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 گورباچف بایگانى را باز میکند

 

تخیالتى که مبلغ بسیار خوبى براى آنها  ٬مجموعه ارقام نگران کننده فوق ۰٦پس از دهه هاى 

بارها و بارها در رسانه هاى اطالعاتى سرمایه دارى غرب مطرح و بعنوان  ٬بود پرداخت شده

محرکان در پشت . واقعى قلمداد شده است ٬ارقامى که با استفاده از روشهاى علمى بدست آمده

. انگلیسى MI-5آمریکایى و   CIAعمدتا  ٬پلیسهاى سیاسى در غرب بودند ٬هبرداریهااین کال

نفوذ رسانه هاى اطالعاتى بر روى افکار عمومى آنچنان نیرومند است که بخشى از این ارقام 

 .در نزد تودهاى وسیع مردم در غرب به عنوان حقیقت پذیرفته شده است

  ٬وضعیت بدلیل اینکه ٬در اتحاد جماهیر شوروى۰٩١١در سال . اما اوضاع وخیمتر از این شد

Solzjenitsyn و دیگر مخالفان مانندSakharov   Andrei  وRoy Medvedev   پاسخ قانع

فضاى جدید "در . تغییر کرد ٬کننده اى در مورد تالشهاى ارقامى خود دریافت ننموده بودند

امرى که  ٬ومت گورباچف هر چیزى که بر علیه سوسیالیسم بود مثبت شددر حک" مطبوعاتى

تورمى غیر قابل مقایسه در مورد ارقام کشته ها در دوران . نتایج اسفبارى در بر داشت

در دوران " قربانى"که با همان گروه متشکل از دهها میلیون نفر  ٬سوسیالیسم اعالم شد

 . کمونیسم جمع زده شد

را به  Conquestو  Solzjenitsynدید و آزاد گورباچف دورغهاى هیسترى نشریات ج

 ٬همزمان گورباچف بایگانى کمیته مرکزى را براى تحقیقات تاریخى باز نمود. ارمغان آورد

 . امرى که مطبوعات آزاد آنرا تقاضا مینمود

ه اى در واقع باز نمودن بایگانى کمتیه مرکزى مسئل ٬در میان کالف سر در گم گمانه زنیها

اما قبل . بخشا بدلیل اینکه حقایقى وجود دارند که میتوانند مسائل را روشنتر نمایند. اساسیست

از هر چیز بدلیل اینکه کسانى که طى سالها در مورد قربانیان و زندانیان در اتحاد جماهیر 

ورد تایید آنروزى که بایگانى باز شود افسانه هاى آنان م ٬شوروى گمانه زنى نموده اند گفته اند

کلیه افرادى که به زدن حدس و گمان مبادرت ورزیده بودند بر این عقیده ! قرار خواهد گرفت

 .   بودند
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نه دالالنى که . اما زمانیکه بایگانى باز شد و گزارشها به بیرون درز نمود اتفاق عجیبى افتاد

 ٬آزاد جدید گورباچفدر مورد زندانیان و مرگ و میرها گماه زنى نموده بودند و نه مطبوعات 

 Zemskov٬ ٬روسى نظیر به گزارشهاى مورخان! عالقمند به بایگانى نبودند ٬هیچیک

Dougin   وXlevnjuk  در نشریات  ۰٩١١از بایگانى کمیته مرکزى که انتشار آنها در سال

 ! توجهى نشد ٬علمى آغاز شده بود

گزارش محققان بر علیه موج تورم در مورد مرگ و میرها  ٬در فضاى آزاد مطبوعاتى جدید 

آنها در نشریات . اما ناشناس باقى ماندند ٬و زندانیان در اردوگاههاى اجبارى بپا برخاسته بودند

این گزارشهاى . و با تیراژ پایین به چاپ رسیدند ٬علمى ناشناس براى بخش بزرگى از مردم

 چ امکانى جهت رقابت با هیسترى مطبوعات آزاد را پیدا نکردند و دروغهاى علمى هی

Conquest  وSolzjenitsyn  در میان اقشار گسترده مردم اتحاد جماهیر شوروى مورد

حتى در غرب گزارشهاى محققان در مورد سیستم کیفرى اتحاد جماهیر . حمایت قرار گرفتند

در صفحات اول با تتیر بزرگ چاپ و یا در تلویزیون  بدون اینکه ٬شوروى در دوران  استالین

 چرا؟  ٬منتشر بشود با بى توجهى روبرو شد

 

 گزارش محققان

 

گزارش محققان در مورد سیستم کیفرى اتحاد جماهیر شوروى کار بسیار گسترده ایست بالغ بر 

 Zemskov٬نویسندگان این گزارشها قبل از هر چیز مورخان روسى . صفحه ۰۰۰١

Dougin  وXlevnjuk  تکمیل و در نهایت در  ٬انتشار کار آنها آغاز ۰٩١١در سال . هستند

در غرب گزارش این محققان روسى با میانجیگرى دیگر . در روسیه منتشر شد ٩١١١سال 

 .  محققان مورد توجه قرار گرفته شدند

در  L’Histoireآثارى که من آنها را بجا میاورد آن آثارى هستند که در فرانسه در نشریه 

  CNRS٬مدیر تحقیقات در انستیتوى تحقیقاتى  Nicolas Werth٬توسط   ٩١١١سپتامبر 

la Recherche Scientifique Centre National de  منتشر شدند و آثارى که در آمریکا

 در نشریه 

Historical Review The American  منتشر شدند توسطJ. Arch Gettyپرفسور  ٬

محقق انستیتوى  G.T. Rettersporn٬همراه با  ٬ریورساید ٬مورخ در دانشگاه کالیفرنیا

از انستیتوى تاریخ روسیه در اکادمى  V.N. Zemskovو محقق روسى  CNRSفرانسوى 

 . علمى روسیه نوشته شده بودند

در حال حاضر وجود داشته و  ٬تدوین شده بر اساس گزارشهاى محققانحتى بخشى از کتابهاى 

اغلب آنها نوشته شده توسط نویسندگان فوق و یا دیگر محققان در همان تیم  ٬قابل خرید میباشند

این امر باید در اینجا تذکر داده شود بدلیل اینکه نباید سوء تفاهمى در اینکه این . تحقیقاتى

همگى آنها داراى پیشینه  ٬بینى سوسیالیستى هستند بوجود بیایدمحققان داراى یک جهان 

بر روى این امر باید . و اغلب از نوع ارتجاعى آن ٬سرمایه دارى ضد سوسیالیستى هستند

 .  در جریان است" توطئه اى کمونیستى"تاکید نمود بدلیل اینکه خوانندگان نباید تصور نمایند که 

و دیگران را در هم   Solzjenityn٬Medvedev Conquest٬محققان فوق دروغهاى 

افتخار  ٬و غیرو Skotte Englund٬ Ahlmark٬بر عکس  ٬میکوبند به این دلیل که آنها

 .    حرفه اى را مقدم دانسته و خود را بخاطر اهداف تبلیغاتى نمیفروشند

پاسخ گزارشهاى محققان روسى به بسیارى از مسائل در مورد شرایط سیستم کیفرى روسیه 

براى ما مطالعه شرایط حاکم بر اتحاد جماهیر شوروى در دوران رهبرى استالین . میدهند

ما چند سوال مشخص . در اینجا این بحث و جدلهاست است که اهمیت دارد ٬جالب توجه است

 و  L’Histoire (L’H)را از 



The American Historical Review (AHR) ما  .جهت دریافت پاسخ مطرح میکنیم

تصور میکنیم که به این طریق مهمترین نکات در مورد سیستم کیفرى اتحاد جماهیر شوروى 

 :سواالت از این قرارند. به بحث گذاشته میشود

 سیستم کیفرى اتحاد جماهیر شوروى چه چیزهایى را در بر میگرفت؟ -٩

 ؟"معمولى"و " سیاسى" ٬چه تعداد زندانى وجود داشتند -٢

 اردوگاههاى کار اجبارى جان باختند؟چه تعداد در  -١

چه تعدادى به مرگ محکوم  ١٣ – ٩١١١و بخصوص طى پاکسازیهاى  ٩١٩١تا سال  -٤

 شدند؟

  دوران محکومیت آنها تا چه میزانى بود؟     -٩

پس از دادن پاسخ به این چهار سوال ما در مورد دو گروه که اغلب اوقات زمانیکه سوال در  

