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تحریف کنندگان تاریخ

پیشگفتار

حقایق تاریخى راجع بھ تدارک و تکامل تجاوز ھیتلرى و جنگ جھانى 
 تصحیح تاریخى تحریفات و اتھامات مربوط بھ سیاست اتحاد جماھیر ،دوم

متقابل ى  بھ رھبرى استالین در رابطھ با پیمان عدم حملھ،شوروى سوسیالیستى
.١٩٣٩شوروى ــ آلمان 
ولین بار توسط دفتر اطالعاتى شوراى وزیران اتحاد جماھیر این جزوه ا

.انتشار یافتھ است"١٩٤٨شوروى سوسیالیستى بھ تاریخ فوریھ 
دولتى ایاالت متحده آمریکا ى اداره)ــ توضیح مترجم١٩٤٨(اواخر ژانویھ 

از گزارشات و اى با مساعدت وزارت امورخارجھ انگلیس و فرانسھ مجموعھ
ھیتلر را تحت عنوان اسرارآمیز روابط ھاى ف دیپلماتمختلھاى یادداشت

. منتشر ساخت٤١ــ١٣٣٩ھاى شوروى با آلمان نازى در سال
انگلیس و فرانسھ ھاى  دولت،آیدھمانطور کھ از پیشگفتار مجموعھ برمى

 بھ توافق رسیده بودند کھ اسناد آرشیوھاى وزارت ١٩٤٦در تابستان 
باشد و توسط  می١٩٤٥ الى ١٩١٨ھاى  کھ شامل سال،امورخارجھ آلمان

در . را منتشر نمایند،مقامات نظامى آمریکا و انگلیس در آلمان ضبط شده بودند
 انتشار یافتھ فقط شامل اسناد ىکند کھ مجموعھاین رابطھ این نکتھ جلب نظر می

در مقابل اسناد مربوط بھ .شود، می١٩٤١ الى ١٩٣٩ھاى مربوط بھ سال
 بین ١٩٣٨اشاره بھ کنفرانس مونیخ در سال (وران مونیخ بویژه دقبلھاى سال

در مجموع مذکور گنجانده ) موسولینى و سران انگلیس و فرانسھ ــ مترجم،ھیتلر
البتھ این تصادفى .نشده و در واقع از دید جھانیان مستور نگھداشتھ شده است

منصفانھ گیرد کھ با یک برخورد بیطرفانھ و نبوده بلکھ با منظورى انجام می
.نسبت بھ این حقیقت تاریخى کوچکترین وجھ مشترکى ندارد

ىمطبوعات انگلیسى و آمریکائى جھت توجیھ انتشار یک جانبھ
کارمندان ھیتلر در ى بررسى نشده و بھ طور اختیارى برگزیده شدهھاى یادداشت

 این ادعاى خود ساختھ را شایع کردند کھ گویا ،مقابل افکار عمومى جھان
ھا پیشنھاد غرب مبنى بر انتشار مشترک کامل راجع بھ دیپلماسى نازی"ھاروس

".ندارا رد کرده
.این ادعاى محافل انگلیس و آمریکائى منطبق بر واقعیت نیست
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:موضوع در واقع از این قرار بود

 اخبارى در مطبوعات خارجى انتشار یافت مبنى ١٩٤٥وقتى در تابستان »
رکى براى انتشار اسناد بدست آمده از آلمان دیده بر اینکھ در انگلستان تدا

 دولت شوروى با دولت بریتانیاى کبیر تماس گرفتھ و از آن خواست ،شودیم
کھ متخصصین شوروى در بررسى و ویرایش مشترک اسناد آلمانى کھ بدست 

دولت شوروى بر این .نیروھاى انگلیسى و آمریکائى افتاده بود شرکت جویند
تشار چنین اسنادى بدون اتفاق نظر متقابل مجاز نبوده و خود نیز نظر بود کھ ان

توانست مسئولیت انتشار اسنادى را بدون بررسى دقیق و بیطرفانھ متقبل نمی
بود فقط در ی چرا کھ انتشار اسناد مذکور بدون این فرض اولیھ، قدمى م،شود

ارت لیکن وز.عضو ائتالف ضد ھیتلرىھاى جھت تیرگى روابط بین دولت
انگلیس  پیشنھاد شوروى را  با این استدالل کھ ابتکار دولت ى امورخارجھ

ھا یاسناد بدست آمده نازھاى شوروى مبنى بر رد و بدل کردن رونوشت
. رد نمود،پیشنھادیست زودرس

١٩٤٥ سپتامبر ٦دانند کھ ھئیت آمریکائى در تاریخ یاین را نیز ھمھ م
ناد و آرشیوھاى آلمان را بھ مدیریت طرحى شامل رھنمودھاى مربوطھ بھ اس

ارگان اجرائى مشترک متفقین بعد از جنگ در (سیاسى شوراى نظارت بر آلمان 
ھدف این طرح این بود کھ سیستم واحدى .ارائھ داد)آلمان ــ توضیح مترجم

جھت جمع آورى و حفظ تمامى آرشیوھاى آلمان ایجاد شود و نمایندگان 
عالوه .تحد حق بازدید از آرشیوھا را داشتھ باشندعضو سازمان ملل مھاى دولت

ئى از اسناد برداشتھ شده، در نظر گرفتھ شده و دست بھ انتشار ھابر آن رونوشت
.آنھا زده شود

مدیریت سیاسى مورد بررسى قرار گرفت ولى ى این طرح در چھار جلسھ
صى از جانب  با این بھانھ کھ دستور مشخ،بھ پیشنھاد نمایندگان انگلیس و آمریکا

ى بعد از اینکھ باالخره نماینده. بھ حالت تعلیق درآمد،دولتین آنھا در دست نیست
ایاالت متحده آمریکا توضیح داد کھ دولت آمریکا مشغول تنظیم پیشنھاد جدیدى 

 مسئلھ از دستور کار مدیریت ،گیرداست و بدین جھت طرح مذکور را پس می
.سیاسى خارج گردید
ھ دولت شوروى شرکت در تدارک مربوط بھ انتشار اسناد لذا این ادعا ک

.باشد عکس حقیقت می،آرشیوھاى آلمان را رد کرده است
 تحریکات جدید و کارزار افتراء آمیز ، مذکورىھمزمان با انتشار مجموعھ

سحر آمیز ى در آمریکا و ممالک وابستھ بھ آن ھمانند یک اشارهاى لجام گسیختھ
 عدم تجاوز متقابل میان شوروى و آلمان ىن ھدف آغاز شد کھ پیمان منعقدهبا ای

لذا تردیدى در .نیروھاى غربى تلقى کندى ً را ظاھرا اقدامى علیھ١٩٣٩در سال 
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این نیست کھ ایالت متحده آمریکا در واقع چھ ھدفى را با انتشار اسناد مربوطھ 
ھدف آنھا .کرد دنبال می٤١ــ١٩٣٩ھاى بھ روابط بین شوروى و آلمان در سال

ایاالت متحده آمریکا .این نیست کھ وقایع را آنطور کھ بوده منعکس سازند
اى خواھد تصویرى مغرضانھ از وقایع عینى بدست داده و با انتشار مجموعھمی

لمللى اتحاد جماھیر ا از نفوذ بین،شوروىى  دروغ و افتراء علیھ،از اتھامات
قواى تجاوزگر و ى ًمنده و حقیقتا دموکراتیک علیھشوروى بھ عنوان نیروئى رز

.ضد دموکراتیک بکاھد
این عملکرد توطئھ آمیز ناشى از نظراتى است در مورد ماھیت روابط 

کشورھاى ( محافل حاکم بر کشورھاى آنگلوساکسن ىفیمابین متفقین کھ مشخصھ
ط صادقانھ طبق این نظرات بجاى ایجاد رواب.باشدمی)انگلیسى زبان ــ مترجم

کنند کھ با  آنھا سیستمى را دنبال می،و صمیمانھ بجاى اعتماد و کمک متقابل
 از او سوء استفاده ،استفاده از ھر وسیلھ از جملھ افتراء، متفق را تضعیف نموده

.الزم را بھ نفع خود کرده و مواضع خودى را بھ زیان متفق تحکیم سازند
محافل حاکم بر ایاالت متحده آمریکا در این رابطھ نیز قابل توجھ است کھ 

 در صدد تضعیف نفوذ اتحاد جماھیر ،شوروىى با کارزار افترا آمیز خود علیھ
شوروى در عناصر مترقى کشور خود کھ خواھان بھبود روابط با شوروى 

بدون شک ضربھ زدن بھ عناصر مترقى در آمریکا این . نیز ھستند،باشندمی
ھ از نفوذ آنھا در انتخابات ریاست جمھورى در پائیز کند کھدف را نیز دنبال می

.بکاھد)١٩٤٨(امسال 
ادارات دیپلماتیک ھاى همجموعھ مذکور مملو از اسنادیست کھ در مخفیگا
این واقعیت بھ تنھائی .نداآلمان توسط کارمندان دیپلماتیک ھیتلر سرھم بندى شده

 اسنادى ، یکجانبھ این اسنادىکافیست کھ ھشدارى باشد در مقابل انتشار و استفاده
 وقایع را از دیده گاه دولت ھیتلر ،کھ بخودى خود یکجانبھ و مغرضانھ تنظیم شده

ھاى کند کھ ھمھ چیز را بھ نفع فاشیستمنعکس ساختھ و این ھدف را دنبال می
بدین جھت دولت شوروى در آنزمان مخالف انتشار .ھیتلرى وانمود سازند

حتى .بدست آمده بدون بررسى مشترک دقیق بودیکجانبھ اسناد آلمانى 
گزارى دولتى فرانسھ فرانس پرس ناگزیر بھ تصدیق این امر شد کھ خبر

چگونگى انتشار اسناد توسط سھ دولت بدون آگاھى شوروى صورت گرفتھ و 
".کامال با روش عادى دیپلماتیک منطبق نبوده است"

 انگلیس و ،دول آمریکا.د دولت انگلیس با آن موافقت ننمو،با وجود این
 از ارتکاب بھ تحریف ،فرانسھ وقتى دست بھ انتشار یکجانبھ اسناد آلمانى زدند

ى  کھ بار سنگین مبارزه علیھ،لذا تالش کردند شوروى را.تاریخ ھراس نداشتند
. متھم سازند،تجاوز ھیتلرى را بدوش کشیده است
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 رفتار یکجانبھ را بدین طریق این دول تمامى مسئولیت نتایج یک چنین
.نداعھده دار شده

خود اسناد ى داند کھ بھ نوبھتحت این شرایط شوروى حق خود می
 فرانسھ و آمریکا ، مربوط بھ روابط بین آلمان ھیتلرى و دول انگلیسىمحرمانھ

را کھ بھ دست دولت شوروى افتاده و دول مذکور آنھا را از دید جھانیان مستور 
آنھا این اسناد را مخفى نگھداشتھ و قصد انتشارشان را .نگھداشتھ منتشر سازد

 این اسناد باید در اختیار ،ولى ما معتقدیم کھ بعد از آنچھ کھ اتفاق افتاد.ندارند
.ًعموم قرار گیرند تا حقیقت تاریخى مجددا مقام واالى خود را بدست آورد
ن آلمان دولت شوروى اسناد مھمى را در اختیار دارد کھ ھنگام درھم کوفت

انتشار آنھا نقش مھمى در روشن ساختن .نداھیتلرى بدست قواى شوروى افتاده
تصحیح .تدارک و تکامل تجاوز ھیتلرى و جنگ جھانى دوم ایفاء خواھد نمود

نیز کھ ھم اکنون توسط دفتر اطالعاتى "گان تاریختحریف کننده"تاریخى 
 قدمیست در ،ابدییشار مشوراى وزیران اتحاد جماھیر شوروى سوسیالیستى انت

.آن جھت
."مربوطھ در اولین فرصت انتشار خواھند یافتى اسناد محرمانھ
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پیشگفتار حزب کار ایران

شودچرا این سند منتشر می

 خود بھ اتحاد جماھیر شوروی ىتجاوز ھیتلر با ایدئولوژی نژادپرستانھ
دیو فاشیسم .سوسیالیستی، بزرگترین خطری بود کھ در تاریخ بشریت پدید آمد

نژاد برتر قرار داده، آزادی آنھا ى جھان را در زیر سلطھھاى قصد داشت خلق
را از ھا جھانی را در دست گرفتھ، سایر امپریالیستھاى ا از بین برده، بازارر

.میدان بدر کرده و دیکتاتوری پرولتاریا در اتحاد شوروی را نابود کند
ىنمایندهّترین دشمن بشریت، سد راه تکامل و ترقی جھان،فاشیسم بھیمی

د کھ با تکیھ بھ ترین قشر بورژوازی بزرگ مالی بو و سیاهترین،ارتجاعی
بر اری ذگمردم، با انگشتھاى احساسات سرکوب شده و سوزان توده

آگاھی بھ ویژه خرده بورژوازی، عقب مانده شده و انتقام جویانھ و ناھاىخواست
پیروزی و یا شکست .را بھ کام مرگ و نیستی کشیدجھانمردم، ھا میلیون

پیروزی و یا شکست .ترین اھمیت بودفاشیسم برای بشریت، دارای مھم
فاشیسم، راه نیل بھ استقالل و آزادی و پایان استثمار انسان از انسان و یا راه 

پیروزی .کارگر بودى گشایش اسارت و بندگی بشریت و استثمار بی پایان طبقھ
 و حداقل راه شدیمرگ و زندگی محسوب مى و یا شکست فاشیسم، مسئلھ

مقاومت در قبال تجاوز .گردیدیتکامل بشریت برای مدت مدیدی مسدود م
دیو فاشیسم و افشاء ى طلبانھ و بربرمنشانھتوسعھطلبانھ،افسار گسیختھ، تفوق

 صلحدوست و بھ ھاىاین عفریت و طاعون خطرناک از وظایف نیروھاى ھئتوط
کارگر جھانی و در رأس آن اتحاد جماھیر شوروی سوسیالیستی بھ ى ویژه طبقھ

و رفیق استالین بودرھبری حزب کمونیست آن 
 جھانی، در قبال رگراکى ملل صلحدوست و طبقھ،سراسر جھانھاى خلق
ى قھرمان اتحاد شوروی، کھ پوزهھاى خلقھاى و قھرمانیھا جانفشانی

ھاى آشام فاشیسم را بھ خاک مالیدند، سر احترام فرود آورده و از دستاوردخون
بر اساس ھا  ملتپیروزی جنگ ضد فاشیستی کھ برای جامعھ مشترکی از
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تساوی حقوق، عدم مداخلھ در امور داخلی یکدیگر و ھمکاری مشترک بود، 
.کنندحمایت می

دیکتاتوری ى از این مبارزه.جھان را تغییر دادى پیروزی بر فاشیسم چھره
 و سوسیالیسم در شوروی سربلندى  سالھ٢٨ھاىدست آوردیج اپرولتاریا و نت

کارگر قھرمان آن ى حاد جماھیر شوروی و طبقھاتھاى خلق.پیروزمند بھ درآمد
یکپارچھ در زیر پرچم حزب کمونیست اتحاد شوروی گرد آمدند و چون تنی 

انگلیس، فرانسھ و آمریکا ھاى و امپریالیستھا فاشیستھاى توطئھى واحد کلیھ
امپریالیسم، ھاى پیروزی بر فاشیسم، شکست توطئھ.را نقش بر آب کردند
جنبش یم ظمراتی، پیدایش اردوگاه سوسیالیسم و رشد عفروریختن نظام مستع

وسیع کارگری در سراسر جھان، حاکی از حقانیت سوسیالیسم بود کھ در طی 
.دوران طوالنی و در عمل برتری خود را بھ ثبوت رسانده بود

دانند کھ بسیج و رھبری اتحاد شوروی در جنگ مردم سراسر جھان می
ارتش سرخ کھ قدرت اى انھافسھاى بری نیروکبیر میھنی، سازمان دادن و رھ

دیپلماتیک حاد بھ ى مبارزه،نظامی آلمان را نابود کرد و بر آن پیروز شد
درآمیختھ است َ"استالین عمیقام امنظورتأمین صلح عادالنھ، پس از جنگ، با ن

ھاى کارگر جھان ، از پارتیزانى مردم گیتی و طبقھھا استالین منبع الھام میلیون
توان چینی بود و این حقیقت را با ھیچ ساتری نمیھاى ھ تا کمونیستفرانس

کتمان کرد
ى حزب کمونیست اتحاد جماھیر شوروی با مھارت و تردستی مبارزه

ى دیپلماتیک ھدایت کرد و با خنثی نمودن توطئھى طبقاتی را در عرصھ
ن میاھاى انگلیس، فرانسھ و آمریکا و با استفاده از تضادھاى امپریالیست
و ارزیابی مارکسیستی از اوضاع سیاسی جھان، فاشیسم ھیتلری ھا امپریالیست

توانند برای نمیھا دانست کھ امپریالیستاستالین می.را بھ انزوای کامل کشانید
مدت مدید استقرار دیکتاتوری پرولتاریا را در کنار خود تحمل کنند، زیرا این 

ارض و لغو کار ى ششم کرهکارگر شوروی با آزادی یک ى حقیقت کھ طبقھ
کارگر، ى مزدوری و پایان بخشیدن بھ استثمار، چون منبع الھامی برای طبقھ

استالین با .لید ُخمیھا بویژه اروپا بود، ھمچون خاری در چشمان امپریالیست
نگری ژرف ھوشیاری طبقاتی و با درک عمیق خود از تحوالت سیاسی و آینده

ھا و امپریالیستھا رای دفع تجاوز فاشیستخود، اتحاد جماھیر شوروی را ب
آماده کرد و بھ نیروئی قدرتمند برای دفاع از آزادی و دموکراسی و رھائی 

.بشریت بدل نمود
گر زدایند، تحریفآنان کھ امروز نام استالین را از جنگ کبیر میھنی می

حمایت از گو و عوامفریبند و آنان کھ در حملھ بھ استالین، بھ تاریخ و مشتی یاوه
 سوسیالیسم ھاىآوردپردازند و در معامالت کثیف کنونی خود دستھیتلر می
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ھمان دشمنان سوسیالیسم ى کنند، از دار و دستھرا در دوران استالین قربانی می
آلمانی وھاى شوروی و فاشیستھاى و در رأس آنھا رویزیونیست

.آمریکا، اروپای غربی و ژاپن قرار دارندھاى امپریالیست
آوردی نازا و عقیم از زمان قدرت یابی خروشچف، دستھاى رویزیونیست

جز نکبت و خواری، جز ورشکستگی و سرشکستگی، جز آشفتھ فکری و ایجاد 
اگر شوروی استالین آزادی بشریت را .اندتشتت برای نھضت کمونیستی نداشتھ

د و بند  در زُرباچفوکنونی و در رأس آنھا گھاى مد نظر داشت، رویزیونیست
کننذ کھ با آمریکا بر سر مناطق نفوذ، دورنمای اسارت بشریت را ترسیم می

چگونھ باید در پای منافع دو قدرت بزرگ قربانی شود و در این راه نیز شرم و 
دھد کھ از آمریکای التین، آفریقا و آسیا بھ تقسیم حیا بھ خود راه نمی

جاھمین سالگرد پیمان عدم تجاوز اینک بھ ویژه در پن.غنایم بپردازد"عادالنھ"
وجدان سیاسی آغاز شده است شوروی ــ آلمان کھ تحریف تاریخ توسط مشتی بی

 وسایل ارتباط جمعی برای شستشوی مغزی، در اختیار گرفتھ تا با حملھ ىو کلیھ
گور سوسیالیسم و ،دیکتاتوری پرولتاریا در شورویى بھ سی سال تجربھ

کار آن را برای ھمیشھ و ى ن بار بکنند و خاتمھکمونیسم را برای چند صدمی
است کھ واقعی ھاى بر کمونیست.، شکست خورده اعالم دارندایچون تجربھ

را برمال ھا رویزیونیستى ھاگوئیو یاوهھا این پرچم را بدست گیرند، دروغ
ساختھ و بھ بشریت دورنمای روشن سوسیالیسم را کھ تنھا راه نجات وی است، 

حزب کار ایران و سازمان کارگران مبارز ایران این امر مھم را از .نشان دھند
 تا آنچھ را کھ در توان دارند، در راه پاکیزگی انددانند و مصمموظایف خود می

.مارکسیسم ــ لنینیسم بھ کار گیرند
اند کار وقاحت را بھ جائی رساندهھا و امپریالیستا ھ رویزیونیستَ"اخیرا

و اتحاد جماھیر شوروی سوسیالیستی بھ حمایت از ھیتلر ین کھ در حملھ بھ استال
مشترک بھ قدری بدون مرز است کھ معلوم نیست  آقای ى این جبھھ.اندبرخاستھ

SVWOROWSویکتور سووروز جاسوس سابق شوروی کھ بھ خدمت)(
انتلیجنت سرویس انگلیس در آمده، از دستورات کدام ارگان جاسوسی پیروی 

 با اظھارات آقای  است کھ جنجال کنونی بر سر کتاب ویکند و چگونھمی
دشمن ھا و امپریالیستھا َحقیقتا کھ رویزیونیست.گرددگورباچف ھمزمان می

ضد ىضد رویزیونیستی از مبارزهى و مبارزهھستند کارگر ى مشترک طبقھ
.امپریالیستی جدا نیست

.رسانیم ما در زیر بخشی از این اظھارات را بھ چاپ می
دشنام سیاسی ھمیشھ روی عدم اصولیت ایدئولوژی، بیچارگی، ضعف و "

"گذارد سرپوش می، دشنام دھندهىالعادهسستی،فوق
]"اھمیت سیاسی دشنام"لنین [
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در رسانید تا"سیا"دست ھ  مخفی خود کھ آن را بخروشچف در گزارش
"خارج شوروی منتشر کند، گفت ودتر اگر استالین ده سال ز!وه چھ خوب بود:

. چشم از جھان پوشید١٩٥٣بر ھمھ معلوم است کھ استالین در سال "مردمی
بود کھ  می١٩٤٣مرد،  این درست در سال اگر استالین ده سال زودتر می

در آن موقع .متقابلھ را شروع نموده بودى اتحاد شوروی در جنگ میھنی حملھ
!چھ کسی آرزو داشت کھ استالین بمیرد؟  ھیتلر

]استالینى ز اثر مسئلھ دربارهنقل ا[

 نظیر وی در ایراد چنین اتھامات و بیان چنین ئیھاآقای خروشچف و دلقک
نظریات ویکتور .ای رسیده استَ، تنھا نیستند و از باغ ایشان بر تازهئیھاآرزو

ى  بھ رشتھخروشچفى سووروز یکی از نمونھ نظریاتی است کھ با الھام از ایده
منعکس شده "یخ شکن، ھیتلر در محاسبات استالین"اب در کتتحریر آمده و 

باشد، گویا در سال  نام مستعار وی می"اویکتور سووروز  کھ ظاھر.است
وی ى مطابق اظھاراتی کھ درباره. از شوروی بھ انگلستان گریختھ است١٩٧٨

و آکادمی نظامی دیپلماتیک را اردهنظامی را پشت سرگذى دو مدرسھشود می
مخفی سازمان نرال ستاد باید بھ عنوان مأمور ژى وی بھ منزلھ.ه استتمام کرد

 در لباس دیپلمات بھ ممالک اروپای غربی اعزام شده GRUامنیت شوروی 
استالین، حملھ بھ وی و ى ای کھ وی بھ عھده دارد مبارزه علیھوظیفھ.باشد 

:نویسد میوی در کتاب خود.باشدفاشیسم میى دفاع از آلمان ھیتلری و تبرئھ

بھ قدرت رسیدند، استالین با سرسختی و پشتکار بھ ھا زمانی کھ فاشیست"
تروپ اوج این زحمات را نشان پیمان مولوتوف ــ ریبن.جنگ تحریک کرد 

با این پیمان استالین برای ھیتلر آزادی عمل در اروپا فراھم کرد و در .دادمی
.جنگ جھانی دوم را گشودى واقع روزنھ
(صاعقھ"زیادی وجود دارد کھ زمان عملیات شوروی دالیل  منظور"

 تعیین شده بود ١٩٤١ ژوئیھ ٦در .) حملھ بھ آلمان است ــ مسووروز
.....شوروی را برھم زدجنگی ى  ھیتلر نقشھ١٩٤١ ژوئن ٢٢در 

ھیتلر بھ رھبران شوروی اجازه نداد جنگ خود را طوری انجام دھند کھ 
"در نظر داشتند .

