریکائی"بھ نام 
)American Vigilante Inteligence association(،بھ عھده داشت 

وسی از طرف سازمان جاس) ھوشیاری" (جیلنتیو"نشریھ آنھا بھ نام 
مورد حمایت قرار گرفتھ و خواندن آن بھ ھمھ " ورلد سرویس" بھ نام ھانازی

Peter("پتر آفاناسیف. "شدتوصیھ می Afanassjew(،روسی یک گارد سفید ، 
 ىانگ در تشکیالت ضد روسی بود کھ بھ پخش ترجمھیاز جملھ شرکای قدیمی 
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" انگی"عدھا ب. در ایاالت متحده آمریکا کمک کرد" ھاپروتکل صھیونیست"
Robert( مک کورمیک. یکی از دوستان خوب سرھنگ رابرت ار

R.McCormick(،شیکاگو " و پرخاشجوی شوروی ضد ى کھ ناشر روزنامھ
.شد و دفتر خود را در برج تریبون در شیکاگو باز کرد" تریبون
کھ تبلیغات " ناشنال ریپابلیک"ى  سردبیر روزنامھ،"استیل. والتر اس"

 ھدفش این بود کھ در میان ،کرد رھبری میشوروی ى را علیھاىبدون وقفھ
کمک " ھاپروتکل صھیونیست"انگ در پخش یاو بھ . تاجران آمریکائی نفوذ کند

.کرد
 سازمانی کھ در ،بود" ھا آمریکائیىاتحادیھ"رھبر  "رووئتر. جیمز بی"
 از طرف وزارت دادگستری متھم شد کھ بھ صورتی توطئھ آمیز ١٩٤٢سال 
در ارتباطی " رووئتر. "رد نیروھای مسلح آمریکائی را داى تخریب روحیھقصد

 قرار داشت و سازمان او بھ شوروی سفید ضد ھاىبسیار نزدیک با روس
 اتحاد جماھیر شوروی بھ پیش ى تبلیغات شدیدی را علیھ،صورتی مستمر

.   بردمی
 ،ا بودکھ زمانی عضو سازمان جاسوسی آمریک" استیونسون. آرچیبالد ای"

یکی از کسانی بود کھ طی جنگ جھانی دوم تبلیغات شدیدی را در ایاالت متحده 
 بسیار نزدیکی ىاو رابطھ. برد اتحاد جماھیر شوروی بھ پیش میىآمریکا علیھ
مشاور اقتصادی شھر  "ىایزلی داشت و متعاقب آن بھ سمت نماینده. با رالف ام
 ،و ضد دموکراسی کھ رئیسش سوسیالیستی ضد محل تبلیغات یک ،"نیویورک

Merwin( ھارت. مروین ک K. Hart(، فاشیست مبلغین دیکتاتور یکی از 
.   انتخاب شد، فرانکو بود ژنرال،یئاسپانیا
 با سمت ١٩٢٣ در سال ، مجلس در نیویورکىنماینده" ھامیلتون فیش"

از مسکو " ءھامیلتون فیش و شرکا"رئیس امور واردات و صادرات شرکت 
 پیشنھادی را بر اساس ،وقتی او بھ ایاالت متحده آمریکا بازگشت. رددیدن ک

بعدھا او بھ . برقراری روابط تجاری با اتحاد جماھیر شوروی بھ مجلس ارائھ داد
در آغاز . یکی از مخالفان سرسخت شوروی در ایاالت متحده آمریکا مبدل شد

 ،" آمریکائیىھاتحقیق در مورد کمونیست "ى بھ عنوان رئیس کمیتھسی ىدھھ
 مخالفان اتحاد جماھیر شوروی در آمریکا ،فیش سخنگوی اصلی گاردھای سفید

مأمور سابق " بوریس براسول. " شوروی بودىو دیگر دشمنان قسم خورده
 ،"متخصصانی"بلغ آلمانی از جملھ ُم" ِکایرفرج سیلوستر وج"و " راناخُوا"

وقتی ھیتلر بھ . دندکروری اطالعات کمک میآرا در جمع" فیش"بودند کھ 
 را بھ عنوان مردی کھ آلمان را از  گرفتار ھارھبر نازی" فیش "،قدرت رسید

بھ عنوان .  مورد ستایش قرار داداست نجات داده ھاشدن در چنگ کمونیست
با " فیش "،ی و مصالحھئن پر و پا قرص سیاست انزواگراایکی از ھوادار
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 عمومی ھاى آنھا را در گزارش متحد شد و تبلیغاتھاطرفداران معروف نازی
 آلمان ى وزیر امور خارجھدر آلمان با فیش ١٩٣٩یز ئدر پا. مجلس درج کرد

 "یانوچزو ئتگالگراف " ایتالیا ى وزیر امور خارجھ،"ون ریبنتورپفیم خیوآ"
)Graf Galeazzo Ciano(،  اتی داشتھ است مذاکرھابا دیگر متحدان نازیو .

 و هبھ کشورھای مختلف اروپا مسافرت کردفیش با یک ھواپیمای آلمانی 
را " است آلمان عادالنھ ھاىکوشش"کھ  مصرانھ تقاضای یک مونیخ جدید و این

 ھا جاسوس نازیى در دادگاھی علیھ١٩٤٢در فوریھ سال . کردموعظھ می
در ایاالت متحده آمریکا توسط یک گروه " فیش" افشاء شد کھ دفتر ،"ِکرایف"

کھ   و ایناست مورد استفاده قرار گرفتھ ،ان مقر جاسوسیتبلیغاتی نازی بھ عنو
 را در ھا کھ تبلیغات آلمانیئی استیکی از آنھا" ھیلجورج  "،"فیش"منشی َ

. ه استکردایاالت متحده آمریکا رھبری می
 بسیاری از ،زمانی کھ پای آمریکا بھ جنگ جھانی دوم کشیده شد

 ،کردندمعرفی می" ضد کمونیست" کھ خود را بھ عنوان ، فاشیستیھاىسازمان
 دستورات و در ھااین سازمان. در سراسر ایاالت متحده آمریکا فعال بودند

جاسوسان . کردندبسیاری موارد کمک مالی از برلین و توکیو دریافت می
.  را پایھ گذاری کرده بودندھامزدور آلمان نازی تعداد زیادی از این سازمان

 ىاتحادیھ"آمریکائی و  -  آلمانیىملھ اتحادیھ از ج،ھابرخی از این سازمان
-Kyffhäuser("ویزرھکیف Bund(، تالشی در جھت نفی ارتباط خود با 

 ى جبھھ،ھااى از جملھ پیراھن نقره،کھ بقیھ  در حالی،نیروھای خارجی نداشتند
 صلیبی ھاى وطن پرستان آمریکائی و جنگى اتحادیھ، گارد آمریکائی،مسیحیان

نجات " خود را بھ شکل مجمع وطن پرستان کھ بھ معنای ،ئیبھ سبک آمریکا
.بزک کرده بودند" آمریکا از خطر کمونیسم بود

 سازمان فاشیستی در ایاالت متحده آمریکا ٧٥٠ کمتر از ١٩٣٩در سال 
ى ھا ضد یھودی و بیانیھ،موافق محور ھاىساختھ شده بودند کھ با سیاست

  کشور را شوروی، ضد ھاىزنامھ خبری و روھاى اعالمیھ،ھا نشریھ،رسمی
 این ،با شعار نجات آمریکا از خطر کمونیسم. مورد ھجوم قرار داده بودند

 تشکیل یک دولت ، شعار سرنگونی دولت آمریکا، و انتشاراتشانھاسازمان
 اتحاد جماھیر شوروی ى فاشیستی علیھھاىفاشیستی آمریکائی و اتحاد با دولت

.کردندرا تبلیغ می
ویلیام  "ھا ھوادار نازیاى رھبر پیراھن نقره١٩٣٦مبر سال  نوا١٨در 
: کردماعال"  دادلی پلی

 کھ ، بھ ما اجازه بدھید کھ این مسئلھ را بھ روشنی توضیح دھیم»
 ھدفش سرنگونی دولت ،اگر جنگی داخلی در این کشور آغاز شود
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 جھود غاصب است کھ ھاى بلکھ بیرون راندن کمونیست،آمریکا نیست
 تحت نظر مسکو اىوجود آوردن شعبھھ آمریکا را بھ منظور بدولت 

«.... خود در آورده اندىبھ قبضھ

 رھبر نازی پسند ،پس از یورش آلمان نازی بھ اتحاد جماھیر شوروی
Pater( لینفکا. پاتر چارلز ای "، مسیحیانىجبھھ Charles E. Coughlin(، در 

 اعالم ،)یععدالت اجتما(" ستیسسوسیال جا "، ژوئیھ در ارگان تبلیغاتی خود٧
:کرد

ست بھ خاطر  ا اتحاد جماھیر شوروی جنگیىجنگ آلمان علیھ» 
 بی خدا قبل از ھاى کھ چطور کمونیست،وریمآما بھ یاد می. مسیحیت

 والدین جھود بی خدا در روسیھ پس انداختھ و ىوسیلھھ ھر چیز ب
«.نداهمتولد شد

 "وینرودز.بیجرالد"توسط،تبلیغاتقبیلھمینازــ
)Gerald B. Winrod(،ــ دیفندر "ى در نشریھ)مدافع(")Defender(در ویچیتا ، 

:کانزاس

William( "گرنزویلیام کول"ــ  Kullgrens(،بیکن الیت "ى در نشریھ" 
)Beacon Light(،کالیفرنیا،و در آتاسکادر .

 ")تن ساخنمایان (ری-اکس "ى در نشریھ)CourtAshers(کورت آشرزــ 
)X-Ray(ایندیانا،در مونسی .

.E.J( گارنر. جی. ایــ  Garners( در ویچیتا" پوبلیسیتی" در نشریھ، 
.کانزاس
Charles( ھودسون. لز بیرچاــ  B. Hudsons(در آمریکا  "ى در نشریھ 

America( "خطر in Danger(،نبرسکا، در اوماھا .
 در شوروی و ضد ھانازیو تعداد زیاد دیگری نشریات مشابھ ھوادار 

. شدسراسر ایاالت متحده آمریکا منتشر می
تعداد زیادی از این افراد توسط وزارت دادگستری بھ " پرل ھاربر"پس از 

 بھ منظور ،جرم پخش تبلیغات تحریک کننده و توطئھ گرانھ با جاسوسان نازی
 ،ن وصفبا ای.  بھ محاکمھ کشیده شدند،سرنگونی دولت ایاالت متحده آمریکا

 پخش تبلیغاتی از این قبیل کھ نیروھای فاشیستی یک ،طی تمام دوران جنگ
 ىوسیلھھ  آمریکا بىکھ ایاالت متحده  و ایندننکرا دنبال می" مقدسجنگ "
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 لندن و مسکو فریب خورده و بھ ، توطئھ گر جھود در واشنگتنھاىکمونیست
.ند بھ صورتی مداوم ادامھ داشتاجنگ کشیده شده

پائول شیفر داستان سقوط  ــ٣

 روزنامھ ، پلیس آمریکا، بھ پرل ھاربرھا ژاپنیىچند روز پس از حملھ
 موقر و میانھ سال اھل آلمان را کھ در یک مھمانسرای ،نگاری کوچک اندام

 ولی در ،نام او پائول شیفر بود.  دستگیر کرد،کردزیبا در نیویورک زندگی می
 او بھ عنوان مفسر آمریکائی یک سازمان بایگانی وزارت امور خارجھ نام

 ")قلمرو ــ امپراطوری(ش یاداس ر" بھ نام ،ھاتبلیغاتی دولتی ھوادار نازی
)Das Reich(�ˬΩϮΑ�ϩΪη�ΖΒ՜��

یست واضح کھ بھ روشنی نشان ا نمونھ،بررسی تاریخ زندگی پائول شیفر
در  تحت پوشش مبارزه با اتحاد جماھیر شوروی ھادھد کھ چگونھ نازیمی

 .کردندایاالت متحده آمریکا فعالیت می
٥

١٩٢٢از .  جھانی بودىزمانی پائول شیفر یک روزنامھ نگار شناختھ شده
 "تبالھتاگبرلینر" او با سمت یک مفسر روسی برای ١٩٢٩تا 

)Berliner Tageblatt( مطلع روسیھ شناسھاىشخصیت" بھ عنوان یکی از  "

. کردندحتی جاسوسان ژاپنی ھم در ایالت متحده آمریکا تبلیغات ضد روسی می ــ ٥
̶ ϣ�Ϧηϭέ�̶ϟΎ՝ϣ�ϥϮϨϋ�ϪΑلی کلیر. جان سی "، جریانتوان از" )C. Le Clair(، نام برد 

 و ، دولتی نیویورککالجدر معلم تاریخ یک شرکت بین المللی تلفن و در گذشتھ  کھ مدیر
بھ عنوان یک فرد صاحب نظر در مورد مسائل او  .در بروکلین بود" سنت فرانسیس "کالج

 لی کلیر مقاالت بسیاری را در مدح ژاپن برای نشریات معروف آمریکائی ، بودخاور دور
 ایاالت ىکرد کھ اتحاد جماھیر شوروی تھدید واقعی علیھنوشت و در آنھا ادعا میمی

ی ئرا با محتوا" ھایئتفسیرھا و پیش گو"او حتی نگارش ستونی بھ نام . استمتحده آمریکا 
 روزنامھ و نشریھ در سراسر ٢٠٠ین مقاالت در ا.  بھ عھده داشت،تبلیغات مشابھ از

 میان آمریکا و اتحاد جماھیر شوروی ئیاھیچ دوستی "ىمقالھ. شدمیکشور منتشر 
 کھ درسال ،"لی کلیر"یست مشخص از مقاالت منتشر شده توسط انمونھ" مطلوب نیست

اھان  کار آگى او بھ وسیلھ١٩٤٣یز سال ئدر پا. ظاھر شد" آمریکا "ى در نشریھ١٩٤٠
 سپتامبر ٨در تاریخ .  و در دادگاھی در نیویورک بھ محاکمھ کشیده شد،آمریکائی دستگیر

 کردهبلغ مزدور برای دولت ژاپن کار میُاو اعتراف کرد کھ طی سھ سال بھ عنوان یک م
. مأموریت او چند ماه  قبل از جریانات پرل ھاربر بھ پایان رسید. است
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شات پر آب و تاب او از اتحاد جماھیر گزار. در سطح جھان معروف شد
 ،سیاستمداران بلند پایھ.  زبان مختلف برگردانده شده بودھاشوروی بھ ده

ی و ئ اداره کنندگان بزرگ صنایع و سرمایھ گذاران اروپا،نویسندگان معروف
. شمار او بودندآمریکائی از جملھ دوستان و تحسین کنندگان بی

ر بھ عنوان یک مفسر روسی متوقف و بھ  شیفھاى فعالیت١٩٢٩یز ئدر پا
 ،طی یکی از بازدیدھای موقتیش در آلمان. صورتی غیر منتظره پایان یافت

 بازگشت او را بھ ، دولتی اتحاد جماھیر شوروی بھ صورتی ناگھانیھاىارگان
شدت خشم ھ این ممنوعیت ب. اتحاد جماھیر شوروی ممنوع اعالم کردند

خواستند علل اتخاذ این تصمیم را از جانب آنھا می. ن او را بر انگیختاھوادار
اما جواب این سؤال در دفتر بایگانی پلیس امنیتی . اتحاد جماھیر شوروی بدانند

.روسیھ قرار داشت و مھر سری بر آن خورده بود
 در جریان اعترافات ، ١٩٣٨ مارس ٢ سال بعد در ٨ ،بخشی از دالیل

در دادگاه " میکائیل چرنوف "،شاورزی راست و کمیسر سابق کبلوکگر توطئھ
.  افشاء شد،عالی اتحاد جماھیر شوروی

 روبل از سازمان نظامی ٤٠٠٠ کھ او ماھانھ ،اعتراف کرد" چرنوف"
 جھت دادن اطالعات سری نظامی و اقتصادی روسیھ و ،امنیتی آلمان

او نام . کرده است دریافت می،سازماندھی یک طرح بزرگ خرابکاری
 انجام  را خودىانی را کھ تحت نظر او اولین عملیات خرابکارانھجاسوس آلم

مفسر " این جاسوس آلمانی " چرنوف"بر اساس اعترافات .  افشاء کرد،داده بود
.نام داشت"  پائول شیفر،بالتھبرلینر تاگ
تنھا چند روز پس از .  میکائیل چرنوف تیرباران شد١٩٣٨  مارس١٣در 

" تبالھبرلینر تاگ" ىمفسر روزنامھ" با سمت  پائول شیفر،"چرنوف"اعدام 
)Berliner Tageblatts(دش آمریکا وارد.

 او بھ یکی از ،١٩٢٩پس از اخراج او از اتحاد جماھیر شوروی در سال 
 نبود کھ یکی اىھفتھ.  تبدیل شدشورویترین مبلغان ضد ن و پر در آمدیترفعال

ماھیر شوروی حملھ شده بود و شدت بھ اتحاد جھ  او کھ در آن بھاىاز مقالھ
 ھاى در یکی از روزنامھ،کرد نزدیک پیش بینی میاىسقوط آن را در آینده

.معروف آمریکا و یا اروپا بھ چاپ نرسد
 سیاست بھ ىپس از ازدواج با یک کنتس روسی بھ آمریکا رفت کھ علیھ
 ىادر مقالھ. رسمیت شمردن اتحاد جماھیر شوروی از طرف آمریکا تبلیغ کند

 شیفر ،تجدید چاپ شد" یجستا دزریدر"کھ در " معامالت خارجی "ىدر مجلھ
:بھ شدت اخطار داد
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در صورتی کھ آمریکا تصمیم خود را در مورد بھ رسمیت » 
 آنھا از ١٩٣١یم کھ در سال ئوانیم در آینده بگوت ما می،ن بگیردناختش

 یکی اری و اتحاد جماھیر شوروید میان اروپای سرمایھ،ملأروی ت
 جز ،ن از طرف آمریکاناختسیاست بھ رسمیت ش. ندارا انتخاب کرده

کھ دست اتحاد جماھیر شوروی را در حملھ بھ کشورھای  این
 «. دیگری در بر نداردى نتیجھ،تر کنداری اروپا بازدسرمایھ

" تبالھبرلینر تاگ" شیفر بھ عنوان مفسر ،وقتی کھ ھیتلر بھ قدرت رسید
او بالفاصلھ بھ آلمان بازگشت و بھ سمت سردبیر . ردکدر لندن کار می

 ،شداداره میتبلیغات رایش  ترا وزنظارت کھ آن زمان تحت اىروزنامھ

 .انتخاب شد
٦

او .  شیفر دستور گرفت کھ در آمریکا زندگی کند١٩٣٧ زمستاندر 
 بود از تبلیغات ضد اى زیرکانھى کھ مجموعھ،بالفاصلھ از نیویورک تلگرافی

 ھادولتی نازیھاى  ارگانىتوانست مورد عالقھئی و اطالعاتی کھ میآمریکا
پست مفسر " شیفر"از مدتھا قبل بھ . فرستاد" تبالھبرلینر تاگ" بھ ،باشد

.  داده شده بود، بودھا کھ ارگان تبلیغاتی و رسمی نازی،"یشاداس ر"آمریکائی 
 آمریکا محسوب  رسمی دکتر گوبلز در ایاالت متحدهى او نماینده،در این پست

 ىیکی از وظایف او این بود کھ جو را در ایاالت متحده آمریکا علیھ. شدمی
امور متخصص " از شورویمقاالت ضد . اتحاد جماھیر شوروی بر انگیزد

 و نشریات آمریکائی بھ چاپ ھا بھ صورتی منظم در روزنامھ،شیفر" یھروس
کھ  در حالی. سکو بود مھاى او دادگاهىیکی از موضوعات مورد عالقھ. رسید

 کھ او را بھ عنوان یک ،ذ خود در خارج از کشوراو برای دوستان با نفو ــ ٦
 بھ ،ندد و از بازگشت او بھ آلمان بھ سختی متعجب شده بو،شناختندخبرنگار لیبرال می

صورتی محرمانھ توضیح داد کھ او مأموریتی سری و ضد نازی را در آلمان بھ عھده 
رزش خود در خارج  خود سعی در حفظ  روابط با اھاى بھ فعالیتاوبا توجھ. استگرفتھ 

. توضیحات او را پذیرفتند، بسیاری از رفقای او،کھ عجیب این. کشور داشت
William( "دود. ویلیام ای "،سفیر آمریکا E. Dodd( از جملھ کسانی بود کھ شیفر 

 ١٩٣٦ نوامبر ١٥در . موفق بھ قانع کردن او در مورد احساسات ضد نازی خود نشد
:ر مورد شیفر چنین نوشتدر دفتر خاطرات خود د" دود"

دانم کھ او چند سال پیش سوسیال من شیفر را زیر نظر داشتھ و می»  
 آلمانی در ایاالت ى بھ عنوان مفسر برای یک روزنامھھا سال،دمکرات بود

 در حال حاضر یک نازی تمام عیار و. متحده آمریکا زندگی کرده است
«.است
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 ،کردشمار آمریکائی خود تشریح می را برای خوانندگان بیھاشیفر این دادگاه
 ،او بوخارین. افشا شده بود" بلوفی بزرگ" مانند ،خود بھ عنوان جاسوس آلمان

 ھاىبلشویک" و دیگر جاسوسان ستون پنجمی را بھ عنوان ، رادک،پیاتاکف
حال زیباترین تحسینات خود را برای  نولی با ای. کردمعرفی می" واقعی

. ترتسکی پس انداز کرده بود
٧

 آمریکا با توجھ بھ دستگیری ى تبلیغاتی شیفر در ایاالت متحدهھاىفعالیت
 نیویورک ى روزنامھ١٩٤٣ سپتامبر ١٣در . او پس از پرل ھاربر ادامھ داشت

مان با  در مورد آلاى خود مقالھى اول ضمیمھ روز یکشنبھىتایمز در صفحھ
Conrad( "کنراد لونگ"امضای  Long(،بھ عنوان نویسنده بھ چاپ رسانده بود  .