به عبارت دیگر کوالکها  ٬قربانیان در اتحاد جماهیر شوروى مطرح میشودمورد زندانیان و 

 .صحبت میکنیم ١٣ -٩١١٦محکوم شدند و ضد انقالبیون میان سالهاى  ۰٩١١که در سال 

 

 حقایق در مورد اردوگاههاى کار اجبارى

 

سیستم کیفرى اتحاد جماهیر شوروى  ۰٩١١از دهه هاى  . اجازه بدهید که با سواالت آغاز کنیم

مناطق باز مخصوص و احکام  ٬و کلنیهاى کار Gulagاردوگاههاى کار اجبارى  ٬زندانها

در شرایط عادى آنکسى که دستگیر میشد در زندانى جهت بازجویى . جرائمى را شامل میشد

براى فردى که متهم میشد . نگاهدارى میشد ٬قیب قانونى و یا آزاد شدنبمنظور تع ٬مقدماتى

زندان یا پرداخت جریمه  ٬امرى که به نوبه خود میتوانست به آزادى او ٬دادگاهى تشکیل میشد

اگر ویژگیهاى جرائم آنها نشان از  ٬آنهایى که به پرداخت جریمه محکوم میشدند. منتهى بشود

 . معموال در جریان بازجویى مقدماتى دستگیر نمیشدند ٬ات داشتپرداخت جریمه بعنوان مجاز

فردى که به زندان . باشد ٬طى مدتى معین ٬احکام جریمه اى میتوانست چند درصد از حقوق

بخش بزرگى . فرستاده شود ٬بسته به درجه جرم ٬محکوم میشد میتوانست به زندانهاى مختلف

 ٬دزدى ٬قتل)افراد با سوابق جنایى سنگین  ٬از آنها که به فعالیتهاى ضد انقالبى محکوم میشدند

 ٬حتى دیگران ٬فرستاده میشدند Gulagبه اردوگاه اجبارى ( جنایات مالى و غیرو ٬تجاوز

. در اردوگاههاى کار اجبارى زندانى شوندمحکومان به بیش از سه سال زندان نیز میتوانستند 

پس از مدتى در اردوگاه فرد محکوم میتوانست به کلنى کار و یا به یک منطقه مخصوص باز 

 .منتقل شود

اردوگاه کار اجبارى همانطور که از نام آن پیداست منطقه بزرگى بود که در آن محکومان 

زندان کار کردن و بارى به دوش  طى دوران محکومیت در. تحت کنترل شدید کار میکردند

امروز برخى . هیچ فرد سالمى اجازه غیر فعال بودن را نداشت. جامعه نبودن امرى واضح بود

تعداد  ۰٩١٤در ماه مارس . میتوانند بگویند که این وحشتناک بود اما به هر حال اینچنین بود

 .   عدد بود ٩١اردوگاههاى کار اجبارى 

از نظر مساحت کوچکتر از اردوگاههاى کار اجبارى و با یک  gGula٬تعداد کلنیهاى کار 

معموال به آنجا زندانیانى فرستاده میشدند که به . عدد بودند ٤٢٩تقریبا  ٬رژیم آزادتر و آسانتر

در میان مردم در  ٬مجرمان معمولى و سیاسى ٬احکام کوتاه مدت زندان محکوم شده بودند

. که بخشى از اقتصاد معمولى جامعه بودند کار میکردند ٬کارخانه ها یا در زمینهاى کشاوزرى

در بسیارى از موارد به هر زندانى بخاطر کارش دستمزدى برابر با دیگر کارگران و 

 .    کارمندان پرداخت میشد

 ٬منطقه مخصوص باز معموال زمینهاى کشاورزى بودند که کوالکها را به آنجا منتقل میشدند

برخى دیگر از . ن طى برنامه اشتراکى نمودن زمینها مصادره شده بودکوالکهایى که زمینهایشا

 . متهمان محکوم به اقدامات ضد انقالبى نیز دوران محکومیت خود را در آنجا سپرى میکردند



 

 

 

 .٤٣٥١-٣٥ارقام زندانها در اتحاد جماهیر شوروى 
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   000000بجاى ٣ میلیون

در سیستم کیفرى اتحاد جماهیر شوروى چه تعدادى در زندانها بسر میبردند؟ این . ٢سوال 

کلنیهاى کار و زندانها را شامل  Gulag٬ اردوگاههاى کار اجبارىسوال در حقیقت زندانیان 

 . میشود

زمانیکه  ٬ ٤٣٥١سال از سال  ۰٢طى  AHRارائه شده از جانب  اجازه بدهید به ارقام

 ٬زمانیکه استالین جان سپرد ٤٣٣٥سیستم کیفرى یک مدیریت مرکزى را تاسیس نمود و تا 

 ( به جدول فوق نگاه کنید)نگاه کنیم 

براى شروع ما میتوانیم ارقام ارائه شده در . از جدول فوق میتوان نتایجى را بدست آورد

 Conquestبه گفته  ٤٣٥٣در سال . مقایسه کنیم  ConquestRobertجدول را با ارقام 

که در ضمن میان  ٬میلیون زندانى سیاسى در اردوگاههاى کار اجبارى وجود داشتند ٣

 .  سه میلیون مرده بودند ٬ ٥٣-٤٣٥١سالهاى 

بجز اینها به گفته ! فقط در مورد زندانیان سیاسى صحبت میکند Conquest بیاد بیاورید که

tConques براى سال . تعداد بسیارى از مجرمان معمولى در اردوگاه و زندانها بسر میبردند

۰٤٣٣ Conquest فقط زمانیکه ما در مورد محکومان بخاطر جرائم  ٬میلیون زندانى ٤٢

 ! را اعالم نمود ٬سیاسى صحبت میکنیم

از میان حتى یک رقم . چه حقه بازى است Conquestاکنون ما میتوانیم بروشنى ببنیم که 

میلیون زندانى  ٢در کلیه اردوگاهها و زندانها تقریبا  ٤٣٥٣در سال . این ارقام واقعیت ندارد

 ٬نفر به خاطر جرائم سیاسى محکوم شده بودند ۰۰۰١٣١از میان آنها تقریبا . وجود داشتند

-٤٣٥١میان سالهاى  ٬قربانیان در اردوگاه! ادعا مینماید Conquest میلیون نفرى که ٣نه 

 ۰٤٣٣سال ! Conquestمیلیون ادعایى از جانب  ٥نه  ٬نفر بودند ۰۰۰۰٤١تقریبا  ٬ ٥٣

    !میلیون ٤٢زندانى سیاسى وجود داشت و نه  ۰۰۰٣١٥در اردوگاه تقریبا 

هنوز هم از جمله مهمترین منابع تبلیغاتى  Robert Conquest به این توجه کنید که

پیشواى روحانى در )او نقش یک گورو را . بر علیه کمونیستها بحساب میاید محافظه کاران

 براى افرادى مانند ( آیین هندو

Peter Englund٬ Staffan Skotte  وPer Ahlmark میلیون قربانى  ۰١. ایفا مینماید

پوچى  ٬در اردوگاههاى اجبارى کار نیازى به تفسیر ندارد Solzjenitsynادعا شده از جانب 