یکتور خان پس از توضیحات فراوان از سخنان درگوشی و آقای و
 آلمان را ھاین و آن و اینکھ استالین قصد داشتى  ساختھ و پرداختھھاىگوئییاوه

:نویسدتصرف کند، می
کشید تا تبر  باید صبورانھ انتظار می?ماند برای ھیتلر چھ راھی باقی می"

"?استالین بر گردنش فرود آید
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حکومت رایش، ھاى پرونده.دیگری دارندى خی چھرهلیکن حقایق تاری
، چھار روز قبل از بھ ١٩٣٣ فوریھ ٣آلمان در ھاى صورت مذاکرات ژنرال

فرماندھی ارتش آلمان و ى جنگی روزانھھاى قدرت رسیدن ھیتلر، یاداشت
پیشروی و تھاجم بھ اتحاد شوروی در آغاز ژوئن ھاى رئیس ستاد ارتش، نقشھ

(بارباروسا" پیشوا برای عملیات ٢١ى فرمان شماره١٩٤٠  دسامبر ١٨مورخ "
این اسناد انکار ناپذیر از این ى ھمھ.گوبلزى روزانھھاى ، یاداشت)١٩٤٠

و ھا  برای آلمان"فضای زندگی"کنند کھ سیاست امپریالیستی کسب حکایت می
بر ضد اتحاد شوروی این نظام "جنگ نابود کننده"ایدئولوژی نژادپرستانھ 

قبل تدوین شده بودند و ھمانگونھ کھ استالین بارھا ھا از مدت"بلشویکییھودی "
بورژوازی در قبال دیکتاتوری پرولتاریا در "ملعالبھ نحو استادانھ و داھیانھ

.شوروی بود
:نوشت"نبرد من"ھیتلر در کتاب 

برای تبدیل شدن .رودن میشود و یا از بیآلمان یا بھ قدرت جھانی بدل می
بھ قدرت جھانی بھ آن وسعتی نیاز دارد کھ در زمان امروزی بھ وی اھمیت 

.....الزم و بھ شھروندانش زندگی را عرضھ کند 
گوئیم در اگر امروز ما در اروپا از سرزمین و مناطق نوین سخن می

ت وی توانیم بھ روسیھ و بھ ممالک کناری کھ در اساراول فقط میى درجھ
.ھستند فکر کنیم

:نویسدگوبلز وزیر تبلیغات آلمان در دفتر خاطرات خود می
حملھ بھ روسیھ بھ محض این کھ پیشروی ما بھ اتمام برسد، آغاز "

ی کھ تاریخ احملھ........افتددر طی یک ھفتھ اتفاق می"گردد واین تقریبامی
در "دقیقاھا روس......ناپلئون تکرار نخواھد شدى نمونھ.بھ خود دیده است
تواند بیفتد اگر پراکنده در این بھترین اتفاقی است کھ می.اندسرحد تجمع کرده

شدندداخل بودند، آنوقت خطر بزرگتری محسوب می
کشی ما در مقابل یک لشگر.....شوندآنھا راحت درھم شکستھ می

."پیروزمند بی سابقھ قرار داریم
:آقای گورباچف در مقابل روشنفکران لھستانی در طی نطقی اظھار داشت

آنچھ مربوط بھ انعقاد قرارداد دوستی میان اتحاد جماھیر شوروی "
شود، ما بر این سوسیالیستی و آلمان و در ھمین مورد اظھارات مولوتف می

ھا بار برای ما، سایر کشورا نتایج فاجعھتنھا یک سیاست غلط بنظریم کھ این نھ
زیر پا آمیز از لنینیسم، جنبش کمونیستی بود، بلکھ انحرافی تحریکو برای

."دھدگذاردن اصول لنینیسم را نشان می
 و گورباچف ھمھ در یک جبھھ قرار دارند، ھمھ سووروزآری خروشچف، 
پندار، .یخ مشغولندپاشند و بھ افترازنی و تحریف تاربر سوسیالیسم لجن می
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سازمان کارگران نشریھ.گفتار و کردار آنان ضد لنینیسم و ضد کمونیسم است
مبارز ایران

)توفان(حزب کار ایران
١٩٨٨نوامبر

* * * * * * *

)١(بخش اول 
چگونگى تدارک تجاوزآلمان

 فرانسوى آنھا سعى دارند ــسى یى و شرکاى انگلئکایگان آمرف کنندهیتحر
ز یئ در پا، کھ منجر بھ جنگ جھانى دوم شد،نطور وانمود کنند کھ تجاوز آلمانیا

ً مطلقاھاىر از انسانیغھ اما امروزه چھ کسانى ب. آغاز شده است١٩٣٩

ن یبھ اتوانند می،دھندیمزى گوش فرامیھر جنجال اغراق آھ لوح کھ بساده
تلر بھ یفتند؟ چھ کسى است کھ نداند کھ آلمان از فرداى سرکار آمدن ھیدام ب

تلر یم ھیعالوه بر آن چھ کسى است کھ نداند کھ رژ!تدارک جنگ پرداخت
،سید کامل جناح حاکم انگلیئارى انحصارى آلمان و با تادھیتوسط محافل سرما

کا بھ کار گماشتھ شد؟یفرانسھ و آمر
نکھ خود را براى جنگ مجھز کرده و از ی براى ا،ستیبامیآلمان 

ع فوالد یژه صنایوھ  ب،ن خود رایع سنگی صنا، برخوردار باشدھان سالحیمدرنتر
را بازسازى نموده و تکامل )Ruhr( روھر ىو کارخانجات اسلحھ سازى منطقھ

اد در آمدن یستى اول و تحت انقیالیآلمان بعد از شکست در جنگ امپر.بخشد
روى خود در مدت یھ بھ نین امر را با تکیتوانست امی ن،ط قرارداد ورساىتوس

انى ی شاھاىن مورد کمکیکا در ایاالت متحده آمریا.کوتاھى بھ سرانجام برساند
.دیسم آلمان رسانیالیبھ امپر

د کامل ییأى با تئکای آمرھاى و تراستھاچھ کسى است کھ نداند کھ بانک
ھ گذارى یاردھا دالر در اقتصاد آلمان سرمایلمی،اىدولت در دوران بعد از ورس

 منابعى کھ جھت ،ر کردندینموده و منابع ھنگفتى بھ عنوان اعتبار بھ آلمان سراز
!ى جنگى آلمان بکار رفتئبازسازى و تکامل توانا

ستم کاملى ی س، دوران بعد از ورساى در آلمانىدانند کھ مشخصھیھمھ م
.ى جنگى وى بودئن آلمان بخصوص توانایع سنگیاء صنایاز اقدامات جھت اح

براى آلمان نقش مھمى )Dawes(ن رابطھ طرح غرامات جنگى داوس یدر ا
ع آلمان را وابستھ بھ یس در نظر داشتند صنایکا و انگلیداشت کھ توسط آن آمر

.سى سازندیى و انگلئکایانحصارات آمر
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جاد یى و ائکایژه آمری خارجى بوىھیطرح داوس راه را براى سرما
ن شد کھ در سال یجھ اینت.ع آلمان ھموار ساختیگاھى براى آن در صنایپا

افتھ و ھمزمان یى ا رونق تازه،دی دستگاه تول،دی در ا�ر روند تجد،١٩٢٥
 بھ سطح ١٩٢٧کھ در سال یطوربھ ، کرداىسابقھیشرفت بیصادرات آلمان پ

 سال ھاىمتیق درصد از سطح ١٢دات صنعتى حتى یتول.دی رس١٩١٣سال 
 ده الى پانزده ،١٩٢٩ تا ١٩٢٤عنى از سال یدر طول شش سال . گذشت١٩١٣

ارد مارک یلمی خارجى بطور دراز مدت و شش ىھیارد مارک سرمایلمی
بر اساس اظھارات .ر شدی خارجى بطور کوتاه مدت بھ آلمان سرازىھیسرما

ز بمراتب یام نن ارقی خارجى حتى از اھاىھ گذاری حجم سرما،برخى از منابع
ى ئ اول تواناى آن نفوذ غول آساى قدرت اقتصادى و در درجھىجھینت.شتر بودیب

،کای آمرھاىھ گذاری را سرمااىن کنندهیین رابطھ نقش تعیدر ا.جنگى آلمان بود
نقشى را .نمودمیفاء ی ا،شدمی درصد کل اعتبارات دراز مدت ٧٠کھ شامل 
جاد و بسط ین آلمان و در ایع سنگیاکا در صنی آمرىھاىھ گذاریکھ سرما

ده ی بر کسى پوش،ودندمنیفا میکا و آلمان ایع آمرین صنایمناسبات تنگاتنگ ب
 المون ، راکفلر، مورگان، دوپنھاىس آنھا خانوادهأکھ در ریانحصارات.ستین

،نیع سنگیکا با صنایرھبران انحصارات آمر.کا قرار دارندیع آمریر صنایو سا
شرکت . تنگاتنگى داشتندى آلمانى رابطھھاىسلحھ سازى و بانککارخانجات ا
(دوپن دونمورز"کا بنام یمى آمریع شیبزرگ صنا "du Pont de

Nemourstors( ل سازى ی اتوموبىن سھامداران کارخانھیترکى از بزرگیکھ
م یدر ارتباط مستق"الیمى امپریع شیصنا"سى ی و تراست انگل،جنرال موتور بود

IG(فاربن .گ.آلمانى اىبا شرکت  Farben( ١٩٢٦قرار داشتھ و در سال
ل یم بازارھاى جھان براى فروش باروت تشکی کارتلى را جھت تقسًمشترکا

Rohm("روھم اند ھاس" شرکت ىسھیت رئیر ھئیدب.دادند &Hass( در
س ھمان شرکت در دارمشتات یک رئیقبل از جنگ شر)کایآمر(ا یالدلفیف
ھم اکنون در "رودلف مولر"ن شرکت بنام یس سابق ای رئًضمنا.بود)آلمان(
س در یکا و انگلیمناطق آلمان کھ بعد از جنگ تحت کنترل نظامى آمر["سونیب"

ت بوده و نقش مھمى را در رھبرى محافل ی مشغول فعال]ح مترجمیتوض(ــآمد 
١٩٣١ھاىدر طول سال.کندیبازى م)CDU(حى آلمان یحزب دمکرات مس

ن بفار.گ.ر عامل شرکت اىیمد"تسنمیش"ارى آلمانى بنام دھی سرما١٩٣٩تا
Genralى  ئکای شرکت آمر،چھ بانکی دوىسھیت رئیو عضو ھئ Dyestuff

Corporation١٩٣٨خ در یبعد از کنفرانس مون. را تحت کنترل خود داشت
ضاء ن بھ امبفار.گ.ل قراردادى با اىیى استاندارد اوئکایتراست نفتى آمر

ما کھ در ین ھواپین در سود بنزبفار.گ.رساند کھ طبق آن شرکت آلمانى اى
م گشتھ و در مقابل آن بھ سادگى حاضر شد از صدور ی سھ،شدمید یکا تولیآمر
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کرد براى میره ین صنعتى خود کھ آلمان آنرا جھت استفاده در جنگ ذخیبنز
ىتنھا مشخصھن نوع ارتباطات یا.دیکا چشم پوشى نمایصدور بھ آمر

مناسبات اقتصادى تنگاتنگ .ستیکا نیاالت متحده آمریارى ادھیانحصارات سرما
س و یع انگلیون صناین فدراسیتا روز قبل از شروع جنگ بھ عنوان م�ال ب

 اقتصادى ى مناسباتى کھ نھ تنھا جنبھ،ع آلمان برقرار بودیسازمان سراسرى صنا
اران در سال دھیالت سرماین دو تشکیانمایندگان.ز داشتیت نظامى نمیبلکھ اھ
 مشترکى را منتشر کردند کھ در آن ھدف قرارداد ىھیانی در دوسلدورف ب١٩٣٩

 صنعتى کشورھاى ھاىستمین سیالامکان بان ھمکارى حتىمیتض"خود را 
تلرى ین در زمانى اتفاق افتاد کھ آلمان ھیا."ف نمودندیتوص"مربوطھ

ست لندن در می اکونوىست کھ روزنامھیعجب نباع� ت!ده بودیچکسلواکى را بلع
وانگى یک انسان عاقل را دچار دی در دوسلدورف ّا جویآ:ن رابطھ نوشتیا
بھ قلم "لمللىانی بھاىاسى کارتلیجوانب اقتصادى و س:کتاب:منبع[.کند؟مین

ھاىھی ادغام تنگاتنگ سرماىنھمیگرى در زیم�ال جالب د.]ادواردز.ن دیکورو
)Schöder("شرودر" بانک معروف ،سىین انگلیآلمانى و ھمچن،ىئکایآمر

شرکت "س آن تراست فوالد آلمانى قرار داشت کھ تحت عنوان أاست کھ در ر
Vonنسن ی توسط فن اشت"سھامى متحده فوالد Stinnesوسن ی و تThyssen و 

ن بانک در یمراکز ا.س شده بودیسأ تRuhr روھر ىع منطقھیر سران صنایسا
ر عامل ین بانک آلن دالس مدیدر معامالت ا.ک و لندن قرار داشتوریوین

J.Henryشرکت  Schröderbanking Corporationورک کھ یوی در ن
 نقش مھمى ، کلن و ھامبورگ بانک شرودر بود، لندنھاى منافع شعبھىندهینما

وانو یسال"ن بانک را شرکت معروف حقوقى یورک ایویرھبرى مرکز ن.داشت
مشاور "جان فوستر دالس" خود توسط ىده دار بود کھ بھ نوبھعھ"کرامول

ن شرکت در ارتباط یا.شودیاصلى آقاى مارشال در مقطع کنونى اداره م
ن با یل متعلق بھ راکفلر و ھمچنیلمللى استاندارد اوانیتنگاتنگ با تراست نفتى ب

Cahseکا ین بانک آمریتربزرگ NationalBank کھ مبالغ ھنگفتى در 
.ھ گذارى کرده است قرار دادیع آلمان سرمایاصن

ح ی توض١٩٤٧ورک یویمنتشره در ن"ساسولى.ر"ھمانطور کھ در کتاب 
رى از تورم ی خارجى بعد از جلوگھاىھیمى از سرمای موج عظ،داده شده است

ھاىدر طول سال.ر آلمان گشتی سراز،دوران بعد از ورساى و استحکام مارک
.افتیش یارد مارک افزایلمیرجى آلمان بھ مبلغ سى  بدھى خا١٩٣٠ الى ١٩٢٤

ژه یع آلمان بوی صناــى ئکای آمرىھی سرماً عمدتاــ خارجى ھاىھیبا کمک سرما
ن یبرخى از ا.دیزه گردیشرکت سھامى متحده فوالد بازسازى و مدرن

 دراىى انجام گرفت کھ نقش عمدهئھا در شرکتًمای مستقھایگذارھیسرما
).ھمان منبع(تى داشتند حایبازسازى تسل



٩

ن یکى از بزرگتری،ى شرودریکای آمرــ آلمانى ــسى یدر کنار بانک انگل
ھاىساى آن سالؤکى از رید و شرکاء کھ ی ر،لونید"ورک بنام یوی نھاىبانک

 نقش مھمى در،کا بودیر جنگ کنونى آمریوز"فورستال"متمادى آقاى 
ىسالنامھ[بعھده داشت "والدشرکت سھانى متحد ف"بازسازى تراست آلمانى 

 در "؟چھ کسى چھ کسى است"،١٩٢٥ لندن ،بورس معامالت خارجى ارضى
،ھاکتاب دستى شرکت....،کایکا چھ کسى چھ کسى است در امور مالى آمریآمر

.]١٩٢٤-١٩٣٩پور :لفؤکتاب دستى م:لفؤم
ژه یتلرى بوین آلمان ھیع سنگی صنا،ىئکایى دالرھاى آمرئن باران طالیا
ى کھ توسط ئکایاردھا دالر آمریلمین یا.ع جنگش را بارور ساختیصنا

ھ گذارى یتلرى سرمایحاتى آلمان ھیک در اقتصاد تسلیانحصارات ماوراء آتالنت
تلر سالحى را دادند یم ھیاء نموده و بدست رژیروى جنگى آلمان را احی ن،شدند

.کھ جھت متحقق ساختن تجاوز خود بدان محتاج بود
ى ئکای آمرًھ بر کمک مالى انحصارات عمدتایت کوتاھى آلمان با تکدر مد

ھاىع جنگ قدرتمندى برپا نمود کھ قادر بود مقدار سرسام آورى سالحیصنا
ن مدل ی جنگى آخرھاىی کشت، توپ،مای ھواپ،ل ھزاران تانکی از قب،عالى مدرن

. بسازد،گری دھاىو انواع و اقسام سالح
آنھا .ق را بفراموشى بسپارندین حقایلند تمام ایاخ میگان تارف کنندهیتحر

استى کھ ی س،زندیاست خود بگریت سین مسئولیر بار سنگیسعى دارند از ز
 جنگ جھانى دوم را برپا نمود و منجر بھ ،تلرى را مسلح ساختیتجاوز گران ھ

 انسان ھاونیلمیر بوده و باع� مرگ یخ بى نظی جنگى شد کھ در تارىفاجعھ
تلرى ین شرط تجاوز ھیترن و مھمید فراموش کرد کھ اولی نبانبرابنا.دیگرد
حاتى آلمان بود کھ بھ نوبھ یع تسلیر صناین و سایع سنگیاء و بازسازى صنایاح

کا یاالت متحده آمری اىم و کالن محافل حاکمھیخود تنھا با کمک مالى مستق
.ر بودیپذامکان

.ن ھنوز تمام مطلب استیا ایاما آ
،تلر ھموار نمودیگرى کھ راه را براى تجاوز ھی دىن کنندهییعامل تع

"صلح طلبى"است یعنوان سھ س و فرانسھ بود کھ بی انگلىاست محافل حاکمھیس
ن امر بر ھمھ یامروزه ا.شدیت جمعى دنبال میتلرى در مقابل امنیآلمان ھ

س و فرانسھ کھ در رو گردان ی انگلىاست محافل حاکمھین سیروشن است کھ ا
 چھ موقعى تجاوز ،شدن از چھ کسى و چھ موقعى قرار ببندد و بھ چھ کسى

ت ی بود بھ ساختمان امناىن ضربھی لھستان بدون شک اولــمان آلمان یپ.ندینما
.جمعى
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ق آلمان یعنى امتناع از مقابلھ نمودن با تجاوز آلمان و تشویت جمعى یامن
جر بھ جنگ جھانى دوم شده  من،افتییات تجاوزگرانھ تبلور میتلرى بھ عملیھ

.است
١٩٣٣تلر در سال یدن ھیبالفاصلھ پس از بھ قدرت رس.میع بازگردیبھ وقا

توسط چھار "قراردا توافق و ھمکارى "س و فرانسھ قراردادى بنام یبھ ھمت انگل
ن قرارداد یا.دیا در رم بھ امضاء رسیتالی فرانسھ و ا، آلمان،سیدولت انگل

ا یتالیسم آلمان و ایکطرف و فاشیس و فرانسھ از یلت انگلان دومی بود اىمعاملھ
 خود را ىالت تجاوزگرانھیزمان تماستى کھ در ھمانی فاش،گریاز طرف د

ستى بھ ی فاشھاىن قرارداد با دولتین حال ایدر ع.ساختیچوجھ پنھان نمیبھ
 صلح دوست در مقابل ھاى واحد قدرتىاست استحکام جبھھیمعنى طرد س

،وزھا برقرار بودردر کنفرانس خلع سالح کھ در آن.اوزگر بود تجھاىدولت
ف یمان عدم تھاجم و قرارى بر سر تعریک پیشنھاد شوروى مبنى بر انعقاد یپ

 خود با ىس و فرانسھ با انجام معاملھیانگل.متجاوز در دستور کار قرار داشت
،س خلع سالحر شرکت کننده گان در کنفرانیا در واقع پشت سر سایتالیآلمان و ا

.ت ملل وارد آوردندی بھ صلح جھانى و امناىضربھ
تلر یارى ھیھ س و فرانسھ بی انگل١٩٣٤ع در سال ین وقایبالفاصلھ پس از ا

)س و فرانسھیانگل(ون کھ با آنھا ی اشرافِشتافتند تا وى از موضع خصمانھ لھستان
 امرى ،دیه نماالستى سوء استفادیر شوروى سوسی اتحاد جماھىھی عل،متحد بود

ىمان مرحلھین پیا.ن آلمان و لھستان شدیمان عدم تجاوز بیکھ منجر بھ عقد پ
اج داشت تا یتلر بھ آن احتیھ.دادمیل یمھمى را در تدارک تجاوز آلمان تشک

 براى اىعنوان نمونھھ ت جمعى را مختل ساختھ و از آن بین امنیصفوف مدافع
 استفاده ،از داردیت جمعى نیرفھ و نھ بھ امن دو طھاىمانینظر خود کھ اروپا بھ پ

ند کھ باین نماییداد کھ خود تعمیاست بھ تجاوزگران آلمانى اجازه ین سیا.کند
اء علنى ی دست بھ سلسلھ اقداماتى جھت اح،تر شده بودتلر کھ گستاخیھ

ن مقاومتى از جانب دولتمردان یترروھاى ارتش آلمان زد کھ با کوچکین
، بعد از جنگ جھانى اول،در قرارداد ورساى[.انسوى روبرو نشدسى و فریانگل

 برعکس در ] مترجمــ محدود شده بود ًدایاء آن شدیروى نظامى آلمان و احین
 طى سفرى ]ح مترجمی توضــتلر یر امورخارجھ ھیوز[بن تروپ ی ر١٩٣٥سال 

س بھ ین آلمان و انگلیى بئایروى دریک قرارداد نظامى مربوط بھ نیبھ لندن 
اسى یى آلمان را بھ مقئایروى دریاء نیس احیامضاء رساند کھ بر اساس آن انگل

ن یتلر ایعالوه بر آن ھ.ى فرانسھ بودئایروى دری ھمتراز نًباید نمود کھ تقریئتا
واحد حجم در کشتى [ آنھم با تناژى ،ى بسازدئایر دریز گرفت کھ زیحق را ن

س را در بر یى انگلئایروى دریناژ ن درصد ت٤٥ کھ در مجموع ] مترجمــسازى 
 رشد ھاىتیتلر مبنى بر محو تمامى محدوی ھىکجانبھیر اقدامات یسا.گرفتمی
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ن مقطع زمانى یز مربوط بھ ایروى نظامى آلمان مندرج در قرارداد ورساى نین
 فرانسھ و ،سین مقاومت از جانب انگلیتر اقداماتى کھ موجب کوچک،شودمی
.کا نشدیآمر

کا ی فرانسھ و آمر،سیت آشکار انگلیست با حمایاوزگران فاشطمع تج
ا در یتالیست کھ دست آلمان و این تصادفى نی بنابرا،شدمیشتر یروزبروز ب

.ا باز بودی نظامى در حبشھ و اسپانىمداخلھ
است صلح خود را دنبال ین فقط شوروى بود کھ قاطعانھ و مصممانھ سیا

ز بود دفاع یشھ کھ حتى عضو جامعھ ملل نکسان و استقالل حبیکرده و از حق 
ا بر یخواه قانونى اسپانین فقط شوروى بود کھ از حق ملل جمھوریا.نمودمی
 آلمان ى مداخلھىھیک براى مبارزه علیکراتوافت کمک توسط کشورھاى دمیدر
.کردمیبانى یا پشتیتالیو ا

ر شوروى دریى مرکزى اتحاد جماھئ اجراىتھمی کىمولوتف در جلسھ
:ن اظھار داشتیا بھ حبشھ چنیتالی بھ مناسبت تجاوز ا١٩٣٦ھ ی ژانو١٠خ یتار

 شوروى وفادارى خود را بھ اصل استقالل حکومت و تساوى »
عنى یک کشور کوچک یىحقوق ملى براى تمام کشورھا با نمونھ

ت خود یعالوه بر آن شوروى از عضو.حبشھ در جامعھ ملل نشان داد
 تجاوز ىھیاست خود را علیه نمود تا سدر جامعھ ملل استفاد

مولوتف و سخنرانى در («ز بھ اجراء در آورد ی نًستى عمالیالیامپر
).زبان فارسىھ  ب١٧٦ صفحھ ،٣٦ ــ ١٩٣٥ھاىسال

:مولوتف اضافھ کرد

ک جنگ ی حبشھ نشان داد کھ خطر ىھیا علیتالیجنگ ا»
«.کندیمد یش اروپا را تھدیش از پیشتر شده و بیروزبروز ب

).ھمانجا(

س و فرانسھ کھ در مقابل  چشمان ی انگل،کای آمر،زمان دولآنو اما در
 خود ھاىیتر قربانست ھر روز گستاخانھیدند کھ چگونھ دزدان فاشیدمیخود 

ن عملى یتراورده و کوچکی چھ کردند؟ آنھا بھ روى مبارک خود ن،بلعندمیرا 
ىمال شدهی دفاع از حقؤق پا،ىیایتالیاجھت رام نمودن تجاوزگران آلمانى و 

،شدیک می کھ نزد،رى از جنگ جھانى دومی پاسدارى از صلح و جلوگ،ھاملت
.از خود نشان ندادند
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 انجام داد تا راه ،ن تنھا شوروى بود کھ ھر چھ در توان و امکاناتش بودیا
است یر شوروى مبتکر سیاتحاد جماھ.سم سد کندیشروى تجاوزگران فاشیرا بر پ

خ یدر تار.نمودیشبرد آن مبارزه میت جمعى بود و در صف اول جھت پیامن
شنھاد یون عمومى خلع سالح پیسمی شوروى در کىندهینف نمایتوی ل١٩٣٣ھ یفور

.ف شده باشدی را کرد کھ در آن تجاوز و تجاوزگر تعراىب قطعنامھیتصو
ت حرکت ن ضروریف تجاوزگر از ایشنھاد خود مبنى بر تعریشوروى با پ

ستى یبامی"ھ تجاوزیرى از ھر نوع بھانھ براى توجیجلوگ"کرد کھ جھت یم
ت عمومى ین امر بھ نفع امنیف گردد و ایق تعریحتى االامکان دق"تجاوز"مفھوم 

ون تحت یسمی کىکن جلسھیل. خلع سالح حداک�ر بودىنھمیو تفاھم بھتر در ز
. تجاوزگر آلمانى رد کردشنھاد را بھ نفعین پیس و فرانسھ ایرھبرى انگل
ندگى آن در جامعھ ملل یت نمایدار شوروى و ھئی طوالنى و پاىمبارزه

ت جمعى براى عام شناختھ شده یت امنیتونف جھت حفظ و تقویتحت رھبرى ل
ندگى شوروى در جامعھ یت نمایدر طول تمامى دوران قبل از جنگ ھئ.است

ون یسمی در ھر جلسھ و در ھر کًبایت جمعى دفاع نموده و تقریملل از اصل امن
کن ھمھ یل.ن اصل بلند کرده استیبانى از ایجامعھ ملل صداى خود را براى پشت

کھ در صحرا ی درست مانند کس،نھ تنھا ماندهمین زیدانند کھ شوروى در ایم
ندگى شوروى را مبنى بر اقدامات یت نمایشنھادات ھئیا پیمردم دن.کشدمیاد یفر

ر یدستور شوروى بھ آقاى آونول دبھ ت جمعى کھ بیت امنیعملى در جھت تقو
 ھمراه تقاضاى طرح آن در جامعھ ملل ١٩٣٦ اوت ٣٠خ یکل جامعھ ملل در تار

وھاى یشنھادات در آرشین پیدانند کھ امیز ھمھ ین را نیا.شناسدمیارائھ شد 
.ندادهنھ شده باشد دفن شمین زین اقدامى در ایترنکھ کوچکی بدون ا،جامعھ ملل

 در آن مقطع رھبرى جامعھ ملل را در ،س و فرانسھ کھیھى بود کھ انگلیبد
ت یآنھا از امن.دست داشتند مخالف مقاومت جمعى در مقابل تجاوز آلمان بودند

ىدهیاست برگزیشد کھ آنھا سمیرا کھ مانع آن یکردند زمیجمعى صرفنظر 
از بھ وى را در یو دادن امتتجاوزگر آلمانى "دشان را مبنى بر رام نمودن یجد

.خدمت تجاوز بھ اجراء در آوردند
نمود ولى میت یاستى خصلت تجاوزگرانھ آلمان را تقوین سی چنًطبعا

ده بودند کھ ین نقشھ را چیدند چون ایدمین خطرى نیس  در ایمحافل حاکمھ انگل
ازات در غرب بھ سمت شرق یتلر با امتیتلرى را بعد از ارضاى ھیتجاوز ھ

.ندی شوروى استفاده نماىھیعنوان اسلحھ علھ وق داده و از آن بس
اتحاد )کیبلشو(ست ی حزب کمون١٨ىن در گزارش بھ کنگرهیاستال

ح ین توضیتلرى را چنید تجاوز ھیل تشدی دال١٩٣٩ر شوروى در مارس یجماھ
:داد
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ھ ر متجاوز بین است کھ اغلب کشورھاى غیل این دلیترمھم»
است دفع جمعى ی از س،ت جمعىیاست امنیفرانسھ از سس و یژه انگلیو

