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انگلستان و فرانسه بدون قيد و  ٬آمريکا ٬آلمان نازى در برلين در مقابل اتحاد جماهير شوروى ٥٤٩١مى  ٤در 

 توپ مورد ستايش قرار گرفت.   ٥۰۰۰از  گلوله ٣۰شرط تسليم شد. پيروزى در مسکو با شليک 

 ٬نيروهاى نظامى اتحاد جماهير شوروىاين اداى احترامى بود به پيروزى توده ها بر فاشيسم و به افتخار 

 بخاطر مبارزه قهرمانانه شان. ٬دريايى و هوايى

اتحاد جماهير شوروى مورد حمله بزرگترين ارتش تجاوز گر در تاريخ بشريت  ٬ ٥٤٩٥ژوئن  ٬چهار سال قبل

مليون نفر  ٩٬٤ميليون نفر سرباز مسلح در اختيار داشت. از ميان آنها  ٨قرار  گرفته بود. آلمان نازى بيش از 

يون از گروههاى کمکى از ميان جهت فتح اتحاد جماهير شوروى فرستاده شده بودند. نزديک به يک ميل

مجارستان و فنالند و داوطلبان از ديگر کشورهاى اروپايى به کمک آنها آمده  ٬رومانى ٬متحدان نازيها ايتاليا

ميليون نفر بود. اتحاد جماهير  ١٬١با  بالغبودند. رقم سربازان ارتش تجاوز گر بر عليه اتحاد جماهير شوروى 

صنعتى و قدرت دفاعى خويش بشدت  ٬جهت افزايش توليدات کشاورزى ٥٤٣۰که در خالل دهه هاى  ٬شوروى

 موفق به سازماندهى ارتشى متشکل از پنج ميليون نفر شده بود. ٥٤٩٥تا ژوئن  ٬کار کرده بود

ميليون نفر در مرزهاى غربى مستقر شده بودند. در سواحل اقيانوس آرام اتحاد  ٩٬٤ ٬بخشى از اين نيروها

تشى بيش از يک ميليون نفر را براى مقابله با  تجاوز ژاپن آماده نموده بود. عالوه بر اين جماهير شوروى ار

صدها هزار سرباز در مرز ترکيه مستقر بودند. توازن نظامى در غرب در مقايسه با ارتش نازيها بسيار 

زى قهرمانانه اتحاد بزرگترين و در زمان خود مجهزترين ارتش بود. پيرو ارتش تجاوزگر نازيها ناموزون بود.

 جماهير شوروى نيز بر اين ارتش به همان بزرگى.



سال پيش نازيسم بعنوان قدرتى جهانى نابود شد و مردم جهان توانستند به راحتى نفسى  ١٤امسال براى 

 بکشند. تاريکى نازيها از ميان برداشته شد و زندگى توانست ادامه پيدا کند. اما اجازه ندهيد فراموش کنيم که

آن آزادى که ما امروز اجازه تجربه آنرا يافته ايم توسط انسانهايى حاصل شد که جان خود را فداى متوقف 

نمودن نازيسم نمودند. اين امر را مردم اتحاد جماهير شوروى در مقياسى غير قابل مقايسه با ديگر مردم جهان 

نفر از مردم اتحاد جماهير شوروى را کشتند. ميليون  ٩١انجام دادند. نازيها در خالل جنگ جهانى دوم بيش از 

 نفر. ٩٤٩۰۰۰در مقايسه با سربازان قربانى  آمريکا 

بديهى است که مردم اتحاد جماهير شوروى بايد محل افتخارى را در جريان يادبود جنگ جهانى دوم و تشريفات 

جنگ داشته باشند. اما اينچنين نيست. در حال حاضر در عوض حقايق در مورد جنگ جهانى و مبارزه  ىپايان

کتابهاى تاريخى  ٬قهرمانانه اتحاد جماهير شوروى جهت نجات جهان از بربريت نازيها از رسانه هاى گروهى

تاريخ امريست متداول  کشورهاى سرمايه دارى ناپديد شده اند. در حال حاضر جعل در مدارس و دانشگاههاى

 زمانيکه مسئله جنگ جهانى و شکست نازيها مطرح ميشود.

سرمايه داران و رهبران آنها در ميان مونوپولها و اليگارشيهاى مالى نميخواهند جايى را براى همدردى براى 

هت به اتحاد جماهير شوروى و سيستم سوسياليستى که توانست برترى و توان خود را در جمع آورى نيرو ج

 زانو در آوردن آلمان نازى سرمايه دار به اثبات رساند باقى بگذارد.   

ارائه حقايق در مورد جنگ جهانى دوم و آن ضربات بزرگيست که به از ريشه  ٬مختصرا ٬هدف مقاله زير

برکندن نازيها منتهى شد. در اين مقاله به خواننده اين امکان داده ميشود که در ک شخصى خويش را از 

حوادثى که به پايانى مثبت از بزرگترين تراژدى در تاريخ بشريت منتهى شد بوجود بياورد. اين مقاله حاوى 

حقايقى ضرورى که بدون آنها ما قادر نخواهيم بود که درکمان را بر اساس واقعيتها بنا  ٬بسياريستحقايق 

 نهيم.
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 ٩٥-٥٤٣٣آلمان نازى 
  

امپرياليسم چگونه عمل ميکند زمانيکه صحبت بر سر جعل حوادثى در تاريخ است که با جنگ جهانى دوم پيوند 

تبليغات رسانه هاى خبرى سرمايه دارى بر عليه اتحاد جماهير شوروى تنها محصولى از خورده است؟ 

روزنامه نويسان جهت بد نام نمودن سوسياليسم نيست. سياستمداران  عملکردسياستمداران ارتجاعى منفرد يا 

 و خبرنگاران حلقه هايى هستند جهت انتشار اخبار جعلى تاريخى. 

با يا پولهاى دولتى با  ارگانهاى دولتى توسطاما جعل تاريخ به تقاضاى سرمايه دارى بين المللى و معموال 

را گونه ماموريتها اين انجام که  نهايىآ صورت ميپذيرد. اندار صندوقهاى اقتصادى سرمايهاز کمکهاى بزرگ 

يى هستند که در دانشگاههاى کشورهاى امپرياليستى کار ميکنند. اينچنين معموال پروفسورها بر عهده ميگيرند

"ارتش آمريکا  ٬در ميان آنها ٬در مورد جنگ جهانىکتاب جلد  ٥۰۰جايى که پنتاگون بيش از  ٬بود در آمريکا

جايى که دولت انگليس "تاريخ  ٬منتشر نمود. و اينچنين بود در انگستان ٬جلد ٨۰در را و جنگ جهانى دوم" 

 جلد منتشر نمود. ٨۰ى دوم" را در نهاجرسمى در مورد جنگ 

 

 "حقيقت رسمى"  
آلمان و جنگ تحت نام "سرزمين را کتاب جلد  ده Bundeswehrتاريخى  -در آلمان غربى بخش نظامى

جلد  ٤٤در ژاپن وزارت دفاع "تاريخ رسمى در مورد جنگ در شرق آسيا" را در  جهانى دوم" منتشر نمود.

 منتشر کرد.  

" که اساس تبليغات ضد اتحاد جماهير شوروى را در مورد جنگ جهانى ى هستنداز "حقايق رسم آن شکل ٬اين

يست در جهت کوچک جلوه دادن و يا نابود نمودن دائمتمايل  تالشهارج مشترک همه اين خد. منتشکيل ميده

آنها ميخواهند سوسياليسم را بد نام  همزمان. شکست نازيهادر نقش اتحاد جماهير شوروى در مورد  ايقحق

خشن امپرياليستها را توجيح نمايند. همراهان آنها زمانيکه صحبت بر سر انتشار انبوه  هاىنموده و سياست

به تمام اين خواص توجه ميکنند  ٬حتى فيلمهاى ويدئوييست فيلمها و در حال حاضر ٬مجالت رنگارنگ ٬کتابها

 پرهيز نمايند.اما توجه نميکنند به اينکه از استفاده از دروغهاى آشکار در محدوده اى بسيار گسترده 

منجر شود کمونيسم به ضد  بتواندکه  ترفندىهر توسل به سرمايه دارى از  ٬مردمسياسى نبرد براى اراده ر د 

 .سازيمبرمال را  امپرياليستها کاذبتبليغات اين از اهميت بسيارى برخوردار است که . دريغ نميورزد

   



 کردن مهم است افشاء
ارائه  ٥٤٣۰در خالل دهه هاى  ٬آلمان ٬از شرايط سياسى در کشور نازيهااجازه بدهيد که مختصرا تصويرى 

 .کشيدنددمکراسى غربى را به چالش  حکومتهاىنازيها  ٥٤٣٣پس از بدست گيرى قدرت در ژانويه  بدهيم.

افت ريشه برکندن کمونيستها از سرمايه داران آلمانى کمک مالى درياز جهت سرکوب طبقه کارگر و هيتلر 

در قدرت ميخواست کلنيهاى آلمان را که در جريان جنگ جهانى اول به  سمهعالوه بر اين نازي. ودنموده ب

ى را در اروپاى شرقى و اتحاد جماهير دبود باز پس گرفته و مناطق جدي هانگلستان و فرانسه واگذار نمود

شهوت نازيها به قدرت به همانجا ختم نشد. تسخير تمام جهان در دستور کار  تسخير خود درآورد.  شوروى به

آلمان را براى  ٬آنها قرار داشت. همزمان که هتيلر کمونيستها و فعاالن اتحاديه اى را کشته و زندانى ميکرد

 جنگ جهانى آماده مينمود. 

  

   نازيها در حمله 
آلمانيها کنفرانس خلع سالح را در ژنو ترک نمودند. در همان ماه هيتلر اعالم نمود که آلمان  ٥٤٣٣در اکتبر 

که نقض توافقنامه  ٬قانون نظام وظيفه عمومى رانازيها  ٥٤٣١مارس  ٥٤. در کردهجامعه ملل را ترک 

بازسازى ماشين نظامى آلمان در آنزمان بصورتى جدى سرعت گرفت. در  .تصويب نمودند ٬بود ٥٤٥٤ورساى 

نقض بعدى قانون ورساى رخ داد. ارتش آلمان پيشروى نموده و منطقه غير نظامى  ٥٤٣٤مارس 

Rhenlandet .تاس آلمانى انداخته شده بود. آيا قدرتهاى غربى بايد هيتلر را  را به اشغال خود در آورد

به انست بدون کوچکترين عکس العملى از جانب قدرتهاى غربى توافقنامه ورساى توا نقض ؟متوقف مينمودند

 .شداجرا گذاشته 

هيتلر  ٬بايستد انگليسعليرغم اينکه آلمان هنوز ارتشى نداشت که بتواند در مقابل ارتشهاى فرانسه و يا 

نمود. او با احساسات ميبعنوان ديکتاتورى جهانى بدون اينکه قدرتهاى جهانى آنرا مورد سوال قرار دهند رفتار 

او نقش نازيها را بپذيرند.  هاىکه در خفا سياست دضد کمونيستى سرمايه دارى همنوا شد و آنها را ناگزير نمو

فتوحات خود بسوى بر عهده گرفت و وعده داد که در جريان را آخرين دژ قدرتهاى غربى بر عليه کمونيستها 

در حال تبديل شدن به نيرويى بود قدرت نظامى آلمان بصورتى پيوسته افزايش ميافت و  شرق پيشروى نمايد.

جبهه ايجاد در مورد هشدارهاى اتحاد جماهير شوروى به . همه جهان را مورد تهديد قرار بدهد ميخواستکه 

 امنيتى جمعى هرگز پاسخ داده نشد. ايجاد اى ضد نازى براى 

  

 
  

  ٬انگلستان و فرانسه در توافقنامه مونيخ با تاييدرا  Sudetland٬ ٬آلمان نازى مناطق آلمانى زبان در چکسلواکى ٥٤٣٨در سپتامبر 

نخست وزير انگلستان چمبرلين از جمله با هيتلر و وزير امور خارجه آلمان  ٬از توافقنامه مونيخ ىدر تصوير اشغال نمود.

Ribbentrop ديده ميشود. 

 

تحت ا چنان بود که اغلب کشورهاى سرمايه دارى در همانزمان پوضعيت سياسى در ارو ٥٤٩٥در ژوئن 

در سپتامبر منطقه چکى  ٬شنازى اطريآلمان  ٥٤٣٨در مارس  مينمودند.عمل  حکومت فاشيستىفرمان 

Sudetenland تمام  ٥٤٣٤( و در مارس ٥٤٣٨سپتامبر  ٬)با تاييد انگلستان و فرانسه در توافقنامه مونيخ

فرانکو قدرت را با کمک ايتالياى  –فاشيستهاى  ٥٤٣٤در مارس  را به اشغال خود درآورد. چکسلواکى

 فاشيستى و آلمان نازى در اسپانيا بدست گرفتند.

نازيها به لهستان يورش بردند. کشور از فرانسه و انگلستان براى امنيت خود ضمانتى  ٥٤٣٤در اول سپتامبر 

اعالم جنگ رسمى انگلستان و اما در زمان تجاوز اين دو کشور بى عمل به تماشا ايستادند.  ٬دريافت نموده بود



. با اينحال آنها در خالل اين روزها از اين ندسپتامبر تنها عباراتى بى ارزش بود ٣فرانسه بر عليه آلمان در 

 . يکسره سازندرا  نازيسمامکان برخودار بودند که کار 

اعتراف بدين ترتيب  ٬رئيس ستاد عملياتى ارتش آلمان Alfred Jodl پس از جنگ در خالل دادگاه نورنبرگ 

لشگر فرانسوى و   ٥۰۰که آن  بودفقط به اين دليل  يمشکست نخورد ٥٤٣٤ما در همان سال  اينکهنمود: "

 ٤٥ از نازيها". )نگاه داشته شدندآلمانى منفعل  لشگر ٩١در غرب در مقابل تحت فرمان لهستانيها انگليسى 

 بر عليه لهستانيها استفاده کردند(.    تيپ نظامىو سه  لشگر

  

 تقريبا تمام اروپا را به تصرف خود درآورد
موج تجاوزات نازيها در اوپا ادامه يافت. دانمارک در ماه آوريل و نروژ در ماه ژوئن توسط  ٥٤٩۰در خالل 

کمى بعد از آن  ٬مى ٥٩ارتش نازيها به سمت غرب روى آورد. هلند در  ٥٤٩۰مى  ٥۰در  .ندنازيها اشغال شد

 اده بودند.تمى تانکهاى آلمانى در کنار کانال انگستان ايس ٩۰مى تسليم شدند. در  ٩٨لولزامبورگ و بلژيک در 

قدرتمند آلمان تسليم شد و بايد نفر در شما ل فرانسه در مقابل ارتش  ٣٣۰۰۰۰يک ارتش انگليسى متشکل از 

به اضافه  ٬ژوئن(. انگليسيها مقدار بسيار زيادى اسلحه ٩ا مى ت ٩٢با سرعت در انگلستان تخليه ميشدند )

قدرت نظامى يک  ٬ه. فرانسه بودنداز خود بجاى گذاشت که نازيها به مالکيت خود درآورد ٬دستگاه تانک ٢۰۰

ژوئن  ٩٩آلمان طى پنج هفته فرانسه را به زانو درآورد. فرانسه در  قربانى بعدى نازيها بود. ٬در اروپابزرگ 

 م شد. تسلي

مجارستان  ٬الندفن ٬ا ايتالياپنازيها يونان و يوگسالوى را اشغال نمودند. در ضمن در ارو ٥٤٩٥در خالل آوريل 

نازيها بودند. در عرض سه سال نازيها تقريبا تمام  بردهبلغارستان و اسلواکين  وو رومانى متحد با آلمان نازى 

 .نداروپا را به اشغال خود درآورد

 

 " غافلگيرانه "جنگ
بعنوان ارتشى شکست ناپذير برجسته  Wehrmacht٬ ٬در چشم جهانيان ارتش آلمان ٥٤٩٥در بهار سال 

هواپيما  ٣٨٣٩تانک و  ٩٨١۰ ٬نظامى لشگر و يک تيپ ٥٣١غرب نازيها عليه شد. در جريان جنگ خود بر 

 داشتند.  در اختيار 

چه نيروهاى نظامى اين اگر  دادندبلژيک و هلند را شکست  ٬انگلستان ٬آنها در عرض پنج هفته فرانسه

تش آلمان از يک شيوه جنگى جديد لشگر ميشد. در جنگ ار ٥٩٢وع شامل مجکشورها در م

    جنگ غافلگيرانه نام گرفته بود استفاده کردند. ”blitzkrieg”که

جنگ غافلگيرانه يک شيوه جنگى سريع بود که از طريق استفاده از تعداد بسيارى از ماشينهاى جنگى مکانيزه 

و تانک به پيش برده ميشد. هدف نابودى دشمن بود قبل از اينکه آنها امکان استفاده از نيروهاى نظامى خود 

)بخش ساخته بود جنگى قدرتمندى را  صنعت ٬در خالل حکومت نازيها ٬. کشور صنعتى آلمانميکردندرا پيدا 

نيروى  ٬مکانيزه با جنگى غافلگيرانه  جهت فتح اروپابزرگى از آنرا با کمک مالى آمريکا( که ميتوانست 

 . تغذيه نمايددريايى و هواپيماهاى جنگى را با همه سالحهاى ضروى و مدرن 

نازيها طى سه سال بصورتى  قدرتنفر تحت فرمان خود داشت! را ميليون  ٣۰۰آلمان نازى  ٥٤٩٥در بهار 

ماشين مطيع خود را ظرفيتهاى توليدى اروپا در صنعتى و باورنکردنى افزايش يافته بود. کشورهاى سنتى 

    . ميکردندو آنچيزى را که ارتش آلمان نياز داشت توليد  نمودهجنگى آلمان نازى 

  

 نازيها سلطهتحت 
اما  ٬بر عليه اتحاد جماهير شوروى فصليست تقريبا ناشناخته ىاروپا در جنگ ىصنعت تواناستفاده نازيها از 

توليد  عتصن ٬صنايع فلزىزمام امور در لهستان براى مثال آلمانيها  بسيار مهم از تاريخ جنگ جهانى دوم.

و شرکت بزرگ  ٩٤٩ شامل مجموعدر که و صنعت شيمى را  Schlesienمعادن ذغال سنگ  ٬ماشين آالت

بيشترى را  هاىدر فرانسه غارت نازيها سود .فتندربدست گ ٬متوسط ميشدشرکتهاى بزرگ و  ٣١۰۰۰تقريبا 

کليه روى  سلطه خود را برنازيها  ٬عظيمتر از لهستان Lorraine٬بجز ذوب آهن و صنايع فلز  توليد نمود.

 اعمال نمودند.آلومينيوم و منيزيم  ٬مس ٬فلزات استراتژيک منابعکارخانجات اتومبيل و هواپيما سازى و 

 و انبارهاى بزرگ آنها را به تصرف خود درآوردند.سازى ابزار  –در ضمن آنها کليه کارخانجات ماشين و 

به راه آهنهاى آلمان را هزار واگن راه آهن  ٩۰۰۰۰لوکوموتيو و  ٩۰۰۰نيز از فرانسه نازيها براى مثال 

 نمودند.منتقل 

در مجموع حجم توليد ساالنه اى آلمان نازى  ٥٤٩٥در بهار در ضمن غارت کشورهاى تحت اشغال مشابه بود. 

ميليون تن ذغال را دارا بود. اتحاد جماهير شوروى در خالل دهه هاى  ٩٣٤ميليون تن فوالد و  ٣٥٬٨بالغ بر 



ميليون تن  ٥٨٬٣٬ ٥٤٩٥ داده بود که در بهاربا تالشى فراوان توليدى از فوالد و ذغال را سازمان  ٥٤٣۰

تفاوت در امکانات توليد ميان اروپاى صنعتى و اتحاد جماهير  نتيجه ميداد.ميليون تن ذغال  ٥٤١٬٤فوالد و 

 شوروى در حال توسعه قابل توجه بود.

 ميليون دالر ٩٨ که به ترتيب برابر بودند با کشور راسه نازيها ذخائر طالى  بلژيک و هلند ٬در چکسلواکى

)اين دزديها  .ندبه تصرف خود در آور ٬هلندى florinميليون  ٢٥٬٣و بلژيک ميليون دالر  ٩٩٨ ٬چکسلواکى

 با آمريکا و انگلستان در راس آنها انجام شدند.( Bank for International Settlementsبا کمک 

 ٣ ٬ ٥٤٩٥. در بهار سال مينمودندهمزمان کارگران و اسيران جنگى را به انجام کار اجبارى در آلمان ناگزير 

 ميليون کارگر خارجى در کارخانجات آلمانى کار ميکردند.