 . فقط یک مغز بیمار وقت خود را صرف این گونه تخیالت میکند. ین ادعا آشکار استا

اکنون اجازه بدهید این کالهبرداران را کنار بگذاریم و با خونسردى آمار ارائه شده در مورد 

Gulag چگونه ما باید به . یک سوال بفوریت خود را مطرح میکند. را تجزیه و تحلیل نماییم

چگونه ما باید به  ٬میلیون ٢٬٣سیستم کیفرى نگاه کنیم؟ باالترین رقم بالغ بر  ارقام مردم در

آن نگاه کنیم؟ وجود هر انسان در زندان نشان دهنده اینست که جامعه هنوز آماده نیست و 

با این . نتوانسته است به هر انسانى چیزى را که جهت یک توسعه مثبت نیاز است بدهد

 .    ه منفى براى جامعه محسوب میشودمیلیون یک نتیج ٢٬٣تفسیر 

  



 تهدیدات داخلى و خارجى

به عبارت دیگر اینکه ما چگونه باید به ارقام  ٬اما ما باید پاسخى دقیقتر به این سوال بدهیم

به تازگى بر  ٬انسانها در سیستم کیفرى نگاه کنیم؟ در کشورى مانند اتحاد جماهیر شوروى

حمل آن یادگار درک کرامت انسانى براى جامعه از بسیارى  ٬فئودالیسم و سرواژ غالب شده

در سیستم قدیمى تحت سلطه تزار مردم ناگزیر بودند که در شرایط بسیار . دشوار بود جهات

دزدى و جنایت با خشونت . زندگى یک انسان چندان ارزشى نداشت. ناگوارى زندگى کنند

حکم اعدام و زندان  ٬ با کشتارشورش بر علیه حکمران معموال. شدیدى پاسخ داده میشد

این شرایط و شیوه هاى تفکر متصل به آن را نمیتوان در مدت یک شب تغییر . پایان میافت

این امر توسعه اتحاد جماهیر شوروى و حتى نرخ جرم و جنایات آنرا بشدت تحت تاثیر . داد

 .        قرار داده بود

اتحاد جماهیر . دشمنان خارجى مورد تهدید بودهمزمان ما باید بیاد بیاوریم که کشور توسط 

دورانى نگران . میلیون نفر داشت ۰٤١-۰٤١جمعیتى بالغ بر  ۰٥شوروى در دهه هاى 

نازیها در آلمان و دمکراسیهاى سیاسى در . کننده همراه با تغییرات سیاسى بزرگ در اروپا

کشور . تهدید مینمودند اروپا و آمریکا اتحاد جماهیر شوروى را با استفاده از حربه جنگ

استالین  ٤٣٥٤در سال . نازیها بقاى اسالویها را بعنوان یک مردم مورد تهدید قرار داده بود

سال از  ۰۰٤تا  ۰٣ما "او گفت که . جدى بودن شرایط را در نطقى تاریخى نشان داد

ران سال این عقب افتادگى را جب ۰٤ما باید در عرض . کشورهاى پیشرفته عقب افتاده ایم

 ."یا در واقعیت بخشیدن به این مهم موفق میشویم و یا اینکه آنها ما را نابود میکنند. نماییم

 .    آلمان نازى به اتحاد جماهیر شوروى یورش برد ٤٣١٤ژوئن  ٢٢سال بعد در  ۰٤

آماده نمودن وسایل دفاعى . با تشنجات اجتماعى شدیدى مشخص میشود ۰٥تمام دهه هاى  

قریب الوقوع آلمان نازى بخش بزرگى از امکانات جامعه را بخود اختصاص  در مقابل حمله

 .داده بود

 ٤٣٥١در سال . مردم به قبول یک زندگى با کار بسیار اما بدون غرامت ناگزیر شده بودند

اکثر  ٤٣٥٣در سال . ساعت کار در روز باید لغو میشد ١اصالح ساعات کار در مورد 

 ٬زمانیکه طى دو دهه ٬در یک چنین شرایط دشوارى. شدند یکشنبه ها ساعات کارى اعالم

جنگى که براى اتحاد  ٬یک جنگ بزرگ توسعه جامعه را شکل میداد ٬ ۰١و  ۰٥دهه هاى 

 ٬بهمراه داشت ٬میلیون نفر قربانى و نیمى از کشور را در خرابى ٢٣جماهیر شوروى 

بیابد که زندگى قادر به  زمانیکه تبهکارى میخواست به آن چیزى دست ٬تبهکارى و جنایت

در اتحاد جماهیر شوروى باالترین  ٬در یک چنین شرایط دشوارى. ظهور نمود ٬دادن آن نبود

از نظر تخمینى  ٬میلیون نفر بود ٢٬٣رقم افرادى که تحت نظر سیستم کیفرى قرار داشتند 

کنیم؟ آیا این  ما چگونه باید به این آمار نگاه ٬یکبار دیگر. درصد از جمعیت بالغ کشور ٢٬١

 .         زیاد است؟ اجازه بدهید که مقایسه اى بکنیم

 

 تعداد بیشترى زندانى در آمریکا

 ٬بعنوان مثال در حال حاضر چه تعدادى در آمریکا تحت نظر سیستم کیفرى قرار دارند

ثروتمندترین کشور در جهان که به تنهایى صرف  ٬میلیون نفر جمعیت ۰٢١کشورى با تقریبا 

درصد از امکانات جهان را بخود اختصاص داده است؟ اوضاع در این کشور ثروتمند که  ۰١

مورد تهدید جنگ قرار ندارد و هیچگونه تغییرات اجتماعى ثبات اقتصادى آنرا تهدید 

 چگونه است؟ ٬نمینماید

 AP-FLTاز خبرگزارى  ٬روزنامه اى( کوچک)یک اطالعیه بر اساس  ٤٣٣١اوت  ٤١در 

میلیون نفر تحت نظر  ٣٬٣رقمى بالغ بر ٤٣٣١پیش از این هرگز  در گذشته همانند سال "

امرى که  ٤٣٣٣نفر از سال  ۰۰۰۰۰٢این افزایشیست بالغ بر ". سیستم کیفرى نبوده اند

همه بر ". درصد از جمعیت بالغ مینماید ٢٬٥برابر با "رقم تبهکاران را امروز در آمریکا 
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 ٤٣٣١ ٬جمعیت آزادى مشروط و آزمایشى

میلیون محکوم جنایى بیش از آنچه که تا بحال در اتحاد جماهیر  ٥در حال حاضر در آمریکا 

درصد از  ٢٬١اتحاد جماهیر شوروى باالترین رقم افراد محکوم  در! وجود دارد ٬وجود داشت

درصد است و رشد آن  ٢٬٥در حال حاضر در آمریکا این رقم  –جمعیت بالغ را تشکیل میداد 

از جانب وزارت  ٤٣٣٥ژانویه  ٤٥بر اساس یک اطالعیه صادر شده به تاریخ ! ادامه دارد

 .    نفر افزایش یافت ۰۰٣١٤ى یکسال با رقم زندانیان در آمریکا ط ٬دادگسترى آمریکا

اما  ٬و یقینا شرایط در اردوگاههاى کار اجبارى اتحاد جماهیر شوروى دشوار و سنگین بود

با استفاده گسترده از مواد  ٬به این فکر کنید که در حال حاضر اوضاع در زندانهاى آمریکا

چگونه ( ندانهاى آمریکافقره تجاوز در ز ۰۰۰۰٢٣ساالنه )فحشا و بردگى جنسى  ٬مخدر

اینها در عصرى مدرن و در ! جان هیچ انسانى در زندانهاى آمریکا محفوظ نیست. است

 .     جامعه اى ثروتمند و بى نظیر

  