طرفى را ی موضع ب،گردان شده و موضع عدم دخالتیتجاوزگران رو
"نیاستال[«ند ااتخاذ نموده ت ی راجع بھ فعال١٨ىگزارش بھ کنگره:

 مسکو ،"ر شوروىیاتحاد جماھ)ب(ست ی مرکزى حزب کمونىتھمیک
،]١٢ صفحھ١٩٣٩

گزارشات و [،"سم امروز و فردایالین سوسمیسرز"ن در یچنھم
،١٩٣٩ مارس ١٠-٢١،کی حزب بلشو١٨ى در کنگرهھایسخنران
.]٢٠ صفحھ ،١٩٣٩مسکو 

 جھت مخدوش نمودن ذھن خواننده ،ىئکای روزنامھ نگار آمر،ل استانفوردین
ست کھ دولت شوروى ی مدع،ن افتراء وارد آوردن بھ دولت شوروىیو ھمچن

اى خلق در یسارمین جھت مولوتف را در سمت کیده و بدت جمعى بویمخالف امن
. نموده است،ت جمعى بودهیاست امنیتونف کھ مجرى سین لیامور خارجى جانش

است یتونف مجرى سیست کھ لیھیبد.ستیتر قابل تصور نن احمقانھیى از ائادعا
ر شوروى را بھ اجرا در یاست دولت اتحاد جماھیخصوصى خود نبوده بلکھ س

 آن از جملھ نمایندگانکھ دولت شوروى و اى گر مبارزهیاز طرفى د.استآورده 
،ت جمعى کرده استیتونف در طول تمام دوران قبل از جنگ در راه تحقق امنیل

.باشدمیبراى ھمگان شناختھ شده 
اى خلق در امور خارجى یسارمیآنچھ مربوط بھ انتساب مولوتف بھ ک

کھ تجاوزگران ی وقت، آنزمانىدهیچیت پیع روشن است کھ در موقً کامال،شودمی
س و ین امر از جانب انگلیدند و در ایدمی جنگ جھانى دوم را تدارک ،ستیفاش

ده و بھ یبانى گردیم پشتی مستق،کا بودیاالت متحده آمری اىفرانسھ کھ پشتوانھ
 اندازه حساس ی در سمت ب،شدندمیق یر شوروى تشوی اتحاد جماھىھیجنگ عل

گرفت میاستمدارى قرار یستى سیابمیتونف یمور خارجھ بجاى لاى ایسارمیک
شترى در نزد مردم برخوردار بوده یت بیشترى داشتھ و از محبوبی بىکھ تجربھ

ت جمعى را ین تصادفى نبود کھ قدرتمندان غرب قراردادى را کھ امنیا.باشد
ر ش دین دو گرای باىدر آن دوران مبارزه.داد رد کردندمی قرار ،اساس

ت ی سازماندھى امن،ش در جھت صلحیاولى گرا.ان بودیلمللى در جرانیاست بیس
.صلح دوست بودھاى روھاى مشترک خلقیاست دفع تجاوز توسط نیجمعى و س

ن راستا قاطعانھ و یکرد و در امیندگى یش را دولت شوروى نماین گرایا
 دفاع ، چھ کوچک و چھ بزرگ، صلحدوستھاىرانھ از منافع تمامى خلقیگیپ

 تجاوز را رد ىھیت جمعى و مقاومت علیش دوم سازماندھى امنیگرا.نمودمی
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ست را با اقدامات یر کشورھاى فاشیاستى کھ بطور اجتناب ناپذی س،کردمی
د آماده ینھ را براى برپا شدن جنگى جدمیق نموده و زیتر تشوتجاوزگرانھ

.ساختمی
:ن قرار استیخى از ایتارقت یجھ گرفت کھ حقید نتینھا بایاز تمامى ا

کا بھ یاالت متحده آمرینکھ ای نخست ا،افتیتلرى امکان تحقق یتجاوز ھ
 نظامى و اقتصادى تجاوز آلمان را ىنھمیآلمان کمک نمود تا در مدتى کوتاه ز

ىگر آنکھ محافل حاکمھی و د،ن تجاوز را مسلح نمودیلھ این وسیاء سازد و بدیاح
ت جمعى صفوف کشورھاى یاست امنیداندن از سگریس و فرانسھ با رویانگل

 تجاوز ىھین کشورھا را علی واحد اى جبھھ،صلحدوست را مخدوش ساختھ
تلر کمک کردند یوار نموده و بھ ھم راه را براى تجاوز آلمان ھ،ختھیافسار گس

.دیکھ جنگ جھانى دوم را آغاز نما
ھ یلرى سرماتین آلمان ھیع سنگیکا در صنایافتاد اگر آمرمیچھ اتفاق 

ت جمعى مخالفت نکرده بلکھ یفرانسھ با امنس ویکرد و اگر انگلمیگذارى ن
 تجاوز آلمان را سازمان ىھی با شوروى مقاومت جمعى علًبرعکس مشترکا

دادند؟می
.داشتمی کافى سالح در دست نىتلر براى تجاوز خود بھ اندازهیآنوقت ھ

ت جمعى تحت محاصره یمل امنستم کایک سیتلر توسط ی ھىاست غارتگرانھیس
ز جنگ میت آی نازى جھت آغاز موفقھاىستیامکانات فاش.گرفتمیقرار 

ن یرغم ایتلرى علی ھھاىستیفاشاگر و اما .دیرسمیجھانى بھ حداقل خود 
 در ،گرفتندمی نمودن جنگ جھانى دوم اپرم بھ بمی باز ھم تص،ط نامساعدیشرا

.مدندآمیسال اول جنگ از پاى در
االت متحده یان آور ایاست زیت آن بر دوش سین نشد و مسئولیسفانھ چنأمت

.کندمینى یس و فرانسھ در تمامى طول دوران قبل از جنگ سنگی انگل،کایآمر
با شش سال طول یتلر توانست جنگ جھانى دوم را کھ تقریکھ ھیآنھا مقصرند وقت

.دیت آغاز نمای با موفق، قربانى داشتھاونیلمید و یکش

خش دومب

 تجاوز ىھیاست بھ انزوا کشاندن شوروى بجاى مبارزه علیس
آلمان
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ىشھ نشان داد کھ محافل حاکمھمیتر از ھع واضحیمراحل بعدى وقا
 در ،ستى کھی خود بھ کشورھاى فاشھاىازات و کمکیس و فرانسھ با امتیانگل

"رم ــ محور برلن"اسى موسوم بھ یک دستھ بندى نظامى و سی در ١٩٣٦سال 
س یانگل.دادندمیق نموده و بطرف تجاوز سوق ی آلمان را تشو،متحد شده بودند

ک موضع ی،گردان شده بودندیت جمعى رویاست امنیو فرانسھ کھ از س
ر ین آنرا بھ شرح زیاستى کھ استالی س،اصطالح عدم دخالت را اتخاذ نمودندھب

:دینمامیف یتوص

"ف کردین تعریتوان چنمیاست عدم دخالت را یس...» ھر کشورى :
ن از خود دفاع ی در مقابل متجاوز،تواندمیخواھد و میتواند آنطور کھ می
 داد و ،ان تجاوزین و ھم با قربانی ھم با متجاوز،ما.ستین بھ ما مربوط نی ا،کند

،بانى از تجاوزی بھ معناى پشت،است عدم مداخلھین سیدر واقع ا".میکنمیستد 
،نیاستال(«جھ گسترش آن بھ جنگ جھانى استیدر نتبرپا کردن جنگ و 

)ب(ست ی مرکزى حزب کمونىتھمیت کی راجع بھ فعال١٨ىگزارش بھ کنگره"
ن میسرز"ن در یچن ھم،١٢ صفحھ ١٩٣٩ مسکو ،"ر شوروىیاتحاد جماھ

).٢٠ صفحھ ،١٩٣٩ مسکو ،"سم امروز و فردایالیسوس
:ن خاطر نشان ساخت کھین رابطھ استالمیدرھ

است عدم یاسى بزرگ و خطرناکى کھ طرفداران سی بازى س»
زى براى آنھا یامدى جدى و اسف انگیتواند پمی،ندامداخلھ آغاز نموده

)٢٢ و ١٥ھمانجا صفحھ («داشتھ باشد
.

ک جنگ یطرف ھ  روشن بود کھ اوضاع بً بھ بعد مطلقا١٩٣٧از سال 
س و یم انگلی سازى مستقنھمیتلر و با زی جنگى بھ ابتکار ھ،رودمیبزرگ 
.فرانسھ

دست ھ روزى بر آلمان بیمدارک وزارت امورخارجھ آلمان کھ بعد از پ
س و فرانسھ را در یاست خارجى انگلیقى سیت حقی ماھ،روھاى شوروى افتادهین

س یاست انگلی س،دیآمین مدارک بر یکھ از ایآنطور.سازدمیآن مقطع فاش 
ىھی مشترک علىصلحدوست جھت  مبارزهو فرانسھ نھ در ھمکارى با دول 

تلرى بسوى ی بلکھ کوشش جھت انزواى شوروى و سوق دادن تجاوز ھ،تجاوز
تلر را بعنوان ین رابطھ باز ھیآنھا در ا.ر شوروى بودی اتحاد جماھىھیشرق عل
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س و فرانسھ بخوبى یحاکمان انگل.نمودندمیابزارى براى اھداف خود استفاده 
ًاست راساین سیا.شناختندمیتلر را یستى ھیجى فاشاست خاریجھت اصلى س

:ف شده بودیب تعرین ترتیتلر بدیتوسط ھ

است خارجى ی خط مشى سى آگاھانھ پروندهھاستیالی ما سوس»
م یدھمیما آن راھى را ادامھ .میبندمیدوران قبل از جنگ خودمانرا 

ما حرکت نژاد ژرمن را بسوى جنوب و.ش قطع شدیکھ شش قرن پ
.میدارمی شرق قدم برھاىنمیطرف سرزھ غرب اروپا قطع کرده و ب

است استعمارى و تجارتى دوران قبل از جنگ خاتمھ یما باالخره بھ س
ولى .میکنمی دنبال ،نده متعلق استین را کھ بھ آمیاست زی س،داده

 در ،میکنمین نو صحبت میوقتى امروز در اروپا از ملک و ز
رامون تابع آن در نظرمان یو کشورھاى پھ ی اول فقط روسىدرجھ
خواھد راه می،خودش،ن رابطھ سرنوشتید کھ در ایآمیبنظر .است

(«را بھ ما نشان دھد  صفحھ ،١٩٣٦خ یمون"نبرد من"تلر یھ".
٧٤٢.(

است یت سین بود کھ تمامى مسئولین اواخر نظر بر ایتا ا
عنى ی فرانسھ س ویخ بر دوش محافل حاکم انگلی مونىانتکارانھیخ

ت کھ دولت ین واقعیا.کندمینى یھ سنگین و داالدین چمبرلیدولت
وھاى آلمان زده و در یکا دست بھ انتشار اسناد آرشیاالت متحده آمریا
خ خوددارى نموده ین رابطھ از انتشار اسناد مربوط بھ قرارداد مونیا

خود را االت متحده منافع یدھد کھ تا چھ اندازه دولت امی نشان ،است
ر را یخ را تبرئھ کرده و تقصیانت مونیند کھ قھرمانان خیبمین یدر ا

.اندازدیر شوروى بیبھ گردن اتحاد جماھ
ًخ عمدتایس و فرانسھ در قرارداد مونیاست انگلیز مفھوم سیدر گذشتھ ن

ار یو وزارت امورخارجھ آلمان کھ ھم اکنون در اختیاما مدارک آرش.روشن بود
 متعددى را در بر دارد کھ ھاى فاکت، عالوه بر آن،ار دارددولت شوروى قر

دھد کھ آنان می غربى را فاش ساختھ و نشان ھاىپلماسى قدرتیمفھوم واقعى د
گانھ داد و ستد ی با چھ گستاخى با مناطق ب، بازى کردهھاچگونھ با سرنوشت خلق

تلر را ی تجاوز ھ،ر دادهیی جھان را محرمانھ تغى چگونھ نقشھ،عمل آوردهھ ب
ن تجاوز را بسوى شرق یلى استفاده کردند تا جھت ایق نموده و از چھ وسایتشو
.ر شوروى سوق دھندی اتحاد جماھىھیعل
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تلر ین ھیست کھ در آن گفتگو بیک سند آلمانی،ن ادعایى  براى ائایم�ال گو
١٩خ ین جلسھ در تاریدر ا.ده استیفاکس بھ �بت رسیس ھالیر انگلیو وز

 آلمان فون توى ىر امورخارجھی وز،زالتسبرگ در اوبر١٩٣٧نوامبر 
:دیگومیفاکس یدر آنجا ھال.ز حضور داشتیرات ن

ن است کھ یس بر اینظر دولت انگل)فاکسیھال(بھ گفتھ او »
ــتلر براى خود انتخاب کرده بود ی لقبى کھ ھ،شوایعنى پی(فوھرر 

نجام داده است بلکھ نھ تنھا در آلمان کارھاى بزرگى ا)ح مترجمیتوض
را بسوى اروپاى سم در کشور خود راه گسترش آنیبا نابودى کمون

ر غرب یر ناپذیدژ تسخھ ن جھت آلمان را براستى بیغربى  بستھ و از ا
(ل نموده استیسم تبدی بلشوىھیعل ،)شوایپ(پروتکل جلسھ فوھرر "

لمان ر امور خارجھ آیفاکس در حضور وزیصدر اعظم آلمان با لرد ھال
و وزارت ی از آرش،«١٩٣٧ نوامبر ١٩خ یزالتسبرگ بھ تاردر اوبر

).امور خارجھ آلمان

ح ین توضیس بھ چمبرلیر انگلیفاکس از طرف نخست وزیھال

دا کردن راه حل حتى براى مسائل مشکل در ھر صورت یداد کھ امکان پ
ا یتالیفرانسھ و از با یس موفق شوند کھ تفاھمى نیوجود دارد چنانچھ آلمان و انگل

:فاکس گفتیھال.بدست آورند

ا روابط ی رم و ــجاد شود کھ محور برلن ین ابھام اید ایچوجھ نبایبھ"
س صدمھ خواھد ین آلمان و انگلیک تفاھم بیس توسط ین لندن و پاریدوستانھ ب

س الزم است کھ چھار ین آلمان و انگلیکى بینھ براى نزدمیجاد زیبعد از ا.دید
)استیتالی آلمان و ا، فرانسھ،سیمنظور انگل(رگ اروپاى غربى قدرت بز

کى از ید یچ وجھ نبایبھ ھ.زندیک صلح دائمى را در اروپا بریىھی پاًمشترکا
 چرا کھ در آن صورت ،ن ھمکارى کنار گذاشتھ شوندین چھارچوب قدرت از ایا

(افتیاوضاع نا�ابت فعلى ادامھ خواھد  فاکس یلھ ھالین وسیبد...)ھمان پروتکل"
س و یشنھاد کرد کھ انگلی پ١٩٣٧تلر در سال یس بھ ھیاز طرف دولت انگل

.ملحق شوند"م ــ محور برلن"ھمزمان فرانسھ بھ 

ن ین قراردادى بیح داد کھ انعقاد چنیشنھاد توضین پیتلر در مقابل ایولى ھ
ت و موضع محترمانھ ید وقتى از حسن نیآمیار ساده بنظر یچھار قدرت بس

شود وقتى میده تر یچی الکن موضوع کمى پ،ان استمیگر سخن در یکدیسبت بھ ن
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بار اخالقى و مادى قرارداد ورساى "بھ آلمان بعنوان کشورى برخورد نگردد کھ 
:فاکس در جواب گفتیطبق پروتکل ھال".کشدمیگر بدوش نیرا د

ن یگران بر ایشتر از دید بینند و شای مردمى واقع بھاسىیانگل»
ستى اصالح یبامیلى ورساى میر ھستند کھ اشتباھات قرارداد تحنظ

شوند
That ,mistake had been made in the Treaty of

Versailles which had to be put right
نانھ ین جھت واقعبیھمواره در گذشتھ از نفوذ خود در اانگلستان 

ھ قبل از ی تخلن رابطھ بھ نقش انگلستان دریاو در ا.استفاده کرده است
 پرداخت غرامت و اشغال ى در حل مسئلھ،"ن لندیرا"موعد منطقھ 

).ھمان پروتکل(«اشاره نمود"ن لندیرا"مجدد 

د کھ یآمین بریفاکس ھمچنیتلر با ھالیاز سند نامبرده مربوط بھ گفتگوى ھ
،)Danzig(ک یدانز"بدست آوردن "تلر را جھت ی ھھاىس نقشھیدولت انگل

تلر راجع بھ ینکھ با ھیفاکس بعد از ایھال.نمودمید ییأکسلواکى تش و چیاطر
ن مسائل یمسائل خلع سالح و جامعھ ملل صحبت کرده و تذکر داده بود کھ ا

: گفت،شترى استی بھاىمستلزم بح�

ن است کھ مربوط بھ یگر ای تمامى مسائل دى صفت مشخصھ»
ا زود رخ یر ی دشوند کھ بھ احتمال قوىمیراتى در نظم اروپا ییتغ

.ندان زمرهیش و چکسلواکى از ای اطر،کیمسائل دانز.خواھد داد
ز میرات از راه تکامل مسالمت آیین تغیخواھد کھ امیانگلستان فقط 

ھاىجاد مزاحمتی استفاده نشوند کھ ائیھارند و روشیانجام گ
و نھ )ح مترجمی توضــتلر یعنى ھی(کنند کھ نھ فوھرر میارى ددامنھ

).ھمان پروتکل(«. بدان ندارنداىچگونھ عالقھیر کشورھا ھیسا

ش ین گفتگو مسئلھ بر سر آزمای در ا،شودمیھمانطور کھ مالحظھ 
کھ ضرورت یطوربھ لعمل طرف مقابل و بررسى امکانات متفاوت اعکس

 بلکھ ساخت و پاخت بر سر مناطق و توافق ،ستی ن،کندمیجاب یاسى ایس
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تلر ی ھى تجاوزگرانھھاىتلر جھت ارضاى ھوسیبا ھس ی دولت انگلىمحرمانھ
.باشدمیحساب کشورھاى �ال� ھ ب

١٩٣٨ھ ی فر٢١خ یدر تار"مونیسا"س یر انگلین رابطھ سخنان وزیدر ا
.ن ننموده استمیضش را تیچگاه استقالل اطریا ھیتانیا بریقابل توجھ است کھ گو

ش در قراردادھاى ورساى ین استقالل اطرمی چرا کھ تض،ن دروغ آگاھانھ بودیا
.و سن ژرمن درج شده بود

ش یآن موقع مطرح ساخت کھ اطر"چمبرلن"س یر انگلینخست وز
:او گفت.بانى جامعھ ملل حساب کندیتواند روى پشتمین

د ملل کوچک را در جھت یق اولى نبایطرھ م و بیبید خود را بفریما نبا»
م کھ جامعھ ملل از یرى سوق دھن باوین باور و در جھت اعمال ناشى از چنیا

ن باورى یم کھ چنیدانمی وقتى بخوبى ،آنھا در مقابل تجاوز دفاع خواھد کرد
(«.پوچ است ).٨ صفحھ ،١٩٣٨ھ یرو ف٢٣خ یبھ تار"مزیتا"روزنامھ "

تلر را بھ اقدامات تجاوزگرانھ ی ھ،سیاست انگلیق رھبران سین طریبد
ھایو آلمانیروھاى شوروى در برلن از آرشیکھ نیدر اسناد.نمودندمیق یتشو

س در آلمان یر انگلیسف"ھندرسن "تلر و یان ھمیى ئ پروتکل گفتگو،نددبدست آور
خورد می بھ چشم ١٩٣٨ مارس ٣خ یدر تار"ن تروپیرب"در حضور 

(فوھرر"ن یپروتکل گفتگو ب( ا یتانیر شاھنشاھى بریو صدر اعظم و سف)رھبر"
 مارس ٣خ یدر تار"بن تروپیفون ر"رجھ کشور ر امورخایکھ در حضور وز

از ھمان ).ت امورخارجھ آلمانرو وزایاز آرش". در برلن انجام گرفت١٩٣٨
 آن داشتھ و ىد خاصى در خصلت محرمانھیکأت"ھندرس"ن گفتگو یآغاز ا
ا یتالی پرتقال و ا،کی بلژ،د بھ گوش فرانسھیشود کھ محتوى آن نبامیمتذکر 

ن ی ادامھ مذاکرات بیتوان بھ آنھا گفت کھ گفتگومیبھ نظر وى .برسد
شده میس ین آلمان و انگلیتلر بوده و مربوط بھ مناسبات بیو ھ"فاکسیھال"

.است
د یکأ ت،کردمیس صحبت ین گفتگو از جانب دولت انگلیکھ در ا"نھندرس"

:داشت کھ

اه ست بلکھ مسئلھ بر سر کوششى است در ریمسئلھ بر سر داد و ستد ن»
مى با آلمان کھ آغاز آن بھبود جو حاکم بوده و میک دوستى واقعى و صیجاد یا

).ھمانجا(«باشد میمانھ مید تفاھم صی جدىھیجاد روحیان آن ایپا
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متحد ساختن اروپا بدون "تلر مبنى بر یشنھاد ھینکھ با پیبدون ا"ھندرس"
ر ی بھ سمت وز کھ اکنون،"فاکسیھال" مطرح کرد کھ ،دیالفت نماخم"ھیروس

رات مرزى کھ آلمان قصد دارد یی موافقت خود را با تغ،ده استیامور خارجھ رس
: اعالم نموده است و گفت،در اروپا انجام دھد

ن نظم یک چنیس کمک در جھت تحقق یشنھاد انگلیھدف پ»
".ستیاعاقالنھ

ن گفتگو یدر ا"ھندرسن"ھمانطور کھ در سند درج شده است 
:رلنتذکر داد کھ چمب

،ت بزرگى از خود نشان داد وقتى بدون مالحظھیدرا"
ت جمعى و امثال آنرا فاش یلمللى مانند امنانی توخالى بھاىفرمول
«...ساخت

:ھندرسن اضافھ نمود

س آمادگى خود را براى حل مشکالت اعالم ین جھت انگلیبد»
 خود در جھت برداشتن ىا بھ نوبھیپرسد کھ آمیداشتھ و از آلمان 

).ھمانجا(«؟ ا نھین گامى آماده است یکچنی

ن یرا بھ ا"ھندرسن"در بح� مداخلھ نموده و توجھ "بن تروپیر"وقتى 
(فن پاپن"ن خطاب بھ یس در ویر انگلیمسئلھ جلب کرد کھ سف ر وقت آلمان یسف"

ش بھ آلمان یمنظور تدارک الحاق اطر(ش را یع اطریوقا) مترجمــش یدر اطر
"ح مترجمی توضــست یناز ، ھندرسن در حالت تشنج،ده بودمینا"کیدرامات)

،ل ھندرسنی آقاى نو،وى"اد آور شد کھ یاظھارات ھمکار خود را رد کرد و 
ن زبانى قبل از یس با چنیپلماسى انگلید".د نموده استییأن بار الحاق را تیچند

.کردمیجنگ صحبت 
ش را یتلر اطری ھ١٩٣٨خ مارس یعنى در تارین توافق یبالفاصلھ بعد از ا

س و فرانسھ ین مقاومتى از جانب انگلیترنکھ با کوچکیاشغال کرد بدون ا
ر شوروى بود کھ صداى خود را بلند ین فقط اتحاد جماھیدرآنزمان ا.مواجھ باشد

د تجاوز با اقدامات یستى از استقالل کشورھاى مورد تھدیکرده و ھشدار داد کھ با
 خطاب بھ اىھیانی دولت شوروى ب١٩٣٨ مارس ١٧خیدر تار.جمعى دفاع نمود

اقدامات " صادر نمود و در آن آمادگى خود را براى مذاکرات جھت ھاقدرت
" چھ در چھارچوب جامعھ ملل و چھ خارج از آنھاىر قدرتیعملى فورى با سا

:ھیانیبنا بھ متن ب.اعالم نمود
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اوز و شروى تجیرى از پیستى جلوگیبامین اقداماتى ی ھدف چن»
بھ "ایزوستیا("«.د باشدی جدىک فاجعھیىابندهیمقابلھ با خطر رشد 

)١٩٣٨ مارس ١٨خ یتار

 عدم عالقھ دولت ى شوروى نشان دھندهىھیانیس بھ بی دولت انگلىھیجواب
.تلر بودی تجاوزگر ھھاىس براى مانع شدن نقشھیانگل

:ھ آمده است کھین جوابیدر ا

نظر ھ  تجاوز بىھی اقدامات علھماھنگى"ک کنفرانس جھت ی»
ر م�بتى بر دورنماى صلح در اروپا ی�أ تًدولت شاھنشاھى ضرورتا

٢٤س مورخ ی انگلىرت امورخارجھا وزىھیانیب(«نخواھد داشت 
).١٩٣٨مارس 

 اشغال ،ر تجاوز آلمان و تدارک جنگ در اروپای بعدى در زنجىحلقھ
ز جھت برپا کردن یار مھم را نین قدم بسیتلر ایھ.چکسلواکى توسط آلمان بود

.س و فرانسھ برداردیم انگلیتوانست فقط با کمک مستقمیجنگ در اروپا 
ر آلمان در لندن بھ برلن خبر یرکسن سفی د١٩٣٨ھ ی ژوئ١٠خ یتاردر

:کھداد

 خود قرار ھاى برنامھىتوافق با آلمان را در سرلوحھ"س یانگل»
شود می�ر تفاھمى را کھ  و نسبت بھ دولت کنونى حداک،داده است

استمداران ینھ از سین کابیی مطروحھ تعھاىبی ترکىبراى ھمھ
١٠ لندن ،اسىیگزارش س("«.دھدمیارائھ ،دادسى نشان یانگل
 ژوئن ١٠خ ی بھ تار٢٥٨٩گزارش شماره ىھمیم ض،١٩٣٨ھ یژوئ

).و امور خارجھ آلمانیاز  آرش"سالھمان

:سد کھینومیرکسن ید

 خود را بھ مواضع آلمان ، اساسىکاتدر نسیانگلدولت »
 حذف ،ن سرنوشت اروپاییحذف شوروى از تع:ک کرده استینزد

د بودن مذاکرات و قراردادھاى دو ی مف، ملل از ھمان نقشىجامعھ
)ھمانجا(«....جانبھ

.
:رکسن بھ برلن گزارش داد کھی د،نیعالوه بر ا



٢٢

 بحق آلمان ھاىواستس آماده است جھت ارضاى خیدولت انگل»
«.ادى را متحمل شودیزھاى گذشت

س و ین دولت انگلیاست خارجى بی سھاىب تفاھم بزرگى در نقشھین ترتیبد
رکسن آنرا در گزارشات خود با آب و تاب ی بوجود آمده بود کھ دًتلر عمالیھ