پيروزى بر نيروهاى نظامى در جريان آنها بود که ابزار جنگى براى قدرت نازيها  به همان اندازه با اهميت

هواپيماى جنگى و کليه  ٣۰۰۰ ٬تانک ١۰۰۰براى مثال نازيها در فرانسه  .به تصرف خود در آوردنداروپايى 

 ٣٨تجهيزات باقيمانده ارتش فرانسه را به تصاحب خود درآوردند. با ابزار جنگى فرانسوى نازيها توانستند 

اينها بخشى از تدارکات سه لشگر موتورى و  يک لشگر زرهى سازمان دهى نمايند. تمام  ٬لشگر پياده نظام

 بود بر عليه اتحاد جماهير شوروى. ىجنگ بزرگ

 

  Barbarossa عمليات 
صبح ٬ ٥٤٩٥ژوئن  ٩٩ ش دردانو متح که نيروهاى نظامى نازيهابا اين نيروى متشکل صنعتى اروپايى بود 

شکست اتحاد جماهير شوروى با جنگى  هيتلراظهارات به اتحاد جماهير شوروى يورش بردند. بر اساس  ٬روز

 ٬پيش بينى شده بود که جنگ در آغاز سپتامبر همان سال مکان پذير بود.اهفته  ٥۰تا  ٨غافلگيرانه در عرض 

پايان يابد. سپس قصد داشتند که  ٬همه چيز بر اساس تجربيات بدست آمده از جنگ بر عليه کشورهاى اروپايى

در ادامه قرار بود که اتحاد جماهير  و کمونيسم را از ريشه برکنند. نمودهکه دولت سوسياليستى را متالشى 

که متعاقب آن جمعيت آنجا بعنوان برده براى نازيها مورد استفاده قرار  ٬شورروى به چهار منطقه تقسيم بشود

و  ٬گيرند. قرار بود که بخش بزرگى از اتحاد جماهير شوروى از طريق کشتار و قحطى از سکنه خالى شود

 نابود شوند.   ٬کيف و بسيارى ديگر ٬لنينگرد ٬مانند مسکو ٬شهرهاى بزرگ اتحاد جماهير شوروى

جنگ در  براىرئيس ستاد ژنرالهاى ارتش آلمان هالدر در خاطرات جنگى خود در مورد دستور العلمهاى هيتلر 

در شرق راه را براى آينده اى خشونت "اين جنگى ويرانگر است....... در حال حاضر  :شرق نوشته بود

  ."مينمايدهموار مطلوب 

 ٥٤٩٥اطمينان داشتند که در همان بهار سال به يک پيروزى سريع در اتحاد جماهير شوروى  آنچناننازيها  

حمله به انگلستان و تدارکات جهت يورش به  ٬دقيقى جهت فتح آسيا و آفريقا کار کردن بر روى طرحهاى

. يک جنگ غافلگيرانه موفق بر عليه اتحاد جماهير شوروى کليد به  ندآمريکاى شمالى و جنوبى را  آغاز نمود

   بردگى کشيدن تمام جهان بود.

  

 مخصوص "دادگاههاى "قضاوت 
دند. آنها آورنده يير شوروى و مردم غير مسلح را تدارک ميدهجمااتحاد رهبران نازيها نابودى ارتش 

 هيتلر در اين مورد در کتاب خود ٥٤٩١ايدئولوژى مارکسيسم لنينيسم تصور ميشدند. در سال 

 " Mein Kampf.نوشته بود "  

که راه را براى هيتلر جهت دريافت نگرشى بود  ٬تمايل به نابودى کمونيسم در آلمان و اتحاد جماهير شوروى

يک کمک مالى عظيم از سرمايه داران بزرگ آلمانى هموار نموده بود.اين آنها بودند که قدرت را در آلمان به 

ارگان رسمى حزب کمونيست سوئد به  ٬رسيدن هيتلر" در نشريه کارگر قدرت)به " کرده بودندهتيلر اعطا 

  نگاه کنيد(. ٩٥/٥٤٤٤ تاريخ

تصميمات حقوقى با اين اهداف تدارک ديده شده از زمانيکه حمله به اتحاد جماهير شوروى آغاز شد تعداى 

"دستور العملهاى مخصوص  ٬"Barbarossaمخصوص در منطقه دادگاههاى "قضاوت  اهداف:بودند. اين 

جماهير شوروى" يا "دستور العملها در مورد چگونگى برخورد با اسيران جنگى اتحاد  ٬نيروهاى نظامى"

 .  نامگذارى شده بودند "دستور العملها به کميسرهاى پليس"

  



 
  

 مادران اتحاد جماهير شوروى در جبهه جنگ به دنبال پسران خود ميگردند. 

 

ن تصميمات حقوقى مخصوص به سربازان آلمانى در برخورد با مردم اتحاد جماهير شوروى آزادى عمل آ 

ميتوانستند مردم را تحت ظلم ستم قرار داده و به  که مايل بودند طريقىهر ميداد. سربازان آلمانى و افسران به 

 قتل برسانند بدون اينکه جوابگوى اعمال خويش باشند.

 

 داده شدهبربريت سازمان 
يا در اردوگاههاى کار و  ميشداستفاده بعنوان برده اورزى شاسيران جنگى در کارخانجات و زمينهاى کاز 

قضاوت دادگاهها نازى در اتحاد  .براى اينکه در انتظار گرسنگى و بيمارى بميرندزندانى ميشدند اجبارى 

  سازماندهى شده بود جهت نابودى مردم اتحاد جماهير شوروى. ىجماهير شوروى بربريت

که نيروهاى نظامى نازيها فرصت کشتن آنها را در خالل  انسانىميليون  ٩١توسط  ٬اينکه اين يک حقيقت است

  گواهى ميشود. از اينکه شکست بخورند و بايد از اتحاد جماهير شوروى ميگريختند پيش ٬سه سال

ژوئن  ٩٩نيروهاى نظامى که در جريان جنگهاى مرزى در اتحاد جماهير شوروى در  ارزيابىدانش در مورد 

گرفتند ضرورتيست مطلق براى درک مورد تقابل قرار و بقيه جنگهاى بزرگ در خالل جنگ جهانى دوم  ٥٤٩٥

 واقعى نتيجه جنگ.

و  –تانک  ٣٣از ميان آنها  ٬لشگر ٥١٣در جريان حمله به اتحاد جماهير شوروى آلمان نازى ارتشى بالغ بر 

و  اسلحه ٩٩۰۰۰. نيروهاى نظامى آلمانى به ه بودرا بسيچ نمود ٬ميليون نفر ٩٬٤در مجموع  ٬لشگر موتورى

نيروهاى نظامى متحدان بودند. هواپيما مجهز  ٩۰۰۰   توپهاى جنگى تانک و ٩۰۰۰بيش از  ٬انداز خمپاره

 ٥۰۰۰تانک و و  ٩٤۰ ٬و خمپاره انداز اسلحه ١٩۰۰ ٬نفر ٤۰۰۰۰۰لشگر متشکل از  ٣٢آلمان نازى از 

 هواپيما تشکيل ميشدند.  

انسان نژاد . ندميليون نفر تشکيل ميشد ١٬١لشگر با  ٥٤۰در مجموع نيروهاى نظامى تجاوز گر نازيها از 

مدرن مجهز بودند مختلف و انواع سالحهاى بخوبى با هرگز اينچنين ارتش تجاوزگر عظيمى را که در ضمن 

  بخود نديده است.

تيپ نظامى  ٩لشگر و  ٥٢۰از  ندمتشکل بود نيروهاى نظامى مستقر در مرزهاى اتحاد جماهير شوروى

( ٣٩ – Tو  KV) اخير هاىمدلاز تانک  ٥٩٢١ ٬توپ خمپاره انداز ٣٢١۰۰۰ ٬زاميليون سرب ٩٬٤متشکل از 

که اولين شوک بود در نتيجه ارتش تجاوزگر نازيها دو برابر ارتش اتحاد جماهير شوروى  .هواپيما ٥١٩۰و 

نظامى را سازمان داده بودند  ىيقوافرماندهان نظامى نازيها  کاملشوکى  در جهت دادنجنگى را دريافت کرد. 

 ميتوان فهميدميان پنج تا شش برابر بزرگتر از نيروهاى نظامى اتحاد جماهير شوروى در اين مناطق بود. که 

ند: "ما در حال نوشت ٬در تدارکات خود براى روزهاى يورش ٬ ٥٤٩٥نظامى نازيها در مى ان رهبرکه چرا 

نيروهاى ما از روسها برترند..... زمانيکه ازتجربيات جنگى صحبت به ميان ميايد  .حاضر از نظر تعداد برتريم

اما پس از آن پيروزيها در انتظار نخواهند ايستاد و ما پيروز  ٬ه ايستاده ايمروز ٥٩تا  ٨ در مقابل جنگىما 

 "خواهيم شد.



چرا نمتيوانست  ٬ندغافلگيرانه در مقابل کشورهاى اروپايى سرمايه دارى بخوبى موفق شده بود هاىاگر جنگ

تبديل شد چيزى به واقعيت در اتحاد جماهير شوروى  به همان خوبى در مقابل اتحاد جاهير شوروى موفق شود؟

نى را که در خدمت نازيها بودند. اوال دولت اتحاد جماهير شوروى به موقع تمام خائنانکه نازيها درانتظارش 

 .ناتوان ساخته بود ٬ميتوانستند تدارکات نظامى و دفاعى اتحاد جماهير شوروىى را تضعيف و نابود سازند

   

 بود خيانت ريشه کن شده
. براى اولين بار نيروهاى ندوجود داشت داشتتصرف خود  دراينچنين افرادى در هر جايى که آلمان نازى 

کن شده بود. در  هکشورى وارد شدند که خيانت سازمان داده شده بصورتى تقريبا کامل ريشنظامى نازيها به 

اين را سفير  ٬همکارى با فرماندهان نظامى آلمانى "هيچ ]کار داخلى[ در پشت جبهه هاى روسى وجود نداشت

 تاييد نمود. ٣٨تا  ٥٤٣٤آمريکا جوزف ديويس در مسکو ميان سالهاى 

 henleinareگرفت. "هيچ  ٥٤٣٨ – ٥٤٣٤گ را در دادگاههاى سياسى ميان سال خيانت سياسى ضربه مر 

بلژيکى و هيچ خيانکار نروژى در تصوير اتحاد  de grellesهيچ  ٬هيچ تيوس اسلواکى ٬ sudettyskaاهل 

 جماهير شوروى وجود نداشت.....آنها تيرباران شده بودند.

 

 تندسخاپا ب مردم
کامال توسط بر آن طبقه ثروتمند حاکم  ٬کهه در اتحاد جماهير شوروى تکرار نشد. فرانسه اى خيانت در فرانس

و جايى که نيروهاى نظامى نازى تمام تضعيف شده  ٬بدون هيچ مقاومتى تسليم شده بودندکه هوادارن نازيها 

همه مردم جهت دفاع از  . در اتحاد جماهير شوروىه بودندافسرى مالقات کردبرخورد با بدون آنرا پادگانهاى 

 کشور سوسياليستى بپاخاستند. 

. دولت سوسياليستى تمام بدهدنشان نيز  ىخود را در چنين شرايط دشوارتوانست حتى ياليسم سامکانات سو

 ارتش اتحاد جماهير شوروىجنگى توليد جهت افزايش قدرت  براى مبارزهقهرمانانه و  ىکشور را در مقاومت

به داخل اتحاد  مرکز و جنوب ٬پنج ماه اول جنگ گروههاى نظامى آلمان نازى در شمالدر خالل . بسيج نمود

نزديکتر شده و مسکو  ٬جماهير شوروى پيشروى نمودند و موفق شدند لنينگراد را به محاصره خود درآورند

بسيار قدرتمند نازيها توانست در  ارتشرا مورد تهديد قرار دهند و خود را به منابع نفتى قفقاز نزديک نمايند. 

مرحله مقدماتى ارتش اتحاد جماهير شوروى را وادار به عقب نشينى نموده و بخش مهمى از مناطق شوروى 

 را به اشغال خود در آورد. 

و سربازان  انمجروح ٬جانى که تلفات ٬ىبسيار سنگين خساراتاتحاد جماهير شوروى به  در خالل اين دوران

. اما عقب نشينى اتحاد جماهير شوروى موقتى بود و سازماندهى وارد آمد ٬را شامل ميشدته شده به اسارت گرف

بوجود  اختاللىوروى ششده. در هيچ يک از بخشهاى جنگى نيروهاى نظامى فاشيستى نتوانستد در دفاع ارتش 

در کليه جبهه ها و آنها را  فرسوده نمودهى بسيار شديد نيروهاى نظامى شوروى دشمن را ي. در جنگهابياورند

فرماندهان فاشيست باالجبار اقرار کردند که طرح آنها جهت  ٥٤٩٥. در پايان تابستان کردندبه توقف  ناگزير

 اتمبارزدر مورد هاى فراوانى مثال شکست اتحاد جماهير شوروى قبل از اکتبر مورد تهديد قرار گرفته بود.

غرب بصورت ناشناخته اى باقى مانده  براى بسيارى دراغلب آنها ما اوجود دارد قهرمانانه سربازان شوروى 

بشوند انى دوم آشنا همردمى که ميخواهند با حقايق در مورد جنگ جبر سر راه سرمايه دارى  ىجعلتاريخ  اند.

 .ايستاده است

 

   

 آلمانيهافراوان  خسارات

از سربازان و تن  ٥٥۰۰۰امى فاشيستى ظنيروهاى ن ٬ژوئيه ٥٨ژوئن تا  ٩٩از  ٬در خالل اولين ماه جنگ

درصد از نيروى خود را از  ٩۰گردانهاى زرهى و لشگرهاى موتورى بيش از افسران خود را از دست دادند. 

با کنيد مقايسه اين رقم را هواپيما از دست داد.  ٥٩٨آلمان  نيروى هوايىدر طى اين دوران  .ه بودنددست داد

پس  ٬کبير ىبه اصطالح نبرد بريتانيا ٬از دست دادند انگلستان بر عليهيى که آلمانيها در جنگ هاتعداد هواپيما

 از فتح فرانسه. 

مورخان سرمايه دارى جنگ هوايى بر عليه انگلستان را به نبردى تعيين کننده براى پيروزى متحدان در جنگ 

 ٥٥۰۰ ٬ ٥٤٩۰در خالل ماه اوت و سپتامبر  ٬نموده اند. در آنزمان نيروى هوايى آلمانتبديل جهانى دوم 

ى که نيمى از آن زمان طى ٬هواپيما از دست داد. اما در خالل اولين ماه از تجاوز به اتحاد جماهير شوروى

نظامى آلمان  هواپيما از دست دادند! در طى اين دوران نيروهاى ٥٩٨٩آلمانيها  ٬شد نبرد انگلستانصرف 

 نازى براى اولين بار در تاريخ ناگزير به توقف شدند.



  ٬مرکز ٬گروههاى نظامى نازيها ٬سپتامبر ٥۰جوالى تا  ٥۰ ٬که دو ماه به طول انجاميد ٬در نبرد اسمولنسک

 بزودى نيروهاى و به جنگى دفاعى روى آورند.را واگذار براى فتح مسکو  ستيزاولين  ٬ير به توقق شدندزناگ

 نظامى آلمان ميخواستند که براى اولين بار در تاريخ خشونت و فتوحات در اروپا مغلوب شوند.

از خود را در خارج  ٬جنگ جهانى دوم و يکى از تعيين کننده ترين آنها براى نتيجه جنگدر  ضربهاولين  

گروههاى نظامى مسکو به نمايش گذاشت. اطالعات در مورد فتح مسکو به  ٬پايتخت اتحاد جماهير شوروى

 داده شده بود.  [مرکز]بزرگترين و مجهزترين نيروهاى نظامى نازيستى ٬نازيها

  

 نبرد مسکو
جهت اصلى حرکت نيروهاى  اتحاد جماهير شوروى ميدانست که دفتر مرکزى  ىفرماندهاز همان آغاز جنگ 

در جهت حرکت  نظامى فاشيستى بطرف مسکو خواهد بود. اين اهميت بسيارى براى دفاع از شهر داشت.

ه متمرکز نمود آلمان –بسوى مسکو رهبرى شوروى بزرگترين تمرکز نيروهاى نظامى را در جبهه شوروى 

درصد از تيپهاى نظامى تانکى  ٣١ ٬وپخانههنگ ت درصد از ١٩ ٬درصد از کليه لشگرهاى پياده نظام ٣۰ :بود

  درصد هواپيما. ٩۰و 

بيش از  ٬تانک ٩٢۰۰ ٬سربازميليون  ٣در نبرد مسکو  ٬اند حساب شده متخاصمآن دو نيروى  ٬در مجموع

جانبازيهاى مردم غيرنظامى شوروى نيز نقش تعيين کننده اى . داشتندشرکت  توپ ٩٩۰۰۰هواپيما و  ٩۰۰۰

چهار  ٬همراه با نيروهاى نظامى شوروى ٬در تدارکات دفاعى و پيروزى داشت. صدها هزار تن از اهالى مسکو

 .ه بودندبوجود آوردکيلومتر را  ٩۰۰-٣۰۰در جبهه اى به وسعت را خط دفاعى 

زمانيکه ارتش  ٥٤٩٥شود. جنگهاى دفاعى در اکتبر و نوامبر تقسيم بسه بخش  بهنبرد مسکو ميتواند 

 ٥٤٩٥در دسامبر . نمودفاشيستها را ناگزير به توقف و دفاع از خود  ٬بسيار سنگين مبارزاتىدر  ٬شوروى

 ٬ضد حمله شوروى در نزديکى مسکو فاشيستها را ناگزير به عقب نشينى از نزديکى مسکو نمود. سرانجام

لشگر  ٣٨مسکو  مسيردر نيروهاى نظامى اتحاد جماهير شوروى حمله ٥٤٩٩ه و آوريل ميان ماههاى ژانوي

 . کرد گريزوادار به آنها را و  مغلوبنازى را 

 ناپذير ى شکستمانعبه زيها جنگها وحشتناک و با صدها هزار کشته و زخمى از جانب هر دو طرف بودند. نا

پايان  عقب رانده شدند که دربه اى قاطعانه ربه ضچنان با که  ٬از انسانها و تجهيزات جنگى برخورد نمودند

  . اين براى نازيها غير قابل فهم بود. نمودندمحاصره تهديد به را متجاوز نيروهاى نظامى 

تنها راه  آن به اصطالح "انسانهاى معجزه گر" در حال از بين بردن نيروهاى برگزيده در ارتش آلمان بودند.

انسانى  خساراتبخصوص هسته اصلى براى حمله به مسکو گاهى با دستپاچگى.  ٬عقب نشينى بودباقى مانده 

 .لشگرهاى موتورى شدنقربانى و  –تانک  ٥١ ٬ى بودندتجهيزاتو 

 

 شکستى ويرانگر
جهت  آنهاتالشهاى  بدين نحوکيلومتر عقب نشينى نمايند.  ٩١۰ تا ٥۰۰بين  ٬آلمانيها ناگزير بودند که بسرعت

اين شکست ويرانگر بود. گروه نظامى هرگز  ٬مرکز ٬فتح مسکو به پايان رسيد. براى گروه نظامى نازيها

 سابق بازسازى نمايد.خود را به شکل نتوانست نيروهاى 

 ٬مرکز ٬گروه نظامى ٥٤٩٥و آوريل  ٥٤٩٥ژوئن  ٩٩بر اساس آمار منتشر شده از جانب آلمانيها ميان 

افسران خود را از دست داده بود. در طى همان دوران نيروهاى نظامى نازى در کنار  تن از سرباز و ٢٤٤۰۰۰

ميليون نفر از سربازان و افسران خود را از دست داده بودند! اين پنج برابر بيش از  ٥٬١جبهه شوروى 

غافلگيرانه بر عليه با شکست خارج از مسکو ايده جنگ سه سال بود.  طولجنگهاى ديگر آلمانيها در اروپا در 

 ى براى هميشه به خاک سپرده شد.واهير شورماتحاد ج

  

 طولکه براى اولين بار در  ٬نظامى آلمان نازىبدنبال آن لشگرهاى و  به درازا بکشدجنگ انتظار ميرفت که 

نابود شوند. شکست آلمان در مسکو يکى پس از ديگرى  ٬در اروپا شکست خورده بودند يشانهمه جنگها

جهانى بود. پيروزى اتحاد جماهير شوروى خارج از مسکو از اهميت تعيين  ماولين مرحله از چرخش جنگ دو

  کننده اى برخوردار بود.

  



 
  

 آنها در مسکو رژه رفتند" سان"بدين  

 

شکست ناپذير نبود. مردم در کشورهاى  ارتش آلمان  ٬نشان داد که ميشد آلمان نازى را شکست دادامر آن 

امرى که مبارزه و مقاومت و اتحاد ميان  ٬ه بودنداشغال نازيها باالخره اميدى براى آزادى بدست آورد تحت

 .خود قرار دادتحسين مورد مخالفان نازيها را تقويت نمود. جهان ضد فاشيستى ارتش اتحاد جماهير شوروى را 

  

 جهان اتحاد جماهير شوروى را تحسين نمود
وزير انگلستان چرچيل تلگراف زير را براى استالين فرستاد: "من عبارتى براى نخست  ٥٤٩٩فوريه  ٥٥در 

ادامه موفقيتهاى درخشان ارتش شما بر  احترام بسيار زيادى براىکه ما همگى  ٬پيدا نميکنم بيان ستايش خود

نموده و  بيان يک عبارت ديگر از سپاسگزارى خوددارىاما من نميتوانم از  ٬قائليمعليه متجاوزان آلمانى 

     ".ارسال مينمايمف مشترکمان انجام ميدهد اهداکه روسيه براى  خدماتىآن همه براى شادباشهاى خود 

رئيس جمهور آمريکا فرانکلين روزولت در راديوى آمريکا اينچنين گفت: " آمريکا ضد ٥٤٩٩آوريل  ٩٢در 

. نيروهاى نظامى ستايش ميکندحمله نابود کننده ارتش بزرگ اتحاد جماهير شوروى را بر عليه ارتش آلمان 

ديگر  متحد کشورهاىبيش از   –تانکها و توپها  ٬هواپيماها ٬سربازان –نيروهاى مسلح دشمنان ما را  ٬روسى

   ".نابود نموده و نابود ميکند ٬با هم

در  ٬امى آمريکا را در اقيانوس آرام فرماندهى ميکردظآمريکايى داگالس مک آرتور که نيروهاى ن لحتى ژنرا

در تعدادى از  زندگيمدر مورد پيروزى اتحاد جماهير شوروى در مسکو نوشت: "من طى دوران  ٥٤٩٩سال 

جنگها شرکت کرده ام و شاهد ديگر جنگها بوده ام و رشته عمليات فرماندهان را در گذشته با دقت مطالعه 

بود  شکست نخوردهى که تا بحال سهمگين دشمن اتضرب مقابل دررا نين مقاومت موثرى چهرگز اما نموده ام. 