 کمبود دارو

چه تعدادى از زندانیان در اردوگاههاى کار اجبارى جان . ما به سراغ سوال سوم میرویم

ارقام مرگ و میرها در اردوگاه بشکلى بزرگ متغیر . آمار حقایق را به ما نشان میدهند. دادند

در مجموع علل مرگ و میرها . ٤٣٣٥درصد  ٬٥۰تا  ٤٣٥١درصد در سال  ٣٬٢از  ٬است

قبل از هر چیز مسئله بر سر . کمبود امکانات در جامعه ارتباط داشت در اردوگاه بیشتر به

 ٬تنها مختص به اردوگاه نبود ٬این مسئله. کمبود دارو جهت مبارزه با بیماریهاى واگیر بود

بلکه مسئله اى بود همه گیر که در دیگر جوامع و در بسیارى از کشورهاى جهان نیز وجود 

 .     داشت

. م و پس از کشف آنتى بیوتیک شرایط بصورتى رادیکال بهبود یافتپس از جنگ جهانى دو

شرایط بسیار سخت زندگى که نازیهاى بربر  ٬دوران چهار ساله جنگ بود ٬دشوارترین دوران

اوضاع در عرض این چهار سال شرایط . به مردم اتحاد جماهیر شوروى تحمیل نموده بودند

امرى  ٬در اردوگاههاى کار اجبارى فراهم آورد را جهت قربانى شدن بیش از نیم میلیون نفر

در این رابطه . که بیش از نیمى از همه قربانیان در اردوگاهها را طى بیست سال شامل میشود

  .     میلیون نفر بر اثر جنگ جان باختند ٢٣ما باید به یاد بیاوریم که خارج از اردوگاه 

جماهیر شوروى رو به بهبودى نهاد و آنتى زمانیکه شرایط در اتحاد  ۰٣در طى دهه هاى  

بیوتیکها در دسترس قرار گرفتند رقم مرگ و میرها در اردوگاهها بصورتى قابل توجه تا 

 .درصد کاهش یافت ٬٥۰

و بخصوص طى پاکسازیهاى  ٤٣٣٥تا سال . اجازه بدهید که با سوال چهار ادامه بدهیم

میلیون  ٤٢بالغ بر   Conquestرقم  ما. چه تعدادى به مرگ محکوم شدند ٤٣٥٥تا  ٤٣٥١

به قتل  ٤٣٣٥تا  ۰٤٣٥نفر زندانى سیاسى را که گفته میشود بلشویکها میان سالهاى 

رقم ارائه شده . را دیده ایم ٥٥ -٤٣٥١و یک میلیون اعدام شده طى  ٬رساندند

 .   ٥٥-٤٣٥١میلیون نفر طى  ٥از آن میان  ٬دهها هزار مرگ و میر  Solzjenitsynتوسط

با این حال در حال حاضر اسنادى از بایگانى اتحاد جماهیر شوروى جهت مطالعه موجود 

رقمى کلى در مورد محکومان به اعدام و اعدام شده . است که با زبان دیگرى صحبت میکنند

محققان باید ارقام را از . وجود ندارد که به آن مراجعه نمود ٥٥-٤٣٥١میان سالهاى  ٬گان

البته با توجه به وجود خطر دوباره شمارى و بدست آوردن  ٬جمع بزنندبایگانیهاى مختلف 

   .رقمى بزرگتر از آنچیزى که واقعیت دارد
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که از جانب یلتسین بعنوان مدیر کلیه  Dimitrii Volkogonov٬بر اساس اظهارات 

سپتامبر  ۰٥تا  ٤٣٥١از ابتداى اکتبر  ٬بایگانیهاى قبلى اتحاد جماهیر شوروى منتصب شد

نشانه اى دیگر از   ٬نفر توسط دادگاه نظامى به مرگ محکوم شدند ٣٤١۰٥ ٬ ٣٥٥٤

KGB . 

 ٥٥تا  ۰٤٣٥سال میان سالهاى  ٢٥طى  ٬ ۰٤٣٣در فوریه  KGBبه گفته مطبوعات 

امکان دیگرى که . نفر بخاطر فعالیتهاى ضد انقالبى به مرگ محکوم شده بودند ٣٥٬۰١٥١

اما عدم احتمال اینچنین تقسیمى  ٬را کنترل نمود وجود ندارد KGBبتوان اطالعات 

 .  بدیهیست

جدیده هوادار سرمایه دارى اطالعاتى  KGBدر ادامه ما میتوانیم به این امر بیاندیشیم که آیا 

با  ٬به هر حال نشان داده شد. هوادار سوسیالیسم ارائه میدهد KGBصحیح را در مورد 

سال به مرگ  ٢٥محکومانى که طى این  KGB٬ست آمده از توجه به شواهد و مدارک بد

 KGBمحکوم شده بودند مجرمان عادى و ضد انقالبیون بودند و نه فقط ضد انقالبیونى که 

در ادامه کلیه . به آن اعتبار ببخشد ۰٤٣٣هواداره سرمایه دارى میخواهد براى سال 

 –عادى و ضد انقالبیون  –اطالعات نشان از این دارد که رقم مجرمان محکوم به مرگ 

 .   تقریبا به یک اندازه بودند

نیتجه اى که از کلیه مطالب موجود میتوان گرفت اینست که رقم محکومان به مرگ میان  

نفر بود و نه میلیونها که مبلغان غربى میخواهند آنرا  ۰۰۰۰۰٤تقریبا  ٥٥-٤٣٥١سالهاى 

ید که کلیه محکومان به مرگ در اتحاد در این رابطه به امر توجه کن. معتبر جلوه دهند

بسیارى حکم اعدام آنها به زمان معینى از محکومیت در . جماهیر شوروى اعدام نشدند

این نیز اهمیت دارد که میان مجرمان . اردوگاههاى کار یا کلنیهاى کار تغییر داده شد

دام تبهکاران با بسیارى از محکوم شدگان به اع. و ضد انقالبیون تفاوت قائل شد" معمولى"

سال  ۰١ ٬حتى در آنزمان. سابقه اى بودند که مرتکب جرائمى مانند قتل و تجاوز شده بودند

 .  در دیگر کشورهاى  جهان نیز اینچنین تبهکارانى به مرگ محکوم میشدند ٬پیش

 

 دوران محکومیت تا چه میزانى بود؟

زمان مجازات تا چه مدتى بود؟ زمان مجازات محکومان یکى از مسائلیست که . ٣سوال 

به بدترین وجهى به آن  ٬مبلغان غربى انتشار دهنده شایعات در مورد اتحاد جماهیر شوروى

معمولیترین آنها اینست که حکم زندان در اتحاد جماهیر شوروى به معناى . دامن زده اند

این . آنکسى که به زندان بیفتد هرگز بیرون نمیامد –ش در زندان بود سالهاى غیر قابل شمار

در اساس بخش بزرگى از محکومان در دوران استالین به حداکثر ! دروغى محض بیش نیست

در این مورد حقایق را به ما ارائه  AHRآمار بدست آمده از ! سال زندان محکوم میشدند ٣

 .   میدهد

 –مجرمان عادى در فدراسیون روسیه بر اساس این قانون محکوم میشدند  ٤٣٥١در سال 

در سراسر اتحاد . درصد ٤١٬١: سال ۰٤و  ٣میان  –درصد  ٥٢٬١: حداکثر پنج سال زندان 

احکام مجرمان سیاسى در دادگاههاى عادى بر این اساس  ٤٣٥١جماهیر شوروى در سال 

 .درصد ٬١۰٣ ٬ ۰٤و  ٣میان  –درصد  ١١٬٢: زندان سال ٣حداکثر تا   -تقسیم شدند 

 ٬زمانیکه  ما در مورد افراد محکوم به زندان در اردوگاههاى کار اجبارى صحبت میکنیم

آمار در مورد زندانیان در ژانویه  ٬محلى که احکام دراز مدت در آنجا به اجرا گذاشته میشد