.سازدمیمنعکس 
مھ خ را کھ ھیع مربوط بھ قرارداد مونیرسد کھ وقامیضرورى بھ نظر 

١٩خ ید فراموش نمود کھ در تاریاما نبا.میاد آورى کنیشناسند می
ر ینخست وز(تلر با چمبرلن یعنى چھار روز بعد از مالقات ھی١٩٣٨سپتامبر

برشتسگان تلر بھ ین مالقات بھ مقر خصوصى ھیکھ جھت ا) مترجمــس یانگل
Berchetsgadenسھ از دولت س و فرانی دولت انگلنمایندگان، پرواز کرده بود

 آلمانى در آن ھاى سودتًچکسلواکى خواستند کھ مناطق چکسلواکى را کھ عمدتا
ن ین خواست ایاستدالل آنھا براى ا.ار آلمان قرار دھدیکردند در اختمیزندگى 

.رممکن بودیاتى چکسلواکى غیصورت حفظ صلح و منافع حنیر ایبود کھ در غ
 تالش کردند کھ خود را با ،تلریاوز ھسى و فرانسوى تجیگان انگلق کنندهیتشو

 پرده ،د دولت چکسلواکىیلمللى مرزھاى جدانین بمی مبنى بر تضئیھاوعده
:عنوانھ  آنرا ب،پوشى نموده

ىمکاتبھ( قلمداد کنند « قدمى در جھت حفظ صلح در اروپا»
٥٨٤٧د .م. س،١٩٣٨ لندن ،١٩٣٩ سپتامبر ،مربوط بھ چکسلواکى

).٩-٨ صفحھ ،

س و فرانسھ یشنھادات انگلی سپتامبر بھ پ٢٠خ یلت چکسلواکى در تاردو
:پاسخ داده و اعالم نمود

شنھاداتى بھ معنى از ھم گسستن داوطلبانھ ین پیرفتن چنیپذ"کھ »
دولت چکسلواکى ".ى خواھد بودئھر سوھ و کامل کشور و تالشى آن ب

فلج نمودن "ن مطلب جلب نمود کھ یس و فرانسھ را بدینظر دولت انگل
اسى در تمامى مناطق مرکزى و جنوب یق سمیرات عییچکسلواکى تغ

.«شرقى اروپا را بدنبال خود خواھد داشت

:ھ خود نوشتیدولت چکسلواکى در جواب



٢٣

 در اروپا بھم خواھد خورد ًتوازن قوا در اروپاى مرکزى و کال»
،ر کشورھایمى را براى سای خود عواقب وخىن بھ نوبھیو ا

.«.وص براى فرانسھ بدنبال خواھد داشتبخص

س و فرانسھ یخود از دول انگل"ن استمدادیآخر"دولت چکسلواکى در 
د نظرى نھ ین تجدید نمود کھ چنیکأد نظر در مواضع آنھا شد و تیخواستار تجد

ن در جھت منافع دوستان چکسلواکى یتنھا در جھت منافع چکسلواکى بلکھ ھمچن
 خدمت خواھد ،"بناى صلح عمومى و تکامل سالم اروپا"م بوده و بھ امر استحکا

س و فرانسھ سرسختانھ بر روى مواضع خود پافشارى یاما دولتمندان انگل.نمود
.نمودند

. خطاب بھ دولت چکسلواکى ارسال داشتاىھیس جوابیروز بعد دولت انگل
بت بھ ھ از دولت چکسلواکى خواستھ شده بود کھ مواضع خود را نسین جوابیدر ا

 و بطور جدى ًعایمسئلھ را سر"س و فرانسھ پس گرفتھی انگلىھیشنھادھاى اولیپ
چ یس قادر بھ قبول ھیى نرساند کھ دولت انگلئابى نموده و اوضاع را بجایارز

:د نمود کھیکأس تین دولت انگلیعالوه بر ا.تى نباشدیمسئول

 ھم ،ه استشنھاد کردیستم داورى کھ چکسلواکى پیکند کھ سمی فکر ن»
ست ین باور نیس بر ایھ آمده بود کھ دولت انگلیدر جواب.اکنون قابل قبول باشد

ستم داورى آنطور کھ یک سیق یقد باشد کھ اوضاع از طرتکھ دولت آلمان مع
.« قابل حل و فصل باشد،کندمیشنھاد یدولت چکسلواکى پ

کسلواکى زى خطاب بھ دولت چمید آیس اخطار تھدیھ انگلیدر آخر جواب
:نکھیگنجانده شده بود مبنى بر ا

ن آزادى را یا"س ی دولت انگل،سیشنھاد انگلیدر صورت رد پ»
طى کھ یخواھد داشت کھ ھر گونھ اقدامى را کھ خود الزم بداند در شرا

.« اجراء در آوردى بھ مرحلھً احتماال،نده بوجود خواھد آمدیدر آ

س جمھور موقت فرانسھ یرئ(ھ یاالنى و دی موسول، چمبرلن،تلریمذاکرات ھ
نى را کھ ی ننگى معاملھ،خی در مون١٩٣٨ سپتامبر ٣٠ و ٢٩خ یدر تار) مترجمــ

زى شده بود بھ ی برنامھ رًقای صلح دقىھی اصلى توطئھ علھاى توسط مھرهًقبال
نکھ یرى شد بدون ایم گمی سرنوشت چکسلواکى تصىدرباره.سرانجام رساند

خ ین منظور بھ مونیندگان چکسلواکى    فقط بدینما.باشدخود نقشى در آن داشتھ 
.نندی بنشھاستیالیعانھ در انتظار مذاکرات امپری کھ مطبودندفراخوانده شده 
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ن امر باقى یدى در این تردیترس و فرانسھ کوچکیتمامى رفتار انگل
س و فرانسھ بھ خلق چکسلواکى و ی دول انگلىانت گستاخانھینگذاشت کھ خ

ن کشورھا نبوده بلکھ یاست ای تصادفى در سىدهیک پدیچوجھ یبھ ھش یجمھور
اسى بوده است کھ ھدف آن سوق دادن تجاوز یار مھم در سلسلھ مراتب سیبس
.ر شوروى بودیتلر بھ سوى اتحاد جماھیھ

د ین فاش گردیخ آن موقع بالفاصلھ توسط استالیمعنى واقعى قرارداد مون
:وقتى او گفت

د تعھدى بود کھ یمت خری قھایبھ آلمانم چکسلواکى یتقد»
«.دھدمیل یر شوروى تشکی اتحاد جماھىھیمضمون آنرا جنگ عل

 مرکزى ىتھمیت کی راجع بھ فعال١٨گزارش بھ کنگره :نیاستال(
ن یھمچن.٣٤ ص ١٩٣٩ مسکو ،)کیبلشو(ست شوروى یحزب کمون

).٢٢ ص ،١٩٣٩سم امروز و فردا مسکو یالین سوسمیدر سرز

١٨ى در کنگره،س و فرانسھ دنبال شدیاست کھ توسط انگلین سیات یماھ
ب ین ترتین بھ ایتوسط استال)کیبلشو(ر شوروى یست اتحاد جماھیحزب کمون

:ح داده شدیتوض

راه ھ  ب،ق تجاوزیاست عدم مداخلھ در واقع بھ معنى تشویس»
ک جنگ جھانى یھ  گسترش آن ب، جنگىجھیانداختن جنگ و در نت

شود کھ میاست تالش و آرزوى کسانى متبلور ین سیادر .است
بعنوان .ن تجاوزگران باشندی ننگىخواھند مانع اجراى برنامھمین

ا چھ بھتر ین و ی چىھیخواھند مانع از برپا کردن جنگ علمیم�ال ن
خواھند مانع آلمان شوند کھ میا نی شوروى توسط ژاپن شوند و ىھیعل

 شوروى ىھی و برپا کردن جنگ علدر صدد مداخلھ در امور اروپا
گان در باتالق جنگ و ق شرکت کنندهمیقصد آنھا فرو بردن ع.است
آنوقت .ف کنندیگر را تضعیکدی آنھا بھ جنگ است تا ىانھیق مخفیتشو

ط خود یشراــ خاطر صلح ھ دان شده و البتھ بمیان تازه نفس وارد یآقا
ھمانجا («ــ .د نمودکتھ خواھنیف شده دیگان تضعرا بھ شرکت کننده

).١٢،١٣،٢٠صفحات 

س و فرانسھ ی انگل،کای ممالک مختلف از جملھ آمردموکراتیکمحافل 
.خ را قاطعانھ رد نموده و در مقابل آن سرسختانھ موضع گرفتندیقرارداد مون

س و فرانسھ آنرا یخ کھ حاکمان انگلیانت مونین محافل نسبت بھ خیچگونھ ا
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" بزرگىتوطئھ" از جملھ از کتاب ، نشان ندادندلعملامرتکب شدند عکس
Kahn و کان Sayersرس ی کھ توسط س،"ھ شوروىی روسىھیجنگ مخفى عل

ىن کتاب دربارهین ایلفؤم.شودمی روشن ،کا منتشر شدیاالت متحده آمریدر ا
:سندینومین یخ چنیمون

س و فرانسھ  قراردادی انگل،ستیاى فاشیتالی ا،دول آلمان نازى»
ضد شوروى کھ ارتجاع جھانى از سال ]ائتالف مقدس[ن ی ا،خیمون

ھ ی روس،ن قراردادیا. امضاء نمودند،دیدمی بھ بعد خواب آنرا ١٩٨١
ھ ھاى یکى از پای، فرانسھ،قرارداد شوروى.را بدون متحد گذاشت

چکسلواکى "سودت"ىمنطقھ.دی دفن گرد،ت جمعى در اروپایامن
 بھ سوى شرق براى ارتش ھادروازه.ازى شدبخشى از قلمرو آلمان ن

"رس و آلبرت کانیکل سیما(«.آلمان باز شدند ، بزرگىتوطئھ:
).٣٦٦ ص ١٩٤٦ بوستون ،"ھ شوروىی روسىھیجنگ مخفى عل

ر شوروى تنھا قدرت بزرگى بود کھ در تمامى مراحل تراژدى یاتحاد جماھ
س یدول انگل.دفاع نمودچکسلواکى فعاالنھ از استقالل و حقوق ملى چکسلواکى 

اکارانھ اعالم نمودند کھ یھ عمل خود در افکار عمومى ریو فرانسھ جھت توج
،ا شوروى بھ تعھدات خود ناشى از قرارداد کمک بھ چکسلواکىیدانند آمین

 چرا کھ دولت شوروى ،آنھا آگاھانھ بدروغ متوسل شدند.ا نھیعمل خواھد کرد 
. آلمان بھ نفع چکسلواکى اعالم نموده بودىھیم عل آمادگى خود را براى اقداًعلنا
ن اقدامى در تطابق با قرارداد کمک ھمزمان با اقدام فرانسھ جھت دفاع از یچن

چى ی خود سرپىفھی اما فرانسھ از اجراى وظ،چکسلواکى در نظر گرفتھ شده بود
ًخ مجددای امضاى قرارداد مونى دولت شوروى در آستانھ،نیرغم ایعل.باز زد

بانى عملى یلمللى جھت پشتانیک کنفرانس بیاعالم نمود کھ خواھان فراخواندن 
.از چکسلواکى و اقدامات عملى براى حفظ صلح بود

کى یستى یالیوقتى اشغال چکسلواکى عملى شده بود و دول کشورھاى امپر
ىھیانی دولت شوروى در ب،ت شناختندمیرسھ گرى عمل انجام شده را بیپس از د

س و ی با کمک انگل،تلرىیود اشغال چکسلواکى را توسط آلمان ھ مارس خ١٨
در ھمان .انھ محکوم نمودیالجویز و استمی عملى قھرآ، بعنوان تجاوز،فرانسھ

:ھ دولت شوروى خاطر نشان نمود کھیانیب

 خطر حادى را براى صلح عمومى بوجود ، عملکرد آلمان»
 عوامل تشنج ،م زدهاسى را در اروپاى مرکزى بر ھیتوازن س"،آورده

ت یت نموده و احساس امنیجاد شده بود تقوی در اروپا اًرا کھ قبال
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 مارس ٢٠مورخ "ایزوستیا"«. خدشھ دار کرده استً را مجدداھاخلق
١٣٣٩.(

س و یدول انگل.ان داستان نبودیتلر ھنوز پایاما فروش چکسلواکى بھ ھ
تلرى از ھم سبقت یان ھاسى با آلمی سى گستردهھاىفرانسھ در امضاى توافق

 مشترک ىھیانیخ بیتلر در مونی چمبرلن و ھ١٩٣٨ سپتامبر ٣٠در .گرفتندمی
:میخوانمی کھ در آن اىھیانی ب،س و آلمان را بھ امضاء رساندندیانگل

ن مسئلھ یمورد ادر گرى با ھم داشتھ و ی دىما امروز مذاکره»
ت میس کھ داراى اھی روابط آلمان و انگلىم کھ مسئلھیدیبھ توافق رس

.باشدمین اروپا یدرجھ اول براى ھر دو کشور و ھمچن
ن قرارداد ی و ھمچن،دیروز بھ امضاء رسیما قراردادى را کھ د

مان یھاعنوان سمبلى براى آرزوى ملتھ س را بیى آلمان و انگلئایدر
.گر نجنگندیکدیىھیم کھ ھرگز علینیبمی

ا کھ مربوط بھ ر مسائلى رین سایچنم کھ ھممیما مصم
ن یش از ایق مشاوره حل کرده و بی از طر،شودمیمان یکشورھا

ان برداشتھ و میم کھ علل احتمالى اختالف نظرات را از یکوشش کن
ىھیانیب(«.میق در جھت استحکام صلح در اروپا گام بردارین طریبد

است خارجى و یو سی آرش،١٩٣٨ سپتامبر ٣٠خ ی مون،آلمان ــ سیانگل
 کتاب ساالنھ ٤٨٣ ص ١٩٣٩ مارس ــ١٩٣٨ل ی آور،شورامور ک

).٢٤٨-٢٤٧ ص ،١٩٣٩است خارجى یس

.س و آلمان بودیھ عدم تھاجم انگلیانین بیا
ر امور خارجھ وقت فرانسھیوز( بونھ ١٩٣٨ دسامبر ٦خ یدر تار

 را اىھیانیب)مترجم ــ ر امور خارجھ وقت آلمانیوز(بن تروپ یو ر)مترجمــ
آلمان  ــ سی انگلىھیانیھ بھ بی شبًھ و آلمان بھ امضاء رساندند کھ کامالن فرانسیب

ن امر توافق دارند کھ یھ آمده است کھ دول آلمان و فرانسھ بر ایانین بیدر ا.بود
ن مربوطھ تمام کوشش خود را جھت برقرارى یروابط صلح عمومى بوده و دولت

ھ ذکر شده است یانی در ب.ن دوکشور بکار خواھند گرفتین روابط بیو حفظ چن
چگونھ اختالف نظر بر سر مناطق مرزى وجود نداشتھ ین فرانسھ و آلمان ھیکھ ب

در آخر .شودمین دو کشور بعنوان مرز قطعى در نظر گرفتھ یو مرز موجود ب
ند کھ گذشتھ از روابط خاص اممین تصیھ مطرح شده است کھ دو دولت بر ایانیب

ائل مربوط بھ دو کشور با ھم در رابطھ بوده و  در مس،گری دھاىخود با قدرت
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گر بھ مشورت یکدین مسائل با یلمللى در تکامل اانیجاد مشکالت بیدر صورت ا
.فرانسھ بود ــ  عدم تھاجم آلمانىھیانیک بین یا.بپردازند

 قراردادھاى عدم ،ھان توافقیس و ھم فرانسھ با امضاى ایدر واقع ھم انگل
. را امضاء کرده بودندتلریتجاوز متقابل با ھ

س و فرانسھ یل دول انگلیتلرى بطور روشن تمای با آلمان ھھان توافقیدر ا
ن یبا ا.ندیتلر را از خود دفع نمایخواستند خطر تجاوز ھمیکند کھ میدا یتبلور پ

 شرق بسوى شوروى را ى دروازه،ر آنی نظھاىخ و توافقید کھ قرار داد مونمیا
.دیاز نماتلرى بیبر روى تجاوز ھ

آماده شده "ھیاتحاد بدون روس"ک یاسى براى یط الزم سیق شراین طریبد
.بود

.رفتمیش یع در جھت انزواى کامل شوروى پیوقا

بخش سوم

ر شوروىیتحاد جماھاانزواى 

آلمان ــ مان عدم تجاوز شوروىیپ

حیستى آشکارا در مقابل جھان بھ تسلی آلمان فاش،پس از اشغال چکسلواکى
تلر با برافکندن تمام یب انگلستان و فرانسھ ھیبا ترغ.خود براى جنگ پرداخت

.دیز مسائل اروپا کشمی دست از تظاھر بھ راه حل مسالمت آ، شرمھاىپرده
زمان روشن بود کھ ھر روز از ھمان. بحرانى قبل از جنگ آغاز شدھاىماه

.کندمیک ی جنگى نزدىسابقھی بىک فاجعھیت را بھ یبشر
است یک سو و سیر شوروى در آن زمان از یاست اتحاد جماھیونھ سچگ

رسد؟مینظر ھ گر بیى دئر و فرانسھ از سویاى کبیتانیبر
ن ی تا از کنار پاسخ بھ ا،کایگان در آمرف کنندهی تحرىھودهی بھاىتالش

.لى بر عذاب وجدان آنھاستیپرسش طفره روند تنھا دل
کا ی آمرىبانى محافل حاکمھیھ با پشتن است کھ انگلستان و فرانسیقت ایحق

کھ جنگ در چند قدمى می ھنگا،١٩٣٩وزھاى شوم بھار و تابستان سال  ردر آن
استى ین سیا.کردندمید یکأن خود تیشیچنان بھ خط مشى پ ھم،قرار داشت

 شوروى بود کھ براى پرده ىھیتلرى علیختن آلمان ھیز و برانگمیک آیتحر
 بلکھ از ،ى در مورد آمادگى ھمکارى با شوروىئگواوه یپوشى آن نھ فقط از 
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ن اقدامات یا.شدمیک مبتذل براى استتار آن استفاده یپلماتی مانورھاى داىپاره
 پنھان ھااست را از افکار عمومى خلقین سینش ایست نفس واقعى گزیبامی

.بدارد
م بھ آغاز مذاکرات با شوروى از جانب انگلستان و می تص١٩٣٩در سال 

محافل انگلستان و .ن مانورھا قرار داشتینسھ قبل از ھمھ در خدمت افرا
عنوان ھن مذاکرات را بیب افکار عمومى تالش نمودند   کھ ایفرانسھ جھت فر

در پرتو .تلرى جلوه دھندیاوز ھجرى گسترش بعدى تیشگیتالشى جدى جھت پ
سى و ین مذاکرات براى طرف انگی روشن شد کھ اًتکامل بعدى مسائل کامال

فرانسوى از ھمان ابتدا فقط حرکت حسابگرانھ را در بازى قدرت دوگانھ نمودار 
.ساختمی

ھاىرا کھ مفھوم نقشھیتلرى ھم روشن بود زین براى قدرتمندان آلمان ھیا
 انگلستان و فرانسھ در مذاکرات با شوروى ھاىطراحى شده از طرف دولت

 در گزارشش در ،رکسنی در لندن در آلمانیبعنوان نمونھ سف. سرى نبودًعتایطب
نگ چ بر اساس اسنادى کھ بھ ، بھ وزارت امور خارجھ آلمان١٩٣٩سوم اوت 

:ن نوشتی چن،تلرى افتادیارتش شوروى در ھنگام در ھم شکستن آلمان ھ

ن احساس حاکم یا)مترجم ــ منظور انگلستان است(نجا یدر ا....»
ھاىکھ با قدرتی ارتباطات،انک توازن واقعى با آلمیبود کھ در مقابل 

زى بودند کھ بھ یر زنده شده بودند فقط دستاوی اخھاىگر در ماهید
ًکبار واقعای چنانچھ تنھا ھدف مھم و ارزشمند وحدت با آلمان ،موقع

".«روندمین یمتحقق شود از ب

.ت لندن بودندی آلمانى بود کھ ناظر وضعھاىپلماتی دىن نظر قاطع ھمھیا

:گر بھ برلن نوشتی دىک گزارش محرمانھیرکسن درید

رومند خود ین نیحات متحدیق تسلیخواھد از طرمیانگلستان »
خواھد از راه میزمان با آن ف محور کند ولى ھمیرا ھم در رد

نرکسی دھاىاداشتی(«ابدیمذاکرات با آلمان بھ توافقى دست 
ن در زمان ان آلمان و انگلستامیاسى ی تکامل مناسبات سىدرباره"

).ر درآمدی تحرىرشتھھ  ب١٩٣٠ کھ در سپتامبر ،"خدمت من در لندن
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ن مدارک را پنھان کنند یخ تالش دارند کھ ایف کننده گان تاریان و تحریمفتر
.افکندمی قبل از جنگ پرتوھاىن ماهیت آخریرا آنھا بھ ناگھان بھ وضعیز

ش از جنگ یخى پیرقى تای حقاىح دربارهیمدارکى کھ بدون آنھا داورى صح
کھ انگلستان و فرانسھ بھ برقرارى مذاکرات با یدر حال.رممکن استیغ

گر یکردند و بھ لھستان و رومانى و بھ برخى از دول دمیشوروى تالش 
 بازى ؛کایاالت متحده آمری اىت محافل حاکمھی با حما،دادندمین میتض

تلرى براى تجاوز بھ یبردند کھ ھدفش تفاھم با آلمان ھمیش ی را پاىدوگانھ
ان انگلستان و فرانسھ میمذاکرات .ر شوروى بودی اتحاد جماھىھیسمت شرق عل

 چھار ماه ًبای آغاز شد و تقر١٩٣٩گر در مارس یى و شوروى از سوى دئاز سو
.دیبھ درازا کش

کھ سعى ین مذاکرات بھ وضوح تمام نشان داد کھ شوروى در حالیر ایس
، غربى برسدھاىوى بھ توافقى گسترده با قدرتکرد بر اساس حقوق مسامی

ن لحظات مانع شود آلمان دست بھ جنگ در اروپا یتوافقى کھ حداقل در آخر
کا یاالت متحده آمری انگلستان و فرانسھ کھ از استقبال اھاى حکومت،بزند

ر و یاى کبیتانیمحافل بر.نمودندمیگرى را دنبال یبرخوردار بودند اھداف د
نبار ی ا،گران خودشان را براى آنھا بھ آب و آتش بزنندیادت داشتند دفرانسھ کھ ع

ر شوروى یتالش کردند تعھداتى را بھ گردن شوروى بگذارند تا اتحاد جماھ
رد یتلر بار فداکارى را بر عھده بگیستى در ھنگام دفع تجاوز احتمالى ھیالیسوس

.رندیرا بعھده نگچ تعھدى یکھ انگلستان و فرانسھ در مقابل شوروى ھیدر حال

ن مانورھا یچنانچھ صاحبان قدرت در انگلستان و فرانسھ موفق بھ انجام ا
نکھ آلمان و شوروى را ی آنگاه بھ تحقق اھداف اصلى خود مبنى بر ا،شدندمی

کن ین نقشھ لیا.تر شده بودندکیاندازند نزدیتر بھ جان ھم بعیلمقدور سراحتى
 و ھای بازھ مذاکرات در مقابل حق مراحلىھیاز جانب شوروى کھ در کل

شنھادات آشکار و روشن خود را کھ ھدفى جز دفاع ی غربى پھاى قدرتھاىکلک
. شناختھ شد،گذاشتمیاز صلح در اروپا نبود 

ست بخشى یفقط کاف.مین مذاکرات اشاره کنیلزومى ندارد بھ تمام مراحل ا
را بھ خاطر آورد کھ طى یست شرایکاف.خاطر آوردھ ن لحظات آنرا بیتراز مھم

�ر ؤ مدک قراردایانعقاد :ن مذاکرات مطرح شده بودیاز جانب شوروى در طى ا
 ضمانت از ، فرانسھ و شوروى،سی تجاوز بھ انگلىھیدر مورد کمک متقابل عل

 دول اروپاى مرکزى و شرقى و ىھی فرانسھ و شوروى براى کل،جانب انگلستان
 انعقاد ،کھ مرز مشترک با شوروى دارند ممالکى ىھین بدون است�ناء کلیچنھم

 اشکال و ى فرانسھ و شوروى درباره،ان انگلستانمیمان نظامى مشخص یک پی
ان خود و ھم بھ دولى کھ مین دول ھم ی کھ ا،�ر و فورىؤ مھاىابعاد کمک
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مراجعھ شود بھ (ن شده است در ھنگام ھجوم متجاوز برسانند میضمانت آنھا تض
ر شوروى ی شوراھاى اتحاد جماھىن کنگرهمی در سومولوتف.م.سخنرانى و

).٣١/٥/١٩٣٩ستى در یالیسوس

ر شوروى ی شوراھاى اتحاد جماھىن کنگرهمیق مولوتف در سویرف
-سیشنھادات انگلی اشاره کرد کھ در برخى پ٣١/٥/١٩٣٩ستى در یالیسوس

ن اصل تساوى ی کمبود ابتدائى تر،فرانسھ کھ در طى مذاکرات مطرح کردند
کھ ئی ھامانی پىکھ براى ھمھیشدند امرمیده یکسانى تعھدات دیبل و متقا

.ر قابل چشم پوشى استیندغامبتنى بر تساوى حقوق

:مولوتف گفت

"ھای و فرانسوھایسیانگل» م ی مستقىکھ در مقابل حملھ"
ن خود و با لھستان ی کمک متقابل بھاىمانیق پیمتجاوزان از طر

کردند کھ در صورت می و تالش ى بوجود آورده بودندئھانمیتض
ت شوروى را براى لھستان و رومانى بکف یتھاجم تجاوزکاران حما

تواند در صورت میا شوروى ھم ین پرسش کھ آی در مقابل ا،ورندآ
ن ممالک حساب یم متجاوزان بھ وى بر روى کمک ای مستقىحملھ

ن میک تضیجاد یا آنھا حاضرند در ایآ"ھاىر پرسشی مانند سا؛کند
براى ممالکى کھ با شوروى داراى مرزھاى مشترک و ممالک 
کوچکى کھ در مرزھاى شمال غربى شوروى قرار دارند شرکت کنند 

ىھیتى نباشند کھ بى طرفى خود را علین ممالک در وضعیچنانچھ ا
". پاسخى نداشتند،ھجوم متجاوزان حفظ کنند