. مقياس و عظمت اين ناظر نبوده ام عقب راندشمن را تا کشور خودش به به دنبال آن ضد حمله اى که د و

  ." نموده استآن را به بزرگترين دستاورد نظامى در تاريخ تبديل  شتال



غير قابل تصور  در مورد آنچيزى که براى اغلب مردم در کشورهاى سرمايه دارى غرب نظراتبود  نينچاين 

تغيير ميکند. در خالل جنگ سرد رسانه  هخارج از مسکو شکست خورد! اما زماندر : ارتش آلمان نازى بود

هاى خبرى جهان غرب به ناگهان آغاز به بى ارزش جلوه دادن پيروزى اتحاد جماهير شوروى در خارج از 

 مسکو نمودند.

 

  جعل تاريخ
اما آنها با . نداز شنيتعرين نوع آن بود کردندتاريخ و نويسنده گان متقلب نقل اعل ج هاىکه پروفسور داليلى

اتحاد جماهير  انهقهرمانجانبازيهاى کمال ميل در نشريات سرمايه دارى پذيرفته شدند. در آن زمان اين ديگر 

 سردشوروى نبود که نيروهاى نظامى نازيها را شکست داد. اکنون اين يک دوره گل آلود و يک هواى بسيار 

 ٬بسيارى درجه حرارت در مسکو .ه بودوردرا فراهم آامل شکست نازيها وکه ع بود در مسکوزمستانى 

     سانتيگراد اعالم نمودند! ادعايى کامال کاذب. ٤٣را تا منهاى  ٩٩-٥٤٩٥زمستان 

حتى در سيبرى يک چنين درجه حرارتى بسيار نادر است. وظيفه جاعالن تاريخ اين بود که پيروزى مدافعان  

مسکو را به هيچ تبديل نمايند به دليل اينکه تا آنجا که ميتوانند نقش تعيين کننده اتحاد جماهير شوروى 

  جلوه دهند. کوچکسوسياليستى را در شکست نازيها 

 پس از آن ٬سى و حتى آلمانىيانگل ٬بين المللى انجام شده توسط محققان آمريکايىبسيارى از مطالعات 

- ٥٤٩٥دروغهاى جاعالن تاريخ را در مورد گل آلود بودن و هواى بسيار سرد خارج از مسکو در زمستان 

رجه و پايينترين د ٤ميانگين درجه حرارت در مسکو منهاى  ٥٤٩٥. در خالل نوامبر اندرا افشاء نموده  ٩٩

و پايينترين  ٥٩٬٤ميانگين درجه حرارت در مسکو منهاى  ٥٤٩٥بود. در خالل دسامبر  ٥٨حرارت منهاى 

 بود. ٣٥منهاى درجه 

و  ٬چنين درجه حرارتى در زمستان مسکو نه تنها بسيار سرد بلکه عادى به حساب ميايد. اما البته مردم

. اين بايد ايده اساسى رهبران نظامى به تن کنندکافى  بايد بر عليه سرما لباس ٬بخصوص سربازان در جنگ

فرماندهان نظامى اتحاد جماهير  ٬به تن داشتند ىسربازان روسى يونيفورمهاى گرم. تشکيل ميدادرا آلمان 

تصميم گرفته بودند. لباسهاى گرم نيز براى نيروهاى نظامى اسلحه اى در اين مورد از گذشته اى دور شوروى 

مناطق فتح شده در  بخش بزرگى از تجهيزات را در صنايعبود. اما رهبران نظامى  آلمانى فکر کرده بودند که 

 اما اين ممکن نبود.اتحاد جماهير شوروى توليد نمايند. 

 به  قبل از اينکه آلمانيها ٬ب کشور به منطقه اى بسيار دوربخش بزرگى از صنايع اتحاد جماهير شوروى در غر

 ٥٣٤٤از ميان آنها  ٬کارخانه ٥١٩٣ ٬ ٥٤٩٥منتقل شده بودند. در سال  ٬پيدا کنندرا فرصت رسيدن به آنجا 

 به شرق نقل مکان داده شده بودند.  ٬کارخانه بزرگ

آلمانيها از سرما لرزيدند. بسيارى لباس مردم را دزديدند امرى که شخصيت عجيب و غريبى به باندهاى  

تحقيقات مورخ اهل آلمان غربى ن را قبل از آغاز زمستا الىشايعه افسانه وحشتناک گل و غارتگر آلمانى داد. 

K. Reinhardt او ى کرد. شمينمود متال که در اين مورد در خدمت آب و هوا شناسى ارتش آلمان تحقيق

قبل از زمستان  ٬"چرخش در مسکو" نشان بدهد که دوران گل و الى Vändningen i Moskvaتوانست در 

   ضعيفتر و کوتاه تر از معمول بود. ٬خارج از مسکو ٥٤٩٥

 

 تبليغات نازيها
جهت  ىناز نلغااز جانب مببود  اختراعى ٬آن به اصطالح "زمستان عمومى" ٬نتايج او اين بود که داليل اقليمى

همان تبليغات نازيستى در حال حاضر نيز در در رسانه هاى  خبرى سرمايه  .شکست نازيهامحق جلوده دادن 

 سال بعد)!(. ١٤ ٬دارى در جريان است

برگرفته شده از نيز حتى آن  ٬نه ديگرى که جاعالن تاريخ سرمايه دارى همچنان به آن متوسل ميشونداافس

مورخان  به گفتهادعاى برترى عدديست که نيروهاى نظامى اتحاد جماهير شوروى داشتند.  ٬تبليغات نازيها

  ها بودند!برابر بزرگتر از آلماني ٩۰جاعل تاريخ نيروهاى نظامى اتحاد جماهير شوروى تا 

در حقيقت ارتش اتحاد جماهير شورى در کنار مسکو با رقم کمترى از نيروهاى نظامى دشمن دست به ضد  

در کنار مسکو بزرگتر از نيروهاى  ٬مرکز ٬حمله زد. بر اساس سندى از روزهاى جنگ گروههاى نظامى آلمانى

برابر از لحاظ توپخانه و  ٥٬٩ ٬ظ نفراتبرابر از لحا ٥٬١ ٬نظامى اتحاد جماهير شوروى در ضد حمله بودند

 برابر از لحاظ تعداد تانکها.  ٥٬٤

 

 عقب نشينى آلمانيها در ترس و وحشت 
برابر  ٥٬٤ از لحاظ هوايى ٬ندنيروهاى نظامى اتحاد جماهير شوروى برترى داشتدر زمينه هوايى بود که ط قف

جنگى استادانه بود. اين در منطقه مسکو. حقيقت اينستکه  ضد حمله شوروى در کنار مسکو  يهابزرگتر از ناز



نازيها با ترس و وحشت  . نمودرا با محاصره و نابودى کامل تهديد  ٬مرکز ٬جنگ گروههاى نظامى آلمان

ى که نيروى . آنچيزبه بار آوردعظيمى را براى آنها  خساراتعقب نشينى که  ٬ناگزير به عقب نشينى شدند

 ىکه فرماندهبود نيروهايى ناکافى بودن را از نابودى کامل در خارج از مسکو نجات داد  ٬مرکز ٬نظامى آلمان

 مرکز  در اختيار داشت. ٬روى جهت برخورد با جمع کل گروه ارتشاتحاد جماهير شو

  

 تجارت برده در آلمان نازى
در حال حاضر بخش بزرگى از مردم جهان با بسيارى از جنايات نازيها درخالل جنگ جهانى دوم آشنا شده اند. 

کشتار شش ميليون نفر از يهوديان و ديگر گروههاى انسانى مانند کوليها و همجنس بازان در اردوگاههاى کار 

سوسياليستها و فعاالن  ٬ى مانند کمونيستهااجبارى نازيها بارها نشان داده شده اند. حتى کشتار مخالفان سياس

 اتحاديه اى نيز بخشا شناخته شده اند.  

ناشناخته از حوادث دهشتناک جنگ جهانى دوم تجارت برده و بردگى در آلمان نازيست. از همان  ابخش حدود

در يک سخنرانى در روزنامه انگليسى  Walther Darre٬ ٬وزير کشاورزى آنزمانه آلمان ٥٤٩۰دسامبر 

بسازيم. اين حکومت اشرافى بايد  ىحکومت اشرافى جديداز يک نژاد برتر "ما بايد زبان اليف اعالم نمود: 

 ."نباشنددر اختيار باشد که از تبار آلمانى برده گانى 

زن و مرد از ميان کشورهاى  ٬ميليون برده ٩ ٬اين مسئله جدى گرفته نشد. اما تنها دو سال بعد ٥٤٩۰در سال 

دولت نازيها به ارگان  ٥٤٩٩در آلمان وجود داشتند. طى سال  ٬ميليون از فرانسه ٩و  ٬اشغال شده در شرق

دولت براى استفاده از نيروى کار ماموريت داد که از کشورهاى شرقى نيم ميليون زن سالم وارد نمايد. 

ميليون برده  ٥٩در آلمان نازى  ٥٤٩٣در سال ى زنان بودند. بزرگترين تقاضاى نازيها براى با زار برده دار

 کار ميکردند. ابتدا اين انسانها بعنوان نيروى کار در صنايع آلمان ىکه براى نژاد برتر آلمان ٬وجود داشت

 .بکار گرفته ميشدندبودند  بخصوص در صنايع جنگى که اغلب آنها خصوصى

آزمايشات انسانى استفاده ميکردند. براى آزمايش در آزمايشگاههاى بخشى از اين صنايع از اين برده ها جهت  

مارک خريدارى کرد. برده هايى که در صنايع جايى براى آنها  ٩۰۰براى مثال باير زنانى را به بهاى  ٬خودشان

به بازار برده ها که بصورتى پيوسته در سراسر آلمان برپا ميشد فروخته ميشدند. اين انسانها  وجود نداشت

اما  ٬قبل از همه به کشاورزانى که به دنبال نيروى کار مجانى بودند ٬توسط نگهبانان به خريداران آينده نگر

 نشان داده ميشدند. ٬همچنين به طبقات ميانى

   

 ميشد مانند حيوان با آنها رفتار
معاينه ميکردند. به عضالت  ٬را معاينه ميکندمانند کسى که حيوانات  در بازار بردگان خريداران اين انسانها را

 ٥١تا  ٥۰و دندانهاى آنها نگاه ميکردند غيرو و غيرو. بهاى هر برده بر اساس اعالميه دولت نازى ميان 

رفتار ميشد و بصورتى  بصورت مشمئز کننده اىبا آنها  ٬مارک بود. اين انسانها را ناگزير به بردگى مينمودند

 هيملر به شرح زير اعالم نمود:بيمارى جان ميدادند.  ميليونى از گرسنگى و

ا چکها ميفتد نيست ...... اين حقيقت که آنها پيشرفت ميکنند و يا از ي"کسى نگران اتفاقاتى که براى روسها 

 َ."ميبريمبعنوان برده استفاده در فرهنگ خود گرسنگى ميميرند تنها تا به آنجايى جالب است که ما از آنها 

   

 پيشروى آلمانيها در جنوب
جهت حفظ مواضع  ٬در فتح مسکوعدم موفقيت پس از نيروهاى نظامى آلمان در منطقه  ٥٤٩٩در آوريل 

جنگ دفاعى روى آورند.  بهناگزير کيلومتر دورتر از پايتخت شوروى قرار داشت  ٩١۰فتوحات قبلى خود که 

ناگزير شده بود که خارج  ٬شمال ٬نبود. گروه نظامىشکست خورده و قادر به ادامه حمله  مرکز ٬گروه نظامى

 از لنينگراد توقف نمايد. 

بود. آن گروه به نوبه خود با دشواريهاى بزرگى در  ٬جنوب ٬جنگ کامال وابسته به گروه نظامى ادامهاکنون 

فت که فرماندهى آلمان تصميم گرجنوب اتحاد جماهير شوروى برخورد نموده و بطور جدى عقب افتاده بود. 

را جهت دادن کمک به پيشروى در جنوب اعزام نمايد. از جمله يک گروه  ٬مرکز ٬بخشهايى از نيروهاى نظامى

 گذرگاه رودخانه ولگا در کنار استالينگراد بود.ههاى نفتى واقع در قفقاز و ابزرگ از تانکها. هدف نجات چ

 

 

   

  



 نبرد استالينگراد 
 ىناز آلمانبرخوردار بود. اگر چه  ىجماهير شوروى از اهميتى استراتژيکنفت اتحاد براى فرماندهى آلمان 

بايد تا حد زيادى به نفت به جز آن  امادريافت ميکرد  نفتمقادير عظيمى مريکا از شرکتهاى نفتى آهنوز 

ارتشهاى گروه نظامى  توسطتقويت شده  تهيه شده از طريق يک فرايند گران شيميايى تکيه مينمود. ٬مصنوعى

بسيار نيرومندى را بسوى  تهاجم توانست ٥٤٩٩ژوئن مستقر در مرکز گروه نظامى مستقر در جنوب در 

  جنوب و شرق توسعه داده و خارکف را به تصرف خود درآورد. 

اهير آلمانيها شهرهاى اتحاد جم ٬پس از جنگهايى خانمان برانداز که هفته ها بطول انجاميد ٬ژوئندر پايان 

را از با فاصله اى زياد با  Sevastopol آنهاتصرف نمودند.  Krimدر  Sevastopolو  Kertjشوروى 

توپخانه سنگين بمباران نمودند. زمانيکه مدافعان شوروى شهر را ترک ميکردند بندرت خانه اى باقى مانده 

آلمانيها  بارشونتخ درگيريهاىس از پو  ٬به پيشروى خود بسوى شرق ادامه دادژوئن ارتش آلمان  ٩٨در بود. 

کيلومتر به جلو پيشروى  ٩۰۰و تا  شکستهاتحاد جماهير شوروى را در هم  ىدفاعخطوط و متحدان آنها 

ى در فاشيستاکنون ارتشهاى . به تصرف خود درآوردندانه دن . فاشيستها مناطق و نواحى دن را تا رودخنمودند

 .فاصله داشتندحومه استالينگراد  باميل  ١بيش از  ٬قسمت راست ساحل دن

     

 استالينگراد از خود دفاع ميکند
طى شش ماه و نيم جنگى خونين  ادامه يافت. ٥٤٩٣فوريه  ٩آغاز و تا  ٥٤٩٩ژوئن  ٥٢نبرد استالينگراد در 

و  هنيروهاى نظامى فاشيستها کامال شکست خوردتا زمانيکه بدون وقفه شعله ور شد. اين جنگ و وحشتناک 

  . ادامه يافت ندنابود شد

 ٬کيلومتر را داشت. دراين نبرد بزرگ ٨١۰و  ٩۰۰رودخانه هاى دن و ولگا وسعتى ميان کنار جبهه جنگ در 

توپ و  ٩٤۰۰۰هواپيماى جنگى و  ٩۰۰۰ ٬تانک ٩۰۰۰ ٬يون نفرلبيش از دو مي ٬با احتساب هر دو نيرو

ميشد. جايگزين نيروهاى از دست رفته در جبهه مرتبا بوسيله نيروهاى جديدى  خمپاره انداز شرکت داشتند.

 جانى و مالى بيش از هر زمان ديگر. خساراتند و دهشتناک بوددرگيريها 

افعان خانه به نگراد جايى که مدنيروهاى نظامى فاشيستى موفق شدند که تا داخل استاليدر برخى از نقاط جبهه 

اوضاع براى نيروهاى نظامى شوروى بسيار وخيم  در بسيارى از مواقع .دننفوذ نمايخانه مقاومت مينمودند 

  بود. سربازان شوروى ناگزير بودند که از واحدهاى نظامى استفاده نمايند که در دست ساخت بودند. 

برابر دو  ٬درصد از سربازان بيشتر ٩۰در جريان آغازين نبردها نيروهاى نظامى فاشيستى با  ٥٤٩٩در ژوئيه 

برترى عددى داشتند. از لحاظ آتشبارهاى جنگى و خمپاره انداز هر دو  برابر هواپيماى بيشتر ٣٬٤تانک و 

نيروهاى اينکه قبل از  ٬تمام تالش خود را بر روى تصرف استالينگرادفاشيستها نيرو تقريبا برابر بودند. 

. از ژوئيه ه بودندمتمرکز نمود ٬بيابند نظامى اتحاد جماهير شوروى فرصت سازماندهى خود را جهت ضد حمله

 ٩۰۰۰بيش از  ٬تانک ٥۰۰۰ ٬نفر ٢۰۰۰۰۰ولگا و استالينگراد  ٬فاشيستها در جنگهاى دن ٥٤٩٩تا نوامبر 

 . ه بودنداز دست دادرا هواپيما  ٥٩۰۰و خمپاره انداز و  توپدستگاه 

سربازان اتحاد جماهير شوروى را در نتوانستند مقاومت فاشيستها مناطق اشغال بخش بزرگى از اما عليرغم 

که در ماه نوامبر به  شدندبسيار سنگينى را متحمل شده و ناگزير  خساراتهم بشکنند. نيروهاى نظامى هيتلر 

و يا اينکه بر سر راه سازماندهى  دهدفاع از خود روى آورند بدون اينکه پيروزى تعيين کننده اى را بدست آور

 مانعى ايجاد نمايند.جهت ضد حمله نيروهاى نظامى اتحاد جماهير شوروى 

  



 
  
 مدافعان خانه به خانه مبارزه مينمودند 

 

  شوروى –جبهه آلمان 
درصد از اين نيروها را  ٢٥تيپ نظامى تشکيل ميشد. نازيها  ١لشگر و  ٩٤٢ارتش آلمان از  ٥٤٩٩در سال 

 با متمرکز نموده بودند. در ضمن کشورهاى متحد ٬لشگر و سه تيپ نظامى ٥٤٩ ٬شوروى –در جبهه آلمان 

 –يستها در جبهه آلمان تيپ نظامى در اتحاد جماهير شوروى داشتند. در مجموع فاش ٥٣لشگر و  ٤٤نازيها 

 ٬دستگاه توپ و خمپاره انداز ١٥٢۰۰تقريبا  ٬ميليون نفر ٤٬٩تيپ نظامى با  ٥٤لشگر و  ٩١٨شوروى 

کشتى  ٥٤٩فروند هواپيماهاى جنگى و  ٣١۰۰ ٬دستگاه ماشينهاى جنگى و ماشينهاى حامل توپ ١۰٨۰

لشگر  ٩٤٤و در نوامبر  ٬وارد شدندلشگرهاى نظامى بيشترى طى سال به محل جنگى در اختيار داشتند. 

 لشگر در بقيه جبهه ها( وجود داشتند. ٥٩٬١تيپ نظامى در اتحاد جماهير شوروى ) ٥٤فاشيستى و 

 ٢٢٨۰۰ ٬ميليون نفر سرباز ٤٬٤ متشکل بودند از سمت اتحاد جماهير شوروى درنيروهاى نظامى مستقر 

اگر چه اختالف ميان آن  .فروند هواپيماى جنگى ٩١٩٩ماشين جنگى و  ٢٣١۰ ٬دستگاه توپ و خمپاره انداز

 نبود اما توازن نيروها به نفع اتحاد جماهير شوروى تغيير کرده بود.قابل توجه دو چندان 

تا حدودى  امرى که ٬آورد بباردر خالل جنگ شيوه توليد سوسياليستى توانسته بود نتايج شگفت انگيزى را 

کشورى که آنها محکوم به  شبيه به يک معجزه بود.چيزى براى نازيها و رهبران کشورهاى سرمايه دارى 

کشورهاى اروپايى خود را به توليد جنگى سطح که بتواند و يا فرصتى بدون داشتن امکان  ٬نابودى نموده بودند

توسعه سرعتى چنان توليد جنگى خود را با  ٬که بصورتى کامل در خدمت نيروهاى نظامى نازيها بودند برساند

 .ه بودپيشى گرفتنيز که در آنزمان از توليدات نازيها در اروپا  ه بودداد

   

 ضد حمله در نوامبر
 ى در استالينگراد آغاز شد.شوروضد حمله اتحاد جماهير  ٥٤٩٩نوامبر  ٥٤در 

. نيروهاى نظامى جديد مجهز انجام شده بود مايدتمرکز نيروهاى نظامى و تدارکات بدون اينکه هدف را افشاء ن

بدون اينکه  ه بودندماشينهاى جنگى جديد و هواپيماهاى جديد در منطقه گروهبندى شد ٬جديد سالحهاىبه 

 بود ىشوند که چه اتفاقى در حال رخ دادن بود. براى فاشيستها اتحاد جماهير شوروى کشوربفاشيستها متوجه 

 ٢٩براى ضد حمله. فاشيستها براى حمله به جنوب اتحاد جماهير شوروى  ىامکانداشتن بسيار ضيعف بدون 

. گروه ضربت بر عليه استالينگراد ميان رودخانه دن و را بکار گرفت ٬ميليون نفر سرباز ٥٬١بالع بر  ٬لشگر

قريبا لشگر و ت ٩٩تانک با مجموع مجهز به ششمين ارتش آلمان و چهارمين ارتش  ٬ولگا وجود داشت. اينها

     .بشمار ميرفتندبهترين نيروهاى نظامى مسلح هيتلر  ٬عضو ٣٣۰۰۰۰

 ٬خط مقدم جبهه فاشيستها در شمال و جنوب دررا شکافى ر ميرفت که ضد حمله اتحاد جماهير شوروى اانتظ

به حمله چپ فاشيستها حمله کرده و و  –باز کند. در ادامه قرار بود که آنها به جناح راست  بسوى استالينگراد

وظيفه اى که رهبرى اتحاد جماهير شوروى بعهده  تا محاصره کامل نيروهاى نظامى فاشيستها ادامه دهند.