 ١٢٬٢: سال ۰٤تا  ٣میان  –صد در ٣١٬٥: تا پنج سال زندان –از این قرار است  ۰٤٣١

 .درصد ۰٤٬: سال ۰٤بیش از  –درصد 

تقسیم احکام . ما آمار دادگاههاى اتحاد جماهیر شوروى را در اختیار داریم ٤٣٥٣براى سال 

 ۰١٬: سال ۰٤تا  ٣میان  –درصد  ٣٣٬٣: سال زندان ٣تا  –محکومان از این قرار است 

 .درصد ٬٤۰: سال ۰٤بیش از  –درصد 



ور که میبینیم حتى مسئله مربوط به دوران مجازات نامحدود در اتحاد جماهیر همانط

  . افسانه اى بیش نیست  -منتشر شده در غرب بخاطر لجن پراکنى به سوسیالیسم  –شوروى

  

 

 

 دروغهاى بزرگ در مورد اتحاد جماهیر شوروى

 

 یک بحث و گفتگو –گزارشهاى محققان روسى 

تالشى نموده و در مورد اتفاقاتى که واقعا در دوران ریاست استالین در به ما اجازه بدهید که 

 .اتحاد جماهیر شورى رخ داد خالصه اى ارائه دهیم

در واقع نتیجه تحقیقات محققان روسى از بایگانیهاى اتحاد جماهیر شوورى واقعیتى را 

خیر در مدارس و سال ا ۰٣افشاء مینمایند که کامال متفاوت است با آنچیزى که معلمان طى 

مغز نسلهاى بسیارى از مردم . دانشگاههاى کاپیتالیستى در سراسر جهان آموزش داده اند

بزرگى در مورد اتحاد جماهیر شوروى انتشاراخبار کاذب سال از جنگ سرد با  ۰٣طى این 

. همه ما باقى گذاشته استاخبارى که اثرات خود را در نزد  ٬شستشوى مغزى داده شده است

 .امر به اشکال مختلف در گزارشهاى محققان فرانسوى و آمریکایى برجسته شده استاین 

محققان به ما ارقام و جدولهایى را در مورد زندانیان و مرگ و میرها در اردوگاهها ارائه 

اما اصلیترین و . ارقام با جزئیات و بصورتى جامع مورد بحث قرار میگیرند. میدهند

و هرگز وسیله  –ر موردعلل محکومیت آنها گفتگویى نمیشود به عبارت دیگر د ٬مهمترین

تبلیغات سیاسى سرمایه داران همواره به ! اى جهت انجام یک گفتگوى جدى قرار نمیگیرد

. زندانیانى در اتحاد جماهیر شوروى اشاره نموده اند که قربانى سرکوب سیاسى شده اند

آنها به محض اینکه از چهارخانه هاى  .محققان این امر را هرگز مورد سوال قرار نمیدهند

برداشتهاى سرمایه داریشان به جلو  ٬آمارى بیرون میایند و باید حوادث را تفسیر نمایند

کلیه محکومان در . خزیده و نتایج تفسیرها یشان از این نظر گاهى بشدت ترسناک میشود

 ٬قاتل ٬لب آنها دزداگر چه اغ ٬سیستم کیفرى اتحاد جماهیر شوروى قربانى نامیده میشوند

 .        متجاوز و غیرو بودند ٬راهزن

. بیچاره داده نمیشود" قربانى"در مطبوعات اروپا و آمریکا به اینچنین مجرمانى هرگز نام  

گستاخ حداقل . دریغ نمیکنند ٬اما زمانیکه در مورد اتحاد جماهیر شوروى صحبت میشود

 ٬مینامند" بیچاره"قاتالن و متجاوزان تکرارى را  ٬نامیىست که میتوان براى افرادى که

 ٬"عادى"زمانیکه در مورد مجرمان  ٬بیانیه رسمى در مورد عدالت روسىیک . انتخاب نمود

اگر نه در نوع مجازات بلکه در مورد  ٬صحبت میشود ٬مرتکبان به جرائم و جنایات جدى

 .       باید بیانیه اى صحیح و روشن باشد ٬ ٬خود احکام

 

 ضد انقالب

ر مورد اینکه آنها به ارتکاب گفتگو د ٬حتى زمانیکه در مورد ضد انقالبیون صحبت میشود

به ما اجازه بدهید که با مطرح نمودن چند مثال و با . چه جرائمى متهم شده اند اهمیت دارد

 ۰٤٣٥ما کوالکهاى محکوم شده در دهه هاى . نشان بدهیم که مسئله چیست ٬شرح جزئیات

 ٬و مهاجمان و ضد انقالبیون محکوم شده

 .  را انتخاب میکنیم ٬ ٥٥ -٤٣٥١

بر اساس گزارش محققان که اکنون . آغاز میکنیم ٬کشاورزان ثروتمند ٬ما با مسئله کوالکها

 ٤٬٥تقریبا  ٬نفر از کوالکها همراه با خویشاندانشان ۰۰۰٥٥٤در اختیار ما قرار دارند 



. به تبعید و تعداد کمترى به کلنیهاى کار یا اردوگاههاى کار اجبارى محکوم شدند ٬میلیون نفر

  کوالکها مجازات شدند؟  اما چرا

براى صدها سال کشاورزان فقیر را با بیرحمى کامل  ٬کشاورز ثروتمند روسى  ٬کوالک 

میلیون کوالک  ۰٤ ٬میلیون کشاورز ۰٤٢با استثمار  ٤٣٢١در سال . استثمار نموده بودند

ر میلیون کشاورز باقیمانده هنوز در فق ۰٤٤بسیارى از . در کمال راحتى زندگى میکردند

ثروت . قبل از انقالب آنها همیشه در بدترین شرایط زندگى کرده بودند –کامل زندگى میکردند 

 .  کوالکها حاصل پرداخت دستمزد کم به کشاورزان بود

 

 حمالت مسلحانه

بزرگترین منبع درآمد  ٬زمانیکه کشاورزان فقیر جهت تشکیل مزارع اشتراکى هم پیمان شدند

آنها کوشش نمودند که از طریق ایجاد قحطى  ٬اما کوالکها تسلیم نشدند. کوالکها ناپدید شد

گروههایى از کوالکها مزارع اشتراکى را مورد حمالت مسلحانه قرار . استثمار را از سر گیرند

محصوالت مزارع جمعى را به آتش  ٬کشاورزان فقیر و مقامات حزب را به قتل رساندند ٬دادند

از طریق ایجاد قحطى میان کشاورزان فقیر کوالکها . کشیده و حیوانات بارکش را کشتند

امرى که موقعیت آنها را در قدرت تضمین  ٬میخواستند که ادامه فقر گسترده را ضمانت نمایند

 .   مینمود

انقالب از دهقانان فقیر . ار آنچنان نشد که قاتالن و خرابکاران تصور نموده بودنداما اینب

 ٬در عوض کوالکها شکست خوردند. حمایت نمود و اینبار آنها از کوالکها قویتر بودند

 ٤٬٥میلیون کوالک  ۰٤از . دستگیر شده و به تبعید یا اردوگاههاى کار اجبارى محکوم شدند

 .    فرستاده شدندمیلیون نفر به تبعید 

امرى که  ٬یقینا در جریان این مبارزه طبقاتى بزرگ در روستاهاى اتحاد جماهیر شوروى

 ٬اما ما میتوانیم آن فقیران. بى عدالتیهایى هم رخ داد ٬میلیون انسان را شامل میشد ۰٤٢

رزه در مبا ٬استثمار شده گان و گرسنگان را در مبارزه خود جهت ایجاد یک زندگى با ارزش

را متهم نماییم براى اینکه  ٬براى احقاق حقوق کودکان خود که گرسنگانى جاهل باقى نمانند