ط ی کھ تحت شرافرانسھ مدعى شدندــ س یانگلنمایندگانکھ یحتى زمان
فرانسھ و اتحاد ــ ان انگلستان می با اصل کمک متقابل ، تجاوزگرىتقابل دو جانبھ

ط وابستھ ی از شرااىرا بھ مجموعھ آن،ستى موافقندیالیر شوروى سوسیجماھ
.نمودمیلى مبدل ی بھ تخ،طى کھ توافق آنھا رای شرا،نمودند

اعدت شوروى براى فرانسھ مس ــ سیشنھادات انگلیعالوه بر آن در پ
ممالکى کھ انگلستان و فرانسھ بھ آنھا قول ضمانت داده بودند منظور شده بود 

ر ی جماھد کمک بھ ممالک شمال غربى اتحاىز دربارهی ناىولى آنھا کلمھ
.ک در صورت ھجوم تجاوزگر نگفتندیعنى دول بالتیستى یالیشوروى سوس

:رد کھان کیمولوتف ب.م. و، فوقىزهیبا حرکت از انگ
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چ تعھدى در مقابل برخى از ممالک یتواند ھمیشوروى ن»
کسانى را در قبال ممالک یھاىستند ضمانتی کھ حاضر ن،ردیبعھده بگ

«.رندیر شوروى بعھده بگیشمال غربى اتحاد جماھ

ر انگلستان در مسکو سدز یکھ سفیزمان:مین نکتھ را فراموش نکنی ا
Seeds ن یسر خلق براى امور خارجى امی ک در نزد١٩٣٩ مارس ١٨ در

تلر بھ رومانى یپرسش را مطرح کرد کھ برخورد شوروى در صورت تجاوز ھ
ن ی چھ خواھد بود از جانب شوروى ا، از تدارک آن با خبر بودندھایسیکھ انگل

الى کھ ؤ س،طى چھ خواھد بودین شراید کھ مواضع انگلستان تحت چنیپرسش جد
آن طفره رفت و گفت رومانى بھ مرزھاى شوروى ر انگلستان از جواب بھ یسف

.تر است تا بھ انگلستانکیى نزدیایاز نظر جغراف
ًقایا دقیتانی برىب از ھمان قدم اول آشکار شد کھ محافل حاکمھین ترتیبھ ا

د نموده و خود در کنار باقى ینى مقیل بودند کھ شوروى را با تعھدات معیما
ک یستماتیطور سھ  مذاکرات بىھیآن در طى کلى پس از ئن روش ابتدایا.بمانند

.کار گرفتھ شدھ  بًو ھمواره و مجددا
شنھاد کرد کھ کنفرانسى با شرکت ی شوروى پ،ایتانیدر پاسخ پرسش بر

، فرانسھ،ریاى کبیتانی از جملھ بر،شتر عالقھ دارندی دولى کھ از ھمھ بنمایندگان
ن ین نظر بود کھ ایروى بر اشو.ل شودیھ و شوروى تشکی ترک، لھستان،رومانى

ن مواضع ییط واقعى و تعینشست حداک�ر امکانات را جھت عرضھ نمودن شرا
ا پاسخ داد کھ یتانیکن حکومت بریل.وردآمیگان فراھم  شرکت کنندهىھمھ

.داندمیشنھاد شوروى را زودرس یپ
ط را جھت اتحاد بر سر اتخاذ اقدامات یبجاى فراخواندن کنفرانسى کھ شرا

شنھاد یبھ شوروى پ١٩٣٩ مارس ٢١ا در یتانیساخت دولت برمیشخص فراھم م
، بھ امضاء برساننداىھیانین با فرانسھ و لھستان بیکرد کھ با وى و ھمچن

ى دربارهَاساخت متفقمی امضاء کننده را موظف ھاى کھ حکومتاىھیانیب
ک از یبخواھد استقالل ھر "چنانچھ " کھ در صورت مقاومت مشترکئیھاگام

ا تالش کرد کھ �ابت یتانیر بریسف".مشورت کنند"افتد یبھ خطر ب"ىیدول اروپا
اىوهیھ بھ شیانید کھ بید ورزیکأت تیشنھادش قابل قبول است و با قطعیکند کھ پ

.کندمیجاد نیم شده است کھ التزامى ایتنظ
توانست ابزار جدى جھت می ناىھیانین بیک چنی روشن است کھ ًکامال

ن اعتقاد کھ حتى ی با ا،دولت شوروى.ک متجاوز باشدید خطرات یه با تھدمبارز
شرفت در جھت دھنھ یتواند تا حدودى پمیى حداقل ئ نارساىھیانین بیک چنی

ا اعالم یتانیشنھاد بریرش پی موافقت خود را با پذ،ان کندیان را بززدن بھ متجاو
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د ی بھ اطالع رسان١٩٣٩لی آور١خ یا در مسکو در تاریتانیر بریکن سفیل.کرد
.باشدمیگر مطرح نی مشترک دىھیانیده است کھ بین عقیکھ انگلستان بر ا

ر امور یفاکس وزید ھالیق انداختن کھ دو ھفتھ طول کشی بھ تعوىدر ادامھ
رش در مسکو یق سفیدى را بھ دولت شوروى از طریشنھاد جدیا پیتانیخارجھ بر

:ارائھ داد

ک ی ھر ىھیدر صورت تجاوز عل"ان کند کھ ید بی شوروى با»
 و ،ر شوروى مقاومت خواھد شدی اتحاد جماھ،ىئگان اروپایاز ھمسا

«.ل حساب کردیتوان روى مساعدت شوروى در صورت تمامی

ن بود کھ در صورت تجاوز آلمان بھ یشنھاد در اساس در این پیمفھوم ا
باشد بھ میر شوروى موظف یھ اتحاد جما،ا فنالندیتوانى و استونى و ی ل،لتونى

عنى ین یا.نکھ انگلستان موظف بھ انجام کمک باشدین دول کمک کند بدون ایا
آنچھ مربوط بھ .ى در جنگ با آلمان داخل شودئکھ شوروى متعھد است بھ تنھا

ن بود کھ اتحاد ی ا، کھ ضمانت انگلستان را دارا بودند،شدمیلھستان و رومانى 
انگلستان .ارى رساندیز ید در صورت تجاوز بھ آنھا نیابمیر شوروى یجماھ

ھ ر شوروى بیخواست تعھد مشترکى با اتحاد جماھمین صورت نیحتى در ا
ش براى ھر گونھ مانور یخواست دستش و فضاى بازمیرد چرا کھ یعھده بگ

ک بر مبناى ین دول بالتیکھ لھستان و رومانى وھمچننی صرفنظر از ا،دلخواه
ر شوروى یچگونھ تعھدى در مقابل اتحاد جماھیستى ھیبامی نشنھادین پیا

. باز باشد،ستى متقبل شوندیالیسوس
دن بھ قراردادى را با یتوانست امکان رسمیچوجھ نیدولت شوروى ولى بھ

ده فروگذارد یتلر از دی تجاوز ھىھی مشترک على در مورد مبارزهھار قدرتیسا
شنھاد کرد کھ نخست اتحاد یوى پ.ابلى را دادشنھاد متقیا پیتانی بھ دولت برًو فورا
 در ،گریکدیان خود متعھد شوند کھ بھ می انگلستان و فرانسھ ،ر شوروىیجماھ

، از دادن ھر گونھ کمکى،ن دول مورد تجاوز قرار گرفتیکى از ایکھ یصورت
،ر شوروىیکھ اتحاد جماھنیغ نورزند و دوم  ای در،از جملھ کمک نظامى

 کھ بھ دول اروپاى شرقى واقع در ،ان خود متعھد شوندمیرانسھ انگلستان و ف
کھ مورد تجاوز واقع ی در صورت،اه و ھم مرز شوروىیاى سیانھ درمی

،ر شوروىینکھ اتحاد جماھیند و سوم ای از جملھ کمک نظامى بنما،شوندمی
 ابعاد و ،ن مھلتیترد خود را موظف کنند کھ در کوتاهیانگلستان و فرانسھ با

 مذکوردر باال بھر ىن کنند کھ در موارد دوگانھیی نظامى را تعھاىاشکال کمک
.د بشوندین کشورھا بایک از ای
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ق میست کھ تفاوت عیمشکل ن.شنھاد شوروى بودندین نکات پیترنھا مھمیا
 اقدامات ًشنھاد شوروى واقعایدر پ.ا را شناختیتانیشنھاد شوروى و بریان پمی
. متجاوز در نظر گرفتھ شده بودىھیترک عل�رى براى ھمکارى مشؤم

.شنھاد داده نشدین پیا بھ ایتانیدر طى سھ ھفتھ پاسخى از جانب دولت بر
برای ا یتانی شد و دولت براىندهین امر در انگلستان موجب نگرانى فزایا

.گرى شدیر بھ انجام مانور دیب افکار عمومى ناگزیفر
 بھ مسکو ،شنھاد متقابلیگفتھ شود پتر قی دق،ایتانی ماه مھ پاسخ بر٨در 

کجانبھ را یاىھیانیشنھاد شد کھ بی پًنجا بھ دولت شوروى مجددایدر ا.دیرس
 چنانچھ آنھا بر ،د کھ بھ انگلستان و فرانسھیصادر و در آن خود را متعھد نما

شان بھ یپا)ھیونان و ترکی، رومانى، لھستان،کیبلژ"(اساس تعھداتشان در قبال 
نکھ نوع و ین ایدر ع.ارى رساندیلشان ی در صورت تماً، فورا،ه شوددیجنگ کش

".د باشدیک قرارداد جداگانھ باین مساعدت موضوع یط ایشرا
.ر شوروى بودی اتحاد جماھىکجانبھیز سخن از تعھدات یشنھاد نین پیدر ا

نکھ آنھا یارى رساند بدون ایست متعھد شود بھ انگلستان و فرانسھ یبامیوى 
ھاىیقبال شوروى نسبت بھ جمھور تعھدى درًھند از جانب خود مطلقابخوا
ر یکرد کھ اتحاد جماھمیشنھاد یب انگلستان پین ترتیبھ ا.رندیعھده بگھ ک بیبالت

ک طرف ناھمتراز قرار دھد کھ یت یستى خودش را در موقعیالیشوروى سوس
.ر قابل قبول استیست و غیبراى ھر دولت مستقل ناشا

شتر بھ یا در واقع کمتر بھ مسکو و بیتانیشنھاد برید کھ پمیشد فھیمبراحتى 
 بھ آنھا ،شد کھ بھ شوروى حملھ کنندمی فھمانده ھایبھ آلمان.ن نظر داشتیبرل
،کیق ممالک بالتی از طرھا آلمانىد کھ در صورت حملھیگردمیم یتفھ

.طرف خواھند بودیانگستان و فرانسھ ب
 مھ ١١ انگلستان و فرانسھ در ،ان شوروىمیگر در مذاکراتیک مشکل دی

ش آمد ی پGrzybowskiبفسکى یر لھستان در مسکو گرسی سفىھیانیدر ا�ر ب
ر شوروى یارى را با اتحاد جماھمیک قرارداد ھیلھستان انعقاد "نکھ یمبنى بر ا

..".شماردمیستى ممکن نیالیسوس
 و توافق محافل توانست با اطالعمی لھستان فقط ىھیانیھى بود کھ بیبد
. انگلستان و فرانسھ بوده باشدىحاکمھ

ا و فرانسھ در طول مذاکرات در مسکو بقدرى یتانی برنمایندگانبرخورد 
دا شدند ی غربى افرادى پھاىز بود کھ حتى در اردوگاه حاکم قدرتمیک آیتحر
ن جھت براى م�ال آقاىیاز ا.شدت بھ انتقاد گرفتندھ ن بازى ناھنجار را بیکھ ا

Ce فرانسوى ى در روزنامھ١٩٣٩د در تابستان یجرج لو Soirتندى ى مقالھ 
ل کش دادن ید در مورد دالیجرج لو.ا منتشر نمودیتانیاست بری رھبران سىھیعل

:ر شوروى نوشت کھیبى انتھاى مذاکرات انگلستان و فرانسھ با اتحاد جماھ
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ل ینو"نکھ ین پرسش ممکن است و آن ایک پاسخ بھ ای تنھا »
.«ھ ندارندی بھ توافق با روساىمون عالقھی جان س،فاکسی ھال،چمبرلن

 براى صاحبان قدرت در آلمان ًعتای طب،د روشن بودیآنچھ براى جرج لو
 بزرگ ھاىآنھا بخوبى واقف بودند کھ قدرت:تلرى ناروشنى کمترى داشتیھ

،کندیمر شوروى حتى فکر ھم نیک توافق جدى با اتحاد جماھیغربى نسبت بھ 
.کندمیگرى را دنبال ی دًرا ھدف کامالیز

ر یتلر را براى حملھ بھ اتحاد جماھین بود کھ ھر چھ زودتر ھیھدف ا
رند یتلر پاداشى در نظر گین تجاوز براى ھیب کنند و ھمزمان با ایشوروى ترغ

ط نامناسب یر شوروى در صورت جنگ با آلمان شرایتا براى اتحاد جماھ
.آورندمحسوسى را فراھم 

ر شوروى را ی غربى مذاکرات با اتحاد جماھھاىن گذشتھ قدرتیاز ا
رات بى یی درھمى از تغىدادند و مسائل اساسى را در مجموعھمیانتھا کش بى
کھ صحبت بر سر یھر بار زمان.کردندمی محو ،شماری بھاىت و جنبھمیاھ

کردند کھ میر  طورى رفتاھان قدرتی انمایندگانشد می تعھدات واقعى اىپاره
.ستیفھمند بح� بر سر چمیى نئگو

 متفاوت ھاىدى را کھ از طرحیشنھادات جدی انگلستان و فرانسھ پ،اواخر مھ
 ضمانت براى سھ جمھورى ى معذالک مسئلھ،گذشتھ کمى بھتر بود ارائھ دادند

ر شوروى قرار داشتند و براى یک کھ در مرز شمال غربى اتحاد جماھیبالت
.شدمی ھمچنان باز گذاشتھ ،لعاده داشتافوقت میشوروى اھ

ب صاحبان قدرت در انگلستان و فرانسھ کھ تحت فشار افکار ین ترتیبھ ا
رش یعمومى ممالک خود ناچار بودند کھ در حرف آمادگى خود را براى پذ

دند کھ ین نحو چسبی بھ خط مشى سابق خود بھ ا،ازات اعالم کنندی امتاىپاره
ر یطى کردند کھ قبول آن از جانب اتحاد جماھیوط بھ شراشنھادات خود را منیپ

.شدمیر قابل ممکن یشوروى از ھمان ابتدا غ
 فرانسھ در طى مذاکرات در مسکو آنچنان ــا یتانی برنمایندگانبرخورد 

ر یر شد بھ سفی ناگز١٩٣٩ ماه مھ ٢٧خ یمولوتف در تار.ام.رممکن بود کھ ویغ
:ح دھد کھی توضPayratى فرانسھ اسی و کارمند سSeedsا یتانیبر

ىھی طرح قرارداد آنھا در مورد اقدامات متقابل مشترک عل»
�ر کمک متقابل ؤبراى سازماندھى ماى متجاوز در اروپا فاقد نقشھ

 از رغبت جدى حکومت اىان شوروى و فرانسھ و حتى نشانھمی
روى ر شویمان مناسب با اتحاد جماھیانگلستان و فرانسھ براى انعقاد پ
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داد کھ میروشنى دست ھ ن احساس بیا.دھدمیدست نھ ز بیرا ن
ھاىزند کھ حکومتمین تفکر دامن ی فرانسھ بھ اــا یتانیشنھاد بریپ

ل ی آن تماىمان تا بھ بح� دربارهیانگلستان و فرانسھ کمتر بھ خود پ
 براى ھان بح�یاھ  ممکن است کھ انگلستان و فرانسھ بًکامال.دارند

ات ین نیر شوروى ایبراى اتحاد جماھ.از دارندیگر نیت دایبرخى ن
مان یک پیلى بھ بح�  درباره یر شوروى تمایاتحاد جماھ.ستیمعلوم ن

ان اتحاد می�ر و متقابل ؤل است بھ سازماندھى کمک میندارد بلکھ متما
 تجاوز در اروپا ىھی انگلستان و فرانسھ عل،ر شوروىیجماھ

«.بپردازد

د کھ دولت شوروى ین نکتھ جلب گردیا و فرانسھ بھ ایتانی برننمایندگاتوجھ 
اتش را اتحاد یمانى کھ نی پ،مان شرکت کندیک پیقصد ندارد در بح� مربوط بھ 

ا و فرانسھ یتانینکھ دولت بری و ا،شناسدمیستى نیالیر شوروى سوسیجماھ
از اتحاد ن کار یى انجام دھند کھ براى ائھاى را با طرفئن بح�ھایتوانند چنمی

.ر شوروى مناسبترندیجماھ
 بھ درازا کشانده شدن ،نیل ایدال.شدمیه دمذاکرات مسکو بى انتھا کش دا

:وى نوشت.مز لندن بر زبان آوردیتا"نامناسب مذاکرات را 

ر یتواند سد راه سامیھ یع و قطعى با روسیک اتفاق سری»
«.مذاکرات گردد

)Michael Sayers و Albert E. Kahnدر ا�ر خود بنام :
The Secret War against Russia"

 مسکو ، چاپ روسى١٩٤٦،ھ شوروىی روسىھیجنگ سرى عل
).٣٧١ ص ١٩٢٧

 مذاکرات دکتر روبرت ،"ر مذاکراتیسا"از "مزیتا"منظور 
ر تجارت ماوراء بحار انگلستان با دکتر ھلموت وھلتات یھودسن وز

ک وام کالن بھ آلمان یان اعطاى تلر درباره امکیمشاور اقتصادى ھ
.م گفتیل سخن خواھین باره در ذیدر ا.تلرى بودیھ

ع ی از انجمن صناھیئتین ھمانگونھ کھ مطبوعات خبر دادند یعالوه بر ا
شھرى ( در دوسلدورف ،تلر بھ پراگ وارد شدیکھ ارتش ھیانگلستان در روز

ع بزرگ ی با صنااىگسترده عقد قرارداد ىمذاکراتى درباره) مترجمــدر آلمان
.آلمان انجام دادند
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ر براى مذاکرات در مسکو یاى کبیتانیکرد کھ برمین جلب نظر یھمچن
،تلریکھ براى مذاکرات با ھی در حال،کردمیمور أافراد درجھ دوم را م

ک یکرد و آنھا را ھم نھ براى می از انگستان بھ آلمان سفر ًچمبرلن شخصا
ت یمورأ کھ مStrangا استرانگ یتانی برىندهیم کھ نمایمھم است بدان.،بار

ار تام براى امضاء ھر ی فاقد اخت،ر شوروى را داشتیمذاکرات با اتحاد جماھ
.ر شوروى بودیگونھ قراردادى با اتحاد جماھ

ر شوروى مبنى بر آغاز مذاکرات ی اتحاد جماھھاىبا توجھ بھ خواست
س و ی دول انگل،جاوزگر محتمل تىھیمشخص راجع بھ اقدامات مبارزاتى عل

 نظامى بھ مسکو ھاىتأیر شدند آمادگى خود را براى اعزام ھیفرانسھ ناگز
زى بھ مدت طوالنى در راه یکن بھ نحو شگفت انگی لھاتأین ھیا.اعالم دارند

ن درجھ یمورأدند معلوم شد کھ آنھا از میکھ سرانجام بھ مسکو رسیبودند و زمان
در .ار تام براى امضاى قرارداد ندارندیچ وجھ اختیھ ھند کھ بال شدهیدوم تشک
ده ھستند کھ یطى معلوم شد کھ گفتگوھاى نظامى ھمانقدر بى فاین شرایتحت چن

.اسىیگفتگوھاى س
 جدى ىى خود را براى مذاکرهئارضان غربى ھاى نظامى قدرتھاىتأیھ

اتیھ. پنھان نکردند، متقابل در صورت تجاوز آلمانھاىدر مورد کمک
ر شوروى یکھ اتحاد جماھیئکرد از آنجامین حرکت یندگى شوروى از اینما

 فرانسھ ،تواند بھ انگلستانمیست تنھا در صورتى یستى ھم مرز آلمان نیالیسوس
و لھستان در صورت بروز جنگ کمک کند کھ عبور ارتش شوروى از مناطق 

ر یتحاد جماھکن اعالم نمود کھ ایدولت لھستان ل.لھستان مجاز شمرده شود
ى شوروى ئب نشان داد کھ از تواناین ترتیشوروى تقاضاى کمک ندارد و بھ ا

ا یتانید بریئموضع لھستان ھم مورد تا.ھراسندمیر شوروى یش از اتحاد جماھیب
.و ھم فرانسھ قرار گرفت

 از جانب ً تعداد افراد نظامى کھ فوراى مسئلھ،در طى مذاکرات نظامى
ز یرند نیار قرار گی در اخت،د در صورت انجام تجاوز مقابل قرارداھاىطرف

آنھا اظھار : را ارائھ دادنداى عدد مسخرهھایسیانگل.مورد بح� قرار گرفت
ار یھ در اختیل نقلیک لشگر مجھز بھ وسایاده و یتوانند پنج لشگر پمیداشتند کھ 

ى خود کردند کھ شوروى آمادگمیشنھاد ی در حالى پھاسین را انگلیا.بگذارند
 ده ًباین و تقریان سنگمین و ی سنگھاى توپ٥٠٠٠، لشگر١٣٥را براى اعزام 

ره در یماى جنگى و غیش از پنج ھزار ھواپیھزار تانک بزرگ و کوچک و ب
د کھ تا چھ حد دولت میشد فھمین یاز ا.صورت تجاوز بھ جبھھ اعالم داشتند

ر شوروى یحاد جماھانگلستان مذاکرات براى انعقاد قرار داد نظامى با ات
.کردمیستى را جدى تلقى یالیسوس

:کنندمیت ین کفایریرى منطقى زیجھ گید نتییأل فوق براى تیدال
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ى خارج ئبایر شوروى در طى سراسر مذاکرات با شکی اتحاد جماھــ١
 امکان توافقى با انگلستان و ،کرد بر مبناى تساوى حقوقمیتصورى تالش 

 تجاوز متجاوز بوجود آورد و آنھم در تحت ىھیبل علفرانسھ در مورد کمک متقا
عنى آنکھ در کنار انعقاد ی، مو�ر واقع شودًن قرارداد متقابل واقعایطى کھ ایشرا

 شکل و ، نظامى امضاء شود کھ اندازهىک عھدنامھیاسى یک قرارداد سی
را کھ تمامى تکامل اتفاقات گذشتھ بطور ی ز، مساعدت را روشن کندھاىمھلت
�ر و ؤتوانست ممین قراردادى یک چنیداد کھ فقط می روشن نشان ًکامال

ھى یتلرى را کھ در ا�ر چشم پوشى کامل از اقدامات تنبیمناسب باشد تا متجاوز ھ
. غربى بد عادت شده بود بر سرعقل آوردھاى اغماض قدرتھاو سال
ر شوروىی برخورد انگلستان و فرانسھ در طى مذاکرات با اتحاد جماھــ٢
ر شوروى یک قرارداد جدى با اتحاد جماھید آن بود کھ آنھا ھرگز بھ یؤ مًکامال
گرى یات دیاست انگلستان و فرانسھ با نیرا سی ز،کردندمیستى فکر نیالیسوس

ىن نقطھی کوچکتر، تجاوزىھیل بھ صلح و مبارزه علیشد کھ با تمامین ییتع
.مشترکى نداشت

تلر ین بود کھ بھ ھی فرانسھ در ا ــایتانیاست بری سى خائنانھى نقشھــ٣
 وى منزوى است ،ستى فاقد متحد استیالیر شوروى سوسیبفھماند کھ اتحاد جماھ

ن احساس خطر یستى بدون ایالیر شوروى سوسیتواند بھ اتحاد جماھمیتلر یو ھ
.حملھ کندشود، کھ با مقاومت انگلستان و فرانسھ روبرو 

 ــ فرانسھ ــ ایتانی کھ مذاکرات بر تعجب آور نبود،طین شرایدر تحت ا
.ابدیشوروى با شکست خاتمھ 

نمایندگانشد کھ میشتر روشن یھمواره ب. اتفاقى نبودًن شکست مسلمایا
،کردندمیفاء یکھ ااى  غربى از ھمان روز نخست با نقش دوگانھھاىقدرت

ر را انگلستان در کنایز.خواھان آن بودند کھ مذاکرات بھ شکست منجر شود
 مذاکراتى را ،ستى پشت پردهیالیر شوروى سوسیمذاکرات آشکار با اتحاد جماھ

اس و بزرگى قائل یرقابل قین مذاکرات ارزش غیو براى ا.دادمیبا آلمان انجام 
ق مذاکراتشان در ی غربى از طرھاى قدرتىکھ محافل حاکمھیبودند در حال

فکار عمومى ممالک ز مساعى خود را براى خواب کردن ایمسکو قبل از ھر چ
،ب دھندیر در جنگ را فری درگھاىخواستند خلقمیند و دبرمیخود بکار 

.گرى داشتی دًتلرى سرشت کامالی ھھاىستیمذاکرات با فاش
ر امور خارجھ یفاکس وزیآلمان از جانب ھال ــ ایتانی مذاکرات برىبرنامھ

 روشنى ًور کامالطھ  ب،تلرىیترى خطاب بھ آلمان ھا در مطالبات واضحیتانیبر
.دادندمی مذاکرات مسکو را ادامھ ،نشیمورأن در حالى بود کھ مید ایان گردیب

سسھ پادشاھى براى ؤافت می در ض١٩٣٩ ژوئن ٢٩ش در یھافاکس در سخنیھال
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ى ھمھىلمللى اظھار داشت کھ وى آماده است با آلمان دربارهانیمناسبات ب
:فاکس گفتیھال.بھ توافق برسد"کنندمید نگرانى یبراى جھان تول"مسائلى کھ 

 مستعمرات و ھمىم مسئلھیتوانمین یک فضاى نوع نویدر »
حاتى و ی تسلھاىتی محدودى موانع تجارتى و مسئلھ،ھین مواد اولیچن

سخنرانى («می مربوطند بررسى کنھایئ آن مسائلى کھ بھ اروپاىھمھ
).٢٩٦ ص ،١٩٤٠ آکسفورد لندن،"فاکسیلمللى از جانب لرد ھالانیب

Dailyکار محافظھىم کھ روزنامھیاوریاد بیھ اگر ب mail کھ بھ مواضع 
را مورد "فضاى زندگى"ى مسئلھ١٩٣٣ قبل در ھاک است مدتیفاکس نزدیھال