گرفته بود بسيار بزرگ بود. نيروهاى نظامى اتحاد جماهير شوروى قرار بود که در يک نبرد تعيين کننده 

يک از ژنرالهاى مشهور  ٬ von Paulusنيروهاى نظامى آلمان نازى را که توسط  ناميترينمسلحترين و 

 هيتلر رهبرى ميشد شکست داده و نابود نمايند. 

  

Von Paulus محاصره شده 
هشتناک بودند. نيروهاى نظامى آلمان بصورتى کامل به تبليغات نازيها در مورد پيروزى بر مردم دنبردها تلخ و 

دون پايه روسى و ثروتى که جهت تصرف وجود داشت باور داشتند. نيروهاى نظامى اتحاد جماهير شوروى 

 براى آزادى و کشور سوسياليستى ميجنگيدند. 

نظامى فاشيستها در جناحين پس از  ىشوکه شده بودند. نيروها ضد حمله اتحاد جماهير شوروى فاشيستها از

 von Paulusچند روز کامال در هم شکسته و ديگر وجود خارجى نداشتند. پس از آن ارتشهاى ششم و چهارم 

شدند. در ادامه ارتش اتحاد جماهير  محاصرهدن اينکه فرصت فرار را پيدا کرده و به جاى امنى پناه ببرند دب

تمام هدفشان بى اثر نمودن که ارتشهايى  ٬تشکيل دادشوروى دايره اى خارجى را از ارتشهاى مسلح نيرومند 

    .جهت خالصى از محاصره بودند von Paulusکه از خارج خواهان دادن کمک به بود تالشهايى 

 

 چرخش بزرگ
بصورتى غيرمنتظره کامال تغيير کرده بود. وقوع فاجعه براى نيروهاى نظامى آلمان وضعيت جنگ براى نازيها 

از محاصره تشکيل داد.  von Paulusهيتلر گروههاى جديدى از ارتش را جهت خالص نمودن  .بودنزديک 

 von Paulusبلژيک و هلند جهت نجات  ٬فرانسه ٬با تمام سرعت از آلمان ٬لشگر زرهى ١ از آن ٬لشگر ٩٢

  از يک شکست کامل به منطقه آمدند. اما هيج چيز نتوانست محاصره شوروى را در هم بشکند.

هر روز تنگتر  ٬آلمانبزرگ براى  خساراتىهمراه با  von Paulus٬حلقه زده شده در اطراف نيروهاى نظامى 

ند. چند دژنرال ديگر تسليم ش ٣٩همراه با  von Paulusسپهبد بود که  ٥٤٩٣ژانويه  ٣٥در و باالخره  ميشد.

 روز بعد همه چيز براى نيروهاى نظامى آلمانى تمام شده بود. 

تيپ  ٣لشگر و  ٣٩فاشيستها  ٬ ٥٤٩٣و فوريه  ٥٤٩٥ميان نوامبر  ٬در خالل ضد حمله اتحاد جماهير شوروى

 ٢١تا  ١۰فاشيستى ديگر نيز ميان لشگر  ٥٤. ه بودندنظامى که بصورتى کامل نابود شده بودند از دست داد

آلمان  –در امتداد سراسر جبهه شوروى طى همان زمان درصد از سربازان خود را از دست داده بودند )

 (.  ه بودندميليون نفر از دست داد ٥٬٢لشگر و  ٥۰۰فاشيستها در مجموع 

تانک و ماشينهاى حمل  ٣۰۰۰ ٬فربراى استالينگراد فاشيستها بيش از يک ميليون ننبرد تمام دوران در خالل  

هواپيماى جنگى را از دست داده بودند. اين يک چهارم  ٣۰۰۰توپ و خمپاره انداز و بيش از  ٥٩۰۰۰ ٬توپ

از همه نيروهاى نظامى فاشيستها در اتحاد جماهير شوروى بود. تجهيزات جنگى از دست داده شده برابر بود 

 با شش ماه از توليدات جنگى آلمان.

 

 شکستى فاجعه بار
آور بود. هيچگاه يک ارتش آلمانى با اين ابعاد بدين شکل کامل  فاجعه بعدىشکست نازيها در استالينگراد از 

پيروزى اتحاد جماهير  در آلمان هيتلر سه روز عزاى عمومى اعالم نمود. نشده بود. نابودشکست خورده و 

براى سراسر جهان داشت. شکست کامل نيروهاى نخبه شوروى در استالينگراد اهميت سياسى و نظامى بزرگى 

 .ه بوددر بلوک فاشيستى تشديد نمودها را نظامى نازيها تضاد

که  ٬ژاپن از انجام هر گونه عمليات جنگى بر عليه اتحاد جماهير شوروى دست برداشت. مجارستان و رومانى

در خفا مذاکرات صلح با آمريکا و انگليس را  ٬شاهد از دست دادن کامل ارتش خود در کنار استالينگراد بودند

نيروهاى خود را  در عوضت برداشته و آغاز نمودند. موسولينى به هيتلر پيشنهاد داد که از جنگ در شرق دس

ترکيه خوشحال از اينکه در جنگ بر عليه اتحاد  بر روى نيروهاى نظامى آمريکا و انگلستان متمرکز نمايد.

فاشيستى آغاز شد. در عوض  –تالشى بلوک نازى  جماهير شوروى شرکت نکرده بود اعالم بيطرفى نمود.

 از شادى سر از پا نمى شناختند.    متفقين

رئيس جمهور آمريکا فرانکلين روزولت در يک ديپلم افتخار به استالين نوشت: "به نام مردم اياالت متحده 

 ٬شهامتکه تقديم ميکنم  ىمدافعاناز  ستايشو  به ياد بودو به شهر استالينگراد آمريکا من اين ديپلم را 

براى هميشه الهام بخش تمام  ٬ ٥٤٩٣سپتامبر تا ژانويه  ٥٣ره از صاحخالل مدر  ٬آنهاشکيبايى و فداکارى 

را  ىو چرخشطوفان و سيل حمله را متوقف نمود پيروزى قابل ستايش آنها  .شداعمال انسانهاى آزاد خواهد 

  ".بوجود آوردمتجاوزان بر عليه نيروهاى مسلح  متفقدر جنگ کشورهاى 

 



 
 ژنرال ديگر به اسارت گرفته ميشوند ٩٩با  von Paulusسپهبد   

 

 جديدى بدست آورد توان
از  ٬قوى مانند فوالد ٬"مردم استالينگرادارسال نمود:  با اين کتيبهرا شمشيرى  Georg VIپادشاه انگليس 

 مردم انگليس".  قبعنوان نشانه اى از ستايس عمي Georg VIپادشاه 

شهامتى جديد و بينشى فزاينده در اينمورد که  ٬تازه اى گرفتند تواندر سراسر جهان نيروهاى ضد فاشيستى 

بعنوان شعارى براى . عبارت "استالينگراد" ه ميشدندشکستبايد در هم شکست نازيها امکان پذير بود و 

در سراسر اروپا مبارزه پارتيزانها بر عليه فاشيستها افزايش قابل  مقاومت و پيروزى دهان به دهان گشت.

سازماندهى  نازيها در اتحاد جماهير شوروى واحدهاى ويژه اى را تيزانهاه اى يافت. جهت مبارزه با پارمالحظ

بخش  ٩١چنين مپليس و نيم مليون نفر از واحدهاى کمکى ه ٬و اس دى -نمودند. بجز بخشهاى جديد اس اس 

 از ارتش منظم.

    

 El Alameinنبرد 
تبليغاتى بر عليه اتحاد جماهير  ىدر خالل جنگ سرد جنگبه حقايق وفادار نماندند.  اما مورخان در غرب

ر مقابل مردم خنثى نمودن پيروزى بزرگ بر نازيها در استالينگراد د ششوروى آغاز شد که يکى از اهداف

    بود.کشورهاى غربى 

و در عوض چرخش بزرگ در جنگ  تعداد بسيارى کتاب ظاهر شدند که در مورد نبرد استالينگراد سکوت کردند

نوامبر  ٩اکتبر تا  ٩٣در مصر از  El Alameinجهانى دوم را نتيجه پيروزى آمريکاييها و انگليسيها در نبرد 

 اعالم نمودند.      ٥٤٩٩

آفريقاى شمالى حمله کرد و چاههاى نفت خاور ميانه با زره خود به  Rommelژنرال نازى  ٥٤٩٩در ژوئن 

در  ٬آلمانيها و ايتالياييها ٬شکست خورد و نيروهاى نظامى او El Alameinرا مورد تهديد قرار داد. او در 

 در تونس توسط نيروهاى نظامى آمريکا و انگليس کامال نابود شدند.   ٥٤٩٣مى 

براى بشريت آزاديخواه لذت بخش بود. انگليسيهايى که در آنجا مبارزه  El Alameinبدون شک پيروزى در 

مانند ديگر مخالفان فاشيستها در سراسر جهان  ٬و حتى جان خود را جهت پايان بخشيدن به نازيسم فدا نمودند

 همواره قهرمانان ما خواهند بود 

را با استالينگراد مقايسه کنيم يا اينکه از آن در جهت به فراموشى سىپردن  El Alameinاما اينکه 

 ٨لشگر نظامى و  ٩فاشيستى از  ىارتش El Alameinدر  استالينگراد استفاده کنيم يک حقه بازى کثيف است.

 ٩٩شهر نزديکترين فقط در  ٬يستهاش. در استالينگراد فاتشکيل شده بود نفر ٨۰۰۰۰لشگر ايتاليايى بالغ بر 

  لشگر داشتند! ٢٩در منطقه جنگى در نبرد استالينگراد لشگر آلمانى داشتند. در مجموع فاشيستها 



تانک را از دست دادند. در  ٣۰۰و  سرباز ١١۰۰۰ريبا روهاى نظامى ايتاليايى و آلمانى تقني El Alameinدر 

 ٣۰۰۰توپ و  ٥٩۰۰۰ ٬تانک ٣١۰۰ ٬سربازنبرد استالينگراد نازيها و متحدان آنها بيش از يک ميليون 

 نميتوان پيروزى در هواپيما از دست دادند. اين امر بود که قدرت نظامى نازيها را در هم شکست. 

El Alamein  مقايسه نمود. اين را نخست رخ داد در استالينگراد اى که براى آلمانيها را با مجموعه فاجعه

که او در آن عمليات جنگى  ٥٤٩٣وزير انگلستان وينستون چرچيل در نامه اى به استالين در مارس 

 .اقرار نمود آمريکاييها را در شمال آفريقا توضيح ميدهد –انگليسيها 

  

 يک چرخش شد
اگر چه از نظر  ٬بوديداين جزئيات دانستن عالقمند به چرچيل به استالين نوشت که "من تصور کردم که شما 

 ." داريد مقايسه نمود با عمليات گسترده اى که شما رهبرى آنرا بر عهده آنها را به هيچ وجه نميتوان وسعت 

تنها يک پيروزى در سطح استالينگراد توانست چرخشى در جريان جنگ ايجاد نمايد. اگر چه آلمان نازى يک  

اعتبار و روحيه که  ٬آن حجم عظيم مادى ٬آن نيروهاى نظامى ٬اما هرگز نتوانست ٬قدرت نظامى با اهميت بود

 بازسازى نمايند. دست داد را براى هميشه در آنجا از 

  

 سوئد و جنگ 
. بسيارى آشکارا با بودندآلمانيها  در کناردر جنگ  ٬تقريبا بصورتى کامل ٬ ٥٤٩٣سرمايه دارى سوئد تا سال 

آنها داراى مقامات بااليى در دستگاه ادارى دولتى بودند. در راس آن هرزگان اغلب نازيها همدردى مينمودند. 

قرار داشتند که با کمال ميل در اردوگاههاى جوانان هيتلر  Gustav Adolfو وليعهد  Gustav Vپادشاه 

 گذارن اوقات مينمودند. 
    

 فرمانده کل قوا هوادار نازيها
يک سال پس  ٬ ٥٤٩٥آوريل  ٩٥يکى ديگر از هواداران نازيها بود که در  Olof Thörnellفرمانده کل قوا 

پيشنهاد کرد که دولت سوئد در کنار آلمان نازى بر عليه اتحاد  ٬از اشغال "کشورهاى برادر" نروژ و دانمارک

جماهير شوروى وارد جنگ شود. او گفت که "يک پيروزى براى آلمان ميتوانست عوامل نااميدى کمونيستها 

 ا فراهم آورده و مزيتى فوق العاده براى سالمت کشور ما باشد.    ر

Thörnellاين در زمانى بود که  کليه گروه افسران سوئدى را با خود داشت. ٬اندکى استثنااحتساب بسيار با  ٬

 نام  نفر از کمونيستهاى سوئدى و سازمانهاى فاشيستى در سوئد ٤۰۰۰۰بيش از نام پليس امنيتى سوئد 

اگر اتحاد بودند. ما نيازى به طرح اين سوال نداريم که نموده ثبت در فهرستى هزار يهودى سوئدى را  ٩۰۰۰۰

و  ٬تجارت با آلمان .ميشد جماهير شوروى در جنگ بازنده شده بود اين فهرستهاى طوالنى به چه کسى داده

ورتى کامل تجارت افزايش يافت و بص ٬بخصوص سنگ آهن که براى جنگ از ضروريات محسوب ميشد

 . ه بودخارجى سوئد را تحت سلطه خود قرار بود

 ٥٨۰۰رقم آن تا  ٥٤٩٥سال ميليون کرون بود.  ٨۰۰معاالت تجارى ساالنه با آلمان بالغ بر حجم قبل از جنگ 

از ميان آنها  ٬ميليون کرون افزايش يافت. سرمايه داران سوئدى از اين راه ثروت عظيمى را فراهم آوردند

همزمان در نشريات سرمايه دارى تحريکات بر اين جنگ بسيار ثروتمند شد. در که  Wallenbergخانواده 

. کمونيستها و ديگر ه بودشدتبديل  غالبامرى کامال  عليه اتحاد جماهير شوروى و کمونيستهاى سوئدى به

هوادارن دست چپى در اردوگاههاى کار اجبارى زندانى شدند و زمانى که اتحاد جماهير شورى توسط  نازيها 

 شکست خورد فرماندهان آنها را به مرگ تهديد نمودند.   

ر شوروى سپاسگزارى نمايد. زمانيکه با اينحال براى سوئد داليل بسيارى وجود داشت که از اتحاد جماهي

تجاوز و اشغال سوئد  ٥٤٩٤در سال  ٬نازيها به دانمارک و نروژ يورش برده و آنها را به اشغال خود درآوردند

نيز تدارک ديده شده بود. اما سوئد هرگز مورد حمله قرار نگرفت. اين امر عليرغم اينکه جنوب کشور بدون 

 دفاع بود.

  

 شوروى سوئد را نجات داداتحاد جماهير 
. ژنرالهاى سوئدى در شرق مستقر شده بوددر آنزمان بخش بزرگى از ارتش سوئد در مرزهاى شمالى بطرف 

به توسط نازيها گمان زده شده است که عدم اشغال انتظار حمله اى از جانب اتحاد جماهير شوروى بودند. 

ميشد. آلمانيها هر چه تقاضا ميکردند از سوئديها مربوط  آنهاسرمايه داران سوئدى با دوستى همدردى و 

  چرا اشغال کنند؟  ٬ميگرفتند



اما چنان آسان هم نبود. نازيها به کشورهاى ديگرى که طبقات  ٬حقيقتى در اين استدالل نهفته استبدون شک 

و آنها را به اشغال يورش برده  ٬تقريبا مانند ديگر متحدان آنها ٬سرمايه دار آن در حقيقت هوادار نازيها بودند

بخشى از منطقه چکسلواکى را زمانيکه نازيها کار آن کشور تمام کرده لهستان با کمال ميل  ند.ه بودخود درآورد

 دريافت کرد.    ٬دبودن

سرمايه رژه ميرفتند  اين کشورها زمانيکه نيروهاى نظامى نازيها در پايتختبه هلند و بلژيک در جريان تجاوز 

بلژيکى در آمستردام و بروکسل در بالکن بهترين هتلها ايستاده بودند و به سالمتى يکديگر داران هلندى و 

اعالم  دولت سرمايه دار حزب کمونيست را غير قانونى ٬مله نازيهاحقبل از  ٬در فرانسهشامپاين مينوشيدند. 

با کمال ميل مورد "آشکارا در از وحشت بدست گيرى قدرت توسط يک دولت دست چپى نمود و سرمايه داران 

اما کليه اين کشورها اشغال و توسط نازيها غارت شدند. سوئد به داليل  .صحبت ميکردندهيتلر تا جبهه خلق" 

در  زمان حمله به دانمارک و نروژ دولت اتحاد جماهير شوروى به  ديگرى توسط نازيها آزاد گذاشته شد.

ورد عالقه شوروى بود و بايد خارج از طرحهاى جنگ نگاه بيطرف باقى ماندن سوئد مآلمانيها پيغام دادند که 

داشته ميشد. اتحاد جماهير شوروى به آلمانيها فهماندند که در صورت حمله اى به سوئد اتحاد جماهير شوروى 

   .خواهد نمودبه نفع سوئد ايفا را نقش فعالى 

 

 داده نشد دخالت
 دخالتدر آن برهه از زمان نازيها جهت آغاز جنگى با اتحاد جماهير شوروى آمادگى نداشتند. سوئد در جنگ 

 Per Vilhelm Gustaf ٬داده نشد. به دليل پشتيبانى اتحاد جماهير شوروى سفير سوئد در مسکو

Assarssonاز وزير امور خارجه  ٬Günther وزير امور يد او بابر اساس آن که  فرمانى دريافت نمود

 ٩۰. به تاريخ مينمود پشتيبانى سپاسگزارىاو به خاطر اين خارجه شوروى مولوتف را مالقات کرده و از 

 در مسکو اين کار را انجام داد. Assarsson روز پس از حمله به دانمارک و نروژ سفير  ٥٥٬ ٥٤٩۰٬آوريل 

Assarsson  ر گزارش خود در مورد جلسه با مولوتف به وزارت امور خارجه دGünther   :مينويسد

سپاسگزارى از کميسر خارجى  ٬برابر با دستور العمل دريافت شده ٬را پيدا کرده ام کهاين "امروز من فرصت 

ياداشتهاى من.  ٬)سفير وقت اتحاد جماهير شوروى در استکهم Kollontayبه مادام او اينکه به دليل  کنم

MSبه سفير آلمان در  که او در گذشتهپيغامهايى  ٬ارائه دهد پيغامى راچند به عاليجناب که  ( اجازه داده است

بى در کمپين فعلى نروژ بايد سوئد  مبنى بر اينکهتقاضاى اتحاد جماهير شوورى  حاوىو  ٬نمودهابالغ محل 

)سفير  Schulenburgsو معظم الها  بودهروسيه او مورد عالقه گفته به امرى که  –است باقى بماندطرف 

اين موضع اتحاد جماهير آلمان دولت در بيانيه خود گفته که نيز  (MSياداشتهاى من.  ٬آلمان در مسکو

 ".....بگذاردطرفى کشور ما احترام  هبکه شد در نظر گرفته قابل توضيح و حقيقى دانسته و  شوروى را

به اعتقاد سندى که  ٬را در اختيار مردم سوئد قرار ميدهيمما يک کپى از اين سند مهم  ٬ه اين مقالهدر پيوست ب

    .ميگيردقرار موم مردم در دسترس عاست که ما براى اولين بار 

  

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



  

 

 سوئد پس از استالينگراد
به اصطالح بى طرف آغاز به مراقبت از خانه خود سوئد پس از پيروزى اتحاد جماهير شوروى در استالينگراد 

نمود. حمايت سرمايه دارى سوئد از آلمان نازى رو به کاهش نهاد و سياستهاى دوستانه دولت ائتالفى سوئد 

تحت با بخشى از کشورهاى خود را روابط ديپلماتيک سوئد  ٥٤٩٣در پايان ناپديد شد.  بصورت فزاينده اى

 ٥٤٩٣روابط تجارى با آلمان کاهش يافت و در اکتبر  از طريق دولتهاى در تبعيد از سر گرفت. ٬ازيهاناشغال 

تحويل لوازم جنگى سوئدى  ٥٤٩٣بعدها در خالل سال روابط تجارى با اتحاد جماهير شوروى دوباره آغاز شد. 

 روابط تجارى سوئد با آلمان متوقف شد.  ٥٤٩٩به فاشيستهاى فنالندى متوقف و در خالل سال 

. به چرخش درآمد ىسوئد انسرمايه دار اميالخالف بصورتى مطلق بر جهت باد با پيروزى در استالينگراد  

کمونيستهاى  ٥٤٩٩در انتخابات سال و  سوئد هوادارن بسيارى پيدا کردحزب کمونيست سوئد در ميان مردم 

 صندلى مجلس را به خود اختصاص دادند. ٥١سوئدى 

 

 پيروزى استراتژيک در کورسک
پس از شکست در استالينگراد نيروهاى نـظامى آلمان نازى با توسل به هر وسيله اى تالش نمودند که ابتکار 

" آلمانيها ارتش همگانى عمومىعمل را در جنگ بدست بگيرند. اين درخواست هيتلر بود. از طريق "بسيچ 

آمده بودند حمايت بيشترى  von Paulusارتشهايى که جهت نجات ميليون نفر افزايش دادند.  ٩خود را تا 

شدند  Charkovدوباره  تصرفحمله اى را آغاز نمودند. آنها موفق به  ٥٤٩٩و در پايان فوريه  کردهدريافت 

  اشغال شده بود.شوروى نيروهاى نظامى مستقر در جبهه  توسطکه 

و آلمانيها اما فراتر از اين نرفتند. حمله آنها بسرعت توسط نيروهاى نظامى اتحاد جماهير شوروى متوقف 

جهت وادار نمودن ارتش اتحاد جماهير شوروى به عقب  ٥٤٩٣خالل تابستان در ناچار به دفاع از خود شدند. 