 کھ است توضیح داده شده بود کھ نویسنده فردی ،داشتی از طرف سردبیرددر یا
. استمورد مطالعھ قرار داده "  شرایط  آلمان را در زمان جنگ حاضرًدقیقا"

:مقالھ حاوی این خبر بود کھ

ید کھ در این تابستان محصول حبوبات در آبھ نظر می»  
 دو برابر ھا استفاده شده از طرف آلمانیھاىین بھ دلیل روشئاوکرا
 «.داششده ب

 ىنویسنده. این یک نام مستعار بود. ی وجود نداشت"کنراد لونگ"در واقع 
.پائول شیفر نام داشت" تایمز"

 موفق شدند ،کائی او تعدادی از دوستان با نفوذ آمری،پس از بازداشت شیفر
آنھا شرایط را برای او بھ شکلی آماده کردند کھ او . کھ او را از زندان آزاد کنند

ق شدند کھ او بھ فآنھا حتی مو. بنویسد" تایمز"توانست تحت نام مستعار در می
وق الجیشی در دفتر س ھاىعنوان مشاور در امور معامالتی آلمان برای فعالیت

.م شوددولتی امریکا استخدا
.  شیفر دوباره توسط افراد وزارت دادگستری بازداشت شد١٩٤٤در بھار 

 سابق و مخصوص دکتر ىو این بار جای ھیچ شکی باقی نبود کھ این بار نماینده
.ماندگوبلز تا پایان جنگ در زندان باقی می

 ى در یک فصل نامھ١٩٣٨ کھ در آوریل ،"استالیناز لنین تا " بھ نام اىدر مقالھ ــ ٧
 شیفر نوشت کھ استالین یک ،بھ چاپ رسید" معامالت خارجی"معروف آمریکائی بھ نام 

 و ،برد حسادت و قدرت طلبی رنج می، کھ از بیماری حرص و آز،است" ی مکارئآسیا"
او در جھت قبضھ کھ آنھا مانعی بر سر راه   را فقط بھ دلیل اینھاکھ او ترتسکیست این

. اعدام کردند،کردن قدرت
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 دیزىکمیتھ ــ ٤

 متحده  در ایاالت، کمی قبل از امضای قرارداد مونیخ،١٩٣٨در آگوست 
" آمریکائیغیر "ھاى ت مخصوصی برای تحقیق در مورد فعالیىآمریکا کمیتھ

بھ " مارتین دیز "، تگزاس در مجلسىریاست این کمیتھ را نماینده. تشکیل شد
.عھده داشت

قبل از ھر چیز "  دیزىکمیتھ"پنداشتند کھ ھدف مردم چنان میدر آن موقع 
.است ایاالت متحده آمریکا  نیروھای فاشیستی درھاىمبارزه با دسیسھ
 دیز انجام آن را بھ عھده گرفتھ ، مجلسى کھ نماینده،"تحقیقات"بھ جای این 

 دشمن اصلی و ،کھ  بود متقاعد کردن مردم آمریکا بھ این در واقعآنھاھدف  ،بود
.باشدمیشماره یک آنھا اتحاد جماھیر  شوروی 

 شورویبلغ ضد ُم ناشناس سابق در جنبش کارگران و ًجاسوس تقریبا
Edward( "سولیوان. ادوارد اف" F. Sullivan( ىکمیتھ" اولین کسی بود کھ 

او یکی از " دیز"قبل از ھمکاری با . برای انجام تحقیقات انتخاب کرد" دیز
بود کھ " ھاینیئونالیستی اوکرایجنبش ناس" بھ نام شورویفعالین تشکیالتی ضد 

دستورالعمل دریافت ھا یرد سفیدو دیگر گا" ھتمان اسکوروپاداسکی"از 
.کردمی

در بوستون روزنامھ نگار مفلسی بود کھ " سولیوان "،در دوران جوانی
ی استخدام شده ئی آمریکاھاینیئ در میان اوکراشورویبرای برانگیختن جو ضد 

یک " ولی در مورد ،ینی صحبت کندئ اوکرااىتوانست کلمھاگر چھ او نمی. بود
. کردتبلیغ می" اوکرائین غیر وابستھ

بازپرس آتی و انتخابی مارتین دیز بھ سرعت بھ فردی مھم در جنبش 
 او ،بھ عنوان سخنگوی جنبش.  آمریکائی تبدیل شدــفاشیستی اوکرائینی 

 با آنھا ھمکاری و ،بلغان و جاسوسان نازی برقرار کردُ نزدیکی را با مىرابطھ
 سولیوان ١٩٣٤ ژوئن ٥در . کردبھ صورتی علنی از مواضع آنھا حمایت می

 آمریکائی و نیروھای ضربتی ــ ینآلماى ھ با اعضای اتحادیاىدر جلسھ
لکسینگتون و خیابان "ی از خیابان اواقع در گوشھ" تورنھال"اونیفورم پوش در 

:، بیان کرده بوداو در جریان گفتگو.  در نیویورک صحبت کرد٨٥

 «! بھ دریا بریزیدشپشو را این جھودھای ىھمھ»

بھ عنوان سخنران اصلی در جریان " سولیوان "١٩٣٦گوست آدر 
ا ھکنفرانسی در سطح کشور با رھبران نژاد پرست آمریکائی و ھواداران نازی
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North( " شمالیکارولین" واقع در )Asheville("شویلِا"در  Carolina(، نقش 
ویلیام  "ھااى رھبران پیراھن نقره،سخنرانان دیگر در کنفرانس. اصلی را داشت

Wiliam( "لیِدادلی پ Dudley Pelley(،" جیمز ترو" )James True(، کھ با 
. ارنست اف "،کردمی فاشیستی را منتشر اىمجلھ" سولیوان"ھمکاری 

Ernest( "لمھارستِا E. Elmhurst(، کوفشیفال.اف.ای" با نام مستعار" 
)E.F.Fleischkopf(،ی و جاسوس  آمریکائــآلمانی ى ھ از اعضای اتحادی

. بودندھانازی
سخنرانان بھ شدت بھ اتحاد جماھیر شوروی حملھ کردند و مدعی بودند کھ 

. است"  یھودیــ کمونیستی ىتوطئھ"حکومت روزولت بخشی از یک 
سخنانی را "در سخنرانی خود " سولیوان"نوشتند کھ " شویلِا "ھاىروزنامھ

."ورد آ بر زبان می،کردمی سخنرانی پیدا ى کھ اگر ھیتلر اجازهاز داشت،برا
٨

 ى از بخشی از گذشتھ، آزادیخواه آمریکائیھاىکھ سازمان زمانی
بر خالف میلش او را از کار مجبور شد  ، دیز،ناخوشایند سولیوان پرده برداشتند

 ئی کھ ادعا،"جوئیصرفھبھ دلیل . "دن بازرسی بر کنار کئیسخود بھ عنوان ر
.کرد" دیز"

 کھ مخارج کارھای ،مد کھ مالیات دھندگان آمریکائیآچنین بھ نظر می ــ ٨
 ،کردند پرداخت می،دبو" دیز" بازرسی ى کمیتھئیس کلو ردر زمانی کھ ا  را"سولیوان"

.ًجدول زیر را کھ لیست جرائم پلیسی او است، کامال جالب یافتند

زاتمجا مکان تاریخ جرم

دستگیر و آزاد شده ١٩٢٠/٩/٧ ماسچارلزستون مستی

روکسباری دالر جریمھ٢٥ ١٩٢٣/١٢/١٨ رانندگی با سرعت باال

سافولک دالر جریمھ٢٥ ١٩٢٤/٢/١١ رانندگی بدون گواھینامھ

 آزادی بھ قید ضمانت
)تقاضای تجدید نظر(

سافولک ١٩٢٤/٦/٢٧ رانندگی با سرعت باال

مالدن ماه کار اجباری٦ ١٩٣٢/٢/٤ دزدی

دادگاه تجدید نظر میدلسکس ١٩٣٢/٤/١٢ دزدی

ϩΪη�ΖΒ՜ لوول ١٩٣٢/٢/١١  غیر قانونیىرانندگی با گواھینامھ

تبرئھ شده نیویورک ١٩٣٣/١٢/٢٠ ھمجنس بازی

پرونده مختومھ اعالم شد پیتزبورگ ١٩٣٩/١٢/١١  جا ،خود را بھ جای پلیس اف بی آی
زدن
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 ىسسھؤ پیوست و مھانبش فاشیستی اوکرائینی بھ جًسولیوان مجددا
سسھ ؤاین م. آمریکائی را در پیتزبورگ در پنسیلوانیا سازماندھی کرد-اوکرائینی

س أ در میان یک میلیون اوکرائینی آمریکائی در رشورویکھ تبلیغات ضد 
 .بود در ارتباطی نزدیک با سفارت آلمان در واشنگتن ،یش قرار داشتھابرنامھ

 خود در سراسر کشور شوروی ھمکاری خود با دوستان نازی ضد سولیوان بھ
.ادامھ داد

 "کافلین" تلگرافی بود کھ توسط ،" روز خوبی برای شماستژوئیھچھارم "
)Coughlin(انجام شود" سولیوان" کھ قرار بود با کمک اى در اشاره بھ معاملھ، 

.      فرستاده شد
 ،بر کنار شده بود"  دیزىھکمیت"اگر چھ سولیوان بھ صورتی رسمی از 

. تباطی نزدیک با آنھا بودردر ا" متخصص ضد کمونیست"ولی بھ عنوان یک 
Harry( نگیا ھاری ، را از دوست خوداى او نامھ١٩٣٩ ژوئن ٢٧در  Jung(

 و نژاد پرست ضد یھودی در شیکاگو بھ شمار شورویبلغ ضد ُکھ یک م
:نگ نوشتھ بودای.  دریافت کرد،رفتمی

 یکی از اعضای بازرسی اینجا بود و ،ای مدت کوتاھیبر» 
. و ما بھ او اطالعات مھمی دادیم،بخشی از این زمان را با ما گذراند

 ، امیدوارم کھ ھمکاری میان ما و کمیتھ ھر چھ بیشترًمن واقعا
 «.تر بشودتر و دوجانبھراضی کننده

 برای بازرسی ترین ھمکار و مشاورت سولیوان را بھ عنوان نزدیکَمِس
 یک یاغی مرتد از میان یکی از ،"غیر آمریکائی "ھاىدر مورد فعالیت

اشغال  ،)J.B.Matthews( "ماتیو.بی.جی" رادیکال آمریکائی بھ نام ھاىجنبش
بھ صورتی گسترده منتشر و در میان رھبران فاشیست " ماتیو "ھاىنوشتھ. کرد

مقاالت او در .  کرد سر و صدای زیادی بھ پامحور ھاىآمریکائی و دولت
Anti( "ضد کمینترن" بھ نام  اىنشریھ Komintern(، آلفرد "کھ متعلق بھ

. شدبود منتشر می" گنبرزرو
 تبھکاران ، جمعیتی جنایتکار از جاسوسان ضد کارگر، بھ دنبال ھمھاھفتھ

کلوپ، ى سالن بنای قدیمی دفترخانھ جاسوسان خارجی و باج گیرھا در ،با سابقھ
 واقع در واشنگتن بھ صورتی جدی برای دادن  ،مرمرھاى ستونھ بمزین 

 برای اىکھ جاسوسان مسکو در جریان طراحی توطئھ شھادت در مورد این
شھود "بھ عنوان " دیزى کمیتھ" در مقابل ،باشندسرنگونی دولت آمریکا می

: ضد کمونیستیھاى از این شھادتئیھانمونھ .شدندظاھر می" متخصص
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Alvin( پرنآلوین ھال»  Halpern(، یک روز بعد از شھادتش در دادگاھی در 
ادت او در ھحال ش با این. واشنگتن بھ جرم دزدی بھ دو سال زندان محکوم شد

ϪΘϴϤ̯ �̶Ϥγέ�ΕΎηέΰ̳ϯΪη�ΖΒ՜�ΰϳΩ���
Peter( اینس. پیتر جی J.Innes(، ھاى در سازمان جاسوس

الر از  د٥٠٠ ملوانان بھ جرم سرقت ى کھ از اتحادیھ،یکارگر
او بعدھا بھ جرم تجاوز بھ یک کودک . صندوق اتحادیھ اخراج شده بود

. سال زندان محکوم شد٨خردسال بھ 
William( مک کیستون. ویلیام سی C. McCuiston(، یکی از 

زمان   ھم.  بودھا مسلحانھ بھ اعضای اتحادیھىدھندگان حملھسازمان
نیز بھ " انئنیو اورل " در،داد دیز شھادت میىدر حالی کھ در کمیتھ

Philip(بنام فیلیپ کری اتھام قتل یک سر کارگر Carey( با شلیک 
.او بیگناه اعالم شد. گلولھ و ضرب و شتم مورد محاکمھ قرار داشت

William( لوویلیام نو Nowell(،  ھاى در سازمانجاسوس
پیراھن  "،ترین مشاوران رھبر فاشیست و یکی از نزدیکیکارگر

Gerald( اسمیت.کی.ِلجرالد اھ نام ب" اىنقره L.K.Smith( با ،
 «.  ٣٢٢٣ى عضویت شمارهى شماره

Richard(س ریچارد کرب Krebs(،با نام مستعار یان والتین  )Jan Valtin(، 
 کھ بھ اعتراف خودش یکی از جاسوسان گشتاپو ،یکی از مشتریان دائمی پلیس

]٤[.بود

Walter( کیریویتسکی. ژنرال والتر جی G. Kriwitzki(،  با نام مستعار
Samuel( ینزبرگگساموئل  Ginsberg(، وا . پ.گِ مأمور کھ خود را

)G.P.U.(، کھ بھ آمریکا فرار کرده ،کرداگودا معرفی میی تحت فرماندھی 

.است
٩
.  خود زدشوروی ضد تاریکى نامھو در آنجا دست بھ انتشار زندگی 

 خطرناک پر ًظاھرا" ھاىبلشویک"ا نام بھ سرعت ب" دیز" بایگانی ىقفسھ
 ھیجان اى مجلس اھل تگزاس ھر از چند گاھی با پخش اعالمیھىنماینده. شدمی

کرد کھ یک ستون پنجمی کھ تحت فرمان مسکو در کشور  اعالم می،انگیز
. توسط او کشف شده است،هکردفعالیت می
  ــ در آمریکایئاسب تروا"تحت نام . انتشار داد او کتابی را ١٩٤٠سال 

 از اى کتاب دیز بھ صورتی مخلصانھ بھ مجموعھ "یک گزارش بھ مردم

Louis( بر اساس اظھارات وکیل آمریکائیش لوئیس والدمن ــ ٩ Waldman(، 
 بولیت.  فرانسھ ویلیام سیشوروی آمریکا در  ورود او بھ آمریکا توسط سفیر ضد ىاجازه

)William C.Bullitt( است صادر شده.
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 آمریکائی و ىکھ اتحادیھ در حالی.  اختصاص داده شده بودشورویتبلیغات ضد 
 تظاھرات ، مانند سران اصلی جاسوسان ستون پنجم نازی، مسیحیانىجبھھ

 ،دادندیب می ترتھاعظیمی را در شھرھای بزرگ آمریکا بھ نفع آلمانی
، اکنون برای ھجوم "جاسوسان مسکو"گفت کھ دیز بھ خوانندگان خود می

]٥[. ندابھ آمریکا شروع بھ کار نموده

 دیز اعالم کرد کھ ، ھیتلر بھ اتحاد جماھیر شورویىدو روز پس از حملھ
او با فرستادن . دست خواھد گرفتھ  کنترل روسیھ را ب، روز٣٠ھیتلر طی 

کمک آمریکا بھ "او گفت کھ .  برای ارتش سرخ مخالفت کردنیروھای کمکی
 ھاچرا کھ بھ ھر حال وسایل جنگی بھ چنگ آلمانی "،"روسیھ یک حماقت است

او با نگرانی کامل اخطار داد کھ دولت ما با کمک خود بھ روسیھ ". افتدمی
 اینجا در پایتخت آمریکا باز ،استالیندولت  جدیدی را در غرب برای ىجبھھ

".کندیم
روزولت کھ پرزیدنت   مدت کوتاھی پس از این١٩٤١ اکتبر سال ٢در 

 ى برای دفاع از آمریکا جنبھ،اعالم کرده بود کھ دفاع از اتحاد جماھیر شوروی
 تبلیعات ى مقصود خود را با ادامھ، دیز در یک نامھ بھ پرزیدنت،ردحیاتی دا

از تمام  صد دارم  آقای پرزیدنت من ق،او نوشت.  اعالم کردشورویضد 
 میان ھاىامکانات  موجود استفاده کنم تا بھ مردم آمریکا نشان دھم کھ شباھت

.  آنھاستھاىبیش از تفاوت" استالین"و " ھیتلر"
 ، حتی پس از اتحاد نظامی ایاالت متحده آمریکا و اتحاد جماھیر شوروی

 ١٩٤٢  مارس٢٩در . دادمی خود ادامھ شورویمارتین دیز بھ تبلیغات ضد 
Henry( معاون رئیس جمھور ھنری والس Wallace(اعالم کرد :

این روش از  ،بردیماگر ما در شرایط صلح بھ سر می» 
یک انسان مجنون متعصب،  ی تولیدات مغزىتوان بھ عنوان نتیجھمی

دو دلی . ما در حال جنگیم. اما صلحی در کار نیست. از آن چشم پوشید
نی نظیر سخنان آقای دیز در مغز مردم سخناو خشمی کھ این جنگ و 

 در حقیقت اگر باشد،خود گوبلز تواند تبلیغات ایجاد کرده است، می
̶΄�ˬΩϮΑ�ήϠΘϴϫ�ήϴ̴ΑΗآقای دیز حقوق ϣ�ϥ�̶ϗϼΧ�ΪΑ�ήϴ՜ توانست کمتر

 «. باید نتایج این حقیقت تلخ را در نظر بگیریمھاما آمریکائی. باشد
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 طرح بھ بردگی کشیدن اروپا را ،، در حالی کھ ھیتلر١٩٤٠  سالدر اواخر
 اى پدیده،کرد رویاروئی نھائی با ارتش سرخ میىد و خود را آمادهنمودنبال 

.  سیاست آمریکا ظاھر شدىدر عرصھ"  آمریکائیىاولین کمیتھ"عجیب با نام 
 ،تی تبلیغات خیابانی و دیگر وسائل تبلیغا، جلسات عمومی،با کمک رادیو

 ضد انگلیسی و انزوا ، تھیجات ضد شوروی،تشکیالت نامبرده طی چند سال
. در سراسر کشور آمریکا بھ راه انداخت،طلبانھ را در میان مردم

Robert(وود . رابرت ای E.wood(، 
Robert(مک کورمیک . کلنل روبرت آر،ھنری فورد R.McCormick(، 

Burton(ھیلر . سناتور بارتون ک K.Wheeler(،نای .  جرالد پ)Gerald P.

Nye(روبرت رایس رینولدز و)Robert Rice Reynolds(کنگره، ى نماینده 
Hamilton(ھامیلتون فیش  Fish(،ھوفمن .  کلر ای)Clare E.Hoffman(،  

Stephen(استفان دی  Dey(ِلوئیس .  و دختر جان ال)John L.Lewis( کاترین ،
Katherine(ِلوئیس  Lewis(آمریکائی ىھ رھبران اصلی  اولین کمیتھ از جمل 

.بودند
 خلبان سابق، الئورا اینگالس ،ترین سخنگوی زن اتحادیھمعروف

)Laura Ingalls(باال بود، کھ بعدھا بھ اتھام ى درخشان محافل طبقھى  چھره
در پشت پرده، جاسوس دیگری بھ نام .  محکوم شدھاجاسوسی برای آلمانی

وریت نوشتن تعداد زیادی از تبلیغات را بھ عھده ِجورج سیلوستر فیراک مأم
 آمریکائی مأموریت انتشار آن را بھ عھده ىداشت کھ جاسوسان اولین کمیتھ

Ralph(رالف تونسند . داشتند Townsend(، کھ بعدھا بھ جرم جاسوسی برای 
 آمریکائی ى اولین کمیتھى رھبری بخشی دیگر از اتحادیھ، محکوم شدھاژاپنی

"نظریات سردبیران" تبلیغاتی بھ نام ىاختری و سردبیری کمیتھدر سواحل ب

)Scribner's Commentator( را بھ عھده داشت" ھرالد" و .
١٠

سی  ــ سردبیران ھرالد در دفاتر کار خود بھ رادیوھائی مجھز بھ موج کوتاه دستر١٠
یش بھ صورت شبانھ روزی بر روی مناطقی از اروپا کھ تحت کنترل ھاداشتند کھ ایستگاه

" ھرالد" و بدین وسیلھ تبلیغات نیروھای فاشیستی توسط ،ھیتلر و ژاپن بود تنظیم شده بود
. شددریافت شده و بر روی آنھا کار می" مفسران روزنامھ"و 

 در جلسات علنی ،ت متحده آمریکا پخشاین دو روزنامھ بھ صورتی مجانی در ایاال
 مخصوصی کھ بھ یاھتقسیم و بھ صورت وسیع بھ لیست آدرس"  آمریکائیىاولین کمیتھ"

*بعدى ،                       بقیھ در زیرنویس صفحھلیندبرگ. چارلز آ ىوسیلھ
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Werner(ِفون کلم. ورنر سی C. von Clemm(، کھ بعدھا بھ خاطر قاچاق 
گرفت ــ بھ الماس ــ کھ با توافق کامل فرماندھان نظامی آلمانی صورت می

مالی ى  یک ھمکار مخفی و کمگ دھنده،آمریکا، تحویل داده شدایاالت متحده 
بارچ، کھ بعدھا بھ اتھام گرفتن .  نیویورک کمیتھ بود فرانک بىبھ شعبھ
 برای تبلیغات غیر قانونی در ایاالت متحده ھا دالر رشوه از دولت نازی١٠٠٠٠

.شت اوھایو شرکت دا، اتحادیھ در آکرونى در ساختن شعبھ،آمریکا محکوم شد
را "  آمریکائیىاولین کمیتھ" وزارت دادگستری آمریکا ١٩٤٢در ژوئیھ 

گرانھ جھت نابود کردن  توطئھھاىبھ عنوان تشکیالتی اعالم کرد کھ بھ فعالیت
. نیروھای نظامی ایاالت متحده اشتغال داردىروحیھ

خلبان آمریکائی "  آمریکائیىاولین کمیتھ"مشھورترین رھبر و سخنگوی 
ُ و مبلغی ھا لیندبرگ بود کھ در آن زمان خود را بھ عنوان ھوادار نازی.چارلز آ

.ضد شوروی در اروپا و آمریکا معرفی کرده بود
او بھ .  از آلمان بازدید کرد١٩٣٦لیندبرگ برای اولین بار در تابستان 

 مراسم باشکوھی را بھ احترام ھانازی. کرد مسافرت میھاعنوان میھمان نازی
مقامات ارشد . ه و مزایای بسیاری را بھ او تخصیص داده بودنداو ترتیب داد

 ھوائی دعوت ھاىصنایع نظامی و پایگاه" بازدید"ًنازی شخصا او را بھ 
ΪϧΩή̯��Ζηά̳می �̱ ήΑΪϨϴϟ�̵ϭέ�ήΑ�̵ΪϳΪη�έΎϴδΑ�ήϴ՜́Η�̵ί Ύϧ�ϥΎϤϟ�

 متعددی کھ فلد مارشال ھرمان گورینگ و دیگر ھاىاو در میھمانی
 از اعتقادات خود مبنی بر غیر ،کردندھ خاطر او برگذار میفرماندھان نازی ب

او برای خلبان مشھور .کردقابل شکست بودن نیروی ھوائی آلمان صحبت می
Ernst(ژنرال ھوائی، ارنست اودت  Udet(اظھار داشت کھ ،:

صنعت ھواپیمائی بر دیگر کشورھا برتری ى آلمان در رشتھ » 
«. ت ناپذیر استنیروی ھوائی آلمان شکس. دارد

Bruno(ِژنرال نیروی ھوائی آلمان برونو لورزر  Loerzer( بھ خبرنگار 
Bella(سیاسی بال فروم  Fromm(گفت :

« کنند؟  لعنتی چھ طور فکر میھاىاین آمریکائی» 

Charles(کافلین . ھامیلتون فیش، چارلز ای *  E.Coughlin(یلر ھ. ، سناتور بارتون ک
Frank(بارچ .  فرانک بھاو جاسوس نازی B. Burch(، جورج سیلوستر فیراک و ِ

.شد تھیھ شده بود، فرستاده می،" آمریکائیىاولین کمیتھ" برای ،دیگران
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او با صحبت در مورد نیروی ھوائی بی رقیب ما وحشت عجیبی را در دل 
 ما از او ھاىین ھمان کاری بود کھ بچھ و ا،آورد بھ وجود میھاآمریکائی

.خواستندمی
Axel(ــ آکسل فون بلومبرگ  von Blomberg(ھا پسر وزیر جنگ نازی 

کھ پس از حضور در یک مھمانی کھ بھ خاطر لیندبرگ برگذار شده بود 
:گفت

َما مبلغی بھتر از او نخواھیم یافت»  ُ.»