به اندازه کافى در صدور احکام خود متمدن و معتدل نبودند؟ میتوان آنهایى را که طى صدها 

سال از بهره بردارى از پیشرفت و تمدن محروم شده بودند به این متهم نمود که متمدن 

با دهقانان  ٬و چه وقت کوالکهاى ثروتمند طى این صدها سال استثمار بیرحمانهنبودند؟ 

 فقیرمهربان بوده و متمدنانه رفتار نموده بودند؟ 

  

 ٤٣٥١پاکسازیهاى 

این مثال در مورد ضد انقالبیونى . مثال دوم ما ریشه در تاریخ جنبشهاى انقالبى روسیه دارد

پس از پاکسازیها در حزب و نیروهاى نظامى و  ٥٥-٤٣٥١صحبت میکند که در دادگاههاى 

 . دستگاههاى دولتى محکوم شدند

به مبارزه میلیونها انسان که در دسته هاى بزرگ با حزب کمونیست همراه شده بودند 

در میان آنها متاسفانه . موفقیت آمیز بلشویکها بر علیه تزار و سرمایه دارى روسى پیوستند

وجود داشتند افرادى که به دالیل دیگرى بجز مبارزه براى حکومت کارگران و سوسیالیسم 

 اما مبارزه طبقاتى از چنان طبیعتى برخوردار بود که بسیارى از دفعات فرصت و. آمده بودند

 . یا امکانى براى آزمایش اعضاى جدید وجود نداشت

به  ٬حتى مخالفان سیاسى سابق از دیگر گروهها که خود را پیرو سوسیالیسم مینامیدند

دولت  ٬به برخى از این اعضاى جدید در حزب. عنوان عضو در حزب کمونیست پذیرفته شدند

حتى پستهاى مهمى نیز  ٬زمانو ارتش بر اساس توان آنها جهت رهبرى مبارزه طبقاتى در آن

یا بسادگى  ٬براى دولت جوان روسیه دوران سختى بود و بعلت فقدان کادرهاى الزم. داده شد



حزب ناگزیر شد که در پى آزمایش کیفیت واقعى  ٬مردمى که قادر به خواندن و نوشتن باشند

 .  اعضاى جدید خود برنیاید

که در نهایت حزب را به دو اردوگاه تقسیم نمود بتدریج از میان تمام اینها تضادى رشد نمود 

و  ٬از یک طرف آنهایى که میخواستند براى احیاى جامعه اى سوسیالیستى مبارزه نمایند –

از طرفى دیگر آنهایى که به حمایت از سیاستهاى اجتماعى و دمکراتیک برخاستند و بر این 

 .عقیده بودند که زمان براى ایجاد سوسیالیسم آماده نبود

و گروه هوادار او اشاعه  ٬ ٤٣٤١انتخاب شده در حزب کمونیست در جوالى  ٬ترتسکى

با گذشت زمان ترتسکى مورد حمایت بخشى از رهبرى حزب . دهنده گان ایده هاى اخیر بودند

دسامبر  ٢١نظرات این اپوزیسیون متشکل بر علیه ایده هاى اصلى بلشویکها در . قرار گرفت

راى . ذاشته شدبه راى گ ٬در مورد اینکه حزب کدام موضع را باید دنبال مینمود ٬ ٤٣٢١

نتیجه راى گیرى در . گیرى حاصل چندین سال بحث و گفتگو سیاسى و ایدئولوژیکى بود

راى را بخود  ۰۰۰١اپوزیسیون متشکل تنها  ٬راى ۰۰۰١٢٣از . حزب روشن بود

 .        کمتر از یک درصد از اعضاى حزب از اپوزیسیون متشکل حمایت نمودند –اختصاص داد 

بجز آن  ٬راى گیرى و بدلیل اینکه مخالفان بر اجراى سیاست دیگرىبا توجه به نتیجه 

کمیته مرکزى حزب بر آن شد که افراد  ٬پافشارى مینمودند ٬سیاستى که حزب پیشنهاد مینمود

ترتسکى از شوروى  ٬رهبر گروه مخالفان. رهبرى کننده مخالفان را از حزب اخراج نماید

 .   اخراج شد

و بسیارى دیگر از  Evdokimov٬و  کامنف ٬زینویف. پایان نیافت داستان مخالفان در اینجا

و اسمیرنوف بسرعت  Preobrajenski ٬رادک ٬ Pjatakov ٬رهبران ترتسکیست مانند

به همین دلیل همه آنها دوباره به عضویت حزب . از عملکرد گذشته خود انتقاد نمودند

 ٬گذشت زمان نشان داد که. شتندپذیرفته شدند و به سر کارهاى خود در حزب و دولت بازگ

هر بار که مبارزه طبقاتى در اتحاد جماهیر شوروى تشدید . واقعى نبود ٬انتقاد از خود آنها

اغلب . اغلب مخالفان شناخته شده بصورتى متحد در کنار ضد انقالب قرار میگرفتند ٬میشد

پس از چندى میان و  ٬آنها از حزب اخراج شدند و به عضویت آنها در حزب پایان داده شد

 . احکام تعیین کننده صادر شدند ٥٥-٤٣٥١سالهاى 

رئیس حزب در لنینگراد و یکى از مهمترین رفقا در کمیته  ٬ترور کیروف ٤٣٥١در دسامبر 

منجر به افشاى یک سازمان مخفى شد که قصد داشت با استفاده از خشونت  ٬مرکزى حزب

نبرد سیاسى که آنها در جریان راى گیرى در سال . رهبرى حزب و دولت را بدست گیرد

استفاده از خشونت سازماندهى شده بر علیه در آن مغلوب شده بودند اکنون باید با   ٤٣٢١

ارتش و دستگاه دولتى در سراسر کشور  ٬این سازمان انشعاباتى در حزب. دولت جبران میشد

ترور و فساد متمرکز نموده  ٬آنها فعالیتهاى خود را بر روى خرابکارى در کارخانجات. داشت

در خارج از کشور نشسته  ٬ترتسکى ٬سر نخ تمام جریانات در دست توطئه گر بزرگ. بودند

 . بود قرار داشت

 

 خرابکارى در صنایع

هر . خرابکارى در صنایع براى دولت اتحاد جماهیر شوروى نتایج ویرانگرى را در بر داشت

براى مثال ادوات ماشینى گران قیمت وارداتى که نابود شده و باید دور انداخته میشدند و  ٬دو

هزینه بسیار  ٬مقدار بسیار زیادى مواد تولید شده غیر قابل مصرف در معادن و کارخانجات

 .   بر عهده دولت میگذاشتگزافى را 

نام  John Littelepageدر این مورد نوشت مهندس آمریکایى  ٤٣٥٣مردى که در سال 

 .متخصصى خارجى که در استخدام دولت اتحاد جماهیر شوروى بود ٬داشت



در صنعت استخراج معدن اتحاد جماهیر  ٬ ٤٣٥١و  ٤٣٢١میان  ٬سال ۰٤او بمدت 

  In search of Soviet goldاو در کتاب خود . عمدتا در معادن طال کار کرد ٬شوروى

 : مینویسد" در جستجوى طال در اتحاد جماهیر شوروى"

ر شوروى نبوده ام من هرگز عالقمند به کشف ایده ها و مانورهاى سیاسى در اتحاد جماهی"

اما جهت انجام وظائف خود به روشى قانع  ٬و تا آنجا که توانسته ام از آنها اجتناب ورزیده ام

من کامال . کننده باید میدانستم که چه اتفاقاتى در صنایع اتحاد جماهیر شوروى روى میداد

پى بردند که  مطمئم که مدت بسیار زیادى طول کشید تا اینکه استالین و همکاران نزدیک او