 ٬سوم به منحنى کورسکبر آمدگى مو ٬نشينى و ترک شهر کورسک و نواحى اطراف آن تا يک برآمدگى

اين بر اساس اظهارات   زدند. با قوايى متشکل از تانکهاگروه نظامى نيرومند آلمانيها دست به سازماندهى يک 

لشگر نخبه را با  ١۰نازيها  .هموار نمايدجبهه اتحاد جماهير شوورى باز نمودن نازيها ميتوانست راه را جهت 

ره پوش و گردان حمل ز ٥٥زره پوش و و  –لشگر موتورى  ٥٤ با مجموعه اى از ٬سرباز ٤۰۰۰۰۰ تقريبا

  جمع آورى نمودند.هواپيما  ٩۰۰۰توپ و بيش از  ٥۰۰۰۰ ٬تانک و ماشينهاى حمل توپ ٩٢۰۰اسلحه با 

بودند با نموده آلمان مستقر  –خود را که در کنار جبهه شوروى  مجهز به تانکدرصد از لشگرهاى  ٢۰نازيها 

به کورسک  ٬افتخار تکنيکى ارتش آلمان در منطقه ٬" Panther" و " Tigerتانکهاى جديد "تقريبا کليه 

-Fokkeمانند هواپيماهاى شکارى  ٬هواپيماهاى جنگىبهترين نيز آنها هواپيما  در موردحتى  .منتقل نمودند

Wulf-190جنگى هواپيماهاى  ٬Henschel-129  و بمب افکنهاىHeinkel-111همزمان مجهز به ٬ 

. عالوه بر آن در خالل جنگها تعداد زيادى ندبراى حمله به کورسک فرستاد ٬مدرنترين سيستمهاى سالحى

آلمان به آنجا آورده شدند. فرماندهان اتحاد جماهير شوروى از مقاصد  –هواپيما از مناطق ديگر جبهه شوروى 

 اتحاد جماهير شوروى صنعتاکنون بودند. خبر و خود را براى نبرد بزرگ در راه آماده نمودند با نازيها بخوبى 

که از نظر کمى و کيفى از آلمانيها و کشورهاى تحت اشغال و متحدان آنها برخوردار بود ظرفيت توليدى از يک 

 پيشى گرفته بود.

  

 حمله متقابل
(  komsomol) کمونيستسازمان جوانان حزب در ضمن ارتش سرخ با ميليونها تن از اعضاى حزب و 

 komsomolاعضاى دو و نيم ميليون کمونيست و تقريبا به همان اندازه  ٥٤٩٣. در پايان سال ميشدتقويت 

فرماندهان اتحاد جماهير شوروى تصميم گرفتند که  در انتظار حمله دشمن بمانند.  در ارتش سرخ وجود داشتند.

ساخته آلمانيها  بر عليهدهها کيلومتر  طولبه  بسيار نيرومنديک ديوار دفاعى تصميم گرفته شد که در کورسک 

بخش بزرگى از قواى خود را از دست بدهند. سپس قرار بود با کمک آن آلمانيها که تصور ميشد ديوارى  ٬شود

 .سازندکه نيروهاى نظامى اتحاد جماهير شوروى دست به ضد حمله زده و دشمن را نابود 

ژوئيه بود که نيروهاى نخبه آلمانى پيامى شخصى را از  ١شب در آغاز شد.  ٥٤٩٣ژوئيه  ١حمله آلمانيها در  

. درک کندرا اهميت حياتى اين حمله  هشيارىمتعهد است که با  سربازىهر  ٬هيتلر شنيدند: "هر فرماندهى

 ."و آشکار شودپيروزى در کورسک بايد بعنوان مشعلى براى جهانيان برجسته 

 اکنون نوبت آلمانيهاست.  

   



 هولناکجنگهايى 
مالى و جانى فراوان بودند. گروههاى ضربت آلمانى که از سمت شمال  خساراتو همراه با  هولناکدرگيريها 

اتحاد جماهير شوورى پيشروى نموده بودند اما پس از  ىدفاعخط کيلومتر در داخل  ٥۰حمله کرده بودند تقريبا 

نيروهاى نظامى آلمان که از سمت شرق يورش آورده بودند  توانى براى ادامه حمله باقى نداشتند.چهار روز 

نجا بدون آاتحاد جماهير شوروى پيشروى نمايند اما در  ىدفاعخط کيلومتر در داخل  ٣١موفق شدند که تا 

اينکه به اهداف خود نائل آمده باشند متوقف شدند. در برخى از نبردها صدها تانک از هر دو طرف وجود 

 ر جنگ دخالت داشتند.داشتند که همزمان د

ضد حمله طراحى شده اتحاد جماهير شوروى آغاز شد. اين  ٬ ٥٤٩٣ژوئيه  ٥٩ ٬يک هفته پس از آغاز جنگها

بيش از هر ادامه يافت. درگيريها خونين بودند و استفاده از تانکها  ٬اوت ٩٣تا  ٬ضد حمله بيش از يک ماه

توانستند در مقابل نيروها و برترى جنگى اتحاد جماهير شوروى ايستادگى نآلمانيها  در پايان زمان ديگر.

 يکبار ديگر ارتش آلمان شکست خورد و ناگزير به فرار شد.نمايند. 

 ٥١۰ تا در عوض ناگزير نمود کهرا و نازيها شذ  پيروزنبرد کورسک در ارتش اتحاد جماهير شوروى 

ه آنها هزاران تانک و هواپيماى سوخته را از خود بجاى گذاشت. نمايندکيلومتر از خطوط اوليه عقب نشينى 

از شهرها را  و بسيارى ديگر Charkov٬ Belgorod٬ Orel٬اتحاد جماهير شوروى شهرهاى  شارت بودند.

 ٬لشگر نجبه ٣۰شکست آلمانيها ويرانگر بود. در نبرد کورسک )طى يک ماه و نيم!( آلمانيها  .آزاد نموده بود

هواپيما و  ٣٢۰۰بيش از  ٬تانک ٥١۰۰ ٬جنگنده ١۰۰۰۰۰مجموعا  ٬لشگر مجهز به تانک ٢ از ميان آنها

 . ه بودندتوپ را از دست داد ٣۰۰۰

هرگز نتوانست نيروى قديمى خود را بازسازى  ٬اگر چه هنوز نيرومند بود ٬ارتش آلمان پس از نبرد کورسک

 نمايد. 

  

 ابتکار عمل را از دست داد
آنها همچنين ابتکار عمل استراتژيک و قابليت حمالت بزرگ در جنگ را براى هميشه از دست دادند. در پايان 

لشگر و مقدار بسيار زيادى اسلحه و ديگر تدارکات  ٢١فرماندهان آلمانى ناگزير شدند که  ٥٤٩٣سال 

لشگر جديد  ٩۰  ٬ ٥٤٩٩ل در نيمه اول سا اينعالوه بر  .منتقل نمايندضرورى را از غرب به جبهه شرق 

در ادامه اين نيروهاى نظامى اتحاد جماهير شوروى  ٬اما اين کمکى نکرد آلمانى به جبهه شرق فرستاده شدند.

آنها ميان  غالب بود.ديدگاهى . اين ديدگاه نيز در ميان ژنرالهاى نازى ندکه شرايط جنگ را ديکته مينمود ندبود

از  بعدو  يمبشبرنده جنگ  نميتونيم تو هنستيم که ديگواستالينگراد ما ميداين چنين گفته ميشد "پس از 

 ".ميخوريمنستيم که شکست وکورسک ما ميد

ژوئيه  ١در  ٬حمالت خود را بر عليه کورسک آغاز نمودندآن نيروهاى نظامى آلمان مدت کوتاهى پس از 

 –نيروهاى نظامى انگليسى  ٥٤٩٣ژوئيه  ٥۰در  آمريکايى در سيسيل آغاز شد. –فتوحات انگليسى  ٬ ٥٤٩٣

 .برخورد نمودندلشگر ايتاليايى  ٥۰با دو لشگر آلمانى و  و در آنجا آمريکايى در سيسيل پياده شدند

آنها نميخواستند براى رژيم  ٬در نزد نيروهاى نظامى ايتاليا تمايل جنگى زيادى باقى نمانده بوددر سيسيل 

لياييها نميخواستند بدون زد و خوردى تسليم شدند. )بر اساس اظهارات هتيلر "ايتافاشيستى مبارزه نمايند و 

آنها خوسحال ميشوند زمانيکه اسلحه را بر زمين ميگذارند و خوشحالتر اگر بتوانند آنها را  ٬بجنگند

  بفروشند".( 

 ىن شد. اين پاسخاوت جزيره براى متفقين ام ٥٢لشگرهاى آلمانى در حال جنگ عقب نشينى نمودند و در  

مورد استقبال در سيسيل در مسکو نيز آمريکايى  –شادى بخش براى جهان ضد فاشيسم بود. پيروزى انگليسى 

 البته مايه خوشحالى همه جهان بود. ميشد. هر قدم و هر متر از زمينى که از فاشيستها گرفته قرار گرفت

   

 مصقرهاى مقايسه 
آنها  را به چيزى که نيست مبدل نمايند. سيسيلتالش نموده اند که فتح  برخى از نويسنده گان جنگ سرد اما

 سياسى آن مقايسه نمايند. –را با نبرد کورسک و اهميت نظامى  سيسيلتالش ميکنند که که فتح 

ايتالياييها  ٬! در ضمن هرگز جنگ بزرگى در سيسيل رخ ندادپنجاهلشگر آلمانى و در کورسک  ٩در سيسيل 

در سيسيل  ٬لشگر نخبه را از دست دادند ٣۰آلمانيها عقب نشينى نمودند. در کورسک آلمانيها  تسليم شدند و

 ابدا هيچ لشگرى!

  



 
  

 در جبهه کورسک

 

اما جعل تاريخ در اينجا خاتمه نمى يابد. برخى از نويسنده گان غربى مدعيند که حمله به سيسيل و تهديد در 

. بر اساس اين ننمودنيروى کافى جهت حمله به کورسک  قادر به جمع آورى رامورد فتح ايتاليا بود که آلمانيها 

پيروزى اتحاد که جاعالن تاريخ بخشى از لشگرهاى آلمانى مستقر در کورسک به ايتاليا منتقل شدند امرى 

  .   است بيهودهاين يک ادعاى کامال جماهير شوروى را در جنگ کورسک آسانتر نمود. 

 

 فتح ايتاليا
که يکى از آنها لشگر زرهى  ٬اجازه بدهيد ببينيم که در ايتاليا چه اتفاقى افتاد. دو لشگر آلمانى مستقر در ايتاليا

. ندفراوان موفق به يک عقب نشينى موفقيت آميز به خاک اصلى ايتاليا شد خساراتبا تحمل  ٬نارنجک انداز بود

قرار  Kesselringه در جنوب ايتاليا تحت فرمان ژنرال اين دو لشگر آلمانى بخشى از ارتش دهم آلمان بودند ک

. Rommelتحت فرمان ژنرال Bگروه نظامى  ٬در شمال ايتاليا ارتش آلمانى ديگرى نيز وجود داشتداشتند. 

 )او که در شمال آفريقا از نيروهاى نظامى آمريکا و انگليس شکست خورد.( 

لشگر آلمانى در ايتاليا مستقر بودند. توجه داشته باشيد که در آن برهه از  ٩٥در مجموع  ٥٤٩٣در آغاز سال 

 را خودلشگر از ديگر کشورهاى متحد  ٩١لشگر آلمانى و  ٩۰١زمان نازيها در جبهه اتحاد جماهير شوروى 

نيازى  انى به ايتاليا فرستاده نشد.هيچ لشگر آلمدر لحظه اى که جنگ کورسک جريان داشت يا و قبل  داشتند.

لشگر در  ٩٣ارتش هشتم انگليس و پنجم آمريکا با  ٬آمريکايى –نها نبود. نيروهاى نظامى انگليسى آبه 

 تسليم نمايند. وادار به و  شکست تهديد بهنميتوانستند آلمانيها را در ايتاليا  ٬مجموع

)تقريبا  ٥٤٩٩ژوئن  ٩آغاز و ابتدا در  ٥٤٩٣سپتامبر  ٤انگليسى در  -فتح ايتاليا توسط نيروهاى آمريکايى

لشگرهاى آلمانى در  ٥٤٩٩در اوت  يکسال بعد!( بود که موفق به پيشروى تا مرکز ايتاليا و اشغال رم شد.

  -جنوب ايتاليا يک عقب نشينى سازمان يافته را به سمت شمال انجام دادند. آنها به خطوط سنگربندى شرقى 

که در شمال شهر  مترجم( –کيلومتر  ۰۰۰٥ طولکوهى درايتاليا به رشته ) Appenniniاز  کهرسيدند غربى 

 عبور ميکرد.  ٬خوانده شد Gotiskaکه توسط هيتلر خط  Carrara٬و  Pesaroميان  ٬فلورنس



را ان داشتند که آننسنگر گرفتند و ارتشهاى آمريکا و انگليس قابليت آنرا  Gotiskaآلمانيها در کنار خط 

اعالم  ٬ژنرال انگليسى آلکساندر ٬در ايتاليا متفقينفرمانده کل نيروهاى  ٥٤٩٩نوامبر  ٥٣در  مغلوب نمايند.

 حمله ناموفق شده بود و فرمان به دفاع از خود داد.  نمود که

 

 اربراى کشتعمل  ىآزاد
جبهه شرق شکست پس از اينکه آلمان نازى در جنگ در  ٥٤٩٩نيروهاى نظامى آلمان ابتدا در بهار سال 

روز قبل از سقوط برلن توسط ارتش  ٬ ٥٤٩١مى  ٩خورد تسليم شدند. نيروهاى نظامى آلمان در ايتاليا در 

 . تسليم شدند ٥٤٩١مى  ٣اتحاد جماهير شوروى در 

 و ممنوع نمودن ماموريتهاى حمله اىبه دفاع  گذارکه بدانيم فرمان ژنرال آلکساندر در مورد  جالب استاين 

که توسط آلمانيها نيز  امىغپي ٬ارسال شد به پارتيزانهاى ايتاليايى پشت جبهه آلمانيهاتوسط يک پيغام راديويى 

بدين ترتيب آلمانيها نشانه روشنى دريافت نمودند که بخشى از نيروهاى خود را از جبهه به عقب  دريافت شد.

 –را در خالل زمستان آنها  ارى از آنها و خويشاوندانکه تعداد بسي ٬بکشند براى اينکه پارتيزانهاى ايتاليايى را

تعقيب نمايند. پارتيزانها ژنرال آلکساندر را به خيانت متهم نمودند.  ٬ه بودندبه قتل رساند٥٤٩١ – ٥٤٩٩بهار 

پارتيزانهاى ايتاليايى که بخش آلمانيها جهت تعقيب و کشتن دادن آزادى عمل به هدف از ارسال پيغام راديويى 

شرايط سياسى براى رژيم جديدى که جهت آماده نمودن بود اين شيوه اى  بود. ٬ى از آنها کمونيست بودندبزرگ

 قرار بود در ايتاليا بر سر کار بيايد.

 

 انتقام نازيها
پس از پيروزى در کورسک هدف فرماندهان اتحاد جماهير شوروى اين شد که به آلمانيها دقيقه اى فرصت 

 تصرف نمايند.را  Molotjanjaو  Dneprتا رودخانه هاى زمينهاى اشغال شده نداده و بسرعت تمام 

در سربازان اتحاد جماهير شوروى پس از جنگهاى پى در پى در کورسک فرسوده شده بودند اما هيچکس 

نکرد. همه ميدانستند که آلمانيها زمانيکه ناگزيز به عقب نشينى شدند چه  ترديدفرمان مرکز فرماندهى  مورد

مدارس و  ٬کارخانه ها را منفجر کردند ٬در جريان فرار نازيها شهرها و روستاها را به آتش کشيدندکردند. 

در مسير فرار آلمانيها و متحدانش  را از دم تيغ گذراندند.اى موجود زنده هر بيمارستانها را سوزاندند و 

نازيها با کشتار مردم غير نظامى بى دفاع شکست خود را  .ه بودگورستانها از اجساد ميليونها انسان پر شد

امتداد سراسر در خود آلمانيها در دفاع از تالش به در هم شکستن ارتش اتحاد جماهير شوروى  انتقام گرفتند.

Dnepr اتحاد جاهير شوروى توانست ارتش  شديدپس از جنگهايى ٥٤٩٣سپتامبر در پايان  .ادامه داد

 ٥٩۰۰ اى بالغ بردر امتداد جبهه به عقب براند کيلومتر  ٢۰۰ تا  Dneprنيروهاى نظامى را در امتداد 

 کيلومتر پيشروى نمايد.

 

 آلمان براى  فراوان خسارات
کيف را به تصرف خود درآورد. استالين در آن  ٬ارتش سرخ پايتخت اوکراين ٬ ٥٤٩٣نوامبر  ٤ ٬يک ماه بعد

 اينستمسئله  در اين لحظه ٬شده است جديدىروز در يک سخنرانى عمومى اعالم نمود: "جنگ وارد مرحله 

جديد در اروپا" را نابود  از لوث وجود متجاوزان پاک نموده و "نظمکامال خاک اتحاد جماهير شووى را  که

دشمنان وجود از را بايد پاکسازى اوکراين و بالروس بعالوه لنينگراد و منطقه کالينين که ما  لحظه اىنماييم. 

 و جمهورى Moldau ٬استونى ٬لتونى ٬بعالوه ليتوانى Krimبايد مردم  لحظه اى کهو  نمودهکامل 

 Karelian -  نماييم چندان دور نيستمتجاوزان آلمانى آزاد  چنگالاز را فنالندى."  

ارتش اتحاد  ٬ ٥٤٩٣باالخره در سال  ٬ ٥٤٩٩در نوامبر  ٬پس از آغاز ضد حمله اتحاد جماهير شوروى

لشگر را در درگيريها شکست  ٥٤٩لشگر آلمانى را بصورتى کامل نابود و عالوه بر آن  ١٤جماهير شوروى 

بسيارى از اليقترين تعداد  نمود. گريز به گريز را با تحمل خسارات فراوان نا که آلمانيها ىعامل ٬نموده بود

 ٥٩۰۰۰بيش از  ٬تانک ٢۰۰۰آلمانيها تقريبا  در خالل اين دوراندر خالل جنگ کشته شدند.  ىژنرالهاى آلمان

 توپ و خمپاره انداز را از دست دادند. ١۰۰۰۰هواپيما و نزديک به 

. نيروهاى نظامى اتحاد جماهير ه بوديهاى مهمى بدست آمدزپيرودر مناطق ديگر جنگى نيز  ٥٤٩٣در اواخر  

 و مناطق اسمولنسک و بخشى از شرق بالروس را آزاد نموده بودند.  –شوروى کالينين 

 

 

 



  ٥٤٩٩حمله اتحاد جماهير شوروى در سال  
توليد صنعت جنگى آلمان مداوما افزايش  ٥٤٩٩تا ميانه سال   ٥٤٣۰از زمان آغاز جنگ در پايان دهه هاى 

آمريکا تاثير بسيار ناچيزى بر روى ظرفيت توليدى و نظام ترابرى آن  –بمبارانهاى آلمان توسط انگليس  يافت.

برابر رشد کرده  ٩٬٩برابر و تانک  ٩٬٢٬ ٥٤٩٩در سال آلمان  در توليد هواپيما ٥٤٩٩. در مقايسه با داشت

که آلمان را از مهمترين مواد خام خود بود  ٥٤٩٩بود. فقط حمله بزرگ اتحاد جماهير شوروى در تابستان 

درجه اول در آمريکا  –بمبارانهاى آلمان توسط انگليس  .کاهش نهادبه  روتوليد جنگى آلمان  ٬محروم نمود

 بود.  نموده متمرکز  ٬شهرهاى بزرگ آلمان ٬خود را بر روى اهداف غير نظامى

جهت تحقيق در مورد تاثير بمبارانهاى  ٥٤٩٢انتخاب شده توسط دولت آمريکا در سال  ٬کميسيون مخصوصى 

قتصاد آلمان ا ٥٤٩٣در سال آلمان توسط هواپيماهاى بمب افکن آمريکا و انگليس به اين نتيجه دست يافت که 

دست داده بود. نتيجه گيرى کميسيون توليد خود را از درصد از  ٥٢٬ ٥٤٩٩در سال  درصد و ٤بدليل بمبارانها 

 ."اين بود که بمبارانهاى آلمان "تاثير تعيين کننده اى بر روى امکانات توليد مهمات جنگى آلمان نگذاشته بود

 

 ه شدندبسيارى از افراد غير نظامى کشت
. بيش از رها شدندافراد غير نظامى جهت کشتن بقيه  ٬درصد از بمبها بر روى صنايع جنگى فرود آمد ٥٨تنها 

 .شدند ميليون بى خانمان ٢٬١و بيش از  ٬يک ميليون آلمانى غير نظامى به اين طريق کشته

و کارخانه هاى آلمان  اتحاد جماهير شوروى پااليشگاهها در جريان ضد حمله بزرگ ٬ ٥٤٩٩در خالل تابستان 

که فقط هواپيماهاى جنگى متحدان  قرار داده شده بودند محلى. آنها در کار ميکردند براى توليد بنزين مصنوعى

 يىدرصد از بمبها ٥٬٥قربانى تنها اين صنايع  ٥٤٩٩از زمان آغاز جنگ تا مى  غربى به آن دسترسى داشتند.