فضاى "شنھاد کرده بود کھ یتلرى پی ھھاىستیبررسى قرار داده و بھ فاش
گر ی آنوقت د،ندرون آوریر شوروى بیرا از چنگ اتحاد جماھ"زندگى
.ماندمیفاکس باقى نی ھالىن واژهیدى در مورد مفھوم واقعى این تردیترکوچک

م جھان و یتلرى بود کھ بر سر تقسیشنھاد روشن خطاب بھ آلمان ھیک پین یا
ر شوروى و قبل از ی مسائل را بدون اتحاد جماھىھیمناطق نفوذ توافق کنند و کل

.وى حل کنندر شوریان اتحاد جماھیز بھ زیھر چ
 پنھانى را با ًدایکرات اکا انگلستان مذنمایندگان،١٩٣٩ در ، قبلھامدت

 کھ بھ لندن براى ، ھلتات. و،تلریمور ھأن امر توسط میا.آلمان آغاز کرده بودند
ر بازرگانى ماوراء بحار یوز.شدمیندگى ین نقشھ چھار سالھ آمده بود نمایا

 با وى مذاکراتى ،لسونیو.شاور چمبرلنن میترکی ھودسون و نزد،ایتانیبر
وھاى ی در پستوى سرى آرشًن مذاکرات ماه ژوئن فعالیمضمون ا.داشتند

 بھ سفر لندن رفت و ًھ وھلتات مجددایدر ماه ژوئ.ده استیک خوابیپلماتید
ن  مذاکرات اکنون ین بخش امیمضمون دو. از سر گرفتھ شدندًمذاکرات مجددا

لمان آشکار شده است کھ در دست دولت شوروى قرار م جنگى اسناد آیاز غنا
.دارد و بزودى منتشر خواھد شد

ر آلمان در ین چندى بعد بھ سفیلسون بھ وھلتات و ھمچنیو.ھودسن و گ
 قرارداد گسترده ىشنھاد کردند مذاکراتى پنھانى را دربارهی پ،رکسنی د،لندن

م مناطق نفوذ در سراسر ی تقسىد توافقاتى دربارهی قراردادى کھ با،آغاز کنند
در .ردیدر بازارھاى مشترک را در بر بگ"رانگریرقابت و"جھان و نابودى 

 در نظر گرفتھ اىن کنندهیینھ براى آلمان در جنوب شرقى اروپا نفوذ تعمین زیا
.شده است

ش بھ وزارت یھاکى از گزارشی در ١٩٣٩ھ ی ژوئ٢١خ یرکسن در تارید
: است کھامور خارجھ آلمان اطالع داده
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نداش شدهپخلسون یکھ از جانب وھلتات و واى برنامھ»
در مسائل .شوندمی نظامى و اقتصادى را شامل ،اسىیرھنمودھاى س

ز مورد توجھ یمان عدم مداخلھ نی پ،مان عدم تجاوزیاسى در کنار پیس
 بزرگ ھاىن حدود فضاى زندگى قدرتیی کھ تع، قرار گرفتاىژهیو
ر آلمان یگزارش سف(«ردید در بر بگیلمان را باژه انگلستان و آیوھ ب

و وزارت امور ی آرش،١٩٣٩ھ ی ژوئ٢١ مورخ ،رکسنی د،در لندن
).خارجھ آلمان

ن دو موافقنامھ مربوط بود ی مسائلى کھ بھ امضاء اىدر طى گفتگو درباره
ن قراردادھا ینکھ ای مشروط بر ا،ا وعده کردند کھ انگلستانیتانی برنمایندگان

.دینى کھ بھ تازگى بھ لھستان داده است دست خواھد کشمی از تض،اء شوندامض
ى حاضر بودند مسئلھھایسی انگل،آلمان ــ ایتانیمشروط بھ عقد قرارداد بر

 بود متعلق بھ آلمان ولى ھم مرز شوروى و خاک اىک منطقھیدانز(ک یدانز
 داالن ىن مسئلھیو ھمچن)توفان ــ ساختمین آلمان جدا میلھستان آنرا از سرز

د در خاک لھستان براى عبور و مرور یمنظور داالنى است کھ با(لھستان 
ھا آلمانىرا بھ عھده)توفان ــ شدمی در نظر گرفتھ ،کیدانزبھ ھاآلمان

شوند در می متعھد ھاسی حل و فصل کنند البتھ انگلھایبگذارند تا با خود لھستان
.ن مسائل مداخلھ نکنندیحل ا

رکسن کھ ی دھاىق گزارشین از طری و اــدھد می ادامھ ًکداؤلسون میو
است ضمانت ی کھ ســگردد مید ییأت تیشوند از نظر سندمیبزودى منتشر 

ً واقعا،دیگردمیان انگلستان و آلمان منعقد می اگر قراردادھاى فوق ،ایتانیبر

.افتیمیخاتمھ 
آنوقت لھستان و ."...:کندمیرکسن در گزارشش اشاره ین سبب دمیبھ ھ

".ستندیامینھ ھم ینھ بھ سی س، چھره بھ چھره، تنھااىآلمان تا اندازه

دھد کھ صاحبان قدرت در انگلستان آماده بودند تا ھنوز مینھا نشان یتمام ا
دن ی لھستان را براى بلع،ا بھ لھستان خشک نشده بودیتانی برىن نامھمیمرکب تض

.اندازندیتلر بیجلوى ھ
 انگلستان و فرانسھ بھ ھدفى کھ ،آلمان ــ ایتانی انعقاد قرارداد برھمزمان با

ن یاھ دند و بیرسمیر شوروى داشتند یاز وارد شدن بھ مذاکرات با اتحاد جماھ
ر شوروى یان آلمان و اتحاد جماھمیبود بھ تصادم میتر ب سادهیترت

.ستى شتاب بخشندیالیسوس
ک قرارداد ید با یسرانجام باان انگلستان و آلمان میاسى یقرارداد س

ى مسئلھىست توافق سرى دربارهیبامی قراردادى کھ ،شدمیل میاقتصادى تک
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ا بھ آلمان را یتانیک وام کالن برین یره و ھمچنیم بازارھا و غی تقس،مستعمراتى
.ردیز در بر بگین

 دورنماى ،ب در مقابل چشمان صاحبان قدرت در انگلستانین ترتیبھ ا
کھ تجاوز آلمان بھ "ىئمجرا"اصطالح ھ  قرارداد دائمى با آلمان و بىاغواگرانھ

.مدآمی بھ گردش در،ق منحرف کندی لھستان را از آن طرىھیسمت شرق عل
داده بودند و تجاوز "ضمانت"ش بھ وى ین چندى پمیتجاوز بھ لھستانى کھ در ھ

خ یندگان تارف کنیان و تحریا جاى شگفتى است مفتریآ.ر شوروىیبھ اتحاد جماھ
،ندیورزند آنرا کتمان نمامیگذارند و تالش میت را با دقت مسکوت ین واقعیا

ر یتى کھ جنگ را اجتناب ناپذیت بزرگى براى شناخت وضعیتى کھ از قطعیواقع
.کرد برخوردارند؟می

چ شکى باقى نمانده کھ انگلستان و فرانسھ براى یگر ھیدر آنزمان د
 بلکھ بر ، نداشتنداىچ اقدام جدى عالقھیلر بھ ھتیرى از جنگ توسط ھیجلوگ

شدند تا با زد و بندھا و میھر اقدامى کھ در توان داشتند متشب� ھ عکس ب
تلرى را ی آلمان ھ،زمیک آی امکانات تحرىتوافقات پنھانى و با استفاده از ھمھ

.ر شوروى بشورانندی اتحاد جماھىھیعل
ن کننده ییت تعین واقعی ا،د شد در جھان موفق نخواھاىف کنندهیچ تحریھ

دد کھ اتحای جھان بزداھاىخ و چھ در شعور خلقی تارى چھ درعرصھ،را
.زدمید بھ انتخاب دست یطى باین شرایر شوروى در تحت چنیجماھ
مان عدم تجاوز در خدمت یک پیشنھاد آلمان را مبنى بر انعقاد ینکھ پیا ای

ى ور شورین امکان را بھ اتحاد جماھیب این ترتیاھ رفت و بیپذمیدفاع از خود 
د کند کھ از طرف دولت شوروى ینى تمدید صلح را براى مدت معیبخشمی
ک تجاوز احتمالى یخاطر مقابلھ با ھ ش بیتوانست براى تدارک بھتر قوامی

مان عدم یشنھاد آلمان براى انعقاد پیکھ پنیا ایرد و یمتجاوز مورد استفاده قرار گ
ھاىن جنگ از اردوگاه قدرتیب بھ مشوقین ترتیرد و بھ اکمیتجازو را رد 

رى یک درگیر شوروى را بھ یداد کھ اتحاد جماھمین امکان را یغربى ا
ر شوروى یتى کھ براى اتحاد جماھیمسلحانھ با آلمان بکشاند و آنھم در وضع

.بودمیبکلى مضر بود و بکلى منزوى 
مان عدم تجاوز با آلمان یاد  پر بود راه انعقیطى دولت ناگزین شرایتحت چن
.دیرا انتخاب نما

است یشانھ در سی قدمى خردمندانھ و دوراند،ن انتخابیط ایدر آن شرا
ر شوروى و یش براى اتحاد جماھیشاپین اقدام دولت شوروى پیا.خارجى بود

 مناسبى را در جنگ ىنھمی ز،اس قدرتمندىی در مق،خواهی آزادھاى خلقىھمھ
.آوردجھانى دوم بوجود 
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است ی بھ مقاصد س،تلرىی ھھاىتسیمان با فاشین پین ادعا کھ انعقاد ایا
شرمانھ یک اتھام بیستى تعلق داشتھ است یالیر شوروى سوسیخارجى اتحاد جماھ

مانى با ید پین مدت تالش ورزیر شوروى در تمام ای اتحاد جماھ،برعکس.است
ند تا بر مبناى تساوى ا منعقد کیتالی آلمان و اىھیر متجاوز غرب علیدول غ
کھ یدر حال.د متقابل باشدیکن توافق بایل.ابدیت جمعى دست یک امنی بھ ،حقوق

مانى مبنى بر مبارزه با یکردند بھ پمیستى تالش یالیر شوروى سوسیاتحاد جماھ
را ی ز،کردندمیطور منظم رد ھ  انگلستان و فرانسھ آنرا ب،ابدی دست ،تجاوز

ستى یالیى سوسور شوریاست منزوى کردن اتحاد جماھیدادند سمیح یآنھا ترج
است راندن تجاوز بھ ی س،ازات بھ متجاوزانیاست دادن امتی س،ش برندیرا بھ پ

.ستىیالیر شوروى سوسی اتحاد جماھىھیسمت شرق عل
،کردمیرانگر اقدام نیاست وین سی اىھیچوجھ علیھھ کا بیاالت متحد آمریا

اردرھاى یلمیآنچھ بھ .داشتندمیاست روا ین سیاتى را از یبرعکس آنھا ھر حما
ن آلمان یع سنگیھ گذارى در صنای آنستکھ بھ سرما،شودمیى مربوط ئکایآمر

کردند و میحاتى مساعدت یع تسلی براى تکامل صناھادادند و بھ آلمانمیادامھ 
:گفتندمین در حالى بود کھ یکردند و امین نحو تجاوز آلمان را مسلح یبھ ا

ارى خدا جنگ ی با ،دیال راحت جنگ کنی با خ،ىئان اروپایآقا»
ى در طى آن از جنگ شما ئکایاردرھاى متواضع آمریلمید کھ ما یکن

م زدیب خواھیون دالر سود اضافى بھ جیلمیم برد و صدھا یسود خواھ
».

ت مسائل اروپا ین موقعیر شوروى در چنیروشن است کھ براى اتحاد جماھ
ن یا.ردیمان را بپذیشنھاد آلمان در مورد پی پ ــماندمیچاره باقى ک راه یتنھا 

.گر بھتر بودی دھاىر راه حلیدست کم از سا
است ی سىجھی در نت١٩١٨ر شوروى در سال یھمانطور کھ اتحاد جماھ

 قرارداد صلح برست ھایر شد با آلمانی غربى ناگزھاى قدرتىانھیعداوت جو
،١٩٣٨ر شوروى در سال یز اتحاد جماھینگونھ ن بھ ھما،توفسک را منعقد کندیل
است عداوت ی بھ جھت ھمان س،توفسکیست سال پس از صلح برست لیب

.مان با آلمان را ببنددی پ،ر شدی انگلستان و فرانسھ ناگزىانھیجو
ست یبامیستى نیالیر شوروى سوسی کھ اتحاد جماھ،انی مفترھاىیئاوه گوی

مان با آلمانھا مبادرت یجازه دھد بھ انعقاد پخود اھ ل بین مسای اىرغم ھمھیعل
ل لھستان کھ متحد انگلستان و فرانسھ یچھ دلھ ب.ر مضحکى داردی�أ فقط ت،ورزد

مان عدم تجاوز با آلمان دست بزند ولى ی بھ انعقاد پ١٩٣٤ مجاز بود در سال ،بود
نید حق چنیترى قرار داشت نبات نامناسبیر شوروى کھ در موقعیاتحاد جماھ
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ل انگلستان و فرانسھ کھ ی داشتھ باشد؟ بھ چھ دل١٩٣٩قراردادى را در سال 
ھا با آلمانً متفقا١٩٣٨روھاى متوفق در اروپا بودند حق داشتند در سال ین

ىھجیر شوروى کھ در نتی عدم تجاوز منعقد کنند ولى اتحاد جماھىھیاظھار
 باشد بھ انعقاد فرانسھ منزوى بود حق نداشتھ انگلستان وىاست دشمنانھیس

دست بزند؟ھا قراردادى با آلمان
 دول بزرگ ىھیان کلمیر شوروى در یست کھ اتحاد جماھیت نین واقعیا ایآ

ن آنھا بود کھ موافقت خود را براى انعقاد قرارداد با یى آخرئر متجاوز اروپایغ
 اعالم کرد؟ھاآلمان

د کھ اتحاد نان ناراحتیر مرتجعیخ و سایف کنندگان تاریالبتھ کھ تحر
م دفاع ی آلمان براى تحکــمان شوروى ی از پ،ر شوروى موفق شده بودیجماھ

ش را یند کھ شوروى موفق شد مرزھاا ناراحت،کشورش ماھرانھ استفاده کند
 بھ سمت غرب بکشاند و بر نفوذ بالمانع تجاوز آلمان بھ سمت شرق سدى ًقامیع

اند حملھ بھ شرق را از خط تومیتلر نیکھ ارتش ھنیند از اا ناراحت،بزند
لومتر جلوتر بھ ی بلکھ از خطى کھ صدھا ک،ف شروع کندی کــنسک می-ناروا

ر شوروى ینکھ اتحاد جماھی ناراحتند از ا،ده شده استیسمت غرب کش
روز ی نشد بلکھ برعکس از جنگ پهدیھنى بھ خون کشمیستى در جنگ یالیسوس

،است شکست خوردهیم ناتوان س خشى بھ عرصھھاین ناراحتیکن ایل. آمدربد
.تعلق دارد

ر است کھ یناپذت انکارین واقعیان این حضرات فقط بیى زشت ائنارضا
.ر شوروى درست بوده و خواھد ماندیاست اتحاد جماھیس

* * * * * * * *

ر شوروى ی تھاجم آلمان بھ اتحاد جماھ،" شرقىجبھھ"جاد یا
نیان متفقمی تعھدات ىمسئلھتلرى و یتالف ضد ھئ ا،ستىیالیسوس

مان عدم تجاوز  ی پ١٩٣٩ر شوروى در اوت یکھ اتحاد جماھمیھنگا
تلر یک لحظھ ھم از خاطر دور نداشت کھ ھی،آلمان را منعقد نمود ــ شوروى

.ستى حملھ خواھد کردیالیر شوروى سوسیا زود بھ اتحاد جماھیر ید
اسى و ی مبناى تفکر سستى ازیالیر شوروى سوسین اعتقاد اتحاد جماھیا

.تلرى داشتندی ھھاىستیخاست کھ فاشمینظامى بر
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نان را مین اطی قبل از جنگ اىتلر در تمام دورهیت عملى حکومت ھیفعال
.کردمید یئتا

جبھھ در "ک یجاد ین بود کھ بھ ای حکومت شوروى اىفھین وظیلذا نخست
رز غربى ک خط دفاعى در می.تلر دست زندیدر مقابل تجاوز ھ"شرق

شروى بالمانع یلھ سدى در قبال پیوسنیوجود آورد و بدھ ن بئیبلوروسى و اوکرا
ن منظور الزم بود یبراى ا.دیجانب شرق برقرار نماھ واحدھاى نظامى آلمان ب

١٩٢٠ن لھستانى در ین را کھ از جانب مالکیئبخش غربى بلوروسى و اوکرا
ن شوروى متحد گرداند و یئ با بلوروسى و اوکراً مجددا،تصاحب شده بود

ر یخأن امر تید در اینبا.دیواحدھاى نظامى شوروى را در آنجا مستقر نما
 نشان ،زات خوبى دارا نبودندیرا واحدھاى نظامى لھستان کھ تجھیز.شدمی

رھبرى ارتش لھستان و دولت لھستان در حال .نداى مقاومتیدادند کھ فاقد توانا
تلرى مقاومت جدى در مقابل خود یدھاى نظامى ھفرار بودند و از آنجا کھ واح

ن را قبل از آنکھ واحدھاى یئتوانستند مناطق بلوروسى و اکرامی،افتندییمن
. بھ اشغال خود درآورند،نظامى شوروى موفق شوند بھ آنجا برسند

فرمان حکومت ھ  واحدھاى نظامى شوروى ب١٩٣٩ سپتامبر ١٧در 
ن یئ بلوروس و اوکرا،لھستان گذشتھ ــ ش از جنگ شوروىیشوروى از مرز پ

غربى را اشغال کردند و دست بکار ساختن خط دفاعى در طول غربى مناطق 
ن در کنفرانس یى بود کھ توسط متفقئ جاًن خط اساسایا.ن و بلوروس شدندیئاوکرا

Curaonخ بنام خط ین شده و در تاریورساى مع lineمشھور بود ) ح یتوض.
حات رفقاى شوروى کھ لزوم ورود بھ خاک لھستان را کھ ی در کنار توض)توفان

د یح دادند و بای توض،شد تا شوروى را مورد ضربھ قرار دھدمیم یتلر تسلیھبھ 
م یکنمیز اشاره یگرى نی دىما بھ جنبھاسى قابل فھم باشد یبراى ھر عنصر س

غی ھمواره تبلھاستیضد کمون.گذارندمی بر آن سرپوش ً مخصوصااىکھ عده
ت می کشور لھستان را اشغال کرد و حق حاک،ر شوروىیکنند کھ اتحاد جماھمی

ن و یان استالمیم جھان ی آنھا از تقس،ر پا گذاردیتلر بھ زیآنرا با ھمدستى با ھ
 سخن ، دو کشورى وزراى امور خارجھ،بن تروپیا مولوتف و ریتلر و یھ

ن بھ یست کھ استالاھستیونیزی و روھاستیالیع بند امپرین ترجیا.ندیگومی
ن امر از ی براى اھاستیونیزیست کھ رویسندى ن.لھستان تجاوز نمود

ست؟ براى درک مسئلھ یت چیواقع.ب خود منتشر نکنندی دروغ و فرىزرادخانھ
ان جنگ جھانى و یى پائایج جغرافید بھ زمان جنگ اول جھانى و نتایبا

ن بھ یا.ن بازگشتیستى زمان لنیالیلى بھ شوروى سوسمیبرقراردادھاى تح
را در جنگ جھانى اصطالح لھستان اشغالى بخشى از خاک شوروى بود کھ آن

سم آلمان از اتحاد یالیتفسک از طرف امپریلى برست لمیاول در قرارداد صلح تح
 لھستان اشغالى نمودند و پس از جنگ ىمھمیر شوروى جدا کردند و ضیجماھ
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ش از خاک شوروى جدا مانده و در ن بخی اھاتسیالیارى امپریاول جھانى با 
ف یلھستان ھمواره ھمان خط تعر ــ مرز شوروى.ار لھستان قرار گرفتیاخت
ن در کنفرانس ورساى در ی  بوده کھ حتى متفقlineCuraon.ن. گىشده

 وقت انگلستان در طى ىر خارجھی بر آن صحھ گذارده و توسط وز١٩٢٠
لنا ی وــن مرز از مناطق دونابورگ یا.ن شده بودی وى معىتلگراف امضاء شده

سى و یان گالمیلف و از یبرست و از آنجا در طول بوگ تاکرتاگردونوــ 
ىروزى قھرمانانھیشد و تنھا در زمان پمیده یسل کشمیواروشکا بھ سمت پرس

لمللى خود را کسب انی اعتبار ب١٩٤٥ن در سال یرھبرى استالھ ارتش سرخ ب
.)کرد

. با دول لتونىاىارى دوجانبھیت شوروى قرارداد چند روز بعد حکوم
 قراردادى کھ در آن در نظر گرفتھ شده بود کھ ،توانى منعقد کردیاستونى و ل

ھاىن کشورھا فرودگاهی ارتش شوروى بدانجا منتفل شوند و در اھاىگروه
.جاد گرددی نظامى براى حکومت شوروى اھاىگاهینظامى و پا

.ختھ شدیر"شرقىجبھھىشالوده"ن نحو یبھ ا
ک اقدام مھم نھ تنھا ی" شرقىجبھھ"جاد یست کھ این امر مشکل نیدرک ا

ىستى بلکھ براى آرمان مشترک ھمھیالیر شوروى سوسیت اتحاد جماھیبراى امن
ن جھت میھھ ب.نمودندمیتلر مبارزه ی تجاوز ھىھیدول صلحدوست بود کھ عل

ن گام حکومت شوروى ی خود اىت شکنندهیفرانسوى در اک�ر ــ سىیمحافل انگل
وانھ وار ضد شوروى پاسخ یابى کرده و با کارزار دی تجاوز ارزىرا بھ م�ابھ

.گفتند
ى کافى برخوردار بودند تا نیزبیدا شدند کھ از تیاستمدارانى ھم پیالبتھ س

ابى یح ارزیرا صح" شرقىجبھھ"جاد یاست شوروى را درک کنند و ایمفھوم س
ر یل قراردارد کھ آن روزھا وزی در درجھ اول آقاى چرچن آنانیدر ب.ندینما
ى پس از حمالت ئویک سخنرانى رادی در ١٩٣٩در اول اکتبر .ادارى بودیدر
: شوروى اظھار داشتىھیده علیر دوستانھ عدیغ

ھ در مقابل یت روسیافتھ براى امنین خط استقرار ینکھ شوروى بر ایا»
ىھر حال مواضعى اتخاذ شده و جبھھھ ب. ضرورى استً مطلقاھاخطر آلمان

کھ آقاى میھنگا.جاد گشتھ کھ آلمان نازى جسارت حملھ بھ آنرا نداردیشرق ا
(بن تروپیر"  گذشتھ ىدر ھفتھ) مترجمــتلرى ی آلمان ھىر امور خارجھیوز"

ت اطالع یکھ وى از واقعنین حاد�ھ روى داد تا ای ا،نده شدابھ مسکو فراخو
 نسبت بھ دول ھاید بھ مقاصد نازیظر قرار دھد کھ باحاصل کند و مورد ن

".ن خاتمھ داده شودیئک و اکرایبالت
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 در مسافت ،ستىیالیر شوروى سوسیکھ مرزھاى غربى اتحاد جماھیدر حال
ر شوروى کم یت اتحاد جماھیف از نظر امنینسک و کمی،قابل توجھى از مسکو

ن نحو از می بھ ھشدمی ن،ت بخشى قرار داشتندیت رضایش در وضعیو ب
نجا در یدر ا.ستى سخن گفتیالیر شوروى سوسیمرزھاى شمالى اتحاد جماھ

 کھ افسران لشگرى آنھا در ،ان فنالندىی لشگر،نگرادیلومترى لنی ک٣٢حدود 
ھ حکومت شوروى ب. استقرار داشتند،تلرى بودندیت خود ھوادار آلمان ھیاک�ر

ن یبرى فنالند کھ متحدستى محافل رھیخوبى واقف بود کھ عناصر فاش
 برخوردار اىلعادها آلمانى بوده و در ارتش فنالند از نفوذ فوقھاىستیفاش

س ستاد ی سفر رئىحاد�ھ.رندیار خود گینگراد را در اختی قصد داشتند لن،بودند
کھ بھ مقامات باالى نی بھ فنالند را جھت ا١٩٣٩تلر ھالدر در تابستان یارتش ھ

د نمود یشد تردمیسختى ھ ب.توان اتفاقى تلقى نمودمی ن،م دھدیارتش فنالند تعل
ن را ی قصد ا،تلرى بودندی ھھاىستین فاشیکھ محافل رھبرى فنالند کھ متحد

تلرى بھ یگاه تدارکاتى براى تھاجم آلمان ھی پاىک منطقھینداشتند کھ فنالند را بھ 
.ستى بدل کنندیالیر شوروى سوسیاتحاد جماھ

ر شوروى ی مساعى اتحاد جماھىھینکھ کلیست از ایچوجھ قابل تعجب نیبھ
.جھ ماندیان دو کشور بى نتمیبراى تفاھم با دولت فنالند بر سر بھبود مناسبات 

ن می حکومت شوروى مبنى بر تضىشنھادات دوستانھی پىدولت فنالند ھمھ
گرى رد یکى پس از دینگراد را یژه لنیوھ ستى بیالیت اتحاد شوروى سوسیامن

ت منافع یر شوروى آمادگى خود را براى رعاینکھ اتحاد جماھیوجود ا با ،کرد
.بر حق فنالند نشان داد

نکھ یستى را مبنى بر ایالیر شوروى سوسیشنھاد اتحاد جماھیدولت فنالند پ
(ىئایکارل"مرز فنالند در برزخ  "korelish)ــنگراد ینى در شمال لنمیقطعھ ز

 رد ،لومتر بھ عقب منتقل کندین کی دوجنی چندىرا بھ اندازه)ح مترجمیتوض
نکھ دولت شوروى آمادگى خود را اعالم کرده بود کھ در ازاى یرغم ایعل.کرد

.دیاى شوروى را واگذار نمایآن بھ فنالند دو برابر مناطق کارل
ستى یالیر شوروى سوسیشنھاد اتحاد جماھی پ،نیدولت فنالند عالوه بر ا

ب ین ترتیت متقابل را رد نمود و بھ ایاھده حماک قرارداد معیمبنى بر انعقاد 
ن میستى از جانب فنالند تضیالیر شوروى سوسیت اتحاد جماھینشان داد کھ امن

.ستین
کات در مرز یھ آن و توسط تحرین اقدامات دشمنانھ و اعمال شبی اىلھیبوس
. فنالند جنگ با شوروى را آغاز کرد، فنالندــشوروى 
ر شوروى یمرز اتحاد جماھ.الند روشن است فنــج جنگ شوروى ینتا