 ."آن کمونیستهاى اخراجى از جمله خطرناکترین دشمنان آنها بودند

او همچنین مینویسد که تجربیات شخصى او بیانیه رسمى در مورد اینکه توطئه اى از خارج 

در کارخانجات دست به خرابکاریهاى گسترده میزنند را  ٬رهبرى شده جهت سرنگونى دولت

 .     تایید مینماید

در جریان انجام ماموریتى در معادن مس و سرب در اورال و  eLittlepag ٤٣٥٤ل در  سا

-این معادن بخشى از اتحادیه  بزرگ معادن مس. قزاقستان ناگزیر به تایید این امر شده بود

نام داشت که معاون کمیسر مردمى  Pjatakovسرب بودند که باالترین مقام رهبرى کننده آن 

 . براى صنایع سنگین بود

زمانیکه در مورد تولید و موفقیت کارگران صحبت  ٬اوضاع و احوال معادن مصیبت بار بود

در آنزمان چنین نتیجه گرفته بود که خرابکاریها توسط باالترین مقام  eLittlepag. میشود

 .  رهبرى میشد رهبرى کننده در میان اتحادیه بزرگ مس و سرب

کتاب او همچنین اطالعات الزم در مورد اینکه مخالفان تروریست از کجا کمک مالى جهت 

برخى از اعضاى اپوزیسیون . پرداخت به توطئه گران را تهیه مینمودند در اختیار ما میگذارد

مخفى از جایگاه خود در دستگاه دولتى اتحاد جماهیر شوروى براى حمایت از خرید 

محصوالت از کیفیتى پایین . اى صنعتى از برخى از کشورها استفاده میکردندماشینه

 .     برخوردار بودند اما با اینحال باالترین مبلغ براى آنها پرداخت میشد

کارخانجات خارجى تفاوت میان قیمتها را به سازمان ترتسکى در خارج از کشور پرداخت 

او دولت اتحاد جماهیر شوروى به خرید از با این شرط که همکاران توطئه گر  ٬میکردند

 .همان شرکت تشویق مینمودند

  

 دزدى و فساد

در جریان خرید  ٤٣٥٤در برلین در بهار  ٬در محل میتوانست Littlepageاین مسئله را 

هیئت روسى . یک سفارش بزرگ از آسانسورهاى صنعتى جهت استفاده در معادن تایید نماید

 به رهبرى

 Pjatakov – Littlepage  بعنوان متخصص ماموریت داشتند که کیفیت آسانسورهاى

او بسرعت کالهبردارى با آسانسورهایى با کیفیت . سفارشى را مورد تایید قرار دهند

 . غیر قابل استفاده در معادن اتحاد جماهیر شوروى را کشف نمود ٬نامرغوب

 ٬جماهیر شوروى افشاء نمود و دیگران در هئیت اتحاد Pjatakovزمانیکه او این را براى

Pjatakov با او با سردى برخورد کرد و تایید کیفیت و خرید آنها را درخواست نمود . 

Littlepage او در آن زمان متعقد بود که مسئله فساد در سطح شخصى . این کار را نکرد

در سال . و اینکه اعضاء هئیت از کارخانه آسانسور سازى رشوه دریافت نموده بودند ٬بود

 ٬در دادگاه در مورد ارتباطش با اپوزیسیون ترتسکى Pjatakovپس از اعتراف ٤٣٥١

Littlepage او درآن روز شاهد آن بود چیزى بزرگتر از یک فساد واقعه اى که  ٬تایید نمود

براى حمایت از فعالیتهاى  ٬پولهایى که بعنوان رشوه پرداخت شده بود. شخصى بود

رشوه و تبلیغات در اتحاد  ٬تروریسم ٬اپوزیسیون مخفى جهت انجام عملیاتى مانند خرابکارى

 . جماهیر شوروى در نظر گرفته شده بودند



که رسانه  ٬بوخارین و دیگران ٬ترتسکى ٬اسمیرنوف ٬رادک ٬ jatakovP ٬کامنف ٬زینویف

از اعتماد مردم  ٬هاى اطالعاتى سرمایه دارى در غرب براى آنها بشدت دلسوزى میکنند

اتحاد جماهیر شوروى و حزب جهت ربودن پول از صندوق دولت سوء استفاده نمودند براى 

خرابکارى و مبارزه بر  ٬ور براى نابودىاینکه توسط دشمنان سوسیالیسم در خارج از کش

 . علیه جامعه سوسیالیستى در اتحاد جماهیر شوروى استفاده شود

    

 کودتاى طراحى شده

اما توسعه فعالیتهاى . خرابکارى و فساد جدى هستند ٬ماهیت جرائمى از قبیل دزدى

ضد انقالبیون توطئه گر بدست گرفتن قدرت از طریق . اپوزیسیون فراتر از اینها رفته بود

کودتایى که با عملى شدن آن رهبرى کشور اتحاد جماهیر شوروى  ٬کودتا را آماده نموده بود

. رهبران در کمیته مرکزى حزب کمونیست هدف اصلى این کودتا بود ترور کلیه. حذف میشد

 Tuchatjevskijطرح کودتاى نظامى باید بوسیله گروهى از ژنرالها تحت رهبرى مارشال 

 .     به اجرا گذاشته میشد

ترتسکیستى که تعداد بسیارى کتاب در مورد استالین و  Deutscher٬بر اساس اظهارات 

کودتاى دولتى باید با عملیاتى بر علیه کرملین و  ٬نوشته است اتحاد جماهیر شوروى

به . مهمترین واحدهاى نظامى مستقر در شهرهاى بزرگ در مسکو و لنینگراد آغاز میشد

رئیس کمیسرهاى سیاسى  ٬همراه با گامارنیک Tuchatjevskijگفته او توطئه باید بوسیله 

فرمانده آکادمى نظامى  Ouborevitch٬ال  ژنر ٬فرمانده لنینگراد ٬ژنرال یاکیر ٬در ارتش

 .رهبرى میشد ٬یکى از رئوساى واحد سواره نظام ٬مسکو و ژنرال پریماکوف

یک افسر قدیمى دوران تزار بود که پس از انقالب به ارتش سرخ  Tuchatjevskijمارشال

قدیمى افسر  ۰۰١٣یا تقریبا  ٬درصد از گروه افسران ۰٤تقریبا  ۰٤٣٥سال . پیوسته بود

بسیارى از افسران قدیمى دوران تزار هرگز از ارزشهاى سرمایه دارى خود . تزارى بودند

این امکان با تدارک . بلکه جهت مبارزه براى آنها در کمین نشسته بودند ٬دست نشسته بودند

 . مخالفان براى کودتاى دولتى فراهم گشت

براى خود  نظامى دوستان نیرومندى اما توطئه گران نظامى و غیر ٬بلشویکها نیرومند بودند

 .دست و پا نموده بودند

اپوزیسیون ترتسکیست در  ٬ ٤٣٥١بر اساس اعترافات بوخارین در دادگاه عمومى سال 

خارج با آلمان نازى توافق نموده بود که پس از کودتاى دولتى ضد انقالبى در اتحاد جماهیر 

این . را به آلمان واگذار نماید ٬ایناز جمله اوکر ٬بخش بزرگى از مناطق کشور ٬شوروى

بوخارین . مبلغى بود که آلمان نازى در ازاى پشتیبانى خود از ضد انقالبیون تقاضا مینمود

توسط رادک که در اینمورد از ترتسکى دستورى دریافت کرده بود از وجود این توافقنامه 

اداره و  ٬رهبرىاال جهت همه این توطئه گران کسانى بودند که در مقامات ب. مطلع شده بود

اما در عوض براى نابودى آن تالش  ٬دفاع از جامعه سوسیالیستى انتخاب شده بودند

       .مینمودند

زمانیکه تهدیدات  ٬رخ میداد ۰٤٣٥همه این حوادث طى دهه هاى  در توجه داشته باشید که 

نیروهاى نظامى نازیها اروپا را به آتش کشیده بودند و برنامه  ٬نازیستى بسرعت رشد مینمود