 ،مونیخ ھنوز اعتبار داشت ى طی روزھای سختی کھ عھد نامھ،دو سال بعد
. او فقط چند روزی در آنجا بود. لیندبرگ از اتحاد جماھیر شوروی بازدید کرد

 بالفاصلھ آغاز بھ پخش تبلیغاتی از قبیل این کھ ارتش سرخ فاقد ،پس از بازگشت
 فرماندھانی ناالیق رھبری ىتجھیزات و تعلیمات کافی است و بھ وسیلھ

شود بر روی داد کھ در مقابل آلمان نازی نمیاو ضمانت می.  کرد،شودمی
او معتقد بود . اتحاد جماھیر شوروی بھ عنوان متحدی قابل اطمینان حساب کرد

 کشورھای ھاىدر فرودگاه.  آنھاى ھمکاری کرد نھ علیھھا باید با آلمانی،کھ
 تبدیل ، آشناى ھواپیمای سیاه ــ نارنجی او بھ یک چھره،اروپائی در حال جنگ

کرد و در مورد ایجاد او از کشوری بھ کشوری دیگر پرواز می. بودشده 
. کرداتحادی سیاسی و اقتصادی با آلمان نازی صحبت می

 ، منتخب از تاجرانئیھا گروه،در حالی کھ مذاکرات مونیخ جریان داشت
اشراف و سیاستمداران ضد شوروی بریتانیائی در امالک خانم آستور 

)Lady Astor(لیودن  واقع در ک)Cliveden(کردند تا بھ نظرات  تجمع می
لیندبرگ در مورد نیروی ھوائی . لیندبرگ در مورد وضیعت اروپا گوش کنند

 آنھا صحبت ى تولید سریع وسایل جنگی و رھبری با تجربھ،پرقدرت آلمان
او بھ فرانسھ .  شکست ناپذیرندھااو بارھا و بارھا تکرار کرد کھ نازی. کردمی

بھ آلمان اجازه دھند بدون "یشنھاد کرد کھ با آلمان نازی توافق کنند و و انگلیس پ
 اکتبر ٣٠در ". اعالن جنگ بھ ضرر شوروی بھ سمت شرق پیشروی کند

در "  آمریکائیىاولین کمیتھ" ترتیب داده شده از طرف اى، در جلسھ١٩٤١
مان  خود طی آن زھاى لیندبرگ در جریان تشریح فعالیت،ایاالت متحده آمریکا

:گفت

 کھ یک جنگ احتمالی ، من بھ این نتیجھ رسیدم١٩٣٨سال » 
 اى نتیجھ،میان آلمان از یک طرف و فرانسھ و انگلیس از طرف دیگر

بھ . بھ جز پیروزی آلمان و یک اروپای ضیعف و نابود شده ندارد
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 کھ انگلیس و فرانسھ بدون این کھ اعالم ،ھمین دلیل پیشنھاد نمودم
 بھ سوی شوروی ،ه دھند کھ آلمان بھ سمت شرق اجاز،جنگ کنند

«. پیشروی کند

 میان لیندبرگ و تعداد بسیاری از نمایندگان اىجلسات متعدد صمیمانھ
توان از دیوید لوید از میان آنھا می. مجلس و رھبران سیاسی انگلیس تشکیل شد

David(جورج  Lloyd George(ان  نام برد کھ بعدھا نظر خود را در مورد خلب
:آمریکائی بھ این شکل اعالم کرد

او . کنم کھ او حدود ھشت روز در شوروی بودمن فکر می» 
 و امکانی ، شوروی را مالقات نکردىھیچ یک از رھبران بلند پایھ

 با این حال او در ،برای بازدید از نیروی ھوائی آنجا را نیز نداشت
 کھ بازگشت برای ما گفت کھ ارتش شوروی ضعیف است و این

ΪϧήΑ���̵ΎϨ՝Θγ�ϪΑکارخانجات شوروی در شرایط بدی بھ سر می
.کردند تعداد زیادی بودند کھ این سخنان را باور می،ھیتلر

 ى بر اساس گفتھ، لوید جورج،از طریق صحبت با لیندبرگ
جاسوس و " بھ این نتیجھ رسیده بود کھ خلبان آمریکائی ،خودش
«. ش است افرادی زیرک و شرورتر از خودىبازیچھ

تری تر و واضح ھمین اتھامات با زبان مشخص،از اتحاد جماھیر شوروی
 را افشاء اى در مسکو بیانیھ، شورویىگروھی از خلبانان با تجربھ. مطرح شد

در مورد این کھ آلمان نازی "  بزرگھاىدروغ"کرده و لیندبرگ را بھ پخش 
 ،روی ھوائی انگلیسدارای چنان نیروھای ھوائی مقتدریست کھ قادر است نی

. متھم کردند، اتحاد جماھیر شوروی و چکسلواکی را نابود کند،فرانسھ
:خلبانان شوروی در ادامھ گفتند

 غالم حلقھ بھ گوش و ،لیندبرگ نقش یک دروغگوی احمق» 
چاپلوس آلمان نازی و پشتیبانان اشراف انگلیسی خودش را بازی 

گلیسی دستور گرفتھ است او از طرف نیروھای ارتجاعی ان. کندمی
کھ در مورد ضعف نیروی ھوائی اتحاد جماھیر شوروی سخن گفتھ و 

«.  بدھد کھ در مونیخ چکسلواکی را فدا کنداىبھانھ" چمبرلین"بھ 

 دولت آلمان بھ صورتی رسمی از ،سھ ھفتھ پس از امضای قرارداد مونیخ
طی یک ضیافت  ، ١٩٣٨ اکتبر ١٨در . خدمات لیندبرگ ستایش بھ عمل آورد



٥٦

 نیروی ى گورینگ فرمانده،شام کھ بھ افتخار لیندبرگ در برلین برگذارشده بود
را  بھ " نشان افتخار عقاب آلمان "،ترین نشان افتخار آلمانھوائی آلمان مھم

 ھا خود بھ آلمانیھاىدلیل آن کھ لیندبرگ صداقت خود را در انجام مأموریت
Ζγ�ϩΩή̯ �ΖΑΎ՜ˬΩΩ�ϭ�ϪΑ��

 لیندبرگ کمی قبل از آغاز ،ھ سال و نیم زندگی در خارج از کشورپس از س
.  بھ ایاالت متحده آمریکا بازگشت١٩٣٩جنگ در سال 

 و اعالم جنگ از طرف ھابالفاصلھ پس از اشغال لھستان توسط نازی
 ى لیندبرگ بھ سرعت دست بھ انتشار یک بیانیھ،انگلستان و فرانسھ بھ آلمان

:فوری زد
.  جنگ اصلی در شرق است، آلمان اشتباه استىجنگ علیھ» 
نوامبر ى کھ در شماره"  جغرافیا و نژاد،پرواز" با تیتر اىدر مقالھ
 منتشر شد و بھ طرز شگفت انگیزی ،"ریدرز دایجست "ىروزنامھ

: لیندبرگ اعالم داشت،کردسخنان آلفرد روزنبرگ را تداعی می
�©ΎϣˬΎ̡ϭέ�̲ Ϩϫήϓ�ϥΎ՜έϭ�ˬϪϧΎΘγ�έΩ�ϯΟ�̮ ϳ��ϥΎϤϧΎΧ�̲ Ϩ

 کھ متعلق بھ یک خانواده ئیھا جنگی میان ملت،یمابرانداز قرار گرفتھ
 جنگی کھ بھ صورتی جدی از قوای نژاد سفید کاستھ و ،باشندمی

آسیا از مرزھای شوروی بھ ما فشار .....کندمنابع آنان را نابود  می
. ندا تمام نژادھای اجنبی بدون ھیچ مانعی بھ حرکت در آمده،آوردمی

توانیم در صلح و آرامش زندگی کنیم کھ با ھم متحد ما در صورتی می
ترین دارائی خود ــ خون اروپائی ــ  شده و بھ بھترین نحو از با ارزش
 ى فقط تا زمانی کھ در مقابل حملھــ.کھ وارٽ آن ھستیم محافظت کنیم

کنیم و خود را از مخلوط شدن با نیروھای خارجی از خود دفاع می
«. خارجی محفوظ نگھ داریمنژاد

 ضد ،طلبان لیندبرگ ھر چھ بیشتر بھ نفع جنبش تحریم١٩٤٠طی سال 
 ، کھ در آن زمان در آمریکا رشد یافتھ بودند،محورھاى شوروی و بھ نفع دولت

 ىکمیتھ" انزواطلب ىترین سخنگوی اتحادیھاو بھ سرشناس. گرفتموضع می
. تون پنجم در آمریکا تبدیل شدو بھ سمبلی برای س" نھ بھ جنگ خارجی

 یکی از گزارشگران دیلی تایمز شیکاگو ،متکالف.  جان سی١٩٣٧در سال 
 اظھارات زیر را کھ توسط رھبر ،کھ بعدھا بھ استخدام پلیس امنیتی در آمد

 ھرمان اسوارزمان ، آستوریا در لونگ آیلندى آلمانی ــ آمریکائی شاخھىاتحادیھ
: زارش کردبرای او تھیھ شده بود گ
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دانید کھ چھ کسی رھبر حزب بزرگ سیاسی ما خواھد شد؟ می» 
آید کھ  این مطلب آن قدرھا ھم غیر عقالنی بھ نظر نمی،بلھ! لیندبرگ

دانید کھ برای او ھمراه کردن مردم با شما می. کنیدشما تصور می
 مسائل زیادی ،بلھ.  او را دوست دارندھاآمریکائی. خود، کار آسانیست

«. ر جریان اتفاق افتادن است کھ مردم از وقوع آنھا اطالع ندارندد

 در مقابل گروه کوچکی از )Yale(ِ لیندبرگ در دانشگاه یل ١٩٤٠در پائیز 
:دانشجویان اظھار داشت

«.  جدید اروپا صلح کنیمھاىما باید با قدرت» 

έ�ϡΎϧ�ϪΑ�ΪϨϤΗϭή՜�̵ ϮΠθϧΩ�̮ ϳ�ς γϮΗ�Ϟϳ�ϩΎ̴θϧΩ�έΩ�ϪδϠΟِ.س داگال
R.Douglas(استوارت  Stuart jr.(ˬ�β Ηϭ�ή̯ Ϯ̯ �Ζ ̯ ήη�Εϭή՜�՚έϭ�ϭ�

)Quaker-Oats(پس از مدت کوتاھی گروه استوارت در .  ترتیب داده شده بود
. متحد شدند"  آمریکائیىاولین کمیتھ" ایلینویز تحت نام ،شیکاگو

در سراسر "  آمریکائیىاولین کمیتھ"لیندبرگ در جلسات بزرگ کھ توسط 
کرد و بھ مردم شد، سخنرانی میور و در رادیوی سراسری ترتیب داده میکش

او .  نھ آلمان نازی،گفت کھ دشمن اصلی اتحاد جماھیر شوروی استآمریکا می
:داد کھ جنگاخطار می

 ،میان آلمان از یک طرف و انگلستان و فرانسھ از طرف دیگر» 
ن کھ یک اروپای نابود تواند یا بھ پیروزی آلمان بیانجامد و یا ایمی

«. شده و درمانده را بر جای گذارد

. اتحاد جماھیر شوروی تبدیل شودىاین جنگ باید بھ جنگی متحد علیھ
١١

 آلمان نازی بھ اتحاد جماھیر شوروی را مورد ى آمریکائی حملھى ــ اولین کمیتھ١١
:نھا با این سرمقالھ تزئین شده بود ھرالد، سخنگوی آىسرمقالھ. تحسین قرار داد

"کندکمونیستی خود را آماده میى روسیھى اروپا برای جنگ علیھ  "
اتحاد جماھیر شوروی با آلمان نازی متحد ى  کشور جھان در جنگی صلیبی علیھ١٧

الت اایى شود کھ پیروزی آلمان بر اتحاد جماھیر شوروی مورد عالقھگفتھ می. نداشده
ى پژوھش اولین کمیتھى بولتن اداره"، ١٩٤١در اول آگوست . است آمریکا متحده

:اعالم کرد" آمریکائی
کمونیستی، ى روسیھى دانستید کھ حتی با پیروزی آلمان نازی علیھمی» 

«       مان بھ عوض بھتر شدن، بدتر خواھد شد؟ آلى اقتصاد پیشرفتھ
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تمام امکانات تبلیغاتی خود در سراسر کشور را " اولین کمیتھ آمریکائی"
.  مالی بھ اتحاد جماھیر شوروی بھ کار گرفتھاى کمکىجھت مبارزه علیھ

" ھیلر. بارتون ک" سناتورھا ،"ھامیلتون فیش "،"لیندبرگ. چارلز آ"
)Burton K. Wheeler( نای. جرالد پ" و ")Gerald P. Nye( و دیگر 

 از مخالفان دادن کمک بھ ارتش ،در کنگره" اولین کمیتھ آمریکائی"سخنگویان 
 ایاالت ىسرخ بوده و اعالم کردند کھ سرنوشت اتحاد جماھیر شوروی مسئلھ

.باشدآمریکا نمیمتحده 
 ، آگوست٥در . نموددر این مذاکرات با جدیت شرکت می" ھربرت ھوور"

John(ِلویس . جان ال"رئیس جمھور سابق ھمراه با  L. Lewis(،"  ھانفورد مک
Hanford(" نیدر MacNider( طلبانتحریم" نفر دیگر از رھبران ١٣ و"، 

 جنگی ھاىمار و دیگر کمکشبیھاى  کمکبھ علنی را صادر و در آن اىبیانیھ
.    اعتراض کردند" مشابھ بھ روسیھ

:در این بیانیھ آمده بود

ًکند کھ این جنگ آیا واقعا حوادٽ جاری این توھم را تشدید می» 

  ،اىبدون ھیچ شک و شبھھ. یست برای آزادی و دمکراسیامبارزه
ی ــ اتحاد انگلیس. این کشمکشی جھانی میان دیکتاتوری و آزادی نیست

«. روسی این توھم را از میان برده است

منحل " اولین کمیتھ آمریکائی "، بھ پرل ھاربر حملھ کردندھاوقتی کھ ژاپنی
General(رھبر آنھا ژنرال وود . شد Wood(، اعضای کمیتھ را بھ پشتیبانی از 

 ىلیندبرگ از صحنھ.  در جنگ بر علیھ ژاپن و آلمان تشویق کردھاآمریکائی
 متعلق بھ اى آمریکا کنار کشید و بھ عنوان مشاور فنی در کارخانھىمعھعلنی جا

.  ھنری فورد بھ استخدام در آمد
١٢

اولین  "،شدندمیزدیک بھ مسکو نھا، در حالی کھ نازی١٩٤١ اکتبر ٣٠ ــ در ١٢
Madison" (مدیسون اسکوآر گاردن" را در اىجلسھ" کمیتھ آمریکائی Square

Garden (جان کادی"ناطقان جلسھ . در نیویورک ترتیب داد) "John Cudahy ( کاپیتان
و بھ دنبال آن سفیر آمریکا ) Archangelsk" (آرخانگلسک"ارتش مداخلھ گر آمریکا در 

.  بودند،ھ مواضع آلمانی پسند او عامل برکناری او از سمتش شد جائی ک،در بلژیک
را کھ در آن آلمان نازی " کنفرانس صلحی"اصرار داشت کھ دولت آمریکا باید " کادی"

. ھم شرکت داشتھ باشد ترتیب دھد
تواند بھ دانند کھ آمریکا می می، دولت نازیىاعضای بلند پایھ"او اعالم کرد کھ 

 *بعدى بقیھ در زیرنویس صفحھ           .طرناک تبدیل شودیک قدرت نظامی خ
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 پاستور ،با کادی بھ عنوان سخنران" اولین کمیتھ آمریکائی "ىدر جلسھ
 پاستور ،قبل از انقالب روسیھ. جرج آلبرت سیمونس مراسم نیایش برگزار کرد

او در آنجا روابط .  در پطرزبورگ بودھاروتستانسیمونس در استخدام کلیسای پ
 ىخواست نقش بزرگی را در پخش بیانیھ کھ می، با بوریس براسولاىصمیمانھ

ُدر آمریکا بازی کند و در ضمن یکی از مبلغان بھ نام ضد یھود " صھیون"
 کھ اى پاستور سیمونس در جلسھ١٩١٩در فوریھ .  داشت،شدمحسوب می

ترتیب داده شده " بررسی  بلشویسم"مجلس سنا برای ى ھاتوسط یکی از کمیتھ
: از شھادت سیمونساىدر این جا خالصھ. بود، شھادت داد

. ، یھودی بودندھاُنیمی از مبلغان بھ اصطالح جنبش بلشویک» 
توان در  آنھا را میھاى و یکی از پایگاه،انقالب روسیھ یھودیست

" صھیون "ىونس بیانیھپاستور سیم". قسمت شرقی نیویورک پیدا کرد
را بھ عنوان منبعی با ارزش برای تحقیق در مورد انقالب معرفی 

« . کرد

:او گفت

دھد کھ این جمع یھودی برای بھ تصرف این کتاب نشان می» 
در این کتاب . ندا کردهھادر آوردن و بھ زیر سیطره کشیدن جھان چھ

ًکھ دقیقا  خودشان ھاى و روشھامطالب بسیاری در مورد برنامھ

«. شود است گفتھ میھامنطبق با منافع رژیم بلشویک

 سخنگوی ،وقتی ارتش سرخ حمالت دفاعی خود را در شوروی آغاز کرد
کھ چندی پیش گفتھ بود کھ روسیھ نابود شده " اولین کمیتھ آمریکائی"سابق 

تورپ وقتی کھ من او را پنج ماه پیش در برلین مالقات کردم  این را فون ریبن*
" مذاکرات صلح"تواند موقعیت بھتری در جریان کادی اضافھ نمود کھ این می." تائید کرد
. بھ حساب بیایدھابا نازی

:کادی گفت
اما ھیتلر فقط یک .ند کھ صلح با ھیتلر امکان پذیر نیستگویآنھا می» 

 در کشور بھ یک اروپا شناس بزرگ و ھم ،ما اینجا.  موقتی استىمرحلھ
 خالص بھ نام ھربرت ھوور دسترسی ىزمان مردی با مقاصد وطن پرستانھ

 برای یک صلح اىبھ ما اجازه دھید کھ ھوور را مأمور طرح نقشھ. داریم
«! دائمی کنیم
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 اعالم کرد کھ اکنون مسکو و جاسوسان کمینترن در راھند و بر آنند کھ ،است

.  کنند" کمونیستی"مام اروپا را ت
١٣

 ، بین الملل کمونیسم، بھ عبارت دیگر، کمینترن١٩٤٣ مھ ٢٢ ــ در ١٣
 سفیر سابق آمریکا در اتحاد ،دیویس. جوزف ای. بھ صورتی رسمی منحل شد

 مخصوص اى منحل شدن بین الملل کمونیسم را در مقالھ،جماھیر شوروی
: این چنین تفسیر کرد،"یونایتد پرس"برای 

ر وزارت امور خارجھ چندان ھم غافلگیر این خبر برای افراد آگاه د» 
بر اى پایانی بود در تکامل یک خاتمھى این بھ طور ساده نقطھ. کننده نبود

توان بھ سادگی از طریق این را می. بخشی از سیاست خارجی شوروی
این . انداختن نگاھی کوتاه بر شرایط تاریخی حاکم بر کمینترن دریافت

دولت جوان انقالبی بھ صورتی ھمھ جانبھ ، وقتی کھ ١٩١٩تشکیالت در سال 
 باالخره بھ ،ولی تحت رھبری استالین.  پایھ گذاری شد،مورد حملھ بود

سیستماتیک برای برقراری ارتباط میان   تبدیل شد کھ بھ صورتیاىوسیلھ
در . دریگ کارگری در کشورھای دیگر مورد استفاده قرار میھاىجنبش

شد کھ قوانین را ھشدار داده می" ونیستکم" بھ احزاب ،کشورھای دمکراتیک
 قانونی بھ ھاى خود را با آرامش و با توسل بھ روشھاىرعایت کرده و فعالیت

    *بعد ى بقیھ در زیرنویس صفحھ  در این کشورھا آنھا اغلب . پیش برند
فقط در کشورھای . دادنداقلیتی صلح طلب ولی پر سر و صدا را تشکیل می*

د کھ امکان داشت کمینترن بھ صورتی فعال بھ مبارزان مھاجم یا دشمن بو
 ،ھادشمن ــ نازی. انقالبی کمک و از حمالت داخلی ضد رژیم پشتیبانی کند

ند کھ ما را از شبھ خطر ا ــ تمام تالش خود را کردهھا و ژاپنیھافاشیست
 ضد ىتحت پوشش بھ اصطالح توافقنامھ.  تمدن غرب بترسانندىکمونیستم علیھ

 بھ صورتی رسمی ١٩٤٠ و ١٩٣٩، ١٩٣٧، ١٩٣٦ن بود کھ آنھا در کمینتر
 جھان با ھم ى خود برای شکست دادن ما و بقیھھاىجھت عملی کردن توطئھ

 طنز آمیز ھاى استالین و مردانش در مسکو بازی١٩٤٣ مھ ٢٢در . متحد شدند
 ى آخرین اسلحھ،وقتی آنھا کمینترن را منحل کردند. ھیتلر را باطل کردند

 کھ  ،انحالل کمینترن آخرین عملی بود. گ تبلیغاتی ھیتلر نیز از میان رفتبزر
مقصود آنھا را در مورد ھمکاری و ایجاد نکردن مانع برای آن متحدانی کھ 

 ،کردند راآنھا برای پیروزی در جنگ و صلح با آنھا تشریک مساعی می
 ایجاد جو سیاستی است کھ بھ" کمینترن"انحالل . دادمورد تأیید قرار می

این . کنداعتماد میان کشورھای متحد مبارز جھت پیروزی در جنگ کمک می
 کمکیست در ، بعد از جنگھاىسیاست ھم چنین کمکیست بھ بازسازی خرابی

بینانھ و مانند ھمسایگانی  کھ واقع، جھانھاىساختن یک دنیای بھتر برای ملت
«.  و کار مشترک ھستند ھمکاریىشایستھ بھ دنبال ساختن این جھان بھ وسیلھ
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 اعضای ،شدوقتی ارتش سرخ بھ مرزھای غربی خویش نزدیک می
پیش بینی کردند کھ نیروھای اتحاد جماھیر شوروی " اولین کمیتھ آمریکائی"

 و بھ صورتی یک جانبھ با ،قادر نخواھند بود کھ از این مرزھا عبور کنند
وقتی . لستان را در جنگ تنھا خواھند گذاشت صلح کرده و آمریکا و انگھاآلمانی

با آه و زاری " اولین کمیتھ آمریکائی "،کھ ارتش سرخ از مرزھا عبور کرد
". روداروپا بھ زیر تسلط مسکو می"شکوه کرد، کھ 

اولین کمیتھ " کھ ، آمریکاھاىترین روزنامھسھ روزنامھ از با نفوذ
ضد شوروی خود حتی در  بھ تحریکات ،کردندرا حمایت می" آمریکائی

 آلمان ىدورانی کھ اتحاد جماھیر شوروی و ایاالت متحده آمریکا در جنگ علیھ
ویلیام راندولف  "،مالکان این سھ روزنامھ.  ادامھ دادند،نازی با ھم متحد بودند

William(" ھیرست Randolph Hearst(، پترسون. ِجوزف ام" کاپیتان "
)Joseph M. Patterson( مک کارمیک. رابرت آر" و کلنل ")Robert R.