ده شد و یش کشینگراد بھ پیژه در اطراف لنیوھ ستى در شمال غربى بیالیسوس
ن امر نقش مھمى در یا.دین گردمیأستى تیالیر شوروى سوسیت اتحاد جماھیامن
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تلرى و یرا آلمان ھی ز،فاء کردیتلر ایدفاع از اتحاد شوروى در مقابل تجاوز ھ
ر یش را از شمال غربى اتحاد جماھی خوىتوانستند حملھمیش نینالندھمدستان ف

 بلکھ ناچار بودند ،نگراد شروع کنندی لنى از آستانھًمایستى مستقیالیشوروى سوس
نگراد یلومتر در جھت شمال غربى از لنی ک١٥٠ًبایند کھ تقریاز خطى آغاز نما

 شوراى اتحاد  عالىىمولوتف در سخنرانى در کنگره.م.و.فاصلھ داشت
:ح دادی توض١٩٤٠ مارس ٢٩ستى در یالیر شوروى سوسیجماھ

د و امکان یر شوروى کھ ارتش فنالند را در ھم کوبیاتحاد جماھ»
ن عمل مبادرت ی بھ ا،دیکامل داشت کھ سراسر فنالند را اشغال نما

 ھمانگونھ کھ ،شا جنگىنھیچگونھ مبلغى بابت غرامت ھزینکرد و ھ
ک یھ ش را بیھا طلب ننمود و خواست،کردمیادعا گرى یھر فاتح د

«....حداقل محدود نمود
مانسک و راه آھن ر شھر مو،نگرادیت لنین امنمیجز تضھ ما ب»

 صلح ىگرى را در معاھدهیچگونھ درخواست دیمورمانسک ھ
.«میانگنجانده

ی با وجود، فرانسوى جامعھ مللــسى ید توجھ شود کھ گردانندگان انگلیبا
ر یاست خود در مقابل اتحاد جماھی فنالند توسط مجموعھ سىھ محافل حاکمھک

 جانب فنالند را ً فورا،دندیچرخمیتلرى یستى در دست آلمان ھیالیشوروى سوس
ىستى را توسط جامعھ ملل بھ م�ابھیالیر شوروى سوسی اتحاد جماھ،گرفتھ

مان فنالند آغاز  جنگى را کھ توسط حاک،لھیوسنیمعرفى نمودند و بد"متجاوز"
.ت قرار دادندید و حماییأر شوروى آشکارا مورد تی اتحاد جماھىھی عل،شده بود

ھای آلمان،ھایرفتھ بود کھ بھ تجاوز ژاپنین ننگ را بر خود پذی ملل کھ اىجامعھ
 بھ فرمان صاحبان ،دیب نمای اغماض بنگرد و آنھا را ترغىدهی با دھایئایتالیو ا

ر ی اتحاد جماھىھی بھ قطعنامھ علاىعانھیانسھ بنحو مطس  و فریقدرت در انگل
ى أ ر،شدمی"اخراج"ن از جامعھ ملل ی جنجال آفراىگونھھ شوروى کھ در آن ب

ن  یس و فرانسھ در جنگى کھ از جانب مرتجعی انگل،ت نکردندین ھم کفایبھ ا.داد
ت ممکنى را دری اتحاد شوروى آغاز شده بود ھر گونھ حماىھیفنالندى عل

ھ  فرانسوى بــسى یصاحبان قدرت انگل.ان مورد لطفشان قرار دادندمیار نظایاخت
ک ارتش جنگى بالغ بر صد یطور منظم و مترتب بھ فنالند اسلحھ رساندند و 

.ندینکھ بھ فنالند اعزام نمایح کردند براى ایدا تسلیھزار نفر را شد
کھ چمبرلن در گذشت انگلستان آنگونھ میدر سھ ماھى کھ از آغاز جنگ 

،مای ھواپ١٠١ بھ فنالند ،ح دادی در مجلس عوام انگلستان توض١٩٤٠ مارس ١٩
ھاىنمیماھاى بمب افکن و ی ھواپ، صد ھزار نارنجک، توپخانھ٢٠٠ش از یب
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 اطالع داد نمایندگانھ در مجلس یھمزمان با آن داال.ل داده استیضد تانک تحو
ک ی، مسلسل٥٠٠٠ش از ی ب،نھ توپخا٥٠٠ حدود ،مای ھواپ١٧٥کھ فرانسھ 

ار یون نارنجک و نارنجک دستى و انواع و اقسام ابزار جنگى را در اختیلمی
.فنالند گذارده است

ادداشتى کھ ی آنزمان انگلستان و فرانسھ را بر اساس ھاىتوان نقشھمی
 بطور کامل قضاوت ،م نمودندی بھ دولت سوئد تقد١٩٤٠ مارس ٢ در ھایسیانگل
:آمده استدر آن .کرد

ت نظامى فنالند یند کھ موقعاافتھین دری متفقھاىحکومت»
جھ ین نتی امکانات بھ اىھیق کلیبا در نظر گرفتن دق.نامطمئن است

ھ  است کھ باىلھیگانھ وسین یدند کھ اعزام واحدھاى نظامى متفقیرس
ى را بھ ئن قوایکند و آنھا حاضرند چنمی�ر بھ فنالند کمک ؤطور م

٢ر انگلستان مورخ یاداشت سفی(«. فنالند اعزام دارندمحض تقاضاى
١٩٤٧استکھلم ]د وزارت امورخارجھ سوئدیکتب سف[١٩٤٠مارس 

).١٢٠ص 

ح داد آنموقع ی مارس در مجلس انگلستان توض١٩ھمانگونھ کھ چمبرلن در 
شد و ارتش جنگى در آغاز ماه میتدارک لشگرکشى با سرعت تمام انجام "

) مترجم-فرمانده کل قواى فنالند(م یل از موقعى کھ ژنرال مانھامارس دو ماه قب
..." آماده اعزام بود،براى ورودش در نظر گرفتھ بود

 ھزار نفر را ٥٠ن قشون نظامى بالغ بر یز اولیھمزمان با آن دولت فرانسھ ن
.ک بھ فنالند اعزام شودیق نارویست از طریبامیکرد کھ میآماده 

اى ت جنگى را در لحظھین فعالینگلستان و فرانسھ اصاحبان  قدرت در ا
تلرى مشھود نبود و در ی ضد آلمان ھىتى در جبھھیچگونھ فعالیتوسعھ دادند کھ ھ

ىھیت نظامى فنالند علیحما!شدمیانجام "زرگرى"آنجا باصطالح جنگ 
سى و ی انگلھاىستیالی امپرى گستردهىک نقشھیکن فقط بخشى از یشوروى ل

 غربى ھاىدر ھم شکستن قدرت"جنگ زرگرى"منظور از (فرانسوى بود
درستى در نابودى ھ  جنگ واقعى را بھاستیالی چرا کھ امپر،تلر بودیتوسط ھ

) مترجمــدند یدمیر شوروى یاتحاد جماھ
ست ی حاوى سند، متعلق بھ وزارت امور خارجھ سوئد،مذکور"دیکتاب سف"

ن سند یدر ا.ن شده استیدور امور خارجھ سوئد گونتز تیکھ از جانب وز
:دیآمی
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ى بخشى از مجموعھ،ن گروه از واحدھاى نظامىیاعزام ا»
".«ر شوروى استینقشھ تجاوز بھ اتحاد جماھ

:ن نقشھیو ا

ق فنالند بھ ی باکو و زودتر از آن از طرىھی مارس عل١٥در»
(دیآمیاجراء در  ١٩٤٠ مارس ٢خ ر آقاى گونتز موىخاطره"
).١١٩ھمانجا ص 

Kerlillis کتاتور یدوگل د( در کتابش]De Goul dictateure([ىدرباره
:ن نوشتینقشھ چن

M.paulش را براى من ان نقشھ کھ خطوط اساسىیمطابق ا»
Reynaud)ش کھ در ا کوتاهىدر طى نامھ)عضو سابق دولت فرانسھ

زه کھ یک قشون جنگى موتوری،ح کردی تشر،نزد من محفوظ است
 و ھر چھ زودتر ،اده شودیق نروژ در خاک فنالند پیست از طریبامی

ھ را در ھم شکستھ و ی وحشى نامنظم روسىن امر کھ گلھی اىاز عھده
(دیبر آ...،ش رودینگراد پیسوى لنھ ب دوگل "س یلیھنرى دوکر"
).٣٦٤-٣٦٣ ص ١٩٤٥ مونترال «کتاتورید

ًھ سابقا کWeygandن نقشھ در فرانسھ از طرف دوگل و ژنرال یا

وى الفزنانھ .ن شدیعھده داشت تدوھ ھ بیفرماندھى قواى فرانسھ را در سور
:اظھار کرد

ما قفقاز را اشغال ی ھواپ٢٠٠تى و یک مقدار قواى تقویبا »
ھ نفوذ خواھد یکند و مانند فرورفتن کارد در کره در خاک روسمی

.«.نمود

ىھی علھایو فرانسوھایسیات جنگى انگلین شده براى عملی تدوىنقشھ
 در Gamelinستى توسط ژنرال فرانسوى یالیر شوروى سوسیاتحاد جماھ

 براى بمباران باکو و باطوم اىژهیت دارد کھ در آن ارتش ویز معروفی ن١٩٤٠
.قائل بودند

ر یآمادگى صاحبان قدرت در انگلستان و فرانسھ براى تجاوز بھ اتحاد جماھ
در ستادھاى انگلستان و فرانسھ .قرار داشتستى در اوج تکامل یالیشوروى سوس

ن یا.شدمین تجاوزى کار ی چنھاىبا عجلھ ھر چھ تمامتر بر روى نقشھ
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 جنگى را ،تلرى بجنگدی آلمان ھىھینکھ علیجاى اھ  ب،خواستندمیحضرات 
 نتوانستند متحقق ھان نقشھیمعذالک ا.ر شوروى آغاز کنندی اتحاد جماھىھیعل

.شوند
ىھیرغم کلیزمان از جانب قواى شوروى سرکوب شد و علنآفنالند در

م وادار ی بھ تسل،مین تسلیرى از ای انگلستان و فرانسھ براى جلوگھاىتالش
.دیگرد

ر شوروى و یلملل در اتحاد جماھانیداد صلح بار قر١٩٤٠ مارس ١٢در 
ر شوروى یلھ امر دفاع کشورى اتحاد جماھین وسیبد.دیفنالند بھ امضاء رس

،نگرادی لنى در حوزه،زیتلر در بخش شمالى نیستى در مقابل تجاوز ھیالیسوس
نگراد تا یلومتر در جھت شمال لنی ک١٥٠افت و خط دفاعى بھ مقدار یبھبود 

Wiborg و خود Wiborgبھ جلو رانده شد .
اى شرق تا یاز در" شرقىجبھھ"جاد یکن ھنوز بدان معنا نبود کھ ایل

 منعقد شده ئیھامانیک پی بالتھاىبا دولت.ده باشدی رسگر بھ اتمامیاه دیاى سیدر
کن در آنجا ھنوز قواى شوروى مستقر نبودند تا بتوانند دفاع را بعھده ی ل،بود
ر ی از نظر صورى با اتحاد جماھً مجدداBukowina و Moldau.رندیبگ
ز ھنوز قواى شوروى کھ بتواند یکن در آنجا نی ل،کى شدندیستى یالیوى سوسرشو
 قواى شوروى وارد ١٩٤٠اواسط ژوئن .رد مستقر نبودندیاع را بعھده بگدف

 ژوئن ھمانسال قواى شوروى وارد ٢٧در .توانى شدندی لتونى و ل،استونى
Moldau و Bukowina،ن شوروى در بعد از اکتبر می کھ رومانى را از سرز

.دندی گرد،جدا ساختھ بود
اى یتلر بود از دری تجاوز ھکھ در مقابل" شرقىجبھھ"جاد یلھ اینوسیبد

ر یمحافل انگلستان و فرانسھ کھ اتحاد جماھ.اه کامل شدیاى سیشرق تا در
 بھ ًاز جانب وى مستمرا" شرقىجبھھ"جاد یعلت اھ ستى را بیالیشوروى سوس

دند کھ یدمیح نیازى بھ توضی ن،دادندمی تجاوزگر مورد فحاشى قرار ىمنزلھ
ىھی عل ــشرفت جنگیر پیطعى در مسک گردش قی" شرقىجبھھ"جاد یا

.دادمیکراسى معنى وروزى دمیتلرى و بھ نفع پیگرى ھیوحش
ت حقوق ملى یا عدم محدودیت و یدند کھ مسئلھ بر سر محدودمیفھمیآنھا ن

،ن بود کھ توسط سازماندھىی بلکھ بر سر ا، استونى و لھستان نبود، لتونى،فنالند
ن کشورھا بھ مستعمرات فاقد حقوق یل ایتبدتلرى از ی ھىھاستیروزى بر فاشیپ

.رى شودیتلرى جلوگیآلمان ھ
شروى قواى ین است کھ در ھر جا امکان پیدند مسئلھ بر سر امیفھمیآنھا ن

 سنگرھاى دفاعى ،جاد موانع دست زدیست بھ ایبامیآلمان وجود داشت 
 را تلرىی قواى ھ،جاد نمود و آنگاه بھ تعرض متقابل دست زدیقدرتمندى ا

.دینھ را فراھم گردانا آزادىلھ براى ھر کشور توسعھینوسیشکست داد و بد
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تلرى متصور یروزى بر تجاوز ھیگرى براى پیدند کھ راه دمیفھمیآنھا ن
.ستین

نکھ مصر یرغم ای عل،ا اعزام قواى انگلستان بھ مصر در طى جنگیآ
ز جانب  ا،اعتراض کرد و عناصر چندى در مصر حتى بھ مقاومت دست زدند

ک ین اقدام یا!گرد کار درستى بود برروُستى بود؟ بى بردولت انگلستان کار د
ابى بھ کانال سوئز قطع یتلر را براى دستیلعاده بود تا راه تجاوز ھا فوقىلھیوس
تلر را سازمان دھد یروزى بر ھی پ،تلر مصون بداردی مصر را از حمالت ھ،کند

تنھا دشمنان .تلر بدل گرددی ھىمرهلھ مانع شود کھ مصر بھ مستعینوسیو بد
ن اقدامات دولت انگلستان یتوانند مدعى شوند کھ امیوانگان یا دیکراسى و ودم

.؟حاکى از تجاوز است
رغم اعتراض مراکش و یکا در کازابالنکا علیاده کردن قواى آمریا پیآ

 بھ زیکھ قدرتش را ن) مترجمــتلر ی ھىدولت دست نشانده(دولت پتن در فرانسھ 
االت ی از جانب ا، بھ مقاومت نظامى دست زدٌمایمراکش گسترانده بود و مستق

ار مھمى جھت استقرار ی بسىلھیک وسین اقدام یا!کا امر درستى بودیمتحده آمر
کى بالفصل اروپاى غربى ی در نزدھا تجاوز آلمانىھیگاه مقاومت علیک پای

جاد مقدمات آزادى یلھ ایوسنیتلرى و بدیروزى بر ارتش ھیجھت سازماندھى پ
کراسى و  و تنھا دشمنان دم،تلرى بودیستى ھیوغ استعمار فاشیفرانسھ از 

. تجاوز قلمداد کنندىکا را بھ م�ابھین اقدامات قواى آمریتوانند امیوانگان ید
 کھ ، اقدامات دولت شوروى گفتھ شودىد دربارهین موارد بامین ھیع

ش را یتلر سازمان داد و قوای تجاوز ھىھیرا عل" شرقىجبھھ"١٩٤٠تابستان 
ف منتقل ی مسکو و ک،دنگرای دورترى بھ سمت غرب لنىالامکان در فاصلھاحتى
شروى بدون مانع قواى آلمان بھ سمت شرق را ی بود کھ پاىلھیگانھ وسین یا.کرد
 متقابل ىنمود و آنگاه بھ حملھمیجاد ی مواضع دفاعى قدرتمندى ا،کردمیسد 

ن ی و بد،تلرى را بھ زانو در آوردی ارتش ھ،نی با متفقًا مشترکا ت،زدمیدست 
، لتونى، استونى،لھ مانع شد کھ کشورھاى صلحدوست اروپا از جملھ فنالندیوس

.تلر بدل شوندیتوانى و لھستان بھ مستعمرات ھیل
ن اقدامات دولت شوروى یتوانند امیوانگان یا دیکراسى و وتنھا دشمنان دم

ھ و ی داال،شود کھ چمبرلنمیجھ ینھا نتیاز ا.ابى کنندیتجاوز ارزىمنزلھھ را ب
ابى کرده و اخراج یاست دولت شوروى را تجاوز ارزین سیانشان کھ ایاطراف

کراسى و دشمنان دمى بھ م�ابھ،دولت شوروى از جامعھ ملل را بھ انجام رساندند
.نداوانگان عمل کردهیا دیو 

ًف گران کنونى کھ مشترکایان و تحریفترشود کھ ممیجھ ین نتیعالوه بر ا

ىھیعل" شرقىجبھھ"جاد  یند و اا سر برآوردهBidaul و Beuinبا حضرات 
کراسى و دشمنان دمىز بھ م�ابھی ن،کنندمیابى ی تجاوز ارزىتلر را بھ منزلھیھ
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ر شوروى یشد چنانچھ اتحاد جماھمیچھ .ندینمامیوانگان رفتار یا دیو 
" شرقىجبھھ"جاد ی بھ سمت غرب بھ اشامی از مرزھاى قدستى دورتریالیسوس

ــ بى آلى استوک ــ کاناس ــبورگ ین جبھھ را نھ در خط ویزد و امیدست ن
نسکمیــ ناروا ــنگراد یمى لنی بلکھ در طول مرز قدــ لوف ــتوفسک یبرست ل

ورد؟آمیوجود ھ ف بی کــ
لومتر فضاى آزاد ی صدھا ک،اددمین امکان را یتلر این اقدام بھ ارتش ھیا

، مسکو،نگرادیلومترى لنی ک٣٠٠ تا ٢٠٠ آلمان بھ عمق ىکسب کند و جبھھ
ر یشروى آلمان بھ داخل اتحاد جماھی پ،ش منتقل گرددیف بھ پینسک و کمی

 باع� ًعاین را سریئف و اکرای سقوط ک،دیع نمایستى را تسریالیشوروى سوس
نگراد توسط ی بھ اشغال لن،منتج گرددھا بھ اشغال مسکو توسط آلمان،شود

ستى یالیر شوروى سوسیروھاى متحد آلمانى و فنالندى منجر شود و اتحاد جماھین
ھا در کھ اگر آلمانی بطور،ک دفاع طوالنى مبادرت ورزدیر گردد بھ یناگز

 مصر را براى ى لشگر در حوزه٥٠٠افتند مین امکان دست یسمت شرق بھ ا
ن ی ا، آزاد کنند،ایتالی اــ آلمان ىت جبھھیس و تقوی انگلىرهیاده کردن در جزیپ

ر شود بھ کانادا کوچ کند ی وجود داشت کھ آنگاه دولت انگلستان ناگزًاحتمال کامال
.ردیتلر قرار بگیو مصر و کانال سوئز در تحت تسلط ھ

بود بخش میر یر شوروى ناگزیاتحاد جماھ.ستین ھمھ مسئلھ نیکن ایل
اعزام کند تا خط " شرقىجبھھ"خود را از مرز منچورى بھ بزرگى از قواى 

 لشگر ٣٠داد در منچورى می امکان ھان بھ ژاپنىید و ایت نمایش را تقوادفاعى
اى جنوب شرقى در کل و ی آس،نیپیلی ف،نی چىھیدست آورده و آنھا را علھ آزاد ب

.رندیکار گھ کا در خاور دور بیروھاى نظامى آمری نىھیسرانجام عل
شتر طول یشد کھ جنگ حداقل دو سال بمینھا بھ آنجا منجر یتمام ا

ا قدرى ی و ١٩٤٧ بلکھ در سال ١٩٤٥د و جنگ جھانى دوم نھ در سال یکشمی
.گرفتمیان یرتر پایھم د

.ن قرار بودیاز ا" شرقىجبھھ"ىمسئلھ
ل یدر آور.کردندمیان خود را طى یان حوادٽ در غرب جرمین یدر ا

اواسط ماه مھ قواى آلمان بھ . دانمارک و نروژ را اشغال کردنداھ آلمان١٩٤٠
 کانال مانش تاھا  مھ آلمان٢١در .ر شدندیک و لوکزامبورگ سرازیھلند و بلژ

س یاواخر مھ قواى انگل.ن را سد کردندیشروى کردند و در فالندر جلوى متفقیپ
ند و بھ  فرانسھ را ترک نمود،ھ کردندی را تخلDunkirchenرشن یدون ک

 ژوئن فرانسھ ٢٢در .س سقوط کردیاواسط ژوئن پار.انگلستان عقب نشستند
.دیم آلمان گردیتسل
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 مشترک عدم توسل بھ زور با فرانسھ و ھاىھیانیتلر بیلھ ھیوسنیبد
است ی س،است تسلى دادنین ورشکستگى کامل سیا.باد ھوا دادھ انگلستان را ب

.ستى بودیالیر شوروى سوسیانزواى اتحاد جماھ
ر شوروى یروشن شد کھ انگلستان و فرانسھ با بھ انزوا کشاندن اتحاد جماھ

 خود را ، متحد کشورھاى دوستدار آزادىى و در ھم شکستن جبھھ،ستىیالیسوس
.انزوا کشاندندھ ف کرده و بیتضع

. بلغارستان را اشغال کردندھا آلمان١٩٤١در اول مارس 
ستى قرارداد عدم توسل بھ زور یالیوسر شوروى سیل اتحاد جماھی آور٥در 

ر ی ژوئن ھمان سال آلمان بھ اتحاد جماھ٢٢در .مضاء کرداوگسالوى را یبا 
 مجارستان و فنالند بھ نفع آلمان ، رومانى،ایتالی ا،ستى حملھ بردیالیشوروى سوس

.ر شوروى وارد جنگ شدندی اتحاد جماھىھیعل
.تلرى آغاز کردید آلمان ھبخش را بر ضیر شوروى جنگ آزادیاتحاد جماھ

ن حاد�ھ یکا ناظر برخوردھاى متفاوت بھ ایمحافل گوناگون اروپا و آمر
دانستند میرا ی ز،دندیتلرى نفسى بھ آسودگى کشیوغ ھی گرفتار ھاىخلق.بودند

.خواھد شکست" شرقىجبھھ" غرب و ىان دو جبھھمیکھ گردن در 
ن یترھ در کوتاهیروس"د کھ  شکى نداشتن،محافل حاکم با خرسندى سالوسانھ

".شودمیده یزمان در ھم کوب
االت متحده یس جمھور کنونى ای رئ،کای سناى آمرىک عضو برجستھی

ر شوروى ی آلمان بھ اتحاد جماھى آقاى ترومن در روز بعد از حملھ،کایآمر
:ستى اظھار داشتیالیسوس

مک ھ کید بھ روسی با،شودمیم کھ آلمان برنده ینیچنانچھ بب»
 و فقط ،مید بھ آلمان کمک برسانیھ برنده شود بایم و چنانچھ روسیبکن
ورک یوین(«.توانند حداک�ر تلفات را بدھندمین راه است کھ آنھا یاز ا

).١٩٤١ ژوئن ٢٤خ رمز مویتا

ما سازى یع ھواپیر اسبق صنای وز١٩٤١ھ را در سال ین اظھاریھ بھ ایشب
Moore،ریاى کبیتانیبر Brabasonوى اظھار داشت.ان کردیب:

انى وتار نیاى کبیتانی از نظر بر، شرقى جنگ در جبھھىجھین نتی بھتر»
طورى کھ ھ  ب،باشدمیستى یالیر شوروى سوسیمتقابل آلمان و اتحاد جماھ

.انگلستان بتواند بھ موضع برتر نائل شود
االت متحده یانگر مواضع محافل ارتجاعى این اظھارات بدون شک بیا

 انگلستان و ھاى خلقىت شکنندهیکن اک�ریر بودند لیاى کبیتانیکا و بریرآم
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ستى قرار داشتند و خواھان یالیر شوروى سوسیکا در جانب اتحاد جماھیآمر
تلرى ی آلمان ھىھیز علمیت آیر شوروى براى نبرد موفقیاتحاد با اتحاد جماھ

.بودند
ر ی نخست وز١٩٤١ ژوئن ٢٢ھ یتوان از اظھارمیھ را ین روحیان ایب

:وردآمیل درک کرد کھ یس آقاى چرچیسابق انگل

 خطر براى ما و براى ،ھی روسىھیخطر عل"ھمانگونھ کھ »
 ھر روس براى ىھمانگونھ مبارزه.باشدمیکا یاالت متحده آمریا

ى آزاد در ھر گوشھھاى و خلقھا خود امر انسانىخانھ و کاشانھ
«.دلخواه جھان است

ستى از جانب یالیر شوروى سوسیع در قبال اتحاد جماھن موضمیمشابھ ھ
.کا اتخاذ شدیاالت متحده آمریحکومت روزولت در ا

کا یآمر ــ ر شوروىیاتحاد جماھ ــ سی ائتالف انگلىھیلھ سنگپایوسنیبد
.ان گذارده شدیتلر بنی ھىھیعل

تلر را در ھم شکند و یم ھین ھدف را داشت کھ رژیتلرى ایائتالف ضد ھ
نى یرغم تفاوت در جھان بیعل.تلرى را رھا سازدی تحت اسارت آلمان ھاىھخلق

ــ اتحاد شوروى  ــ سی ائتالف انگل،قفک از دول متیو در نظام اقتصادى ھر 
بخش ی خود را در نبرد آزادھاى بدل شد کھ تالشھارومند خلقیکا بھ اتحاد نیآمر
.دندیتلرى متحد گردانیسم ھیفاش

ان می مسائل اختالف نظر اىز در طى جنگ در پارهینزمان  درھمانًعتایطب
ر ین مسائل مھمى نظین اختالف نظرھا در چنینکھ ایا.ن وجود داشتیمتفق
،گریکدیف اخالقى در قبال ی وظاىن و مسئلھی تعھدات متفق، دومىش جبھھیگشا

خ و یف کنندگان تاریتحر.ستیده نیتى برخوردار بودند بر کسى پوشمیاز چھ اھ
چسبند تا بر خالف میهن اختالف نظرگای فقط بھ ا،ان ممکنیمفترىھیکل

ىھیر شوروى در مبارزه علیکنند کھ اتحاد جماھ"ا�بات"ر یات انکار ناپذیواقع
کن از یل.توانستھ باشدمیمى نبوده و نمی متحد قابل اعتماد و ص،تلریتجاوز ھ