 !ريخته شدند که بر روى آلمان فرود دش

تها توجهى به مردم نداشتند و اينکه بمبارانهاى سانگليس ميدانستند که فاشي –اگر چه رهبران جنگى آمريکا  

ن يبمبارانهاى خود را در خالل آخربا اينحال  ٬شهرهاى آلمان کوچکترين نفوذى بر روى رهبران نازى نداشت

فزايش دادند. در درجه نخست بمبها بر روى شرق آلمان که بعدها توسط اتحاد جماهير شوروى اسال جنگ 

 اشغال شد ريخته شدند.  

 

  Dresden بربريت در 
 بمباران ٬بمباران شناخته شده تريندشوار نمودن بازسازى جامعه در شرق بود. هدف بر کسى پوشيده نبود که 

سه ماه قبل از پايان جنگ  ٬ ٥٤٩١فوريه  ٥١تا  ٥٣با گنجينه هاى فرهنگى آن ميان  Dresdenشهر آلمانى 

غيرنظامى کشته شدند. يک  ٩۰۰۰۰و بيش از  ٬است. در عرض سه روز همه چيز به خاکستر تبديل شد ٬)!(

اد اتحاد جماهير شوروى اهداف غير نظامى را هرگز بمباران نکرد. نيروى هوايى اتححمله بربر منشانه. 

 شد. ميجهت  مبارزه با ارتش آلمان و پشتيبانى نيروهاى زمينى اتحاد جماهير شوروى استفاده جماهير شوروى 

نيروى هوايى اتحاد جماهير شوروى سهم بزرگى در شکست نيروى هوايى فاشيستها داشت. در تحقيقاتى 

 ٬هواپيمايى که آلمان در جريان جنگ از دست داد ٥۰۰۰۰۰توسط مورخان نشان داده شده که تقريبا از 

در منطقه  ٤۰۰۰ ٬در اروپاى غربى ٨۰۰۰ ٬شوروى از دست رفت –فروند از آنها در جبهه آلمان  ٤٩۰۰۰

 در دفاع از آلمان.   ٥٣۰۰۰در بالکان و تقريبا  ٢۰۰۰ ٬حول و حوش درياى مديترانه

نتايج توليدى عظيم آنها در خالل اولين شش ماه  عليرغماگر چه صنايع آلمان بندرت مورد حمله قرار گرفتند و 

مبارزه بر سر توليدات جنگى بر عليه صنايع اتحاد جماهير شوروى در صنايع آلمان نتوانست  ٬ ٥٤٩٩سال 

تانک و  ٥٣٨۰۰ ٬توپ ٤٥٤۰۰جماهير شوروى اتحاد  ٥٤٩٩اول سال  ى  -هدر خالل شش ماه. غلبه نمايد

 ٥٤۰۰۰ وموتورى تانک و توپهاى  ٨٣۰۰ ٬توپ ١٣٩۰۰آلمان و هواپيما  ٥٤۰۰۰و  موتورىتوپهاى 

اين پيروزى . ندهواپيما توليد نمود
*
Magnitogorsk  برRuhr !پس از موفقيتهاى بزرگ در جبهه  بود

در  راحمله اى  ٥٤٩٩که در خالل زمستان سال  بر آن شد کهاوکراين ستاد فرماندهى اتحاد جماهير شوروى 

 در جنوب سازمان دهى نمايد. Krimاز لنينگراد در شمال تا ها سراسر جبهه 

 
 در روسيه. Tjeljabinsk oblastواقع در صنعتى  -يک شهر مهم معدنى  *

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

 

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


 ارتش برتر
 ٬سربازميليون  ١لشگر با تقريبا  ٩٩١آلمان  –در جبهه شوروى  شآلمان و متحدان ٥٤٩٩در آغاز سال  

در اختيار  هواپيما ٣۰۰۰تانک و ماشينهال حامل تانک و بيش از  ١٩۰۰ ٬تانک و خمپاره انداز ١٩١۰۰

 درصد از هواپيما.   ٩٣۰درصد از توپخانه و  ٢۰ ٬خدمه. داشتند

  

 
 . 

شايد که مهمترين عامل پيروزى روحيه باالى سربازان اتحاد جماهير شوروى بود. آنها براى هر گونه فداکارى جهت مبارزه با  

 فاشيسم و آزاد نمودن کشور سوسياليستى آماده بودند.

 

 ٩٣۰از لحاظ هواپيما و درصد  ٢۰ از لحاظ توپخانه ٬درصد ٣۰ نفراتاز نظر ارتش اتحاد جماهير شوروى 

شامل برترى کيفى آنها در کليه انواع درصد بر ارتش آلمان برترى داشت. برترى اتحاد جماهير شوروى 

 توپها تا هواپيماهاى بمب افکن و شکارى ميشد.   ٬تانکها ٬از سالحهاى دستى ٬سالحها

از همه  ٬ىکه بويژه از نظر تکنيک ه بوددرخالل جنگ اتحاد جماهير شووى سيستمهاى سالحى را توسعه داد

-KVو  T-34براى مثال تانکهاى  ٬به اضافه تکنيکى بر سالحهاى انگليسى و آمريکايى برترى داشتند ٬جهات

و  Jak-9 Jak-3٬هواپيماى شکارى  Tu-2٬هواپيماى بمب افکن شيرجه اى  Il-10٬ Il-2٬هواپيماهاى  1٬

La-5ميليمترى و بسيارى ديگر.   ٢٤توپهاى  ٬ 

سيسم اجتماعى سوسياليستى قابليت نوآورى انسانها را آزاد نموده و اين امکان را براى آنها فراهم ميسازد که 

. در خالل جنگ اين امر عامل بسيار مهمى بود جهت خلق جامه عمل بپوشانندبه ابداعات تکنيکى خودشان 

روحيه  ٬شايد که مهمترين ٬ايفا نموددر تحقق پيروزى شرايط براى پيروزى. عامل ديگرى که نقش مهمى را 

آماده براى هر گونه از خود گذشتگى براى مبارزه بر عليه فاشيسم  ٬باالى سربازان اتحاد جماهير شوروى بود

 و آزاد نمودن ميهن سوسياليستى.

   

 باالخره لنينگراد
روز  ٤۰۰تحمل  شد. پس ازآزاد کامال لنينگراد باالخره از محاصره نازيها  ٥٤٩٩فوريه  –در خالل ژانويه 

دادن جان خود قرار بسيارى با در معرض خطر مردم لنينگراد توانستند نفسى بکشند.  فراوانرنج و مشقت 

وحشتناک لنينگراد  اطرافجنگهاى جنگ را بر عليه متجاوزان نازى نوشته اند.  هاىبخش متهورترينيکى از 

و کمبود غذا  .آلمان هنوز بصورتى کامال منظم عمل مينمودماشين جنگى رخ دادند که در خالل دورانى بودند و 

 اى اين مبارزه .را موجب شدمردم لنينگراد از هزار نفر  ٤۰۰۰۰۰مرگ  ٬از همه نوع آن ٬مواد اوليه ضرورى

 لنينگرادکامل  تخريبنازيها در مورد  .تىقهرمانانه از با اهميترين نوع آن براى تمام جهان ضد فاشيسبود 

. کننده بر اساس آنها همه چيز را نابود نموده و تمام شهر را در زير آب دفن کطرحهايى  ٬طرحهايى داشتند

استالينگراد و ديگر شهرهاى بزرگ در اتحاد جماهير شوروى   ٬کورسک ٬تخريب مسکونيز جهت  ىيطرحها

 وجود داشتند.

که ميخواهند شاهکار واقعى توسط مورخان دست راستى  ٬خود حياتمبارزه لنينگراد براى ادامه در حال حاضر 

 حقايقىو  ندنزمان زنده ماندآجعل ميشود. اما آنها نميتوانند کسانى را که در  بى اهميت جلوه دهند لنينگراد را



تبديل  شگرفبا اهميتى خبر جهانى يک آزادى لنينگراد به  .ساکت کننده اند را را که به آينده گان منتقل نمود

از نازيسم و فاشيسم  رهايى براىخود مبارزه بسيارى از کشورهاى تحت اشغال و مردم را در اميد که شد 

 .تقويت نمودشديدا 

 اينچنين تفسير ميکند: اى آزادى لنينگراد را در سرمقاله Starروزنامه انگيسى 

را که شکست آلمان در لنينگراد  هيتلر قرار دارند اهميت ايل و تبارانسانهاى آزاد و انسانهايى که تحت ستم "

را ميان  جايىلنينگراد براى مدت زمانى پيش در اين جنگ . انجاميد در ميکنندتضعيف حکومت فاشيستى به 

را در ميان آلمانيها بصدا در آورده  ىزنگ خطر. نبرد لنينگراد ود اختصاص داده استخبه شهرهاى قهرمان 

ورشو  ٬آمستردام ٬بروکسل ٬دوره اى حاکم پاريس ميکند که آنها فقط طىبه آنها يادآورى زنگ خطر است. اين 

       و اسلو خواهند بود."

پرزيدنت آمريکاى شمالى روزولت براى مردم لنيگراد ديپلمى از تحسين ارسال نمود و در آن نوشت که مدافعان 

   .براى "مردم شجاع اتحاد جماهير شوروى" نمادى بودندشهر 

ارتش اتحاد جماهير شوروى به حمالت موفقيت آميز خود در جنوب  ٥٤٩٩و بهار  ٥٤٩٣زمستان در خالل  

اوکراين بر عليه نيروهاى نظامى آلمان و متحدان آن ادامه داد. هدف اخراج فاشيستها و رسيدن به مرزهاى 

 رومانى و لهستان بود.

 

Ternopol آزاد شد 
. در ندو آسيبهاى وارده بر هر دو طرف سهمگين بود ندکرد نيروهاى نظامى آلمان سرسختانه از خود دفاع

ه شدحاضر به تسليم ن اما ه بودندگروههاى نظامى يازدهم و چهل و دوم کامال محاصره شد ٥٤٩٩آغاز فوريه 

افسران و  ٬شکافى ايجاد نمايند اما موفق نشدند. فقط يک گروه از ژنرالهادر حلقه محاصره و تالش نمودند که 

     که در پناه تاريکى و بارش برف با تانکها فرار کنند. اس اس موفق شدند اعضاى

آزادى . در آغاز مارس حمله جديدى با هدف ه بودندنفر از سربازان آلمانى اسير شد ٥٨۰۰۰چند روز بعد 

 اوکراين  آغاز شد و جبهه به انتقال خود بسوى غرب ادامه داد. 

لشگر مجهز به  ٥۰آنها  از ميان ٬لشگر ٩٣ ٬نيروهاى نظامى آلمان در پايان همان ماه يک گروه بزرگ از

. در آنزمان اولين ارتش در آمدره صمحابه  ٬کيلومترى مرز لهستان ٩۰۰در  Ternopol٬شهر در کنار  ٬تانک

در اواسط ماه تانکها و توپهاى خود را از دست داد.  ٬آتشبارها ٬زره پوش آلمان بخش بزرگى از قواى خود

توسط نيروهاى نظامى اتحاد جماهير شوروى آزاد شده  Ternopolگروههاى آلمانى نابود شده بودند و آوريل 

اتحاد جماهير شوروى اکنون تنها يک تمرکز نيرومند نظامى واقعى بالغ بر  از ارتشهاى تهاجمى در جنوب بود.

وجود  ٬بدون داشتن امکانى براى رهايى Krimلشگر رومانيايى محاصره شده در  ٢پنج لشگر آلمانى و 

باالخره  Sevastopolزمانيکه  ٥٤٩٩داشتند. آنها توسط نيروهاى نظامى اتحاد جماهير شوروى در آغاز مى 

 نابود شدند. ٬آزاد شده بود

تيپ نظامى را نابود نموده  ٤لشگر فاشيستى و  ٣۰در خالل زمستان ارتش اتحاد جماهير شوروى در مجموع 

فراوان تعقيب شده بودند شکست دادند. فرماندهان آلمانى جهت  خساراتتحمل با شگر فاشيستى را که ل ٥٩٩و 

به جبهه لشگر نظامى را  ٥٩٩که از آلمان و کشورهاى تحت اشغال خود ناگزير بودند  خساراتپوشش 

 آلمان منتقل نمايند.  –شوروى 

 

  

 ٥٤٩٩حمله تابستان  
ح کمپينهاى آغاز به آماده نمودن طرمرکز فرماندهى اتحاد جماهير شوروى در مسکو  ٥٤٩٩در پايان آوريل 

در  . بودبالروس از اشغال نازيها آزاد نمودن خود نمود. اولين و مهمترين ماموريت  ىو پاييز ىنظامى تابستان

ميليون از بناها  ٥٬٩غارت و نابود شده بود. خالل اشغال سه ساله نازيها بالروس همانند اوکراين از همه نظر 

 . کشته شده بودندو ميليونها انسان  دبستان به آتش کشيده شده بودند ٢۰۰۰و 

وجود داشت نفر  ٥٩٣۰۰۰بالروس هرگز تسليم نشدند. پشت خطوط آلمانيها ارتشى پارتيزانى بالغ بر  مردماما 

 که نبرد بزرگ را براى آزاد نمودن کشور خود آغاز نمايند.و اکنون منتظر بودند  نمودهکه با نازيها مبارزه 

جبهه اتحاد جماهير شوروى به مناطق آنها وارد شد بخش خط زمانيکه  ٬مانند بقيه اتحاد جماهير شوروى

 بزرگى از ارتشهاى پارتيزانى به واحدهاى ارتش سرخ تبديل شدند.

قرار طرحهاى مقر فرماندهى اتحاد جماهير شوروى  درنظامى همواره  نيروى ارتشهاى پارتيزانى بعنوان يک 

. اينبار قرار بود که بخشى از حمله اى باشند که هدفش شکست نازيها و بيرون راندن آنها به پشت داشتند



امرى که با فرماندهان  ٬آغاز شد ٥٤٩٩ژوئن  ٩٣مرزها بود. حمله اتحاد جماهير شوروى بنا بر نقشه قبلى در 

 .رسيده بودندتوافق به بر سر آن  آمريکايى –انگليسى 

  

 در مورد آن گفتگو شده بود ٥٤٩٩از سال 
ميان اتحاد جماهير مسئله مورد گفتگوى بر عليه آلمان نازى در اروپا  ىجبهه دومايجاد  ٥٤٩٩از سال 

رهبران آمريکاى شمالى و انگليس براى اولين بار آشکارا  ٥٤٩٩در ژوئن شوروى و متحدان غربى شده بود. 

اعالم نمودند که آنها با اتحاد جماهير شوروى "به توافق رسيده بودند که بدون تعلل جبهه دومى را در اروپا 

 باز کنند".  

 ٬تحاد جماهير شوروىافکار عمومى داخلى در اين کشورها اين را مطالبه مينمود. در آمريکا سفير سابق در ا

 باز نمودن جبهه دومى در اروپا  براىودن دولت در کمپينى جهت متقاعد نم ٬ديويس جوزف ايى ٬ ٣٨ -٥٤٣٤

تاثير گذاشتن بر روى افکار عمومى  جهتدر سخنرانى راديويى و و نوشته ها ديويس شديدا . شرکت نموده بود

"دين ما به متحدمان اتحاد جماهير  Our Debt to Our Soviet Allyداخلى مبارزه مينمود. در کتاب 

 ديويس داليل خود را جهت حمايت از اتحاد جماهير شوروى ارائه ميدهد. ٬ ٥٤٩٩در ژوئن  ٬شوروى"

  

 جبهه دومى در اروپا
" و "مانند رفتبه اتحاد جماهير شوروى  کاپيتاليستاو يکى از شوروى شناشان بزرگ بود که "بعنوان يک 

ديويد  .محسوب ميشدکمک به اتحاد جماهير شوروى  مدافعانوفادارترين و از  ٬"شتکاپيتاليست بازگيک 

تحت آسيا و آفريقا را  ٬سرخ شکست خورده بود..... هيتلر و شريک ژاپنى او اروپا مينويسد که "اگر ارتش

افتاده دست قدرتهاى محورى  ن بهدر همان زما..... استراليا و آمريکاى جنوبى احتماال  کامل قرار ميداد قاختنا

 ".بود

به ما اميد پيروزى ميدهد...... اگر اتحاد جماهير شوروى سقوط  ٬"ارتش سرخ جهت دفاع از تمدن ما بپاميخيزد

". "تمدن ما تسلط يابدبر جهان کمک آن اميدوار است که بتواند  ابموقعيتى دست خواهد يافت که به هيتلر  ٬کند

من تصور  ٬قبل از هر چيز ٬که هرگز نبايد فراموش شود". "به همين دليل شوروى دينى داردر اتحاد جماهيبه 

 ....."  بايد در صدر اولويتها قرار بگيرد جبهه ديگرى در جبهه اروپانمودن ميکنم که باز 

دم آمريکا و انگليس عالقه اى به دادن يک کمک موثر به مر به کمپينهاى ديويس توجهى نشد. دولتهاىاما 

تبديل به سرافکندگى نيز وعده آنها در مورد جبهه دومى در اروپا  ٥٤٩٣در خالل سال اتحاد جماهير نداشتند. 

روزولت و چرچيل يکبار ديگر در مورد ايجاد  ٬ميان استاليندر کنفرانس تهران ٥٤٩٣در پايان نوامبر  شد.

 . دو سال از اولين وعده داده شده گذشته بود.  ٥٤٩٩اينبار در اول مى  ٬جبهه دومى در اروپا تصميم گرفته شد

استالين اينرا بدينگونه تفسير نمود: "روزولت براى من قسم خورد که عمليات گسترده اى را در خالل سال 

هم  در فرانسه آغاز کند. من تصور ميکنم که او به وعده خود عمل کند. اما اگر او اين کار را انجام ٥٤٩٩

 ." خواهند بودنيروهاى نظامى خودمان جهت شکست کامل نازيها کافى  ٬ندهد

هرگز رخ نداد. چرچيل تا آخرين لحظه تالش نمود که تهاجم  ٥٤٩٩تهاجم وعده داده شده متفقين در ماه مى 

بيقرار شدند.  متفقين غربى را به نورماندى متوقف نمايد. اما در ماه ژوئن متحدان غربى اتحاد جماهير شوروى

 ٥٤٩٩ژوئن  ٤نمود. در ميو بسرعت به جلو پيشروى  ه بودارتش اتحاد جماهير شوروى در همه جا پيروز شد

 !زمان موعود باالخره فرا رسيد

   

 لشگر فاشيستى ٩٨٨
از جمله بزرگترين عمليات نظامى در خالل جنگ جهانى دوم بود.  ٥٤٩٩حمله اتحاد جماهير شوروى در سال 

نازى رقم بسيار بزرگى لمان جهت به عقب انداختن اين شکست آنچه را که در توانشان بود بکار بستند. آنازيها 

و بدين ترتيب بزرگترين  ٬بسيارى از آنها از ميان مردان سالخورده و جوانان ٬دهى نموداز سربازان را سازمان

 لشگر نظامى از نظر تعداد را در طى جنگ جهانى دوم فراهم آورد.  

آلمان  –لشگر در کنار جبهه داشتند. در جبهه شوروى  ٣٩٩آلمان نازى و متحدان آنها  ٥٤٩٩ژوئن سال  در

لشگر آلمانى و پنج تيپ نظامى بعالوه  ٥٢٤ متشکل ازميليون نفر  ٩٬٣نيروى نظامى بالغ بر يک فاشيستها 

 آلمان  -در جبهه شوروى  تيپ نظامى در اختيار داشتند. در مجموع ٥٨لشگر از کشورهاى متحد آلمان و  ٩٤

 ٤٥بقيه جبهه ها: ) وجود داشت. ٬لشگر ٩٣٤تيپ نظامى که تقريبا برابر است با  ٩٣شگر فاشيستى و ل ٩٨٨

   يا در مجموع تقريبا يک ميليون سرباز آلمانى.(در ايتال ٩٩ ٬لشگر در فرانسه

هواپيما مجهز  ٥٩٤۰۰ماشينهاى حمل توپ و تقريبا تانک و  ٢٨۰۰ ٬توپ و خمپاره انداز ١٤۰۰۰آنها به 

ميليون  ٤٬٤بودند. اما اکنون نيروهاى نظامى اتحاد جماهير شوروى برترى داشتند. در اتحاد جماهير شوروى 

هواپيما مجهز  ٥٩٤۰۰تانک و ماشينهاى حمل توپ و تقريبا  ٢٥۰۰ ٬توپ و خمپاره انداز ٤٨٥۰۰ به سرباز



 ٬مرکز ٬ارتش اتحاد جماهير شوروى پيروزى عظيمى را بر گروه ارتش آلمان ٥٤٩٩در آغاز اوت  شده بودند.

ادند. ارتش اتحاد هزار نفر را از دست د ٩۰۰۰۰۰آلمانيها در عرض چند هفته بيش از در آنجا  ٬بدست آورد

 . ه بودى ايجاد نمودشکافتهديد ميشد سقوط به جبهه آلمانيها که در جماهير شوروى 

را از آلمان و بقيه اروپاى غربى به ديگر لشگر و تعدادى تيپ نظامى  ٩٤آلمانيها ناگزير بودند که با عجله 

 در فرانسه. يها آمريکاي – يهاهه شرق منتقل نمايند. اين کمک بزرگى بود به حمله انگليسبج

  

  

 
 . 