McCormick(،تن از خوانندگان خود ھاشماری را برای میلیون مقاالت بی 
 متحد ى خود را وقف ایجاد جو عدم اعتماد و دشمنی علیھ،نوشتند و سردبیران

.  اتحاد جماھیر شوروی کردند،آمریکا
: در طی جنگھا از مقاالت این روزنامھئیھااینھا ھستند نمونھ

 کھ ما نباید توقع زیادی از روسیھ داشتھ ،دانیدھمھ شما می » ◄
Ωϭέˬ�ϥΎδϧ�̮خرسی کھ مانند یک انسان راه می. باشیم ϳ�Ϟ՝ϣ�ϪθϴϤϫ�

در ذھن یک روسی ھمیشھ شکلی از یک خود خواھی . کندفکر نمی
بی حد و حساب و عدم قابلیت اعتماد بی اندازه کھ از خواص این 

نیویورک ژورنال "ھیرست در(« . دارد وجود ،حیوان وحشیست
).٤٢٢ ص ١٩٤٢ مارس ٣٠" آمریکا

:و یا
آید  بھ نظر می، مختلفھاىبا نگاھی بھ اوضاع در جبھھ » ◄

کھ ھمھ چیز بھ صورتی مساعد در روسیھ ــ برای روسیھ جریان 
نیمی از آن در اتحاد با . البتھ روسیھ متحد وفادار آمریکا نیست. دارد

«.  استھافاشیست

او در آن لحظھ کھ : این است" استالین"منظور اصلی  » ◄
 ،تصور کند کھ سیاست صلحی جداگانھ با آلمان سیاست درستی است

 ،و برای توجیح این سیاست. کندشرایط را برای انجام آن آماده می
ند متھم کرده و امتحدان خود را بھ این کھ بھ تعھدات خود عمل نکرده
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او . کند از قید و بند انجام تعھدات خود آزاد میبھ این ترتیب خود را
شود ولی او بھ آنھا متوسل می.  نیازی نداشتھ باشدھاشاید بھ این بھانھ

" شیکاگو تریبون"در " مک کارمیک("«  . کندو زمینھ را آماده می
)١٩٤٣ آگوست ١٠

بتواند با زحمتی کم، امتیاز بیشتری را کھ در " استالین"اگر  » ◄
 بھ ،تواند از بھ اصطالح متحدان خود بگیرد، از آلمان بگیرد میآینده

نظر شما این مرد مقتدر خودخواه و از بیخ و بن بی اعتقاد، چھ راھی 
. کندرا انتخاب می

 ھاى مملو بوده است از خودخواھی،سراسر زندگی این کشاورز تاجیکی
̶ ϗϼΧ�ήϴϏˬΕϭή՜�ΐ ΣΎμ Η��̵ ήΑ�ΪΣ�ί �ζ ϴΑ�̵ ί �ϭ�ι ήΣ�ί �Ϫ̯��̶ηΎϧ�

)١٩٤٣ آگوست ٢٤" شیکاگو تریبون" "مک کارمیک("« . شودمی

 یک روسی یا یک ،تر استکدام یک از اینھا خوشمزه » ◄
)١٩٤٣ آگوست ٢٧" دیلی نیوز" در ،"پترسونس("« آلمانی اروپائی؟

این مسخره است کھ با کمک روسیھ بھ دنبال طرح ایجاد  » ◄
 مانند فنالند و اىک و درماندهروسیھ بھ کشورھای کوچ. صلح باشیم

لھستان حملھ کرد و آماده است کھ با دستیاری انگلستان بھ آلمان نیز 
 ،در" پترسونس("« .  اما ھیتلر دست پیش را گرفت،حملھ کند

)١٩٤٣ آگوست ٢" نیویورک دیلی نیوز"

ھاى ھشدار داد، کھ فعالیت" پرزیدنت روزولت "١٩٤٢ آوریل ٢٨در 
:یدجنگی آمریکا نبا

ار شود، کھ از امتیاز دپرست قالبی خدشھ از طرف چند وطن»
آزادی مطبوعات استفاده نموده، تا نظرات مبلغان برلین و توکیو را 

«   . وار تکرار کنندطوطی

 در میتینگی کھ برای بزرگداشت دھمین سال برقراری ١٩٤٣ نوامبر ٨در 
د جماھیر شوروی در مناسبات سیاسی میان ایاالت متحده آمریکا و اتحا

" سِکاى. ِھارولد ال" وزیر داخلھ ، برگذار شد،لندن" مادیسون اسکوار گاردن"
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)Harold L. Ickes(،تبلیغاتی کھ مداوما بھ ىللحنی را علیھا شدیدى بیانیھ ً

 اتحاد جماھیر شوروی ىو مک کورمیک علیھ" پترسون "،"ھیرست "ىوسیلھ
:ًریحا اعالم کردوزیر داخلھ ص. شد، صادر کردانجام می

متأسفانھ ما در این کشور نیروھائی مقتدر و فعالی را داریم کھ » 
 اتحاد جماھیر شوروی بھ وجود ىّآگاھانھ جو کینھ و بدخواھی را علیھ

.....آورندمی
�ίمن می �ϝΎ՝ϣ�ϥϮϨϋ�ϪΑ�ϢϫϮΧ�α ή̡ �Ζγήϴϫ��ϪϣΎϧί ϭέ�ϭϯ Ύϫ�

 نام ،دومی و در اینجا بخصوص از آن ،"پترسون ــ مک کارمیک"
 با تنفر خود از اتحاد جماھیر ھاناشران این روزنامھ....... ببرم

 کشور خودشان نیز بھ ى تنفر شدیدی را علیھ،شوروی و انگلستان
 ، آن متنفر باشندھاىآنھا باید از کشور خود و ارگان. آورندوجود می

 این دو ملت کھ ما برای ىچرا کھ آنھا بھ صورتی عمدی تنفر را علیھ
« ..... کنند تشویق می،ست ھیتلر بھ کمک آنھا نیاز داریمشک

 اتحاد ، مشترک ایاالت متحده آمریکاى، پس از حملھ١٩٤٤در پائیز سال 
 در ایاالت ،لوقوع آلمان نازیاجماھیر شوروی و انگلستان و شکست قریب

 اتحاد جماھیر ى بھ صورتی دوباره شعار مسلح شدن علیھ،متحده آمریکا
.  شدشوروی طرح

William(" بولیت. ویلیام سی" C. Bullitt( سفیر سابق آمریکا در مسکو ،
 تقاضای اتحاد جدیدی را جھت ، رم، ایتالیاى از پایتخت تازه آزاد شده،و پاریس

.کرد" تھدید امپریالیسم روسیھ"نجات تمدن غرب از 
ل سا. ھمان مسیر شناختھ شده را طی کرده بود" بولیت. ویلیام سی"زندگی 

 ١٥. در اتحاد جماھیر شوروی بود" وودرو ویلسون" یکی از فرستادگان ١٩١٩
.  او اولین سفیر ایاالت متحده آمریکا در روسیھ شد، ١٩٣٤ سال ،سال بعد
ΪϨϤΗϭή՜ˬϪϠϴΣ�ϪΑ�ΪϨϤϗϼϋ�ϭ�ϖϓϮϣ�ϯ Ύϫ̶ γΎϴγ�ˬΩϮΑ�ϭ�Ϫ̯�̵ΰϴ̩�ϥΎϤϫ�ΖγέΩ�ˬ�ϪΑ�

او . ی قرار گرفت روسھاىسرعت در ارتباط با تعداد زیادی از تروتسکیست
 ھاى و دادن امتیاز بھ نازیھابھ ژاپنی" وستوکوالدی" واگذاری ىدرباره

"ُدود. ویلیام ای." از برلین بازدید کرد١٩٣٥سال . مستقر در غرب سخن گفت
)William E. Dodd(،در دفتر خاطرات ، کھ آن زمان سفیر آمریکا در آلمان بود 

:سیاسی خود نوشت

 با ، بھ برلین آمد١٩٣٥ در بھار یا تابستان "بولیت"وقتی کھ » 
اطمینان کامل بھ من گفت کھ ژاپن طی شش ھفتھ بھ شرق روسیھ حملھ 
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 خاور ھاى تمام بخشھا و او بر این باور بود کھ ژاپنی،خواھد کرد
.دور در روسیھ را بھ تصرف خود در خواھند آورد

در کنار او گفت کھ نگھ داشتن یک شبھ جزیره کھ از دریای ژاپن 
رود تمام اینھا می.  بیرون زده بھ نفع روسیھ نیست،"والدی وستوک"

 کھ او ،من از او سؤال کردم.  در آیدھاکھ بھ زودی بھ تصرف ژاپنی
 مبنی ، باید بر روی این سیاست خودھاکند کھ آلمانیواقعا تصور می

  از استفاده از اقیانوس، میلیون جمعیت١٦٠بر این کھ روسیھ باید با 
او جواب داد کھ ..  اصرار کنند؟،آرام و دریای بالتیک چشم پوشی کند

من از این کھ یک سیاستمدار مسئول بھ این شکل . کندفرقی نمی
. کرد، متعجب شدمصحبت می

 او دوباره سر صحبت ،در ضیافت ناھار بھ ھمراه سفیر فرانسھ
سفیر  خود باز کرد و مدتی طوالنی با ىرا در مورد مواضع دشمنانھ

فرانسوی در مورد قرارداد صلح فرانسھ ــ روسیھ کھ بھ تازگی میان 
ϪΘϔ̳�α Ύγ�ήΑ�ϭ�ϪΘϓή̳ �έήϗ�՛ΤΑ�ΩέϮϣ�ΎϬϧϯ Ύϫ�ϪΑ�Ϫ̯�ϥΎΘδϠ̴ϧ�ήϴϔγ�

.  مشاجره کرد، استھا بھترین ضمانت برای صلح اروپائی،من گفت
ً سفیر جدید ایتالیا کھ مستقیما از ، بعداىدر ھمان زمان و یا لحظھ

قبل از ترک مسکو " بولیت" بھ ما گفت کھ ، اینجا آمده بودمسکو بھ
ΖδϴηΎϓ�Εήψϧ�ήϴ՜́Η�ΖΤΗΎϫΖγ�ϪΘϓή̳ �έήϗ���ª

:گزارش داد" ُدود"، سفیر ١٩٣٧ ژانویھ ٢٧در 

�©̮ ϧΎΑ�Ϫ̯�Ϧϳ�ήΑ�̶ ϨΒϣ�̶Ϙ՜Ϯϣ�ΕΎϋϼρ�Ϧϣϯ Ύϫ�έΩ�̶Ύ̰ϳήϣ�
ر جریان بررسی دادن قرض و اعتبارات زیادی بھ ایتالیا و آلمان کھ د

توانند حال حاضر مالک ماشین جنگی بزرگی ھستند، کھ با آن می
من حتی . نداصلح جھانی را مورد تھدید قرار دھند، دریافت کرده

" بولیت" کھ ، اگر چھ بھ نظر من خیلی عجیب بھ نظر می آید،ماشنیده
«. یکی از طراحان این جریان است

ھ را ترک نمود تا بھ فرانس" بولیت"، ١٩٤٠پس از سقوط  فرانسھ در سال 
 یک ،"پتن"در آنجا او اعالم داشت کھ مارشال . آمریکا مراجعت کند

 از کمونیسم نجات ھاباشد کھ کشورش را با تقدیم بھ نازیمی" پرستوطن"
 .داده است

" بولیت "، ھنگامی کھ جنگ جھانی دوم رو بھ اتمام بود،چھار سال بعد
او ". الیف "ىنشریھ" مفسر"بار در نقش  اروپا ظاھر شد، این ىدوباره در قاره
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 بھ صورتی منظم در ١٩٤٤ سپتامبر ٤ حیرت آوری را کھ در ىمقالھ" رم"از 
دوباره تبلیغات ضد . ه بود ارسال کرد،"الیف"  برای ،الیف بھ چاپ رسیده

 سال جھت سروری بر جھان بھ پیش برده ٢٠ طی ھاشوروی را کھ فاشیست
غرب ى اھتمدن" واحد مرکب از ىیشنھاد یک جبھھپ" بولیت. "بودند تکرار کرد

." کرد تھدیدات مسکو و جاسوسان کمونیستش را میىعلیھ

سیدنی " کاپیتان ، جنگی بود کھ، در یک ربع قرن پیشىاین ھمان نغمھ
ى ھاقدرتى در جریان پایان اولین جنگ جھانی برای جمع آوری کلیھ" ریلی

]٦[. ادد سر می، سراسر جھان بھ دور ھممرتجع

.اما در این میان تغییرات عمیقی در جھان روی داده بود
 اتحاد ىبولیت یک جنگ جدید صلیبی را علیھ. کھ ویلیام سیدر حالی

 ایاالت متحده ، نیروھای مسلح انگلستان،کردجماھیر شوروی موعظھ می
 شمال و جنوب بھ ھم ، غرب،آمریکا و اتحاد جماھیر شوروی از جانب شرق

.کردندو بھ سمت دژ برلین و پناھگاه ضد انقالب پیشروی میپیوستھ 
ترین نیروھای ارتجاعی علیرغم تھدیدات بردگی فاشیستی و خطر قدرتمند

ترین متحد  غرب نیرومندھاى دموکراسی،کھ جھان تا آن زمان نظاره نکرده بود
آنھا اتحاد . خود را در کشورھائی یافتند کھ از انقالب روسیھ زاده شده بودند

 پس از یک ربع قرن از سوء  ،اجتناب ناپذیر بودن منطقی حوادٽ. تصادفی نبود
 بھ صورتی گریز ناپذیر ، تصنعیىتفاھمات غم انگیز و تحریکات دشمنانھ

عاشقان صلح در جھان را بھ ھم نزدیک کرده و آنھا را مانند یک واحد مبارز بھ 
ظیر جھانی دوم سازمان از کشتار و درد و رنج جنگ بی ن. کردھم متصل می

.ملل متحد شکل گرفت

:  بخش بیست و سومتوضیحات

 اتحاد جماھیر ى روسی تنھا مھاجرانی نبودند کھ علیھھاىفاشیستــ ) ٣٦. ص] (٣[
 ھارولوسیونر سوسیال،ھاتعداد زیادی از منشویک. کردندشوروی در آمریکا تبلیغات می

 و آنجا ، اتحاد جماھیر شوروی بھ آمریکا آمدهاىھانقالبی و دیگر جریانات مخالف سیاست
 اتحاد ى حیلھ گرانھ و تبلیغات علیھھاى بازیىرا بھ مقر فرماندھی خود جھت ادامھ

Raphael ( رافائل آبراموویچ،ویکتور چرنوف. جماھیر شوروی تبدیل کرده بودند
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Abramowitsch(  ،نیکیفور گریگوریف ) Nikifor Grigorjew(ین و ناتان چان 
)Nathan Tschanin(افراد بودنداین  بارزی از ھاى نمونھ.

 یکی از رھبران ،ویکتور چرنوف در دوران حکومت تزار در روسیھ
 ،و بر ھمین اساس با دو تن دیگر از رھبران.  بودھارولوسیونرسوسیال
Jewno ( یونو آسف،جانی معروف و ھوادار تزارھا رولوسیونرسوسیال Asew( قاتل و 
ساوینکوف در کتاب خود . ضد روسی بوریس ساوینکوف در ارتباطی نزدیک بودطراح 
 چگونھ بھ ژنو و ١٩٠٣ تشریح کرد کھ او در سال ،"خاطرات یک تروریست"بھ نام 

ه وھ پل.ک. و،جھت  مشورت با چرنوف در مورد طرح ترور وزیر داخلی تزار
)Plehwe(،چگونھ او و آسف در سال در ادامھ ساوینکوف تعریف کرد کھ .  مسافرت کرد

بھ ) Stolypin(پین  جھت آزاد کردن خود از انجام ترور نخست وزیر استولی،١٩٠٦
:ساوینکوف نوشت.  مراجعھ کردند، انقالبیھاى سوسیالیستىمرکزیت تروریستی رستھ

 خود را  کار کمیتھ مرکزی تقاضای ما را رد کرد و از ما خواست کھ» 
  چرنف،بھ جز من و آسف. متمرکز کنیم پینیھر چھ بیشتر بر روی استول

)Tschernow(، ناتانسون) Natanson(،اسلتوف ) Sletow(،افتُ کر 
)Kroft(و پانکراتوف ) Pankratow(در جلسھ شرکت داشتند  .»

 چرنوف سمت وزیر کشاورزی را در دولت موقت بھ عھده ، پس از سرنگونی تزار
پس از بھ روی . کرد رھبری میھاین و بلشویک لنى شدیدی را علیھىاو مبارزه. گرفت

 دولت روسیھ ىعلیھھا رولوسیونر سوسیالھاى او در توطئھ،کار آمدن دولت شوروی
ترین ضد  او روسیھ را ترک کرد و یکی از فعالدوم، ىدر آغاز دھھ. شرکت کرد

ر  برلین و دیگ، پاریس، در پراگ، در میان مھاجران و رھبران دشمن روسیھھابلشویک
در آغاز جنگ جھانی دوم او از فرانسھ بھ ایاالت . ی شدئ کشورھای اروپاھاىپایتخت

او .  متشکل خود ادامھ دادھاى و در آنجا بھ تبلیغات ضد روسی و فعالیت،متحده آمریکا آمد
 ضد روسی در جنبش کارگری ھاىاصطالح سوسیالیستھبھ صورتی بسیار نزدیک با ب

David(بینسکی و دیوید د١٩٤٣ مارس سال ٣٠در . کردآمریکا ھمکاری می
Dubinski (اعتراضی کھ اى در جلسھ، بین المللی کارگران زنان خیاطىرئیس اتحادیھ 

Henry (لیشِر ھنریک اھاى اعدام دو سوسیالیست لھستانی بھ نامىعلیھ Ehrlich( و 
Viktor (لترآویکتور  Alter(خاری چرنوف را بھ عنوان مھمان افت،  تشکیل شده بود

این دو در دو دادگاه عالی نظامی در اتحاد جماھیر شوروی بھ جرم تحریک . معرفی کرد
کھ با  بھ شورش در ارتش اتحاد جماھیر شوروی و تشویق نیروھای مسلح روسی بھ این

. بھ مجازات اعدام محکوم شده بودند، صلح کنندھاآلمانی
بر طبق شھادتی ١٩٣١  کھ در مارس، سابق یک روس منشویک،رافائل آبراموویچ

 کھ ، خرابکاری ــ نقش مھمی را در رھبری  یک سازمان جاسوسی،ھادر دادگاه منشویک
 یکی ،کردمی بازی ، رادنموبرای سرنگون کردن رژیم اتحاد جماھیر شوروی تالش می

پس از طرح . شداز ھمکاران ویکتور چرنوف در ایاالت متحده آمریکا محسوب می
در .  آبراموویچ بھ آمریکا آمد و در آنجا اقامت کرد، برلین و لندن متعدد درھاىتوطئھ
بینسکی و دیگر رھبران و او مانند ویکتور چرنوف در ارتباطی نزدیک با د،آمریکا
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حمالت شدید او بھ اتحاد جماھیر شوروی در .  قرار داشتضد شورویکارگری 
 و )Forward)" (پیشبھ ( ــفوروارد" نیویورکی ى روزنامھ،لیدریورک  نیوھاىروزنامھ

.شددیگر نشریات ضد روسی منعکس می
ین بود کھ پست مھمی را در ئ یک مھاجر ضد روسی اھل اوکرا،نیکیفور گریگوویچ

 بھ ایاالت متحده آمریکا آمده ١٩٣٩ انقالبی کھ در سال ھاىینی سوسیالستئحزب اوکرا
 مختلف ھاىمیان شاخھبلغ ضد روسی فعال در ُبھ عنوان یک م.  بھ عھده داشت،بود

او در .  گریگوویچ ھمکاری بسیار نزدیکی با ویکتور چرنوف داشت،مھاجران در اروپا
بھ عھده   را،)ھمکاری ((Suspilstwo)وسپیلستوو بھ نام ساىپراگ سردبیری روزنامھ

و " ندا یھودیانىینی بازیچھئ شوروی و اوکراھاىروس"داشت کھ تبلیغاتی از قبیل 
 را ،" لیتوانی و لھستان، سفیدى روسیھ،ینئ یھودیان در مناطق اوکراىمبارزه علیھ"

گریگوریف حتی پس از مھاجرت خود بھ ایاالت متحده . نمود منتشر می،کردتوصیھ می
 ،پس از یورش آلمان نازی بھ شوروی.  خود ادامھ دادشوروی ضد ھاىآمریکا بھ فعالیت

در " ی تبلیغ و ترویج دموکراسی برااىکمیتھ"گریگوریف و چرنوف بھ سازماندھی 
 ھاىین و دیگر جمھوریئ اوکراھاىجمھوری" آزادی" کھ تقاضای ،نیویورک کمک کردند

 برای یک اىاصول پایھ"تر ی با تاىنشریھ. را از اتحاد جماھیر شوروی داشت" شوروی
یھودیان " کنترل"خواست بود کھ می" آماری"کھ حاوی " ینیئ اوکراىسیاست غیر وابستھ

έΖόϨλ �ήΑ�ˬ�ΐ ϟΎτϣ�ϪϠϤΟ�ί �ΪϨ̯�ΖΑΎ՜�̵ ϭέϮη�ήϴϫΎϤΟ�ΩΎΤΗ�έΩ�ΖγΎϴγ�ϭ�ΩΎμ Θϗ�
در این نشریھ او بھ ارتش . تبلیغاتی بود کھ گریگوریف در ایاالت متحده آمریکا منتشر کرد

بی جھت جان خود را بھ خاطر " فرار کنند و ھاداد کھ از سربازخانھسرخ ھشدار می
". بھ خطر نیاندازند،دادندتم قرار می مورد ظلم و س راکسانی کھ آنھا

توان از ناتان می"  چپھاىروس"از دیگر افراد ضد روسی سرشناس در میان 
 و بھ صورتی دائمی با ، کھ رھبری انجمن مطالعاتی کارگران را بھ عھده داشت،چانین

 چانین سی، ىدر آغاز دھھ.  نام برد،کرد فوروارد ھمکاری میشوروی ضد ىروزنامھ
 ھاىھستھ" را برای جمع آوری پول جھت دادن کمک مالی بھ اىغات سازماندھی شدهتبلی

 سختی کھ ىمبارزه"و " کنند کھ ھم اکنون در روسیھ کار میھامخفی سوسیال دمکرات
. آغاز کرد،"برند بھ پیش میھا بلشویکىرفقای ما در روسیھ علیھ

دھان آلمانی بھ بھترین نحو کھ فرمان  در حالی،١٩٤١در ژانویھ  )٥٠. ص (ــ] ٤[
 در ایاالت متحده آمریکا کتابی ،کردندمی حملھ بھ اتحاد جماھیر شوروی ىخود را آماده

Out (" شباز دل" بھ نام شورویپر جار و جنجال ضد  of the Night(منتشر شد  .
.منتشر شده بود ان والتینیکتاب با امضای 

 گشتاپو از آن ىود کھ جاسوس کار کشتھ مستعاری بھاى فقط یکی از نام،ان والتینی
Richard (ریچارد آندرسون. کرداستفاده می Anderson(،ریچارد پیترسون  

)Richard Peterson(،ریچارد ویلیامز ) Richard Williams(،دولف ھلرو ر 
)Rudolf Heller(رشئلِتو مُ و ا) Otto Melchior(مستعار او بودھاى از دیگر نام  .
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 داستان مردی بھ نام جان والتین بود کھ جھت بھ اجرا ،" شباز دل "،سکتاب کرب
Ωή̯��ϩΪϨδϳϮϧˬ�ί مسکو بھ دور دنیا مسافرت میھاىگذاشتن توطئھ �̶ ϔϴ՝̯�ΕΎϴΰΟ�

 آزادی جھان ىکردند کھ علیھادعا می" جاسوسان بلشویک" جنایتکاران را کھ ھاىتوطئھ
 پس از ده سال فعالیت ،گونھاو تشریح کرد کھ چ. کرد تشریح می،نداطراحی کرده

 ،١٩٢٦ از جملھ تالش در انجام یک قتل در کالیفرنیا در سال ،"برای کمینترن"تبھکارانھ 
و باالخره تصمیم ". استیش مشکوک شده ھانسبت بھ حزب کمونیست و حقانیت برنامھ"

.ده و ھمھ چیز را افشاء کندنمو کھ بھ صورتی کامل با مسکو قطع رابطھ استگرفتھ 
 از دل" بھ ایاالت متحده آمریکا آمده بود و سناریوی ١٩٣٨ در فوریھ ،"سکرب"

 تبلیغاتی ضد ھاى کتاب از کھ بھ صورت حیرت انگیزی بھ برخی،را از اروپا" شب
 شباھت داشت بھ ھمراه خود ،شد کھ بھ صورتی منظم در آلمان نازی منتشر می،شوروی

از " سکرب "،نتشار در ایاالت متحده آمریکاجھت تصحیح کتاب برای ا. بھ آنجا آورده بود
Isaac ("ن لوینااک دزای"روزنامھ نگار آمریکائی  Don Levinè(، بلغ کار کشتھ ُیک م

 کمک )Hearst ("تسریھ "ى و یکی از ھمکاران دائمی نشریھشورویو قدیمی ضد 
.گرفت

بھ یکی از "  شباز دل "،با کمک تبلیغات ھمگانی و سازمان داده شده
 نسخھ از این ١٦٥٠٠٠ ،"کلوب کتاب ماه. " آن زمان تبدیل شدھاىترین کتابروشپرف

 بر این  طوالنیاى مقدمھ،یجستاریدرز د. کتاب را در اختیار خوانندگان خود قرار داد
بھ صورتی دقیق توسط ناشر مورد "کھ سندیت این زندگینامھ  کید بر اینأ با تکتاب نوشت،

 بخش اعظم کتاب را بھ ، متوالیى الیف در دو شمارهىھنشری. "استتحقیق قرار گرفتھ 
 ، بندرت در مورد کتابی، در ایاالت متحده آمریکا،در تاریخ انتشارات کتاب. چاپ رساند

این چنین "  شباز دل" و ھیچ کتابی مانند هراه انداختھ شدھ این چنین جار و جنجال ب
.مخارج ھنگفتی در بر نداشت

تقدان بھ صورتی آشکار موضعی بدبینانھ و بی تفاوت بھ آن کھ تعدادی از من در حالی
 موجی ، آنھا مشھور خاص و عام بودشوروی کھ مواضع ضد ی بخشی دیگر،کتاب داشتند

ΪϧΩή̯ �ϥ�έΎ՝ϧ�έ�ϦϴδΤΗ�ϭ�ΪϴΠϤΗ�ί ��Ϫϳήθϧ�έΩϯ��ϪΒϨη�ΕΎϴΑΩ�ήΑ�̵ έϭήϣΎϫ���ϪϣΎϧί ϭέ
ھیچ کتابی بھ این : "  نوشت چنینس در مورد کتاب کرب ردا اوتلیِ فشوروینگار زن ضد 
 ھنوز ھم ً و احتماال،داد  رسیدن بھ قدرت بھ ھیتلر از را کھ استالین قبلئیھاروشنی کمک

.  افشاء نکرده است،دھدمی
Sidney (سیدنی ھوک Hook(در بھ ،ن پر و پا قرص ترتسکیا یکی از ھوادار 

New("رھبر جدید"اصطالح روزنامھ فدراسیون سوسیال دمکراسی بھ نام  Leader(
:اعالم کرد

 این کتاب با سیر وقایع گیج ،بھ عنوان یک داستان ناب و خالص» 
 کھ مشکل بتوان آن را بھ عنوان یک رمان ،ش چنان ھیجان انگیز استاکننده

 چرا کھ این کتاب در تناقض با آن اصولی است کھ یک ،ساده بھ حساب آورد
 «. رمان باید دارا باشد
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William ( چمبرلینویلیام ھنری Henry Chamberlin( کھ تفسیرات ضد 
" معاصرژاپن " ،  تبلیغاتیى مسکو در نشریھھاى او در مورد دادگاهشوروی

)Contemporary Japan( ى روزنامھى در ضمیمھ،رسیدتوکیو بھ چاپ می، کھ در  
 ھاىنوالتین بھ یک ھمکار با ارزش برای سازما"نیویورک ساندی تایمز ادعا کرد کھ 

 غیر قانونی ھاى خرابکاری و دیگر فعالیت،شان مبارزه با جاسوسیاآمریکائی کھ وظیفھ
". است تبدیل شده ،دوشکھ از طرف نیروھای خارجی سازماندھی می

Max (ستمنیماکس ا Eastmann(،ونئ لگنیو ا) Eugene Lyons( و دیگر 
عقاید "نی کامل  ھوادار ترتسکی  با ھیجاشوروی ادبی ضد ىاعضای دار و دستھ

.جاسوس قدیمی گشتاپو را مورد تحسین قرار دادند" تاریخی
 برای دادن شھادت شورویاو بھ عنوان متخصص ضد . جان والتین قھرمان ملی شد

. دیز دعوت شدىبھ کمیتھ
 دستگیر ، بھ عنوان فردی نامطلوب و اجنبی قابل اخراجس کرب١٩٤١ مارس ٢٨در 

 بھ جرم کوشش در انجام قتلی در ١٩٢٦ کھ کربس در سال  نشان داد،ی پلیسئبازجو. شد
San ( کوئنتینــ ماه را در زندان سن ٣٩ بھ مدت ،کالیفرنیا Quentin(استسر برده ھ  ب .