ن یر شوروى در ایتلرى و موضع اتحاد جماھی آلمان ھىھیى کھ مبارزه علئآنجا
ن است کھ بھ ی ا،دھندمین اتھاماتى بدست نیچگونھ مدرکى براى چنیمبارزه ھ

 اتحاد نمایندگانشوند کھ می و مدعى ،ش از جنگی بھ پ،شوندمیگذشتھ متوسل 
مان شکنانھ و ی رفتارى پ١٩٤٠تلر در یمذاکرات برلن با ھ:ر شوروى دریجماھ

.نداک متحد را داشتھینھ رفتار 
م ینقشھ تقس"مان شکنى یبرلن با پ"مذاکرات"دھند کھ در مینان میھا اطآن
انوس یسمت اقھ در جنوب خاکش ب" ادعاھاى ارضى اتحاد شوروى ،"اروپا
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ر ین سایچن بلغارستان مربوط بودند و ھم،رانی ا،ھیکھ بھ ترک"ىئھانقشھ"،"ھند
ن منظور یان بدیمفتر.ندارى قرار گرفتھیم گمیمطرح شده و مورد تص"مسائل"

 ممکن ھاىاشتدادی ھمھ گونھ ،ر صاحبمنصبان نازىیگزارش سفراى آلمان و سا
کار ھ مشابھ را ب"اسناد"ر یو سا"پرونده" ھر نوع ،ھا آلمانھاىو طرح

.رندیگمی
ولى در برلن چھ اتفاقى افتاد؟

زى یقت چی در حق١٩٤٠در "مذاکرات برلن"د گفت کھ آن بھ اصطالح یبا
آن .بن تروپ در مسکو نبودیمولوتف بھر دو مالقات ر.م.د ویبھ بازدجز پاسخ 

.ر شوروى و آلمان بودندیان اتحاد جماھمی مربوط بھ مناسبات ًمذاکرات اساسا
اى گستردهً براى بستن قرارداد کامالاىھین مناسبات را پایکرد امیتلر تالش یھ
را مورد استفاده طرف شوروى برعکس آن.ان آلمان و شوروى قرار بدھدمی

نکھ ی بدون ا،داد تا موضع آلمان را محتاطانھ بسنجد و دستش را بخواندمیقرار 
.قصد داشتھ باشد با آلمان قراردادى منعقد کند

د با اشغال غرب ین نظر بود کھ شوروى بایتلر بر این مذاکرات ھیدر ا
عالوه .دیج فارس بگشایسوى خلھ  راھى ب،ھایسی نفتى انگلھاىدانمیران و یا

ارى رساند تا یتوانند بھ شوروى میتلر اظھار داشت کھ آنھا ین ھیبر ا
ى ئای درىح قرار داد تنگھین حال تصحیھ و در عیشان نسبت بھ ترکیادعاھا

Montreuxده ی نادًران مطلقاین در حالى بود کھ منافع ای و ا، را عملى کنند
ل ین دلی بھ اً ظاھرا،دیگردمی دفاع ًایھ قویشد و برعکس از منافع ترکمیگرفتھ 
آنچھ کھ .ا در ھر صورت آتى مورد نظر بودیعنوان متحد کنونى و ھ ھ بیکھ ترک

 مناطق ىتلر آنھا را بھ منزلھی ھ،شدمیھ ی بالکان و ترکھاىنمیمربوط بھ سرز
.گرفتمیا در نظر یتالینفوذ آلمان و ا

:افتیست ر دیج زیر شوروى بھ نتاین مذاکرات اتحاد جماھیدر ا
ست و ی آلمان متحد انگلستان ن،دھدمیران نیتى بھ مناسباتش با امیآلمان اھ

تواند انگلستان را بھ میجھ شوروى یدر نت ــ ن اتحادى را ھم نداردیقصد چن
ا ی دول بالکان ،حساب آوردھ تلرى بی آلمان ھىھی متحد قابل اعتمادى علىمنزلھ

ا بھ یو ) مجارستان، رومانى،بلغارستان(ند اده شده و بھ اقمار آلمان بدل شدهیخر
ش قرار دارند ی اسارت خوىا در آستانھیر چکسلواکى و یند نظااسارت درآمده

توان روى وى بھ میگانھ کشور بالکان است کھ یوگسالوى ی.ونانیر ینظ
ا توسط رشتھ یھ یترک:تلرى حساب کردی متحد آتى اردوگاه ضد ھىمنزلھ

ن ارتباطى یت آنرا دارد کھ چنیا نی متحد است و ًقامیتلرى عیتنگاتنگى با آلمان ھ
افت ید دست یج مفین نتاینکھ اتحاد شوروى بھ ایپس از ا.را برقرار سازد

گرى در مورد یچ مذاکرات دیتروپ بھ ھبنی مکرر رھاىرغم درخواستیعل
ن اقدام از جانب شوروى براى یان است ایچنانچھ ع.مسائل مطروحھ تن در نداد
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تلر بود کھ نھ بھ قراردادى منجر شد و نھ یدن مواضع دولت ھیررسى و سنجب
.توانست منجر بشودمی

ق ین طری مواضع مخالف خود را بھ ا،ا مجاز است کھ دول صلحدوستیآ
 بلکھ ،نھ تنھا مجاز است. مجاز استًمورد سنجش محتاطانھ قرار دھند؟ کامال

ن کند و کاو با اطالع یاست کھ افقط الزم .ک ضرورت استیگاه و گدارى حتى 
.ن اطالع داده شودیابى بھ متفقین ارزیج ایرد و نتاین صورت گیو موافقت متفق

سفانھ أ متً در انفراد قرار داشت و ماال،آنزمان فاقد متحد بوداتحاد شوروى در
.ن اطالع بدھدیج مذاکرات را بھ متفقیقادر نبود نتا

تلرى ی از موضع آلمان ھاى مشابھن سنجشیکچنید در نظر داشت کھ یبا
 چون در ، بودهعمل آمدھ کا بیشرمانھ از جانب انگلستان و آمری باىالبتھ بگونھ

تلرى مرکب از یگر آغاز شده بود و ائتالف ضد ھیزمانى بود کھ جنگ د
ھ گر بیستى دیالیر شوروى سوسیکا و اتحاد جماھیاالت متحده آمری ا،انگلستان
مطلب از مدارکى بدست آمده کھ واحدھاى نظامى شوروى ن یا.ده بودیانجام رس

 و ١٩٤١ز یئشود کھ در پامین مدارک معلوم یاز ا.مت گرفتندیدر آلمان بھ غن
س در پشت سر اتحاد یسبون و سوئی در ل٤٣ و ١٩٤٢ھاىن در سالیچنھم

 انگلستان و آلمان و بعدھا نمایندگانان میستى مذاکراتى یالیر شوروى سوسیجماھ
 قرارداد صلح با آلمان سر ى مسئلھىکا و آلمان دربارهی آمرنمایندگانان می

.گرفتھ بود
Ernst مربوط بھ گزارش اىمھمی در ضــن مدارک یکى از ایدر 

Weizsäckerن یر چنی مســر مشاور در امور وزارت امور خارجھ آلمان ی وز
،عکس شده است من، سر گرفتھ بود١٩٤١سبون در سپتامبر یمذاکراتى کھ در ل

تسئکر بر یآلمان در ژنو بھ وا سرکنسول W.Krauels نامھ ،ن سندیچنانچھ از ا
LORD سپتامبر پسر ١٣د در یآمی BEAVERBRUGH بنام MAX

ATIKEN،ت پارلمان انگلستان ی افسرى در ارتش انگلستان کھ بعدھا بھ عضو
GUSTAV انگلستان با ىندهیعنوان نماھ  ب،درآمد VON KÖVE بعنوان  کھ

. مالقات کرد،کردمی آلمان عمل ىعامل وزارت امور خارجھ
"ال را مطرح کرد کھؤن سی با صراحت اATIKENن مذاکرات یدر ا ا یآ:

ممکن است با استفاده از زمستان و بھار آتى در پشت پرده امکانات صلح را 
"مورد توجھ قرار داد؟

کا یاالت متحده آمری اھاى دولتنمایندگانان می از مذاکراتى کھ ،گریاسناد د
ن یا.کندمیت ی حکا،افتھ بودیان یس جری در سوئ١٩٤٣ھ یو آلمان در فور
کا ی دولت آمرىژهیمور وأکا از جانب میاالت متحده آمریمذاکرات براى ا

ALLEN DULLES)کھ تحت نام مستعار )برادر جان فوستر دالسBULL
 انجام ،را دارا بود"دیم کاخ سفیسفارشات و وکالت مستق"شد و میظاھر 
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FURSTھاھمتاى صحبت وى از جانب آلمان.گرفتمی M.HENLOHE
کى داشت و تحت نام مستعار یتلرى نزدیبود کھ بھ محافل حاکم آلمان ھ

PAULSن مذاکرات یدى کھ در ااسنا.کردمیتلر عمل ی ھىندهیعنوان نماھ  ب
SDتلرى یسم ھیتى فاشی متعلق بھ خدمات امن،نداطرح شده

SICHEREITSDIENSTاست .
ن مذاکرات مسائل مھمى مورد بررسى ی در ا،دیآمیگونھ کھ از سند برآن

 مجارستان و آنچھ ، رومانى، لھستان، چکسلواکى،شی کھ بھ اطر،نداقرار گرفتھ
. قرارداد صلح با آلمان مربوط بوده استىژه مھم است بھ مسئلھیوھ کھ ب

ALLEN DULLES)BULL(داردمیکرات اظھار ن مذایدر ا:

 ملتى چون ملت آلمان توسط اجبار و ناحقى ًد مجددایھرگز نبا»
ھ د بیدولت آلمان با.وسانھ و قھرمانى رانده شودیأشات میبھ آزما

ى ئا جدایم یتقس.ت داشتھ باشدیعنوان عامل نظم و آبادانى موجود
.«ستیچوجھ مطرح نیش بھیاطر

ALLEN،در مورد لھستان DULLES)BULL(اظھار داشت:

ت ید گسترش لھستان بھ سمت شرق و حفظ رومانى و تقویبا»
ھ یسم توصیسم و پان اسالویک سد حفاظتى در مقابل بلشویمجارستان 

YNTERREDUGگانى آلمان یاز اسناد با(«گردد PAULS-
MR.BULL.(

:شودمیادآورى ین مذاکرات ی اىجلسھ صورتىدر ادامھ

ک نظم دولتى و صنعتى اروپاى یھ ش بیو بکم )BULL(وى »
ن را براى نظم و مین تضی و بھترهتر اشاره کردعیبا فضاى وس

ر ینظ(و یک آلمان بزرگ فدراتیآبادانى اروپاى مرکزى و شرقى در 
در («.دیون دانوب متکى بر آلمان دیا فدراسی)کایاالت متحده آمریا

).ھمان سند

:ھن حال اظھار داشت کیدالس در ع

ع آلمان را نسبت بھ نقش رھبرى در اروپا یوى ادعاھاى صنا»
.شناسدمیت میرسھ  بًکامال
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ن ی اھائکای و آمرھایسیم کھ انگلیکھ فکر کننیماند جز امیچ راھى نیھ
ر شوروى انجام دادند و یکند و کاو را بدون علم و توافق متحد خود اتحاد جماھ

ان ین برآوردھا در جریج ایرامون نتایز پیحتى دولت شوروى را پس از آن ن
.نگذاشتند

کا و یاالت متحده آمری اھاىتواند بدان معنا باشد کھ حکومتمین یا
تلر در مورد صلح جداگانھ ی راه مذاکرات ھ،ندان مورد تالش کردهیانگستان در ا

.را ھموار کنند
االت متحده ی انگلستان و اھاىن برخوردى حکومتیروشن است کھ چن

ف و ین مطالبات نسبت بھ وظایترىئتواند بعنوان تخطى از ابتدامیکا فقط یآمر
.ن تلقى شودیتعھدات متفق
ر شوروى یاھمخ کھ اتحاد جیف کنندگان تاریشود کھ تحرمیجھ ین نتیبنابرا

گران یپاى دھ  تالش دارند گناه خود را ب،کنندمیمتھم "عدم صداقت"را بھ 
.سندیبنو

ان یر مفتریخ و سای تارگانف کنندیست کھ تحریى نن مورد جاى شکیدر ا
ن اسناد را تا کنون از افکار عمومى مستور یاگر آنھا ا.ن اسناد مطلعندیاز ا
ر شوروى ی اتحاد جماھىھیدارند و در کارزار افترا زنى خود علمی

ق ی از آن جھت است کھ از حقا،کنندمیشان سکوت ستى دربارهیالیسوس
رامون یات پیآنچھ مربوط بھ گوناگونى نظر.ھراسندمین خى ھمچون طاعویتار
ن نسبت یشود کھ چھ اندازه متفقمین نشان داده ی دوم است در اىش جبھھیگشا

. گوناگونى دارندھاىشود درکمیبھ تعھداتى کھ از مناسبات متقابل آنھا ناشى 
 چنانچھ دچار خطر شود با،د بھ متحدین نظر است کھ بایخلق شوروى بر ا

ى با وى نھ بھ م�ابھ،ارى رساندیار است یل موجودى کھ در اختی وساىھیکل
تش شاد یت و تقوی دوست رفتار کرد و از موفقى بلکھ بھ منزلھ،اىار لحظھمیھ

ن اخالقى را ی بلکھ چن،ستندین نظر نیکا نھ تنھا بر ایس و آمری انگلنمایندگان.شد
ک متحد قوى یکنند کھ میرکت ن نقطھ حیآنھا از ا.پندارندمیساده لوحانھ 

ک یبھتر است با .ستیت متحد منطبق بر منافعشان نی و تقو،خطرناک است
،معذالک چنانچھ قوى شدو .ک متحد قوى سر و کار داشتیف تا با یمتحد ضع

.ف وى توسل جستید بھ اقداماتى براى تضعیبا
 ــ سی انگلى در قطعنامھھایئکایو آمرھا سیداند کھ انگلمیھر کس 

 متعھد ١٩٤٢کا مورخ ژوئن یآمر ــ  شوروىىن در قطعنامھیشوروى و ھمچن
 جدى ىک وعدهین یا.ندی بگشا١٩٤٢ن سال می اروپا را در ھىشدند دروازه

شد تا براى واحدھاى میت یم سوگندى بود کھ بھ موقع رعایئد بگوی حتى با،بود
اع در مقابل  بار دفىھی نخست جنگ کلىنظامى اتحاد شوروى کھ در مرحلھ
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ن یدانند کھ بھ امیھمھ .التى فراھم شودی تسھ،کردندمیسم آلمان را حمل یفاش
کھ نی با وجود ا،دی وفا گرد١٩٤٣ن در سال ی و نھ ھمچن١٩٤٢وعده نھ در سال 

ر در یخأست با تی اظھار داشت کھ اتحاد شوروى قادر نًدولت شوروى مکررا
. دوم سازگارى داشتھ باشدىجاد جبھھیا

ن یا.چوجھ خصلت اتفاقى نداشتی دوم بھ ھىجاد جبھھیر در ایخأاست تیس
 کھ در جنگ با ،کای محافل ارتجاعى انگلستان و آمرھاىاست توسط تالشیس

بخش ین مقاصد با تعھدات آزادیکردند و امی خود را دنبال ىژهیآلمان مقاصد و
درھم شکستن کامل .شدمیھ ی تغذ،ستى قابل وفق نبودندی ضد آلمان فاشىمبارزه

ن امر  عالقھ داشتند کھ قدرت آلمان را یآنھا بھ ا.سم آلمان ھدف آنھا نبودیفاش
ب خطرناک در بازار ی رقىز وى را بھ منزلھیف نموده و قبل از ھر چیتضع

ىات تنگ نظرانھ و خودخواھانھین نحو آنھا از نیو بد.دان بدر کنندمیجھانى از 
ن کشورھا را ین نبود کھ آلمان و ایچوجھ ایھا بھ ھات آنین.کردندمیخود حرکت 

 رھا ،ستى ھستندیالی متحمل تجاوز امپرً کھ مستمرا،روھاى ارتجاعىیاز تسلط ن
.ت آنھا نبودیز نی ندموکراتیکھمان نحو قطعى ھ ب.سازند

ستى حساب یالیر شوروى سوسیف اتحاد جماھیھمزمان با آن روى تضع
ق جنگ ھالکت بار یسر رسد و از طرھ  رمقش بدوار بودند تامیکردند و امی

رومند از دست بدھد یت خود را بعنوان قدرت بزرگ و نمیبراى مدت طوالنى اھ
.کا بشودیر و آمریاى کبیتانیو پس از جنگ وابستھ بھ بر

ک ین نحو برخوردى را بھ یر شوروى چنیقابل فھم است کھ اتحاد جماھ
استى است کھ ی س،استین سی عکس اًقای دق.عى تلقى کندیتواند امر طبمی ن،متحد

ن یستى در مناسباتش نسبت بھ متفقیالیر شوروى سوسیاز جانب اتحاد جماھ
مانھ و می ص،رانھیگی پ،نظرانھیاست خود را توسط انجام بین سیا.شدمیاجراء 

ن توسط آمادگى براى مساعدت یعھده گرفتھ است و ھمچنھ کھ بیدار تعھداتیپا
اتحاد شوروى در جنگ گذشتھ .کندمیھ بھ متحدش مشخص قانیمستمر و رف

 ھمرزمان در ،ر کشورھاین برخورد متفقانھ در قبال سایک چنیھاىنمونھ
:لشینھم دلیا. دشمن مشترک عرضھ کرده استىھیمبارزه عل
 در ١٩٤٤تلر در اواخر دسامبر یدانند کھ واحدھاى نظامى ھمیھمھ 

 آغاز کردند کھ جبھھ را اىھ حملARDENNEN غرب در اطراف ىجبھھ
.سختى در محاصره انداختندھ کا را بیآمر ــ سیشکستند و واحدھاى نظامى انگل

ىھیک ضربھ علیخواستند توسط میھا آلمان،نیبر اساس ادعاى متفق
LUTTICHتا ،کا را متالشى کردهی ارتش اول آمر ANTWERPENش ی پ

 کانادا را جدا سازند و براى س و اولی انگلم دو،کاینھم آمرھاى  ارتش،روند
ند تا موجبات خروج انگلستان یجاد نمای دوم اDUNKIRCHENک  ین یمتفق

.از جنگ را فراھم کنند
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ر ی با متن زاى نامھ١٩٤٥ھ ی ژانو٦ل در یچرچ.ینستونن ارتباط ویدر ا
:ارسال کرد

تواند از جانب میار سخت است و ینبرد در غرب بس»
شخص شما .ارى طلب شوددمات دامنھمیتصفرماندھى در ھر لحظھ 

ت نگرانى آور ید کھ تا چھ حد وضعیدانمی شخصى خود ىبا تجربھ
 از دست برود و پس از آن مجبور ًخواھد بود ھر گاه ابتکار عمل موقتا

زنھاور یبراى ژنرال آ.میزیعى بھ دفاع برخیار وسی بسىم از جبھھیشو
را ی ز،ت شما مطلع شودایار مطلوب است کھ در خطوط کلى از نیبس

.گذاردمیر ی�أ و ما ت،مات وىمین تصیتر بر تمام مھمًعتاین امر طبیا
ى ئروھاى ھوای مارشال کل ن،ک مایده پیک خبر رسیطبق 

TADDERرات جوى در قاھره ماندنى ی�أ تىجھیروز عصر در نتی د
چنانچھ وى تا .علت قصور از جانب شما نبودھ ر سفر وى بیخأت.شد

ار ممنون خواھم شد چنانچھ لطف کرده ی بس،دهیخدمت شما نرسکنون 
 بزرگ ىک حملھیم روى یتوانمیا ما ید کھ آیبھ من اطالع دھ
م و یگرى حساب کنیک محل دی در WEICHSELشوروى در جبھھ 

د تذکر یل داری تماًگرى کھ شما احتماالین حال ھر نقطھ نظر دیدر ع
جز بھ فلد مارشال بروک ھ ھ را ب محرمانًداین اطالعات اکیمن ا.دیدھ

ت یگذارم و تازه آنھم با رعامیان نمیزنھاور با کسى در یو ژنرال آ
«.مینمامین امر را مبرم تلقى یمن ا.اطید احتیاک

:ل فرستادیر را براى چرچین پاسخ زیاستال.و. ى١٩٤٧ھ ی ژانو٧در 

 شما را ١٩٤٥ھ ی ژانو٦ مورخ ىھ نامھی ژانو٧در غروب »
TADDERى ئروھاى ھوایسفانھ آقاى مارشال کل نأمت.افت داشتمیدر

.ھنوز بھ مسکو وارد نشده است
ى ما ئروى ھوای ما و نىار مھم است کھ برترى توپخانھیبس

نجا تنھا آسمان صاف یدر ا.ردی آلمان مورد استفاده قرار گىھیعل
 آماج ى و فقدان ھواى مھ آلود الزم است کھ مانعئروھاى ھوایبخاطر ن

کن ھوا ی ل،می ھستاىما در حال آماده نمودن حملھ.آتش توپخانھ نگردند
ن ما یت متحدیو با توجھ بھ موقع.براى حملھ کنونى ما نامناسب است

ع ی بھ تدارکات سر،م گرفتمی ستاد فرماندھى تص، غربىدر جبھھ
ھ بدون در نظر گرفتن یمھ دوم ژانویلى خاتمھ داده و حداک�ر در نمیتح

 را اىات تھاجمى گستردهی مرکزى عملھاى جبھھىھی ھوا در کلوضع
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د کھ ما ھرآنچھ را کھ یشما شکى نداشتھ باش. آغاز کندھا آلمانىھیعل
م داد تا بھ واحدھاى نظامى شجاع ی انجام خواھ،تواند انجام شودمی
.«میارى رسانین خود یمتفق

:ھ اظھار داشتینو ژا٩ن در یى استال.ش بھ واھیل در نامھ جوابیچرچ.و

من آن نامھ را .ار سپاسگزارمی پر شور شما بسىمن از نامھ»
باشد .ش ارسال داشتمازنھاور فقط براى اطالع شخصىیبراى ژنرال آ

.«!ت ھمراه باشدی شما با موفقىبانھیکھ اقدام نج

ن در غرب سرعت داده یت واحدھاى نظامى متفقینکھ بھ تقویبا خواست ا
ھا آلمانىھی واحدھاى نظامى شوروى مصمم شد زمان حملھ علشود فرماندھى

١٢.دیھ منتقل نمای ژانو١٢ھ بھ ی ژانو٢٠آلمان از  ــ  شوروىىرا در جبھھ
اى شرق تا یعى از دری وسى بزرگ قواى نظامى شوروى در جبھھىھ حملھیژانو

.کارپات آغاز شد
حرکت درآمد ما بھ یمى توپخانھ و ھواپیر عظی لشگر شوروى با مقاد١٥٠

لومتر بھ یآلمان را در ھم شکست و واحدھاى نظامى آلمان را صدھا کى کھ جبھھ
.عقب راند
ھ واحدھاى نظامى آلمان در جبھھ ارتش پنجم و ششم زرھى ی ژانو١٢در 

آنھا . خود خاتمھ دادندى بھ حملھ،کردندمیدى مبادرت یش روى جدید بھ پیکھ با
 قواى ىھیده شدند و بھ سمت شرق علیش روز از جبھھ عقب ک٦ تا ٥در طى 

 واحدھاى نظامى آلمان ىحملھ.کار گرفتھ شدندھ نظامى مھاجم شوروى ب
.دمیدرغرب بھ شکست انجا

:ن نوشتیو استال.ل بھ ىیچرچ. و١٩٤٥ھ ی ژانو١٧در 

ار سپاسگزارم و بى اندازه یتان بسمن از شما براى نامھ»
ر مناسبى بر شما گذارده ی�أن تیى تدر چنئخرسندم کھ مارشال ھوا

لم بھ مناسبت تھاجم یم قلب مامیحضرت و از صیبنام دولت اعل.است
د از شما تشکر کرده و یا شرق شروع کردهىمى کھ شما در جبھھیعظ
.میتان آرزوى خوشبختى نمایبرا

زنھاور ید چھ اھدافى را ژنرال آیدانمید شما ھم یاکنون بدون ترد
 تحقق آنھا توسط تھاجم اىندازهکند و تا چھ امیدنبال 

RUNDSTEDTSمن .ر افتاده استیخأ دچار مانع شده و بھ ت
٢١ارتش .رودمیش ی بى وقفھ پھامطمئنم کھ مبارزه در تمام جبھھ
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لد مارشال مونتگومرى امروز در حوالى یس در تحت فرمان فیانگل
ROERMANDجنوبى آغاز بھ حملھ کرده است .».

 خطاب بھ واحدھاى قواى نظامى ١٩٤٥ىوریھ مورخ فنیدر فرمان استال
:دیآمین حملھ یرامون ایشوروى در پ

اى ی امسال ارتش سرخ در تمام طول جبھھ از درىھیدر ژانو»
رو براى در ھم کوفتنش یسابقھ و با تمام نی بىکارپات بھ دشمن ضربھ

 مواضع قدرتمند ،لومتری ک١٢٠٠عى بطول ی وسىدر جبھھ.وارد آورد
در . در ھم شکست، سال آنرا بنا کرده بودندھاى را کھ سالھالمانآ

ع و استادانھ بھ یات سری ارتش سرخ دشمن را با عمل،طى تھاجم خود
.سمت غرب عقب نشاند

ا منجر شد کھ جز بھ آنیت تھاجم زمستانى ما قبل از ھر چیموفق
ر ک و آلزاس را ھدف خود قرایتھاجم زمستانى آلمان را کھ اشغال بلژ

ن ما امکان داد کھ از جانب ی متفقھاى بھ شکست و بھ ارتش،بودند
ات یب عملین ترتی توسل جستھ و بداھ آلمانىھیخودشان بھ تھاجم عل

ات تھاجمى ارتش سرخ در شرق یتھاجمى خود در غرب را با عمل
.«متصل کنند

.ن نحو رفتار کردین بھ ایاستال.و.ى
.کنندمیحو رفتار ن نیقى در مبارزه بھ این حقیمتحد

********
.قندینھا حقایا

ف گر و ی تحر،انیخ و مفتریف کنندگان تاریز تحرین علت نمی بھ ھًعتایطب
ح یآنھا ترج.گذارندمیات نیرا آنھا احترامى بھ واقعیز.شوندمیده میمفترى نا

لى براى یکن دلیل. سر و کار داشتھ باشند،ى و افترازنىئاوه گویدھند با می
ق ھمھ یر خواھند شد حقاین حضرات سرانجام ناگزید وجود ندارد کھ ایدتر

ات پا بر جا یشوند و واقعمیى و افترا زنى سپرى ئاوه گوی کھ ،رندیدانستھ را بپذ
.مانندمی

.ر شوروىیدفتر اطالعاتى اتحاد جماھ
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