زنان اتحاد جماهير شوروى در کارخانه اسلحه سازى. کشور اتحاد جماهير شووى تمام کشور را در يک مبارزه مقاومتى قهرمانانه  

 و مبارزه اى براى توليد جهت افزايش قدرت ارتش جماهير شوروى بسيج نموده بود. 

  

 دو جبهه بر عليه نازيسم 
گان سرمايه دارى غالبا تالششان بر اينست که در جنگ جهانى دوم جبهه غرب را بعنوان مهمترين نويسنده 

 در جبهه ٥٤٩٩ميدان جنگ برجسته نمايند. اجازه بدهيد که به همين دليل يادآورى کنيم که در ژوئن 

. در خالل شش ميليون سرباز آلمانى و در جبهه غرب يک ميليون سرباز وجود داشتند ٩٬٣آلمان  –شوروى  

 دو برابر ٬ه بودنفر را در جبهه شرق از دست داد ٩۰۰۰۰۰آلمان در هر ماه بيش از  ٥٤٩٩ماه دوم سال 

 غرب.در جبهه سربازان از دست رفته 

در  ٬و غرب حمالت خود را بر عليه آلمان با موفقيتهاى مختلف توسعه دادند. در جبهه شرق –شرق جبهه 

ادامه فاشيستها به مغلوب نمودن  کاملموفقيت  باارتش اتحاد جماهير شوروى  ٬ ٥٤٩٩خالل تابستان و پاييز 

کيلومتر فرار کنند. در طى همين زمان ارتش اتحاد  ٤۰۰تا  ٤۰۰مسافتى بالغ بر که  نمودرا وادار آنها  و داد

 ٬رقى لهستانمنطقه ش ٬تقريبا همه بالکان ٬تمام بالروس ٬آمد preussجماهير شوروى به مرز آلمان در شرق 

 يوگسالوى و بلغارستان  را آزاد کرد. ٬مجارستان ٬چکسلواکى

 ٥٤٩١و در ژانويه  Majdanekان اردوگاههاى ارتش سرخ اتحاد جماهير شوروى زنداني ٥٤٩٩در ژوئيه 

 کشتار  را در موردشواهدى را آزاد نمود. بزودى قرار بود که همه جهان  Auschwitzزندانيان اردوگاههاى 

 ٬جماهير شوروى اسير جنگى اتحاد چندين ميليون ٬همجنس بازان ٬صدها هزار کولى ٬ميليون يهودى ٤

ه دولت اتحاد جماهير شوروى تالش نمود ٥٤٩٩از سال  بدست بياورند. مخالفان سياسى و بسيارى ديگر را

بعنوان تبليغات روسى مردود که کشتار جمعى را افشاء نمايد اما اين افشاگريها توسط حکومتهاى غربى  بود

کاملى در مورد کشتار  آگاهى ٬در کليسا و وزارت امورخارجه سوئد ٬در سوئد ٥٤٩٩از سال  .ميشداعالم 

 در مورد آن سکوت شد. ٥٤٩٩اما تا پايان سال  .داشتوجود  نازيها

  

 ضربه اى بزرگ بر نازيها
تيپ نظامى فاشيستى توسط ارتش اتحاد جماهير  ٩٩لشگر و   ٤٤ ٬ ٥٤٩٩در خالل شس ماه دوم سال 

 نمودند.تيپ نظامى را ناگزير به گريز  ٩٩يستى و شلشگر فا ٩٥٤شوروى نابود و يا به اسارت گرفته شدند و 

بزرگتر از کليه  اين نبرد داده شود. ٬ ٥٤٩٩اوت  ٩٤ژوئن تا  ٩٣ ٬بالروس نبردتذکر مخصوصى بايد در مورد 

  عميات متحدان غربى در خشکى بود.



بزرگترين گروه  ٬را نابود نمود ٬مرکز ٬در اينجا نيروهاى نظامى اتحاد جماهير شوروى گروه ارتش آلمان 

لشگر و  ٥٢آنزمان نازيها بيش از  .ه بودحمله ناموفق به مسکو را انجام داد ٥٤٩٥نظامى نازيها که در سال 

 را از دست دادند! ٬نفر ١۰۰۰۰۰بيش از  ٬نيمى از سربازان در بقيه لشگرهابيش از 

  

 
  

 را آزاد کرد. Auschwitzارتش سرخ زندانيان  ٥٤٩١در سال 

 

نيروهاى نظامى ذخيره خود را که براى استفاده بر عليه قواى اين فاجعه نازيها را ناگزير نمود که آخرين 

با حمله  .انتقال دهدبه جبهه شرق  ٬در فرانسه پياده شده بودندنيروهايى که  ٬در نظر گرفته شده بودند متفقين

را براى هميشه  در بالروس سربازان آلمانى " اميدهاى ناچيزى که زمانى مانع از موج حمالت روسها بشوند

 دادند".از دست 

  

 نبرد در جبهه غرب
انگليس و فرانسه در مقايسه با  ٬. در اينجا نيروهاى نظامى آمريکاپيدا کرددر جبهه غرب جنگ مسير ديگرى 

شرق با نيروى کوچکترى از ارتش آلمان برخورد نمودند. تقريبا يک چهارم. در ضمن بسيارى از لشگرهاى 

آلمانى در غرب از ميان آنهايى بودند که پس از تحمل خسارات فراوان جهت استراحت و بازسازى از جبهه 

 .بودند شدهخارج شرق 

به اندازه اتحاد جماهير شوروى در جبهه شرق نشد. اين عليرغم اينکه ارتش  متفقاما موفقيتهاى سه کشور 

دو برابر نيروهاى نظامى آلمان در فرانسه. عليرغم چند نبرد خونين در  ٬بود ميليون نفر ٩ بالغ برمتفقين 

به هدف خويش  متفقين نتوانستند ٬ندجايى که نيروهاى نظامى آمريکا با آلمان برخورد نمود ٬شمال فرانسه

فرماندهان آلمانى  ٬تقريبا چهار ماه پس از نورماندى ٥٤٩٩در سپتامبر  .مغلوب نمايندآلمانيها را  دست يافته و

عقب نشينى نمايند.  Siegfriedخطوط سنگربندى تا مرز آلمان تا گرفتند براى اينکه فرانسه تصميم به ترک 

 اتخاذ نمودند.را در آنجا آنها موضعى دفاعى 

غربى قابليت اين را نداشتند که دفاع نيروهاى آلمانى را در هم  يننيروهاى متفق ٥٤٩٩در خالل پاييز سال  

تا بهار تصميم گرفت که براى عمليات تهاجمى  ٬ژنرال آيزنهاور ٬باالترين مقام فرماندهى متفقينبشکنند. 

 در انتظار بماند. ٥٤٩١

  

 Ardennernaنبرد در 
توصيفات خود از جبهه غرب شيوه جنگى متحدان غربى را مورد در ميکنند که مورخان جاعل تاريخ تالش 

و گاهى جهت انطباق  داده. همزمان تالش ميکنند که جنگ در جبهه شرق را بى اهميت جلوه تجليل قرار دهند

مثال خوبيست در اين مورد.  Ardennernaنبرد در . ميکنندروند تاريخ با اهدافشان آنرا باال و پايين 

وضعيت نيروهاى نظامى آلمان در شرق فاجعه بار  ٥٤٩٩همانطور که ما در سطور فوق نشان داديم در پاييز 

با گاهى  ٬آلمانى را ناگزير به فرار نموده بودند بود. نيروهاى نظامى اتحاد جماهير شوروى لشگرهاى نخبه

جهت تقويت روحيه نيروهاى نظامى و تهيه سالحهاى جديد بدون اينکه رهبرى آلمان  ٬وحشت خالص ترس

    براى سربازان فرصتى پيدا کنند.

. حمله سازدرا فراهم جداگانه با غرب  ىکه صلحداشتند شرايطى  در ايجاددر اين وضعيت رهبران آلمانى تالش 

رهبرى آلمان تصور )منطقه اى در بلژيک( تدارک ديده شد.  Ardennernaاى بر عليه متفقين غربى در 



ميتوانست  ٬که يک حمله و پيروزى بر نيروهاى نظامى متفقين غربى در اين منطقه با اهميت در بلژيک مينمود

بود که آلمانيها در  Ardennernaمتقاعد سازد. با يک حمله به در غرب جداگانه  ىمتفقين غربى را به صلح

وان به سرعت به شهرهاى بزرگ و ميت Ardennernaاز  تجاوز به فرانسه را آغاز نموده بودند. ٥٤٩۰سال 

 و در ادامه روتردام و آمستردام دست يافت. Antwerpen ٬ى مانند بروکسلمهم

رهبرى آلمان بر آن شد  ٬و نداشتن امکانى جهت تغيير نتيجه آننااميدى بخاطر شکست در جبهه شرق عين در 

برخى از مورخان سرمايه دارى سرمايه گذارى نمايد. بر روى يک کارت  دار و ندار خود را ٬در جبهه غرب که

و هيتلر به  ٬مينويسند که آلمانيها بر اين تصور بودند که شرايط جنگى در غرب دشوارتر از مناطق ديگر بود

 دليل تصميم گرفت که به غرب حمله کند.همين 

 

 عمليات بزرگى هيچ 
متفقين غربى در فرانسه هيچ علميات  ٥٤٩٩اجازه بدهيد يادآورى کنيم که در خالل نيمه دوم از پاييز سال 

در انتظار  ٥٤٩١براى انجام آنها تا بهار که تهاجمى بزرگى انجام نداده بودند. آيزنهاور تصميم گرفته بود 

به هيچ عنوان نميتوانست با فاجعه اى که براى  ٬ ٥٤٩٩پاييز  ٬بماند. شرايط آرام جنگى در جبهه غرب

  مقايسه شود. ه بودنيروهاى نظامى آلمان در جبهه شرق رخ داد

امضاء کرد. بر اساس فرمان جنگ بايد گروهى  Ardennernaفرمان نبرد در هيتلر  ٥٤٩٩نوامبر  ٥۰در 

به نيروهاى نظامى  ٬موتورىلشگر لشگر مجهز به تانک و  ٥١از ميان آنها  ٬لشگر ٣٨ضربتى متشکل از 

در جريان آغاز عمليات گروه ضربت تنها موفق به جمع  . اماميکردندمله حدر منطقه متفقين غربى مستقر 

شده بود. وضعيت در جبهه شرق کليه  ٬لشگر مجهز به تانک ٢از ميان آنها  ٬تيپ نظامى ٩لشگر و  ٩٥آورى 

 نيروهاى قابل دسترس را مطالبه مينمود.

اغلب لشگرهاى آلمانى در گروه ضربت  ٬بر اساس مشاهدات ژنرال آلمانى در مورد شرايط پس از پايان جنگ 

که عمليات  ميامدندجبهه غرب  ى ازاز مناطق مختلف )کليه لشگرهاى مجهز به تانک( Ardennernaدر 

که  يىلشگرها با ته مانده همراهلشگرهاى تازه آموزش ديده اى بودند  . بجا ماندهه بودجنگى بزرگى انجام نشد

 در گذشته پس از تحمل خسارات فراوان از جبهه شرق به آلمان منتقل شده بودند. 

يک افسانه  ٬به دليل اينکه آنجا آرام بود ٬از جبهه شرق آمدند Ardennernaاينکه اين لشگرهاى آلمانى در 

 سرمايه داريست.  

 

 از تعجب ميخکوب شده
اتخاذ جنگى  روشهاىاست. آنها ميخواهند  Ardennernaافسانه بعدى سرمايه دارى توضيح خوده نبرد در 

حمله آلمان را به هيچ تبديل نمود. بود که متفقين غربى را ستايش نموده و تاکيد نمايند که اين امر شده توسط 

در يک صبح زود به  ٥٤٩٩دسامبر  ٥٤اما واقعيت کامال چيز ديگريست. نيروهاى نظامى آلمان در 

Ardennerna  ميخکوب بر جاى يورش بردند. متفقين غربى از مقاصد آلمانيها کامال بيخبر بودند و از تعجب

در بلژيک آغاز  راو بروکسل   Antwerpenآلمانيها خط جبهه متفقين را بريدند و پيشروى بطرف . ندشد

کيلومتر پيشروى نموده  ٥۰۰ بطولکيلومتر و  ٨۰دسامبر آلمانيها تا منطقه اى به پهناى  ٩١در نمودند. 

 بهپس از حمالت تازه آلمانيها  بر دو طرف بسيار عظيم.ى وارده بودند. درگيريها بسيار شديد بودند و خسارتها

تحمل شرايط  ٬هواپيما را به جنگ وارد نمودند ٥۰۰۰بيش از مريکا و پس از اينکه آلمانيها نيروهاى نظامى آ

 براى متفقين غربى دشوار شد.

 ٥٤٩١ژانويه  ٤طلب يارى نمايند. در  اين امر متفقين غربى را ناگزير نمود که از اتحاد جماهير شوروى

نيروهاى اتحاد تقاضايى که بر اساس آن  ٬به استالين روى کرديى تقاضابا نخست وزير انگلستان چرچيل 

يد در شرق دست باشرق جهت ناگزير نمودن آلمانيها به ارسال لشگرهايى از جبهه غرب به جماهير شوروى 

   .بردارنددست به حمله اى ميزدند و بدين ترتيب آنها را ناگزير مينمودند که از حمالت خود در غرب 

مهمى قرار داده  اتوما در مقابل تصميمو فرماندهان مدا ٬رچيل نوشت: "نبرد در غرب بسيار دشوار استچ

وقتيکه بايد  ٬است شکنندهوضاع و احوال تا چه ميزان ابنا بر تجربه شخصى ميدانيد که خودتان ميشوند. شما 

درخواست ژنرال  مهمترين. اين نموددفاع عمل موقتى بتکار از يک جبهه وسيع پس از دست دادن يک ا

بصورتى  هابه دليل اينکه آن ٬بداند که شما چه طرحى را در سر داريدبطور کلى ميخواهد . او آيزنهاور است

بر روى کليه تصميمات بزرگى که من و ما بايد اتخاد نماييم تاثير خواهد گذاشت. سپاسگزار ميشوم اگر  آشکار

يا جاى ديگرى  Weichselتا چه ميزان ميتوانيم بر روى يک تهاجم روسى در جبهه شما اعالم نماييد که ما 

     در خالل ژانويه حساب کنيم...."

  



 
  

 افسران نازى اسير شده توسط ارتش اتحاد جماهير شوروى 

 

 تهاجم را تدارک ميبيند
اتحاد جماهير شوروى  عدم همکارىقر فرماندهى در آمريکا اعالم نمود که مبه  ٬آيزنهاور از جانب خودش

 ". دهدرا "در وضعيت خطرناکى قرار  نيروهاى نظامى آمريکاميتوانست 

 اتحاد جماهير شوروى متحدان خود را تنها نگذاشت. استالين اينچنين به چرچيل پاسخ داد:

در  ناماما در حال حاضر هوا مناسب نيست. اما با توجه به وضعيت متحدان ٬هستيماى "ما در حال تدارک حمله 

کل مقر فرماندهى تصميم گرفته است که به انجام تدارکات سرعت بخشيده و بدون در نظر  رئيسجبهه غرب 

گرفتن وضعيت هوا عمليات تهاجمى گسترده اى را بر عليه آلمانيها در امتداد کليه جبهه هاى مرکزى از نيمه 

جهت حمايت از ارتشهاى شما ميتوانيد مطمئن باشيد که ما هر چه را در توانمان باشد  آغاز نمايد. دوم ژانويه

    پرافتخار متحدانمان انجام خواهيم داد". 

هيچ دليلى نميتوانست مانع از اعالم سپاسگزارى چرچيل بشود: "من از صميم قلب از پيغام دلگرم کننده شما  

 يستکمک بزرگال نموده ام....... خبرى که شما به من ميدهيد ستشکر ميکنم. من آنرا براى ژنرال آيزنهاور ار

تقسيم  ماجبهه در آتش دو به او ضمانت ميدهد که استحکامات آلمانى بايد ميان چرا که  ٬ژنرال آيزنهاوربه 

  شود."ب

 

 حمله زمستان
روز قبل از تاريخ تعيين شده آغاز  ٨آلمان  –تهاجم زمستانى اتحاد جماهير شوروى در سراسر جبهه شوروى 

ماه بعد  ٩ارتش اتحاد جماهير شوروى با ماشين جنگى خود تهاجمى را که قرار بود  ٥٤٩١ژانويه  ٥٩در شد. 

تهاجم اتحاد جماهير شوروى امکانى را براى فرمانده کل آلمان جهت آغاز نمود.  يابدبا پيروزى در برلن پايان 

  را صادر نمود. Ardennernaادامه حمله در جبهه غرب باقى نگذاشت و ناگزير فرمان عقب نشينى از 

 اين نوشته در دفترچه خاطرات فرمانده کل قواى آلمان وجود دارد: "بخاطر شرايط  تهديد آميز در شرق 

der Führer  تانک  ٨۰۰لشگر و  ٥٤بازگشت به دفاع در غرب را صادر نموده است". عالوه بر آن فرمان

  Ardennernaبه جبهه شرق فرستاده شدند. متحدان غربى يکبار ديگر توانستند مواضع سابق خود را در 

   دست  به تهاجم بزنند.بدست آورده و بعدها 

آمده است که "حمله روسيه بسيار موفق آميز و   ٥٤٩١فوريه  ٥در دستورات جنگى آيزنهاور باقيمانده از 

. به همين دليل اين از اهميت بسيارى برخوردار است دشمن انتقال نيروهاى خود را از جبهه غرب افزايش داده

  برسانيم". Dusseldorfدر شمال  Rhenاست که با سرعت تمام خود را به رود 

 

 



 پيروزى در برلن 
که اين "کمک که بصورتى گسترده توسط جاعالن تاريخ سرمايه دارى منتشر شده اين است ى ييکى از دورغها

بشکل اسلحه و ديگر  ٬ )وام اجاره( Lend-leaseدر قرارداد  ٬نوع دوستانه آمريکا به اتحاد جماهير شوروى"

 بود که اساس موفقيتهاى ارتش اتحاد جماهير شوروى فراهم آورد. ٬ابزار جنگى

کشورهاى سرمايه دارى از کوچکترين امکان موجود استفاده ميکنند براى اينکه به ديگران بقبوالند که اين 

يا  ٬البته جاعالن تاريخ هرگز حقايقى يا ارقامىشدند.  پيروزآنها بودند که در واقع جنگ بر عليه آلمان نازى را 

پس از جنگ و بالفاصله در آمريکا در خالل اران مسئول بخاطر آن موضوع چند بيانيه اى که توسط سياستمد

  ارائه نميدهند. به ما اجازه بدهيد که آنرا نشان بدهيم.   ٬شد اعالم

 مقدارى ٬اتوموبيل ٩٩٢۰۰ ٬تانک ٢۰۰۰ ٬هواپيما ٥٩٢۰۰در خالل جنگ اتحاد جماهير شوروى از متفقين 

. اما توليد ابزار جنگى اتحاد جماهير نموددريافت را کاالها مواد غذايى و ديگر  ٬مربوط به آنتجهيزات از 

خمپاره انداز  ٣١۰۰۰۰ ٬توپ ٤٢٢٤٨ ٬تانک ٤١۰٤٤ ٬هواپيما ٥۰٨۰٩٨شوروى در دوران جنگ بالغ بر 

ابزار جنگى ارسال شده توسط متفقين به اتحاد جماهير شوروى تنها برابر  شد.و تقريبا يک ميليون اسلحه 

 اهير شوروى! آن جريان بزرگ کجاست؟درصد از توليدات اتحاد جم ٩است با 

  

 . ندى خود پيروز شدهابا اتکاء به نيرو
 ٣٬١مبلغى که  ٬ميليارد دالر دريافت نمود ٥۰اتحاد جماهير شوروى از متفقين تجهيزات نظامى به ارزش 

که  يک سرمايه گذارى کوچک بر روى جبهه شرق ٬درصد از کل مخارج جنگى آمريکا را تشکيل ميدهد

 اواسطدر ضمن تجهيزات نظامى ارسالى متفقين قابل اعتماد نبودند. در  .نابود شدحکومت نازيها باالخره در آن 

بر خود را امرى که آنها  ٬نبرد استالينگراد متفقين ارسال تجهيزات به اتحاد جماهير شوروى را متوقف نمودند

 نيز رخ داد.  ٥٤٩٣٬ ٬اجاره به انجام آن موظف نموده بودند. همين اتفاق سال بعد-اساس قرارداد وام

وام عمل نمودند. در ضمن  –که آمريکا و انگليس تنها به نيمى از تعهدات خود در قراردا اجاره  شدنتيجه اين 

ين دليل غير قابل استفاده ميا ناقص و به هبسيارى از هواپيماها و ديگر سالحها در جريان ارسال آسيب ديده و 

 بودند.  

 استالين در اين مورد به چرچيل نوشت: ٥٤٩٥نوامبر  ٨در 

بخشى از قطعات توپخانه  ٬يل ميشوندحوآتشبارها و تجهيزات هواپيماها در يک بسته بندى بد ت ٬"......تانکها

که با کشتيها و هواپيماهاى مختلف وارد ميشوند چنان بد بسته بندى شده اند که ما آنها را در وضعيت آسيب 

 ديده اى دريافت ميکنيم".    