بھ " از دل شب"از پروتکل دادگاه لوس آنجلس روشن شد کھ این  جرمی کھ کربس در 
 بر سر مبلغی کھ کربس ،ف از اختال،است تشریح کرده نعنوان یکی از جنایات کمینتر
خواست برای وقتی کربس می. ھ سرچشمھ گرفته است،کردباید بھ یک تاجر پرداخت می

 این یھودی ":  گفت کھ،دادگاه روشن کند کھ چرا او کوشش کرد کھ تاجر را بھ قتل برساند
". نھ کردا دیورام

ایاالت متحده  از ١٩٢٩ کھ کربس در دسامبر ،چنین افشا شد ی ھمئدر جریان بازجو
 بھ صورتی غیر قانونی ١٩٢٦ مانند ١٩٣٨کھ او در سال   و اینبودآمریکا اخراج شده 

�ϩΪη�Ύ̰ϳήϣ�̭ ΎΧ�ΩέϭΖγ��Ϣϫ��ϝΎγ�έΩ�ϭ�Ϫ̯�Ϊη�Ύθϓ�ϦϴϨ̩˺ ̂ ˼ ˽�՛ϋΎΑ�ΩϮΧ�ΕΩΎϬη�ΎΑ�
.  کھ یکی از دوستان دریانوردش بھ جرم خیانت توسط آلمان نازی محکوم شوداستشده 

 او توضیح داد کھ ، با حزب کمونیست آلمان کھ از آن اخراج شده بوددر مورد ارتباطش
".  او در سازمان رسوخ کرده بود"

: خود اعالم کردىدادگاه مھاجرت آمریکا در بیانیھ

از .  جاسوس آلمان نازی تلقی شده است، کھ متھم مورد نظرطی پنج سال گذشتھ»
گرفت کھ او فردی است غیر قابل اطمینان و توان نتیجھ  می،مسائلی کھ تا کنون افشاء شده

 «.فاسد

ی او سر و ئ جاسوسی کربس برای گشتاپو  و محکومیت جناھاىدر مورد فعالیت
 ،با دخالت دوستان با نفوذ آمریکائیش کھ سفارش او را کرده بودند. پا نشدھ صدای زیادی ب

 گفتند کھ او آدم  مھاجرت آمریکا باالخره نظر خود را عوض کردند وىمقامات اداره
 سرتاسر ى در قفسھ،"از دل شب. "بھتری شده است و بھ او تابعیت آمریکا را اھدا کردند

 خود را در میان ھزاران شوروی ضد ھاى عمومی کشور باقی ماند و پیغامھاىکتابخانھ
.کردمیآمریکائی پخش 
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ه آمریکا  در ایاالت متحدھان نازیاجریانات ضد روسی و ھوادار )٥١. ص (ــ] ٥[
.دادند مارتین دیز را مورد پشتیبانی قرار می، مجلسى نمایندهھاىبا اشتیاق کامل فعالیت

Merwin (رتاھ.  مروین ک١٩٣٩ دسامبر ٨در  K.Hart(،  یکی از 
 ضیافتی را کھ در آن دیز مھمان ،ترین ھواداران رژیم فاشیستی فرانکو در اسپانیامعروف

از میان دیگر مھمانان در ضیافت . ک ترتیب دادشد در نیویورمخصوص محسوب می
John (رُوئتر. توان از جان بیمی B.Trevor(،استیونسون.  آرچیبالد ای) Archibald

E.Stevenson(نووتز کی و فر) Fritz Kuhn(آمریکائی نام  ــ  آلمانیى رھبر اتحادیھ
: او جواب داد،دند دیز جویا شىن را در مورد کمیتھوووقتی کھ خبرنگاران نظر ک. برد

 مالی ھاى خود ادامھ دھد و کمکھاى من معتقدم کھ باید بھ فعالیت»
 «.بیشتری دریافت کند

 دیز و ىجا چند نمونھ از اظھارات دیگر مبلغان ضد روسی در مورد  کمیتھ در این
:یشھافعالیت

 محکوم بھ دو سال و ، ١٩٢٤ فوریھ ٢١ در ، جاسوس نازی،ِکایرفجرج سیلوستر 
:ھشت ماه زندان

 «.ش قائلماو برنامھ"  دیزىکمیتھ"من احترام بسیار زیادی برای » 

 ١٩٤٢ آگوست ١٣ در ،ھاھوادار نازیھاى اى رھبر پیراھن نقره، ویلیام دادلی پلی
 ١٩٤٤ تحریک آمیز و یک بار دیگر در سال ھاى سال زندان بھ خاطر فعالیت١٥بھ 

:لیھ آمریکامحکوم بھ دلیل شرکت در توطئھ  بر ع

 جھت تبلیغ ھمان مطالبی کھ ١٩٣٣ را در سال ھااىنقره لژیونمن » 
 «.کند پایھ گذاری کردم او فعاالنھ تبلیغ میىای دیز و کمیتھقاکنون آ

Charles (لینفکا.  چارلز ای روحانیدرپ E.Coughlin(،پایھ ،بلغ فعال نازیُ م 
 بھ دلیل ماھیت ١٩٤٢ کھ در سال  عدالت اجتماعیى مسیحیان و روزنامھىگذار جبھھ

:تحریک آمیزش ممنوع اعالم شده بود

 پس باید بخشی از وقت ،کنید دیز را تحسین میھاىاگر شما فعالیت» 
یک میلیون .  ستایش آمیز بھ او اختصاص دھیداىآزاد خود را بھ نوشتن نامھ

زش  بھ تواند جوابی با ار در حقیقت می، دوستانھ بر روی میز کار اوىنامھ
 دولتی کھ او نمایندگی ھاىتمام کسانی کھ آرزوی نابودی او و تمام ارگان

 «باشد، کندمی

 دیز در ایاالت متحده آمریکا شوروی ضد ھاىدر برلین بھ صورتی آشکار از فعالیت
. شدتجلیل می
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 ى کھ نماینده، رادیوی دولتی موج کوتاه آمریکائی اعالم کرد١٩٤١در زمستان سال 
 فاشیستی نام او را با ھاى کھ دولتاست ئیھامریکایآ یکی از ، مارتین دیز،مجلس
 غربی ى با موج کوتاه در نیمھھاىدر جریان پخش برنامھ"  بسیار و اشتیاق تمامىعالقھ

.دننکمی زمین بھ صورت مداوم تکرار ىکره

 حتی پس از شکست نھائی آلمان نازی در مقابل نیروھای متحد )٦٥. ص (ــ] ٦[ 
Clare( ھمان مطالب توسط کلر لوس، آمریکا و اتحاد جماھیر شوروی،انگلستان Luce(

 ،"فورچن"و " الیف "،"تایمز "ھاى کنگره و ھمسر یکی از ناشران روزنامھىکھ نماینده
پس از بازگشت از اروپا بھ آمریکا رفت تا بھ آنان ١٩٤٥او در آغاز . بود تکرار شد

ند کھ ا تھدید کردهھا بلشویک، ارتش سرخ بر آلمانىھااطالع دھد کھ پس از پیروزی
 خواست کھ بھ تمام نیروھای ھاخانم لوس از آمریکائی. سراسر اروپا را در خود حل کنند
 بود و در ضمن ھا و این در حقیقت آخرین امید نازی،ضد شوروی در اروپا کمک کنند

 رادیوئی شھر محاصره ى را در آخرین برنامھ،"گوبلز"ُاساس تبلیغات مبلغ نازی دکتر 
.دادتشکیل می" برلین "ىشده

 کھ توسط یکی از سناتورھای آمریکائی در جریان بازدید ،و این ندا ھمان ندائی بود
، زمانی کھ او از چند سرباز آمریکائی در مورد این کھ آیا آنھا ١٩٤٥از رم در بھار 

حاد جماھیر شوروی بھ  اتىاز طریق مبارزه علیھ" کھ مأموریت خود را"مترصد آنند 
شود کھ سربازان مواضع ضد گفتھ می.  سر داده شده بود، سؤال کرد،پایان برسانند

 از آنھا از اطاق ىتعداد. بلشویکی سناتور را بھ صورتی آشکار مورد انتقاد قرار دادند
.بیرون رفتند

ن نوع ھم زمان در ایاالت متحده آمریکا تبلیغات ضد شوروی با تعداد زیادی از ھما
Jan( و ھمان محتوای کتاب جان والتین ھاکتاب Valtin ( از دل شب"بھ نام) "Out of

the night (بھ ١٩٤٦ ــ ١٩٤٥ ھاى کھ در سالئیھااز جملھ کتاب. ادامھ پیدا کرد 
William(وایت . ِتوان از کتاب ویلیام الصورتی وسیع منتشر شد می L. White ( بھ

Report(" گزارش در مورد روسیھ"نام  on the Russians( ،"یکی کھ زنده ماند "
)One Who Survived ( آلکساندر برمین"از) "Alexander Barmine (را نام برد .

را " گزارش در مورد روسیھ" کتاب خود ،وایت. ِروزنامھ نگار آمریکائی ویلیام ال
ًکھ رسما کتاب او .  در اتحاد جماھیر شوروی نوشتاىپس از یک گردش سریع شش ھفتھ

 از ابتدا تا انتھا سخنرانی شدیدی بود ،منتشر شد" ریدرز دایجست"و بھ صورتی فشرده در 
کتاب او از طرف منتقدان .  جنگی آنھاھاى رھبران آنھا و موفقیت، مردم شورویىعلیھ

غنی و گزارشی "بھ عنوان کتابی " نیو لیدر "ھاىضد شوروی مانند سوسیال دمکرات
پترسون ــ مک " بسیار از طرف اىر قرار گرفت و با عالقھمورد تقدی" عادالنھ

ً ھم زمان شدیدا از طرف ، مورد استفاده قرار گرفت،"ھیرست "ھاىو روزنامھ" کورمیک

 ھاى آمریکائی کھ خواھان ایجاد جوی دوستانھ در میان ملیتھاىبخشی از روزنامھ
. مختلف آمریکائی بودند، محکوم شد
John( آمریکائی از جملھ جان ھرزی ىھیک گروه از مفسران برجست Hersey(، 

Richard(ریچارد الترباخ  Lauterbach(، رالف پارکر )Ralph Parker ( و ادگار
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Edgar(اسنو Snow (اى بیانیھ،کردندکھ طی جنگ در اتحاد جماھیر شوروی کار می 
:علنی صادر کردند

آنھا . ندِآن گزارشات کتاب وایت را مغرضانھ و جعلی اعالم کرد» 
وایت را کھ تمام سعی خود را بر روی ھر چھ بیشتر سندیت بخشیدن ى ھاتالش

 متحدی کھ ، یک متحد قدیمیىعلیھا ھقدیمی و پیش داوریى ھابھ افسانھ
بی حساب و رنج کمتر ما شده اى ھآنھا در جنگ عامل پیروزیاى ھفداکاری

« .  محکوم کردند،بود

:مفسران در ادامھ نوشتند کھ

 بلکھ بھ صورتی آشکار از ،فردی است کھ نھ تنھا از زبان "،ایتو» 
بی ارزشی کتاب از آنجا نمایان " کھ ،."فرھنگ و تاریخ روسیھ بی خبر است

 تاریخی آن مطرح شده و ىشود کھ تمام مطالب مندرج در آن بدون سابقھمی
 باید ،اینجا در اروپا" کتاب"باشند و این کھ این بی ارتباط  با یک دیگر می

تبلور عقاید آن گروه از جریانات ناتوان و غیر منطقی باشد کھ  بھ دنبال ایجاد 
«. ظن و ناباوری میان متحدان ھستندسوء

 باال بھ اىبھ صورتی وسیع و تقبل ھزینھ" گزارش در مورد روسیھ"با این وصف 
. آمریکائی رسانده شدىدست ھزاران نفر خواننده

کرد کھ با دریافت  ادعا می،"یکی کھ زنده ماند"ھ نام کتاب آلکساندر برمین ب
 ھاى سیاست،مسائل روسیھ" متخصص"و " سیاستمدار سابق شوروی"اطالعات از یک 

مانند . دھدقرار می" از داخل مورد بررسی"اتحاد جماھیر شوروی و رھبرانش را 
ھ بھ اتحاد کتاب برمین بھ صورتی تحریک آمیز بھ ھر چیز ک" گزارش در مورد روسیھ"

حرکت "شد حملھ کرده و مدعی بود کھ استالین رھبر یک جماھیر شوروی مربوط می
در . کند کھ او را بھ یک دیکتاتور مرتجع تبدیل می،است"  ضد انقالبیىپیروزمندانھ

بھ عنوان کاردار سفارت " آلکساندر برمین "،زمان افشاء و نابودی ستون پنجم در روسیھ
او بالفاصلھ از پست خود استعفا داد و از بازگشت . کرد وظیفھ میشوروی در آتن انجام

نویسد، کھ تعداد زیادی از برمین می" یکی کھ زنده ماند"در . بھ روسیھ سر باز زد
. نزدیک او بودند" دوستان و ھمکاران"گران کھ در روسیھ اعدام شدند از جملھ توطئھ

 اتحاد جماھیر شوروی ى توطئھ علیھبرمین در خصوص ژنرال توخاچئوسکی کھ بھ اتھام
: نوشت،گناھکار شناختھ شده بود

 ژنرال روسی ، و در ادامھ این کھ،"من در مسکو ھمکاری نزدیکی با او داشتم» 
برمین ھم چنین متذکر شد کھ او ". آخر از جملھ دوستان خوب من بوداى ھطی سال"
 اعتراف نمود ١٩٣٨ سال کسی کھ در" آرکادی روزنگولدتس"را برای " ئیھامأموریت"

و این .  انجام داده است، برای سازمان امنیت آلمان جاسوسی کردهاىکھ بھ صورتی حرفھ
یکی کھ زنده "کتاب . مالقات کرده است" زیرک" در پاریس با ترتسکی ، برمین،کھ او

ستایش آمیزی از ماکس ایستمان آغاز شده بود، در ایاالت متحده اى کھ با مقدمھ" ماند
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.ِھمانند کتاب ویلیام ال. یکا بھ شدت مورد حمایت دیگر افراد ضد شوروی قرار گرفتآمر
 مورد تحسین واقع شد اىنیز بھ صورت گسترده" یکی کھ زنده ماند "، کتاب برمین،وایت

 ضد ھاى ایوجین لیون کھ نوشتھ، سر دبیرانش از جملھھاىکھ نوشتھ" نیو لیدر"و در 
 قرار ھا استفاده جاسوسان رسمی وزارت تبلیغات نازیروسی او بھ صورتی دائمی مورد

 ى کھ مقاالت ضد شوروی او نیز در روزنامھ، و ویلیام ھنری چمبرلین،گرفتمی
ژاپن " تبلیغاتی ھاى مسکو در ارگانھاىچاپ و تفسیرات او در مورد دادگاه" ھیرست"

 جان ،می ترتسکیسیدنی ھوک یک از ھواداران قدی. شد تبلیغ می،یافتانتشار می" جدید
 و ،ار بوددرا در جریان بازجوئی ترتسکی عھده" کمیسیون تحقیقات"دوی کھ رھبری 

" نیو لیدر" دوست و مترجم ترتسکی از دیگر سردبیران ،ماکس ایستمان ھمکار نزدیک
.       بودند

ϮϴϠΑΩ�έΎ՜��ϝِ .در جریان تبلیغاتشان در ھا نازیىوایت و آلکساندر برمین بھ وسیلھ 
 ،انتشار کتاب وایت.  اتحاد جماھیر شوروی مورد استفاده قرار گرفتىاروپا علیھ

 اول ى در صفحھ١٩٤٥ ژانویھ ٣٠ پر شور در اىدر سرمقالھ" گزارش از روسیھ"
در آن  .  بھ چاپ رسید،)Westkämpfer" (جنگجویان غرب"روزنامھ رسمی نظامی 

در . کند سازمان ملل ثابت می کھ کتاب وایت امکان یک انشعاب را درشودادعا می
 کھ حاوی یکی ئیھا اعالمیھى نیروھای آمریکائی مستقر در ایتالیا بھ وسیلھ١٩٤٥مارس 

بھ "  جدید کمونیستیھاىتوطئھ"ً برمین کھ قبال در ریدر دایجست تحت نام ھاىاز نوشتھ
.چاپ رسیده بود، بمباران شدند

 ١٩٤٦ کھ در آغاز ،"نتخاب کردممن آزادی را ا"کتاب ویکتور کراوچنکوس بھ نام 
.  داخلی و خارجی اتحاد جماھیر شورویھاى انتقاد شدیدی بود از سیاست،منتشر شد

او . کراوچنکوس یکی از اعضای ھیئت بازرگانی اتحاد جماھیر شوروی در واشنگتن بود
 او مبنی بر ھاىپافشاری.  از سمت خود استعفا داده بود١٩٤٤ در مارس ،در اواسط جنگ

 روسیھ را در شرایطی از ، کشاورزیھاىن کھ طرح پنج سالھ و اشتراکی کردن زمینای
 و این کھ سربازان ، شرایطی فاجعھ آمیزتر از دوران تزار قرار داده است،فقر و بدبختی

 انبوھی ، در حالی کھ بیش از یک نیروی ناالیق،نداارتش سرخ افرادی جنگجو معرفی شده
 ٥٠ ، قلبی و زخم معدهھاىافرادی مبتال بھ بیماری ،یک چشم و علیل"از مردمان 

 ،توانند وزن خود را تحمل کنند ریش دار و چنان بی تحرک کھ بھ سختی میھاىسالھ
.  باشداو در کتابش می" ھاىافشاگری" از ئیھا نمونھ،نبودند

توانستند مسکو را  در حقیقت در آن روزھا میھاطبق نظر کراوچنکوس آلمانی
توانند  میھا کھ تنھا آلمانی، معمائیست،چرا آنھا عقب نشینی کردند. ح کنندبدون جنگ فت

.برای تاریخ توضیح دھند
 جدید بھ اتحاد جماھیر شوروی را داده و توضیح ىکراوچنکوس پیشنھاد یک حملھ

:داد

 روسی از بند ھاى نجات توده،قدم بعدی بھ سوی امنیت جھانی » 
«.  و نھ از یک سازمان جھانیدھدزمامداران جبارشان را تشکیل می
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. اچ.  از جانب منتقدانی مانند دبلیو،"من آزادی را انتخاب کردم "،کتاب کراوچنکوس
چمبرلین و دوروتی تامپسون بھ عنوان یک گزارش افشاگرانھ و قابل توجھ و یک سند مھم 

مدت ". فتدر مورد ارتباطات میان آمریکا و اتحاد جماھیر شوروی مورد تحسین قرار گر
 ھیرست کتاب را مانند ھاى روزنامھ،"من آزادی را انتخاب کردم"کوتاھی پس از انتشار 

.داستان سریال منتشر کردند
 صدای صلیبیون ضد بلشویک ،وقتی کھ جنگ جھانی دوم در اروپا بھ پایان رسید

ر  اما دارای آن قدرتی نبودند کھ بر روی آمریکا و دیگ، نبود١٩١٨ ھاىکمتر از سال
ϥΎϬΟ�ϡΩήϣˬΪϧΩϮΑ�ϪΘΧϮϣ�̵ έΎϴδΑ�̵ Ύϫΰϴ̩�ϥϮδϠϳϭ�ϭέΩϭϭ�̱ ήϣ�ί �β ̡ �Ϫ̯�ˬ�ήϴ՜́Η�

.بگذارند

منابع بخش بیست و سوم

George(ژرژ سلدس  Seldes (در تقتبلیغات خالف حقیھاى واقعیت"در 
 و لعمل مطبوعاتایک تخلیص با ارزشی از عکس" مطبوعات و رادیو

  ارائھ١٩٤١لمان بھ شوروی در سال  آمریکائی در مورد ھجوم آرادیوھای
.ددھمی

George Seldes gibt in The Facts Are, A. Guide to Falsehood and
Propaganda in the Press and Radio (New York, In Fact, Inc., ١٩٤٢);

ما بر اساس جر را امھھاى فعالیت ضد شوروی ستون پنجم و گارد سفیدی
ى بھ عنوان اسناد منبع درباره. یماود بیان داشتھخى آوری شدهاسناد جمع

عناصر و مؤسسات مرموز نزدیک بھ فاشیستی و ضد شوروی، این ھاى فعالیت
Michael( از مایکل سیرز .ندامنابع بھ خدمت گرفتھ شده Sayers( و آلبرت کان 

)Albert E. Kahn("آمریکاى جنگ مخفی علیھ: خرابکاری"

Michael Sayers und Albert E. Kahn, "Sabotage: The Secret War
Against America" (New York, Harper and Brothers, ١٩٤٢);

John(از جان روی کارلسون  Roy Carlson" (محرمانھ"

John Roy Carlson, Under Cover (New York, E. P. Dutton &
Company, ١٩٤٣);
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١٩٤٣ھ  ــ م١٩٣٩ آوریل "زمان"ىو نوشتجات مجلھ

Korrespondenz The Hour, April ١٩٣٩ -Mai ١٩٤٣;

در ایاالت ھا مبلغین ضد کمونیستی، زیر نفوذ نازیى ترین اسناد پخش شدهاز جالب
 کمونیستی در شروع انقالب ىتوطئھى حقیقت درباره.کمونیسم در آلمان، "آمریکاى متحده

تحسین آمیز تأیید شده، از ى ھبا یک مقدمھا باشد کھ از طرف برخی آمریکائیمی" ملی
Hamilton(میلتون فیش امجلس ھى جملھ از طرف نماینده Fish .(ھاشمارش کتاب ،

. رسدو مجالت حاوی تبلیغات ضد شوروی منتشره در آمریکا بھ بینھایت میھا روزنامھ
، کھ بعد از بھ قدرت رسیدن شخصی برای انتشارات تبلیغاتی ضد کمونیستیھاى مثال

: ند بھ قرار زیرنداآمریکا منتشر شدهھیتلر در 

Communism in Germany, The Truth About the Communist Conspiracy
on the Eve of the National Revolution (Berlin, Europa-Haus, ١٩٣٣);

بیداری و نظارتآلمانی ــ آمریکائی ى ارگان اتحادیھ

Das offizielle Organ des Deutsch-Amerikanischen Bundes Deutscher
Weckruf und Beobachter;

"عدالت اجتماعی "افلینک. ِپدر روحانی چارلز ا

Pater Charles E. Coughlins Sozial Justice;

William(از ویلیام دادلی پلئی  Dudley Pelleys" (آزادی"

William Dudley Pelleys Liberator;

Gerald(از جرالد وینرود  Winrods Defender;( ،"مدافع"

Gerald Winrods Defender;

Court(َاز کورت اشر   Ashers( ،"ایکس ى اشعھ)پرتو افکندن، نمایان ساختن"(

Court Ashers X-Ray;
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.E(گارنر . جی. ِو از ا J. Garners( ،"تبلیغ"

E. J. Garners Publicity;

، ھامیلتون فیش با جاسوس آلمانی مجلسى ده نماینروابطى جزئیات جالبی درباره
George(ِگئورگ سیلوستر فیراک  Sylvester Viereck (جورجمنشی ى در شھادتنامھ 

George (ھیل Hill(در ١٩٤٢ک در فوریھ ِفیراى  کشوری علیھ در طول محاکمات ،
دیالرد استوکز این دادگاه را ى گزارش جامعی درباره.  ثبت گردیده استنگتنیواش