توطئه چینان در دادگاههاى . اى جهت یورش به اتحاد جماهیر شوروى در دست تهیه بود

 ٬رنوشت کسانى که مرتکب خرابکارىس. عمومى به عنوان خائن به مرگ محکوم شدند

و میخواستند بخشى از کشور  ٬فساد و آماده نمودن شرایط براى جنایت شده بودند ٬تروریسم

" قربانى"اینکه آنها را . نمیتوانست بنحو دیگرى تمام شود ٬را به نازیها واگذار نمایند

 . بخوانیم کامال بدور از منطق است

    



 آمار و ارقام کاذب

میتواند جالب باشد این است که بدانیم تبلیغات امرى که پى بردن به آن در این رابطه 

چه دورغهایى را در مورد پاکسازیها در  Robert Conquestکشورهاى غربى از طریق 

 .ارتش سرخ به ما ارائه داده اند

Conquest  هزار افسر و  ۰۰۰۰١ ٬ ٤٣٥١مینویسد که در سال " ترور بزرگ"در

افسر و  ۰۰۰٤٣یا  ٬درصد ۰٣اى سیاسى در ارتش سرخ وجود داشتند و اینکه کمیسره

توسط پلیس سیاسى یا به قتل رسیده و یا بقیه عمر خود را در زندان بسر  ٬کمیسر ۰۰۰۰٢

 .مانند بقیه کتابهاى او در اینجا نیز از حقیقت خبرى نیست. برده بودند

 Red Army and the Great Theدر مقاله خود  Roger Resseمورخى به نام 

Purges "حقایق را مطرح نموده و نشان داده است که " بزرگ ارتش سرخ و تصفیه

در سال . چه اهمیتى براى نیروهاى نظامى داشت ٥٥-٤٣٥١پاکسازیهاى میان سالهاى 

افسران و کمیسرهاى سیاسى  ٬رقم رهبران در ارتش سرخ و نیروى هوایى ٤٣٥١

به  ٬ ٤٣٥٣م بصورتى دائمى رشد نمود تا اینکه در آغاز سال نفر بود و این رق ۰۰٤١١٥

 ٬نفر بدالیل سیاسى اخراج شدند ۰۰٥١٥ ٬ ٥٥-٤٣٥١ ٬طى پاکسازیها. نفر رسید ۰۰٢٥٢٥

. نفر اعاده حیثیت شد و در پستهاى سابق خود ابقاء شدند ٤٤٣٣١از  ٬ ۰٤٣١اما در مى 

ر افسر و کمیسر سیاسى نف ۰٢٢١٣ ٬ ٥٥-٤٣٥١این بدین معناست که طى سالهاى 

از ( نفر کمیسرهاى سیاسى ۰۰۰٣نفر در نیروى هوایى و  ۰۰١١ ٬ارتش –افسر  ۰۰۰٤٥)

درصد امرى که  ۰٣درصد از کلیه افسران و کمیسرهاست و نه  ١٬١این . ارتش اخراج شدند

Conquest ٬درصد بعنوان خائن محکوم شدند ١٬١ما میدانیم که بخشى از این . اعالم نمود 

 .   مدارک موجود تاریخى نشان میدهد که اغلب آنها به زندگى غیر نظامى بازگشتند اما

بصورتى عادالنه با متهمان رفتار نمودند؟  ٥٥-٤٣٥١آیا دادگاههاى . و باالخره سوال آخر

یکى از باالترین مقامات حزب که براى  ٬اجازه بدهید که براى مثال در مورد دادگاه بوخارین

بر اساس اظهارات سفیر آنزمانه آمریکا در . صحبت کنیم   ٬اپوزیسیون مخفى کار میکرد

که در طول روزهاى محاکمات در آنجا  Joseph Davies٬ ٬ل مشهورمسکو و یک وکی

بوخارین در سراسر زمان محاکمه به آزادى صحبت کرد و خودش مسائل  ٬حضور داشت

 .   خودش را بدون ایجاد هیچ مانعى مطرح نمود

Joseph Davies  در گزارش خود به واشنگتن نوشت آنچیزى که در دادگاه افشاء شد به

اینکه شواهد  : "و در ادامه". مرتکب جرمى شده بود که ثابت شد"داد که متهم خوبى نشان 

این مسئله مشترکى بود که همه  ٬موجود خبر از وقوع یک توطئه بسیار جدى را میداده است

 ."    سیاستمداران شرکت کننده در دادگاه در مورد آن با هم توافق داشتند

   

 !از تاریخ بیاموزیم

دورانى که  ٬گفتگودر مورد سیستم کیفرى اتحاد جماهیر شوروى در دوران ریاست استالین

 ٬هزاران مقاله و کتب جعلى در مورد آن نوشته و صدها فیلم کاذب از آن ساخته شده است

 .   حاوى دروسیست که باید مورد باز بینى قرار گیرند

ه در مطبوعات سرمایه دارى در حقایق یک بار دیگر نشان میدهند که اطالعات منتشر شد

رادیو و تلویزیون  ٬محافظه کاران از طریق مطبوعات. مورد سوسیالیسم غیر واقعى هستند

داراى این امکانات هستند که بخش بزرگى از توده هاى مردم را گیج نموده و حقایق را 

ت از بخصوص زمانیکه صحب. آنچنان وارونه جلوه دهند که بعنوان حقیقت پذیرفته شوند

تا  ٬به همین دلیل اطالعات جدید از جانب محافظه کاران. مسائل تاریخى به میان میاید

 .          زمانیکه عکس آن ثابت نشده است باید بعنوان کاذب تلقى شوند

در واقع محافظه کاران اگر چه از وجود گزارشهاى . این نگرش محتاطانه امرى ضروریست

ال به ادامه انتشار دروغهاى خود که طى پنجاه سال اخیر با اینح ٬محققان روسى باخبرند



محافظه کاران به ادامه . ادامه میدهند ٬آموزش داده اند و در حال حاضر کامال افشاء شده اند

به حقیقت  ٬یک دروغ بر اثر تکرار –میدهند  وظیفه تاریخى خویش که به ارث برده اند ادامه

در بسیارى از  ٬پس از آغاز انتشار گزارشهاى محققان روسى در غرب. تبدیل میشود

کشورها جهت مبارزه با گزارشهاى روسى انتشار کتابهایى آغاز شد که یکبار دیگر تالش در 

اخبارى کاذب  اینها کتابهایى هستند گران قیمت با. واقعى جلوه دادن دروغهاى قدیمى دارند

 .   از آغاز تا پایان ٬در مورد کمونیسم و سوسیالیسم

و این ! در حال حاضر نیز دورغهاى محافظه کاران جهت مبارزه با کمونیستها تکرار میشود

بخاطر اینکه کارگران جانشینى را جهت جایگزین نمودن سرمایه دارى و نئو لیبرالیسم پیدا 

 ٬جامعه سوسیالیستى ٬بر علیه کمونیستهاست که جانشینىاین بخشى از مبارزه کثیف . نکنند

کلیه این . بهمین دلیل کتاب جدیدى با دروغهایى آشنا منتشر میشود. را براى آینده دارند

مسائل مسئولیت بزرگى را در برابر ما که داراى درکى تاریخى از سوسیالیسم هستیم قرار 

مونیستى را به نشریات واقعى طبقه کارگر ما باید قبول مسئولیت نموده و نشریات ک. میدهد

این یکى از مهمترین وظایف !تبدیل و در مقابل دروغهاى سرمایه داران مقاومت نماییم

مبارزه طبقاتى حال حاضر است که طى مدت زمانى کوتاه در آینده با توان بیشترى متحول 

 خواهد شد