 .ندوجود داشتند هواپيماهايى که از مدلهاى قديمى بود ٬حتى در ميان هواپيماهايى که با وضعيتى خوب ميامدند 

تنها براى کار با فاصله اى دور در پشت جبهه ها. اينها و قابل استفاده  غير قابل استفاده براى استفاده در جنگ

ميکنيم. ما از تجهيزات جنگى  گفتگو وام –شناخته بشوند زمانيکه در مورد اجاره بايد حقايقى هستند که 

پيروزى اتحاد جماهير عوامل اما آنها نبودند که  ٬متفقين غربى به اتحاد جماهير شوروى استقبال ميکنيم

 .را در جنگ فراهم آوردندشوروى 

      

 قرارداد ايثارگرانه
اين بود که آمريکا از اجاره منتشر ميکنند -يکى ديگر از دروغهايى که سرمايه داران در مورد قرارداد وام

و در جنگ به اتحاد جماهير شوروى بدون دريافت مبلغى  سخاوتمندانه" رفتار نمودطريق آن "ايثارگرانه" و "

 کمک کرد. 

سرمايه هاى سياستهاى کشور توسط . ه استدادنايثارگرانه اى را انجام  عملىاين کامال جعليست! آمريکا هرگز 

در هستند که سرمايه گذارى شده هستند. فقط اينها  هاى سرمايه ازکه خواهان حداکثر سود اتخاذ ميشود ى بزرگ

زمانيکه آمريکا و انگلستان جهت ارسال تجهيزات نظامى به اتحاد جماهير مورد اعمال آمريکا تصميم ميگيرند. 

 که اينکه قرار بود  ٬بيابدمه اداتا مدتى دراز  بايدکامال آگاه بودند که اين کمک  ٬اعالم آمادگى نمودندشوروى 

نيروهاى نظامى اتحاد جماهير شوروى از آنها براى مبارزه با نازيسم استفاده کنند و به دنبال آن جان )و مال( 

 بسيارى از آمريکاييها نجات داده ميشد.  

اجاره  –اين امر به صراحت توسط رئيس جمهور آمريکا ترومن اعالم شد: "آن پولها که بر روى قرار داد وام 

نگليسى ا ٬هر سرباز روسىسرمايه گذارى شد مسلما به معناى حفظ جان بسيارى از آمريکاييها بود. 

زمانيکه هدف پيروزى در جنگ  ٬ه بودوام مجهز شد-رهاقرار داد اججهت مبارزه در جنگ با که  استراليايى

  . "به همان ميزان از مقدار خطراتى کاستند که مردان جوان ما در مقابل آنها قرار گرفته بودند ٬بود



براى کاالهايى که بر اساس قرار داد د جماهير شوروى اضمن آمريکا سود برد! حقيقت اين است که اتحدر  

 ٬هزار تن سنگ معدن کروم ٣۰۰۰۰وام در يافت کرده بودند پرداخت کردند. اتحاد جماهير شوروى  –اجاره 

به را پوست حيوانات و ديگر توليدات و مواد خام  ٬مقدار بسيار زيادى پالتين ٬تن  سنگ معدن منگنز ٣٩۰۰۰

اظهار اتحاد جماهير شوروى در مورد کاالهاى ارسالى  J. Jonesآمريکا فرستاد. وزير تجارت آنزمانه آمريکا 

: "با اين مواد ارسال شده توسط اتحاد جماهير شوروى ما نه تنها پول خود را پس گرفته ايم بلکه سود هم کرد

 "امرى که بندرت در جريان روابط تجارى که توسط سازمانهاى دولتى ما تنظيم ميشود رخ ميدهد. ٬برده ايم

 

 زندگى خود را در معرض خطر قرار دادن
با تمام قدرت و  ٬ ٥٤٩١و  ٥٤٩٩ ٬حمله اتحاد جماهير شوروى براى رهايى کشورهاى اروپايى در شرق

 درکه  ىى شديدجماهير شوروى در همه جا در جنگهااز سربازان اتحاد نفر ميليون  ٢سرعت توسعه يافت. 

سربازان اتحاد جماهير شوورى آزاد نمودن اين  کشور اروپايى و آسيايى جريان داشت شرکت داشتند. ٥٣

با در معرض خطر قرار دادن جان اين کار را . آنها ميدانستندکشورها و مردم آنرا وظيفه انترناسيوناليستى خود 

 .مينمايدخود انجام دادند. جنگ همواره فداکاريهاى بزرگى را مطالبه 

  

 
  
 اروپا را جنات دادندبا در معرض خطر قرار دادن جان خود آنها  

 

جهت پيروزى بر فاشيسم در اروپا جان خود را فدا سربازان اتحاد جماهير شوروى  ميليون از کبيش از ي

براى چکسلواکى  ٬کشته شدند نفر از سربازان اتحاد جماهير شوروى ٤۰۰۰۰۰. در نبردهاى لهستان دنمودن

و براى اطريش  ٬ ٥۰٩۰۰۰براى آلمان ٬ ٤٤۰۰۰براى رومانى  ٬ ٥٩۰۰۰۰براى مجارستان  ٬ ٥٩۰۰۰۰

 .نفر ٩٤۰۰۰

  

 !باالخره برلن 
ارتش اتحاد جماهير شوروى باالخره به آخرين  ٥٤٩١در خالل زمستان  ٬شت ماهها از جنگهاى شديدذپس از گ

لشگر و تعداد بسيارى از ديگر واحدهاى  ٨١براى دفاع از شهر فرمانده المانى  برلن رسيد. ٬سنگر آلمانيها

 ٥١۰۰ ٬توپ و خمپاره انداز ٥۰٩۰۰نظامى را با بيش از يک ميليون سرباز آماده نمود بود. فقط در برلن 

 سرباز وجود داشتند. ٩۰۰۰۰۰در داخل شهر  وهواپيما  ٣٣۰۰ها حامل توپ و نتانک و ماشي

قاومت چندانى از جايى که آلمانيها م ٬نبرد برلين در ادبيات کشورهاى غربى بارها بعنوان يک جنگ بى اهميت 

فقط در بدين نحو تاريخ تشريح شده است. ذره اى حقيقت در اين ادعا وجود ندارد. تشريح  ٬خود نشان ندادند

د استفاده نتعيين کننده اتحاد جماهير شوروى را در نابودى نازيسم بى اهميت جلوه ده هاىکه کمک تاين جه

بر روى دفاع از برلن سرمايه گذارى نمودند. روستاها و  ٬تا آخرين نفس ٬را خود توانميشود. نازيها تمام 

 مبدلميدانها و رودخانه ها به خطوط دفاعى  ٬برلن و حومه هاى آن به سنگرها و خيابانها به نزديک ىشهرها

 .ه بودندشد



  

 مبارزه اى قهرمانانه
نفر شرکت کرده بودند. آنها سه خط دفاعى ساخته و شهر  ٩۰۰۰۰۰در ساخت و ساز دفاع برلن   ٬در حقيقت

کليه لشگرهاى باقيمانده منطقه دفاعى با موانع ضد تانک و مواضع دفاعى از بتون تقسيم نموده بودند.  ٤را به 

 به برلين آورده شده بودند.   از اس اس و دفاع هوايى 

هيتلر نوشت: "ما اين حمله را پيش بينى کرده و  ٥٤٩١ سال ٥٩ در آخرين نامه خود به مدافعان برلين در 

 ه آن سازمان داده ايم..... برلين آلمانى باقى خواهد ماند".يدفاعى نيرومند را بر عل

روى بخاطر دامنه يکى از نبردهاى بزرگ جنگ جهانى دوم بود. کارهاى تدارکاتى اتحاد جماهير شونبرد برلين 

ه توسط نو شدت آن بى نظير بود. نبرد برلين توسط اتحاد جماهير شوروى طراحى شد و بصورتى قهرمانا

 به مسافتدر جبهه اى  ٥٤٩١آوريل  ٥٤اين تدارکات در  ارتش اتحاد جماهير شوروى به اجرا گذاشته شد.

ميليون سرباز را از جبهه هاى بالروس و  ٩٬١کيلومتر آغاز شد. مقر فرماندهى اتحاد جماهير شوروى  ٢۰۰

  .  ه بوداوکراين بخاطر نبرد برلن گروه بندى مجدد نمود

نميتوانستند  ٬نااميد کننده ميديدنداگر چه شرايط را  ٬فراوان. سربازان آلمانى هاخساراتو  درگيريها مهيب بودند

منتظر آنها بود  ىتبليغات گوبلز در نشريات و راديوى نازيها بارها تاييد نموده بود که چه جنايات تسليم بشوند.

به چنگ بود که بميرند تا اينکه  اگر شورويها برلن را تصرف ميکردند. گوبلز تاکيد نموده بود که " بهتر

 ".  بيفتندروسها 

برده به در ميامدند بعنوان  اسارت ارتش اتحاد جماهير شوروىلمانى تصور ميکردند که اگر به آسربازان  

چنين بود تبليغات نازيها. از طرف ديگر سربازان آلمانى در مورد کارهايى که در نسيبرى فرستاده ميشدند. اي

چگونه آنها بيرحمانه ميليونها انسان را نابود  ٬اتحاد جماهير شوروى انجام داده بودند آگاهى کامل داشتند

 گله هاى گاو را کشته و زمينهاى زراعى را به آتش کشيده بودند. ٬ودهنم

    

 فهرستى طوالنى از جنايات
روستا و شهرغارت و به  ٥٢۰۰وحشتاک هستند.  ٬نازيها و متحدان آنها خرابيها و جنايات ٬غارتفهرست 

 ٩٩٢ ٬کتابخانه ٩٣۰۰۰ ٬دبستان ٨٩۰۰۰ ٬بيمارستان ٩۰۰۰۰ ٬ميليون ساختمان ٤آتش کشيده شده و 

 .هشرکت صنعتى غارت و نابود شد ٣٥٨١۰کليسا و  ٩٨۰۰ ٬موزه

تلگراف و  ٬ايستگاه پست ٣٤۰۰۰ ٬ايستگاه راه آهن ٩٥۰۰ ٬کيلومتر راه آهن غارت و تخريب شده ٤١۰۰۰

 منفجر شده. پل ٤۰۰۰۰راه کامال نابود شده و کيلومتر بزرگ ٨٤۰۰۰ ٬تلفن

 ٬ديگ بخار ٥٩۰۰۰. همعدن نفت نابود شد ٣۰۰۰معادن ذغال سنگ و  ٥٥٣١ ٬ايستگاه برق ٥۰۰۰۰

ميليون  ٩٢ ٬ميليون خوک ٩۰ ٬ميليون گاو ٥٢ ٬ميليون اسب ٢. هژنراتور غارت شد ٥٥٣۰۰ ٬توربين ٥٩۰۰

 .   هميليون مرغ سر بريده يا ربوده شد ٥٥۰گوسفند و بز 

 ٥٤شوروى استالين در  راز جمعيت اتحاد جماهينفر ميليون  ٩١اما بر خالف تبليغات گوبلز و عليرغم قتل عام  

و اين را از سربازان اتحاد جماهير شوروى ه را مطرح نمود آلمانبه  قريب الوقوع حمله ٥٤٩١ژانويه 

 به کسى اجازه برخورد وحشيانه با مردم آلمان را ندهند.خواست که 

  

 
  

 تسليم ميشود. ٬ ٥٤٩١ ٬آلمان نازى در برلن



  

مى  ٩آوريل هيتلر خودکشى و در  ٣۰ اوايل تمام درگيريها در برلن به پايان رسيده بود. در ٥٤٩١مى  ٣در 

 که به سمت فرمانده کل جهت دفاع از برلن منصوب شده بود تسليم شد.   Weidling٬ژنرال آلمانى 

لشگر  ٥٩ ٬لشگر پياده نظام ٢۰اتحاد جماهير شوروى  شارتتا پايان کامل عمليات نظامى در منطقه برلن 

. ندشکست داده بودرا  خدمه هزار نفر ٩٨۰۰۰۰ ه اى ازمجموعبا  ٬لشگر موتورى ٥٥مجهز به تانک و 

خود  مالکيتهواپيما را به  ٩١۰۰توپ و خمپاره انداز و  ٥٥۰۰۰ ٬تانک ٥١۰۰ارتش اتحاد جماهير شوروى 

 .بود درآورد

   

 تسليم بدون قيد و شرط
 ٣پس از سقوط برلن پايان کار نازيها فرا رسيد. باالخره سخنانى که استالين در سخنرانى راديويى خود در 

ژوئيه ايراد نموده بود به واقعيت مبدل شد: "جنگ بر عليه آلمان فاشيستى نبايد به مثابه جنگى عادى تلقى 

دم اتحاد جماهير شوروى بر عليه بلکه جنگ بزرگ مر ٬شود. اين جنگ نه تنها جنگى ميان دو ارتش نبود

 نيروهاى نظامى فاشيستى آلمان بود.  

هدف اين جنگ ميهن پرستانه مردمى بر عليه ظالمان فاشيست فقط از ميان بردن خطرى که کشور ما را تهديد 

مى  ٤در بلکه همچنين کمک به تمام اروپاست که زير سلطه فاشيستهاى آلمانى رنج ميبرند."  ٬مينمايد نيست

را  حکومتهاى پيروزنمايندگى  آلمان در برلن بدون قيد و شرط در مقابل نمايندگان متحدان تسليم شد. ٥٤٩١

 Arthur W Tedder٬مارشال هوايى انگليسى  Georgij Zjukov٬مارشال اتحاد جماهير شوروى 

 و فرمانده کل ارتش فرانسه ژنرال  Karl Spaatzآمريکا ژنرال نيروهاى استراتژيک هوايى فرمانده کل 

Jean de Lattre de Tassigny .بعهده داشتند 

و  von Friedeburgهمراه با دريا ساالر  Keitelسپهبد  ٬در ارتش هيتلر دوستانآلمان توسط نزديکترين 

ه دست دادميليون سرباز را در خالل جنگ جهانى دوم از  ٥٣نمايندگى ميشد. آلمان  Stumpffژنرال کل هوايى 

   .ندده بوقربانى جنگ شدآلمانى ميليون سرباز  ٥۰ . در جبهه شرقبود

  

 جنگ در آسيا 
ى براى جنگ در آمريکا و انگلستان از اتحاد جماهير شورو Krimدر کنفرانس متفقين در  ٥٤٩١در فوريه 

ر شوروى وعده داد که سه ماه پس از پيروزى بر آلمان نازى در يند. دولت اتحاد جماهآسيا طلب يارى نمود

امضاء توافقنامه عدم تجاوزى با ژاپن  ٥٤٩١اتحاد جماهير شوروى از سال جنگ بر عليه ژاپن شرکت کند. 

 ٩۰بود که در دوران جنگ در اروپا ارتشى بالغ بر شده اما به دليل سياستهاى تهاجمى ژاپن ناگزير  نموده بود

 . نمايدمستقر خود  ىرا در مرزهاى شرقلشگر 

 ٥٤٣٢در سال  پکن و بخشهايى از چين ٬ ٥٤٤٣٥منچورى را در سال  ٬ضميمه خود نموده بودژاپن  کره را 

 مغولستان را به تصرف خود درآورد.  بود کهکرده و تالش اشغال نموده را 

ناشى از نابودى ارتش ژاپن نى دوم ژاپن هرگز به اتحاد جماهير شوروى حمله نکرد. خاطرات ادر طى جنگ جه

دولت ژاپن که  کرده بودندچنان و اتحاد جماهير شوروى نيروهاى نظامى مغولستان توسط  ٥٤٣٤در سال 

حاد جماهير . در ضمن دولت ژاپن ميديد که چگونه اتهدندتمايلى به مجادله با اتحاد جماهير شوروى نشان 

ژاپن درخفا قراردادى  .کرد يکسرهرا  ٬به گفته ژاپنيها "نيرومندترين ارتش جهان" ٬ آلمان ششوروى کار ارت

در جنگ شرکت کند اما در اتحاد جماهير شوروى بر عليه  ٥٤٩٥در مورد اينکه در سال با آلمان  داشت 

 نمود. باطلآنزمان آنرا را 

 

 ژاپناتحاد جماهير شوروى در جنگ با 
در  ٥٤٩١ميليون سربازى که ژاپن در بهار سال  ١بخش بزرگى از ارتش ژاپن در منچورى مستقر بودند. از 

 Kwantungبودند. در ضمن نيروهاى نظامى  مستقر شدهآن در قاره آسيا  نفر ميليون ٥٬٩اختيار داشت 

نابود نمودن امپرياليسم مستقر در منچورى بخش بزرگى از تانکها و توپخانه ارتش ژاپن را در اختيار داشتند. 

اتحاد  ٥٤٩١آوريل  ١در  ژاپن در آسيا ضرورتى بود براى اتحاد جماهير شوروى جهت ايجاد صلح در قاره. 

  .نمودباطل قرارداد عدم تجاوز با ژاپن را جماهير شوروى 

اتحاد  ٬ ٥٤٩٥اوت  ٨در  ٬سه ماه بعد از تسليم آلمان نازى Krim٬بر اساس وعده داده شده در کنفرانس 

 ٬ارتش نيرومند ژاپن در منچورى ٥٣جماهير شوروى بر عليه ژاپن اعالم جنگ داد. اتحاد جماهير شوروى به 

روى براى ژاپن ويرانگر يورش برد. اعالميه جنگ اتحاد جماهير شو Kurilernaو  Sachalinجنوب  ٬کره



در ناکازاکى  بعدو سه روز منفجر نموده بود اولين بمب اتم را در هيروشيما  ٥٤٩١اوت  ٤آمريکا در بود. 

 ما هرگز فراموش نميکنيم! نگاه کنيد(. –ناکازاکى!  ٬هيروشيما ٬ ٣٩/٩۰۰۰منفجر نمود )به نشريه کارگر 

  

 خيال تسليم شدن نداشت
آمريکا طبقه مرفه ژاپن خيال تسليم شدن نداشت. پريشانى و درماندگى توده ها به آنها عليرغم بمبهاى اتمى 

. اما يک جنگ زمينى با اتحاد ندارتباطى نداشت. در ضمن بمبهاى اتمى تاثير کمى بر ارتش ژاپن گذاشته بود

 جماهير شوروى چيز ديگرى بود.

اعالم نمود که:  Kantaro Suzukiدر اولين نشست دولت پس از حمله اتمى آمريکا نخست وزير ژاپن 

عيت نااميد کننده اى قرار داد و ادامه ضرود اتحاد جماهير شوروى در جنگ باالخره ما را در وو"امروز صبح 

 جنگ را غير ممکن نموده است". 

 سند تسليم را امضاء کرد. ٥٤٩١سپتامبر  ٩تسليم شود. در  دولت ژاپن بر آن شد که کامال ٥٤٩١اوت  ٥٩در 

استفاده از آنها از نظر سياسى غير ممکن و هرگز  بخرج داده بوداگر آمريکا در پرتاب بمبها چند روزى تعلل 

براى امپرياليسم   اوت پرتاب شد. ٤مورد استفاده قرار نميگرفتند. دقيقا به همين دليل اولين بمب اتمى در 

کا اخاذى اتمى بر عليه اتحاد جماهير شوروى مهمتر از جان صدها هزار انسان و رنج و غم بى پايان و آمري

 مرگ آنها در طى دهها سال بود. 

    

 پيروزى براى ضد فاشيسم
هه ها با پيروزى براى ضد فاشيستها به پايان رسيد. اما بجنگ جهانى دوم در کليه ج ٥٤٩١سپتامبر  ٩در 

مدت کوتاهى پس از آن قرار بود که کشورهاى سرمايه دارى جنگ سرد را بر عليه اتحاد جماهير شوروى آغاز 

بر عليه اتحاد جماهير  جنگ سرد -آميزتحريک عمل نمايند. بمبهاى اتمى بر روى هيروشيما و ناکازاکى اولين 

پيروزى اتحاد جماهير شوروى بر نازيها و فاشيسم در جنگ جهانى دوم يک رويداد تاريخى در شوروى بود. 

 ابعاد  جهانيست. 

اتحاد جماهير شوروى کشورى بود که از فقرى شديد و عقب ماندگى توسط توده هاى کارگر به چنان قدرت 

 آنرا در آنزمان شکست داد.   سوسياليستى جهانى تبديل شد که نيرومندترين کشور امپرياليستى و متحدان

 براىتوليد مواد ضرورى را الزم جهت شرايط  ٬با صنعتى نمودن و اشتراکى نمودن کشاورزى ٬سوسياليسم

اتـحاد  لميان مردم و مل اتفاق نظر در و سوسياليسم اشتياقتحقق پيروزى بوجود آورده بود. و در مبارزه براى 

جنگ مهيب آن جماهير شوروى رشد نمود و يک آگاهى و روحيه باال براى مبارزه توده ها را متقاعد نمود که 

 را تا روز پيروزى تحمل نمايند. 

بود. تخريب و بربريت نازيها در اتحاد جماهير شوروى فراتر از هر گونه درکيست. اما  ضرورىو اين واقعا 

غارت شده و به آتش کشيده  و شهر  روستا نعليرغم هزارا ٬ميليون انسان ٩١ عليرغم کشتار جمعى بالغ بر

نازيها هرگز نتوانستند مردم ميهن  ٬عليرغم دهها هزار کارخانجات غارت شده و به آتش کشيده شده ٬شده

دولت اتحاد جماهير ميان آنها و پرست سوسياليست را به زانو درآورده و هرگز موفق به متالشى نمودن اتحاد 

اما نازيها هرگز اين کليد را بدست  ٬اتحاد جماهير شوروى کليد سلطه نازيها بر جهان بود. نشدندشوروى 

 .نجات دادنياوردند. اتحاد جماهير شوروى تمدن انسانى را از بربريت نازيها 
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  ٥٤٩١ – ٥٤٩٥ از نظر تعداد لشگرها در امتداد جبهه ها شتقسيم ارتشهاى زمينى آلمان و متحدان  

  

 Juni Apri Nov April Jan Juni Jan 

 1941 1942 1942 1943 1944 1944 1945 

Sovjetisk        

Tyska 

fronter 

190 219 266 231 245 239,5 195,5 

Övriga 

fronter 

9 11 12,5 14,5 21 85 107 
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