)Dillard Stokes ( در یک سری از مقاالت کھ در واشینگتن پست منتشر گشتھ، ارائھ
William(َدد . سفیر آمریکا در آلمان ویلیام ای. دھدمی E. Dodd ( نظر خود را

Paul(فعالیت مأمور تبلیغاتی آلمان پاول شئفرى درباره Scheffer( در دفتر خاطرات ،
د ُو د.ویلیام ایى چاپ بھ وسیلھ" دوَ سفیر دى روزانھخاطرات: "داردخویش بیان می

William) (پسر( E. Dodd, Jr (دوُو مارتا د )  Martha Dodd(

William E. Dodd, Ambassador Dodd’s Diary, Edited by William E.
Dodd, Jr., and Martha Dodd (New York, Harcourt, Brace and
Company, ١٩٤١);

 و مجالت مشابھ بھ دالیل کافی "عصر سیاست خارجی"ئفر در مقاالت شخصی ش
. دارندآمریکا، عرضھ میى او در ایاالت متحده" ضد شوروی "تبلیغیھاى برای فعالیت

Scheffers Living Age, Foreign Affairs, Fortnightly Review

ز  غیر آمریکائی، اھاىصورت جلسات منتشره از کمیسیون مخصوص برای فعالیت
Martin(طرف مارتین دیز  Dies( را در بر " ضد شوروی"، مقادیر انبوھی از تبلیغات

"  اسب ترویا در آمریکا"دیگر برای تبلیغات ضد شوروی، کتاب ھاى مثال. دارند

Martin Dies’ Trojan Horse in America (New York, Dodd Mead &
Company, ١٩٤٠);

Jan(و دیگر کتابی از ژان والتین  Valtin ( باشدمی" از دل شب"بھ نام

Jan Valtin, Out of the Night (New York, Alliance Book Corporation,
١٩٤١);
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در خدمت ارتجاع آمریکا را " ضد کمونیستی"یک تحلیل جالب از کاربرد تبلیغات 
. دھدارائھ می" تعقیب و آزار" سلدز در ژرژ

George Seldes in Witchhunt (New York, Modern Age, ١٩٤٠);

شده " اولین کمیتھ آمریکائی" کھ از طرف" ضد کمونیستی"حجم و شدت تبلیغات 
خبرنگاران "و از انتشارات " اولین دفتر تحقیقاتی آمریکا"توان از گزارشات است را می

کمک مالی ھا این دو نشریھ از طرف این کمیتھ. برداشت نمود" و مفسران ھارالد
.شدندمی

(American First Research Bureau),
(Herald und Scribner’s Commentator)

مجلس، ھامیلتون فیش، ى نمایندهھاى ھم چنین شاخص این سیاست محتوای سخنرانی
Senator (نای. سناتور جرالد پ Gerald P. Nye (ویلر . سناتور بورتون ک و

)Senator Burton K. Wheeler (دیگر  کھ در آمریکا در جلسات برگزار و سخنرانان 
بھ طور مفصل ھا محتوای این سخنرانی. باشندمی"اولین کمیتھ آمریکائی"شده از طرف 

. ندادر نیویورک تایمز و سایر نشریات بازگو شده

و ) Week  ("ویک"انگلیسی زبان ى از جملھ محتوای گزارشات مندرج در نشریھ
Bella(در کتابی از بالفروم  Fromm" Blood" (خون و ضیافت) and Banquets( ،

Charles(لیندبرگ . تبلیغات چارلز آى درباره A. Lindbergh ( پیشاھنگ سیاست
. دنباش، بسیار جالب می١٩٣٨آرامش، در انگستان و اروپای میانھ در تابستان 

Chikago(شیکاگو تریبون ھاى سالنامھ Tribüne(نیویورک دیلی نیوز ،)New York
Daily News( واشینگتن تایمز ــ ھرالد ،)Washington Times-Herold ( و

را " ضد شوروی"یک گلچین پر محتوائی از انتشارات ) Hearst-Presse(پرس ھرست
بولیت . ویلیام س" ضد شوروی"بینانھ از موضع یک بررسی واقع. دارندعرضھ می

)William C. Bullitts ( را"Ambassador Dodd’s Diary "دھدبھ دست می



٧٨

شانزده لھستانی بخش بیست و چھارم ــ 

ُ تبلیغات ضد شوروی مبلغان ،جنگ دوم جھانیاى ھدر پایان آخرین ماه
وقتی کھ .  لھستان متمرکز شده بودىبریتانیائی و آمریکائی بر روی مسئلھ

 لھستان عبور ھاى از جبھھ،نیروھای ارتش سرخ بھ سمت غرب پیشروی کرده
 اشغالگر ھاىو حتی موفق بھ آزاد کردن قسمت بزرگی از لھستان از چنگ نازی

 تحریم طلب ادعا ھاى مقامات بلند پایھ و دست راستی انگلیسی و آمریکائی،شدند
لھستان از جانب اتحاد جماھیر شوروی مورد تھدید قرار " آزادی"نمودند کھ 
 ھاى روزنامھ،والی متھاى طی ھفتھ،در ایاالت متحده آمریکا. گرفتھ است

جریانات مخالف اتحاد جماھیر شوروی " پترسون ــ مک کارمیک"و " ھیرست"
تشویق " بلشویسم"را بھ انجام عملیات ضد شوروی برای نجات لھستان از خطر 

 سخنرانان یکی پس از ، آمریکا و پارلمان انگلستانىدر کنگره. کردندمی
ده و دولت شوروی را متھم بھ را محکوم کر" مقاصد امپریالیسم سرخ"دیگری 

بسیاری از این تبلیغات ضد . کردندزیر پا گذاشتن اصول سازمان ملل متحد می
شوروی بر مدارک و سخنانی کھ از طرف دولت در تبعید سابق لھستان در 

دولت تبعیدی .  استوار شده بود،شد ارائھ می، و نمایندگان آنھا در واشنگتن،لندن
 بخشی از ، زمیندار بزرگھاى نمایندگان فئودال،ھستانیدر لندن از نظامیان ل

 کھ ، و رھبران کشاورزانھا لھستانی و تعدادی کمی از سوسیالیستھاىفاشیست
 در لندن پناھنده شده بودند، ١٩٣٩پس از فرو پاشیدن دولت لھستان در سال 

. شدتشکیل می
١٤

" پیلسودسکی"در لندن خود را وارٽ واقعی دولت ، ــ دولت تبعیدی لھستان١٤
)Pilsudski(دانست کھ سیاست رسمیش بر دشمنی با اتحاد جماھیر شوروی استوار  می

. بود
 سرھنگ ،سیاست لھستان تحت رھبری افسر ضد شوروی و عضو سازمان امنیت

.  و بر ضد منافع اتحاد جماھیر شوروی استوار بود،لمان نازی بھ نفع آ،)Beck(" بک"
 دیگر ھاى تعداد نیروھای سواره نظامش بیش از ارتش، کھ از نظر درصدی،ارتش لھستان

. سازماندھی شده بود" اوکرائین "ھاى برای انجام عملیات در دشت،کشورھای جھان بود
 نظامی آنھا در امتداد مرزھای ھاىاهمراکز صنعتی لھستان در امتداد مرزھای آلمان و پایگ

.          اتحاد جماھیر شوروی متمرکز شده بودند
 مالکان بزرگ و نیروھای ،ھا توسط فئودال،دولت لھستان کھ از ھمان ابتدای تولدش

Cordon(" نوار قرنطینھ" ستون اصلی جریانات ضد شوروی ،شدنظامی اداره می

Sanitaire(کھ برای ،لمللیا بینھاىحلی برای تجمع جاسوسآمد و بھ م بھ حساب می 
بعد. بقیھ در زیرنویس ص  . کردند، تبدیل شده بودسرنگونی دولت شوروی توطئھ چینی می
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ز دولت مھاجر بھ ج.  در واقع دو دولت لھستانی وجود داشت،در آن زمان
 در ، دولت موقت لھستان و یا دولت بھ اصطالح ورشو، دولت دیگری،در لندن

 کھ از اتحاد احزاب ضد فاشیستی تشکیل ،دولت ورشو. خود لھستان وجود داشت
 ھاى فاشیستى بھ وسیلھ١٩٣٥ قوانین وضع شده در سال ،شده بود

 مھم سیاسی ھاىرماین دولت برای عملی کردن رف. را لغو کردند" پیلسودسکی"
 و برقراری روابط دوستانھ ھا از میان بردن فئودال،و اقتصادی در سطح کشور

. کردبا اتحاد جماھیر شوروی فعالیت می
 چرچیل و روزولت ،، استالین١٩٤٥در فوریھ ) Jalta" (یالتا"در کنفرانس 

  لھستان صحبت کرده و در آنجا بھ توافق رسیدند کھى در مورد آیندهھاساعت
در سطحی وسیع و بر اساس اصول دمکراتیک با "بایست می" دولت ورشو"

 و با ،پس از فرار از شوروی مقر خود را در لھستان برپا" بوریس ساوینکوف"* 
 منظور  نفری را در خاک لھستان بھ٣٠٠٠٠ارتش سفید " پیلسودسکی"کمک مستقیم 

 بیست، توطئھ گران ىدر پایان دھھ.  اتحاد جماھیر شوروی سازماندھی کردىاستفاده علیھ
قراردادی را با فرماندھان لھستانی امضاء کردند کھ بر اساس آن لھستان " تورگ پروم"

 اتحاد جماھیر شوروی ىباید بھ پایگاھی جھت برپائی جنگ تجاوزگرانھ کھ آنھا علیھ
سازمان امنیت لھستان ھمکاری بسیار نزدیکی را با نیروھای . دیل شودند، تباطراحی کرده
انعقاد . آغاز کرد" ــ بوخارینیستترتسکیست" از جملھ سازمان زیرزمینی ،ضد شوروی

�ϝΎγ�έΩ�ΦϴϧϮϣ�ΩΩέήϗ˺ ̂ ˼ ́�Ϊο �ϊ ο Ϯϣ�̶ Ϩηϭέ�ϪΑ�̶ ϧΎΘδϬϟ�ϥήΒϫέ�Ϫ̯�Ϊη�՛ϋΎΑ�
.شوروی خود را بر مال کنند

 خود را برای دفاع از خود ھاکسلواکی اخطار داد و چک ھنگامی کھ آلمان بھ چ
ً دولت لھستان ارتش خود را بسیج و آن را مستقیما بھ عنوان مانعی بر سر ،کردندآماده می

بھ عنوان پاداش ھیتلر اجازه داد .  قرار داد،ھا اتحاد جماھیر شوروی بھ چکھاىراه کمک
 خود در ى را بھ مصادره)Techen("ِتشـن" از چکسلواکی بھ نام اىکھ لھستان منطقھ

 نظامیان لھستانی ھنوز از ، بھ لھستانھا نازیى، کمی قبل از حملھ١٩٣٩در سال . آورد
 از نوشتن قرارداد  ،ترک مواضع سیاسی ویرانگر ضد شوروی خود دست برنداشتھ

 دادند کھ از خاک لھستان براینظامی با شوروی امتناع کرده و بھ ارتش سرخ اجازه نمی
این سیاست نتایج زیانباری برای لھستان در بر . مقابلھ با نیروھای نازی استفاده کنند

 دولت لھستان از کشور فرار کرد ، از مرزھاً و تقریبا بالفاصلھ پس از عبور نازی،داشت
ابتدا در فرانسھ و سپس در انگلستان .  طالی کشور را بھ ھمراه خود بردھاىو ذخیره

منصوب کرده و بھ " دولت در تبعید" خود را بھ عنوان ،لھستانینمایندگان این دولت 
برای .  ضد شوروی خود کھ ملت لھستان را بھ نابودی کشانده است، ادامھ دادندھاىدسیسھ

، آنھا از جانب نیروھای قدرتمندی از میان محافل اقتصادیھاعملی کردن این دسیسھ
ظامی شوروی بر آلمان نازی را شدند کھ یک پیروزی نسیاسی و مذھبی پشتیبانی می

.دانستند منافع شخصی خود میىعلیھ
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 از داخل و خارج از مرزھای لھستان دوباره ھاانتخاب دمکراتیک خود لھستانی
. و سپس بھ عنوان دولت قانونی و موقتی کشور پذیرفتھ شود " ،سازماندھی شود

ر لندن و متحدان با اعتراض شدید دولت مھاجر لھستان د" یالتا "ىتوافقنامھ
". خیانت بھ لھستان بر آن زده شد"ُآمریکائی و انگلیسی آنھا روبرو شده و مھر 

آغاز " یالتا" سیاسی برای ایجاد مانع بر سر راه عملی شدن قرارداد ھاىدسیسھ
.شد

 لھستان وقتی بھ اوج ى ضد شوروی در مورد مسئلھھاىتبلیغات و حیلھ
 جاسوس ١٦ اعالم کرد کھ آنھا ١٩٤٥خود رسید کھ رژیم شوروی در مھ 

 اتحاد جماھیر ىلھستانی را بھ جرم توطئھ بھ نفع دولت مھاجر در لندن و علیھ
دولت مھاجر در لندن اعالم کرد کھ این اقدام دولت . نداشوروی دستگیر کرده

 مسکو در جھت ھاىاتحاد جماھیر شوروی دلیل بسیار روشنیست از برنامھ
.....بھ مردم آن" دیکتاتور سرخ" و تحمیل یک "نابودی دمکراسی لھستان"

 لھستانی دستگیر شده توسط دولت ١٦ شناختھ شده در میان ھاىیکی از نام
 ژنرال ، رئیس ستاد نیروھای نظامی در ارتش دولت در تبعید لھستان،شوروی

Leopold(" لئوپولد برانیسالو اوکولیکی" Bronislaw Okulicki(این .  بود
را در سازماندھی تبلیغات ضد شوروی مھاجران بازی کرده ارتش نقش مھمی 

.بود
 بر طبق یک توافقنامھ میان لھستان ١٩٤١ارتش لھستانی در اصل در سال 

 شانھ بھ شانھ با ارتش سرخ ىو اتحاد جماھیر شوروی و بھ  منظور مبارزه
" والدیسالو آندرس"این ارتش توسط .  سازماندھی شده بودھا آلمانیىعلیھ

)Wladislaw Anders( کھ در دوران " ھاباند سرھنگ"، یک عضو قدیمی از
جھت . شددر لھستان نفوذ زیادی داشت رھبری می" پیلسودسکی"حکومت 

 دولت ، سالح برای این ارتشى و برای آموزش و تھیھھا آلمانیىجنگیدن علیھ
این  میلیون روبل در اختیار ٣٠٠اتحاد جماھیر شوروی وامی بدون بھره بھ مبلغ 

ارتش قرار داد و تأسیساتی برای سربازگیری و برپائی اردو در اختیار آنھا 
و دیگر نظامیان لھستانی " اوکولیکی "،"آندرس "،ھابھ ھر جھت ژنرال. گذاشت

آنھا بر این . کردنددر خفا با تشکیل یک اتحاد نظامی با  ارتش سرخ مخالفت می
  محکوم بھ شکست ھاا آلمانیباور بودند کھ اتحاد جماھیر شوروی در جنگ ب

.کردندبوده و بر اساس این طرز تفکر خود، مواضع خود را تنظیم می
 کھ بعدھا بھ مقام فرماندھی )Berling(" برلینگ"گزارشی از جانب فرمانده 

در سال " آندرس" نشان داد کھ ژنرال ،نیروھای مسلح دولت لھستان رسید
لھستانی در خاک شوروی  کمی پس از این کھ اولین واحدھای ١٩٤١

: با افسران تحت فرماندھی خود گفتھ استاى طی جلسھ،سازماندھی شدند
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�©̶ ϧΎϤϟ�ΕϼϤΣ�ή՜�ήΑ�Υήγ�ζ Ηέ�Ϫ̯�̶ ϣΎ̴ϨϫΎϫΩϮη�ΩϮΑΎϧ��ˬ
توانیم از  ما می،تواند بیش از یک ماه طول بکشدچیزی کھ نمی

کھ از آنجا . طریق عبور از دریای خزر خودمان را بھ ایران برسانیم
«. ما تنھا نیروی مسلح منطقھ ھستیم، امکان ھر نوع اقدامی را داریم

�ϝήϧ̫ �ΕέΎψΘϧ�ϑ ϼΧ�ήΑ�Ϫ̯�̶ϣΎ̴Ϩϫ�α έΪϧ���ΕϼϤΣ�ή՜�ήΑ�Υήγ�ζ Ηέ
 رئیس لھستانی بھ افسران خود گفت کھ آنھا ،سریع آلمان نازی شکست نخورد

ا اتحاد جماھیر نیازی ندارند کھ خود را در مورد عملی کردن شرایط توافقنامھ ب
. آلمان نازی نگران کنندى مشترک علیھى در مورد مبارزه،شوروی

Borucie(آندرس بھ بوروچی اشپیخوویچوف   Spiechowiczow(

:لھستانی گفتى لشگر پنجم پیادهى فرمانده

«. دلیلی برای عجلھ کردن در کار نیست» 

حت و افسران ت" آندرس "،"برلینگ"بر اساس اظھارات سرھنگ 
ھر  "ھا آلمانیىفرماندھی او برای ممانعت از شرکت سربازان در جنگ علیھ

چھ در توان داشتند بھ کار بردند تا در آموزش و مسلح کردن نیروھای تحت 
 ژنرال ، نیروھای نظامی لھستانىفرمانده. فرماندھیشان تأخیر بھ وجود آورند

در . کردریب میفعاالنھ تجھیزات واحدھای لھستانی را  تخ" اوکیولیکی"
:چنین آمده بود" برلینگ"گزارش 

برای جلوگیری از دریافت تجھیزات و تدارکات " اوکیولیکی» 
 در تأسیسات یک،نظامی داده شده از طرف انگلستان از طریق ایران

مقامات اتحاد . پایگاه مستقر در دریای خزر خرابکاری کرده است
 را در ساحل دریای جماھیر شوروی راه آھن مخصوص و انبارھائی

طوری " آندرس" ولی ژنرال ،خزر برای این منظور بنا کرده بودند
 تانک و یا کیسھ مواد اولیھ ، حتی یک اسلحھ،سازماندھی کرده بود کھ

«. بھ محل تعیین شده، تحویل داده نشد

 اتحاد جماھیر ھاىسربازان و افسران لھستانی کھ از دریافت کمک
 آلمان کھ وطن آنھا را مورد ھجوم ى خود را علیھىحھ و از این کھ اسل،شوروی

 توسط تشکیالت ارتجاعیون بھ رھبری ژنرال ،قرار داده بود بھ وجد آمده بودند
 از اسامی اىسیاھھ. مورد تھدید قرار گرفتند" اوکیولیکی"و" آندرس"
شدند محسوب می" خائن بھ لھستان" کھ ،"دوستاران اتحاد جماھیر شوروی"



٨٢

 با نام و اطالعات در مورد ،"Bفھرست "فھرست مخصوصی بھ نام . تنظیم شد
. تھیھ شد" کننداز اتحاد جماھیر شوروی حمایت می"شد کسانی کھ گفتھ می

.تبلیعات فاشیستی و ضد یھودی مورد پشتیبانی فرماندھان لھستانی قرار گرفت
ی در آنجا بھ صورتی رسمی از شناسائی و نابود "،گفت" برلینگ"فرمانده 

 مورد ضرب و ھاشود و موارد متعددی رخ داد کھ یھودی صحبت میھایھودی
، بھ اصطالح سرویس جاسوسی ارتش )Dwojka("ُدوویکا". "شتم قرار گرفتند

 صنایع ى بھ صورتی مخفیانھ آغاز بھ جمع آوری اطالعات درباره،"آندرس"
یروھای  مشاوران نظامی و موقعیت ن، خطوط راه آھن، کشاورزی دولتی،جنگی

.نظامی اتحاد جماھیر شوروی کرد
حتی برای یک بار ھم کھ " آندرس" بھ پایان رسید؛ ارتش ١٩٤٢بھار سال 

بھ جای آن مغز افسران و سربازان . شده ھنوز با ارتش آلمان در گیر نشده بود
 شستشو داده ھابھ صورتی فشرده با عقاید ضد شوروی و ضد یھودی ژنرال

ان لھستانی تقاضا نمودند کھ تحت فرماندھی انگلستان در آخر فرماندھ. شدمی
 نفر از افسران و سربازان ٧٥٤٩١، ١٩٤٢در آگوست . بھ ایران منتقل شوند
 خاک اتحاد جماھیر ، نفر از اعضای فامیل خود٣٧٧٥٦لھستانی  ھمراه با 

 ترک ، برای رھائی کشور مادری خوداىترین مبارزهشوروی را بدون کوچک
.کردند

" جیمز آلدریج "، خبرنگار استرالیائی١٩٤٤ مارس ١٣در 
)James Aldrige( گزارشی از طریق کابل، تلگرافی سانسور نشده را در مورد ،

رفتار فاشیستی رؤسای مھاجر ارتش لھستان در ایران بھ نیویورک تایمز ارسال 
او نوشتھ بود کھ او قصد داشتھ است کھ یک سال پیش حقایق را در مورد . داشت

 این کار را ى اما تیغ سانسور متفقین اجازه،امیان لھستانی بھ مردم نشان دھدنظ
:گفتھ بود" آلدریج"یکی از سانسورچیان متفقین بھ . دادبھ او نمی

 اما من چھ ، حقیقت داردھا این حرفىدانم کھ ھمھمن می» 
دانید کھ ما دولت لھستان را بھ رسمیت توانم، بکنم؟ شما میکاری می

«.ناسیمشمی

":آلدریج"در اینجا بخش کوتاھی از گزارش 

.  بھ طبقات مختلف اجتماعی تقسیم شده بودھااردوگاه لھستانی» 
تری قرار داشتند  پائینىافرادی کھ از لحاظ طبقات اجتماعی در رده

 جدا شده اىیھودیان را در منطقھ. از شرایط بدتری برخوردار بودند
 اردوگاه بر اساس ضوابطی انحصار .از دیگران جای داده بودند
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 بھ صورتی خستگی ، ارتجاعیئیھاگروه..... شدطلبانھ اداره می
 اتحاد جماھیر شوروی رھبری ىناپذیر تبلیعات ضد شوروی را علیھ

 یھودی ھاى نفر از بچھ٣٠٠ــ یک بار وقتی بیش از .... کردندمی
آماده وسایل خود را جمع کرده و خود را برای رفتن بھ فلسطین 

 از طریق فشارھای ، ضد یھودھاى گروھی از لھستانی،کردندمی
سیاسی بر مقامات عراقی خواستار شدند کھ از سفر آنھا جلوگیری 

.کنند
 شنیدم کھ آنھا مایل بودند کھ حقیقت را در ھااز خیلی از آمریکائی

 چرا کھ ،دیدند اما این را بی فایده می، بگویندھامورد لھستانی
«....  مدافعان نیرومندی در واشنگتن داشتندھالھستانی

 محلی کھ تحت رھبری فرماندھان ،دولت مھاجر از ایران بھ ایتالیا رفت
 دولت مھاجر لھستانی مقر فرماندھی خود را بر پا ،انگلیسی و با حمایت واتیکان

ترین و دیگر شرکایشان کوچک" اوکیولیکی"و " آندرس "،ھاژنرال. کردند
دند کھ مقاصد خود را در مورد تبدیل ارتش مھاجر لھستانی بھ کرتالشی نمی

 ، اتحاد جماھیر شورویى برای جنگی احتمالی علیھ، یک ارتش سفیدىھستھ
.پنھان کنند

 ، بھ مرزھای لھستان نزدیک شد١٩٤٤ھنگامی کھ ارتش سرخ در بھار 
  مخفیىدر روزنامھ. تبلیغات ضد شوروی دولت مھاجر در لندن افزایش یافت

Panstwo("ُپانستو پولسکی"لھستانی بھ نام  Polski( کھ توسط جاسوسان دولت 
: گفتھ شده بود،شدمھاجر در لھستان منتشر می

 زیست ما، ىیک شرط اساسی برای پیروزی و ھم چنین ادامھ » 
«. اوشکست شوروی است و یا حداقل تضعیف

وران دولت مھاجر  کھ مخفیانھ در لھستان از طرف مأمھادر این روزنامھ
:یک دستور مخفی مبنی بر این بود کھ.  شدپخش می

ما باید بھ ھر قیمتی کھ شده بھترین شرایط را برای مقامات  » 
« . غیر نظامی دولت آلمان فراھم کنیم

 اتحاد جماھیر ى مسلحانھ علیھىدولت مھاجر لھستان خود را برای مبارزه
 سازمان ،ار بود این تھاجم را عملی کندسازمانی کھ قر. کردشوروی آماده می

Armja(" آرمیا کرایووا"سری  Krajowa( این . در داخل لھستان بود" ک. آ" یا
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سازمان توسط مھاجران لندنی سازماندھی شده و تحت کنترل آنھا بود و توسط 
Bor("ُبورــ کوموروسکی"ژنرال  Komorowski(شد رھبری می.

"ُسوزنکـوسکی"بھ دفتر ژنرال " یکیاوکیول" ژنرال ١٩٤٤در آغاز 
)Sosenkowski(فراخوانده ، نظامی مھاجران لھستانی در لندن بودى کھ نماینده 

:بعدھا این توضیحات را در مورد این جلسھ مخفی ارائھ داد" اوکیولیکی. "شد

 در جریان مالقات من با ژنرال ،قبل از پرواز من بھ لھستان.... »
 جدید از جانب اىباید در مورد حملھ:  بھ من گفت او،"ُسوزنکـوسکی"

 ھا نزدیک کھ موجب شکست آلمانیاىاتحاد جماھیر شوروی در آینده
 در این صورت اتحاد جماھیر شوروی لھستان ،شود، حساب کنیممی

در خاک لھستان  "آرمیا کرایووا"دھد کھ را اشغال کرده و اجازه نمی
 باقی ،ن دولت لھستان ــ لندنبھ عنوان یک سازمان نظامی تحت فرما

«.بماند

:پیشنھاد کرد کھ" ُسوزنکـوسکی"

باید خودش را بعد از این کھ ارتش سرخ " آرمیا کرایووا"» 
 بھ طور ظاھری منحل ، را از خاک لھستان بیرون ریختھاآلمانی

مخفی را " مقر فرماندھی رزرو" و در ضمن باید یک ،اعالم کند
. شت خطوط ارتش سرخ سازماندھی کندجھت انجام عملیات در پ

 این مقر فرماندھی ىتوضیح داد کھ وظیفھ" ُسوزنکـوسکی"
 ارتش سرخ ىرا علیھ" آمیرا کرایووا "ىرزرو اینست کھ مبارزه

. رھبری کند
آرمیا " باید بھ رئیسھااو تقاضا نمود کھ این دستورالعمل

«. شوددر لھستان ابالغ " بورــ کوموروسکی" ژنرال  ،"کرایووا

ًبھ صورتی کامال مخفیانھ بھ لھستان کھ " اوکیولیکی "،مدتی کوتاه بعد از آن

 اشغال شده بود بازگشت و بالفاصلھ در ارتباط با ھاتوسط آلمانی
پیغام " اوکیولیکی"بھ " آرمیا کرایووا"رئیس . قرار گرفت" کوموروسکیبورــ"

:وظایف زیر ساماندھی کندداد کھ او در نظر دارد کھ سازمانی را برای انجام 

 زیر زمینی و آمادگی برای یک شورش ھاى انبار اسلحھ برای فعالیت-١
. اتحاد جماھیر شورویىعلیھ
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. آ" برای ترور مخالفان ،" تروریستی تسویھ حسابھاىگروه" ساختن -٣
. اتحاد جماھیر شورویو مقامات نظامی" ک

 تعلیم خرابکاران برای ایجاد ھرج و مرج در پشت خطوط  نظامی -٤
.شوروی

 جاسوسی در ھاى سازماندھی سازمان اطالعاتی نظامی ــ و فعالیت-٥
.پشت خطوط نظامی شوروی

فعال " ک.آ" کھ در حال حاضر توسط ،رادیوئیى ھا نگھداری ایستگاه-٦
.طات رادیوئی با فرماندھان در لندن و برقراری ارتبا،بودند

. اتحاد جماھیر شورویى سازماندھی شفاھی و کتبی تبلیغات علیھ-٧

 رسید و در )Weichsel(" وایکسل" ارتش سرخ بھ سواحل ١٩٤٤ در پائیز 
 ورشو جھت تجدید سازمان واحدھای نظامی خود و دریافت ھاىپشت دروازه

 بھ تعویق افتاده بود ، طوالنی در تابستانىتجھیزات تازه کھ بھ خاطر حملھ
ًھدف فرماندھان شوروی این نبود کھ کھ مستقیما بھ پایتخت لھستان . توقف کرد

خواستند کھ از طریق محاصره، آن را حفظ کرده و  بلکھ آنھا می،حملھ کنند
اما بدون اطالع فرماندھان شوروی . آن را در معرض نابودی قرار ندھندىسکنھ

 با اعالم این کھ ،"کوموروسکیبورــ" ژنرال ،ور دولت مھاجرلندنو بھ دست
 شورشی را در میان وطن پرستان ،ارتش سرخ آماده است کھ بھ شھر وارد شود

 بھ علت عدم  آمادگی ارتش سرخ برای ،در آن زمان. در ورشو بر پا کرد
 فرماندھان نازی قادر شدند کھ بھ صورتی منظم شھر را ،"وایکسل"تصرف 

 مناطقی را کھ در تصرف وطن پرستان ، و با گلولھ باران کردن آن،مبارانب
در " اوکیولیکی"در اینجا توضیحات خود ژنرال . انقالبی لھستانی بود نابود کنند

در جریان تسلیم پایانی واحدھای لھستانی در " کوموروسکیبورــ"مورد نقش 
:ورشو

 ،"وواکرایآرمیا"، رھبر ١٩٤٤در پایان سپتامبر » 
 ىمذاکرات مربوط بھ تسلیم شھر را با فرمانده" کوموروسکیبورــ"

Von(" باخِدنفون "،آلمانی در ورشو" اس.اس"نیروھای  den
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Bach(رئیس دومین بخش مقر " بورــ کوموروسکی. " آغاز کرد
" بوگوالوسکی" سرھنگ ،)سازمان اطالعات(فرماندھی 

)Bogulawski(جھت انجام " رمیا کرایوواآ "ى را بھ عنوان نماینده
در حضور من شرایطی " بوگوالوسکی"وقتی . مذاکرات انتخاب کرد

بورــ " برای ، برای مذاکرات تسلیم، اعالم کرده بودندھارا کھ آلمانی
معتقد است کھ " ِفون دن باخ" گفت کھ ،دادگزارش می" کوموروسکی

 جماھیر  چرا کھ این اتحاد، امری است ضروریھاتسلیم شدن لھستانی
وقتی . آیدشوروی است کھ دشمن مشترک آلمان و لھستان بھ شمار می

 گفتم کھ ،را در روز تسلیم مالقات کردم" کوموروسکیبورــ"من 
" کوموروسکیبورــ" امری کھ ،است" باخِدنفون"ًاحتماال حق با 

«. نیز با آن موافق بود

 و در ١٩٤٤ زمستان ھاىدر حالی کھ ارتش سرخ طی پائیز و ماه
 ى حمالت نھائی خود را برای نابودی کامل نیروھای نظامی در جبھھ١٩٤٥بھار

 عملیات ،"اوکیولیکی"تحت رھبری " آرمیاکرایووا "،شرقی آغاز کرده بود
 جاسوسی و عملیات مسلحانھ را در پشت ، خرابکاری،وسیعی از قبیل ترور

. برد نیروھای اتحاد جماھیر شوروی بھ پیش میىجبھھ
عدھا معاون نخست وزیر در دولت لھستانی مستقر در لندن و یکی از ب

Stanislaw(" استانیسالو یاسینکوویچ" بھ نام ،"اوکیولیکی"شرکای

Jasinkowicz(اعالم کرد کھ :

 ،در تدابیر رزمی فرماندھان شوروی در مناطق جنگی» 
 رادیوئی ما تبلیغاتی ھاى و فرستندهھاروزنامھ. شدخرابکاری می

 ھا روسىفترا آمیز را سازماندھی کرده و مردم لھستان را علیھا
«. کردندتحریک می

قطار حامل واحدھای ارتش " اوکیولیکی"بھ رھبری " ک.آ"ئی از ھابخش
 را کھ ارتش سرخ از آنھا ئیھا جاده، انبارھای آنان را نابود،سرخ را منفجر

حمل و نقل و وسایل کردند، مین گذاری کرده و در حرکت وسایل استفاده می
 ١٧ کھ در ،در یک دستور. آوردند اختالل بھ وجود میھاارتباطی روس

 چنین آمده ،صادر شد" اوکیولیکی" از طرف یکی از زیر دستان ١٩٤٤سپتامبر 
:بود
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 ،ھا کامیون،عملیات باید وسیع باشد، انفجار قطارھای نظامی»
تمام اینھا .  ای آنھا از بین بردن روستاھا و انبارھ،ھا و پلھاآھنراه

«. باید با رعایت کامل اصول مخفی کاری انجام شود

و رھبر " ک. آ "ھاى یکی از بخشى، فرمانده)Lubikowski(لوبیکووسکی 
 در گزارشی در مورد ، مخصوص جاسوسی و خرابکاریىمخفی یک مدرسھ

: چنین نوشت، کھ از طرف آنھا انجام شدئیھاتعدادی از مأموریت

 گزارشی کتبی در مورد انجام )Ragner(" راگنر"از من » 
 ، عملیات خرابکاری١٢راگنر از تعداد .... دستورات دریافت داشتم

 ، قطار کھ از خط خارج شده بودند٢مرا مطلع نمود از جملھ انفجار 
«.  قسمت٨ پل و نابودی یک خط آھن در ٢انفجار 

بھ ارتش " ک. آ" تروریستی مخصوص تعلیم دیده شده از طرف ھاىگروه
بر طبق . رساندندسرخ و ھواداران دولت ورشو حملھ کرده و آنھا را بھ قتل می

اطالعات ناقص کھ بعدھا از طرف مقامات دولت اتحاد جماھیر شوروی در 
 نفر افسر را ٥٩٤ ماه ٨طی " ک. آ "ھاى تروریست،اختیار عموم قرار گرفت

. نفر سرباز را زخمی کرده بودند٢٩٤کشتھ و 
 بھ دنبال دریافت دستورالعمل از رادیو کھ از جانب فرماندھان ، زمانھم

عملیات " اوکیولیکی" جاسوسان ژنرال ،شدلھستانی از لندن صادر می
اطالعاتی و جاسوسی وسیعی را در پشت خطوط اتحاد جماھیر شوروی 

 دستورالعملی بھ شماره ١٩٤٤ نوامبر ١١در تاریخ . کردندسازماندھی می
فرستاده " اوکیولیکی" کھ از جانب دولت لھستانی در لندن برای  ٧٢٠١-١-٧٧٧

:بوددر این دستورالعمل آمده. شد

از آنجا کھ داشتن آگاھی در مورد مقاصد ارتش و امکانات » 
 جھت ھر چھ بھتر پیش بینی و  ،اتحاد جماھیر شوروی در شرق

ھمیت  لھستان در درجھ اول اى آیندهھاىبرنامھ ریزی کردن پیشرفت
 کھ از طرف بخش ئیھا شما باید بر طبق دستورالعمل،قرار دارد

 تمام نقاط ضعف را از طریق ،شودجاسوسی مقر فرماندھی داده می
«.  از بین ببرید،ھر چھ بھتر جمع آوری کردن اطالعات
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دستورالعمل درخواست جمع آوری اطالعات دقیق در مورد نیروھای 
 اسلحھ و صنایع جنگی ،ھا فرودگاه،ھانگربندی س، انبارھای مواد غذائی،نظامی

.اتحاد جماھیر شوروی را داشت
 با حروف رمز جاسوسان از ئیھاھفتھ ھا بھ دنبال یک دیگر گزارش

 در لندن ارسال ھاى رادیوئی بھ لھستانیھاى غیر قانونی از فرستندهاىشبکھ
" کراکا"، کھ از ٦٢١-٢ از یک تلگراف رادیوئی بھ شماره اىدر نمونھ. شدمی

)Krakau(سازمان ى بھ فرماندھان بلند پایھ در لندن فرستاده شد و بھ وسیلھ 
: نوشتھ شده بود،امنیت نظامی اتحاد جماھیر شوروی رد یابی و کشف شد

 قطار با ٢٠ اول مارس روزانھ و بھ طور متوسط ىطی نیمھ» 
 ، جنگی آمریکائیھاى ماشین،واحدھا و تجھیزات نظامی ــ توپخانھ

 از مرز غربی ،دادندیاده نظام کھ یک سوم آن را زنان تشکیل میپ
لتحصیالن ادستوری در مورد سازماندھی فارغ. نداعبور کرده

مراسم . صادر شده است" کراکا" در ١٩٢٥ــ١٨٩٥ ھاىسال
 نفر از متفاضیان ٨٠٠ افسری بھ  ىبزرگداشتی بھ خاطر دادن درجھ

" زیمیرسکی"ت ژنرال و با شرک"  کراکا" شرق در ىاز منطقھ
)Zymierski(برگذار شد .»

در یک دستورالعمل سری " اوکیولیکی" ژنرال ١٩٤٥ مارس ٢٢در 
آخرین انتظارات خود را از فرماندھان لندنی جمع بندی کرده و برای سرھنگ 

در این . فرستاد" اوآرمیا کرایو" غربی ى رئیس منطقھ،)Slavbor(" اسالوبور"
:نامھ چنین آمده بود

 نھ تنھا ،اتحاد جماھیر شوروی در صورت پیروزی بر آلمان» 
 بلکھ تمام اروپا را بھ وحشت ،انگلستان را مورد تھدید قرار خواھد داد

 انگلستان ،بھ خاطر حفظ منافع شخصی خود در اروپا. خواھد انداخت
 اتحاد جماھیر شوروی بسیج خواھد ى اروپائی را علیھھاىتمام قدرت

 ،ست بدیھی کھ ما در این بلوک ضد شوروی جای داریماین امری. کرد
 کھ باید ،ھااما ھم زمان وجود این چنین بلوکی بدون شرکت آلمانی

«.  کنترل شوند، غیر قابل تصور استھاتوسط انگلیسی

سازمان .  و انتظارات از دولت مھاجر لھستان، کوتاه مدت بودھااین طرح
پاک سازی توطئھ گران لھستانی را  ١٩٤٥نظامی و امنیتی شوروی در آغاز  

 ١٩٤٥در تابستان . در پشت خطوط جنگی اتحاد جماھیر شوروی آغاز کرده بود
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 نفر از آنھا از ١٦.  مقامات شوروی دستگیر شدندىرھبران  اصلی آنھا بھ وسیلھ
. در دادگاه عالی نظامی محاکمھ شدند" اوکیولیکی"جملھ ژنرال 

 کارگران در مسکو آغاز شد و سھ ىتحادیھ اى ژوئن در خانھ١٨دادگاه در 
داد کھ تنفر مدارک بھ دست آمده بھ روشنی نشان می. روز بھ درازا کشید

مھاجران لھستانی و سازمان مخفی آنھا از اتحاد جماھیر شوروی بھ قدری بود 
 کھ کشور خودشان را اشغال کرده ھاکھ بھ خاطر آن حاضر شده بودند بھ نازی

.بودند، کمک کنند
 و ،"آفاناسیف "،طی برگزاری دادگاه مکالمات زیر میان دادستان شوروی

کھ جنبش زیر زمینی ضد " اوکیولیکی" ژنرال ،رھبر کوتاه قد و ساکت لھستانی
: رد و بدل شد،کردشوروی را اداره می

آیا سیاست سازمان شما این بود کھ در عملیات ": آفاناسیف"» 
عی بھ وجود بیاورید؟ آلمان نازی مانىارتش سرخ علیھ

بلھ": اوکیولیکی"
شد؟این سیاست بھ نفع چھ کسی تمام می": آفاناسیف"
«. ھاالبتھ آلمانی": اوکیولیکی"

بھ دادگاه گفت کھ او تقاضای حکم اعدام را در مورد " آفاناسیف"ژنرال 
 ،ندا دست مھاجران لھستانیى چرا کھ آنھا بازیچھ،کندھیچ کس از متھمان نمی

کنیم و آنھا دیگر ن کھ ما اکنون با شادی روزھای پیروزی را تجربھ میو ای
:دادستان شوروی ادامھ داد. شوندخطری محسوب نمی

 را اى ارتجاعیون لھستانی و آن مبارزهھاىاین دادگاه فعالیت» 
ند را ا اتحاد جماھیر شوروی بھ پیش بردهى علیھھاکھ آنھا طی سال

ΪϨ̯��Ϭϧ�ΖγΎϴγ�ϥΎϤϟ�ςجمع بندی می γϮΗ�ϥΎΘδϬϟ�Ϫ̯�Ϊη�՛ϋΎΑ�Ύ
.  جھالت مبارزه کردىارتش سرخ برای آزادی و علیھ. اشغال شود

 را در اى نقش تعیین کننده،اتحاد جماھیر شوروی با کمک متحدانش
و دیگران " اوکیولیکی"اما . شکست کامل آلمان بازی کرد

آنھا ترجیح . خواستند کھ از پشت بھ ارتش سرخ خنجر بزنندمی
دادند کھ اتحاد جماھیر شوروی را در نوار قرنطینھ ببینند، نھ این می

«. کھ در کمال رفاقت با آنھا زندگی کنند
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 نفر از متھمان ٣.  ژوئن دادگاه عالی نظامی حکم خود را صادر کرد٢١در 
 نفر از رفقایش گناھکار شناختھ ١١و " اوکیولیکی"ژنرال . بی گناه شناختھ شدند

.  سال محکوم شدند١٠ ماه تا ٤ زندان بین شده و بھ احکام
١٥

 ایاالت متحده آمریکا و انگلستان حکم بھ رسمیت ،پس از اعالم احکام

. شناختھ شدن دولت در تبعید لھستان را پس گرفتند
١٦

Anton(" آنتون پایداک "، نفر شانزدھمى ــ دادگاه علیھ١٥ Paidak( بھ دلیل بیماری ،
 لھستانی توسط مقامات اتحاد ١٦پس از افشای دستگیری . او بھ وقت دیگری موکول شد

"استینیوس. وارد آراد "، وزیر امور خارجھ آمریکا،جماھیر شوروی
)Edward R.Stettinius(  آنتونی ایدن" و ھمکار انگلیسی او ")Anthony Eden( بھ شدت 

" رھبران پیشرو و دمکرات"اعتراض کرده و اظھار کردند کھ دستگیرشدگان از 
بھ صورتی محتاطانھ سکوت " ایدن"و " استینیوس"پس از برگزاری دادگاه، . ندالھستان

.اختیار کردند

 با این ، ١٩٤٣ آوریل ٢٥ ــ دولت اتحاد جماھیر شوروی دو سال قبل در تاریخ ١٦
. ش قطع رابطھ نموده بودا ضد شوروی و خرابکارانھھاىدولت بھ دلیل فعالیت

تجدید سازمان یافتھ و  " یالتا"دولت ورشو بر اساس تصمیمات گرفتھ شده در قرارداد 
. سمیت شناختھ شدبھ صورت رسمی بھ عنوان دولت موقت بھ ر

در اصل این دولت بریتانیا بود کھ از دولت در تبعید لھستان پشتیبانی کرده و بھ آن 
 بھ بخشی از ،پس از این کھ دولت ورشو بھ رسمیت شناختھ شد. دادکمک مالی می

.  انگلستان داده شدھاى تابعیت و کار بھ عنوان پلیس در کلنیىمھاجران لھستانی وعده
و شرکایش بھ تصمیم متحدان در مورد بھ رسمیت شناختن دولت " آندرس"ل وقتی کھ ژنرا

 اعالم کردند کھ مھاجران تحت فرمان آنھا ھرگز این تصمیم متحدان را،ورشو پی بردند
در لندن وفادار خواھند ماند و فقط با " دولت"مورد تأیید قرار نداده و ھم چنان بھ 

، تعداد ١٩٤٥بھ ھر حال در پائیز . ھند گشتبھ کشور خود باز خوا"  در دستاىاسلحھ"
زیادی از سربازان مھاجر رھبران ارتجاعی خود را رھا کرده و برای بازسازی کشور 

.خود بھ لھستان بازگشتند
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منابع بخش بیست و چھارم

توان در لھستانی ــ ضد شوروی را میى اسناد مربوط بھ توطئھ
شانزده جاسوس دولت تبعیدی لھستان کھ در ى ت دولت شوروی علیھکیفرخواس

انگلیسی این ى  در مسکو محاکمھ شدند، مشاھده نمود؛ ترجمھ١٩٤٥ژوئن 
کھ بھ صورت جزوه انتشار یافتھ "  لھستانی١٦ى پرونده"، تحت نام کیفرخواست

. است

The Case of the ١٦ Polen (New York, The National Council
of American-Soviet Friendship, Inc., ١٩٤٥);

توان در جزئیات دیگری کھ در طول محاکمھ روشن گشت را می
. مشاھده کردPMگزارشات تلگرافی نیویورک تایمز، نیویورک ھرالدتریبون و 

ویشینسکی . جی. ، آمعاون کمیساریای خلق برای امور خارجیى بیانیھ
)A.J. Wyschinski(برای مطبوعات انگلیسی و ١٩٤٣ م مھ  کھ در ھجدھ 

ضد قبلیھاى ھدسیسى آمریکائی ارسال شده، حاوی توضیحات کافی درباره
. باشدشوروی مھاجران لھستانی در روسیھ می

Raymond(ِلھستان، ریموند لسلی بوئل  ى اطالعات جالبی را درباره

Leslie Buell( ددھبھ دست می"لھستان، کلید اروپا"   در کتاب

Raymond Leslie Buell in Poland: Key to Europe (New York,
A. A. Knopf, ١٩٣٩);
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سازمان ملل متحدبخش بیست و پنجم ــ 

 دوستان و دشمنان خود را ھا توده، بقاىدر جریان مبارزه برای ادامھ
داشتھ  و توھمات پرده برھاطی جنگ جھانی دوم از بسیاری دروغ. شناسندمی
.شد

جھان از خبر ظاھر شدن ستون .  بوداى جنگ آبستن حوادٽ غیر مترقبھ
 ھا اروپائی و آسیائی  کھ قصد داشتند با کمک نیروھای نظامی نازیھاىپنجمی

 از بھت و حیرت ، در بسیاری از کشورھا قدرت را بھ دست بگیرندھاو ژاپنی
ازی و متحدانش در  سریع نیروھای نیھاپیروزی. انگشت بھ دھان مانده بود

 حیلھ ، از آماده سازی،ھا  تعجب تمام کسانی را کھ سال، جنگىمراحل اولیھ
 متحدین شناختی نداشتند، برانگیختھاى ترور و توطئھ چینی،گری

مانند .  اتحاد جماھیر شوروی بود،ترین شگفتی جنگ جھانی دوماما بزرگ
 ،ا بھ این وسیلھ مردمش غلیظی از دود کنار زده شده است تىاین بود کھ پرده

 و بھ قول ، اھمیت رھبران و نیروھای رزمیش عیان گردد،ساختمان اقتصادی
Cordell("ُکوردل ھول" Hull(، 

«پرستی آنھا وطنى شجاعت دالورانھ و عشق و عالقھ» 

اولین درس حاصلھ از جنگ جھانی دوم این است کھ ارتش سرخ بھ 
 اىترین و قدرتمندترین نیروی رزمیجربرھبری مارشال استالین، یکی از م

.است، کھ در قطب مبارزان برای آزادی و دموکراسی جدی گرفتھ شود
داگالس مک " ژنرال ارتش ایاالت متحده آمریکا ١٩٤٢ فوریھ ٢٣در 

Douglas(" آرتور MacArthur(، اطالعات ذیل را در مورد نیروھای نظامی 
:ارتش سرخ بھ ھموطنان خود داد

دھد کھ چشم امید ت جھان در حال حاضر نشان میوضعی» 
ھواداران تمدن و پیشرفت جھانی بھ پرچم سربلند و دلیر ارتش سرخ 

 بر ، زیادی شرکت کردهھاىًمن شخصا در جنگ. دوختھ شده است
بسیاری از آنھا نظارت داشتھ و در ضمن بھ صورتی دقیق عملیات 

. ماجنگی بسیاری از رھبران بزرگ را مطالعھ کرده
ترین  در مقابل سنگیناىدر ھیچ یک از آنھا چنین مقاومت جانانھ

 نابود اىحمالت یک دشمن شکست ناپذیر و بھ دنبال آن ضد حملھ
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کننده کھ دشمن را مجبور بھ عقب نشینی بھ کشور خودش کرده باشد 
«. مارا مشاھده نکرده

شوروی دومین شناخت بزرگ نشان داد کھ سیستم اقتصادی اتحاد جماھیر 
 تولید خود را با ىآور شیوهچنان کار آمد بود کھ توانست بھ صورتی حیرت

. شرایط بسیار دشوار تطبیق دھد
William(" ویلیام بات" وقتی کھ ١٩٤٢در سال  Batt( نایب رئیس ،

 تولید برای جنگ در ایاالت متحده آمریکا از یک مأموریت رسمی از ىکمیتھ
: گزارش داد،مسکو بازگشت

ن با احساسی از شک و تردید در مورد توان اتحاد جماھیر م» 
 ولی بھ ،شوروی در بھ پیش بردن یک جنگ تمام عیار بھ آنجا رفتم

 زن و بچھ تا آخرین نفر در جنگ ،سرعت متفاعد شدم کھ تمام مردم
. شرکت دارند

 و بھ ، بھ آنجا رفتمھامن با شک و تردید بھ قابلیت تکنیکی روس
ھ آنھا بھ سرعت فکر کرده و آن قدر باھوشند کھ سرعت دریافتم ک

 مورد ھاىتوانند کارخانجات خود را راه اندازی کرده و اسلحھمی
.نیاز خود را تولید کنند

 کھ اینجا در ئیھا بھ دلیل روایت،من با گیجی و نگرانی کامل
مورد تضادی کھ در میان رھبران رژیم وجود دارد بھ آنجا رفتم ولی 

 مردم ھاىومند و با کفایت کھ مشتاقانھ از جانب تودهبا رژیمی نیر
.شود، روبرو شدمپشتیبانی می

 من بھ آنجا رفتم کھ جواب این سؤال را دریافت ،در یک کالم
آیا اتحاد جماھیر شوروی متحدی قابل اطمینان و با کفایت است؟ : کنم

«. بزرگ جواب داده شد" ب"و این سؤال با یک بلھ با 

 مختلف اتحاد جماھیر شوروی بھ ھاى بزرگ این بود کھ ملیتسومین آگاھی
 بی نظیر از دولت خود ىصورتی یک پارچھ با شور و شوق وطن پرستانھ

.کنندحمایت می
"ِکبک" در ١٩٣٤ آگوست ٣١در " وینستون چرچیل"نخست وزیر 

)Quebec(و در نطقی در مورد اتحاد جماھیر شوروی و رھبرانش گفت :

 قادر نبوده ،توسط مردماى ھیچ دولت بھ وجود آمدهتا بھ حال » 
است کھ پس از حمالت سخت و خونینی مانند حمالتی کھ ھیتلر بھ 

اما روسیھ نھ تنھا زنده مانده و خود .  پایدار بماند،روسیھ تحمیل کرد
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 بلکھ بھ روشی کھ ھیچ ،را پس از این حمالت سخت ترمیم کرده است
 مرگ بار خود را بر ى ضربھ،قدرت دیگری در جھان قادر باشد

«. ارتش آلمان وارد کرد

چھارمین کشف بزرگ این بود کھ کشورھای دمکرات غربی متحد با اتحاد 
 واقع بینانھ راه را برای برقراری یک نظم اىجماھیر شوروی با دادن وعده

. مردم جھان باز کردندىجھانی جدید با صلح و امنیت برای ھمھ
نیویورک ھرالد " از سردبیران روزنامھ  یکی١٩٤٣ فوریھ ١١در 

:در یک سر مقالھ اعالم کرد" تریبون

در حال حاضر دو راه حل برای انتخاب در مقابل » 
اولی آن است کھ برای بازسازی جھان با .  قرار داردھادموکراسی

اتحاد جماھیر شوروی ھمکاری کنند ــ کاری کھ ما تمام امکانات الزم 
 البتھ اگر ما بر درستی ضوابط ، اختیار داریمرا برای انجام آن در

خودمان اعتقاد داشتھ و از طریق بھ اجرا گذاشتن آنھا ھر چھ صحیح 
ϢϴϨ̯�ΖΑΎ՜�έ�ΎϬϧ�ϥΩϮΑ���ϥΎϨϴ̩�ϪδϴγΩ�ΎΑ�Ϫ̯�Ζγ�Ϧϳ�ϞΣ�ϩέ�ϦϴϣϭΩ

 کھ البتھ ،مرتجع و نیروھای ضد دمکراسی در اروپا ھمکاری کنیم
لین را بھ دشمن ما تبدیل کند نتیجھ انتخاب این راه بھ جز این کھ کرم

«. دیگری در بر نخواھد داشت

Donald(" دونالد نلسون" Nelson(تولیدات جنگی ایاالت ى رئیس کمیتھ 
 ٨ در گزارشی بھ تاریخ ، از بازدید خود از اتحاد جماھیر شوروی،متحده آمریکا

: گزارش داد، در نیویورک١٩٤٣نوامبر 

 اتحاد جماھیر ىادی راسخ بھ آیندهمن از سفر خود با اعتق» 
 و حتی خود ما خواھد ،شوروی و پیشرفتی کھ آینده نصیب جھانیان

 وقتی کھ ما بھ ،توانم ببینمتا آنجا کھ من می! ماکرد بھ خانھ برگشتھ
 بھ جز وحشت از ،پیروزی رسیده و این جنگ را پشت سر بگذاریم

ند کھ از آن ما چیز دیگری باقی نمی،داشتن سؤظن بھ یک دیگر
وقتی کھ با مشورت و ھمکاری با دیگر کشورھای . ھراس داشتھ باشیم

جھان برای ایجاد صلح و ارتقاء سطح زندگی تمام مردم جھان تولید 
 ، باشیمھا باید در راه بر پائی سعادت و خوشبختی انسان،کنیممی

«. یماسعادتی کھ تا کنون آن را تجربھ نکرده
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 جواب نیروھای ضد ،ر کنفرانس تاریخی تھران د١٩٤٣در اول دسامبر 
 سال بھ ٢٥نیروھائی کھ طی . آزادی و توطئھ گران ضد شوروی داده شد

 ھاى دسیسھ،ّ سریھاىصورتی مداوم با ایجاد آشوب و بھ پیش بردن سیاست
.  جھان را در چنگال خود اسیر کرده بودند، ترس و نفرت، ترور،ضد انقالبی

. جھت بھ بردگی کشیدن انسانیت انجامیدھاجنگ نازیسیاستی کھ در نھایت بھ 
" فرانکلین دیالنو روزولت" پرزیدنت ،رھبران سھ کشور قدرتمند جھان

نخست وزیر انگلستان " وینستون چرچیل "،رئیس جمھور ایاالت متحده آمریکا
بھ نیابت از طرف اتحاد جماھیر شوروی برای " ژوزف استالین"و مارشال 

 سیاسی و نظامی ى آمده و پس از برقراری چند جلسھاولین بار گرد ھم
. سھ قدرت را صادر کردندىاعالمیھ

 از طریق ھمکاری مشترک ھاداد کھ نازی تھران ضمانت میىاعالمیھ
 مزبور چشم اندازی از یک ى اعالمیھ،در ادامھ. این سھ متحد نابود خواھند شد

میان مردم جھان وعده ّصلح پایدار و عصر جدیدی از مناسبات دوستی و مودت 
:دادمی

 جھت ھا ملتى ما و ھمھىما بھ مسئولیت بزرگی کھ بھ عھده» 
پایھ گذاری صلحی کھ شرکت تمام مردم جھان و تکفیر شالق و 

ً کامال ،کندوحشت جنگ را از جانب آنھا برای چند نسل آینده طلب می

.آگاھیم
رد ما با کمک مشاوران سیاسی خودمان مسائل آینده را مو

خواھیم با ھمکاری و شرکت فعاالنھ تمام ما می. یمابررسی قرار داده
 و مردمشان کھ مانند ملت خود ما با ، از کوچک تا بزرگ،کشورھا

 دیکتاتوری و تعصب ،تمام وجود خواھان نابودی خودکامگی و بردگی
 ىما بھ آنھا در صورت پیوستن بھ خانواده.  ھمکاری کنیم،ھستند

«. گوئیم خوش آمد می،مکراتیکجھانی کشورھای د

، دنبال ١٩٤٥ کرملین در فوریھ ىقرارداد تھران با تصمیمات تعیین کننده
 اى این بار طی جلسھ،"استالین"و " چرچیل "،"روزولت "،سھ رجل دولتی. شد

 در مورد نابودی ، مشترکشانھاى و بر اساس سیاست،"کرملین"در " یالتا"در 
.  بھ توافق رسیدند،ن بردن کامل ستاد فرماندھی آنھانھائی آلمان نازی و از میا

�ΕΎ՝ΣΎΒϣ�ΎΘϟΎϳ��ϪψΤϟ�̵ ϭέ�ήΑ�ϪϧΎϗΎΘθϣϯ�β ϧήϔϨ̯�̶Ϥγέ�ϡϼϋ�ϭ�Ϡλ �ϥΪϣ�
 کھ پایھ ریزی کردن یک سازمان ،دوران ساز سازمان ملل در سانفراسیسکو

 ، ریشھ گرفتھ از اتحاد سھ قدرت بزرگ از وظایف آن بود،امنیت جھانی
. بودمتمرکز شده 
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 اتحاد جماھیر ،، کمی قبل از کنفرانس سانفرانسیسکو١٩٤٥ آوریل ١٢در 
.  و تمام جھان یک رھبر درستکار را از دست داد،شوروی یک دوست خوب

اما کاری کھ او آغاز کرده . در گذشت" فرانکلین دیالنو روزولت"پرزیدنت 
صلھ جانشین او کھ بالفا" ترومن. ھاری اس "،معاون پرزیدنت.  ادامھ یافت،بود
 متجاوزان تا پیروزی کامل در اتحاد ى بر این موضع بود کھ جنگ را علیھ،شد

 اعضای سازمان ملل ادامھ داده و این کھ سیاست پس از جنگ ىبا بقیھ
را کھ ھدفش برقراری یک صلح دائم با ھمکاری انگلستان و اتحاد " روزولت"

.جماھیر شوروی بود را دنبال کند
 نمایندگان ستاد فرماندھی ، برلینى در شھر مخروبھ،١٩٤٥ می ٨در 

 ، انگلیسی و شوروی، آمریکائیھاىآلمان در حضور فرماندھان و ژنرال
. قرارداد تسلیم بدون قید و شرط نیروھای نظامی آلمان نازی را امضاء کردند

در پیغامی بھ مارشال استالین " وینستون چرچیل. "جنگ در اروپا بھ پایان رسید
:گفت

 مانند ما کھ مغرورانھ این ، آینده با صراحت کاملھاىنسل » 
 بھ دینی کھ بھ ارتش سرخ دارند اعتراف ،یما را تجربھ کردهھاپیروزی

«. خواھند کرد

تر از نبرد میان آلمان نازی و  نبردی خونین،در تاریخ نبردھای جھان
اه و بھ  م٤٧ ، روز١٤٠٠بھ مدت . اتحاد جماھیر شوروی وجود نداشتھ است

 جنگی شدید و گسترشی بی سابقھ در کارزار واقع در ، سال٤عبارت دیگر 
 زمانی کھ نیروھای ١٩٤٥ مھ ٢ و پایان آن ، بزرگ شرق جریان داشتىجبھھ

برلین را بھ ى  قلعھ،ھاترین پایگاه نازی خود مھمىموتوری ارتش سرخ با حملھ
خ پرچم سرخ را بر یک سرباز ناشناس ارتش سر. تصرف خود در آوردند، بود

. آن برافراشت)Reichtag(تاگ فراز رایش
آن تأسیس ى و در ادامھ. پرچم آزادی در سراسر اروپا بھ اھتزاز در آمد

.سازمان ملل متحد
 ارتش ،ھا سومین متحد نازیىدر خاور دور علیھ" انگلو ساکسون"نبرد 

وروی قدرت و حتی در اینجا ھم اتحاد جماھیر ش.  ادامھ پیدا کرد،قیصر ژاپن
. برادری خود را در رابطھ با مسائل مربوط بھ دموکراسی نشان داد

طی تمام مدتی کھ بخشی از ارتش سرخ در غرب با ارتش آلمان نازی 
 بخش دیگر ارتش سرخ در خاور دور مانع فعالیت رقم قابل توجھی ،جنگیدمی

ای موتوری  نفر از بھترین واحدھ٥٠٠٠٠٠ رقمی بالغ بر ،از سربازان ژاپنی
 اتحاد جماھیر شوروی با ١٩٤٥ آگوست ٩در .  شدند" منچوری"توکیو در مرز 
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در " یالتا"ژاپن وارد جنگ شده و بھ این ترتیب بھ تعھدات خود در کنفرانس 
 روز پس از شکست آلمان نازی در جنگ خاور دور ٩٠ مبنی بر این کھ ،ژانویھ

 اتحاد جماھیر شوروی و پس از اعالم جنگ از جانب.  عمل کرد،شرکت کند
 دولت ژاپن ،بمباران اتمی دو شھر صنعتی ژاپن توسط ایاالت متحده آمریکا

 قرارداد ، سپتامبر ژاپن با قبول شکست٢در . تسلیم شده و تقاضای صلح کرد
در سراسر شرق و غرب جنگ دوم . تسلیم بدون قید و شرط را امضاء نمود

. جھانی تمام شده بود
 شرکت ھاى سازمان ملل متحد با ھدف اتحاد میان قدرتاما پس از ایجاد

 موج جدیدی از تبلیغات و ، فاشیسم و نابودی کامل فاشیسمىکننده در جنگ علیھ
.  آغاز شد،کرد صلح را تھدید میھاى کھ اساس و پایھ، ضد شورویھاىتوطئھ

  مردم اروپا یک بار دیگر،دوباره و در تشابھ با شرایط پس از جنگ اول جھانی
 مردم تحت ستم ،تقاضای واقعیت بخشیدن بھ اھداف دمکراتیک خود را کردند

مستعمرات یک بار دیگر تقاضای آزادی و استقالل خود را مطرح کردند و یک 
بار دیگر ارتجاع بین المللی و نیروھای امپریالیستی، خود را جھت محافظت از 

و یک . ھی کردند سازماندھا تودهھاىمنافع شخصی خود و منحرف کردن آرمان
 ضد انقالبیون فریاد ، دموکراسی جھانیى در ارتباط با مبارزه علیھ،بار دیگر

. سر دادند"  بلشویکیىروسیھ "ىجنگ را علیھ
وینستون "ھنوز شش ماھی از پایان جنگ دوم جھانی نگذشتھ بود کھ 

ترین منادی نھضت انجام مأموریت قدیمی خود را بھ عنوان برجستھ" چرچیل
پس از شکست قاطع حزب دست راستی او در . لشویکی از سر گرفتضد ب

 در مستعمرات تحت کنترل امپریالیسم ھاانگلیس و بھ دنبال افزایش بحران
 مارس ٥در تاریخ . را کشف کرد" ھاخطر بلشویک"ًمجددا " چرچیل "،انگلیس
 واقع در )Fulton(" فولتون" طی نطقی خطاب بھ مردم آمریکا در ١٩٤٦

 چرچیل تقاضای ، منتشر شداى کھ بھ صورت گسترده)Missouri(" میسوری"
ایجاد اتحادی را میان انگلیس و ایاالت متحده آمریکا نمود کھ ھدفش مبارزه 

 ى و تھدیدات رو بھ افزایش کمونیسم روسی علیھھامبارزه طلبی "ىعلیھ
.است"  مسیحیھاىارزش

مردم جھان با . شددر آمریکا و انگلیس تبلیغات ضد روسی از سر گرفتھ 
.ترس و وحشت منتظر آغاز جنگ جھانی سوم بود

 ، سنای ایاالت متحده آمریکاى در نطقی در کنگره١٩٤٦ مارس ٢٠در 
Claude(" کالد پیپر" سناتور ،"فلوریدا "ىنماینده Pepper( شدیدا در مورد آغاز ً

:گفت" کالد پیپر"سناتور . خطر جنگ دیگری اخطار داد
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 باید بھ این نتیجھ برسد کھ دارای آن چنان البتھ روسیھ» 
 ،ھاایدئولوژیست کھ ھرگز مورد قبول کشورھائی کھ توسط مونوپول

 و بھ ،شود، نخواھد گرفتارتجاعیون و دشمنان روسیھ اداره می
.ھمین دلیل باید در نگرانی بھ سر برد

.  بی اساس نیستھااین نگرانی. داند کھ جنگ چیستروسیھ می
 از ، و مناطق نابود شدهھا خرابی، از اضطراب و دردھااین نگرانی

 زن و بچھ ــ پنجاه برابر بیش از خسارات وارد ، میلیون مرد١٥مرگ 
 از بی خانمان و ،نداشده بھ ما است، کھ آنھا در جنگ از دست داده

 ، کھ با تحمل تمام خساراتئیھا انسان، میلیون انسان٢٥آواره شدن 
 اىه در راه شکست دشمنی کھ بھ شیوهزندگی خود را صرف مبارز

گری غیر قابل توصیفی بھ سرزمینشان روسیھ و بربرمنشانھ و وحشی
....گیرد ریشھ می،مردمش حملھ کردند بودند

 از بیاد آوردن این خاطرات افزایش پیدا ھا روسھاىنگرانی
 ، از جملھ، کشور١٤، زمانی را کھ ارتش ١٩١٩آنھا تابستان . کندمی

 در خاک ، آلمان و ژاپن، ایاالت متحده آمریکا، چین،فرانسھ ،انگلیس
..... آورندجنگیدند، بیاد می دولت جوان شوراھا میىروسیھ علیھ

 آشکار و بی پروا از ھاى آن توطئھ،ھا سرخىآنھا تحریکات علیھ
 کھ پس از ئیھا توطئھ،اری راد سرمایھھاىترین قدرتجانب بزرگ

 ،شکست از کشور بھ بیرون رانده شدندعقب نشینی و یا پس از تحمل 
و آن مدت طوالنی کھ روسیھ مورد تنفر ھمھ بود و از جانب کسی بھ 

..... آورندشد را بھ یاد میرسمیت شناختھ نمی
 آنھا تجھیز کرده ىآورند کھ چگونھ ھیتلر را علیھآنھا بھ یاد می

 در  جائی کھ،و چگونھ از شرکت آنھا در مونیخ ممانعت بھ عمل آمد
. ھیتلر بھ آنھا، تصمیم گرفتھ شدىمورد حملھ

 آلمانی ــ ژاپنی ــ ایتالیائی را کھ تحت پوشش ھاىآنھا توطئھ
 ضد کمینترن، برای نابودی روسیھ و این کھ ى تعھدنامھىریاکارانھ

 اعتراض نکردند را ھا این توطئھى بزرگ علیھھاىھیچ یک از قدرت
«.... آورندبھ یاد می

ىمبنی بر یک اتحادیھ" چرچیل"بر روی خطرات پیشنھاد " رپیپ"سناتور 
: اتحاد جماھیر شوروی تأکید کردىآمریکائی ــ انگلیسی علیھ
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 ،اگر دو قدرت از سھ قدرت بزرگ تحت پوشش سازمان ملل» 
 جدید بھ دور سومین قدرت بزرگ ىسعی در ایجاد کمربند قرنطینھ

.اھد پاشید تشکیالت سازمان ملل متحد از ھم خو،ندنبک
در این صورت ما باید چھ راھی را برای نجات از این بحران 
ترس انتخاب کنیم؟ و چگونھ سازمان ملل متحد و صلح را نجات دھیم؟

 کھ تنھا راھی کھ برای رھائی ما ،کنممن جرئت کرده و ادعا می
 ھمان ، تحقق بخشیدن بھ پیشنھادات فرانکلین دیالنو روزولت،باقیست

ش از ھر کس دیگری بیشترین مسئولیت را در آفرینش مردی کھ بی
:باشدسازمان ملل بھ عھده داشت، می

 روسیھ و آمریکا بھ حالت سابق خود ،کھ اتحاد میان انگلیس
ًدوباره ایجاد گردد و این کھ این سھ قدرت بزرگ موضع کامال جدید 

« . معنوی و اخالقی برای ایجاد صلح و تملک پیشھ کنند

 نویسنده با مردی بھ نام سرھنگ ،ین کتاب برای چاپ فرستاده شدوقتی کھ ا
.  شود گفتگوئی کردکھ با داستان زندگی او این کتاب آغاز می" ریموند روبینز"

بھ خاطر این کھ در سکوت و آرامش " روبینز"چند سالی بود کھ سرھنگ 
" چینیسگات ھیل" ھکتاری خود واقع در ٨٠٠ در باغ ،زندگی کند

)Chinesgut Hill( کھ او آن را بھ عنوان پارک طبیعی و ،"فلوریدا" واقع در 
 و از ،محلی برای آزمایشات کشاورزی بھ دولت آمریکا ھدیھ کرده بود زندگی

خاطرات دوران  "،"روبینز"سرھنگ . کردظاھر شدن در جمع اجتناب می
ز  تنفر خود ا،ھا احساسات گرم در مورد سعادت و خوشبختی انسان،"گذشتھ

ً کھ  او شخصا ، شدید خود را بھ ملتیى و عالقھھا و زیاده خواھیھاپیش داوری

. آورد انقالب شاھد بود را بھ یاد میھاىآرامیتولدش را در گرماگرم نا
:از این قرار بود" روبینز"اظھارات سرھنگ 

 ،ما کھ من تاکنون در زندگیم شاھد آن بودهاىترین لحظھبزرگ» 
 امید بھ ھاىھ من مشاھده نمودم کھ چگونھ شعلھ  بود کاىآن لحظھ

آزادی از غل و زنجیر مستبدان و ستمگران در چشمان کارگران و 
  لنین و دیگر رھبران ھاى زمانی کھ آنھا بھ درخواست،دھقانان روسی

. شعلھ ور شد،اتحاد جماھیر شوروی پاسخ دادند
ان اتحاد جماھیر شوروی ھمیشھ بھ دنبال برقراری صلح در جھ

 بازسازی ھاىدانست کھ جنگ مزاحم برنامھلنین می. بوده است
مردم روسیھ ھمیشھ از . بزرگ داخلی او و شاید ضایع کردن آن شود
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  ، استفاده از مناطق پربار، تولید،تحصیالت. نداصلح حمایت کرده
. نیرو و انرژی  آنان را  بھ خود مشغول کرده است،تمام فکر

کمیسر ماکسیم  "، عصر ماىرجھترین وزیر امور خا بزرگ
  ، بھ خاطرایجاد  امنیت ھمگانی،، صادقانھ و با درایت کامل"لیتوینوف

 انگلیس و فرانسھ در مقابل ىتا زمانی کھ سیاست سازشکارانھ
.  فعالیت کرد،موسولینی و ھیتلر انجام آن را غیر ممکن ساخت

 اتحاد جماھیر شوروی نھ صاحب مستعمره  و نھ بھ دنبال بھ
روسیھ صدور سرمایھ نکرده و بھ . استاى دست آوردن مستعمره

 ،با سیاست استالین تمام اختالفات نژادی. دنبال  تبدیل آن بھ سود نیست
.  ناسیونالیستی و طبقاتی در داخل روسیھ از میان رفتھ است،مذھبی

این اتحاد و ھماھنگی مردم اتحاد جماھیر شوروی راه  برقراری 
«.دھد ما نشان میصلحی جھانی را بھ

منابع بخش بیست و پنجم

آلمان نازی را ى شوروی در زمان جنگ علیھى اسناد واقعی اساسی درباره
Information"بولتن بسیار برجستھ اطالعاتی  Bulletin " کھ سھ بار در ھفتھ

تعداد . دھدیافت، بھ دست میاز طرف سفیر شوروی در واشینگتن انتشار می
 خبرنگاران آمریکائی کھ در ھنگام جنگ در شوروی مقیم بودند؛ از بسیاری از

:جملھ
Henry(کاسیدی . ھنری س C. Cassidy(؛

Larry(ِ الری لسور  Lesueur(؛
Maurice(موریس ھیندوس  Hindus(  ؛

Leland(ِلئلند استو  Stowe(؛
Quentin(کوئینتین رینولدز  Reynolds(؛
Richard(ریچارد الترباخ  Lauterbach(؛

Edgar(ِادگار اسنو Snow (و
Ralph(رالف پارکر Parker(،

تلگرافات . ندائی بجا گذاشتھھا شخصی خود را در کتابھاىبرداشت
 روشنی PMموریس ھیندوس بھ نیویورک ھرالد تریبون و رالف پارکر بھ 
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جنگ متحمل گشتھ و چھ ھاى بخش مصائبی است کھ خلق شوروی در سال
وندل ویلکیس از اى نوشتھ. ، از متحدین خود داردری آیندهامیدھائی از ھمکا

)WendellWillkies( یک جھان"؛  "     

Wendell Willkies One World ــ (New York, Simon and
Schuster, ١٩٤٣);

تأکید شده در ھاى لآایدهى اعتراف شخصی یک آمریکائی بزرگ درباره
.باشدتھران میى بیانیھ

 از طرف آمریکا، تحقیقات والتر لیپمان ابھمشى یک بیانیھ
)WalterLippmanns(باشد، از سیاست خارجی آمریکا می.

Walter Lippmanns U.S. Foreign Policy: Shield of the Republic
(Boston, Little, Brown and Company and Atlantic Monthly
Press, ١٩٤٣);

* * * * * * * * * * * * *

پایان
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